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شرکۆ بکس/ژیانناموبیرەوەری

برلین/ھۆ برزنجیی

٢٢/١٢/٢٠١٣

٢٠١٣نووسین ب ئاوی خۆمش

ل زنجیرە بوکراوەکانی ناوەندی غزەلنووس

الپڕە٤٣٩رگی دووەم الپڕە                ب٤٥٥برگی یکم 

کییکی کورتی ناوەندی غزەلنووسپش

کارەساتاوی و شادییرووداویلرد،ھر پردەیکی پشانۆی ژیانی کو
ئازارەکانی بسفتوسۆن،چیرۆککانی تاڵ و شیرینن،یبسرھاتکان. ھمجۆرە

رەکان ھگبیان ئکتوکرن،وجوکانی سیر و ماندخمناک و ھست بزونن،
ورازونشوی  ھنیوسدەی تژی للم دوو برگدا ژیانی زیاتر ل .پ ل رازونیازە



و خبات و ژینگی ئدەبی و مملکتی شیعر و ھسارەی پخشان و نووسین
د مامۆستا بھشتی جوانی و خۆشویستی ژیان و برھمی شاعیری گورەی کور

م بیرەوەرییاندا شاعیرل ل.شرکۆ بکس ل چاپکی رازاوەدا برچاو دەکوێ
کی درەنگدا بنمی خۆی داوەتوەی ژییانامیاری نووسین زیاتر پشتی ب ،

دەنا ھیچ کلندەر و دەفتری تۆماری .روناکی زەینی خۆی و بیرتیژی بردووە
ئم دیاردەی وای کردووە،ھندێ . رۆژانی نبووە،بۆ یاداشتکردنی رووداوەکان

کی ێ، بر تیشباس و خواست ک خونر چاوەڕیتی و شرکۆ دەب لیان بدو
ی نکونرووناکی زەینھاوڕێ . کندێ لھ وە دەکات کئاماژە ب رەدایر لھ

 کانی رەنگندێباشتر نزیکھبیر مابکانیان لبیرەوەریی وەدا .لک ئتل
کو ":دە رک و کین دوور ل بووردووانسنگفراوانی و ل کانی ببیرەوەریی

من پم وای ئم پیەوکردنی ربازکی باش و ."کای کۆن ب با کردن نووسیوە
داوای لبووردن ل خونرانیش ھمان کات، . ب ھیوام ببت سرمشق بۆ ئاییندە
مرج نیی ھموو شتی": دە وەک ل.دەکات گر شتکی ل بیرچووبت

واوی ووتبراستی و تژموونی "بھ وە بتستدەب رەدا ھۆکارەکو ل
،ب "بیرەوەرییکان  ئدەبی و ھونرین تا سیاسی و کۆمیتی".ئایینوە

لگڵ ئوەشدا ھشتا توا بدی ...درۆکردن لگڵ قناعتکانیدا لم بوارەدا
شاعیر ب گشتی حزی گورەی ل .نین،یان وەک خواستی ئو دەرنچوون

ندنی خوژانرەکانی دیک کان و رۆمان و چیرۆک زیاتر بووە،لسوەی بیرەوەی ک
.ئدەب

باوکی و ھتیوبوونی فایق بکسی بگانوەیکی دتزن باس ل مردنی 
ل شاری دا بووە ١٨/١٢/١٩٤٨ئم رووداوە ل .نی دایکی دەکاتبووخۆیی و بوەژ

داخوازی خۆی لسر . ساییوە٨پدەنت بھاری تمنیتازەھبج و ئم
ترمی باوکی بۆ سلمانی دننوە و ل کاتی ناشتنکیدا ھردوو شاعیری گورە 

کۆم بیرەوەریی .کامران موکری و حم ساح دیالن وتار دەخوننوە
یکی لوان ئوەی سات باوکی لماوە / سرنجاکش ل باوکی دەگتوە

شیعری بووە،دایناوە و

چی تۆی زەبوون ...نبردمنخر! ... ؟خۆ ترسنۆک نیت....من کوردمتۆ چیت،
.. ھر ب ئیتیفاق! چۆن رزگار ئبی؟.دوودی و نیفاق! کرد؟



ئوجا دت .و رۆی بکسی باوک دەکات١٩٣٠ئیلوولی .٦کی کورتی پاشان باس
و تمندا دوو لو سردەم.کردنی خۆیسر سرەتاکانی دەست بخوندنوە

کمانچژەنی وەرگردراوی پیرەمرد و .ب تایبت سرنجیان راکشاوەکتب
دا ب خزانوە ١٩٤٥شرکۆ باس لوە دەکات ل .شیعروئدەبیاتی رەفیق حیلمی

دواتر ل کشانی .بیرەوەری خۆش لم رووەوە دەخات برچاو.چوون بۆ سینما
ماڵ و شقام و گڕەک و دوکان و مزگوت و ،ی سلمانیسکچکی جوانی شار

کسایتییکانی سلمانی ل ھموو توژەکاندا بسر دەکاتوە و مافی 
یدا بۆ دادەنمرھب یی خۆیان لڵ .شایستگر زوو لرکۆ ھران (شکام

موکری و دیالن و عبدو جوھر و فرەیدون علی ئمین و موحڕەم محمد 
ریم و حسین ئاللی میرزا کد و جحمردی و گۆران و برایم ئد ھحممین و ئ

کاکی فالح و ووردی و ھژارو رەفیق حیلمی و بشیر موشیر و، جمال وعارف
ل ژیانیدا دەچت دوو .و زۆری تردا دەبت ئاشنا)شارباژری و پشو

جارکی و)قوتابیانی کوردستانبزوتنوەی (دەبت ئندامیجارێ .رکخراوەوە
.)کاژیکـکۆمی ئازادی و ژیانوە و یکتی کورد(دیک دەچت ریزەکانی 

