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 وشەیەکی پێویست 

بەباڵوکردنەوەی  ەوە، ناوبەناو، دەستمکرد ٢٠١٣لەسەرەتای ساڵی  

. روانیم پێشوازییەکی گەرمی  هەڵبژاردەیەک لەهۆنراوەکانم لەفەیسبوک

. چ وەک سەرنجی بینەرانو چ وەک داواکارییان بۆبونە هاوڕێ  لێئەکرێ

بەجۆرێ کە ئێستا شانازی بەوەوەئەکەم ژمارەیان لەپێنج هەزار هاوڕێ  

  هەفتەی جارێ  ەوە، هەر٢٠١٦لەساڵی نزیکبۆتەوە. ئەم پێشوازییە هانیدام 

هۆنراوەیەک بکەم بەدیاری بۆهاوڕێیانی خۆشەویستم.. ئەوەی زیاتریش  

وەک    ئەومەبەستە، باری سەرنجیانە بۆهۆنراوەکان،هاندەرمبو بۆ

پەسنکردن یا وەک رەخنە لەو هۆنراوانە. بۆیە لەم پەرتوکەدا  

بەپێویستمزانی هەمو ئەو هۆنراوانەو سەرنجەکانیش باڵوبکەمەوە  

نە وانەیەک بۆخونچە تازەپشکوتوەکانی باخچەی هۆنراوە.  بۆئەوەی بب

هاوکات ئەوەشم بەپێویستزانی، توێژینەوەیەکم سەبارەت هۆنراوە، لێرەدا  

جێبکەمەوە بۆهەمان مەبەستو لەپێناوی بەرزڕاگرتنی ئاستی وێژەی  

نەتەوەکامانو هێشتنەوەی بەزینوێتی شانبەشانی وێژەی گەالنی پێشکەوتو.  

باڵومکردبونەوە، جارێکیتر    ٢٠١٦کە پێش ساڵی   ئەو هۆنراوانەش

پیشاندانی باری  بەر دیدی هاوڕێیانی خۆشەویستم بۆئەیانخەمەوە 

 سەرنجیان. 

ئەکەمەوە.  ان بەوێنەکانیانەوە، باڵو لێدوانەکانی هاوڕێیان، وەکخۆی 

سوپاسیشم بۆئەو هاوڕێیانەی کە لێدوانەکانیان چەن وشەیەکی کورتی  

داوای لێبوردنیان لێئەکەم   . یا بەدڵمەو.. هتد   ،یا جوانە  ،وەک: دەسخۆش

بۆئەوەی ژمارەی الپەڕەکانی ئەم پەرتوکە زۆرنەبێ.   لەباڵونەکردنەوەیان 

 لەگەڵ رێزم. 
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 توێژینەوەیەکی وێژەیی سەبارەت هۆنراوە 

ۆهۆنیارانو  بۆهاوڕێیانی خۆشەویستمان بەتایبەتیو ب  ەدیاریی 

لەپێناوی بەرزڕاگرتنی ئاستی وێژەی  ، هۆنراوەدۆستان بەگشتی

نەتەوەکەمانو هێشتنەوەی بەزینوێتی شانبەشانی وێژەی گەالنی زیندو،  

 وەک ئەرکێکی نەتەوەیی. 

ئەمڕۆ، بەڵکو لەدێرزەمانەوە، هۆنراوە)شێعر( وەک هەر کارو   نەک هەر 

هونەرێکی رەسەن، دەستوری خۆیهەیە. هۆنراوەی سەنگینی هۆنیارە  

انەن کە بەپێی دەستورو زانستی هۆنراوەنو نەمرنو  بەهرەمەنەکان، ئەو

پشتاوپشت بەسەر زمانەوەن. ئەوانیتر، هۆنراوەی هەڕەمەکی، مەرگیان  

لەگەڵ بونیانایە. زۆرن ئەوانەی بەهەڕەمەکی وشە ریزئەکەنو ناوی  

هۆنراوە، یا هۆنراوەی ئازادی لێئەنێن!. ئەوانە، چاک وایە ناوێکیکە  

 ە. بۆنوسینەکانیان بۆبدۆزنەو

ئەم توێژینەوەیەم بەمەبەستی زیادبونی زانیارییە لەبارەی هۆنراوەوە،  

 (. لۆجیاکنە تە  ،روا، واتا کێش، سە ) :و هۆنراوهبەتایبەتی لەم بوارانەدا: 

یە،  بەڵگەنەویستە کە بازاڕی هۆنراوە لەم سەردەمەدا، روی لەنوشوستی 

 خاڵێ. لەوانە:   ش ئەگەڕێتەوە بۆچەنهۆکاری ئەوه 

ساڵییەەوە، یارییە   سێ ئێستا هەرلەتەمەنی   - کنەلۆجیاتۆی تەپاڵەپەس-1

ئەلەکترۆنییەکان ئەخرێنە بەردەم مناڵ. لەگەڵ گەورەبونیا: مۆبایل،  

ئەبنە خولیای مرۆڤ    و داهێنراوەکانیترایفۆن، ئایپاد، کۆمپیوتەر، تی ڤی ئ

  ،پیری، بەجۆرێ کە کاتی نەمێنی بۆتوخمە وێژەییەکان لەمناڵییەوە تا 

اران خەڵک بەالی خۆیانا  وەشەوە. خۆ یارییەکانی تۆپێن، ملیهۆنرا بە

 و کاتیان ئەبەن. رائەکێشن
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ختترو زیاترئەبن بەجۆرێ  کە تائەبێ سە  -و فەنتازیاکاناری ئابوری ب-2

 نایانپەرژێتە سەر بابەتە وێژەییەکان. خەڵکی لەکۆششی دابینکردنیانانو  

بەرامبەر شااڵوی ئەو دو   ی: خراپبونی جۆرێتیی هۆنراوە خۆ-3

بکرایە تا بیتوانیایە  رەوە، ئەبو جۆرێتی هۆنراوە باشترهۆکارەی سە

بەرەنگاری ئەو شااڵوەببێتەوە، کەچی بەپێچەوانەوە، زوربەی جۆری  

هۆنراوەی ئەم سەردەمە، لەخراپەوە بەرەو خراپترئەچێ! وەک لەم  

 بابەتانەی خوارەوەدا تیشکیان ئەخەینەسەر: 

 )وزن(  هۆنراوەو کێش 

ئەبا، وازهێنانە لەکێش.   یەکێ لەو هۆیانەی هۆنراوە بەرەو نوشوستی 

لەنگی  بەهۆی ئەو ترازوەوە، هۆنراوە لەکێش لەهۆنراوەدا ترازوە. 

هۆنراوە. بەبێ ئەو  توانین کێش بەدەستور ناوبنێین بۆرزگاریئەبێ. ئەش 

تە  ە ئاژاوەو ئاوازی خۆشی تیانامێنێو ناساز دێ دەستورە، هۆنراوە ئەبێت

 . و بێزاریمان تیا دروستئەکا!گوێو لەجیاتی خۆشیو هەژاندن، گرژی 

  ،بڕگە ، کێشی پەنجە :جۆرەکانی کێش لەهۆنراوەی کوردیا 

بەناوی  ێ لەوانەی هۆنراوە ئەنوسن، ە. بەاڵم ئەمڕۆ هەن )عروض(ەروزئ

و  لەڕاستیا ئەوە گۆڕانکاری هێناوە! کە گۆڕانکارییەوە، وازیان لەکێش

زهێنان لەکێشی هۆنراوە وەک وازهێنانە لە ترپە  بۆپێشەوەچوننیە. وا

و ناساز دێتە بەرگوێ.  ناخۆشبەوە ئەبێتە مۆزیکێکی    )ایقاع( لەمۆزیکا کە

 هۆنراوەش هەروایە. 

البران،  هۆنراوە! ئەگەر  هەنێ ئەڵێن، کێشو سەروا، کۆتو زنجیرن بۆ

و  هۆنراوە زیاتر ئەڵێ و هۆنیار)شاعیر( ئازادئەبێو دەستی کراوەترئەبێ 

نراوە پێشترئەکەوێ!. کەچی ئێمە تائێستا هۆنراوەی کام هۆنیارەی  هۆ 

دیوە کەبەپەرێزی هۆنراوەیەکی  مانئەڵێن بااڵدەستە لەهۆنراوەی بێکێشا، نە

هۆنیارێکیتری هاوشانی خۆیا بڕوا ئەگەر   یا  ،کێشداری ئەو هۆنیارە خۆی 

 بەهرەمەندبن لەهۆنراوەدا. 
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. دو پێویستین هۆنراوە خۆشو  جیرنین و زنکۆت   )وەزنو قافیە(  کێشو سەروا

و سەرواش  جوانئەکەن. بازنو پاوانەی زێڕن بۆهۆنراوە. بەاڵم ئایا کێش 

بێگۆمان با. بەاڵم    ور(دا نابن؟طەک هەر بوەیەکیتر لەگۆڕانکاری )ت و

گۆڕانکاری هەرگیز ئەوەنیە واز لەو دو رەگەزە رەسەنەی هۆنراوە  

چار ئەوەنیە واز  و خراپبو، ێنین. ئەگەر دەستورێ بۆ واڵت کۆنب

و ئاژاوەو پاشاگەردانی بەرپاببێ! چار ئەوەیە ئەو  لەدەستور بهێنرێ

دەستورێکی باشتر. وازهێنان لەو  دەستورە هەمواربکرێ یا بگۆڕرێ بە

ئامێری    و مەترەوزە، وەک وازهێنانی ئەندیازارە لەراستەو پەرگاڵدو رەگە

! راستە ئەگەر  بکێشێ شەتەنیا بەهەڵسەنگاندنی چاو نەخ  ئەلەکترۆنیو

بڵێ. بەاڵم  وا هێنا، ئەتوانێ هۆنراوەی زیاتر و سەرهۆنیار وازی لەکێش 

  2و ترازو، لەجیاتی ئەو بەنایەی لێدێ کە بەبێ تەنافو شاوڵ ئەوسا وەک 

 مەتر هەڵئەسێنێ، بەاڵم دیوارێکی الرو خواروخێچ!  4مەتر دیوار، 

ۆنیاری ئەوتۆمان  کەواتە گرنگ چەندێتینیە، گرنگ چونێتییە. ئێمەش ه

و سەروای  دیوانێ، دە دوازدە دیوانی بێکێشهەبوە، لەجیاتی 

لەتەلەفیزیۆن   بەاڵم کە وەک شێرکۆ بێ کەس،  رەشکردۆتەوە،  

ئەوانەی چێژ لەهۆنراوە وەرئەگرن، کەناڵی    دەرئەکەوت،

. مەبەستم ناوەرۆکی بابەتەکانینیە. مەبەستم  !تەلەفیزیۆنەکەیان ئەگۆڕی 

 لەو هۆنراوانەیا کە کێشو سەروایان نەبو!.  نەبونی سازوئاوازە 

ی ئەو  ی بڵیمەت( دایئەنێ بۆ 1834-1771یەکەم مەرجێ کە )کۆلڕچ  

خۆشیی مۆزیکی  یارێتی لەدایکئەبێ، )هەستکردن بەهۆن ەی بە کەس

ها مۆزیکی هۆنراوە بریتییە لەکێشو رێکخستنی  هەروە   ١هۆنراوەکەیەتی

. رەخنەگرانیش  ٢ی واتاکەیو مۆزیکی هۆنراوە ئەبێتە فراوانکردن دەنگەکان 

رۆڵێکی گەورەو کاریگەر ئەگێڕن  گەیشتونەتە ئەوەی ئاوازو مۆزیک 

 (. ٣فراوانبونی واتای هۆنراوەبۆ

  ئەی گۆڕانکاریی کێش؟ ئەبێ دان بەوەدابنێین کە ئەوانەی وازیان لەکێش

بوە خەڵەتاوی  هێناوە، هەمویان لەبێدەسەاڵتییانەوە نیە لەکێشا. تیایانا هە
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ور(ەکەیەو وائەزانێ گۆڕانکاری لەهۆنراوەدا  ط ڕانکاری )تچەمکی گۆ

توشی گرێی ئەو دەستەواژەیەبون کە  هێنانە لەکێش! تیایشیانا هەیە، واز

! هەشبو وەڕسبو لەو کێشە  ناوئەبەن   کۆتوزنجیرکێشو سەروا بە

ئا لێرەدا پێویستیی    . ەهای ساڵبو هۆنراوەی لەسەرئەوترادەقگرتوانەی ساڵ

ن لەکێشی  هۆنیارانی کورد وازیاانکارییەکە دروستبو. ژمارەیە لەگۆڕ

ئەم کێشەش بەشێوە ساکارەکەیەوە  . کێشی بڕگەبرد ەروز هێناو پەنایان بۆئ

و هۆنراوەکانی  ا هۆنراوەکانی شێوەزاری هەوراماننەوەستا، ئەوەبو سەرەت

سەرتاسەری هۆنراوەکە  بڕگە، ەروزەوە بۆئقۆناغی گواستنەوە لە  یەکەم

  م دە یەکە لەسەر یەک کێشی بڕگە ئەهاتەخوارێ. واتا ئەگەر کێشی دێڕی  

بڕگەیی ئەهاتەخوارێ وەک    دەبڕگەییبوایە، هەمو هۆنراوەکە بە 

بۆنمونە    کێشی دێڕێدروستە یی وایلێهات کە هۆنراوەکانی مەولەوی. دوا 

 بڕگەبێ وەک:  4بڕگەبێ، دێڕەکەی دوای ئەو چەندجارەی  4

 بڕگە   4من هەمیشە                              

 بڕگە   8وەکو لێمبوبێتە پیشە                     

 بڕگە   8لەناو کاتا، لەناو شوێنا                   

 بڕگە  4نەتەوەکەم                              

 بڕگە   4                            ٤رەچاو ئەکەم 

 نمونەیەکیتر: 

 بڕگە   11  بێگانەن          ،بەهەرجا ، ئێستا ئەوان

 بڕگە   11   ئەمانەی خۆمان کە مشتۆی هەمانەن  

 بڕگە 7  بەڵێ مەڕە التەکان                    

 بڕگە 7                      5لێناگەڕێن، رێنمان 
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ئیتر بەوجۆرە ئەگونجێ هەر دو دێڕەو لەسەر کێشێبێ. ئنجا ئەوە من  

ەروزیشا ئەو  ئشی بڕگەدا کردومە، بەڵکو لەکێشی  نەک هەر لەکێ

 بۆنمونە وتومە:   ،گۆڕانکارییەم کردوە. لەهۆنراوەی نیگای دیال

 و پاراوی لەشەرمی ئەفسونی لێوی پڕو پڕخوێن 

 لەترسی ونبونی کێوی دڵی نامۆ لەدو چاوی 

 -  -  - ب    -  -ب ب   ب   -ب -          -ب -ب 

 ن و عیل لون    فاعیالتو  فەعەالتون   مەفا مەفاع

 نیگای دیلی  پەشۆکاو 

 لەسەر هێڵی قژی خاو 

 -- ب       ب   -  -ب 

 مفاعیلو        فەعوالن 

 خزا بۆڕانی  لەبەرزەوە  راما

 6دۆڕانیبەلەرزەوە  داما رژا  

 -  -  -       - ب  -  -    ب ب    –ب 

 لن    مەفعولن مەفاعلە      موستەفع

ن، یا بڵێین ئەم  دەقگرتوە کۆنەکاو خۆڕزگارکردنانە لەکێشە ئەم دەرچون

دروستئەکا   هۆنیارتازەکارییانە لەکێشا، مەیدانێکی فراوان بۆ 

ئەوەی مۆزیکی   و ئاڵوگۆڕ بەکێشەکان بکا بەبێ کەبەئارەزوی خۆی یاری

هۆنراوەکە تێکبچێ. ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی هۆنیار دانەمێنێ بۆ واتا  

یارێ هەر دەسەاڵتی بەسەر  لەپێناوی کێشا. ئیتر دوای ئەمانە ئەگەر هۆن 
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و روبکاتە بوارێکیتر  ەبێ، ئەوا با واز لەهۆنراوە بێنێ هۆنراوەی کێشدارا ن

نکە ئەو کەسە بەهرەی هۆنراوەی  لەگەڵ تواناو بەهرەیا بگونجێ. چو کە

 نییە. 

ێشی تیانییە، بەاڵم ترپە  ێ ئەڵێن ئێمە هەرچەن هۆنراوەکانمان ک هەن 

تا  شەی ترپە وەک دو وشەی هاو وا و و کێشی تیایە! هەشە وشەی )ایقاع(

هەر یەک ئەنجام ئەدەن    ،و ترپەبەکارناهێنێ، کە لەڕاستیا کێش

لەهۆنراوەدا. کێش زاراوەیەکی هۆنراوانەیە، ترپە زاراوەیەکی  

 مۆزیکانەیە. 

کی زۆر  ز( لە پەرتوکی مۆزیکی گەورەدا، ژمارەیە950-874فارابی ) 

ها ترپەی مۆزیکی  جۆرە ەروزی بەکارئەهێنێ بۆپێناسەی ئزاراوەی  

 .سەردەمی خۆی 

ەروزی لەسەر ترپە داناوە. کاتێ  ئزانستی  786-718خەلیلی فەراهیدی

کوشکاریی  بەبازاڕی مزگەرەکانا هاتوچۆی ئەکرد، گوێی لە چە

و لەسەر ترپەیەکی یەکسان: )تەتە تم، تەتە تم،  مزگەرەکانبو بەرێکوپێکی 

وە: )فەعەلەن،  تەتە تم( ئەوێش لەبەرخۆیەوە بەهەمان ترپە ئەیوتە

و وتی کەواتە وشەی  فەعەلەن( ئنجا زەردەخەنەیە گرتی فەعەلەن، 

)فەعەلە( ئەگونجێ ببێتە بنچینەی هەمو ئاوازەکانی هۆنراوەو لەسەر ئەم  

 ٧دەریایەک دانا هۆنراوەی داناو هەر ئاوازیکی بە  بنەمایە کێشەکانی

ەتیی  )تەتەتم(ی گۆڕی بۆ )فەعەلەن( بۆئەوەی یارم خەلیلی فەراهیدی

لەترپە بگەن. هەروەها زانای فەرەنسی )ئیم پاری(   قوتابیانبدا کە

ەبابەت گۆڕینی ترپەی مۆزیکەوە  دەستورێکی وەک ئەوەی خەلیلی دانا ل

بڕگەدەنگی زمان. خەلیل هەنگاوەکانی لەسەر فەعەلە پیشاندا، باری  بۆ 

ێ  نرتی( پیشاندا. بەوجۆرە ئەتوا- تا- پا- )یەکە(ی دەنگەکانی بە )تا فەرەنسی 

  دەنگیی زمان لەناو ئەو یەکەیەدا. هەر نۆتەیەکی مۆزیکی بگۆڕری بۆ

( و  Taa – tii)  بێ بەی باری ئە کەپێی رێبازه بە  کەنۆتە   ونە نم ، بۆبەوپێیە 
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 Ta- ti) بێ بە ئە   ەکیش ی( و نۆتە Ta – pa – tii) بێ بە ئە   ەکیترینۆتە 

– pi )  بگۆڕین    مۆزیک ینین نۆتە توائە  مان رێگە هە و... هتد. ئنجا بە

و  ل()فاع بێ بە ئە   ەکنۆتەی نە و لیل. بۆ نم( کانی خە نگاو )تفعیلە هە بۆ 

و  .. هتد. ئیتر بە (و. نلع)ف بێ بە ئە  ەک یو نۆتە )مفعول(  بێ بە ئە    ەکیۆتە ن

 . 8ی مۆزیک بنوسرێنۆتە بە  ریاکانی هۆنراوه توانرێ دهئە  جۆره 

  لەهۆنراوەدا، دو توخمی جیاوازنین. هۆنراوە، کەکەواتە ترپەو کێش 

 نەبو، واتا ترپەشی نیە، کە ترپەی نەبو، واتا کێشی نیە.  کێشی 

 هۆنراوەو سەروا )قافیە( 

پێشتر وتمان یەکێ لەهۆکانی نوشوستیی هۆنراوە، وازهێنانە لەکێش. دێینە  

هۆیەکیترە  ازهێنان لە سەرواش، سەر رەگەزێکیتری هۆنراوەو ئەڵێین: و

ئەنێین کە دەقگرتنی سەرواش  بۆهەمان نوشوستی. دان بەوەشا

 لەهۆنراوەی ستونیا، ساڵەهای ساڵ وەک 

ات، بەتایبەتی لەهۆنراوەی  نەه  خۆی مایەوەو گۆڕانکاریی بەسەرا

ە وایکرد کە ژمارەیە  و هۆنراوەی دەقگرتوی کوردیا. ئەمەرەبیئ

هۆنراوەیە. ئنجا وەکو   ۆرە و هۆنراوە دۆستانیش بێزارببن لەو جلەهۆنیاران

کاردانەوەی خۆی هەیە، کاردانەوەی ئەو دەقگرتنە   هەمو کارێ

سەروا،  وەنە بەهێزبو، دەنگی وازهێنان لەدورودرێژەو ئەو بێزاربونە، ئە 

 . بەرزبوەوە! 

( رۆژی  1936-1863، بۆیەکەمجار، جەمیل سدقی زەهاوی )کێرائلە

مورسەل(  - اد باسێکی بەناونیشانی )هۆنراوەی ئاز 1925/ 25/5

و ئەویش لەرۆژنامەی  اسەدا نوسی. هەنێ رەخنەیانلێگرتلەرۆژنامەی السی

وەاڵمیدانەوە. کورتەی راکانی زەهاوی   11/6/1925العالم العربیا  

ەرەبیداو  ئ و ملی هۆنراوەی سەروا کۆتێکی قورسە لەدەست ی وە بریتیبو لە

سەروا  ڵێ،  و ناتوانێ بەسەربەستییەوە هۆنراوەکەی ببەدەستییەوە ئەناڵێنێ 

واتا، بەڵکو واتا ئەکرێتە قوربانی سەروا. سەروا بوە  تەرخانناکرێ بۆ
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هۆیئەوەی    ەرەباو بوە ئدەرنەکەوتنی هۆنراوەچیرۆک لەناو  هۆی 

ەرەبی دوابکەوێ لەچاو هۆنراوەی رۆژئاواییاو وایکردوە  ئهۆنراوەی  

گوێ بەهۆنراوەی   ،وێتەوە. ئەگەر سەروامان پشتگوێخست داهێنان کەمب 

ا  نی واتاکانئەدا، ئەوەمەیان زیاتر بایەخ بەجوانیگەیاند ئاشنابو، کەئئازا

و وەکو هەربەشێکیتری  ئەوسا هۆنراوە ئەکەوێتە جموجوڵو چاالکئەبێ 

جوانەکان پێشئەکەوێ. هەروەها زەهاوە لەبارەی    هونەرە

سەرواخوازییەوە ئەڵێ: کارێکە بەئاسانی نایەتەدەس، تەنیا بۆئەو کەسانە  

فەرهەنگەکانی وشەیان ئەمسەر تا ئەوسەر پشکنیبێ تا بتوانن  نەبێ کە 

و مرازی خۆیانی پێ جیبەجێبکەن.  وشەیەی ئەیانەوێ، دەستیان بکەوێ   ئەو 

 بەر وشەی پشتگوێخراویش!. ئەبەنە لەم کارەشا پەنا 

را.  بەرامبەر ئەم رایانەی زەهاوی، هەر لەکاتی خۆیا گەلێ رەخنە نوس

(رای وابو کەسەروا  1996- 1904ی )ەمەمەد بەهجەت ئەسەرهلەوانە م

  یەکێکە لەکۆڵەکەکانی هۆنراوەو بەنەمانی ئەو کۆڵەکەیە زۆر کەسی 

و وشە ریزکا ئەبێتە  بێدەسەاڵت زەفەر بەهۆنراوەئەبەنو هەرکەس بێ 

هۆنیار! بەالیەوە وابو ئەوکەسانەی بەسەر سەروادا زاڵنین، بە هۆنیاری  

واتا گیانی هۆنراوەبێ، ئەوا  الوازو بێدەسەاڵت دائەنرێن. چونکە )ئەگەر  

و  ن ئەم دوانەش وکو پەیوەندیی گیان سەروا جەستەکەیەتی(. پەیوەندیی نێوا 

. ئەوانە بۆیە سەروایان  ا ە هیچیان بەبێ ئەوەکەیتر هەڵناکجەستەیە ک

 . ٩و واتاش لێیان گیرو یاخییەە، چونکە وشە بەدەستیانەوە نایەت الگران

بەسەر ئەو مشتومڕەدا، ئەگەر    ئێستا دوای تێپەڕبونی ئەم هەمو ساڵە

ین هەردوالیان  بەچاوێکی النەگیرەوە سەیری ئەو رایانە بکەین، ئەبین

. زەهاوی سکااڵی لەدەس سەروابو بەو  ی لەڕاکانیانا هەیە تاڕادەیە راست

و دەقگرتوبو، لەبەرچاو کەوتبو.  یستمەی ئەوسایەوە کە ئەوەنە کۆنس

  کرد بەقوربانی سەروا. ئەوهۆنیاری زۆر سەرکەوتوش نەبوایە، واتای ئە

 جۆرە سەروایەی هۆنراوەی ستونی، کۆتێبو لە ملی هۆنراوەدا. 
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و ئێستە بەچاوی خۆمان  ەراکانی زەهاویش، لەسەر رەوابون رەخنەگران ل

ێ، زۆرکەسی  بەنەمانی کۆڵەکەی سەروا الی هەن  ئەبینین کەچۆن

  و وشە ریزئەکاوبردوەو هەرکەس دێ  بێدەسەاڵت زەفەریان بەهۆنراوە

 ناویئەنێ هۆنراوەو هۆنراوەی پێلەکەدارئەکا! 

زەهاوی دەردەکەی دۆزیبوەوە. راستە هۆنراوەیەکی سەد سەدو پەنجا  

دێڕی کەهەمو سەرواکانی وەکیەکبن، هۆنیار شپرزەئەکا. ئەو جۆرە  

هۆنراوەیەش لەبەرچاوکەوتبو. خۆی ژیان هەروایە. هەر شتێ زۆر  

و مرۆڤ  وئەکەوێلەبەرچا  مایەوە لەقاڵبێکا یا لەسەر یەک سیستەم،

ئارەزوی گۆڕینیئەکا. بەاڵم چارەسەرییەکەی زەهاوی کەبریتیبو  

لەوازهێنان لەسەروا، لەجێگەی خۆیانەبو. سەروا خۆیلەخۆیا توخمێکی  

ناشیریننیە لەهۆنراوەدا. سەروا وەک د. ئەنیس ئەڵێ: )توخمێکە لە  

توخمەکانی بینای هۆنراوە. سەروا نرخێکی مۆزیکیی هەیە کە  

ەوە لەکۆتایی دێڕەکانی هۆنراوەدا. ئەو  نەک دەنگ دوبارەئەب ژمارەی

دوبارەبونەوەیەش بەشێکی گرنگ دروستئەکا لەمۆزیکی هۆنراوە. سەروا  

وەک نێوەندە مۆزیکییەکانە کە گوێگر چاوەڕوانی دوبارەبونەوەیان ئەکاو  

ماوە  لە ەن لەپەردەی گوێ ئەد  کە  وەرئەگرێ  دوبارەبونەوانە لەو چێژێ 

 ( ١٠ە رێکوپێکەکاناکاتیی

چارەسەرکردنی ئەو دەردەی زەهاوی هەستیپێکردبو، بەوە ناکرێ واز  

لەسەروا بهێنرێ بەجارێ. چارەسەری راست ئەوەیە کە گۆڕانکاری لە  

هێنا، بەوە   و شکستی رێ. کۆڵەکەی خانویەک ئەگەر کۆنبو سەروا خۆیا بک

ە! چار  کۆڵەکە بمێنێتەوارەسەرناکرێ کە کۆڵەکەکە فڕێدەیتو خانوەکە بێچ

 جۆرێکی باشتر. ئەوەیە بیگۆڕی بە

ۆچونەوە، چارەسەرەکە بەوەکرا کە برەو بەهۆنراوەی جوت سەروا  لەم ب

 و دواییش سەروای جۆراوجۆر هاتەئاراوە کەپاشتر رونیئەکەینەوە. درا
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هەستیان بەو بارە خراپەی سەروا کردبو   ، هۆنیارانی کورد، پێش زەهاوی

یی پێکئەهێناو پەنایانبردبوە بەر هۆنراوەی جوت  کە هۆنراوەی ستون

 سەروا. 

و مەولەوی   1706-1650و ئەحمەدی خانی    1702-1641بێسارانی 

و حاجی قادری کۆیی    1876-1806و مەالی جەباری   1806-1882

و بەوە  ١١هۆنراوەی جوت سەروایان وتوە ،و گەلێکیتر  1815-1892

م سەروا نەبێتە  ە کە یەک توخسەروا داوەو وایانکردوگۆڕانکارییەکیان بە

نی  و وەڕسبون. وایانکرد کە واتا نەبێتە قوربا هۆی چاوتێربونو گوێپڕبون 

و الوازبێ، ئەتوانێ لەناو هەزاران  سەروا. هۆنیار هەرچەن دەسکورت 

وشەی زمانەکەیا، دو دێڕ بەیەک سەروا بڵێ بەبێئەوەی پەنابەرێتە بەر  

ەبێ ، ئەوا بێگومان هەر  وشەی سواو. خۆئەگەر کەسێ ئەوەشی لەباران

 هۆنیارنیە. 

بنەمایەکی گشتیی یاسایی هەیە ئەڵێ: ئەگەر قەدەغەکەر نەما قەدەغەکراو  

راو نەبوە هۆی ئەو  ئەگەڕێتەوە. کەسەرواش بەوجۆرە ئاسانک

و الیەنگرانی لێیئەترسان، ئیتر بۆچی ئەبێ گوێچکە  گیروگرفتانەی زەهاوی 

 !؟ لەو ئاهەنگە خۆشەی سەروا بێبەشبێ 

و لەهۆنراوەی تازەی جوت  نراوەی کۆنی یەک سەروای ستونیە لەهۆ ئێم

سەروای ناستونیا، هەزاران شاکارە هۆنراوە بەدیئەکەین، کەچی  

 لەهۆنراوەی بێ سەرواو بێ کێشا، وێنەی ئەو جۆرە شاکارانە بەدیناکەین. 

 : لێرەدا چەن پرسیارێ هەیە 

 جەماوەر؟ هۆنیار هۆنراوە بۆخۆی ئەڵێ یا بۆ  ئایا 

  یا  و خۆشی ئەوێ،ەری هۆنراوەدۆست، هۆنراوەی چاکو جوان ەماوئایا ج

 هۆنراوەی زۆرو بۆر؟ 
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سەروا، یا کێش دائەمێنێ یا  اوەرە دەربەستی ئەوەیە هۆنیار بۆئایا ئەو جەم 

 نا؟ 

و ئاشکران. فەردریک ئەڵێ: )چاکترین تیۆری  وەاڵمی ئەم پرسیارانە رون

هەروەها ئۆگست فیلهیلم شلیگڵ ئەڵێ: )روانگەی   ١٢هونەر مێژوەکەیەتی(

رابەری رەخنەی وێژەییە.. هەمو بەرهەمێکی وێژەیی،   ،مێژویی

وەندیی بەو  هەرچەن سەربەخۆو یەکگرتوبێ، ئەبێ لەڕێگای پەی

. دە ئێمە  ١٣و لەدوای خۆیا هاتون، سەیر بکرێ(بەرهەمانەی لەپێش خۆی

یاننیە لەدوای وتارەکەی  ئەگەر سەیری ئەو هۆنراوانە بکەین کە سەروا

زەهاوییەوە هەتا ئەمڕۆ، نابینین کە واتای ئەو هۆنراوانە زیاترو  

بەرزتربن لەواتای هۆنراوە سەروادارەکانی یەک سەرواو جوت سەروا.  

هۆنراوەچیرۆکیش پەیدانەبو لەناویانا وەک زەهاوی ئەیویست! ئەو  

هۆنراوە    هۆنراوانەش نەک پێش هۆنراوەی رۆژئاوایی نەکەوتن، بەڵکو

 کۆنەکانی خۆشمانیان نەگرتەوە، داهێنانیش زیاترنەبو!. 

و زۆر  انی رەخنەگران لەزەهاوی، هاتنەدی لەالیەکیتریشەوە پێشبینییەک 

کەسی بێدەسەاڵت ئەمڕۆ زەفەریان بەهۆنراوە بردوەو الپەڕەی گۆڤارو  

رۆژنامەکانی ئەم رۆژانە، بەڵگەی ئەم راستییەن. بەپێچەوانەوە، ئەوانەی   

یی، هەر  جی کۆها  بەسەروا، هەر لەبێسارانییەوە تاانکارییاندا گۆڕ

هۆنیارانی ئەمڕۆ، گەشەو  لەپیرەمێردەوە تا گۆرانو ژمارەیە لە

پێشکەوتنێکی زۆریانداوە بەهۆنراوەو واتایان بەرزکردۆتەوەو داهێنانیان  

 بەدیهێناوە. 

ی  و واتا یاردەی وازهێنان لە سەروا بەگشتیو لە کێشبەالی منەوە هۆی د 

 رون بەتایبەتی، ئەگەڕێتەوە بۆئەم خااڵنە: 

خانەکانی رۆژئاوای  وەختەی کوێرانەی قوتابچاولێکردنێکی درەنگ -1

 و...هتد وەک مۆدێڕنیزمو سریالیزمو ئایندەنیزم

 کاردانەوەی هۆنراوەی ستونی. -2
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مەبەستێ لەالیەن  بۆ  یا بەهەڵە،    و زنجیرسەروا بەکۆت  و ناوبردنی کێش-3

 یا ئەو دو توخمە دو کۆڵەکەی هۆنراوەن. هەندێکەوە! کەلەڕاست 

ەواری نەشارەزا لەهونەری هۆنراوەدا  پەیدابونی ژمارەیە نیمچە خوێن -4

 کە سواری هۆنراوەبون! 

ان  و پارتایەتی! وەک بینیمبەخشینی پاداشتو خۆخۆیەتیو هۆکاری سیاسی -5

 و هۆنیاری گەورە!!. چۆن وڕێنەکارێکیان لێکردین بەبلیمەت

مەیدانەکەی   ،دەگمەن. ئەوەش و بێالیەن، یاسزی نەتر نەبونی رەخنەسا-6

 رمبازێنی وشتر لەجێی ئەسپی رەسەن! چۆڵکردوە بۆ

ەوا لەدێرزەمانەوە ئاوێستاو  و سەروابێ، ئتازەکاری، ئەگەر نەبونی کێش

ەبێ کە حسەین عارف ئەڵێ  و حەیرانمان هەیە! یا ئەگەر ئەوالوک 

ئەوا من  ١٤هەوڵدانیانهەیە لەوبارەیەوە(و ژیر هەندێ  )کامەرانو وەشتی

ئەو مەبەستێتی کە وازهێنانبون لەکێشو سەروا،  اڵی خۆم ئەوانەی  هبەشبە

پەخشان ئەژمارم کردن. کامەرانیش لێی  هەر زو وازم لێهێنانو بە 

 پاشگەزبوەوەو وەشتیش لەمەیدانی هۆنراوە کشایەوە. 

 : نمونەکانی سەروا 

کەهەر دو دێڕەو سەروایەکیان هەیەو  نمونەی هۆنراوەی جوت سەروا -1

دو دێڕەکەش هاوتەریبن بۆیەکتری. واتا لەژمارەی بڕگەدا یەکسانن کە  

ئەوەش ئەبێتە هۆی ئەوەی ئاهەنگی سەروا لەماوە کاتییەکی یەکسانا  

 ببیسترێ بەوەی ژمارەی بڕگەی هەمو دێڕەکان ئەوەندەی یەکبن وەک: 

 کوردستانم فراوانە 

 بوکی رازاوەی جیهانە 

 ەیمانە دوا تنۆکی خوێن پ
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 لێرەبێ یاخو لە هەر شوێن 

 بە قوربانی ئەوی ئەکەم 

 بۆ ئەو ئەژیم، سامانەکەم 

 و ئێسکی لەشم لەگەڵ گۆشت 

 بۆ ئەوەو خۆم لێی بێبەشم 

ا، سەرواکە دوبارە ببێتەوە، واتا  مەرجنیە لەماوە کاتییەکی یەکسان-2

 ژمارەی بڕگەی دێڕەکان ئەوەندەی یەکنین: 

 تازەی رابەرین  ئێمە رۆڵەی بیری 

 ئێمە کوردی جەربەزەی تێکۆشەرین 

 و ژینی شاد واڵتو سەربەخۆیی  بۆ 

 خوێن ئەڕێژین 

 لەش ئەنێژین 

 ئەفسەرین 

 نیشتمان، نیشتمان ئێمە بۆتۆ سوپەرین 

نین سەروای )ە رین( لەدێڕی  لەم نمونەیەدا ئەگەر سەرنج بدەین ئەبی 

  13دوای  6ا ت3بڕگە دوبارەبۆتەوە. لە دێڕی  11و دوەمدا دوای یەکەم 

گە دوبارەبۆتەوە. دو دێڕی  بڕ  22لە دێڕەکانی یەک تا پێنج دوای   بڕگە. 

 و پێجەم، سەروای سەربەخۆی خۆیان هەیە . چوارەم

 جۆرێکیتر، هەر چەندێڕێکی هۆنراوەکەو یەک سەروا: -3
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 نەرێتی ئەم چەرخە وایە 

 هەر هێزە خەڵکی لەدوای 

 هێز شکۆیە، هێز پەنایە 

 و تاجی پاشایە هێز تەخت 

 * 

 کە بازوی هێز ئێسکی رزا 

 پێ، لەبەرزی هەڵنوت، خزا 

 الی برای خۆت، الی برازا 

 جرجی بێ رەزا ئەبی بە

 جێگەی پالر، جێگەی نزا ... 

 یا: 

 وێرانەشارێ دەسی نەیارێ 

 الوە ە ک ستونی شکان، بو بە 

 دڵی من، یارێ هێنایەخوارێ 

 دیواری ڕمان، نایە پەناوە 

 چوارەم هاوسەروان ... و سێیەم هاوسەروان، دوەمو  یەکەم 

 نمونەیەکیتر: 

 چوار ساڵە کچۆڵەیەک سێو
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 ئەمداتە بەر نیگای چاوی 

 زەردەی خونچەی لێوی تادێ 

 ئەکرێتەوەو گەشتر ئەبێ 

 سەرەتا ئەموت مناڵە 

 نەمئەپرسی چیە ناوی 

  ،هەیە کە من لەهۆنراوەکانما لەسەریان رۆیشتوم  تری سەرواگەلێ نمونەی 

نەک هەر من، زۆرێ لە هۆنیارە  جگە لەو نمونانەی سەرەوە. جا 

 سەروادا کردوە. ێزەکانیتریش بەوجۆرە گۆڕانیان لەبەڕ

بینێ. واتا  یم(یش ئە ظ نەچێ کە سەروا دەوری رێکخستن )تنئەوەشمان لەیاد 

ە ئەهێنێ، ئەم  یا پارچە هۆنراو   ،دێڕە هۆنراوەسەروا کاتێ کۆتایی بە

 ئەدا: مەبەستانەش ئەنجام 

 وە ئەدا. پشویەک بەگوێگر، یا خوێنەرە-١

 دێڕێکیتر ئەگۆڕێ. ئاوازی هۆنراوە لەدێڕێکەوە بۆ-٢

هۆنراوە لەناو  یا بەپارچە  ،نیمچە سەربەخۆییەک ئەدا بەدێڕەهۆنراوە-٣

 سەرجەمی هۆنراوەکەدا. 

یا بڵێین بەیت، سەربەخۆییەکی    ،هۆنراوەلە هۆنراوەی کالسیکیا، دێڕە

 هەیە. 

نیمچە سەربەخۆییەکی هەیە.  وە،  ە هۆنرا ڕلە هۆنراوەی جوتسەروادا، دێ

یا بڵێین کۆپلە هۆنراوە،   ، هۆنراوەلەهۆنراوەی سەروا هەمەڕەنگا، پارچە 

نیمچە سەربەخۆییەکی هەیە. جیاکەرەوەی ئەم قەوارە سەربەخۆو نیمچە  
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نە هەبن،  سەرواش، ئەو قەواراەخۆیانە، سەروایە. راستە ئەشێ بێسەرب

 ئااڵ!. بەاڵم ئەبنە قەوارەی بێنیشانو بێ 

نەسازی بەناوبانگی فەرەنسی )ماالرمیە( لەپەرچدانەوەی راکانی  رەخ

(دا ئەڵێ: )وشە بەهۆی  )رامبۆ(ی رابەری رێبازی هێمایی )رمزی

و  ، ئەتوانێ زیاتر ئەرکی کارتێکردن و سەروای هۆنراوەوەئاوازی کێش

. لەم روانینەوە ئەپرسین: ئایا ئەو دەقانەی  ١٥شوێنەوارجێهێشتن بگرێ(

کارئەکەنە   لێنراوەو بێکێشو سەروان، تا چ رادەیەناوی هۆنراوەیان 

جەماوەری هۆنراوەو شوێنەوار بەجێئەهێڵن الیان؟ وەاڵمدانەوەی ئەم  

ئەوەنیە بوترێ: ژمارەیەکی زۆری هۆنراوەنوسانی ئەم   ، پرسیارە

و سەروان!. ئەوە گرنگنیە، گرنگ  ردەمە، الیەنگری هۆنراوەی بێکێش سە

خوازان الیەنگری ئەو جۆرە  ئەوەیە ژمارەیەکی زۆری هۆنراوە

ئەوەی  لەبەرهۆنراوەیەبن کە تائەمڕۆ جەماوەرێکی لەوجۆرە دروستنەبوە 

و  و نایانهەژێنن. من کەسێک نابینم یەکێ لە جۆرە دەقانە کاریانتێناکەنئەو 

هۆکارێکی سەرەکییە   ،دەقانەی هاتبێتەبەر. کارتێکردنو هەژاندن

ەوەییانەو هۆنراوەی  دەقێ. من خۆم نوسینی نەت لەبەرکردنی هەربۆ

نەتەوەییانەم زۆرە. ئاستی نوسینەکانم کەمترنیە لەئاستی هۆنراوەکانم،  

پێچەوانەی  بەاڵم کەسێکم نەدیوە یەکێک لەو نوسینانەی هاتبێتە بەر، بە 

کەس لەبەریانە. با بەبەڵگەوە بدوێین: لەپێش هەر  هۆنراوەکانمەوە کە زۆر

  ( ١٩٦٠)چاپی  ایەتیەکم ی کورد هۆنراوەیەکەوە لەهۆنراوەکانی دیوان

وە کە لەڕوی شێوەو ناوەرۆکەوە  و چڕوپڕم نوسی پێشەکییەکی کورت

هۆنراوەکان کەمترنین، بەاڵم کەس پێینەوتوم یەکێ لەو پێشەکییانەی  لە

لەبەرە، کەچی دەیان کەس پێیانوتوم هەمو هۆنراوەکانی ئەو دیوانەیان  

لەو کەسانە. بۆیە  لەبەرە. رەخنەسازی بەتوانە )زایر رۆژبەیانی( یەکێکە  

چونکە هەرئەو بۆیگێڕاماوە، شەوێ لەکەرکوک   ناوی ئەو بەڕێزەم هێنا،

ئەبێ بەبۆنەی ناونانی منداڵێکیانەوە، بەڕێکەوت گۆڤاری  لەماڵی دۆستێکی

لەبەردەسیانائەبێ کەهۆنراوەی   1989ساڵی  152بەیانی ژمارە 

ویان  )لەبیرەوەرییەکانی سااڵنی دێرین(ی منی تیائەخوێننەوە، هەم 
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. دیارە هۆی ئەوەش ئەگەڕێتەوە  بڕیارئەدەن ناوی ئەو مناڵە بنێن ژیر 

کاریگەریی هۆنراوەکە. ئەگینا کەسانی ئەو مناڵە منیان نەناسێوەو  بۆ

 نەدیوە. 

تا مۆزیکی دەرەوە،  و سەروا هێناوە، واهەندێ لەوانەی وازیان لەکێش

ەوەاڵمی ئەوانەدا  مۆزیکی ناوەوە هۆنراوەکانمان بنیاتئەنێین. لئەلێن ئێمە بە

بایەخێکی هۆنراوانەی نیە.    ئەڵێم: مۆزیکی ناوەوە بەبێ مۆزیکی دەرەوە،

ناکرێ. چونکە پەخشانی  ەمۆزیکی ناوەوە هۆنراوە دەستەبەر تەنیا ب

. جگەلەوە،  و پێیشی ناوترێ هۆنراوە مۆزیکی ناوەوەی هەیە ، هونەریش

جۆرەکەسانەنیە. مۆزیکی  مۆزیکی ناوەوە دەسکردو داهێنانی ئەو 

یکی دەرەوەی  ەهەیە جاران بەمۆزی هۆنراوە هەرهەبوە. تەنیا ئەوەنناوەوە 

دۆزی  : رەگەزسەروا، بەمۆزیکی ناوەوەش  وهۆنراوەیان ئەوت کێش 

و بەجۆرێکی    احە(ص باق(، رەوانبێژی )فط)جناس(، دژیەکی )مقابلە یا 

و جوانکاریی  گشتی لەشێوەی داڕشتنو پەیوەندیی نێوان وشەو واتاکانی 

واتایی لەهۆنراوەدا خۆی ئەنوان. کەواتە هیچکام لەو دو مۆزیکە بری  

 ئەویتر ناکەوێ. 

نی رۆشنبیریی هۆنیارا  بارەی دەوری سەرواوە لەهەڵسەنگان نوسەرێ لە

اوەدا چاودێرێکی  ئەڵێ: )سەروا ئەو دەنگی دواییە لەبەیتی هۆنر

  ، شنبیریی هۆنیاریا چەن الیەنێکی ژیانی رۆ ، الیەنێهەڵسەنگاندنە بۆ 

  ، بکا. ئەگەر وابوبۆئەوەی هاوکێشەیی مۆزیکیو واتایی لەبەیتو لەچامەکەدا

و  ئەو هۆنیارە سامانێکی زمانەوانیو شارەزاییەکی دەرونی ئەوا 

 ،نەوەی سەروا لەگوێچکەدائەزانێ لەری  شارەزاییەکی مۆزیکیی هەیە کە 

یە  توانایەکی هە  ، زیاتر لەوشەکانیتری هۆنراوە، گوێ پڕئەکا

مامەڵەکردن لەگەڵ هەستا بەو وشانەی هەڵیانئەبژێرێ. هۆنیاری  بۆ

رۆشنبیر، سەروا بۆی ملکەچە. ئەوانەی نهێنیی سەروائەزانن ئەوانەن کە  

ی نیشانەی زیرەکییە. بەکورتی  ئێمە هۆنراوەکانیان ئەڵێینەوە. سەروازان 

و  ەی رکیان لەسەروایەو پێشێلیئەکەن ئەوان  ،ێ هۆنیاری هاوچەرخهەن 
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ارەکەی خۆشیان ئەزانن، بەوە پەردە لەسەر ئاستی رۆشنبیریی خۆیان  بەک

البردنە ناڕاستەوخۆیە  ێوەیەکی ناڕاستەوخۆ کە ئەم پەردەالئەبەن بەش 

دنە کەخۆی ئەنوێنێ  ئەچێتە سەرباری ئەو پەردەی راستەوخۆالبر

. هەروەها )بەدر  ١٦و دەربڕینی پەشۆکاوانەدا(لەواتالێگیرانو وێنەلەرزین

یم ئەڵێ: )من دژی وازهێنانم  ئ ەبدولکەریم نائەیەکیا بۆ ب(لەنامشاکر سەیا

و سۆزو بیر  ی سەروا، واتا راوەستانی وێنەکانلەسەروا. پشتگوێخستن 

و  وا. ئەتوانرا کاریگەریی وێنەکانتو بیرەکانتلەئاستێکی دیاریکرا

سۆزەکانت لەسەر دەرون زیاتربکەی ئەگەر هۆنراوەکەت 

ئەڵێ: )هۆنراوە ئەو هۆنراوەیەنیە  )کۆڵڕچ(یش  ١٧سەرواداربوایە(

کەزیاترین چێژت ئەداتێ، بەڵکو ئەو هۆنراوەیەیە کە زیاترین چێژمان  

نایەتەبەر تا   ،سەروادە هۆنراوەی بێ ١٨ئەداتێ کاتێ جاریتر ئەیخوێنینەوە(

 بیڵیینەوە. بیخوێنینەوە یا جاریتر 

من  و دەربڕینی خۆیا. بەاڵم نێبێ، مرۆڤ ئازادە لەشێوەی نوسینهەرچۆ 

وردی ئەکەم کە دوربن  داوا لە خونچە تازە کراوەکانی هۆنراوەی ک

و الساییکردنەوەی کوێرانە. بۆپاڵپشتی هەر رایەک، داوای  لەچاولێکەری 

 بەڵگەی سەلمێنەربکەن. 

 

 بەشی دوەمی توێژینەوەکەمان سەبارەت هۆنراوە 

 هۆنراوەو واتا: 

ەروابونەتەوە لەهۆنراوەداو بەکۆتو  و سهەمو ئەوانەی بەرەنگاری کێش

.  مەعنا(یە  - و داوای نەهێشتنیان ئەکەن، بیانویان )واتا زنجیر ناویانئەبەن 

و کۆسپیان  بەناوی بەرگری لەواتاوە، لەکێشو سەروا یاخین. گوایە بە گرێ 

ەرەکیی هۆنراوە، واتا  ئەزانن لەڕێگەی واتادا. کەچی لەڕاستیا مەبەستی س

تیایانا    ش. تەنانەت ئەو هۆنراوانەی کە )واتا(نی واتانیەیا راگەیان

واتایەیە. ئامڕازەکانی ئەو  ئامانجبێ، دەوری هۆنراوەکە رازاندنەوەی ئەو  
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پلەی  ەوەیەش، مۆزیکی هۆنراوەیە بەگشتیو کێشو سەروایە لەنرازان

او بەنوسینی سادە، ئەو  یەکەما. هەر لەبەرئەوەشە هۆنراوەی وەرگێڕر

مێنێ. چونکە وەرگێڕ تەنیا وەک واتا  و هەژاندنەی نا چێژو خۆشی 

هۆنراوەکە وەرئەگێڕێ. ئەمە بێجگە لەو هۆنراوانەی گیانیان  

نیارێ واتای هۆنراوەکە  بەبەردائەکرێتەوە بەوەی وەرگێڕ وەک هۆ

 ڕێژێتەوە کە و سەرواو ئەندێشەی خۆیەوە دایئەوەرئەگێڕێو بەکێش 

راستە هۆنیاریش وەک هەر بیریار )مفکر(ێکیتر بیرئەکاتەوەو بیرۆکەی  

نی نوێی تیادروستئەبێتەوە  لەئەنجاما چێژو خۆشیو هەژانخۆی هەیەو 

بەپێی توانای هۆنیاری وەرگێڕ، وەک وەرگێڕانی هۆنراوەکانی خیام  

ما احالها(ی  و)کرتی  ٣٠بۆکوردی لەالیەن هۆنیاری گەورە )سەالم(ەوە

نی( جەمیل سدقی زەهاوی لەالیەن  ط ەت ئەسەریو )یا ومحمەد بەهج

ی مەولەوی( لەالیەن  ه و )رۆ٣١هۆنیاری بەتوانا بەختیار زێوەرەوە 

.ئەشێ هۆنراوەکانی جۆرە بیرو فەلسەفەیەکی تازە  ٣٢پیرەمێردی مەزنەوە

و  بەتمەنیەکانی هۆنراوە، وەک کێش بێننە ئاراوە، بەاڵم لەهەمان کاتا، تای

و..هتد  انکارییەکانیتری وەک وێنەو زمانو داڕشتنوسەرواو ئەندێشەو ج 

بیرۆکە وەک  ێنێ، بۆیە کۆڵڕچ ئەڵێ: )جوانی بۆ بەڕازاوەیی بەرهەم ئەه 

دیارە مەبەستی لەو بیرۆکانەیە بەهۆنراوە    کە ٣٣چاو(یی وایە بۆرۆشنا 

 رائەگەیەنرێن. 

نی واتابێ، ئەوا ئەم کارە بەهۆی  گەر مەبەستی هۆنراوە تەنیا گەیان ئە

ە چاکتر ئەنجامئەدرێ. هەرگیز ناتوانرێ واتایەکی سیاسی یا  وتارەو

کۆمەاڵیەتی بەو تێروتەسەلیەی وتار، بەهۆنراوە رابگەیەنرێ. چونکە  

ای هۆنراوە  مەودای هۆنراوە وەک مەودای وتار فراواننیە. بگرە مەود 

ەوەی واتا. بەاڵم  و رونکردن ناگاتە مەودای پەخشانو چیرۆکیش بۆگەیانن 

هۆنراوە ئەگەیەنرێ، زیاترو زوتر  ی، ئەو واتایەی بەوەک کاریگەرێت 

 ۆنراوە، ئەویش بەهۆی رازاننیەوە کارئەکاتە سەر وەرگری ه 

 تایبەتمەندییەکانی هۆنراوە. بە
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ئەو واتایانەی هۆنراوە ئەیانڕازێنێتەوە دو جۆرن: یەکەمیان هەڵقواڵوی  

اوەیی  ئەوانەیە کە بەسادەیی وەریئەگرێو بەڕاز هۆنیار خۆیەتی. دوەمیان 

و  و رازاننەوەیە ئەبێتە شیرینکردن وەرگری هۆنراوە. بەوەش ئەئەیداتەوە بە

هەژانن لەچەن وتەیەکی چڕوپڕ   خۆشەویستکردنی واتاکە هەتا رادەی 

سۆزی ئاوازو ترپەی سەرواو دیمەنی وێنەکانا. بۆنمونە، لەبواری  لە

ێگەیەی  بازرگانیا زۆر نوسراوە لەسەر پێویستیی بایەخدان بەو ج

بۆفرۆشتن، هەمو ئەیزانین بایەخی دوکانێکی  کەلوپەلی تیا پیشانئەدرێ  

بازرگانی لەشەقامێکی ئاوەدانی گشتیا، زیاترە وەک لەالکۆاڵنێ.  

جلوبەرگێ لەبەر جوانێکا جوانتر ئەنوێنێ وەک لەبەری ناشیرینێکا،  

هەمو  هۆنیارێک  کوردیش وتوێتی بەرد لەجێگەی خۆیا سەنگینە، بۆیە  

ایەخی جێگە، لە چەن وشەیەکی کورتو رازاوەو  ەمکانە سەبارەت بئەو چ

 و ئەڵێ: کاریگەرا چڕئەکاتەوە

 بازاڕی دەهرە، قیمەتی ئەشیا بەجێگەیە 

 خاڵ ئەچێ مێشێ گەییە روی نیگارێ، بە

 پێشئەوەی )بێ کەس( بلێ : 

 خوێن ئاونەدرێ قەت بەرناگرێ داری ئازادی بە

 ێ سەرناگر سەربەخۆیی، بێ فیداکاری، ئەبەد 

ئەبێ لەپێناوی ئازادیا خوێنبڕێژنو فیداکاریبکەنو  خەڵکی زانیوێتی کە

. واتە، بێ کەس،   لەوبارەیەوەو پەرتوک هەبوە کردوشیانە. چەندین چیرۆک 

 ۆتەوە. هەم، بەڵکو واتایەکی هەبوی رازان واتایەکی تازەی نەهێناوەتە بەر

تەنانەت  نەوەی واتایە،  نین کاری سەرەکیی هۆنراوە، رازان بەوجۆرە ئەبی

جا کەکاری  ئەو واتایەی هۆنیار خۆشی خاوەنیبێ هەرئەبێ بیڕازێنێتەوە. 

نەوەیە هەتا  واتابێ، دیارە ئەو رازان نەوەی  سەرەکیی هۆنراوە رازان

زیاتر خەڵکی ئەهەژێنێ.   و چاکتربێ، شیرینترو کاریگەرترئەبێزیاترو  
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  ئەوەشە هۆنیارەکان لەکۆنەوە هەوڵیانداوە کە نەک تەنیاهەرلەبەر

هۆنراوەکانیان پڕواتابێ، بەڵکو واتاکان بەڕازەوەترین پۆشاکەوە پێشکەش  

ردۆتە بەر هەمو  وەرگری هۆنراوە بکەن. لەم پێناوەشا پەنایان ب

 نەوەی هۆنراوە. هۆکارەکانی رازان 

بەشی زیاترین  ئەوەنە درێژبێ  ی باوە خۆراکێکی مادینیە کە پێویست هۆنر

چڕوپڕ ئەشێ    هۆنراوەیەکیو خۆراکێکی گیانییە  هۆنراوە کەس بکا. 

ناوی واتادا  ئەوەی لەپێ . ئەم ئەنجامەش ئەمانبا بۆبەشی هەمو نەتەوەبکا

او هۆنراوە بەرەو  هۆنراوەد دەسبەرداری جوانکاریو رازاننەوە نەبین لە 

هەڵدێری پەخشانو وتارو قسەی ئاسایی بەرینو هۆنراوە داماڵین  

!! یا چاومان  ی کێشو سەرواو وێنەو رەوانبێژیو جوانکاری مۆزیکلە

 و چونێتی وازلێبێنین! لەچەندێتیی هۆنراوەبێ 

و سەروا  وە تەنیا واتابێ، ئەوا تەنیا کێش ئەگەر ئامانجی سەرەکیی هۆنرا

واتا. بگرە  )خەیاڵ( گرێیەکی کوێرترە بۆ  گرێنین لەڕێگەی واتادا. ئەندێشە

نی  تا ناهێڵێو هۆنراوە تەواو دورئەخاتەوە لەواتاکائەندێشە هەر بایەخ بۆ وا 

و  ئەگەر هۆنراوە جوان  ، تی. بۆنمونەو زانسژیرێتیو سروشتیو راستی 

 بەرزەکەی مەولەوی: 

 هەندە ناسکبو بەبای باوەشێن 

 سەرکوڵمی ئاڵی پڕئەبو لەخوێن 

بدەین لە بێژنگی ژیرێتی، ئەگەینە ئەنجامێکی سەیر! ئافرەتێ ئەگەر تەنیا  

ڕەشەبایەک  دیارە بەڵمەکانی پڕببێ لەخوێن ، بەبای باوەشێنێ سەرکو

! خۆئەگەر پەنجەیەک یالێوێکی  ی دەموچاوئەبێ توشی خوێنبەربون)نزیف( 

مان لەبەردەم  و لەئەنجاما خۆرکەوێ، ئەوا ئەو کوڵمە هەڵئەوەرێ بە

و زامدارو چاڵوچۆاڵ ئەبینینەوەو بێزمان لەو  دەموچاوێکی خوێناوی

 دەموچاوە ئەبێتەوە!! 
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و  یا خەیاڵ زیانبەخشترە یا کێش ، ئاکارە بەواتابکا جائەگەر خەیاڵ ئەو 

سەروا بەڕای ئەو کەسانە!؟ ئایا چاوەڕوانناکرێ سبەی داوای نەهێشتنی  

کەلەپچەی خەیاڵیش بکەن لەهۆنراوەدا بەبیانوی ئەوەی خەیاڵ واتا  

او بۆچونەکانی  ڕبەوەش توشی گەڕانەوەیەک ئەبین بۆئاوەژوئەکا!؟ 

لەسەر بنچینەی درۆ  ئەفالتون لەبارەی هۆنراوەوە کە گوایە هۆنراوە 

دروستئەبێ! بێگومان خەیالیش سوارچاکی خۆی هەیە. مەولەوی ئەو  

ئەنجامەی نەویستوە. تەنیا ویستوێتی لەبەرزترین شێوەدا گوزارە )تعبیر(  

و  ەیبکا. ئەندێشە، هەروەکو لەزانست لە ناسکیی دەموچاوی دڵخوازەک

گرنگە  پاوە ، رەگەزێکی ئێجگار هونەری رەخنەسازیی هاوچەرخا چەس

رەگەزەکانی وێژە. چونکە بەهۆیەوە ئەم چاالکییە مرۆڤانەیە، لەزانست  لە

هەروەها شوێنەوارەکانی کەسایەتیو ژینگەی وێژەر  جیائەکرێتەوە. 

 . ٣٤و نەستی خوێنەران دەرئەبڕێو رێگەیەکە بۆهەست

خوازەو خواستەو درکە،   وبریتیە لەلێکچواندن  بابەتی وروژاندنی واتاکان،

 ٣٥زی ئەندێشەن(و هێکە بەرهەم 

هەزار ساڵ    2)هۆراس(ی رەخنەگرو هۆنیاری بەناوبانگی التین، پێش 

ئەم   ٣٦(ە ن یا هەردوکیانجی هۆنراوە فێرکردن یا خۆشیگەیان وتوێتی: )ئامان

و هۆنیارانە.  ا ئێستاش جێگەباوەڕی رەخنە سازانبۆچونە بو بەبنەمایەک ت 

ەیاننیشە. ئەمە  یگنی واتانیە، بەڵکو خۆش وە تەنیا گەیانکەواتە هۆنرا

واتا.  ئەبنە هۆی بایەخدانێکی زیاتر بە   و سەروالەکاتێکا کە کێش

ەڵێ: )موزیکی هۆنراوە بریتییە لەکێشو  لەمبارەیەوە بەهجەت ئەسەری ئ

  ٣٧و ئەبێتە هۆی رونکردنەوەو فراوانکردنی واتاکەی(رێکخستنی دەنگەکان

رۆڵێکی گەورەو  هەروەها رەخنەگران گەیشتونەتە ئەوەی ئاوازو مۆزیک 

 .   ٣٨فراوانبونی واتای هۆنراوەکاریگەر ئەگێڕن بۆ

رازاندنەوەی   ئەگەیەنن کەکاری سەرەکی هۆنراوە، ئەمانە هەموی ئەوە 

شێوەیەکی  تەنانەت ئەگەر هۆنراوەیەک بۆفێرکردنیشبێ، ئەبێ لە  ،ایەوات

و زیاتر  زی لەگەڵ وانەی قوتابخانەدا هەبێاوا رازاوەدابێ بۆئەوەی جی
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کاریگەربێ تا زیاتر فێرخوازەکە بهەژێنێ. لەمبارەیەوە درایدن ئەڵێ:  

ئنجا   ٣٩بێنێ کە لەژیان جوانتربێ(ونەرمەند هەوڵئەدا شتێیەک بەرهەم )ه

ن ئامانجی سەرەکیی هۆنراوەیە ئەگەر نەڵێین تاکە  ئەڵێ: ) خۆشیگەیان

فێرکردنا وەک ئامانجێکی ناوندی، چونکە  بنرێ بەێتی. ئەگونجێ دان ئامانج

هەروەها درایدن بەئاشکرا    ٤٠هۆنراوە فێرناکا ئەگەر خۆشی نەگەیەنێ(

و ئەڵێ: )هەوڵدانە  تایبەتییەکەیا ئەنێ وەک هۆنیارێک ئامانجە دان بە 

سەرەکییەکانم ئەوەیە کەخۆشی بگەیەنمە رۆڵەکانی ئەو سەردەمەی تیایا  

نە بەدەسنایەت ئەگەر هۆنراوە رازاوە نەبێ  یگەیان دیارە ئەو خۆش ٤١ئەژیم(

 بەمۆزیکەکەی. 

ئێمە تائێرە مەبەستمان ئەو هۆنراوانەیە کە واتا تیایانا مەبەستێکە. ئەگینا  

ئەو هۆنراوانەی کە واتا تیایانا مەبەستنیە، گوایە هونەر بۆ هونەرە، ئەوە  

وەو ناوەوە.  مۆزیکی دەرەە هەیە بەبێگومان زیاتر پێویستیان بەرازاندنەو

ەدا شتێک هەبێ پێیبوترێ  هەرچەن من لەو باوەڕەدانیم کە لەم جیهان

هۆنراوە! چونکە ئەگەر هۆنراوەیەک هیچ  یا هۆنراوە بۆ ، هونەرهونەر بۆ 

نی خۆشیی روتیشبێ، ئەوا ئەو  واتایەکیش ئەنجام نەداو تەنیا بۆگەیان 

ویستیی  ائەبێ. مرۆڤ تەنیا پی خۆشیگەیاننەش هەر لەخزمەتی مرۆڤو ژیان 

گوێگرتن   :ەیە وەکهاکی مادینیە، پێویستیی بەخۆراکی گیانیشبەخور

ێستێکی  سەیرکردنی دیمەنێکی جوان، بینینی هەڵو ،لەئاوازێکی خۆش

، هەروەها هۆنراوەیەکی هەژێنەر. ئنجا ئەگەر  مەردانە، بیستنی نوکتەیەک 

 هۆنراوەیەک واتاو خۆشییەک نەبەخشێ، ئەوە هەر هۆنراوەنیە! 

 هۆنراوە داناوە: رەگەزی بۆ 3ماالرمێ 

ا پێویستە ئاکامێکی ئاوازی مۆزیک  وشەو دێڕی هۆنراوە خۆیلەخۆی-1

 ببەخشێ. 

هۆنراوە هەرچەن ئەبێ پارچەیەکی مۆزیکیبێ، لەهەمان کاتا پێویستە   -2

 مەبەستێکی واتاییشی هەبێ. 
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 .   ٤٢بێکی هۆنراوە ئەبێ بیرۆکەیەکی پەتیناوەرۆ-3

رەگەزە پێکەوە ناگونجێن. چونکە ئەگەر   3)ئەم  د. کامیل بەسیر ئەڵێ: 

و لەسەرچاوەی بیری  و کۆششی سازکردنی ئاوازو مۆزیکبێ هۆنیار هەم

پەتییەوە هۆنراوە بهۆنێتەوە، چۆن ئەتوانێ بەهۆنراوەکانی مەبەستێک  

 ٤٣بهێنێتەدی؟ 

رەگەزە   3  نی ئەونیمو ئەڵێم: گۆنجان   من لەگەڵ بۆچونەکەی د.بەسیر

و کراویشە. چونکە مەبەستی هۆنراوە  ەکرێکاری نەکردەنیەو ئ

  لەناوەرۆکەکەیایە، ئاوازو مۆزیکەکەشی لەروخسارەکەیایە. هیچیان رێ 

رەگەزی سێیەم هەیەو ئەڵێم: راستە  لەویترناگرێ. تەنیا سەرنجێکم لە

ئەگونجێ هۆنراوە ناوەرۆکی بیرۆکەیەکی پەتیی ببێ ، بەاڵم مەرجنیە  

 هەمو کاتێ وابێ. 

ەک  ویستییەک بۆهۆنراوە، هەمو جۆرە هۆنراوەینەوە وەک پێرازان

ازاندنەوەکە، لەهۆنراوەیەکەوە  کەرەستەی رئەگرێتەوە. بەاڵم پشتبەستن بە

هۆنراوەیەکیتر ئەگۆڕرێ. لەهۆنراوەی کالسیکیا، زیاتر پەنائەبرێتە  بۆ 

ەمترین وشەو  و چڕیی واتا بەکەر بەرزیی زمانی هۆنراوەو ژیرێتی ب

دەقگرتوەکانی هۆنراوە. بەاڵم لەهۆنراوەی  و رەچاوکردنی یاسا رونکاری

ەر ئەندێشەو سۆزو نیمچە تەمومژێکو  رۆمانسیا زیاتر پەنائەبرێتە ب

ر  و هێماکاری. لەهۆنراوەی ریالیزما زیاتر پەنائەبرێتە بەهەڵچونو گێنگڵ

وخۆییو  و وەک راستیو راستەشێوەکاری روبەروبونەوە وەک خۆی 

ر لەهۆنراوەی ریالیزما ئازایەتیو  تو جەربەزەیەتی. بەدەربڕینێکی نەترسان 

ە راستییەکەو جەسورێتی،  و روبەروبونەوەی بارودۆخبەزاتیو نەترسان

وانە هەموی هۆکارو  نەوە ئەدا بەهۆنراوەکە . ئە جوانکاریو رازان 

پلەی یەکەم : مۆزیکی    ا.کەرەسەی رازاننەوەی هۆنراوەن لەپلەی دوەم

ئەوانیتر   هۆنراوە،بە وەیە. چونکە مۆزیکەکە تایبەتە  دەرەوەی هۆنرا

نەوەی هەمو لقەکانیتری هونەرو وێژەن لەپاڵ  کەرەسەی هاوبەشی رازان

 هۆنراوەدا. 
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ێ لەڕێبازە وێژەییەکانکرد، بەپێویستی  لێرەدا لەبەرئەوەی ئاماژەمان بۆهەن

نیاری ئەمڕۆ خۆی ببەستێتەوە  ئەزانم ئەو راستییە بدرکێنم کە مەرجنیە هۆ 

رێبازەکان زاڵئەبی  ن لەئەنجاما یەکێک لەزەوە. هەرچەتەنیا یەک رێبابە

 . بەسەریا

 هۆنراوەو تەکنەلۆجیا. 

ئیمە با راستگۆیانە بپرسین: ئایا وێژەو تەکنەلۆجیا لەپێشبڕکێدا لە چ  

پ.ز(،  347-427ئاستێکدان؟ ئایا ئەو سەردەمانەی ئەفالتون )

پ،ز( بیردۆزە  8-65پ.ز(، هوراس )322- 384ئەرەستۆتالیس )

وێژەییەکانیان دائەنا، بیردۆزەیەکی زانستیی ئەوتۆ لەئاراداهەبو؟ ئایا ئەو  

- 445پێش زایین(، ئەرەستۆ فانیس ) 9رۆژانەی هۆمیرۆس )چەرخی 

ز( شاکارە  1616- 1564ز(، شکسپیر )1321-1265(، دانتێ ) 386

و تەکنەلۆژیا بەپەرێزی ئەو  ەییەکانیان بەرهەم ئەهێنا، زانستوێژ

 شتن؟ شاکارانەدا ئەڕۆی

می کارەباو تی ڤی و گەشتی ئاسمانو  گومان نەء . دەی ئەمڕۆی سەردەبێ

داهێنانیتر، وێژە بەپەرێزی  و ئایپادو چەندین کۆمپیوتەرو مۆبایلو ئایفۆن

گومان ئەمیش هەر نەء . کەواتە  زانستو تەکنەلۆجیادا ئەڕوا؟ بێ

لەپێشبڕکێکەدا وێژە دواکەوتوە، زۆریش دواکەوتوە. بەاڵی گەورەش  

وەیە کە کێشەکە هەر بریتینیە لەپێشبڕکێ، بریتییە لەپاڵەپەستۆو  ئە

رۆژ زیاتر خۆیئەسەپێنێ بەسەر   لەدوای پێهەڵچنین! تەکنەلۆجیا رۆژتەنگ 

مرۆڤاو کاتەکانی بەالی خۆیا رائەکێشێ بەجۆرێ مرۆڤ نەیپەرژێتە سەر  

وێژە، بەهۆنراوەشەوە. دیاردەی ئەم پاڵەپەستۆیەش پێشکەوتنەکەی  

ۆڵیەکەی وێژەیە! مرۆڤ  ایە لەالیەک، لەالیەکیترەوە سستوستەکنەلۆجی

 و باشترو باشترینی ئەوێ. هەمیشە باش 

بەاڵم   ،تەکنەلۆجیا بەجۆرێکی گشتی پاڵەپەستۆ لەگەڵ وێژەدا ئەکا

انیوە  بەتایبەتی تەنگی بەهۆنراوە هەڵچنیوە! ئەوەتا هێشتا تەکنەلۆجیا نەیتو
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کانی سینەماو شانۆو  یەچاالکیدەسبەرداری پەخشانو چیرۆکببێ بۆ

و ڤیدیۆ، بەاڵم بەدەگمەن نەبێ بەالی هۆنراوەدا ناچێ، مەگەر  تەلەفیزیۆن

ماو بزوانن، هاوکاری  و سەهۆنراوەی گۆرانی کەبۆئەمیش مۆزیک 

 . و زاڵن بەسەریا! گۆرانیەکەن 

جگەلەوانە، ئەو کاتە زۆرانەی جاران خەڵکی تەرخانیانکردبو بۆ وێژە،  

و  ئەکراو هۆکارێکی سەرەکی رۆشنبیریبەربەتایبەتی هۆنراوە، کە لە

و دیوەخانیش نەماوە!  نبو، ئێستا ئەو کاتانە دەسناکەونبابەتی دیوەخانەکا 

 فەنتازییە نوێکانەوەیە! ڵکی خەریکی دابینکردنی بژێوییاننو چاویان لەخە

ئنجا لەئاستی ئەم بارودۆخەدا تەگبیر چیە؟ تەگبیر هۆنراوەی چاکە.  

وە کۆڵڕچ هەوڵی دۆزینەوەی ئەو  لەبارەی هۆنراوەی چاکیشە 

بلیمەتیی تەواوی هۆنیارو  ەی هۆنراوە ئەدا کەئەگەڕێتەوە بۆتایبەتمەندییان

 لەم خااڵنەدا دەسنیشانیان ئەکا: 

و توانای  ی تەواوی هۆنراوە، یاهەستکردن بەچێژی مۆزیکی شیرینییەک-1

هۆنیار لەبەرهەمهێنانیا. ئەم توانایەش زگماکییە لەمرۆڤاو بەهەوڵدان  

 بەدەسنایەت. 

و کێشە تایبەتییەکانی  هەڵبژاردنی باسو ناوەرۆکی دور لە بارودۆخ -2

ز(ش گەیشتۆتە هەمان  1832-1749هۆنیار خۆی. لەمبارەیەوە گۆتە )

و ئەڵێ: ئەگەر هۆنیار تەنیا گوزارە لەخەمە تایبەتییەکانی خۆی  ئەنجام

 بکا، شایانی ئەوەنیە نازناوی هۆنیاری بدرێتێ. 

ر. مرۆڤ هۆنیارێکی مەزن نابێ لەهیچ کاتێکا ئەگەر  قوڵیی وزەی بی-3

ۆنراوە خونچەو گواڵوی هەمو  نەبێ. ه  لەهەمان کاتا فەیلەسوفێکی قوڵ

 و سۆزو زمانی مرۆڤانەیەکە. زانینو بیرو هەست 

ەستێکی  و نر لەهەست وێنەکان نابنە بەڵگەی بلیمەتییەکی رەسەن ئەگە-4

 کۆیەکی باڵوەوە بۆیەکەیەک نەبێ. گۆڕینی کارتێکراوەوە نەبێ. یا لە
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و ئەڵێ: )هێزی  ەدەربڕینێکی رۆشنبیرانە دەرئەبڕێ گۆتە ئەم مەبەستە ب

استان یا شانۆنامە لەکەسێتییەکانو بیرۆکەو  راستینەی هۆنراوە، یا د 

ا نیە، بەڵکو لەهەڵوێست یا لەو هاندەرەدایە کە هەمو  پێناسەو بۆچونەکان

پێی ئەو قسەیەی کەئەڵێ گشت  ەوان بە ەگرێتەوەو ئەویش پێشترە لئەوانە ئ

 ٤٤پێش بەش ئەکەوێ(

گومانیش لەوەدانیە کە هۆنراوەی چاک، هۆنیاری چاک ئەیڵێ. ئەی  

 هۆنیاری چاک کامەیە؟ یا مرۆڤی هۆنیار چۆن ئەبێتە هۆنیارێکی چاک؟ 

 لەمبارەیەوە بن جۆنسن ئەم مەرجانە دائەنێ: 

 و بنچینەییە. بەهرەی سروشتی، مەرجی یەکەم -1

تەنیا بەهرە سروشتییەکە بەسنیە، بەڵکو پێویستە هەمیشە مەشق   ەر ه-2

مەزنترین هۆنیاری   پ،ز( کە 19-71بکەین. ئەڵێن ڤەرجیل) بەو بەهرەیە 

دایکبونی هۆنراوەکانی. دواییش  لەژان ئەیگرت بۆ ،رۆمابوە، وەک ورچ

 لستنەوە پەرداخی ئەکردن!. بە

انێ سامانی  هۆنیار بتو  مەرجی سێیەم بۆهۆنیار، الساییکردنەوەیە. واتە-3

وەک: )بە   بەکارهێنانە تایبەتییەکانی خۆی. هۆنیارێکیتر بگۆڕێ بۆ

پێنجخشتەکیکردنی هۆنراوەی هۆنیارێکیتر، یاتێکەڵکردنی هۆنراوەی  

 ژیر(. -یەکدیو..هتد 

 نەوەی جۆراوجۆرە. مەرجی چوارەم، خوێننی وردو خوێن-4

و ئەڵێ  م دائەگرێتر پێ لەسەر مەرجی یەکە لەگەڵ ئەوانەشا، جۆنسن زیا

ێکی  من لەهەڵگرانی ئەو رایە نیم کە سەربەستیی هۆنیار بخەمە سنور 

 دا و فەیلەسوفەکان ئەیسەپێنن. یاسایی تەسکەوە کە پەیکەرتاش

کەواتە ئەگەر هۆنراوەی پێش شۆڕشی تەکنەلۆجیا پێویستبوبێ چاکبێ،  

داوەر )حکم(   دوای ئەو شۆڕشە، پێویستە چاکتربێ.  ئەوا هۆنراوەی 
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ەر هۆنیاران تەنیا بەهرەکەیانە، ئەویش بەهرەی هەمو هۆنیارەکاننا،  لەس

. دوای ئەو شۆڕشە، بەتایبەتی هی ئێستەو داهاتو،    ٤٥بەڵکو چاکترینیان

ئەبێ زۆر چاکتربێ. کەچی بەداخەوە وانییە! بگرە بەتەواوی پێچەوانەیە  

  نی پێۆنراوانەی کە هۆکارەکانی راگەیان لەزوربەی ئەو بەناو ه

پڕئەکرێتەوە. ئەوەش هیچ بیانویەکنیە کەبوترێ مەبەست لەو  

و تازە هۆنیارانە. ئێمە پەرچدانەوەی  نەوەی نوێهاندانی   باڵوکردنەوانە،

 : ئەو بیانوە لەم خااڵنەدا ئەبینین 

رێکخەری ئەو  یاندن، کێڵگەی تاقیکردنەوەنین بۆهۆکارەکانی راگە -1

لەیەکەم هۆنراوەیەوە  جۆرە هۆنراوانە. هۆنیاری خاوەن بەهرەی چاک، 

و جێگەی خۆی  ی پیشانئەداو هونەری خۆی ئەنوێنێ دەستی رەنگینی خۆ 

کان بەبێ هیچ  لەدڵی وەرگری هۆنراوەدا ئەکاتەوە. هۆنیارە دێرینە

 و هیچ هاندەرێ، بون بەو کەڵە هۆنیارانە. هۆکارێکی راگەیانن

ئەمڕۆ کاتی مرۆڤ بەشی خوێندنەوەی بەرهەمە وێژەییە چاکەکانیش  -2

هەمی چاکی  بەر  : چجای ئەو جۆرە بەرهەمانە. لەڕاستیشا خوێنەرەوە  ،اکان

ئەوێو هیچ گوێ بەوەنادا خاوەنی بەرهەمەکە الوە یا پیاوە، تازە کارە یا  

ئەوسا   ،قاڵبوی پیشەکەیەتی. ئەو لەناخیا ئەڵێ کەی بەرهەمەکەت کامڵبو

 نەگرن. لێتوەرئەگرم. جگەلەوە، با ئەو بەرهەمانە جێگە لەبەرهەمی چاک  

هەمو رەخنەسازان لەسەرئەوە کۆکن کە هۆنیارێتی، بەرلەهەمو شتێ،  -3

ئەگەر بەهرەکە نەبو، بەهاندان کەس نابێتە هۆنیاری چاک    بەهرەیە.

