
  یعریش له" شتمانین"و " ئا" یۆمبیس

  ــــو داشـــــــــــ پــــــــــــــه                           
                                                          

 یی رزنجه  بهۆ  ھه

 ۆ گرنگ بیککارۆھ ان بووهڤۆ مری وه کبوونهیکنز لییستیداو پی وه پاش ئه
ا، یان، ی ژیکان دارهیترس مه ساته  سروشت و کارهیکان شه هڕ  ھهی ەورووبوون رووبه

و،  بژیداکردنی  و پهیشتن و ھاوکاری کگهت باشتر  ۆ ب که،ی دیک هیواتا به
دا و  ان ھهیر شانه سهیت و ن هس ن خهیند چه یسۆو پر  ئهییژادر به وورده وورده

کدا  هی تهۆب له وه بوونهو قا وته م ره ر ئه سه  لهڤۆ مرییوام رده نجام به رئه سه. سپان چه
  که،ی دیوان له وه ابوونهیو ج هو نهیناسۆ خیئامانج نجا، بهیئ. انی ژیکنیتۆر بووه
 ۆ، ب) مهئ(ی گرووپیکان تاکه. رسکا)  مهئ (ی  و بانگاشهینووسە ھاوچاریست ھه
  ۆنابردن ب په ان لهیرین، ب بکه سته رجه ان بهیکانییاوازیت و ج هس  باشتر خهی وه ئه
و   ئهیرک ئه.  وهەان کردیۆخ ت به بهی تایۆمبیما و س ھینانو داھ وه نهیزۆد
و گرووپ و   ئهی وه نهیو ناساندن و ناس وه دانهنگپ گرتن و ره ش ھه انهیماھ

  . بووه اوازانهیج سته ده

، زان،خ،خ مهئ (یستن هبب گووران و قایییژوو می سهۆ پرین هیژخا دریودا مه له
ما و یس ، بووهیخستنڕ گه  بهیۆم نهیان دای ژی له  پهیستوور ده دا، که) وه ته ل، نه گه
ر ۆ و زیک جاران جوگراف له  و گهیت هی مهۆ و کینگ رھه  و فهییژووم ی اردهید
  .بوون سته رجه دا به النهۆمبیما و سو ھ له)  مهئ( به ت بهی تای کهی دی اردهید

 ،١٨٩٢ ـ١٨٢٣یینسا ره فه یینیئا ی، زانستکارنانرنست رئ
ر  سه ا لهیمان نسا و ئه ره  فهیڕ  شهی دوا،" هییچ وه ته نه"دا ی که ناوبانگه به ووتاره له
 و یست  و ھهیانی گیکپیله پرنس هییتیبر وه ته نه: " ده وه ته  نهڕ مه لزاس، لهئ

م  ن، ئه که دروست ده انهیم گ کن، ئه هیدا یراست له ت، که هس دوو خه. یروون ده



و  وه رابردووه به سته وهی په نهما  لهک هی. ننقخو ده هییروون  و دهیکست ھه پهیپرنس
  "    . ستاوهئ ان بهی کهید یو ئه

 یگۆلۆیسۆ سی وه ژهۆو ر  لهل. بات ناو ده" یز وه ره  ھهیگا مهۆک" به)  مهئ(نان ر
 ی سته  دهییاوازیر ج سه له  قسه )William G. Summer(ر ام زامی ولییکایر مه ئه
ک   وهout –group" وان ئه"اخود ی" ۆنام "ی سته  ده  وin-group  "مهئ"ان ی" مانۆخ"
 یگرووپ:  کات، ده کان ده موو گرووپه  ھهییی نهی بنچیک هییاکاریو ج شانهین
 ینان ناور که ه،ی وه ئه مه ئه واته که.  راوهیراگ وه"  مهئ  "یست ن ھه هیال له" مانۆخ"
 یرکردن به سته  دهیگار له "مهئ "یر گرووپ  زامهی قسب.  ناوهل) یانی گیپیپرنس(
م  و ئهن  که له،"ش ھاوبیست و ھوارگد و ھ و زیوکا تی، یندەویپ"

م  ئه. یۆ خیبوون  بهخش به ، مانا ئهەم گرووپه کارا بوو  ئهۆدا و ب گروپه
دروست  وه وته سوکه  ھهیوازرم و شۆ نی گهر ر له ھه"  مهئ "ی گرووپی هییمانادار

 یر له که ست بکات، به وهی په وه کهپ "مهئ "ی گرووپیندامان ئه ه، کێناکر
   . ب رار ده رقه به وه کانه لهۆمبیس به  وه  نهیناسۆخ

 ی اردهیو د شانهین نیند ت و چه هس ل و خهۆمبی و س، دروشم و ئا هیم پ   به
 یوتنکشپاراستن و پۆوامبوون و خ رده  بهیستیو پی سه ره که بنه ده کهید
ست  ھه ان لهیسپاندنکردن و چ سته رجه ، بهنۆمبیو س ئینان داھ.یمعجستەد

ک،  هی راده ن به گه ئاکامدا ده ماناندا، لهیشتی ھاونی تاکه  تاکهییت هیسا ست و که و نه
ان و ی ژیشدانۆکان و ج وتنه رکه  سهیشانین و نینازۆخو ب ناسنامه ک لهش به بنه ده
  . پرشنگدارتریک هی ندهیئا ردن بداکیواپیھ

 یشتمانیو ن وه ته نه بوون به سته  و وابهیزۆھاوس وه انهیم م دا و له م گروپانه و ئهن له
 یز ھیند ھه و ره وه تهش گه کات و ده دا دهی ش پهۆش و خرۆ جید ھیدھ وه شهھاوب

  .تب ت خورتتر ده تا بیاسی  سیکژستاو ک ده وه ش وه ته نه

   

شتمان و ی و ن ئایمک ر چه سه خاته  دهییخ و قورسا هی با ،ەووانگڕم  و، ئا لهش    په
  پین ساییژادر ، به مکانه م چه ئه. یت هیوا ته  نهی  ناسنامهی کهی دیکان هۆمبیس
 و ڵو د نیوانیم شهیم ھه و،ش  پهی که هییعریش شته  گهیخت و دژوار  سهیمووت ه ھه له
 ڵ گه  لهی مانانهنت  جهیکمانی ر پهیشاع.   بوونیر زمان  سهیردان و وی گست و ھه



م   ئهی نهیم  زهیمکردن راھه ر فه سه  کار لهێو هی ده وه هییاریشۆھ به و ستووه دا بهیۆخ
  دا بکاتهی کوردیب ده و ئهن له زانه گه م ره  ئهیتک ره و گهش په. بکات انهیایدیر و ئایب
،  وه هیینگ رھه  فهیروو و له ئاماده شهیم  ھهیڕۆگ  نهیک هیام رک و بنهۆم
ن و یەر ز به ونه بکه ستانهیو نه گه  و بهییسانا خش و به  مانابهیک هییراست انکاتهیب

 و ی کوردینیتۆ ریککار ببنه انهیھا م به  ئهێو هی ر دهیشاع.  کوردی تاکیست ھه
 یرانی شاع هیین وه ست ئه به دا مه رهل ارهید . وه تهنبراز مکانه م چه  بهی کوردیعریش
م  و لهش  پهیخش  نه، ل  انهیدا کردوو هیم کا  لهی هییشدار و به ن لهی ش بکه بهب کهید