باس ـ بوون ئندام ل کاژیک داـبداخوە لم وستگیدا ووردەکارییکان
ل ل ئاکامدا ئزموون و تاقیکردنوەیکی نابکام و نابدڵ نمایش ناکات،
ت ب رووی سرکردە و برپرسانی ئو کۆمیدا،دەنا مامۆستا ب تایب،دەکات

دواجار تمان . توە پی دی نتوەیی و کوردستانی ماوەشرکۆ تا دوا لدانی تر
وە نییتی پکی کاری حیزبایو شاعیرەو کئ ک نر . دەگوەشدا ھڵ ئگل

.ژیکدا پشمان نبووەکاوەک ئاماژەی پداوە  ل کارکردنی ل رکخستنکانی
ملمالنیکی توند ل نو برەی ،ئو رۆژگارەی ئو تیدا چاالکی سیاسی نواندووە

چردەیک بیرەوەری ،لم رووەوە. ستکان دا ھبووەکوردایتی و چپ و کۆمۆنی
.تۆمار و بو دەکاتوەکۆمۆنیستکانناخۆش و تاڵ و ھوستی نرنی لسر

وانل:

کۆمۆنیستکان ھراسانی دەکن و ژیانی ل تاڵ ،ل بشی ناوخۆیی بووە١٩٥٨ـ
ارباژری چووبووین ئوارەیکیان  من و ش".دەکن، ب ژاوە ژاوی عراقچتییوە

دەرەوە،وەخت گڕاینوە ل الین کۆمۆنیستکانوە شوشیتاڵ و کتب و 
".دەفترمان فدرابووە دەرەوە



ئمیش لگڵ چند کسکی دیکدا،سردانی سلمانی دەکات،کات بارزانیـ 
کۆمۆنیستکان دەرفتیان نادەن و بدروشمی کوردستانی دەچن پشوازی بارزانی،

قوتابی عراقییکان ب ئاڕاستی عاقچتی و ئمش ب ".دەبت شڕ و ھرا
رۆژگارانی ک عراقچییکان ئو ."ئاراستی کوردستانییان بیکدا ئھاتین

ک ئامانجی ئم بوو )معاریفی کوردستان(سووکایتییان ب کوردایتی ئکرد و
 یانکرد بعاریفی قلیاسان(ئم.(

ل زمانی گۆرانوە بۆمان ل دیدارکیدا لگڵ مامۆستا گۆرانی شاعیردا،ـ 
ۆڤت بوون  کراون ب دەگتوە کوا قوتابیی عراقییکان ک بۆ خوندن ل س

ویستی نواندبت،گۆران قسی کردب و ھدیارە دەب . جاسووس بسر گۆرانوە
.ب واتایکی دیک پشمان بووبتوە ل ربازەکی

کۆم خراپ و ھوستی نادروستی ،ەکانی تری ئم بیرەوەرییاندال الپڕـ 
ردنی کۆمۆنیستکان بسر سیخوریکبتایبتی .کۆمۆنیستکان دەخات برچاو

سا مر و مامۆستا عیزەتحە(ح ھیتلخ ن ) عیزەتالی ل ماندارەدانی ئسل
.رژموە ب راپۆرتی کۆمۆنیستکان بووە

داوای ل دەکات ببت ئندامی جاللی میرزا کریم ک کۆمۆنیستکی کورد بووە،ـ 
.دی وەرامی دەداتوەحیزبی کۆمۆنیستی عراق و ئمیش ب تون

ی جژنی نورۆز دەکرتوە،دا ل تووی ملیکی سلمانی یاد١٩٥٩لنورۆزی ـ 
( :دەکاتیزبی شیوعی سعید ناکام دەیخونتوە ل شوندا ھاواروتاری ح

،نھوەی ناوی کوردستان ئردئبریدا لرا دروست ).سزم و ھش بمب
.کوردایتی بگژیدا دەچنوەالینگرانی دەکات،

ـ رۆی نرنی کۆمۆنیستکان ل نو یکتی نووسرانی کورد لقی سلمانیدا و 
چندن ووردە گلیی و رەخنی رەپوراست ل رەفتار و گوفتاریان بوپڕی 

.ئازایتییوە ئاماژە پدەکات

رکۆ بکس ش،ناب ئوەمان ل بیر بچ، لسر بیروباوەڕی کوردایتیدیارە،
وەک چندانی دیک زۆر ب توندی بربرەکانی کراوە و ب خراپ لسری 

، ن کوت ەل شرکۆ ن دەستبرداری پرنسیپ برزەکانی باوەڕی بوو. نووسراوە
جگ ل ئرکی لم بیرەوەرییانشدا،. داوی چلحانی ب فڕی ناحزەکانی



و دەروونی ساغموە باس ل شتکان ھر ب زمانی گوڵ گانوەی راستییکان،
.و کسکان دەکات

،م شاعیر راستتدا بووە، یان باشتر بپاڵ دەسندێ قۆناغدا شاعیر لھ ل
ک ھلوەی گش ئس زۆر پکرکۆ بش  یان نزیکبووە، لل نن بز و الی

تی ھبژاردووە و کمو زۆر سنگریی پشمرگایئو،ببنمیدانوە و دروست 
ھموو ئم . لگڵ ئازار و ژان راستقینکانی رۆژانی میللتکیدا بووە

،یھزریی تناعو قمی ئرھشی بنگاوانپرسی ھ واوی بباوەڕی ت ک
.رەوای میللتکیی و ئرککانی سرشانی وەک  رۆشنبیرێ، سرچاوەیان گرتووە

دا ک لالیم کامران موکرییوە "رۆژی نوێ"ۆڤاری یکم برھمی ل گ
ل دا دەچت ریزی شۆرشی ئیلوولوە،١٩٦٦سای ل،بوکراوەتوەدەردەچوو،

