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 ریوانی خۆشناو مه...  .پسه می حه کره ریوانی و ئه دشاد مه، رگ  مه هیدی جوانه دوو شه
  

باب " یدانی  کی نزیک مهکۆن له،  وه1972یسای  دوا له، تاوین  به له
م   نھۆمی دووهه له، گرتبووکرێ  به کدا کریستانیه  ماه لهژورکم ، "رجی شه
 کان نه به غدا ره ی بههاوین بت بۆ  نه وه ئه،  بوو کتیدوونھۆم  ماکه، بوو
  لك نزیکیر  براده کۆمه  مه وده ئه، بوو  ههربانیان  نوستنی سهوی شه

وبیر ها، ، ک رکخراودابین یه ی له وه بئه، ویست کدیمان خۆشده ویه، بووین
می  کره ئه" خر بت یان بهانهید یادی مردو و شه"و هاوریانه له، بووین
 کانیانم  ناوهدا م ساته  له که، تر د ناوک و زۆری خالیعدون و سه،  پسه حه
 دای پشوو ده تی سه وه کانی نه ساله له،  بوویکانسکان خالید،  یاد   وه ته نایه
ناوی باوکیم   تا ئستا  کهعدوون سه.  ۆوهقب رمادا ره برس و سه  پاریس له له
خ  یادی به خوشکی، درابوو  نه سداره لهتا، غدا بوو به مایان له،  وهزانی نه

  . ناین ئه رم و خۆشی بۆ ل  گهی  و کفته دۆمهزوو  زوو، بت
مم  که ناسنامه اغحیف و د، "بوو غرب  ئه" ی ندیخانه بۆ به چووم، وت ی کهپمین جار چاوم  دواهه تا بۆ 

و  ئهتا ئستا ، یان هشت بیبینم نهکانی ژووری عیدام  سه ره حه، بیر چوو بوو م  که له ژوره  یانییه وبه ئه
  .  هماویا خه یم له که نینه موچاوی و پکه  ده چۆنک بتر هه، وه چته هم بیر ن داغه
، ر بووم وێ ئاسنگه له، ناسیم "الم هسل ئهحی " له غدا  به  لهدافتا کانی حه ساهتای  ره  سه له مم کره ئه
، ر ئاسنگه بم به وتی خۆشناو ده(، ر  ئاسنگه دواجار هات بوو به، بوو مان شۆندا دارتاش هه لهم  کره ئه
ی  زۆر شی   بهله  وه دوای ئه، )کات زۆر هیالک دهنیا  ته بهت  ستاکه وه، باشترهین   کارکه وه که یه به

ری بۆ  هتا بۆ ئاسنگ ر و هه قامی عومه شه،  شوعله،  هڕو سه،   کازمیه له، کردمان کار غدا کانی به ناوچه
مین   ئه وه مایه ی لی ده وشۆنانه ئه، م بجگابوو کره ئه. ش چووین سره  و بهکوت،  هندییه، ب یه موسه
، تر بوو المه  سه مه وده غدای ئه ه ب یان لهکی کرستیان و ئاشور ره گه. م که شی ژوره  هاوبه  بهمکرد، نبوو نه

  . م بوو  که ی تدا ئاشووبه
رچی  هه، بووین   مه رده وسه  سیاسکانی ئه و پارتهمو دژی هه، و بوون ره پ چهدا  مه رده سهو لههاورکانمان 

بی  کتی بهزۆر، دنرک مان ده تی دژایه، بوودا ) ی ئازار یانی یانزه به (وی ژر جه پارتکی سیاسی له
  که،  زۆرجدی بووم کره ئه،  وه خونده مان  ده، وت که ده ست  ده دام  دهو بی له ره زمانی عه  به  ی کهمارکس