 م(. ظ )ن  پیتچنینە چەندین دیوانی رەشکردبێتەوە بەئەگەرچی ئەو کەس 

ەبێتەوە کە  هەزار سال وتوێتی: ) قیزتان لەو چامەی  2هۆراس پێش  

و وەک  رۆژگارو چاککردنی یەکلەدواییەک دەیانجار مشتوماڵیان نەکردبێ

)بۆئەم مەبەستە، دروستە: هۆنیار   نۆکی لەبناکراو خاوێننەکرابێتەوە نی 

هۆ ئەوانەی ئەنوسن،    ژیر(-هۆنراوە کۆنەکانی خۆی نۆژەنو خاوێنبکاتەوە

ژی،  ێبڕێبابەتێ هەڵبژێرن کە هاوتای تواناتانبێ. ئەگەر ویستت فرمێسکم پ
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  ئەوە کە هۆنیار پلەی   ئازاری گەزین بکەی. ئەبێ لەپێشا خۆت هەست بە 

و خواوەندو ڕێبازەکانیش بەکەسی  دوەمی هەبێ، ئیمتیازێکە کە خەڵک 

 .   ٤٦نابەخشن. هۆنراوە، پێویستە خەڵک رازیبکا(

یە. بەتایبەتی لەم  هۆنیارو هۆنراوەی زۆر ن هیچ نەتەوەیەک پێویستی بە -4

و هۆنراوەی زۆر،  لۆجیایەدا. بەڵکو هۆنیاری زۆر و تەکنەسەردەمی زانست

راستە پێویستیمان   و دواکەوتوێتی نەتەوەیە. نیشانەی نەگبەتی

بەهۆنراوەشهەیە، هۆنراوە بەشێکە لەپێویستییەکانو لەجوانییەکانی ژیان،  

بەشی هەمو   لەبوارێکا  وەک پێشتر وتمان: هۆنراوەیەکی چاک   بەاڵم

با هۆنراوە بسپێرین بەخاوەن بەهرەکانی  خۆیا.  لەوبوارەینەتەوە ئەکا 

و  بخەنە بواری زانست زیاتر  وزەکانی خۆیان با نەوەی نوێمان  هۆنراوە.  

 تەکنەلۆجیاوە. 

 سەرچاوەو پەراوێزەکان: 

الدب. ترجمە هاشم الهنداوی. من  ناعە ا ص ر.ا سکۆت جیمس. -١

 . 199العامە. بغداد. ێقافیە ث بوعات دار الشون الطم

لب . شعر و فلسفە . گۆڕینی فواد میسری. چاپخانەی  طمجید محمود م-٢

 . 35عال. ل

 . 35هەمان سەرچاوە. ل -٣

 دیوانی هەڵبەستەکانی ژیر.  259هۆنراوەی من خاوەنی پۆلێ یارم ل   -٤

 هەمان سەرچاوە.   98هۆنراوەی رازی مەڕی شار بۆ مەڕی کێوی.ل-٥

 هەمان سەرچاوە.   384. ل هۆنراوەی نیگای دیل -٦

ە العربیە. بیروت  ضح. دار الیقض الوا ض العرو - الدکتورممدوح حقی-٧

 . 59ێ
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  3905والموسیقی.جریدە العراق   الل عبدالرحمن.االیقاع بین الشعرط-٨

 21/11/1988فی

  1988ساڵی 145شوکری فەزڵی.گۆڤاری بەیان.ژ  ئازاد عبدالواحد.-٩

 . 24ل

 3/1989/ 25فیە.جریدە العراقالقا ی جعفر.ضعبدالکریم را- ١٠

  بۆمێژوی1952مێژوی ئەدەبی کوردی عەالئەدین سوجادی.- ١١

 و کۆچی هۆنیارەکان. لەدایکبون

 . 14 1988ساڵی   145گۆڤاری بەیان ژ-١٢

 . 14هەمان سەرچاوە ل- ١٣

رۆژنامەی   ورشەی رەخنەیەکی ئەدەبی. حسەین عارف. - ١٤

 . ٦ل 31/7/1988هاوکاری

 . 156ل 1983رەخنەسازی  د. کامیل بەسیر. -١٥

قافە  ثقافە فی تقدیر ثنان عبدالنبی البلداوی.حول دورالعد - ١٦

 ٤ل1989/ 31/5الشاعر.جریدەالعراق

 . 26هەمان سەرچاوە ل -١٧،١٨

 سەالم. خیام بەکوردی - ١٩

 . 118،119دیوانی بەختیار زێوەر ل-٢٠

 پیرەمێرد، رۆحی مەولەوی. - ٢١

 . 1هەمان سەرچاوەی ژمارە - ٢٢

 . 156ل ١5  سەچاوەی ژ- ٢٣
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 . 157ل 25سەرچاوەی ژ  - ٢٤

 . 7ل 1سەرچاوەی ژ  - ٢٥

 . 35ل 2سەرچاوەی ژ  - ٢٦

 . 36ل 2سەرچاوەی ژ  - ٢٧

 . 124ل 1سەرچاوەی ژ  - ٢٨

 . 123ل 1سەرچاوەی ژ  - ٢٩

 . 123ل 1سەرچاوەی ژ  - ٣٠

 . 97ل ١5سەرچاوەی ژ  - ٣١

 . 97ل ١5سەرچاوەی ژ  - ٣٢

 . 207تا197ل 25سەرچاوەی ژ- ٣٣

 . 109،110ل 25سەرچاوەی ژ- ٣٤

 حەمید عەزیز. هۆراس. هونەری هەڵبەست چاپخانەی زەمان. بەغدا. - ٣٥

 لەوانە:   لەو توێژینەوەیە لێدوان ٤٧بەدڵبون   ١٠٨
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 یدیوانی کوردایەتی بۆ  چەن وشەیەکی رەوانشاد د.جەمال نەبەز

 ١٩٦٠چاپی    کامیل ژیر

 

منەوە نمونەی هۆنراوەی  ئەم کۆمەڵە هۆنراوەیەی ژیر، بەالی 

دواڕۆژمانە. جا کە ئەڵێم نمونەی هۆنراوەی دواڕۆژمانە، وەنەبێ بتوانم  

بڵێم هۆنراوەکانی لەهەمو رویەکەوە لە چ پلەیەکی هونەردان، یا زاتبکەمو  

رای خۆم دەربڕم بەرامبەر رادەی بەرزیو نزمیی ئەم هۆنراوانە لەبارەی  

تابەپێی     اڕێکی کێشو لەنگەرەوەوردەکاریی بیرو خەیاڵەوە، یا رێکیو ن

ئەوە نەخشەیەکی سنور دیار بۆدواڕۆژی هۆنراوەکانی ژیر لەم الیەنەوە  

بکێشم. چونکە ئەوەی راستیبێ من بەشبەحاڵی خۆم شاعیر نیمو بەهرەی  

هۆنراوەڕێکخستنیشم نیە، لەبەرئەوە هەر لەئێستاوە ئەم الیەنەی  

سپی خۆیان لەم مەیدانەدا  هەڵبەستەکانی ئەسپێرم بەو شۆڕە سوارانەی ئە

تاوئەدەن، با ئەوان هەستو ویژدانی خۆیان بخەنە کارو بەچاوێکی بێ  

کینەو النەگیرەوە لێیبکۆڵنەوەو فەرمانی بەسەردابدەن. ئەی جا بۆچی ئەبێ  

 ئەم هۆنراوانە لەچاوی منا نمونەی هۆنراوەی دواڕۆژبن؟. 

شاعیرێکی   ئەوەی من بیزانم لەبارەی هۆنراوەنوسینەوە ئەوەیە هیچ 

راستقینە، بگرە هیچ نوسەرێکی تەواو نە لەبەربورە نە لەژێر باری  

زۆرەملێدا هۆنراوی بۆڕێکئەخرێ یا بەرهەمی نوسینی باشی ئەبێ،  

بەڵکو ئەبێ هۆیەک هەر هەبێ کاربکاتە سەر هەستو هۆشی ئەو  

شاعیرەو کورەی دەرونی جۆشبدا، ئەو حەلە هااڵوی ئەو گڕەی  
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دۆتەوە، لەشێوەی چەن سازێکو ئاوازێکی رێکوپێکی  لەدەرونیدا پەنی خوا

رستکراوی خۆشا خۆی راپسکێنێتە دەرەوە کە ئێمە بەو ئاوازە خۆشە  

نەشئە بەخشانە ئەڵێین هۆنراوە. جا لەبەرئەوەی شاعیریش یەکێکە لەم  

خەڵکەو خەڵکیش هەمو یەکبیرو یەکگیانو یەکدڵ نین، بەڵکو جۆرجۆرو  

تەیەش سەر بەبیروباوەڕێکی تایبەتیو  دەستەدەستەو چینچینو هەر دەس

شەیدای خەیاڵو کەڵکەڵەیەکی جیان، دیارە هۆنراوەیەکی هەر شاعیرێکیش  

بگریت، تەنیا کارئەکەنە سەر ئەو کۆمەڵە خەڵکە کە بەهەمان تیری ئەو  

شاعیرە گرفتارن یا کەمەنکێشی ئەو باوەڕەن کە شاعیرەکە لەسەریەتی،  

بڕینی ئەو هەستەیە کە شاعیرەکە  چونکە ئەوانیش هەر مەبەستیان دەر 

دەریبڕیوە ئەگەرچی ئەوەشیان لەباردانەبێ کە بەو شێوە رەنگینە دڵگیرە  

دەریبڕن. ئا لەبەرئەوە هەر شاعیرە بەپێی لێکدانەوەو باری سەرنجی  

خۆی بەرامبەر ژیان، شێعرەکانی بۆ تاقمێ خەڵکی ئەڵێو هەر ئەو  

بیننو بەخوێندنەوەی  تاقمەش بەزۆری تامو چێژ لەهەڵبەستەکانی ئە

تینوێتییان ئەشکێ، کەواتە ئەو شاعیرانەی هۆنراوەکانیان لەناخی  

دەرونێکی سورەوەبوی جۆشخواردوەوە نەهاتبێتە دەرەوەو خزمەتی  

بەبیروباوەڕێکی تایبەتی، یاباری سەرنجێکی ئاشکرای سنوربۆدانراو  

بایەکی  نەکا، ئەوەندە ناویان لەناوانا نیە، شێعرەکانیشیان هەر تەنیا  

 سەرزمینیان لێبدا، جوانەمەرگیانئەکا. 

جا کە ئێستە ئەمەیان سروشتی بنچینەیی هۆنراوەبێو ئەوەشیان سروشتی  

شاعیری راستەقینەبێ، بابزانین ژیر لە چ پلەیەکدایە لەم روەوەو  

 هۆنراوەکانیشی خزمەتی کام بیروباوەڕو رێگە ئەکەن؟ 

کەمبێ، نەخێر   ئێمەی کورد وەنەبێ شاعیری نیشتمانپەرەوەرمان

لەچاوخۆماندا نامەخوا شاعیرمان زۆرە، بەڕادەیەک ئەتوانم بڵێم شاعیری  

وامان بوەو هەیە جێی سەربەرزیو مایەی سانازیی نەتەوەکەمانن وەک  

خانیو کۆییو بێکەسو..هتد. بەاڵم ئەوەی بەچاوێکی بێ الیەوەنەوە بڕوانێتە  

یشتمانیانەی وتراون،  سامانی هۆنراوەمان، ئەبینێ بەزۆری ئەو هۆنراوە ن 
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تەنیا لەتەلی عاتیفەی روتیاداوە، بێ ئەوەی کاریانکردبێتە سەر هەستی  

راستەقینەو بەناخی بیرو هۆشدا چوبنە خوارەوە، واتا تەنیا دەردەکانی  

کوردەوارییان بەشیوەیەکی بەسۆز دەرخستوە، ئیتر بەدەگمەننەبێ  

ییەکەی کوردایەتی  بۆدەرمان نەگەڕاون پیشانی نەتەوەکەمانی بدەن. راست 

گەلێ لەوە قوڵترە کە تەنیا زمانێکبێو چەن ملیۆن پێیبدوێن یا تەنیا  

میراتێکی رەگەزایەتیبێو پشتاوپشت بۆمان بەجێمابێ، یا کەفوکوڵێکی  

وەختیبێو لەپلەیەکی تایبەتیدا هەڵبچێو هەر لەخۆشیەوە بنیشێتەوەو  

ۆی لەشێوەی  دابمرکێتەوە، نەخێر کوردایەتی راستییەکی مێژوییە کە خ

بیروباوەڕو رێگەو رژێمدا ئەنوێنێ، نەک تەنیا جۆشوخرۆشو هەواو  

هەوەسو بنەچەو رەچەڵەک. کوردایەتی بزوتنەوەیەکی مرۆڤایەتی  

خواناسیی سەرومڕی بێ وچانی هەتاهەتایی نەمرە، نەک پلەیەکی  

مێژوییو قۆناغەڕێیەکی تەسکوتروسکی بێ ئامانجبێو بەزویەکی زو  

ێڵرێو بچێتە ریزی نەبوان. بێگومان ئەم بیرە بەرزە  ببڕێتەوەو بەجێبه 

وەنەبێ هەروازو چلورە ببەستێ لەمێشکی هەمو خاوەن هۆشێکا بەئاسانی  

جێیبێتەوە، بەڵکو ماوەیەکی زۆری ئەوێ، ماوەیەکی تاقیکردنەوەو  

بەهەڵچونو رێهەڵەکردنو الدان.، هەتا رێی راست دەرئەکەوێ بۆهەموان.  

ەوەدایە کە هەر لەئێستاوە هەتا رادەیەکی زۆر  دە هونەری ژیری شاعیر ل 

هەستی بەم راستییە کردوە، بۆیە کوڵی دڵی تێکەڵ بەشەپۆلی بیری  

کردوەو لەشێوەی بیروباوەڕێکی پۆاڵیینی پتەودا یەکیگرتوە. هەر  

لەبەرئەوەشە کە خەڵکی بانگئەکا بۆئەم رێگە پیرۆزە. شێوەی هاوارو  

کو وەکو هەمو خاوەن بیروباوەڕێکی  الوانەوەو ئاخوئۆف ناگرێتەبەر، بەڵ

بەزات، زۆر بێ باکانەو پڕ بڕوایانە بەجۆشێکی پڕ لەهۆشەوە  

بانگیانئەکاو پێیانئەڵێ: مەترسن هەرگیز مەترسن ئێوە بۆشتێکی وەختی  

هەوڵنادەن، بۆشتێکی نەمرو بەرزو پیرۆز هەوڵئەدەن، بەرەو ئامانجێ  

ەوژورە، هەتاهەتا  ئەڕۆن کە تیشکی مەشخەڵە بەتینەکەی هەمیشە سەر

 لەکوژاننەوە بەدورەو ئەڵی: 

 ئەڵی کردەم جێی داخنیە 
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 کوردایەتیم قۆناغنیە 

 ئامانجێکە نەمر، پیرۆز 

 مەشخەڵێکە بۆگەلو هۆز 

 فەلسەفەو باوەڕو بیرە 

 رێگەی پیاوی داناو ژیرە 

بێگومان بیروباوەڕێ کە لەسەر راستییەکی مێژویی وا بنجبەستو پتەو  

ششتێکی لەروخاننەهاتوی لەنەمان بەدورینەمربێ، دیارە ئەو  دامەزرابێو 

بیروباوەڕە زۆر سەربەرزو پیرۆزە، هەرکردەو کۆششێکیش بکەی  

لەپێناویدا هێشتا هەر کەمەو نابێ دەربەستبی، بەڵکو هەمو جۆرە  

فیداکارییەک لەو رێگەیەدا هەرزانە، جا بۆیە ژیر مانو نەمانی خۆی  

ریی خۆی لەو خەباتەدا ئەبینێ کە بۆئەو  ئەبەستێ بەو ئامانجەوەو نەم

ئامانجە نەمرە ئەیکا. هەروەها پاشەڕۆژو ژیانی خۆشی ئەبەستێ بەو  

پاشەڕۆژو بەو ئامانجەوە، چونکە ئەوەیە ژیانی راستەقینە، ئەوەیە  

مانەوەی ئەبەدی. هەر لەبەرئەوەشە ئەیەوێ بمرێ لەپێناوی ئەو ئامانجەدا  

 بەدەنگێکی زواڵڵەوە ئەڵێ:  بۆئەوەی گیانی هەرگیز نەمرێ، جا 

 ببین بەتۆزی خۆڵەمێش 

 چاوی دوژمن بێنینە ئێش 

 تا کوردستانی بەرینمان 

 نەکەین بەبەهشتی ژینمان 

 نەچێژین تامی خۆشی خەو 

 ملکەچ نەکەین بۆئەمو ئەو 
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 بۆئەم خواستە هەڵسین بچین 

 تەنها بۆئەو بژین بمرین 

 چەندە خۆشە وەک مەشخەڵێ

 پیاو بسوتێ بۆڕێی گەلێ 

 شادییە باوەڕکردن چەن 

 بەژیانی بۆژین مردن 

ژیر ئەو رێیەی گرتوێتی بەهیچ کلۆجێ بەرینادا، بەڵکو ئەیەوێ هەمو  

هەڵسوکەوتی خۆیو کۆمەڵو هەمو مرۆڤایەتیو سەراپا ژیان، بەپێی  

توانستی خۆی لەگۆشەی باری سەرنجی ئەو رێگەیەوە تەماشا بکاو  

چونکە پاکترینو بێگەردترین  لەئاوێنەی ئەو بیروباوەڕەشدا ببینێ، 

 ئاوێنەیەکە بۆدیتنی هەموجۆرە هەڵسوکەوتێ، چ تایبەت چ گشتی. 

لەبەئەوە هەندێ سروشتەکانی ئەو بیروباوەڕە پیشانئەدا وەک بێ زیانیو  

دەسنەوەشاندنو پەالمارنەدانی ناڕەواو رێزگرتنی گشت گەالنو  

باسی ئاشتی،   دۆستایەتیکردنی لەگەڵ دۆستەکانیان. بۆوێنە کە دێتە سەر

بەهەمو دڵێکەوە ئاوات بۆئەو رۆژە ئەخوازێ کە فریشتەی ئاشتی باڵ  

 بەسەر هەمو جیهاندا ئەکێشێو ئەڵێ: 

 ئێمەی کورد، ئێمەیگورد 

 گەلێکین بێ زیان 

 دۆستی گشت میللەتان 

 بۆئاشتیو ئاسایش 

 گۆرانیو ستایش 



40 
 

 ئەبێژین هەمومان 

بەهەمو نرخێ ئەوێ؟  بەاڵم ئایا ژیری هەڵگری ئەم بیروباوەڕە، ئاشتێێ  

ئایا پێیوایە ئەگەر شەپازلەیەکیان سرەواندە الی راستی، خێرا لەخۆیەوە  

الی چەپی رائەگرێ بۆشەپازلەیەکیتر؟ نەخێر ژیر ئاشتیی  

بەسەرزەرزییەوە ئەوێ، ئاشتیی بۆیەکئەوێ تاموچێژ لەژیان وەرگرێ،  

ەیە پیاو  ژیانیش هەرئەوەنیە بخواو بنوێو رۆژیلێهەڵبێو ئاوابێ. ژیان ئەو

ئازادو سەربەخۆو خاوەنی خۆیبێ، نەک دیلو ژێردەستەو نۆکەربێ،  

دەدیارە ئاشتیی ناوێ هەتا بەئاوات نەگاو هەست بەئابڕومەندیی خۆی  

 نەکا، بۆیە ئەڵێ: 

 ئاشتی الی ئێمە ژێردەستی نیە 

 ژیانی دیلی سەربەستی نیە 

 کاتێ کوردستان گەیشت بەهیوا

 بەسەربەرزی تیا هەڵکرا ئااڵ 

 ئەوساکە ئاشتی پێمانڕەوایە 

 بۆ کوردایەتی کاالی بالیە 

بەکورتی ژیری خاوەن بیروباوەڕ، ئاشتیی لەترسانا ناوێ، ئاشتی لەالی  

ئەو سەرشۆڕیو سەالمەتی نیە، بەڵکو هەستی مرۆڤایەتی وایلێکردوە کە  

هەمو دەم ئاشتیخوازێکی راستەقینەبێ، ئەگینا بۆخۆبەختکردنو فیداکاری  

 نادا هەتا هەمو الیەکی واڵتەکەی بەمافیخۆی نەگا: ئامادەیەو کۆڵ 

 ئێمە رۆڵەی بیری تازەی رابەرین 

 ئێمە کوردی جەربەزەی تێکۆشەرین 
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 بۆ واڵتو سەربەخۆییو ژینی شاد 

 خوێن ئەڕێژین 

 لەش ئەنێژین ئەفسەرین 

 بۆکوشتار بۆکوشتار 

 ئێمە رۆڵەی پێشڕەوین 

 پەیڕەوی رێگەمان 

 خەباتەو تێکۆشان 

 نابەزین ئەجەنگین 

 تاکو ماف ئەسەنین 

 بۆهەمو کوردستان 

کەواتەژیر ئەم ئاشتییەی بۆیە ئەوێ کە مرۆڤایەتیو نەتەوەی کورد، کە  

ئەویش بەشێکە لەمرۆڤایەتی، تامو چێژ لەژیان وەرگرێو لەواڵتی خۆیاندا  

سەربەرز رابوێرن وەک کوڕی باوکی خۆیان، ئەگینا مردنی پێ باشترە  

 لەژیانی ژێرچەپۆکی: 

 ین ئاشتی پەروەر

 دوژمنی شەڕین 

 بۆکوردایەتی 

 گونجاوە ئاشتی 

 ئاشتیمانئەوێ 
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 کە کورد بسرەوێ 

راستییەکەی ئاشتی لەپیرۆزترینو بەرزترین ئاواتەکانی هەمو کوردێکی  

بەشەرەفە کە خاوەنی بیروباوەڕی کوردایەتیی راستەقینەبێ، بەاڵم  

بەسەربەرزییەوە نەک بەسەرشۆڕی، چونکە هیچ کاتێ نەبوە مەڕو  

یەک کانی پێکەوە ئاوبخۆنەوە، یا زۆردارو زۆرلێکراو قۆڵبکەن  گورگ لە

بەقۆڵی یەکدا، هیچ کاتێکیش پیاوی بەشەرەف ئاشتیی ناوێ بەدیلی،  

ئاشتیش بەرپا نابێ هەتا هەمو گەالنی جیهان، وردو درشتیان، پێشکەوتوو  

پاشکەوتویان بەتەواوی ئازادو سەربەخۆ نەبنو بۆئامانجی بەرزو  

دەن دور لەچەوساننەوەو مادەپەرستی. بۆیە پێویستە لوتی  پیرۆزیان هەوڵنە

زۆرداران بشکێنرێو سەریان بنەوێنرێ. دیارە ئەوەش بەخۆبەهێزکردنو  

چاکبەالداکردنو دەسەاڵت پەیداکردنو شوێن کەوتنی بیروباوەڕی راستو  

بێ خەوش ئەبێ، بیروباوەڕێ کە بۆبەرزیو گەشەپێدانو پێشخستنی نەتەوە  

ی بەقەد مویەک لەسنوری مرۆڤایەتی دەربچێ.  هەوڵبدا بێ ئەوە

بیروباوەڕێ کە گیانی یەکسانیو دادپەروەری باڵوئەکاتەوە بێ  

دروستکردنی دوبەرەکیو ناکۆکی، هەتا پاڵ بەخەڵکەوە بنێو بۆپێشەوە  

بیباو نەیەڵێ مۆتەکەی نائومێدی سواری کۆڵەی سنگی بێو پشتی  

نەی مادەپەرستی، یا لەسەر  ساردبکاتەوە، بیروباوەڕێ کەتەنیا لەسەر بنچی

خەیاڵخوازیی روت دانەمەزرابێ، بەڵکو چاکەو باشەی هەردو الی  

لەیەک بۆتەدا توانبێتەوەو کردبێتی بەبناغەی خۆی، جا دیارە بیروباوەڕی  

وا بەرز، دوژمنانی مرۆڤایەتی ئەوروژێنێو راستیانئەکاتەوە لەخۆی، بۆیە  

ەمافی خۆی ناگا بە زویەکی زو  ژیر پەنا ئەباتە بەر هێز، چونکە پێیوایە ب

تا گۆشتخۆرە دو پێکان دەرسدانەدرێنو چاوترسێن نەکرێن، ئامانجی لەم  

 هێزەش تەنیا مافوەرگرتنو پاراستنیەتی، ئەگینا هیچ نیازێکی پیسی پێینیە: 

 ئەبێ بەهێزبین بۆئەوە ئاشتی

 ببێ بەکااڵ بۆکوردایەتی 
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 ئەبێ تەقەالی بێوچان بدەین 

 کوردستان بکەین ئاشتی خەاڵتی 

 کاتێ میللەتان ئەژین وەک برا

 هەریەک بەهیواو ئامانجی بگا

ژیر وردەوردە دەستئەخاتە سەر هەندێ لقو پۆپی ئەم بیرە بەرزەو  

دەریئەخا کە چۆن پیاو ئەبێ لەپێناوی گەیشتن بەئامانجی خۆی تێکۆشێ،  

ە  بی پشتساردبونەوەو هیوابڕانو نائومێدبون، کە ئەمیش یەکێکە لەسروشت

بەرزەکانی ئەو رێگەیە، بۆیە هەرگیز پشتی ساردنابێتەوەو بەچاوی  

بەدبینانەوە ناڕوانێتە جیهان سەرەڕای پەشۆکاویی ئێستای نەتەوەکەی،  

 بەڵکو هەموکاتێ پێیوایە مەبەستەکەی وا لەدەستیایەتی وەک ئەڵێ: 

 زەنگى ئەمجارە زواڵڵە 

 و نەئاى نە ئاخە

 و هەاڵڵە چریکەو بانگە 

 هەواى بەسۆزە  

 چریکەى کوردى دلێرە 

 بۆ کوردستان 

 لەکۆڕایە، نەڕەى نێرە 

 ژیان  ێ ئەڵ

 داڕژاوین، پڕین  ێ ئەڵ

 ێ بەبیرى نو 
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 و دڕین چاالکو نەبەرد 

 ێ بیگرنە گو

 و دامان ناوە ئەزانین 

 ێ قۆناغى ر

 ئەگەرچى رێگە تەنراوە 

 ؟ ێبەاڵم لەک

 ى ولەگەلێ چاوى خەواڵ 

 ێ هەڵهێناب 

 ى و پەاڵسى کۆنى ئاوەژ

 ێ فڕێداب

 ێ بانگەوازى بڵگەلێ  

 بژین   ێئەب 

 ێ بۆ بۆنى هەر گوڵ   ێئەب 

 خوێن بڕێژین 

 و شۆڕش تێزى جەنگ   ێئەب 

 ێ قوربانى ب

 و هێرش ى راپەڕین سوپا 

 ێ یەکسانى ب
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 و نەبەزین گەلێ ئەمانە

 ێ پێرەوى ب 

 و دێوى زەمین کام رێگر

 !! ێ لەوێزەید 

 کاروانى  ێ ئەو گەلە ئەب

 ئاوات  ڵلەگە

 ، سامانى ڵبگاتە مەنز

 بۆ خۆى ببات 

 ێ و کامەرانبی بژ  ێئەب 

 و مەنگ هێمن

 ێ و لەزیانب ی ور لەدیلد 

 زەنگ!  ڵێ وائە

ئەوی راستیبێ ئەم هەستە بەسۆزەی ژیر کە بەبیروباوەڕی نەتەوایەتی  

گۆشکراوە، تێکڕا لە هەمو هەڵبەستەکانیدا ئاشکرا دەرئەکەوێ. بۆوێنە  

کاتێ ئەیەوێ الپەڕەیەکی رۆشن لەخەباتی رابوردوی نەتەوەکەی بخاتە  

چاو، هیچ ناکەوێتە گریانو ئاخو ئۆفو سکااڵ بۆبەرنەگرتنی یەکجاری   پێش 

خەباتی رابوردوی، بەڵکو پەیمان ئەدا کە رێگەی کوردایەتی بەرنەداو  

بەڵێن ئەدا کە هەتا دوا دڵۆپی خوێنی لەو پێناوەدا بڕژێنێ تا ئەگاتە ئەنجام،  

 بۆیە لەیادی عەولە سیسەی قارەمانی شەشی ئەیلولدا ئەڵێ: 

 کورد ئەژین کوردین، بۆ ئێمە 
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 کوردستانى جوانى بەرین 

 و بۆخۆمانە هى خۆمانە 

 ى بێگانە و نێر ێ بەدەرب

 ----------------- 

 ئەى شارەکەى عەولە سیسە 

 ئەو دەستە پیسە   ێبەڵێنب 

 کە هەروا بەدەستى ئانقەست 

 جۆگەلەى خوێناوى هەڵبەست 

 ئێمەى دڵسۆزى تۆ   ێئەب 

 ئێمەى کوردى نەوەى ئەمڕۆ 

 خوێنى رژاوت تۆڵەى  بۆ 

 کوردستانى زەوتکراوت 

 پشتێنى تۆڵە ببەستین 

 و رانەوەستین نەیکەینەوە 

 تێکڕا ئەم خاکە پاکە   تا

 م کوردە چاالکە ە خاکى ئ

 پۆ بەدیار، یەک تەنوئەخەین 

 بەدەوڵەتێکى سەربەخۆ 
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 هەروەها لەهەڵبەستی کوردستانی مندا ئەڵێ: 

 چەندە خۆشە بۆقەومو خوێش

 بم بەئاگر بەخۆڵەمێش 

 ە دوا تنۆکی خوێن پەیمان

 لێرەبێ یاخود لەهەر شوێن 

 بەقوربانی ئەوی ئەکەم 

 بۆئەو ئەژیم، سامانەکەم 

 لەگەڵ گۆشتو ئێسکی لەشم 

 بۆئەوەو خۆم لێی بێبەشم 

 لەهەڵبەستی ئامانجی مندا ئەڵێ: 

 من کە دیم لەرەی شنەی شەپۆلی ئااڵی کوردستان 

 تێکەاڵو ئەبێ لەگەڵ جریوەی ئەستێرەی بەیان 

 کاتە هیواو ئامانجی دورم هەردو پێکەوە ئەو 

 ئەبن بەپرشنگ، گواڵڵەی سورم ئەگەشێتەوە 

 لە هەڵبەستی کاروانو نەورۆزدا ئەڵێ: 

 کەخۆری گەش لەئاسۆی سڕ گزنگیدا

 شٶڕشێکی واگەرموگەڕ بەرپا ئەکا 

 کوردستانەکەی بەشکراو، فەرامۆش 
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 وەک ئاگرو ئاوی کواڵو دێنێتە جۆش 

 تۆئازادی ئەی برای کورد، بەزمانی داگیکەرانەوە ئەڵێ: لە هەڵبەستی،  

 من تۆمئەوێ تۆی خۆشەویست 

 بەمەرجێ هەرچیم لەتۆ ویست 

 ملکەچو کوڕنوشبەرمبی 

 هەتاهەتا نۆكەرمبی 

 ----- 

 کاتێکیش دنیا خۆشیبو 

 بەرگی ئاشتیمان پۆشیبو 

 بۆم هەڵپەڕە لەسەر شانۆ 

 خواستم چیبو پێم مەڵێ بۆ 

 ----- 

 کین ئیتر منو تۆ هەریە

 ئەمڕۆش نەبێ سبەی ئەبین 

 بەیەک لەشو بەیەک زمان 

 برام ئائەمەیە ژیان 

 هەروەها لەهەڵبەستی چەپکێ گولدا ئەڵێ 

 ئەمڕۆ ئەبینم نیشتمان 
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 وەک گواڵڵەی بەهاری جوان 

 کەڵمی سورو چاوی گەشە 

 تومەز بیرێکی بێ خەشە 

 تیا باڵوەو ئەڵێ دەی زو 

 بۆکوردستانی یەکگرتو 

سەرپێیە، رێبازی هۆنراوەکانی ژیری   الموایە ئەم لێکۆڵینەوە 

بۆدەرخستین، لەهەمان کاتدا، تا ڕادەیەک، سەنگوسوکیی ئەو  

بیروباوەڕەشی پیشانداین کە بۆتە ترازو بۆئەم هۆنراوانە. دە بەالی منەوە  

ئەم بیروباوەڕە ئەوەندە بەرزو بەکێشو نەمرە، هەرئەبێ رۆژێ لەڕۆژان  

ا کوردی خاوەن هەستو هۆشی  جێی خۆی بکاتەوە لەدڵودەرونی ملیۆنەه

بەشەرەفداو لەخەوی کەساسیو کوێرەوەری رایانچڵەکێنێ. ئەم  

بیروباوەڕەش نە روخانی بۆهەیە، نە نەمان، نە بەزینو نە کۆڵدان  

بەرامبەر بەگشت دوژمنان، چونکە لەسەر بناغەیەکی داڕێژراوی  

جۆشخواردو دامەزراوە، ئەگەرچی بەڕواڵەتیش سەروفەساڵی زۆر  

بێو نەچێتە دڵی هەمو کەسێکی ئەمڕۆوە، بەاڵم دڵنیام هەمو  جواننە

بیروباوەڕێکیتری پڕ لەمادەپەرستیو بێگانەپەرستیو خەیاڵیخاو، هەرچەندە  

بەرگەکەی جوانو دورکوژو هەڵخەڵەتێنەربێ، هەرچەندە سەر  

بەبەرەیەکی بەهێزی بەدەسەاڵتی بەسامبێ، بەالی منەوە وەک تەنافی  

ند ساڵێ جاڵجاڵۆکەی بەسەزمان هەوڵی  جاڵجاڵۆکەیەک وایە کەچە 

لەگەڵئەداتو تانوپۆی ئەتەنێ، کەچی پیرێژنێ بەسەرە گسکێ رایئەماڵێو  

 فڕێی ئەداتە ریزی نەبونەوە. 

دە کە ژیر شاعیرێبێ هۆنراوەکانی لەچواچێوەی بیروباوەڕی کوردایەتیدا  

ئاوێزە کرابن، بێگومان هەتابێ رۆژلەدوای رۆژ، هۆنراوەکانی بەتامترو  
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ەبارترو بەدڵی ژمارەیەکی زیاتر لەخەڵکی ئەبن. واتە ئەبنە نمونەی  ل

 هۆنراوەی پاشەرۆژمان. 

ئنجا ئیتر ناهەقمە بڵێم هۆنراوەکانی ژیر نمونەی هۆنراوەی  

 پاشەڕۆژمانن؟ 

بێگومان من وا بەبەبیری خۆم ئەم چەند وشەیەم نوسی، جا رەنگە ئێستا  

من هیچ دڵم لەخۆم   ژمارەیەکی زۆریش پێی پەستببن، لەگەڵئەوەشدا

دانامێنێ، چونکە پێموایە راستیودروستی بەزۆرو کەمینیە، بیری راستیش  

هەرجێیخۆی ئەکاتەوە لەناوناوانا، ئەگەرچی چەن کەسێکی کەمیش  

لەدەوروپشتیبن، بیری چەوتو چەوێڵیش ئەڕوخێ ئەگەرچی هەمو  

جار  جیهانیش پشتی بگرێ. لێرەداقسەی ئەو زانایەم دێتەوەبیر کە بۆیەکەم

وتبوی ئەرز خڕەو لەسەرئەوە بردیان بیخنکێنن، لەکاتی خنکانندا وتی  

باشە ئێوە من بخنکێنن، قەیناکە بابمرم، بەاڵم ئەوە نازانن کە بەخنکاننی  

 من، ئەرز لەخڕێتیی خۆی ناکەوێ. 

راستێەکەی ئەو زانایە نەیتوانی بەڵگەی بنجبڕ پیشانی خەڵکی ئەو دەمەبدا  

شەکی بریاریاندابو باوەڕی پێنەکەن. لەبەرئەوە  بۆخڕێتی ئەرز، چونکە پێ

ئەوەی پێشەکی بڕیاریداوە کە ئەم چەند دێڕەو ئەم دیوانە، ئەبێ خراپ  

بدرێتە قەڵەم، من هیچ بەڵگەیەکی لەمە زیاتری بۆناهێنمەوەو تەنیا  

رەوانەی پاشەڕۆژی ئەکەم، چونکە پاشەڕۆژ بەڵگەی چاکچاکی ئەداتە  

 دەس. هەرچیش بژی ئەبینێ. 

 تر هەر ئەمەندەو پشت بەخواو نەتەوەی کوردی قارەمان. ئی 

 ٤/١٩٦٠/ ٧جەمال نەبەز. بەغدا. پێنج شەمە  

شیاوی وتنە ئەم چەند وشەیەی پرۆفیسۆر دوکتۆرجەمال نەبەز، وەک  

پێشەکییەکبو بۆدیوانی )کوردایەتی بیروبوەڕمانە، ئامانجی نزیکو  

هەزار دانە چاپکراو کتێبخانەی سیدیانیش    ٣بە   ١٩٦٠دورمانە( کەساڵی
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جار چاپیکردۆتەوەو هاوبیرمان فوئاد سەراجیش، جارێک خۆیو   ٤لەسنە 

گەی گروپی رۆشنبیریی گوڵیارەوە، چاپیکردۆتەوە لەناو  جارێکیش لەڕێ

 پەرتوکی )کوردایەتی بیری زیندوە(. 

النەی داڵن  - 3سرودەکان -2 نەتەوەو نیشتمانم-1ن. بەش  4 م هۆنراوەکان

 کۆچی ئازیزان -4

 : بەشی یەکەم: نەتەوەو نیشتمان

 یکوردایەت

جۆرێ خۆی کشان  بە پ، پۆلێکی چە شە  1958ی قاسم تاکە دوای کوده لە
کی  یە نامە  ئیراکچێتیی کرده ر ئاسمانی باشوری کوردستاندا کە سەبە 

! ناوهێنانی )کوردستان(  بڤە  بوبە  و هێڵە زاندنی ئە پیرۆزو هێڵی سورو بە 
رستیو  پە کی کۆنە یە ک دیاردهتی( وه کرا، )کوردایەژمارئە تاوان ئە بە 

یانەوە کەکەمتر توندئاژوبون، ئەیانوت  الی هەندێک کرا! بە یرئە شۆڤێنی سە 
کوردایەتى ئەگەر دروستیشبێ، ئەوا قۆناغێکە پێیدا تێئەپەڕین بۆجیهانى  

مرۆڤایەتى! الى ئەوانەش ئەگەر ئەم قۆناغە پەرێندرا چاکتر! چونکە  
پەڕاندن یابڕینى ئەم قۆناغەیان بەڕێگەیەک ئەزانی بۆمەبەستی گەیشتن  

 کۆمۆنستی!  بەسۆشیالستیو بازدان بۆجیهانی 

  نوسینێکو ئەم هۆنراوەیەی خوارەوە،  کورتەمنیش الی خۆمەوە، بە 
چاپی    –لەدیوانی: )کوردایەتی بیرو باوەڕمانە  ئامانجی نزیکو دورمانە 

ئەوەم درکان کە کوردایەتى قۆناغنیە، بەڵکو راستییەکى مێژوییە،    (١٩٦٠
خۆى لەشێوەى بیروباوەڕێکى نەمرى پێشکەوتودا پیشانئەدا. بیروباوەڕى  

بەرزو پاکو نەمر کە هۆیەکبێ بۆپاراستنى نیشتمانو بەختیاریی گەل،  
کوردایەتیش هۆیەکە بۆپاراستنى کوردستانو بەختیاریی کوردو کورد  

رێی راست. کوردستانو کوردیش بەشێکن لەجیهانو   خستنە سەر 
لەمرۆڤایەتى. کەواتە کوردایەتى وەک لەمرۆڤایەتى جیانابێتەوە،  

قۆناغیشنیە، بەڵکو هەمیشە بوەو هەیەو هەرئەمێنێو کوردایەتى شانبەشانى  
 مرۆڤایەتى ئەڕوابەڕێوە. 
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لەوەاڵمی بابەتەکانی ئەو دیوانەدا، نوسەرێک بەناوی مهەمەدی مەال  
ەریمەوە، بەفەرمانی هیزبی شیوئی، بەنامیلکەیەک: )کوردایەتی کامل  ک

( بەرپەرچی  ١٩٦٠چاپی  – ژیر لەژێر نەشتەری یەکااڵکردنەوەدا 
دیوانەکەیدایەوە. نوسەرێکیش بەناوی زەردەشتەوە، بەڕاسپاردەی  

سەرکردایەتیی کاژیک، بەنامیلکەیەک: )کوردایەتی بزوتنەوەو بڕواو  
کەی هەمەی مەال کەریم لەژێر زەبری فەلسەفەی  نەشتەرە کولە  -رژێمە

 ( وەاڵمیدایەوە. ١٩٦٠چاپی   – کوردایەتیدا 

دروشمی   ( هیزبی شیوئیی کوردستان  خۆشبەختی ئەوەیە ئیستە )هاورێیانی
سەربەخۆیی کوردستانیان هەلگرتوە، بەدبەختیش ئەوەیە )هەڤاالن( و  

  ڕیانەڤااڵنزا(کان دروشمی ئیراکچێتیان هەلگرتوەو فڕکوهو)هە 
 !! ئەمەش هۆنراوەکە: غدابۆدەرباری بە 

 کاکى برا، هۆ خوشکى کورد 

 لەهەرکوێ هەى، شەنى یاگرد 

 وەرە تۆزێ گوێى پیاوەتى 

 شلکە بۆالى کوردایەتى 

 بزانە سۆزى ئەم سازە 

 بۆ کام شوێنەو کام رێبازە 

 بزانە کوردى کورد پەروەر 

 بەرەى تۆیە، یابەرەى شەڕ 

 بزانە ناوى کوردستان 

 ، یاخود تاوان دڵسۆزییە

 کوردستانى بەشبەشکراو 

 چنگ لەگۆشتو خوێنینراو 
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 ئازادبوونو یەکخستنى 

 دوژمن لەناودەرکردنى 

 ئەمە القرتیو هەالتە 

 یاتینو جۆشى خەباتە!؟ 

 کاکى برا، هۆ خوشکى کورد 

 لەهەر کوێ هەی، شەنى یاگرد 

 من پێت بڵێم راستو پەتى 

 بیرى پوختى کوردایەتى 

 بێگەردە بیرێکە پاکو  

 هەڵگرى ئااڵى: نەبەردە 

 کوردایەتى، واتا ژیان 

 واتا خەباتو تێکۆشان 

 کوردایەتى شانازییە 

 بۆخۆشبەختیو ئازادییە 

 بۆ ڕۆژێکە کەکوردستان 

 سەربەخۆبێو گەلى یەکسان 

 نۆتەى سروودى ئەم سازە 

 هەواو سۆزى ئەم ئاوازە 

 هەتا بڵێى دڵگیرە، خۆش 

 دەمارى لەش دێنێتە جۆش 
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 ى داخنیە ئەڵێ کردەم جێ

 کوردایەتیم )قۆناغ(نیە 

 ئامانجێکە نەمر، پیرۆز 

 مەشخەڵێکە بۆگەلو هۆز 

 فەلسەفەو باوەڕو بیرە 

 رێگەى پیاوى داناو ژیرە 

 کوردستانم خەیاڵنیە 

 گڕو گاڵى مناڵنیە 

 ئەگەر کوردستانى بەرین 

 نەبێ، ئەى کورد لەکوێ بژین 

 چۆن ژیاون تاکو ئێستا؟ 

 دڵو خوێنیان بۆئەوەستا 

 بڵێین کوردى دێرین یاخود 

 ئەگەر نەبێ، ئەى ئێمە چین؟

 کاکى برا، هۆ خوشکى کورد 

 لەهەر کوێ هەى، شەنى یا گرد 

 وەرە بۆ ئەم بیرو رێیە 

 بۆ ئەم گەلو خاکو جێیە 

 ببین بەتۆزى خۆڵەمێش 

 چاوى دوژمن بێنینە ئێش 
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 تا کوردستانى بەرینمان 

 نەکەین بەبەهەشتى ژینمان 

 نەچێژین تامى خۆشى خەو 

 ملکەچ نەکەین بۆئەموئەو 

 بۆئەم خواستە هەڵسین، بچین 

 تەنها بۆئەو بژین، بمرین 

 چەندە خۆشە وەک مەشخەڵێ

 پیاو بسووتێ بۆڕێى گەلێ 

 چەند شادییە باوەڕکردن 

 بەژیانى بۆژین مردن 

 لێدوان  لەوانە:  ٥٣بینین  ١١٣
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 کوتوپڕسامانێکی 

 سامانێکی کوتوپڕ 

 هی پیاوێکی خڕی پڕ 

 کۆشکی زۆری هەوادا

 بێ گوێدانێ بەواتا 

 یا رێزێ بۆرەوشتێ 
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 خۆڕاگرتو بەپشتێ 

 دوایی نوسیی بەئەرەبی 

 هذا من فضل ربي !! 

 

 لێدوان لەوانە:  ١٧بەدڵبون   ١١٣
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 ئیتر ناچم بۆمزگەوت 

 ئیتر ناچم بۆ مزگەوت 

 نەهەمیشە نەرێکەوت 

 جاران مزگەوت پەنابو 

 جێگەی ئەوینی خوابو 

 مەڵبەنی خوێندەواری 

 کلتوری کوردەواری 

 ئێستە لەخشتەبردن 

 مناڵ بەدائشکردن 

 سەلەفێتیو گەوجاندن 

 درۆی: بۆبەهەشت ناردن 

 دەسەاڵتیش کۆڵەوار

 سەرخۆشی بادەی دۆالر 
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 هاکا زانیت وەک فتبۆڵ 

 تێیانهەڵدان،وتیان: گۆڵ! 

 بڕۆم!؟ بۆچی بۆمزگەوت 

 خواناسین: لەماڵی خۆم 

 لێدوان ، لەوانە: ٢٥  بەدڵبون  ١٠٠

 

 

 رەفتار دائش

 تۆ بەڕۆژ ئەخۆی لەکونەماسی

 شەو لەجرتاوا خەریکی پاسی! 

 ئەمە کرداری سەگی خوێڕییە 

 ڕو گێڕییە  پێنەزانینو دو

 بەرهەمی پوچی داری بێبەرە

 پیشەو رەوشتی ئاژەڵی کەرە

 هوشیار خۆشباوەڕ مەبە، مرۆڤی  

 هەرچی ئەبیستی، بیکە بەپرسیار 

 کێ دیویە بەهەشت؟ریشپانی جاسوس؟ 

 پڕ کەنیزەکو پڕ هەتیوی لوس!؟ 
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 بۆچی دۆزەخ بۆ: پاکی زانایان 

 بەهەشتیش بۆتۆی گەوجاوی ریشپان!؟ 

 چونکە کارەباو فڕۆکەو ئایفۆن 

 کەەللی پوچو بۆشی تۆن!؟ بەرهەمی 

 ئێوە دائشو دائش رەفتارن 

 کاولکردارو دەستی کوشتارن 

 کێ گەڕایەوە دوای گەشتی مردن؟ 

 تاکەی کاوێژی جۆی درۆکردن؟ 

لێدوان لەوانە:   ١٨بەدڵبون   ٨٩
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 نامۆ یتگەلی پ

 

 ۆ كوردى نامەیتى بپ مى ژوهور 

 نفاال ە و ئزا ەشاآلوى غ ەگەڵل

 شاو هاتن ەلێب

 خاوسپێو رمى  برى شیر ەزەب

 روسامانو ەیركاریى سگداۆب

 زمان، هاوكاتن 

 *** 

 ردو: ەهەدایان ل ك سنو كوەللەو

 ژێرخان  رخانوەس

 ِرە و باو لتور ەكوشتنى بیرو ك

 و كان ی وە ى زەرد ەج
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 *** 

 كارو ەفتەكەاراست ل ەپسیان ن ەد 

 یان گوتى د ە و ئافرەشك ێربەساواى س

 ز ۆیر پاوى  ِر پەو ەست ەجە ر لگئا

 داڕوخان  ەى خوا هاتە م خانەرجەس

 *** 

 ى هزرو بازو ەئ

 ە زارییەرم ەستى شەرد ژێرابن، 

 ەچ ردنى كگەى ەك

 !؟ ەوارییەئاكارى كورد بارو 

 ، ذال و صاد و ضاد ێرابن لة ثى و ح

 الرن   ڵی ین و قاف، نؤ هیە طى و ظى و ع

 اد ەژلى نگەیتپ هاتونة ریزى 

 كارن ەاوژوا، ئاەِر، نار ۆناج 

 *** 

 ەوە یتانپ و ە ى بەوش ەرابن ل

 ە رانەگارچ
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 ە وە یشەڕ ر لەر ه ەبەِیتى زر پ

 ە خارى زمان

 *** 

 : یەڵەی كوردى، زا

 ەنگەئاه  چۆپیو  ،ەسازو ئاواز

 ى: ە ، وەیتانپ و ەب

 ەنگە شى السێ، كەرشانەبارى س

 ڵو ماەل ەشێى بە وەانِر گێبؤ 

 ن ماف ەى خاوڵکم

 لفو ەئ  ەین ب ە و عن ەك  ەهێب  ێح

 ى قاف ێگەج ەكاف ل

 وا ەو سرج ەم ێ یتریان بەش ەو شەئ

 ڵماەرهاون لەد 

 ر ەد ەب ە انێگیخونى بەبە یا ش 

 یا راپێچی چاڵ 

 

 لێدوان لەوانە:  ١٨بەدڵبون   ٦٦
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 جمەیدێ لەدز 

 جاران شارێکی وەکو هەڵەبجە، یەک دزی تیابو 

 تەنیا ئەول بو، جارێ یادوجار پێی هەڵخزابو 

 ئێستا هەرپارتێ لەوەڕگەیەکەو جمەیدێ لەدز 
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 هەزار درود بۆ: بابو باپیری بابای کفندز

 نەبەردی  بەئابڕوی ئەگەر یەکتۆز   پاکژی ئەگە 

 خوت نەدۆڕێنی، نەبی بەکەڕەی ناو پارتی کوردی 

 بەکۆیلەو ئەبێ سەرکزبی  ی ئەوان ئەببۆ کە بوی، 

 دیلی دەم بەسراو، نۆکەری داماو، یاپەیژەی دزبی 

 ئەی ئابڕومەندان: ئەم ژینە کورتە، ئەوەناهێنێ 

 مرۆڤ بۆدراو، یاکورسیی شکاو، خۆی بدۆڕێنێ 

  ان لەوانە: لێدو ٢٥بەدڵبون   ٩٠
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 دیالن

 

 وەرە ئاواز

 وەرن ئامێرەکانی ساز 

 وەرە سۆزی بزڕکاوی دەنگی هۆزار 

 نی کەوی کۆسار و بوڕە وەرە ناڵەی ت

 لەگەڵ هاژەی ئاڵۆزاوی تاڤگەکانا 

 لەگەڵ خوڕەی ئاوی لێڵی جۆگەکانا 

 بگرین  ڵو یەکگرینو بەکو وەرن هەم

 پچڕین مەرگەساتی شیوەنێکی وەها 

 کە زایەڵەی بگاتە الی هەوری ئاسمان 
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 و دایبکاتە شەستە بارانبیگرێنێ 

 تۆزی ئەم پایزە ترسناکە بشواتەوە تەپو

 و باخی وشکی هونەر بداتەوە پاداشتێکی وەرد 

 تۆف، بەڕەهێڵە، یا بەزریان دەی هەورەکە بیکە بە

 یەک کەسەردەمێ ئەیچریکان ونی شاگەر و بۆ کپ ب

 لەش، یاخود هەناو نەک بەتەنیا دەماری 

 ڕەگی بەردی شاخەکانی ئەکرد بەئاو 

 ئەی هەورەکە، مەگرمێنە، دایکە باران 

 لەگرمەی تۆ، دەنگی دیالن  وبااڵترب 

 ئەی کۆمەڵی باڵدارانی ئاوازە بێژ 

 زامێ دای لەجەستەی هونەر، نابێ ساڕێژ 

 بچریکێنن، چریکەتان، مەگەر بۆشین، یا بۆگریان 

 ریکەی بەرزی دیالن رەییە چریکەی دەنگ، دوای چوش

 ئەی تەلی ساز، مەرگی دیالن، بۆشاییە، کەلەبەرە 

 مەرگی دیالن کوستی منە، کۆستی تۆیە، هی هونەرە 

 وەرە هەڵبەست 

 وەرن بزوێنەکانی هەست 

 وەرە سۆزی هەستی ناسک 
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 وەرە ئەندێشەی بەباسک 

 و زاری تێکەڵ ڕستەی شین

 لەگەڵ وێژەی وردەکاری.. 

 و خوازە دۆزی، درکە ڕەوانبێژی؛ لێکچواندن، ڕەگەز

 هەڵبەست نۆتەی سازەهەرچی واتای جوانکارییە، چی بۆ

 و ئارا وەرن بگرین بۆئەو دەستەی ئەیهێنانە کۆڕ 

 بەندی ڕیزی وشە لەجێی تاراو ڕبۆنیگارو بۆ

 س، بۆ واقت وڕ، بۆ وەستاوی دەستەوەستان و وەرە پێن

 خۆناکەی بەکۆتەرە، بەخۆڵەمێش، لەدوای دیالن!؟ بۆ

 گریانیش پرۆستۆی ڕەوای تۆیە وەرە بگری، کە  

 و کۆیە ەرە بگری کەوا ستەم لەگریانیش سڵو

 ئەی وێژەوان؛ مەرگی دیالن بۆشاییە، تەمی پەستە 

 مەرگی دیالن کۆستی منە، کۆستی تۆیە، هی هەڵبەستە 

 باکێشەی زۆر، چەرمەسەری 

 ن دەربەدەری و ئاوارەب

 یە، یا دێرینە ێهەرچی تریش کەبۆ دیالن باری نو 

 ئەم کۆڕی شینە زار، بابێن بۆو ئازامی دڵوەکو 

 نی چوار دیواری بەندیخانە و ئەی تاریکی ڕۆژی ڕ



75 
 

 ئەمجارەیان دیالنی دیل توند کراوی گۆڕستانە! 

 و زنجیر، ئیتر چنگی ژەهراویتان ئەی پێوەندو کۆت 

 ناگاتە سەر هەستی ناسک، سۆزی خاوێن، گیانی دیالن 

 ..   وب ئەی کوردستان، دیالن شێتی سروشتت

 ..  و ب، دیالن پێزو پڕشتت نەتەوە ئەی 

 و ب کەن، دیالن لەڕێی نیشتمانا، ڕێگەو پرد بەیادی 

 ..   وب دیالن مرۆڤی تێکۆشەر، دیالن کورد بەیادی کەن، 

 ئەی نیشتمان، مەرگی دیالن، بۆشاییە، کارەساتە 

 مەرگی دیالن کۆستی منە، کۆستی تۆیە، هی خەباتە 

 ەیوان لەس ، وا وببەڕێزەکان، ئەو بەهرەیەی هی ئێوە 

 وەرن ببین بەکۆتەڵی چلەی ماتەم، چلەی دیالن 

 وەرن بڵێین دیالنی کورد، دەستی مردن نایمرێنێ 

 ێنێ یسازو ئاواز، وێژەو هەڵبەست، ویژدانی گەل ئەیژ 

 بەرێزەکان، مەرگی دیالن، مەرگی لەشە، نەوەک هی گیان 

 لەهەرجێیەک، پێویستیبێ، ئامادەیە گیانی دیالن 

 او داڵ ئەژی، لەچاوانا ئێستە بەدوا، دیالن لەن

 لەتریفەی مانگەشەوا، لەشەبەقی بەربەیانا 

 و لەئاسۆدا، دیالن دیارە لەپێدەشتو لەسەر چیا 
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 و زەماوەندی سەرکەوتنا، سەرقەتارە لەئاهەنگ 

 لە نێرگزا، بەتاسەوە، بۆنی دیالن هەڵئەمژین 

 ئەیکوژن  و ئەژدەهاکە، کە لەنەورۆزا، هەر ناپاک 

 تێنرێ، دەنگی دیالن وبس و ڕەز بەڕێزەکان، کەباخ

 ئەچێتە پاڵ دەنگی خیام، ئەبن بەتەم، هەورو باران 

 و زریان، ئەبنە تەرزەئەبنە بەفر، شەختەو سەهۆڵ، تۆف 

 ی ئەم ئەرزە و ئەبن بەبا، بەبروسکە، بەالفاوی ڕ

 هەستیار   وڕەز نەما، لەتاو کوپەی بەتاڵی مەی، د  کە

 بەدار نەخێر هەزار، بۆ گازەرەی پشتی تاوان، ئەبن  

 لەمەیخانەی بەبێ مەیدا، نەفرەت ئەکەن لەکاری بەد 

 ئەبن بەقین، سەری ئاڵۆز، دەسی یاخی، بەکفرەحمەد 

 و بەپێنج شەممان بەڕێزەکان: ئەگەر هات 

 و گۆڕی دیالن ڕێتان کەوتە دوا مەڵبەند 

 هەڵبەستی سۆفی خوازی لەبارەگای بۆ   ،ولەوێ نەب 

 مەحویدایە 

 لەالی دەروێش و نەی لەهەینیدا، بۆ ئاوازی شمشاڵ

 عەبدواڵیە .. 

 گۆز، الی مەولەوی، لەشەممانا، ئەاڵوەیسی لەتاوە 
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 ئەچریکێنێ . 

 ی سالم، بژاری خار، گوڵئەچێنێ شەممان، لەالی نالی، یا البەیەک

 شەممان ولەالی بێخود، لەالی نوری، الی کەمالی، بەد 

 ی وشەی تەڕەوگوێ هەڵخست 

 الی قەدری جان خوێن، ان، الی جگەر ربەسێشەممان، لەالی گۆ

 ی شەڕە و لەشکاری پەپ

 بەڕێزەکان؛ بەچوارشەممان 

 نە گردی سەیوان و ئەگەر چ

 و تارە و لەو مەڵبەندە تەنگگیانی دیالن لەوێ نەب

 گردی یارە  لەسەر لەالی گۆڕی مامە کوڕنو، یا وا

 و پیرەمێردی پیری ڕێگە پیشاندەرالەگەڵ گیانی شێخ مەحمود 

 و مرۆڤێکی تێکۆشەراو هونەرمەندو هەستیارێک لەگەڵ هەم

 وەکو خانی، کۆیی، سەالم، هەوری، بێ کەس، حەمدی، موختار 

 و دڵداری ەر، جزیر، قانیع، ئەسیر، کامەرانو رەمز زێو

 ڕزگاری ودێکی بااڵترن بۆدەسگیراوی سر

 کەن وەکو دیاری لەنەورۆزی ئایندەدا، پێشکەشی

 تر ، وای ئەبینم خودی دیالن، جارێکیبەڕێزەکان

 ێتەوە ێ بژ
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 دا، گەشاوەترولەبێستانی داهات 

 بڕوێتەوە 

 لەگەڵ گیانی ئازیزانا، بێنەوە کۆڕ، بێنەوە سەرشانۆی ژیان 

ر، تایەر  وسەی ئەزغەر وەک سەرقافڵەیەک، زیرەک وێڵی کۆڵوانەس

 حەیران 

 لەیل هەرێ لەیلێ، سێوە سەحەر مەردان بەئای ئایو سەبا، شەماڵ بۆ

 و سێبەر لەشەقامی چۆڵ وکەرو، نیگای کابان ئەحەی ناسر بەخا

 و دیاری ەربەند بچریکێنێ، بیکا بەگۆڵدەست کاوێس ئاغا شەڕی د 

 بەفر باری   ی جزیرەوە، مژدە بدات: بەفر باریعارف لەال 

 قەتار  لگۆڵی سەربەستیا چریکەی بێ، ڕەشۆ قادر لەناو پەڕەی

 تر لەسەر قەاڵی هەولێرەوە، مەال کەریم لەسەرچنارقادری

 کەشکۆڵەوە، دەف بژەنێ، چاالک ئەکتەر و دەروێش ئەوال بەشمشێر 

 نی هونەر ولەی وەکو کارزان، وەکو فرمان، بەرەو ئاسۆی ڕوپەپ ود 

 بەگوڵمەزێ..  بیکەن   وبگرن، هەم   ێلەجەژنێکی سەرکەوتنا کۆڕ 

 تێدا بزێ..  نی و لێوی خەمی ساڵە هامان، زەردەخەنەی ڕزگارب

 بڕو مەرگەساتە بەڕێزەکان: کۆچی دیالن، جگەر

 ستی هەڵبەست، کۆستی هونەر، هی خەباتە کۆستی وێژە، کۆ

 ۆڕەداک وکوردستان، بەشداریبە لەم ت  ئەی کاوەی کورد 
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 بە لەو گۆڕەداپیرۆزییت، خەمخواریو ئەی نیشتمان ت 

 لێدوان لەوانە: ٥٤بینین  ١٤٠

 

 

 

 شیفا 

 الرن تە ندێ، خاوه مە وڵەهد 

 دۆالر لە پڕ  نجی شان،ره  بێ

 رگامە رهسە ی ناو جێگە لە

 هێشتا ئاگا 

 ی، بێ هیوابو وه مانە لە

 تۆزێ ویژدانی تیامابو 

 خوڕ گریا بە 

 وتی بریا 



80 
 

 ردیکو شیفا گە منیش وه 

 ردیمەوا بە 

 جیهانا  لە

 ی کوردستانا چوار پارچە لە

 گوڵبوم بە ئە 

 دڵ ی چومە ناو ئینجانە ئە 

 وام میراتی ناڕه ک بۆنە 

 کدیی بکوشتایە م، یە وهنە 

 ڵیم ندهماڵی گە اولە یا چ

 شکی درۆی بڕشتایە! ئە 

 شیمانم پە 

 سامانم! و لە خۆمتوف لە 

 لێدوان لەوانە:  ٤٥بەدڵبون   ١٠٥
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 نین پێکەبۆ

 نین! با تاوێکیش پێبکە 

پیكەنین الیەنێكى گرنگە بۆژیان، زەردەخەنە ئەخاتە سەر لێوان، خۆشى  
 رەوینەرى پەژارەیە،ئەباتە داڵن، 

ری دڵە،  مۆکی، چارەیە. پارێزه و پشێویو گرژیو خە وهبۆبیرچونە 
، یە رزشی ماسولکە ، وه یە ری جومگە بزوێنە ،  بۆدڵخۆشی هاوتای گوڵە 

ری  ، رێکخە خوێن چارهی کره، بۆشە ی ئازارهوه رهمکەخشو کە بەوزه 
ری  خشە ، بە شبینییە ه ری ر، البە ی ژیرییە ، مایە پیرییە وو دژه خە
 لێ سودیتریش. ، گە شبینییە گە

 موچاوه! و دهستەو جە لە    رم سوڕماوه! نێ سە چە

 تی کێشاوه! خاڵو خە       1پابلۆ پێکاسۆ  دیاره

 ر برۆی کشاوه تاسە     شێواوه  مەرچە وپە ئە 

 زریانو با لێیداوه       2ی نیاگارایە تاڤگە 

 ها داوه! ی وه رمانە الی چاوه    خە ،وا لە کێشە 

 تاوه!؟ رهە زێڕی بە یا    3رنازانی تیشکی لێزه 

 ڵکشاوه! ژن، چۆن هە بە     دی الوالوه ر،قەمە کە



83 
 

 ستاوه دو پێ وه  رسەلە    4 ڵێی بورجی ئیڤڵە ئە 

 ه ر ماوچاوی زڕاوه     ونیش ببێ، هە و لە خە

 اڵسداوه و خۆی مە پێبگرێ    مانگە   ریوریش بە هە 

         جۆرێ داکشاوه بە      ی خاوه یاتە قژی خە 

 ئااڵوه  وه دیەقەلە      5کو هێڵی ئیستیواوه 

 تاوه ڵەزوڵفی جۆرێ باداوه     زۆری پێخە 

 !ی داوه زولە تاڵو ده       زانی ئاوریشمە! وائە 

 واوه وڵزارێکی تە بااڵی جۆرێ رازاوه      گ 

 یداوه شکۆفە   تازه    6ی کۆنی بابلەباخچە 

 دراوه سی  لێنە ده      ر ماوه بە پاکژی هە 

 وریا کراوه ! دهبە     7دیواری دێرینی چین 

 واوه تە ڵێنی زۆر  بە      گۆڕاوه خۆی هیچ نە لە

 داوهالینە  چرکە بە   8کو کاژێری بیگ بنوه 

 وماوه ری لێقە یاوه        لێ باڵوه ستی گە ده

 داوه  9نجیال جولیکو     ئە زۆری وه کۆڵی بە  

 ڵسوڕاوه هە  ندهوه ندی بزواوه      ئە رمەهونە 

 و دراوه! بە  مێشە هە   10رزی ئۆسکاراڵتی بە خە

 بیسراوه س نە هیچکە زێڕ نرخاوه    لە ی، بە وشە 

 تیا راماوه!   11ستۆرهئە          فالتونە وتاری ئە 

 ینو باوه ینو بە م کە ری سوڕماوه     لە دنیا سە  
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 ی قوتداوه! ن فڕۆکە چە    12رمۆدایەی پە سێگۆشە 

 ی کشاوه ستێره ن، ئە !      تە الی بااڵوه جوانی بە 

 13نداوه!ر کە سەک لە ریای سپی     پێیەدهک لە پێیە 

 ش تیا رواوه م گوڵە ئە     کوردستان خۆی، رازاوه 

 !وروپا داوه ئە بێ      چیم لە هە لێره شۆخی وا 

 کان: راوێزه پە 

  رتاشی ئسپانی،یکە کێشو پە : وێنە 1973-1881پابلۆ پێکاسۆ: -1

ن تابلۆکانی  ڕبکە. باوه 20رخی  ندانی چە مەرناوبانگترین هونەبە لە کێکە یە 
ندی  رمە هونە خیار اڵم بە و جوانترن، بە ی ئە وانە ار، لە ختیە مال بجە
 ! تە وڵەلێکی بێ ده گە

تی نیویۆرکو  نێوان شاری نیاگارای والیە کانی نیاگارا لە:تاڤگەنیاگارا-2

ر.  وبە م لە 54رومبە م لە 56ی کەرزییە دی. بە نەی ئۆنتاریۆی کە وچە نا 
 می قلیاسان بیگاتێ. ر چە گەڕژێنێ، مە ترسێجا ئاو ئەزار مە هە 168

کا  هێزتر ئە ، روناکی بە موگناتیسییە -: تیشکێکی کارۆرتیشکی لێزه-3

لێ  کی زۆر بچوکا. بۆگە یە گۆشە  رزو چڕ لە کی بە یە وزه  یکاتە جۆرێ ئە بە 
یی پێبراوه.  پە  1960هێنرێ. ساڵی کار ئە ستی پزیشکیو زانستیتر بە بە مە
ر روی خانمان فڕێدراو  سە لە چە پە  وردهدا وردهو ساڵە ش لە الی ئێمە لە

خشیە شارستانێتی  کانیان بڕێک روناکیی بە شەگە  تیشکی چاوه 
 کراومان.  پچە لەکە

، ئاسن دروستکراوه لە  1889پاریس ساڵی لە بورجی ئیڤڵ: -4

 دنیاوه نساو لە رهختی فە سیمبولی پایتە  . بۆتە تره مە 324ی کەرزییە بە 
، ویستی  وه رهدارێکی دانیشتوی دهرمایە سلێمانی سە کرێ. لە یتێئە رو

 ک بورجێکی وه 
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ملیۆنێ  ک پێیوتبو بە اڵم مافیایە دروستکا، بە  چیای گۆیژه لە  وبورجە ئە 
داخا، و لە وه ڕانە گەویش وازیهێناو لە م! ئە کەدۆالر واژوی رازیبونت بۆئە 

 وتو قاچێکی شکا! کە

یکا  ویداو ئە ی زه رهمەوری کە دهبە  همیە : هێڵێکی وه ئیستیواهێڵی -5

شی گێتی، سودی  ی کە ، باکورو باشور. بۆزانینی زوربە وهشە دو بە بە 
ی خۆمان  کەریق روکنە ری فە مەر پشتوێنی کە گە گیرێ. مە رئە لێوه 

 بیگاتێ. 