ب سارد و سی برپرسان و دەزگای پاراستن، دەیناسن و دەزانن کاژیک بووە،
لو شۆرشدا لدەزگای راگیاندن .دەچن ب پیرییوە و مامی لتکدا دەکن

وە بو دەکاتوە و دەبت ئاشنای زۆر "کاوە"کار دەکات و کۆم برھم ب ناوی 
شھید عبدولخالق معرووف،ھژار موکریانی،دشاد مسرەف، ( ل کسانی وەک 

دواتریش ل بغدا دەبت .)عوسمان سعید و سعید ناکامسیدا ساح یوسفی، 
رەفیق چاالک و رەمزی قزاز و حمی مال کریم و عیزەدینی (و دۆستی ھاوکار

چاالک دەکات و رەفیقلرەدا ب تروتسلی باس ل لوەشاوەیی.)مستفا رەسول
لک بھرەمند بووە ل خزمتیدا و زۆر شتی لوە فر خۆی وەک قوتابییک گ

دوای گوای چاالک دەدات،گواھییک بۆ ھونرمند ھر لو میاندا، . بووە
برەو ول کۆمۆنیستی وازی ھنابتواوی ل رووی باوەڕەوە گۆڕاوە "گرتنکی

."ال برجست بووبتواوی باوەڕی بسربخۆیی کوردستان کوردایتی ھات و
، چۆنییتی یکگرتنوەی ئیتالیا{ل کۆتایی شستکاندا دوو کتب وەردەگێ

}شڕی چتگری

کاک شرکۆ ئم . ینیشی وەرگاادیارە دواتریش پیرەمرد و زەریای ھمنگو
ب ک تاک زمانی بگان بوو بیزان،  کردووەبرھمانی ل زمانی عرەبییوە،

ئو برھمانی ل بغدا لگڵ دەستی دوومدا بوی دەکردنوە ب . کوردی
ل سر شیعری شارەکم ل .میەوە بوون،وەک ناوی نھنی دووە"پیکان"ناوی 

شرکۆ .رۆژ ل زیندانی بکرەجۆی جاللییکاندا زیندانی دەکرت١٠شستکاندا 
ئحمد ساالر، عوسمان چوار و کمال سابیر و (دۆستی نزیکی ھونرمندانی وەک 



جاللی میرزا (لگڵ.بووە)ئازاد جالل و مامۆستای گورەش رەفیق چاالک
قیادە مرکزی و خۆی وەک کۆن کاژیکک )نیست و حسن عارفیکریمی کۆم

بیاننامک ل ئامادەکردنی خۆی . بیاننامی روانگ دەردەکن١٩٧٠سای 
ل بیاننامی دووەموە کاک شرکۆ .دواتر کمک دەستکاری کراوە.بووە

لوە دەکات باس ٢٢٥دەکوت برشاوی ب کافرکردن و رەجمکردنی،  ل الپڕە 
٩٧٤سای .ماکی بردباران کراوە و تنانت ھوی تیرۆرکردنیشی دراوە

لگڵ کۆمک ئدیب و نووسری وەک،ئمینی میرزا کریم،مستفا سالح 
کریم،رەئوف بگرد،تایر ساح سعید و سالم منمی دەچن ناو شۆڕش و کاک 

پرەگرافی مل.گرمیان لدەکات پشوازی ،بپرسی ھزی خباتفتاح ئاغا،
رایم ب.  دیداری برایم ئحمد گیشتووەژیانیدا باس لوە دەکات ل ناوپردان ب

ئحمد ئم دەستی ئوارەیک داوەت دەکات و ل دوتوی باسوخواستکانیاندا 
ک باسیش ھات سر باسی ھوستی سیاسی مکتبی سیاسی و قیادەی "

ئم (اشکرا و لبرچاوی ھمووان وتی تا برایم ئحمد زۆر ب ئنی،مامۆسبارزا
ۆ وچانکی باش بمامۆستا شرکۆ،دەگیتوە!). ھبووین و ئو پیاوە راست بوو

لسر جوامری و دسۆزیی و ،اغا دادەنقسکردن و ستایشی شھید فتاح ئ
رە قسان دەکات و بجوامو کتی ئتی و کوردایوئازایناو " باوەڕی ئل

فرماندەکانی شۆڕشی ئیلولدا،کم کسیان وەک شھید فتاح سادە و ساکار و 
سروەختکیش ل سرەتای ".لزان و رووخۆش و بو و رووناکبیر بوون

ک گوی ل وتارکی ناشیرین دەب لسر شھید .ن . ھشتاکاندا، ل  رادیۆی ی
ل ل رووەوە گلیی و رەخنیاندەنووس بۆیان ونامیکی زۆر توند فتاح،
.دەگرێ

:دەنووس"پنگ کگتکی ئیلوول"شاعیر ل شاکارکدا بناوی 

ی خم پۆش"سورکو"زۆرجار 

بۆ مرگی کوت و پی ئسترەیکی جوانمرگی خۆی

داربروویکی سووتاوی خۆی،

!وە و بووە ب ققنسگریاوە و ھقرچا، کانییکی خنکاوی خۆی

،بم قت ئوەندەی ئو رۆژە سر ب تم و تارومارەی



 تاح"کتاح "ی کوڕی "فی رەوەزی"ف

،ی زریان و کمردی تیا شی خون بوو" فتاح"

قت ئوەندەی ئو رۆژە

نگریاوە و ھنقرچاوە و نبووە ب ققنس

دواتر

...گودان بوو بۆ زانین... شھید ک مامۆستا بوو

...رگا بوو بۆ حرف و

ئاوات بوو بۆ دوارۆژ چـــرا بوو بۆ پۆل و

...شھید ک پشمرگ بوو

...خون بوو بۆ سنگر و...ئاگر بوو بۆ چک و

،ئاوەزکی ھمیش رۆشنیش بوو

**بۆ ربری کردن 

 رودەمی دروستبوونی پارتی سۆسیالیستی کور١٩٧٥لـپاسۆکـ ددا س تد
، رەزامندی خۆی بۆ کارکردن، دەچن پیوەندی پوە دەکنھاوبیران پشوە،

