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  سؤران حةسةن زةكيسؤران حةسةن زةكي... ... لةتياضوون بثارصزين لةتياضوون بثارصزين ) ) عةيل قوتيبعةيل قوتيب((باشيعرةكاين مامؤستا ساالر باشيعرةكاين مامؤستا ساالر 
  

   لـه کـک بـوو نـاوبراو یـه. ریوان بـوو ی مه دی بسارانی ناوچه کی شاره خه) لی قوتبی عه(مامۆستا ساالر 
مـۆ هـیچ   تـا ئـه وه داخه هب. وسای کوردستان  ئهکانی کسانیخوازه  یه نگینه ڕه خامهیاناسک و  خه  هۆزانوانه

بـوونی  نـه بۆ وه ڕتـه گـه دهر شـت   هـه ر لـه ش بـه مـه ران،ئـه س خونـه  ده وتۆتـه کـه  نـه م ئـازیزه دیوانکی ئه
ر  و، هـه ئه. کسانیخواز بوو ی مرۆڤکی ئازادیخواز و یه مامۆستا ساالر نموونه.   وتی ئمه یان له ئازادی به

حیزبـی (نـدامی   ئـه بتـه ی کوردسـتان و ده ی ڕزگاریخوازانـه وه  ڕیزی بزووتنه چته تای الوتیدا ده ره  سه له
کـک   و یـه وه بینته کانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئراندا ده  ڕیزه مامۆستا، پاشان خۆی له). شۆڕش 
یـران   و قه وه ک جیابوونه  کۆمه فتادا کاتک که ست و حه کانی شه یه  ده له.  و حیزبه کانی ئه  کادره بوو له

 نـاوی  کـرد کـه  حیزبـی دمـوکرات کـاری ده  لـه و باـه ڵ ئه گه ، مامۆستا ساالر له  حیزبی دموکراتی گرتبووه
رانـی  زرنه  دامه کک له تی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران بوو و مامۆستا یه رایه به ڕوه ی به کۆمیته

  . بوو) ئامۆژگاری(ناوی   به و حیزبه ی ئه رانی بوکراوه ی نوسه سته ی دهندام ها ئه روه ناوبراو هه. بوو
  

نـار چـاالکی   که و له ژیا ری باشووری کوردستان ده ی پشده  ناوچه  دا له١٩٧٠سانی   له  مامۆستا ساالر که
   ئینـسانییه ییـهند تمـه ی تایبـه بۆنـه بـوو، بـه بـی و ڕۆشـنبیری خافـ نـه ده  کـاری ئـه ت لـه ڕامیاری خۆیدا قه

، بـ   بـۆ نموونـه و بـوو کـه ئـه. ر بـوو ی پـشده کـی ناوچـه ویـستی خـه ویـسترین خۆشـه  خۆشـه  وه کانییه رزه به
ری فـری  ی پـشده ی قـادراوای ناوچـه کـه وره  گـه کی گونـده موو خه ربگرت، هه سک وه  که ی فلسک له وه ئه

ــ. خونــدن و نووســین کــرد ــهمامۆســتا ســاالر و هاوڕک ــوه ی بــه  کۆمیتــه انی ل ــشمه رایــه بــه ڕــدا پ ی  رگــه تی
کـانی  ڕه  شـه یـی زۆریـک لـه رمانـده وان فه ئه. تی وایه ته می نه  سته ی ڕزگاری کوردستان بوون له قینه ڕاسته

کـی  ک و فیـشه  چه ر، به سه نگه ش و سه ڕه کانی هندرن و کوه ڕه  شه باشووری کوردستانیان کرد بۆ نموونه
  . ش رگانه تی پشمه ت بچووکترین یارمه نانه رگرتنی ته  و ب وهخۆیان

  
  ی کـه ڕانـه و شه له. دوت ر ده سه نگه کانی سه ناوبانگه  به ڕه  شه کانی مامۆستا ساالر له  هۆنراوه کک له  یه