وت هە ە ل کێکبوه کانی بابل، یە ڵواسراوه هە  : باخچە ی بابلباخچە6

شای   پ.ز، کە 605- 562 سر بوخود نە کانی جیهان. نە رهسوڕهێنە رسە
ی دروستکردوه.  و کۆشکە ، بۆ رازیکردنی دڵی ئومێدی ژنی، ئە بابلبوه 

سروشتی کوردستان  لە  بوه وه کان بۆئە ، باخچە کی کوردبوه یەئومێد شازاده 
م،  100ی کە رزییە بێ. بە نگ نە ئومێد دڵتە  دا شازادهوشکە  و شاره بچێو لە 
وزاییو گوڵ  سەو بە تر دوجا بوه مە  14864ی کەرهر قات، روبە سە قات لە
نگی  نگاوڕه شاخی ناڕهکانی واسراوه ڵنەهە   ر باخچە گەوه. مە تە رازاوه
 بیگاتێ.  گۆیژه 

  کانی رهرسوڕهێنە وت سە هە لە کیکە : یە زنی چیندیواری مە-7

  دروستکراوه  می پ.ز رخی پێنجە چەو واڵتە لە نی ئە جیهان. بۆپاراست 
ی  کەدیواری گرده  ناگاتە  نە رچەم. هە 7،5رزیی  کم و بە 2400درێژیی بە 

 رچنار. سە

ن  ندهلەلە  1859. ناوبانگترین کاژێریی جیهانە بە   بیگ بن:-8

ش زوزو  ی ماڵی ئێمە کەر کاژێره گەم. ئە 96رزیی بەبە  دروستکراوه 
 ت.وه کەئە دوانە  چرکە ، بە وتایە کەویلێنە خە

.  دایکبوه لە  1975مریکییە رێکی ئە کتە ئە   : کچە نجیال جولیئە-9

ند منداڵێکی  . چە ناوبانگە کانی بە خێرخوازییە   کاره. بە اڵتە خە  7 نی خاوه 
  دانو سە ئە  ش،ی ئێمە کەنجیال جولیە ڵێن ئە . ئە خۆ گرتوه تانی لە رهبێده 

  کا بۆکاری خێرخوازی.رخانئە تە  ،ریگرتوه وه ر رامبە ی بێبە وییە دۆنم  زه 
 مابن!! تە بە 
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ی  رو زانستی وێنە کادیمیای هونە )ئە  یە سااڵنە  اڵتێکی : خە ئۆسکار-10

ک  کان، وه بە نایە  جوانە ره:کاری هونە خشێ بە یبە مریکا( ئە ئە بزواو لە 
 الوێژ. ەکانی گۆڤاری گتە سااڵنە اڵخە

پ.ز : دو  322-384ستۆرهپ.ز . ئە 347-427 فالتونئە-11

بواری بیرو زانستو  لە  مبوه م مامۆستای دوه کەسوفی یۆنانی. یە یلە فە
سوفیش مامۆستای منبو  یلەشیر موشیری فە تو...تاد. بەمیتافیزیکو سیاسە 

 نینا. بواری پێکە لە

ی  شێوه لە  سی،تڵە ریای ئەزهکە لە یە : ناوچە رمۆدای پە سێگۆشە-12

ک  ی یە کە رهتره. روبەکیلۆمە       1500ر هێڵێکی  کا، هە یە سێگۆشە 
 ، گوایە یە دواوهی بە فسانە تر دوجایە. زۆر چیرۆکو ئە ملیۆن کیلۆ مە 

  سئولە مە  کوه  ،وه تە دۆزراونە و نە ی قوتداوهندین پاپۆڕو فڕۆکە چە
 ان. ڕ خۆممەکانی لە ریالوشە ده

ڵێ  یان ئە کەریە ناکۆکن، هە  میشە ب و فارس هە ره، ئە نداو ر کەسەلە -13
مانا،  دێر زه لە  . چونکە، هی کورده! ناماقوڵیانکرد، هی هیچیاننیە هی منە 

و  . ئە نداوبوه ر کە سە ریای سپیو خواروی لە ر دهسە روی کوردستان لە سە
، تی مادبوه وڵەی ده سە. فارسیش ژیرده بوهنە  وناوه ب لەرهش ئە کاتە 

 داخا. لە بە قمەشە  ئێستە  رهوهده

  لێدوان  لەوانە: ٢٦بەدڵبون    ٩٢
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 !! سێ خانمی بێتاوان 

 و فیدان یالو ساکینە لە

 ی کوردستان پولە سێ پە 

 نگ پانی جە گۆڕه ساى مافی مرۆڤا، دور لە لە

 نگ توفە  نە  مانچە ده  رگری، نە بە بێ هۆکاری 

 قوربانی تیرۆر  شێکی ئاراما،  بونە کەلە

 بۆر کانی گورگە چکەوری بە مێکی چە ژه بونە 

 و تاوانکار ی دنیا خرۆشا، بێ تاوان نیوه 

 و شار م شارو ئە قامی پانی ئە ر شە سە رژانە 

 وه رێزهپە  ندێ بە را، هە سای سێبە ندێ  لە هە 

 وهدوای کورسیومێزه رمنیش لە نگی شە ندێ ده هە 

 راهاوارو هە بو بە 
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 زادی  ئاشکرامە  بە 

 نگکی بێ ده مان چە هەپالن، بە  دی بە سم نە کە

 نگ !!پەو بە وانە کی بکا بە رهسە تاوانکاری 

 

 

 

 فرئاگرو روخساری بەگۆنای ئاگرو 

 فرینی بە ر روخساری سەی ئاڵی گۆنایا لە لوتکە لە

 رژینی پە  جیهانێکیتری جیایە ، گوڵو گوڵزاره

 وسە ی باخی فیردهبرۆ و برژانگو دو چاوی نمونە 

 مان دینی  ، چ دینێبێ هە مینێکە رزهشتی سە هەبە 

 بینیوه ها جوانی  نە مو ژینم نیگارێکی وه هە 

 ر زیوه ر رژاوه یا گوڵی یاقوتی سە وهە دوڕو گە 
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 !* ستانە بارێ،رۆژی هە گر ئە فرا گڕی ئار بە سەبە 

 وا مۆدێلی گۆڕیوه!؟  ی چ شاکارێکە نجە سو پە ده

 ری گۆنای چراخانە! سە  ژنە یا جە  ڵدایەوی یە شە

 یا ئاگر پژانی جۆشی گڕکانە !؟  ورۆزه گڕی نە 

 موچاوی فری دهر بە سەمولێوی، لە گوڵی سوری ده 

 دانه!؟ هیشهیا کفنی   ریزادێکە ی پە نجە ی پە نە خە

 ی ! رزهو چیا بە رگم رژابێ لە بێ خوێنی دڵو جە ئە 

 ی رزهتە ژمونی  و هە بروسکە هارانە وری بە کو هە وه 

 هۆاڵبێ ی سە ختە ر شەسەگڕی ئاگر لە بینراوه، نە 

 ی! رزهم وه لە رم سوڕماوه رمانا سە سەسوتێمو لە ئە 

 ێ مبناسە ی دواهە نامۆیە نیشانە رزهم وه شێ ئە ئە 

 مبێ! مو ئاواتو تاسە ستو هە گۆڕنانی دڵو هە لە

 سوتێنێ ئاگردا ئە خۆی لە  پولە ک پە با چۆن وه ده

 مبێ یدا بڵێسە کوره ، لەو شۆخە منیش بۆباجی ئە 

 ستان: یوم القیامە *رۆژی هە 

 لێدوان  لەوانە:  ٧٠بەدڵبون   ١٨٠
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 ک یەکراسێکو الگیره 

 بۆچنیویت  ستێره زاران گوڵە هە لە بیرمدا کراسێکم لە

 رتبە  بیکە 

 ی تاجی جوانیم بۆبڕیویت خشە ر نە سەک لە یە الگیره 

 رت سە  بیکە 

 کە یەستە سترانێکو بە  یە م کراسو الگیره ئە 

 روێشی ر ئاوازی ده سەلە

 ستا ونبونی هۆشو هە ، لەفو نزاوه و ده زبە جەبە 

 کامی دڵ بۆمچڕیویت بە 

 ی کاکێشانە کو رێگە کانی وه هێڵە  ە کیەستە بە 

 کانی مروارییە پیتە 

 بازاڕی ، لە ی زێڕو زیوه پێکهاتە کانی لە وشە 

 ستا بۆمکڕیویت ناخی هە 

 ڵ بونا گە لە یە، م کراسو الگیرهی ئە بۆپڕۆژه 

 نگهاتوم دهبە 
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 و دێوی چونا زمەیارانو مێردهر نە رامبەبە لە

 نگهاتوم جەبە 

 ڕوانی چاوه ڕێمالدهچونم وت: لە بە 

 کاریم رزهی هە وه ڕانە گە

 کیە ری فریشتە رامبەی نابینی بە ئە 

 ریکی دڵداریم!؟ خە  تازه 

 نهانی پەیاڵموت بە ی خە ستێره ئە ە ب

 زانی ؟ ڵی ژین، تۆئەفریام ئاوه  رهوه 

 ؟ یامێکی دۆناودونە پە  یە م کراسو الگیره ئە 

 ؟ چونو نامۆبونە دژه مرێتیو کسیرێکی نە ئە 

 خاتوزینێ  جارێکیکە یە م کراسو الگیره بە 

 ؟یە ستە رجەناو تۆدا بە لە

 لی ئاوابونا ر کەسە ر مندا لەبە مێکی نوێش بە مە

 !؟ یەستە م هە ی ئە وه ژیانە 

 م دڵدارییەی سروشی ئە ی فریشتە ئە 

 م نگکاتە دره

 شوینە م ئە م و زینێ، ئە با دڕکی مە نە 

 م خەا بە بک

 یاڵی منی پیرێ ی خە روازهده رهوه 

 می شە دێوانە 
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 رۆژێکی نوێ  یە م کراسو الگیره بە 

 م. رهە بە  دێتە 

 لێدوان  لەوانە: ٤٢بەدڵبون    ٧٠
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 کۆچ

 چێتە ئاوی ئە روبارێکی وشک. نە  بێتە ویستی، ژیان ئە وێنی خۆشە بێ هە 
وێ،  کی تێبکە وزاییە بارانێکیش سە ر بە گەڕوا. ئە ری ئە بەلە نە ر، سە

ی  وانە خاشاکی وشکی بێ گیان! زۆرن ئە بە   وهیکاتە بارانبڕان ئە 
بێ گیانن.   کی یە ستەزیندویی جە شنو بە ویستی بێبە ی خۆشە هرهبە لە

  کدیمان خۆشبوێ.رن با یە . وه کینە دورگرین لە رن با خۆئازیزان: وه 
، بۆمرۆڤو  و گوڵزار، بۆژینگە وهتە سوکار، بۆنیشتمانو نە ویستی بۆکە خۆشە 

 کان، بۆمیوانی دڵو دڵخوازان. رگۆشەرو جگە هاوسە ڵی بێ زیان، بۆئاژه 

 مبارینمە وری خەئاسمانم تارو تاڵە، هە 

 کۆچوباری خۆشەویستو ئاوەڵی دێرینمە 
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 چم رئەچم! ساهە ردنکە گە  چم!؟نە   من وبچێتو،ئە 

 ی شۆرینمە کەی: ئاوهرامەچم!؟ بۆنوبە بۆنە 

     ئەوگوڵەی بۆمن هەمیشە نەوبەهارو سایەیە 

 اڵرێزانی باخی ژینمە ربچێ، چونی گە گە

 وا ئیتر   ،رەنجەڕۆمو تابی ئەستێرەم نەماوە

 مگینمە ستو دڵی خە ری هە نائومێدی یاوه 

 و ژانو زارییە بابچم، ئەم ژینە بێ ئەو، ژار

 ئاوی زوخاوی هەنسکم، جۆگەلەی ئەسرینمە 

 جامی ئەشکم سەرئەکا!  خۆراکو ئارام،و  و بێخە 

 وەک رەهێڵەی نابەکاوی بەر گڕەی هاوینمە 

 وێنەکەی  دێتو دەڕوا، والەبەرچاوم هەمیشە 

 تینمە  ی کانک بڵێ: لەم دۆخەشا هەر یاده وه 

 با هەتا ماوم ببینم ئاگری روخساری ئەو 

 مەشخەاڵنو گڕدەری ناڵینمە  چاوەکانی 

 مەرجە ناخی کورەکەی دڵ، هەرگڕەیبێ تاهەتا 

 بۆ هەواری گۆڕەکەیشم، تەلبەنو پەرژینمە 

 ی ژیرییە وانە پێچە  رێتی بونوچونە، م نە ئە 

 بونبێ، بونی وا بۆشینمە نجامی هە ئە کە  ، چون

 ی کردگار کۆنە  ستورهم ده ئە  و تاوانە ڵەر هە گە

 وری بینمە دهت لەم، وا پە سبێ ستە بە با ئیتر  
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 یە و ناڵە م سکااڵو ئاهو سۆزو ژانو گریە بە 

 هاتە فریام ئەو پزیشکەی رابەرو رێبینمە 

 بای هەنسکی رایچەنانم وەک بڵێ هاتومەالت 

 خۆم وتم لەم بارەشا ئەو یاوەری شیرینمە! 

 لەو کەناری مەرگەدا لێوی گەیانە لێوەکەم 

 ر یارینمە. نگ، یارۆ هە ئاهە  کۆچوباری کرده 

 لێدوان  لەوانە: ٤٠بەدڵبون   ١٢١

 

 

 الوێتی

  نە کان بخە نگییە جە  مو فڕۆکە کان، هە فڕهرزهڵۆبە تۆبڵێی رۆژێبێ هە 
کان تێکشکێنن؟  کان، تانک و تۆپە ختە کانی درهستوره ئە  ؟ لقە وهخواره 

رچی  ؟ هە وه ڵکاتە کان پوچە تۆمییە مو بۆمبا ئە ک هە یەبروسکە ورههە 
کانی ئاسن؟ زریانێک،  نوری کارگە تە  ، فڕێدرێتە یە هاوێژ هە کی گوەلل چە
 مافە واوی بەتە الن بە رکا؟ گە بە وزهکان ژێره نگییە جە  شتییە کە
ن؟  کدی درێژکە زی بۆیە وهرهتیو هە ستی دۆستایە نو دهکانیان بگە ییە وهتە نە 
کسانی،  نگ؟ یە هۆڵی ئاهە  کان بکرێنە داگیرکاری؟ زیندانە زۆرداریو نە نە 
جێی  بونبێ؟ گۆرانی لە ی توڕه وه نین، جێگره ڵێ؟ پێکەهێم نە ژاریو ستە هە 

کان  ی مرۆڤبن؟ دڵدارهڵەبێ ترس هاوڕێی کۆمە کان بە ڵو باڵنده شینبێ؟ ئاژه 
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  کامی دڵ هۆنراوه کانیش بە ئامێزگرن. هۆنیاره کتر لە ئازادی یە بە 
 نو بڵێن: نی الوێتییان بدهمە تەبە  کانیان بچڕنو درێژهویستە بۆخۆشە 

 رۆیە تافى الوێتى بەهارێکەو ئەچێ ، ناچێ د 

 کە ئەو سێژەم لەخوانى دەم، بەراتیکا ژەمى ماچێ 

 بەئەکسیرى گوڵى  لێوى   هەمو وەرزێ  بەهارانە 

 لەباخى سینەدا  ئاوى  ژیانە ، گەشتە ، سەیرانە 

 ئەگەرچى هی بەهەشتێکە ، دەمم نادەم لەسێوى مەم 

 ى ئادەم نەبا دوربێ ، منى ژیریش ، بکەومە داوەکە 

 هەتا لێوى  پەریزادێ  بەژێی هەستم بکا یارى 

 هەمیشە هەرزەکارێکم ، تەمەن دورە لەکردارى 

 دەمى پیری ، درۆیە گەر هەمو رۆژێ بەشیلەى دەم 

 بدا ئاوى  نەمامى سەوزى دڵدارى هەتاکو هەم 

 لێدوان  لەوانە: ٣٣بەدڵبون    ٨١
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 فرینئ

 رخودانە ت و بە ڵمەخۆِراگر   هە ئفرینی   لە

 كچو كوِرانە  بازوی

 كو ئاگر   نیشتمانى  كوردانە ئفرینى وه 

 شارى تورك قِرانە 
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 الو ك شێره ،  پۆشاكی وه  ردانەك ، مە یە كیژۆڵە 

 ستی كی ده چە  نجوانە چە

 باو ، بۆ شۆِرشی تازه   كوردانە   ستوه خۆی بە 

 ستی روبە سە :  ئاآلیە 

 ِرو بیر ڵگری  باوه و هە ن كێشە ڵێ من خاوه ئە 

 لێ گران م گە كەكێشە 

 سیرلێكی ئە و  ژانی گە رئێشە من دوچاری سە 

 شكراوى نیشتمان بە 

 وشی نادادى ر ره ڕانی   بۆسەى شێرێ  نە وێنە 

 و  تاآلنی ردهجە  دژ بە 

 ن ویستی ئازادی ، ڵ الوانی   خاوهگەهاوبیر لە 

 كسانی خۆیی و یە بە رسە

 دان،  رابوردوی پِركۆڵنە دهڵەت بە لێ میللە ئە 

 ردانی خۆتان یری مە سە

 وفیدان یال،ساكینە ، لەدهغە ر،كیژی نە ختە ئە 

 رین و شكۆتان روه سە

 دكاربە ن بە كەِرنە كدیبن زیاتر   باوه پشتی یە 

 وخە  نابێ چاو پِربێ لە 

 زۆردار ن  بە هد هزرو ئاسن و ئاگر ،  چۆكدائە

 و وتوی گره ركە ین سە ئێمە 



100 
 

 با م الئە ستە   ر كاتێ،   هێزه رجێبێ یا هە هە 

 و چاری  مار تۆڵە  داره

 ِرۆمان ناكا ر ساتێ ، چیدی خە ین بۆ هە ئاماده 

 گفت و داوی  داگیركار 

 ڵقەستوری گورگ و چە یاسا،   ده بن بە گومِرا نە 

 خسێ لیان بۆ ره كاتێ هە 

 ڵنگە یمانی شاخ و جە لێن و رێسا ،  پە م بە رجە سە

 ! پسێنوچدانێ ئە بە 

 نینی داگیركار رێگا    پێكە دا  لەالتاننە 

 ِرۆو ون ك مرۆڤی  خە وه 

 یدا  دوجار ئاگا، نابێ پێوه ری بە زاناو سە 

 مان كون ری هە وه جانە 

 ی ماف هاوكێشە  نیا بە ، تە  ئاشتی دارێكی وشكە 

 كا رئەم  ده رهەى بە خونچە 

 ؛  تای ترازوی درۆو الف  بونی پشكە سگیرنە ده

 كارئە رچۆنێبێ سە هە 

 تە: مۆڵە ستە رده،  بۆ سە ئاشتی پیالن و ئۆفە 

 نجامدانی كاری تا ئە 

 تە ینە : مە ستە ،    بۆ بندهدیموكراسی  بلۆفە 

 بێ ئازادی و رزگاری 
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 ێنانی ئاسانە رهروی پڵنگبێ،   ده گەماف لە 

 یە ك  هۆكارو چاره چە

 ر خاوێن و زرنگبێ،  نیشتمان پِر سامانە سە

 یە گوڕ، بازاِرو پاره 

 تیی خۆمانە َ وڵەندێ  دانابین،   بێدهرچیچە هە 

 رو زِرین داری بێ بە 

 ستۆمانە ئە  ن تاجی پاشابین،  تیغ  وا لە خاوه 

 ِرین شان و بێ فە كۆڵبە 

 وام و وێڵ و ون بێ،  بێ نە ە ر نتم گە وڵەمن  ده 

 رمدهربە بێ نازو ده 

 ستی درێژی  دوژمن بێ،  دهوێ،ئێره م ئە جێگە 

 رمبۆ سە  یە ئاِراستە 

 ر رۆژیك و جۆرێ ناو: هە   تی  هۆكاره َ ولەبێده 

 توركی زادی شاخ و كێو ،

 لب و كلێبی ئاو، وكە ،كاكەج، ئاواره رهر،قەكۆچە 

 !!ی خێو وه و نە یاجنۆكە 

 !؟ یاڵەری  خە خۆیی كوردستان   بۆچی بە ربە سە

 یەردانە نا ، كاری مە 

 ، بیرى كاڵە كری شكان،  نادانە رچی وایوت شە هە 

 یە یا پیاوی  بێگانە 
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 رشانە ستۆو سە ركی ئە كی،ئە رهمِرۆی سە كاری ئە 

 لەپە  و بە رهكاریگە 

 رتاپا  كوردستانە كی     سە شكرێكی پر ِچە لە

 لە، هە فتە نەدوژمن كە 

 هارو شادی ی بە و هۆز،  مژدهوه تە بۆ نە   بانگە 

 رخودان ِرین و بە راپە 

 خۆیی و ئازادی، ربەبۆ ئامانجێكی پیرۆز،  سە 

 كسان نیشتمانێكی یە 

 من و تۆیی  ى كاك و خوشكی دانا،  دوربن لە ئە 

 .یەرمون بانگ و مژده فە

 خۆیی ربە سە  كراوی ستی زانا، شە ده كار بێتە 

 یە هات و كاری  كرده 

 ،  گۆِرستانى توركانە ردهردو مە بە ئفرین نە 

 ریای سپی ى ده روازهده

 ، شكۆو پشكۆو گِركانە خاكى پیرۆزی كورده

 چیاو گشت دۆڵی كپی 

 لێدوان لەوانە:   ٥٥بەدڵبون   ٩٨
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 ن گمەزێڕی ده 

 گوڵزارا گوڵی جوانە لە ر نبێ هە مەتا بااڵتە هە 

 ی کاری کاشانە !؟ یا نمونە  بانە ! ده چ ماڵێکە 

 وا ناگا دامێنی ئە ستی کورتی من بە ده میشە هە 

 وارم گۆڕی وێرانە ، هە لبورزه ئە و لە الری ئە تە 

 ! 24زمونی  روی ئە ن؟ سە گمەهاده وه  چ زێڕێکە 

 ە خشانجێی رۆژی دره تا سۆزی،لە ڵدا،هەوی یە شە

 دا، ناکام،  بناڵێنم! و شۆخەڕێی ئە ی لە تاکو کە هە 

 !!  ئاسمانە م بۆکوڕوزی وا  لە ناسە فریادێ، هە بە 

 کا یاری ی لێوی پاراوی ئە ندهخە مو جارێ بە هە 

 ی دژ؟یاخودۆستانە؟ رهستوهۆشی شێواوم! بە هەبە 

 بارێنێ نیگای ئاگر رگۆنای ئەسە چاوی کاڵ لە کە

 نگی جیهانە و دوچاری جە ردونە جارێ پاکی گە بە 

 و کاره ئەری سوڕما لە نشتاین سە ک ئە سێکی وه کە

 سااڵنە 10چی هێشتا ژماری کە ئە  ه 60ی خانە لە
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 روێشی رێگاتم من ده  ، کە  سبێ سزاو تۆڵە با بە ده

 !؟ وشو تاوانە خەن  گمەوێنی زێڕی دهکام یاسا ئە بە 

 هیوای چاوی  سۆزێکم دنیادا ، بە لە تا ماوم هە 

 رێشانە بۆت پە  میشەیلم هە گۆڕیشا دڵی کە لە

 لێدوان لەوانە:  ٥١بەدڵبون   ١٣١
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     خورپە

 دڕنده  درۆی مافی مرۆڤ! بڕوانە  توشە! ئای لە  م رۆژگاره یری ئە تۆ سە 
  لە  رنجێ بدهسوتێنن! سە ئە رگ ن جە چە رۆژانە  کانو بزانە دو پێیە 

ماڵو   . راستە وا  تێرخواردنیان بۆنیە ی ناڕه رێگە  بە  کان کە چاوچنۆکە 
ر الی تۆ  نجی شان، منداڵیش هە ره بە  کەاڵم ماڵە منداڵ جوانیی ژیانن.  بە 

ی  ی خورپە و دایکە . ئای لە رێ جوانیی ژیانە بە مو گیانلە نا، الی هە 
 :   یە م هۆنراوه وێنی ئە هە یداو بو بەمنداڵی لێ  3رگی مە

 سوتێ.. !! رگت نە جە

 یە! و خورپە ئای لە 

 یە ها هەڕچی سامانو چی بە هە 

 رگێکی سوتاو نگی جە پارسە  نابنە 

 رگێکی ناکاو! واڵی مە ی هە خورپە 

 رهادبو نجی فە ری ره ی بە و گوڵە ئە 

 سچو دهریو لە وه 

 ختە! ئای چ کۆستێکو زامێکی سە

 ختە ! ی ژیانو کۆتایی بە اڕه ه

 داری بێئاو وانی کرد بە باخە 

 پۆڕی خوراو !! بە 

 زکنەباڵی کە بە 

 زسوتانی ره  بە 

 ور هە  گاتە ی ساردی ئە ناسە هە 
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 ورک کلوی بە خوارێ وه  ڕژێتە ئە 

 ستی یارێ هەنە 

 ستی چارێ دهنە 

 توان هە نابن بە 

 بۆبرینو ژان! 

 رگی جە خورپە ئای لە 

 رگ !! ساتی مە کاره

 ی مردن و ژیان وانە دو پێچە 

 ڵێین تاوان ! رنە ، گە ردونە ی گە ڵەهە 

 رگ  بۆ!؟ بوین، مە  ر، کە هە  بوینایە نە 

 ک تۆ ش وه با ئێمە 

 ستێره ک ئە یا وه 

 رزو دێره م مە لە

 نین پێکە م بە ده

 ی ژین ئازاد، پڕ جریوه  مێشە هە 

 وا ڕێی ناڕه ن بە ی بوه وانە ئە 

 ناخا رسوا ! شادن، لە  بینە مە

 رگ سوتانێ بینن جە تا نە هە 

 کوڵ  گریانێ شکی بە ڕێژن ئە نە 

 ڵناگرن س هە ده
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 مرن تاکو ئە هە 

 رگێکی سوتاو کۆستی جە ربەگە مە

 ژنۆی شکاو ئە بە 

 ؟ وجەگە  وابێ،  بۆچیتە   ئیتر کە 

 نجە. ری  رهبە  کە   یە و ماڵە ماڵ ئە 

 ێدوان لەوانە:ل  ١٩بەدڵبون    ٦٥

 

 

 

 سی چارێده 

 ویست: هاوڕێیانی خۆشە 

 کییە مان،  ملوانکەمجاره دیاریی  ئە 

 ویستان ردنی خۆشە ، بۆگە مروارییە 

 * 

 نجام بێ ئەو بە اڵرێزانی پایزمە گە
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 ری هیوام ختی بێبە جێدێڵم  دره بە 

 خشی ی دڵێ بەئاوێنە مو ژینم بە هە 

 خشی یو نە وێنە بینن  مدا ئەدیده  لە

 لی سرکو داڵرامێکی کارامەمە

 نێچیرێکی ئارامە و نە دژواره نە 

 مێ روگرژو شێواوه و ده ندهمێ خە ده

 هۆاڵوه ی سەختە مێ شە مێ ئاگر، دهده

 ختی دڵمو خۆشی درهئاراوی خە  بە 

 شێکی گوڵ شێ خارو بەمدێ، بە رهەبە بە 

 ز جیابێ ! گەره بونێکی  م جوانە بێ ئە ئە 

 جۆری جادو ئاسابێ ! ریبێ  یا  لە پە 

 رزێکام لەسوتێمو لە  یدا ئە کوره لە

 رزێکام!؟ گێژاوی چ وه شۆکاوم! لە پە 

 سبێنێ رهمدا هە ڕێگە کو کێوێ لە وه 

 ز بێنێ وه جارێ خۆڵو خاشاکو ره بە 

 فتو کفتوالوازم نە ی کە ستە ر جە سەبە 

 ئاوازم هاوارم ، نە  ی ماوه نوزه  نە 

 رچاوم بە زیاتر وا لە وشۆخە چی ئە کە

 رازاوم   بوکی  تازه   دڵدا بۆتە لە

 و ی ئە کۆتادێ،  تریفەمو بونێ لە هە 
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 و نگو کۆڕی شە مێنێ بۆچرای ئاهە ئە 

 بێ نازێ و بە ترسم من بڕۆمو ئە ئە 

 یارو گوێگری رازێ  پشتێکو نە  نە 

 ردێنێ!؟ بە وه  روهە بێ من کێ دوڕو گە بە 

 زانێ زێڕ بنرخێنێ ! ر ئە ر هە ڕنگە زه

 پرسێ کێ!؟ نم  با  نە هە چم  چونم  جە ئە 

 پردی رێ؟  بێ کێ بێتە دوای چونم ئە لە

 رکاتو  بڕێژێ  ناز ریا  راگوزه سەبە 

 ڵێ ئاواز نگاوێ کۆمەرهە ی هە ترپە لە

 ربارێ سە  تەبۆ و می ئە می خۆمو خە خە

 سی چارێ ! نم:  ده زیزاپزیشکانو ئە 

 لێدوان لەوانە: ٧٨بەدڵبون   ١١٧
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 وخە

 ناخمدامو جوانێ لە هە 

 ژێنی مهەئە 

 هارانێ ی بە کو خونچە وه 

 دێنێ  مژده

 و بۆی رامەدوای خۆیا بە بە 

 هێنێ گوڵ ئە 

 م کەاڵم جوانیی واڵتە بە 

 چێنێ م ئە خە

 ستی تااڵنی بینم ده ئە 
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 یڕفێنێ! ئە 

 وتا* شکەئە لی نوستوش لە گە

 بینێ! و ئە خە

 کبێ ئاخۆ چ بۆمبایە ئە 

 نێنێ!؟ رایچە 

 ------------------------------ 

 گوایە بۆ)اصحاب الکهف( کە  یە*ئاماژه 

 وتێکا نوستون!. شکەئە ساڵ لە  308

 لێدوان لەوانە:  ٣٨بەدڵبون   ١٠٤
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 خاڵۆی خاڵ

ی  وه کانی نە رکەئە لە شێکە بە   ،ییمانوهتە ی کلتوری نە وه ژیانە 
کانمان  ورهگە  دێرینە  کانی هۆنیاره و داهاتومان. شاکاره ئێستە 

کیشن بۆمێشکی ماندوی  ییمان، پشویە وه تە کلتوری نە جۆرێکن لە 
  وه م بڕوایە ئا بە   مان.مەردهم سەی ئە توشە  م رۆژگاره ئە 
کانیدا، نجامی پشکنینە ئە ، لە 1960مر ساڵی الی نە دین مە جمەنە 

ی ژیندا  رۆژنامە  لە و وه ویی دۆزیبوه ولە ی مە یت هۆنراوه دو بە 
، گیانی  واویکردایەتە  نوسیبوی شاعیرێک ببوایە   ووه باڵویکردبوه 

وی  ولە خی مە جابوین وه ش دڵنیائە کردو ئێمە ویی شادئە ولە مە
 . رۆشنە 

رزیی  اڵم بەتی الویدابوم، بە ڕههە دا لەو رۆژه رچی لە منیش، گە 
لولێک، راپێچیکردم  ردهک گە وی، وهولە ی مە یتە و دو بە ئە 

و  و ی ئە ناسکە ستە و هە ویم بە ولە ی مە کە نی پیریو هۆنراوه مەبۆتە 
رۆژی   دا1508 ژینی ژماره لە واکردو تە  وه ی خواره وجۆره بە 

وانشاد  ک ره ویش، وه . ئە وه باڵومکرده 1960/ 11/2
ک ئااڵ  ی وه کە، رۆژنامە وه یگێڕێتە ندرێن ئە ب.هە 

لەشەقامی   وه ی خۆیە کەر خانە ندهلە قەو لە وهرزکردبوه بە 
م راکردنو  دهرای سلێمانی، بە رکی سەردهسابونکەران تا بە 

! تا  وایانزانیبو شێتبوه کەڵکە ! خە وهزیندوبۆتە وی ولەبوی مە ، وت وه هاواره 

ی  رگروشتە بارانیانکردبو. سە پڵە وانیش چە ، ئە وهی بۆخوێندبونە کەردو هۆنراوه هە
گوێ ئاوێک، کیژێکی جوانی خاڵ   داتەوی الئە ولە ی مە وه لە  ش بریتییەکە هۆنراوه

  و کاسە رمو ئە خاڵۆ فە  ؟ بی، خاڵۆ تینوت نیەاندونەڵێ: خاڵۆ مردن پێیئەگۆناو گە لە 
یت دو بە  بە  نجیش،دڵ گە  ن پیرو بە مەتە ی بە وی ولە ، خاڵۆ نۆشتبێ.. مە دۆیە 

 ڕێژێ: ی پێئەمو خاڵۆ خاڵۆیە و هە و داخی ئە وهداتەاڵمیئەوه 

 : یورامهەبە  ی وولە مە  یکەقەەد 

 ڵۆ خا س واچە بە   نتە ڵۆ خا  ڵۆخا

 ڵۆ ما نتا اڵبان خا م وه ده  ڵۆخا

 ۆ ت  ڵیخاە ڵخا یداخجە   ۆرتب شە
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 ۆ نلە  ڵساچوارده ی كورِ وه  م مكە ێو

 * 

  من کە یکەواوکردنە تە  و ی رانۆس ۆب  ە کەقەد  ین ۆڕیگ شمەئە 
 ک،ره ین ز سەهە   ،ێمامل  یمەردان، هە مە  یلئە  : ندانرمەهونە 

ندێ  و هە د یئرزگار سە  زازی،ناسری ره  ،یلئوسمان ئە 
  ان، یکێ ند هە  ندهرچە هە   ،یرانۆگبە   انە یکردو  ندیتریشرمەهونە 

  یان ێڕرگوه  و ی وولەمە  یهبە   انیکەنراوه ۆمو ه هە  ،ە ڵهەبە 
 ! وه ین زا رد ێمره یپ

 ڵۆ خا  ێڵس ببە  تە ڵۆ خا  ڵۆخا

 ڵۆ بان خاآلنتا مام بە ده  ڵۆخا

 ۆ ت  ىڵ خا ە ڵداخى خالە  ێرتب شە

 ۆ نلە  ڵسا ى چوارده ڕِ كو بە   ممكە ۆخ

 ن خاآلن ى خاوه ئە  ڵۆ خا بە  مكە مە

 تاآلن بە   مدهینا  ،كە ێڕ ێز مڵد 

 ەی ساوا شتا ێس هكە بە  مداوهنە 

 ە ی ایت  ى ۆ ت  ىڵخا كىڵێخا تازه 

 رم ی من پ ە یگوا !ڵۆ خا ىێڵئە   مێ پ

 رم ی بلە  یدهر ئە شتە و نە  ژاراو

 منم  ڵۆ خا  و نە م ڵۆ خا نە   من

 ردنم و گە  نا ۆ گ ى ڵخا  ىوانە ێد 

 م ڵ منا شتا ێه  می ن  ڵۆ خا ڵێبە 
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 م ڵرى خاراوكە   كم ێسواره ڕِ ۆش

 رم ی ر تبە  وتە كە  ت كەە ڵخا هاكا 

 رم ی چ ێن تە یماچ بو  ێژێڕِ زدهبە 

 ت كەە ڵخا ە ڵخا  ىە ۆڵت  ێنب ڵێبە 

 ت كەە ڵئا مە ڵكو ىڵخا بانىلە

 ڵخا نىیمژ بە  و،ێلبە  نم ێ بس

 ڵ ى تاوشە   ىە ۆڵت  نم ێسواى ئە   من

 مكوژى؟ ئە  ڵخاو بە  ڵۆ خا ىڵێئە   مێ پ

 هاتو خاآلنم مژى رگە   رجە مە

 مناودهمك لە مە  ىرپە ۆك كو تاوه 

 م دهنە  ڵ ۆمژ كو، لە خە  تە ێ چنە  چاو 

 ێاب یت  ى ۆت  ى ڵخا  مڵد  ىنە ێئاو 

 ێ وما بڕِ با بە  رى یپ  شاآلوى 

 م كە ئە  ڵ وگاڕِ گ مڵ ر مناهە   من

 مكە ئە  ڵ و خا نا ۆگ  نى یمژ  داواى

 ڵۆخا  ىڵێ ب  مێ پ  مكەانە یگ  ىكەنە 

 ۆ خاآلنى ت  ۆب  تر ی وا ئ  ڵۆخا

 ردانرگەسە  ڵخاێ خوآلمى ب بە  و ب

 شان ێ رپە  ى ڵۆ و خا  ۆت  ى یتئامانە 

 لێدوان لەوانە:  ١٢٤بەدڵبون   ١٦٩
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 الش! جاشبە

مان، کورتانێکبێ بۆکۆڵی  مجارهویستم: با دیاریی ئە هاوڕێیانی خۆشە 
بێ بۆ  وا هە کی ناڕه ک بیانویە یە تا راده نگەکان! ئاخر ره الشە جاشبە 

ی  وه اڵم ئە ک. بە یە پایە و وتێکی مادی یا پلە سکەپێناوی ده جاشێتی لە 
وتێک!!  سکەبێ هیچ ده راهی خوادا! بە  لە  ، جاشێتییە رسوڕمانە ی سە جێگە 

لفرۆشو شارفرۆشو گردفرۆشو  خوێنڕێژو گە  رگری لە ی بە وانە ک ئە وه 
ستۆپاکییان  وڵی ئە و هە وه هێننە نو بڕوبیانویان بۆئە کەکان ئە ردهدزو جە 

 ڵبژاردنە هە بڕنو لە ڵئە وایان بۆهە ندیی ناڕهە زامستی ره نو ده دهئە 
  ن بە یانکە ت دوای مردنیشیان، ئە نانە ن! تە دهنگیان بۆئە کانیشا ده گشتییە 

و  بۆئە  تی ناوێکی تازه جێیخۆیە  ن!. بۆیە بە بتی پیرۆزو کوڕنوشیان بۆئە
 الش. ک: جاشبە ، وه وه بدۆزینە   رلێشێوانە سە

 جاری جاران 

 ک دانیە  چاوێ، دان بە  چاو بە 

 مانیش، مۆرکی تاوان دوای نە 

 وێڵو گۆڕی  ناپاک بۆ تە 

 ک گرام خاک بۆفرۆشی یە 

 چاک ی  وه ندێ کردهرچی چە هە 

 ڵکی داماو ر خە بۆسە  ئێستە 

 روخاو  النە 

 جێی  پیاو گا، لە 

 ل! رپەسە  بۆتە 

 ل! بۆرێ، شوانی مێگە  گورگە 

 ل!ری گە کارێ، داوه ردهجە
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 ئاکار بێ  بە 

 المار ر پە هە 

 دۆالر!  ردهچە

 برسان ر لەوازێ  گە النە 

 ک نان یەرێ بۆتیکە س بە ده

 ر لیسی  تاوان! بە  نە یدهئە 

 خۆفرۆشێ 

 ڵبلوشێ گردو کێوێ هە 

 پۆشێ! ن بۆیئە ستوپێوه ده

 رجا، واقی وڕماو هە واش بە 

 ی شۆڕو نوشتاو و مالنە لە

 بۆ مرۆڤی پێ خلیسکاو 

 رشایە  بنە ئە 

 ررامبە بێ بە 

 ررکوڕی کە الشو کە جاشبە 

 ڕینە! م زه پایچی ئە تۆ لە 

 !ڵبڕینە س هە مو ده م هە ئە 

 !؟ قوڕگو ورگی خۆدڕینە 

 لێدوان لەوانە:  ٨١بەدڵبون   ١٦٩
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 ویست نازی خۆشە

 ڵ خۆرگەنگارێ لە رهک بە وه 

 ڕوشۆڕ بۆشە یدان،   مە  دێتە 

 ژانبۆهە 

 یرانو خۆشی نی سە گوڵشە 
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 1کانی       بابلیشیباخچە 

 ڕانتێپە 

 پرچی شۆڕی، شیتو یاخی 

 باخی    ڕژێتە می ئە رچەپە 

 وان وچە نا 

 2رچی چاوی ئاشکانەهە 

 ،ژانە کۆڵو پڕلە مبە خە

 ڕوان: چاوه 

 ری هە تاکوکە  وینە م ئە ئە 

 ر،اڵو بە داری وشکی بێگە 

 مپژان!؟ خە

 زوانو تیری ناهە ک کە وه 

 ز:ردڵی  ئە بۆبڕینی سە 

 سنیشان ده

 تاکو خوێنی  لێبچۆڕێ 

 ی پێبشۆرێ نجە ستوپە ده

 خانومان! 

    هایە م، پڕ بە وینە م ئە ئە 

 : 3سۆزی ئاهورایە جێگە 

 نیشتمان 
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 کێڵم سۆفیو رێ ئە  بومە 

4یشنبۆگە 
 شێتو وێڵم    

 بێ وچان 

 وینە م شای ئە وینە ئە م ئە 

 نینە نیشتمانو  نازه 

 ردوکیان هە 

 شایی  بنە وانێ ئە پێکە 

 وایی خۆییو ئاشتە ربە سە

 دو داڵن 

 م سکااڵو رازو خوازهئە 

 زمونی نازه، می ئە رهەبە 

 ژان  مایە 

 هایە روه ویستی، هە خۆشە 

 رابێ جێ هیوایە، ک سە وه 

 مان تا نە 

 نیشتمانە ک  م وه م گوڵە ئە 

 مانە و  سایە زێڕه  5خاری

 مان پایە 

 کێشم دوکیان ئە رنازی هە 

 پێشم بۆفیداکاریی لە 
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 بێ گومان 

 زمو شایی! رۆژی بە ئای لە 

 وایی خۆیی و ئاشتە ربە سە

 ئازیزان!! 

کانی  رهرسوڕهێنە وت سە هە کێکبو لە کانی بابل، یە ڵواسراوه هە  باخچە -1
پێش  600م بو. ساڵی 24ی  کەرزییە وبە   2م14864یکەرهجیهان. روبە 

، بخت النصر، یا،  ب ناوی بە رهئە رشا )کە وهختە زایین پاشای بابل بە 
ی  کەکورده  شۆخە   رهی بۆهاوسە یە و کۆشکو باخچە با( ئە نبوخوذ نصرئە 
سوپا   بە  ناوی ئومێد بو و کچی هۆخۆشتری پاشای مادبو کە دروستکرد کە 

پێش زایین،   612رشا، ساڵی وهختە ڵ بە گەنگی لە ماهە هە  ی و بە کەهێزه بە 
کان  اتۆرێتی ئاشورییە رئیمپو کۆتایی بە وه ندهکان سە ئاشورییە وای لە ینە نە 

ی  ناوچە ی لە وه وایان داگیرکردبو. ئومێدیش دوای ئە ینە نەهێنا کە 
 ! بۆیە مۆکیبوبیابانێکی وشکبو، توشی خە برا بۆبابل کە  وه ندهڵوهئە 
نی  واو دیمە شوهە کە ی بۆدروستکرد تا لە و باخچانە رشا ئە وهختە بە 

 ی بابلدا.وشکە  و بیابانە بێ لە نگنەکوردستانبچێو ئومێد دڵتە 

ک وه   جۆرێ ناوی ئومێدیان بردوه و بە کەریە کانیش هە مێژوییە  رچاوه سە
ی دواییان رێێ تێناچی  مەئە مێرامیس( کە میتس، سە میدۆنیا، ئە )ئامیدیا، ئە 

ی  وه رئە سەکانیتر کۆکن لە رچاوه مێرامیس ناوێکی یۆنانییە، سە سە  چونکە 
 بۆبابل.  براوه   وهندی کوردستانە ڵوهی ئە ناوچە ئومێد لە 
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ست  کان پشتبە جیهانییە  کێشە ی وێنە خامە کان بەنێکی باخچە دیمە  ن چە
 کەکانی باخچە واره کانو شوێنە مێژوییە  رچاوه سەبە 

 ئاشکان: ئاشقان -2

 ئاهورا: خودا-3

ی سۆفێتی  فەلسەپێی فە بە  وڵدانو ئاواتی سۆفییە ئاهورا: هە یشتن بە گە -4
 وف( صە)تە 

 خار: دڕک -5

 لێدوان  لەوانە: ٣٨بەدڵبون    ٨٩
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 خۆری کوردستان

کچانی  ویست، بۆشێره خۆشە بۆهاوڕێیانی  مانە، ینییە م هە دیاریی ئە 
مخۆرانی نیشتمان، بۆدڵی  کان، بۆخە شبینە گە  ر، بۆچاوه نگاوه جە

 دڵخوازان. 

 خۆری کوردستان ئێواران  چ جوانە 
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 رد و کێوان شت و هە دهی لە ردهدا زهئە 

 

 وداشەلە   رمەڵێی روخساری دولبە ئە 

 ئاسمان یدێ لە ر جریوه وهە کو گە وه 

 زارێکی سروشتەاللە رۆژا  لە

 ریخان پە   کراسی زێڕی پۆشیوه 

 نرخە بە  م خاکە ئە  رجانە دوڕو مە 

 پێڕی خۆفرۆشان ن لە بژاریکە 

 هایەکوێی دنیا فیداکاریی وه لە

 ڕدان! شەڵ ئاگر لە گەکچانیشی لە 

 

 وی چڕ وتا خە شکەئە ما رۆژی لە نە 

 یدان مەلە   ڕو شۆڕه ئیتر کاتی شە 

https://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp1M6H4bLcAhUNCewKHRJSA_YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dorar-aliraq.net/threads/107795-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw3rLE6tRtsjnRX8gfc_gUmU&ust=1532350625670290
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 ت المە رکزیو هیزیو سەسە  رچوسەبە 

 نجو سامان پولێ گە ردی،  بە نامە بە 

 سیبێوایی  ژێردهژیانی ئاشتە 

 رێشان! و پە گمردهمو ساتێکی سە هە 

 ن ویکە رزیی نە ری بە ن یاران سە کەنە 

 رزی واڵتتان! ربەماشا شاخی سە تە 

 ڵۆو باز شبینی هە بینێ چاوی گە ئە 

 چراخان نگی دو بە ئاسۆدا شە لە

 یدان مەوتن لە رکەنگی سە ئاهە   م،کەیە 

 کدانی دڵو گیان یە شایی لە  م،دوه

لێدوان  لەوانە  ٥٢بەدڵبون   ١٣١
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 خۆشترین ماچ 

  وکاتە مریکا. ئە مانگیمبو بۆئە  2شتێکی تای گە ره سە 2012ڕاستی ناوه 
ساڵبو  225و  وه مریکا دۆزرابوه ئە ری  ساڵبو  کیشوه 516موی  هە 
تێکی  وڵەک ده مریکا، وه کانی ئە کگرتوه یە  ت(هرێم )والیە خۆیی هە ربە سە
  و ئیمپراتۆرێتی ئنگلیزه سی ئە ژێردهنرابو و لەیە خۆ، راگە ربە سە
  و ماوه لە  تەوڵە و ده چی ئە وت رۆژی لێئاوانابێ!!. کە پێیانئە  رهێنرابو کە ده
رۆکی گرتم،  پرسیارێ بە  ترین زلهێزی جیهان!. بۆیە وره گە دا، بوه مە کە

  نجامە و ئە بە  یە دروستبو و تازه  تەوڵە و ده دا ئە کورتە  و ماوه بۆچی لە 
لێکی  ستی مرۆڤگەژێر ده هێشتا لە  چین کە  ی ئێمەیشت!؟ ئە گە  شزنە مە
 وتوترداین!؟ خۆمان دواکە لە

کانی نیاگاراو  ڵۆو تاڤکە فەفیڵو واشنتۆنو نیویورکو بە نتاو ناشتڵە ئە  بە 
نجلسو هۆلیۆدو دواجار بیابانی نیڤاداو  کالیفۆرنیاش ساندیاگۆو لۆس ئە لە

 ی لە ره تاوه   2و  شوێنی ئە نیویۆرک، چومە ڕام. لەشاری السڤیگاسدا گە 
نگتریان  شە ری قە تاوه  2ردا وێرانکران، دیم مبە ی سێپتە یازده
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ڕ  ڕمەردی مە ر بەسەکانیان لە مو قوربانییە و ناوی هە وهتکردۆتە دروس
ر  سەکانی هۆڵیۆدیان لە رهکتە مو ئە نجلس، ناوی هە لۆس ئە . لە ندوه ڵکەهە 

ری  یکەو پە . شاری ناشفیڵیش شاری مۆزیکاو گۆرانییە کان نوسیوه شۆسە 
لڤێس  ری ئە یکەپە  هومویانە پێش هە بینرێ، لە کانیان تیائە ندهرمەهونە 

 برێسلی. 

زیاتربێ، یا   ئێمەستێ یا چاوێکی لە سێک، دهمدی کە نە مدا، شتەو گە لە
  رزهبە  و ئاستە وان بە ی بۆچی ئە ی کورد جوانتربن. ئە ئێمە ی لە کە ڵکەخە
ی رۆمو  سەر ژێردههە  ئێستاش ساڵبو و تا   2562یش یشتونو ئێمە گە
 ئاستی نزیک سفرداین!؟ لە وه ڕوی شارستانیشە لە  بینو رهمو ئە جەئە 

داوم  رهندێ سە ، هە وه . من الی خۆمە ئاوکێشە فره  کەاڵمە ت وه ڵبەهە 
و  خۆییو ئە ربەری سە بۆهۆکارو بۆرێگای کاریگە  وتوه سکەده

ویست،  ی هاوڕێیانی خۆشە ئێوه  اڵم جارێ پێم باشە ش، بە وتنە پێشکە 
 وه یە وباره رنجی خۆی لە ک سە ریە، هە یەاڵمێکیان هە وه  ی توانای وانە ئە 

و  کیشبێ. منیش دوای تاووتوێکردنی ئە یە ن وشە چەر بە گەپیشانبدا، ئە 
 م. کەشئە کانتان پێشکە داوهرهبێو سە اڵمم ئە ، وه رنجانە سە

ی  نجام ئەلە  م کە شبکە پێشکە  متان یە فتە م هەی ئە کە جارێ با دیارییە 
 م: رهە بە  مدا هاتە شتەوگە ئە 

 ؟  ماچ خۆشترینە  چ جۆرێ 

 ؟ڕو پاراوو شیرینە تە 

 ؟  نگوینە كر ، یا هە ى شە شیلە 

 وان؟ ت ؟یا ناوچە رى گۆنا؟ خاڵی رومە سە

 مك ؟ لێو و زمان؟ رگۆى مە سە

 ندامی روت ؟ یا داپۆشراو ؟ ئە 

 نیگاى چاو؟  بە  ، یا ببینرێ  وێ سكەردهبە 

 ن؟ گمەن ؟ یاخود ده بەزۆرو زه 
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 ن كەمە ِِ رهیچكامیان باوه  بە 

 م كەژاوهكرد كەیئە لە ئاسمانا مە بە 

 مورو تە پرچى خاوى هە شى ئااڵیە لە

 م ترس و خە  بێ 

 م و پاراوى دهڕماچی تە 

 شارانی ماچبارانا  بە 

 پۆلی جوانانا ناو شە بە 

 ى ِِ زاران قۆناغم بر هە 

 ى ِِ لێ كرم گە ناوازه بلیتی شوێنی 

 نارا كە  لە

 شاراورهندى گە ناوه  لە

 الربوكی شۆخی تە  ریزه 

 ورا رگی سپیی بە ناو بە لە

 رشی گوڵزارر فە سەپێیان لە 

 ورامی هە ناو دهمیان لە ده

 تێرمژینی لێو و زمان 

 ى زستان چلە

 هارستان رۆژانی بە رخێنێ بە چەئە 

 هاوینا  لە

 نا نێكى شیری دیمە  لە
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 وزى نیاگارام كانی سنگی سە مكە مە

 گرت و مژى 

 كانی ر پرژى تاڤكە بە لە

 زانی وامئە 

 و مرۆڤ تیایا شتێكە هە بە  رهڤەم ده ئە 

 ژىتا ئە هە 

 م لی سركی خۆزگەچی مە  كە

 یبو ر جوكە هە 

 م! كەبۆ خۆشترین ماچی خاكی  واڵتە 

____________ 

 كانی نیاگارا تاڤگە 

٢٠١٢/ ٧/ ١٩ Buffalo-New York-USA 

 

 لێدوان لەوانە: ٦٦بەدڵبون  ١٢٦
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 مانقاره 

ویش کارێکی  نجامدا. ئە ینیی پێشومان، داهێنانێکی ئە ی هە کە تە بابە 
لێ  گە  جۆرێ کە خۆییمان، بە ربە کانی رێی سە ت کۆسپە باره ڵبو سە کۆمە بە 
  وه کانە فیزیۆنە لەتە و بۆخۆنواندن لە ی هیچیان پێنییە وانە سودتربو لە بە 
 .!فرۆشن رچومان پێئە سەی بە فەلسەونو فە کە رئەده

بونی  کانی نە ت هۆکاره باره سە  وه ینە ورێکی رای هاوڕێیان بکە باجارێ ده 
 :تی کوردیوڵەده

ویستیی  بونی خۆشە تی، نە وایە تەستی نە یشتنی هەگەغاندی سینۆ: پێنە 
تی.  اڵیە ی کۆمە ردهروهبونی پە ستیی بۆنیشتمان، نە خاکوهاوبە 

ڵکشانی بیری  یی، هە وهتە ستی نە سستیی هە  :بانی هاب تاڵە بدولوه ئە 
:  لییفە همان خە بدولرهکۆسمۆپۆلێتی، ئیسالم، ئیراکو تورکو ئیرانچێتی. ئە 

ی  ویستیی واڵت بنچینە خۆشە  ،اڵمە خۆی وه  کەهۆنراوه 
ت، جۆج  ڵو بازرگانی سیاسە ندهجێی دزو گە بو لەتی، ئە یە وهدانکردنە ئاوه 

رایی، دین،  همود: خێلگە . یادگارمە دایک ببوایە واشنتۆنێکمان بۆلە 
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ر  کی، جیۆپۆلۆتیک. هونە رهکانی ده ی جوتیاری، هیزب، هۆکاره ڵگەکۆمە 
بو  رهتی ئیسالمو ئە قەریم: کلتوری سە ئارف کە مۆکراوین.  ستە فاف: دهخە

  گرێ. بابە ڵئە وباس زۆر هە قسە  کەتە فارسو تورک، جیۆ پۆلۆتیک، بابە 
اڵم  تان، بە وڵەندیی ده وه رژهن، بە کەڵئەگە نگی سایکۆلۆجیمان لە لی: جە ئە 
یو  یی: موسوڵمانبونمان، بێ توانایی پارت مەختیارشە . بە شبینە ر گە هە 
ساڵی   27ڕی ناوخۆ، بیری ئیراقچێتی، تااڵنچێتیی تیو شە کێتی، هیزبایە یە 

وزی  ر بۆکورد. فە کی هۆشبە یەدهما  ر: ئیسالم بۆتە رابوردو. هۆگرئومە 
پێی  ویستن بە کترنە یە  ڕی ناوخۆو بۆشە مزی: هاندانی بێگانە ره

ستو هوشیاریی  بونی هە مین: نە مر. پشکۆ ئە مزیی نە کی ره یە هۆنراوه 
ی  رکرده، سەباتی رابوردومان کرچوکاڵو بێ بیربوه یی، خە وهتە نە 

همان: پێویستیمان  بدولره وزاد ئە ی راست. نە گرتنی رێگە دۆنکیشۆتی، نە 
رستیو  خێڵپە  ویستیی نیشتمان، وازهێنان لە بۆخۆشە  شۆڕشێکی فکرییە  بە 

ک.  ر یەرامبە زلزانین بە  وی سلێمانی: خۆبە رستی. شە تاکپە 
دیکتاتۆری   کییەرکردهبونی سە ر دوژمن، نە رامبەمزانین بە کەخۆبە 

بدواڵ: دوای ئیسالمو شێخو ئاغاو  تیف ئە نیشتمانی بۆسزادانی ناپاکان. لە 
 ڕهئروف: خێل، هیزب، ناپاکو خۆفرۆش، باوه وین. ئاوات مە کە گ نە بە 
کانی کۆموڵ  هزری تاکە لە ر: گۆڕانکاری سەکان. بۆچاره رچوه سەبە 

ست  خۆبونو هە ڕبە ئینتمای نیشتمانیو بۆخاکو باوه ستکردن بە بۆهە 
مال . کە ری مێژوه النیتر، یاخیبون تۆمارکە ر گەرامبەکردن بە الوازینە بە 

ت. فاروق  وڵەدهبین بە ڵدێو ئە ئاسمان هە رۆژمان لە  منزیکانە د: بە مە مهە
 .تیو ئیسالمچێتی کانمانین، ئاغایە اشقی دوژمنە و ئستە خان: وابە مەهە 

  یان خستۆتە نجە و راستودروستنو پە کان تێکڕا هوشیارانە اڵمە بینین وه ئە 
ی  نیوه  کە خۆشییە ی نە وه وترێ )دۆزینە کئەش وه وهکان. ئە ر زامە سە

  بێئە   کان کە رییە سە یتری، واتا چاره کەنیوه   وهتە (. ماوه رهسە چاره
ک جۆرج واشنتۆن، لنین،  کانی وه نمونە لە  الن پڕهییبن. مێژوی گە کرده

ک دیکتاتۆرێکی نیشتمانی،  یان، وه کەریە هە تاتورکو زۆریتر کە ئە 
ی خۆی.  کەوهتە ی نە بۆراژه  سهێناوه دهوتنی بە رکە مانێتیی خۆی سە قارهبە 

  ربێ کە سە د، چارهمانێکی دیکتاتۆری نیشتمانیش بۆکورشێ قاره ئە  بۆیە 
 :ربە بگرێتە  م ڕێگایانە ئە 

  ربە ڕابە  ڕینێ، تۆ ی، راپە رکوێهە هە مان، لە ی قاره ئە 
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 ربە سەشکری چاره رلە، نائومێدین، سە پارتێنە  لە

 ربەروه وانی کوردپە دیکتاتۆری نیشتمانیو پاڵە 

 ربەسام، پڵنگێکی ترسێنە ردینو، گرژو بە دڵ بە 

  ربە، بژارکە یکە ڵەتە ، تە نگێنە ڵسەهە وروپشتت  ده

 ربە یچاک، داڕێژه وهو کردهلی خۆت، بیرو وتە بۆگە 

 ربە ڕێنە ری ناپاک پە ناو ماڵو ریزی خۆتا، سە لە

 ربەتا سە وامو هە ردهراونانی هێرشهێنان، بە  لە  

  ربە بیستە تی، نە ی: دیموکراسیو برایە ورهدرۆی گە 

 ربە توڕده   تبێ، خێڵو شارچێتی  لت لە ی گە دهنە  ماوه 

  ربە مان، داهێنە رلەک پە ندان، نە نێکی بیرمە نجومە ئە 

 ربە روهلپە ر، گەنیا هە تە سودی خۆتوخزمت، بەدورلە

 ربە تی، بنیاتنە ی سۆزی نیشتمان، کوردایە ردهروهپە 

 ربە شکێنە رستی، ڵکاریو خۆپە ندهستی دزیو گە ده

 ربەناوبە مۆبون، لە ستە مزانیو ده کەخۆخۆریو خۆبە 

 ربە ڵدهپوتی، تێهە ەلل  ردارانی دۆنکیشۆتیو کە سە

 ربە ڕوتو داماڵدهوا گشت، ئاوه ندی ناڕه مە وڵەده

 ربەروه رۆکێکی دادپە لدا، سەنێو چینو توێژی گە لە

 ربە ە و سێبناگە تان پشتو پەرهژارو بێده بۆهە 

 ربەندهڵکە بچێتی، هە رهگی گولیی، تورکوفارسوئەره

 ربە ال، قرتێنە گو شێخو ئاغاو مە ناوی: بە کلکە
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 رماری هۆمە 

 ریکوژی گە نە 

 ربە سپێشخە مجار، ده کەدنو مل، تۆ یە رگە ئاڵێتە ئە 

 ربە داخە نیسە وت، کە ئاستی تیرۆری ئاین: مزگەلە

 ربە رستی، رێپێده ڵی خۆیا: خواپە ما س لەرکە بۆ هە 

  ربە بە ئاوێستا مژدهبێبێ، بە ر،ئەر ئاین هە گەئە 

 ربە مێکە نی درۆزنی مرۆڤدۆستیی، تە زوڕناژه 

 ربە ڕو گورگ شکێنە تیی مە پڵی بۆشی برایە تە 

 ربە ڵ جیهان رکابە گە ی ئابوریی واڵت، لەشە بۆگە 

 ربەوده ک، بره و روه ی نیشتمانت، پیشەرمایە بۆسە 

 ربە شێنە ڵوه رهەگونجاوی داگیرکە یاساو رێسای نە 

 ربەستورێکی نیشتمانیو یاسای دروست داڕێژه ده

 ربە ک، پیرۆزکە موڕێیە خۆیی، هە ربەستی سە بە بۆمە  

 ربە ناوبە تی، لە ستیو جاشایە رونیی خوارده گرێی ده 

 ربەە رجیدا، چراو تیشکێکی رونکخە  داهات و لە لە  

 ربە ک هی بن دیوار، پێکهیێنە ڕدارنەکی باوه سوپایە 

 ربە ک گۆشکە کیەسوپادا، نێرومێ وه کارگێڕیو لە لە

 ربە راخە  مینە وای کە کسانی بۆ مافی رهرشی یە فە

 ربە ی داگیرکە رهرچی بە دۆستی دۆستو دژی دژو هە 

 ربە راوێژکە ل، ی گە شە ڵ کۆڕی داناو زانا، بۆگەگەلە
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 ربە گەڕوانی گشت ئە ، چاوه بۆئاینده  دوربینابە 

 الن مافی گە 

 کام کۆاڵن لە

 ربەس نۆکە ڕای خوادا بە پیاو، لە گێلە ی  ؟ ئە توڕدراوه 

 ربەر کە می، بڵێ بڕۆ، تۆ هە ناو ده لە  مشتێ بده  

 ربە نگاوه رد جەکومە ، تۆش وه ڕوشۆڕه موی شە مێژوهە 

 ربە روه ، هونە رزهی بە ، وره بیروهێزه  ،نگ: زانستە جە

 ربە پای پیالن، فریوده کان، بە زلهێزه  ر بە رامبەبە 

 ربە فێڵ، بلۆفکە  ڵ بە ڵیانا، تێکە گەرێوی ئاسا، لە 

 وتن رکەبۆ سە 

 ردوژمن سەبە 

 ربەشێنە سوه مین دهکەناخافڵ، یە ، لە یکەشپرزه 

 ربەدهوره و ده ئە بۆرزگاربونی شارێکت، دوشاری  

  ربە ختی دژ، گلێنە تەت تا ئارامبێ، لە کەواڵتە 

 ربەروه کارو سە سبەناریدا، تۆ ده ندو کە ناوه لە

 ربە ی ماد پیشانده ستێره ، جارێکیتر ئە کورد، بزورگە 

 ربە وکەرێکخستن، گره ، بەرنامە بە وتن، بە رکەبۆ سە 

  ربە واکە و داناو سە دانوستان، ژیر خۆی بە نە  فرهتە 

 ربە تا هێرشبە ره: تۆ سەیادتبێ مو کاتێ لە  هە 

 ربە و داگیرکە کوئە ری خاکت، تۆش وه ڵ داگیرکە گەلە
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 ربەشێنە ڵ دوژمن، گورزی گران وه گە ی لە کەسازش نە 

 ربەردێ مافسێنە بە ک نە داوا، وه ک بە ک، نە بری چە زهبە 

 ربە رێکخە  رجی زاڵبونە نت، مە کاتوندوتۆڵیی هێزه 

 دور بڕوانە 

 ودیو سنور ئە 

 ربە ڵغانو سوپە وێ قە ڕ. لە پانی شە وێ بۆ گۆڕه ئە 

  ربە تبە ڵمەت، هە کە روازهناو ده  ڕبێتە ی شە دهنەرێگە 

 ربە کارو کاولکە سبە ناو شاری دژانتدا، دهلە

 ربە سنوری راده، تادوا یخونکە بە یان شە رکردهسە

 ربە خۆی، روخێنە نە فرهنین، تە پێکە گریانو بە بە 

 ڕبە کان، دوگوێی کە زیوه یالی بە ئاستی شینو واوه لە

 ربە یی البە زه!؟ سۆزو بە یە ڵ تۆ سۆزی هە گەکێ لە 

 ربە نجە خەو لە گوەللکی دوژمن، رو لە چە  یتە کەپشت نە 

 ربە نگە سەڕێگری، لە پێش، بۆی لێت بێتە دهنە  رێگە 

 ڕبەنگو شە ی جە رهمو بە ک ال، ئاگاداری هەیەک لە نە 

 ژانبۆ شڵە 

 پای پیالن بە 

 ربە شێنە سوه مین ده کە چوارالدا، یەک کاتا، بە یە  لە

 ربە یاکە کی گران پە کدایە، چەی چە لولە ئاشتی، لە 

 ەربنجامده ڕبۆئاشتی، ئە ی ئاسایشە، شە کەڕکۆڵە شە  
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 ربەنگ، راهێنە شقی جە کاتی پشو، یا دانوستان، بۆمە

 ربە چاوێ چاودێریکە ی بنوی، بە کەردو چاو نە هەبە 

 ربە وقیسە رتە سەکوش لە ئاسا، چە مان: کاوه ی قاره ئە 

 ربە توانی قڕکە تا ئە ری خاکت، هە ڵ داگیرکە گەلە

 بە روکە یڕه مان کوشتار پە ڵکوژیمان، هەبۆچاری کۆمە 

 ربەپێده ردرێژهرم، سارد، تادوائامانج، تۆهە نگ، گە جە

 ربە تۆم دروستکە کیمیایی، بۆمبی ئە بۆپاراستن لە 

 ربە رخەمان: خۆده ی قاره بێ وابێ، ئە تداری ئە وڵە ده 

ی  ردی بناغە بە   ، ببێتە ی ئێمە شەهاوبە   م کاره شێ ئە هاوڕێیان: ئە 
وێ. جارێ  رڕۆیشتنی زیاتری ئە سە گرنگیپێدانو لە  خۆییمان. بۆیە ربە سە

شێ  رنجێکیش: ئە ک سە تانین. وه و پێشنیاری دیکە خنە ڕوانی راو ره چاوه 
  بینم کە اڵم وایئە بێ، بە وکاریان نە یڕه مڕۆدا پە ، لە ی ئێمە م بیرورایانە ئە 

: کۆنفۆشیۆس دوای  بۆنمونە .  روابوه چراوگی دوارۆژمان. دنیاش هە  ببنە 
و نیو، کارڵ مارکس دوای نیو  ده، ماکیافیلی دوای سێ سە دهچوارسە 

یی  کردهبیرو راکانیان گیراو بە ر ئاستی جیهاندا، گوێ لە سە ، لەدهسە
ستیانپێکرد!.  ده وه سفرهوانیش لە وه. خۆئە جێکردنە بواری جێبە  خرانە 

 ڵ رێزم گەلە

 وان لەوانە: لێد  ٣٠بەدڵبون   ٥٥
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 ئەوینی زێڕو جوانێکی هەژار

 بۆى راوەستا سەرسامانە  ورشەى زێڕى پیشانگەیەک داى لەهەستى 

 گەردنى ئێوە جوانە بۆ کەمەرو زێڕى دەگمەن بۆ ێوەک پێیبڵ

 و ورشەى چاوا ورشەى زێڕ  ن لەنێوانىو ڕێبوارەکان تێڕاماب

 کردگارى چاوى ئاوا ، زەڕنگەرى ئەو زێڕانەبێهاوتایە 

 و خاوى ئەو نازدارەپاک  چ دڵدارێکە ئەو زێڕە!؟ داى لەدڵى

 لەئارادا وەها دیارە!؟  چ چاوێکە بەرامبەری زێڕى تێزاب 

 : زێڕ

 شە وو ش رزگارمکە لەجامخانەى دار  دەى بەقوربان، دەى بمکڕە 
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 شە وبێبایەخى ناکەسى ئەم ڕۆژە ت  بمپارێزە لەگیرفانى

 چاوە و تە ڕۆژى ئەو د و رینەى بەرهەتاوى جوگەردنە بل ئەو 

 وەکو منى ئەویندارى تۆ شیاوە  بۆ زێڕێکى هونەرکارى 

 هاوتایە  ێپەرچەمە ب  ئەو ، و الملەئەو کەمەرە، ئەو دەستو پەنجە

 و هەستى منى تیایە!؟ڵد  چ هێزێکى کاریگەرى راکێشانى 

 یان بەرە باڵى سڕى منى بێگ ێ دەست دەى بەقوربان، دەى خێراکە 

 منى بزوان، منى واهێنایە زمان!؟ ! نێکە ئەو چاوەو چ ئەفس

 وەاڵم: 

 وەرە شانۆى ئەویندارى نا، تۆ وەرە سەر گەدنم، وەرە پشتم 

 زێڕى گران.. ئاخ هەژاری!  دەسى کورتم ناگاتە ناو کاونتەرى 

 لەجامخانە  ێوەرە دەر ێ  ى گیانەکەم، دەى پێگرە، بەهەڵمەتدە

 خانەوپاسەوانى گرت  شەو ودەى بشکێنە، بڕوخێنە دارو ش

 منى بێچار، منی هەژارێ، من ناوێرم لەوە زیاتر بێمەپێش

 تاوانکار!! و ئەمکەن بە زوز ، دەسى چەورى جەردەى گەورە درێژە بۆم

 دەرگاى پێشانگە داخرا لەم دیمەنە رۆمانسیە نازدارەدا

 بەناکامى لەیەککرا.  بۆ جارێکى تریش دڵى زینو مەمێ 
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 لێدوان   لەوانە:  ١٠بەدڵبون    ٣٠

 

 

 

 شاکارێکی سروشت 

 ىكە شێوه  خاڵى هێڵو : سروشتە  شاكارى  كارى

 ىكە لێوه  ىوشكۆفە نە   خشونە  : خۆره  ىردهزه  كاتى 

 مى رچەپە   خاوى  تاڵى   :هاره بە  ىزێِرینە لكەپە 

 مى ده پرِ  كانى رستە  گوآلوى  بارێنێ ناز ئە 

 كالێئە  گیریم رێگە  ،خوازمئە   رچىهە  من  رچىگە

 كارانە  ستمدهلە  تا ى،راتە بە   وئە   وامبێردهبە 

 مكە چاوه   ،كۆتا هاتە  ِروانى چاوه  ى( تا)  :ڵێم ئە   من

 م كەداوه  ماوه  ى(رزلە) ! كوێتە لە  هێشتا  ڵێ:ئە  وئە 

 یە ختە ناوه  مساردییە خە  مئە  هاوینە   :ڵێم ئە   من

 یە ختەشە  كوڵۆستە بە   ،من الى  زستانە  ڵێ:ئە  وئە 

 م مە  سێوى  گوشینى  كاتى و پایزه   وا  :ڵێم ئە   من

 م كەسینە  هارى وبە نە  چرۆیە   هێشتا  ڵێ:ئە  وئە 

 یە خوارده  خانمانى   پۆشىكرده و شە  :ڵێم ئە   من
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 یەچوارده  میشە هە   من مانگى ِرۆژه  و شە  ڵێ:ئە  وئە 

 وانیە   ،مردهسە  ئێستاكە  ،ئازادییە   :ڵێم ئە   من

 كانیە  ونى ر  ئاوى  رهە  نسە ره  چاوى ڵێ:ئە  وئە 

 نارركە ده داتەە ئالت   و ئە  یبِرى نە  كات  :ڵێم ئە   من

 چوار  بیستو   یارىە بۆئ هایە بە   بێ كات  ڵێ:ئە  وئە 

 ! مەوترسە ئە  ،تە فرسە  مكە نمە تە  وداى مە  :ڵێم ئە   من

 مەپرسە   مانوبۆنە   مخە رگە  مبە خە   بێ  ڵێ:ئە  وئە 

 مشە  بۆنى بێ  لىوه   ژینى مردنە  كوه   :ڵێم ئە   من

 م هە  واتە  ، دانبمئاوه   دڵێكى تا  نا،  ڵێ:ئە  وئە 

 خاتوزین  نچە  ومەمە  نچە خۆڵى  خاكە  مئە   :ڵێم ئە   من

 نامرین   ،ویستىخۆشە   ىونە نم   ىئێمە   :ڵێئە  وئە 

 ؟ ! بمدێوانە  ىكە  تاكو   ،آلبىبە   بێ ىهە   :ڵێم ئە   من

 چم وائە  جارێ  دوره  یشتنگە  ىرێگە  ڵێ:ئە  وئە 

 ێ چوائە   و،ب  ممخە  ربارىسە  ،نە چو واڵىهە  مئە 

 ێ چپێنە   زۆرى تاكو  ،رمەسەلە  نوێژى  ،چێئە  رهە 

 مى ده گوڵ،  تۆوى  لە پِركا  ووه بێتە   ىئومێده وبە 

 مىمە  گۆى  و خاڵ لێوو  كانوچاوه  ىوێنە لە  گوڵ

 : لێدوان لەوانە ٧٩بەدڵبون   ٩٨
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 دوڕو یاقوت 

ی  کەشاکاره  هۆنراوه  مامۆستا ئاوات ماروف دا، کە  ڵێنم بە ینی پێشو بە هە 
  گی کوردی، دوای بە فا بە ، مستە ورههۆنیاری گە 

 هۆنیاره زۆرێک لە   یە و هۆنراوه م. ئەشبکە پێنجکردنی،پێشکە 
م  مو پێنجە کی، واتا دو دێڕی چواره پێنج خشتە بە  کانمان کردویانە وره گە

ک و وه وه یادی کۆنە یە. جا بە نوێکە  یتر هی هۆنیاره کەو سیانە هی کوردییە 
ک  م، وه پێنجکردنەم بە ، منیش ئە ییمان وه تەپاراستنێکیش بۆکلتوری نە 

امۆستا ئاواتو هاوڕێیانی  م ش بە ، پێشکەینییە م هە ک، بۆئە دیارییە 
 یانبێ: سند ی پە م ، هیوادارم جێگە کە ە ویست ئخۆشە 

 مكارێ كو كارى ستە ناكاوا دڵى پێكام وه لە

 مى شارێ رجە یكانى خرۆشا سە ژانى تیرى پە بە 

 سی فریادو تیمارێ ردم، دهسا یارانی هاوده ده
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 را چارێ مبە ێى پیغە ِِ رمان مردم عیالجێ سا لە ئە 

 ن كارێ رسێ بۆم بكە هەسكین، لە تڵ، یا تە ویساڵ، یا قە 

 یر واده سەما سۆمام، لە ڕوانیدا، نە ی چاوه ڕێگە لە

 ىئاماده   ڵێ بێ هوده گومانى نائومێدی پێم ئە 

 یو سوارو تۆپیاده ڵێن ئە هاوارم، مە زیزان بێن بە ئە 

 ى ما ساده ساڵ تابى فریادم نە ند سوتاوم ئە وهئە 

 هاوارێ  رزهرد عە نامە  سوتن ئێوه فیقان نیوه ره

 شى رونى شبینى و كە نگى گە ى ئاهە ڕ دڵێكمبو پ

 بێ بونى   راباتێکە و خەى چۆڵ و تاریكە الوه كە

 دوای چونی  پۆڕو شینە ڵێی هۆڵی شە وا ئێستا ئە ئە 

 حزونى مە نگى ئایوئۆى دڵ دێ بە ده كونجى سینە لە

 ى بریندارێ ت ناڵە یە ی نەمدى ساتێ لێوێرانبێ نە 

 بۆچى مرد!  ردهم مە ڵێ ئە پێكرابێ، ئە ك من نە سێ وه كە

 ئاسانى گوڵێ هات و دڵێكى برد رچى وا بە بە لە

 ستۆى ورد ئە ڵێن رۆیى بە هیدێكى شكۆدارم، مە شە

 كا خۆت بۆچى رسواكرد نعم ئە چم مە س ئە ركەالى هە ئە 

 بیمارێ   بى توشم بێنىدرێخ بۆ حاڵی زانێ ره 

 ئاگر بێ سڵ و باكە روا لە بێ پە بە  روانە پە  كە

 ڕێدا چونی من چاکە ڵێ بۆتیشکی روناکی لە ئە 

  مردن بێ سڵو باکە وانی من لەو ونبێ، ره ئە  کە



164 
 

 ئێستاكە  برم رێشە ما وا شانى سەژێر بارى خە لە

 ربارێ سە  ى لێمبۆتە ڕر ئاخر شە بە فیراقى یار لە 

 هێڵى رێت  ێدا هاتە ڕخواستى خۆى لەبە  نێچیرێ كە

 ڵێنو گفتی دابێ پێت گانیی خۆی، بەئاوی زینده بە 

 سێکی شێت ی، کە نۆشی مە ی دوچاویدا نە یخانە مەلە

 پرسن لێت واڵى من ئە ر هەجلیس گە با یارانى مە سە

 یارێ عە  دوچاوى بێچوه  یخانە مە  بڵێ كێشایە 

 فاو خاتر بو سۆزو وه ر من نەبەراموتیش بە ێكە ڕبە 

 ى زیاتر ڕكۆى گ بومە ر نورى، ئە بە  تا خۆمبایە هە 

 سا چاتر ی، ده وا سوتام! وتی ئۆخە ی جوان، ئە وتم ئە 

 ڵێ كافر سبێ، ئە فا بە ڵێم قوربان جە زعا پێیئە نە لە

 پێت جارێ كارم ماگە   رگەگمەتۆ سە  چیتدیگە  مەئە 

 رکردی بەزمڕوت، کراسێکم لە ڕو مرواریو زه لە

 رکردیسەی الرم لە دهر شەوهە ڵماسو گوڵی گە ئە  بە 

 ر کردی!؟ دهژیر(ی دڵکە لە) دكارێ درى! چ بە قە بێ بە 

 ى )كوردى( شیرینە  المە م كەبارێ لە و یاقوت ئە ِِ دور

 یدارێ ڕدرزانێ ، خدنیادا قە خوا ساكوا لە 
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 لێدوان لەوانە: ٤١بەدڵبون    ٩٤
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 ئەگەڕێمەوە بۆناو مەردستان 

 رۆڵەی شیرینم، جگەر گۆشەکەم 

 کۆڵەکەی ژینم، زەبەن هۆشەکەم 

 پەناکەم   پشتو

 تاکە هیواکەم 

 بازە بەرزەکەم   لێڵە  مژارم

 گورزەکەم  مەهێڵە باڵوبەجێم 

 منی کوردستان 
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 منی مەردستان 

 تێشوی مرۆڤخۆرەکان نەکەی بە

 بۆرەکان بە پای پالنی سەگەل

 نە پەرتەوازی ! 

 نە پارچەخوازی! 

 بەڵێ دایەخان، منی هەڵۆی تۆ 

 مەڵبەنی خۆ بەرز هەڵفڕیم لە

 نزم چومە خوار 

 شار ئەو  م شارو لە

 ئەی نائومێدی، رەنجی بێوەری ! 

 ئەی نیشتمانم گەنجی گەوهەری 

 وەی ئاوارەبون! 

 بێ بەرنامەچون! 