وەیای ئودودەداتل گفتی ھاوکاریی و ھیوای سرکوتنیان . نیشان نادات
،نرەس دساتی رۆژانی شۆڕش ھرگم ل رەی پمیر و سشاعیر چیرۆکی س

کوکۆی دەرونی " کۆچ"ب نووسینی قسیدەی دەرئنجام. ھرەسمان بۆ دەگتوە
:شاعیر دە.خۆی دادەمرکنتوە

قسیدەیکی . ی بوو ل ژیانی ھونری منداقسیدەی کۆچ، وەرچرخانکی نوع" 
لوان لو ل .گانوەی تراژیدیای ھرەسکی گورە بوو.درامی فرە دەنگ بوو
نموونی وام خۆمدا،بازدانک بوو ک لوەوبرل ئزموونی .قوپی گرمی دەروون

ئاونکان یک جۆر .زمان رەنگین ببوو ھر رەش و سپییکی جارانم نبوو. نبوو
".داڕشتن و ون و ئیستیئارەکان ناباو و نبیستراو بوون.ئاون نبوون



وەک خۆی دەکات،و ئدەبیدواتر باس ل خۆ دۆزینوەی ھزری و ئایدۆلۆژی
وەییکتکی نتییم رووەوە . سایل ژی باس لدوورودر ریی بکاریگ

لسر ) جوھر و فرەیدون علی ئمین و ئحمد ھردیعبدو(
.بوونی دەکاتدروست

"سرتاپا گوھر..گزنگسرتاپا عبدو جوھر،"

:نیشانی پخشانشیعرکی مامۆستا شرکۆی و دەوئم نا

عومرێ ل شو ..تمنک...چندین وەرزە

قسیدەیک بووە ب مۆم ل دمای و داگیرساوە و

ل ھرکوێ بم من ئو مۆمم ل گدای و. ناوی عبدو جوھرە

لسر چیا ئو وەختی بردمان کردبوو ب کتب و 

.      گوا ھور ب کاغز و قم ب گیا

ر لم ھو رۆحدا بوئناری ئۆقیانووسدا...گک ل

... لگڵ خۆمدا ئو پیاوەم برد بۆ ئوروپا

.زەردەخنی ئو عیشقم برد بۆ الی لۆرکا

ھمنییکی ئو حیکایت تنیایم لگڵ خۆمدا برد بۆ چیخۆف         

ئویان کردی ب زەردەپڕی شیعرک و ئمیان کردی 

باریکل و ل سیبریا کۆیلیکیب چیرۆکی شمشاکی 

لگڵ خۆمدا خۆشویستیی. سۆڤیت بۆ خۆی لیدا

ئو پیاوەم برد دام دەست ھتاوکی پست رەشی        

خوارووی ئفریقا و ئویش کردی ب یک مدالییای

*کسکی رۆژی ئوینی ئازادی و کردیی گردەنی ماندال 



دواتر ل بالوکراوەکانی یکتی .ی خۆی دادەنتئمان ب مامۆستا و دروستکری
ەوە شت "جوامر"بناوی نھنی ک ل شاخ دەردەچوو،،نووسرانی کوردستان دا

بۆچی ل ، کلرەشدا دەیوت تیشک بخات سر ھویستی. بو دەکاتوە
م و ستمی بعس ئو ھر بقمکی برانبر ب زو. ک ەوە نزیک بووە.ن.ی
دەنووس کوا ب شیعر بشداریی ل موقاوەمتدا .وانیویتی برەنگاری بکاتت

:دەنووس٣١٦تا ل الپرە ...کردووە

وەک رکخراوکی ،ئگینا من و کۆمی مارکسی لینینی رەنجدەرانی کوردستان" 
چونک من بوام ب مارکسییت نبووە و رۆژێ ل رۆژانیش !سیاسی کوجا مرحبا

 کی ملکردووە. ھیچ حیزبل دا کارم ن".

ئو شاعیرەی ھژینی دڵ و وردبونوەی فیکر و سادەیی :شاعیری ھونرمند" 
خۆ شیعری . دەربین و قووی ناوەڕۆک لیک تنی یکگرتوودا قاڵ بکات

ئم پناسی العیرە الی ."شۆڕشگی ھر ب ھاوار و نڕەنڕ ناب ب شیعر
شاعیر ل وستگ گرنگکانی دامزراندن و چاالکی یکتی دواتر.شرکۆ

ئاماژە ب چۆنتی . نووسرانی کورد دەدوێ و کش و گرفتکانی دەخات برچاو
پیوەندییکانی لگڵ زۆرینی نووسران و ھونرمندانی کورد دا 

ئو یان من ھر ل زووەوە شیدای خوندنوەی رۆمان بووم،:دەنووس .دەکات
ندنوە نبوو چونک ک خو.وودیان لوەرئگرمتوژینوانی ک ئمزانی س

ر رەوت و !.نووسینیش نابسکی زۆری لریوەی چیرۆک،کاریگندنخو
لم رووەوە زۆر ب تروتسلی لسر ئم باس ل ."ئزموونی شیعریم ھبووە

بکوو بۆ اردە نانووسم،من بۆ یک ھبژ".دا دەروات٣٨٨ـ ٣٨٥الپرەکانی 
چونک تنانت لناو خکی سادەشدا ھبژاردە . ھموو ھلبژاردەکان ئنووسم

یر ھھ".دواتر دە:"فراندنئ ب ژی نییکورت و در ر . "شیعر بسل
. زمانی جستش قس دەکات و باس ل شوازی خوندنوە دەکات الی خۆی

ندن:" دەنووسخو ر شیعر بسدەنگ و لوەی بوە زیندووترە وەک لوەی باش
بم ئگر با شیعری جوانیش بت،. کاغز یان ب چاپکراوی بیخونیتوە

