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 :روون آردنه وه یه آی پویست
 ی هه تاوی به 1374ی گه الوژی سای 25ئه م شعره آاتی خۆی، له 

ی زایینی، به بۆنه ی یادی یوبلی حیزبی دمۆآراتی 1995رامبه ر به 
هه مین ساۆژی دامه زرانی ئه و حیزبه 50آوردستانی ئران، واتا 

وه، تاآوو ئستا ڕووی چاپی به خۆیه وه نه بینیوه و به داخه . نووسراوه
ئه مه یه آه مجاره آه به شوه یه آی فه رمی، واتا ڕه سمی و له ڕگای 

 . ماپه ڕه آوردی یه آانه وه، بوی ده آه مه وه
ده قه گومانم له وه دا نیه آه به شك له ڕووناآبیرانی ب الیه نی آورد، ئه م شعره به شعركی حیزبیانه 

به م من دید و بۆ چوونی تایبه ت به خۆمم له پوه ندی له گه ڵ شعر و سیاسه ! بنن، آه دیاره ڕاست وایه 
 "به رگری" ت دا هه یه، چوونكه به شك له مژووی ئه ده بی هه موو نه ته وه یه، به ئه ده بی 

مـــژوویسه روه ری فیداآاری هه ر گه ل ئه ده بی به رگریش پیشانده ری . نه خشندراوه و ده نه خشندرت
 "هــه وست " و نه ته وه یه آه و له ودا 

آه وا بوو، شعر . به رزترین لووتكه ی خۆڕاگری یه له هه مبه ر ملكه چ نه آردن و خۆ به ده سته وه نه دان
 هه وسته، چوونكه باسی ئه و جۆگه له خونانه ده آات

ه ن، ده بنه بارانی خه نده و بزه بۆ داهاتوو و ژیان و ئازادیمان بۆ گوڵ باران ده آه نه مامی ئازادی ئاو ده د
هه ر بۆیه ئه رآی هونه ره آه خونی ئه ستره داچۆڕاوه آانی ڕگای ئازادی، بنه خشنی و بیكاته . آه ن

 . میدای سووری سه رسینگی میـــژوو
 

 یــــــا د ی پیـــــــــــــــــــرۆز 
 ! گه لــۆ. . .برا

 !هــۆ خه كینه
 با هه موومان
 به شكۆ وه

 ئیست بكه ین
 گرێ گری . . . به زنجیری

 مژووی سوور و خوناویمان، دا بچینه وه
 با هه موومان
 بۆ آوردستان

 بۆ په یكه ری گشت شه هیدان، 
 شه هیدانی نیو سه ده خون

 شه هیدانی دی مـژوو
 شه هیدانی با به رزی
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 دستانا هه چووبه قه د آور
 بۆ په یكه ری عاشقانی

 :ڕـی پیـرۆزی
 خۆر و ئاسۆ،  (

 آتب و قه ه م، 
 آارگه و گه نم، 

 ، ) بۆ گه الوــژ
 گه الوژی مژده هاوژ

 ســوژده به رین، 
 آنۆش به ریـن

 بینه سه ر چـۆك
 ٭٭٭٭٭

 !هــۆ خه كینه
 نیـو سه ده پـش، 
 پش په نجا ساڵ، 

 به ر له ئسـتا
 ه نجا سای پ زام و ئـشپ

 هه می نه وسی
 نه هه نگی شه ڕ، 

 شه ڕی به د فه ڕ، 
 شار و گوند و ده شت و چیای

 دا ئه پۆساند
 نه هه نگی مه رگ

 خونـی ئه فـرۆشت، 
 چاوی جن جن، هه گه ڕا بوو، 

 شت و دڕ بوو، 
 آه لله ی ئه پژاند، 

 ئسك و پرووسك و
 به ردی ئه آرۆشت

 په رده ی قورسیدنیا له ژر 
 شه وی تاری ئه نگووسته چاو

 آـ و مات بـوو، 
 وه ك گــۆڕســـتان

 ٭٭٭٭٭
 "ڕۆژ هه تی خون و بریــن" 
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 جه ســته و بای
 نه تی خون بوو

 آگه ی وه رزی زامی سوور بوو
 ئا ئه م جه سته بریندار و

 قه تماغه یه
 له ژر چه آمه ی بزمار ڕـژی

 پۆســتاڵ ڕه شــا
 ـاته جمـینه

 به مال و به وال
 په لی ئه آـوتـا
 له ده س تاوان

 له حه ژمه تا ده ی زریكان
 له و ساته دا دنیا شه و بـوو

 چـاومان دیلـی ده ستـی خـــه و بـــــوو
 ٭٭٭٭٭

 پ ئه سته مه. . . ئه و سه رده مه
 له و بنــاره. . . جار و باره

 له سه ر لووتكه ی شاخی به رزی
 اآو قــوت

 خون خۆی بۆ خۆی گــی ئه گــرت
 له و بنار و لووتكه و شــاخه

 بــرووسكه آـان
 له بۆ شه ڕی شه و و نه هـــه نــگ
 به ده م بزیسكه ی چــه خمــاخه وه

