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ناوەڕاستی برلینی رۆژاوا،برانبر ب کلسای یادەوەری٢٢/١/١٩٨٨برلین 

:روونکردنوەیکی پویست

ش." کاتمئاوی خۆ ورەمان "نووسین بو بیرەوەریی شاعیری گ ژیننام،
.  م خوندەوە،ھستم کرد، کۆم کلنی تدای" شرکۆ بکس"

یی مامۆستا شیرکۆن و رەنگیش بچاوی  کلنکان محکومی توانای یادەوەر
.بایخوە تنڕواندرابت

ماسییک ھر کامیان بت،الم گرنگ و مبست بوو، لرەدا یک لو کھۆکاری 
خ و تایبتمندیی خۆی ئوسا و کۆڕانی مامۆستا شرکۆ  بگموە،ک بای

داوەئدەست نستاش ل.

مژوویی و ئدەبییوە خونر لی ئاگادار پویست ئم کۆڕە ل رووی...یکم
.ب و ببت الپڕەیکی  دیکی  تواوکری ژیننامی شاعیر

کوردستانی، ئوە تاک کۆڕک بوو ،ک دوو الینی پم وای تا ئو سات، ... دووەم
یکتی نیشتمانی کوردستان و پارتی سۆسیالیستی کوردـ پاسۆک ،پکوە بۆمان 

.گا

لگڵ الینکاندا،باس ل،ل کۆبوونوەی برەی کوردستانیدا، ختسروە
تنھا ئو دوو الینی کرا،ل برلینگانی کۆڕک بۆ شرکۆ بکسپداویستی

.خۆیان نیشان داو ئامادەیی سرێ، رەزامندیی 

تی و بکی بدولموئمن دەشتی لکاک ع ،بیرم ل ساین بپاسۆک ،ھ ندەش ل
ک شرەفی ئامادەکردن و پشکشکردنی بختوەرم،. کاریی کۆڕەک ئامادە

کاک دەشتی تنھا دوو سرنجی بچووکی لسر . م کوت سرشانوتارەکش
کاک شرکۆش ل لیستی ناوی برھمکانیدا . وتارەک ھبوو، پکوە چاکمان کرد

.ی زیاد کرد"رووبار"دیوانی ،

دەم ئوە بوو، ئم وەک بستم لرەدا ئاماژەی پبخاکی باکش، ک زۆر م
کتر دڕندۆک بووینپاسۆک لی ردوو لرکۆدا ھڵ کاک شگدا لردەمکاک . و س

شرکۆ برانبر ب وتارک ک ل ئای سووری کوردایتی ،ئۆرگانی پاسۆکدا 



بوو یی کراوی کاک شرکۆ نووسرابوو، ب گللسر شیعر و ھوستکی دیاری
ھسان ب ،مایی رگریی و بربست ل ئاستنبووبۆ من،ل ئوە.لمان

.گانی کۆڕێ بۆ ئو شاعیرە برزە

 کنی یخو وەی گشتی ،پاسۆک بکوردستان ،دوای ئاشتبوون ر وەک چۆن لھ
ـ ھاوبیر بستون ـ  لشڕی شھیدل کادرە ھرە قارەمان و تکۆشرەکانی

یکتی نیشتمانی دا، ھاوخباتی و ھاوسنگریی و دۆستایتی بۆ قیوان 
ھمان کات لرەش بو کارە ھاوبش،دەمانویست گیانی ،کوردستان سلماند

.وانماندا، قوتر بکینوەل نتبایی و لکنزیکبوونوە 

، مامۆستا شیرکۆ ب دیارە، جی خۆشحایی،کوا باس لوە بکم چوار رۆژی رک
اد ە ب تازە ھاوبیری ھژام ، رەوانشتاز،ئو کاتش. و گیان، میوانی بندە بوودڵ 

ھواریو جی و ری دروستی نبوو،کاک شماڵ عزیز،ل کوردستانوە گڕابووە
سوودبخشمان بھجگار پ ل شادمانی وکیئیدی کات. ھدابووالی من 

