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!رەفیق عاشوور 

ئن ژنی ئو شاخان گرچی بفر

بم بفری گرم و نرمن

!رەفیق عاشوور 

وا تۆ ئچی

شتی شیرین شیمال س

!!ھنگون و گوز و ئافرەتی 

ئم .تمکاری و دوزمیی و بدفسایل ستمنکی دوورودرژی ھی و لوان لوە،مژووی کۆلۆنیالیزم
ت و زیاتر ل کایی ئقوێانبکو دەمی داگیرکاریی نادەیدەنوە،مژووییلرەدا ھندە ئاوڕ لم ڕەھندە

ئو .بگرینـ ل نیشتمانی کوردستان دا ـتایبتدال جوگرافیایکی سرنجک لم پرس وە،وەردەکولتور و پر
ل ڕەگوڕیشوە و سوتماککردنی کبریتیی ل ھکشانی زمان،ک ئامانجی سروبریدەست داگیرکارەی 

.ەکیکۆلۆنیالیکراوکیی و دەستدرژیکردن بۆ سر نامووس و روومتی خکو تانکردنی سامانکنیشتمان



کوردستان ل ئاکامی سیاستی کۆلۆنیالی ل ڕووی مژوویی و سربازیی و ئابوویی و ڕۆشنبیریی و ئوەی کورد و
،ک نییتی،شتشتوویوە چتکولتورییس نامۆ و نائاشنا بکر .لس مدەخ،ککا فۆکۆسی قورسی نووسینبۆی

. میللتانی دیکب کرامتیکردن،ئو ئقت و کولتوورەی ڕەوایتی بخشیوە ب ب ڕوومتی و بنامووسی 

تاک و دا،لپاڵ ورانکاریی و سوتاندن و کوشتن و بینداگیرکر،ل گل ڕووداوی داگیرکاریدا وابووە، لشکری 
القرت پالمار وە سکسییکانی خۆیان بۆ نگیراوە،ریززیاتریان دەرفتیان قۆستۆتوە و جوی غ،یاخودیانترا

ش دیوکی ھرە ناشیرین و قزەونی لشکر و سرکردەی  چکنپئم. ووەکردل ژن و کچانانو زۆرداریی
ی کۆمۆنیزم و بۆ لکدارکردنی لشکرب سیر و سمرەوە،ئمانکان تا ئستاش،.داگیرکر نمایشت دەکات

چند ل جنگی جیھانی دووەم دا، وی سووردا،لسردەمی ھاتنی ئوردوباس لوە دەکن،ووس بتایبت،ڕ
.کردوونپ سربازێ پالماری ژنانیان داوە و القرتیان 

ک ئم دیارە قزەون و تا سر ئسل سرنجدانکی خرای ئو داگیرکارییانی تووشی کورد و کوردستان ھاتووە،
دوان و سییان ل کۆنتۆڵ دەرچوو بت و  ب ،سربازێحاتکش ئوە نیی،. نامرۆیی، ب زەقی بدی دەکرێ

کی وا ناشایستئاشکراکار دزی یاخود ب ت،بسابکوھرەدابوەی  لدەکرێ، ئ بینکی تکانی شتمۆتیڤ
ئایینی و کولتووری و سیاسی و پاشخانکی مژوویی ھبوونی پاھزییکی گورە وئویش،ترمان پ دەن

ئوان .ەوەۆکانی میللتی داگیرکارڕو ڕەفتار و پروەردەیھا ل پشت ھسوکوت ،ئاژەئاسایینامرۆیی و 
پشوەخت ئم کۆنسپتیان خراوەت بردەست و ل قویی دەقی پیرۆز و پرنسیپی پۆیینی حیزب و ھناوی 

.دننن و وزە پیدا دەکندەستبپ دەبخشن و ئازایتی پەوکردنیکولتوور و چقی ئقتکوە ڕەوایتی
 یڕەنگدا باشترین نمووننووکھ ل،م باسکخراوی داعش دڕندە ڕەفتارەئکانی ڕتییو نامرۆیی و ناشارستان

.بت

ەگزانش ڕئو .کرت کرت کراوەداگیرکراوە و نیشتمانکی،ەگزی جیاوازەوەڕ٣ل الین وەک نتوە،کورد،
تورکیا و ئران و عراق و  ،ی سردەستی دەوت دەستکردەکانیانمیللتک خۆیان ل تورک و عرەب و فارسن، 

.وننندا دەسوریا

ل ،داەی ئیمۆوتاتول و سنتوەی عرەبی سردەست و حوکم بدەستڕۆیکی نموونی ،عاشوور حمدان
ب سبکشرکۆۆستا مام، لم چیرۆک شیعرییدا کناوبراو. دادەوتی بناو عراقی دروستکراوچوارچوەی

" نموونی خروارکمشت"وەک ونیکی ورد و پناسیکی گشتگری ئم کسایتیی،و ،ناوی دەبات" داڵ"
وتووانرکو س ھاتووانردەستمان و زۆر لب رەمان بۆ باس دەکات،دەخاتم داگیرککی ناساندنی ئتمھ.

