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ی رگهئۆرگانی ھزی پشمه"، که" تی ئای سووری کوردایه"یم ژمارهکهروتاری یهسه
... ی کاروانو بسهتای کردارهرهسهووشه: ( کات پدهست دهپرشنگدارهم رستهبهه"پاسۆک

ی پیرۆز و پاک ووشه... کنتهدهی زوم و زۆر و زۆرداری ھهو نارنجۆک قهدینامیتهووشه
و وهئاگا دنتهک بهیهوهتهرسکن ، نهی دروست دهوهن ، بیرکردنهسهراست ، بیری ره

ی بیری ی کوردی پیرۆزیش چوهووشه... داتشخوراوان ھان ده و بهوروژنوساوان دهچه
. (...ی کوردهوهتهنووس و بوونی نهتیش چاره، کوردایهنهسهتی رهکوردایه

کانی ژیان و بوونی رچاو و گرنگهبهرهھهزانستی و مژوییهراستییهلهککهش یهمهئه
ردی بهبات و نهکانی خهرچاوهبهگرنگهڕی مژوو و رووداوهتیی مرۆڤ ، رووپهیهکۆمه

وهنگی راستبوونهنگی کاروان و زهن پشهسهی رهووشهمیشهبینی ھه، دهوهرهدهکان ھهوهتهنه
نی سهنگی دلر و رهده) ،مایکۆفسکی و لۆرکاڤۆتر ، رۆسۆ، تومپین،فیخته... (ڕین بووهو راپه

ر و مانیا و ئۆکتۆبهریکا و ئهمهو ئهورهنسای گهرهفه" زنی مری شۆڕشانی مهگیز نهرھه
...ری شۆڕش بوونناو و بزونهمان گیان و ھهئه... بوون"ئیسپانیا

ن و سازگار و تروپکی شۆڕشی سهرهرهنگی ھهده" شو بدو پهعه"وتووی کوردیش کهی ھهرۆه
نی سهری بیری رهیامبهی کورد و پهوهتهنگی ویژدانی نهشو دهپه. تییهکورد و کوردایه

.!تیی پیرۆزهکوردایه
بات و ربازی ی ژیان و خهفهلسهفه" تی کوردایه" کوردیشه، کهبووایهکورد نه" شو په"گهئه
ر دن سهرچاوان و لهبهله" فسکیمایکۆ"و " تنازم حیکمه"ی زار ھندهھهپم وایه... بووایهنه
... روونی کوردهی ویژدان و ده"معبر"ربچاکترین دهکهسهی بهشانازییهو ھندهم ئهبه!! بووده
ری مبه، پغهیهبیر براوهکی لهیهوهتهست و خواز و ژان و ژوانی نهنگی ھهشو ئیمۆ دهپه
خۆ و ڕبهر بندایی زاتکی باوهسهو لهئه... وای کوردهوای ڕهخۆنازین و داستی بندی بهھه

... کورد" کسانی ئازادی و یه" تهچاوی ھیوا و ئاواتی بیوهوهیهکهوهتهوای نهواقعی ویست و ڕه
و نوادا، لهپنراوی ناڕهگژ واقعکی تای سهبهوهچۆتهب نهپوڕاست و گردهشو رهک پهس وهکه

تی ئاۆزی ب لۆژیکی ویی دنیای سیاسهڕاستهو ناوهوهستهدهتبازی و خۆدان بهسهی مهھۆبه
رانی رووی داگیرکهک کو بهست ، وهربهک بهروو، وهک دار سهدون و ئیمۆی کورددا ، وه

ران ی داگیرکهر پشتسهکانی ئاگر لهو وشهوهستتهوهکوردستان و خۆفرۆشانی ناوخۆدا ده
ست دهداتهک دهکات ، چهویتر دهکانی ناوخۆ پ نهخۆرکهشوشهویی بووکهری نهو سهوهکاتهده