و گوێ ل مامل لناو برلین داانگانوەی بسرھات و شیعر خوندنوە و گڕ
دوا سات ک دەبوو . بردە سر ... و میوانداری ئازیزان وگرتن و حم ساح دیالن 

ۆ مای بندە و کاک بگڕتوە برەو سوید ،کاک سالح رەشید ھات بکاک شرکۆ ، 
.بۆ فۆکخانشرکۆی برد

بھای سیاسی و مینۆکی ،وخایکی تری،ک پویست تیشککی رووناکی بخمسر
 ،یلو رۆشنبیریی ھ وەیوە،ئم چاالکییی ئر رنجی توانیم باری س

. برانبر ب کاک شرکۆ بگۆڕمھاوبیران ، ب تایبت کاک ئازاد مستفای نمر،
لمدا کاک ئاراس وەلیش،ک برپرسی لقی ئوروپای پاسۆک بوو، رۆی ئرنی 

کبوونوە و تھچوونوەیی ھاوبیرانی کۆن و نوێ، گونجائم لکنزی.خۆی گا 
ی ئو دوو کسایتی و ھاوبیر و ھنگاونانیان برەو  ئاشتبوونوەببت دەروازەی

ویستمان. خۆشکارەک خشی بی بکی دیکش خۆشییمر ...ئم ھئ
ی و لسر ئاستکی برزتر و گورەتر، گیانی تبایھۆکارەش وای کرد، 

سرکردایتی لقی ئوروپای لو ئانوساتدا ،. تبوونوە برجست بتئآش
ب سرپرشتی کاک ئازاد، " پیام " پاسۆک ب نیاز بوو رۆژنامیک ب ناوی 

یھم الینیکم ژمارەی ب چاوپکوتنکی دوورودرژیبیار درا،. دەربکات
. کاک شرکۆ بو بکاتوەستی فرە رەھندی، ھزریی و رۆشنبیریی و ئدەبی و ک



سرئنجام وەرامکانی . اد دا،  الی من ماونپرسیارەکان ل نووسینکانی کاک ئاز
.!؟.ب کووەبواتایکی دیک نازانم سریان نا. ھیچی ل شین نبووکاک شرکۆ 

تم بابر بۆ ئنچیرۆکی پا بوون ،م راستییانر ئسنووسین ل.

ک ل کۆڕەکدا، ب ئامادەبوونی ژمارەیکی ئو ووتارەی بندەی،ئمش دەقی 
برچاوی کوردی ئاوارەی، ھر چوارپارچکی کوردستان ل برلین،  پشکشم 

پم وای دەبوو کاک شرکۆ لسر ئم کۆڕەش بدرژی،وەک ئوانی دیک .کرد
وای ل مامۆستا ھر ئمش.بنووست،چونک  ئوسا گلکی ال گرنگ و باش بوو

شرکۆ کرد،چندین جاری دیک برلین بکاتوە ب ھواری شیعری خۆیی و دڵ و 
دەروون و ھستی نامۆیی ئم، ب شیعر و جوانی وت و ئازایتی پشمرگ و 
پیرۆزی شھید و گورەیی کارەساتی ھبج و ئنفال و بھای دۆزی نتوە 

.زاخاو بداتوە

و الوازی ھز و بارودۆخکی ئو سردەم،الی خونر زەالڵ بتھیوادارم کات و 
ھ کات بن م لزی ووتارەکپ. وەی وتارەکوکردنرەدا، بئامانج ل چونک

خانی رووداو و باسکانی ل  پاشخان و پش ئاگاداربننیی، ھندەی مبست
. ئم کۆڕەژینگی



٢٢/١/١٩٨٨ردەم رایشتاخی ببرلین دال

میوان ئازیزەکان،

بناوی ھموو ئامادەبووانی ئم کۆڕە شیعرییوە ..خوشک و برایانی خۆشویست
وەکمان بخرھاتنکی گرمی شاعیری ئازیز و خۆشویستی گورەی نت