 کرێ ل(ک یان )تارێ(جوانیش ئیلقا نمانچک( ت بچواسراو ئکی ھی
جوودەنگ و بوە بدیوارەک! ل کندەیوە باندرایجوانیش خو م کب

. ھفیندا و یان شپۆلک ب زیندوویی گوت لی و ئیبینی نک ل ونیکدا
بکوو پیوەندییکی ھر بریتی نیی ل تۆنکانی دەنگ،ە،خوندنو



یوە ھر و دەستیشی سش و جوومای لش و سل دینامیکیشی ب". شاعیر ل
 خست و دا باس ل گل ل٤٢٣و ٤٢٠،٤٢١،٤٢٢رووپرەکانی 

.تایبتمندییکانی خۆی دەکات و دیوە شاراوەکی خۆیمان پ نیشان دەدات
دەنووس:

خۆم و ھندجاریش الوازی و ترسنۆکی خۆم ھیچ پاساو بۆ ھکانی " 
رم ھی نمنووسینای، بتایبتی لھندێ سردەمی ھندێ شیع. .ناھنموە

کم کس دەتوان بۆماوەیکی دوورودرژ من پیاوکم . ئاۆزداوە شڕی ناوخۆ
چونک،بزار نما بژی و بگرکم{ لئم زۆرە و ببۆم ، بۆزوو زوو د

رەنجم، ئڵ دەککبووم، دۆودۆشاو ت م کم توڕە دەبم،برە زۆر ،کجگ
شونی پارچ .ھندێ جاریش قسم رەق، دەکشم و دەوروبرم ھراسان دەکم

سزێ لم بگۆڕن،دەھری دەبمکاغزەککم . ر مسروشت وەش چاکم بب
تۆکردنوەم .من رق ئستوور نیمو ساتی و ھیچ ل دما نامن، ھی،ھر ئ

م .}نییکی منداراستی من پیاووتم دیاری دەکات ! بلسوکوەی ھمیزاجم ش.

دەبم تیرکی لبرانبر جوانکانیاندا بقدەر من ئاشقی ژن نیی،کس
گل جار کردوویانم .ئم سیفتم زیانی زۆری پگیاندووم . بشوارە کوتوو

من وەک شاعیرکی منداڵ .بتوە و دایاندۆشیوم و شوککیانداوە لسری لووتم
باوەشم بۆ گرتوونتوە بم ھیانبووە وەک جانوەر گمارۆی داوم و تفرەی 

ب بیرم نای ل ھیچ موعیدێ ، ی قوالپکیداوم و کردوومی ب چشن
دەنگم ناخۆش نیی. ز ب رەنگی رەش دەکمل منداییوە ح.دواکوتبم

ل کاروباری ناوماڵ دا دەست و پ .ئدام باشبجۆرەی گوی لنگیرێ،بم 
جاری وا ھی چوار پنج مانگ ھیچ نانووسم و .ل ماتماتیکدا خراپم.سپیم

.ت ئبم و وەختی وایش ھی ل یککاتدا دووکارم لبردەستدایخریک ش
.وازیلناھنم تا تواوی نکم،یان نووسینچووم سر ھر پرۆژەیک، شیعر 

واندایکم پا ،ک بر ژیانم رۆمانگتیئیکرەکییزم .سشیعر ح ل جگ
سرزەنشتی خۆم من ب توندی .ل ھونری شوەکاری و گوگرتن ل موزیک

زۆربی ھرە زۆری ئو ک ئو ئیرادەیم نیی،،دەکم،رقم لخۆم دەبتوە
سرجمی !.برھمانی ل ئوروپا و سوید نوسیومن ل چایخانکاندا نوسیومن

برھمی شیعری ھیچ شاعیرکی عرەبم ب تواوی نخوندۆتوە و برھمی 
ئگر ئوروپی بوومای .عرەبییوە بووەدنیاشم ل ری زمانی شاعیرانی



لدوای شیعر ئگر مسلیکی .ھاورکانم ھر ھموویان ژن ئبوون
کۆمیتی ھب من کاری بۆ بکم داکۆکیکردن بووە ل مافی ژن و پیامی 

کولتوری ئیسالمی، ک گوتاری ب الی منوە .یکسانی و برامبری
گورەترین ھۆکاری ئم داڕزانی ل رۆژھتی چتی،کولتوری زاتی،عرەب

من لگڵ جیاکردنوەی ئایینم ل دەوت،تا ئمش نب ئازادی .ناوەراستدا
حاڵ ئازادی مرۆڤ و ئازادی بیرورادام.تاک مگوت .من لوەدام مزگل ئگل

 و و کلیس و کنیس و میخان و کۆری مولحیدەکان و ئایینی ئزیدی و سائیب
من ھر لسرەتاوە بایخکی زۆرم ب ، .ھرھموویان ھبن و رگیان لنگیرێ

ئوەتی ل بیرم شیعرم .ئو بھرەی خوندنوەیشم تدا بووە. خوندنوە داوە
ب دانیشتنوە نخوندۆتوە،چونک ھستمکردووە بشک ل لشم ئمرنم و 

ئیلقا ، .جوونوەی دەست و سرم.کردنمئمیش ب گشتی کار ئکات سر ئیلقا
پویستی ب ھموو ئندامکانی لش،ل قوڕگوە بۆ پنج،ل سرەوە بۆ 

رەنگینکردنی رەنگ لوەختی خوندنوەدا،ئاگا لبوون ل .جووی ھردوو الق
برزی و نزمی و چرپ و ھموو ھمایک کاریگری خۆیان ھی لسر ھستی 

."گوگر

٢برگی

ئم گرفت ب شاعیر نائاسوودەبووە بوەی زمان زیندووەکانی دنیای نزانیوە،
ی و بۆی نر درەی سگرێ کو ژایی ژیانی بۆتوەدرکراوەت .. ل ک کنسا