ی  کـــه  خنجیالنـــه  دا دوو جـــار شـــارۆچکه١٩٦٠ی  یـــه  کۆتـــایی ده ری عـــراق لـــه تیایانـــدا ســـوپای داگیرکـــه
ال عوسـمانی  وی مـه شـیدی حوسـینی و عـه یـد ڕه  سـهیانمامۆسـتا سـاالر، مامۆسـتا. ری سـوتاند سـه نگـه سه

مانـانی   قـاره و لـه) تـی رایـه بـه ڕـوه ی بـه کۆمیته(تی  رکردایه ندامانی سه  ئه ندیل له  مامۆستا قه ناسراو به
، مامۆستا ساالر و  شۆڕشی باشووری کوردستانشکانی ڵ گه  له١٩٧٥هاری  به.  ر بوون سه نگه کانی سه ڕه شه
تـی عـراق  تـی حکوومـه سـه ی ژـر ده  ناوچه له عس که رانی به ی نۆکه سیسه  ده  هاوڕی حیزبی تری به٥٤

  . وه تی ئران درانه تی دیکتاتۆری پاشایه حویلی حکوومه  ته وه ته و حکوومه ئهن  الیه کرد، له کاریان ده
یـان  مجاره ئه.  ئران زیندانی بوون ئران،له شۆڕشی وتنی رکه ندی سه روبه انی تا سه کاک ساالر و هاوڕک

 ،تـی بـوون تی پاشـایه نگی شۆڕشی دژی حکوومه تی کوردستان پشئاهه  ڕۆژهه کاک ساالر و هاوڕکانی له
   ئازادبوونیـان لـه همامۆسـتا سـاالر و هاوڕکـانی بـ.  وه  زبـدانی مـژووه ی نایـه و ڕژیمـه  دا ئـه١٩٧٩   له که

ــ  چــهوتنــی شۆڕشــی ئــران، حیزبکــی رکــه زینــدان و ســه کــسانی  ی یــه ــه کۆمــه(نــاوی  ان پــک هنــا بــهپی
تی بوو تـا  رکردایه ندامی سه  و ئه و حیزبه رانی ئه زرنه  دامه کک له مامۆستا ساالر یه). کوردستانی ئران

ی دنشینان و  وه وانی بزووتنه ران و پشه زرنه  دامه لهمامۆستا ساالر و هاوڕکانی، . هید بوونی کاتی شه
 . وه  کایه تی هاتبووه زگای پاشایه موده  دوای ڕوخانی ده  به تی جوتیارانی کوردستان بوون، که کیه یه
  

ریـدا  فتـه  ده٦کـی  یـه  هـۆنراوه تـی کوردسـتانی لـه  مامۆستا ساالر میژووی شۆڕشی ئران و شۆڕشی ڕۆژهه
  له.  وه واو مایه ویست ناته هیدبوونی مامۆستای خۆشه  شه  به م شیعره  نووسینی ئه وه داخه به.  وه ته نووسیوه

خـۆت  م بـه خۆزگـه((،))شـاخک ـه کۆمـه((کـانی  نـاوه  بـه وه تـه  نـهنـد شـیعرکی تـریش ماو مامۆستا سـاالر چـه
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ی مامۆسـتا  و شـیعرانه مـوو ئـه هه)). ن ستره ریکی مانگ و ئه ر خه وتوانی ده ن پشکه ده((و )) م که یاه خه
هیـوادارم .   وه بـ بنووسـرنه مـاون و ده ز نـه ر کاغـه سـه  لـه لـکن کـه  شـیعرگه وه ته مۆ ماونه  تا ئه ساالر که

ی   بیرگـه  لـه کـی نزیکـدا یـه  ئاینـده  لـه،یـان پکـرا دا ئامـاژه  لـره ی مامۆسـتا کـه و شـیعرانه شکی زۆر له به
  .  وه ز و بوکرنه ر کاغه  سه وه  بگوزرنه وه ند ده م چه  ئهری نووسه

ـــه) ١٠⁄١١⁄١٩٨٠ (١٩⁄٨⁄١٣٥٩ۆژی ڕ  مامۆســـتا ســـاالرله ـــاوایی بـــسارانینزیـــک   ل ـــوان بـــه مـــه ئ ســـتی  ده ری
 . هید کرا  سوپای ڕزگاری شه کی ناسراو به یه سته کانی داروده کداره چه

