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٥سەلیم حەقیقی

پێشەکی

هەر کاتێک بەردەنگ یان خوێنەر چێژ لە دەقێک ببینێ، 
ڕەخنەگرانی  بە  تەنانەت  و  سەرکەوتووە  نووسراوەیە  ئەو  ئەوە 
بەتایبەتی  و  وێژەدا  بەستێنی  لە  کورد  ناشکێ!  ڕووخێنەریش 
و  پەخشان  و  شێعر  چیرۆک،  ڕۆمان،  وەک  ژانرەکانی  لە 
... دەوڵەمەندە و توانیوەتی بەرهەمی زۆر باش بخولقێنێ کە 
بدا. تاکی کورد  دەتوانێ شان لە شانی شادەقە جیهانییەکان 
و  ئاشنایە  زۆر  دوو چەمک  لەگەڵ  چواربەشەکەیدا  هەر  لە 
تەنانەت دەبێ بڵێم بەهۆی ئەو بارودۆخەی بەسەری داهاتووە و 
هەندێک شتیشی بەسەردا سەپاوە ئاوێتەی ڕوح و ژیانی بووە، 

یەک: سیاسیەت. دوو: ئەدەبیات.
نەبوومە  بەش  بێ  نەریتە  لەم  کورد  تاکێکی  وەک  منیش 
و هەرکام لەم دوو بەشەم لە خوێن دایە. ئەوە بەو مانایە نییە 
کە تێیاندا سەرکەوتوو بوومە یان خۆم ڕابێنم و پێم وابێ زۆر 
شتم کردووە، نا؛ بەالم ئۆگری نیشتمان و ژێر دەستیی وایکرد 
لەگەڵ  عەجەمم  »بوغزی  گوتەنی  هەژار  و  پێشمەرگە  ببمە 
شێعری  ژانری  دیکەشەوە  لەالیەکی  مژتبوو«،  دایکم  شیری 
شاعیرانی کالسیک و نوێی کوردی وەک هەموو کەسێک 
تانوپۆی ژیانمی داگرتبوو و لەگەڵیان گەورە بووم و فێری زۆر 
شتیان  کردم. جا منی تاراو لە شۆرش و زویر لەم تاراوگە بێ 
کەسەدا، هەموو نەهامەتی و خۆشی و ناخۆشییەکانی ژیانم 
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الیە  بێشکە  مناڵی  وەک  و  دەنووسمەوە  کوڵ  قەڵەمێکی  بە 
الیەیان بۆ دەڵێمەوە دڵم پێان خۆشە. ئەوەی من لەم چەند ساڵەدا 
نووسیومە جگە لە خۆشەویستی بۆ زمان و مێژوو و کلتووری 
گەلەکەم نەبێ هیچی دیکە نییە و هیچ چاوەڕوانییەکیشم لە 
هیچکەس نییە تەنیا ئەوە نەبێ، بەرهەمەکانم بەبێ ڕق و کۆنە 
قین بخوێندرێنەوە و خوێنەر چێژیان لێ وەرگرێ، بەڵکوو لەم 

نێوەشدا شتێک کە قازانجی هەیە لێی هەڵکڕێنن.
ئەم کۆمەڵە نووسراوەیە کە ناوی »بژیو«ـم بۆ داناوە پێشتر لە 
ڕایەڵە کۆمەاڵیەتییەکان باڵو بووتنەوە بەاڵم لەسەر پێشنیاری 
یارمەتی  و  هاوکاری  بە  هاوڕێیان  و  دۆستان  لە  بەشێک 
»ژیان  کاک  خۆشەویستم  و  بەئەمەگ  هاوڕێی  هەمیشەیی 
هیوایە  بەو  دەکەینەوە  باڵوی  و  کردووتەوە  کۆ  بەهرامیان« 