 ناوباوەشت ئەگەڕێمەوە بۆ 

 لەشت ئەژیێنمەوە ئارامیی 

 بازەکەی جاران 

 ئاوێتەی یاران 

 ئەمرێ   ئەنجام لەجێدا  نەجەنگێ،
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 و دڵ بگرێ درەختێ دارە، گوڵ

 مەردستانەکەم 

 کوردستانەکەم 

 ئەجەنگم وێنەی برای پێشمەرگە

 مەردی مەرگە مەرگ جارێکەو بە

 لێدوان  لەوانە:  ١١بەدڵبون    ٤٥
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 رۆژی هەستان 

 رواوه                  بۆم روانی، چاوم  ندههە 

 ماوه              ی گۆچان، الرو چەمەمل کە 

 زن مە  2یری کاری ئاهورایلە سە 

 ! رم سوڕماوهقو سە بڵەم ئە دیده

 سوڕێ ڵ هاتوچۆی، نیگام ئە گەلە

 رم شێواوه ئاوابونی! سە  بە 

 کامن ئە ، چاو لە ڕۆژه بە  گوڵە 

 تاوه هە رو لە  میشە هە  بۆیە 

 نگین و سە الرو سە شۆخە  نده وهئە 

 ماوه! ئاستیا  باوی نە  جوانی لە 

 می باخی نیشتمانێکە رهەبە 

 خاکی زێڕینو ئاوی گواڵوه 

 مێکەردهژادی هی سە گی نە ره

 ڕاوه        م جێگە سوارێبو لە  شۆڕه 

 یکە سپەنگی ناڵی ئە نگی زه ده لە

 دواوه  چوه رزی، ئاو ئە لەوی ئە زه

 بری پیالن زه چی دژکاران، بە رگە

 رماوه      باڵی، هێشتا هە دایان لە 
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 رزی بەڵدێ لە وا دیسان رۆژی هە 

 خرۆشاوه!  ! شام ستانە رۆژی هە 

 ندانەبە نەرایە،  خە مڕۆ هە ئە 

 ڕۆژئاواوه! ڵدێ لەرۆژی من هە 

 گزنگی خۆری نیشتمانیشم 

 رچوارالوه هە لە ئاسۆدا،  وا لە 

 زین بە ی نە کانی وێنە ی سوارهئە 

 ،  زۆری پێماوه مێژوی ئاینده 

 کۆنە  م ئاشە بن، ئە نائومێد نە 

 رخی سوڕاوه رێ چە رجار بۆبە هە 

 ژو کێوه م کە خۆڵو خاشاکی ئە 

 ری سواری گالوه ئێسکی دژبە 

 م خانەو بوکە پێشوازیی ئە   بچنە 

 ڕو بیری هێناوه کی باوه چە

 یکە روپێچەرگو سە یری بە تۆ سە 

 نگی  لێپێکهێناوه! ئااڵی چوار ره 

 ی شیرینی ی بزه ی کراوه خونچە 

 ی پاراوه ی وره ڵەبارانی پە 

 نگی! ستو توفە نی ده دیمەئای لە 

 اڵسداوهو خۆی مە یە شێری بێشە 
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 ڵێ بزورگین ش گە ک بڵێ ئێستە وه 

 ورو ناوه م ده ی ئە ستێره ین ئە ئێمە 

 زن مە 3ی دیاکۆیی سوپاکە وهنە 

 ی راوه واکان ئامادهینە بۆ نە 

 ستانە، دوژمن لە ترسی رۆژی هە 

 .ژنۆی شکاوه زادانیش، ئە ریپە 

 ستان: یوم القیامە رۆژی هە -1

 شتیان ردهئاهورا: خوای زه -2

 وای مڵکی کوردی ینەپ.ز، نە612 ی مادبو کەمانەو پاشا قارهدیاکۆ: ئە-3

 ختیانی تێکدا.ختو بەو تەوهندهکان سەرهداگیرکە ئاشورییەئیمپراتۆرێتی لە 

 لێدوان لەوانە: ٤٨بەدڵبون  ٦٧
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 گیئاوی زینده

 شخاڵێکی ره

 شتابڵێی گە

 م رهەبە تازه

 م ری مە وهەپاڵی گەلە اڵسداوهخۆی مە

 رگ(یوری )بەهە

 رگی مەزاری ترسی وانی چاوهسەپا

 ستربەبە بۆتە

 ست م و مەتێربچێژم  پڕده رێگرێکە

 مو زین ن مەدڕکی چە  ئاخ لە

 خی ژین!! کۆسپی بایە بوتە

 ی واڵتم ئە
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 التم دڵ لە 

 م ردههە خۆبی، تۆی کەربەدانو سەئاوه

 منی مەنی زین، خاوهخاوه

 ملیو شەک وهزاری وهد هەسە

 م!ڵی خەک ئاوههایەساڵەیا منێکی 

 ی دابڕانەش نمونەرچی خاڵی ره گە

 جوانە ندهو هەی ئەکە خاڵە

 پیرۆزو گرانە ندههە

 ریزی خاڵی نونی نیشتمانە!  وا لە

 جی من پیرۆزی هە ردهش، بە خاڵێکی ره 

 و ون رمن پۆش و شەردهک واڵتم پەوه

 رێشان ی پەندهبەدا و پێناوهلە رجە مە

 قۆچی قوربان خۆی بکاتە

 ی مان ڕۆمو پڕ ورهر ئەهە

 ری خان* کسیری پەتا بنۆشم ئاوی ئە

 *  Elixir 0f lifeمری(گی)نەکسیری ژیان: ئاوی زیندهئە
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 لێدەوان لەوانە: ٣٦ڵبون   د بە ٦٦

 

 

 گێڕهرمەرو وه

 شێوازی کالسیک( م بە ردهی سە )هۆنراوه 

 

 باخە م گوڵەئە  كاری سروشتە ، نازهمە نده هە  ،جوانیت بە  گیانە 

 رگای نیگام ئاوا لێداخە! س ده بە ، یداممی كردگارشە رهە من بۆبە 

 داوت ، ناڵینم ئاخە وتۆمە كە  بازی پێكراوم ،  ؟تاوانم چیە 

 ری شاخەکو سێبە رژینم وه پە ، ردت ئازیزم منم ئاودێری وه 

 م  خۆراكی باخەبارانی دیده، فرمێسكی چاوم ژیانە ئاوی 

 گول بۆ نمێ ئاو، ویڵوسۆراخە ، نگمەو ده باتۆ گوڵێبی، بێ وێنە 

 جاخە وانێ، كوێریی وه بێ پاسە ، شتێبێهە وبە نە   ،زاری روت اللە 

 رداخەو پەن پۆشتە واگوڵشە  بۆیە ، وانی گوڵزاری روتممن باخە 

 ! زار چاخە ن هە وجوانی چە نە   خۆڵی شا اکە م خ، ئە گێڕه رمەرو وه 
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 شتی ژیانم ، ناڵینو  داخەگە  سبێ  دابڕان ،ئیتر بە    ئازیزم

 ! خماخەو چە و گرمە ناڵە  هاتۆتە  وری پایز بۆئێمە هە  بڕوانە 

 ! و شاخو داخە سدێنن بە رهداخا، واهە لە  ، ویو گڕکانرزینی زه لە

 داخەسوتێنێ، بۆمان بە جوانیش خۆی ئە ی  روانە ک پە وه  باڵدارێکی 

 م ئۆفوئاخە سبێ  ئە م،  بائیتر بە کەتو خاکی پیرۆز کوردستانە 

 رشی ئاساییو ئارامی راخەرونی، فە نگی دهبا كۆتاییبێ جە  

 ك  بروا بێهودە، ئازاری دڵەو زامی دەماخەیە ناسە ر هە هە 

 ! رئێسكو ناخە ی تا سە ڤینە ئە و لە  ، با نیگام تێربێگێره رمەرو وه 

 

 :   لێدوان لەوانە ٤٣بەدڵبون   ٨٦
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 ویستیو رك خؤشە 

 ویستیی ماسی بۆئاو وێی، خۆشە خۆشمئە 

 بۆچاو  ستە ویستیی جە وێی، خۆشە خۆشمئە 

 ستوری پیرۆزت، ركی نێوان ئاووئاگر،، ركی ئە ركم لێتە 

 سێكیتر ده  هاویتە ئە ی سۆزت،  ڵەستی پڕگواڵوی هە مێ دهده

 زدانویستیی سۆفی بۆ دیداری  یە وێی، خۆشە خۆشمئە 

 وان  بۆگۆڕستان رخەویستیی دارئە وێی، خۆشە خۆشمئە 

 خوێ ركی نێوان دو خوێنە  ركم لێتە، 

 ترشوخوێ  نگوین لە ، ركی هە ركم لێتە 

 بۆڵ ساتی گریان، یا بۆڵە 

 بۆ زێڕو بۆ سامانی مۆڵ ! 

 ئاخر گیانە 

 انە و چاوبە 

 تۆخۆت زێڕی، خۆت سامانی

 رگو زێڕ،  زیاتر جوانی بێ بە 

 رستان ویستیی  نێوان بتو بتپە وێی، خۆشە خۆشمئە 

 ن بۆكوردستان سەویستیی كوردی ره وێی، خۆشە خۆشمئە 

                                          ! مزڕێنی، بڵێی شێتەڵكی نە الی خە كانم: لە چاوه 
 رچیبڵێی، ركم لێتە مزڕێنی، هە بمزڕێنی،  نە 

 رماسە  ركی تینی گڕ لە 
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 خورما  ركی داری گوێز لە 

 ر بێتوخۆری نیگات گەئە 

 دژكارێكی من بگات !  بە 

 ن، گوڵی پڕبۆ گمەگوڵی ده 

 وبۆ و شە شە ڕۆژ نێرگز،بە بە 

 ژنۆ وی دوارۆژ، گوڕی ئە خە

 زانی بۆ ؟ ، ئە  ركم لێتە 

 بۆ  هایە ر بە ركیشم هە 

 سۆزی تۆ وینی پڕ لە ئە 

لێدوان لەوانە  ٤١بەدڵبون    ٨٦
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 چکی دیلی لە

 چاوەکانم: کانەکەی تۆ، زێڕی جۆری بیستوچوارە 

 و دیارە بێ رتوشو ئاڵو وااڵ، گەوهەرێکی تاک 

 تا فریشتەی سادەبی، زیاتر رەهایە خۆری گۆنات 

 نیگایەت، کاری دەستی کردگارە ئەو بزەو گۆشەی 

 با نەبێ دەف، تەپڵی بۆشی بیری نامۆی کۆنەخوازی 

 پێکەنینت: ئاهەنگێکە، هەڵپەڕینە، جازو تارە 

 نەدەی روی وەک بلورت دڕکی ریشی بێبەسەردا  رێ

 گەر بڕوشێ، کارەساتە! سەرجەمی ئەم ناوە، تارە 

 ئەو چرای دو چاوە جوانەی رێنمای شەوگاری رێیە 

 و بێ جریوەو شەرمەزارەەستێرە ماتدەرکەوێ، ئ

 گەردنی بێگەردو سافت، سایەقەی ساماڵی رونە 

 دو کەوانەی جوتە ئەبرۆت، پەلکەزێڕینەی بەهارە 
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 و پەرچەمی خاو تاڵەکانی پرچو ئەگریجەی سروشتی

 با رەهابن، نەبنە بەندی سیستمێ خۆی کۆڵەوارە 

 نازەنینم: رێگەگربە، بزنە ریشەی چاخی بەردین 

 و خارە رێنێ اللەزارت، تۆ گوڵی، ئەو خۆڵنەیوە

 و دیاریی سروشتە بەخشش  ئەم بەهاو بەهرەو خەاڵتە،

 داینەپۆشیت، زەردەپەڕ بەو چڵکە هەورە، وەک دەوارە 

 ئەی بەڕێزم: بزنەڕیشە وەک واڵخێ تۆی مەبەستە 
 تۆ مرۆڤی، بیری سەردەم لەچکی دیلیی ال گوشارە 

 بەرچاو نەمدی رستێ من پەڕەی پەرتوکی دنیام خستە  
 جۆرە بەرگێ داسەپێنێ ئێستە پەشمەو نالەبارە 

 فەلسەفەی ئەم ژینە وایە ئێمە دو گیانی بزورگین 
 چونیەکی، رێبازی راستە، بزنەڕیشە هێڵی خوارە 

 نگێ جە چۆن ئە ڕیوت شانو راپە کلەیری خۆشکی چە سە
 سواره  شێنو شۆڕه سوه رگریدا دهکۆڕی بە چۆن لە 

 و زنجیر، تۆ بە ئازادی مرۆڤی ۆت دەی فڕێیدە ک 
 و بارە نەوی بۆ باری دیلی، ئاژەڵێکی کۆڵسەر

 ئەو ئەگەر راستگۆیە، ئەمڕٶ، کار بەئیشە نەک بەڕیشە 
 یا لەژێر هەر تاڵە مویەک، گورگە بۆرێ، دەسبەکارە!! 

 :لێدوان لەوانە ٦٠بینین  ١١٧
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 ی یخۆربەکراوی سەکوردێکو شە كیژه

و  ڵنایە خۆیی کوردستان هە ربە سەچاویان بە   ی وانە ە بۆئە کیە وه رچدانەپە 
سانیتر.  کە  ڕواننە ئە  وه خۆیانە : لە وانە ن! ئە بە ونی هۆنیاران ناویئە خەبە 

سیتریش ناکرێ! ئیتر ناپاکاو  کەکرێ، بە خۆیان نەزانن کارێک بە وائە 
رون شکستخواردوو  ڵو دهنده ی داگیرکارو گە ۆیلە خۆفرۆشو ک 

 وان خراپتر!. ترسنۆکانیش لە 

خۆییمانو  ربە ک بۆسەیە ستە رهک کە کان وه کییە ره سە رجو پێویستییە مە
بیری  دان بە شە ییوگە وه تە ی نە ردهروه کورتی: پە پاراستنی، زۆربە 

ندامانی  ی ئە ژمارهدان بە رهنهێنی، پە نجامدانی بە خۆییو کاربۆئە ربە سە
سێتیی شکستخواردوو  ی کە وه خۆکردنو بوژانە بە  مان، متمانە وهتە نە 
 وه هاتنە یی نە زهڵ، بە ندههێشتنی ناپاکاو گە ستان دژی نائومێدی، نە وه 
ڵکوژییان، لێدان  کۆمە  ڵکوژیمان بە ی کۆمە دوژمنو تۆڵە بە 
خۆییمان،  ربەسە کی رێگر لە نێرالیەکانی هە ندییە وه رژهبە لە

ک  کانی ماد وه وی سنوره مان، گێڕانە کی لێزانو قاره تییە رایەرابە 
وانە  ئە  ر ئامانجێ کە ل بۆهە دانی هە سنە دهودا، لەئامانجێکی دورمە 

ستو  ڵ هە گەنگ لەماهە منین ، هە ستە هیچیان ئە  نو موی کاری کردههە 
 : یە م کیژۆڵە کانی ئە بیرو وتە 

 الو ك شێره ،  پۆشاكی وه ردانە ك، مەیە كیژۆڵە 

 ستی! كی ده ن جوانبو چە چە

 باو ، بۆ شۆرشی تازه ستبو كوردانە خۆی بە 

 ستی روبە ئااڵ بو سە 
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 سیرلێکی ئە م، ژانی گە ن كێشە یوت من خاوه ئە 

 شکراوی نیشتمان بە 

 ڕو بیر باوه   م، پشتم بە رئێشە من دوچاری سە 

 وگران ختە سە رچی رێ  گە

 وشی نادادى ر ره ى شێرێ  گرمانی  بۆسەوێنە 

 نی اڵو  تا ردهجە  دژ بە 

 ن ویستی ئازادی،ڵ الوانی خاوه گەهاوبیر لە 

 كسانی خۆییو یە ربە سە

 دان، رابوردوی پڕكۆڵنە دهڵەت بە یوت میللە ئە 

 ردانی خۆمان: یری مە سە
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 وفیدان ساكینە یال، ، لەدهغە ر،كیژی نە ختە ئە 

 رینو شكۆمان روه سە

 دکاربەین بە کەڕنە مو، باوه كدیبین هە پشتی یە 

 و خەنابێ چاو پڕبێ لە 

 زۆردارن  بە دههزرو ئاسنو ئاگر چۆكدائە 

 و وتوی گره ركە ین سە ئێمە 

 بام الئە ستە   ركاتێ، هێزهرجێبێ، یا هە هە 

 و چاری مار تۆڵە  داره

 كارۆماننە چیدی خە  رساتێ، ین بۆهە ئاماده 

 گفتو داوی  داگیركار 

 ڵقەستوری گورگو چە یاسا، ده بین بە گومڕا نە 

 خسالیان بۆ ره كاتێ هە 

 ڵنگە یمانی شاخو جە ڵێنو رێسا  پە م بە رجە سە

 ستوریچی؟ كام یاسا !؟ ده

 نینی داگیركاررێگا  پێكە دا  لە الماننە 

 ڕۆ و ون ك مرۆڤی  خە وه 

 یدا دوجار ئاگا، نابێ پێوه ری بە زاناو سە 

 مان كون ری هە وه جانە 

 ی ماف هاوكێشە  نیا بە ، تە ئاشتی دارێكی وشكە 

 كا رئەم  ده رهەى بە خونچە 
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 ، تای ترازوی درۆو الف بونی پشكە سگیرنە ده

 كارئە رچۆنێبێ سە هە 

 تە مۆڵە  ستە رده، بۆسە ئاشتی پیالنو ئۆفە 

 نجامدانی كاری تا ئە 

 تە ینە مە  ستە ، بۆبندهدیموكراسی  بلۆفە 

 بێ ئازادیو رزگاری 

 رهێنانی ئاسانە روی شێرابێ، دهگەماف لە 

 یە ك  هۆكارو چاره چە

 ر خاوێنو زرنگبێ، نیشتمان پر سامانە سە

 یە و پاره ڕك بازاچە

 تیی خۆمانە وڵەندێ  دانابین، بێ دهرچیچە هە 

 رو زڕین داری بێ بە 

 ستۆمانە ئە  ن تاجی پاشابین ، تیغ  وا لە خاوه 

 ڕین شانو بێ فە كۆڵبە 

 وامو وێڵو ون بێ، بێ نەر نە تم گە وڵە من ده 

 رمدهربە بێ نازو ده 

 ستی درێژی  دوژمن بێ، ده وێ، ئێره م: ئە جێگە 

 رم بۆسە  یە استە ڕئا

 ر رۆژیكو جۆرێ ناو: هە   تی هۆكاره وڵە بێ ده 

 و كێو،)توركی زادی شاخ 
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 لب وكلێبی ئاو، وكە ، كاكەج، ئاواره رهر، قەكۆچە 

 ی خێو(! وهو نە یا جنۆكە 

 !؟ یاڵە ری  خە خۆیی كوردستان  بۆچی بە ربە سە

 یەردانە نا ، كاری مە 

 ، بیرى كاڵە  كری شكان، نادانە رچی وایوت شە هە 

 یە یا پیاوی  بێگانە 

 رکردنەده نجامی پۆلێ  ئە وتن لە دو ساڵ کە 

 یان ساڵ کی کورد ده زۆڵە 

 وتنە دوای کە وتن لە شی ناپاکیو کە ستی ره ده

 ن ماڵ! رخۆی خاوه چی هە کە

 ڕۆکرد! لتان خە گە سااڵنێکی دورودرێژ ئێوه 

 مان!؟ کوا کوردستان یا نە 

 لی کوردیان برد ردارانی گێژووێژ ئابڕوی گە سە

 وان مان! قڕچو، ئە ل بە گە

 وامێر ری پاکو جە !  سە وێرانە  ن،ستیکە راده

 وێ ن بریاری ئە خاوه 

 پڕنابێتو نابن تێر   ر بۆگیرفانە! متان هە خە

 وێ رمانتان کە دهک بە ده

 رشانە ستۆو سە ركی ئە كی، ئە رهۆی سە ڕمكاری ئە 

 : لەپە  و بە رهكاریگە 
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                                               رتاپا  كوردستانە كی  سە شكرێكی پڕچە لە
 لە، هە فتە نەدوژمن كە 

 وهۆز ئاسۆی روناکی شادی وهتە بۆنە  تیشکە 

 مانینی قاره ڕراپە 

 خۆییو ئازادی، ربەبۆ ئامانجێكی پیرۆز، سە 

 مان م کاره ری ئە رابە 

 منو تۆیی  ى كاك و خوشكی دانا، دوربن لە ئە 

 یە رمون بانگو مژده فە

 خۆیی ربە كراوی  سە ستی زانا ، شە ده كار بێتە 

 یە هات و كاری  كرده 

 لێدوان لەوانە: ٣٣بینین   ٦٥
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وشتو  دایکانی رێنمای ره گڵکۆی باوکانو  رگوڵ بۆسە  پکەچە دو

 تی کوردایه 

 م: کەیە 

 وشتم دی باوکمدا رهمنداڵبوم لە  بیرم دێ کە لە

 ڵغانو پشتم دی وا کەلە وا هێزو وا بیرو لە لە

 ردی  بو بە ئاواتم بە وامێریو نە باوکمدا جە لە

 مو کاتم ی هە رنامە بە ختکردن بە ی خۆ بە بژاره

 بۆ بچوکی خۆت   هایە رداری وه سە  وا زانیم کە لە

 بێ تاڵی بچێژی تاکو شیرینت بسوتێ بۆت ئە 

 فرام وا ئە رزی ئە های بە ربنجی بەسە ک لە کو گیایە وه 

 ناخمدا روا ئارام لێکی  شاد، لەوینی  خاک، گە ئە 

 تۆکوردی  گوێما: رۆڵە کوردی جاڕو بانگیدا بە بە 
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 خاوێنی  ژیای، مردی رهاتو بە گە  جاخم رونە وه 

 مو گێتی هام بینی هە ژینا خوێند، وه م لە فەلسەفە  کە

 رزی باوکێتی ی بڵندو بە بێ وانە ، بە ویی دێمە زه

 م: دوه

 و چ پیرۆزا چ خاوێنە دایکد لە

 نگی سۆز می ماچو دهسی ئامێز، ده ده

 ی دڵو گیان گو ریشە وا ئاوی ره لە

 ورۆز نە هاری نوێ بەی بە وا مژده لە

 ی ناگەرمادا پە گەرمادا، لە سەلە

 وادۆز ی ره رگۆشە ئارامی جگە بە 

 ری چاو ی سپیی پاکی بە رزهوا تە لە

 جوانی گوڵی رۆز ی ڕهی پە ندهوا خە لە

 زارانڵێنانی هە ی هە نجە وا پە لە

 تی شێواوو ئاڵۆز ی پە گرێ کوێره 

 ئاوات هیوادا بە ژی دایک لە ئە 

 رزیدا بکا تۆز بەنجی لە ری ره بە 

 کردن ی نیشتمانا خۆنە رێگە لە

 لو هۆز ڕێو پردی دژانێکی گە بە 

 ستێکا ببینێهەژی دایک لە ئە 

 ێ پۆزبکسانی، بە یەمنااڵنی بە 
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 بچینن تۆوی ئازادی، بکۆشن 

 گی بۆز ری دێزو سەرگی کە تا مە هە 

 رنگە لەکدی، بە ڵ یە گەهانابن لە بە 

 تاکۆز ورازی شکستیدا  بە هە لە

 ن ئێوه  ڕدا کەباوه بێ وابن لە ئە 

 ی کچی شۆخو کوڕی قۆز مو وێنە هە 

 هیوام ک خاتوکوردستان بە منیش وه 

 ی دڵسۆزئاستی دایککداربن لە مەئە 

 * 

 غدا: بە ی لە کەوره گە  ستانی دڵەش بۆ وه م گێنگڵە ئە 

 وتیان زو بڕۆ 

 هۆ لە  پرسە مە

 ڕۆم ئێستا من ئە 

 خۆم پرسم لە، ئە ڕۆم، جارجاره ئە 

 هات!؟ بۆ دوایی نە  دوره   م  رێگە ئە 

 ستابێ كات!؟ مڕۆ راوه تۆ بڵێی ئە 

 داتی دڵم لێئە مەدهخۆ موشە 

 كات خێراتر لە 

 ها جۆش داوه رونی وه ی دهه كور

 ستاوه و گڕی هە و بڵێسە كڵپە 
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 رمقازانی سە 

 رمتابڵێی گە 

 ئاو  بێ بە كوڵێو وا ئە ستم ئە هە 

 واو مو شت تە ڕوا، هە مو شت ئە هە 

 ستاو! نیا كات وه تە 

 ی بێ داد ی داد، ئە ئە 

 غداد بە  مە ساتێ ناگە بۆ من بە 

 ؟ ؟ مردوه بزانم دایكم ماوه 

 ؟، من چیم كردوه تاوانم چیە 

 كات كات وام لێ ئە 

 من ناڕوات كات لە 

 ئاوات  بۆچی نازانێ  ئێستاكە 

 من بڕوات؟خێرا كات لە  یە وهئە 

 شكم مابێم، سا بە تا پیایا بگە 

 بێ هۆشێكی تیابێ دایكم هیچ نە 

 ملم  ستی پیرۆزی بكاتە ده

 ش دڵم مجارهئە 

 ن ماچێكی دایكێتی  پڕبێ چەبە 

 م  ئارامو کڕبێشپرزه  بیری

 م  تۆزێ دابینبێلەپە نیگای بە 
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 نسكو شینبێجێی هە نین لە پێكە 

 ی شیرینی لێوی نە خەردهزه بە 

 ژانی پشێوی   وه وێتە بڕه 

 خوڕ چاو بێ بە فرمێسكی شادی  لە 

 ِِ رونی پڕگڕی دهكە بۆ ناو كوره 

 وه بكوژێتە 

 وه! ر دامركێتە ی سە كوڵی كاسە 

 گیان  ، دایە وتم: دایە  رۆژه و ئە 

 یران چین بۆ سە ئە 

 وتی ناتوانم 

 ئازاری شانم 

 ی هیوای ژیانی كوشتوم پولە پە 

 ناو زیندوم ر بە هە 

 گیان  وتم دایە 

 ش رۆیی  بێ چاوی گریان م مانگە ئە 

 گیان  وتی: رۆڵە 

 رۆیی ملی ورد 

 كرد!ژنێکی ئازادم نە خۆ من جە 

 کم ناو النە لە

 م کەخۆیی کوردستانە ربە سەبە 
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 ی بێداد ی داد هە هە 

 غدادبە  ییمە بۆچی من وازو گە 

 دایە  ی دایەتۆ مردویت!!؟؟ ئە  دایكە

 مدیتایە رنەهە  م جۆره بە  خۆزگە 

 بۆ شكا پشتم!؟ 

 یشتم!؟ بۆ من گە 

 هات ئە غدا دوایی نە رێی بە  خۆزگە 

 كات   ستایە زانی، بوه ك وام ئە وه 

 ئاوات   هیوا، بمایە  بمایە 

 دایە  ی دایە ئە 

 دڵمایەتزانی چی لە ئە  خۆزگە 

 بێ هیوایی! ناكامی، لە ئای لە 

 ئازاری دایك جودایی! ئای لە 

 ! م کۆستە ئە ئای لە 

 ڵوێستە م هە ئە لە

 ها تیایە! دایك مردوی ئاوه كە

 !!؟؟ هایەبۆ كۆستی دایك مردن وه 

 * 

 دوای ساڵێ: 

 دایە  ی دایەگۆڕت، ئە ر سەوام لە 
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 دایە بیرمیادو لە ر لە من هە 

 كرد داوات ئە ت كەرزهبە   ستەو هە ئە 

 توت دایكی كورد ئە 

 مرد ئە نە  خۆزگە 

 كرد ئە  ئازار ورۆزێکی بێتا نە 

 دانیئاوه زێدی خۆیدا بە لە

 بانی کوردستانێکی پڕمیهره 

 د جار داخ اڵم سە بە 

 زار ئاخ زار هە هە 

 ستانی دڵراوه

 ژێرگڵ باتە و ئاواتیش ئە خۆزگە 

 بێمت نە گیان بنو، تۆ خە  دایە

 بێ ر ئە رۆژێ هە 

 هاتن بۆالت كانت كە مناڵە 

 پێتبڵێن  واڵت   وه، م مژدهدهبە 

 كات ورۆزی بێ ئازار ئەئێستا نە 

 وهرگی باوکمە ی مە بۆنە بە 25/8/1981

 وه رگی دایکمە ی مە بۆنە بە 3/3/1985
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 لێدوان لەوانە: ٥٢بینین  ١٠٤

 

 

 ندیلن؟ قەکێن لە

 م زستانە ئابە 

 ندانە هۆڵبە سە

 ندیلن!؟ قەكێن لە 

 وى دیلن؟ بازى ئازادن، یاكە 
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 كو فیلن؟ن؟ یاوه وردو گردیلە 

 زێدى باكورن؟ 

 یاهى باشورن؟ 

 ور گرمانى هە 

 وى ناآلنى زه

 ژین هە  كوڵ، ئاو هاتە  فر هاتە بە 

 فچڕین كە وتە الفاو كە پۆلى  شە

 نگك ده یەمو بە هە 

 نگپە ین بە وتیان بۆ مێژو، خۆ ناكە 

 یان ناسنامە ناپرسین لە  ئێمە 

 ناوونیشان وتنو لە ڵكەهە لە

 رچیبن، كوردن هە 

 ردن نو مە سەره

 ویستانە ستو خۆنە ر ده سەگیان لە 

 شو ئاڵن روگە 

 م كوردستانەكى ئە رجێیە هە لە

 ن. نى ماڵخاوه 
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 لێدوان لەوانە: ٤٥بینین   ٩٩
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هەر بۆزانیاریتان من ناوی پەکەکەم نەهێناوە لەهۆنراوەکەمدا، مەبەستم  
ئەوانە بۆکورد ئەجەنگنو خۆیان ئەدەن بەکوشت، وەک چۆن  گەریالکانە،  
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هەڵوێستە    وگەندەڵیی  بیرو تاوانو پێشمەرگە جیاوازە لەپارتیو یەکێتی، 
خراپەکانی سەرکردایەتیی هیزبەکان ناچێتە ئەستۆی ئەندامە پاکژەکانی  

 ئەو هیزبانە. 

 

 

 

 ؟ ی بۆچیەجۆشی کوره

 سەروەرم تۆ بێنەزیری ئەم هەمو پەشموغرورەی بۆچیە!؟  

 ؟  ی بۆچیە رێزو ژێرو ژوره م پەمۆبو، ئە ستە لێکی دهبۆمە 

 تم م شایە مو ده تاكن، من هە  پاكو  ئێوه  چاكو  ئێوه  ئێوه 

 ؟ ى بۆچیەزورهیسو پیرى شاره نا بۆ میرى سورو وه م پە ئە 

 تم وانی خایە ترسو  پاسە رى كارى مە ك رابە دایە ك گەوه 

 ؟ى بۆچیە كانو چاوى سوره م تە آلبى، ئە وابێ، بێ بە ى كە ده

 تم هیواى ئاوڕی دوا کایە ر بە ۆبم، هە ڕۆبم، یا خە ِِ رنجە ره

 ؟ی بۆچیە رورهرێگا  نازه الدانو ڕێ  م  لە خاكى رێتم، ئە 
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 تم رمایە رو سە و بوارێ،  تاببینى من بە م:  رێگە کەگیانە 

 ؟ى بۆچیە لوره م لوره ى رێگرێكن، دانیشن، ئە وانە با ئە 

 تم والیە چى ئە تدام، ملكە بە زرهمالت جەستو شیرى ئە دهربە گە

 ؟ ى بۆچیەنوره م تە گیانم، ئە  بۆتە روا بە كە  ڕ مێكت، گبۆ ده

 تم باآلو پایە رزه ت بە هایە و بە كێتم، بە روێشى تە ده من كە 

 ؟ى بۆچیە ژوره  نارو چونە م کە رێکی، ئەروهدیارو سە  تۆكە 

 تم رێكى سایە وانى چاوى رێزو سێبە ڕکانم: چاوه چاوه 

 ؟ ى بۆچیەبێسنوره م گوشارى  ى دڵت بێ، ئە ئاوێنە   دڵ كە

 تم نو الیالیە سۆزى شیوه كان، جێگە  ِِ گر ت بومە و نیگایە بە 

 ؟ ى بۆچیەنیقى  دارو موره نجەم  مە ئاگربم  ئیتر ئە  من كە 

 تم مڵكو مایە  تى تۆ، بۆ نزابێ، بێ گوناهم من كە ڵوه خە

 ؟ى بۆچیە كوره كارم، جۆشیمێ بێ، تۆبە تە ت بۆ هانە ر بە گە

 لێدوان لەوانە: ٢٥بینین   ٦٤
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 بونو چونم 

 کەژاوەى راگوزارى ژین، بەرەو دادێرى کۆتایە 

 شێکى دەم بایە وم، وەکو پو ڕۆژانى رابرد  و هەم

 ن و و بەگژداچیتەمەن پڕیە لە داستانى جەوامێر

 ن و و بتەوژمێدا بەمان    ێدەستى جەوامێر  نەبو

 لەڕیزى پێشەوەى کۆڕى خەباتا گیان لەسەر دەستا 

 هۆ ئەچم ئێستا! ێومایە، کەچى بتر بچو ز  وئەب 

 راژەى گەل، بەفریادى کەسى داماو و لەهەمیشە ر 

 بەداماویش دەسى کورتم نەهاویشتە دەسى ناپیاو 
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 و و پەڕەى مێژهەتا توانیم وشەم داڕشتە تۆمار

 و و کڕیارە لەالى نوستکەسو بازاڕێب    ئەگەرچى

 ێەت الدا وەکو پارێزەرى داد گەلێ ئەستۆم لەپ

 ! ێونم بەبەرداد بەرگى سپیى چ  ێ پارێزەر   ێبەب 

 نەى گەوهەرى بیرە وو رەفتارم، نم وتەو کردار

 ونم لەملگیرە! دەسى چ  ، بەپێى کام بەندى یاسایەک

 تاوان   ێئەڵێن مافى مرۆڤە! گەر وەهایە بۆبەب 

 نان!؟  و و ناکى نە ئاو ر نە چاڵێبم،   زیندانی ێئەب 

 ێ زەنگى ترس ێ و ساتچ مافێکە!؟ لەڕێگەمدا هەم 

 ێ ونم، سەوایەک، یا دەنگى پرس چبۆ   نم، نەوب بۆ   نە

 نایە وچ ونم! داڵرامی لەفەلسەفەى ب ێ وەهاب

 و سایە ، لەپاشى ژین، ببێتە سێبەرێ، ناوێئەش

 دە ئەی یاران: لەکاروانی ژیانا مەردو ئازابن 

 بەرامبەر بونو چونی وا، لەزۆرانا، نەکەن دابن! 

 بەپولێ بونو چونی وا گەدابن یاخو پاشابن،  

 هەموبونێ بەیەکسانی بەرەو ژێری زەوی ئەڕوا 

 دەبا الی  گۆڕی دواالنەو دەرەنجاما، بەڕێزێبین 

 لەناپاکی لەگەڵ خاکو گەال، دورەوپەرێزێبین 
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 لێدوان    لەوانە:  ٤٢بەدڵبون    ٩٣

 

 

 

 



204 
 

 ئۆپەرێتی نازە

 نازە: 

 ڵێن نازه رناز پێمئە بە لە نینم، من نازدارم، نازه 

 ندازهجوانیدا بێ ئە ى گوڵم، لەه ِِ ركو پە ناسك وه 

 نازم ئاسانى نادركێنم، من بە داخوازیى خۆم بە 

 دڵخوازم وى ببێ بە ى خۆى با پیشاندا، ئە پێناسە 

 گ: الوبە 

 گم گى گوندى خۆمم، كوڕى بە : من الوبە نازه  نازه 

 كم ن چە ۆر، خاوه وى، سامانى زدانم، ئاغاى زه خانە 

 ڵماسرى ئە یكە پە م بە كەر تاپێ  ئە سەژنوباآلت لە بە 

 ى بوكى خاس پیرۆزتبێ خانمێتیو ژیانى نوێ ئە 

 نازه: 

 ڵماسم، خۆم سامانم ویو زێڕ، خۆم ئە زهم بە من خۆم ناده 

 رنازانم دار هە رمایە گو ئاغاو سە واڵى بە من هە 

 الوجوان: 

 ڵیگرێبێ جوانێ هە جوانى، ئە نین: نازى  ى نازه ئە 

 رێى تۆ بێ تا بتوانێ دڵت بە كەهاوشانى جوانیە 

 وین شێ ئە مبینى چ الوێكم، ئە من هیچ ناڵێم، خۆت ئە 

 خاتو زین م، بە مە  ڵ مندا بسازێنیت، ببین بە گەلە



205 
 

 نازه: 

 ان ڕبۆ كوبۆكچان نە  ، نە ش نیە لە نیا بە جوانى تە 

 بۆ منى بێ ناوو نیشان ؟  ڵكى چییە نیا جوانى كە تە 

 الوبیر: 

 ۆشنبیرى ِِ زانم تۆر نگم، ئە ى نازدارى شۆخوشە ئە 

 ى وریاوژیرى وارى جیهاندیدهى خوێندهِِ یداى كوڕ شە

 ن پایە ، خاوه یە رزم هە ى بە م بڕوا نامە وانە من لە 

 رزى تیایە كى بە ڵ مندا واتایە گەت ژیان لە ڵبەهە 

 نازه: 

 ڵیام گەوارى، من لە خوێنده و رۆشنبیریو بڕوانامە 

 ى منى واتیام! م باره واو نابێ، ئاى لە ش كارم تە وهبە 

 الوتێر: 

 زۆره  ندههە  ، سامانێكە ڵێم جوانیى نازه منیش ئە 

 الچن، بۆمن نۆره  واو نابێ،  ئێوه نێك تە الیە بە 

 وارم نو خوێندهمەو هاوتە من جوانیشم، بازو پتە 

 ناوبانگو ساماندارم دانو بە خانە رزو بە   پایە 

 نازه: 

 شنیە تى من روكە موتان، بابە بۆهە  یە رێزم هە 

 شنیە ختى سپى یا ره ى خۆمو بە م كێشە كەمن كێشە 

 ن درێژ مەو تە یە وره ن زۆر گە رچەهە   یەمن دایكێكم هە 
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 الوێژ گە دا لەشانى ئە  آلم ئێستاش شاجوانێكە بە 

 لى شكێنراوه رچوارپە م هەنازداره  جوانە  و دایكە ئە 

 ر، یالێدراوه دهربە ك من، یاده وبێ وه ى ئە رچى رۆڵە هە 

 الوتیمار: 

 م تیمار كە ستو قاچى شكاو ئە زار دهمن پزیشكم هە 

 یار رو بە هاوسە ى جوان، ببین بە ئە  رهم، وه كە نازداره

 رشاكاربێ هە بێ ئە  بێ، دیاره ك تۆى هە دایكێ كچى وه 

 بێچاربێ! كاربێ، بە فتە كە گونجێ دایكى نازه چۆن ئە 

 نازه: 

 رمان داودهى بە كە، برینە دایكى نازه  برینداره

 رمان سەش بە رم، هە سە، خاك بە ختە نابێ، زامى سە   چاره

 الوكار: 

 ! ستى نازه هە  رزهبە  ندهمن ئەزانم چەن خاوێنە، چە 

 سازهى  بۆالوێكى  پیشە انەڕم گە ، ئە م نازدارهئە 

 چاک ئەزانێ پیشەسازی ئەمانباتە دواهەم نهۆم 

 نازدارەکەم: پیشەکارم، ئەندازیارم، ها دڵى خۆم 

 نازه: 

 سازى كاتێ سازه رخاوبێ، پیشە جارێ سامان با هە 

 دار بۆلێدانى دایكى نازه كرێ بە نە  رى پیشە بە 

 الوچاك: 
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 م رازه بە  نە ، كۆتایى بێ ، كچێ نازه كچێ نازه 

 ؟ورازه، نازانى من رێم هە الده لێره  زهم گۆڵمە ئە 

 نازه: 

 ؟ت لێگیراوه م جیهانە رى ئە تۆ بۆ سە  رێ الوه، ئە 

 ى پیاوه ستم كێشانە بە وێ، مەى تۆشم ئە من پێناسە 

 الوچاك: 

 ى من پێناسە  ، ترسناكە، بڕۆ نازه بڕۆ نازه 

 بۆچاوى دوژمن !  یەمێشم ژیلە سوتاویش خۆڵە بە 

 نازه: 

 یادار ردهقت بە ، پێم ناڵێى تۆ دڵى رهالوه  باشە 

 ى یار؟ وشە  دڵدارى، لەخۆى لە  ستت هیچى گرتۆتە هە 

 الوچاك: 

 ، منیش دوچار م گێژاوه لە  ، من چیمداوه خێر نازه نە 

 یار م لە یار، چیبكە م لە دایكێكى جوانى بریندار،چیبكە

 نازه: 

 ڕاوهبیرم وا گە زانى من لەتۆ ئە    الوه رێ ئە 

 ؟  ك نزیكین، تۆ پێم ناڵێى چى رویداوه یە منو تۆ لە 

 وریانداوه ێن، ده ڕوادایکی من دراوسێی دژ لێى ناگە 

 ؟ستو پێى شكاوه چى ده ، بەى دایكى تۆ چی لێیداوه ئە 

 الوچاك: 
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 شكاوه ستو پێى نە دراوسێ دایكم دهنیا بە تە  نازه 

 ناوو دڵیداوه هەلە  كەمانە مشتۆى هە  دایكم

 نازه: 

 ردى دایكى منە ش دهوهیشتم، ئە : تێیگە الوه  الوه 

 ى خۆمان، دایكى منیش پشتى كونە مانە مشتۆى هە بە 

 الوچاك: 

 ورازه ، رێ هە كەكین، رێمان یە یە  : ئێمە نازه  نازه 

 ى تازه بگرین رێگە  رهزى، وه وه رهستى هە ده بێنە 

 نازه: 

 رچییە كیخستین، ساهە دا یە م جێیە ى لە وهبە  الوه 

 ى تۆ ناوى چییە و دایكەڵێى ئە م تاپێم نە ستم ناده ده

 الوچاك: 

 نگى مە، كار بە یە ، دارو دیوار گوێیان هە وسبە    نازه 

 نگى بێ ده تۆش پێمبڵێ، بە  نیشتمانخان دایكى منە، 

 نازه: 

 ك پاكە یە دڵمان لە  ، الوه ر واى ناوه دایكى منیش هە 

 چاكە  م الوه رنجى راكێشام ئە ر خۆم وتم بۆسە هە 

 الوبیر: 

 واو و تە راستە  و الوه كگرتنى نازه : یە ى الوینە ئە 

 ى پیاو ڕێ بۆ كێشانە گە وتى ئە  نازه  بیرتانە لە
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 دایكبوین ستى لە ربەسە ش الوین، پیاوین، بە ى خۆ ئێمە ده

 ژنۆ لێیدانیشتوین؟ ئە ستە الڵو ده   ڕوئێستا كە ى بۆ ئە 

 لشكاوه رچى دایك پە یەکگرین هە  دەسا وەرن با 

 ، رۆژى پیاوه رۆژى الوه  دوى الوه، ، لە دوى نازه لە

 وانى تر: ئە 

 ش پیاوین ش الوین، ئێمە ش هاتوین ئێمە هاتوین هاتوین، ئێمە 

 شكاوین ستو پێ رو ده ى شاژنێكى سەِِ ش كورئێمە 

 نازه: 

 ى ژیر : جێى سوپاسن، شایانى رێز، بۆ ئێمە ى الوینە ئە 

 ى بیر بێ، بنچینە ر بنچینەسەبێ لە كێتیمان ئە یە 

 سبێو بە ِِ پرڵچونێكى لە نجامى هە رئە ر بە كێتى گە یە 

 سرهو دێنێت هە وهتوێتە هار ئە فرى زستان، بە كو بە وه 

 الوگێره: 

 ڵ چینێ جیایە گە !   چینێ لە ایە هى وه ، كەهایە ى وه كە

 ڵ جوتیار گەگونجێ لە بەگی چاوچنۆکی غەدار، چۆن ئە 

 ژار؟ى هە هاورێگە دار ببێ بە رمایە بێ سە یاچۆن ئە 

 ڵ چینێ جیایە گەچینێ لە  هایە ى وه كە هایە ى وه كە

 رایە م هە ڵگرن لە ست هە ده م جیاوازانە با ئە  نازه 

 ى الوكار؟ ێگە ِِ هاوربن بە تیمار ئە گو تێرو  چۆن الوبە 

 و كار سەرتاپا كە ؟ گێتى سە بێ، چییە دایك ببێ، نە 
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 بن ر دێ لە هە  مان، قۆناغێكە پیره  م دایكە ى ئە رهبە 

 كنتاى یە تا هە ى هە رێگە  م جیهانە الوكارانى ئە 

 الوبیر: 

 داررمایە الوتێریش سە  نە  گە،م بە ئە  راستیدا نە لە

 ى پۆآلو ئاسن، كوا كرێكار!؟ وى، كوا كارخانە ه كوانێ ز

 كوشت كیان ئە ش بۆچى دو دژ رۆژانێبو یە وه لە  جگە

 پشت هاوكارو بە بون بە رۆژانێكیش بۆ ناوكۆیى ئە 

 ك پشتن یە ى لە و الوانە ك بن ئە ى یە ێگە ڕ بۆ نابێ هاو

 ساتى دایك كوشتن!؟ رگەمە  پێناوى كۆتایى بە لە

 الوگێره: 

 ڵ چینێ جیایە گەچینێ لە   هایە ى وه كە هایە ى وه كە

 بست ن بە دهالنە  وبیرهڵێ، لە بیرى زانستى وائە 

 رست پە وتارى الوبیرێكى كۆنە   ن بە ڕگۆرێ نە 

 الوبیر: 

 ربین ماكەوآلت سە  هۆڵى دوره دهى بە تاكە  ئێمە 

 ربین!؟ دهین، چاو لە كە نە  موارى خۆمان چارهبارى ناهە 

 چێژێ ڵێ بارودۆخى تاڵو سوێرى خۆى ئە ركۆمە هە 

 نێژێ شى خۆى ئە پێى كە بە  ،مامىنێو نە  ،كیەرجێگە هە 

 :الوگێره 

 ڵ چینێ جیایە گە چینێ لە     هایە ى وه كە هایە ى وه كە
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 نازە  الوانی   فەنتازی      کوڕو کاڵی  بۆرجوازی 

 ن   بۆگیانی گەل گورگی هارن داری دەستی ئیستیئمار

 بەرەی  ئێمە  رۆژهەاڵتە    دنیا هەموی یەک واڵتە 

 چارەسەری دایکی نازە    لەو مەرزەوە کۆکو سازە 

 گ: الوبە 

 لە كێن  س نازانێ ئێوه بڕۆ الوەی گێرەشێوێن   كە !

 الوتێر: 

 زانى ئێستا لێره تۆ نە   نو گێره ى شە شێ الوه ئە 

 ؟مومان خڕو فێره هە س بە چڵیتێكى دژى ناكە 

 نازه: 

 بۆكێن!   س نازانێ ئێوه شێوێن كە  ى گێره ۆ الوه ڕب

 ڵێن بۆدایكانى خۆیان ئە  ستە مو بە هە  م جیهانە ئە 

 الوچاك: 

 ناشێ ناسازه  بۆ ئێمە م ئاوازه ئە  ى گێره الوه 

 كێتى ئاوازى سازوناوازه و گۆرانیى یە ستە بە 

 نازه: 

 ژارین ندین، یا هە وڵەمە كێتى بیر، ده یە كێتى بیر،  یە 

 مو دایك بریندارین كین، هە مو یە خاڵێكدا هە لە

 الوچاك: 

 ى تازه مو بگرین رێگە هە  مانە وه ئێستا كاتى ئە 
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 و دایكى نازه چارى دایكى منو ئێوه  یە و رێیە ئە 

 ، خۆماڵییە بیرۆکەی ئەو رێبازە  زۆر گران نیە 

 تاڵییە سبەنجامى ده ێ  ئە بیتر هى خۆ نە بیرۆكە 

 تىسایە ، كە وه كرێتە لەم بیرەدا گرێی دەرون ئە 

 تىى برایە ڕپێخۆرى شە وێ، نابین بە كە رئەده

 الوبیر: 

 م هە  خۆم كردو زانیم كە ستم بە من هە ، كە  راستە  مەئە 

 م ى ده قاڵەو بە وپایەسامانو پلە فریو ناخۆم بە 

 و پوازه مانە وێ مشتۆى هە كەرئە ده مێژودا لە

 هۆى شكاندنى دایکی ئێمەو دایکی نازە  تە بونە 

 نازه: 

 ین ركە بەمێژوى خۆمان باش لە  م وانە كە مو یە ى باهە ده

 ین كەرگرینو چیترنە وساو ئێستا وه ى ئە ڵەهەند لە پە 

 الوكار: 

 گرێ چقڵ بۆچى؟ رێ نە نمان بە مە مامى تە ر نە گەئە 

 بێ، بێز لەبەرچی لەدوای کۆچی! وى شایانى رێز نە ە ئ

 الوجوان: 

 خاركا بە توانێ خۆى نە بێ ئەشیش نە سێ گوڵى گە كە

 یار پاڵپشتو بە بێ بە بێ، ئە دا گرێ نە م رێیە لە

 موو: هە 
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 مانە رێگە  مە ، ئیتر ئە ، دایكى نازه بژى نازه 

 مانە مشتۆى ناو هە دێز، پواز، یا بە بێ بە س نە باكە 

 گ: الوبە 

 ڕهى باوه ر بنچینە سە كێتیمان لە دا یە م بیره لە

 ڕهویى تە و زه ى كێڵگە وێنە  یە م بیرۆكە ى ئە مینە زه

 الوتێر: 

 سیش پێى خزاوه رچى كە ، هە ئیتر باوه  هڕم باوه ئە 

 خراوه س دانە كەرگا لە ، دهدواوه  توانێ بكشێتە ئە 

 الوچاك: 

 راوردى پیاوه نیازى بە  ى داناوه كێشانە  نازه 

 رچاوه سە، بابێت، رێزى لە ێكى تیا ماوه ڕ وى گوئە 

 مو: هە 

 ش پیاوین الوین، ئێمە  هاتوین، ئێمە  هاتوین،هاتوین، ئێمە 

 ستو پێ شكاوین رو ده ش كوڕى شاژنێكى سە ئێمە 

 الوگێره: 

 ڵتانم گەهێڵن، لە شیمانم، منیش هاتم جێم مەپە 

 رتانم ناو جگە ى خاكو خوێنم پشتو پە رۆڵە منیش 

 الوتیمار: 

 شە گوڵى گە  م نازدارهى، ئە كەو پێوانە بژى نازه 

 شەهى ئێمە  ى، دایكى نازه كە جوانە  ژیان بۆدایكە 
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 الوبیر: 

 ئەی الوینە بەردەوامبن، ئێستە یەکین ئێستە سازین 

 دوژمن ئیتر خۆیناگرێ، هەمو پشتوپەنای نازین 

 (ڵێن(:و ئە وهنە كەرز ئە بە  ن جارێ نازه مویان پێکەوە چە هە 

 بیرى تازه  رفرازه، سە، دایكى نازه بژى نازه 

 ، كۆكو سازه م ئاوازه ، بەم رێبازه ، ئە ورازهم هە ئە 

----------------------------- 

گۆڤاری  لە 1986*ئەم ئۆپەرێتە هی سەردەمی رۆژە رەشەکانی بەعسە. 
 وه. بآلومكرده 5 ری كورد ژماره نوسە 

 لێدوان لەوانە: ٢٨بینین   ٧٦
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 دەغەڵ کەڵ و 

 ڵشوانی كۆمە 

 ڵغە ڵ یا ده كە

 ڵگەردو لە هە 

 ڵكورسی ئاوه 

 مرنتاكو ئە 

 پێداگرن 

 ڵى دومە وێنە 

 ڵپە  ی بێسوده ڕ یبتا نە 

 ڵغە ڵ یا ده كە

 ڵندهركام جۆرێ: شوانی گە هە 

 ڵتە آلمی راستی مە وه بۆ 

 ڵزمونێكی ژێری پاشە ئە 

 ڵنجە وەک الدانی سەری مە 

 ڵ نی گازو دوكە ر بۆگە گە

 كاسی كردی 

 هۆشی بردی 

 َِ ڵكەكو مانگای بە وسا وه ئە 

 ڵوێ پێڕێ ئاژه كە رئەده
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 وری دهوان لە 

 وری ى پاشی چە وه بۆلستنە 

 خۆن: سوێندیش ئە 

 پاشەڵێکی پاك و بێ بۆن 

 ڵچە: سەرى كە چوارده مانگی 

 پەڵ! ژێری چە   پڕ گوآلوه 

 ڵقە، رێوی و چە وجۆره ئابە 

 ڵ! نگە ى شێری جە بێشە  چنە ئە 

 ناكاو حەمامۆکێ تا لە 

 بەچڕنوکێ 

 هەرەسدێنێ و مایە پوچەڵ 

 ڵكۆتە  رخێ بە چەئە  بێشە 

 ڵ! رو شانی كۆمە سە  ش بە هە 

 لیپاش گۆڕی ئە ئنجا لە 

 تیلیلیلی ، تیلیلیلی 

 ڵغە ڵ یا ده كە

 ڵسواری پشتی كۆمی كیسە 

 دارهداره

 الرهالره 

 لە سفرەوە 
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 پیائەچنەوە 

 ئەمجارەش هەر بەجوکەجوک

 بەرەو کەرکوک 

 ڵ!! مە سپی تە ر ئە سە گرەو لە 

 ئای بۆکەسێ دەس بەمەشخەڵ! 

 نگۆك: رهە فە

 هێز، مستبد ، دیكتاتۆر ڵ: بە كە

 ، بڵح، فاسد كارڵ : ساختە غە ده

 ی توند خنە ردی هاویشتن ، ره بە ڵ :  پە 

 فیق ڵ : ره ئاوه 

 ڵ : دارستان نگە جە

 ی شێر : النە   بێشە 

 ى کەلوپەلەکانی کەسێکی مردو ڵ: پیشانگە كۆتە 

 ى شین ش : خوم، بۆیە هە 

 لێدوان لەوانە: ١٣بینین   ٨٠
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 گوندەکانو هەڵەبجەو راپەڕین 

 جیاوازدا ئەنجامدراوە ئەم هۆنراوەیە بەسێ بەش، لە سێ بەرواری 

 1 بەشی 

 ئەو گوندانە مەڕوخێنن 

 ئەو گوندانە مەسوتێنن 

 بەبێ ورە، لەدوکەڵى ئەو گوندانە زیڕە مەکەن 

 لەبەربورە، تۆپى دەستى نامەردانە ئاگر مەدەن 

 ئەو گوندانە جوانو دڵگیرو رازاوەن، بێ زیانن 

 ئەو گوندانە فریشتەی ئەم سەرزەمینەن، بێ زمانن 

 ەهەشتێکى پیتو فەڕن ئەو گوندانە ب 

 دەسى تاوانیان نەگاتێ، دورەشەڕن 

 ئەگەر سزاى ئەو گوندانە سوتاندنە، 

 چونکە گوندى جۆرە خەڵکێکى نەبەردن 

 کوڕەکوڕەى ئەو گوندانە، وان لەچیا، 
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 ئەڵێن ئێوە ئەگەر ئازان، ئەگەر مەردن 

 وەرن ئێمە جەنگاوەرین، دروستکەرى ئەو گوندانەین 

 وەرن وەرن 

 اوو دەستى ئەو گوندانە، یەخەى ئێمەى ئێمەین گیانو چ

 لەسەر بگرن 

 وەرن لەمەیدانى جەنگدا دەرئەکەوێ کێ سوارەیە، 

 کێ پیادەیە 

 کێ لەسەر مافى نەتەوەى، لەگەڵ ئێوەى ترسنۆکا 

 یەک بەدەیە 

 ئەگەر کێشەى ناڕەواتان، دەسەو یەخە، لەمەیدانو 

 کۆڕى جەنگدا، لەگەڵ ئەو خاوەن گوندانە،

 دەسهەڵگرتن، ئەنجام نەدەن یا لەتاوان 

 ئەوا لەجێى ئەو گوندانە، ئەو مەردانە،

 کە دەستێکیان پیادا هێنان، لەکەەللى سەرى پەڕیوتان، 

 گوندى جوانو رازاوەتر، دروست ئەکەن 

وتراوە. بەهاوبیر حەمە ساڵح هۆشمەندا ناردم بۆپاسۆک    1988تائێرە: 
 لەشاخ. 

و گوندی رازاوەتر  ئەوەبو لەڕاپەڕیندا کەەللی سەریان پەڕێنرا
 دروستکران. 

 2 بەشی 
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 گوندیان روخان، شاریان سوتان، هەڵەبجەیان توانەوە 

 مرۆڤیان کوشت، بێ جیاوازى، بەگەرمیانو کوێستانەوە 

 گوندیان سوتان لەناکاوا، بێ بانگەواز، بێ ئاگاو پرس 

 گوندیان روخان بەشۆڤڵو بەنارنجۆک، بەتۆپى قورس 

 وشکا بەبێ جیایى  گوندیان روخان بەسەر تەڕو بەسەر 

 هەڵەبجەیان گڕتێبەردا بەئاگرو بەبەنزینو بەکیمیایى 

 گوندیان روخان بەسەر ئاژەڵو ناومااڵ 

 گوندیان سوتان بەسەر قوتابیو منااڵ 

 بەسەر کەفتەکارو پیرا 

 بەسەر بێچارو یەخسیرا 

 بەسەر ژنى زەیستانا 

 بەسەر ساواى بەرمەمکانا 

 گوندیان روخان، قرچە قرچى ئێسکى شکاو 

 وندیان سوتان، بۆچڕوکى لەشى سوتاو گ

 باڕەى ئاژەڵ، زریکەى مەل، نرکەى نەخۆش، 

 زیڕەى مناڵ، گریانى ژن 

 کاریان نەکردە تۆزقاڵێ لەبەزەیو لەویژدانو دڵى دوژمن! 

 نەک هەر ئەوە، دڕندەکان پێش ئەکەنین، 

 بەدەم هۆسەو هەلهەلەوە 

 بەپەلەوە بەدەم کردارى دزینو داوێنپێسیو راووڕوتى 
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 ملى ژنانیان ئەپەڕان بۆملوانکەو گەردانەیەک 

 قاچى مناڵیان ئەقرتان بۆبردنى پاوانەیەک 

 کاتێ کە نوزەى مناڵو کۆرپەى ساواى سەر بێشکەکان 

 لەمیزاجى شەڕ ئەنگێزو لەزەوقى بێزەوقیان ئەدان 

 لەجیاتى تۆزێ بەزەیى، لەجیاتى شیر، لەجیاتى نان 

 ییان لەدەم ئەنان ریزە گوەللو سونیو قەمەى ژاراو

 بەبێ گوێدان بەوەى کامە دژو کامە بەرەى دۆستە 

 بەبێ پرسیار لەوەى ئاخۆ ئەنجام هەتا چەنێ کۆستە 

 دەسى رەشى هەتا مەچەک سوربو بەخوێن 

 ئەبرایەوە بۆخێزانى شێخو مەالو مسکێنو بەگ 

 دەمى پیسى پڕ لەلیکو لەتوفو جوێن 

 وەڕینى سەگ! ئەکرایەوە وەکو لورەى گورگى هارو 

 ئەنفالەکان!! ئەنفالەکان!! 

 نە یەک بونو نە دوانو سیان 

 نە گوندێکو نە ناوچەیەک 

 نە هۆزێکو نە پارچەیەک 

 زیاد لەدەیان لەئافرەتو لەمندااڵن 

 زیاد لەسەدان، بگرە هەزاران هەزاران 

 لەالوو پیر 

 لەپیاوى ژیر 
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 وەک رانەمەڕ پێش خۆ دران 

 کەس نازانێ بۆکوێ بران 

 ریان ئەگرتن بۆخوێنى ئاڵ لەکوێ دەما

 دوایى بەکۆمەڵ کوشتنو زیندەبەچاڵ! 

 کەسێ وتى لەعەرعەردا گوێم لەهاوارى ژنێ بو 

 وەکو ناڵەو سکااڵیەک، دەنگى هەبو، رەنگى نەبو 

 ئەیوت ئێستا لەم زیندانە تاریکەدا

 من نازانم دنیا رۆژە یاخود شەوە 

 من نازانم ئێرە کوێیە، ئاخۆ ئەمە کاتى ئاگاو 

 هۆشمەندیمە، یاخود خەوە!؟ 

 من نازانم کوڕو مێردو خۆشکو براو کەسم ماوە!؟ 

 کچۆڵەکەم بەکام میرى واڵتى نەوت فرۆشراوە!؟ 

 من نازانم گوندەکەمان ئێستاکەش هەر وەکو جاران 

 باعەى مەڕو باڕەى بزن، سەداى دێ کاتى ئێواران!؟ 

 من نازانم ئاخۆ ئێستا کانیى ژنان 

 دا ئەشۆن!؟ چ پێوپلو پۆستاڵێکى تیا

 بەچ شەرمو بەچ رویەک لەبێستانو 

 رەزو وەردو باخى واڵتى من ئەخۆن!؟ 

 من نازانم کە پاوانەى منداڵەکەم لەپێى پەتیى 

 کام منداڵى بێ باوانا خرنگەى دێ!؟ 
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 من نازانم زەنگڵەى ملى کارژۆڵەکەم 

 وا لەملى کام وشترى بیابانا، زرنگەى دێ!؟ 

 و هەیاسەکەم خۆزگە کەسێ بۆى ئەپرسیم: مێخەکبەند 

 نەبراوە بۆ ژنو کچى )ئیبن حەرام( وەکو کەواو کراسەکەم!؟ 

 ئەترسم ئێستا سنوقى هەشتەرخانى بوکێنیەکەم شکێنرابێ

 سوتەمەنیى ژێر مەنجەڵى قسعەى چێشتو کتریى چا بێ 

 ئەترسم شانى ئەسپە کوێت لەژێر بارى مەینەتا بێ 

 ئەترسم قازو مراوىو هەرچى هەمانە برابێ!؟ 

 ێ، سەرسەالمەت، سەرى سەدو هەشتا هەزار دەى باواب

 خەڵکى دێهات 

 کە وەکو من بێ سەرو شوێن، کەس نازانێ بۆ کوێ بران،

 چیان لێهات! 

 لەپاڵ دروشمى ئەنفاال بێ ئەندازە سامانیان برد 

 تاتوانیان لەپەک کەوتەو دەستەوستان شکاریان کرد 

 سامانى زۆر، هەرچى هەبو، هەموی برا 

 ساڵى دواى کارەسات، لەدواى هەرا بەڕادەیەک تاچەن 

 تاکە سۆلى ئافرەتى کورد لەپێى پەتیو پێخاوسى 

 ژنى ئەوانا ئەبینرا!! 

 گوندیان روخان، گوندیان سوتان 

 زۆرى تیاچو، بەهەزاران 
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 ئەوەى مابو، لەپیاوى کەڵ، لەکوڕى چاک 

 ئەوەى مابو، لەشاژنو لەکچى پاک 

 بەفەرمانو بەپیالنى بارەگاى دژ،

 بەش بەش کرانە کۆمەڵو  

 بۆ هەر بەشێ جۆرێ نەخشە، جۆرێ پیالن، 

 جۆرێ سزاو ئەنجامى رەش

 بەشێ بران بۆسەرسنور لەهەرزەکار، لەکوڕوکاڵ 

 خوێنى لەشیان لێدەرهێنان، ئنجا هەمو زیندەبەچاڵ! 

 بەشێکیتر ئافرەتانى لەکەسوکار، لەمناڵو لەپیاو بڕاو 

 کرانە گوڵدەستو دیارى بۆبەرمێزى میرەکانى نەوتو دراو 

 گوندیان ڕوخان، گوندى نازدار 

 گوندیان سوتان، گوندى هەژار

 بەاڵ وەک تەرزە ئەبارى، سااڵن هاتو سااڵن ڕۆیى 

 خەڵکى هەمو چاوەڕوانو تینوى تۆڵەو سەربەخۆیى 

 لەپڕ ڕۆژێ لەڕۆژانى دواپایزو گوڕەى هەڵچونى نێرگزدا 

 شارو چیا، چەخماخەکەى راپەڕینى گەلیان لێدا

 ەڕى شێر لەالنە.. کورد راپ 

 بەرگى ژێردەستى دادڕى 

 لەیەک ریزو یەک بەرەدا، وەکو یەک گیان 

 قۆڵى راست لەقۆڵى چەپا، هەمو بران 
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 گەل راپەڕى درشتو ورد، بەخەڵەتاو، بەباشەوە 

 بەتەنانەت بریندارى دەسو قاچ وردو خاشەوە 

 لەهەڵۆو باز بەهەڵمەتتر 

 لەشێر بەهێزترو پتر 

 دەستى مەردانەیان وەشان 

 دژیان هەڵوەشان بارەگاى 

 کوردستانى رازاوەى جوان، کوردستانى بوکى زەوى 

 پشتى رەقى ئەژدەهاکى چەرخى بیستى تیادا نەوى 

 جەندرمەکان، ئەوانەیان 

 کەبوبونە دەسى تاوان 

 ئەوانەیان ڕۆڵەى کوردیان بەڕیزو بەکۆمەڵ ئەکوشت 

 لەبۆسەدا دەستیان بڕا لەئەژدەهاک، بێ پەناو پشت 

 ڕزگاریدا ئەوا ئێستا لەنەورۆزى

 شەق لەالشەو سەریان ئەدەن 

 لەقاچو دەستى پەڕیو کەەلل سەریان،

 گوندى جوانو رازاوەتر دروست ئەکەن 

 هەڵەبجەکەى گەورەکچى شارەزورى شۆخوشەنگى 

 سەربڵندى کوردستانم 

 ئەڵێ تا کورد چەکى تۆڵەى لەشانا بێ، من نامرم،

 منى شەهید ئاوەدانم 
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1991 

 3 بەشی 

 مێژوى مەرگەساتى گوندەکانو بەڕێزەکان: ئەوە 

 هەڵەبجەى شارى روسورە 

 ئێستا هەڵەبجەو گوندەکان، وەک شەهیدێ، جێگەڕێزى 

 کوردو گەالنێکى دورە 

 کەچى هێشتا دراوسێکانى ناتەباو دژ بەیەکتر، 

 وەک مابێتیان کاولى کەن 

 بۆئێمە کۆکو تەبانو بەپاى پیالن شەڕى ناوخۆ 

 لەناومانا ئەنجام ئەدەن. 

 بەڕێزەکان:خۆمەکەنە مەالى خەتێو موشیرئاغاو 

 یەزدان شێرى ئەم سەردەمە 

 کارى ئەم کوردە دژوارە، بۆڕزگاریو سەربەخۆیى، 

 چەنێ یەک بین هێشتا کەمە 

 با هەڵەبجەو گوندەکانو ئەوانەى بەپۆلو کۆمەڵ 

 بۆکورد مردن 

 بکەین بە )وانە(ى پیرۆزى برایەتیو 

 بەبەردەبازى یەکگرتن 

 یى دێ بەبرسێتیو لەیەکبونا کۆتا

 گەڕانەوەى النەوازان 
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 لەیەکبونا کوردستانم ئەبێتەوە یەک قەوارەو 

 یەک نیشتمان 

 کۆتایی 1994

 لێدوان لەوانە:  ١٦٧بینین  ٢٤٢
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 نەورۆز

هاوڕێیانی خۆشەویست، لەگەڵ جەژنەپیرۆزەی نەورۆزی ئەمساڵدا، دو  
پێشکەشئەکەم، بەهیوای  هۆنراوە، وەک دو چەپکە نێرگزی بۆنخۆشتان  

ئازادیو سەربەخۆییمان لەنەورۆزێکی ئایندەمانا. شیاوی وتنە ئەم دو  
هۆنراوەیە لەڕۆژانی زەبروزۆنگی داگیرکەرانی کوردستاندا وتراونو  

 باڵوکراونەتەوە. دوبارە جەژنی نەورۆزتان پیرۆز. 
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 کاروانو نەورۆز 

 نەوەى کاوە   ،کاروانەکەى کوردى دلێر

 بەهیواوە ، سەربەخۆیى تێربەبیرى 

 ئامانجى گەل ، بەرەو مەشخەڵى روناکى

 هۆگرى هەل ،  بە چاالکى  ێکەوتۆتە ر 

 بەتوانایە ،  دڵنیایە کە ئەو ، ئەڕوا

 بەبڕوایە ، و خەوی پەستراپەڕیوە لە 

 کە خۆرى گەش لەئاسۆى سڕ گزنگیدا

 گوڕ بەرپا ئەکا شۆڕشێکى وا گەرمو

 فەرامۆش ، کوردستانەکەى بەشکراو

 دێنێتە جۆش  ئاوى کواڵو  ووەک ئاگر 

 ێ نەب  ێئەب  ئەوەى وتى نەورۆزى کورد 

 ێ چەن گەورەب ورد   ێ مۆخو مێشکى ئەهاڕ

 ێ ئازاد ئەب  نیشتمانى بەرینى جوان 

 ێ لەشارو د  پەیکەرى کاوەى قارەمان

 چریکەى دەنگ ،  بەبارەگاى نەورۆز  ێئەب 

 کۆڕى ئاهەنگ ،  و بەستەى بەسۆزود بەسر

 بەتین هێندە    و بەجۆش ئەکاوەها گەرم 

 بەهەشتى ژین  لەو ڕۆژەدا ێ کوردستانب

 نەورۆزى کورد 
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 و ئاهەنگە یسەر پڕ لەسۆزى شای ، ئەمڕۆ نەورۆزە، جەژنە هەرایە

 و فریشتەى شەنگە وکى رازاوەب، وااڵیە و ڵکوردستان بەرگى ئا

 لوتکەى چیاى سپیپۆش ئەدا لە گزنگى زەردى خۆرى زێڕدیمەن 

 بەهەشتى ژینە کوردستانى خۆش ،  ر، سەوزە گیاى چیمەنولەگواڵڵەى س

 هەڵکراوەئااڵى چوار رەنگم ال ، انەد بەنئەمڕۆ لەالى من خەنە 

 و زەردى هەتاوە سەوزى چیمەن ، و، سپى بەفرى کێوانەڵور گوس

 سەربەخۆ هەڵکا ئااڵکەى  ێ ئەب کوردى قارەمان  ێ: سروشتیش ئەڵ

 و ژێردەستى ئیتر هەتاکەى؟! ی دیل، یەک بگرێتەوە کوردستانی جوان

 و وردەباوەڕێ هەیە، تازەیە ڵ نەورۆزى ئەمسا ێ ئەدات مژدەم

 تاکە ڕێبازى نەتەوەى کوردە  ڵ،پیرۆزو بەرزو ڕۆشنو ساما 

 و باوەڕى تازە لەبەرکەین مژدە ئێمەى کوردى کوردپەروەر   ێبەڵێنب 

 بەم بڕوایەوە دوژمن بەدەرکەین ، رێمان هەتا سەر ێکوردایەتیب 

 ێ رازاوەو ئاواو پیرۆزب ێ ئەب  ئەم کوردستانە  ێبەباوەڕى نو 

 ێ هەمیشە بەرگى وەکو نەورۆزب ،  ى ئەم جیهانەو گەى روربە ێ بب

 لێدوان لەوانە: ٥٢بینین  ١٠٣
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 هەمو رەسەنێ 

 وداو بوارێکا ر مە هە لە

 مو گیانێ نجی هە ری ره بە ، سروشت ری بە 
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ن                                                  گمەده یە هە   ،نبەزه  یە هە   ،ئاسا  یەهە 
 شو ئارا گە  هاران کو گوڵزاری بە وه 

 پێشتریان چی جۆری لە کە

 نسە توخم ره ،  نمەچڵێ گوڵی درێژتە 

 ڕاملێ گە باوی واڵتانا، گە  رهبازاڕی هە بە 

 م دا بێخەگونجامو وچانێکم نە نە 

 بێئارام وتو بە سرهنە   ،وێڵو کارابوم میشە هە 

 م کەى واڵتە کەالوه دوى سۆزى کە لە

 وهنیشتە باڵیدا، نە لە و دواوه رهلی تینوم  بە مە

 نکتە وی یە ناری نیشتمان، ره تا کە هە 

 می الویم ى نزیک گوندی دهکە کانیە  کی نایە ونده

 نسە واى ره شتی جوان، نە هە ى بە وتی ئۆخە 

 : نگۆک رهە فە

 . یلص ن: اسەره

 . ئاسا: معتاد 

 . ن: زۆر، وفیر بە زه

 . ئارا: رازاوه 

 . ن طحن، مەوە وا: لنە 
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 لێدوان لەوانە: ٢٥بینین   ٨١
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 خۆزگە

 گەر بەختەوەرى بەجوانى بوایە 

 لەم دنیایە  ێک

 ئەنیشتەوە سەر 

 ترۆپکى هونەر 

 وەکو ئێوەى جوان 

 گریان! ئەى خەفەتبارى پەنا بۆ

 خۆزگە بێتەلێ 

 ى مەلێ و یا گەر

 رە جۆشى دڵى شکاوت وبەک  نى منى ئەگەیان و رازى دەر
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 خۆزگە هەناسەى 

 برژاوى تاسەى 

 برژانگى تەڕى فرمێسکى چاوت   ت، ئەگەییە دامانوگەیشتن بەڕ 

 نە وێنەى پەلکە زێڕینە، خۆیان ئەنوان وخۆزگە پیتەکان ئەب 

 ێتیان ئەگەیان: بەئاسمانەوە ت لەدواى بارانى شەستى دیدەکەت 

 بەختەوەریى تۆ  ێ وتلەبۆتەى دڵى منا ئەس

 ژیلەمۆ  ێ پشکۆیە، تاو ێ کڵپەیە، تاو ێتاو 

 خۆزگە چریکەم سەرتاپاسەرى دنیاى ئەهەژان 

 تۆشى ئەبزوان   و بەستەى ئاهەنگداتاکو لەدنیاى ئاوازى خۆش 

 و چى بێگیان هەیە ئەهاتە لەرین هەرچى گیاندار

 هەڵپەڕین و  تۆشى ئەخستە سەما 

 چنگى هۆشى من  شانەى قژى بێشانەى ئاڵۆزى شێواو خۆزگە بۆ

 ئەگەییە سەرت   ێ وەکو تەلیسم

 دەستى هونەریم  ڕازانەوەى ئاودامانى ڕەشخۆزگە بۆنەخشو بۆ

 ئەنایە تاڵى پۆشاکى بەرت 

 مە یەکەم نوێنەرى شانۆى پێکەنین وخۆزگە ئەب

 بزەم ئەنایە سەر لێوى گەشى ناسکى شیرین 

 بوایە یا وەک شەم  دابڕان وەکو دێوانە ێ ەس بەبو کخۆزگە هەم 

 ماچى دەم بوایە  و پەژارە، هەمیشە بادەىلەجێگەى ژارى خەم 

 سرەوتو  ێ بەب و باڵم ئەب و خۆزگە ئازیزم وەکو پەروانە د 
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 و ئارام وچان

 تا کۆتایى ژین،  ڕامەوە بەدەورى چراى گەشى شێوەتا وئەس

 تام و هەتا ئەس

 تەکەت وبۆ تاب  نکردە دارخۆزگە چى ئێسکى لەشى من هەیە ئەیا

 ڕۆژى قیامەت  هەر بەو دارەوە لەژێرى گاڵ پێکەوە هەتا 

 و ڵگۆشتى جەستەم ئەکرایە خۆ ڵ ى گخۆزگە لەجیات

 ئەنرایە سەرت 

 مۆمى  مەونەوە ئەبو ب وخۆزگە بۆ خەونى زیند 

 و رابەرت رێگە

 و بۆرێنمای ێ  ازیزم هەر لەئێستاوە وەک وەکالەت خۆزگە ئ

 وسینگەى ئامێرى هەستم بەرەو ن شکاوت زیاندانەوەى دڵى 

 ئەنایە بەرت  و زاتێکت گوڕ

 و بەرامبەر چەرخ ڕۆژى لێپرسینەوەى دادگاى یەزدان بۆتاکو 

 و پێچەوانەى کار، زۆرو ستەم  وکردەى جیهانی کێشەکارى نا

 بەپارێزەرت   منیان دانایە 

 پارێزەر: ک. ژ 

 لێدوان لەوانە: ٤٤بینین  ١٠٠
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 کوردایەتی درەختی 

 تۆوم وەشان بەنهێنى، لەمەترسیى شەوى تارا 

 لەپاسارا 

 و شاراوەشان بەئاشکرا، لەناو گڕى گوند  تۆوم 

 لەجەخارا 

 و لەپاى هەردا تۆوم وەشان لەسەر شاخو لەپێدەشت

 بەناو وەردا 

 و بەناو دارو بەناو بەردا تۆوم وەشان بەناو خار 

 بەناو دەردا
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 وەشان تۆوى بیرو باوەڕێکى بەرینو ورد  تۆوم 

 و گرد پاکژ

 بەدەستوبرد  ئارام،  ێپەروا، بەب  ێتۆوم وەشان بەب 

 نەوەى کورد بۆ 

 ى نیشتمانێکا، تابڵێى جوان تۆوم وەشان لەکێڵگە

 و گیان ڵبەد 

 وچان  ێ کۆڵدان، بەب ێ ، بەبێتۆوم وەشان بۆ مەبەست 

 لەکوردستان 

 اران ب ێ باى وەشتو بەب ێ تۆوم وەشان بەپایزى ب

 یاران   ێبەب 

 ، هەر لەخۆمان، دژم وەستان ێتۆوم وەشان کۆمەاڵن

 دژم هەستان 

 تۆوم وەشان چەکەرەى کرد، گیاکەڵەکان ویستیان بیبەن 

 یا وشکى کەن 

 تۆ خەیاڵیت، تۆ بەتاڵیت، ئەتکەن بەپەن  ،وتیان تۆ نیت 

 کەى هەن!؟  ئێوە

 و ب ۆوم وەشان چونکە تۆوم تۆوى نەژادو رەسەنت

 و ب بەرژەوەن

 و ب خۆى ڕاگرتو گەاڵى کردو نەمامێکى بەهرەمەن

 و ب پەرەسەن
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 قۆز و و پڕو قەشەنگ، چڕودرەختێکى لێ پەیاب

 و پیرۆز بەرز

 و نەورۆز و بۆرۆژانو بۆداستانى کاوە رەگى داچ

 بزوێنى سۆز 

 پەلى هاویشت بەئاسمانى سەرتاسەرى کوردستانا 

 بەجیهانا 

 ویژدانا نا، بەناو بیرا، بە وبەدەر  ، بەناو هەستا

 بەژیانا 

 ئێستا شنەى ئەو درەختە سرودێکى بەئاوازە 

 تەلى سازە 

 چارەسازە  و داهاتر لەئێستاى بۆو رەگى بەریشە

 بەردە بازە 

 و جوانە ونێکى رێکو بااڵى هەڵکشاوى ست قەد 

 پایەمانە 

 و قارەمانە باڵى راستى میللەتێکى خۆڕاگر

 سایەمانە 

 و پردە ڵ لقەکانى بۆ تێکۆشەر ڕێنمایەو هێ

 رێگەى مەردە 

 گوڵەکانى گوڵى یەخەى شۆڕەسوارى ئازاى کوردە 

 کەنەبەردە



241 
 

 و سپى، ئااڵمانە و زەردو سەوزر وگەاڵکانى س

 بااڵمانە 

 و بەفرى کوردستانە بەڵگەنامەى خوێنو خۆرو خاک

 کااڵمانە 

 و کوردستانە بەیەکسانى و کورد هەم سێبەرى بۆ

 ڕۆژانى بۆ

 نیشتمانى نى مرۆڤى کورد لەسەر خاکى  و ئازادب

 باپیرانى 

 بەرى تەڕى ئەو درەختە، برایانى هاوبیرى خۆم 

 منیش نەیخۆم 

 یمە وەکو ئێوە لەبەرهەمیا هاوکارو کۆم شاناز 

 و هۆم هەوێن 

 بەبەربەست  و تۆوم وەشان ئەوەى جاران لەڕێگەمدا ب

 و هەست هۆشبێ  

 ، خاوەنى هەست ێئەمڕۆ ئەویش لەگەڵمایە، خاوەنى ڕ 

 و پەیوەست کۆک

 ە گیانى داگیرکەران وو چ بەخۆرە  و وەشان بتۆوم 

 لەکوردستان 

 و تاوان گاى دژبارەوت بۆ بار بە  و تۆوم وەشان ب

 هەڵیتەکان 
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 ڵ وخا، بەکۆى ز وکۆڵوبەسەدان سەرى ستەم تیایا ب

 ڵ رەگەزى تا

 ڵ شیتا ڵ نەخشەکانى وەکو الشەو هیواکانى، شیتا

 ڵ نرانە چا

 بومى وا لەڕوا و تۆوم وەشان شانازیمە بەر 

 ا ئاسا ئەڕو

 ڵى بیرا تۆوم ڕوا وشانازیمە لەناو ناخى ق 

 ڕواببە  و ب

 نى کوردى تیایە و بڕوایەکى وەها پتەو، ئازاد ب

 لەم دنیایە 

 ئاوایە  ێ و سەرتاسەرى پی کوردستانى سەربەخۆی

 بەو بڕوایە 

 ئەى درەختە پیرۆزەکەى کوردایەتى خوێنى گەشم 

 و لەشم گیان 

 گەرچى هەشم ێشکەش بەتۆى بیرو بڕوام، هى تۆیەو من، پ

 لێی بێ بەشم 
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 لێدوان لەوانە: ٣٤بینین   ٧٩

 

 

 بۆپیرى موغانم سۆزێکی دەروێشی 

 ێ بەرێز ئەى پیرى موغانم: سەرنجو چاوى بەخشین 

 ێ نبی رێ ومە ڕێتا ببیڵێم: لە  ێوتانا ئەشڕلە
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 و هۆتم ە بازاڕى بەهاتانا برەوکارو سەنگ ل

 ەواتانا نزاگۆتم رلەبەر ماڵى سۆفی وەکو 

 ێ و شێخێکو دەروێش لەناو کۆڕى چڕى زیکرا، نەب

 ێ ئێش   ێبەب   ێتەلى زرکى بئاژێن  ، وێنەى منبە

 جەزبەمدا بە شمشێرى ئەوینى تۆ ئەناڵێنم لە

 جەستەمداەل ئەکا کاری  ، دەمى تیژى،ێزام ێبەب 

 ونى ڕێتە؟   ێى پەرستندا، وەکو من ک ە وەتگلە خەڵ 

 رى بارەگاو جێتە ونو لەڕ هەمیشە ، ێو فەرزهەم

 یەو سێبەرى تۆدا، بەڕێز ئەى پیرى موغانم لە سا

 ئیمانم، بە ئیمانم! بە  ێ ئەوا ئێستا بەئیمان

 لەوەردی چاوەڕوانیدا روا چاوم، گەاڵی دەرکرد 

 لەڕێتا بۆتە خاکی رێو فیداکارو نیشانو پرد 

 بەجێدێڵى  ڵ و هەوارى گوبیان  ێ کەچى تۆ هەر بەب

 و سەرى وێڵى!! ڵو لەباهۆزو تەمى لێڕ ڕێدالە

 پەروا   ێبەب   ێ، دەنگى شێن ێئەى دەف زرنگەتب دەسا 

 بە رۆژیکا، شەوێکى وا!   ێ،تیشکتەپڵى داڵ  ڵلەگە

 و سەداى گریان هەتا کاتى مەالبانگان، ساڵوات

 وەکو زریان  ێ ى ببارێن، ئەشک ەوار ێ، بە ئامانج

 ێ گرفتار و ودامابا پەڵەى ویژدان لە  ێببار 

 ێتازەدڵداردەروێشی  وى لەمەردێکى بەسااڵچ 
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 ێ کەراماتێکو تەگبیر  : بەڕێز ئەى پیرى موغانم 

 ێ لە غەیبیشا ئەبینى خۆ، هەتا ناخى دڵى ژیر 

 و لەبەردەستا نیشانێکم و دەى ئەوا دێمدەفەرم

 دڵى کانى ئەوینداریم بپێکى شادمانێکم 

 سزاى تاوانى تۆویستى بەڕێز میرم  ێدەبا بەسب 

 پیرم  منیش  شوکر ئێستا  ،مو بێ مناڵ ێئەگەر ڕۆژ 

 منى سۆفى، منى شاگردى ڕێبازت  منى دەروێش، 

 نازت   ێ، ئیتر ناژیم بەب ت دەسى چارجی نبەئاما

 ێ ب  ێگزنگێکت لەهەرج  ،انى من گوڵى ڕۆژمئەز

 ؟ ێ وى تۆدا ئەچێتود د سەرى سوجدەى مریدێتیم بە 

 ێ بی وەی دڵی بەردت، کە بێ  وەاڵمێک  ێ دەسا باب

 !؟ ێ بی هەتا کە  سۆزی تۆەدا روی پەرێشانم بلە ڕێ

 لێدوان لەوانە: ٤٢بینین  ١٠٣

 

 

 : من خاوەنی پۆلێ یارم 

بەشی سێیەمی هۆنراوەکانم بەناوی  ١٩٨٣هاوڕێیانی خۆشەویست: ساڵی
)جوانیی ئافرەت(ەوە بەچاپ گەیان بە شابەیتی )لەجوانیدا جوانیی ئافرەت  
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ئەگەر ژیربن هەمو جوانن هەر ئافرەتە جۆرێ    – هەندە مەودای فراوانە 
ڕەخنەی  ئیرەییو جوانە(. ژمارەیەک لەوانەی هەمیشە لەسەنگەردابون بۆ 

وست، کەوتنە تەقە لێم، گوایە ئێستا تەنیا بۆئافرەت ئەنوسم!! ساڵی  نادر
بەم هۆنراوەیەی خوارەوە وەاڵممدانەوە، بەاڵم هیچ سەرچاوەیەک    ١٩٨٤

رەوانشاد شەهید دڵشاد مەریوانی   ١٩٨٦نەبو بۆمباڵوبکاتەوە. سەرەتای  
وتی بەتەمام کۆڕێکی وێژەیی رێکخەم بۆنەورۆز، پێمخۆشە تۆش  

ک بەشداریی تیابکەی. وتم ئاخر هۆنراوەی من ئاگرە،  بەهۆنراوەیە
قیروسیا لەخۆم، ئەترسم تۆشی پێوە بسوتێی! بەقسەخۆشەکانی  

لەهۆڵی   ١٩٨٦/ ٣/ ٢١وەاڵمیدامەوەو وتی: تا پەتەکە لەگەڵتام. رۆژی  
جەماوەر لەسلێمانی کۆڕەکە بەئامادەبونی خەڵکێکی زۆر بەستراو منیش  

 هۆنراوەکەم تیا خوێندەوە: 

 کى ئەم هۆڵە ومەیگێڕ، ئەى پەریزاد، وەرە ئەى ب وەرە 

 کە ئێستا کەالوەى چۆڵە ، ئەى کچۆڵە  ،پڕکە  ێوەرە جامى دڵ

 وەرە ئەمشەو منى تەنیا چراخانم لەال تارە 

 ێ ، شەمێ، زینێشیرین  ێب

 ئاوازى ئەم هۆڵە شەنگە نایەتە گوێم بەڕەوانى 

 ێ مەزەى ماچى دەم ێبەب 

 وەرە گوێبگرە لەڕازم 

 من دڵخوازم 

 من مرۆڤێکى هەستیارم 

 من خاوەنى پۆلێ یارم 

 بیرى وەستاو   ێکەچى هەند 

 خامەى نیوە شکاو  ێ هەند 
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 چەن کەسێکى کۆنەپەرست 

 نەویست   شتى جوانو تازە

 ئەوانەی خوازیارن رەشبم 

 لەپێکەنینیش بێبەشبم 

 دەردی خەمۆکی بچێژم 

 بەزیندوێتی خۆم بنێژم! 

