
ھبژاردن
من لنو ھموو کتبخانی شودا

من یک کتبم ھبژارد

!ئمیش پاداشتی تنیایی ئسترەیکی غریب بوو

لنو ھموو گۆرانییکانی چیادا، من یک گۆرانیم ھبژارد

ئمیش گۆرانی ئازادیی داربروویکی شھید بوو

ھبژاردلنو ھموو خونکانی یادگاردا،من یک خونیانم 

ئویش خونی زەردوسووری مندای بوو

بم من خۆم

ن ئوینی خاک و خۆی کوردستانم ھبژارد و

...ن ئوینی چاوی دایکم

کچی ھردووکیان ل گشت ئوینکی دیکی دنیای گیانم

رووناکتر و

گرمتر و

!   ...گورەتربوون

 نو دنیای بۆ چوون،دەکم دەروازەیک،ئم کۆپل شیعرەی مامۆستا شرکۆ بکسمن
چمکی تاوەکو راگووزەرانش بت تگیشتنکی فراوانمان بۆ یرەوە،پلکزینئاسای شاع

.ان ال دروست بتو بنمای بیرکردنوەکجوانی ووش و ئاوازی رستشیعر و

یم  شاعیرە،وەک فلین ون شیعرییکانی ئم ک دەدەئوە ھر لم سر سکۆیوە، ھوی
یر نزیک ت و مانای شیعری نتوەخوازی شاعل پکھابتوانینتاوەکو..بھنیی برچاوی خۆمان

.بینوەب

ب . ین،ک کۆشکی شیعری مامۆستا شرکۆ پکدننا پویست ئاماژە بو کرەسان بکسرەت
:باوەڕی من 

نتوەیی و جوگرافیایی و مژوویی و تراژیدیای پرسی کورد و کوردستان،وەک بوونکی 
،..فرھنگی



،...ژیان و ئازادی،وەک پشمرگ و شھید

،...بیرکردنوە و سربستی،وەک ھبوون و قوارە

،...برپرچدانوەی ستم،وەک خبات و تکۆشان

،...ەنگیدا، وەک شاعیر و مرۆڤدۆستھاوار و بانگوازل بد

،...ک گۆڕانخوازکجو و بزاڤ ل وەستاندا،وە

 سوتن،وەک کشکوڵ بۆ پچاوھ میشڕۆیی و ھیوەدژی پاشڤوتن برکئاسۆی س ل...،

لتک دیمنی جوان و ژنی شۆخ و شنگ . وت و دوورە وتی و ئازار و ژانی میللتانی جیھان
ھۆنراوەکانم... و دار و برد و چیا و دەشتی نیشتمان،وەک عاشق سروشت

نائومدی و خم ئنژنھبستکانم باوەڕن

بۆ ئازادیی،خون ئڕژنڕی تاریکیی ژیان ئبن

بنی ڕی کۆڵ نداننمشخی دەس جنگاوەرن

سروودی دەم شھیداننلوولی تفنگی سنگرن

مانموو ئگشتیھ ننبکدس پکرکۆ بتابلۆی شیعری ش ن،کرەکییانس رەسو کئ.

ق ، یک زمانی دڵ و کامرای چاو و بیرکردنوەی مشک و معریفی ع... ل شیعری شرکۆدا
نییان دەسوڕمۆ ھمیکانیزم و دینتییویش بیری کوردایم ھزر و ...،ئی ئزەمین

.انی بشی ھرە زۆری برھم و شاکارەکانی شاعیرەجیھانبینیی،ماکی لدایکبوون و رسک

 وتوو بوو،چونکرکھاتوویی سکی لیدانی خۆیدا،سوارچاکم رکۆ لوەک شاعیرێ،ش
ھر وەک چۆن ملوانکی باشی . دەستکی گورەی بسر زمانی نتوەکیدا دەشکا

 پرشنگدارەکان بوو،ب ئاواتی دەریای زمان بوو،ئاوھاش راوچییکی کارامی راوی ووش و پیڤ
.رازاندنوەی ملوانکی مرواری بۆ ملی شیعر و نیشتمان

مامۆستا شرکۆ، شارەزایکی پسپۆڕئاسای مژووی نتوە و جوگرافیای نیشتمان و فرھنگی 
دەرد و ئازاری میللتکی ب جوانی ھست .داگیرکر و دوژمنناسکی باش بوو.کوردەواری بوو