ل عۆدەی فربوونی زمانکیان نایت و پرشان بووە نیشتج دەب،سویدیش
.یوەبدەست

خۆزیا : ئازاری پ دەبخش، تا ل شونکدا دەئم کماسیی ھندە خم و
دەب ئم حزەی چند ....ایبچاوکم نبوای و پرفکت زمانی ئینگلیزیم بزانی

گورە و بھادار بووب، وەخت،شاعیر ئم ئاواتی تمنی دەخوازێ، بالیوە 
رەزایی و سانای،ئندامکی فرە گرنگی لش و ژیانی لدەست بدات،برانبر شا

.لزەت بینین ل رۆشنبیریی جیھان و خزمتی زیاتری ئدەبیاتی کوردی

بدەست دن و ١٩٨٧/١٩٨٨ل رێ و رەسمیکی شکۆداردا،ختی تۆخۆلسکی سای 
نووسری شاعیر باس ل نامیکی . کۆم کسایتی دیار پیرۆزبایی لیدەکن



ی یان مبداخوە ئم نا.ناردووە،ک بۆی ھادی علوی دەکات عرەب،یگورە
.بگیکی بونکراوەتوەچند

ون،نام، " ب باوەڕی من ئمان خاگلکن، لتک چندانی دیکی وەک 
گانزمانی ب کراون ب شی کمانرھو بکان، ئمرھلیستی ب " دەبن ک

یی ل ئو کۆم ونیاخودکماسی ئم برھمی مامۆستا شرکۆ، 
.ئلبوومکیدا ـ وەک خۆی باسی دەکات ـ پارزراوە بونکراوەتوە

ھبت ھموو ئو بگ و نام و ونان بیرەوەرییکان ب پزتر و دەومنتر 
.دەکن و نرخی باسکان ھکشاوتر دەکن

تووشی موعانات و دتنگی دەب ل تنیایی و نامۆیی غوربتی ١٩٨٨سای 
ناچار پنا دەبات برگوێ گرتن ل ..دا، ئم ئازارە ورانی دەکاتسوید

گۆرانییکانی ھونرمندی گورە حمی مامل و وەک خۆی بۆمان دەگتوە 
شپۆلی قورسی غوربت بجۆرێ داغانی ...جاری واش ھبوو لگیدا گریاوە

بکورتی .وستیەشژن ومترسی دەخات سر تندردەکات،باری دەروونی د
ل تی گشت خۆشکانیل چرکسائوەتا.رۆژگارکی دژوار بسر دەبات

ـ جیھانیداوتانیل دیمنی دفنیل دانیشتن رازاوەکانیدا،فرۆکدا،
ئامریکا و ،ئیتالیا،ئمانیا،ئینگلترا،ھۆندە،دانیمارک، سویسرا،ھنگاریا

خیاڵ دەیکاتوە میوانی ھتدـ لوپڕی خۆشی کۆڕی یاراندا، شپۆلی...کندا
ل شقام و و مام ساح و مام علی و وەستا شریفچایخانکی سعی گوھر

و کۆنکانی سلمانی و لووە لزەت لو ساتوەختان دەبینتوە ک لوێ 
ردی و فرەیدون علی ئمین و رەئوف عبدو جوھر و ئحمد ھلگڵ 

.بگرد و ئوانی دیکدا بسری بردووە

بۆ سعید " رۆی دۆزەخ و رەنج و کوردایتی"ل پخشان شیعرکدا بناوی
ر دەوھگ:

لداونی سپیی شاری مامیارە،شاری ئاگر و خۆمشوە

شھیدان ول داونی پاکی گزەردەی ئاونی زیوینی 

ی دایک و مژووی روو سورمانوە"گۆیژە"ل داونی

چندین مانگ و ئسترەی کاکۆڵ سوز



چندین برووسکی تیژی داستان و..چندین رووباری چاو ئرخوانی

یکک لو کوڕە گیان رووناکان، چندین کوڕی سرەمر کوتوونت خوارەوە

 و گوک لکیژارانو،ھک لکیئازارە ئازایان

ئو،گوھری شوچراغی کوردایتی و،سعید گوھر بوو

دۆپ فرمسککی چاوی کوردستان بووککی بناری پیرەمگرون و

ھستی نتوەیی ل پشکۆ گرمتر وئو،ل ئاوی بیانیانی کانیی پاکتر و

یانیشی ل گو سوورتر بووبۆنی تمنی ل نرگز بۆن خۆشتر ورەنگی ژ

دواتر

..ل ئاسۆی خیاڵ و گوجاری شیعرمدال دەفتری بیرەوەریمدا و

بسی کوردایتیوات ھونی دسۆزی و" گوھر"

گوھر ھژارکی زاڵ بوو،ئسپی تنگان و دەستی وەفا و

***گوگنمکی برسی و ،گۆمکی تینوو بوو

پروانی رۆحی ھمیش بسر سلمانییوە، فیوە و نیتوانیوە بای خیاڵ و 
،ل ھمبر دا سرزەنشتی خۆی١٣٠١٣١ل الپڕە .بسرھاتکانی ل بیر بکات
:خادا دەکات٣ل ھندێ برھم و ھوستی،

پخشانی لسردەمی ھبژاردنی پرلمان ب ناونیشانی ـ دەربارەی ئو١
'" قدەنگبدە بھ وزدەنگبدە بڕی ی٢".سردەمی شسدژی .ن.ـ ل ک ل

ـ وەک شاعیرکی ناسراو ٣.دەنووسبزوتنوەی ئیسالمی شیعرێ بۆ جبار فرمان 
.ی بۆ بۆنکان نووسیوە،لوان بۆ کوڕی کۆسرەت رەسولرشیعری زۆ

ل ئوروپا گشتی دوورودرژی بۆ کۆڕگان دەکات و زۆربی وتان میوانداری 
ی نزانینی زمان ب تایبتیئو گرفتانی وەک ھمیش ھاتتونت ر. دەکن