   بهبیرم دێ، بری ئه ڵ نه ری هه سه ری له سه، کردایه واوی نه تا ته، گرت ده  وه سته ده بهکتبکی 
  .   وه ه خوندیس تا چوارجار،  موعجیب بوون نده ی جاک له که  ئاسنینه پاژنهرنستیی  ئه
، بنوسین   مه رده وسه ی ئهی پارتی کۆمۆنیست که ردوو باه ر هه سه له، م کره تی ئه تایبه به، کرد ده زمان  حه
  یان بهم با ئه،  ژیان ی تیدا دهم رده وسه  ئهزهنی به، ناسین  دهمان  مووالیماستاو چی و بهردوکیان  هه

ت و ماویوت  ستالینیه ئاخر، نزانی  دهیعس تی به سه دهمووالی   به بایانو ئهو  پارتیمووالی 
  ماده (پاشخستنیپشو و) ت وه پارت و ده (سائلی ر مه  سه لهت  هلینینی، کرمۆڵ ببوونمه  رده وسه ئه

جھانی  کاری خۆی به) ی ئازار یانزه (ها روه هه،  ببوویئارداوشانی )  جیھانمارکسکانی (الی له، )وبیر
ر  سه تا له ره کان له بنه په ناکۆکی ناو چه،  کردبوویکان دهررک سه لفری به ت و قه  میلله  بهیتا ئاشبه، بوو
  . ی شاخ بوو کدارانه باتی چه  و خه  هکرکارانری  ماوه جهباتی  خه
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  . م بوو  کهستی نووسینمان ده م به، بوو بینوسین شتمان زۆر ، ک بیرم مابت وه
فری ، نیشان بداتمیتۆدکی تا ، ناسنمبریوانی برامی   دشاد مه به، لکردم  داوایرۆژک، م کره ئه

  . نووسین بت
بۆکۆرکی ، زۆری پخۆشبوو، کرد می که  پشنیازهدشادی برامۆ ب، ند رۆژک پاش چه، برد زۆری نه
  له باشترین ههوتی ، ارارگ دهغدا  به  یشی زمانی کورد ی به کۆلژی وژه له  که، تی کردیناو دهیی  هۆنراوه

 ، ناسم م ده کره ئهوش  له
تای  ره سه، بووادونیا شلۆق، گیرا1977یراستی سا ناوهپش   که کۆره، یاد مابت رکانم له وه برهر  گه ئه
 خۆمان له، بوو  کان نو وه رهپ چه  راوی الوه،  وه برایه ده، کان بوو  گووڵ گرتووه مامه ونه ردنی نه گه
  .  وه کرده سمان ده ی مار و مرو  خشه له، ترساین ده
 ی وه  خۆندنه ستی کرد به ده ، وه نگه قاتکی کاڵ ره دشاد به، گیرا  و کۆرچوین بۆ کۆر، شنم رتان نه سه

  :ی که هۆنراوه
   
  تیشک ببن به 
   وه رگه  دیو دیواری مهم له

   رۆله
  گری مامکی گوده تۆنه

   ربهئاگادا
  سترێ به ی ل ده  نووکی نزه یه ههمام  نه
  ی لی بترسی که م نه به

  هنن ردده کانم ده چاوه،  رۆه
  رووم  ناوگه نه خه گوزان ده

  وت  تیشیک نافه ترسه مه
  بووم  نه نگ ب ده،  تا من وه ئه، نگ ناخنک ده

، وکی دروست کردبوو جه، بکات حم   رهئمه به ،حم ناکات ره خۆی  بهک  ت؛ وهووم  ئه وه  ده له، زۆر ترسام
 کی  یه ۆنراوه ه هک به، ترسم من ئه که، نم تی گهویستم هیما  به، هات ئه لبۆنی باروتی   قه بته