 بەناڕەوا 

 تفەنگ لەتاریکى شەوا

 پاکەوە   ئەنێن بەم هەستە 

 گوایە بەناوى چاکەوە! 

 ستا وەیارە  هۆنئەڵێن ئەم  

 هەر بۆجوانی ئەڵێ ئێستا! 

 

 جا ئەى شیرین 

 ئەى نازەنین 

 من خۆم ئەبینم بەختیارم 

 کە خاوەنى پۆلێ یارم 

 من دڵخوازى کوردستانم 

 نیشتمانم 

 الشیرینە 



248 
 

 گەالوێژى سەرزەمینە 

 من هۆنراوەم ئەهۆنمەوە 

 نەتەوە بۆ 

 ەوشت ڕمن بۆ

 سروشت من بۆ

 بۆ ئافرەتى پوپەى جوانى 

 بەئاسانى 

 سەکەم لەکاردایە وپێن

 هەرچەنێکم لەباردایە 

 و دیارى ئەیکەم بەخەاڵت

 بۆ نەوەى نوێى کوردەوارى 

 و نەیار ئەگەرچى رێگر

 نە تەقەو پالر و لێم کەوت

 ناگەڕێن کە نامەکەم لێم

 ! بەئارامى تەواو بکەم 

 

 من هۆنراوەم گۆرانییە 

 جوانییە بۆئافرەتو بۆ 

 کى ئەم هۆڵە وۆ ئەى ب جا ت

 ئەى کچوڵە 
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 تۆ ڕێبوارى ئەم بوارەى 

 ارەى هەوتۆ شارەزاى ئەم 

 سەالرانە 

 تۆ وەاڵمى ئەو جۆرانە 

 لەبەرەوە 

 بدەرەوە 

 ئایا ئەم جیهانە   ێبڵ

 ئەم ژیانە 

 ئافرەتى هاوبەشى پیاو   ێب

 خاو!؟ وبەهێالنەى ر  ێناب 

 ئایا هەرچى پیشە هەیە 

 و ریشە هەیە هەرچى رەگ

 ئەندازەیە چى زانستى 

 هەرچى بیردۆزەى تازەیە 

 و پش ێ تەرخان نییە بەب

 ؟ وبۆ بەرهەمى ڕازاوەتر لەهى پێش 

 و باوەدا ئەى لەم بازاڕ

 لەم دەورو بەرو ناوەدا

 ، بەرز ێجوانى هەیە بااڵب

 جوانیى فریشتەى ئەرز؟ و وەک
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 ، ڵهۆنراوە بۆنیوەى کۆمە

 بەرەى جوان بۆ 

 و نیان بۆ ڕەگەزى نەرم

 نەهەر تەنیا ئاساییە 

 گرە ئاهەنگە، شاییە ب

 و گوڵى سەر پەرچەمە زێڕ

 و دەمە ئارایشتى گۆنا 

 کى رازاوەى زمان وببۆ 

 بۆ بابەتى وێژەى ڕەوان 

 یارە ۆن هۆنراوە ژانى ه 

 و یارە یژانى خۆشەویست 

 ێ یار ۆن چ ه 

 ێ یار  ێبەب 

 ئەگاتە سەر 

 چڵى هونەر؟ 

 حەبیبەى نزا! و بۆ ی نال

 ئاراگۆنى شێتى ئیلزا

 و چاوى ست فاتمە یهەرد 

 وەلى کە دێوانەى شەمە 

 وێژەیان وا رازاندەوە، لەئەوساوە تا هەتایە 
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 دایە وئەستێرەى بەختى برەویان لەئاسمانى مێژ 

 ئەى من بۆچى بۆ نازەنین 

 ى بەتین ۆنراوەهەزاران ه 

 بەئاشکرا هەڵنەبەستم 

 بیرو هەستم!؟  ێ نەب  رەها

 

 سروشت من بۆ

 هەرچى جوانە، گیانە یاشت 

 رێبوارى رێم 

 بەستە ئەڵێم 

 گەرچى ئەو ئە

 و دزو جەردە

 رێگرانەى دەمیان ناوەتە سامانم 

 و کلى خاکى نیشتمانم بەکلچێوکى گوڵستان ێ نایانەو

 چاو بڕێژم 

 پێبنێژم  ێ خەمى خۆمى ناوبەناو

 وەک چۆن هەرچیم هەیە ئەیبەن   ێ ئەو گورگانە ئەیانەو

 بەشمکەن!  ێ ە لەبینینى تابلۆکانى نیشتمانم بجۆرئا بەو

 نێکى دەردەداربم و من خاوەنى دەر ێ ئەیانەو

 و لێو بەباربم!! ەژنۆ دابنیشم، نائومێد دەستەئ
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 م بەبڕشتە ۆنراوە من ه

 ەوشتە ڕبۆ

 هەرچەن ئەوەى من الم چاکە

 و پاکە رەوشتى خاوێن 

 خاوەن بیرى وەستاو  ێ ئەش

 نەیکا ڕەچاو 

 دەستەونەزەر  ێ من الموایە ئەوەى ئەچ

 داگیرکەر بۆدوژمنو بۆ ێ رائەوەست

 ێ بادەى باوەکوشتەى خۆى ئەنوشەوەى ئ

 ێ خاکى نیشتمانى ئەفرۆشئەوەى 

 و گەلى ئەکا ی خۆ ڵئەوەى درۆ لەگە

 بێگانە فریوئەدائەوەى براى بۆ 

 دەسبەردان بۆ  ێئەوەى پارە ئەیبزوێن 

 لەنەتەوەى، لەباوەڕى، لەتێکۆشان 

 ێ ئەوەى دەستى نامەردانە ئەوەشێن 

 ێ دڵى خەڵکى بەناڕەوا ئەڕەنجێن 

 ێ کێتى ئەگلێنئەوەى تیکەى ناپا

 ێ ودى خۆى بەشەڕ دێن س وکەس بۆئەوەى د 

 دزى ئەکەن  ژن ئەکوژن،  یا ئەوانەى پیاو ئەکوژن،



253 
 

 الى ستەمکار لەتێکۆشەر خەبەر ئەدەن 

 ڕەوشتە، ئابڕو تکاو  ێ کەسى وەها ب

 نایکا بەپیاو   ،و بڕوانامەپلەو پارە

 ئەو کەسانە 

 شەرمانە   ێب

 و شکۆ ئەکەن م رباسى شە

 بۆ ڕاى درۆ ئەبەن ڕۆژى چەن جار پەنا  

 لەبەردەمى ئافرەتانا 

 نانێن بەتاوانا  ێدان

 س وو نام ونەى رێز خۆیان کردۆتە نم

 س وهەڵدان، زمانى لڕاو، خۆپفووبەچا 

 یا بەرگریى بێبنچینە لەئافرەتى ژێر دەستەیان 

 ! و داپۆشین: بەرگى درێژى ئاودامانگوایە بۆڕێز 

 لەچکی دیلی 

 بەزەلیلی! 

 نابینایە وائەزانن چاوى خەڵکى  

 ژێر کاسەیان چیى تێدایە  ێ کەس نازان

 ئێمە ئەزانین لەکوێدان، لەکامبەرن  ، نەخێر نەخێر

 مشکە کوێرەى ترسنۆکى کام سەنگەرن!! 
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 نەتەوە م بۆۆنراوە من ه

 کردەوە جیهانێکى پڕ

 بەتەورى دەم  ی ەى ئەو کەسەى سەرى هەژدە ئەپەڕێنئ

 نەتەوەم!؟ ئەکەم بۆیوزانى من چ تۆ چ

 ێ نکەیەک دەنکەکانى لەپشکۆ ب ى ملوا تۆ ئەزان

 !؟ ێ بکۆ وڵ س ێ لەئاگر ب ێزێڕى گەردنێب  ێئەب 

 و بەرزو چڕە باوەڕێکە فراوان  ،ى منۆنراوە ه

 ، وشەکانى پرژى گڕە ێترسناکە، بۆ تۆ ناب

 من هەمیشە 

 بێتە پیشە و لێمب و وەک

 لەناو گوشتا، لەناو خوێنا 

 لەناو کاتا، لەناو شوێنا 

 نەتەوەکەم 

 رەچاوەکەم 

 نەتەوە، نەک هۆنراوە یا گورانى کەسێکم بۆ من 

 خۆشم ئەکەم بەقوربانى 

 

 تۆ ئەزانى ئەى کچۆڵە 

 ئەى چاوى گەشى ئەم هۆڵە 

 بارانە  ێ ئەو مرۆڤە ب



255 
 

 ئەو ئامێرە گیاندارانە 

 نا دەردەدارنوئەو کەسانەى لەدەر 

 یا ئەوانەى دارى دەستى ستەمکارن 

 و باوانێتى ی شەرمى پاشەڵى پیسى خۆبێئەوەى 

 تانەى سپیى چاوانێتى   ،و خاوێنگەرد  ێ مرۆڤى ب

 و خاوە یا ئەو کەسەى کە دەمارى سست

 و سەالمەتیى بەکاڵوى خۆوە ناوە ی دەستى حیز

 ئەوانە بەرەى ئێمە نین 

 دژى بیرى نەتەوەیین! 

 هەر ئەمەیشە هۆى پەالمار 

 چاوى یار!! نەک هۆنراوە بۆ 

 لەو شتانەش سەمەرەتر 

 جێگەى پێکەنینى پتر 

 پەرتانە و ئەو بیرە کەرت 

 ئەو دژ مافى ئافرەتانە 

 و داواکارى مافى ئافرەت خۆیان کردۆتە دەمڕاست 

 وەکالەت!؟   ێب

 

 و نامۆکان ئەى بیرە کۆن

 ئێوە التان 
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 ئەگەر ئافرەت مافى هەیە 

 بۆ رێنادەن بەو بەهرەیە 

 ، دەربەستى ێ ب  ،ونى منبیروڕایان بەرامبەر ڕاو بۆچ

 ترس، بەسەربەستى   ێ بەب ، پیشان بدەن

 یا بەرامبەر ئەم گێژاوە 

 ئەم دەس تێوەردانى پیاوە 

 بڵێن  ێ شت

 و ئەوانیش کێن! تابزانین ئێوە چین

 دانچ کونجوکەلێنێک ڵێن لە بپێمنا

 ڕێگەى دان  ێک

 بەکام یاسا، بەکام رەوا 

 خۆتان کردۆتە پێشەوا!؟ 

 ک تاڵن و ئێوە بەرازى ت ، انئافرەت ومە لە من بیست

 مۆتەکە، ئێوە وەچەى دایکى هاڵن! ئێوە شەوە، یا 

 ژارو ئازارى تەنیایى  ێ وەک من نەیچەشتب  ێکەس

 و بایی! نگچەنێکە پارسە  دو دڵ، بۆ ێ نەزان ێ ئەش

 ئەى خاوەنى هۆڵى ئارا، ئەى بادەوان 

 ئەى پاکژى هێشتا کچۆڵەى بەویژدان 

 بەش  ێ ب  ێناو، من  ێ ب  ێمن

 نیشتمانم دابەش   ێمن
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 سەرو شوێنم  ێ کە ب ێمن

 قێنم!؟ وبن  چاویش ێئەب 

 و بیستن بۆنو تامو هەست 

 جوانى ویستن 

 ێ واز لێبێنم، یادانیشم دەرکەنار

 ؟ ێ ۆردار، یا زێداگیرکەر  ێپێم خۆشناب 

 ێ ئەوەى ئەم بیرە کۆنانە ئەیانەو

 ؟ ێ خواستى داگیرکەرا یەکناکەو ڵلەگە

 بەرەنجامى نەخشەى ئەوان 

 ن نیە!؟ و وەکو سایەقە ر،  خواستى ئەمان

 نەتەوەیە ئەم  ئایا بۆ 

 ون نیە؟ و گرێى دەردەرد  ،و ئەنجامهەرد 

 کى ئەم هۆڵە وکەواتە ب

 ئەى کچۆڵە 

 وەرە ئەمشەو بەکوێرایى چاوى دوژمن 

 چاوى من  با چاوى تۆ، با

 نەچێژن خەو 

 وەرە ئەمشەو 

 تا بەیانى بادەنۆشى 

 وەرە ئەمشەو شەوى خۆشى 
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 بەرینە سەر، بەیادى ئەو نازەنینە خۆشەویستەى 

 پەستەى ئەم ژینە  ێسەردەم

 ئەکردە مەڵبەندى ئاهەنگ 

 و دەنگ شانۆى سازو ئاواز 

 وەرە پیاڵەى مەیم پڕکە 

 کڕکە  ێ وم کەمبیرى هەڵچ

 فەرامۆشم نەکەى ئەمشەو 

 بەڵکو بادە دیمەنى ئەو 

 لەناو هۆاڵ  ێوەک خەیاڵ

 و نۆاڵ لەجوانێکى نەرم 

 بێنێتە بەرچاوى مەستم 

 مژى هەستم الدا تەمو

 شەنگ شۆخوتێکەمو بڵێم ئۆخەى ئەى  وی ر

 ئێستاکە گوێم کراوەیە، ئێستا ئاهەنگ 

 و تەلى هۆشم ێ ئەدا لەژ

 ئەگەرچى هێشتا لەناخا بەپەرۆشم 

 ێ چونکە جار 

 ێ من هەر یار 

 لەگەڵمایە 

 گرێى دڵخوازەکانیتر لەدڵمایە
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 خاک نیشتمانى وێرانە

 سروشتى پاک، رەوشتى چاک

 ئااڵى شەکاوەى کوردستان 

 و نان ینەهێشتنى کێشەى کارو برسێت 

 ژینى شادى  ییو سەربەخۆ

 تامى شیرینى ئازادى 

 یان گەیشتم وکە بەهەم 

 ئەوسا ئەڵێم بەبڕشتم 

 ئەوسا شایى تەواو ئەکەم 

 ئەمسەر تا ئەوسەرى نەتەوەکەم  ڵەلەگ

 شیاوی وتنە: 

چەپڵەڕێزانی هۆڵەکە، دوبارەو چەنبارە، ئێستەش لەگوێما  -1
 ئەزرنگێتەوە. 

بۆگیانی پاکی شەهیدی وشە، دڵشاد  لەم یادەوەریەدا، هەزار درود -2
 مەریوانی، کە دواجار 

لەسەرئەوەی قوتابییەکانی فێری نوسینی کوردی بەالتینی ئەکرد، رژێمی  
 بەئس شەهیدیکرد! 
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 لێدوان لەوانە: ٣٤بینین   ٩٨
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 ئۆڵۆمپیاتی خۆمان! 

وە کە لەشاری  وت 1996نەی ئۆڵۆمپیادی هاوینەی ئەم هۆنراوەیەمان بەبۆ 
هیچ لەم دەڤەرەی   و کاتەوە تا ئێستا،، ئاخۆ لە ئەتڵەنتەی ئەمریکا بەڕێوەچو

 ئێمە گۆڕراوە؟ 

 ئەم وێنەیە لەسەر بورجەکەی شاری ئەتڵەنتەوە گیراوە 

 

 

 ئۆڵۆمپیە 

 مەڵێن جا ئۆڵۆمپی چیە! 

 ئا ئەوەتا 

 لەئەتڵەنتا 

 بڕکێیە پێش 

 ئااڵی نەتەوەی خۆی پێیە  و هەرتیپێک
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 و برەو هاوارەو هاندان

 و جامی گرەو مەدالیا بۆ 

 و کوڕە سپیو کچ وڕەش

 و شاربەگڕە تۆپو یاری 

 ئەوانە ئەگەرچی وازین 

 بۆ واڵتیان جێی شانازین 

 پرسیارم کرد 

 و کوا ئااڵی کورد ئەی کوا تیپ 

 بۆچی ئێمەش 

 نەبین بەبەش 

 لەئۆڵۆمپیای ئاوەهادا 

 لەژێر سێبەری ئااڵدا؟ 

 سەرانی کورد 

 بۆ کارێکی وایان نەکرد 

 کە )ماوە( پێ 

 اڵی ئێمەش شەکاوەبێ؟ ئا

 هەژارێکی بێ دەرەتان 

 کەئەینااڵن 

 ئەوە نیە لەکوردستان   وتی جا ئۆڵۆمپی چیە!

 لەمەیدانی پێشکەوتنان!؟ دەیان گروپ 
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 گرەو گرەو 

 و برەو پێش بڕکێو هاندانە 

 و تەنگە هەڵئاوسانی ورگ  گرەو لەسەر

 گەرچی نەنگە 

 بەاڵم ئااڵ.. بەڵکو پەردە 

 و سەوزو زەردە ورو سپیس

 بەزمانی کوردیی پەتی 

 ئۆڵۆمپیای پارتایەتی   ناوی ئەنێن

 و تۆپێنی گومرگە وازی

 ئۆڵۆمپی بۆ تیکەی ورگە 

 هاوار هاوار 

 و گیانی هەژار اننیشتم  نەتە وبەرب 

 و پێناوە بۆ ئەو مەبەست 

 کەم جێ ماوە 

 ئۆڵۆمپی بەبێ هەرابێ 

 خوێنی تێدا نەڕژابێ 

 و گومرگی زۆر باجو ماج

 - بەگەلێ جۆر:

 لەسەر خۆراک 

 لەسەر پۆشاک 
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 و لەسەر بەنزین لەسەر نەوت

 تا ئەگاتە کۆکەو پژمین ،  شتێ و هەم

 بۆ هەمان کار 

 جار! وجارو د 

 دوا ئەنجامیش ئەم گومرگە وەکو ڕەشمار 

 تەنیا ملی بابای هەژار!  ئەئاڵێتە

 و چیمان هەب 

 و بەتااڵنی لەدەسمان چ 

 ئاخر ئیتر 

 پتر  لەمە

 چیتر بکەین 

 ئەم گومرگە بۆچی بدەین!؟ 

 کوێرو کەڕیش ئەزانێ خۆ 

 ناکەوێتە بریی نانێ 

 تەنیا جارێ 

 بۆ بێکارێ، یانەدارێ 

 کێ بێ ئەمڕۆ لەکوردستان 

 نەزانێ باجی بێ ویژدان 

 و گەڕە بۆ پیالنو فێڵ

 یا بۆ شەڕە 
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 یا بۆ سەرخوانی شەوانە 

 یا بۆ بانکی هەندەرانە 

 ئوڵۆمپیایە 

 و شۆخی گایە گەمەی ڕم

 الوی گەرمیان 

 الوی کوێستان 

 ی شەڕی ناوخۆ ئەکرێنە گا

 مەپرسە بۆ! 

 پرسیارێکی وا نابەجێ 

 ئەشێ سەری تێدا بچێ 

 ئەبێ هەمیشە بترسیت 

 ناگونجێت جارێ بپرسیت: 

 کەناوی مافی مرۆڤە  و سیناریۆیەی ئەو چیرۆک 

 ئەگاتە دەوری پرۆڤە!؟   لەکام شانۆی گاڵتەجاڕی

 نابەجێ یە   ،پرسیاری وا

 پێش بڕکێ یە 

 کێ رمیدا لەگازی پشت 

 زیاترینی دابەکوشت کێ 

 پاڵەوانە 

 خاوەن شکۆی شەهیدانە! 
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 ئۆڵۆمپیایە 

 ئازادیی بەبێ یاسایە 

 رە ودەنگی دەهۆڵی لەد 

 رە وواڵتی بەبێ دەست 

 ی بەرەاڵیە یدیمکواس

 یە یاسا ێ دەوڵەتێکى ب

 دیوانە  و وەزارەتی د 

 دەزگایەکی بەبێگیانە 

 جێی پێکەنین پەرلەمانە 

 هۆڵی گەمەی پارتەکانە 

 مەن ئەندامەکانی ئەنجو

 داشی دامەن 

 پلەو پایە بۆ نادانە 

 و پیادانە ئاودیو کردن

 و گوندو ناوچەیە شارێن 

 پارچەیە   وهەرێمێکی د 

 ڕاگوێزانە 

 و خێزانە ئەنفالی ماڵ

 مەیدانێکە کێ بەکێیە! 

 جێگە ڕاوی دراوسێیە 
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 دراوسێی دژ

 بگرو بکوژ 

 دەسیان ئەگاتە هەرشارێ 

 و بەرەنگارێ بەبێ ترس

 ئۆڵۆمپیایە 

 ایە جۆرو ناجۆری سزسەیر لەالی 

 تاوان بەپێی بااڵو دەستە 

 ئەوەی لەپێشەو مەبەستە 

 نەکو سزا، بەڵکو تاوان 

 ئەیکاتە )خان( 

 کە ونیوە بااڵ سزای س 

 کە وتەنیا بۆ سەری بچ گورزی گران 

 پۆلیسخانە 

 و دیدەوانە خۆی لەجیاتی دادوەریشو داواکار

 لەئاسایش هەرمەپرسە 

 ! چەن بەترسە 

 ەنیا کاریان بێ کارییە ت  فەرمانگەکان

 یایارییە 

 سى ئەوخەڵکە وبەچارەن

 کەڵکە  کۆششێ بێ  و هەم
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 خەستەخانە بێ دەرمانە 

 جێی وچانی پزیشکانە 

 ئوڵۆمپیایە 

 ماراسۆنی بێ هەرایە 

 کۆچی الوە 

 کۆچی ژنە، کۆچی پیاوە 

 و هونەرە کۆچی زانست

 لەدەرە  وڕ

 ئەوەی هێزێکی تیاماوە 

 لێکی پێ ماوە وئەوەی پ 

 ی ڕێگەوبان و ئەیکاتە تێش

 بەاڵی ناگەهان    یو مەترس

 کار بەجێ دێڵێ بۆ کەسو

 و گەلی بیمار چش لەخاک 

 یان ئەویش وەکو پێشەوا  ئەی بۆچی نا! 

 نیشتمان!؟  و د  بۆچی نەبێتە خاوەنی 

 و دیارە ون ڕ

 پۆرتی ئەو خوارە بێ پەسا

 لەم دەڤەرە 

 کەس نابێتە سەری گەورە! 



269 
 

 ئۆڵۆمپیایە 

 لەوەدایە کێشەی گەورە 

 کڕنابنەوە ، برادەران ژەمەن بوردەن

 پڕنابنەوە ،  دەریایەکی بێ ئەندازەن

 ئۆڵۆمپیە 

 مەڵێن جا ئۆڵۆمپی چیە 

 ڕۆژی ڕەشە 

 و بەشە مرۆڤی بێ چار 

 کوڕو کاڵی ڕاونراوە 

 وبڕی نابەکاوە کوشت 

 ڕێز بۆ کەسى دڕو هارە 

 و دارە ەروەری بۆ لیس س

 سە سەرشێتەکە وئەی پێن 

 ملت ئەوەندەی پەتێکە 

 مەندە زیاتر مەکێڵە لە

 ئاو لەسەرچاوەوە لێڵە 

 19/7/1996سلێمانی: 

 لێدوان لەوانە: ٤٦بینین   ٩٦
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 پاڵەپەستۆ 

 ئاژاوەیەک بو، ئەهاتن، ئەچون، هێرشیان ئەبرد، ئەو خەڵکە زۆرە 

 کەسێکم نەدى گوێ بدا بەکەس، یا گوێ بەیاساى ڕەوشتو نۆرە 

 جوانێکیان هاویشتە کەنار شەپۆلێ ئەچو، شەپۆلێ ئەهات، منو 

 ئەم بێبەشبونە، بو بەهۆکارى خۆشەویستیمان، دوایى بوینە یار 

 چ دەسکەوتێکو بەشێکى زۆربو، ئۆخەى لەوبەشە، لەدەسکەوتى وا! 

 شێخێ پێیوتم: ئەشێ نزولەت گەیشتبێتە دەرگاوانى خوا!! 

 وتم ئەی بەڕێز: سەیری مێژوکە، هەروەهابوەو ئێستەش وەهایە 
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 یا بەبیرو هێز، مافو بەشی وا، الی خواش رەوایە  بەپاڵەپەستۆ،

 لێدەوان لەوانە:  ٤٢بینین  ١٠٠

 

 

 ! بیرێکى ئاڵۆز

 ێ دەستى بەرداب ێتۆ بڵێى سروشت ئەوەى کردب

 !؟ ێدەریاى بێبنى جوانیى ئەوا وەرداب پێى لەناو 

 ێ س، خواوەندى جوانى، لەگەڵیا جیابتۆ بڵێى ڤینۆ

 !؟ ێیاب رەوتەکەى، ئاسۆ گر زەوى بێنازى نەرمە 

 تۆ بڵێی چاوی بریسکەو نیگای گەشی بڕابێ 

 و گۆنای زەرد هەڵگەڕابێ!؟ پێستە ئاڵەکەی المل 

 ێ تۆ بڵێى شەوقى قژو رەنگو بۆى هەڵبزرکاب
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 !؟ ێ لەشە نەرمەکەى سیسو ژاکابگەردنو سنگو 

 ێ تۆ بڵێى لێوى تەڕو پاراوى وشکو لکاب 

 !؟ ێ دەنگى، خنکاباوازى پێکەنینەکەى، و ئ سۆز

 ێ ى تەمەن فرسەتى لەناو دەمى هێناب تۆبڵێ

 و بەرامە خۆشەى لەبن هێنابێ!؟ ئەو تامو بۆن 

 !؟ ێتۆ بڵێى منیش چاوى سەرنجو سەرم شێواب 

 ێ ، من نەگۆڕاوم، ماڵى ئاوابێ، گەر وابێناب 

 ێ وە، هەر واى ئەبینم، گەر لەدڵدابمن چۆنم دی

 ێ یداب وهەر شێوەى ئەوساى دێتە بەرچاوم هەرچى ر 

 خۆشەویستی گەر لەکورەی هەستا زاخاو درابێ 

 وەکو نیشتمان ئەمێنێ هەرچەن کاول کرابێ! 
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 لێدوان لەوانە: ٥٣نین  
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 رازی مەڕی شار بۆمەڕی کێوی 

 براى باشى مەڕى ئەم چیاو چیام 

 وانەزانى من لێرە لەخۆشیام 

 گۆشتەم  وخاوەن ئەم هەم 

 و پۆشتەم تێرو تەسەل 

 بم زۆر شادو بەختیار ێئیتر ئەب 

 بم و کارێکى ڕەوا لەباربۆ هەم 

 نەخێر ئەژیم بەپەستى 

 چێژى سەربەستى ور لەد 

 مەڕى شارستانى لەمافى ێ بەڵ

 و گەزافى الفلەشانازى، یا لە 

 بەشە  ێ هەتابڵێى ب

 رەشە کەساسو چارە

 باسى ڕۆژانى دێرین   ێبۆ ئەو ناش 

 نەبا سەگى خوێڕیى لێبێتە حەپین 

 دەمارگیرە  ێپێى بڵ 

 هەزار پشتى لەبیرە! 

 و قەسابیشى لێپڕکا بیگەزێت 
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 تر گوزەرانى لێشڕکای ئەوەندە

 برا ئاخۆ ئەزانى 

 مەڕى شارستانى  کە

 هۆزى بۆ و کارێکى تایبەت گەر بێت 

 ئەنجامبدا ئەیشکێنن قەپۆزى 

 ئەڵێن بیرى چەن تەسکە 

 و کەسکە! ڵبەرهەمى کا

 کوشتن بۆ ێ و پەیدا ئەبئیتر بیان

 و خوێنڕشتن پێست، سەربڕین بۆ کەوڵى  

 چەقۆ ئەنێنە بینى 

 ئەڵێن مەڕى شۆڤێنى 

 ناگرى بەپێستى لەشتەوە تۆ بۆ دەس 

 ناترسى بەدەم زریانى وەشتەوە 

 ێ خوریى لەشت نەمێن

 !؟ ێ با( بیباتو بیهێن)

 من هەرچیم هەیە  ێ بڵ  ێئەوە ناشب 

 ئێوەیە وى هەر بۆهەم   ،خۆم نییەبۆ

 ئەگینا خاڵى گومان 
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 بەتاوان  ێ ئەسوڕێنر 

 خرێتە ناو دەفتەرى رەشکراوەئە

 تاماوە   ێبەشى تەویلەى تار ئەب 

 ێ هەر ساتێکى مردن

 ێ یا بۆ کوشتن بردن

 ئێستا ئەوانە بەهەرجا بێگانەن 

 ئەمانەى خۆمان کە مشتۆى هەمانەن 

 مەڕە التەکان  ێ بەڵ

 ڕێنمان  ، لێناگەڕێن

 ن گەر ناویان بهێنى و ئەوانیش فێرب

 شۆڤێنى   :و پێت ئەڵێن لێتراستئەبنەوە 

 منى خاوەن بیرى چاک 

 ئەکەن بەمەڕى ناپاک! 

 دەتوخوا وەرە مەمرە لەداخانا 

 لەبانا  ێمەڕە التەش ڕێت پێبگر 

 ێ من کە ئەمە حاڵمب

 ێ ئەمە ژینى تاڵمب

 ێشۆڤێنێتى بۆم ناب  ێ نازان ێک
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 ێ چ باب  لە  ێنەزان   ێمەگەر کەس 

 لەسەر ئەو زەوییە دێمە 

 ئێمە! کەوتۆتەوە بۆ 

 دوژمنم بۆ کاوێژى ئەو وشانەى 

 چەقۆى تیژیان پێئەنێتە گەردنم 

 مشتۆى هەمانە ئاى لە

 لەسیخورمەى مەڕانە! 

 نەکاتە کەس  و کاکە یاخوا بەدى ر

 و بەس دەردى من هەر مەڕەالتە نیە

 من داخ و دەردم زۆرە 

 بۆت باس ئەکەم بەنۆرە 

 پەناو پشتا   لەئاستى منى بێ وا

 لەژێر گرمەگرمى هەورى باڕشتا 

 مەڕە مشنى کەرباب 

 بۆتە نۆکەرى قەساب 

 ێ ، لەبەهارا ئەزەڕێناباڕێن 

 ێ ، بەخێوى خۆى ئەوەڕێناباڕێن 

 ش وم بەمشەمش مڕو
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 ش وپ  ێ جۆ، چڵ ێ بۆ دەنک

 دەوەرە هەمدیسان مەمرە لەداخا

 لەشاخا  ێ قەل بخوێن ،بەرامبەر کەو

 مەڕە مشەى کۆڵەوار

 لێمان بۆتە سەگى هار! 

 ێ ئینجا کاکە بۆمنى زۆر بێبەخت

 ێ ناوەخت  جار بەجارە لەکاتێکی 

 مەڕێکى ترى چڵمن 

 کەرى جرپن بە  ێئەب 

 باڕەى وەک زەڕینى گوێدرێژى دێز 

 و پێز سۆزى تیا هەیەو نە ئاواز نە

 و زەڕە زەڕ باڕە باڕ 

 بۆ زیانى رانە مەڕ 

 ێ هەر ئەزەڕ  ێتا خۆشى ئەتۆپ هە

 ێ لەوەڕ ێ ، یا بێهیچ بەهار  ێبەب 

 نەزان   ێ کەچى الى هەند 

 بەپەندى زەمان   ێناب 

 چیام  و ئەوئەم چیاجا براى مەڕى 
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 ئێستاکە زانیت من چەن لەخۆشیام!؟ 

 خۆزگەم بەخۆت کە شادى 

 برسیشبى خۆ ئازادى 

 ئالیکراستە من ئاخوڕم پڕە لە 

 و سەرماى شەوى تاریک ناچێژم گەرما 

 ر لەشارستانى وتۆش د 

 و کێوانى مەڕى چیا 

 سک برسى، دەربەدەر و تێر، د  ێ بەسک

 بەاڵم تاجى جەوامێریت وا لەسەر 

 پشکە و و د ئەوەى مار

 لەئاستى تۆدا مشکە 

 ورگى تێرى ژێر دەستى   ێبانەمێن

 برسێتى بەسەربەستى   ێگەشەدارب

 1984سلێمانی: 

 لێدوان لەوانە: ٢٧بینین   ٩٢
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 چەپکێ گوڵ 

ن  و ربوسڕێى کوردایەتى، هانمان ئەدات بۆ  کردنەوەى شەهیدەکانىیاد 

کە نەتەوەکەمان هەمیشە   ێئەسەلمێنى نەتەوایەتیمان، پێمان لەسەر خەبات

زیاتر   ێ نى داوە لەم پێناوەدا. تەنها تۆزەو قورباونى بوهیواى ڕزگارب 

راستى بەرەو ئامانجى پیرۆزمان  خۆشکردنى بڵێسەى کوردایەتى، رێى 

 نە ناو جیهانى هیواى نەمرمانەوە. و چبۆڕۆشنئەکاتەوە بۆ 

 ئەى کۆترەکەم: رابەرى هەست 

 مەست ئەى سپى پۆش، چاو رەشى 

 و مەنگ ورى هێمنک سودەن

 زیان، دوژمنى جەنگ ێئەى ب 

 ک، دۆستى هەژار و ئەى ئێسک س

 دوژمنى زۆر، قین لەزۆردار

 جیهان  یی ئەى نیشانەى ئاشت 

 ئەى کۆترەکەم: شامەلى جوان
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 چاوم لێتە، لەو نزارە 

 و نازدارە دیمەنت جوان 

 خۆوە گوێم لێتە وا لەبەر

 بەدەم رەوتى وردى رێوە 

 سۆزى ئاوازى خۆش   ێتاو 

 ناڵەى گەرمى بەجۆش   ێتاو 

 ئەتاوێنى بەسەر ئەرزا 

 بەسەر لوتکەى کەژى بەرزا

 کە ئەبینى بەرەى گەالن 

 ئەڵێن: ئاشتى، ئاشتى جیهان 

 ێ شادمانب ێمرۆڤ ئەب 

 بێ لەزیانو ی ور لەدیلد 

 ئیتر گەشەى شادمانى 

 بەپارچەیەک جوانى   ئەتکا 

 لەم الشەوە کەئەبینى 

 نى وو زەب یژیانى کز 

 واڵتى ژێر دەستى زۆردار 

 داخى کەساس، ئاخى هەژار 
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 تەمى پەستى وەک پەردەى رەش

 بەرچاوى گەش  ێداى ئەپۆش

 ئەى کۆترەکەم، جوانى خرپن 

 خنجیالنە، هۆگرى من 

 منیش وەک تۆ ئێستە مەستم 

 پەستم   ێشادو، دەم ێەمد 

 کوردستانم هەروەک جیهان 

 وێران!  ێ ئاواو بەش ێ بەش

 بزەى لێوم  ێ کە دیت تۆز 

 ى پەشێوم وخستە ر  یی ون ر

 لەخاکى واڵتم  ێ بەش

 ئەبینم: ئاوایە، شادم 

 ئاوایە بەڕێى پیاوەتى 

 بە بیرى نوێى کوردایەتى 

 هیوام زۆرە ئەمجارە کورد 

 و هەڵمەتى برد ڕی کە راپە

 ، هەڵمەتى پیاو ێهەڵمەت ئەب 

 نە وەک چاو وسەرکەوتنى ر 
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 خۆى چونکە هەر خۆى بەخۆى بۆ

 تۆى.. دێتە مەیدان، مەیدانیش 

 ئەى خاکى کوردستانم   ،تۆ

 ئەى سەرچاوەى تێکۆشانم 

 کەپەستم دێتە پێش چاوم 

 ى واڵتى شێواوم و مێژ

 یەک؟ سەراپا سەر و چ مێژ 

 و دەردى سەر! وى ئازار هەم

 ئەمڕۆ نۆزدەى جۆزەردانە 

 بیرم الى چوار قارەمانە 

 چوار شەهیدى ڕێى نیشتمان 

 کوردستان کە بۆکوردو بۆ

 کرانە قۆچى قوربانى 

 اڵى پەنهانى!! نرانە چ

 ئەى کۆترەکەم: بەهیواى تۆ 

 چاوەڕوانم، سادەى بڕۆ 

 بەیادى گیانى شەهیدان 

 گوڵى جوان  ێبۆم بێنە چەپک
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 ێ ورى تیاب : گوڵى سێ چەپک

 ێ بەخوێنى کورد ئاودراب

 : هەر چڵەى لەجێیە ێ چەپک

 رواو لەناو چەقى رێیە 

 کە بگاتە ئامانجى من 

 ربى لە ئاواتى دوژمن ود 

 مهاباد! گوڵێکى گەش لە 

 گەش هەر وەکو بیرى ئازاد 

 و : ئائێرە بێتیا نوسراب 

 و جێى کۆمارى کوردى زیند 

 کە کوردستان  و لێرەداب

 ئااڵى بەرزى خۆى داچەقان 

 و ئەم هەوارە بۆ ئەم خاکە 

 )قازى( درا لەسێدارە!! 

 ئەى کۆترەکەم: شامەلى جوان

 کوێستان لەوێوە بفڕە بۆ

 دیاربەکر بۆ ناو دەرسیم بۆ

 نى نەمر بۆالى گۆڕى دوا
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 گۆڕى: پیران، دوکتۆر فوئاد 

 پێشەواى کوردى ئازاد  ود 

 کە وەک شێرى نەڕى مەیدان 

 کۆڵدان  ێ دەم بەخەندەو بەب

 و تۆڵەى کوردستان بۆ ماف

 لەسەر سێدارە راوەستان! 

 سەر  ێڵێکى بن لەوێش چ

 بەر بگرە  هەڵسەو بڕۆ ڕێ 

 هەتا ئەگەیتە ناو بەرزان 

 بەرزان، بەرزانى قارەمان!! 

 جوانە  ێ کام گوڵ ێ بگەڕ

 نیشانەى خوێنى الوانە 

 و بازیان )بیکە(و بڕۆ روە 

 لەوێش الى بەردە قارەمان 

 لەو شوێنەدا کە )شێخ( گیرا 

 خوێنى گەشى لەشى ڕژا 

 ئا لەوێدا چڵێکیکە 

 و دەسکەنەیکە هەڵبژێرە
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 بۆم بێنە ئەو چەپکە گوڵە 

 تا بینێمە سەر ئەم دڵە 

 تێر بۆنیکەم، بڵێم ئۆخەى 

 ە، دەى! وخاوەنى مێژکورد 

 و شەقامى شار وەنجا ر ئ

 بڕۆم بڵێم: چینى هەژار 

 بێن لەگەڵم ڕۆژى ژینە 

 بێن لەگەڵم ئەى خەڵکینە 

 بۆ سەر گۆڕى چوار قارەمان 

 چوار شەهیدى رێى نیشتمان 

 رێگەم بدەن  ێوین لەو کە چ 

 وەتەن   بڵێم بۆ  ێود سر

 گەش هەر وەکو دڵۆپى خوێن 

 و بڵێن: گشت لەگەڵما بێن 

 ئەمڕۆ بزەى تەڕە ژیان 

 بزەى لێوى تێکۆشەرە 

 بەتێکۆشان کوردستانم 

 ئازاد ئەکەم، سەروگیانم 
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 ئەکەم بە پێخورى خەبات 

 واڵت خەبات بۆکوردو بۆ 

 و خوێشچەندە خۆشە بۆقەوم

 خۆڵەمێش بم بەئاگر، بە 

 کوردستانم فراوانە 

 کى رازوەى جیهانە وب

 پەیمانە دوا تنۆکى خوێن 

 ، یاخود لەهەر شوێن ێلێرەب

 بەقوربانى ئەوى ئەکەم 

 بۆ ئەو ئەژیم، سامانەکەم 

 و ئێسکى لەشم گۆشت  ڵلەگە

 بەشم ێبۆ ئەوەو خۆم لێى ب 

 براى کوردى خاوەنى هۆش 

 تۆ گوێبگرە لەمژدەى خۆش 

 ئەمڕۆ ئەبینم نیشتمان 

 وەک گواڵڵەى بەهارى جوان 

 و چاوى گەشە ور کوڵمى س 

 خەشە  ێ تومەز بیرێکى ب
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 و : دەى ز ێ تیا باڵوەو ئەڵ

 و کوردستانى یەکگرتبۆ

 دە سەنگینە ودواى ئەم سر 

 ئەو چەپکە گوڵە خوێنینە 

 کە تۆ: گیانە، ئەى کۆترى جوان 

 کۆت کردەوە لەکوردستان 

 ێ دێنین لەو چەپکە هەر چڵ

 ێ ئەنێینە سەر مستە گڵ

 سەر گۆڕى ئەو نەمرانە 

 ە شێرە کوردانە وئەو بێچ 

 گۆڕى: )قودسى( شەهیدى الو 

 )عیزەت، خەیرى، گۆڕى خۆشناو( 

 هەزارانی وەکو ئەوان 

 لەو رێیەدا لەچاڵنران 

 ئنجا ئەڵێین: ئەى شەهیدان 

 سوێندم بەخاکى کوردستان 

 سوێندم بەگیانى نەمرتان 

 بەو ڕێیەى ئێوە کە گرتتان 
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 ئێمەش سەربازى ئەو ڕێیەین 

 و جێیەین قوربانى ئەم خاک

 مەدەن  ڵلەد  ڵونو د بن 

 ئەى شەهیدانى رێى وەتەن. 

 باڵوکراوەتەوە. ١٩٦٠کوردایەتیدا  لەدیوانی 

 لێدوان لەوانە: ٣٨بینین   ٩٥
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 جوانێکى سەردەمبۆ  ڕازێکى کالسیکیانە

 ،نازەنینم: وانەزانى راگوزارێکى سادەڕۆم

 ۆم بۆهەوارت، تەیارو ک ئەو چاوانە سوێندم،  بە  ،نا

 ێ ئەچێتو د  ێ ئەوێن  ێ وانەزانى پیادەڕۆیەک ب

 پیرى خۆم بۆگەیشتن بەمن وەکو دێوانە وێڵم  

 ڕێگەتم ، بۆ پەرستن لەێومە سەر ڕو هاتشێتم 

 و هۆم ، من کەنەفتى ڕۆژگارو مەبەستێى سۆزچاو 

 بەرم  ێ انەزانى کەفتەکارى وشکە ساڵێکى بو

 بۆم ەمێکى بەتامو شەونمێکت لێم بدا گەر، بەره

 نێکى ئاگرم و ، ناو دەرێبا سەریشم بەفرى کۆب

 خۆم وو کا هەرزەکارى بەبۆ گەیشتن، نەوجەوانو 

 تم، مەرجە ئاگر لەخۆبەردەم و لەى دەورى رومن پەپ

 تا لەڕێگەى هاتوچۆتا، هەردو باڵم بکەم بەمۆم 

با دڵێبم تاکو تەنیا، هۆگری چاوی دو بازم                                              
 تۆم چاوی بازی خاکی خۆمو چاوی ئەفسونی کاڵی 
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 لێدوان  لەوانە: ٣٨بەدڵبون    ٩٤
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 ا ەردەدڵ لەدورکەوتنەوەی دو ئازیزمدو د

 یەکەم: 

 بیرت ئەکەم نازدارەکەم 

 بیرت ئەکەم ئەى پەپولە ئاوارەکەم 

 بیرت ئەکەم لەناخەوە 

 و ئاخەوە ک بیرت ئەکەم بەدەم هەنس

 و لەهەژانا بیرت ئەکەم ی لەهێمن

 بیرت ئەکەم و ژانا  لەسرەوتو لەپەژارەو ئێش 

 لەئاشتیا، یا لەجەنگدا

 لەگێژاوا، لەبارو دۆخێکى مەنگدا

 لەهەر سۆزى ئاوازێکا 

 و هەر ڕازێکا سوسەى چپەى دەنگى هەر سکااڵ  ڵلەگە

 ێ بەرامبەر هەر پێکەنین

 ێ ن، یا زایەڵەى کۆڕى شی ێهەر هاوار

 بەداخێکى زیاترەوە بیرت ئەکەم 

 دامێنى نشێوى خەم شۆڕئەبمەوە بۆ

 زار جەخار بەو بیرەوە هە

 بەژار ێخەوم ئاڵۆز، خۆراکم لێ ئەب 

 ئەى پەپولە ئاوارەکەم 
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 ئەى فریشتە خۆشەویستە نازدارەکەم

 ێ هەمو کات

 ێ و ئاواتی بەهیواتم وەکو داخواز

 من دوکەوتوى جێگە پێتم 

 ڕۆژى چەقى رێتم  و  ئێشکگرى شەو 

 بەدوى تۆدا بەرباڵوم 

 و نەهاتا کشاوم لەڕێبازى هات

 لەناو دۆاڵ، بەسەر هەردو سەرشاخەوەم وام لەدەشتا، 

 و داخەوەم ەوێنەى رەوەندى هەجیج بەکۆڵێ خەم ب

 سوراخت ئەخولێمەوە بۆ  ،من شەپۆلى دەورى زەویم

 ئەدەم، ئەتلێمەوە   ڵلەبۆشایى ناکامیدا گێنگ

 ێ هەمو جار 

 ێ روبارو دەریادا ئەچمە خوار و بەقواڵیى گۆم

 ئەنجام   ێبەب 

 ام لەو کەنارى سەرسامیەى کە ئێستا تی 

 و نائومێدى ئەبینمەوە خۆمو خەم 

 لەوەى کردەم هى ژیانە یا هى خەوە!؟  ێ پرسیار  ێب

 نازدارەکەم 

 ئەى پەپولە ئاوارەکەم 

 و ناگەمە ئاستى سەرابت هەر ئەڕۆم
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 دەمى تینوم نادا لەجامى شەرابت 

 خۆشم ئەوێى گوڵى ونبوم 

 هێشتوم! م، بیرت ئەکەم لەو ساتەوە کە جێتبیرت ئەکە 

 دوەم: 

 ێ پێوانە تیایا ناوى ئەزر  ێداد  ێ نەمئەزانى کە ڕۆژ من  

 ێ ێرە، ئاسۆ لەتیشکى خۆر دائەبڕ ئەست   ێشەوگارى هاوین بەب

 بەئاگر   ێنى دوریى ئازیزم لەبۆتەى داڵ ئەب من نەمئەزا

 ڕێ ەناو دەمارى پاکى جەستەما کۆتەرەو پشکۆو ژیلەى ئەگل

 نێوان من نەمئەزانى )کەوانە(ى تاسەت بەپێچەوانەى بۆشایى  

 ێ تیرى کوشندەى کاریگەرترەو زیاتر ئەبڕ  ێکراوەب  تا

 ڵپەڕو با  ێ رم لەپێکراویشا بەبمن نەمئەزانى بازى جگە

 ێ بەدوى ئازیزا بااڵ ئەفڕ ، پسانەوە  ێ ب ، بەئاسمانەوە

 تۆییدا ێلەب  ێانى کە هەر ترپەیەک، هەر ڕاچەنین من نەمئەز

 ێ ئەدڕو ئارام ی ، پەردەى هێمن ێ ئەهەژێن  ڵد  ێ وەکو ئەتۆم

 من نەمئەزانى پەپولەى سۆزم لەخۆر بەگوڕتر ڕێگە تەیئەکا 

 ێ بەهەناسەیەک ئەکاو ئەبڕ ڵو مەنزهەزاران هەزار قۆناغ 

 من نەمئەزانى ساباتى فەڕت لەنزیکەوە نامۆیە بەمن 

 ێ کراسى خەمى ڕۆژانى دوریت بەشانو بااڵى منا ئەبڕ

 گەشت هەر پێکەنین، یا نیگاى   لەڕۆژان، نە ێ من نەمئەزانى ڕۆژ

 ێ شت ئەکڕ(تا) و ژانو لەرزینو ی و توڕەی( مان)ئارەزو: شەڕو 
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 وێرانکاریى دیوارى ورەم   پو ناڕەوا بۆمن نەمئەزانى پە

 ێ بەزەیى بەسەر کەالوەى داڵ ئەچڕ  ێلەدوریى تۆدا بەب 

 و یارى نگینە ئەزانى بەنادیاریت )ناتەبا( دیار من نەم 

 ێ گڕ ئەڵ، یا هەێخەنى ئەب چوبارە نائاساییەت، یابەم کۆ

 ڵ ایە کە تەنیا سوسەى هەواڵێکى لێمن نەمئەزانى دوریت وەه

 ێ ئەسڕ  ێ و ئەسرینى چاوى جۆگە ئاساییم ساتئارامی ئەدا

 ێ انى پارچەیەک هەناو وا هەرەس دێن من نەمئەزانى وزەم بەژ

 ێ خەوى ئەزڕ  :م الواز، ئامێرى بینین و دوانتواناى بیستن 

 ێ! واسوتێنەرە، ئازیزم چار من نەمئەزانى ئاگرى جگەر 

 ێ دەسەو ئامێزو باى هەناسەیەک، خەریکە هێزو توانام ئەبڕ

 من نەمئەزانى وێنەت لەتاسەم بەهیچ شێوەیەک جیا نابێتەوە 

 ! ێ ى چاوم مژدەى دەرکەوتن ئەدا لەپڕئاى لەو چرکەیەى بینای

 لێدوان لەوانە: ٥٠نین بی ١٠٤
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 بەهاری کوردستان 

دورخراوەیەکی سیاسیبوم لە ئەبوغرێب، بەدزیی پۆلیسەوە   ١٩٥٧ساڵی  
چوم بۆ بەغدا. لەقیبلەی ئامالی کوردەکەی بەشیر موشیر، رۆژنامەیەکی  

ژینم کڕی. گرەوێکی تیابو بۆجوانترین هۆنراوە بەسەر بەهاری  
کوردستاندا. ئەوە بوە هەوێنی ئەم هۆنراوەیەی خوارەوە کە بەپۆستدا  

ە. لیژنەکە پێکهاتبو لە ئەالئەدین سوجادی،  ناردم بۆ لیژنەی گرەوەک
رەشید ئارف، ئەنوەر سائیب و شەماڵ سائیب. هەر بە پۆستەدا وەاڵمم  

بۆهاتەوە کە هۆنراوەکەم بەیەکەم هەڵبژێردراوەو وەرە بۆ وەگرتنی  
خەاڵتەکە. ئەو ئەنجامە لە ژینو هیوادا باڵوکرایەوە. خەاڵتی دوەمیش  

 . بەخشرا بە مهەمەد رەسوڵ هاوار 

 جوانیى بەهار...؟ 

 بەهارى سەر وەرزى دیار

 و گەشەى ژیان زەردەخەنە

 ؟ بەهارى خاکى کوردستان

 سەر خاکێ بیگریو سەراپا

 لەپیتوفەڕ  پێک هاتبێ

 فێن.. ڵڕو نیگارى د ێلەج

 ڕەوێن لەباو شەماڵى خەم
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 و نزار لەدۆڵى کپ، چەم

 بەهەزار ەى هەزارلەلوتک

 و قەڵبەزەى زیوین لەتاڤگە

 فراوانى رەنگین دەشتى 

 و بێشەاڵنى چڕ لەسەوزە 

 و ڕوبارى بەخوڕ لەچاوە 

 لەقەدپاڵى گەردن نەخشین 

 لەسەیرانگاو هاویننشین 

 کوردستانێ ئەمانەى بێ 

 ؟ بەچى باسى لەدوایى دێ 

 هەڵوتن چۆن نوسینو پیا

 لەبن ن ەوەو نایەن نابڕێ

 و رو پەڕەو یا چۆن قەڵەم 

 و بەز و کۆتایى نایە ز

 چ داناو کامڵو ژیرێ 

 خاوەنى هۆشو بیرێ چ 

 و چنینى.. بۆ هۆنینەوە 

 چنینى تاراى زێڕینى: 

 و زنجیرەکەى هەستىرێچکە

 و سستى!؟؟ ە ئاڵۆز ننایە 
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 * 

 ئەمە کوردستانى ساکار 

 خۆ بیپوشێ بەرگى بەهار 

 کى شازادە وئەبێتە ب

 زەماوەند ئامادەکە بۆ

 پێوەى تا تەوقى سەر ر لە هە

 بەرگى سروشت ئەکاتە بەر 

 بۆنخۆشى لەهەر گوڵێکى  

 ئەکاتە لەشپۆشى  جۆرێ 

 دێنێو لە هەمیشەبەهار 

 دار کراسى نەرمى ورشە

 کەواى کوردى و، بۆێ ئەچن 

 رى هەردى ولە )گواڵڵە(ى س 

 بەر ئەنەخشێنێو ئەیکاتە

 بەسەر ڵ گو یی ون ر ولەجێى گ

 ى ناو ماڵى شار الوالو لە

 چەفتەى مۆرى گوڵنگەدار

 سورمەش وشک  ،هەڵئەبەستێ

 هەش  لەوالوە هەر بەسەرى 

 بۆ یەکخستنى دیمەن یا  
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 سوخمەى سەوز لەگیاى چیمەن 

 ى رەشانەهدوگمەو قەیتان ری

 ئەنێتە بانى سنگى گەش 

 بانى مەمانى خڕو قوت.. 

 ت وى ڕدوایى دێنێو لە مینا

 شان ئەکا بەدەسماڵى سەر 

 پۆى )ئەرخەوان(پولەکەى لە

 یا لەجێگەى خشڵى بێگەرد 

 و کۆى )گوڵى زەرد( لە شەست پەڕ 

 جۆر  و پارچەى هەم ئەکا بە 

 وەک الگیرە یا گوارەى شۆڕ

 سەرپۆشى یاخود دێنێو بۆ

 لە )نێرگس(ى زۆر بۆن خۆشى

 ئەچنێت بۆ شەرم، بۆ ناز 

 بۆ مەشخەڵى دڵى رێباز! 

 شەوبۆو نەسرینو دەمەشیر 

 لەجێى مورو و شیالنو زێڕ 

 بەڕشتەى گەلێ تەرز  ئەکا 

 بەرزیگوڵەباخیش بۆپان 

 سەر کەمەرى تەنگدیارە بۆ
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 نگ کێکى وا شە وکەمەرى ب 

 لەجێى پشتوێنى ڕەنگاوڕەنگ

 پشتوێنى ئاوریشمى بەسەنگ

 هەر پەلکە زێڕینە   ێئەب 

 لەم باخى ژینە  پێچ بخوا

 * 

 کە بەرگى  ێجا کوردستان

 ئەرکى  ێ بەرگى بەهارى ب

 !!.. ئیتر چۆن من!! ابێ ئا ئاو

 بن سەرو ێ و وشەى ببەد 

 ئەم بەهەشتى سەرزەمینە 

 ئەم نیشتمانە دێرینە.. 

 چوارچێوەى هەست بۆم ئەخرێتە 

 و پەست هەستى پڕو زویر 

 و پڕ زویر  ێزوێر بەڵ 

 چونکە داڵو پەپو و سیخوڕ

 و جەرگى جیهانە لەم کۆڕ

 لەم کانى فەڕو سامانە 

 بەسەربەستى هەڵئەپەڕن 

 ئەخۆن، ئەکەن، ئەبەن، ئەبڕن 
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 و پەڕندەش بەسەزمان مەل

 و زیان: پتر لەبێبەشی 

 و دەربەدەر شکار و ورا

 ەرو خوێن، لەشو سقەستى گیان

 و ریشە.. دەرهێنانى مۆخ

 ؟ !و موچەى هەمیشە ێ بەشیانب

 کەواتە با هەر بێدەنگبم 

 بم قوڕوقەپو کشو مەنگ

 بیڵێم   تەنها ئەوەى بشێ

 و ئەڵێم هەر ئەڵێم: وتومە 

 کەوى نیشتوى ناو هێالنە 

 رى خنجیالنە وک سودەن

 خاوەنى خۆشترین ئاواز 

 شامەلى زۆر شۆخى بەناز 

 و باریکلەجێو رێگەى تەنگ 

 و تاریک لەناو النەى پەست

 و سەر بێنە دەر چاو هەڵبڕە

 و دەر ببینە تاراى دەشت

 ر ور، لەودیو سن وبڕوانە د 

 ر وببینە کۆى گواڵڵەى س 
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 هێرۆى سپى نازدار ڵلەگە

 تە مژدەى گوڕى بەهار وج

 و لێکئااڵون! چۆن هەڵچون

 بۆ هەڵپەڕین تێکچڕاون 

 زەماوەندیان وەها قاڵە: 

 داڵە!! ژێرپێنراو دڕکو

 و بەقونە قون هەڵسە دەتۆش 

 و هێمن ورد   ،بەڕەوتى جوان

 و چیا لەناو باخو دەشت 

 و وریا ژیر ،بگێڕەچاو 

 چەن هاتە ڕێت باڵندەى جوان 

 خە تاکو هەموان ی شوێنخۆت

 گردئەبنەوە لەدەورى یەک 

 بەڵەک ئەوسا تێکڕا بەڕەش 

 و چریکەى دەنگبێ ێ زرمەى پ

 و زۆر مەنگوڵ : قدەنگى بیرێ

 لێى بێتە دەر ئاوازى خۆش 

 گشت بێنێتە جۆش  ێئاواز 

 وەها سازکەن   ێزەماوەند 

 داڵەکەرخۆر پەڕەوازکەن 
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 ساکە کوردستان تاکو ئەو

 خۆمان بۆخۆمانبێو هەر بۆ

 بەهار، نەورۆز، جەژن، شادى

 بەبزەى لێو بە ئازادى 

 ژیان  ڵبەسەربەرین لەگە

 تێکۆشان  بۆ کەواتە دەى..  

 لێدوان لەوانە: ٨٤بینین  ٢٠٦
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 رەسەنێ هەمو 

 وداو بوارێکا ر مە هە لە

 مو گیانێ نجی هە ری ره بە ، سروشت ری بە 

ن                                                               گمەده  یەهە  ،نبە زه  یەهە 
 شو ئارا گە  هاران کو گوڵزاری بە وه 

 پێشتریان چی جۆری لە کە

 نسە توخم ره ،  نمەچڵێ گوڵی درێژتە 

 ڕاملێ گە باوی واڵتانا، گە  رهبازاڕی هە بە 
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 م بێخە داگونجامو وچانێکم نە نە 

 بێئارام وتو بە سرهنە   ،وێڵو کارابوم میشە هە 

 م کەى واڵتە کەالوه دوى سۆزى کە لە

 وهنیشتە باڵیدا، نە لە و دواوه رهلی تینوم  بە مە

 نکتە وی یە ناری نیشتمان، ره تا کە هە 

 می الویم ى نزیک گوندی دهکە کانیە  کی نایە ونده

 نسە واى ره شتی جوان، نە هە ى بە وتی ئۆخە 

 لێدوان لەوانە: ٤٨بینین  ١٢٧
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 ە کوردێ کچ بۆ

 گوڵبژێرێکە لەو هۆنراوانەی لەژێر تیرۆری بەئسدا باڵومکردونەتەوە 

 بەم گوارە شۆڕەوە، جوانى، نێرگزە جاڕى بەهارە 

 ، ئێستا گوارە مۆدەى پەریزادى شارە ێجاران الد 

 

 بەرزە و سەرى  ێبەم گوارە شۆڕەوە سەرى ئەلەرزێن 

 کى جەژنى سەرى وەرزە وخۆى لەتەل داوە، رازاوە، ب 

 لەکە ڕێژە وى هەر پ و بەم گوارە شۆڕەوە بەرگى هەم

 لەکە تێکەڵى ورشەى ئەگریجەى درێژە وورشەى پ
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 و بەم گوارە شۆڕەوە لەشى پەرداغ، دەورى چاوى ڕشت 

 و بەکلى رەش، برۆ هەرڕەش، پڕو پەیوەست، هەڵنەگرت 

 و نەخشە ور پێى بەخەنە سو  بەم گوارە شۆڕەوە دەست 

 لەکەچن، بەسەرپێوەى پڕ لەورشە وپانیبەرزى پ 

 ەوە خشڵى داوە لەخۆى، بەاڵم کەمێ بەم گوارە شۆڕ

 بازن، سەرپەچەمێ  ێپاوانەى پێو مێخەکبەندو تاک 

 وردم  وارە شۆڕەوە ئەڵێ: واتایەکى گەلێ بەم گ 

 گوڵى گەشاوەى بەهارم، کچە کوردم، کچە کوردم 

 نیە من جوانیەکەم هەرلەش ێبەم گوارە شۆڕەوە ئەڵ

 نیە ەنیا بەبەرگەوە وێنەى گوڵێکى گەشمرۆڤ ت
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 من باوەڕم، من پیرۆزم  ێبەم گوارە شۆڕەوە ئەڵ

 من پەیکەرى کوردایەتیم، چرۆى داستانى نەورۆزم 

 بەم گوارە شۆڕە جوانەوە ئەکشێتەوە لەرەش بینى 

 ، چاوى پڕە لەگەش بینى ێبزەى دێتو پێئەکەن

 

 کوڕى کورد من ئەوینم بۆ ێئەڵبەم گوارە شۆڕەوە 

 الوی ئازای بەدەستوبرد   هاوبیرەکەم، پێشمەرگە بۆ 

 کى پەنجەى وبەم گوارە شۆڕە جوانەوە ئەڕوا لەسەر ن 

 و لەنجەى نگێکە، چۆپیى نوێیە بزواندنى لەش ئاهە 

 بەم گوارە شۆڕەوە شایى بەشێوەى شەنگى شاکارە 

 کێشى ناودارە ی، سەرچوپ ێپێشەواى کۆڕى هەڵپەرک

 من وەک جوانم نیازیشم پاک  ێگوارە شۆڕەوە ئەڵبەم 

 و کردەوەم چاک سەرچاوەى بیرو فەلسەفەم خۆماڵیە

 : لەجوانیدا تاکم نیە ێەم گوارە شۆڕەوە ئەڵب
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 ناکى لەمردنیش باکم نیە ور من پەروانەم، بۆ

 ێ شۆڕەوە نیگا بەچوار الدا ئەپرژێنبەم گوارە 

 ێ رەنگى دڵدارى ئەڕژێن ێ، دڵى دژ دائەخورپێن

 خۆشم دیلم  ،گوارە شۆڕەوە ئەڵێ: لەوەش زیاتر بەم 

 و ژیرم ادم چونکە بەهەست کچە کوردى وریا بەاڵم ش

 ی ئەم ئەرزەو ێ هەرچەن لەسەر ڕڵبەم گوارە شۆڕەوە ئە

 لەسەر خاکێک ئەژیم پێشێل، بێ دروشمەو بەبێ مەرزە 

 ێ: کەمن هەستم هەبێو نەمرێ ڵرە شۆڕەوە ئەبەم گوا

 گەنجی بگرێ  بەری ڕەنجوڕۆژێ ئەبێ داری ئێمەش  

 شەنگ گوارە شۆڕەوە ئەى جوان، ئەى کچەکورد، ئەى شۆخو بەم 

 و دەبەنگ هەزار سەرى بۆش   ێپێتب   بەقوربانى بەرى

  ١٩٨٣و دیوانی جوانی   3سەری کورد ژمارە و لەگۆڤاری ن*
 *وێنەکان تازەن   !ەوە د کرمباڵو
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 لێدوان لەوانە :  ٣٦بینین  ١٠١

 

 

 

 ڵۆک تەمە

 کان رهئێکسپایە  وتنخوازهپێشکە   نوسەرە ئیراکچیە ١٢٥ى  یڤێک بۆنامە پە 

 یره کى زۆر سە دنیایە 

 !  یره رچى باڵیبێ تە هە 

 ڕهپێستى مە  و لە گورگە 

 !  ڕهشە زوى لە ڕ ئاره مە

 گایە پشتى  سە زین لە 

 !  اڵن: گایە پاشاى بێشە 
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 فێڵى پشیلە شێر بە 

 لیلە ڵێکى زه ئاژه 

 رنوسە  گوایە    نێ ڵکاخە

 ر! باپیرى کە ت لەحمە ره

 ڕۆن دا ئە ناو جۆگە بە 

 خۆن ئە  ردوالوه هە لە

 نسکوێی قازانو دیزه ئە 

 ننچیزه رو چە مسە نجە چە

 شێن خۆیانن موه ڵەقە

 یدانن دۆنکیشۆتى مە 

 یان زانن خامە وائە 

 وان ! و تیروکە شمشێره 

 رن رچى ئیکسپایە گە

 رندارى  بێبە  زڕه

 رشان زانن گۆشتی سە ە ئ

 ژێر دان  دێتە  کوێوه لە

 مینە ورى کە دوگى چە 

 بۆ پێخۆرى زۆرینە 

 وانە الیان راستو ره 

 !  ماف بۆ بێ ماف تاوانە 
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 باره و لە لەن هە لێده

 !   کێشکردنى دۆالره 

 ژارپرۆلیتێرى هە 

 الرنى تە خاوه بو بە 

 !وساوه هاوڕێیانى چە 

 سوڕماوه رم لێیان سە

 رزى باران وه جوتیان بە 

 رزی شاران مەئاشیان لە 

 کۆستە ڵکا، کۆستە باش هە 

 نی پۆستە رچی خاوه هە 

 شڕهڵدێ تا گونده بۆیهە 

 شرى هە سەش بە ڵکەو خە ئە 

 رهمە یرو سە و سە یره سە

 !  وره و چ ده چ رۆژێکە 

 رانى دوامۆدێل نوسە 

 ڵکى گێل خە  الیانوایە 

 زاننوائە رش هە ئێستە 

 ى جارانن ڵەتە گوڕنە 

 رین روه لێن مرۆڤپە ئە 

 رین! نوێ بیرو تێکۆشە 
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 زانن ڵکى: نە کو خە وه 

 کى کام بێستانن روه 

 م رهەبێستانێکى بێبە 

 مر کە بە هیچ پڕو لە لە

 ماسی ک سەگى کونە وه 

 پاسی!  جرتاوایە لە

 پڕو وڕو کاس   لێره

 پاس!  وێ ڕێی خوادا لە لە

 ! پیاوچاکانە و ئاوا ئە 

 رۆشن بۆبێگانە پە 

 راتیان و بە   بۆ )داهات 

 * کێتیی واڵتیان!(بۆ یە 

 بهێنێ  با درزێ نە 

 بێ ماف مافى بسێنێ 

 ر ئاغابێ کو نۆکە وه 

 دابێ! و گە ئاغاش کۆیلە 

 کو شاخێ روه لێ هە بە 

 داخێژانگرتنى لە 

 یتوهاوار زار هە هەبە 

 خوار!  وتە مشکێکیان لێکە 
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 تان داڕزێ خامە ک ده

 تان بۆخۆتانو نامە 

 تیزه ڵ مەتە ڵ مە تە مە

 قیزهرو بارو نە کە

 وشو دژواره ڵ خە تە مە

 بۆجلخواره ناوێکە 

 بۆ وردبین   ڵ سوکە تە مە

 ى ناشیرین ؟ ک زاراوه یە 

 *یەکێتیی واڵتی داگیرکەر! 

 نگۆک:رهە فە

 وچک.: کەسکوێئە

 ڵ.نجەقازان: مە

 تێنێڵەخەى دێویش ئەو منداڵەدا ئەرگورشتەسە: لەڵەتەگوڕنە
 ى یارى.وه : تێکدانەکۆستەکۆستە

پاریزگاى سلیمانى. سەگێ لەکونەماسی  ماسیو جرتاوا: دو گوندبون لەکونە
 بەڕۆژ ئەیخوارد، بەشەو لەجرتاوە پاسیئەکرد! 

 ردا. سمتی کە  یچەقێنن بەەو ئیەوه ره سەى بزمارێکى بەو داره : ئەقیزه نە

 کان.بێگانەخوازه   جلخوار: کورده 

سەرنج: ئەو نوسەرە جلخوارانەی ئەمڕۆ کە خۆیان وا پیشانئەدەن  
پێشکەوتنخوازی ئەم سەردەمەنو ئیراکچێتییەکەیان داهێنانێکی تازەیە لەچەرخی  

روزەردی  بیستو یەکدا، با ئاوڕێک لەنوسەرە کوردەکانی رۆژنامەی  
)ژیانەوە( بدەنەوە کە لەبیستەکانی سەدەیەک پێش ئەمڕۆ لەسلێمانی  



316 
 

بەکوردی دەرئەچو لەالیەن ئنگلیزەوە دژی شۆڕشەکانی شێخ مەحمودو  
دەهۆڵی بۆ ئیراکچێتی لێئەداو هەوڵی سڕینەوەی خواستی سەبەخۆیی  

ش وایکرد هۆنیارێکی وەک زێوەر کە  کوردستانی ئەدا!. ئەو هەوڵە
لەکوم دینوکوم ولی   - رمای خۆت بۆخۆت مێوژم بۆخۆمئەیوت: )خو

چەن   -دینی( دوایی بڵێ )ئەی عێراق ئەی عێراقم ئەی نوری چاوان 
جوانی لەئەرزدا بویتە گوڵشەنمان( هەروەها فایەق بێکەس لە )داری  

سەربەخۆیی بێ فیداکاری   -ئازادی بەخوێن ئاو نەدرێ قەت بەرناگرێ 
کوردو عەرەب زۆر کۆنە تەئریخ  ئەبەد سەرناگرێ(وە، بڵێ )دۆستیی 

ناحەزی روڕەش لەداخا با یەخەی خۆی دادڕێ(. هەروەها   - شایەتە
 کار لەسەر عێراقچێتی بکەن.  ،کۆمەڵەی مارکسی لنینی و ئااڵی شۆڕش

کەواتە ئێراکچێتییەکەی جلخوارانی ئەم چەرخە، هەمان ئەوەی  
جلخوارانی چەرخی پێشووەو ئەمڕۆ نوسەرە پێشکەوتنخوازە  

 پایەرەکان کاوێژی ئەکەنەوە، نەک فەلسەفەو داهێنانێکی تازە!. ئێکس 

 : وەرگێڕانی هۆنراوەکە بۆئنگلیزی

 

Puzzle: A Word for the Letter of the Expired 
Progressives-1 

 

It’s a funny old world، 

Anything with wings on is a bird 

It’s a wolf in sheep’s clothing ، 

And the sheep is spoiling for a fight ! 