و ب دنیای خۆشویستی و جوانی باس،دامزرن کات دەیوێ .ئینگلیزی بووە
زنرچاو،ژناندا ھب تخۆی د پاچوراز .... دەسترەو ھنی بمکدا تکاتل

کوا دی شاعیر ل : ت قلـ دەچووە دەیوێ خۆی وەک ھرزەکارکی عاشق بدا



 ر ژی شاعیر ھد، نبیست سا میشی شاعیر ھ؟ درەی نفوسدایسکت
باران ۆپو د مان و دەمی تازە خونچژایی ژیانی شاعیر .١٦٦ل . کدردیارە ب

ژن توخمکی زیندوو و ئامادەی برھمکانی بووە،ھر ئمش وای لکردووە ل ل 
تکای .... من خۆم ب مۆمکی پشت سری ژنانی وتکم ئزانم : وس بنو٢١٢

دا ٢٢٧ل ل شاعیر ، ".شرکۆ شفیق"و بن " شرکۆ بکش"ئمۆ پم من 
توە، اعیر و ناودارانی کوردمان بۆ دەگکۆم تایبتمندی کسایتی و ش

رچاوروونی خونرە ک ئمش بۆ ب. باس ل تایبتمندی ھر یکیان دەکات
تبگات ھیچ کام ل کسایتییکان پرفکت نبوون و ھور یک ب تایبتمندی 

...خۆی ناسراوە

ئوەمان بۆ دووپات دەکاتوە ک دا جارکی دیک مامۆستا شرکۆ بکس٢٦٥ل ل 
بھرحاڵ من خۆم رۆژێ ل رۆژان ھستمنکردووە شتک : راقی نبووە و دە ع

قینتی راستراکراقی،شی بووترێ عناو مندا پل یھ .ی : دواتر دەخشن
ئوەتی سیستمی خوندن و ! عراق بۆ من ھر سدارە و دارەمیت بووە

من .پروەردەیان داڕشتووە برنامی فاشیزمی عرەبییان بسرمندا سپاندووە
لسر کوردبوونم عراقی نزانیوە،چونک بردەوام ھرگیز خۆم ب ھاووتی 

مامۆستا ل درژەی ئم، باسیدا برەو دنیای سیاست و رگا .چوسنراومتوە
پویست ل راپرسییکی گشتی : ارستانیمان دەبات و  داوا دەکات چارەیکی ش

سرتاسریدا و ل کوردستاندا و ب سرپرشتی چاودرانی 
ارەنووسی کورد بدرت دەست گلی کوردستان خۆی،بۆ ئوەی نودەوتی،چ

٢٦٦ل !.پاشڕۆژی سیاسی خۆی دیاریبکات

رەنگ بتوانین ئم ب پوختی پیامی ھزریی و ئدەبی و مرۆیی شاعیرتی کاک 
.شرکۆ وەک بیر و رباز دابنرت

باس ل تاراوگ،،دوای نووسینی شاکاری دەربندی پپوول ل دا٢٩٢شاعیر ل ل 
 کی گرنگی ژیانی خۆیدا دەکات و دەنووسرخانندی : خاڵ و وەرچدەرب

پوولمنی رابووردوو< پ بوو ل وە و یاخیی بوونڕانگزمان و . ھ ل
شیعر ھکندنی بردەوام . کودەتایک بوو، ھر خۆم دژی خۆم برپامکرد.بینینم

شیعرنووسین کارکردن لناو .سیزیفانییان ھندجار ھزنانی .لناو زماندا
من ب ئزموونی . جوگرافیا نبینراوەکانی ون و تامان لناو دی گژەنکاندا 

خۆم لوە گیشتووم ئو شیعرەی مراقی گورەی ل پشتوەی، ھمیش داھنانی 



وەیپشت ورەیشی لتی .گدنیای نامۆیی و غورب رەوە باسمان لسوەک ل
مۆستا کرد،دەرئنجام ئو رۆژگارە سختان بوون مایی ل دایکبوونی ما

پوولندی پوەزەنگی  . دەربششتا لی ھمک تروسک ر برانبشاعیر ب
کوردستان دا بدی کراوە ،ھیوا باو نبووە ، ویستوویتی الی خۆیوە بشداری لو 

تیش تاک ھیوای بووە و وکیشیعر تاک چ. رۆژان پ ل نائومدییدا بکات
رۆژی وا ھبوو ل بیانی : دا دەنووس ٣٢٩و ٣٢٨لم رووەوە ل ل . چاوتباوی

سعات ھشتوە لماڵ ئچووم دەرەوە بۆناو ستۆکھۆم و رەشنووسکانم لگڵ 
خۆمدا ئبردوو  چایخانیکم ئدۆزییوە و دائنیشتم و ئمنووسی،ئگر 

وەڕس بوای،ھئسام و چایخان و کافیتریایکی ترم چایخانیک لم 
.ئدۆزییوە و بو جۆرە تا ئوارە نئگڕاموە بۆ ماوە

شاعیر،ب،لدا،لردەمناجۆریدا و س ل ت و پکی ھیجگار تایببارودۆخ
بالی شاعیرەوە گرنگ . پنای بۆ شیعر نووسین بردووە و کۆی ل داھنان نداوە

کرەسی ب درژایی تمنی ٣ئم .چاو و قاوە و جگرەی ل نبێ،بووە
ین،دەنا مامۆستا " ئاو و خۆمش"کوات ئم بگشتی قرزاری . ھاودەمی بوون

شرکۆ نیدەتوانی ل نخشاندنی تابلۆی ژیانی ھونریدا وەک پویست ئفراندن 
لکاتکدا بپوە یک ل خستکانی دیکشی...بکات و نخش بگێ