. ن بۆ رۆشنبیرانسهکوش بۆ کرکار و بیری تیژ و رهشۆڕشگان و داس بۆ جوتیار و چه
کانی دوای خۆی و بیر بۆ تاکهکی واقعهستهی بهوتوو رچکهکهک تاککی ھهی، وهکهکورتییهبه
لکی کوردستانکی ئازاد و گه" بۆ ... کی روونتربۆ رۆشناییهوهکاتهشکن و چاویان دهده
ند و کۆسپ و پ که... کی دی گورژ نییهک ھیچ رگایه، وهخت و پیرۆزهم رگا سهئه". کسان یه
ش پیرۆزی و راستی و میشهھه... ترس و دلرهد و نهرم رگای پیاوی مه، بهورهر و لهمپهله
ختی و دژواریی ربازی سه... ندهبهوهکهختی و دژواریی ربازهسهر ربازک بهزنی ھهمه
م لهئه... خت و دژوارترهکی تر سهتیی خهربازی ئاسایی و عادهشویش دووجاران لهپه

ی خۆفرۆشانی ڕی کۆسمۆپۆلیتانهی بیروباوهرهران و بهی داگیرکهرهبه... نگ جهدهوهرهدووبه
.!!نوخۆ

ف و رهتی محتهڵ سیاسهگهکی تاڵ لهیهوهشیو، پاش تاقیکردنهپه، کاتی خۆی کهمهی ئهنموونه



دان و فیۆکرگیراوییان ، یان بهکانی کورددا ، دیتیان خۆفرۆشی و بهھاتووهو لنههبووده
منانی کاتهی روو دهکهناوبانگهبه" وانهدوانزه" به.... وهدریان ل شین بۆتهوھھهرهبه

ن کو ھهدڕێ و وهران دادهمامککهڕووی دهلهردهستان، پهدهنوس بهی داھاتوو و چارهوهکورد، نه
ستهبهن و ئامانج و ئاوات و مهد دادهکانی کوررد و ژانهر دهسهست لهڕوو ، دهیانخاتهده
ڕین و شۆڕش و ربازی کات و رگای راپهن دیاری دهکو ھهڕوونی و بگرێ و گۆڵ وهواکانی بهڕه

تاکه{ ک ن و خۆمای وهسهره<<تیکوردایه>>و تیۆری فهلسهوامی و فهردهخۆداگرتن و بهدانبه
( ی ژر سایهموو دنیا ، مرۆڤی کورد لهک ھهستیان ، تا وهدهداتهده} نوسی کورد ری چاره

چکهک بهیان وهده( نی م خۆی وتهبه. سنحهدا وه)کسان لکی یهکوردستانکی ئازاد و گه
ی ناوخۆ و جاش رۆشنبیران وری مۆرانهئینجا ده!)... ربی و دوانیشیان رزگاریان بوو سهکهچۆله
" سامی شۆڕش" رزگاریان ببوو، کهرهی داگیرکهپهستی چهر دهبهلهی کهو دوانهئهپش وھاته

ویستیی دی و کوردنهھراوی داخ لهرچی ژهڕووتکردنیان ، ھهئاوهوتهناوکی بئابوو که
مجار کهش یهمهئه!!!داتاساوهو دوو کۆپلهرووی سووری ئهبهوهبوو رشاندییهی ھهکۆسمۆپۆلیتانه

" کامیل ژیر" ر ماڵ بهم بهر لهبه!! بگیرت " ران روهکوردپه'قاپی و دواجاریش نابیت کهبووهنه
می شیعرکی وهڕنیش لهست بامهربهو سه... یکهیه" تی کوردایه" ر دیوانی سهگیرا بوو له

: وه دهرمییهڕی بشهوپهبه.. ش کرابووپشکهرکی ڤتنامی نگاوهجهبهدا که"الم د سهحمهئه"
!!.)... رکی ڤتنامی ؟؟نگاوهئاستی جهنرتهیهکی کورد بگهیهرگهش پشمهب و چۆن دهچۆن ده(

.!!بووهیش رزگاری نه" حاجی قادری کۆیی " تا دا ھهم قاپگرتنهله
دوور له... ن و واقعی سهی رهتی شۆڕشگانهوس، ھهوستهن ھهشۆڕشگ و خاوه" شو په"

تی مرۆڤی م مرۆڤایهم ئه، بهشو مرۆڤدۆستهپه. ی ساختهشۆڕشگانهو قاوی دروشمی زڕهقرمه
رگی و بهوهڕتهگهی خۆی ھهزاتی کوردانهو ناتوان لهبین، ئهدا ده" تی کوردایه" کورد له
و کوردی ئه! .کانڕاوهگهکونی خۆ ھهلهڕهگهک روییهبپۆش، وهنی بگانهمهی خواستهدرۆزنه