 
 و چـاپ و  وه رنـم بنووسـمه بـه  لـه ی مامۆسـتا سـاالر کـه و شـیعرانه و ئـهمـو نیـازم هـه مـن بـه! ری هژا  خونه

 وابـزانم کـاتی  ی مامۆسـتا سـاالره، کـه ندیلی تاقانه  بۆ قه و شیعرانه مافی کۆپیایتی ئه.  وه مه بویان بکه
و  مـوو ئـه  هـه هدا داوا لـ لـره. ژیت  تاران ده ن ئستا له  بوو و ده سانه ٣ختکردنی باوکی کچکی  گیانبه

  تا لـه بۆمانی بنرن،  یل  ئیمه  به،وت که سده ی مامۆستا ساالریان ال ده  شیعر و نوسراوه م که که  ده سانه که
یاندنی   گه م که به که ش ده و ئازیزانه ها زۆر سوپاسی ئه روه هه.  وه ینه تیاچوون بیانپارزین و بویان بکه

 و  ئـستاش ئـوه.  وه نـه  ده ی مامۆسـتا سـاالر گرـده واده ندی مـن و خانـه یوه ن، پهی م که یله  و ئیمه قه م ده ئه
 .ر سه نگه شیعری سه

  
 

  کی زه) ن سه حه(سۆران 
   ٨⁄١⁄٢٠٠٤  

soran.zaki@webinfo.fi 
  

  

  ر  سه نگه سه               
****************                           

  
    

  ستان ربه کۆی سه ر مه سه نگه سه
  ستان و   هه0ی   دڵ  پاک   هالنه

  
       یاران                                    کۆش   و   ئامیز   پر   له

  یاران     و    نه      بگانه                                    س   له
  

  رمن   و    کویستان ڕبازی    گه
  ن  باغ    و   بستان دگیر   دیمه

  
  ردان ندی  نو شاخ  و   هه سه                                  په   

  ردان ر گه یرانگای  خی  سه                                     سه
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   دانیشتوان ر      الوه      هه له   
  لت    هاون   پیر   و      جوان

  
     دڵ    و   گیان رستن   به تپه                                    ده
  ی   ژیان رچاوه ک  تۆ بی   سه                                    وه

  
  ردوونی ستی      گه نیگاری    ده

  ر   بوونی شتی مان و   هه هه به
  

  رژین ت   په))ئاسۆس((و )) سیروان((                                   
  نین    پکه م    به ت  ده))ند ربه ده((                                    

  
        کوه)) تی گوفه ((نیشتت    ته
   نوه رز     و    به ی    به وارگه هه
  

    شاخه      ئخه                                        پاشتت    
   ماخه        ده رزه ندیلی      به                                     قه

  
   رت        ڕاخراوه ور    و      به ده
   رز     و  ئاوه ڕ  و  عه ریا   و  به ده
  

  ))ندیل قه (( و))روت شه(( و))زێ((                                    ئاوی

     خنجیل))سیفۆنی((ی     له                                    جۆگه
  
  

  پاوان    ملونک     و     خخان
  ت     و     خان راوزی     خه په
  

  و  دا دێ    شه کان  که ستره                                    ئه
  حی   دێ کو     جه                                    تکا     وه

  
  ر       دادن چاو بک    سه به

  کن دی         دداران        ده
  

  رستن ی    وانیش   تۆ    په                    ده               
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  ستن به  تۆ      ده                                   دی    خۆ  به 
  