وە ل ناخی دوە سوپاسی خۆمانی پ . دەکین"شرکۆ بکس "،مامۆستا 
کشانی ئرکی ئامادەبوونی بۆ گانی ئم کۆڕە برانبر ب رادەگینین،

ل . شیعریی بۆ کوردەکانی دوور ل نیشتمانی دایک و ئاوارەکانی شاری برلین
ھمان کاتدا بخرھاتنکی زۆری میوان خۆشویستکان دەکین و سوپاسی 

.ئامادەبوونیان دەکین

...بڕزان

وا ئمۆ راستوخۆ رووبروو کی زۆر و خۆشحای ھمووان،مایی شادییک
لرەدا بدیداری شاعیری ھژامان،

شاعیری رابری شیعری برگریی و نوخوازی کوردمان،



شاعیری خاوەن ووشی رەسن و پیرۆز و شیرینی کوردیی،

شاعیری  دروشمی شۆڕشگیی و کۆندەری و نبزی  میدانی شیعر و ئدەبی 
مان،یکورد

شی یار و چکوشی کرکار و پشتی زامدار و شکاوی زەحمتکشاعیری ھۆرەی جوت
کورد،

شاعیری چ و کو و دار و برد و کانیاوی کوردستان، 

شاعیری خاک و نتوە و زەمینی داگیرکراوی نیشتمان، 

شاعیری ھاوسنگر لگڵ پشمرگ نبز و گیان لسردەستکانی کوردستان،

ھردەم زیندوو و تاجی سروەرییکی شھیدان،شاعیری کاروان نمر و 

شاعیری دیاربکر و مھاباد و سلمانی و قامیشلی،

..شاد و خۆشحاڵ دەبین

خۆ  دەکات نیشانی گوڕدان،ب نۆرەی خۆی، وەک شقاوھنان ئم کۆڕەش
و ی ئدەبکمان فراونترکردن،لبردەم بشت و دەومندبرەو ئاسۆ 

سنوورە دەستکردەکانی ل قفزی دیلی و شکاندن و سینوەیزگارکردنی ر
.جوگرافیای ناسروشتی سپاوی ئمۆی کوردستان

شاعیرمان ھر لسرەتاوە،وەک ک شاعیرک و شۆڕەسوارکی ... بڕزان
بادەست و لوەشاوە و بھرەمندی میدانی بوارە جۆربجۆرەکانی شیعری کوردی 

ی رباز و شوازکی ینوە و تیدا شرەفی رابری و دروسکرئمۆمان ھات میدا
ی و نوی شیعری بدەستھنا و خۆی ل سیمای شیعری زۆربی شاعیرانی برلخۆی

.رزگار کردووەھاودەمی 

زمانی شاعیر،زمانکی ھژنر و راپڕنر و بابت و کرەسی خاوی 
ئاوات و "ستمی نتوایتییئازار و ئشکنج و چوساندنوە و "شیعرەکانی

بیت و بالۆرە و گنجینی رەسن و خواست و ئامانجی نتوەکیتی،
ن و کاوەی داستان نمرەکانی مامیارە و بردەقارەماکلپووری دەومندی 

ر و برایمۆکش. ئاسنگمانمانئکدەدەبرزی ئو و بینی پتی زکن کۆ



.دیمنی رەنگینی ئاڵ و وای کوردەوارییە ، شاعیررووخساری شیعرەکانی 
سنگری شاعیر،سنگری پشمرگی،سنگری شۆڕشی کوردە،سنگری 

ھر ئم ھۆکارانی،کوا شاعیر  ..تکۆشان و خبات بۆ ئازادی و سرفرازی
سرکوتووان و ب سلیقان مامی لگڵ ووشدا کردووە و دەیان تابلۆی 

ی رەسن و برھمی دانسق و شاکاری ئدەبی برزی بۆ خوقاندوین و شیعر
 وەکردوویمانکدەبی ئوت مریی بن ماونو ب.