 هه ڵ ئه بوون و ئه آـوژانه وه
 سـواره آانمـان

 سـوار ده بوون و 
 به م زۆری پ نه ده چـوو، 

 دیســانه وه
 هده تــالنـه و

 ٭٭٭٭٭
 ڕۆژ هــات و چـــوو
 مانگ هــات و چــوو
 ســاڵ هــات و چـــوو

 " 24"له 
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 هات"  ی گه الوژ25"
 چاوی نوســتوو
 له خه و ڕابــوو

 هه وری سووری وه رزی په ه
 به خوڕڕ دای آرد

 هه ر ده ست و بــرد
 خون بوو به نه وت

 شاخ بوو به جی چـاوی هــیوا
 خه یه آه م بزیسكه ی چه خما

 له شــاخه وه ؛
 خۆی نیشــان دا

 بزیسكه بوو به ڕی تكــۆشان
 ئه مجاره یان

 سواره آانمان 
 ده ستیان له سه ر مشتووی خه نجه ر

 له والی سنوور. . . له مالی سنوور
 له خوار و ژوور، 
 ســوار بوونه وه
 ئه مجاره یان

 قورس و قایم، 
 دیســانه وه

 به آوی هه زار به هه زاری 
  رزی بــاوه ڕبه

 هه چــوونه وه
 زه وی و ئاسمان، 

 بوون به مســی سووری ئاسن
 نه هــه نــگ شت بـوو
 مه شخه ڵ هه ڵ بــوو
 ســه و ڕاپــچ بــوو

 دێ خــرۆشــا
 شـار خــرۆشــا

 له پــكـا
 قه ی ســته م
 ته پــی و ڕمــا
 باستیله آان
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 تك قرمنران
 !"ــواجه نابی شــاه، سبه ری خ" 

 ،هه ر ده ست به جــ  
 دۆڕا. . . هه ڵ هــات

 له ئاسۆ هات" گــه الوژمان" شا ئه ستره ی 
 هـات) پشــه وا (

 ڕاپه ڕی آـوردی ڕۆژ هــه ت
 ٭٭٭٭٭

  له نو دنیای دوآه ینی گولله و بارووت
 به یان چاوی به گوڵ ڕشت و
 ئاسۆ زه رده خه نه گرتی و
 وتخۆری قژ زینمان ئه نگ

 بوو به په یامی گــ) ئاگری (
 گورج ماچ آرد و) موآریانی(نو ته وی بووآی ده شتی 

 وه ك به چه، 
 پیره سادا) زاگــرۆســی(خۆی له چاوی 

 بینــی یه وه
 زاگــرۆسیــش

 هه ر به په له، 
 )  ئه ی ڕه قیبی(سـرووده آه ی 

 ئه چـی) بسـتوونی عه شق(بۆ 
 ٭٭٭٭٭

 ئه و سه رده مه؛
 یه آه مجار بوو
 آه مــه هاباد

 بوو به قیبله و ڕووگه ی ئاوات
 یه آه مجار بوو

 ) مه م و زین(آه 
 له نو ژوانگه ی شه فه قی ژین

 پ ده آه نین
 یه آه مجار بوو

 ) حه زره تی نالی(آه 
 خۆی دۆزیه وه) حه بیبه آه ی (

 یه آه مجار بوو
 ) مه وله وی(آه 
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 :هۆره ی ئه چــی 
 " ن، سه وزه ن، ئاوه ن، سه ر آاوه نوه هاره" 
 "هـــاژه ی وه فـــراوه ن، شـــاخـه ی شه تـاوه ن" 

 یه آه مجار بوو
 آه آــوردســتان، 
 به عه شقه وه، 

 گوه نــرگـزی له پـرچــی
 خه ونه سه وزه آانی ده دا

 یه آه مجار بوو
 قامیشلی و دیار به آر و سلمانی(آه 

 ) له چــوارچــرا
 ه ه آیان له بۆ گــا و ڕه شب

 آه وتنه ســه ما
 ٭٭٭٭٭

 !گــه لــۆ. . . بــرا
 !هــۆ خه كینه

 ڕێ بده ن با دۆست و نه یار، 
 . . . بیـــریان
 . . . دــیان

 چاو و ده ستیــان
 "؟ " بكه ن به نیشانه ی 

 بپرسن ده ی بپرسن، 
 له مژووی خون

 بپرســن
 :مه ترسـن و بپرســن

 یه،  ئه وه آــ
 په نجا ساه، 

 له نو جه رگه ی ئه م سه ده یه
 به شون ڕۆژا، 

 وا عه وداه؟
  بپرسن ده ی بپرسن

 له قرچه ی خۆری هاوینان
 له شه وانی ئه نگوسته چاو

 له قۆڕه ی زآی برسی
 بۆ له ت نان، 
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 له آه مه ی لو ی بار گرتوو
 بۆ چـــۆڕێ ئــاو
 له ســه نگــه ری