  نت          دیمه چاویان       بیوه
  نت م و       چیمه بازاڕ و       چه

  
  ن ساڵ بوو ی چه رماوه سه نگه                                 سه

  ی تۆ    گرم و  گاڵ بوو وره      ده                                له 
  

  دورب    نازت ل          شوابوو
  کان      قوڕیان         پوابوو جاده

  
  ر  سه ن جار   هرشت   هاته                                  چه

  ر سکه ش و عهی جا  مۆگه                                  بوویته
  

  ڵ قه تت ڕۆ هاتن   ڕوی و     چه
  ڵ هکن  شر  و  قوربانت بوون  چه

  
  ی    ئاگر ر     بسه    به وتیه                                  که

  شت   و    کو  داگر                                  ئاگری    ده
  

   یاره ئاگری       تۆپ    و        ته
   دداره شاش   و     غه    ڕهڕیزی

  
  کانت ک   دایکان    ڕۆه                                  تۆش وه
  کانت          چۆه      تازه                                  خانووه

  
  شی      همنت    ناو    باوه له

  ک هیوای  دوشمنت سوتان وه
  

  سای   سروشتی  گۆڕا بوون                                 یا
  ا   بوونڕڕ    دۆ                                  زۆر  بیرو     باوه

  
  
      غوبار نوور    تۆپی     ته قه ته
  ن جار چه و ڕۆژ و ی گۆڕی شه ده
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  و شه     به                                     باداری      فۆکه
  و یان   تاراند   میوانی    خه          ده                         

  
      دوور هاتن  له  باشوور  ده له
  نوور ته قه ته      دا   یان  ده هه
  

   وه ڕایه                                   پت   وابوو    ڕۆژ      گه
  وه    و    دنیا       بایه شره هح                                  

  
   رگه جه ن ئازا   و  به تگوت چه ده
   رگه شی    پشمه شا وی ڕه که
  

  وێ  ناکه    قاسپه       تۆپ له                                   به
  وێ یانی          ناخه تا     به                                   هه

  
   و        نوه ژا  بوو   ئه وا   شه

   دێ      کوه   تگوت کو دیه ده
  

  شت و دۆڵ و   یا ر ده  هه                                   له
  ن     مندای بابوون    چه                                   هه

  
  ی    خ هڕ    هاوپه بوون به ده

ب  ج بووساوای ک ک  
  

  ناسی و    نه                                       خزم و   بگانه
  ناسی کتریان    ده موو    یه                                   هه

  
    کۆچ و   کۆچ بار بوو میشه هه

  را و  هاوار بوو هات و چۆ و هه
  

  ر شت و ده ی ده کی  ئاواره                                  خه
  ر نا    کۆچه ه                                  مندایان   نو    د
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  وتان  ئاوا  بوون شکه دۆڵ و   ئه
  ل  مندای   ساوا   بوون رغه به
  

   چاوا بوون ش له                                     فرمسکی گه
                                       ئاواتیان   بوو   ڕۆژ   ئاوا   بوون

  
   بایه و   نه بوو     شه ڕان   نه گه
      الیه کرده س  ڕوی  ده کهر هه
  

  وی رز  و    نه دا   بوون به وه                                    هه
  وی و  بوون کوی و     که                                    تکه

  
  ی   زستان هاری  بوو  شوه به
  ستان  چا و مه ردی پ بوو له هه
  

     کۆ          النکیان    له ێ      کۆتر                            
  هۆ ر    سه  سه کشان به                                      ده

  
  واری      بیابان و        هه ره به
  ردان ب  نون  و  نان ر گه سه

  
  فر  و    ئاوا   ناو   به تدی  له                                    ده

  مامی    کچ   گوی    ساوا                          نه          
  

   م  گشت گۆڕانه ر به سه نگه سه
   موو خول    و   سووڕانه م هه به
  

  زت چوون  جی   خۆت و ناحه                                  له
  ربوون شتی مان وهه هه ی به                                   ئه

  
  نی    جوانت  دیمهی    دوجامه

  ردی  کوردستانت ی   هه شوه
  

   ه و   هه    دوژمن  ئه                                    کردی   به
   ه م   داو   و    ته                                    توشی کرد به

6 



www.kurdistannet.org 
   بةكايت كوردستان 21:35 9-1-2005

  
  یدا  تک بوو   نه م   نه ر   ته هه

  )) گرتک(( ی له ناسه تا   دوا   هه

  
  ک   جاران وهو مای  ر تۆش هه                                   ئه 

   یاران                                    کۆش   و   ئامز   پ   له  
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