...میوان بڕزەکان

ئگرچی حزمان دەکرد زیاتر ل دنیای شیعری شاعیر و ھونر و تکنیکی 
ن،بم لبر شیعریی شاعیرمان بدون و مشتوماکی باشی شیعرەکانی بکی

و نبوونی توانای قمی ئم بۆ ئو کارە مزنانکمبشتی و الوازی و
پویستی نی ئم کۆڕە و، ھمان کات ئو کارە،لبردەم  سازداکمدەرفتی

قبیھ یدانو ممی شارەزایانی ئ . شتنیگمان کاتدا،دەست رانھ ل
و لسرووی گرفتکی دیکیردااعیئم بسر سرجمی برھمکانی ش

ک خواستکارین ب زمانی شاعیر خۆیتی ،خودی ئامادەبوونی ھمووشیانوە،
و اتوەم ناتواوی و دالنگینی ئم بدپارسنگی ئو شیعرە برزەکانی یخۆی

.بۆ روون بکاتوەباشتر ئم الینمان 

وەی بپرسین شوە ئوجا ماوەت؟رئیس کککۆ ب

گر دەیان ،کوا ھر یک ل ئمدنیاین،و زۆر لی ئگرچی المان روون
ئوا چندین کۆپل شیعر و بیتی شیعری شاعیری خۆشویستمانی لبرنبت،

دەین، جا لم دەالقوە. بۆت وردی زمانمان و ھۆگری ھست و دەروونمان بووە 
کوردییکانوە ب ئاشکرا و ب ۆڤارە رۆژنام و گرگای،ل زۆر ل مژە شاعیر

. پیداکردووەدابۆت خۆراکی زۆرمان و ھاوڕیتیمان لگنھنی شیعری
تتییحوکمی ح ۆش بموە ئوەیی و دیسانتژوویینمو سیاسیی،ک

ختانسی شاعیر،،خۆشبکرکۆ بکشورە و دیار،وەک سیمبۆلی گرووی رووب
انتر و رەوانتر و پیرۆزانتر و ئاشکراتر و جربزبۆتوە وجماوەری کورد 

و ھاوچارەنووس و بۆت ھاورێ و ھاوخبات و ھاوسنگر،رەفمندانترش
بم لگڵ ئوەشدا ب پویستی . کش رەواکی نتوەکیھاوپناسی

کیی دەزانین تیشکک بخین سر ژیانی شاعیر و برھمکانی و ئو کار و چاال



ھاتنی بۆ ئدەبیی مزنانی، ک دوای بجھشتنی کوردستان و رووە و ئوروپا
پساندن و ھوی وی پشکش کردووە ناساندنی ئدەبکمان ب گالنی جیھان

دەبی ئمارۆدراوەشکاندنی کۆت و زنجیری دەست و پمان گو دەدات ک
.بکات ی زامداری دۆزەکمانرئاوی جستسارژکردنی برینی تیئاواتخوازە، 

کوڕی شاعیر .لشاری سلمانی لدایکبووە١٩٤٠ی و لسای ) شرکۆ(عیر ناوی اش
.و نیشتمانپروەر و چاونترسی کورد فایق بکسی نمرە

 سلمانی و بغدا تواو ـ خوندنی سرەتایی و ناوەندیی و ئامادەیی پشسازی ل
.کردووە

 م شیعری لکی ـ یوە١٩٥٧ساکردۆتی ژین دا برۆژنام دا ل.

یـ دیوانپ کانی بشیعریی وەیان بریتین لوبوونی بسا:

تریف و ھبست، کژاوەی گریان، من تینوتیم بگ دەشک، کاوەی 
ئاسنگر،ئاسک، کازیوە، دوو سروودی کوی، رووبروو ل چیادا، کشکۆی 

.پشمرگ، داڵ و رووبار

 دەبی تری لمی ئرھراو و بمسیلی وەرگمی شیعریی و چیرۆکی ترھدەیان ب
گۆڤار و رۆژنامکاندا بوکردۆتوە و ل میدانی وەرگرانیشدا ب شاکارە 