The saddle is bestride the dog، 

The king of the jungle is the bull ! 
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The lion adopting a cat’s tricks 

Is a pathetic animal 

People supposedly writers ، 

Jack ass’s grandpa rest in peace! - 2 

They wade along the stream so that 

They can eat from both sides 

They are ladles for both pots and pants 

They have contacts in high places 

Pen pushers claiming to be men of letters 

Don Quixote in the arena 

They think their pen is as mighty as 

Their Sword  ،arch and arrow ! 

 

Although they’ve expired as 

They are dud fruitless trees، 

Yet  ،they know where the shoulder meat-3 

Falls between the teeth 

The rich fat of the minority to feed the majority 

For them it’s right and proper 

But rights for the deprived are improper ! 
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It’s like the gold rush in minting it in dollars ! 

The poor proletariat now owns a villa 

 

As for the oppressed comrades ! 

I am amazed ،bewitched and bewildered about 
them 

Their ploughing is in the monsoon season 

Their water mills are suburban 

Spoil sports abandon play when the wind blows 

Any holder of a post retreats to the black village-4 

As for these people ،who gives a damn ! 

 

It’s strange ،funny and absurd 

What times they’re ،what role reversals ! 

The latest cohorts of creative writers imagine 

As if simple-minded people still don’t know them as 
charlatans 

They say they respect human rights 

They say they are novae thinkers and activists ! 

As if people don’t know  ،which side of the bread is 
buttered 
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An orchard fruitless ،full of nothing and of little crop 

 

Like the one from Kunemasi-5 village ، 

Whose concerns are in Jirtawa village ، 

They dine in the former and 

Do guard duty in the latter for charity ! 

These reverend men are so much fond of foreigners 

For their products and services 

For the unity of their country lest it ruptures 

And the deprived gain their rights 

Like a servant becoming a lord 

And the lord becoming a beggar 

Yes  ،you’re like a cliff ،agonise 

With a lot of toil and labour pains ، 

They delivered a mouse 

Shame on you! Damn your pen ! 

Damn you! Damn your letter ! 

The puzzle is impure ،it’s 

Jackass ،payload and pointed stick 

The puzzle is  disgraceful and disgusting 
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It’s a name for a Kurdish Turkophile 

The puzzle is easy for the pedantic 

One unpleasant term? - 6 

Notes : 

1- A poem in the form of a satirical puzzle 
lampooning the letter titled The People Are Our Last 

Stronghold issued in Arabic on 27th November 
2011 by 125 prominent Iraqi intellectuals ،including 

ethnic Kurds and politicians . 

2- derisory use of idiom  ،which is translated in 
situ 

3- Idiom literally translated 

Literal translation of black village  ،which is used as 
a euphemism for two villages near the Iranian-Iraqi 

border ،one of them called Qasima Rash located 
near the Sulaimani-Iranian border and the other one 

called Shiwa Rash ،located on Erbil-Iran border. 
During attacks by Iraqi army on Kurdistan the 

officials of KDP and PUK fled to those two villages 
and the Baghdad regime took retaliation on the 

civilian people in the cities . 

4- A local Suleimani regional saying literally 
meaning it’s the watchdog from        Kunemasi 

keeping watch in Jirtawa. It’s a metaphor for 
someone  ،who interferes in   something ،which 

doesn’t concern him or her. The poet uses the 
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one(thing) instead of dog  ،which is about the worst 
form of insult to Muslims. However  ،the critique is 

clear in the use of other vocabulary ،which is 
acceptable in popular Kurdish culture. The use of 

social class terminology is also significant. The poet 
doesn’t name any names ،except for place names  ،

which act as euphemisms for proper names . 

5- The intended answer to the puzzle is the 
portmanteau word Iraqchi ،where chi is a Turkish 

suffix  ،which transforms nouns into occupations. 
Here it’s used to label those Kurds ،who prioritise 

Iraq above Kurdistan. Kurdish Turkophile is a 
euphemism of its literal translation of 

crookedly clothed . 

Kurdish (Sorani) poem by Mr Kamil Zheer 

 Translated by M T Ali (MCIL)   لێدوان لەوانە: ٦٩بینین  ١٢٣
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 پێنوسو ویژدان

 پورەهەنگێکی ناو دارستانێ بەباڵ ئەفڕین 

 بۆ مژینی گوڵ، بۆ تامی خۆشی خۆراکی شیرین 

 سەریاندائەنا لەوپێناوەدا تیایاناهەبو بزرئەبونو 
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 بۆپاراستنی شانەو النەیان، بەدژیانەوە، شێرانە ئەدا 

 نمونەی بەرزی کارامەیەتیو یاساو رژێمو لەخۆبوردنبون 

 بۆهەرچی تامی شیرینی هەیە بەخەندەو بزەی لێوەوە ئەچون 

 کەچی مرۆڤێ کۆڵێ شیرینیی لەسەر کاغەزێ باڵوکردەوە 

 بەالیا، بەکۆمەڵ خۆیان لێئەشاردەوە پورەهەنگەکە نەچون  

 ئەیانوت نەبا جێگەپێو دەسمان لەهاتوچۆدا بەسەر کاغەزا

 بە بێچەوانە رەنگبداتەوە 

 وەکو پێنوسی هەندێ مرۆڤی ئەودیوی ویژدان، لەسەنگو نرخی 

 پورەهەنگیمان کەمبکاتەوە! 

 لێدوان لەوانە: ٤٩بینین  ١٠٦
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 کارەکانچەواشە ئامۆژگارییەک بۆپێنوسە

 ئەى پێنوسەکان: ئێوە زوربەتان 

 ساڵەهاى ساڵە لەدەرگاى ماڵى ئەموئەو ئەدەن! 

 نەخێرەومەنێ دەرگاى وااڵکرد 

 نەکەسێ پرسیی: لەسەر گۆى زەوى ئایا ئێوە هەن!؟ 

 هەر لەبەربورە بیرێکى کۆنى بەچاووڕاوو بەزەبرى ئاگر

 سەپێندراوى ناو چوار دیوارى هەندەرانى دور

 ەڕۆژى تازەى پاڵەو سەپانو النەوازانو لەئێمەتانکرد ب 

 بەچارەنوسى ئەنجامى مێژوى مرۆڤى ڕوسور! 

 لەهەردو وەردى بەبێ ژێرخانو بەبێ سەرخانى زەویى ئێمەدا

 لەبتى نەبو، بەڕیزە بتى درۆتان چەقان! 

 بەخەیاڵی خاو، بۆڕوخاندنى ئەو بتخانەیە، لەتەمومژو 

 لەتاریکیدا، هەزاران تۆپى وشەتان تەقان! 

 زاڕێکى بەبێ موغازەو بەبێ ئامێرى بەرهەمى زۆرو لەبا

 بێ بانکى پارەو بێ سکەو زێڕو بەبێ سەرمایە 

 شەڕى دوچینى نەبوتان گڕدا!

 لەو پێناوەدا، بێ پرسینەوە، بەشێکى زۆرى هێزو وزەتان 

 لەکێشە گەورەى نابوتو دارا، لەبیرو لەشو بازوى خۆتانو 

 بازوی نەتەوە، داتاشیو بڕدا! 
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 رەتان ئەدى! بەبێ بایەخى لەخاکى خۆتان لەگڵى دورا چا

 وردئەبونەوە! 

 جگەرگۆشەتان ئەکرد بەقوربان ئافەرینێکى باوەکوشتەتان 

 بێ پیاچونەوە! 

 ئەى پێنوسەکان: ئێوە ئەوانەى بونە کۆسپى ڕێ، هەلتان لەکیسى 

 خاوەن کێشەدا 

 بەدوى کاڵوى بابردوتانا وێڵو بزربون، سەردەمێ ژیان 

 لەئەندێشەدا! 

 ئێوە ئەوانەى لەچاڵى بیرى تەنگەبەرتانا، ئێستاکە تاسى 

 رەنجى بێوەریو نابەکامێتى ئەتانباتەوە.. 

 دواى ڕەوینەوەى تەمومژ لەسەر کانیو سەرچاوەى ئەو ئاوە لێڵە 

 ئیتر با ویژدان، ئیتر با ئاوەز کۆتانکاتەوە. 

 ئەى پێنوسەکان: لێتان نەبێتە کوردەناموسى، وەرن پێکەوە 

 لەگەڵ ئێمەدا، ئەو تۆزە ڕەنگەى تیاتانا ماوە. 

 بیکەین بە نەخشەى کێشەى سەرەکیى ئەو خاکوخۆڵو 

 ئاووهەوایەى، بوەو نەبویان، لەپێشبڕکێدا، کەوتونەدواوە! 

 ئەی پێنوسەکان، زیان لەنیوەی، ئیتر بابەسبێ بێگانەویستن 

 تۆزێ شەرمکەن، وەرنەوە هۆشو لەو زڕەخەوە رابنوهەستن 

 لەنێوان سورو مۆرو سەزو زەرد، جیاوازی ناکا گەردەلولی دژ، 

 ریش درێژیش بۆ هێنانەوەی مێزەری راکا !  بوارێ نادا بە
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 ئامانج لەالی ئەو، بەپایپێالنو بەنەخشەڕێگەو تەگبیری وردە

 زەویی سوتاوو شاری کاولو قەالچۆی هەمو رەگەزی کوردە ! 

 وانە:لێدوان لە  ٥٠بینین  ١٠٠
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 دۆزەخی ئەوین

 بێ سزا، سۆزێ لەکێ من چاوەڕێکەم بۆ دڵم 

 و بێ گوڵم بێ بڕینێ، نەونەمامی بێ بەرێک

 دێمەوە  نابەچارم   ،هەرچەنێ تۆ بمتەرێنی

 بارە دەستێکی خەفەتبی پێمەوە و بۆ ئەوەی د 

 شکانێ، یا دەسێ بێ پەژارەی دۆزەخێکی تێ 

 کەشێکی ناکەسێ وبایەخی نابێ بەهەشتی ڕ

 و ەستا ڕابکێشى بێ پشپەتی گەردن لەد   تا

 و بەز ودێتە کۆتا ئەو بوارەی وا لەبەینا ز 

 تێ، تانەبێتە خۆڵەمێش و ئەم ئەوینە تانەس

 جۆشی نایەت، خاوەکاری، خۆبەخۆ ناچێتە پێش 

 من ئەبێ پەندێ لەدۆزی دابڕانێ وەرگرم 

 تێنێ بەئاهی پڕگڕم و لە خۆی ئەسوواپەپ

 و دابڕان؟ ون نەچ   یا  ؟ نە ئاخۆوچ  ،بۆ گەیشتن

 لێبڕان اری چ ونە نە، چو نەچ   د گەر یاخو ،نەوچ

 رەی ئەوینی ئاگرینی ڕابەرم وبەرەو ک بۆ 

 باوەڕم   دییخۆمن مر ، بۆنەچم؟ با تیابچم

 ە پاکەی دولبەرم بەو خاک  بێ هەبونی باوەڕێ

 ، ئاژەڵێکی بێ سەرم  وەک اللەزارێ   ،تیاڕوا
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 کەم تاکوکەی؟! وتێم؟ چاوەڕێنەسوتێم، بۆ بابس 

 کێ ببێتە مەشخەڵێکی ڕێگەکەی؟  ، تێمومن نەس 

 دەی بەڕێزم مەرگەساتی ناوبڵێسەی ئاگرێ 

 و چاوی سۆزو خاترێ تا بەدوایا ئاوڕێک 

 ە وو لێبوردنێکم تا ز کوشتن ،دەستوبردێ

 ە؟! و پێڕەوێکی خواب ،بەهەشتێ ، دۆزەخ ێ کەی بەب

 لێدوان لەوانە:  ١٠٥بینین  ١٦٧
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 هەنجیر 

هەنجیرەدا، ئەبێ ئەم تەنیا دەنکە هەنجیرە  لەم وەرزی گوڕو گوژمەی 
لەسەر بەندەو  ، چ کاریگەرییەکی هەبێ کوردییەی نمونەی باخی بەهەشت 

 هاوڕێیانی خۆشەویست!؟: 

 من واى ئەبینم، سوێندەکەى یەزدان، کە بەهەنجیرە 

 مەبەس لەتۆبێ، نەک لەدرەختێ 

 کەى هەنجیر وەکو، تۆى شۆخى شاکار، لەناسکێتیو 

 اویە بەختێ!؟لەشیرینیدا، هێن

 ئەى فریشتەکە، بەو سەروقژەى کە گەاڵى هەنجیر 

 لەئاستى بەرزیا شەرمەزارێتى 

 نە دارى هەنجیر، نە لقى زەیتون، نە کێوى سینین 

 ناگەنە ڕێژەى جوانیى تۆ نەختێ 

 بەڵێ شۆخەکە، بەو دەمولێوەى هەنگوینى شانە 

 تاڵە لەچاویا، تا تۆ وەستابى 

 جى جوانى درەختى دنیا، لەپێشبڕکێدا بۆ تا

 پێیان ناخەنە بەرزایى تەختێ

 هەنجیرى ئاوەها دەگمەن لەساى بەهارى  بریا 

 گوڕو هەڵچونا بەرى بدایە 

 نەک لەپایزى دوایى تەمەنى منى دوچارى 

 کێشە ئاڵۆزو ڕۆژانى سەختێ
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 تۆبڵێى ئەمڕۆ لەبەهاتیمبێ واخۆم ئەبینم 

 ااڵ!؟ ئلەگۆناى دەنکێ هەنجیرى 

 بەختەکەى من، لەڕاگوزارائەشێ وەهابێ، وا  

 بەدواى سەبردا، ئەهێنێ جەختێ! 

 ئەى پەریشێوە، سوێندم بەهەنجیر، نەک بەدارەکەى 

 یا گەاڵو چڵو گوڵو بەرهەمى

 سەرنجى ئەوین بدەى لەهەرکەس، سەرەمەرگیبێ 

 ئەبێتە پیکى ئاسنو ڕەختێ! 

 سوێندم بەهەنجیر، خۆرى نیگایەک بکەى بەهێڵى 

 زستانم پەلکەزێڕینەى چلەى 

 کۆتایى دێنێت بەهەمو بارى نائومێدیمو 

 سەهۆڵبەندانو تاوێرى شەختێ. 

 کوردستانەکەم: ساڵو لەدیارت لەگوندو شارت

 چیای سەرکەشت، لەزێڕی رەشت

 لەهەنجیرەکەی باخی بەهەشتت، کوڕو کیژانی 

 جەنگاوەرانی زاڵو سەرسەختێ. 

 نیشتمانەکەم: گەشو بااڵبی بۆئەو هەنجیرە 

 ەئاوەدانیکێبێ تۆی نەوێ ب

 بەسەرفرازیو ئااڵی شەکاوەی سەربەخۆییمان؟ 
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 یاخود بەدبەختێ.  ، مەگەر بیژییەک

 لێدوان لەوانە:  ٧٠بینین    ١١٦

 

 

 کوردستانى من 

خۆشەویستى کوردستانو کوردایەتى، تەنیا سۆزى روت نیە، بەڵکو  
بەرەنجامى فەلسەفەى گۆڕانو پێویستى ژیانى کوردەواریشە. کوردستان  

خۆشەویستى نەتەوەى کوردە، چونکە نیشتمانیەتیو سەرچاوەى ژیانیەتى.  
کوردایەتیش بۆپاراستنى ئەم نیشتمانەو خۆشگوزەرانى نەتەوەکەیەتى. جا  

اوەن بیروباوەڕى کوردایەتى کە ئامادەبێ گیانى خۆى لەم  کوردێکى خ
پێناوەدا بەختکا، واتا هۆگرى هەمو کونجێکى کوردستانەو دڵسۆزى هەمو  
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ئەندامێکى کوردە، بۆیە الى وایە هەمو کوردێک چونیەک مافى ژیانى  
 هەیەو نابێ کوردێ کوردێکیتر بچەوسێنێتەوە. 

 ژیان ئەمڕۆ بزەى تەڕە 

 تێکۆشەرە بزەى لێوى 

 بەتێکۆشان کوردستانم 

 ئازاد ئەکەم، سەرو گیانم 

 ئەکەم بەپێخۆرى خەبات 

 خەبات بۆکوردو بۆواڵت 

 چەندە خۆشە بۆقەومو خوێش

 بم بە ئاگر، بەخۆڵەمێش 

 کوردستانم  فراوانە 

 بوکى رازاوەى جیهانە 

 پەیمانە دوا تنۆکى خوێن 

 لێرەبێ یاخود لەهەر شوێن 

 بەقوربانى ئەوى ئەکەم 

 ژیم، سامانەکەم بۆئەو ئە

 لەگەڵ گۆشتو ئێسکى لەشم 

 بۆئەوەو خۆم لێى بێ بەشم 

 براى کوردى خاوەنى هۆش 

 تۆ گوێ بگرە لەمژدەى خۆش! 
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 ئەمڕۆ ئەبینم نیشتمان 

 وەک گواڵڵەى بەهارى جوان 

 کوڵمى سورو چاوى گەشە 

 تومەز بیرێکى بێ خەشە 

 تیا باڵوەو ئەڵێ: دەى زو 

 بۆکوردستانى یەکگرتو 

 ئامانجی نزیکو دورمانە( باڵوکراوەتوە.  -انی )کوردایەتی بیروباوەڕمانە لەدیو ١٩٦٠*ساڵی 

لێدوان لە ٥٣بینین   ٩١
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 ، یا ئەولە سیسەی قارەمان شەشی ئەیلول 

و  ی ئە بو. ریشە روداوێکی کتوپڕنە  1930یلولی شی ئە ڕینی شە راپە 
 : وانە . لە ندێ پێشینە بۆهە  وهڕێتە گەئە  ڕینە راپە 

 خۆیی کوردستان. ربەحمود بۆسە کانی شێخ مە شۆڕشە -1

ندیی  زامەبێ ره  وه بییە رهئیراکی ئە لکاندنی باشوری کوردستان بە -2
 کورد. 

 ر کوردستان. کانی ئنگلیز بۆسە بۆردومانی فڕۆکە -3

تبو  تایبە  62،63،64کانی ندهبە کە  1920/ 10/8ر یمانی سیڤە پە -4
یمانی لۆزان  پە بە   1923تاتورک ساڵی ئەخۆیی کوردستانو ربە سەبە 
  تی موسڵبێ بۆئیراک. لە رداری والیە سبە ی ده وهر ئە رامبەبە   وهشانە ڵیوه هە 

ر رازی  گەئە نیا بۆ ترساننی تورکبو کە تە  رهیمانی سیڤە و پە راستیشدا ئە 
نی  یماپێی پە وا بەر ئیراک، ئە سە تی موسڵ بخرێتە ی والیە وه بێ بە نە 

یمانی  و پە دا! واتا ئە سئە دهمو باکوری کوردستان لە ر، تورکیا هە سیڤە 
وتی  نە  چاوبڕینە  کەستە بە و مە زبوه ر کاغە بی سە کەرهنیا مە تە  رهسیڤە 

 لەالیەن ئنگلیزەوە.  رکوکبوە کە

 کورد.ک بە ت ئۆتۆنۆمییە باره درۆکانی ئنگلیز سە ڵێنە بە -5
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ساڵ   25ی ریتانیاو ئیراک بۆماوه نێوان بە  1930 /یۆنیۆ/30یمانیپە -6
مو خێروبێرێکی ئیراکو  ر هە سەستیگرت بە ریتانیا ده وه بە هۆیە بە  کە

 . وه وتیشە سامانی نە باشوری کوردستانیشا بە 

سلێمانیشدا بکرێو  نیازبو لە  1930 مان بۆ ئیراک کە رلەڵبژاردنی پە هە -7
 سلێمانی رەتیکردەوە. 

 ب فەرمانڕەوایبێ. رهی ئە وه بونی کورد بە رازینە -8

  کە  وهنگییان خواردبوه ستبو و پە یانبە ندهزمە جۆرێ پە بە  و پێشینانە مو ئە هە 
ی  شێوه ک لەیە وه قینە تیدا تە ندی کوردایە ڵبە سلێمانیی مە لە  بوایە ئە 

 ریدا روبدا. ماوه ڕینێکی جە راپە 

راش  رکی سە ردهڕی بە شە بە  کە  ڕینە راپە  وربون بۆئە ئەو پێشینانە پاڵنە 
ک  یەن ژماره الیەو لە وه ی الوانە ڵەن کۆمە الیە کیش لە برێ. پێشە ناوئە 

ستی پیشاندانی رای گشتیی  بەمە سازیی بۆکرابو بە مینە زه  وه،رۆشنبیرانە 
دروشمی  کێ لە ت یە نانە ب رازینابن. تە رهفەرمانڕەوایی ئە بە  کە

کوردین کوردمان   بو: )ئێمە وه ، ئە وهیانوتە ئە  کەڵکەخە کان کە ڕیوه راپە 
 بێ بیڵێین. و ئە مێژوه  مەوێ(. ئە و نامانە ب هینە رهوێ،  ئە ئە 

سای شاری سلێمانی  و کانی ئە مو چینە هەچی لە گە، ئە ڕینە و راپە ئە 
ژاران  سازانو هە ەکاسبکارانو پێش شداربوان لە ی بە اڵم زوربە پێکهاتبو، بە 
لیی  چی، ئە ی پینە زهک: ئە کان وه هیدهی شە ی ناوو پیشەڵگەبە پێکهاتبو بە 

 مەک هە ن کاسبکارێکی وه زیزی کورتاندرو و چە ر فرۆش، ئە سویجگە 
ی قاراغا،  مەش، هە ره  هەگون سوتاو، ئە  لە، ئە ی خولە مە چاوشین، هە 

ی الوان  ڵەکانی کۆمە وه ۆبونە سیسیش چایچیبو و زۆری ک ولەئە 
 کران. وا ئە ی ئە کەچاخانە لە

مان.  سیسەی قاره   ولەی ئە وێنی هۆنراوه ئەو راپەڕینە، الی من، بوە هە 
گ ناوێکی  ڵۆ بە و هەڕینە و راپە بۆ ئە  یە هیدی هە ی شە گۆرانیش هۆنراوه 

شەهیدەکاندا هەیە  کە هەڵۆبەگناو نە لەناو   ڕینە و راپە مانی ئە قاره  کردۆتە 
داخی )ب.  رهتیف قەوانشاد لە نە لەو رۆژەشدا کەسێکی ناسراوبوە!. ره 

دا یە و دو هۆنراوه نێوان ئە ی لە تیانە راوردێکی جوانو بابە ندرێن( بە هە 
کردوه لەپەرتوکێکدا بەناوی کامیل ژیرو هۆنراوەی نەتەوەیی لەهەڵوێستو  
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نی لەسایتی ئەمڕۆ/ماڵپەڕی کامیل  رەخنەدا، دوایی لەپەرتوکێکی ئەلەکترۆ
 ژیر باڵوکراوەتەوە بەناوی کوردایەتیو شااڵوی دژە ناوخۆییەکانەوە. 

شیاوی وتنە لەهۆنراوەی )ئەولە سیسەی قارەمان(دا کە ساڵی  
ئامانجی نزیکو    -وتومەو لەدیوانی )کوردایەتی بیروباوەڕمانە١٩٥٨

کەپەیکەرێک   باڵوکراوەتەوە، پێشبینیی ئەوەمکردوە   ١٩٦٠دورمانە(  
بۆقارەمانی ئەو راپەڕینە لەبەردەرکی سەرا دائەنرێ. ئەوەبو  

 ئەو پەیکەرە، لەگۆڕەپانی راپەڕینەکە دانرا: ٢٠١٧/ ٩/ ٦

 شارى خرۆشاو!  بروانە 

 نى دایكى كوڕكوژراو! دیمە

 كوشتارى بێ هۆ  بروانە 

 رۆ!( ى )كاكە سۆزى زریكە 

 ش! قوڵپى خوێنى گە  بروانە 

 ش! و لە ستە جە نى سورى دیمە

 نگى زه ڵەزایە  بۆ گوێ شلكە 

 نگ! ى تفە بەزرهو جە شریخە 

 ى الوان ڕهبۆنە  گوێ شلكە 

 بۆ داواى مافى كوردستان 

 داپۆلئە و شە رهێرشە هە 

 راركى سە و باخى ده رهبە 

 رانرزى هێرشبە ى بە ڕهنە 

 ورى ئاسمان! الى هە  گاتە ئە 
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 سبێكە ى كوردى ڵێن: ئێمە ئە 

 س یمانو دهوێ پە نامانە 

 ڵبژاردن وێ هە نامانە 

 چكردنمانى ملكە ڕلەپە 

 ژین كوردین، بۆكورد ئە  ئێمە 

 رین كوردستانى جوانى بە 

 و بۆخۆمانە هى خۆمانە 

 ربێ نێروى بێگانە دهبە 

 !! سامناكە  نەم دیمە ئاى لە 

 !! ئازاو بێ باكە  م كورده لە

 زڵوتره ستتیرو مە ى شە لولە 

 رى هۆز! ى بە دروێنە  وتە كە

 یبا! ئە  و گوەلل یەەللر كە هە 

 الدا! و دێبە یە ر الشە هە 

 ناو خڵتانى خوێناوا لە

 ناكاوا و، لە پاوتلیە تە 

 ریادێ سەهوروژمى )پێ( بە 

 سوێ!  رمى لێدێتە زامى گە 

 تیاماو مێ نوزه ئاستە بە 

 ناڵێنێ بۆتۆزێ ئاو!! ئە 
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 داترسەپڕمە  م شوێنە لە

 دا توشو ترسە  م كاتە لە

 مان سێ الوى ئازاى قاره 

 یدانڕى مە كو شێرى نە وه 

 وهرى روتە نجە خەست بە ده

 وهم: )با بژى كورد(ه دهبە 

 ن دهكان ئە ستتیر تە و شە رهبە 

 ن دهوان ئە هێزى ئە دڕ بە 

 وا دوانیان كوژرا!ى داخ!! ئە ئە 

 واڕئە  سیسە  ولە نیا ئە تە 

 ول ى قوربانى كوربم ئە ده

 ملى تاوانى وا لە وهئە 

 رچێ كو دهى نە دهى نە ماوه 

 ى تیابچێ! زۆره  م خوێنە ئە 

 یشت وا گە ول ئە بژى ئە 

 ویشیان كوشت!ستم شكێ ئە ده

 ولى كڵۆڵ زمان ئە سەئاى بە 

 خۆڵ ڵبو بە ش تێكە خوێنى گە 

 وه ڵسایەول هە خێر ئە نە 

 !وه وژمى دایە تە دیسان 
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 قێن ڵۆزتە ترهر مە سە  نیشتە 

 خڵتانى خوێن  ى كرده ستە جە

 ستتبم قوربانى ده ى بە وه 

 ستتبم ڕو هە فیداى باوه 

 كا! ر یە سەردو بە مردن هە 

 ستاماو وه و كوشتار، نە قەتە 

 سیسە  ولە ى ئە كەى شاره ئە 

 پیسە  ستە و ده ڵێنبێ ئە بە 

 ست ستى ئانقە دهبە روا هە  كە

 ست ڵبەى خوێناوى هە لەجۆگە 

 ى دڵسۆزى تۆ بێ ئێمە ئە 

 مرۆ ى ئە وهى كوردى نە ئێمە 

 ى خوێنى رژاوت بۆ تۆڵە 

 وتكراوت كوردستانى زه 

 ستین ببە  پشتێنى تۆڵە 

 ستین وه و رانە وهینە یكە نە 

 پاكە  م خاكە تاتێكرا ئە 

 چاالكە  م كورده خاكى ئە 

 نوپۆ ك تە ار، یە دیین بە خەئە 

 خۆ ربە تێكى سە وڵەدهبە 



340 
 

 ین دهوسا تۆزێ وچانئە ئە 

 ین كە كان ئە مرهر بۆنە یكە پە 

 گوڵرێكیش جوانتر لە یكە پە 

 ول ین بۆ یادى كاك ئە كەئە 

 ى زێرین خامەژێریا بە لە

 زین بە ى نە نوسین: وێنە ئە 

 ولئە  بژى یادى كاكە 

 یلول شى ئە یادى رۆژى شە 

 : ەلێدوان لەوان  ٥٤ین بین  ١٢٦
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 الباری عطوانعبدپەرچدانەوەی 

 قصیدة عبد البارى: 

 الى االمة العربیة 

 بعد الطز، الف تحیة 

 اما اخبار فلسطین؟ 

 شعب بال وطن وطن بال هویة 

 اما اخبار مصر؟ 

 حاكمها تابع وفتاویها الذبح، شعبها ضحیة 

 اما اخبار لبنان؟ 

 وطاولتە طائفیة ملهى لیلي كراسیە خشبیة  

 اما اخبار سوریا 

 مهرة اصیلة تكالبت علیها سكاكین الهمجیة 

 اما اخبار العراق؟ 

 بلد الموت اللذیذ والرحلة فیە مجانیة 

 اما اخبار االردن؟ 

 ال صوت وال صورة واالشارة فیە عشائریة 

 ام اخبار لیبیا؟ 

 بلد تحول الى معسكر اسلحة وافكار قبلیة 

 لمغرب والصومال والسودان والیمن وهكذا یتطرق الى اخبار ا
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 وعمان والسعودیة واالمارات والكویت والبحرین والقطر الذى یسمیە : 

 عرابة الثورات وخنجر الخیانات ومطبخ لالمبریالیة 

 ثم یقول: 

 الى االمة العربیة 

 بعد الطز 

 لم یعد یلیق بك التحیة 

 لم یعد یلیق بك سوى النعیق والنهیق 

 الوردیة على احالمك 

 لم یعد یلیق بك  شعار الثورة

 حین صار ربیعك العربى مسرحیة 

 لم یعد یلیق بك الحریة 

 حین صارت صرخاتك كلها فى الساحة دمویة 

 لم یعد یلیق بك یا امة 

 مؤتمراتها  مؤامرات 

 وكالمها تفاهات 

 وقراراتها وهمیة 

 لم یعد یلیق بك التحیة 

 یا امة دفنت كرامتها 

 وعروبتها تحت التراب 

 وهى حیة 
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 * 

 یر ژ تعلیق كامل 

 یا عبد الباري عطوان: 

 بعد الطز، نصف تحیة 

 قصیدتك اصابت الحقیقة العربیة 

 اما انت فمنذ متى اصبحت نابغة حقلیة!؟ 

 الم تكن تسمى صداما رمز العروبیة!؟ 

 حین یقتل االكراد بصورة جماعیة؟ 

 وانك تغرقە بالمدیح والف تحیة! 

 ودائما هو الضحیة!؟ دولة الیس الكرد شعب بال

 هویة!؟ووطنە كوردستان بال 

 الیس العراق فى عهد صدام قبور جماعیة؟ 

 وهو بلد الموت اللذیذ ورحالتك الیە شهیة ؟ 

 علنا وسریة!!   المالین  النك تتقاضى منە 

 : یا عبد البارى عطوان 

 انك واحفاد صدام صنوان 

 فبأى االء ربكما تكذبان!؟ 

لێدوان  ١٢٢بینین  ٢٢٩
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 جاشپێنوسو بلوێری مرۆڤایەتی 

شینو شەپۆڕیانە بۆفەلەستین! لەئاستی   جلخوارانەیپێنوسە ئەو  زۆرن 
 مەرگەساتەکانی خۆشمانا دەمیان درواوە! 

 و لەسەر جۆالن تاکەى لەسەر فەلەستین

 نیوەى گێتى بکەینە دوژمنى خۆمان 

 خاوەنى جۆالن، هى فەلەستین  ێبەمەرج 

 هەمین وێن ئیسرائیلى د ڵ بەئێمە ئە

 واتا کوردستانیش مڵکى دایکیانە 

 النە!   ێ بین بێئێمە گیاندار ێ ئەش

 شەرمکەن  ێوسە لەرزۆکەکان تۆزئەى پێن 
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 لەبەن  ملتان رزگار ناکا  ،بەرتیلى قسە

 کوردەکەی لەهەردو جەژنبون وەک ئێوە  

 سوکییەو ئابڕوچون! لەهەردو بەر بەشتان 

 فەلسەفەتان گوایە مرۆڤدۆستانەیە 

 نەخێر نەخێر، نۆکەری بۆبێگانەیە 

 ئەم بەندو باوەی ناویلێئەنێن مرۆڤایەتی 

 کوردایەتى ناتەبایە، دژ، بەخەیاڵی خاوە،  

 بڵێین کوێرە پیاوێکە مرۆڤایەتى   ێیا ئەش 

 یا لەڕێگەدا سوێرە ئاوێکە مرۆڤایەتى 

 ناوکە مرۆڤایەتى  ێ ناوێکى بەبزڕە 

 باوکە مرۆڤایەتى  ێ الوێکى بەبزۆڵە  

 مرۆڤایەتى  بێ گیانو دەنگە وکى موغازەى ب

 و رەنگە مرۆڤایەتى بۆن  ێ بگوڵی کاغەزی 

 گەرانە مرۆڤایەتى شمشاڵى دەمى جادو

 خەبەرانە مرۆڤایەتى  ێ ى بو خەم ئاوات

 و تەنیایە مرۆڤایەتى تاکئێوە: بەواتەى  

 دەریایە مرۆڤایەتى کى وو ب کچى ئاسمان

 خەڕۆیەکە مرۆڤایەتى نانا، کەی وایە؟ هەر

 یا درۆیەکە مرۆڤایەتى  ، لەبۆسەنراو

 فاقى دژى ئێمەیە مرۆڤایەتى وچەکى د 
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 و کینەیە لەکوردایەتى بەرو ئاکامى رق

 هەرزەکارانە  و وسەرم سوڕماوە لەو گێلە پیا 

 بۆنى خۆشى ئەو پەریخانە  ێ ب ، بینینى  ێبەب 

 مێکى لەگەڵدا ئەکەن دڵداریى گەشى کاکە مە

 خەمێکى بەسەردا ئەدەن یا پەردەى رەشى تازە

 ئەاڵیانە ی هە ،وێنەى دەروێشى نەدیدە شێخى

 کفرى خوایانە  ێ،شێوەى سەرخۆشى کوالوە رێش

 !؟ ئەم تەپڵە بۆشە ئاوازى ڕۆژە یاهى شەوانە 

 و ژانە؟ یاخەم ؟ ى زۆرەت مژدە خۆشە! پاداشئەم 

 تریان مرۆڤایەتى یا ئەوى  گریمان ئەمبێ 

 لەڕێکەوتیشا نەیدى کوردستان  ە هەتا ئێستاک

 ێ نیگاى چاوێکى لێوە ببار ، شۆخى وا نەیدى 

 ێ جاراوى ئێمە جارە نیا بزەى دەمى بەرەو ر

 هەرزە باوەڕى وتارى پەتى   ،گێلە پیاوەکان

 ؟ تۆ ئەبەخشێ فەڕی مرۆڤایەتی   و من کی بە

 هەتا ئێستاکەش لەناو تورکانا خۆ بەکورد زانین 

 و بۆبین یا پەتە   سەر لەناو زیندانا،سزاى قەستى 

 الی ئەرەب ئێمە: کاکەو کوڵمبۆو کلێبی ئاوین 

 نەوەی جنۆکەو خێوی تاریکیو کۆیلەی بێ ناوین 

 رانى ئێران ئاخوندەکانی سەنەدەن  ێ ماف کە
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 ناچێتە گیرفان  ،دوا ڕۆژى فانىدرۆی بەڵێنى 

 ێ هەر دژم ب نەیارێ کە  ڵ کام برایەتى لەگە

 ێ کوژم بکەم لەژێرى پێیدا، باوان نیشتمانە

 مافی نەتەوەم: نانی ژێردەستیو نۆکەری نیە 

 لەخاکو خوێشو هەرچی بەهایە بێبەری نیە 

 دەسکەوتنی ماف بەپای پیالنو راو تەگیر ئەبێ 

 بە چەتەی هیزبو دزو درۆزن، چی دەسگیرئەبێ! 

 پۆستو پایەی ژێر دەساڵتی دژ، دەرزیی سڕکەرە 

 بۆگازەرەی پشت، رمو خەنجەرە بوجەو موچەیان 

 سەرچاوەی جۆگە، خاکی خۆتنەبێ، کە گرتیانەوە 

 بێ سودە هاوار بۆپیاڵەیەک ئاو، یا پاڕانەوە ! 

 بۆ نانو خوانی مرۆڤایەتی سەر شۆڕو شلبی 

 بەکوردیی پەتی: ئەبێ چاوەڕێی جڕتێکی زلبی 

 نان ئەو نانەیە بەڕەنجی شانبێ نەک بەسواڵکردن 

 ! کەمو کەڵ بژی، بێ چەمانەوە، جارێکە مردن 

 ئەی جاشپێنوسی داری دەهۆڵی شایی بێگانە 

 لەهەمو الوە بەشت سوکێتیو ژانی ویژدانە! 

 لێدوان لەوانە:  ٧٤بینین  ١٤١
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 لەپێناوی ئەوینێکا!  خۆسوتاندن

لەسەر داوای مامۆستا ئاوات   دیاریهۆنراوەیەکی کۆنمە، ئەیکەم بە
و هاوڕێیانی  . دیارە الی بەڕێزیمەئروف بۆهاوڕێیانی خۆشەویست 

ئەوە ئاشکرایە کە برەودان بە وێژەی کوردی لەئاستێکی    ئازیزیش
، چونکە وێژەش یەکێکە لەو پێوەرانەی  بەرزدا، ئەویش هەر کوردایەتییە

 ئاستی نەتەوەکانی پێئەپێورێ. 

 !؟ ێ ەشکى خوێنینم، ئەوینى خەم بڕازێنهەتاکەى ئ 

 !؟ ێن بنازێ ڵخەم تا چەنێکیتر کەژاوەى د  ێئەب 

 !؟ ێ: بەچى کەوتۆتە ناو داوى پەریزاد پرسن  ڵلەد 

 !؟ ێلەالى ئێوەش، وەکو ئێمە، نیە داد پەریزادان: 

 و یاسایەک بەخوێناوى منى پێکراو بەپێى کام داد 

 و مەمى وەستاو!؟ دەمو گۆناو دەسو پەنجە ێ ئەنەخشێن

 خوێناوى ئەم مەردە داران: ئەوا ئەوینوەرن کۆڕى 

 بەردە ڵێن بەو شۆخە د بڵ  ێ،لەکۆتایە: بەفریاد 

 پێشەنگى بەهاى جوانى، هەزاران جار جوانی  لەى وپەپ 
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 وخسار! ڕ پەری ێ وتا، دەبا بەسببەدەوریدا، پەڕى س 

 ێ و تۆز ، نەب وب ورەى بڵێسەى ئاگرى ئەو تەمەن ک 

 ! ێ نێونیگایەک یا بزەو سۆز ێ لەروخسارى ببار 

 ێ هیوام ئەکا جار  ێشۆخە؟ نە ب ونێکە ئەو چ ئەفس

 ! ێ و چاروەک   ێێژینەم بەدى دێننە ئاواتى لەم 

 تێنم لەرێگەیدا و وەرن یاران، ئەوا من خۆم ئەس

 بارى خەمساردى لەپێگەیدا  ێ مەگەر ئاگر نەهێڵ

 ڵ لەشیلەى گوتامێ هەنگى ئاوات بکا   ێبەهەرجۆر 

 ڵ ەى ژیانیشا، خەاڵتێکە بەالنەى د دواچرکلە

 بنۆشێ یەک دڵۆپی خوێنی سوتاوم لەدوای مەرگیش 

 دێتە بەرچاوم !  ێکی روخساری، لەگۆڕیش چراخان

 ئیتر دیسان مەلی تینوم ئەخوێنێ خۆشترین ئاواز 

 ژیانو مردنم چونیەک، سەراپا هەر ئەوینو راز !! 

 : ەلێدوان لەوان  ٤٧بینین  ١١٨
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 ١١/١٠/٢٠١٩ە شێت ترەمپ  کوردو ئەردۆگانو

 

 

 نە:لێدوان لەوا ٧٣بینین  ١٤٥
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 ئاسۆی هیواو رازێکی بەپەلە! 

هەمو رێبازەکانمان تاقیکردەوەو خوێنمان بۆدا: ئاینی، ئاینزایی،  
مرۆڤایەتی، دیموکراسی، برایەتی، مارکسێتی، لێبوردەیی، سۆزو بەزەیی،  

پێکەوەژیان، مافی گەالن، یاسا نێودەوڵەتییەکان، تەنانەت دەسگرتن  
بەکاڵوەوەو...هتد بێئەوەی هیچیان چارەسەربن بۆدۆزی نەتەوەکەمانو  

بۆسەربەخۆیی کوردستان، یا هیچنەبێ بمانپارێزن لەچەوسانەوەو  
 کۆمەڵکوژی. 

ئەوەی لە ئاسۆی هیواماندا مابێ، کوردایەتییە. کوردایەتی وەک باوەڕ  
)عقیدە(، نەک وەک سۆز یا بۆ موزایەدە لەچەشنی ئەوەی کە هیزبە  

دییەکان خۆیانی پێوەبائەدەن، یا بەهەڵە پەیڕەویئەکەن، یا سەرکردەی  کور
نەزان رابەرایەتیی ئەکا!. ئیتر کاتی ئەوەیە جارێکیتر تاقیکراوەکان  

دوبارە تاقینەکەینەوە. تاکەی خوێنی رۆڵەکانمان بەفیڕۆبدەین بۆ  
گاڵتەجاڕییەکانی برایەتیو پێکەوە ژیانو خۆسەریو دیموکراتیکو  

و درۆی فیدراڵی! یا بۆئافەرینێکی دوژمنان! با ئیتر تەنیا  خودموختاری 
 کوردایەتی ببێتە بەرنامەی کارو خۆراکی بیروباوەڕمان: 

 رێبازمانە  کوردایەتى  و رەوتیبیر 

 ئاوازمانە  ئێمە کوردین، مەردایەتى 

 چەکى دەستە   ئێمەى کورد کوردایەتى بۆ 
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 و هەستە هۆش،  و باوەڕى ورد فەلسەفەیە 

 *لەئەنکەرە ئەنجامدرائەوەی دوێنێ 

 هەمان رەنجی فەرهادی پێ لەباربرا 

 بەرئەنجامە، هەروابوەو هەروەهایە 

 هاوبیرانم: رۆژان رۆژیکەی لەدوایە 

 کورد ئەمێنێ، دنیا هێشتا زۆریماوە 

 رێی تێکۆشان بۆئازادی نەتەنراوە 

 کاروانەکەی کوردی دلێر لەڕێگایە 

 لە پالنی داگیرکەران بەئاگایە

 بۆئەوان ناکا وەک ئەیوبی ئیتر شەڕ 

 ئەنجام خۆی ماڵوێرانێبێو دەستی سپی!! 

 شەڕ بۆنەیار ئەنجامی هەر ئاشبەتاڵە 

 هەنگوینیشبێ، هەنگوینێکی ترشوتاڵە 

 بەسە ئیتر بۆبێگانە خوێنی خۆمان 

 وەکو دیاری بخەینەسەر خوانی ئەوان 

 ئەمجارە رێی کوردایەتی ئەگرێنەبەر 

 ئەنێینەسەر هەتا تاجی سەربەخۆیی  

 خۆرى بەیان ، ئەى واڵتى کوردى ئازا

 لێمان  بێهەڵ هەر لەم ئاسۆیەدا  ێئەب 

 و ئەردۆگانی ترەمپ ١٠/٢٠١٩/ ١٨ئاماژەیە بۆرێکەوتنەکەی *-
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 لێدوان لەوانە:  ٦٥بینین  ١٢٩
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 ٢٥/١٠/٢٠١٩گورگەبۆر    گورگەسوروپێشبینیمان بۆئایندەی 

 وەها ئەزانرا، ئەو جرجە، دێوە 

 باوکی جنۆکەو سەرۆکی خێوە! 

 کەچی بەنوچێ لەپەوڕو گال 

 وەک باڵشکاوێ کەوتە واوەیال

 دەرکەوت سمشێری جەستەماکەرە 

 لەپێشبڕکێدا، گای ئابڕوبەرە 

 ترەمپە کەچەڵ، زلی بێ هونەر 

 کەەلل بۆشێکی هەتابڵێی کەر 

 ئابڕوی ئەمریکای بەجارێ تکان 

 شکۆو شورەییو شەوکەتی شکان 

 لەهاوڕێیەکی، بێ هۆ، کشیکرد 

 بۆگورگە بۆرێ، کەوتو فشیکرد 

 ئەنجام: دو رسوا لەگۆڕەپانا 

 دو دۆڕاوئەبن لەپەڕلەمانا 

 ئیتر تاماون دوشەش ناهێنن 

 کاڵەک بەئەژنۆ ئەبێ بشکێنن 

 ئەبێ هەر تەپڵی نابوتی لێدەن 

 لەجیاتی شایی، بیکەن بەشیوەن 
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 ئێمەش هەر ئەژین، سەربڵندو کەش 

 بێبەریو بێبەش گەرچی لەمافیش 

 هەڵبەت داستانی دیاکۆ دیسان 

 ئەمانکاتەوە بەمیری میران 

 کوردستانەکەی سەردەمی مادم

 دێتەوە ئارا، وا دێتە یادم 

 دنیا هەروایە، دەوران دەورانە 

 رۆژێ لەئێمەو رۆژێ لەوانە

 بە ورەی بەرزو باوەڕی پتەو 

 ئێمە ئەبینە براوەی گرەو . 

 لەوانە: لێدوان  ٦٤بینین  ١٦٢
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 چەک

بەڵگەنەویستە، چەک، هۆکاری هێزە بۆسەروەریی نەتەوەکان بەگشتیو  
نەتەوەی کورد بەتایبەتی. داگیرکەرانی کوردستان بۆیە زاڵن بەسەر  

کوردا، چونکە چەکیان زیاترە. ئەوەی هەندێ دەوڵەتی کردوە بەزلهێز،  
لەجەنگەکاندا، هەر چەکە.  چەکە. پاراستنی نەتەوەکانو سەرکەوتنیان 

ئەگەر چەک یەکجار پێویستبێ بۆگەالن، بۆکورد دوجار پێویستە، چونکە  
کورد هەرچوارپەلی بەستراوەتەوەو چەک هۆکاری کردنەوەو  

رزگاربونیەتی. هەمو زاراوەکانی ئاشتیو برایەتیو دیموکراتیو مافی  
ەو...هتد  مرۆڤو دەستورو یاسا نێو دەوڵەتییەکانو دانوستانو کوڕوزانەو

درۆو چەواشەکاریو بێسودن. کورد ئەگەر خۆی سەروەریی خۆی دابین  
نەکا، کەس بەتەنگییەوە نایەت. هەمو کورد یەکگرتوشبێ، بەبێ چەکی  
کاریگەر، هیچی پێناکرێ. چەک پارێزەری بیرە، بیریش ئاراستەکەری  

 چەکە، بیرو چەک تەواوکەری یەکدین. 

چەکی کاریگەرمان بۆنەڕەخسابێ،  ئەگەر لەڕابوردودا هەلی پەیداکردنی 
لەئێستای قەوارەکەی هەرێمی کوردستاندا ئەو هەلە لەبەردەستە.  

لەپێشترین )ئەولەویەت(مان، پەیداکردنی چەکی ئەوتۆیە کە بمانپارێزێ  
لەئۆپراسیۆنەکانی داگیرکەران کە هەمو کاتێ چاوەڕوانکراوە لەالیەن  

لە رۆژئاوا وەرگرین. با  ئیراکو تورکیاو ئێرانو سوریاوە. با وانەیەک 
کڕینی چەک پێش هەمو پرۆژەکان بخەین. لەپێشترینی جەکیش  

بۆئەمڕۆمان: چەکی دژە ئاسمانییە. ئەگەر پارەی کاشیش نەبێ، بەقەرزی  
نەوتو گاز چەک دابینئەکرێ. کە دەوڵەتی ئیسرائیل دامەزرا، کاری  

ەمو  لەپێشینەیان دەستەبەرکردنی چەکبو کە بوە هۆی زاڵبون بەسەر ه
ئەرەبدا. چەکی هاوپەیمانان هەرەسی بەدەوڵتی ئوسمانی هێنا. بۆمبای  
ئەتۆمی پشتی ئەڵمانی شکاند!. فڕۆکەکانی ئنگلیز پاشانشینەکەی شێخ  

مەهمودی لەناوبردو چەندین نمونەیتر. پارەی کڕینی ژمارەیەک فڕۆکەی  
جەنگیش، کەمترە لەپارەی ساڵێکی گەندەڵی. با جارێ هۆکارەکانی  

ندنو زانکۆکانو پرۆژەکانی تونێلو شەقامی زۆرو شانۆی رۆمانیو  راگەیا
هاوردەی فەنتازیاو هاوشێوەکانیان کەمکەینەوەو دەستگرتنەوە )تقشف(  
لەهەمو بوارەکاندا تا ئاسایشی نەتەوەییمان دابینئەکەین. وەستا رەجەب  
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بەتەنیا تۆپی جەنگیی دروستکرد بۆ میرنشینیی رەواندز. کەچی لەماوەی  
ڵی رابوردوماندا نەتوانرا فیشەکێک دروستکرێ!. بەسە ئیتر  سا ٢٨

 بودەڵەییو گەندەڵی. 

،  ٢٣لەهۆنراوەی )بۆ بێ دەوڵەتین، کوا قارەمان؟( بابەتی دیوان/
 رومانکردە قارەمانو وتمان: 

 لەیەک کاتا، بەچوارالدا، یەکەمین دەسوەشێنەربە 

 ئاشتی لەلولەی چەکدایە، چەکی گران پەیاکەربە 

مەڵۆیەش ئەخەینە سەر خەرمانی هەمان بیرۆکەو هەمان   لێرەدا ئەم
 گرنگیی چەک: 

 

 م کەویستە خۆشە 

 م مو دهشێری هە 

 قییو ره زهنی دڵی بێبە خاوه 

 ق ڵی شە ى ئاوه ئە 

 دۆستی دێرینی دارو تێاڵو لیس 

 و پۆلیسربازو پێمیمهێزى سە 

 ند رێو ناوه  ئاشتیپارێزى دوره 

 ند وه جێو ره نیشتە ى ئارامیی  مایە 

 وام باوى ردهمێکی بە رهە تۆ بە 

 ى چاوى ڕێ، بیلبیلە دکار لێگە بە 

 ی، تاوانکار هۆیە تاوان تۆ نایکە 
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 ری تۆیە شو پاڵنە و دڵی ره ئە 

 ستی فریادى ن ماف ده تۆ بۆخاوه 

 جێکاری بریارى دادیجێبە 

 نگی دلێره ده  تۆوه زلهێز بە 

 رمانی شێرهکو فە رمانی وه فە

 ری پشتوێنی سنور ى پارێزه ئە 

 ستور ریی دهروه ڵغانی یاساو سە قە

 نگ ئامێری پارسە 

 نگدانی جە بۆئاسایشو رونە 

 ى مافوه واو گێڕانە هۆکاری ره 

 زافبێ الفو گە 

 شخوراو ى بە ئێمە 

 شکراوماڵ دابە 

 کو خۆراک روههە 

 ى پیرۆزیی نیشتمانو خاک ندههە 

 ستی بە المان مە 

 ستی ئامڕازى ده ، خۆییربە سە بۆ 

 : کهۆ هاوڕێی کوتە 

 ک ى چە م ئە کەگیانە 

 ڕاى پیاوى ترسنۆک گری لە گوێ نە 
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 زۆک ى نە فەلسەفە

 ! ماوه مڕۆدا باوت نە لە  گوایە 

 رمایشتی وا، بیانوی دۆڕاوه فە

 سانی پڕبوى دۆالرهبانگی کە 

 و الره ی ورنە ری سە نی سە خاوه 

 بێ ڵوێستی هە هە  یە سەکە و رد ئە مە

 بێ ستی نە ردهستی سە چی ده ملکە

 نگی رتۆ پێشە تا هە تا هە  : کى چە ئە 

 نگی ى جە یدان، براوه سوارچاکی مە 

 یمانە گفتو پە 

 ردانەرجی مە مە

 وچان  دوای رزگاریمان، بۆ تاوێ 

 وان نگی شەشاییو ئاهە  ین بە یکەئە 

 ڵ رمێزى پڕ گوی سە ى ئینجانە وێنە 

 ى کریستاڵی دڵ.شوشە  ە ین تنێ ئە 

 لێدوان لەوانە:  ٦٧بینین  ١٣٧

 



367 
 

 

 

 

 

 

 



368 
 

 

 

 هەنێ راستی 

 بەجوانیى شێوەى، رەنگى سەرپۆشى  ەوە ئەوینى ئەبی رولەد  ڵگو

 بەتامى شیلەى، بەبۆنى خۆشىێ  لەنزیکەوە ئەوین ئەگۆڕ

 پەوە وبەهاى زیاترە گەر لەک   شەرابى خەستى گەڕاوەى دێرین

 بینۆشى.  ێ پڕ لەخرۆشى یار  بکرێتە پیاڵە، ئنجا بەدەستى 

 و ئازار بەژار، بەخەم  ێلێت ئەب ێ، شیرینب ێ خۆشەویستەکەت چەن

 و کۆشىجوشى باوەش  ێ یا بەب، ئەنجامى بەیەکگەیشتن   ێبەب 

 ، نەشیدەیتە کەس ێبەدەمتا نەچ، بەرهەمى رەنجت: دراوى لێشاو

 تێئەکۆشى، بۆى بەپەرۆشى؟ بۆى  لەبەرچى ئاوا تا دوا هەناسە 

 ، بەجەزبەى درۆ ودەستت کەوتەڕ   و و د و بوارا کە جارێکێلەڕ

 کۆنە دەروێشى، یا تۆ سەرخۆشى؟  بڕوا ئەکا   ێک  ،بەئاوى پەتى

 ێ رێژەى زانیاریت ڕادە بەدەرب بااڵ   ێبڕوانامەکەت هەرچەن 

 ترسنۆک تۆشى، یاخود نەخۆشى ، هاوزمانت وسیت بۆ ئەگەر نەن

 بىوااڵ ، ئاڵ ڵوفۆفش ێ چەن، ناوەرۆک  ێدیوى ناوەوەت بەب
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 بێوەژن کۆشى، دەهۆڵى بۆشى لەڕۆژانێکى  ێ یا الریت هەب

 یەکەمى جیهان، کە بۆخۆت نەبى  یا پاڵەوانى  ، بىێوف فەیلەس

 و هۆشى هەست   ێتۆخۆفرۆشى، ب  و ئەویشتربى، الى منیبۆکەس 

 ئێستاکە رێوى؟   ،ىو ب  ێ نەڕە شێر  نەزانى بۆچى لەپێشا  ێ ئەش

 دۆشى  وو ئەکوشى، داماتۆ تێخەڵکى  بۆ ئەوسا تۆ بۆخۆت، ئێستا  

 نەتەوایەتى، مرۆڤایەتى،  و ویژدان، خاکى نیشتمانباوەڕ 

 بیانپۆشى، نەیانفرۆشى  کە ، ڕازین، جێگەى شانازینلێت ێ کات

 لێدوان لەوانە:  ٤٣بینین  ١٠٤

 

 

 

 :  لەمەزادێکی ئاشکرادا

 وەریوى ماندێالیان ملپێچێکى دادڕاوى پۆپەشمینى مو 

 بەدەملیۆن لیرەى جاران، لەمەزادا هەڵسەنگانو نرخیان بڕى 

 کاشانێکى تازەباوى ئاوریشمینى دەسچنیوى بااڵنرخى عەرەفاتى 
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 تیرەى خۆمان بەبڕێکى کەم نرخانو کەس نەیکڕى! 

 لێدوان لەوانە:  ٣٥بینین  ١٣٥

 

 

 

 :  سۆزێ بۆ سێ هاوبیرمان

و ئەوهاوبیرو  ٣و فریاد هەسەن  ٢فەرهاد پاڵەوانو ١هەکیم کاکە وەیس 
هاوڕێ تێکۆشەرو کۆڵنەدەرو خۆشەویستانەی لەم بازاڕی خاکو  
گەلفرۆشتنانەی ئەم سەردەمەمانا ئەرکی نەتەوەییان ئەنجامئەدەنو  

 بەمەردی ئەژینو بە ئەستۆپاکی جێماندێڵن: 

 ئەوا دیسان 

 خەمی پایز، گەاڵرێزان 

 هەکیمم رۆ 

 فەرهادی پاڵەوان وەکو 

 وەکو فریادی نەوجوان 

 سێ هاوبیری سەنگینم رۆ 
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 * 

 چ فریادێ! 

 چ فەرهادێ! 

 برەوکارانی زەردەشتی رەگی کوردبون 

 هەکیمێکی وەکو سوکراتو ئەفالتون 

 لەناکاتا بەجارێ چون 

 * 

 بەڵی سێ شێر لەمەیدانا 

 لەناو کۆڕی تێکۆشانا 

 لەدو جەنگی درێژخایەن، مرۆڤکوژدا

 - ی دژدا:لەئاستی دو بەرە

 بەرەی دژکاری کوردستان 

 بەرەی دژوار بەجەستەوگیان 

 چ مەردێبون! 

 نەبەردێبون! 

 وەکو سێ شەڕکەری چاالک

 بەئەستۆی پاک 

 ژیانو بون 

 مەخابن زو لەدەسمان چون 

 * 
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 بنون ئەی سیمبولی مەردان 

 نمونەی جوان 

 لەبازاڕی کەسی دەگمەن 

 کە ئەمڕۆ هەن 

 فرۆشیاری گەلو ویژدان لەناو ژینگەی سەرانێکی 

 بنون بێ خەم، کەمن  وێنەی  بزورگیتان 

 * 

 ئەزیزانم 

 بەڕێزانم 

 منیش ئێستا وەکو ئێوە 

 لە دو جەنگدام هەمان شێوە 

 بەهیوایەک بگا دەستم بەشکۆتان 

 بە گڵکۆتان 

 وەکو هاوسێ، نەکو میوان 

 بنون بێ خەم 

 بزورگانی براوەی دو جەنگی سەردەم. 

هاوبیری کوردایەتیو   ١٨/١١/٢٠١٨-١٩٤٩حەکیم کاکە وەیس  -١
  ٢٧پاسۆک، پێشمەرگەی دێرین، نوسەرو وەرگێڕو رۆماننوس، خاوەنی 

 پەرتوکی چاپکراو. 

هاوبیری    ٢٠١٨/ ١٠/ ٣١- ١٩٤٥فەرهاد ئەبدولهەمید پاڵەوان: -٢
کوردایەتیو کاژیکو پاسۆک، پێشمەرگەی دێرین، لەدامەزرێنەرانو  
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ردەشتیان، چەندین نوسینو  سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی ناوەندی زە
 وەرگێڕانی سەبارەت کوردو ئاینی زەردەشتی هەیە. 

هاوبیری کوردایەتیو   ٢٠١٨/ ٢١/١١-١٩٥٧فریاد حەسەن مەئروف  -٣
پاسۆک، پێشمەرگەی دێرین، ئەندامی ئەنجومەنی بااڵی ناوەندی  
زەدەشتیان، چەندین نوسینو لێدوانو کورتە وتاری نەتەوەییانەی  

 لەفەیسبوک هەیە. 

 لێدوان لەوانە: ٢٣بینین   ٨٨
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 ران هاوبی پۆلێ ساڵیادی کۆچی دوایی 

 فریاد گیان: 

.  ١١/ ٢١وا رۆژ بەپەنجە ئەژمێرم بۆگەیشتن بەساڵیادی کۆچی لەناکاوت  
نامەوێ لەم ساڵیادەدا کۆڕی شێوەن بگێڕم بۆتۆو بۆپۆلێ هاوبیریترم،  

هێشتوم، بەاڵم بەگیان  چونکە، گەرچی ئێوە ساڵێکە بە جەستە بەجێتان  
 هەر زیندونو لەگەڵمدان. 

فریاد گیان: شەهید نامرێ، تۆ شەهیدیت. تۆ هەر لەتەمەنی منداڵیتەوە  
خولیای ئەوەتبو لەڕیزەکانی کاژیکدا هەڵسوڕێیت. تەنانەت باوکی  

رەحمەتیی کوردپەروەرتو دۆستی کاژیکیش رویئەوەی لێنام کە  
مە ئەوەبو کە دەرگامان بۆالوان  ئاواتەکەت بێنمەدی. بەاڵم دەستوری ئێ

دوای تەمەنی هەژدەساڵییان ئەکرایەوە. کاتێکیش گەیشتیتە ئەو تەمەنە،  
پاسۆک باوەشی بۆکردیتەوەو تۆش بە ئەوپەڕی بوێریو دڵسۆزییەوە  

ئەرکەکانی سەرشانت رائەپەڕان لەناو پاسۆکدا بێئەوەی سڵ لەڕژێمی  
لەشەوە ترسناکەکانی ئەو   بەئسی دڕندەو جاشەکانی بکەیتەوە. ئەوە تۆبوی 

سەردەمەدا دیوارەکانی شارت ئەڕازاندەوە بە دروشمی )ئەوەی وتی  
مۆخو مێشکی ئەهاڕین ورد چەن   -نەورۆزی کورد ئەبێ نەبێ 

گەورەبێ(. ئەوە تۆبوی لەدەرگای مااڵنت ئەدا بۆکۆکردنەوەی یارمەتی  
بۆپاسۆک. ئەوە تۆبوی ئاواتی گەورەت سەربەخۆیی کوردستانبو و  

باتی ژێرزەمینیو شاخت بۆئەکرد. بەاڵم ئاخ لەناپاکیو خیانەت!. زۆڵە  خە
کوردێکی ناڕەسەن کە کەسێکی دورنەبو لێتەوە، لەژێرەوە ئەیویست  

بەگرتنو بەکوشتنت بدا، بەاڵم نە خۆیو نە دەسەاڵتی بەئسیش بەڵگەیەکیان  
بەدەستەوەنەبو بۆگرتنت، بۆیە بەبیانوی راژەی سەربازییەوە راپێچی  

ئیرانیان کردی، بێئەوەی مەشقێکی  - ەرێکی پێشەوەی جەنگی ئیراکسەنگ
سەربازیت پێکرابێ! بۆئەوەی بەکوشتت بدەن. ئەوەبو هەر بەگەیشتنت،  
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بەر بۆمبایەکی لەشکری ئێران کەوتیو چەند پارچەیەکی بۆمباکە کاسەی  
سەرتیان بڕیو توشی جۆرێک لە شەلەل بویتو شێوەی کوڕە جوانەکەی  

 وا!. شاری سلێمانی شێ 

هەر زەبرو کاریگەریی ئەو بۆمبایەشبو، دوایی بوە هۆی کۆچی لەناکاوت  
لەتافی الویدا!. ئەوە تۆبوی بەو جەستە شێوێنراوەشتەوە، هەر  

بەردەوامبوی لەسەر خەباتی کوردایەتیت لەڕیزەکانی پاسۆکداو پەیوەندیت  
بە رێزەکانی شۆڕشەوە کردو لەبارەگای پاسۆکدا بە سکی برسییەوە  

خەباتی سەربەخۆییت کردبوە شان. تۆ شەهیدی، تۆ نەمریت  چەکی  
 هاوبیرە خۆشەویستەکەم. 

فریاد گیان: بیری روە خۆشەکەتو قسە خۆشەکانت ئەکەم، سەرسامبوم بە  
دەستو دڵە فراوانەکەتەوە لەئاستی هەژارانو لێقەوماواندا کە بەهانایانەوە  

دڵسۆزییەت بۆ نەتەوەکەت  ئەچوی، رێزی زۆرم هەیە بۆ ئەو هەمو 
بەجۆرێ کە لەهەر جێیەک بوارێ هەبوایە بۆ راژەی کوردو کوردایەتی،  
تۆ لەو جێیەدا ئامادەبوی. ئەوە تۆبوی لە هەر بۆنەیەکی نیشتمانیدا ئااڵی  

 کوردستان بەدەستەوە ئەشەکایەوە. 

هەر ئەو گیانەشبو کە لەم دوایی ژیانەتدا خۆت لەناوەندی زەردەشتیاندا  
 ەوە وەک ئەندامی ئەنجومەنی بااڵی ئەو ناوەندە بۆراژەی نەتەوەکەت. بینیی

بنو ئارام ، ئاهورات لەگەڵ. ئێمەش پەیڕەوکارو تەواوکاری وشە  
 زێڕینەکانی سەر کێلی گڵکۆکەت ئەبین: 

 مەکەن  شیوەن ئەزیزانم لەسەر گڵکۆم 

 ئێوەن  : تەواوکاری  سەری سەوداسەرم  

 بژین بۆکوردو کوردستان بەوێنەی من 

 ئاستی لەشکری  دوژمن نەبەردێبن  لە 

 بەکۆڵێبن لەڕێگەی خاک وەکومن خەم

 پاک ،  دەسێکی   ژیانێکی کەمی خاوێن 
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 ئاوایە  شادو   ژیانی     ،  ژینێ   وەها 

 ە. فریایشوێنی  بەهەشتێکی بەرینەو 

 فریاد گیان: 

 هەرتۆ نەبوی لەپایزی پاردا بەجێتهێشتین. 

تریشمان: )فەرهاد  هاوبیریپۆلێ یەکی   کۆچی دوایی یەکلەدوای
کسپەیان   پاڵەوان، هەکیم کاکە وەیس، نەجم مەهمود، هیوا نیزامەدین(یش،

 لەدڵم هەستان: 

 ی دڵمدایە ناو كوره لە  رێکی چڕگئابڵێسەی  

 ، ئازار سوتانە 

 ڕێ وایە ورازه كو هەێبازی نشێویدام، وه ڕلە

 هاوار  هاواره 

 بینایی! ستێكو نە  هە  پشتێكو نە   هێزی پێ، نە  نە 

 ێگام ڕ  تاریكە 

 نیایی تە ستێكو بە ده دۆستێكو نە  هاوكارێ، نە  نە 

 ئاسام  ئاواره 

 * 

 ئای چ پایزێکی خەمبو بۆ کۆچی دوایی پۆلێ هاوبیرم: 

 فەرهاد پاڵەوان پاڵەوانێبو 

 پیری زەردەشتی، ئاخ لەدەسمانچو! 

 هەکیم کاکە وەیس، بیرمەندی گەورە 

 رۆژو دەورە وێنەی دەگمەنە لەم 

 نەجم ئەستێرەی خەباتی شاخبو 

 چونی ناوادەی جێی ئاخو داخبو! 
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 هیوای جێ هیوا، برا جوانەکەم 

 ئەندازیارەکەی کوردستانەکەم 

 هاوبیری کاژیک، پێشمەرگەی دێرین 

 دوچاری ئازار، خێرنەدیو لەژین 

 من بەو کۆستانە دڵم ئەینااڵن 

 مەرگی نەبەزیش سەرباری هەموان 

 گیان  ئەی هاوبیرەکەم کاکە نەبەز 

 خەم گەرچی ئەم کۆچەت بۆمن بو بە

 بەاڵم کوردستان تۆی لە ئامێزو باوەش گرتەوە 

 ئەرخەوانەکەی گردەکەی سەیوان، گوڵی گرتەوە 

 لەناو ئاپۆرەی خۆشەویستانا بویتەوە میوان 

 بۆتۆ چونیەکە هەر بستە خاکێ لەکۆی کوردستان 

 نەچوی بەتەنیا گردێ پاوانکەی 

 دوڕویی لەنێو چاوانکەی خۆڵی 

 وەک چۆن ژیانت سادەو خاکیبو 

 کۆچی دواییشت هەر بێ باکیبو 

 بۆیە نەبەزمان وەکو هاوبیران

 بەمەردی مردن، بەمەردی ژیان 

 یوشەو پەرتوکەکان خەرمانی  

 ی ئەژین تا هەتا وێنەی ژیان



378 
 

 ئەی هاوبیرانم: ئێوە ئەمێنن 

 ئێوە براوەی گرەوی ژینن 

 م م خۆشەویستان بنون بەبێ خە 

 ، التان میوانم  منیش بەڕێوەم 

 



379 
 

 

 

 سۆزێ بۆ هیوا 
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 ی دڵمدایە ناو کوره ی ئاگرێکی چڕ، لە بڵێسە 

 ، ئازار سوتانە 

 ڕێ  وایە ورازه کو هەڕێبازی نشێویدام، وه لە

 هاوار  هاواره 

 بینایی! ستێکو نە  هە  پشتێکو نە   هێزی پێ، نە  نە 

 ڕێگام  تاریکە 

 نیایی تەستێکو بە ده  دۆستێکو نە هاوکارێ، نە  نە 

 ئاسام  ئاواره 

 واهاتوم   تا ئێستاکە  شی هیواوه دو چاوی گە بە  

 کارم  سانایە 

 دا چوم ێڕی گیرا، بژیمو نا، لە کەخۆری دیده  کە

 بارم  شێواوه 

 ها رسوا هیوا چو!؟، جیهانێکی وه  ژیانی چی کە 

 زیندانە زیندان 

 بێ هیوابون، بە  بونو خو دنیا، نە شتو دۆزه هەبە 

 کسان یە  کسانە یە 

 هاری ژین ی کار، بە و توانا، بناغە وزه  هیواوه لە

 لم کە ده ڕوناکە 
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 ی شیرین رزو بزه ی بە مو گیانێ وره هە  هیواوه بە 

 لبۆ هە  ئاماده 

 ڕوانێکی ماوم چاوه  ئاگردا  کە تا ئێستا  لە هە 

 ، هیوام هیوامە 

 ی ژیانێکی بدا مژدهکو تیشکێ  وه    ئاسۆوه لە

 بێ ژانو ئارام 

 بەدوای گیانی ئەوا ئێستا  کەوا وێڵێکی سەیوانم 

 فرمێسکی سورم 

 چاوانم وی درەختی ئەرخەوانی خەم  بە ئەدا ئا

 دورم گەرچیش بە

 ئەزیزانم: بەبێ بۆنو بەرامەی گوڵ، بەبێ هیوا 

 قەیرانە قەیران ! 

 بەهەشتی جاویدانیشبێ، وەکو دۆزەخ،  بمێنی تیا 

 وێرانە وێران ! 

 لەگەڵ هیوا بەهیوابوم ببینین خۆری سەربەستی 

 تاوێ وچانێ 

 بەاڵم پایز وەرانی گوڵ لەجیاتی تەوقی ژێردەستی 

 وەک لێنەزانێ 
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 ی دڵ ی فێنکی بۆناخی کوره ناسە سا بابێ هە ده

 سازی بۆ چاره 

 مو دنیا  بەهیواوە  بپۆشێ گوڵ با ساتێ هە ده

 ٢٠١٩/ ١٢/ ١٠   نازی پڕبێ لە 
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 لێدوان لەوانە: ٤٠بینین  ١٢٦
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لێدوان لەوانە:  ٧٤بینین  ٢٤٠
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 مەیدە بەڕوما تاکی دەروازە 

ئەم دواییەی رۆژئاوای   ویست: کارەساتەکانی ە هاوڕێیانی خۆش
کوردستان، بونە هۆی داخی زۆرو گوشرانی دەمارەکانی سەرمان  

لەخەمی مەترسیی جینۆسایدێکیتر، بەاڵم گیانی شەهیدانو وەستانی خوشکو  
برا شەڕڤانە قارەمانەکانمان بەڕوی تورکی داگیرکەردا، جیهانێکیان  

تانو بڕێک  هێنایە سەرخەتو ئەمریکاشیان گێرایەوە بۆرۆژئاوای کوردس
 لەخەمو مەترسییەکانمانیان رەوانەوە. 

جێێ خۆیەتی، ئێمەش بەبۆنەی ئەو بەرگرییە قارەمانانەوە، لێرەدا  
ئارامییەکی زیاتر بدەین بەدەرونمان، ئەویش بەئاوڕدانەوەیەک لەڕۆژانی  

سەرەتاتکێیەکمان   کە لەدرزی دەرگاو درزی پەچەوە هەرزەکاریمان 
وا ئێستە خانمان کە ئەوسا دیلی نەرێتی   لەگەڵ پەریشێوەکانمان ئەکرد.

کۆنپەرستیبونو تەنیا لەدرزی پەچەو درزی دەرگاوە ئەبینران، ئێستا  
ئازادانەو شانبەشانی پیاوان، بەبەرگی جەنگەوە، شکست بەسوپای  

داگیرکەران ئەهێنن. ئەوە هۆکارێکی گرنگە بۆ بارگەی ورەی بەرزمانو  
ە. با هەمیشە هەر ورەبەرزو  هیوای سەرکەوتنمانو مایەی گەشبینیمان 
 دڵخۆشو گەشبینو دوربینبین لەژیانماندا. 

بەو بۆنەیەوەو وەک یادێک بۆسەردەمی هەرزەکاریمانو وەبیرکەوتنەوەی  
ئەو دیوارەی نەرێتی کۆنەپەرستیو مەال موچەخۆرەکانی داگیرکەران،  

عەبای رەشو لەچکی دیلییان ئەسەپان بەسەر خانمانی کورداو لەدرزی  
دەرگاوە نەبوایە نەئەبینران! کە ئەوەش دوربو لەنەرێتی  

کوردەواریمانەوەو ستەمێبو بەرامبەر خانمانی شارنشین. بۆئەو یادە،  
دەرکی دەروازە ئەکەین بەدیاریی ئەم هەینییەمان بۆهاوڕێیانی  

 خۆشەویست بەمەبەستی بەراوردێکی ئەوساو ئێستە: 

 لەبیرتە نازە 

 ئەتدا بەڕوما تاکی دەروازە!؟

 ئەمپرسی: پەشمە؟ یا هەوای نازە؟ 
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 لەتۆ هەندە ناوازە  ێ هەرچیب

 خاڵێکى پێوەرى تازە ۆتە ب لەچاوی مندا 

 ؟ لەئەندازە!  ێ بۆ ئەوینێکى ب

 لەبیرتە نازە 

 لەڕوتا وتم: دڵم دڵخوازە 

 با بەئازادی بێمە دەروازە

 بەستەیەک بڵێم، شەرمەزاریکەم هەرچی ئاوازە!؟ 

 لەبیرتە نازە 

 تاکی دەرگەتان گەرچی ناسازە وتم لێدانی 

 الی من خۆشترین ئاهەنگو سازە! 

 ێ تازەداخوازەبۆمەرد هەرچەن  

 ! بێتە دەروازە ، ناڕەواکارە

 هەورازە  یی رێگرو هەرچی چ  با ێ،لێگەر بەاڵم 

 ئەو نیگابازە لەڕێگەوبانی  بێتە کۆتایى

 گیانەکەم نازە: 

 ئاخۆ ئێستاکەش ئەیدەی بەڕوما تاکی دەروازە!؟ 

 شتا خڕداخراوو دەنگی ناسازە!؟ دەرگەتان هێ

 مەگەر نازانی ئەمڕۆ جیاوازە!؟ 

 هەندە بەدەریای جوانیت مەنازە

 پێوانەی جوانی، جوانیی رێبازە
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 سەیری ئەو شێرە کچە سەربازە 

 چۆن وا خەریکی راوە بەرازە! 

 بەڕاودونانی گورگە بۆرەکان، شادو شانازە! 

 ئامبازە لەمردن بێباک، بەهەڵمەت هەڵۆی هەڵپەو 

 جوانی، لەالی ئەو جوانیی شێوازە 

 

 دە تۆش بشکێنە بەم بەردەبازە: 

 هەرچی لەڕێدا بیری ژەنگاویو دارو پوازە 

 ئیتر بابەسبێ ئەم رازوخوازە

 سەردەم سەردەمی ئەتۆمو گازە

 دەستی بێ ئاگر لەڕو الوازە 

 رابە: تۆش نازە 

 بەس بەڕوی خۆتا دایخە دەروازە! 
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 هەمو رازە هاتە دەنگ لەدوای ئەم  

 وتی: مژدەبێ، ناخی دەرونی منیش بەنیازە 

 وتم: کەواتە ئاسۆمان رونە، پیرۆزە نازە. 