خوێنەر کەڵک و چێژی لێ وەربگرێ.
کە  دەکەم  بەهرامیان«  »ژیان  کاک  کۆتایی  بێ  سپاسی 
یارمەتیدەرم  بەهانامەوە هاتووە و هاوکار و  برایانە  هەمووکات 
بووە، هەروەها سپاسی هونەرمەندی بەڕێز و تێکۆشەری دەروەست 
پەیکەرەی کە  ئەو  وێنەی  دەکەم کە  ئاهی«  کاک »شۆرش 
تایبەت بۆ منی خوڵقاندبوو، نارد و منیش وەک ئەمەگێک 
کردمە وێنەی ڕووبەرگی »بژیو«. سپاسی سەرجەم ئەو کەسانە 

دەکەم کە لەو ماوەیەدا هانیان داوم و پشتیان گرتم.

بە سپاسەوە سەلیم حەقیقی 
٢٨ی ڕەزبەری ٢٧٢١ی کوردی

٧سەلیم حەقیقی

شێعرشێعر
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بۆریشکەی کانی
یادێک لە »خەوە بەردینە« 

وەکوو مرۆڤی کوردی دەستەمۆ
کوردی شاڵڵ لە خوێن و گزی و درۆ

تەژی لە مێژوو، دیرۆکی کەونی پڕ دهۆ
لە ئەشکەوت و بنار و دوند و نێو ڕووبار

بەستە و مەقام و بەیت و الوک و گەلۆ
قۆجی بەری سمکۆڵ و تاودانی نیشتمان
خەیاڵ شنەی شلکە شەماڵ و تینی ژین

منی تەنیا، لە کەسکی سووری ئاوات
بەپێ ڕێی ئاواتی ئەوینی کچێکی جوان
لەجێ ژوانگەی مەوبەدی مۆغی تاساو

چغووری »اظهر من الشمس«ـی دیرۆک
بەسەر گەل و ئاخی »میتان« و »سۆبار« و »مید«

بە بەرگ و پرچی تاڤگە دەڕژێ
لە گەڵ کلوو نمەی ساوی شەتاو ئەچێ

****

درنجی »ئەکومەن« ئاوی کووڕ قەتیسی سنوور
لە تەوێڵی مانگەشەوا »سپنتا« شەبەق ئەدا

بەرەو دەریا، ڕکێفی هەسپی »میترا« تاو دەدا
نێرینی »ماننا« بەردتاشی »سوورداش« فرمێسکی »ئاوێستا«

٩سەلیم حەقیقی

دەراوی ئەنگوستەچاوی شەوی »مەزدا«
بە تیشکی بۆری بووردە گەڕی چۆپی
لە بەر پێی خونکاری دەالل دەچڕێ

سەری گۆنای بێستان
لە چەشنی چیا دەڕژێ کانی

بە قوژبنی سووچ و گەزنە سەراسەر
تنۆکی زاوەر ڕێژنەی باشار

وەکوو بزەی ئاڵی »ئەنکیدۆ«
بەژن زراڤی جندی چەلەک، کیژی شیرن

کەوشەنی دڕی سوڵتانی خێو
ئادگاری پیس، تارای ڕەش، بزەی تاڵی خۆیا

****

وەکوو خوڕەی چەم ئاوەز و عەقڵی بڕیوە
مێوژی ناسکی سەر شەمامەی دێ
بۆنی ئاخ و هەناسەی کیژی کورد

بە دەم بلوورینی تەنکی ئاڵ
لە ئەنگوستەچاوی زیزی سێحراوی شەو

بەکوڵ نەرمە بزە مەییوە
لە ژێر ڕەشماڵی ئۆلی وێران و چڵێس

هەتاو ڕووی خۆی هەڵدڕیوە
تریفەی یەخسیر کردووە دیلی ڕووزە

بەسەر داوێنی نیشتمان ڕاکشاوە
بەراتی ئەو، قوربانی ئەهوەنی جەم

ئاواتی بێداوی شلێرەی سوور لەسەر دوند
ئەبەخشی هیوا دڵی گەش بووکی سوور

ژیان وێنا دەبێ گڕی ئامانج و شایی



٩سەلیم حەقیقی

دەراوی ئەنگوستەچاوی شەوی »مەزدا«
بە تیشکی بۆری بووردە گەڕی چۆپی
لە بەر پێی خونکاری دەالل دەچڕێ