به..وهداتهنگ دهدن و رهرھهسهوه تییهکوردایهی لهکهتییهمرۆڤایهبۆیهپ مرۆڤه،
. زاننری دهزهنگنهتاوان و تهتی بهکوردایه، کهنی بگانهسهی گۆشکراوانی بیری نارهوانهپچه

خۆن و پاسی جرتاوا ماسی دهنانی کونهوانهئه... ،،!!موو شتکی دینب ھهکورد نهوانهئه
!!نکهده
کانی خۆیان وهتهنهن کهوانهبوون و ئهوانهزنی دنیا ئهموو شۆڕشگانی مهزان ھهده" شیوپه"
ن و ماو ن یان سه، سهو دیڤالرا ،جیڤرسۆن و فیخته، مازینی موو شتکیتر خۆشتر ویستووهھهله

مرییان لهزنی و نهمهسانک بوون کهکه... کر سدقیھرۆ و عرابی و ناسر ،قازی و بهو گاندی و نه
لمن کهسهدهویستهنهگهتا بهرهو سهئه" شوپه... " ھاتووهوهکانیانهوهتهویستتی نهخۆشه

کی یهوهتهدۆستی نهبتوان ببیتهی خۆی خۆش بووت ، مومکین نییه کهوهتهتوان نهنهی وهئه
.!!مزان بتکهکرگیراوکی خۆبهتوان بهی دهکهڕهوپه، ئهدیکه

:دهگا والن دهباتی نوگهکتی و خهیهلهمجۆرهو بهئه

مکهز دهند حهچه
ست بمربهادکی سهمیزمنی کوردیش، ئاده

وشی کوردیلین و کهچهبه
..ست بمدهکبهستینا چهلهچیاکانی فهله

ستاوی ؟بۆ وه" شوپه"دی کاکهئه



!م ؟م چی بکهبه
مستهستبهمۆ وا دهخۆشم ئه
،چوار الوهله.. رانداگیرکه

..مستهناھن بجوو جه

؟!واب ھیچ که
!!خرنه:  زمان و دهوهدتهشو په

یمانم پهبه
یمانپه..زار ھه
دوا رۆژا،له
خۆم بینیکه
گژا،بهسکم نایهکه
خۆم بینیکه
ری کوردستانی رزگاربووماسبهله
رووما،لهوهتهی دیلی ساوهکهله
منیش ،.. وسائه
ن کیان،ک کوردکی خاوهوه

گرمک ھهچه
!ژیان: سک ، ب ر کهبۆ ھه

...کیقوربانی کچی خهیتهکوڕی خۆت ناکهچونکه"! ریزهنگنهته"و " شۆڤن"واب تۆ ئ که
می دهدات بهقوڕ دهمی نییهوهپرسیارک کهو بهوهبتهشو راست دهپهوهدیسانه

:کۆسمۆپۆلیتانی خۆفرۆشدا و ده

!!بۆ شۆڤنیم؟
ڤتنامی ـوا

.ننر دادهبۆ ڤتنامیان سه
ستینی ـلهفه
ژینده.. مرن ده

ئاوکیر دۆپهبۆ ھه
.ستینلهردکی فهر بهبۆ ھه

مر منیش داوا بکهگهئه
کو پیاوست بژیم وهربهسه
کوردستانکی ئازادله
ت و پشل کراوت لهک لهنه

رستم ؟بۆ شۆڤنیم و خۆپه
ویستم،، خۆشهپم بده

.!رستم ؟بۆ شۆڤنی و خۆپه



ڕووی نھا لهته! بت ی نهکهلهسهمهڕی بهربازکردن بت و باوهو خۆدهوهپاڕانهمهب ئهنهوه
م دهشو پ بهگینا پهئه. دهمهئهوهانه"بیرگیر"نتیقیی وتتی و ب مهم چهرخستنی دهده

:کاتھاوار ده

باش بزانن! کانم دۆسته
باش بزانن! دوژمنانم 

شت وردهزهڕم بهند باوهچه
یهخوا ھهئاوستا و بهبه
شزار ھندهھه

یهکردنی ئا ھهھهڕم بهباوه

ر دیان سهلهردهو بهب ئهردهوێ ھهیانهوێ و نهبیانه. نییهو وڕنهیای شاعیرانهش خهمهئه
:کات و دهکردنی ئا خۆش دهی ھهمینهشو زه، پهھه