 لێدوان لەوانە:  ٨٠بینین  ١٨٣

 

 

 داستانی ئەوینی کوردستان 

باڵومکردۆتەوە بەمەبەستی   ١٩٧٦ساڵی   وەک هۆنراوەیەکی رەمزی،
بەرزکردنەوەی ورەی تێکۆشەران دوای نسکۆی شۆڕشی ئەیلول، بێ  

سڵکردنەوە لەڕژێم. لەالیەکیتریشەوە بۆبەدرۆخستنەوەی ئەو چەپانەی کە  
روسیایان بەپشتوپەنای گەالنی چەوساوە پیشانئەداو نیو سەدە بەدەرزیی  

وەیی کوردیان لەکوردستاندا  سڕکەری خەباتی چینایەتی، خەباتی نەتە
سڕکرد! لەکاتێکدا ستالین بۆ ڕازیکردنی ئەتاتورک، کوردەکانی کۆماری  

کوردستانی سوری تەفروتوناکرد، دەستبەرداری کۆماری کوردستان  
لەمهابادبو و بەگورگانخواردویدا. لەم سەردەمەشدا، پۆتین ئفرینی بەخشی  

ای کوردستان بکاتەوە  بەئەردۆگان، ئێستەش لەهەوڵی ئەوەدایە رۆژئاو
بەکۆیلەی ئەسەد!. سەبارەت بە )چین(یش لەکوردستاندا لەوسەردەمەدا، 
تەنیا یەک چین هەبو، ئەویش هەمو نەتەوەی کوردبو کە داگیرکەرانی  

کوردستان ئەیانچەوسانەوەو سامانی سەرزەویو ژێرزەویی  
هەر بلوێری برایەتیی  بەاڵم چەپی کورد    کوردستانیشیان تااڵنئەکرد.

چەوسێنەرو چەوساوەی لێئەداو کوردی نەتەوەییشیان بەبەکرێگیراوی  
 رۆژئاوا وێنائەکرد!. 

 م لەم دەوروبەرەیداە خۆشەویستەک
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 الفى لێئەدا  کە  وب لەسەر ڕەوا

 ئەیوت من گەورە کچى رۆژى ئارام 

 ئەستێرەکان تێر نابن لەتەماشام 

 ێ وى مندا: پەرى باوى ئەسینلەر

 ێ ڤینۆسى جوان قژى خۆى دائەهێن 

 سەرسام وەستاوە گەالوێژى شەرمن 

 نى من وبەرامبەر شێوەى روخسارى ر 

 مەتم هەندە پەرشە و من ئاورنگى ر

 گواڵوپرژێنى ورشە  ێ و ڕۆژ هەم

 و باخمدابەسەر مێرگ   ێئەپرژێن 

 بەسەر بەرگى سپیى لوتکەى شاخمدا

 ! چەن شاناز  !و ب بەم وشانە چەن بەختیار

 و سەرفرازودەیە خۆى ئەبینى ئاس 

 هۆیەوە بەخۆى ئەنازى زیاتر بەو 

 وایئەزانى دەوروبەرى لێیڕازى 

 ، گوڵەکانى هەمەڕەنگ وواب  ێ بەڵ

 و دەنگونە قسە لەخۆشیدا هاتب 

 و هەزار داخبەاڵم چیبکەم هەزار ئاخ 

 نە سەر دەماخ ولەکاتێکدا کەوتب 

 و بارانى زۆرى پەڵە بەو ورشەیە
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 !( کەڵەگیا)لەو کاتەدا تێیان ئااڵ 

 دەس  ئنجا خۆشى، دەزگیرانم، کەوتە 

 و خێوى ناکەس جنۆکە  سێو چوار دێوو 

 : ، دڵى پاک وهەستێکى ناسکۆڵەب   ،هۆ

 نادا ئەنجامێکى چاک  ێ و کاتهەم

 ناز  ێ ب  :ئیتر ئەو گەورە کچى ڕۆژە 

 ئاواز  ێوى ب گوڵەکانى پێشێل، گەر

 و دژانە: یەکن! ئێستا ئەو ناکۆک

 لەئاستى دەزگیرانە جوانەکەى من! 

 و هار وەکو شێت  ێ وسئەن پیا  : یەکەم

 و دار ئەیداتە بەرجوێنو لیس   : دوەم

 قەپاڵى دێوانەبە  : سێهەمیشیان

 و پێوانەیبەزەی   بێ  ێ، ئەیڕەتێن

 : چوارەم ،کى جنۆکانەوج وکەبەج 

 ببى بەمن ئیستەرەم!  ێ ئەب ێ ئەڵ

 ئنجا هەمو: گوڵى باخى ئەڕنن 

 ! ئەیبڕن  ، نەمامەکانى ساوایە

 ئەدەن ئاگر لەماڵى باوانى بەر

 وەرئەدەن و سامانى وردەس لەکلت 

 ئیتر دەمیان وا ژەندۆتە خوێنەکەى 
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 مەبەستیانە کوێریکەن جێو شوێنەکەى 

 ! و ئەوئاى لەم بارە ناهەموارەى من 

 نەخواردنمان خواردنە، نەخەومان خەو 

 و دەربەدەرڵئەو بەو جۆرەو منیش وێ

 سەر!   دڕندەکان لەمنیشیان ئەوێ 

 : لەالتان   ، ئەى خەڵکوخوا مرۆڤەکان

 درێژى تاوان!! ئاشکرایە دەستى 

 دەرى بێنن دەفتەرى رەش کراوە

 بەو وشانەى گوایە هى ئێوەى پیاوە! 

 کوا مافى مرۆڤى چەرخى ئەستێرە؟ 

 سى ئەو خەڵکەى لەژێرە؟ وکوا چارەن 

 خۆشەویستەکەم، ئەو شاگوڵە شەنگە 

 نەنگە!؟   ناوهێنانى لەالى ئێوەش بۆ

 چونکە بەناوهێنانى ئەو، دڵى دێو 

 و خێو؟! جنۆکە ێ پێو ئەڕەنجدائەخور

 و پەناى الوازان! ئەى ئافەرین پشت 

 کردار کە ئازان!!  تى بێو بۆ قسەى ر

 و خێوێکن تەواو نەخێر ئێوەش دێو 

 بەپێستى مەڕ داپۆشراو!  ، گورگە بۆرەن

 خەڕۆ نابم بەئێوە   ڵمنى رەجا
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 ڕێڕەوێکتان هەیە ئێوەش هى دێوە 

 یەکسانە   :و یا پەرد  ێ لەالى من دارب

 سامانە  : دۆستایەتى لەالى ئێوەش

 پێڕەوى ئێوە خەڕەکى سواوە

 و ئاسن وەستاوەبەپینەى ئاگر 

 ناوى ئەنێن زانستى زانستەکان 

 و دێى وێران ناوى زل ، خەڕەکێکە

 ئامێرێکى ناسازە ! زانستى چى 

 ئەنجامدا جیاوازە   ڵسەرەتاى لەگە

 ئەو خەڕەکە شکاوە بۆچى بێنم؟ 

 و بەندایەتى بسێنم!! زەڕ بدەم

 سراو من ناتسرم لەدەلەسەى هەڵبە

 ڕاو  و وبریسکەى چا ناگۆڕم بە   ێڕ

 من ئەنجامى کارم لەال مەبەستە 

 و هەڵبەستە! وشەى بریقەدار، درۆ

 ێ دەزگیرانم لەسەربەستى بێبەشب

 ؟ ێ ور یا سپى یا رەشبس ( دێو)بەمن چى 

 رە وى سو، خۆشەویستم، ر ێدێوم ناو 

 رە وى سزادانێکى د وبەرگە گرت 

 ێ ئێستا دڵى بریندارم وا تۆز 
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 ێ م بزەى تێئەزئەکرێتەوەو لێو

 تۆوى گوڵزارى باخى دەزگیرانم 

 و ئەمجارە بەگیانم سەوز بۆتەوە 

 ڵ ئەو گواڵنە ئەپارێزم لەچق

 ڵ لەپێشێلى جنۆکەکان، کرمى گ

 خۆم ئەڕەخسێنم من بیرۆکەیەک بۆ

 چێنم بلەسایەیدا تۆوى هیوام  

 خۆشەویستەکەم ، ێبەرهەمێکم بات 

 جارێکیتر نەخاتەوە دەریاى خەم 

 ێئەڵێم لەئاواز بچ  ێ من ئاواز

 ێ نەچ وکەى جنۆکە،لەگرمەى دێو، ج

 ئاوازێکى پڕ بەگوێى کوردەوارى 

 دیارى شەویستەکەم بۆۆخ شیاو بۆ

 بەو ئاوازەوە گۆرانیى سەرکەوتن 

 من  ێو جارێ ئەو بیڵ ێ جار ،بەنۆرە

 ئەمجارە کارى خۆشەویستم کۆکە 

 بەخێو، بەجنۆکە  ێهەڵناخەڵەت 

 ئێستا وریایە، چاوى کراوەیە

 اوەیە ررەسەنى خۆى ب ەبیرى ب

 ێ ئیتر بەزوڕناى خەڵکى هەڵناپەڕ
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 ێ تر بەدەستى کەس ناگەڕی جارێک

 ئیتر دوژمنى دوژمن شکێن ناکا 

 بەالدا کا!! چاکى بۆ ێ،بەهەڵدان 

 دەرسى دادا تێهەڵدانى زەمانە

 ناکاتە دۆستایەتیى گورگانە   ور

 ێ ئیتر مارى شێخ هۆمەر هەڵناگر

 ! ێقاپى گر و دوایى گەرمیکاتەوە 

 ا گیاکەڵەکان بژار ئەکا لەباخ

 الەتۆڵەى داخ ێ وتێنجەستە ئەس

 خێوە  و وو دێ هەرچى ناوى جنۆکە

 و پێوە هەڵنەیەن، ئەخرێنە ژێر دەست

 ئاکامى ئەم ئەوینە خاوێنەمان 

 ڕۆشنە وەک ڕۆژى دایکى دەزگیران 

 ئەمڕۆ بیرى رەسەن لەپشتى هێزە 

 هێز بەفەلسەفەیەکەوە بەپێزە 

 اچم من خاوەنى بیرى خۆمبم ن کە

 و پاچم دەس بدەمە دارو پێمەڕە 

 شانازییەکانی خۆم هەروا بشکێنم 

 کوشتەم بەپێکەنین بهێنم!! باوە

 بەڕێنمام  و کەمن فەلسەفەیک ب
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 ، بێباکم، دەس بەچرام ێڕێش تاریکب

 و و ترازئەبمە خاوەنى پێوانە

 و هەڵناخەڵەتێم وەک جارى جاران ز 

 و ژیان ڵو دیاردەکانى کۆمەهەم

 و پێوان خۆشەویستم دێنە کێشبۆ 

 و سپى لەیەک جیا ئەکرێنەوە رەش

 وەاڵمەکان بەراستى ئەدرێنەوە 

 و سۆز یئیتر خۆشەویستم بەبەزەی 

 مەرجى پیرۆز لەدەستى نادا هەلو

 لەسەر بنچینەیەک بڕیارەکانى

 سى ژیانىوچارەن   ێ:ئەنەخشێن

 و باوەڕم ب  وکە من فەلسەفەى خۆم 

 وئەیدۆزمەوە هەڵەکانى رابورد 

 و بیروباوەڕەوە بەو فەلسەفە هەر  

 و لەڕەوە بەتەنێکى الوازتریش 

 گرەو لەشەیتانەکان ئەبەمەوە

 نەورۆزێکى بااڵتر ئەکەمەوە

 درەفشى کاویان ئەدەمە دەستى 

 نیشانەى مەبەستى بۆ ، دەزگیرانم

 ى نازپۆشین لەیارى وبۆ چارشێوى ر 
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 کى ئەنجامى دڵدارىوبۆ تاراى ب

 ١٩٧٦سلێمانی: 

 بینین ١١٨لێدوان    ٧٣

 

 

 

 شانۆى ژیان 

 دەستى پەنهانى  ێ ئەم ژیانە لەسەر پەنجەى کۆمەڵ

 بەئاسانى  ێ ئەبزوێنر  ڵوکى دەسى منداب  و وەک

 ێ سەروپ  ێ پێوانەو بەسەرهاتى ب  ێسەماو یاریى ب 

 ێ ێنێیەتى، داستانى کۆن، چیرۆکى نو سەر گروشتەى دو

 تى ێ نەرێتى چەوتو دیار، ییارکارى گێڕو نالەب 

 تى ێهاوسەرو دۆستو یار   ،پەستى  ێدەم ، شادى ێدەم
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 ژان و ی ونیەک پێکهێنراوین لەخۆشچ  وئێمەى مرۆڤ هەم 

 ئاگا لەسەر شانۆى پانى ژیان   ێو ئەکتەر بەب هەم

 و ژیر ، دەبەنگڵرەشو سپى، کورتو درێژ، پیرو منا

 و تیر گاڵتەجاڕى پەنهانێکین جێى پالرو توانج

 لەگامێک برەو ئەکرێتەوە بۆ و و کە دەروازەى با

 پێى ئەڵێن خاوەن پەیامێک  لەبەرچی  ێ خوشى نازان

 قسەخۆش بە  ێناوى ئەبر   ،و، جنێو فرۆشب یکە هات 

 ! فەرمایشتى زاناى بەهۆش  ، وتارى بۆش ، واتەکانى

 ێ ئەو دەرگایە کلیل بدر ، لەهەر ژیرێ، هەر توانایە

 ێ بگر  ێ ئەگەرچى شێر بەگو  ،ێئەشکێتەوە، تێى ناهێن 

 یتێئەکەن وو کۆستى گران ر بەاڵى زۆرو گرێى کوێر

 ڕۆژى بەشەو، فریشتەکەى بەئەهریمەن  :ێ لێى ئەگۆڕ

 و و ئاوەژمرۆڤە چاوچنۆکەکان بەچاوى تیل 

 و ڕوهەزار بەڵگەى درۆو د  ئەکەن، ئامادەن بۆ ی سەیر

 ێ تەنیا رێگەو تروسکەیەک کە بەرهەڵستى پێبکر 

 ێ بگر  ێود ، سێکەڵک ێئەش  ،ورەى بەرزو کۆڵنەدانە

 من ئێستاکە لەو کەسانەم پەیژەى بەختم وەرچەرخاوە 

 ! بۆ پێشەوە هەنگاو ئەنێم، هەنگاو هەنگاو دێمە دواوە 

 نە دوژمن و، دۆستەکانم ب ێهیچ ناگر   ،دەستى کورتم

 نابینم بزەى ئاراستەکا بەرامبەر من   ێروخسار 
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 ێ وخێنپاچى دەستى نائومێدى کۆشکى شادیم ئەڕ 

 ێ خۆیەوە هەرەسدێنهیواکانم لەچیاى بەرزى 

 و پشتى تۆرانم تێئەکەن پشتى گاڵتە   ،پشتەکانم

 ئەدەن کۆن بەبا یئەچن کا   ، ى ئەم هەڵوێستەیانو بیانبۆ 

 ێ ببولەتو پشتم د ێئەگەر پشتم بشک   ،وموەک ب ، منیش

 ێ ەوى ناکەم، پشتى کۆمم با هەر نەبسەرى بەرزم ن

 1988سلێمانی: 

 لێدوان لەوانە: ٥٤بینئن  ١٠٤
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 لەدایکبونم جەژنى  دو ئاهەنگی 

 یەکەم: 

 ئەم جەژنەم بۆ   ێدیاریم ناو ، مەهێننگوڵى سورم بۆ

 جەژنى پەنجا، پایزى خەم!  جەژنى خەزانى الویمە 

 گەردون دژە، بەختم نەیار ، چارەنوسم چارەى رەشە

 چار!   دەستەوستان، دەردى بێ  و ئاسمانی بۆ ئەم دەردەم زەو

 بگێڕم  ڵ شیوەنو کۆتە  ڵ بۆجەژنى پەنجا سا ێ ئەش

 بنێرم  ڵ بۆکۆمە ڵبەکو  سکااڵو ڕازى دەرونم 

 ێ ەکو من دوچارى بارو،  ئەى برایانى هاودەردم

 ێ بکەینە بازاڕى شار  روى ژاکاوى مۆن  وەرن با

 ڵ لەپەنجا سا ێ کەمترنەب ێ،تەمەن تیایا باوى نەب

 ! ڵ بیرەوەریش نەخەینە چاە، تا برینمان نەکولێتەو

 ئێوەش ئەم جەژنە الى منبن :  و دڵخوازەکاندولبەرئەى 

 بن، هێمنبن دەستە ئەژنۆ، نۆجەژنە  ،جەژنى پەنجامە

 پێشەواى کاروانى ئێوە ، وەرن ئەمشەو شەوى شینە

 و ئیتر نایەتەوە! ئەڕواێ،  دوا وشەى شادى ئەنێژ

 بەباى هەنسکى گریانتان  وەرن بیکەن بەڕۆڕۆیە 

 و تاریکسان بکوژێننەوە   پەنجا مۆمى ژیانى من
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 بیرەوەرى پەنجا ساڵەم  شینا  ڵ بەتاریکى لەگە

 پرسەى شۆڕى تەمەنى کەم  بکەن بەبەیتى هۆنراوەى 

 کاروانى داستانى جوانى ی رۆ، ەیڕۆ، الوێت بڵێن ه

 و بەگۆرانى بەهۆنراوە  بەرێیکا  ێ ، کێکۆستى کەو 

 ، نەبا پیرى ێ، نەب ێنەب   بڵێن تەمەن بەالوێتى

 ى کوێرى بار ئاوى سپى،    ،بەسەر چاوا بدا رەشى

 رابوەستن بەتکاوە  دەسەو داوێنى الوێتى

 چیە تاوانى ئەم الوە؟!  بڵێن توبى ئاوەڵێتى 

 ئەم مرۆڤە جێمەهێڵە   ، بەسزاوەێلێى مەتۆر

 و بینایى لێڵە توش  ێ ر نازى ئامێزت   ێکەبەب

 و سامانم بەهاى سەرمایە  ،بایەخى ژین ، ئەى الوێتى

 تۆدا وا دۆڕانم!!  ڵلەگە، هەرچیم هەبو لەم ژیانە

 دوەم: 

 تەمەنم  ی هەشتاو چوار ساڵەی کوژاننەوەی مۆم

 ئەم جەژنەم   ١شەوی یەڵدایە

 شەوی لێڵو تاریکیو تەم! 

 بەخەرمانێ مۆمی کافور 

 ٢دڵی دەیجور
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 تروسکەی تاوێ تێنازێ 

 بەهیچ سازێکو ئاوازێ 

 هەمو سااڵنی رابوردوم 

 لەژێر باری خەمێکابوم 

 خەمی گەورەی نیشتمانم 

 پارچەکانی کوردستانم 

 بەبێ پاساو 

 دیلو تاساو 

 دیاریم ناوێ بۆئەم جەژنەم 

 پایزى خەم  تەمەنمە، خەزانى  جەژنی 

 تاڵە چارەنوسم چارەى  

 الڵە گەردون 

 و ئاسمان ی زەو

 ! دەستەوستانبۆتیمارم: 

 بەهیوابوم لەم جەژنەما ئااڵی پیرۆزی نەتەوەم 

 لەسەرتاپای نیشتمانا شنەیبێتو البەرێ خەم 

 یی کوردستانم سەربەخۆ

 بێتە بەر دیدی چاوانم 
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 واڵتەکەم ئاوەدانو گەلم بەختیار 

 لەناو فەرهەنگی کوردیدا نەمێنێ زاراوەی:)هەژار( 

 ێ ەکومن دوچارى بارو هاوخەمان، ئەى 

 کەینە بازاڕی شارێ روبا هەمومان 

 تەمەن تیایا بەپێوانەی راژەی گەلبێ، نەوەک بەکات 

 بۆسەروەریو سایەی واڵت بایەخ: بەپێی لەخۆبوردن  

 منبن یالشەو لە ئێوەش ئەم:  و دڵخوازەکانئەى دولبەر

 هێمنبن پرسەی خەزانی تەمەنمە، وەرن چەن ساتێ 

 پێشەواى کاروانى ئێوە شەوی یەڵدایە وائەمشەم، 

 ێ، بەرەو ونبون وابەڕێوە ێژب ئە شادی دوا وشەى 

 کاروانى داستانى جوانى ئیتر بڵێن  

 !؟ ۆرانى و بەگ بەهۆنراوە   ێیکاڕبەکێ 

 شەوی تەمەن، بەهەنسکی پەنگخواردوتان  ەکانی مۆم

 تێکەڵ بە یادی پڕ ژانی رابوردوتان  و بکوژێننەوە 

 ساڵەم  یی ئەو چەند بیرەوەر

 ئەو هەمو زوخاوە تاڵەم 

 شینی وەلی بۆبااڵی شەم  بکەن بەبەیتى هۆنراوەى 

 یا داستانی خاتو زینێ  بۆچارەنوسی کاکە مەم 
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 بەشیرێنێ بۆفەرهادێ: سەری بەخشی 

 وەک نمونەی قوربانیدان بۆئەوینێ! 

 ئەوینی من بۆکوردستان 

 هەمو ئەوانەی تێپەڕان 

 شێوەی تیشکی رۆژی زێڕین، زەویو ئاسمانیشی پڕکرد 

 گەیشتە ئاهورای ئەڤین لەناو هزری زەردەشتی کورد! 

 با ئەژماری تەمەن ئیتر بەڕۆژانی بەختی یاربێ 

 الربێ!! نەک ژیانی وەکو ئاژەڵ، یاترازوی لەنگو  

 ، نەبا پیرى ێ، نەب ێنەب   بڵێن تەمەن بەالوێتى

 کوێرى ، پەڵەی سپی، ئاوی چاوا بدا رەشىبەسەر

 بڵێن ئیتر نۆرەی کوڕی جەوامێرو کچی جوانە 

 کوردایەتی، وەکو باوەڕ، لەئەستۆی پاکی ئەوانە 

 ئێمە لەناو دڕکوداڵو زەویی دێما: تۆومان وەشان 

 دێتەبەرهەم، گەشوپەخشان شادمانین، واخەریکە 

 شەوی یەڵدایە وا ئەمشەو 

 مەچێژن خەو 

 بکەن کۆڕبەندی تەگبیرێ 

 بە یاوەری لەگەڵ پیرێ 
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 دامەنیشن دەستەوستان 

 تا لەشکرێ دێتەسەرتان! 

 ئەبێ ئێوە دەسپێشخەربن 

 هەڵۆو بازی هێرشبەربن 

 بەردەوامبن تا سەرکەوتن 

 هەتا شەبەیخونی دوژمن 

 یان وەکو پوشو بێ بەزەیی، بسوتێنن پەڕو باڵ

 شەڕ بەرنە ناو گۆڕەپانو ژوری دوژمن بەبێ پشو 

 هەڵیانکەنن لەسەر زەویی کیشوەری ماد 

 لەگەڵمانە: مافو  مێژو،  ویژدانو  داد 

 خەڕۆ نەبن بەدانوستان 

 لەگەڵ شەیتان 

 بەئاگابن لەپیالنو فێڵو گەڕی 

 بوارنەدەن هەستێتەوە، بۆز بەلەڕی 

 دورکەونەوە لەپارتێنە 

 ڤایرۆسی شێرپەنجەهێنە 

 تەمەڵخانەی مشەخۆرو بێبەرهەمو بێکارانە 

 بازاڕی هەرزانفرۆشی هێڵی الری نەیارانە 
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 مشارە بۆ بڕینەوەی یەکێتیی گەل 

 هۆکارە بۆ لەدەسدانی بوارو هەل ! 

 بەلەشکرو چەکو ئاگر ئەیبەینەوە 

 گرێکوێرەی هەزاران ساڵ ئەکەینەوە 

 بگرین لەسەرگڵکۆی رەوانشادان، نەکەن 

 دوای سەرکەوتن، بیکەن بەشاییو هەڵپەڕین 

 بڵێن ئێستا بەئااڵی سەربەخۆییمان: خۆئەپۆشین 

 بە یەکسانیو کامەرانی: بادەی ئازادی ئەنۆشین 

 شەوی یەڵدایە دواگورزی ئەهریمەنی تاریکییە 

 لەئاسۆوە شەبەنگی رۆژی خواوەندی روناکییە. 

ریکترین شەوی  درێژترین، یا تا-١٢ی مانگی ٢١/ ٢٠شەوی یەڵدا:  -١

ساڵە. وشەی یەڵدا، لەسریانییەوە وەرگیراوە، واتا: لەدایکبون. مەبەست  

لەوەیە: رۆژی دوای ئەو شەوە، سەرەتای درێژبونی رۆژە، واتا رۆژێکی  

نوێ لەدایکئەبێ کە سەرەتای وەرزی زستانیشە. بەپێی باوەڕی  

خوای   زەردەشتیانیش، تاریکیی شەو: هێما)رەمز(ی ئەهریمەنە )شەیتان یا 

شەڕ( تیشکی رۆژیش: هێمای سەرکەوتنی روناکییە بەسەر تاریکیا.  

واتایەکیتری ئەم کێشمەکێشی شەوو رۆژە، ئەوەیە: هەرچەنە بەدرێژایی  

وەرزی پایز، تادێ، تاریکی زاڵترئەبێ بەسەر روناکیا، بەاڵم لەئەنجاما  

یو  روناکی هەڵئەسێتەوەو زاڵئەبێ بەسەر تاریکییا کە ئەمەش واتای بەرگر

 گەشبینیو باوەڕبەخۆکردنە. 

 دەیجور: تاریک -٢
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 نالیش لەشەوی یەڵدادا لەخۆشەویستەکەی ئەپرسێ: 

 کەدیدەم دورلەتۆ بێنورە ئەمشەو -شەوی یەڵدایە یا دەیجورە ئەمشەو

 هەمیشە وایە یا مەخمورە ئەمشەو!؟ -لەخەو هەڵساوە یا ئاڵۆزە چاوت 

شیو پیرۆزباییان لێکردوم بۆئەو دو  پێشەکی سوپاسی زۆرم بۆ هەمو ئەو بەڕێزانەی دەسخۆ
ئارش   ئازاد سیوەیلی،  ئازاد سماقولی، جەژنە،. لەکانی دڵمەوە ئاواتەخوازم شادو بەختیاربن:

فازیل،  ئاالن ئەحمەد، ئاالن کەمال ، ئاوات ئالیار،  ئاوات ساحێبقران. ،ئەبدولقادر شوکاک،  
باقی سەعید، بەختیار باراوی،   حەسەن،ئیبراهیم محەمەد، ئیسماعیل  ئەالئەدین مهەمەد،

تاهیر قادر محەمەد،   بەهادین نوری، پشکۆ ئەمین، بورهان فایەق، بەرزان عومەر دەوڵەت، 
تەها هسێن، جەزا چنگیانی، چرا کامیل ژیر، حەسەن مەال، ، حەمە هێمن   تاهێر مستەفا،

جەمال   جەبار قادر، سەروەر ئەحمەد،  ئەمین، روناس دەباغ، زام زامیمحەمەد، سانا کوردی، 
دوکتۆر ئومەر تۆفیق، دوکتۆر دلێر ئەتار، دوکتۆر حسێن   نەبەز، چیا سەمەد، جیهان عومەر، 

  د.سەمەد زەنگەنە، دەریا عیرفان، سەالم حەمە، سەالم خوارەحم، سیروان عەلی، عەزیز
شاخەوان خالید، شآهۆ عەبدواڵ، شێخ جەمیل شێخ محەمەد، شێخ رەوف، شیالن نیزامەدین،  

وسمان عەبدولرەحمان، عوسمان ئەحمەد، عەدنان ئازاد، عەالئەدین محەمەد،،عەلی  ع
ئیلینجاخی، عەلی شاپەسەن، غاندی سینۆ،  فەوزی ماجید، قەیس قەرەداخی،  کاردۆ فەرەج،  

لەنجە ئەمجەد،  مام تەهای پاسۆک،   لەتیف عەبدواڵ، کاروان رەوف هەمە،  کەساس جەباری،
ن،  محەمەد بەرزی، محمەد شێخ حەسەن، محەمەد رەشید  مهەمەد بازرگا مام هەژار،

کاروانی، مەال شوان، کەریم رۆژ، کەژاوە عومەر، نازدار ئەدهەم، ناز عومەر،  نزار  
نەوشیروان   نەمام حەسەن مەعروف، نەورۆز عومەر، نەوزاد عەبدولرەحمان، مستەفا،  

 ی،،  یوسف محەمەد. ئازاد،،  هونەر خەفاف، هێمـن مەحمود، هیوا سالح، هیوا موراد 
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 لێدوان  لەوانە:  ٧٠بەدڵبون    ١٨٠
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 بۆفریوی ئاشقان 

تەڕو پاراوەکانی هۆنیاری گەورە: مستەفا بەگی   لەهۆنراوە یەکێکە 

کوردی کەچەند هونەرمەندێ بەئاوازێکی بەسۆزەوە ئەیچڕێنن. کاری  

راستبێ کە یەکەم بەیتی ئەو   ساهێب قران مامۆستا ئاوات مەئروف 

هۆنراوەیەی بۆناردم تا بیکەم بەپێنجخشتەکی. ئەوەبو ئاواتەکەیم هێنایەدیو  

وک باڵویکردەوە، بەاڵم هەر ئەو یەکەم  بۆمناردەوەو ئەوێش لەفەیسب 

بەیتە!. دوایئەوە کەوتمە سۆراخی هەمو هۆنراوەکە، تا لەگوگڵ دۆزیمەوە.  

بەاڵم سەرنجمدا هەندێ هەڵەی تێکەوتبو لەڕوی کێشو لەڕوی چاپیشەوە!.  

دوای راستکردنەوەی هەڵەکان، بەپێنجکردنی هەمو هۆنراوەکەم  

م ئەوانیش الیخۆیانەوە درێژە  تەواوکرد. داواش لەهونەرمەندان ئەکە 

بەئاوازەکەیبدەن وەک راژەیەک بۆ بەرزنرخاندنی وێژەو هونەری  

 کوردی کە نیشانەی زیندوێتیی نەتەوەکەمانە: 

 تۆ لەبەفری کێوی جودی! یا پریشکی ئاگری!؟ 

 جارێ شەختەو جارێ پشکۆ! خۆ نگینو ئاغری!! 

 مەمکوژە بەو تیغی چاوەت، تۆ لەگوڵ ناسکتری 

 فریوی ئاشقانو جەزبی دڵ وا ماهیری بۆ 

 ری یشاگردیت بکەم من، دەرنەسیمو سام رەنگە

 وانەزانی وەک مناڵێ وای لە ریزی  هەرزەگۆ 
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 میللەتێ ئێستا بەجارێ وان لە رازو گفتوگۆ 

 تابزانن ئەم بەهایە کێی لەدوایەو بۆتە هۆ! 

 سەد کەی و دارا بەسەگوانی دەرت نابن کە تۆ 

 سولەیمانیتو توحفەی زاهری خاتەمی دەستی 

 ئەم هەمو بەهرەو کەماڵە، چی لەپێشو دویەتی!؟ 

 وا بەسانا خەڵکی شارێ خاکی رێو بەرپێیەتی 

 دەستو کاری کردگارە؟ یا تەلیسمێ هۆیەتی!؟ 

 بەختی ئەو ئوستادە سوتێ دەرسی سیحری پێوتی 

 وا کەتۆی بەردایە گژ عالەم بەمەکرو ساحیری 

 هەر بۆتۆ ئەبا! تۆبزانە ئەم گەدایەت سوجدە 

 تۆش نەبیستو بێخەمێکی وای لەواری خەڵوەتا! 

 دڵڕەقێکی بێ نەزیریو کافرێکی بێ وەفا!! 

 کافریش رەحمێ بەیەخسیرو زەلیلی خۆی ئەکا 

 سا وەرە رحمێ بەجەستەی منکە گەرچی کافری 

 تۆ ئەزانی من لەبازاڕی برەوتا چەندە هۆم !؟ 

 خۆم ئەسوتێنم لەڕێتا وەک پەپولەی دەوری مۆم 

 چیئەبێ تۆش ئاگرێ بەردەیتە گیانو تانوپۆم!؟ 

 من کەپەروانەو کەمەنکێشی کەماڵو حوسنی تۆم 
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 کەعبە کەچنابێ ئەگەر بۆشەمعی روتم راگری 

 تۆ ئەشێ هێشتا نەزانی دۆستو دوژمن کێنوکێن! 

 دژبەرانت واخەریکن داوی راوم دابنێن 

 ئەو پالنە دژ بەتۆیە، من لەجێگەت دائەنێن 

 پارەمکەن لەسەر رێ دامبنێن گەر بەخەنجەر پارە 

 دەس لەتۆ هەڵناگرم هەر تۆم لەخەڵکی چاتری 

 گەرچی بونت بۆمنێکی شێتو شبرت هەرخەمە 

 کوشتنیشم وەک خەاڵتە، شادمانم ئەو دەمە 

 بەختیکەم بۆسەروەریی تۆ: گیانو ماڵو چی هەمە 

 چونکە هەمچەشنت لەئقلیمی مەالحەتدا کەمە 

 تەپڵی نادری سا وەکو خوسرەو هەمیشە لێدە 

 تۆهەمیشە وای لەبەر دیدو سەرنجم چون مەلێ 

 گەرچی دوری وەک شەبەنگی خۆرەتاوی دەم کەلێ 

 وام لەبۆسەو داوی راوت ، چاوەڕوانم بۆ هەلێ 

 هەر وەکو رۆحو دڵی دوری لەپێش چاوم وەلێ 

 لەم دڵەی پڕ دەردو میحنەتما بەدایم حازری 

 ژیرم و کۆڵم سەبارەت فەلسەفەی ئەو نوتفەیە! 

 وا بەزویی هاتە بەرهەم بۆخەمی ئەم بەندەیە 
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 کاتی من بۆ ئەوپەرستن: شەممە تا ئەو شەممەیە 

 کوردی ئامانەت ئەمانەت وا کە ئەمشەو جومعەیە 

 تا سبەینێ  قەت نەبی غافڵ لە زیکری  قادری! 

 لێدوان لەوانە: ٧٥بینین  ١٥٠
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 لەبیرەوەرییەکانى سااڵنى دێرین

 و بو ناچاریمان بەڕیشى مەردانەى ججاران سوێندى 

 و ب ونى نیوە مرد و سوێندخۆرى ئەو ناچارییەش دەر

 لەالى پیاوێکى پیاوانە 

 بەهانە  نە   وب وبیان   نە

 بۆ پێخزان 

 لەڕێگەوبان 

 ڵ ونە پابۆچ 

 ڵ رەگەزى تا

 درام گەلێ گەلێ سزا  ( پاکانە)بۆئیمزایەک بۆ  ێ لەبیرم د 

 الم   وخنکاندنیش چاترب  ،لەوەاڵما نەکو سزا، یاخو بەندى

 کێشکراتێکۆشەرێک  نینۆکى ریشە 

 دەستیدا نرا  و پشکۆى ئاگر بەهەرد 

 ناوى وت   دانەوى، نە  ڕاچەنى نە وتى ئاخ، نە  نە

 جێگەیدا بەدەستەوە   نە

 و ەو بەرگەیەدا دیلەوانان ئەلەرزین لەئاستى ئ

 ! پەنجەى خۆیان ئەگەستەوە 

 بارەگاى دژ 

 و پیالن بەسامانو پایە بەهەڕەشە، بەترساندن  
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 تەقەالیدا

 دەرەتان  ێ کاربکاتە هەستى پاکى هەژارێکى ب

 ێ ر بۆئەوەى جاربەجار هە

 ێ بەنهێنى لەکەنار 

 پێوە بەرێ بۆیان هەواڵێکى ئەو مەردمە بەسەر

 و سامان فى کردە پایەوت  ،ئەو هەژارە جەوامێرە

 وتى مردن بەخاوێنى بۆنەتەوە لەبرسانا 

 ! یا لەترسانا   ساماننەکو ژیان بەناپاکى بۆ

 و هەرچى هەب ،دەوڵەمەندێکى ئەم شارە ،وب یگران

 کردى بەنان 

 هەتا توانى  ، و بەالنەوازانى بەخشى بەهەژارن

 خەڵکى ژیان 

 ئاگر ئەبارێنرا بەسەر هێرشبەرى هۆزا  ێ کات

 نەئەدا لەبەرامبەر مەترەلۆزا ورەى بەر  ێکەس

 تاوانکارى ئاگرتەقێن  ،و دار، یا بەخەنجەربەبەرد 

 هەر لەوێدا ئەگلێنرا ئەیانکردە خەڵتانى خوێن 

 بەدوازدە سوار لەمەریوان 

 لەشکرێکى زلیان شکان 

 چاوى بەخشى بەکورد و لەنەغەدە کچۆڵەیەک هەرد 

 ! لەئاستى داگیرکەرانا سەرى بەرزى نەوى نەکرد 
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 وێنە زۆرە، وێنە دیارە 

 نەى خەروارەونم  ێ مشت

 ئێستاکە.. ئێى!! 

 ئێستاکە.. هێى!! 

 ێ کەر لەکوێیەو کونە لەکو

 ێ الى کەسانى ئەڵقە لەگو 

 لەالى ئەوەى یا لەترسا 

 و سامانى ناپاکى شەرم لەپێناوى پایە  ێ ب  یا

 ئەکەوێتە پێشى دوژمن 

 و النەى کاکى و باپیرانی بۆ تێکدانى النەى خۆ

 ئەبڕێتەوە   ێ بێئەم ژیانە هەرچۆن   ێ کەسى وا نەزان ێ ئەش

 و گۆڕیچەیەک ئەبڕێتەوە ڵ ژێرى گ خەڵکە بۆلەئەنجاما ئەم 

 و چاوچنۆکى ناگرێتە خۆى ون و باییبڵ پلەو پایەو زێڕو ما

 دۆڕاو تۆى کە  ێ گەیێنیگۆڕەوشارى ویژدانى گەل ئە:ئەى تاوانکار

 لەباخى شار  ڵ ێستە ئەگەر تۆ ناتوانى ببیتە گوئ

 و خار ۆ ئەتوانى خۆت نەکەیتە چاڵى رێگەو گیاکەڵە خ

 و قارەمانت باپیرانى جەوامێرتۆ ئەزانى؟  

 ن و ب  ێلەمەیدانى نەتەوەدا چ مەرد 

 و پایە پلە  ، ەرزەمینەتۆ ئەزانى دراوى ئەم س

 ن!؟ وچ ولەئابڕ ێ تۆز ێ نابن بەپارسەنگ
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 وەدەکرمباڵو   ١٩٨٩ساڵی   ١٥٢مارە  لەگۆڤاری بەیان ژ

 لێدوان لەوانە: ١٤بینین   ٦٢
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 شایی تەڕەماش 

و ناوە  ێ کەلەپورمان وەبیرهێنانەوەی هەن لەیادەوەرییەکانم بۆ   ە الپەڕەیەک

 لەبیرچوەکان: 

 ئەدەن و زوڕنا، شایى جۆش ڵ دەهۆ ،ەزەماوەندال
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 ، مەگەر بەدەگمەن ێەڵپەڕکدارو دیواریش دێنە ه 

 رۆژانى هەرزەکاریمان! ئاى بۆ

 و یاریمان! بۆساکارێتى شەڕ

 کچى جوان!  ڵ ئاى بۆرەشبەڵەک لەگە

 تێڕامان لەنێوانى دوان! کاتى 

 ١/سە شایەرهئاى بۆگەڕگەڕو بۆ

 ٢/یارەبۆچوارشەممانى بەر مامە

 ٣/ەبەى سەیزادەئپەکەى  تیئاى لە

 ٤/واى لەخرۆشى پوستوئیدارە

 ى سەر گوێسەبانە! یکوڕێنئاى بۆ

 ، پێچى جامانە! ڵرانکوچۆغەى شا

 ئێستاکەش بیرم الى رمبازێنى

 ٥/ڕۆژى جەژنانى هۆمەرمەندانە

 یادم پڕ لەدیمەنى تۆمارى  

 نى کوڕو کااڵنە! و و هەڵچجۆش

 و ماوە ێئەوەى لەگوێما ئەمێن 

 و الوە: ڵبەستەو ئاوازى منا

 )لیمۆ هەى لیمۆ، لیمۆ داخمکە
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 خۆت کلیل بەدەس شەو لەباخمکە

 بەالر هەى بەالر، هەى بەالرەوە 

 توسەرى باوکت، وەرە ماڵەوە 

 ئامان لەرزانە، ئامان لەرزانە 

 ٦/  (ەئەم کوردستان  ێ خوایە ئاواب

 ٧/لەتریشقەدا  ،فەلەکاو چەرخوی کورسیلەکورس

 ەرەبانەوە. ئ بەسەر کەژاوەى 

 جگەر گۆشەکان لەبەرگى جەژنا بۆسروشتى جوان 

 ئەشنانەوە!  و پێئەکەنین

 ٨/ ساقى دەروێشان، بەستەى هەورى الر 

 ئاوازى باوى دڵدارانى شار! 

 و دەرى هۆمەرمەندانە ئیتر بەو جۆرە، ئەو دەشت 

 ى جەژنا ئەتوت بەهەشتى خۆشى ژیانە لەڕۆژ

 ێ و هەڵپەرک ییار  ،جەژنە پیرۆزە، گەردن ئازادى

 ! ێنیگاو چاوبڕک  ڵ،سەرەتاى ئەوین، ئاڵوگۆڕى د 

 ٩/لەسوخمەى سورمە  ،نىور وئاى لەدیمەنى کەواى گ

 ١٠/پڕى پانیبەرز   یی لەپێى خەناو، کراسى خامەک

 ورشەى الگیرە،  ،ڕەى هەیاسەبۆنى مێخەکبەن، ها
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 لەهەڵپەڕینى شۆخى بااڵ بەرز!  لەنجەولەالرو

 بەکەوگیرەوە ور خۆزگە بەو ڕۆژەى دایکى کاکەس

 سەرچۆپیى کێشا 

 خوانى شارێکى ێ، وەهاب ێ وران ئەبس خەتەنە

 ١١/ ڕاخست لەپێشا! 

 ! ارانەج  وکەى شایى ئێستا وەک 

 اوى ویژدانە! رشایى ئەمڕۆ بۆ 

 کۆمەڵێ ناکەس هەندە سەرخۆشن 

 ەرینێ، شارێ ئەفرۆشن! بۆ ئاف

 سى دەستى وپێن   ێئەچ  ێ وسەر ن

 ڵبەدارى دەهۆ   ئەکا بەزوڕنا،

 یدێ تەپە  ڵ وک، دەهۆج وکەزوڕنا ج 

 ! ڵشایى چۆڵوهۆ ،ێکەس هەڵناپەڕ 

 شاباشئەو هەر لێئەدا تەنیا بۆ

 شایى بەئەو چى! شایى تەڕەماش!! 

 ------------- 

 : ێ بۆنەوەی ئێستەفەرهەنگۆک
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شایەری بەناوبانگبون لەسلێمانی کە بەدەنگە  گەڕگەڕو هسە شایەر: دو -١

 خەڵکیان لەشاییەکاندا هەڵئەپەڕان.  ،خۆشو بەستە بەجۆشەکانیان 

مەبەست لەگردی مامە یارەیە کە جێگەی سەیرانی رۆژانی چوار  -٢

 شەممانبو. 

ئەبەی سەیزادە: ئەمیش گۆرانیبێژێکی میللیی بەناوبانگبو، تیپێکی  -٣

 مۆزیکی خۆی هەبو. 

 ارە: دو ئامێری مۆزیک. پۆستوئید -٤

هۆمەرمەندان: ناوی گۆڕەپانێکی گەورەبو لەدامێنی شاری سلێمانی کە  -٥

لەڕۆژانی جەژندا یاریو هەڵپەڕکێو رمبازێنی تیائەکرا. ئەباس ئەبو  

 شوارب یەکێکبو لەسوارچاکەکانی ئەوسا. 

 ناوی سێ گۆرانیی میللین. -٦

 تریشقە: ناوی جۆرە ئەرەبانەیەکی زۆر خیرابو. -٧

 دو گۆرانیی میللین. -٨

گورونیو سورمە: ناوی دو جۆر قوماقشی گرانبەهابو بۆبەرگی ژنان.  -٩

 گورونیی گوڵباتمانو وشکسورمەش هەبو، لەوان گرانتر!. 

پانیبەرز: ناوی پێاڵوێکی ئافرەتانە، جۆرێکیان بە پولەکە  - ١٠

ئەڕازێنرایەوە. ئێستەش لەخوار هەوزە وشکەکەوە ریزەدوکانێ  

پێیئەوترێ گوزەری پانیبەرزدروەکان. ریزەدوکانێکیتر پێیئەوترێ  

گوزەری کەوشدروەکان. ریزێکیتر پێیئەوترێ گوزەری هەالجەکان. چەند  

گوزەرێکی پێشەسازانیتریش لەونزیکانە هەبون وەک: مزگەران،  

 ئاسنگەران، دارتاشەکان، لێفەدروان، زەڕنگەران...هتد. 
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ەڕکێو خوانڕاخستنەیە کە بەبۆنەی  خەتەنەسوران:ئەو شاییو هەڵپ- ١١

خەتەنەکردنی منداڵەوە سازئەکرێ. بەبیرەوەریی من گەورەترین  

خەتەنەسورانێ لەسلێمانی ئەوەبو کە دایکی کاکەسور رێکیخست بۆکورە  

تاقانەکەیو جارجار بەکەوگیرەکەی دەستییەوە سەرچۆپیی هەڵپەڕکێکەی  

 کی زۆر!. ئەگرتو ئەبو بەچەپڵەڕێزانو تیلیلیو هەیتوهاوارێ

 لێدوان لەوانە:  ٨١بینین    ١٣٩
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 تاسەی گەبینی 

 ئەو دەستوپەنجە بلورینە الدە لەژێرچەنەی خەفەت 

 کەى تۆ هى خەمى!؟ 

 ئەو تێڕوانینە تاریکە بۆتۆ ناشێ، تۆنمونەى 

 باوى سەردەمى 

 وامەزانە بێ نگینی، دڵنیابە ئەستێرەکەت 

 گەشە لە ئاسۆ 

 نەیارە، با دژیشبێ، لەناخیدا سەرسامە بە چى  

 بەهرەمەندیى تۆ 

 بێرە ئارا،  تۆ هەمیشە گوڵی گەشى، بێ بونی تۆ 

 مەل بێ ئاوازە

 خۆشەویستم: کە تۆ نەبى، سروشت وشکە، ئاو لیخنە 

 چیا بێ نازە. 
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 بە بێ ئومێد، پێوانەکان ئەئاڵۆزێن، هەرچى سوکە 

 ئەبێتە گران 

 بەهاوین، بەفر گەرماو گڕە دێنێ هەتاو ئەیبەستێ  

 بەچلەی زستان 

 ئەستێرەکان بێ جریوە، مانگ روزەردو دەریا ئارام 

 ماتو کشومەنگ 

 باخ بە بێ گوڵ، مەل بێ ئاواز، شارخامۆشو روبار بێ ئاو 

 نە هاژەو نە دەنگ 

 ئەو بەرگە ڕەشە داماڵە، تاسەى چەفتەی شانو کەواو 

 سوخمەی سورمەتم 

 اتر سەرسامو تامەزرۆم بە پۆشاکی ئاڵو وااڵ، زی

 تینوی شێوەتم 

 بەگەردانەو ئاشقبەندو لولەو زنجیرو هەیاسە 

 وەرەوە ناو کۆڕ 

 لەگەڵ هەوری ڕەش بەجەنگبێ بەورشەی الگیرەو کرمەک 

 جوڵەی گوارەی شٶڕ 

 سەرپەرچەمو دوگمەودۆاڵب، ملەشیالن، لوتەوانە 

 چرای رێوبانن 
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 راکردنی دژکاران لەترسا هەڵدێن، شەبەیخونەو 

 چنگلەسەر شانن 

 وزەی زیاتر ئەدا بەتۆ   : بۆنی خۆشی هێلو مێخەک

 بۆ هێرشبردن 

 تیشکی بەڕاق: شەوی تاریک ئەکا بەڕۆژ بۆڕاونانی 

 لەشکری دوژمن 

 بە ڕەوتی رێو زڕەی بازنگ، خڕەی پاوانەکانی پێت 

 شەقەی پانیبەرز 

 وەکو چەکوچۆڵی شەڕ دژ بە دوژمنانو ناپاکان 

 بلەرزێنە ئەرز 

 ەو موستیلەی زێڕو یاقوتەوە چەک ئاڕاستەی بەئەلق

 نەیارت بکە 

 تۆ، هەموجار هێرشبەربە، ماوە نەدەی دەسکاتەوە 

 وا کارت بکە 

 نەکەی ناوماڵی ئاواکەی، بابگەوزێ کەر لەخۆاڵ 

 با هەر زەڕەیبێ 

 بەرامبەر روخساری رونو گەشو پاکی وەکو مانگت 

 سەگ با وەڕەیبێ 
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 ئەبێ بەپاڵەوان دامەنیشە دەستەوستان تا ئەو  

 گەل چاوەڕوانە 

 لەدەسمەدە هەلی گونجاو، وتراوە دۆم بەدانیشتن 

 ماڵی وێرانە 

 ئاگر بەردەرە ژێرخانی، سەرخانی با پەرشو باڵو 

 تا لەیەکبەربن 

 با دوکەوتەی کۆنە بڕوا، دورلەزانست، شارستانی 

 هەر گێلو کەربن 

 خۆت ببەستە، بە پشتوێنو ملەلیرە، بە گۆبەرۆک 

 بیستوچوار جۆری 

 ئەمە جەنگەو یەخەتئەگرێ، ئەگەر نەیکەی خوا ئەتگرێ 

 رسواو کۆڵەوار! 

 جەنگ دوجۆرە، ساردو گەرم، نەخشەی ئەوێ، بەپایپیالن 

 رابەرێکی کەڵ 

 باوانی تۆ بەدوازدە سوار لەشکرێکی زلیان شکان! 

 بیرو هێز تێکەڵ 

 کە مردن هەر چارەنوسبێ، ژیان بەسەرشۆڕیو کەچی!؟

 مەمێنەو مەژی 
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 نەوەی کاوەو دیاکۆو ئەردەشێری، وێنەی ئەوان  تۆ 

 کەمو کەڵ بژی 

 خەڕۆنەبی بەزاراوەی مرۆڤدۆستی، یا برایەتیو 

 لەگەڵ یەک ژیان! 

 ئەوە بیانوی ترسنۆکو نۆکەرانە،  لەگەڵ دژوار: 

 شەڕ بەبێ کۆڵدان 

 دەی راپەڕە، من تاسەی گەشبینیو بزەو پێکەنینی 

 شەوانت ئەکەم 

 بەرزی کاروانی رێی   تۆ فریشتەی سەرکەوتنو ورەی

 ئەی نازدارەکەم 

 تۆ نامەی مژدەهێنانی، گوڵی هیواى، ڕەوێنەرى 

 تاریکیو تەمى 

 ئەو دەستو پەنجەبلورینە الدە لەژێرچەنەی خەفەت 

 کەی تۆ هی خەمى!؟ 
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 لێدوان لەوانە: ٢٨بینین   ٨٣
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 بێبازاڕیو داشکانن 

 داشکانن! 

 کااڵیەکی فرە مەزن 

 فرە ئەرکو فرە کارە 

 وەکو زێڕی بیستوچوارە 

 جاریش هەیە بەرەاڵیە 
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 مەیمونێکی گۆریالیە! 

 بەدەس خۆتە، چۆن بخوازی 

 چۆن رایبێنی، ئەو پێتڕازی 

 چونکە ئەمڕۆ بێبازاڕە 

 نرخی شکا، دایە هاڕە! 

 لەجیهانا 

 سەردەمى جەنگى ئەستێرە  و جیهانى باوى زانست

 لەژیانا 

 ەوا تیا لەژێرە رمافو  شەى وژیانى ئەم ڕۆژە ت

 بەفیزەوە سەرئەکەون   شت هەن گەلێ

 ڵ وکەوەکو هااڵو، وەکو د 

 رە ولەژ  و ر، هەیشە بەدەم رەشەباوە

 ڵ وچەو پ وکوەکو تەنى س 

 لەبەرەوەن  شتى بێبایەخیش  ێهەن 

 وەکو دەوەن   و،وش و، وەکو پەکو خار و

 فەنگ وگوەللى ت خێراتر لە  ، شتیش هەیە

 وەکو نرخى بازاڕى جەنگ ێ، سەرئەکەو

 ێ وکات هەم جێگەی پێشکەوتنبێ   ێکەچى ئەوەى ئەب 

 ێ ونى پاکى بگاتدەر  و دڵى نەرمرێزو چاوى 

 نازە ێ یا ب، هەر تەنیا ڕاوەستاوە  نە
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 لەهەورازە!  لەنشێو، پشتى باوى  ور

 ى بێئاوى سیس یان چۆڵەووەک نەمامى  

 و بنیس ئەداتە باریکێ،  هەتا ئەب 

 بەپەنگ   ێ ، ئەبێدائەبەز بەڕسوایى 

 دەنگ و باس ێداکۆکى، ب ێب ، بەرگرىێ ب

 ئەویش نرخی کااڵیەکی فرە رەنگە 

 جاری وایە: بەرهەمێکی پورەهەنگە 

 جاریش هەیە: وەکو مەگەز، لەدەوری گو 

 پێشبڕکێیە، کێ پێیئەگاو لێیئەخوا زو!؟ 

 بە زیکەزیک هاوارئەکەن: وەرن هەلەو داشکانە 

 فلیمی نوێی کۆیلەکانی دەوری سنوقی دەنگدانە 

 بۆگاڵتەجاڕی نوێنەران: چستو پەرۆش 

 ەپێکێ مەی: ویژدانێکی هەرزان فرۆش! ب

 کەی وەهایە؟ گوایە مرۆڤ چاکترێنێكی بەهایە! 

 ئەی نابینن جاری وایە، وەک ڤایرۆسی کۆرۆنایە؟ 

 توف لەخۆمو توف لەمرۆڤ ئەگەر وا سوکورسوابین 

 ژیان جارێکەو بەمەردی، ئەبێ رابین، نابێ دابین. 

 لێدوان  لەوانە: ٥٧بینین     ١١٤
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 . کێشەی کورد لەگۆشەنیگای یەزدانەوە

 ئەمشەو یەزدان هاتە خەوم 

 وتم هەوی؟ وتی هەوم 

 وتم توڕەو پڕگلەییم 

 نوێنەری گەلێکی برسیم 
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 بێدەوڵەتو مافخوراوم 

 چەنجارێ ئەنفالکراوم 

 بۆبێدەنگی؟ کوانێ رەوا !؟ 

 کوا گەورەییو بەزەیی خوا !؟

 وتی دەوڵەت، کاری مرۆڤو گەالنە 

 ارگێڕی نەزانە بێدەوڵەتی، پشکی ک

 ماف ئەسەنرێ، من نایبەخشم 

 بە من مەڵێن : بێنە بەشم ! 

 ئەی خۆ ئێوەش وەکو گەالن 

 گیانو بیرو دەستو چاون 

 بۆ لەمڕۆدا لەدوایدواوە 

 دەستەوستان، دۆشداماون!؟ 

 ئەتانەوێ نانەکەشتان بۆتەڕبکەم 

 ئنجا بیخۆن!؟ 

 بەسە ئیتر: پاڕانەوەو الاڵنەوە 

 کە خۆتان هۆن! 

 بار ببەخشم لەتاوانی بۆ من گوناه

 بەنزاو نوێژ!؟ 
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 دۆزەخ بۆبیرمەندو زانا، بەهەشت بدەم 

 بەگێژو وێژ!؟ 

 ١بەڵێ رێگەم بەکردەوەی ئەنفالداوە

 ئەنفال بەش و سزای گەالنی دۆڕاوە 

 دنیام وەها هەستانوە 

 کێ ئازابێ، سەرکەوتوە 

 هەروابوەو هەروەهایە 

 هەرواشئەبێ ئەم دنیایە 

 ئەزمونە جەنگ کێبڕکێیەو  

 ژیانەوە ، یا تیاچونە 

 ئێوەش کە سەرکەوتن وابن 

 رابن، شابن، ئەوان دابن ! 

 نەک دوبارە ئێوە پیادە، ئەوان هەرسوار

 دەسلەمالنی باوەکوشتەو رەگەزی هار !! 

 مەڵێن ئێمە ئەمڕۆ شەکەتو هەژارین 

 دەسبەتاڵو بێسەرمایەو کۆڵەوارین ! 

 مێژو پڕە لەداستانی شەڕو ئاشتی 

 ێوی بەفێڵ، گرتیو ناشتی نەڕەشێرێ، ر 
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 ئێوەنەبون بەدوازدە سوار لەمەریوان 

 وەک دیاکۆ، لەشکرێکی زلتان شکان؟ 

 ئەسکەندەری مەکدۆنیتان پڕزەرەرکرد 

 بەناخێرتان خاچپەرستان دەربەدەرکرد!؟ 

 ئەوسا باوەڕتان بەخۆبو 

 مامزتان پڵنگی کۆبو* 

 کەچی ئێستە بۆئەنفالی یەکدی شێرن! 

 خۆیان فێرن! چاوبرسییەکان بەژێرخانی  

 هەروەهایە!  ٢وتم گەورەم: زۆنی خواروش

 وتی تاوان: پەرەسێنە، وەک پەتایە ! 

 جاران گەورە ئاوی ئەڕشت، بچوک ئەکەوت 

 ئەوانیش وا بەبۆنکەوتن بەغازو نەوت!. 

 بەشەرمەوە، وتم یەزدان: 

 تو زەردەشتو تو بزورگیت، چارێ بۆکورد 

 وتی چارە الیخۆتانە: 

 ! ٣بێگەرد، چاالکو گورد رابەرێکی داناو  

 ٤١٨سورة االنفال/ - والرسول  یسالونک عن االنفال، قل االنفال ەلل-١

 خوارو: جنوب -٢
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 گورد: ئازا، قارەمان -٣

لەمبارەیەوە هاوبیری هێژامان د.جەواد مەال، دوێنێ، لەدوا نوسینی  -*

الپەڕەی خۆیا، باس لەگرنگیی باوەڕبەخۆکردن ئەکا. شیاوی بینینو  

 دەسخۆشییە 

 لێدوان لەوانە:  ٣٣بینین    ١٠٢
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 وەلى لەدەسچه

 و ز  وهەلێ ب 

 و لەدەستم چ

 باڵم کەوتە ژێر  لەخۆڕا

 وتى ئاسمانى ساماڵم 

 رە سێوێکى گەییوم وس

 نەدییوم   ێدەمى هیچ کام 
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 بەرى دارێکى بەهەشتم 

 بەشتم دیاریمو  لەخواوە 

 ١گەلێ ترسام لەوەى )ئادەم!( 

 دەم  و و کلیلمدا لەلێ

 واقى وڕماوم  ێ بەجۆر

 تەمى خستە بەرى چاوم 

 م و نى بونەهۆشیارى هەب 

 م و نى بونەگوێبیستێکى چ 

 منیش پیادەم  ئیتر لەوساوە ئەو سوارو 

 زادەم !! ئەو پەریهێڵی  دەسم ناگاتە  

 لەدەسدانی هەلی زێڕین، دەرەنجامی هەڵەی ژینە 

 مەگەر دوایی، بەبێ هودە، بچێژی سوێی ئەو برینە 

 دەستوری دنیایە ئەوە 

 وەکو هەردی ئەڵێ وایە: 

 ))بەدەستی خۆت، کە جامت خستە سەر لێوت غەشیمانە 

 ئەگەر زەهریشی تێدابێ، گوناهی خۆتە بیزانە 

 هەڵە، یاخود گوناهتکرد، لەکاتێکا کە بێهۆشی 

 ٢سزاو تااڵوی هەرچبێ، ئەبێ وەک بادە، بینۆشی(( 
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 رکراوە! : گوایە ئادەم لەسەر خواردنی سێوێ لەبەهەشت دە١

 : لەدیوانی رازی تەنیایی هەردییەوە ٢

 لێدوان لەوانە:  ٨٠بەدڵبون   ١٤٨
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 هەنگوینی تاڵ 

 هەرزەکاریم لەهۆنراوەکانی سەردەمی   هەنگوینی تاڵ، 

 راماوم  و کاس  ێژدا بەجار ملەگێژاوى تەمو

 خوم لەالم شێواوە نابینم بەرى چاوم  ێ بەجۆر

 هاتن، نە وەک چونە ، نە وەک  نەچونێکت هەمو چونو  

 نە! و لەبارچدڵ نە کۆرپەی بۆکوشتن،   نازە، نە بۆ   نە

 و رێگەنادەى پێم ئەڕۆم 

 وەاڵمى لێم  ێ ئەپرسم، ب

 جارێکى پڕسۆزت و هەمبزەو خەندەی  و  زەردە  دوایلە

 ئاڵۆزت! ما سەرنجى گرژو  ور  ئەبارێنى بەسەر

 تاکەى  دەسا

 تاسەى هەنگی  

 !؟ ڵگو خۆشی  تامینەچێژێ گوڕو تینم  ئێستەى  دەمى

 !؟ ڵئەڕێژیتە دەمارو د  ڵلەبەرچى هەر هەنگوینى تا 

 وەرە گیانە 

 انە بەسە ت

 نە دژکارم 

 نە زۆردارم 
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 نەکردەی سادەکردارمگەدایەکی  

 !!   گرفتارمکەوانی تۆ  ێکیبەتیر

 لێدوان  لەوانە: ٥٢بەدڵبون   ١١٠

 

 

 ێ گورگانە شەو

لەهۆڵى میدیاى   10/9/1986ا ڕۆژى میهرەجانى هۆنراوەى کوردی  سێیەمئەم هۆنراوەیە لە

پیاوانى ڕژێمو   ئەندامانی ئەنجومەنی تەشریعیو تەنفیزیو بەرامبەر ژمارەیەک  ،هەولێر

لەڕۆژی دواییا فەرمانی گرتنی منو دو   مەوە.خوێن  و ئەمنو ئامادەبوانیترسیخوڕو جاش
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هۆنیاریتر دەرئەچێ، بەاڵم سەرۆکی ئەدیبانی ئەوسا، د.نافیع ئاکرەیی، پەیوەنی بەوەزیری  

ئیرشادەوە ئەکاو ئەڵێ ئەگەر ئەو هۆنیارانە بگیرێن، ئیتر کەس بەشداریی چاالکییەکانمان ناکا.  

اگاداریی ئێمە لەو کەینوبەینە!. شیاوی  . ئەنجام: فەرمانی گرتنەکەمان هەڵوەشێنرایەوە بەبێ ئ 

ئێستا پرسیارەکە   وتنە: چەپڵەڕێزانی ئامادەبوانی بەڕێز، ئەوەنەیتر گۆمەکەی شڵەقانبو!. 

 ئەوەیە: ئایا ئەمڕۆش لەدوێنێ ناچێ بەشێوازێکیتر!؟. 

 ێ ، گورگانە شەوێگورگانە شەو 

 ێ گورگە بۆرەکە لەتۆ دورکەو

 ێ لێکەو  بەئارامەوە خەوت 

 ى و ژیروریا  تۆ 

 و بیرى تۆ بڕوا

 بچێتە ماڵى کەرى گوێدرێژ   گورگە بۆرەکە

 وێژ   دێزى گێژو 

 لەپایچى تۆ وا ئەزەڕى؟  ێبڵ

 ى بەسەگ بەمانگ بوەڕى! و خۆ نەب

 تۆ دیارە شینى مەرگى خۆت ئەکەى 

 بۆ ئەوەى زیان لەخێوت بدەى! 

 کەرى کەەلل بۆش 

 هۆش   ێگەلۆرى ب 

 و زەمانەۆ پەندى ڕۆژئێستا ب 

 گورگانە! ئەتکەمە شێوى شەوى 
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 ێ ، گورگانە شەوێگورگانە شەو 

 ێ ورکەوگورگە بۆرەکە لەتۆ د 

 ێ بسرەو  ێشەوگار درەنگە، سات 

 تۆ بەخەبەرى، تۆ شەو بێدارى 

 تۆ تانەى دژى، ئاواتى یارى 

 و بچێتە ماڵى کەروێشکى نوست   گورگە بۆرەکە

 و بۆوا ز   ێبڵ

 خەو چۆتە چاوت 

 ناترسى لەوەى هاتۆتە ڕاوت!؟ 

 ێ هەست  لەخەوى نەگبەتىکەروێشک 

 ێ بێخەم نەوەست ێ، مەترسى هەب

 ێ ، گورگانە شەوێگورگانە شەو 

 ێ ورکەوگورگە بۆرەکە لەتۆ د 

 ێ تێیبزێ چاوى کراوەت خەو 

 تۆ نیازى چاکی 

 فریشتەى پاکی 

 بچێتە ماڵى ڕێویى فێاڵوى   گورگە بۆرەکە

 تۆ ناتەواوى   : رێوى ێپێى بڵ 
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 لەپرسەى مەڕا فرمێسک ئەڕێژى 

 سەرچۆپیکێشىلەشایى شێرا 

 تێیسرەوێنى بەلەپى دەستى 

 هەڵپەرستى! بۆ   ێدان  ێور سن

 ێ ، گورگانە شەوێگورگانە شەو 

 ێ ورکەوگورگە بۆرەکە لەتۆ د 

 ێ تۆى نەو  ێ ب  ێک  ،تۆ پاکو جوانى

 تۆ وەفادارى 

 تۆ پارێزگارى 

 تاو و س ێ بچێتە ماڵى سەگى پ  گورگە بۆرەکە

 سەگى خوم لەال شێواو  ێ پێیبڵ

 ماسى(   تۆ بەڕۆژ ئەخۆى لە )کونە 

 شەو لە )جرتاوا( شپرزەى پاسى! 

 ەو سەگ بەوەفاوە ناوى دەرچ 

 ە؟و نەرێتى خۆت ونکرد تۆ بۆ

 بگرە شەپازلەى ئامۆژگاریى من 

 ئیتر وازبێنە لەپاسى دوژمن 

 ێ ، گورگانە شەوێگورگانە شەو 
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 ێ ورکەوگورگە بۆرەکە لەتۆ د 

 ێ وى شەوتێر بن  ێ، خەوى خێرتب

 و پەناى تۆ پشت

 رێنماى رێگاى 

 ێ بچێ هێالنەى کەو بشێوێن   گورگە بۆرەکە

 ێ کەو بۆ قەاڵچۆى هۆزى ئەخوێن

 رە وخوێناوى گەلى پێى سکەو بە

 رە! و ر لەبەرەى نەتەوەى د وپێس 

 ێ ، گورگانە شەوێەو گورگانە ش

 ێ گورگە بۆرەکە لەتۆ دورکەو

 ێ دەردو بەاڵى تۆ لەوانە کەو 

 ێ نازانن ژیان ئەوە ناهێن 

 ێمرۆڤ بایەخى خۆى بدۆڕێن 

 و ناپیاون وکو س ئەوانە رسوا 

 هەر گێلە پیاون   ،بگرن ێ شێر بەگو

 ێبزان  ێ ئەب ێ گێل نەب ێکەس

 ێ و نانی لەوە زیاترە بۆکورس

 پواز، بەدێز، بەسیخوڕبە ێ بب
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 پڕ ی  ورگێک   یا تەنیا بژى بۆ

 بکا ێ و پەت دیالنیا لەسەر د 

 ئەویش ببا وش بۆئەمو بۆکوڕن 

 گێلە پیاوەکان 

 باوەکوشتەکان  و بێگانەى دژ

 بە پەنا، بەجێگەى باوەڕ  ێناب 

 گوێتان کەڕ  وچاوتان نابینا، هەرد 

 ێ بتەز ێ پەناى چى؟! مەگەر کات

 ێ ببوژێتەوە، ئێوەش ئەگەز 

 ە مارى شێخ هۆمەرونەتانبیست

 ئەئاڵێتە پێى گێلەپیاوى کەر؟ 

 گێلە پیاوەکان 

 منداڵەکانتان 

 و خاوێنن پاک

 مەیانژاکێنن 

 کەن ئە گەر لەشانازى بێبەشیان 

 مەدەن!  نیان لەگەردنوگرێى دەر 

 نە قوتابخانەوە و سبەى کەچ 



461 
 

 ااڵنیتر ئەیانناسنەوە من

 درێژئەکەن پەنجەى گومانیان بۆ

 لەگۆڕەپانا کەناریان ئەخەن 

 ئەڵێن ئەوانیش نەبا وەک ئێوە 

 لەپێشبڕکێدا بچەمێنەوە! 

 گێلەپیاوەکان 

 الى ئێوە ژیان 

 ، ژیان واتاى چى؟ ێچۆن بەسەرئەبر 

 نەمامى تەمەنى کورتتان ئەگەر 

 ، ئەم دڕکە بۆچى!؟ ێگوڵى گەش نەگر 

 ێ بەچاکى نەبر  ناوى لەناوان  ێکەس  ێ بۆ ئەب

 لەپاشى کۆچى؟ 

 سەرکز سەالمەت بژیت گریمان 

 ، سەرکزیت لەچى!؟ لەسەرت بدرێ

 گێلە پیاوەکان 

 شۆڕە چاوەکان 

 بەکاڵوەوە   ە دەستى رسوایى مەگرنئەوەن

 وەوە! بەناو چا بنێى پەڵەى بۆ   ێکاڵو ناهێن 
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 و بەخار بەدڕک  مەبە   ێبا گوڵیش نەبی، هیچ نەب

 و یار ئەوە دۆستەێ، لەڕێدا نەبێتە گر  ێکەس

 من تێناگەم کەى 

 ڕاکردن لەوەى 

 لەمێردەزمەى  ێ ئەمانپارێز

 ئەنجامى مەرگى ئەمڕۆ یا سبەى؟ 

 من بەبڕواوە 

 من بەهیواوە 

 بۆ نەتەوەکەم نەبەخشم ژینم 

 کەفتەکار  ێئەب 

 گرفتار  ێئەب 

 دەردەوە مەرگم ببینم!! بەدەم 

 ێ ، گورگانە شەوێگورگانە شەو 

 ێ ، تەنیا سەرخەوێچاولەیەکنان

 سرەوتن  ووا ئەستێرەکان هەم 

 و جریوە کەوتن ی ونلەشەونخ

 مژدە ئەدا بەئاسۆ  ،ناکىور

 و نەوەستاوى تۆ بەبیرى بەرز
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 ى ژیرى، تۆ شەو بێدارىوتۆ نان 

 تۆ ئێشکگرى سەراپاى شارى 

 لەدانەى گەوهەر   ئەهۆنیتەوەتۆ ملوانکەیەک  

 گێلە پیاوى کەر!   لەپسان نەیەت بەڕاکێشانى 

 و ئاسن لەپۆاڵ  تۆ بنچینەیەک دائەمەزرێنى 

 بەهێزى دوژمن  تر نەلەرێتەوە ی کە جارێک

 ێ انە شەو، گورگێگورگانە شەو 

 ێ. ئەوەى لێتکەو  ێوب گورگان خوارد 

 نە: لەوا  ٧٠  لێدوان   -  ١٣٩بەدڵبون 
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 لەشاری شاران بۆگوڵی بابان 

 ڵکى بابانە سلێمانى کە دارلم

 و شارى شارانە! هەتا ئێستا لەپێش

 ئەزانى بۆ؟ 

 بەچاوى تۆ 

 رەفتارى پیاهەڵدان  ێبەب 

 و ویژدان ڵوەکو رازێکى رەوانى د 

 ئەوەى هۆیە 

 و سەنگى تۆیە بەرى شیرینى نەژاد 

 قوربان  ێ بەڵ

 گوڵى بابان 

 ئەڵێم هۆکارى ئەم کارە 

 پەرۆشیى خەڵکى ئەم شارە 
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 خەمى تۆیە 

 گوڵەستێرەى دەمى تۆیە  و بۆنى خۆشى تۆو بەرامە

 قوربان  ێ بەڵ

 دڵى بابان 

 خەوێکى چڕ لەژێر سایەى چڵى تۆدا 

 خۆتا دەمێکى کڕ لەناو خانەى دڵى 

 رەگى تۆو خاکى پیرۆزە  مى لەیەکدانىوبەروب

 ئەوینى پاکژو سۆزە   کەوا ئێستاکە مەڵبەندى

 ئەوینى یار 

 ى تۆو ئەوینى شار ئەوین 

 قوربان  ێ بەڵ

 گڵى بابان 

 ئەوینى من ئەوینى تۆو بەرى تۆیە 

 ى لەئەستۆیە!؟ و ئەوینى د  ێچ دڵدار

 گوڵستانى 

 سلێمانى: 

 ێ هەتا ناوت بریسکەى ب

 ێ هەتا چاوت تروسکەى ب 
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 لەئاسمانا گڕى تردا  هەتا هەورى هەناسەى تۆ 

 پەریستانا بڕى تردا  هەتا تۆوت لەناو وەردى

 ێ گوشینى تۆو بەرى تۆب  ئامێز کراوەى بۆهەتا  

 ێ ئاسۆبلەگزنگى تۆى   هەتا هەرچى کوڕى شارە

 ێ سەکۆى جێ ڕازى یاران ب  شارى سلێمانى ێ ئەش

 ێ لەپێشو شارى شاران ب  شانۆى شەنگى جوانى  ێئەب 

 دەتۆش قوربان 

 گوڵى بابان 

 بدرکێنە بەگوێى مندا بەپەنهانى ێ وەکو راز

 پەرى شاکارى شارانى!؟  پەرى وەک تۆیە یا تۆ وەک 

 بەدوربن تۆو هەمو کوردێ، هەمو مەردێ، لەکۆرۆنا 

 هەمیشە هەر گوڵی گەشبن لەسەرتاپای واڵتانا 

 لێدوان  لەوانە: ٣٨بەدڵبون    ٩٥
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 تەالر خڕەی

 رزالری بە تە  خاوەن (ی )خڕه

 رزئە ور، بنی لە ری هە سە

 ن مەشتی تە گە  تایە رهسە وایئەزانی 

 ن ک مێرولە وه   لەچاوئەوا کانمرۆڤە 

 هەم دەسبڕو هەم دەسنوقاو 

 بۆڕاژەی گەل، داخستوی چاو 
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 پڕ لە هەتا 

 مێکی چڕ تە 

 یاڵی برد خە

 پۆزى کرد  لە

 لەدوا نهۆم پێی هەڵخزا 

 کەوتەخوارێ دەم بەنزا 

 پاڕانەوەو تۆبەکردن 

 دەسلەناپاکی هەڵگرتن 

 بەکاری زۆری خێرخوازی 

 رازی لەخۆی بکا مەزدا 

 هەرچی خزمو کەسوکارە 

 چی هەژارە   ،لەو دەڤەرە

 لەپەنایا ئاسودەبن 

 ! لەمردن بەدوربێ  ئەگەر 

 مێشکی پژا 

 خوێنی رژا 

 خۆشی ، خۆشی سوکاریکە

 بەرگی درۆی رەشیان پۆشی
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 براو پشت بە بون نە ئەنجام:  

 !! کدیان کوشت یە  میرات،رسەلە

 تەالرێبو کێشەی خڕە 

 بوبەو پەندە گورچکبڕە 

 !!  زێڕو دراوی ناڕەوا  ێ ن ژێرزەمینە خاووەی لە

 الی ئاهورا!؟   پاساوێ !؟چ چ ڤایرۆسێ جێئەهێڵێ

  لێدوان  لەوانە: ٨٢بەدڵبون   ١١٢
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 الیالیەی دایکی کۆرۆنا 

 رۆڵە الیالیە، کۆرپەم الیالیە

 چەن هەزارت کوشت، خەوت هەرنایە! 

 خۆ من ئەزانم چستوچاالکی 

 بێترسوباکی دنیات تەنیوە،  

 خاوەنی بۆمبای ئەتۆم زەلیلە 
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 لەکون خزاوە، جرجێکی دیلە

 نمونەکانی وەکو ئەردۆگان 

 لەبەردەم تۆدا: فسفسپاڵەوان 

 ئەسەد رێوییە، ئاخوندیش گوایە 

 لەسەر گۆی زەوی وەکیلی خوایە! 

 دەسی کەوتەڕو 

 درۆزن دەرچو 

 بە جبەو مێزەر 

 مرۆڤگەوجێنەر 

 الیالیەرۆڵە الیالیە، کۆرپەم 

 شەوگار درەنگە، بۆخەوتنایە؟ 

 دە توبی گۆڕی گشت باپیرانت 

 *تو گۆڕستانی گردی گوالنت 

 تو کۆکەڕەشەی باپیرە گەورەت 

 تو رشانەوەو تائونی نەفرەت 

 تو گەڕیو سیلی جاری جارانت 

 تو ئەنفلۆنزاو دەردەکۆپانت 

 تو ئەو ئاوڵەیەی جیهانی شێوان 
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 دەنوکی ئەدا لەروخساری جوان 

 تانە ئیتر جێبێڵە ئەم کوردس

 کورد بپارێزە، خاکی مەکێڵە 

 گەلێکەداماو 

 چەنپارچەکراو 

 هەزاران ساڵە ئەیچەوسێننەوە 

 دەمنراوەتە گۆشتو خوێنییەوە

 تۆش مەبە سەربار

 باری داگیرکار ! 

