
ل خام و تفنگ                                        ،شھیدک )حمشوقی(موالزم

برلین٦/٥/٢٠١٤ھۆ برزنجیی 

دەھاھندە سخت و چند پیرۆز و ئارامبخش، ھمان کات،دا، یادی شھیدکوەستان لبردەم شکۆی،
ل بنون ل باوەڕ و قیک ل وورە،بسیک بتکوکب تایبت گر ئو شھیدە،. دژوارە

ھاوبیرکی ربازی ل جۆشوخرۆشی کوردایتی،بخوقنبورکانئامانچ و زەریایک ل خۆشویستی،
.بتپشمرگیکی دسۆزی نتوەسرکردەیکی ھکوتووی شۆڕش و، بتکوردایتی

زیرەکی و! لرزۆک،ئاخر دەربارەی چی بنووسیممدەستوپنجی قمگرتن ھمبر ئم یادە برزەدا،ل
دیمنی.!ی و لخۆبووردوویی ئم پشمرگ بئمکئازایتلوەشاوەیی ئم رۆ جوامرە،یاخود

شخممش بکشکدەب و رۆشنبیریییان،ی ھزر و باوەڕی پمتان چیرۆکی ئوەبۆ بگ .ا لو
یان ئاماژە بوە !نبووری کوردستانلتلتکب سنوورە دەستکردەکانیباوەڕی ،شھیددەسپبکم

!.ھبووکستییکی سادە و ساکاری ،بدەم

شرەنگیند ووشم چویست،، ئئاستی  پ رزەلب ھادەتم شتی ئبو ،دا نئ توانو ن
ریتداباوەدابونمتی ئو ھیدان، لتی یادی شنڕپنیکالسیکییاساو،تنزبب.ربۆیھ

،ردەشس تیشک خستنکۆشانی لبات و تتی و خرگایشمناوی،ژیانی پوەپکگرتنی
ت، ل دووتوی ئم تک تۆ مبسگرم و شیرینترین بابتک بت،،سربخۆیی کورد و کوردستان

.برچاوت کوێ ین و یادنامیدا،ھست دەرب



خۆ . ، موچکم دێ بلشداشھید حم شوقی دال تک ھدانوەی ھر الپڕەیک ل ژیانی
رەکمگ روەختسوەلکنام یادە بکرەو ئنگچمبئاست ، تردەدنگابر ووەکانمم ھھل

ل ئاخر .نیگامکورت دنی،کمتماشای کسایتی ئم ک شھیدە دە،وەیشنیگایکگۆش
،پانۆڕامایب چند ووشیک جبج بکم و،ئستم زۆر پرۆشی ئوەدام  نتوانم ، ئم ئرک

بکم تابلۆیک و بیخم بر دیدی ،ی وەک شھید حمشوقیسرکردەیکتکای ژیان و خباتی
.ئوەی بڕز

ھست و رامانی و بۆ چند سات  ،وەیادی بکینوەھنووکدا،لم گشتیئم شھیدەی گرەکمان
.گوفتارکی تایبتمندیی خۆی ھبووھموو جو و رەفتار وبکین ھاوڕی خۆمان، ئوەش 

تییسایوکیکوانلورە و لریبووگتی و پرنسیپی جوامشقی کوردایدەب و عئ رزیی لو رەوشتب
 نیازی لکۆشانداو بستا. تتا ئناسۆرە و ھ ل ھیدبوونی پردی شوەگکا ساوەک پشکۆ چزە شبۆی

ندەسناومان ھرگ و ھج ل.

٣٤ ستا،لئ ر لژا و ٦/٥/١٩٨٠ساڵ بتی کوردستان،ھاوبیری ھی رۆژھزیک،شاری بانن دا ل
پشمرگی دسۆز و سرکردەی کمونی ،پارتی سۆسیالیستی کورد ـ پاسۆک ـ و بزوتنوەی ئازادیخوازی 

.ەستی دەوتی داگیرکریی ئرانی، ل ناخافدا شھید دەکرێبد) حم شوقی( کورد  موالزم

ھژاری کوردپروەر چاو ل باوەشی بنمایکی...ل شاری ھبجی خۆڕاگر،١٩٥٢، ل سایشھید
ندجیھان ھ واو دەکات. بت وتووانرکرەتایی سندنی سخو بجھ ر لم شارە .ھل

دیبان و ھی ئویستخۆش دەب ئاشنا دەبشیعر و ئ وتووانی کورد دا، بب. کش د یتحمئ یعرەک
:فلسفی گردوونی خوندنی، ک دەفرمووێموختاری جاف، دەبت، ئاین و