 ی هیکارا کردنهیشدار و به  و ئه وه نهینخوی  دهی هییھزر هییو قورسا دا، به بواره
 .  رچاوتره ، بهیت هیکردوو انهیایدیمک و ئا و چه  ئهی"مفردات "یندکردن مه هو ده له

کتومت   که ،ی هیی وه ته نه دهیو د ماندا به که به ده ئه  کورد لهیکان ست و خواستهی و   
و ش په هی وه هی م روانگه ، له شتمان کزهی و نئا  لهباس و ئاخافتن ب یرب ده
 یرم رگه سه راشکاوانهر ۆو ز وه نگانهی پرو ب نکب هی رمان، کهین شاعیارترید تهب ده

س  چ کهیرخماندا و ھ  ھاوچهیب ده ئه له هی  زانه گه ره رزه م  ته  ئهینیچنۆتانوپ
  . دا دانهی م مه  لهیھاوکووف تهناب

رکوت و ب ره و به ، ئه وه هییتم  گ  ئهیکر قوژبن ھه تهداب  ھهیوش ژگار پهۆر
 یوانیم تهۆو ب ستووه  بهیڕۆ کیمانسل  لهو  کردووهیر ردا گوزهول ھه و به وه ته اوهڕ گه

 یریو  شاعش په.   ناردووهیشلی قامۆ بیوو س  کردووهید  ئامهیردان خ و سهساب
 یر  کورد و کوردستان و رابهی  و ناسنامه ئایگر ، ھه  هی وه ته خاک و نه

و  چووه و نهش  پهیریب شتمان لهیز نیرگ ھه.  هی دانهی م مه  ئهیارید شهیم ھه
 و ییۆخ ربه  سهیک هیئا  کوتهیو شهیژسام ت و لهب  بزر یل  شهیحا مه

و  داوه مکانه م چه  لهیرنج سه وه هیگاین شهۆم گ و لهش  ئاخر په  .شتمانی نۆب هییئازاد
و ش په.  رج کردووه  خهیرز  بهی رانهی شاعیی و کارامه قهیل  سهل دا گه ناوهم پ له
 یزا  فهۆب هیدا مکانه م چه  ئهی وه رزکردنه  بهیو ھه له نووکه تا ھهف ئاسا یزیس

  .یمر  و نهیر روه سه

 و ی ھزریکدی دی وهچواچ  و له انهیاڕ  خاکهیکو ک ھه  وه ه،ی وه ندنهم خو    ئه
 یتاکان ره سه ر لهی شاعیانی ژیکان گرنگه ستگهو ک لهڕ، ئاو وه انهییاسیس
مارکردن و ۆ  تۆر بی شاعیکان شانهۆکو ت نووکه تا ھه وه به هد  ئهییتگ خستنهپ

 یک هییند وهی شتمان پهی و نئا.  وه  داته ده   انهیمام دروشم و ھ  ئهیکردن سته رجه به



، پاشان   وه ته ر کراوه سه  به ئایۆمبیتا س ره و سه هی ھه وه کهان پیکیرگانۆئ
 .  تو که او دهرچ شتمان بهی نیمک  چهی وه ندنهخو

  

  کان هییژووم ستگهو

   

١٥.٨.١٩٦٩  

  تا، ژاوه  کهینگ شهپ له

  ١٤٤.... ل.      کرابوو ھاباد ھه  مهینین خویئا

  

  . کات ش دهیدا نمایت هی کورداییناوخت و خو  سهیبات  خهیژووم  لهیۆ خدا ئا ره ل

سات و  رگه مه  له پیک هیژوو می گه  بهیناو خوی ژاوه که...   وه وهش  پهیال   به
.   کوردیمان  مان و نهی کاروانی رقافله  سهتبەن د خویدا الفاویو ت هییقوربان

 یۆ خی سوورینگ ره  بهرچاو، ک به تهکمان د هیۆتابل وه نهیب وورده  تهی م به  لهکات
مر و   نهیوا شه پی زۆری پی  کوردستان و الشهی که رگه مه جوانه مارهۆ کیرھات سه به

 ی  کوشندهیبر مان زه ھاوزه.  وه تهیند مهر ئیب  وهیکان دراوه دارهس  لهێڕھاو
  .ادی وه خاته رمان ده رکهیداگ

  .   هیی نیشۆرام ادچوون و فهی  لهیز ھیرگ ه، ھهیسو به ندهر ھی شاعیال ساته م کاره ئه

  .رباز بکات ژوو ده میم  خهی ازنهب  لهیۆ خ وهیتوانی ، نه بزان پی وه  ئهو، بش په
 . ژووه میست  دهیی کورد قوربان، ک کردووه هییو راست  بهیرک ر چاک دهیشاع ئاخر

 ۆ بیخت وا سیکر ده نووس و قه  چارهیاری  ب دره ش و غه  رهیژووم  وه ئه
    .  داوهیکەوتن

ر ی؟ شاع بیچ چارهگ رب ت، دهپاو ب ر سهۆز  و بهڵ تایواقع وه  ئه  سات
ن ینیب ، ده ارهیم پرس  ئهیرام  وهۆ ب ؟نخش  بنهیکان عرهی شیۆ تابل سه ره که کامه به
 یان شکستی مجاره ئه.  وه کانه رھاته سه ناو به تهچ ده وه کهی دیک هی وازه ده لهو ش په



 یدا دوا تهسا م چرکه له. کات ده سته رجه  بهیت هیق و کوردا  ھهیوتن رکه ردار و سهۆز
 ی تژی ندهی، ئانیب دا ده کاوه  شهیئا  لهیرفراز سه رابوون و یامی گالن و شکست په

  : کات و ده  دهید  بهیرووناک له

  سکتدا فرمیکۆتن له 

  ،یم د  کاوهی بازوویمار ده

  ،ی زوحاکم دیوتوو  کهی الشه

  ،یم د کاوه  شهیرز  بهیئا

  ١٤٦... ل.     ی رووناکم دیک هیۆئاس

  

 ی ئا،یر روه سه  له پیزائامیدی تراژیک هیژووم له جگه بوو وا نه شهپ وه  ئهید ئه
 کرد؟ یۆ پاش خی وه  نهیست  راده وه ته مانهئ دوژمنان قوتار کرد و به له یکوردستان

  پیبات ر خه سه دان و سووربوون له نهۆ کییوام رده  بهی ام و مژدهی بوو په و نه ئه
 ی وه ته  نهینییۆ پی رادهی ئ کهی دیکبوو جار هییناوخو و وانه ر ئه ن؟ ھهیخش به 

شان ۆکت ست له گات، ده  نهیکان دوا ئامانجه  تا به کرد لی وا، وه کرده  سته رجه به
 ڕ جای کوردیوام رده وا و به  رهیبات  خهیستفیمان که،ی دیک هیواتا به. دات ر نه به
   .  انهی ژیندووی زی رادهی  ئیت هس  خهیگر دا ھهیراست له عرهیش پلهۆم ک ئه .دا

 