کدا  دوای یه به، روم  ناوگه نه خه کرد گوزان ده هاواری ئه، ماس گرتی ی تر حه نده وه ئه،  وه تربخونته
نگ  ناخنک و بده،  نزه، گوزان " و گومدامشک له،  وه ووته  ده یروم ناوگه نه خه  دهگوزانووسجار د
مم  کره  ئهکییر الی چاو سه به، بوویشت  تگه وه وانه  پچه به می هیماکهدیاربوو ،  وه زرنگایه ده" بووم نه
ستوو  دی سای شه خسه مه وتی؛   چرپه یرکی کردم به ویش سه ئه،  یفی دت  که که  هۆنراوه بهدیتم ، کرد
  .  وهان بری"الق دی حه حمه ئه " ملیی گوزان   به  که شته هه
م   نهرگیز هه، هووو  رهمسر ت مه  که مه ئیتر که، وای خۆم  هه وتمه  که  ورده ورده،  وه هبووم  مک ئاسوده که
 ی ئاگری سور بکاته، وره  هۆکی وا گهبتوانت، غدا ی به مه ده و ئهی کغ بار ودۆزه له، زانی شاعرک ده
  ، بات کردن خه
  ی وت؛ دشاد ئه، گرت  گوم ده وه ماسه  گوی حه مجا به ئه

  ندان به نه بۆ ووتی خه
  کان  دره ئستا لره
  وتن فه تیشک تانه بوون به

  ن  چاو سروود ده نیا به ته
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 هاتبوون و  وه خۆشی ئمه به  ندێ هاورێ که من وهه، لداتدابوو هزی تا ی هپ چهم  کره ئه    . 
  ، رزان په  چه  بوو به ئه،  وه خونده ر دوو دری ئه ههئیتر دشاد ، ان لدای په  چه که که خه وجا ئه

  کاتک دشاد وتی؛
  گرێ و و گوزان تیایدا باڵ ده وه هشتا شه

  ...  وه برته کان ده وڵ گرتووه گو مامه ونه ردنی نه گه
برد  کی نه یه ناسه هه،  راوه گه  له په  بهچۆن هات ئاوا، کردندێ وتوو وژی  هه،  هات له په ک به ندییه فه ئه

؛ پمان  وتی وه یه تووره گوم لبوو به، کی تر هات ندییه فه ئه،  وه کوژانده لی کانیان بای میکرۆفۆنه کاره
   هاتنه له، ا چۆڵ بوود چاو تروکانک  له که هۆله، یان کۆتای پھانی که کۆره، خۆت بت ئاگات لهوتی  نه
،  وه بینینه کتر ده  یه؛ووتی   بوو دوور  وه نگاوک لمانه ند هه چه، چاو دی بهماندا دشاد مان  وه ره ده

  .  برۆین خیرا باشتره وت؛ مم و کره ئه  به وه دوای ئه، واو بت  تهمابوو ی نه نده وه  ئهم که هنراوه
، ج هشتوه بهمشکما   لهجۆشی کی به رییهامرۆ یادگ تا ئه، دت  هۆنراوه  بهتر فرهیفم  که  وه و رۆژه له

نجی  مان ره هر ه سه  لهقووتر به وه پکه که، ویستی  خۆشهیر چیای سیپان سه ج له زی خه  که بۆته
  وت که رکه  بۆم ده ورۆژگاره دوای ئهک  یه ماوه،   هگرداو رسکمانی هه،  وه هاوریانه به، وه ژییانه به بات خه
کی  هی هۆنراوه، یی که  کۆره چینه زانی ده رکه هه، وه هاورکانی خوندهو م  کره ی بۆ ئه یه و هۆنراوه ئه
باش ، ی داینماس ی تر حه نده وه ئه  که، ر  هونه هینکردبوکاتانی  و ئه ژیانی تکۆشانی ،  وه خوندهبۆ

  . م بوو سته،  بووایه دڵ نه بهو چاو  به دا مه و ده  لهبات خه، یشتبوو تگه
م   پاریس ئۆقره له، رێ ده هاتمه 1979راستی  ناوه،  روخانی شای ئران مانگ دوای سدوو، پاش دوو ساڵ