پرتانھموو ئان و زەمان عینی  قغان و سو.. ....،چونک خوندن بۆ دیفاعی تیخی دوشمنتانبخونن

دایکی نیشتمانیشدا،دەتوتوە و ھست و نستی یکپارچ دەبت ئودەمشی ل خۆشویستی 
سرچاوەی ئم عشق کوردستانیی،گوزەرکی دیکش ب ھواری شیعری شاعیردا دەکاتوە و بیتکی 

.دیکی دەکات ترازووی کشانی بھای وت و نرخی خۆی

سوورەی ئم دەشت خوناوی جگرتان گو.........امبوورن حورمتی بگرنب بقدری بسریا ڕ

خوندنی ناوەندی و ...روو ل شاری سلمانی دەکات،ب ئاواتی خوندن و بدەستھنانی پلی برزتر
پاشان ل زانستگی بخدا،کۆلیژی .داتواو دەکات١٩٦٩ئامادەیی ل سلمانی ب پلی یکم ل سای 

ببت دەیویست .کرەی کرد بووزوو ئاواتکی دیک ل کللیدا چل ئو ھر.ئابووری وەردەگیرێ
ر ببربازیی فلۆژیای سکنڕ و تر و زانستی شفسر /ئداگیرک وە بوو،کتناعو  قیشی لمئ

بیت شیعرەکی حزرەتی حاجی قادری کۆییش،ھمیش وردی تنھا ل ئاستی چکدا ،چۆک دادەت و،
: دەکبوو،سرزمانی

شیر و خام ت بدارەدەوپای..............،یم ھمن خامشیر نادیارەئ

بکورتی و کرمانجی داخوازییکی حاجی گورە ل ...زۆر سرکوتووان،ئم خوندنش تواو دەکات
تھنانوە و راستکردنوەی ھاوکشکدا ئنجام دەدات و خۆی ب ئقی چک و شیر باش تیار 



ھر لم ماویدا،دەچت نو ریزەکانی یکتی قوتابیانی کوردستان و قوتابیانی نتوەیی .دەکات
.ێ ب گویداکورد،ھاوزەمان بانگی ـ کاژیک ـ دەدر

ن سنوورە دەستکردەکان توانییان شوخت ل ھزر و روانگی کوردایتییکیدا دروست بکن و دیارە
زۆر زووتر بیاری ئیدی.شار و نو سوپا توانی ب شوارەی بخاتن خۆشگوزەرانی ژیانی گرم و ناسکی 

ێ نکات و دەستبرداری ئسترەی سر لگڵ تواوبوونی خوندن دا،بۆ چرکسات چاوەڕ.خۆی دەدات
بت پشمرگیکی گیان لسر دەستی پلوپایی سوپای عراق دەبت و دەخروبر و شان و گشت

،١٩٧٣ھر بۆیش،سای . ئاخر ھموو ئو ئیمتیازان،نیتوانی دەماری کوردبوونی س بکات...کوردستان
ت نو ریزەکانی شۆڕشی دستان دەکات،دەچل کورراستوخۆ دوای توابوونی خوندنکی روو 

لسر داخوازی سرکردایتی ....ل ئاکرێدەستبج دەکرت جگری فرماندەی ھز...ئیلوولوە
بۆ نزیک دوای سپاندنی شڕی نارەوای دەوتی عراق و حیزبی بعسدا بسر کورد دا،شۆرش ، 

ەبت قارەمانی بر پرسی ھزە تۆپوەشنکانی کوردستان و ددەکرت سرکردایتی داوادەکرتوە و 
ب دەیان تانک و تۆپ و ئامری سربازی تکدەشکن ، حاجی ھۆمرانو گرووی بشی ودەڤرەکانی 

حمشوقی ب .ئیدی ناو و ناوبانگی ئازایتی و ھمتکانی م...فرۆکیکیش دەخات خوارەوە
ری کوردستان دا برتاسوەستو دەبتی ...زوویی بمریش بانگی دەکات و خبارزانی ن ر بۆیھ

ل ماوەیکی کورتدا دەبت فرماندەی ھزی سرتیز و .ی پ دەبخش)ھۆ بش(دەکات نازناوی 
.باکایتی

لگڵ رسکانی پارتی سۆسیالیستی ...دوای ھرەس،رەوانی شاری عممارەی عرەبستان دەکرێ
دوای ماوەیکی کورت پیوەندی دەکات و شرەفی ئندامتی ب ھۆیی دورخراوەییوە، سۆکدا کورد،پا