،و شاکارە شیعرییڕاستیدا ئل،کردنت لر وەستان و دیقسشایانی لژوو و چونکی مکای ل کشاکار
دەوت ری الین و خستکانی دەستینیشاندە،ل خودی خۆیداکۆمۆیتی و سیاسیدا،ئیشی خۆی دەکات و

ک ئیمۆ ب دە و سیستمی،وەری کاراکترکی نو ئم کولتور و پردەرنیشانیالیستکی و ھاوسات،کۆلۆن
. بسر نتوەی کورد دا سپنراوەو ب زۆر و ناسروشتیستمکاری

ل وتی لم و عوجاجوە ھات و" عاشوور حمدان"

ئست دانیشتووی وتی گوز و بفرە

ستئ ر لب

ۆر وابوولکـ صریفیک ـ ک وەک دانی 

حسیر ڕزیو، وەک تی مشک

ژکۆلر و دربنگت



ماڵ ڕووتمای ئو بوو،

ی دوور ل شارستانتیی و خکی وتکی جوگرافیا ری، دواکوتووپووتکی نداعاشوور، ڕووت و ڕەجاڵ و پڕ
یبار و ژینگنالژەووکاوی و کی  ناخۆشی کلماویی.

..دە ساڵ پشتر

لوێ لناو" عفلق"تی 

قوللی مخفرکدا گرتی

عاشوور بوو ب پچکی موسلحی ڕژم

ومتی دەوت زۆککی ل دەزگاکانی حک،ی پۆلیسی دەکات، ڕوو ل پیشناوبراو سرەتا بۆ دابینکردنی گوزەران
نوت و دوای ئوەی دەستی بسر ھموو جومگکانی ئو دەوتدا گرتبوو،،حیزبی بعسی فرمانەوا. عراقدا

کانی تررسامانی ژن دەکردی،خاکی کوردستان و ناوچوەکانی خۆی تاگ ستبی ئیمتیاز و ،بۆ مکۆم
ک ختووکی فیزیان بم پشکوتن .فراھم کردبووو الینگرانی خۆیانبۆ خکی بیابان،خۆشگوزەرانی

رچاوانعسبتی ببی دەس سر کند،بدەھات و ھر و کارمرمانبف توایبکردای عروب داکۆکی ل
وەک برغوویک ل دامودەزگا پۆلیس وببت کسک یکوڕاست چجای لو ھلومرجدا . بختوەر دەکرا

دا کارا بمرەکانی سیستنوە.داپلۆسڕۆن وتواوی دەکتشی بوو و نانی بعسھاوکات .ئیدی دوو شب
لپلمرخی بسو کریداسپاند بشوەخت دەیستخۆش دەکرد و یاخود پب، دەب وزەکس پح تخوا و ب

.وەی حیزبی بعسی عرەبی سۆشیالیستیزڕ

بدەسکشئیتر عاشوور بوو

بوو ب کیفی درۆی دوو دەم

ب کرد و خکیش نچیربوو 

 نصیر"بوو ب" عاگول"بوو ب"

بوو ب چاوی توری ئمن

 رەفیق"بوو ب"

بوو ب گوچکی دار و دیوار و بوو ب مار

و ھر زوو تدیوەی"بعس"ووی داخوازییکانی بوون ب شوق و زەوقوە برەو ڕعاشوورکی الت و دنیا ندیو،
باری قورسی عروب،ترشانی و دەبس کی کارا،دەخاتالیراقددەستکع تداران لای دەستی دەس.