سەری گۆنای بێستان
لە چەشنی چیا دەڕژێ کانی

بە قوژبنی سووچ و گەزنە سەراسەر
تنۆکی زاوەر ڕێژنەی باشار

وەکوو بزەی ئاڵی »ئەنکیدۆ«
بەژن زراڤی جندی چەلەک، کیژی شیرن

کەوشەنی دڕی سوڵتانی خێو
ئادگاری پیس، تارای ڕەش، بزەی تاڵی خۆیا

****

وەکوو خوڕەی چەم ئاوەز و عەقڵی بڕیوە
مێوژی ناسکی سەر شەمامەی دێ
بۆنی ئاخ و هەناسەی کیژی کورد

بە دەم بلوورینی تەنکی ئاڵ
لە ئەنگوستەچاوی زیزی سێحراوی شەو

بەکوڵ نەرمە بزە مەییوە
لە ژێر ڕەشماڵی ئۆلی وێران و چڵێس

هەتاو ڕووی خۆی هەڵدڕیوە
تریفەی یەخسیر کردووە دیلی ڕووزە

بەسەر داوێنی نیشتمان ڕاکشاوە
بەراتی ئەو، قوربانی ئەهوەنی جەم

ئاواتی بێداوی شلێرەی سوور لەسەر دوند
ئەبەخشی هیوا دڵی گەش بووکی سوور

ژیان وێنا دەبێ گڕی ئامانج و شایی



بــژیــو | کۆمەڵێک دەقی ئەدەبی ١٠

****

وتیان چیا تانجی خونکاری لەسەرنا
هەتا بڕکا سۆما، کەژ و دوند و لوتکە

لە هاتن و ڕامووسان
بە گۆڤەند و ڕەشبەڵەک سەما ئاوێتە

لەبەر هەیڤی چاردە وەکوو ڕوخساری یارێ
مینانی قاسپەی کەوی کوێستانێ

بەستەی بالوێنی شەماڵی شۆخ
هەموو بنار و پێدەشت و دۆڵ دەپیوێ
لە ناو دەمارانم وەکوڵ دێ شایی هیوا
مزگێنی کۆتایی شەو و کازێوە دێنێ