ندەست دس بۆ ریزەکانی...بنجام دەدات و دەیان کچاالکی جۆراوجۆر ئ پاسۆک کۆم
شی ..رادەکنجام دابوو، ،١٩٧٨دواتر سارگیریی ئبوو ھاوسزۆر ن شاخ و بارەگاکانیک روو ل

ھوای چوونی ئم ھاوبیرە سرکردەی،لو رۆژاندا بۆ ناو ..پاسۆک دەکاتتی سۆسیالیستی کورد ـپار
حم ...پاسۆک الی جماوەری کوردستان و شاری سلمانی دەنگدانوەیکی مژدەبخش و گورەی دایوە

.ل وش رۆکی برچاو لنو ھاوبیران و الین سیاسییکاندا دەگێشوقی 

ھاوبیر حم شوقی،رۆشنبیرییکی فراوان و قوی ل پرس مژوویی و سیاسیی و نتوەییکاندا 
.خاوەنی کۆم شیعری نازداریش.ئارەزووی ئدەب و شیعری برز بوو.ھبوو

ل . دا،کوت ملکردن"پلی ژیان"شوقی،ھر زوو لنو شپۆل قورسکانی یاسا و دەستووری . م
من داوای لبووردن لرەوانی شادی ئو شھیدە . کورتدا ئادگاری پیاوکی گورەی تدا خمیماوەیکی 

ھمیش زیندووە و دەکم،گر نمتوانیبت،پردەیکی گشی ژیانی نیشانی ئوە بدەم و پتان 
روو ل "لبووردنکم"ھر بۆی ئم دەرفت ل کیس خۆم نادەم و بۆ تھنانوەی بارتقای .بناسنم

دەکم و ئو پخشان شیعرە برزەی بۆ ئم شھیدە " شرکۆ بکس"خرمانی ب پیتی شیعری مامۆستا 
برزی ک "شھادەتی"مگر ھر مامۆستا شرکۆ بتوان پاداشتی .نمرەی نووسیوە،بۆ ئوە رادەگوزم

لبر .بداتوە) شوقی حم(پشمرگ و سرکردەیکی وەک ئفسری پاسۆک و کوردایتی ھاوبیر 
جوانی و بھای تابلۆی ئم پخشانشیعرە،ناتوانم تاک کۆپلیکیشی ل دەرھاوژم و سروبر 

دەیخم بر دیدی ئوەی ھژا

.



دا" حمشوقی" ل یادی

ئو ک مردانی ل مژووی ئرخوانی.کوردایتی قیبلی ئازادیی و عاشقانی ئو رووەش شھیدانن

...ئمدا زامی دەم ب ھاواری سربستی و بردەوام گالوژئاسا ئجریونن

ئاوڕێ لو رووبارە سووران بدەنوە،ئاوڕێ ل تاڤگی خونمان،ئاوڕێ ل ئوینی ب گردی وەک ھتاو

...ل ھر کوێ ئوەستن بپرسن...وەک ڕنوو بفری لوتککان.پاک

ردا،ل زەرد و ماھی چیاکاندال گرووی کوەکاندا،لبر کوی بنا

بۆ چیرۆکی مرگی...بپرسن،گوێ رادرن.ئوەستن...ھر ماکدال شقام و ل کۆن و لبر دەرگای

گوگنم و مرگی کانی و مرگی دارستان و مرگی ھزاران ھزار گوبرۆژەی دخوازی 

.خۆری ئم وت جرگ سووتاوەمان

ھموو گیک ج پنجی خناوی...ملکی شھیدی الیھموو بنچک سرگورشتی 

وەیکی پقوربانیی..

رگمردێ شیعری جوانموو بن بوە...ھتنخوئ...دەشت ی پنموو ئاوھ

..رووناکی خۆبختکردن ئنووستوە

ل یک نابینوە...ئم و شھیدان و خۆشویستی و ئازادی 

م کوردستانمیش....ئسک سووتاوو بووەھ ...