1970   

  ئا

  باش بزانن،! کانم ستهۆد

  :باش بزانن! دوژمنان

  شت و رده زه م بهڕ ند باوه چه

  ، هی خوا ھه ستا و بهڤئا                به



  ش  ندهزار ھ ھه

            ٢٤٨ل ! .......... هی  ھه ئایکردن ھه م بهڕ باوه

   

ووترا  اردا ی ار و نهی یروو و روونتر به  ساده مه ک لهامی  چ پهب  دهۆداخ
 یروون  و دهڵ دیست ست و نه ھه  لهی گوزاره راشکاوانه ندهس ھ که!. تب
 ۆ بیگو ستانۆبا د. زھ  بهیک هی کورت و مانایکامی په.  کردووه  نهیۆخ

:  بداڕادا جای دن بێو هی ر دهیعشا! ش ئاگادار بنیرن و دوژمنانراد
ر  گه. م که و ھاوار ده وه مهم هم، ناس رم ناکه ن، شهڕۆم بنردووال ل ھه
 و  بن، وا ئایڕ  باوهیکجار ج هیب  زھه ن و مهییا و ئایژۆلۆدیئا

  . یت هیواید و ھیزارجار ئوم  ھهییۆخ ربه سه

وراست  که هیو  وه هتۆشتھ دا نه تیس  کهیشتیو خواھش دا په ره   ل
و، ش  پهیال.  خشاندووه نه وه هیۆ خیڕ د و باوهید  لهی که له سه  مهیر وھه جه
پاش  ونه که ، دهیو رزه  ئاسمان و سهیکان هییزۆریموو پ  ھهۆ بیستیو شهۆخ
 ییۆخ ربه  سهینادا ویۆ خیند ھه ره ش لهئا.  وه ئایھا و گرنگ به
 ۆب لهۆمبیکات و س  دهییۆ مریت رامه که و ی و ئازادیاسی سی واره قه
 . وه ته  خاک و نهی بوون و ناسنامه ھه

    

  )رکووک ک لی کوردیعری شیجانەھرم مکی (٢٢.٣.١٩٧٢

  !کان همنا

  کان، هنتایژ النه بی ئه

  ک بووم،بواروما ر خه و له شه

  .چووم ده) تانۆی (یگا  بارهۆب

   دام،ی قووتی که روازه ده که



  بوو،  ھهی ـ ئاینی بشم ره

  بوو،  ھهی ـ ئاینیم بیسپ

  .بوو  ھهی ـ ئاینیم بیرچ ھه

  :انییژاندیق

  ! وه ره  دهۆت، ب و بی ئه"

  !" وه ره  دهۆ، ب ئا بی ئه

  :ش گوتمیمن

  !ننژیق مه" 

  ، وه چمه ده که

   ٢٣٨... ل!"       وه مهگ ن ده مناۆب کهۆریم چ ئه

  

  رزه  بهۆم تابل ک، لهان خایک،  هی وشه  تاکهیمتوان  نهشام،ۆندم کرد و ک   چه
. نادات گهر که عرهی شیینۆ و ھارمییرگانۆ ئییند وهی  په ، چونکه مه بپچییعریش

ن ین و بی  بدهیشانینک ن نک ده ن و دهی بپچیی مرواریک هی  ملوانکهێناکر
و   له  رمکه، ناوی دیک هیه واتاا، بی،  نی ر بکه سه ان لهی و قسه هی ملوانکه مه ئه
  . زمر  راگو نه خوۆ بیک هی پلهۆا کین  ته عرهیش ره وھه گه

م ناو و  م و دژواره ئه سته ند ئه  چهت و بزانا بڕمدا ھاو گه ر له نهخو نگه ره
"  کوردیی ئاژاندن، بینگ ، ق تان، رهۆی یگا بوار، باره، رڵمن، منا"  مکانه چه
  .یدیر د به مه  بخهاین ته به

 یعریو ش ن یچنراو ر ھه سه وا لهیو چاالک و ھ ئاماده شهیم  ھهیکر کته ، کاراڵ منا
 یکنووس  و چارهیر وه خته به  له پی فراوانترۆ ئاسیک هی ندهی ئایما ھڵمنا.  وهش په
شتا و  ھ  ماوهیکاربردن  وهیک و که رده گه بیک توخمڵمندا.  شتتره گه
 یک هی سه ره  کهڵمندا. بووه ت نه قه  سه واشه و  چهی کوردیت اسهی سیکردنارتک به

 یای دنیکانۆ و نامڕز ونه خه  تر له وره  گهیک هی ژهۆ پرینو ھه تهت ببکر و ده خاوه



 و ییژوو میکامی  پهیگر ھه عرهیم ش ئه. ی کوردیکۆز  نهیق  ئهی وه ره ده
   .هییت هیاڤۆ مریژوو کورد و می تاکی رووشاویت مهرا  کهینیمگ  خهیک هی ناسنامه

 ی کوردیتاسی سیپان هڕۆر گ  سهیکان ره کاراکته یفتار و گوفتار و له رهش  پهسات
 و چن ده ر ھه سه ان لهیوایو ھ کات ن دهمنا روو له کهی دیکت، جارب وا دهی ھب 

خاته ناو  ده وه کانه کگرتووه هی وه ته  نهیگا باره  لهیۆ خییشکاو و دیمبار  خهیکۆریچ
 یورد ان بهی ئا بی وه ته  نهیسات رگه دا مهی وه انهڕ گه دا لهەار دی، ب وه هی که گبه ھه 

  .  وه ته بگۆب

  بیتکدا ور شوهیچ کی ھیایجوگراف  کات، له ا دهی دنی خشه  نهیماشا ته و، کهش  په
 پ و باسه ش ئه ئا بی وه ته  نهیکۆریچ. نی ناب هییق و زه ک کوردستان به  وهیئا
ت و وان بوو بی منر شو ھه ر لهیشاع. ت هینا وه انهب ز لهیرگ ھه ، که هی شهۆج
 یسوود ، بهخساب  رهۆ بیکت رفه ر دهاخود ھی، شتبی ک گهس ر که ھیدارید به

  . شان داوهی نیۆ خینگ و ره وه تهۆستۆ قیل و ھه وهیب  ھهینگ  دهیت هیکوردا

  

                           

 

٥.١٩٧٣  

  ، ستوومهیک ب وه

  ، مانگرتووه ترهۆو ک ئه

  دا، ئا بیکت ویئاسمان له

  ،ب نگ نه  تفهی خهیشر به

   ٢٥٣...    ل! نادای بای قه شه ت له قه

 ڕ شه یزمان له. ر وانران ھ رکهی، داگ هیروون و ئاشکرا که شهو ھاوکش  پهیال
ن و یڕ رش و راپهۆ شیبر زه م به رده وان ھهئ. نناگ تر تیکچ زمان والوه به
 یندی ھیبات  خهی رگه ز بهینگلیئ.  شتووهھج ان بهیرکراوی داگیتو یناچار به
  .ھتد...تنام و ڤ شکایر مه ل کرد و ئهۆ چیندستانیوجا ھ گرت، ئه نه



 ی کولتوورۆان بیشیڕ ، کۆک ھندر ھب کوردستان، لیران رکهی داگی سروشت
 ی سروشت لیندتمبیک تامۆ ک، بەوتڕگە دک ناوچیزاران ساھ