وورد وورد سرنجی ل .بھرە و سلیقی شاعیرانی مزن بوو،چاوی کامرای زیت بوو.پدەکرد
.رووداو و پشھاتکان دەگرت و تیان ڕادەما

!ئو رۆژەی ل سھۆبنداندا مھاباد پاتۆکی فدا

ھر ھموو برووسککانی الی خۆی " مھاباد"

ن شاھۆکان وھر ھموو شی.ھر ھموو بارانکان. کۆکردبۆوە



ھر ھموو چراوگکانی وت

و" ملیک محمود"ل سلیمانییوە گردی یارە و دارتووەکی 

چند قسیدەی یاخی و چند گوی باخی گشتیی گشتبوون ئوێ

و چند بازی دەشتی" ق"ل ھولرەوە،جند دیواری 

.گشتبوون ئوێ" شقالوە"و چند دارھرمی " قرەچوغ"

نیلند کۆو،چ پند کوە،چرکووکو" رەحیم ئاوا"ک

چند دار  پرتقاڵ ب ھناسبکوە گشتبوون ئوێ

و" ھیبت سوتان"ل کۆیوە چند دار مازوویکی 

و دوو پشکۆی ددار و" حاجی"پنج پنجی 

گشتبوون ئوێ" مالی گورە"چاویلککی 

و پاتۆ شەکی" سعیدشخ "ل باکوورەوە مزەرەکی 

بری و دوو قوالنجیش ل پتی قنارەکی گشتبوون چوارچرای ئوێ

ل رۆژئاواشوە الوک ب قاچکی براو و

ل بنھنگدا" جگرخون"دارشقکوە و دوو شیعری 

گشتبوون ئوێ

نیگای جیھانی کاک شرکۆ ھست ناسک و بیری تیژ بوو،ب رۆحکی تڕ و روانگیکی گشوە 
.وای ھموو ئمان،خوندەوارکی چاالک و ب ئاگای رۆشنبیریی نتوەکی بوو. دەکرد

شیعر الی شرکۆ بکس، ب زمانی سادە و پاراو، دوور ل تمومژی ئالۆز و ب پچوپنا 
..دارژراوە و رست و بیتی بھز و ماناداری خوقاندووە

وە ھدەڕژای سر کاغز اردنوە ل تاڤگی دەروون و قمکیشیعر دوای ھژان و پنگخو
سروود قوتابیان چشنی ن شانی پشمرگ،مخکی ملی کچان ،وەک چک دەچن گوو دەب

ن کرەسی رەنگاورەنگ بۆ تابلۆی شوەکاران و بست و مقامی دەینوە، دەشب
گر ئرشیفی نیوسدە ئامادەیی شیعری .ژیانخۆراکیئینجا وەک بژوی دەبن.ھونرمندان

شرکۆ ل مژووی ئدەبی کوردیدا ھبدەینوە، دەبینین سات ل دوای سات و برھم ل سر 
برھم، برەو ھکشان چووە و ل ھنووکشدا ل لووتکی کشکالنی دواسنووری دوورایی 

بادان و ناسرەون و ناسرەون و ل فین ئسترە و ھسارەکانی دیکی گردوون دا، ل شقی 
. ب شیعر نخشی دانڕشتبھیچ کای و بوار و دیاردەیک نماوە مامۆستا شرکۆ.ناکون



شاعیر پنای بۆ جۆرەھا دەرفت و شوازی شیعرنووسین بردووە تا ھست و نست و ھزری خۆی 
چیرۆکشیعر، وەک شیعر،شیعر،. تدا جگا بکاتوە

...داستانشیعر،رۆمانشیعر،پۆسترەشیعر و شیعری کاریکاتۆریشعر،پخشانشی

 ری شاعیرێ لژترین شیعرە و دیوانی مار و خاچ و رۆژمس خاوەنی کورتین و درکرکۆ بش
.رستدا برجست بووە و ب یک ھناس ل برگی رۆمانشیعرکدا خمیوە٥٦١٢

شیعردا، زۆر بدەگمن نب دووبارەبوونوەی ووش و دیوان ) ٣٠(ل مودا و پانتایی نزیکی 
بکو ب پچوانوە ل تک ھر برھمکدا داھنانی .خونوەی بابت برچاو ناکون