زۆر تکایه
شی منای ئمهوهبۆ ئه
وێسکهیان دهشووشهبووکه

مووکوو ھهـ وه
ـم دنیایهمنانی ئه
ن،فریان بکه

رایان بنن ،
رانتانک و تۆپی داگیرکه

!تک بشکنن

:چونکهوتن رکهسهلهشیو دنیایهپهکاکه

.وینکهردهسه
دون ،چونکه

ستکردمقوڕکی دهتۆپه
ست مناکی کورد ـدهدایه

شووشهباتی بووکهو لهئه
!ی ل دروست کردنگکی بچکۆالنهتفه

:گینار ، ئهبهب بگیرتهستی و ئازادی بت دهربهرگای سهتاکهم کهش ناکات ، بهمهز بهحه

زانهخوا د
نگم خۆشناوێبای تفه

...وێست ناکهک دهب چه، ئاشتیمان به)دن نگدا ئازادی چاوی ھهی تفهلوولهنیا لهته( مبه

ک بیستوومهوه
مانگرتووهو کۆترهئه
ئاسمانی وتکیله



ب ئادا
بنگ نهی تفهشریخهبه
!ی بای ناداقهشهت لهقه

:چونکهکوردستانی عیشقی پیرۆزی داباوه، لهزنهمههم عاشقئه

..ویستمخۆشه
م وتهلهن ووشهخاوه

!ھاتهنه.. ھاتی .. میشهھه
وێیانهئه

نگ وابک ھهوهن ووشهخاوه
..داتوهزهرووی کاغهبهر کهھه

!کاتوه.. بمرێ

کانمان ،وێ ووشهیانهده
ر ، بۆ پیان بکۆت و زنجی

!جی یان ب.. ی سدارهسایه

..وێیانهده
کانمان ،ووشه
روودا،ون بهبکه.. نگ ب ده

وت ،تی ، سمایل کهزرهک حهوه
!قۆداچه.. تی حمهژر رهله

وهوهبهر ن ، ھهم دنیایهر ئهرانی سهقبوڵ ناکات ، داگیرکهوالوهچی بهملکهر لهداگیرکهدیاره
ک تا وهوهئه.. پننردا بسهسهبوون سامان و دارایی کورد بدزن و خوازی خۆیانمان بهدابین نه

:کاشو ھاواریان لدهپهبۆیه.. ربووننیشتماندا وهبهکوللهپۆله

..ن بۆنبارکه
منلهکان جگهکانیاوه

نسکی تر تر ئاو ناکهکه
................................

..ن بۆنبارکه
،وی ئمهزه

.ی ل شین نابدانی ئوه
............................

..ن بۆنبارکه
کانمان کاهختهی درهمیوه

،ئاومان سوره
!متان تاهدهنگوینمان بهھه



، وانهستان مای بابی ئهکوردو نهکورد باریوهنهن بۆن چونکهب بارکهر دهی ھهئیمۆ سبه
:شو دهکو پهوه

ھاتوومنهوهئاسمانهله
.من میوان نیم

من میوانی
.رقورسی کوردستان نیمسبه

مژوور لهبه
.ربوومدهک بووم لرهکانییه

مژوور لهبه
.بوومھهئاگرک بووم لره

.. بیندهوهو ژان و ژوان پکهئه... رپینۆڕ نییهسهنھا نیگاکشک و ربوارکی شو تهپه
ست و بهستنیشانی مهده.. کاتشی دیاری دهو چارهوهدۆزتهواری دهی کوردهکانی کۆمهردهده

. وهکن و جوێ نابنهی یهئاوتهیانبین کهکو دوو شتی دیالکتیکی دهوه.. کاتدهوهرگا پکه
یشتنهوتن و گهرکهرگای سهروو و تاکهخاتهتی دهی کوردایهوهیژیی بزوتنهئامانجی سترات
:کات و دهدا دیاری دهگهئامانجیشی له

!کانمناله
قنن ،شهلکاو دهزهنئوه
یرزانهلهو بوومهن ئهئوه
قنن ،تهی کانی دهسبه
ین سبهئوه

شکنن ،ستکرد دهسنووری ده
فی زنجیری لکپچاوهق

لکنندهوهکترهیهبه
ین سبهئوه

قامیشلی ،له
عیدا ،کری شخ سهدیاربهله
سمانیی برینداردا ،له
دا ،" قازی" ھابادیمهله
نگهپ دهفهلسهک فهیهبه