 یرانرکی داگیتاسی سیکانەوارئاس. ەوتکرەا دی جیکیس کیرانرکیداگ
 زمان و کولتوور و یست ج بینانیبرو ج کورد قورستر و دژوارترن، ئیشتمانین

ترن  قوونھە دیج بەوشیتیرت داب و ننان و تییەوت نیار و ئاکیئابوور
 ٢ ییژادر  به،ییاک ت، بب ره فارس و تورک و عه. ژ نابنڕ سای ئاسانو ب
.  کوردستان داداوه ان لهی وه  و رووتاندنهیکار ری داگی گرانی شان اترهی زڵزارسا ھه
 کورد یشتمانی نی خه هی ست له  دهێوانین و نای بارکردن نیما ته ز بهیرگ ھه
، یۆر ب، ھ هیئاگا  بهی و لزان باش ده کهۆریم چ و ئهش په. ەونبک

 یۆ خۆو بش په.  وه تهنیب نگدا ده  تفهی ک و لووله چه ستدانه ده ف لهیرنات لته ئه تاکه
 و ر رکهی داگی په  و چهیی ندهڕک د هیال  لهل ، وه هیی ننخواز و خوڕ شه عاشقه

 و یخوازییۆخ به ر  سهی فراوانیگایشتمان و نی نییستیو شهۆخ وه کهی دیک هیال له
  . ان ال دروست کردووهیک چه ستدانه  دهیت ناعه  قهی ئازادیمک  چهییزۆریپ

  

١٧.١٠.١٩٧٤  

   کرد و ی کهنم ف خوکات

  ک پژاگ پکه کوو چه وه

  ردا، ر عه سه                                به

  کان لالده جه

  ردا وهان تی نجه په... ھاتن

  :ردا وهان تی لکهیچ... ھاتن

  او،رب  سهیک ناویتیپ

   دزراو،یکت وی خشه نه

  .ۆک تانوپ وبوون وه کهت

  ، وه کرده ان نهیکا هی



  ردا، وهان تی نجه ند په رچه ھه

  ٣١٣... ل!   ردا وهان تی لکهیند چ رچه ھه

و ش په.   خش بووه شتمان نهی نی خشه ردا ناو و نهی شاعیکنخو ر تکه ھه     له
 ی خشه ند نه ر چه رکهیداگ.  ژراوهت دار وییستیو شهۆخ هل ی سته  جهی خانه به  خانه

 ی سته جه  لهیکیەدو دا شارگه حه ک،ینا و پهش سان پهی، دکردب  غه ده  قه لیتو
شتمان ین شه، هیۆر ب ھه.  دا کردووهی پهشتمان ی نیگرتن  پاراستن و ھهۆدا بیۆخ
  .   وه ته ردا ماوهی شاعیناخ  لهیمر نه به

  

١٨.١.١٩٧٩  

  ئاشکرا، م جار، به که هیۆ ب

  وار داید کم له هی خشه نه

  ژۆر  بهی وه ئه(

    ٤٤٨...    ل).ا دزرای دنیس هت ئه له

ته  وی دزراوی خشه ر نهۆ زیک ماندووبوونیردا، دوا رکهی داگیپۆ تانک و تی هیسا له
ن و ناو خو له وه،  نهیم ه ترس و س، بج ستبه ، دهێو که ست ده  دهی که رکراوهیداگ

ستا تا ئ ھه وه ژهۆو ر له. واس دهی دا ھهی که  ژوورهیوارید و به وه ره هد تهنھی دا دهید
دزراو  ی خشه ، نهیەو ئیوداو ع هیخت و دژواردا  سهیکبات خه وچان لهب

   . ھانی جیس هت  ئهی کهی دیکان خشه  نهی کھاتهناو پ بخاته

  

٢٥.٢.١٩٨٠  

  ! پم که  ناولهیماشا س ته به

  یم ب پێو  من نامهۆخ

  ،ڵند منا  چهیباوک بم به ده

  ...روا الت ا ھهیبم ،  ن دهینگ زه



  : بکم پا شتین ته

  م،یژ  دهۆک ت تا ماوم وه ھه

  ١٥...    ل!ت؟ن و خاوه بمه  دهۆاخی

 یتو بیم خه.  شتمانهی نیر وداسه  و سهو وه شهۆر  پهیڕ وپه و بهش    په
 ی کام بچاوترووکان نه .دا ده وه پینگی و گیتکان  ژانه قورسهیپۆرت سه شیمھ
. داەرد بیخیشتمان ی نیپرس ش یکنیم  زه ر بستهسل دا، نهەک دی پشووڵد

 ی الیشیۆ خی دیت سکا نانه ، ته هیسو به ندهر ھی شاعی مه م خه  ئهیئازار
 ڵۆک شتمان لهین شهیم ک ھهج ره کوو قه  وهیشۆ خترس ده. کا ت ده و بیکج ره قه

   .تتان ب وی و ئاواره

  

١٩.١٢.١٩٨٠  

  

  ...زاد مه... زاد مه

  ....زاد  مهیموو ، ھه هی م ھهیرچ ھه

  ،  سادهیۆڕ ک په هی پارچه به

   وه ته و بشنێبکر ھه هک

  ! ئازادییو ک زهر بست سه له

  ...زاد مه...زاد مه

  ٥٣...    ل!زاد  مهیموو ھه...  هی م ھهیرچ ھه

  

 ۆ من و تی الی سانه ره ھا و که و به موو ئه ر ھهی  شاع
ر یشاع!! ان بدایۆڕ په کیپارچ  ب هی و ئاماده وه زاده مه انخاتهی ده هی ھه انینرخ

 یک هی ه ، مامه هیئاگا و بی ناشیک بازرگانیت فهی سیگر ت ھه هرووا ا بهد رهل



کات  ده....... یت هی  ھهی ت و نازدارانه  مهیق جوان و به موو شته و ھه به زانانه نه
  .کدا هیۆڕ په  کوتهیناوپ له

 ێگر وه هی که وه ته  خاک و نهیستیو شهۆخ  بهیۆ خیان و مردنیک ژوش په   نا، براله،
 ، ئاوان ب ئایھا  و بهیزۆریپ له وه رزه  بهیکشتنی گه تیۆک ر سه سه ، لهداب

 باش ەاری، د بیناو ز و ھهشتمان ھی و ن بی چاوی لهیبیب
. کات ان دهیک قازانج و ز ته ودا له و سه ه  مامه رانهی ژل و گه شتووهی گه که له سه مه له
 ییسانا ش بهیم کات، ھه  دهی که وه ته  نهیکانبا هییند وه رژه به ست به  ھهم  و ھهئ

  .ان ناکات یشۆنفرتا

و  ئه.  هی وه ته شتمان و نهی نیھا به له  پیلۆمبی و سی شانازیی، ما هیۆر په و پارچه ئه
 یکرۆ خیشکیدا تیند وهن وز ، له  و سهی سوور و سپینگ ره به خشاوه  نهۆڕ په کوته