وەستاوە و ل دنیای خیای شیعردا دەفێ،بوونی مووکشک بۆ دەرھنانی مووە 
.زیادەکانی روومتی 

ی چۆندا، دەربارەی ٣٢١ل لتی  پرۆسدایکییبوونی شیعر،لمن :دەنووس
بم چۆن؟ . ھندجار یک الپڕەی فۆلسکاب ب چوار پنج سحات ئنووسم

ل دووەمدا . نووس ئو لووزەوەی،ک دت و خۆیشم بریم بۆ ناگیرێیکم رەش
ل سھمدا ھوئدەم شن و کوی . سرنج ل ئیقاع و ئاھنگی رستکان ئدەم

ل چوارەم و پنجمدا ب شون کلبرەکاندا ئگڕم،ل کودان و .وشکان بکم
بم . ڕەک و ئیخمالوەتا دوا رەشنووسی الپ.ئو رەشنووسان ئدڕنم. بۆچی

 ک،نمرم ئرتاسوەی سک نووسینی موو کارەکواوبوونی ھدیسان دوای ت
. ئینجا ئیتر ئمیان ئبت دوا رەشنووس  و ئامادە ئب بۆ چاپکردن

دواتر باس لو پداویستی و خست تایبتان دەکات ک بۆ شیعر نووسین و 
دەمی شیعر نووسیندا پلو دەنووس یانویستی پ : زی سپی بر کاغسمن ل

چونک وائزانم ئو .ناتوانم لسر کاغزێ بنووسم ختدارب.خت ئنووسم 



ھکی کشراوی سر پڕەیک چی بت،وا ،ئاخر دەن!ختان رم لئگرن
ھندە ئازاری رۆحی شاحیری داوە و دەبت بربست لبردەم تاڤگی شیعر و 

،پویست شرکۆی شاعیر، بسر چند ئاستنگ و گرفتدا زاڵ !بنۆڕە!. نووسیندا؟
بت و لچند ب و وەیشووم گرە خۆ ال بدات،تا برھمکی دەخات سر 

ئگر چند دکیش بنووسم .لسر پارچ کاغزی بچووکیش نانووسم! کاغز؟
رەنگ زانینی ئم تایبتمندییان و ئو کش .ھر ئب لسر یک الپڕە بت

و ھوایی شیعر الی شرکۆ بکس ،ھر ئوە نب من و تۆ پمان خۆش بت لی 
. ن بۆ شاعیرانی ئاییندەشئاگادار بین،بکو ببت ئزموونکی سوودلوەرگرت

. نیانداھمان کات دەرک کردن ب جیھانی تایبتی تاک کس و شاعیران ل نوا
ک ھر کس و الین و ،بگنویستیئو راستیییدیسان ئمش

و کس نتوەیک ل رەھندی خۆیدا خاوەن تایبتمندی و ناسنامی خۆیتی
٣٣٥مامۆستا شیرکۆ ل ل .ۆیی و بزن ب ر خۆیل کس ناچت و مڕ ب پ خ

دا بکورتی ئاماژە ب شانازی ب دوو قۆناغی ژیانی شاعیرتی خۆی دەبات و وەک 
وە و دەنووستراستی :بۆمان دەگب ی،کو شاعیرانکم لکمن ،بۆ خۆم ی

ولدا و چ لناو شۆڕشی ئیل. شانازی ب دوو قۆناغی ژیان و ئدەبی خۆموە ئکم
رت و ن بدەنگ بووم چونک ندەستم ب کوەکی خۆموە گ. 

من ئم ھاوبشیکردنی خۆم . یش ل شیعرەکانم دوورکوتموەو ن ب جست
لچاو ئو فیداکاریانی ل نبردەکانی موقاوەمتی بعسدا ئکران، زۆر بچووک 

.م ئھاتبم ھر ئوەندە لدەست ئ. ئزانم

 باسی ب رکۆ خۆی لمامۆستا ش،وەیئ وەرییانم بیرتشی ئککی باخا
سرباری پگ و رۆڵ و سنگی خۆی، .دا بدوور گرتووە) من( و) من(پاوانکردنی 

شان و بای ل خۆی نڕواندووە و خونر ب ستایشی پوچگراییوە سرقاڵ 
.ناکات

بۆ .دەبی و ب زمانکی ئدەبی برز دارژراوەئم بیرەوەریی، بشوازکی ئ
بھق گل بسرھات و رووداوی . ھر پردەیکی ژیانی،ناونیشانکی داناوە

.ووردی تۆمار کردووە

ل مخابن نیتوانیوە، درژە ب نووسینوەی بیرەوەرییکانی ،تا سردەمی پش 
ن ل باس و خواستی سیر و  دیارە رۆی ئم چند سای دوایی،پ.مائاوایی بدات

.بۆ خونر باکش دەبوون



ل مامۆستا شرکۆ، ک ئاگایان،و دۆست و برادەرانیئماوەتوە بن، با
کی دیکلرکۆ شتگمامۆستا ش ،یوڵ ھالدا و ھن ببک تی لچاکی خزم

. دەومتر بکنشارای بیرەوەرییکانی شاعیرب چپک و مۆی خۆیانبدەن،
کی رۆشنبیرییرکندەش  ئشاعیر، ھ ر برانبب کمند ئش چمئ....

دیارە ل .ئو کۆپل شیعرانم بۆ بپزکردنی بابتک ھناوەتوە: سرنج
ل کاتکدا شیعرەکی بۆ فتاح ئاغا و سعی ....چاوناکونبیرەوەرییکانیدا بر

.پنکراوندا چایل دیوانکانیشگوھر

گۆڤاری رکخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی خوندکاری کورد،:  *سرچاوەکان
وروپا ـ سۆکسئ ١٩٩٧ی ٢٤/٢٥ژمارە کورد ل

٧٤رۆڤار ژمارە ** 

١٩٩٤ی ١٩خوندکاری کورد، ژمارە *** 
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