چاوی ئسترەی برژانگ درژی خونگرمی)حم شوقی(

..گیان پاک و رۆح سووکی ئم شارە ئازیزە

کوڕی دەم ب خندەی گوژە... کوڕی داربڕووی پیرەمگروون)وقیحمش(

...یان وەک ئسپکی یاڵ گ تبربوو...وەخت وەک ککی چاو قترانی 

... ب تیری عشقی کوردایتی گرفتاربوو

ھژارانی ئم وت ئنجن ئنجن کراوە..سنگر ھاواری ل کرد....ئازادی بانگی کرد

...گای ویژدانی ئویان گرتربردە

نگجتی و بۆی نی کوردایقیبل کاتیتوانی روو نن

..بدەم گردەلوولی شۆڕشوەداگوی الوتی خۆی ..وەک ھموو ددارکی راستقینی کوردستان

..چووە ناو مرگوە...چووە ناو تندووری ئاگرەوە

ژیانی کسانی دی خۆش بکات و گردنی خۆی بکا ب مۆمکی کافووری و لسر...بۆ ئوەی ژیان

نمری دایبگیرسردی نبتاش...



شترل گوباخ رووگ)حمشوقی(ل گوڵ خندەدارتر)حمشوقی(ئو دەم، 

 م"لقۆزتر"م... ند"لرگتر"سیامج رووی کردە شاخ... ب

ل وتی چقۆ و پتی سدارە و دۆزەخی بعسییاندا..ئو دەم ل وتی ترس و بیمدا

...پشمرگ ل کوی سپی کمتر بوو...ل تاریکستانی دوای ھرەسی ئیلوولدا

وەک پپوولسلمانک ناو بناو ئبینران، 

..سواری پشتی مرگ و چارەنووسکی نادیار بوو...سواری ئسپی زریان و )حمشوقی(ئودەمی 

کم کس ئیورا..ل مای خۆشیا ب دەنگی برز بدوێ..کم کس ئی ورا

نی خۆشی بدرکی خۆی الی سیننی دھدا..نبینو رۆژگارە تووش و چاوچاو نئا ل..

تا ئاوی ئازادی..رووی کردە سرچاوەی گیراو..نھنگی بعسییانبۆ کوشتنی )حمشوقی(

لبر ئوینی سربخۆیی... لبر خۆشویستی بندەن و داروبرد و...بۆ شاری تینوو بردات

م نیشتمانر مانگی ئازادی ئبابووکی ت...لیشتشت و گھری جزەی ھاوس...

ب پلوسککی بفراوی تری ئم کوردستانلوێ بوو ...ئشکوت تاریک و توونکان و

لو رۆژگارە مترسیداراندا....بوو ب چرایکی تر بۆ رێ و بانمان..بوو ب رەگکی تر بۆ سرفرازیمان

..بۆ ئایندە و بۆ دەغ و دان.. بۆ ئاشتی..بۆ منداڵ..بۆ ئم)..حمشوقی(

.و ب ئاسۆیکی سیماگشبوو ب بارانکی سوز و بو. بوو ب ئسترککی چاورەش

..بوو ب گۆرانی و بستی ژیان

..خونی ئمی ل پژاوە..ھموو شون لم وت زامدارە

کگی خون و شیری سر ملی ئمبوون: نوورەکانس..گوزانی سر لشی ئمبوون: انسنوورەک

..داسی سری ئم بوون..مخفرەکان و پادگاکان

ردەمی ئو مردەزم و دو و درنجاندا،ل ب..لو ئاستاندا

ل تلبندی دڕکاوی ئو بۆس و کمیناندا 

گلنمان ھوەرین : سدان...رووبارمان خنکان: سدان...ئسترەمان کوژران: سدان

..سدان، سدان ئاونمان وورد و خاش بوون...ووشمان سربان: سدان

لوێ ل پشتوە پکراو...ھۆیانییش یکک بوو لو)حمشوقی(

.ەنگینی تای ھوەریلوێ پلکڕ

بۆ سر لوتککی شاھۆ مانگی رووخساری ببین...دەم و چاوی ئو ببین..بۆ سر گۆمی زربار

.ھی خونی ببین...بۆ سر شانی ئاوەکان



...بۆ جاران...ئگڕموە..بۆ دواوە..ئگڕموە

عاشقی شیعری جوان و شمی تڕ بوو،..ئویش! ل خزاندا یکمان بینی،یکمان ناسیپایزێ بوو

برانبر یکتر دانیشتین،..ئاوزانی وردەکاری و ھونر ئبوو

..ئت ووت گوکی سرچی گردن برزە، خونی گرمی قوپی ئدا

ر چیمن،وەک گزنگی سل شنبای کوستان ئچوو، دەم ب بزە،..رۆحی سووکی

.بۆ رزگاری و بۆ پاشڕۆژ...دی ئاگردانکی عیشق بوو بۆ کوردایتی و

...،کانی زرنگ و ووریایی و ھۆشیاری بوونپ ل پرشنگ،پ ل ئوین، کانی سیحر!! چاوانی گشی

بخۆ ج)بزۆزی(ھموو ئندامکی لش،پنجکانی،توی،بازووی،دەفی شانی،ل ئاگرکی بزوی
...منیش وەرام، ئو سۆراخ بوو،منیش شیعر و خفتکی بردەوام...ئو پرسیار بوو...ئچوون...نگر