  . گیرا م کره ئه، ک دووساڵ بیستم یه پاش ، گرت
، کرد کارم ده،  هسازی نزیک پاریس شارکی پیشه) مۆنت الجولی (له، شتاوه کانی هه تای ساله ره سه ر له هه

م  کره ئه، کرم یاڵ دیبردم بۆ الی ئه خه،  وه سپه ی چهدم گ جار جار به، کرد سپ ده ق ئاسنم چهڕ به به
  . ی  تاوتوکه م رۆژگاره هم ب کره سپ و ئه م بوو ئاگرو چه سته، عزیبدابوو ژ ته له
، ری دابت به هک دم خ وه، ن که داوام ده فۆن  له ر ته سه  له که، هاواری ل کردمم  که شفهی  رۆژک تا
 میان کره و ئه ووتی خۆشناو دوشه، هاوریک بوو، گرت  ههم که فۆنه له  و تهی بیرۆکه   چوومه له په به
  . هیدکرد  شهموسیل له

م فرمسکی  که م هشت شیفه م نه که سپ کردنه  چهر  سه وه رامه تاگه، رم  فرمسکی گه چاوانم پربوون له
  . تیسماون وانمدا قهإچ رمی له  گه  به و فرمسکانه تا ئستا ئه، ریوم ببینت وه نه هه

، دایهیدکردن  ژوری شه له، ی هه  موهاجه چۆته، ی هک هیدکردنه وی پش شه دشادی برام رۆژی شه، بیستم
  . م گۆرانی ووتوه کره ئه
له که، ) پسه می حه کره ئه، هید بۆ شه، رنستی کورد ئه ( ناوی به،  کی بۆ ووتوه یه شادیش هۆنراوهد   

  .  وه نوسمه درتان بۆئه ندێ  هه که.   یه دا 1999 ی چاپ که دیوانه
  م کره  ئه گیانه
  ی شۆرشان دا کارگه تۆله

  سور بوی کرکارکی جه
  ی ئینسان دا ناو کۆمه له

  نوور بوی ر لهرکی پ باوه
  کی بسنور بوی توانایه، مالنی دوژمناندا له
  ر بویری سوک شیع یه ره الپه، داندا دیوانی کۆنه له

        *  
    وه تی موسله ی په قه  ئه له  
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   وه شۆڕ بوویته
   فاو یشته تا بات گه هه
  ێ مان وی هاوڕهیدان ی شه کۆڕ ووهتا گیانت چ هه

  تاو  هه بوونه
   که زه پیرۆ تاوه ی هه ئه
    م کاروانه ب ئه مت نه خه

   پیاو  گله  بهڕاناگیرێ
  ژی  م ده رده هه
  ژی  م ده رده هه
    وامه رده ژی و به م ده رده هه

تا ، کان موو سنگ شره هه، کرت  ده نفال و کیمیایی ئاماده ئه، ستی کردبوو هه، ریوانی مه دشاد
 نفال و کیمیایباران  ئه رگری له نیا قوربانکانی به ته، ،  وو بھشتج ان کوردستانیزاتکی تر مفاوه

  ،   وه نهووبما
 کدا یه هۆنراوه  له، نفالکردن ئه رگری له بهجۆشی رۆحی ، ستی شۆرشگری ی هه وه رخ دانه بۆ چه

  ت؛ ده دا 26/04/1988    لهدانفال ئهتای  ره سه له
   ته نرخی من نرخی میلله

   یه وه ته نرخی خاک و نه
   یه  کۆه وساوه  چه له م گه نرخی ئه
   ج ناهم م خاکه من ئه

  ک تیا ژیام  وه
  مرم یدا دهرز تیا ربه هاش سه وه

  . هیدکرا  شهی سمانیک  سووره منه  ئه ن له ک ده وه، دا16/03/1989  له، رز ربه تیایدا سه
   
  


