
"شماڵ عزیز"بۆ یادی ھاوبیر 
ھۆ برزنجیی

برلین٣١/٣/٢٠١٤

درژەکی خم و ووروە سر لیست دچووی دتزن ،مرگکی نوی دا، ژمارەی٣١/٣/٢٠٠٠ل رۆژی 
لگڵ نخۆشیدا، ،رۆژی٢٨دوای ملمالنیکی سختی ،لم رۆژەدا.ی ھاوبیرانئازارەکانی مانگی ئازار

ویست کاکزیز"برا و ھاوبیریی خۆشماڵ عش"شکانیبۆ دواجار چاوە گ، نیشتمانی دایک،ل دوور ل
چونک زۆر  ئازاربخش،،کۆستکیمرگی ھاوبیر شماڵ.لک ناو مائاوایی ل ژیان کردشاری برلین،

خاف بوودالھاتوو و وادەی ن . ی دەنایماڵ تازە پ٤٨ھاوبیر ش لوە و گنییمھاری تی بسا
....بتھناندییانت و بشداریی گایان بۆ بکات و ب دیداریان شاد بپرۆژە و ھیوا و خونی مابوو کار

لم .مبووخمندی المدەو، ئزموونکییگستبووژیانساردیی و گرمیھندە ..ھاوبیر شماڵ
ب .چاوەکانی ل ئاسۆی سرکوتن دەبیبردەوام و ژیان ییھمیش برز دەیوانسۆنگیوە بوو،

.ئو ھاوبیرە بدەست کش و قیرانکوە دامابچرکسات دەرک پناکم،درژایی پیوەندیمان، 
و یادەوەرییانری ئڕەی دەفتوەی الپدانرەداھر لھ،،نیی ی و راگووزەرانرپق سھکو بب

زیندووواندئیلھام ،تی ناو و یادگاری ئم نووسینانخشن بوە.ەبباش و رەفتار و گوفتاری،ئ
،وانی ئسۆزانردا خۆیان دسپاندووبینداس .بۆ خاک و ڤئ وانویستی ئرزی رادەی خۆشب

ئوە شھادەت و مرگی .بچن خانی فرامۆشییوەالی ئموە،نتوە،لناگڕێ ھروا ب سانایی
پنھان و ھیچشیندا،دەنا ل گانی ئم گرم.قمی ئم دەبزونئازیزانیناوادەی ئو

ئم بۆ ھیچ مبستکی مادیی دەستکوتکی رۆژانان و یاری ب .تلیسمشکاندن خۆی حشار نداوە
رەواجی ،ئگر پوەر و بھا و نرخ. ئرک ئنجام نادەینی بافرەحی خۆمانکس و ختووکسۆزی
بھدەی،و ماب !ماھاوبیر ش دەتوان کک، تی ژیانی٣/٤زیاتر لرخانی خزمتتی  نوەک

.بھنبسرییاخود ھکی راستوچپی ل بیرچوونوە،ھروا بخات پراوز،کرد
، کاژیک و پشمرگی قوتابیانی کوردستانیکتی قوتابیانی نتوەیی، "ل ریزی ...ھاوبیر شماڵ 

. و رۆی برچاوی ھبووەشۆرشی ئیلوول، ھاوبیری پاسۆک و دواتر ل ئوروپا  ل سۆکس دا تکۆشاوە
. یتی ل پناوی  درژەدان ب خباتی پشمرگا،ل ئوروپاوە دەگڕتوە بۆ کوردستان١٩٨٦سای 

کسایتییکی خۆشویست و رزداری  نو..دا گاوە١٩٨٦رۆی ئرنی ل ئاشبوونوەی گشتی سای 
.ھمووان بوو

.



 ی کۆمتی،کۆپلی کوردایکمئسۆز و بد م رۆو باشتر ناسینی ئ و رۆژگارانبۆ یادی ئ
.... ەشیعرتان بۆ رادەگوزم،ک پشکش ب مرگی کاک شماڵ کراو

:ل شیعرکدا دە"کامیل ژیر"مامۆستا 

ئی گوی ئاڵ کاک شماڵ
ت تواو بکیت"پاسۆک"ھشتا مابووت نامی پیرۆزی 

ھشتا مابووت ل بستانی نیشتمانا
بروبوومی چن وەرزکی تریش بدەی

وەختی نبوو ئم سروودە "یش ل پخشان شیعرکی برزدا"شرکۆ بکس"مامۆستا 
مانبج"!دەنووس:

مانبم سروودە جبوو، ئوادەی ن
یک بوو پ ل دەنگی شاخکانمان"با"ئم کۆچی ناوەختی 

پ ل ھورە تریشقی خبات و
پ ل چریکی ئازادیی و
.پ ل جریوەی ھندەران

ئم سنگربوو لناو ئودا...ئو وەختی خاک بانگی ئکرد
پیامی کوردستانیی بانگی ئکردئو وەختی عشقی 

.ئم مشخڵ بوو ل رێ و بانی سووری ئودا
لوکاتدا ئاشتی ویستی

.ئم کۆتربوو لناو مای ھمووماندا

:ل شیعرک دا بۆ ھاوبیر شماڵ دە،"ئکرەم خامۆش"شاعیری خۆشویستیش 

دەن ناوت تاش بفرکی ب قرچی
سوورە ھتاو بوو توایوە

...دەن ئسترەیی بووی و
دەمو ئوارە سۆمایی چاوت رژاو کوژایوە

بم تۆ ل بیری نوەت...دەن مردی
قت نامری

ل ری پیامی نتوەت.. بشوەزەنگ
.چپک مشخی ئاگری

" ڵکاک شما"دا،مرگی ) فرھاد خفاف ،کاک ئازاد مستفا و مامۆستا ھادی( مرگی شھید،لتک
دەبن تواوکریپکا،ھموو ئمانش...دەبت چوارەمین کۆستی گرانی ھاوبیران ل مانگی ئازاردا

ی "پشوا قازی محمد"کۆماری کوردستانی جوانمرگ،وسیمبۆ پیرۆز و گورەکی کوردایتیناو و
دیکدا، ل سدارەیان نانی لگڵ پۆلک ل قارەما،دا٣١/٣/١٩٤٧ل ک داگیرکرانی نیشتمان،نمر
...دان

.و رەوانی شاد و چرا ل سر گۆڕی بت" کاک شماڵ" سو لیادی برا و ھاوبیرم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.وەرگرتووە٢٨ژمارە " خوندکاری کورد" ئو کۆپل شیعرانم ل گۆڤاری: سرنج