،بۆ جبجکردنی فرمانکانی سرشانی و ھناندی خواستی برپرسکان عاشوور، ھپ و دسۆزی عشقی 
باچوونیی برەوبینی پپلیکاندەبت ھۆکارکی گرنگی سرکوتنکانی و گیاندنی پیام پسپردراوەکی 

چاوترووکانکی ل. توژمی بینی فلترەکانی ژیانی حیزبایتیھزی و دەوتب وستگیگبسر وست
نگر و نکورتدا، لدۆست و الی ت بوە دەبسیر و عاگول"رز و ".رفیقکی بیش پلمژمار بۆکراوە و ئھ
.دەوتی عراق بووجی متمانی حیزبی بعس و خانیکی 

ئو بم پی. بدەست دەھنا بینی دوژمن و نیار و ناحزاندەستکی ڕەھای بۆ کوشتن و بوون ڕەفیق، 
،سکOkayتتدا ڕەھا دەبکردنی دەسمومارەس و ل ندەست درەتاوە .ئاسمانی و زەمینی بسر لئاخر ھ

.دەزانرا،بۆ دەیکن ڕەفیق



ن تیار کائاساو عاشورعاشوری،بۆ ئو مرامیھموو،یی و بخشندەیی و ئیمتیازات و خروخۆشیئم وابست
ی کورد و ب بۆ شڕ،!ھڕەش کوشندەکلبر،!خم گرانکل پناوی،!بۆ پرس گورەک،کرنو ئامادە ب

ترڕاماردەمینی مکانی بدەروازەی ڕسییی ،رەبیتی نیشتمانی ۆژھع.

دان درژە، ل پناویدەکرتل عاشوور داوا،کتوپی قرەقوشیب فرمانکی ،دوای ماوەیکیکاھر بۆ
و بچ باتانیلتک خۆیدا ببپچتوە و،عرەبی باپیرانیپیامی ئا و شمشر و ،"عروب"بسرکوتنکانی 

ب پشیکی ،ننابگیوچان بر لوەی فرمانکی پ ڕچند.بۆ  نیشتمانی چیا و بفر و ژنی نرم و گرم
و پیامی ب مژووی سروەرییکانی نتوەی عرەب ،گشتکی خیای،واندنوەوبزو تژی ل ھستئاگرین

ری خبیان و سرەکیانداشمشکنروخۆشی ئادەک وە و.، پنکی باشی وردی دەکلقینوەشی تمژدەی ئ
،ل نیشتمانی کوردانگرد لننیشتووی شارۆچکیک،وکی بفرینیو، ب!ازاوەی خیایەن ک بووکی ڕدەد

و بووکرمی ئرم و نتی و باوەشی گخاوەنیۆبی ئامادەکراوە،چاوەڕوان ی ڕەفیق ، عاشوورە و تۆ دەبیتئ
ھر بۆ خۆت دەستکوت و خۆشگوزەرانییئم ھموو.ئو ختی ئی ڕەفیق عاشوورتۆ شایستیئاخر . عاشوور

خۆت موبارەک ب و ل ی عاشوورت،باشئ!،ری عروبش چکی بی ،!ئعقئندی خالید و قربوەی سع و ان
ھتد...سقفی

!ڕەفیق عاشوور

ک شتر یری باپیرانمان ھو شمش میامی ئپ

ک مشتر یو ھ ک ئار یھ

ھگرپیام ! مشتی نمر

یو ل کوێ ب وا لھ

یوو لئ کوێ ب دەشت ل

یوو لئ کوێ ب شاخ ل

رێ بوو عرەب شالییئم جیھان ھو

..کردی ب نان

بوویناین مر ئگبوو ئر ئخۆر کو

!ڕەفیق عاشوور

بۆ ھر الیک ئم برێ، ئسپی پیام  نزیک و دوور

لم رۆژئاوا و رۆژھتی، رەفیق عاشوور! ئم سورین

ل گوچکی بحری سوورەوە، ئم خریتی شمشرەدا

گو گنم ل کوێ ڕوا، ھتا قوڕگی شاخی پشتکۆ

کۆ بفرێ ل کوێ باری، ڕکاعت ل کوێ کرا

لم خریتی شمشرەدا، ساوایک ل کوێ ناو نرا

!کسی تر نا ، ھر ب تنھا عرەب ھی و



، ئبق دەب و وڕووکاس گوێ قوالغ،شمشری خوناویداو حیکایتی پیرۆزیلبردەم داستانی ئازایتی،عاشوور
ش استیبۆ ھسان بو کارە و بڕ،ختوکی دەداب سنوورحزکی ناوەکیئگرچی.ڕادەوەستدەستوسان 

بۆی فراھم پ سپاردووە عروبحیزب و حکومت وببت پاوانی ئو داستان گورە و پیرۆزەی،یویستدە
.ەتکردنوە نییھیچ دەرفتکی بۆ منجمنج و ڕدنیا بوو،کھاوکات.کردووە

،بھشتی چاوەڕوان کراو دەرگای دات و بتوڕ ھپاڵ ب ھموو خروخۆشییوە بن و گشتیعاشوور، نیدەویست
 و .ڕووی خۆیدا دابخاتبئ رەکی بووچونکری و ،گجوام وەبزرییربشت،سھب ی خۆی لئاوەدان خان