 دایکە ئەمبینی من شەلوکوێرم 

 دەسناپارێزم، کەسنابوێرم 

 با خۆیان الدەن لەسەر رێگەما

 لەکەشی گەرما ئەشێ نەمێنم 

 جیهانی ئەمڕۆ سەرتاپاسەری 

 زۆرو ستەمو نادادپەروەری 

 بەنیازم تێکڕا هەموی بکێلم 

 پێشئەوەی بمرم، زاڵم نەهێڵم 

 بیانخەمە سواڵ
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 ئەم ماڵو ئەو ماڵ 

 کۆتایی بێنم بەداگیرکاری 

 دزیو ناپاکیو درۆو بێباری 

 سیستمی دنیا جۆرێ بگۆڕم 

 ببارێ درود بۆگیانو گۆڕم 

 باکوردیش ئیتر هەرکوردپەروەربێ 

 لەخاکی خۆیا زاڵو سەروەربێ

 خۆی بپارێزێ لەپارتپارتێنە 

 کە لە من زیاتر کەمەرشکێنە! 

 بەڕابەرێتیی بیرمەندەکوردێ 

 قارەمانێکی مەردو نەبەردێ 

 گورجو کارامە، هەل لەدەس نەدا

 جاڕی دەوڵەتی سەربەخۆ بدا

 رەقبێ وەکو بەرد 

 بەرامبەر نامەرد 

 یە، هەرچی پەتایەرۆڵە الیال 

 لەوانەکەوێ چاویان هەڵنایە: 

 بەچارەنوسو بەمافی گەالن 
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 بەسەربەخۆیی کوردو کوردستان 

*گردی گوالن: گردێکە لەرۆژهەاڵتی سلێمانی، کاتی خۆی توشبوەکانی  

 پەتای گولی، لەسەر ئەو گردە کەرەنتینکرابون. 

 لێدوان  لەوانە: ٨٤بەدڵبون   ١٢٥
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 : پایز

کە نەیتوانی کاروانی خەباتی   ١٩٨٨بۆ وەبیرهێنانەوەی کیمیابارانەکەی  

نەتەوەییمان راگرێو ژیلەمۆی شۆڕش سەرلەنوێ کڵپەیسەنەوە وەک  

پێشبینییەکەی ئێمە لەم هۆنراوەیەدا. هەر بەوجۆرە، ئەم کۆرۆنایەش،  

پەپویەکی شەڕیترەو ناتوانێ کاروانی خەباتی مرۆیی راگرێ. مرۆڤایەتی  
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بەسەریاو ئەگەڕێتەوە بۆ جوتو تۆو وەشاندنی ژیانێکی نوێ. با   زاڵئەبێ 

 ئێمەی کورد کاری ئێستەمان لە دو بواردا چڕکەینەوە: 

 خۆپاراستنو بەهێزکردنی بەرگریمانو ورەی بەرز. -١

خۆئامادەکردن بۆئەو گۆڕانکاریانەی دوای کۆرۆنا روئەدەن لەجیهان  -٢

بەتایبەتی کە بەالوازیو    بەگشتیو لەدەوڵەتە داگیرکەرەکانی کوردستان 

بۆچاالکییەکی  گیرفانبەتاڵیو ئەژنۆشکاوی ئەمێننەوەو هەل ئەڕەخسێ 

کردەییمان لەپێناوی کۆتاییهێنان بەو زۆرو ستەمو کۆمەڵکوژیو  

لەسەرمانە، با ئەو هەلەش لەدەسنەدەینو لەئێستاوە نەخشەی   داگیرکارییەی 

ئەو هەلەش    بەتەنگمانەوەنایەتوین. ئەگینا کەس بۆداڕێژینو کاریبۆبکە

،  بکا  ئەو نەخشە پیرۆزە  ایەتیی هەر قارەمانێکیش، رابەرلەدەسئەچێ.  

ئەبێتە جێی شانازیی نەتەوەکەمان تاهەتایەو دروستە ناویبنێین باوکی  

لەو رێیەدا   – خۆزگە تەمەن جاربەجارێ تازەو نۆژەن ئەکرایەوە   کورد.

 گرەوی ژین وەک شەهیدێ ئەبرایەوە. 

 پایزى خەم سەرپۆشێکى زەردى پۆشى ،  وبخۆراوا 

 کااڵن بادەى خەفەتیان ئەنۆشى کوڕو،  وبخۆراوا 

 وەکو ڕۆژان  ڕۆژەیان و بەردەوامى ئە  هەوڵدانى 

 وچان. ی  فەڕ، نەیگرتەخۆى کۆشی باوەش  خۆى نەیگرتە

 جریوە ێئەستێرەکان ب   ،کە هاتنەوە کااڵنکوڕو

 قریوە ێ ب  وو هێالنەکان داڕوخا،  وبخۆراوا 

 وەنەوز ێ ئارام، بەبێ هەتا بەیان بەب  شەوەیان  ئەو 

 و لەباخى سەوز لەدرەختو لەبێستان چاوى خەمیان 
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 لەکەژان یسپێدەیەک بەهێمنى دا بەیانى  کە

 و گەالوێژى گەشیان هەژان رەویان کرد  کااڵنکوڕو

 بەرزەوە وکى ئاسۆ لەوخانومانەى ب  ئەو ئەستێرە

 لەرزەوە  هەژینو بەو ویانکەوتو بەو د ، دڵى رەنجا

 لەچاو، بەرى ئاسمان وونب  ، کااڵنکوڕو رەوى  ڵلەگە

 گریان چڕ، دایەناڵە، دایەیهەورێک ،  رەش داگیرسا

 گەاڵ وەرى، سەوزى نەما  ،خەم بارینی  بەزریانى 

 چریکان، کەوتە سەما ێ مەرگەساتى ت بەستەى  وپەپ 

 ى شەڕ وپەپ دژ   ، داخەوە گەڕانەوە بەو، و کااڵنکوڕ

 . ژانى پایزى تەڕوەشاندن بەڕۆ  تۆو بۆ   وتوج بۆ 

*مەبەست لە کوڕوکااڵن: پێشمەرگەبو. هۆنراوەکە سۆزێبو  

بۆکیمیابارانەکەو پێشبینیمانکرد کە کوڕوکااڵن دوای ئەو کیمیابارانەش  

ئەگەڕێنەوەو دژ پەپوی شەڕ ئەوەستنەوەو سەرلەنوێ تۆوی خەبات  

 باڵوکردەوە.  ١٩٨٩ئەچێننەوە، هۆنراوەکەشم لەگۆڤاری بەیانا 

 لێدوان  لەوانە: ٣٨بەدڵبون   ٧٦



480 
 



481 
 

 

 

 

 کاڵوسور: 

 

 کاڵوسورەی کراسزەردەی کەواسەوزەی کەمەربەفرین 

 چ وەستایەک نیگاری تۆی وەها کێشا، شەنگو شیرین! 

 ئەشی وەک کل لەسەر چاوم پالنێکی وەها رەنگین 

 ببێتە جێ سەرنجی پاکی دڵخوازانی بێپەرژین ! 
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 پێکراو بەتیری تۆ گرفتارم بەڵێ ئەی جوان: منی  

 بەجۆرێ بومە دوکەوتەی سەرابی دوری دڵدارم

 هەمو دنیا بەرەنگارم بوەستێ، من کە هوشیارم 

 ئەبێ خۆڕاگرێبم وەک چیاو گوندو گەلو شارم 

 ەنی جوڵەو لەرەی چۆپیت بەباهۆزم چ جوانە دیم

 شنەو لەنجەی سەری بەرزت وەکو ئاواتی پیرۆزم 

 گوڕوتینیت بەچەرخی جەژنی نەورۆزم هەموساڵێ 

 بەکلچێوکی قەدو بااڵت ئەڕێژم چاوی پڕسۆزم 

 چ ئەشقێکە! منی شەیدا لە دنیادا دوچاریبوم 

 چ شیرێنێ! دەیان ساڵە وەکو فەرهاد بەدوایا چوم 

 ئەوەندەم تێ روانیوە، روا وێنەی لەچاو و روم 

 ئەوا ئێستا کەنەفتێکم کەچی هەرالوەکەی پێشوم! 

 ەژیم هێشتا، بەزەبری مەشخەڵی گورزمان بەهیوایەک ئ 

 لەیەکیاندەین سەراپاسەر سنوری دابەشی ئەرزمان 

 لەژێر سایەی سەری تۆدا بڵندتربێ سەری بەرزمان 

 بچێژم ماچی ئەولێوەت لەسەر دواهەم بەشی مەرزمان. 

                                لێدوان لەوانە: ٨٠بەدڵبوم   ١٣٧
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 دو ئەوین 

لەم رۆژگارە پڕ لەبیمو ترسەی جەنگی کۆرۆناداو لەسەنگەرەکانی  

بەرگرییەوە، ئاوڕێکیش لەبەهای خۆشەویستی، بەواتا فراوانەکەی، کە  

رایەڵێکە لەنێوان مرۆڤێکو مرۆڤێکا وەک: وەچەو باوان، خوشکو برایان،  

هەروەها مرۆڤو نەتەوەو نیشتمان،  دۆستو برادەران، دڵخوازو دڵداران، 

مەلو ئاژەاڵن. نەک ئەوینی ناڕەوای سامان، دیاریی ئەم هەینییەمانە بۆ  

هاوڕێیانی خۆشویست، بەمەبەستی ئارامییەک بەبیرمان، هەناسەیەکیش  

 بەدەرونمان: 

 !؟ ى نادیار جۆگە  ى بڕژێتەتاکو کە  وینە م ئە ئە 

ک                                              یە ى دژبە نیشانە بونت، دو نینو توڕه پێکە 

 نار رکەچی تۆ ده خێرایی کەڕوا بە ن ئە مەوا تە 

 ! کیە وتارو چرپە   ، بێدویە یا نە  ، بیستێک نە وه 

 شارم، دوره بۆچۆڵی بێخە   یەگرم رێگە ئە  ر کە هە 

 ر ردی سە ده چم بژیم بێ رڵى ده گری، نایە ئە  رێگە 

 کارفتەک کە دایەک گە وه  گای بەڕێزت،رده وه دێمە

 !ربە ، من گوڵێکم تازه کوێتە لە  ڵێی: جارێپێمئە 

 نەوبەهار ی  بی، شا گواڵڵە ێ ا تۆ گوڵبچاوەکەم  

 رین؟ ڵوه کاوێ هە نابە   ،نگمە ن گوڵی بۆنخۆشو دهچە

 وارویستی، کۆڵە خۆشە ی  النە  بنە ی ئە و داڵنە ئە 

 رین! ر سە سە  نینە ر ئە سە ،ئاهو ژانو تاوه و بە شە
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 کیشین  جاروبار رایئە   ،ینابە وا لە  مویە تاڵە 

 وامبێ تاڵی وا رده، بەنگوینە ى هە تاڵیچی! شیلە 

 یادگار  بۆ  رهوهە گە  ، هاره ى بە زێڕینە لکەپە 

 هیوا خشو جێ  بە ماوم، مژده  تائێستە  و موه بە 

 ؟ یا گوشار  ،، تیری نازه وتو رێیە م ره م ئە کەگیانە 

 ئێش؟ بۆزامو تە رفەده ؟ یا رمنەشە  ویستییخۆشە 

 بار ژینی لێوبە  ، کورتە مژموسبێ تە با ئیتر بە 

 . ؟ !مێشخاکوخۆڵە  یشتن، بونە گە   موزین، بێن مە چە

 کاری من هەرچەن گرانو دورە بەختو چارەبێ 

 لەئەستۆ : نیشتمانو دولبەرم دو ئەوینم وا 

 سور بزانم رێگە سەختو ئەستەمو پەتیارەبێ 

 رێگە ئەگرم، سەرکەوم یا تیابچم هەر سەروەرم 

 بێ هەوێنی خۆشەویستی، ئەم ژیانە دۆزەخە 

 من کە ئێستا خاوەنی دو اللەزارم ، شادمان 

 الم وەهایە، بێ ئەوینێ، رێگە یەکدو فرسەخە 

 ارو بێ نیشان. دێتو دەڕوا، وەک نەبویەک، نادی 

 نیشتمانم: وانەزانی  رۆڵەکانت  بێ بەرن ! 

 شەو نیە تاوێ بەبێ خەم، سەربنێنە سەرسەرین 
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 خوێنەخوێی بێگانە هەرجا، باوەکوشتەو دژبەرن 

 مشتەکانی ناوهەمانە: رێگرێکو سەرسەرین 

 ئەی واڵتم: بۆ مژاری سەربەخۆییت، مژدەبێ 

 دەستی ناپاکو دژانت، چونکە وا کەوتۆتە رو 

 زی دروێنەی نزیکە، هەرچەنێ ژێر پەردەبێ وەر

 با منو تۆو نازەنینم، خۆ تەباکەین،  زوبەزو 

 مەرجە ئاهەنگێ بگێڕین، مەل بەشادی سەرکەوێ 

 هەرچی تیرەی ئاژەڵیشە، دەس لەملکەن یەکبەیەک 

 پاکی ئەستێرەی هەسارەش، شەو بەجارێ دەرکەوێ 

 تا بەیانی، تێکەڵی خۆر، هەڵپەڕینی رەشبەڵەک ! 

 لێدوان  لەوانە: ١٩بەدڵبون    ٥٩
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 ۆجوانێکی هەنگاریب

ەوە، رێمکەوتە هۆڵی  ١٩٨٣/ ١٩٨٢ەبۆنەی جەژنی سەری ساڵی  ب

ئەستۆریا لەشاری بۆدابستی پایتەختی هەنگاریاو لەگەڵ ئەدید ناوێکا  

یەکترمانناسی. خاڵی هاوبەشی وتووێژمان: )نیشتمانی داگیرکراوی  

 هەدوکمانبو(. 

 و گوڕەگەرم ،کۆڕى ئاهەنگ   ،٨بۆدابست    ٧لەدیسکۆکانى

 کوڕە  پڕ لە ، کچە سەرشانۆى جوانى رازاوە، پڕ لە 

 ێ ئەکرێن بەچاوبڕک ێو شەوێ ئەستێرەکان بەڕهەم

 ێ و بە هەڵپەڕکیپێشوازى لە شەفەق ئەکرێ بە گۆران 
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 و ساز، زڕەى پیاڵە، چریکەى دەنگ تا بەیانى ئاواز

 ناودەم، گوشینى دەست، کەمەرى تەنگ و ژوان، ماچى راز

 جوانەدا و لەناو ئەو هەم  و شەوێک جەژنى سەرى ساڵب

 مندا. وى بەوێنە، ئەدید زیاتر ر  ێ و ببجوانێ  ٩)ئەدید(

 ١٠وتى )ئیگان(  ،وەستان  ێبەب  ، سەمایەکو بۆوتم فەرم 

 سەرخوان وینەخواردنەوە چ بۆ  ، و یەکترناسینی لەدواى جۆپ

 ە قسەى ئەکرد وەک سەرەتاى دڵدارییەک بەڕێزەو

 خواسى دانیشتنى شەوى ئەبرد بۆ مەبەستێ باسو

 جەژنم یى شەویناک و زاد، ئەى ریوتم ئەى جوان، ئەى پەر 

 و بەژنم چەن من ئێستا پێکراوى، قژى زەردو بااڵ هەر

 رم لەتۆوە، من ڕێبوارێکم، من کوردم وبەاڵم من د 

 ؟ !دڵت بردم  و واز  کێشە ئاڵۆز، تۆ بۆ ، النەوازم

 نزیکین، تۆ دەربەدەر، من دەم بەسراو و تۆ  وتى من

 چاو  ێ دڵم بەجۆرێ لێئەدا، جۆرێکیتر ئەبین

 ( و)واز  ێ مەڵ ،، یا ڕواڵەت ێبتجگەلەوەش بەراست 

 و چ کە لەدەس ،چرکەیەک، لەم ژیانە نایەتەوە هەر 

 وتم ئەدید ئەى کچۆڵە، فریشتەى ئەم راگوزارەم 

 وتى ئەى الوى ئاوارە، هەڵبژاردەى ئەم دیدارەم 
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 پەرداخى مەى بەچاوى گەشى تۆوە نۆش   ێبابوتم  

 خۆشیجەژنێک١٢کۆسەنەمئنجا سەماى زۆر، ١١وتى ئەگێش

رزگاربونی هەنگاریا لەدەس ئیمپریالیزمی   لەدوای بیرۆسترویکاو 

 سۆڤێت، ئەم هۆنراوەیەیتریش هاتە بەرهەم: 

 نامەیەک بۆئەدید 

 ى ستەما ومەجەڕى هەستاو بەر  ،ئەدید فریشتەى بۆدابستى خۆش

 ەرى وەستاو لەڕۆژى تەما دەڤ ،نەى ڕۆشنبیرى هۆشو ئەدید نم

 نم و و ناوادەچئاوازى ڕۆژانى پەناى ژانەسەریم  ئەدید 

 نم و چارەبێو لەدەریمو ب ەماى ر تئەدید شابازى هۆزانى 

 پەیکەرى جوانى   ،ئەدیدى هاوناز

 ئایە ئەزانى؟   ،ئەدیدى هاوڕاز

 هێشتا بەتینە  ،انى تەمەنى الویم وەکو جارانىمنیش ژیلەمۆى ناو ئاگرد 

 ئێستاکە شینە  ،پۆى بن تاوێرانى رەوەزى کێویم لەکۆسارانى و ڵمنیش چ

 نى خەش پێشێل ئەکراو ب  ێبەب رو بیرۆکەى پەتیم ولەو کاتانەدا ئاواتى د 

 ! سی رەش ئەکرانە براو لەى سپیم بەپێنوو پەپور لەوساتانەدا ئافاتى س

 ەکرد ننەمامى بڕوام ملى کەچ 

 مە پرد وشانازیدام کە ئەب لە

 پەرینەوەى ئاوێرەکانى باخى واڵتم بۆ 
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 تەقینەوەى تاوێرەکانى شاخى بەهاتم بۆ 

 ئەدیدى وریا تۆ الى خۆتەوە

 ئەدیدى فریا من الى خۆمەوە 

 بدەین بەو گوێچکانەدا کە هێشتا کەڕن   ێڕاز  با

 نەى فەڕن و بدەین بەو ڕێچکانەدا نم ێ ساز با

 ان لەهەنگارستان بەکارى بەرزى نەتەوایەتى شکا کەنارى مەتریالیست 

رما دیوارى لەدەورى ویژدان بەدەستى ئینسان دیوارى مەرزى  

 ** مرۆڤایەتى 

 ئەنجام   ێئەکەو  ێ چەن خاکەسارب  ێکە ژێرى بۆشب ێدیوار  ێ بەڵ

 ناکام   ێئەنەو   ێ چەن پایەدارب  ێ گۆشبنەیارێ خراپە ێ بەڵ

مانەوەی تاکە چارەکەى باوەڕى  ئەى هاوبیرانى ڕۆژانى بەرگەى دەنگى 

 رەسەن 

گاڵتەجاڕەکەى  ئەى الوژیرانى زۆرانى جەرگەى جەنگى نانەوەی  

 !   ١و هەن()ئێوەنین 

 ئەو وانەیامان بەبیرخاتەوە چاتر وەکو نیازى پاک  ێ ئەم پەندە ئیتر بابڕ

 رخاتەوە والتر لەپیرۆزیى خاک لەو سایەیەمان بەد   ێ هەرچەندە پتر باوەڕ

 ماوەیەکى کەمترا رمان لە ،ئەنجامى هەرەس

 ئەى باڵى هەوەس لەچامەیەکى زیاترا زمان 

 بفڕێنەرە الى ئەدیدى کۆشش
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 شۆڕش   ٢بۆ ناو کودەتاى مەجەڕى

 نەمامى بەژنى بگرە لەوشەى ئەندێشەى ئاڵۆز 

 کێشەى پیرۆز  وشەى د و لەیادى جەژنى ئەو شەوە ت 

 ئاوازى مەستان  ٣نە شەوچەرەى نۆشینى بادەى دیسکۆى ئەستۆریاىو ب

 زستان  ٤بى وو سەرماى دانیسارد  بەرو جادەى  بەسەربەرەى کۆاڵن  ێر

 و هاڵى مۆتەکە ون بەدارى دەستىئەوانەى کەب  :ئەى شۆخ   ێپێى بڵ 

 بۆنیوە چەرخێ بەهانە   ێباڵى سەربەستى بەب 

 ئێستە کێشەى دۆخ سەبارەت دەرون لەبارى پەستى 

 چۆنی ئەچەرخێ!؟ چاڵى بەردەستى لەالى ئەوانە  ساڵەهاى ساڵى

 ئەوەى گەدەى چەوساوە پڕکەن  ێ ئەوانەى ئازادییان کوشت ب ێ بەڵ

 ئەوەى نەوەى ئەو ناوە سڕکەن ئەوانەى ئەکرانە پاڵپشت بۆ  ێ بەڵ

 ، حەفتا هەزار خوێن ٥نە ڕێبەرى رەشى دەبابەکانى و ئەوانەى ب

 ساڵى پەنجاو شەش 

 ، پاسەوانى چەوساوە ترسێن  نە سێبەرى خەشى بەروئەوانەى چ 

 ە پەردەى رەش نو ب

 نە پێشکەوتەى پاشکەوتن خوازى و ب

 نە ئاشکەوتەى بەرئەنجام وازى و ب

 فەڕیان ڕانەخست  ،وئەوانەى ژەنگیان لەبیر هەڵئەس
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 سەریان دائەخست  ، وئەوانەى دەنگیان بەتیر بەرنەب

 ئێستا لەکام بەر سەرچۆپى کێشن!؟ 

 فرمێسکەڕێژن!؟  !هێشتا ئەوان سەر 

 بێوەرى! ئاى لەئازارى رەنجى  

 واى لەهاوارى گەنجى بێسەرى! 

 هاتەدى ئەوەى پێشبینى ئێمەى ڕۆشنەچاوى خاوەنى رێیە

 نەى هەڵخەڵەتاوى ئەڵقە لەگوێیە و بائیتر نەوەى ئەم ڕۆژە ر 

 جیهان نجا بۆئ ،ى ئەژداد خاکبێنەوە هۆشو ژیانو مردن بۆ

 گەالن تێکڕا بۆ  ،خۆراکى فریاد   ، کردنئا بەوە گۆشو پراوە

 سترویکا ۆێرى شاراوەى بیرئەدید رەشەباى ژ 

 خێوى ئاژاوەى ناچیزە نادارێگا بەهەرای 

 دەسمان ببڕێ 

 یا بمانکڕێ 

 بەرەى گەلەئەدید سەرکەوتن بۆ 

 ئەدید بەرکەوتن چاوەڕێى هەلە

 جیهانە و یەخەو گەردنى هەم 

 ئەدید کەوتنى ستەمکەرانە 

 بەهۆش  دانە گوڕ : جواڵندنوو کارى باز ارەش بۆڕێگە ب ئەدید ئەم
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 واتە نۆش ،ئەگێش  ،بزواندنبیرو   ٦کونیڤتارىبۆئەمجارەش  ئەدید  

 فەرهەنگۆک: 

: ئاماژەیە بۆ وتەی کۆمۆنستەکان کە ئەیانوت کورد هەیە  ئێوە نینو هەن -١

- ٤ئەستۆریا: هۆڵێکە لەبۆدابست  - ٣مەجەر: هەنگاریا -٢بەاڵم نەتەوەنیە  

دەبابەکان:  -٥انوب ئەو روبارەیە کە بۆدابست ئەکا بە دو کەرتەوە  د 

ا کەلەپاچەکرد  یهەزاریان لە هەنگار  ٧٠ئاماژەیە بۆدەبابەکانی سۆڤێت کە  

بەکوشتنو بریندارکردنو لەسێدارەدان لەئەنجامی راپەڕینەکەیانا ساڵی  

بۆدابست:  - ٨دیسکۆ: هۆڵی سەما -٧کۆنیفتار: سەربەستی -٦،  ١٩٥٦

- ١١  ئیگان: بەڵێ- ١٠ئەدید: کچێکی هەنگاری - ٩پایتەختی هەنگاریا  

 کۆسەنەم: سوپاس. -١٢ەگێش: نۆش  ئ

*بیرۆسترویکا: وشەیەکی روسیە، واتا: )دروستکردنەوە(. ئەم وشەیە  

کاتێ بەجیهانا باڵوبوەوەو ناوبانگی سەن کە میخائیل گۆربەشۆف،  

و هەوڵیدا  ١٩٩١تا   ١٩٨٨سەرۆکایەتیی یەکێتی سۆڤێتی کەوتەدەست 

اییهاتنی کۆمۆنستیو  ئابوریو سیاسەت نوێبکاتەوە، ئەوەش بوە هۆی کۆت

 گۆڕینی بە سیستمی سەرمایەداری لەروسیا. 

 **ئاماژەیە بۆ دیوارەکەی بەرلین. 

 لێدوان لەوانە: ٣٧بەدڵبون    ٦٧
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 چەپکێ گوڵ لەئینجانەی دڵ

نزیکئەبنەوە. دوای ئەو   ١٠٠ئازیزانم: وا ئەڵقەکانی )دیوان( لەژمارە  

ئەوەستێنمو ئەگەڕێمەوە بۆ تەواوکردنی  ژمارەیە، زنجیرەی دیوان 

ئەڵقەکانی )کورتە وەاڵم، یا ئەکرێ بەوانەکانی کوردایەتی(ش ناویبەرین  

سیو دو ئەڵقەم   ٢٠١٨/  ١٠/ ٨تا   ٢٠١٦/    ٢٩/٦کە لەماوەی  

پێشکەشکردوە. ئەو سەد ئەڵقەیەی دیوانیش، تێکەڵ بەهەڵبژاردەیەک  

  ٥٠٠تائێستا نزیکەی  لەلێدوانەکانی هاوڕێیان، ئەکەم بەپەرتوکێ کە 

 الپەڕەی پڕکردۆتەوە بەقەبارەی )ئەی فۆر(. 

ئەم ئەڵقەیەی دیوان، بریتییە لەهەنێ هۆنراوە لەهۆنراوەکانی سەردەمی  

الویم سەبارەت خواستەکانی دڵ کە ناکرێ لەم سەد ئەڵقەیەی دیوانا  

جێیەک بۆبەشێ لەو هۆنراوانە تەرخاننەکرێ. بەتایبەتی: ئەوینو  

ەهاکانی جوانیو پەیوەندیی هەردو رەگەزی مرۆڤ،  خۆشەویستیو ب

 بەشێکی گرنگن لەژیانمان: 

 جوانی 

 لەجوانیدا جوانیی ئافرەت هەندە مەودای فراوانە 

 ئەگەر ژیربن، هەمو جوانن، هەر ئافرەتە جۆرێ جوانە 

 گوڵی جوانی، لەگوڵدانی ئاوەزابێ، گەشاوەیە 

 بەبێ ئاوەز، اللەزارێ، چارەنوسی: کەالوەیە 

                                                                                            کێشانهێزی را

 ؟زدانەخشینێکی یە ، بە م هێزی راکێشانە ئە 

 !؟ وانە ؟ یا کاری باخە وتێکی سروشتە رێکە 

 گوڵی پڕبۆیە  ، سورهندامی تۆیە رچی ئە هە 
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 ۆیە ، بۆپێکانی دڵ ههێزێکی راکێشانە 

 زمونی شای جوانانە ، ئە یرانە ژنت سە شانۆی بە 

 سۆفیو دێوانە  بمەوجۆرێ، ئە ندامەرئە بۆهە 

 واوم زانی شێواوم، راوکەرێکی تە وانە 

 داوم!  بۆدانەی  نیا دڵی بزێوت، ماوه تە 

 ، ئاودا گوڵزاری چامە ی فرمێسکی خامە تاکە 

 بۆبۆی جوتێ شەمامە، دڵ بێ سەبروئارامە 

 یا لێو؟ ؟ زمان کامیان  

 باری  لێوێ، گواڵوێکی لێوه زمانێکی دالە 

 یاری  وتە کە  وه نازه م، بەى دهکە خونچە  وه شایە گە

 ونیگاری نە  وهڕا، کرایە ڵگەیتر سورهە نده وهئە 

 بەکوێرایی چاوی بەدو بۆپێکانی تازەیاری 

 ڵفڕی لی خواستم بۆی هە مە

 کی خۆشی چڕی یەستە بە 

 زاری ناو باخی اللە زانی لە یئە نە کو وێڵێ وه 

 خشی کردگاری!؟ م نەکەیە  یانە زمانو لێو، کامە 

 نجیکردم، هۆشیبردم بە 

 زاری وتە نگێ کە تادهخوار، هە ئاستیخۆم رۆچومە لە
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 کاری ستاو پیشە ر وه گەوتی تۆبۆ وا ڕاماوی!؟ ئە 

 و پێکن بۆدڵداریزه، مە نۆره  زمانو لێو، نۆره 

 کاری رزهشێوازی هە وانێ بەردوش پێکە هە شێ ئە 

 شبینی ڵێنو گەبە

 ڵێنی دابێ پێم ر بە ، گەهاره رزی بە پایزم وه 

 رێم!!  رێدا دێتە هاره، وا لەوبە م نە هارهم بە ئە 

 نگێزکاریە ی چاوی ئە ی مانگی چواردهو تریفە شە

 گوێم رجێ بێتە هە ر لەنگێکە، گە نینی ئاهە پێکە 

 پەڕردهکانی خۆری سوری زه ی لێوه وشکۆفە نە 

 یسێنیلێم شتە، دەی خودا نە هە ی هی بە سێوی سینە 

 ی، هەڵپەڕینی شاییە وتی رێگە ترپی ره ترپە 

 شوێنوجێم  ی بۆی گواڵوه، کاتێ دێتە ناسە بای هە 

 تی زاری رویە رنجم، اللە ر سە بە  رچی بێتە هە 

 دێم ر بڵێ وا دێمو ، گە ی سروشتە زێرینە لکەپە 

 یم و مە ستی بێباده گفتی، مە شبینم بە گە  ندههە 

 اڵمم، لێم مەپرسن کێمو کێم! هۆشو بێوه  نیوه 

 تەلیسمى چاو 

 ئەى چاوگەشەى تەلیسماوى، بەنیگایە چاوەکانت 

 رامئەکێشى بۆجیهانى پڕئەندێشەى فراوانت 
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 بەچاوى گەش ئەمبزوێنى، بەروانینى وردە تیلە 

 ئەسوتێنی، وەک ئاگرو تۆزی ژیلە دڵى گەرمم 

 هەستوهۆشم النامێنێ، لەسەرسەمتى تروکەى ئەو 

 وەکو جازێکى هەژێنراو، دڵ لێئەداو ئەدابرەو 

 بەسەرسامیم بەجوانیی تۆ، بەپەیمانى خۆشەویتسى 

 ئەشکێمەوە بەالی تۆدا، وەکو نوێژى تۆپەرستى 

 جاربەجارێ وەک بتەوێ ڕۆژیش وەک من بخەیتەداو 

 مانى ڕون بەدەزڕێژى تروکەی چاو ئەڕوانیتە ئاس

 ئەشێ ئەمیش هەربۆنازبێ بەسەرمنا، بۆناوهەستم 

 لەگەڵ ڕۆژتە، منئەپێکى، ئەوەندەیتر کاسئەوەستم 

 ئەمکەیتە بەندەى چاویگەش،چاومئەبێ بەگۆمیچاو 

 هەرچیئەبینم هەرچاوە، هەزارچاوى تیا قەتیسماو. 

 نیگا 

 لەوساتەوە کەبروسکەى هەوری نیگایە لێیداوم 

 ێمەوە، نیوەسوتم، جەستەیەکى بەجێماوم ئەتل 

 کەوتومەتە گیروبەندى ئاڵۆزەڕێى تەلى داوی 

 یا مردنێکى لەجێدا، یا چاوەڕێى تیغى راوم 

 چ پەیکانى نێونیگایەک داى لەهەستم!؟ 
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 چ تەیمانى ناتەبایەک دەورى بەستم!؟ 

 نیە کارێ، رێگەچارێ 

 مەگەر تەنیا بزەى لێوێکى ئەو رێبوارە راوکارە 

 لەتااڵوى هەمو ئەم ئێشو ئازارە  دەرمبێنێ

 دەسا بابێ نیگاى چاوى کەمێ کاڵى 

 بزەى روخسارى رونى شێوە منداڵێ

 بەهەشتێکى سەرزەمینى تاهەتایە 

 ژیانى سەرلەنوێ ژینى بێ کۆتایە 

 ئەى تەوژمى نیگای چاوى ئەفسوناوى، ئەی ڕاگوزار 

 بێهەوێنى بزەی لێوێ، ناڕەوایە سەرنجی هار! 

 پێکەنین شۆڕشى 

 سۆزى ئاوازى سازى پێکەنین+ئەندامى لەشتى خستۆتە لەرین 

 خونچەى لێوى تەڕ دەمئەکاتەوە+دانى مرواریت تیشکەداتەوە 

 کوڵمو گۆناى ئاڵ سورهەڵگەڕاوە+فرمێسکى شادیى چاو قەتیسماوە 

 شەپۆلى قژت وەک ئاوى بەخوڕ+ئەکشێ لەسەر ساى سنگى بەرزوپڕ 

 ئەپەڕێنێو دێنێتیە سەما  ختوکەى مەمکى ماتو مەنگ ئەدا+راى

 ئاوازو جوانى، یەک الى ئەویتر+خۆى وا ئەنوێنێ بەرزەو بااڵتر 

 ئەو لەدژى ئەم، ئەم لەدژى ئەو+بازاڕى باویان ئەهێننە برەو 
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 بژى شۆڕشى پێکەنینى خۆش+هەربەردەوامبێ وێنەى ئاهەنگپۆش 

 ڕوخسارى تۆراو

 کە ئەتۆرێی، ڕوى گەشى مەنگ+خۆى ئەپۆشێ بەگەلێ رەنگ 

 ر، شەرابى، ئاڵ، پەمەیی+ناوبەناو تێکەڵ بەسپى سو

 ئاى لەوجوانیو لەودیمەنە+چەن بێ هاوتاو چەن دەگمەنە 

 هەزار دەریاى بەر زەردەپەڕ+ناگەن بەوێنەى وەها تەڕ

 هەر خواخوامە بەردەوامبی+لەم شێوەشتا تێر لەالمبی 

 هەر چاوێکم ئەکەم بەچوار+سەرنج ئەبارێنم بەبار 

 تا+بەناو نیگاى تیلەى چاوتا بەسەر روى وێنە تۆراو 

 خوایە بۆتام، هەر ڕۆژێ دوان+لێمبتۆرێ روخساریجوان. 

 !؟تاوانباره کێ

 ى باخى ژیانم،  من بێتاوانم کەخونچە ، تازه بە لێم زویر مە 

 وستانم ستە بانم،  ده من نێچیرێکى باڵ بریندارى تیغی ده

 ى بڕیم چریکە ى چاوى خومارى تۆبو دڵى لێکڕیم، بروسکە 

 باڵ فڕیم،  گریامو چڕیم  بێ وارت، بە و هە روه  وهم زامە دهبە 

 رستیە ،  تۆپە ویستیە ر تاوانم خۆشە گە ئە  بە، لێم زویر مە 

 ستیە ،  بارى پە ویستیە ت: تۆنە کەزن الى نێچیره تاوانی مە 

 نێچیر  روگبیر، راوکە م، نابێ بێ تە ردهیسەکەم، خونچە کەى فریشتە ئە 

 ر تیر بە  رى بیر، بدرێتە ، بێ پێوه وه و، بێ پرسینە بری ئە م لە ئە 
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 ى بریندار؟یا چاوى خومار؟ نده؟ بە تاوانباره  ، کێبە لێم زویرمە 

 هاوار !!.   ڵکینە ندى ئازار، خە ڵبەناو دڵی، مە سانایی، داى لە وا بە 

 بەستەی ئاشتبونەوە 

 ینم وەرە ئەی نازەنینم، وەرە گیانی شیر 

 لەبەرچی لێمزویری؟ من یارەکەی دێرینم! 

 وەرە ئەی سروەی ڕەوان، خۆشەویستی دڵوگیان 

 وەرە پێکەوە هەردو، روبکەینەوە گوڵزاران 

 لەدوای رازی بەنهانی، بەخۆشیو کامەرانی 

 بیکەینەوە بەئاهەنگ، تۆ سەماو من گۆرانی 

 وەرە با بەهەشتی ژین، بەشادی بەسەربەرین 

 بەچڕین، بەیاریو بەپێکەنین. بەئاوازو  
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 لێدوان لەوانە: ٣٢بەدڵبون    ٦١
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 چەپکێ گوڵ، لەشوێنەوارەکانی چاوەڕوانی:

 چرکەکانى چاوەڕوانى 

 پێوانم لەبەرتۆ خەریکى رێگە ێ ڕۆژى چەن جار
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 سەرو گیانم لەبەرتۆ  ێ بتێکى ب ێ جارەناجار

 بەرى پێم  و و نەهاتى، شاڕەگى داچهەندە وەستام 

 من نەگریاوم لەژینا، جۆشى گریانم لەبەر تۆ 

 ێ ۆڕى چاوەڕوانى، چاوەکانم دادەهێن ششینو

 ر لەروخسارت، لەریزى نابینایانم لەبەرتۆ ود 

 شێوم جێگەو پە  ێ خۆراکو ب و وخە  ێ ناسرەوتو ب

 ازو پالرى ناتەبایانم لەبەرتۆ ێ رومە جب

 ڕێیە؟ پێمئەڵێن ئەم شێتە شەیداو وێڵى کام ئامانجو

 چاوەڕوانێکى پەرێشانم لەبەرتۆ؟  ێ ئەزان ێک

 ئاوى چاوم اللەزارى سینەتى هێنایە بەرهەم 

 و بێستانم لەبەرتۆ و شەمامەى باخ پاسەوانى د 

 پەردەبوایە   ێو، ب خۆزگە یاساى ئەم زەمینە، وائەب

 تا کو روخسارت هەمیشە ئەبوە میوانم لەبەرتۆ 

 ا لەچاوەڕوانی

 هەزار ساڵە   ێبگرە وا ئەوە س ، ڕۆژە ێ وە سئە

 بارەم چاوەڕوانێکى ئەو کۆچو

 دەرگاوانێکى ، پێشوازیدام لە ، بۆگەڕانەوەى

 ى ئەم شارەم وهات  و شەوانى رۆژ
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 بەساڵێ   ێسات  ؟ێتۆ بڵێى یاران کات راوەستاب 

 یاخود پەتیارەم!؟   لەبەرمن بڕوا!

 بۆتە زەردەپەڕ   تى ێ نا، ئەوە خەندەى لێوەکان

 ئەو هۆشیارەم هێشتا بەئاگام، هەر

 ؟ ێ وى هەڵد خۆرى ر  ۆژئاواى ئەم رێبازەداکەى لەڕ 

 خۆ نەئەو یاخى، نەمن ئاوارەم! 

 چاوەڕوانێکى ێ، سەرابى شێوەى لێم بزر ناب 

 بااڵ چنارەم!   ئەو پەرى زادەى

 وەستان لەرێگەی 

 ێ م لەسەر رێگەى خەرامانێکى شاچوانبۆ نەوەست

 ێ و تاکى بەیانیان هەم ، وەستان  ێرائەوەستم بەب 

 ێ بێ بۆمن وەکو کردارى شێت  ێ رانەوەستان ئەش

 ێ ى ئەڵێن شێتێکى بۆدیدەى پەریخان ئەگەرچخۆ

 مە وەستا لەوەستانا، ئەڵێن هێشتاکە منداڵە! وب

 و بەرى کاڵە نەوشکۆفەى نەمامى نەوبەهارێکە

 ، ئەوەى بارە ێبەهەرجا کارە بۆیار   ،ىی چاوەڕوان

 جێگە تانەى دژانێکم، هەنگوینم ال ژەکى تاڵە 

 و خەو و شێوەى سەراب خەیاڵێکى وەک وبارێ جار
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 دێتە رێگەى منى وێنەى بتێکى چاوەڕوانى لەو 

 ێ ئەبارێنلێوی   ماچى  ، وەکو تەرزە، سەرتارێگە  

 شێوەى ئەو  و نە ئەندێشە  نە  ،بەئاگادێم  ێداخە کات 

 و ئێستاکە پیریشم بەڕێگاوە تافى الویم لەڕێ

 و لەشم چاوە و گیانهەم ێ،بۆ دیدارى پەریزاد 

 وەستان  ێ لەپێناوى ئەوینێکا بەبشەویستان: خۆ

 ئەگەر گیانم لەدەسداوە   ێ،بەوەستان  ،رێگە ئەگرم

 ئەندێشەى چاوەڕوانى 

 نەى بەرزى بەڵێن پەروەرى ونم  ، نازەنینەکەم  ێ هۆ چیب  ێئەب 

 ئەمجارە نەهات!؟ 

 لەدەوروبەرى  ێاب ید ور  ێئەش  ێ! ور، چ کارەسات لەبەاڵ بەد 

 چارە نەهات!؟   ێب

 شەکەى وەرى وش ، لەسەر کاژمێررەهێڵەى نیگام  ێ وەها ئەبار 

 ساکارە نەهات 

 و پۆى سەرتاپا سەرى شکا تان  ،ەلەفۆنەکەم ئەوەندە بادات

 نازدارە نەهات 

 هەناسەیەک لەبەرامبەرى تۆمارى وێنەو دەنگم ئاڵۆزان بۆ 

 چارە نەهات بۆ
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 کەڵم ئاوێتەى یەککرد بەسەوداسەرى وو د ی  لەجامى هەستا مە

 هاوارە نەهات 

 سەرنجى ئەدەم لەپەنجەى پێوە تا تەوقى سەرى هەرچى ئەبینم 

 ئەو یارە نەهات 

 ەرى،بێبومە ڕێگرى کۆاڵنەوکۆاڵن وەکو  لەڕێگەى ئەوا ب 

 ئاوارە، نەهات 

 بەسەرى بۆقوڕ  ، ئەبەم  ێو روخسار هەم پەتیارە ئاسا، پەنا بۆ 

 روخسارە نەهات 

 لەبەرى  ێتاو   ،بدەم ێ وچان ،لەشێوەى ئەوا  نیە شێوەیەک 

 شاکارە نەهات 

 مرۆڤ بەوێڵى، بەدەربەدەرى  : لەخۆم ئەپرسم ێاجار جارە ن

 واهارە!؟ نەهات 

 ئاى لەناکامى، لەنائومێدى، پەیمان شکێنى، رەنجى بێوەرى 

 ! بەدکارە نەهات 

 و تەختى سەروەرى وێڵە بۆپایە ،هەڵەم کرد، ئەو شکۆدارە نا نا 

 ناچارە نەهات 

 تاجى جوانکارى لەسەر ساى سەرى  ،وەکو شازادە  ێ،سبەى د  ، هات نە

 بێدارە نەهات 
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 ڕێز لەبەری بۆ  ێهەڵس  ێ ، ڤینۆس، بەرزەپێئەمجارە کە هات وەها د 

 . هوشیارە نەهات 

 و چاوەڕوانى ژوان

 هەزار سەر لێم   ێئەشێوێن    ،کە ئەیدا پێم ێ هەر بەڵێن

 نە سوکنا  ،نە ئارام  ،خەو نە ،  لەشەوى جەژنا ڵ وەک منا

 ئەبن بە روخسارى دولبەر ،     سەراپاسەردەوروپشتم 

 ى چاو یپەشێوى هۆش، ئەبڵەق ، سەرنجى گێژ، واقى وڕماو 

 هەڵئەدەم شەپیلکى خۆم گیڤ، ئەڕۆم یبۆ   ێهەرجار بەجۆر 

 بیرم ئاڵۆزاوى کێشەى ی،  لەناو دەریاى پڕئەندێشە

 جاربەجارێ مەلی خەیاڵ، دەنوک ئەدا لەدانەی خاڵ 

 ژێ تامی شیلەی مەم ، ئەچێجار دەمهەزار  ،ئەگەمی تاپێ

 دوا تیر 

 بەبێژوانێ، لەپڕهاتو دەنگێبو دای لەژێی هەستم 

 وەکو سۆزێکی یەزدانی، رژایە ناو سەرو نەستم 

 بۆهێنام پیرۆزی سی  ده، شی لێوای گە ردهڵ زه گەلە

 وەهامزانی دەسی دنیا هەموی کەوتۆتە ناو دەستم 

 ، نیگام شێواو! دڵ ئاگا، زمانم الڵر بێهۆش، بە سەبە 

 هەنگوێنێبو رژایە ناو سەری کاسو وڕو پەستم 

 دڵى چەنجارە رەنجاوت  مە دەربارىووتى هات 
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 پەشیمانێکى پەیوەستم ،  و بمبەخشەبەچۆکادێم 

 تومەز دواتیری نازیبو، بزربو، رۆی، بەجێیهێشتم 

 چ تیرێبو! بەبێ بادەی دەمولێوی، وەها مەستم!؟ 

 لێدوان  لەوانە: ١٦بەدڵبون    ٥٠
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 دڵ لەڕێگەی   چەپکێ چقڵ

 دڵێکی شکاو 

 و بەهارت چ   ێوەک پێمبڵ   ێ ئەمڕۆ جوان  ! دڵشکاوم

 و ب وم پڕتەلى هەستى ئاڵۆزانم، هەناسەم سوار، گەر

 لێنەنام، تێگەیشتم کە ئەهریمەن یوو ر ومتێکرد ر

 پلەى تەمەن  ێ دەرگاى بەختم لێدائەخا، سەرئەکەو

 م و ب ێبەختەوەریم، من الو ئەى یادگار کوا ڕۆژانى 

 م و، ئەکەوتە د ێ ومبنایە لەڤینۆسر  بەنیگایە

 ر وسن ێفراوانو بەب  ، جیهانی من وب ێبەهەشت 

 ر وو لەشى بلبەژنى رێک  وو پڕ فریشتەى قژى خا
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 و بێ چاوى مەستى نازدار  :یم بۆ هەرجارە پیاڵەى مە

 و ب زارێ  ماچى تەڕى ناو و وبزەى لێ   : مەزەى خۆشم

 بریسکەتان   :نى فریشتەکان و و رروخسارى گەش  ئەى 

 تروسکەتان  : رێم تاریکە ، و گۆنائەى ئەستێرەى کوڵم

 ئاهەنگى شانۆکانى ڤیەناى خۆش شەوانى پڕ  بۆ 

 و نۆش و ئاواز، مژینى لێو، شەراب یقژزەردەکان، چۆپ 

 مەگەر هەر ئاخ هەڵبکێشم، نەما رۆژم  ،دەوه  ێبەب 

 ئەرێژم  ڵ ئەشکى تامەوە بەهارى ژین، ئیتر نایبین

 ئەپرسیم جوانەکانى شارى بەرلین ی بۆ ێ خۆزگە کەس

 ؟ ڕاوە لەوێش زەمینویا س ،نەرمن ڵهەر د   ،وەکو جاران

 کەوتەوە دەریاچەکەى جنێڤى خۆش گەر بەسەردان رێم

 برینى هۆش  ێ وتا دەرئەکەولەپالژى لەشى ر

 ێ لەو ەبێ ، ئ ڵوتر ئەگەر بینرام لەئەستەمی جارێک

 ێ!؟ ێننەوە سوبزامى هەستم   ێ چ جۆر رەنگان بەگەنم

 ئاخۆ ئێستەش کەناراوی رۆمانیا وەکو بولگار 

 هاوشێوەی گوێ ئاوی دانوب، پەلکەزێڕینەکەی هەنگار

 تا چاوبڕکا، مەلەی جەستەی روتی بەرخۆری ئاسمانە؟

 راکشانی بەرهەتاوەو جۆرێکی خۆشی سەیرانە!؟ 
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 مەوە شام وکە لەرۆژى ژیاننەوەى گیاندارانا چ

 تانەى سیاچاوان، چۆن بتوانم بگرم ئارام لەتاو  

 باسى ناکەم  ،غداداە بیرەوەریم گەلێ زۆرە لەب

 نرخى سکەم   ێوەک لەوێش الى دولبەران، واشکاب نە

 ئەستێرەم گەش لەئاسمانى سلێمانى  ،مو ب ێمن الو 

 شەوى ئەکرد بەبەیانى   ، ئەستێرەى بەختى کراوەم

 بەرپێى رەوتى خۆم نابینم  ، جریوە و بێئێستا کزە 

 ئەکا شینم  ،، زرنگەى گوێمێئەگرێنائومێدى رێم پ 

 ەدین یادگارم پڕ هەولێرە ه لەشەقاڵوەو سەال

 وەک سەرسەنگو سۆالڤ رێگەم ئێستاکە لێژو هەڵدێرە 

 ، شەوانى شۆخى کرماشان ێى ورمگۆم ڕۆژانى ناو 

 بوستان شیرین، ئێوارەى جوانى تاق  بەیانیانى قەسرى

 ن و سەرپێل، وەکو بێست  و شنۆ، سنەو خانە  نەغەدەو وەک  

 !!   نو و چ ون، نایەنەوە، هاتن ب ێون، یادگار ب ێخەو 

 کرد لەزۆر باخا بۆنى خۆشى گواڵنم ،گەلێ گەڕام

 برد سەوزو زەردى بەرى تازەى نەونەمامو چاڵنم 

 ئاوی سەرنجم ئەرشتە ناو شەقامو باخی شاران 

 ن بەچاوی بایەخ ئەمڕوانی بۆگوڵزارو بۆگوڵی جوا
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 پشکنینم گەیانە ناو گەورەشارانی ئەمریکا 

 ئنگلستان، فەرەنسا، هۆڵەندو سوید، تابەلچیکا 

 راستە ئەمدیی پەریزادان، بەاڵم لەباخێکا گوڵێ 

 لەبەرامبەر هۆزارێکا، کە بۆیئەچڕی لەسەر چڵێ 

 کاتێ رێمکەوتە مهاباد، چی ببینم؟ هەموی پەری!! 

 !! ىخونچەى دڵم بکرایەوە، گەاڵى وەر لەوێ بریا 

 هەر ئاوابی مهابادی بوکی شۆخی کوردستام 

 شاری قازی، مەڵبەندی وێژەو هونەرو پەریستانم 

 بەهارم چو، ئازیزانم: دوێنێم یادکەن، مەپرسن کێم 

 نازدارەکان: نیگای چاوێ، شەوم زەنگە! بۆدواوە دێم!! 

 چەن دڵێکی شکاو 

 شکان ێکتوی  و ڕ دڵ چەن ، ئەبینیخۆی لەبورجێکا،سەر، سەردەمێ

 ژان وداخو  نی زام بۆتە ئاوێزا، ئەمهەژێنێ  ،داڵنەئێستە ئاهی ئەو

 شکێنێ جامی بادەی دولبەران ینە  ئازیزانم: ناڕەوا کەس

 گەورەتاوانی لەباخا گوڵوەران  پڕ سزای ویژدانە تۆڵەی

 خەم  و راز و ئەی فریشتەی راگری تۆماری سۆز

 ؟ کەم ەب ورێ، تۆلێم بب  ،تۆبڵێی خواوەندی جوانی

 الوانەبێ  ، ڕەخسێنێ کەشێب  وسەرلەنوێ مێژ 
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 ؟ ! نەبێسەرلەپێناوی سەری ئەو سەرجەمی جوانا

 یەکبەیەک دەرباری هەر شۆخێ بناڵم تابەیان 

 بەڵکو بمبەخشن لەتاوانی بزورگی دڵشکان!. 

 بۆدڵێکی شکاو!  سی چارێده

 ری هیوام ختی بێبەدره جێدێڵم بە +نجامبێ ئەو بە اڵرێزانی پایزمە گە

 خشی نە یو بینن وێنەمدا ئە دیدهلە +خشیی دڵێ بەێنە ئاو بە مو ژینم  هە 

 نێچیرێکی ئارامە  نە  ،دژواره نە +لی سرکو داڵرامێکی کارامەمە

 هۆاڵوه سە تەرزەو مێ  ده،مێ ئاگرده+شێواوه مێ روگرژوده ،ندهمێ خە ده

 گوڵ شێکیشێخارو بە ، بە دێمرهە بە +بە دڵختیموخۆشی دره ئاراوی خە بە 

 ؟ جۆری جادوئاسابێیالە  ریبێ پە +زجیابێگەره  ، بونێکی ،جوانە مبێ ئە ە ئ

 رزێکام!؟ گێژاوی چ وه شۆکاوم! لە پە + رزێکاملە ەسوتێمو لیدا ئە کوره لە

 بێنێ زوه جارێ خۆڵوخاشاکو ره بە +سبێنێرهمدا هە ڕێگە کو کێوێ لە وه 

 ئاوازم   ، نە هاوارم  ماوه ی نوزه  نە +فتو کفتوالوازمنەی کە ستە جەرسەبە 

 رازاوم بوکی تازه  دڵدا بۆتە لە +رچاومبە لە زیاتر وا شۆخە وچی ئە کە

 و شە نگوکۆڕیمێنێ بۆچرای ئاهە ئە +وی ئە دێ، تریفەکۆتالە  ،بونێ،موهە 

 یارو گوێگری رازێ  پشتێکو نە   نە +بێ نازێو بە ترسم من بڕۆمو ئە ئە 

 ! زانێ زێڕبنرخێنێ ر ئە رهە ڕنگەزه +ردێنێبە ر وه وهە بێمن کێ دوڕوگە بە 

 ێ؟ ڕپردی بێ کێبێتە ئە  ، چونمدوایلە +پرسێکێبانە   ،نمهە چونم جە ،چمئە 
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ڵێ  کۆمە  :نگاوێ هە  ری هە ترپە لە +نازرکاتو بڕێژێ  ریا راگوزه سەبە 

 ئاواز 

 . ! سی چارێزیزانم: ده پزیشکانو ئە +ربارێ سە تە بۆو ئە میمیخۆمو خە خە

 دڵێکی شکان! چەن 

 بەجوانیەکەى، بەبااڵکەى، بەقژى خاو، بەچاوى گەش 

 ، لێوى پاراو، بەبەژنى رێک، گەردنى کەشڵبەپێستى کا

 زادە ینازى، واى ئەزانى مرۆڤ نیە، پەرزۆر ئە

 نەژادە، یا فریشتەى خۆرێڤینۆسب ێ ئەستێرەى ئەش

 گۆڕان ونو لەخۆب ی ، بایییو الفى بەرز ب یئاوەڵ 

 و الوى شکان گەرمى داواکاردڵى هەزار دڵى 

 و داى لەباڵى ڕۆژگارى ڕانەوەستا ێ هەتا کات

 و گۆناى ئاڵى ژاکا پێست   پەشیمانى فریاى نەکەوت،

 یا ماوە و هەرچەن شێوەى جوانییەکى زۆر هێشتا هەر لەر 

 بەاڵم رەنگى بەتەوژمى پیرى تەواو بزڕکاوە 

 نایەتەوە   وچکە لەدەس  ،ئەم ژیانە هەلەو ئەڕوا

 ! و باوى، ئەکوژێتەوەەستێرەى بەخت بەئ ێ کەس نەناز

 دڵێکی شکاو ساڵیادی

 نەى شۆخى کوردى و پەریى شێوەى مناڵیم، وەى نمشا

 نەکردى!؟ پەیکەرێکى خامەڕێژى هەستەکانم بۆ
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 !؟ ڕانەبوردى بەسەر دەستى منا بۆئەى لەئەنجاما  

 بەوردى بڵێم ئۆخەى ئەشێلێ پەنجەکانم وا  تا

 بردى  ێ ناڕەوا بەدکار ، وڕەنجى فەرهادم بەباچ

 نەمردى!؟ هەى دڵى گێل بۆ ، وچڕەنجى فەرهادم بەبا

 یەکەمجار تۆم کە بینى ێ لەمەوبەر بۆن من بەسااڵ

 گەى زەمینى وتێگەیشتم گەوهەرێکى شەوچراى ڕ 

 ئێوە بینى  هاوسەرێتى خۆى لەباخى  ڵد  ێ دەسبەج

 زیاتر نازەنینى  ێتاب  ێ،لەو دەمەو لەو ساتەوان

 ئەوینی  تۆ   ێ،هەر ئەمێن  ،بۆیەکەمجار   یی،خۆشەویست

 ینى نگ  نازەنینەو تۆ  ،بۆیەکەمجار   ،ىی خۆشەویست

 لەمەوبەر ناڵە ناڵى لێوە هەستا  نێکە سااڵ ڵد 

 لەهەستا  ێ وکەڵى ئاهچاوەکانى ئێوە لێیدا، د 

 هەل لەدەستا   ێتێگەیانو دەرکەنار الەمێکى  ئ

 ئەو وشانەى خەم لەناویدا ئەوەستا ڕاپەڕى بۆ

 مە وەستا ولێمگەڕێن وا ب  ، ناڵینە ماومو بەو خەم 

 گەشکەدارم تاکو ئێستا!  ، و ناڵینە ماومبەو خەم 

 کردە وێنەى پەیکەرى خواوەندى جوانى ئەودەمەى تۆم

 ، نەمئەزانى ێوم، تازە الو ب خەبەر ێ هەرزەکارو ب
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 کۆنە دڕکى داستانى خاتو زینى خاڵە خانى 

 ماڵەکەى تۆشى تەنیوە، بۆتە چاوى کوێرەکانى! 

 نەزانى!؟  بەم گەدایەت بۆ  ،ئێستا شاژنێکىکە تۆ 

 دیوەخانى!!  وخاوەنى د  ،تۆ کە ئێستا شاژنێکى

 بریى مۆمى مەبەستم بۆ جەژنی تۆیە،  ئێستە ئەمشەو 

 جوشى پڕ بڵێسەى ناخى هەستم ورەک ئاگرێکی 

 ئەبەستم ێ هەزاران یادگارى پ   ەد هەڵئەواسم، س

 دەستم هەردو  بەیتە ێ دەستى چار بەڵکو  بەو تەمایەى 

 ڕائەوەستم  ، ئەوەندە یادەکانت زامە سوێبنسەد 

 ئەتپەرستم   ،ئەوەندە یادەکانت تاڵەڕێبنسەد 

 یادى ئەوینم نازەنینم بێرە ماڵم، کۆڕە بۆ

 و چاوەڕوانى مەرگەساتى ئاگرینم نابەکام

 بەتینى نوێبرینم  ێ وتێنلەش خۆى ئەس ووا پەپ 

 ئەم بەسەرهاتەم شەوێکى ڕاستە یا من خەو ئەبینم!؟ 

 تا دەمى کۆتا بەژینم  ، ى دەمتبمسا بەقوربان 

 . ئەى چراکەى باوەڕینم  ، سا بەقوربانى دەمتبم

 وابێ دڵی پێشەنگ  ئەبێ

 لەتاڵی پەلکەزێڕینەی قژی خاوی، ئەباری رەنگ 
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 شەنگوئەدایە بەژنی شۆخ   یوی، وزەی جوانیبەرۆژی ر 

 بەنگ   وجێکی، داڵرامیی ئەبەخشی بێ شەراب سەرن

 ئەهاتە دەنگ   ،رامانێ  ورێز  و بەناز  ،نوەکو شاژ 

 لەنگ  وتراز  و تەاڵ خۆڵ  و ونی، زەوی چۆڵبەبێ ب

 مەنگ وگۆمی بەر زەردەی هەتاوێکا، سەالر لەشێوەی 

 بێدەنگ   وو وەرزی بەهاری نایە ئامێزی، کش هەم

 هەتا تانەی دژانێکی، درەنگکاتی شەوی ئاهەنگ 

 زەنگ  ودای لەتەپڵ  ووەاڵم  لە هەستیدا، هەژانی بۆ 

 ەنگ سەره کدا، بەسێپێیی، وەکو یی سەمایەسەرچۆپلە

 لەرزان، هەور گریا، دڵی ئەستێرە تارو تەنگ  ی زەوی

 پەنگ  و وشورەی بەخشی بەیارانی، نەیاری کردە پ 

 ئەویش شاهەنگ  هەنگی وردو  لەراژەیدا،، دۆستانئیتر 

 دڵی پێشەنگ کی ئەندێشەم، ئەبێ وابێ ووەهایە ب 

 لێدوان  لەوانە: ٣٨بەدڵبون  ٦٠
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 چەپکێ گوڵ لەباخچەی سرودەکانم

 سرودی الوان

 ئێمە ڕۆڵەى بیرى تازەى رابەرین 
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 ئێمە کوردى جەربەزەى تێکۆشەرین 

 و ژینى شاد ی بۆ واڵتو سەربەخۆی

 خوێن ئەڕێژین 

 لەش ئەنێژین 

 ئەفسەرین 

 کوردستان.. کوردستان 

 تۆ سوپەرین ئێمە بۆ

 وچان  ێ ب  تەقەالى

 و گیان سامانو سەر

 ژیان بۆ تۆیەو بۆ

 ێ ش بەمەرجژیانی

 ێ بەرهەمى دەسبەج

 بى ئاوەدان ێ تۆى پ

 ئاشتیخواز.. ئاشتیخواز 

 ئێمە دوژمنى شەڕین 

 ئێمەى کورد، ئێمەى گورد 

 زیان  ێ گەلێکین ب

 دۆستى گشت میللەتان 
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 و ئاسایش یبۆ ئاشت 

 و ستایش ی گۆران

 مان وئەبێژین هەم 

 بۆکوشتار  ،بۆکوشتار

 ئێمە ڕۆڵەى پێشڕەوین 

 پەیڕەوى رێگەمان 

 تێکۆشان و  خەباتە 

 نەبەزین، کۆڵنەدان 

 نابەزین، ئەجەنگین 

 تاکو ماف ئەسەنین 

 کوردستان  و بۆ هەم 

 سرودى سلێمانى 

 لەناوچاوانى ،شارى سلێمانى

 هەڵمەت، قوربانى   :نوسراوە شارى 

 ئەم شارە نوێیە وەک بەتایبەتى 

 کوردایەتىبۆ ێ سەرچاوەیەکب

 و ڕۆڵەى ئازادى شکى باوەڕ تی

 لەپاى نەتەوەى مادى ێ ئەبەخش
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 ێ لەالى نەنگە کورد لەدواى کاروانب

 ێ نیشانب و ونا   ێنیشتمان بەب 

 بڕکێى نوێیە ئەم شارە شارى پێش 

 و هونەرى پێیە نامەى زانست 

 سەرەتایەتى ، ئەوەى کردوێتى

 تازە نەتەوە بەهیوایەتى 

 گەى کوردستانەکەم وئەى شارى ڕ 

 ئەمڕۆ سەراپا نیشتمانەکەم 

 انان لەگۆڕەپ ،هاوبیرى رێتن

 لەتێکۆشانان  ێ هەریەک بەجۆر

 و بڕوایەئەم یەکگرتنى رێگە 

 نو هیوایە وهێڵێکى راستى ب 

 بۆ سەربەخۆیى نیشتمانى ماد 

 ئااڵى شەکاوەى گەلێکى ئازاد

 سرودى ئاشتى 

 دوژمنى شەڕین    ئاشتى پەروەرین

 گونجاوە ئاشتى      بۆ کوردایەتى 

 کە کورد بسرەوێ ێ   ئاشتیمان ئەو
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 نیەی ئێمە ژێردەستئاشتى الى 

 نیەیسەربەست    ژیانى دیلى، 

 بەهیوا ی کوردستان گەی ێ کات

 هەڵکرا ئااڵ  خۆ تیایا سەربە

 ئەوساکە ئاشتى پێمان رەوایە

 کااڵى بااڵیە بۆ کوردایەتى: 

 و باب قسەى بە    وئاشتى گەر هات 

 لەسەر الشەمان    دوژمنان خۆرەی 

 ژیان، لەوەڕان ،  الشەى کوردستان

 زیانین  ێ زۆر ب  هەر بڵێین ئێمە 

 دۆستى گەالنین!  ئاشتى پەروەرین،  

 ترسنۆکییە    و ییا سست   :ئەمە 

 کییە ون س و دەر  و ییاخود نۆکەر 

 خۆشە ی لێ ڵکە د  ئەو جێیە خۆشە 

 مردنى هۆشە     ،دیلى ئاشتى بە 

 میللەتان  ڵ لەگە   خۆشە ژیان چەن

 و جەنگ کوشتارێب    دەنگ  ێهەراو بەب 

 بەتااڵن  ێ نەبر      سامانى گەالن 
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 ئەوەى ئاشتى بۆ    بەهێزبین    ێئەب 

 کوردایەتىبۆ      بەکااڵ   ێ بب

 وچان بدەین ێب   تەقەالى   ێئەب 

 کوردستان بکەین  ئاشتى خەاڵتى 

 ئەژین وەک برا میللەتان   ێ کات

 و ئامانجى بگاهەریەک بەهیوا

 گەشمردان  سرودی

 دان گەشمرگیانی پاکی ردستان  لەساڵوی خاکی کو 

 خوشکی کۆڕی تێکۆشان لەر سوتاو    دایکانی جگە لە

 ڕڤانی کوڕوکااڵن شە  لەڕدار   پیری ژیری باوه  لە

 کورد  مردنمربونە  نە ،بۆچیمرد  وجوانە ڵێن ئە مە

 مو دایکێ    براو باوکێ، درشتو ورد هە  هیوایە  بە 

 ستوبرد وڵدانێکی ده هەخۆیی   بەرئامانجی سە بە 

 بازو پرد ردهبە  بکاتە واڵتی ماد       سەریرتاسە

 دانە گەشمرری خوێنی بە خشانە    ئاسۆمان دره کە

 جوانە     م خاکە هێرش  کچانی ئە  تو ڵمەهە کوڕانی  

 نیشتمان چاویلێمانە     مان رێدا  پێناوی هە لە

 سرودى کوردایەتى 

 و ئەڤینى ئەوین هاوبیرى کوردایەتینئێمە 
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 سەرى پێشڕەوین  سەر،بەخشینى بۆ  ،لەوپێناوەدا

 ە و ى دێرینا چوکوردایەتیمان ریشەى بەمێژ 

 ە وهەمیشە ب  ،کوردستاناداستانى کوردى لە

 نى ڕۆڵەى وەکو کاوەیە و و رابچیرۆکى ماد 

 و ژیلەى شۆڕشى نەکوژاوەیە گڕى نەورۆز 

 کوردە  یی سێبەرو سایەى یەکێت و کارو خەبات 

 و پردە و، مەشخەڵو یەکگرت بۆکوردستانى یاسا

 و ئاکار وردایەتیمان چراى زانستە، هونەرە ک

 بێکار ، نانە بۆهەژار، کارە بۆ ڵدادە بۆکۆمە

 داگیرکردن بۆ ین مل درێژ  ، نەینداگیرکار نە

 ماڵى خەڵکى بەتااڵنبردن  ، نەینستەمکار  نە

 اتاى یەکن و و ها  ، و کوردایەتیمانی مرۆڤایەت

 ، نامۆ بەچەکن ێبۆپاراستنو بەرگرى نەب

 کەسى ناپاکە  ،ئەوى لەبەرگى کوردایەتیدا

 و خاکە وى بێگانە، جەردەى سامانى میللەتپیا 

 لەئێمە نیە، خۆرەو ڤایرۆسى کوردایەتییە 

 مەردایەتییە   ،لەرەگوڕیشە دەرهاوردنى

 و ئاوەدان گەش  ێکوردایەتیمان کوردستانى پ 
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 ە ئەنجامدان بەم بڕوایەوە سەربەخۆییمان دێت

 کین مرین، هاوبیری یە ژینو ئەردی ئە مەبە  ، کوردین

 کین ڵگری چە ڕو هە باوه  نی خاوه رگە مو پێشمە هە 

 کسان لێکی یە کوردستانێکی ئازاد بۆکوردو گە 

 ستورو یاسان ئامانجی دورو بیرو رژێمو ده

 سەربەخۆیی بەرەو سرودی

 کوردمو مەردو نەبەردو قارەمان 

 بۆمن، ژێردەسەی داگیرکەران شەرمە  

 شارو دێ  مژدە مژدە ، مژدەیە بۆ 

 کەژاوەی سەربەخۆیی کەوتە ڕێ  وا

 بچنە رێگەی ئەو فریشتەی نەوگوڵە 

 فەرشی سوری بۆهەوادەن، جێی دڵە 

 سەربەخۆیی چارەمە 

 دواهەلی ئەمجارەمە 

 بیرو باوەڕە سەربەخۆیی  هێزو 

 رەوتی رێگەی شێرە کوردانی نەڕە 

 سەربەخۆیی نەوشکۆفەی سەردەمە

 بێ هەبونی، کامەرانی  ئەستەمە 
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 نی  دێتە بەر و داری ئازادی  بەب

 مەشخەاڵنی ئاوەدانی، تاجی سەر 

 سەربەخۆیی چارەیە 

 دواهەلی ئەمجارەیە 

 کوردمو کانی بەپیتی گەوهەرم 

 وا لەئاسۆدایە خۆرم، سەروەرم 

 کێوی جودیش بۆبزورگیم بەڵگەیە 

 ەرگەیە پشتو باڵو راگرم: پێشم

 من نەوەی مادم، نمونەی پاکژیم 

 وەک نەرێتی باپیرانم، کەڵ ئەژیم 

 سەربەخۆیی چارەیە 

 دواهەلی ئەمجارەیە 

 نیشتمان ئەو قەاڵیە، پایەیە بۆ

 کێشەکان بەردەبازی چارەسازی 

 فریشتەی نەوگوڵە  بچنە رێگەی ئەو 

 فەرشی سوری بۆهەوادەن، جێی دڵە 

 کوردە تۆ کانی بەپیتی گەوهەری 

 ئاسۆدایە خۆرت، سەروەری وا لە 
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 سەربەخۆیی چارەتە 

 دواهەلی ئەمجارەتە 

 لێدوان  لەوانە:  ٤٧بەدڵبون    ٧٦
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هاوڕێیانی خۆشەویست: لێرەدا زنجیرەی دیوان ئەوەستێنم. دوای  

پشویەک، هەوڵئەدەم لەالیەک ئەڵقەکانی کورتە وەاڵم تەواوبکەم وەک لە  

ەی پەرتوکەکانم  ژەم بۆکردوە، لەالیەکیترەوە گەاڵڵدا ئاما٩٥دیوان/

 تەواوبکەمو ئامادەیانکەم بۆچاپ کە بریتین لە: 

 بەشی دوەم   باخچەی هۆنراوەکانم-١

 ٢٠٢٠یادەکانم تا  -٢

 حوار مع الذات -٣

 فەلسەفەی بەشیری -٤

 کورتە وەاڵم -٥

پەرتوکەکانی پێشوم دوای  ئەگەر تەمەن بەبەرییەوەما، چاپی دوەمی -٦

پیاچونەوەیان: ا(سەرجەم هۆنراوەکانم، ب(کوردایەتیو دەوڵەت، پ(افکار،  

ت(کوردایەتیو سەربەخۆیی، ج(کوردایەتی بیرو بزاڤە، خ(کوردایەتیو  

دژە ناوخۆییەکان، د(شانۆنامەو چیرۆکەکانم، ر(بەشی دوەمی یادەکانم.  

 هەر بەرهەمێکی تازەیتر. 

 تەواو 


	وشەیەکی پێویست
	توێژینەوەیەکی وێژەیی سەبارەت هۆنراوە
	بەشی دوەمی توێژینەوەکەمان سەبارەت هۆنراوە

	کوردایەتی
	سامانێکی کوتوپڕ
	ئیتر ناچم بۆمزگەوت
	دائشرەفتار
	دیلان
	شیفا
	بۆپێکهنین
	سێ خانمی بێتاوان!!
	گۆنای ئاگرو ئاگرو روخساری بهفر
	کراسێکو لاگیرهیهک
	کۆچ
	لاوێتی
	ئفرین
	زێڕی دهگمهن
	دهسی چارێ
	خهو
	خاڵۆی خاڵ
	جاشبهلاش!
	نازی خۆشهویست
	خۆری کوردستان
	خۆشترین ماچ
	قارهمان
	ئەوینی زێڕو جوانێکی هەژار
	شاکارێکی سروشت
	دوڕو یاقوت
	ئەگەڕێمەوە بۆناو مەردستان
	رۆژی هەستان
	ئاوی زیندهگی
	رو وهرمهگێڕه
	لهچکی دیلی
	كیژه کوردێکو شهکراوی سهربهخۆیی
	دو چهپکه گوڵ بۆسهر گڵکۆی باوکانودایکانی رێنمای رهوشتو کوردایهتی
	دو چهپکه گوڵ بۆسهر گڵکۆی باوکانودایکانی رێنمای رهوشتو کوردایهتی
	کێن لهقهندیلن؟
	جۆشی کورهی بۆچیه؟
	بونو چونم
	ئۆپەرێتی نازە
	کەڵ و دەغەڵ
	گوندەکانو هەڵەبجەو راپەڕین
	نەورۆز
	هەمو رەسەنێ
	خۆزگە
	درەختی کوردایەتی
	سۆزێکی دەروێشی بۆپیرى موغانم
	من خاوەنی پۆلێ یارم:
	ئۆڵۆمپیاتی خۆمان!
	پاڵەپەستۆ
	بیرێکى ئاڵۆز!
	رازی مەڕی شار بۆمەڕی کێوی
	چەپکێ گوڵ
	ڕازێکى کلاسیکیانە بۆجوانێکى سەردەم
	دو دەردەدڵ لەدورکەوتنەوەی دو ئازیزما
	بەهاری کوردستان
	هەمو رەسەنێ
	بۆ کچە کوردێ
	مهتهڵۆک
	پێنوسو ویژدان
	ئامۆژگارییەک بۆپێنوسە چەواشەکارەکان
	دۆزەخی ئەوین
	هەنجیر
	کوردستانى من
	شەشی ئەیلول، یا ئەولە سیسەی قارەمان
	پەرچدانەوەی عبدالباری عطوان
	جاشپێنوسو بلوێری مرۆڤایەتی
	خۆسوتاندن لەپێناوی ئەوینێکا!
	کوردو ئەردۆگانو ترەمپە شێت ١١/١٠/٢٠١٩
	ئاسۆی هیواو رازێکی بەپەلە!
	پێشبینیمان بۆئایندەی گورگەسورو گورگەبۆر  ٢٥/١٠/٢٠١٩
	چەک
	هەنێ راستی
	لەمەزادێکی ئاشکرادا :
	سۆزێ بۆ سێ هاوبیرمان:
	ساڵیادی کۆچی دوایی پۆلێ هاوبیران
	سۆزێ بۆ هیوا
	مەیدە بەڕوما تاکی دەروازە
	داستانی ئەوینی کوردستان
	شانۆى ژیان
	دو ئاهەنگی جەژنى لەدایکبونم
	بۆفریوی ئاشقان
	لەبیرەوەرییەکانى ساڵانى دێرین
	شایی تەڕەماش
	تاسەی گەبینی
	بێبازاڕیو داشکانن
	کێشەی کورد لەگۆشەنیگای یەزدانەوە.
	هەلى لەدەسچو
	هەنگوینی تاڵ
	گورگانە شەوێ
	لەشاری شاران بۆگوڵی بابان
	خڕەی تەلار
	لایلایەی دایکی کۆرۆنا
	پایز:
	کڵاوسور:
	دو ئەوین
	بۆجوانێکی هەنگاری
	چەپکێ گوڵ لەئینجانەی دڵ
	جوانی
	هێزی راکێشان
	کامیان؟ زمان یا لێو؟
	بهڵێنو گهشبینی
	تەلیسمى چاو
	نیگا
	شۆڕشى پێکەنین
	ڕوخسارى تۆراو
	کێ تاوانباره!؟
	بەستەی ئاشتبونەوە

	چەپکێ گوڵ، لەشوێنەوارەکانی چاوەڕوانی:
	چرکەکانى چاوەڕوانى
	لەچاوەڕوانیا
	وەستان لەرێگەی
	ئەندێشەى چاوەڕوانى
	ژوانو چاوەڕوانى
	دوا تیر

	چەپکێ چقڵ لەڕێگەی دڵ
	دڵێکی شکاو
	چەن دڵێکی شکاو
	دهسی چارێ بۆدڵێکی شکاو!
	چەن دڵێکی شکان!
	ساڵیادی دڵێکی شکاو
	ئەبێ وابێ دڵی پێشەنگ

	چەپکێ گوڵ لەباخچەی سرودەکانم
	سرودی لاوان
	سرودى سلێمانى
	سرودى ئاشتى
	سرودی گەشمردان
	سرودى کوردایەتى
	سرودی بەرەو سەربەخۆیی