 ، ئای بژیۆ خیر خاکسک لل گۆب.  ئاێوتر  دهیپ وه هچوک ٢١ رد، به زه
 و ی مادیوتنشک پیڕ یک دروستیتاەرکو س، بیی نیمال کیکشت
 یکل گیرنجبەڕ ۆ ت، کنیگە دەو کورد ئۆ ب ئایبوونن. ییوعنم
ناو ، لیۆ خیر خاکسش لیکلر گھ. یترەشاوەوزتر و لھت بۆ خ لیکید

 یۆ خی ھیچی ھلو گ، ئی دیکل گۆکردن بیرنجبەڕ  بل بی، قایۆ خیما
ک ر سات و ھە داویت پ من بکستەرد سەدارلیۆ کیتیش ھیەو و ئیین

  . ەوتنسە دیزوو بکا لەئار

 یران شگوزهۆخ ی انهیۆگ راستیر وداسه وام سه رده به ر، چونکهی شاعیوش په
  ئایگرنگ  بهیرک ده ارانهیشۆھ.   هودا دا عهیر وه خته  بهیدوو ، بهیت هی که وه ته نه

 یکیژۆل... یقوربان تهۆ کردیکموو شت ر ھه کا ھه هیۆ، ب کردووه
 یکت ویسنوور ر کورد له گه.  وه سته ده دات به  دهیۆخ وانه چهپ که شهھاوک

  ین خاوه تهب وجا ده ت، ئه بیۆخ ی کاوه  شهی ئاین  ناسراودا، خاوهیسم ره به
 یو کش ناچار نابیوش م په وده ئه.  کهی دیکان نرخ و جوانه ز و بهۆریپ موو شته ھه

 و یۆ خیچن  سوورمهیوا ن و  کهیشم پهۆ پینبان و پشت  دهیر نجه ن و خهیز
ن و یترم حکه مه ، لهزاتخان مانباتی بیەو ئیبر له. ش کاتۆرزانفر ھی که تهو

   .ێزان پاریە کوردستاندا دیت هو  دهی خانه هزۆن میتر رازاوه

  

  



١٢.٩.١٩٨٤  

  

  زات موفاوه

  ن؟یب ش نهۆخ دۆب هی گوای ئه

  ن؟یڕ په نه  ھهۆب هی گوای ئه

  !؟ مه مان کهیچ

  ، هیبا نار، پشت له که مان روو لهیشت وا که

  ن خویایمپانۆ کیرروبخ

  ، هی نای، بنێل داوۆپ                        شه

  مان،ک ئا وه رزه رمان به سه

  ١١٣...ل!     هیای چی ور و لووتکه  ھهیڕھاو

  

 یاسی سیک هی مه گه راندا له رکهی داگڵ گه  کورد لهیزات ا موفاوهی ۆ گفتوگیژوو  م
، ی کوردیزبی حیران سه چونکه.  ھاتووه م نه رھه  به لی کهی دیچیھ والوه او بهڕۆد

ردا  رکهی داگڵ گه  کورد لهی مافۆدا بیمۆنۆتۆ ئی داوایر بهس  لهێرخ به
 ید نه  سهی وه  ئهب. زات موفاوه ته وتوونه که   النهیل و زه رمنانه و شه نهتا ستبه ده

ران،  رکهی داگیدانسن په ونه که ده نهاڤیت زهۆر پۆنن، زبھست  ده  بهوت ستکه ده تاکه
 یداو بن به ر زوو دهۆ زی و کرمانجیکورت به. ت بگرۆبان یر  بهڕ زین دارڕ چاوه

  . وه هیی و برابچووکیمزان که  بهۆ خیگر

ر یشاع. وش  پهیی شانازی هیما تهب ده هیۆ، ب نده مهۆند و شکرب  سه ئا کهی دیکجار
  .کات ده  قسهۆک ما بهۆ، ل وه تهنیب لدا ده  گهیر نگه سه  لهیۆخ

٣٠.٤.١٩٩١  

  



  د،بر  نهیرۆز

  ک، هیبا کزه کردهی ھه

   نهیز لکه په... مینیب

  ٢٥٠...      ل!ئا و بوو به وه هیکا شه

  

  .بوو  رابردوو نهین سای کهی دیکرز ر وه ک ھه  وهیباشوور  له١٩٩١ یھار به

 یژۆر. شتبووی  گهی تاوانکاری پهۆپ هچ کورد به ق به رھه  دهیراق عیعس  بهیم سته
 رق و یشتن  ھهی روازه ده بووه هی رانیشا و شارۆ کورد خریر ماوه  جه١٩٩١.٣.٥

کدا کوردستان ژۆند ر چه له. عسدا  بهیزگاکان ر داموده سه  کورد بهیی هڕتوو
و  ئه مه ئه.  وه هیکا تدا شه ویر رانسه سه ن لهینگ  رهیو ئا وه هیر پاککرا رکهیداگ له

. ایژ  دهیۆژ بوو ب دوور و دریکنو ساش په بوو، که  هیھاوتاه بییژووم ساته چرکه
 ۆ بیرم  گهیش باوه وه هییایوور ک بهندر ھیشدا شاع زهۆریپ ژهۆم ر  ئهیتن  ھهڵ گه له
ن ینیب کا ده هیۆ، بیناس  چاک دهی کوردیزبی حیت هییو ماھ، ئاخر ئ وه کاته ده
رز و  وه باش به کزه.  ناوهکار ھ ه بیبا  کزهی واژه سته  ده ر کارامانهۆ و ز وه ته قهید به
 دواتردا، یکان پلهۆک له هی وه هی م روانگه ئا له. ن و نامچ ر ده سه  به، هییکات

  :  کات و ده  دهۆمان بی کوردیزبی حی وه رکردنهیفتار و ب   رهی ناسهپ

١٩٩٤  

  

  سام،  ھهیانی به

  ... کدراو تهست ش ده

  ...کدراو ته  شه               پ

  ...کدراو ته م شه                        ده

  ...ووتکراوڕ  ئاوهیت هیندوویز به

  ۆڕ ئاوه دم بوو به ئومیم چه



  ٤٣٢...     ل!ۆڕ دوو په م بوو به کاوه  شهیئا

  

 ی کوردیزبی حسات. ڵۆمبین سیزترۆریپ به وه تهب ش ده کهی دیکو جارش  پهی الئا
  مه ر ئهی، شاع تب زتر دهۆریال پ وه ته  نهیئا ان لهییزبی حیماا ھی، ۆڕ په پارچه

 ی قه ن ئهی و الوازتریاریشۆ ھین ئاستینزمتر و به کان   شکستهی دوا پله به
  . ن وه داده وه ته نه ستبوون به وهی په

 یکەو ته  نهیش، ئایکتللیچ می ھیزبی حە، بگرت للهیچ میھ یۆر رک ھن
 یۆڕ نووسسازدا پهە چاریکژگارۆڕ  و لەوتڕۆزب ناگی حیۆڕپ  پارچب یۆخ
ل   گهیزوو د و ئارهنادا ئوم وه ش به گهو ر ند ناکا بیی وه ته  نهی ئایبر له زبیح
   .ۆڕ ئاوه تهبب