دەمی تەنیا ئۆغری ڕووت
گەیشتە بەر داری ئۆمێد و هەویا

****

ئاوایە ڕێگا
سەوزەو مێالقە و سوێسن

کاتی زۆزان بەردەبێری دەچەقن
ڕانی ئاوات ڕێچکەی کانیاو دەبەستن

کە شوان نادیارە و خاوەن غەوارە
هەوێز ژاکاو دەبێ

لە بۆریشکەدا ئاویلکە دەگرێ
هیوا لە دڵی ئەوینداران دەمرێ

****

١١سەلیم حەقیقی

لە سەرمای بەستەڵەکدا، چلوورە
هاوێری کۆڕی ڕەوەز قەندیلە

کەژوانێک سنوور و کەوشەن دەبڕێ
بەبێ شەکەت گزی و فیڵ، ئاوات دەچڕێ

وەکوو ڕنوو دادەگرێ نشێو و دۆڵ
قەاڵو لغاو دەکرێ

لە بەندی مرۆڤی جوان
دەبێتە تەپک و تۆڕ، هاوار دەکا، زینوو دەشکێ

لەبەر تاوێک دەدۆڕێ دەچەمێ دەبوغزێ
بەکاتی هەڵوەرینی گەاڵیەک

گڵی سوورم ئاماڵ زەرد دەبێ

****

وەکوو کانی گڕاوی بەختی گڕوێ
بە لەشما هەڵگەڕاوە

بە تاسەی ئەو السارە بڕاوە
مێژووی هەرماوی کانیاوێ

ئاورگەی جەمی توخمی مرۆڤێک
لە حەسرەت تیری غەمزەی مەمی زین

بە چیرۆک و دیرۆکت دەنازین
لە دیوەخانی وەها ماڵباتە

سەری بەرزم جیهانێ دادەگرێ
لە گەڵ شەوقی هەتاوی دەمی نەورۆز

بە هێزی پێی کاروانێک
لە بۆریشکەی خەیاڵ ئاماڵ ڕابوونی خاک

لە کارۆخ، بە شاهۆ و ئاگری
وەها گۆش دراوە هزری تەنیوە
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لە سەرمای بەستەڵەکدا، چلوورە
هاوێری کۆڕی ڕەوەز قەندیلە

کەژوانێک سنوور و کەوشەن دەبڕێ
بەبێ شەکەت گزی و فیڵ، ئاوات دەچڕێ

وەکوو ڕنوو دادەگرێ نشێو و دۆڵ
قەاڵو لغاو دەکرێ

لە بەندی مرۆڤی جوان
دەبێتە تەپک و تۆڕ، هاوار دەکا، زینوو دەشکێ

لەبەر تاوێک دەدۆڕێ دەچەمێ دەبوغزێ
بەکاتی هەڵوەرینی گەاڵیەک

گڵی سوورم ئاماڵ زەرد دەبێ

****

وەکوو کانی گڕاوی بەختی گڕوێ
بە لەشما هەڵگەڕاوە

بە تاسەی ئەو السارە بڕاوە
مێژووی هەرماوی کانیاوێ

ئاورگەی جەمی توخمی مرۆڤێک
لە حەسرەت تیری غەمزەی مەمی زین

بە چیرۆک و دیرۆکت دەنازین
لە دیوەخانی وەها ماڵباتە

سەری بەرزم جیهانێ دادەگرێ
لە گەڵ شەوقی هەتاوی دەمی نەورۆز

بە هێزی پێی کاروانێک
لە بۆریشکەی خەیاڵ ئاماڵ ڕابوونی خاک

لە کارۆخ، بە شاهۆ و ئاگری
وەها گۆش دراوە هزری تەنیوە
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گیان و ماڵ و سەر و دین دەدا
کە گڕکان ئەهوەن دەبێ زویرە

بەڵێ گیا لەسەر بنجی خۆی دەڕوێ
لە بۆیە ماتەم و شین دەگرێ

****

فرە چیمەن لەو چیایە ڕاخراون
لە تینوا وەک پەرێز ویشک و زەرد
لە بۆسەی دڕک و زی پەرژینی بەرد

بە قاقای ڕەش گەمەی پەڕەسێلکە
ڕووتەن و قاقڕ

گەمارۆی بزەی زەردی دراوە
دەرفەتی شەوبازی بێریان

سینەی بە تیری چڵکنان پێکراوە

****

کە ڕووبار بەبێ ماسی دەبینم
دوانەی خەباتکاری ڕۆچوو

بە گەرداوی لوول و پەشێو دیارە
وێنەی هەتاو ڕووشاوی ئازار

لەکاتی نوقم بوونی بەناو قۆپی ڵێڵ
نەخێر: ئاسۆی ئاواتی من ڕوونە

بەڵێ: ئەگەرچی ڕێگا تووش و چەتوونە
ئەزانم

مرۆڤی بێ هیوا دەمرێ هەزار جار
وەرە دادە ئەوە بەشی ڕۆژگارە

١٣سەلیم حەقیقی

ڕاوچیان بەژنیان تەڕە
ئەوانەی سەرپەڕن، پێشەنگن

لەگەڵ هەوراز و نشێوا دەجەنگن
شوێنی مەبەست تەالنە، هەڵدێرە، ئەستەمە

پشوو لە سەرخۆ پێوانی ڕێباز
بە ئامووری دەستەچیلەی سوار

لە بەیداخی سێ ڕەنگی سەرچۆپی
ڕاوەستاوە خۆڕاگری مشوور

بەباوەڕ هەڵدەستێتە سەر پێ، لە بەرزان
تەواری بەرهەڤ ناکەوێ بە تیران
کە نەفڕێ بۆ قووچکە و ترۆپکێ