جخت ،ادەوەشن و پ ب گرووی باوەڕ و وزەیسری ڕەزامندی ڕ،س و دوو کردنکھیچ بۆی ب جا. بکاتوە
و ل خۆدا دواجار ب دەنگکی دلر.ئم فرمان نیشان دەدات،بۆ ب ئنجام گیاندنی،ل ئمکداری خۆی

یان دەوە پرمان دە:ڕابینرمووفورەم،فموو باریکترەن گ ئاستتاندا ل و .ملم ل رۆکی تاقانو بۆ سس
. حیزبی پشەو و دەوتی عراقی پۆیین و نتوەی عرەبی خاوەن پیامی نمریی

!رەفیق عاشوور 

سرە... شیمال 

دەم سا لم سرەدا

خستووەڕشک گرای خۆی

پیالن پپکی خواردووە

ئوەی ەھندکوە دوایل ڕچونک. بۆ گرتن دەستی کار و فرمان نویکی،ازی بووئیدی عاشوور ڕازی کراو و ڕ
و نرم،ل بجست گرموەسفی جوانی ژنی وتی شاخاوی و ب بفر داپۆشراو تماح و ب. ەوەن ژرباریاھنا

بندی سکوچکی ئو دەڤرە مھوای ئوەیشی دەدەن،،ھر ئم نا بکو.ئیرۆتیکییوەدەکوت دۆخکی 
"ز و ژننگوین و گوم ."ھش٣ئتزەت و جوانیی،نیعمتام و ل وبە،انک ناپھایھیچ ب زۆر ب ن و لور

ل وتی لم و دەستکوتکی لم چشن،خۆ ئاوات و ئامانج و . و بدەستھنان نینشیاوی بوون ،ی تردامبند
.ھاوشانی بھشت مژدەپدراوەکو دەگاتوەدەچت خان خون و خیال دەرەوەی محا و عوجاجدا،

کوڕی شمشر

ئب بوا.. کوڕی قورئان

بچتوە سر بردەنوژی باپیران

"آبا عبیدە"بچتوە الی گیانی 

بواتوە و لوێ بژی

! ڕەفیق عاشوور 

ل شیمالی خۆشویستدا

تک چاوەڕیبووکی سپی شارۆچک

لمۆ بدواوە باوەشی ئو بووکمان 

تن و جشو



حیزب شمشرە و تۆ دەستی

با بزانین ئو شمشرە

ل چند الوە ئوەشنی

 ل ی پجگمچ کان لورەی دارگئیدی س ،ندەرد کاندا، فایلموو تاوانروبۆرھیامی خاڵ و سی پ
پیامی مرۆڤایتی ل ە خوناوییکانی شمشر و ئازایتی ھاوخونکانی و ئای برزیشڕ،باوباپیرانی عروبی

.و فرمان نویکی لدەکننامی نمریی دەدرت  دەستی عاشوور و پیرۆزبایی کار. خۆ گرتووە

!رەفیق عاشوور

سائم دەنگی فرمانک شمشرئا

ک ل کیف ھات دەرەوە

ناچتوە ناو کیف ھتا

!خۆی سوور نکا 

لو ساتدا

عاشوور بوتکی خایی بوو

کوتبووە ناو گژاوەوە

ل مابنی سارد و گرما

سر و بندا، برز و نزما

ئچوو...ئھات

ئوپڕیژیانکیدەکوت،دال شارۆچکیکی وتی چیا و بفر،دوا مانگ دەستبکاربوون،عاشوور
جا بۆیکا ل خۆشیدا و ھم بۆ ھاندان و تامی تامیکردنی کسانی دیک، ئاماژە و ستایشی گوزەرانی . ستنتوە

بۆ فرمانی داکانی سرووی ,دسۆزیی و گوێ ل مستینیشاندانی ئو پڕیسلماندن و دەکات و ھمیش بۆ 
و باس ل خۆشی و جوانی وتی چیاو بفر دەکات و بۆ ھاوڕیانیبروسک ناردن،و نامدەست دەکات ب. خۆیوە

کبچکۆل شتھب ب نگیرفان دادەیچو ی ھا لکم کلیلی ئ.