:نگهگشت ت ده
ی نوێ ب ،وهی کورد ب ، نهوهئه
ب تشوویده

.کتی کوردی پ بیهری 

ران ست داگیرکهدهشین ناکات ، کوردستان لهوهکان ، بۆ ئهکو بۆرژوا چاوچنۆکهشیو وهپه
و کوردستانی رزگار ی لووش ـ چۆن کوردستانی ب ئا و کیانیش ناوی ـ ئهربن تا خۆی ھهده

:دهکسان بن ، کهوێ تا کورد تییدا یهکگرتوو و ئازادی دهو یه



..نمپ ناکه
کانژارهی ھهو رۆژهتا ئه

نکهراودهندهمامزی خه
کانبۆ لوی الدێ و شاره

..م دیوهئهکه
..وانکوو ئهمنیش وه.. وسا ئه
نمگهی گوهکوو شنهوه
..وانی ناوچهقهکو ئارهوه
!نمکه، پ ئهوهناخهله

رک ، خۆفرۆشک ، ردکدا ، داگیرکهر بن بهھهو لهوهکهموو الیهھهزان لهشو دهدواجار په
ستانی کورد دهنووس بهپیاوانی دوارۆژ و چاره... کانمناهبه، بۆیهس داوهک خۆی مهیهخۆرکه

:ده

!کانمناه
وهخوننهکان دهوانهکه 
ر رۆژ بوو ـگهئه
.تووتنکونجدا کپ ھهله
و بوو ـر شهگهئه

.با چراکان کز بسووتن
زانم ،چاک ده

کانتان بتانبیننورهگه
ن ،کهداختان ده

سووتنن ،کانم دهوانه
،دن ، دووباره

لالجی حهستهجه
!سدارهلهوهنهدهده

**********************

" تی کوردایه"ی فهلسهر کرد، تشووی فهبهو لهوهکانمان خوندهوانه... ی مامۆستا" شوپه" کاکه
ر بهڵ کاروانی رزگاریدا ، لهگهله... ربهمان گرته) کسانی ئازادی و یه( ست ، ری پشت بهمان له

...دنیننگاو ھهو ھهی پشه" پاسۆک | ریی رابهتیدا بهی کوردایهفهلسهتیشکی زینی فه

رزگار
گای پاسۆکباره

6.5.1981
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رنجسه
ڕۆژگارکی دا، له1981له، کهه" ڕزگار" فاکیی ئازاد مستهپشه،وهرهی سهم نووسینهئه
و وی نووسیوه و مۆرکی ڕاستگۆیی ئهششیعرکی پههکداریدا، بۆ کۆمهباتی چهختی خهسه



ک ، نهکی بووهرهئامانجی سهرگهی پشمهی ورهوهرزکردنهی پوه دیاره، بهمهردهسه
.ک ھۆی کتبخانان، نهوتان نووسراوهشکهئهکونهله. کی ئاکادمییانهیهوهلکۆینه

وهستهدهریکهخهکهئۆریژناهقه، دهیهوهئهکییهپشهم ی ئهوهبوکردنهدووبارهست لهبهمه
و کوردیزانکی خۆڕسک رکردهپیاوکی سهورهیادگاری گهقهم دهش، ئهمهلهجگه. چناو دهو له

یه،وهتهم نهو دسۆزی ئه
دا لره. وتووهی چاپ تکههی شاخ، ھهمهردهو سهک چاپکراوکی ئهوهوه،داخهبه. ....ویشئه

ست لهبهمه. وهتهچاپمان داوهمۆ، لهرنووسی ئهکان، بهواوی شیعرهقی تهب ده
کانی مهرھهم بهرجهسهختانهوا خۆشبهکهوهڕتهگهدهوهکان بۆ ئهی شیعرهوهنووسینهنه

سپم ھه{ و 1979ـ 1965شیعری } کوها روو لهو نهپشت له{ ناوی شو ئستا بهمامۆستا په
و وهتهژر چاودری خۆیدا بوکراوهرک و لهر ئهسهله2005ـ 1980شیعری } و رکفم چیا ورهھه

.کانیر دیوانهبهرتهنا بهتوان پهکان دهر بۆ شیعرهخونه

ھۆ برزنجیی