ن و یوتر کرد، دزیمارۆدا تی کوردکوژیتاوان له یزبی حیۆڕ په هڕ  شهی وه ئه
 . ە کردووڵپ و چ وه تهۆ گرتی کوردیرخ  ھاوچهیووژ میکان هڕ ن الپهیتر په چه

  

   :یکم دون خه

  وهۆابڕ گه زده دا ئاھرومه وه و خه له

   کوردیفنار  کهیشتمانی                                    ن

   بووڵوپا ئاسمان الیور ھه

   ویی شایڕ  گهی ر زرمه به له

   کوردی شاسواریو                                    ھاتوھه

   گزنگ بووم،یزانان ئاویانی به

   کوردی، ئاکار خاک، ئاۆکاند بیچر مدهت

  کرد ژ ده ژوانم گویش ریوارانئ

  ٤٤٤...     ل کوردیدار دیژوکایل و ک گهڕ کوۆب



و   ئهییر وه خته به.  هی ن ئاسووده گمه ده ر بهیشاع وه وه ته  نهیخۆ بارودی نگهۆس   له
شدا، نانگمەد ساته و چرکهت ل نانه  و تهیت هی که ته للهی مییران  کامهیجامن رئه ده
 ۆ بیرانۆر سروود و گشدا ھو ساتان، ئا لنیبەش دۆ خیکونر خی شاعک
  . ێچ  دهی کاوه  شهیشتمان و ئاین

ت و  للهی می وه نگاربوونه ره  بهیر نگه سه تهو که  دهیت هیکوردا  دژهی ره  به کاتل
و ش م په وده ، ئهیکان زهۆریما پھ کردن بهیت هی و سووکایکان  مافهیلکردنشپ

گرتن  خنه ره تهو که ک، دهزچ ھیھ له وه نگانهیکردن و پرۆوک س زبر، بیکزمان به
ھا  ر به سه وام له رده  بهی زبانهیو ح  ئهیسروشت .ته سه و ده  ئهیفتار و گوفتار ره له
بوو و   نهۆو نامش  پهین ال کهی وام ده رده و به ان کردووهیسازش وه ته نه یکان زهۆریپ
 و یۆ خیکان ناسراوه ستهو ر ھه سه له هڕدا مکو کورته پلهۆم ک تا له وه ئه.  هیین
  :  نووس ست و ده رده به خاته مان ده و تاقمه سته و ده  ئهی ناسهپ

  !بۆد...نبۆد...نبۆد

  ،ھان: ب

  ،یفراز  سهیئا مه ئه

  .ن که ده  ھهۆوان کفنت ب ئه

  ،ھان :ب

  وتن، رکه  سهیر وسه که مه ئه

    ٤٥١...      ل.ن که  دهڵ که تیشکان تیھر وان ژه ئه

  

١٩٦٥  

  ، هیو با ، له ژنه و به تف له

   ه،یوا ر و مله و سه له

   هییستس،پ هو د تف له

   !هییست رده ژیرر ف ھه که



   و دوو چاوه،  ئهییجوان تف له

  .. قاوه خوی چاوبازۆب که

  ...ی که شتمانهی ننیناب

  .ی که جوانه  خاکهیئازار

  

  ! گساره ند سه ، چه چکهو گو تف له

  !  پارهینگ  دهۆب نده مووچه چه

  یستنیب له م دووره به

  ٢٩...    لیرستن  و پهیت هیکوردا

  ی ژنهر ر به داته  دهیۆ خیڕن ھاویکتریشتمان، نزی نییستیو شهۆر خ به و، لهش په
 بدات،  پیکنشو دا ی که هییستیو شهۆخ  لهپ ه دیککونج له هیین و ئاماده خنه ره

 یشتمان و ئازاری نیی جوانۆ بیکزۆست و س چ ھهی ھییڕو ھاو ئنیبە دکات
  .  شل ناکایتی کوردای بانگۆ بێو گو هیی نیۆ خی که له گه

٢٩.١١.١٩٧٩  

  !مانمشتین

  .ر چاوم سه  لهی ک تانه  وهۆت

  ،یم ک ته  وهۆت

  .ورت داوم ده گشت الوه له

   ـی نه ئاوۆت

  م، که  دهید ا بهیموو دن دا ھهۆناو ت له

   ـیمانی  تهۆت

  :نمیچ نابیھ وهۆ تیۆھ به



  ،یو زه نم، نهیب ل ده که نه

  ...ئاسمان نم، نهیب خوا ده نه

  جا نازانم

  ،  بچووکهۆک ت ھان وهیج نه

  .ھانید ج قه  بهی وره  گهۆت نه

  ٤٦٨...     ل!شتمانم ـ ک و ر د س ت ا ن ین

 و  نازانیت و ماندوسوار ناب ناسه ز ھهیرگ شتمان ھهی نیسندان په و لهش   په
 یۆ خیشکم ناکات،که ی که شتمانهی نییستیو شهۆخ ق به رھه ن دهکات و شو رم له شه

  . رخان کردووه  تهۆدا بیھزر  لهی هی پاو ن پلهیاوتریو ش  زاخاو داوهپ

س یت اوازدا، قهی جینیوانت  دوویم حوکم رده به ، لهۆ مریشتمان الین ارهی  د
ز یرگ و ھهش په.  وه نهیرک و ک اخود بهی، وان بی لیستیو شهۆخ  بهێکر ده.  نم ده
و تا دوا  رتووهگ نهی دایۆ کی گبه ھه  لهێرۆچ جیھ و به بووه  بزر نه لیشتمانین

ر ی شاعیست ر و ھهیب.   بووهیگرۆ و ھ چووهۆدا ری سته جه ان بهیو ژ ناسه  ھهین وشه که
. ت بکر لی  گوزارهێتوانر  دهیدژوار ، به ت بووه وینیڤ ئه ی تهک  ئاو هی راده به

موو  ھه و بهش  په ی وه ئه ی هیما تهۆ، ب زهۆریک  پ هی ندازه ئه  به شقه م عه  ئهی رچاوه سه 
  . ت بی که شتمانهی نیدوژمنان  لهیرک وه ه د و له وه هیز و تواناھ

،  هی  ھهیی ودا ئامادهش  پهیکان ونه وا و خهیک ھ ته له شهیم ھه یشتمانیو ن ئه  
 ۆن مرۆی مل٥٠ - ٤٠اتر و یز شهۆتر چوارگ مهۆلیزار ک  ھه٥٠٠٠٠٠ی کهینز کهشتمانین

باخ  و دارستان و یو کان اچهیر زاران روبار و ده و ھنر گوزه ان دهی ژیر سه له
ھا  اردهیدا ملیئاسمان و به هیدا تی خاوی سه ره  کهستان و و بگوک
   .خشن ەدا دیکییوەر ز سوار ب ندهیش زەندن و ھف ده ھه ندهبا

  

١٨.١.١٩٨٢  

  ، تهۆ خیرپ  ـ بهۆ تیئاسمان

  ،  کهڕۆرت ش سه



  ، چ که ملت که

   هگ و مهچا

  و خوا ـ رهست  ئاسمان و ئهۆب

  ب  نهیک خاک بستی وه ئه

  ١٦...    ل! کوا؟یو ئاسمان رهست خوا و ئه

  