 ل،شت عاشوورتاک ک،کو زەوقی ت ت دەبغی سدەداتپ .م دەڤکی ئزمانی خرەی. کی بدیاردەی
سیرە پی. ئمی ئم خک پی دەئاخڤن، زمان نییپی وای ودت برچاوی،ەقوتقشتکی کرجوکاڵ و ڕ

ئیدی بم جۆرە. یشکش بکرت، ب زوویی ڕگرنگبۆی بالیوە.!!ل نیشتمانی عرەبدا ھی،شتی وا نامۆ
! مژوونووس گورەکیانی،فرمایشتخیاڵ دەیباتوە بۆ الی مژوو و قس و رەفتاری باووباپیرانی ھر زوو لالی

و مرۆڤ کی ئم ناوچی نوەی دو درنج و جنۆکن، خپی وابووە!ئو مژوونووس.ودی  لنگر دەگرێمسعو
.نین

عاشوور دوای ئوەی ک قوڕگی

ل بغی ترس پاککردەوە

:ئینجا وتی 



لبردەمی ئم فرمانی شمشرەدا

تواو کچ، گۆچانین و کمی ملمان

لبردەمی ئم فرمانی شمشیرەدا

ک ئتوان کنووش نبا

 ڕۆم! بئ

.........

!رەفیق عاشوور 

ئن ژنی ئو شاخان گرچی بفرن

بم بفری گرم و نرمن

وا تۆ ئچی!رەفیق عاشوور 

شتی شیرین شیمال س

!!ھنگون و گوز و ئافرەتی 

ی کشارۆچکیکی کوردستان دا، نامبوون فرمانبر ل و عاشوور دوای مانگک خزمتکردن ب حیزبی بعس، 
:ئا بم شوەی دەنووس، بۆ ھاوڕییانی

ماچ و سالم! ھاوڕیان

ستاکمن ئ

ل باوەشی بھشتکی بچکۆلدام

.نی ئم زمانیدەکوت سر بیرکردنوەی گۆڕینی نخش و بعاشوور ئینجا 

!ھاوڕیان

پویست بم نخشیدا بچینوە

وەکوو سری گوندی یاخی

..بشمشری زمانی خوا

!ئم زمانش ببینوە

ەکان دەبن سعد و قوتیب و دەست پدەکات و ناوی گڕ" توانوەتعریب و "ھمتی پرۆسی وکانکدا،رول چاوت
دەکرنسووتماکون وتۆپ و گباران دەکرب،ک پشمرگیان دادە داوەگوند٢٠. نیسان و شیبان و یرمووک٧

و دانولی تان بستانەزوباخ و ڕێ و میوەی بری رپدەکات و ژن و منداڵ ڕادەگوزت دەس" تھجیر"و ھمتی 
.دەدرن بر بۆمبای فسفۆری و دەسووتندرن،شون عاسی و چیا سرکشکان. دەکرێ



دەڕوانت ئو ،وەسربانی ماکیلسر بالکۆن و ریش،وەک پاوان و سوارچاک، ل پشت پنجرەیووعاش
.ئاسمان کڕ دەکاتئرز و گوێ ی برز،قاقالدانیبڕادەبورێ و،بدەم کیف و گۆمزی جۆراوجۆرەوەدیمن و

ک عاشوور ھات

ل حوشترکی لڕ ئچوو

القی باریک، ملی درژ

چاوەکانی بقو چوو

ان، ل بنک و مۆگای داشکھر دەبوو،ل ترسداکات ل شارۆچککش بوو،ئم پناسی ھکوتی عاشوورە،
.تخوئاسایس و دەزگا سیخوڕییکان ب

ـ  ئازادب خۆیی و ھزەکیوە، دەچ چواردەوری مای پشمرگیک ب ناوی ـی کم عاشوور،دوای ماوەیک
ەفتارکی ڕدەچت ژوورەوە و کسی چنگ ناکوێ،دوای شکاندنی دەرگای ماک،. اتدەرگا داخراو  و مۆرکراو دەد

س ل ل کاتکدا . ناشایست لتک کلوپلی ناو ماک و ونیکی ھواسراوی ئازاد و ھاوسرەکیدا دەکات
ل بارکی ئاۆزی دەروونی سختدا، بۆ شاردنوەی  ونکش دەکاتوە و ترسنۆکان ھندێ تق دەکن و

دج کدان و ماقاقا ل ی خۆی، دەست دەکات بکترسان.

ئست عاشوور حوشترک قو و ورگن

برازک شفرە ئاسن

ئست عاشوور لم مبندەی کوردستاندا

قوالپی شادی گرتن...

"یافا"ب قد گو ژای زامی لشی.

ینی مندا پارەی ھناو بانقی خول

و" فلستین"ھزار جار ھندەی بیداخی 

فۆتی سری دایکانی ما شھیدی

گڕەککی ڕەشپۆشی قودس

یردی ھترە زەوی و عم

بقد ھر شش

گۆشی ئسترەکی داوود

یی کوردکوشتنی ھدالیا و نۆتم.