ھر یکمان پڕین ناو  توتککی ..چمی خممان ھر زیاد ئبوو،سری ئکرد..رووباری ساڵ ھات و رۆیی
...ھر یکمان بووین ب سبری پرت پرتی شاخ و داخ..ژیانوە

 ر فوراتمن لی سرۆژاوا و...تاراوگ نفا بووم... لبیابانی م ل

...لگڵ شپۆلدا بۆی گریاین!...مرگی ئوم گیشت ال...ک بۆکرووزی ھوای

...ئوا ئستیش ئازادیی و کوردستانکی ب بعس...لگڵ فورات دا پرسمان بۆ ئو دانا

...وەکو ھموو شھیدانمان...رسئوا ئستیش زەماوەندە و کوردستانکی ب ت

..یش بووە ب گوباخک و کچی مژوومان)حمشوقی(زامی گورەی 

بوو ب ئسترەی سر سر)حمشوقی(چاوی گشی ...داوتی ل قژی و ل توقی سر

گردنی بووە ب چرای زەماوەندمان...بوو بدار ھناری گوڵ کردوو)حمشوقی(بای رکی 

.ب ئامان...بووەچۆغی 

))ششی)) بکوڕەک رچاوان... تاقیادگاری سپی ب ب...

مان وەک نرگز)) حمشوقی...((وەک گۆیژە زیندووە))حمشوقی((

*..ل گودانی گیان ھگرتووە

*******

وە ) گرووی بش(لو ماوەی ھاوسرگیرییدا کوڕکیان دەبت و ب خۆشی و گورەیی داستانکانی 
 ناوی دەن)شب .( کاک ،شب،ن دەبنی دووسامت تکھید دەبناز و .باوکی ش م جۆرە لب

دایکایتییکی کی میھرەبان و نموونییدایکی وەک شرەژنل. خۆشویستی باوکتی ببش دەبت
.وە دادەنیش و زۆر ب جوانی گورەی دەکات)بش(ب دیار پروەردەکردن و بخوکردنی کاک، دسۆز
.کاک بش،وەک تاق یادگاریکی ئو شھیدە نمرە، ھگری ھموو جوانییکانی باوکتیئیمۆ 



ب تایبت بۆ ئم دۆخی ھاوبیر حمشوقی ی،))شھید((یوەک بی مامۆستا گۆران  شیعر
دە ت،کاتووتب:

ن خۆی بۆ وەتن کوشت و ل ڕی عشقی منا نژیا....ب ب بووکی تازەی یک شوەم گر ھات سر نعشم

پ م بوو لخشموەزیفرم بکا ستنی چیا و ک........     :ناوی وداو روەردە کرد بۆ من لتۆی پ ژیاک..!

، ئو ک ))حمشوقی((بۆ یادی ھاوبیری پشمرگ و سرکردە،کاک موالزم ،ھزاران چپک گوڵ
ھیدەی، کناوی تشپ ی لککو چ خام کانیربوەییتن وە و ۆپکی ئاوات و ئامانجتن

گیانی و )) لکی یکسانکوردستانکی ئازاد و گ(( خۆیکردە بردەبازی گیشتن ب نیشتمانکی ژیا و 
...بخت کردلم سرەڕێ پیرۆزەدا خۆی

 مھیدە،بۆ ئم شیادی ئ،میشکی داگیھوەزەنگی نیشمانشش داگیرساوە، لکی گراویرکوەک چرای
...رپی ھنگاوی خبات و تکۆشانمان رۆشندەکاتوەبرووناکییکیپ ل توولری ھمووتدا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ماپری من ...ل دیوانکانی مامۆستا شرکۆ بکس دا چاپ نکراوە,ئم پخشان شیعرەش: سرنج
www.pasok.eu..پاسۆک دەرم ھناوە

ب ،کپشمرگدا و برگی کتبکی لگڵ دەستیک )حمشوقی(موالزم ئو ونی،شھید 
.نووسراوەبھ سویدی T.Wallströmلالین،١٩٧٥سای )شاخکان تنیا ھاوڕمانن(ناوی