 دا، فراوانه ردوونه م گه  تر لهیک هی هیرما چ سهی ھین خاوه تهشتمان نابی ن بیۆمر
و  رهست  ئهیدوا دا به کهی دیکان ساره ھه ، لهێبنو ژوور ھەرر ب با س، واته که

 یانییمانسۆڕ یای خیوج. کات  ماندوو نهیۆ و خێڕ گه ژ و خوادا نهۆمانگ و ر
 و زات ەر کردوویان داگیر پ ژیکییوەکدا ز کاتکا، ل نو ئاسمان شەر بیۆخ

     !      منی ھییوە زم بست ئا ئناکا ب

، ر کرابیداگ  له چوار الوهت وب  نهیسم ره  بهی  ناسراویکشتمان سنووریر ن گه
 یکان ال هۆمبی سیھا و جوان به. نەدەست دەد لانیۆخ یمانا شت ل گه یدیئ

.  شتمان ناسراوهین به ، کهییوە زیۆم گر ئس  لهکخاک  پارچه دراون بهو گرش په
 یکان  هییکۆنی و می شته ماکتش ب  بهب هییزۆریم  پ  لهڤۆر مر و گه هی ت ناسنامهو 

 لو ش  پهییکۆ داکی رچاوه سه. بنەن، پووچ و چرووک دژاکەان دیر به رله  سه که،ید
  . رگرتب  وهیستو  ھه رانه راگوزهک  ، نه نم فاکتان  ئهیمار بنسخاک ل

  

٥.٨.١٩٨٠  

  ،ی کردۆم بۆ خیشتمانی نیباس ندهھ

  .ینیڤ ئه و بوو لهوانلیانت لیتا گ ھه

  ،یک بچ جاریئاوات به

  ،یشار و د  بهیژاو بچ

  ؟ینیبر  لهی ک بدهست ده



  من کپ بووم،  که

  ، ن کهیم زیکپ

  : ده لۆنگ و زه ماشام که ته

  ٣٦... ل      ینیب  دهشتمانم خین

  

که کۆریودا چش  پهی شهند ھزر و رامان و ئه شتمان لهی نییستیو شهۆ خیەربرد  س
دان  اھهی و پیستیو شهۆت، خ هیبن نا ا لهیر  زهین ئاوۆک چ ر وه ھه. ییتاۆ کب

 یکت ژانر وینیڤ ئه. ت ناببڕۆز چیرگ ردا ھهی شاعیت که مله و مه نگهیژ له
م  ئه.  هییت هی کوردایش رز و گه  بهیڕ  باوهیرۆخخت و پ  سهیشوو و تیب ده ئه
، یکس  کهییند وه رژه  و بهیاسی سیڕۆ و مانیماسۆ دبلیزمان له ش دووره شقه عه
   .   هی ستانهیو نهۆو خ کمهۆ تی قوویکت ناعه  قهی زاده که به

١٨.١٢.١٩٨٠  

  ! باکووری که هییوک ه  کهی ئه

  نه،کی، بچر به نگ مه دهب

  ! نهک هاک نوسستوو راچیتر  بهیئاسمان

  نگت ـ  دهی ر لووتکه سه مهد که

  م ر که به ک لهور ھه ه ر په ھه

  ، ره به  به پیک هیزر

  ، سته  دهیک رمر گزنگ ھه

   ره، م سوپهۆک بن وه ر ده ھه

  ، ه شیسپ ک ئهر زنار ھه

  ، هرپ سه له ک برووسکه وه

  تما تله  لهیشتمانین له



  ک بدزن،دار

  ک بدزن،رد به

  ٥٠...      ل! هو ئاگام ل ندهم بج

 و ییرزا  و بهییژا، دریراپا وا سه، ئو بش  پهی چاوی لهیبیشتمان بی ن   کات
  .  نیب ک ده هیگاین ، بهشتمانیو ن ئیکییقو

 یۆو خش ، په ر گوتراوه روه ان پهڤش وره  گهیند رمه  ھونهۆب شدا، که م شاکاره  له
. ن شتمان دادهی نیر رتاسه  سهیکرد ن و دار و بهیم زه ر بسته  ھهیوان پاسه به

و و د وانه ند و  پاسه لبه ته موو سنووره  ھه، ل شکراوه ر و دابهیکوردستان داگ راسته،
 یکان  چاوهیینایان و بیست و گ م ھه رده به ر له مپه له  ناتوانن ببنهیکان درنجه

 و ی ماکیروو له ستکردانه، ده ره گه سپ و تهۆو ک چ کام لهیھ. ردایشاع
م  تا ئه ھه.  وهندرالم سه ان نهیردا بوونی شاعیای ز و خه ھزر و ئاوه له وه، هییکۆنیم

کات  ژمار ده ز  ھهمئام ق و سته  و ناھهیناسروشت به اردانهیو د ئه ریساته، شاع چرکه
  .ۆفاکتد و نابنهش  پهی که وه ته و  خاک و نه خشه ر نه سه ز  لهیرگ زا و ھهیرگ و ھه

  

١٥.١.١٩٨٢  

  

  ! ش زراوم رژاوهیمن

  رگا مه ره سه ترسم له ده

  ننکیکانم بزر هییس

  .ت ویوا ک ھهسقاۆت ۆب

  کخاك نهترسم بمن ده

  و بم،  ئهینۆ بیمن ئاشنا نه

  ٧٥...      ل! بگات یو ت زمانم ئه نه



 یکر کورد  ھهیو د نی  کوشندهیکترس تهۆشتمان بی ن له  دووریی  ئاوارهیانی  ژ
 یزراوو  هیی ندوور  به هی که تهۆم م ش لهیوش په.  رکراو ده ربه ندراو و دهیداب
، ش بکەژشتمان درین  لهییکی زیف هییم دوور ان  ئهی ژیکان دوا ساتهتا  چووه وه له
ک  وه ژانهۆ ریکان م و ئازاره خه. دات  دهۆ بی ناسه ھه چرکه به  چرکهیشتمانیو نئ

و  ل کردووه، ئهی   کهیری شاعیروون  ده  تر، کهیک هیگر. ێژۆکر داده کهۆکر شه
  یرم  گهیزئام تهخر ، نه وه تهڕ گه ان دهی ژیوار و دواھه ره به سات  هی رهۆناس

  .کات  نه کوردستان پیما  شهی  سروه  بهیکان هیی و سیۆ خیکی دایشتمانین

ت، ب کهی دیکنیم ر زه ر ھه سه  لهیڕۆ کوردستان، گیخاک له ، جگهزان ر دهیشاع
 ینۆ بیو ئاشنا ئه نه وه کهی دیک هییو ر زه ر ھهژ تهت و بخر هی نا لیشتمانی نینۆب
 ێو هیو ناش په. بە دیو حا ئی زمانش لکییوە ز، نبە دکیۆ نامییوەز

 یکنچ شوی ھیش باوه ته بخری که ت الشهناب ئاسووده. یشتمانین ته ببیبیر غه
  .  کهید

  

١٣.٤.١٩٨٩  

  

  : منیشمانین

  ، رهۆ خی النه   ھ

  . هڕجا شنگه   پ

  : هییر ن سه .... رم سه

  ١٤١...      ل! الره شهیم  ھهی ژهۆر به هگو

  