ئوە ئینگلیز و .چاوترووکاندن بووبت خاوەنی ئم ھموو دەستکوتانبم کم داگیرکر ھی ل مژوودا،
ئم ،؟!ریان تدا ھیبزانن تاک کسکی وەک عاشوو،و ئمریکیفرەنسی و پورتوگالی و ھۆندی و ڕووسی

ریکای ئم!. کس رگر نبت ل بردەمی حزە شھوانی و دڕندەییکیدا! ھموو دەست ڕەھایی ھبت



ئنجامی بدەن و ملھوڕی دنیا،تا ئستاش لکۆینوە ل ڕەفتاری نامرۆڤان سربازەکانی دەکات، ل ھر دەڤڕیکدا 
.شیان دەداتسزا

مامۆستا شرکۆ، ل میانی شاکارەکیدا، ئاماژەیکی ب پل و ھستیار ب پرسی عرەب،ل نموونی فلستین 
ئمش بو واتایی .ژوویکی تکشکان،ل کارەکیدا جی بۆ دەکاتوەمزاری و مو وەک پیکی شردا،دەدات

.گوای فلستین داگیرکراوە و پرسکی نتوەیی عرەبیی،کچی عرەب خۆیان داگیرکارترن

ئست عاشوور

ی دەمی قیمکشی سر جستم"وەحدە"

"رگی بلدۆزەرە"حوریی مچکو پ قۆی شۆفی چ

دابش کردنی ھژاری و..الی عاشوور"ئیشراکیت"

مور و ستبرینی ج.

یوش و سیامی )وحدة،حریة،اشتراکیة(ئناواخنی پ، "مریییامی نو خاوەنی پ کرەب یوەی عتک "نی پ
نا،لدەھکوچکتدار بوو،یسعسی دەسی حیزبی بفلسراق و سوریادادروشم و فع ل.ر عاشوور لژ

کانگای بژوی مۆڕای بووە، ئم سرچاوەی سبری ئم سلۆگاندا گورە بووە و بم گیان پروەردە کراوە،
بۆی وا ببزەییان بۆ ھناندی ئو ئامانجان، ب ھموو شوە و شوازکی دڕندان و بووە،ئیلھام وەرگرتنی

دەکۆشناوی تر.خوس، پکرکۆ بی ڕەفتاری،دە مامۆستا شکی دیکنر دیمسو نایاسایی و نامرۆییل
:عاشوورمان بم جۆرە بۆ  ال دەباتناشارستانتی

ئمۆ ئاشوور ھاوڕی عاشوور حیزبی عاشوور

شوان درەنگ ک پتی سدارە ئنوێ

..لسردابی ئشکنما کۆ ئبنوە

چکمجی عومری زیندانیم ڕائکشن

گورەم دەرئھننتسکرەی منداڵ و 

گچک گورە ئکنوە، گورە گچک ئکنوە

..ھشتا بۆ چل، سیانزە بۆ بیست

ب پلیکانی قانوندا، تا،بیانیی ک ڕۆژ بۆوە

پتی مرگیان بکن مل، سریان خن و 

یکتی،ئازادی (مۆری عفلق ئم گم ئکرۆباتییی ب یاسا،ل دەوتکی ئینگلیز بۆ عاشووری دروستکردووە و 
ن ب ھزاران ھزار کال کاتکدا عاشوورئاسا.یسان ل کم شونی دنیادا برچاو دەکوێلداوە، د) تییالیسو سۆش

.نبووەانیاسا قرەقووشییوھیچ پویستیشی بکسیان گوللباران کردووە و لژر ئشکنجدان کوشتووە،

نرخی گولل و کسوکاریان، یان لدەست دەدا و گشمردە دەبوون، دەبوو گیانیرۆ کوردانی بدەستی بعس ئو 
.جالدەکشیان بدەنماندووبوونی 



پەو یسیاستی واب کۆن و نووە ل ھیچ دەڤرکی جیھاندا،، دەکرێبو دوزمییکات باسی کۆلۆنیالیزم
.ئازاری نچشتووەو ستمالین داگیرکرەکیوەل بندەست بم چشنی کورد،ھیچ میللتکیوە و نکردو

ردەوام دەبب م بارودۆخئ:

تا چک سری ھنبیبوو

ھتا خک ڕانپڕیبوو

تا قندیل ھۆی ندیبوو

وش گوللی نناسیبوو

شمشرەکی دەستی عاشوور وەک ڕەشبا

ب ترس و تنیا ئگڕا

چی ویستووە بی سمینوە ئاسایش و سیخوڕی بعس و عراق و عروب،رەفیق حیزبی و عاشوورکی پۆلیس،
.وە، شاعیر ل عاشوورئاساکانی دەگتباس نکراوەکردوویتی و ئوەی ل فرھنگی شارستانیدا،