نوێ،ئزموونی تازە و رچکی ھاوچرخان و دەنگ و رەنگی سربخۆیانی پشکشی ئدەبی 
.نتوەکی کردووە

عیری ژیان و ونگر و تۆماری ئازار و ژانکان، بانگوازی دەتوانین شرکۆ بکس، ب شا
.خواستی تاکی کورد ، داکۆکیکری ئاماج رەواکانی نتوەکیی و تاک مافخوراوەکانی دابنین

!ئو رۆژەی ل سھۆبنداندا مھاباد پاتۆکی فدا

ھر ھموو برووسککانی الی خۆی " مھاباد"

ھر ھموو شین شاھۆکان و.بارانکانھر ھموو . کۆکردبۆوە

ھر ھموو چراوگکانی وت

و" ملیک محمود"ل سلیمانییوە گردی یارە و دارتووەکی 

چند قسیدەی یاخی و چند گوی باخی گشتیی گشتبوون ئوێ

و چند بازی دەشتی" ق"ل ھولرەوە،جند دیواری 

.گشتبوون ئوێ" وەشقال"و چند دارھرمی " قرەچوغ"

و" رەحیم ئاوا"ل کرکووکوە،چند کپ و،چند کۆنی

چند دار  پرتقاڵ ب ھناسبکوە گشتبوون ئوێ

و" ھیبت سوتان"ل کۆیوە چند دار مازوویکی 

و دوو پشکۆی ددار و" حاجی"پنج پنجی 

گشتبوون ئوێ" مالی گورە"چاویلککی 

 ی لزەرەکعید"باکوورەوە مخ سی" شەکتۆ شو پا

بری و دوو قوالنجیش ل پتی قنارەکی گشتبوون چوارچرای ئوێ



ل رۆژئاواشوە الوک ب قاچکی براو و

ل بنھنگدا" جگرخون"دارشقکوە و دوو شیعری 

گشتبوون ئوێ

،ندییانتمت و تایبسخ پکم چئکت ردەم بداگیرساو و ھ میشی ھشخایان م
ئم دەزانین شیعر الی شرکۆ،پش .مامۆستا شرکۆ بوونشاعرتیژینگی شیعر وبسداری

. ئوەی گوڵ،جوانی،رووبار،ئاواز، ژن و لزەت ب ،شیعر نیشتمان و خاک و نتوە و ئازادی بووە
.پیڤ و شیلی قسکردن بووەشیعر فرھنگی زمان و دەریای ووش و تریفی 

ئاخر بم لوەشاوەییوەی توانی ل نیو سدەی رابووردوودا،تالری شیعری کوردی ب جوانترین و 
ت،ھچن و تابلۆ و پیکرکیان ل و پشنگدارترین و پماناترین ووش و رسپبھاترین

و مۆزەخان و رەفی دروست بکات، ب پناس و پساپۆرت ،رووی چوون ھموو پشنگا 
.کتبخانکان و دی خونرانی سرتاسری جیھانی ھبت

شیعری شرکۆ،چند رەگکی بناخی زەویدا داکوتاوە و جۆرەھا رەھندی ھزریی و کۆمیتی و 
یتی ھتی و ئیستاتیکنگی و شارستانرھنومای واقیعی . فی بانا ئاوکت شیعرەکانی ب

و دژواری نتوە و خاکک نمایش دەکن،ک داگیرکراوی و دابشکراوی و ستم و سخت و ئالۆز
ھر رووداوێ،بسرھات،دیمن،باسوخواست .زۆرداری دیاردەی ھرە برچاوی گوزەرانتی

ندبستی جوو ھ شابرنجی راککی تسوەی شیعرچوارچ ڕ و زیندوودا ،دەمودەست ل
ناوەڕۆک ل شیعری شرکۆدا ل م ب ئازایتییوە بم، روخسار ورەنگ بتوان.ئفراندوویتی

بواتایکی دیک ھیچیان نبوونت قوربانی ئوی . ی ھرە زۆری برھمکانیدا ھاوشاننبش
یر نخش بووە و ھزریش عشقی ئدەبی و پیام ل شیعری شاعیردا،لسر بنمای ب.دیکیان

رەدا کوردایتی ھونی پناسی زامی ب سفتوسۆی و ل.کمی کۆشکی شیعرەبنچینی مح
وەیتون و ھیوای نخ.