ی ئرنیست ھمنگوای ))پیرەمرد و زەریا(( جیھانییکان ،برھم ناسراوەکی 
.پشکش کردووین

وە ک ب نیازی چاالکی بزوتنوەی ئدەبی گشتکی شاعیری ئازیزمان، لو رۆژە
دەست پکردووە و ل کوردستان داباوە،ل پناوی ناساندن و ئاشناکردنی ئدەبی 

ھر ل سنووری خۆراوای کوردستانوە و ناوچکانی . نتوەکمان ب جیھان
 بدەیان چاالکی برز و خزمتی مزنی برۆژھتی ناوەڕاست و ئوروپا،

:ئمش بکورتی چاالکییکانتی. نتوەکمان گیاندووە

" رشاد ابوشاور" لسر پشنیاری چیرۆکنووسی فلستینی ١٥/١/١٩٨٧ـ رۆژی 
.کۆڕکی شیعری بۆ ساز کراوە

ـ زۆربی ھرە زۆری رۆژنام و گۆڤارە عرەبییکانی فلستین و لوبنان و سوریا 
الھدف، { ناسراوترینیان . شتیان لسر نووسیوە و چاوپکوتنییان لگڵ کردووە



العاصفة، التصدي، الثقافة الجدیة، ء، السفیر، الموطن، المصور،الحریة، میسان، الندا
.البدیل و دواجار الکرمل

٨/٤/١٩٨٧رۆژی ـ ل الن و ھاریکاری جیھانی کی مافی گن کۆمالیل
ک تیدا...بارەگاکیان ل ئیتالیای،دەعوەتکی رەسمی شاعیری ناسراومان کرا

پشکش کرد وشاعیر سرکوتووان زۆر برھم و چاالکی ئدەبیشرکۆی 
ۆژنام و گۆڤار و ک بدەیان رسرکوتنکی مزنی بۆ گلکمان تۆمار کرد،

دەزگای ئکادیمی و کسانی ناسراوی ئیتالی پشوازییان لکردووە و شتیان لسر 
بیار دراوە ھبژاردەیک ل شیعرەکانی شاعیر ل نامیلکیکی . نووسیوە

.رازاوەدا، بکرت ئیتالی و چاپ و بوبکرتوە

ل شاری ڤنیسیا ٢٨/٤.ەاری فلۆرەنسا گرتووشیعری ل شکۆڕکی١٦/٤شاعیر رۆژی 
 رۆژی ٩/٥و ل شاری تۆرینۆ و ل مان شار ٥\٢٢دا لھی شیعری لکی دیککۆر

.گرتووە

گورەترین ھۆی وتی سوید ل ستۆکھۆم ک ب ھۆی گل ل٨/٨/١٩٨٧رۆژی 
ھر لم کۆڕە مژوویی یدا شاعیری .کۆڕکی سرکوتوو دەگرت،ناسراوە

ختی سروەریی و مدالیای زینی ووشی کوردی ل برۆکی مزنمان توانی 
ختی {ئدەبی نتوەکمان بدات و ختی جیھانی ناسراو و بنرخ 

.بدەست بھن}تۆخۆلسکی

جارک ب شاعیرکی ختی تۆخۆلسکی، ختکی ئدەبیی و ھموو ساک
.ارەییدا بژیک لدەرەوەی نیشتمانی خۆی ل ئاوجیھانی ئدەن ، 

.کۆڕکی شیعری ل شاری بۆن گرتووە١٦/٩/١٩٨٧ـ رۆژی 

و برھمی نوی دواجار خواستکاری سرکوتنی زیاتر و چاالکی ئدەبی برزتر 
کات،مزگنی ھیوامان وای ب زووترین.دەکین مامۆستای شاعیرمانشاکاران، بۆ

 تببمان پ رابگن و)نۆب(و ھوای بدەستھنانی ختی برز و بنرخی 
.کمانتاجی سروەریی و نمریی بۆ ئدەب و نتوە

کشرلین، یب ٢٤/١/١٩٨٨مم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



.دا بوکراوەتوە١٥/١/٢٠١٤ھونری  رۆژی ئم بابت ل ئدب و : سرنج