قسابخانکی موس و بغدا و گرتووخان ناو ڕزاوەکانی ئبو ھیئی کرکووک،ئمن سوورەکی سلمانی،
اگوزان و گمارۆدان و مادی و سعودی و کۆنگرەی فاس و  ڕنوگرە سلمان و عرعرستانکانی رووغرب و

.کیمیاباران و ئنفال ھموویان الثڕەی گشی پیامکی عروبنسوتماککردن و ترس و تۆقاندن و ئاگرباران و

ەنگکی ئدەبی جوان ھونرکی برز و ڕ، ب عرییکچیرۆک شییچند پردەیکی دیکمامۆستا شرکۆ بکس،
ل دژی و ھموو شونک لویتی یک توانباسکی وردی شمشرە ب سانسۆرەکی عاشوور دەکات،. نخش دەکات

نس بوەشگشت ک.،نتم زۆرداریی و سئ ڕوویدا ل ل بت و ئیرادەی گردەوام بیتوانیوە بئاکامدا ن ل
گ و شۆڕش قغانی برپرچدانوەی سیاست و کولتووری دڕندانی نامرۆیی و دوور ل ھشاخاوە و پشمر

،عاشوور ل ھر شون بیویستای و لھر کاتکدا دەیتوانی. عاشوورەکان بوونبھای ژیان و مانای شارستانی
نیی ڕابگکیامو پ نی دەستی بوەشرەکرک. شمشرگی ھبوو سزای می بۆی ھسب ورە و بچووک،ژنگ،

.بداتو منداڵ،

 و پشمرگ خۆی دەبزون و بەئیدی تفنگ ڕاد،ی ستم و زۆرداری دەگات دوا پل و ئاکارکی ترسناکدوای ئوە
.پویست سنوورک بۆ عاشوور و شمشرەکی بکشرێ

وە دت، ەزەب مفرشوک .ڕۆڵ دەگێوەک پشمرگیک،ی نوی چیرۆک شیعرییکدادیمنل،ئازاد
.عاشوور بدیل دەگیرێندال چاالکییکی بو. ک عاشوور تیدا بکوژ و ببەشارۆچککی خۆی،

تا ئو وەختی ئیتر

تفنگ چاوی گلۆفت

 وە :"کورد دەدرەوش وەمشت لتڕیامی ،و بزاڤی کورددوای ڕابوون"دەگو پ ر و ئاشمش ب کشئیدی پاش
درژە ب چیرۆک مامۆستا شرکۆ ل دیمنکی سینمایی یان تابلۆیکی برزی وش و پناس،.اشوور کراع

فرماندەی ھزەک بوو بت،یاخود شاعیر خۆی لگڵ مفرەزەکدا بووبت،بی، ھروەک .شیعرییکی دەدات
ی ژیان و داگیرساندن و چشتنی سرما و سۆو الیت قتارەبستن ،ھندە برز و جوان دیمنکانی ڕۆیشتن

.دەکاتباس چاالکی پشمرگکان 

یک ل دوای یک..مفرەزەیک



ب ھنگاوێ یان دوو ھنگاو

چکڕەی گوری لووت و پس

..س و تزیو

...

وەکو لوولی کتری کوو

سڵ ئھ وی لدەم ھ

ئاو تی ئچ و، پوی  الستیک گرژ بوو

ققشزێ، شتی تیا ئنجری پس.

لو چۆن. ،شاعیر بۆمان بردەوام دەب ل گانوەی چیرۆکبم زمان چ و باس پوخت و ستایش برزەوە
رۆژگارەدا ڕۆکانی نتوەی ستمدیدەی کورد، بۆ ئاوات و ئامانجی سربخۆیی و ئازادی گیانبازییان ب ژیانی 

داو تای و سورییکیان ل پناوی گیشتن ب ئامانج ڕەواکی دۆزە پیرۆزەکخۆیان کردووە و چ کورەوەریی
مگر تنیا چاوی کامرا و فنتازیای خیاڵ و ھستی ناسک و قمی ڕەنگین و ھزری گانوەیک،. چشتووە

.فراوانی مامۆستا شرکۆ ل عۆدەی بت

دا مرۆڤخۆرەکانی عاشوورئاسا و دواتر دت سر چوون ناو شارۆچککوە ب شوی تاریک و  نانوەی بۆس بۆ 
، بوەی  خۆی نادات بدەستوە و ھرچی شمشر و پیامی عاشوورە ناتواننیشاندانی ئیرادەی میللتک