وەی بۆ خاکو ئ وەی بۆ خودایئ

:یش ئیوت"عرعر"ئرخوانکی دووگیانی ژر لمی 

منیان نھنا بۆ ئرە ل ژیلمۆی لم نگیرام،لبرئوەی

ئایتکی موسمان بووم یان مریمکی دییان بووم

مامزکی سونن بم،یاخود قومرییکی شیعیام 

...لبر ئوان ھیچیان نا

بنھا لنھا و توەیرتئ

ژن درەختکی کورد و مانگشوی



!سر شاخکی کوردستان بووم

لبرئوە منیان ھنا

چوون ژوورەوە بۆ ژینگی شیعری شرکۆ بکس،رەنگ ئاسان ب،ل ...لم روانگیوە
.متدانوە ،ک دەرچوون لی گلک زەحدەمانخات بردەم ئرککی گران ل رامان و لک

ووشکی تا دوا تمنی مشکی شیعر و پیڤی ل کارنکوت،بھرەی... مامۆستا شرکۆ
نکرد،زمانی ستایشی ل گۆ نکوت و چاوی بینینی کز نبووو سلیقی شاعیرانشی کور 

وەک رووبار،ھردەم خوڕە و ھاژەی ھاتووە،ب ونی بولبول بردەوام .نبۆوە
ئم .جریواندوویتی،چشنی ئسترە و مانگ و خۆر ب پشوودان ل ھھاتندا بووە

 درژایی ئزموونی شاعیرتی،ل کاروانی شیعر ھرگیز کاراکترەیشی وای کردووە،ب
.دوانکوێ

مردووی زیندوو،جارکی تر سمکۆ ناگڕتوە سرخوانی مردن،من { شاکارە شیعرییکانی 
 شیعری داڵ، داستانی مامردە قارەمان، چیرۆکداستانی ب ،دەشک گ تیم بتینو

ئاسنگر،ئاسک،بیتی ئاگر،دەربندی پپوول،مارو خاچ و یارە،قسیدەی ژەھر، شانۆگری کاوەی 
چندان شاکاری ...و}رۆژمری شاعیرک و ئافات و من ئستا کچک نیشتمانم و قسیدەی مرگ
شرکۆ ل رووبری دیک،گواھی لسر توانا و بھرە و ئامادەگی شاعیرانی مامۆستا

.ئدەبکمان دا دەسلمنن

کچاوپ شاعیر لکدا دەوتن:

وای ل رگی من خۆم ب کوردکی نتوەیی پشکوتووخوازی دیموکرات دەزانم، من پم" 
بالی منوە لم رۆژگارەدا خباتی نتوەیی ...ڤایتی ئدۆزینوەکوردایتییوە مرۆ

رزگاریخوازی گلی کورد ل پناوی سربخۆیی کوردستان و یکگرتنوەیدا، ل پناوی 
بوونی کورد و زەحمتکشانی ئم گلدا ئرکک پش ل ھموو مسلیکی استنیپار

".ترەوە

رەنگ ئم دید و بۆچوون ل زمانی شاعیر خۆیوە بس بت،کوا سنگری بیر و شیعر و 
.خبات و ئاوات و حز و خولیای بدیاری رەنگژ بکات

ل . اوەتاودتی ئدەبی کوردی،ئسپی خۆی ساڵ زیاترە ھاوشانی رەو٥٠کاک شرکۆ نزیکی 
،رەنگ کلن و مودای کات و شونی  پ ل ھوراز و نشو و گۆڕان و پشھاتی کتوپ و ناوەختدا

کی کسرانی کی تۆ و نیگرنجی من و رەخنی سج ک دروست بوو بن، کنانماسی و کورتھ
شرکۆ یککی تنیشت منی بۆ خۆی دیاری رەنگ ئو سنگرەی من ھمبژاردووە، کاک .تر بت

ز و ئارەزووەکانی کاک شرکۆ ی ئو جوان، ب دی تۆ نب و حکردب،ئو رەنگی ال
.ھاوشوەی ئوی ترمان نبووە