 هه پژاو. . . ـاوخون به ده م و چـ
 بپرسن

 له دایكی شه هیدی دڵ و ده روون 
 هه ڵ قــرچاو

 له باوآی جه رگ آون آون آراو
 بپرسن

 له هه توی ناز ل شواو
 له خوشكی هه ناسه سووتاو

 له شار و دێ
 له شاخی به رز و گه رده ن آه ش

 له بن به رد و له آوره ڕێ
 بپرسن

 له پیر و گه نج
  قاڕ شه قاڕ هه گه ڕاو، له نو ده ستی شه

 له جووتیاری
 آوڕی ڕه نــج. . . آوڕی ئاره ق

 بپرسن
 ده ی مه ترسن

 له زیندان و له سداره
 بپرسن

 له آۆت و به ند و قه ناره
 بپرسن

 ده ی مه ترسن
 ) ســابخا(له سه ری به دارا آراوی 

 بپرسن
 ) ڤییه نی زامی ناخا(له 

 ! بپرسن
 ) میكۆنۆسی سووری برلین(له 

 بپرسن
 ده ی مه ترســن. . . بپرســن

 ئه وه آــ یه
 په نجا ساه
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 له نو جه رگه ی ئه م سه ده یه
 به شون خۆردا
 وا عــه وداـــه؟

 ٭٭٭٭٭
 ئه وه ئمه ین

 عاشقانی ڕی سه ر به ستین
 په نجا ساه

 له وتی سوتانه آان
 له وتی تاوان ئاوا، 

 بۆ ئازادی، 
 ساڵ دوانزه ی مانــگ

 باوه ش ئه آه ین به قه د شاخا
 خونمان ئه آه ین به شاباشی خۆری بیرمان

 ئه وه ئمه ین
 عاشقانی

 ) پیشـــه وا و ڕبه ندانین(ڕی 
 آه خه نجه رمان له پشتی خون

 !ل ئه وه شـــا 
 خه نجه ره آه دۆش داده ما و 

 خه نجه ر وه شن، 
 !داده وه شـــــا 
 وه ئمه بووین

 تینآه نه آه و
 په نجا ســاه

هه ڵ ئه بــ ڕه شه بامان ل 
 هه ر به پوه ین و نا آه وین

 نابه زین و به ڕوه ین
 ئه وه ئمه ین، په نجا ساه

 له گه ڵ چه آا ده سته و مالنین
 ،به باوه ڕی وه آوو پۆ 

 آگه ی ســته م
 شه ق شه ق ده آه ین

 په نجا ساه، 
 په نجا ساه

 دانمانگه الوژ و ربه ن
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 هه ر ڕبه ره و 
 گیانی نرآه به خو ئه آه ین

 ئه وه ئمه ین
 په نجا ساه

 پشه وامان، وه آوو باوه ڕ له ددایه و 
 ده روشی ڕی ته ریقه تی 

 ئه و ڕبازه ین
 په نجا ساه

 ده سته چیله ی گی آووره ی نو خه باتین
 هه ۆی وریای چنگ به گی

 ه نده نه ینئه و شار و دۆڵ و ده شت و ب
 ئه وه ئمه ین
 په نجا ساه

 به خونی سوور
 ده ست نوژ ده گرین، 

 سواری ئه سپی
 ڕه شه باین و

 به نو آوه ی گولله دا
 بۆ سه رآه وتن 
 ڕگا ده بیــن

 ٭٭٭٭٭
 !مـــژده. . . مـــژده

 ! هـــۆ خه كینه 
 چه پــه لـده ن

 !مـــژده . . . مــژده
 رچ ڕنراوی هه زار ساه یئه ی دار به ڕووی پ

 ئه و به نــده نه
 !مــژده . . . مــژده

 !دایكی شه هـــیدانم مــژده 
 !مــژده . . . مــژده! آــوردســتانم

 وا ته مه نــی ئه م آاروانه قــژ سـووره مان
 50بوو به 

 ئه م آاروانه 
 ده ڕوا. . . ده ڕوا

 خونی شه هید باوه رتی، 

9 



www.kurdistannet.org 
17-8-2003 12:29 

 تاآوو ئستاش
 اره به رێ ڕه وی ڕیی ئامانجاوه فاد

 1995گه الوـــژی 
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