.وخواستی بوون و ھبوونی لناوبرێتویس

جرگب ل داگیرکر و ل دیمن و پردەیکی ئدەبی شاکاردا،ک شایانی ئوەی ل ئو دوای وەشاندنی گورزی
ڕاگیاندنی ھوای بکسی مزن، ل ڕگای بابتیجارکی تر شرکۆ برچاو بخرن،فلیمکانی ھۆیۆدا،

ھواڵ و مژدە و مزگنی سرکوتنکان ب ،ب سیمئامری دەستگیرکردنی عاشوور و چند دیلکی ترەوە،
ئا لرەشدا، پت وای خودی شاعیر برپرسی دەزگای ڕاگیاندن و بشی . دامودەزگاکانی شۆڕش گیندراوە

ب ب سیم و ناردنی ھواڵ و وەرگرتنی ،سربازیی، ھندە ورد و ب دیقت و نرم پ ب پی پوەندی کردن
، پیامی سرکوتنی چاالکی و مژدەی بدیل گرتنی گورە وی ب سیم و یاری ب ئنتنھواڵ و گیزە گیزی ئامر

.بڕاستی ئم ھاوکات تۆمارکی برزی الپڕەیکی سروەریی.ب ھاوڕیان ڕادەگین". عاشوور حمدان"داڵ،

سیمبۆی عاشوور،ک بنی،ھتا ئرە ھر بۆ ئو مبست،ل الین بندەوەدژەدان بم بابتبڕزان، 
ویست و خواستی بۆ ھمیش،نیتوانی،،عراقی زۆک و عروبی تاوانباردەستی حیزبی بعس و دەوتی

دەنا ئم .بی بۆ ئوەی چیرۆککتان بنیوەناچی بۆ نگینوە.نتوەیکی کنفت و کۆوار خامۆش بکات
نی تری ئندێ الیو ھ ردەیوەپتیمان نکھاوشان و ھاومانای ناونیشانی باس ڕەنگ،شیعریی م چیرۆک.

داشی ڕەشی باڵ شکاو، ئوەتا وا عاشوور حمدان

.بووە ب فاقی پشمرگ و سروشتوە دەردەست کراو

پاڕانوەی داماو داماو.شمشرەکی زەلیل زەلیل

پش خراوە و ڕەتدای گیراو،دای ناوسک پ ل بچوە چۆلکی کورد 

شکژنۆی ئنگاو ئنگاو ھبات و ھئ



کیامعاشوور پ ستئ

کسیرە،دروشمک قاچ و قول و دەست و پنج سرما بردوو

،یستگم وئیدی دوای ئنو ک بزیندوویی ن وەی عاشوور بئ کراوی و ئازاد،باس دەگاتئازادی ماڵ قوف
.اتبجۆشتر دەکو ورووژنترداستانکئمش .قووت دەبتوەلبردەم عاشووردا،داگیرکراو

شاعیر سرکوتووان ب دیمنکی دا، " داڵ"ب گانوەی پردەکانی تری چیرۆک شیعری نلتک درژەدا
و بونیاتنانی وت دەمانخات بردەم ئاسۆیکی گش و پ ل ئاواتی سرکوتن،ھیوابش و ورە برزەوە

کوات دەستی زەبر و ستمکاریی چند قورس و گران و گورە . ورانکراوەکی کوردستان،بۆ ڕۆ قارەمانانکانی
. بت، بتوان بۆ ماوەیک ئاواتی نتوەیک بتاسن،ئوە ھرگیز ناتوان ویست و خواستی بۆ ھمیش بکوژێ

:دەنووسدن و " داڵ"ی ب چیرۆکی بم کۆپل شیعرە برزەکۆتاتشاعیر

ئست سعات دەی بیانی ڕۆژی ھینی

ششتاو و ششتی ھشتی ھھ

لژر کپرەکی خۆموە

ل نوان لقی دارگوزی گوێ چموە

ھر ل ھمان دەربندەوە

ب توول ڕی ئوبرەوە..ل سرەوە

ڕچکیک دای گیراوی چماوەی ژر

..ئبینمکۆ خۆڵ و خشت 

عاشووریشیان ل پشوە ڕچکیک داڵ

تنھا بازک ل پشتوە

شن..گکشن دار..ئکرد ئشن..بکئ

بۆ خستخانی ئو ھۆ زامدارانی

ببای خوناوی شۆڕش

.شیعرکی نوم بۆ ئنووسن
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٢٠٠٩سوید ٣، برگی ٥٠٢ـ ٤٥٧دیوانی شرکۆ بکس،ل سرچاوە 