 وه رموونه په اڕۆخ  لهیکست ھه و به وه دهئوم  له پیک هی  پاراو و روانگهیکزمان به
  .ی که شتمانهی نیھا  نرخ و بهیکردن ناسهپ  تهو که و دهش په 

ان و ی ژی رچاوه دا سهی کوردیایژۆلۆتیم ش لهیرۆ، خ  چواندووهیرۆخ تا به ره سه
 یژشکھاوی تیند به و مه رهۆ خی وشاوه  درهی ساره شتمان ھهین.  رستنه  پهیانیشا



،  هییھر و جوانیم  له پی هڕ ت و فهیپ به شتمانهیم ن  ئهییستیو شهۆ خۆب.  هییرووناک
  :  ر دهیشاع

  

  ١٩٩٠ یمارت

  شتمان بوو،ی من شانیشتمانین

  ل،ۆتی پی ده ئاخ، سه

  !ایمی ، گاز و گئاخ

  : کردان لییئاخ چ

  و جهۆ عیس ره ته

   وییۆ خی  بنهیگا

  ١٥١ل  ………ای دنیواد گه

شتمان ی نیسندان په  بهێکر ده ن، که انهیژاھ ته فهیو س  ئهیزۆری و پیشۆ، خیجوان
کان و  جوانه نه مهیموو د ھت، ب و ساتل. ننریوا بب ره
ک تۆ س و بێندروش  ده, ێوک ر ده رکهی داگیور شا ، بهەوییھاوتاکانب ته فهیس
ندار ی بریماین و س که ر ده رانبه  بهیز ش ناحهۆ ناوخیانڕ ملھوخت ، وه ێکر ده
  .انی ژیخ زهۆکستان و دیتار تبەن، کوردستان د که ده

  ش بهیک هیر ال ھه.   وه تهۆاواز  بی جی ره  به  سی شه هڕ  ھهیروو کوردستان رووبه
 و یی جهۆ عیر رکهی داگ:کات ده ادهی پی که هییت هی دوژمنایۆ خیزمیکانیواز و مش
  .ای دنیوژدانانک و بۆ و چاوچنییۆ ناوخیراویگکر به

٢٠.٣.١٩٩٢  

   خشه نه

  کان، همنا

  !نالن کانتان وه بهکت



  م ه ک قهند ک و ھهز کاغه

  .نتان دانۆ خیم رده به له

  .نگ ب نگاوره رهن  ک بکهور ھه ه  پهی نهو

  ک بکا،سپ  ھهیر سه با له

  .نگ ب ره مووگزنگ و چاوپه

  ! ن شان دهیم ن که وره ھه ه په

  ؟چ  دهیچ له

  ؟سپ  ھهیر سه

  ن،  کهیماشا بن ته تا شل ده

  ١٨٢...     ل.سپ ن بچهشک و خوم با له

 هیڕ چاوه.  هو تهست به ده وه ه منایشتنی گهپ  بهیواکانیھ  کهی دیکو جارش په
ر شتمان فی نی خشه  نهیشان به کڵ دروستدا، منای رده روه  پهیکم ستهی سی هیسا له 

 ی شن و دووبارهبک ندهت ھ وی خشه ن نه مناێویەد. ر بار به تهنر و بھێبکر
نن و سپ چهی اندا دهیست  جهیکان ندامه ئه  لهیقوو وانن  تا به بو ل وه نه بکه
ان و یادی ەوتبکاندا  موو چاو ترووکاندنه ھه  لهی وه  ئهۆنن، بخشنیەکدا دشم له
 یر س ل ، کهییخشنو  ئێویەد. تب  ھهیی اندا ئامادهی شهند ر و ئهیب له
ت،  بواو بکات و کام  تهیۆ خیرانو  و دهڕ گه تهو اندا بکهینخو له چەک دسپھ

 یکان هۆمبیما و س شتمان و بنهی و نھادا ئا  ئاوهیکسسۆپر  لهاین تچونک
اندا، یژانۆ ریانیژ مانان، لهیشتی ھاونی تاکه  تاکهیندوو و الی زیکش به بنه ده کهید

رز   و  بهێکرەدا دگ لەوەزڕو ب یدروست ان به ی ه ن، مامهیتۆنگ و ر رھه فه بنه ده
 و  ئایمک  چه، کی وه  ئهیواھ گه نهیببن یتوان ده هی وه مه ئا له. ن ریگەنرخ راد و به

 و ڕ  باوهی زاده که ، بهەبوو و دروست نهش  پهیال ەوییشاۆ با و لکھ شتمان لهین
  .  مانهیئ

 شتمان لی و ن ئایکان هۆمبی سیند ھه ھا و ره  و مانا و بهیجوان  هی  مانه ئه واته که
  .وداش ستا پهۆ مامیکان عرهیش



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ستیو پیکرنج سه

 یوروپا  ئهی  و جام٢٠١٢ ینی ھاودا، ک ته م بابه  ئهینی نووسیم ده  له
 یکشار له نه وۆب. چ ده وهڕ ا بهیکرانۆا و ئینۆلۆ پیتو ن لهپۆ تییاری

ر س لیر باباھ .هی مان ھه  ئایتنان ھاوۆین ملیرل ک به وه
ر سا لیھتد  ...ک و  چه موچاو و قژ و مه ر دهس، لست جیکندامئ

 یکشر بسا لیھتد و ...و وچ و کش و ملپستک رگ و ده جلوبه
اکان یدیم.  ەخشاندووا نیمان  ئهیر ئاۆان جی ده  بهی که لهیمبۆتۆئ

 ی ده اریم د ئه. ن که رزش ده ه ویانییماشاچ  تهیکولتوور  باس لهیرم گه به
ن و ینازۆخ  بهی ، ئاست و پله  کردووهیوا هی ئای وه کاندنه کردن و شه ھه

. یر روه  سهیج پتر ببنه وه کانه هیی وه ته نه هییزۆریھا و پ به کردن بهیشاناز
مان  ھه وروپا به  ئهیتان للهیموو م  ھهیال هی اردهیم د کدا ئهکات له
دان  سه مانه  ئهادمان چی  لهناشب. ێو که رچاو ده به ندازه ئه
شتا  کورد ھیل گه ، که وهیان بیناغۆزار ق تن و ھه هو  دهین خاوه هسا

تان  للهی میزۆیبا:  ده که هیی نیق  ناھهڤۆت مزه حه.  شتووهی گه ان نهیپ
  . وه نهناسر ده وه انهیکان ته ویئا به

  :کان رچاوه سه

  کۆ کورد ـ پاسیستیالیسۆ سی پارتیگرامۆو پرو  هپ*

  ).یمان ئه به(شولتس ھاگن. وروپادا  ئهیژووم ت له هو و ده وه ته نه*

  ٢٠٠٦د  سویو، چاپش پبدو، عەو کوو لڕوا و  نپشت ل*

  ٢٠٠٦د  سویو، چاپش پبدوا، عیفم چکڕ و ەورسپم ھھ*

  

  . وه ته وکراوه دا ب١.١١.٢٠٢١ ی" نار ھه "یارڤۆ گ ٨١ژماره له ته م بابه ئه: ینیبت
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