ل دەب ھۆشیاربین ل ھسنگاندن و نرخاندن و بیاردان داو ل یادمان بت،شرکۆ بکسیش 
مرۆڤ و تاکی میللتکی دواکوتووە و کم و زۆر قوربانییکی دیار و،،وەک من و تۆ و ئو

.یزبایتی سقت و ملشکاوی کوردییبرچاوی سیاستی نفرەی لبووی ح

ھاوزەمان ئوە بسلمنین،ک گشت ل گشتی ئم راستیی تان و سراپای پانۆڕامای ژیانی 
ەی شاعیران و بای شیعر و شاکاری شاعیران و کسیی مامۆستا شرکۆیان ل بھر

.برھمکانی دوانخستووە و کمناکاتوە

شرکۆ بکس،کوڕی فایق بکسی شاعیر و پروەدەی سلمانی و خمخۆر و پرۆشی ھموو 
تییی کوردایدەست و سیمبۆب ئاپۆڕەی تووڕە.کوردستان و ئا

ل یک کاتدا

سرم سری کرماشان و

وە و"قامیشلو " ،شان و ملی شان و ملم 

سنگمو "ئامد"لیککاتدا
دم و" کرکووک"

قاچم و" گرمن"

یش چاوەکانم"سلمانی"

چراوگی ھمیش رۆشنکرەوەی رگی ژیان و کورۆژنی تماشاکردنی جیھانی " کوردایتی"
ھر ئم بنما و مۆرک ھزریی و فرھنگیی، ب چند و چوون مۆری. بووە

 دەدات ل جیھانیبوون وتن، زیندوویی و برکورەیی،سنگ و جوانی و { گناو و باڵ و س
.ی شیعر و شاعیرتی مامۆستا شرکۆ}رەھند و مانا

ب ناچاری دەموێ جارکی دیک، پنابرم  بر شیعرجاڕی مامۆستا و بۆ دەومندکردنی 
وەی خۆشبۆ ئ ک شیعری دیکیکان،کۆپلزمبۆچوونویست راگو..

فرەیدون علی " ،ک بۆ مامۆستا)ل چلی قمکی کدا(ل شاکارە شیعرکدا ب ناوی 
:ی ھاوبیر و مامۆستا و خزمی وتووە،دە"ئمین

بووم) فرەیدون علی ئمین(خوندکارکی پۆلی بردەستی مامۆستا 

ئو ل گۆمی پیرۆزی کوردایتی ھکشام و یکمین وانی

عشقی سربستی و سربخۆیی پوتم و ئینجا ب بست

ب بستی نخشی ئم کوردستان ئازیزەدا گڕان و 



چیرۆکی رەگ و ریشی خۆمی ل میدیاوە بۆ گاموە

تا ئگات سر چریک و ھمتکانی ئاوباریک و دەرسیم و

سقز و تا پتکی ملی قازی و

ی و بکس و گۆرانھر ئویش مشووی ب شیعری حاج

...ھداموە و دەرگای مشکمی لسر ھتاوی ئازادی کردەوە

جی خۆیتی سوپاس و ستایشی مامۆستا فرەیدون بکین،ک شرکۆ بکسی وا گۆشت کرد،ئو 
ھزاران ھزار چپک گوی .قوتابخان ھزرییش ئاوەدانتر بت،ک شاعیری تدا پروەردە بووە

سر گکۆی مامۆستا شرکۆ بکس،کوا کوردایتی کردە چراوگی ری گشتی رەنگاورەنگیش بۆ
...ئاسۆ و رووناکیشاعیرتی و مشخی دەستی برەو 

رایدا بۆمان دەردەکوێ،ک مامۆستا شرکۆ،بم جیھانبینیی شیعریی و ب بم پانۆڕاما خ
،توانی مرگی دوزم ببزن و بۆرچک تایبت ب خۆیی و ئاوات و ھیوای برزی ل ژیاندا

نھ شانرکمری و سن ب تایتا ھناو و شیعر و یادگاری بم.

ب ھیوام،وەک ئمکک برانبر وەستنامکی، ب بستی گۆرانی و لرەی مۆسیقا و بزمی 
سای ھپرک و ختی بکسوە،ل پارکی ئازادی و ل کوردستانکی ئازاد و یکسان دا،

. ئاییندە ئاوپرژنی رەوانی شاد و یادگارەکانی بکینوە