قاالوی بەدفەر لەسەر مەیتی هەڵدەنیشێ
شەتاوی سڕ قەت ناوەستێ تینوویەتی دەشکێن
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ڕاوچیان بەژنیان تەڕە
ئەوانەی سەرپەڕن، پێشەنگن

لەگەڵ هەوراز و نشێوا دەجەنگن
شوێنی مەبەست تەالنە، هەڵدێرە، ئەستەمە

پشوو لە سەرخۆ پێوانی ڕێباز
بە ئامووری دەستەچیلەی سوار

لە بەیداخی سێ ڕەنگی سەرچۆپی
ڕاوەستاوە خۆڕاگری مشوور

بەباوەڕ هەڵدەستێتە سەر پێ، لە بەرزان
تەواری بەرهەڤ ناکەوێ بە تیران
کە نەفڕێ بۆ قووچکە و ترۆپکێ

قاالوی بەدفەر لەسەر مەیتی هەڵدەنیشێ
شەتاوی سڕ قەت ناوەستێ تینوویەتی دەشکێن
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 شەماڵی خاکەلێوە

ئیتر ناتبینمەوە قەت شەماڵی هەست بزوێن
شنەی گەرم، خوڵقێنەری شەتاو

نامەبەر، هێزی جووتیار، سێوی سوور
ئێستا کە گریانیش هەر هەنیسک دێنێ و ڕووبار دەڕژێنێتە زەریا

هەتا خەم هەتەر بکا حەسرەت
لەم غوربەتا ئازادی، ماف، یاسا مل کەچ دەکا

بەاڵم، بۆنی شەماڵم لێ کپ دەکا
ئەو نەما هەتا کوڵ کا دڵی کوشراو و لەدەست چووم

هەتا هەتەر کا، دوورم، زێدی یارم لەکیس چوو
نیگام چەندە دەسووڕێنم

نابینم 
مانگ و خۆر و هەسارەکان

غەوارەن، نامۆن
بۆنی گیا و ڕەنگی ئاو تامی خەم

دەنگی بێ بزەی زار
ئۆغرم زۆرەملێ و دژوار

گەڕانەوە ئەستەمتر
چاوەکانم یاریم ناکەن، سۆما تاڕ و ڵیڵ

شەو باریوە بەسەر خەیاڵی خۆشی ڕابردووم
بێ مانا کل دەڕێژن

سست دیمەن دەهۆنەوە

١٥سەلیم حەقیقی

دەستم وێڕا ناگا، کورتە ئاوەز
بااڵخانەکان پڕن لە دز

بەرژەوەندی مانای هەیە
مافی هەژاری نیشتمان

کڕێکار،  چاوی  شەڕابی  ڕەنگی  و  دەدرێ  قوت  گەزوو  گەزوو 
دەخورێتەوە

تانج و تەختی پڕ لە خوێنی تاسەبار
پادشاهی مڵکی ون بووی نادیار

دوو بە دوو و سێ و چوار، دادەدڕن مێژووی خەفەت
هەستی بێگەرد، بێ مەیلی خەبات

بەهاریش هات و دێت، تۆ هەر مەندی بۆگەن
پێت دەجێ پێی، شێری ژیان

باڵ شکاوی، چەنگ بە پێستی داڕووشەکاو
ئێستا کە دەرمانی ژانی من

تەنیا خۆری ڕۆشنە
هەموو شوێنەک ئەنگوستە چاو

دەسووڕێم شەو و ڕۆژ بەشی من هەر الی زریان
ورەو و هیوات ستاند

تاقەتم نەما
بۆ گەیشتن پێت، چیتر شەماڵ ناهۆنمەوە
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دەستم وێڕا ناگا، کورتە ئاوەز
بااڵخانەکان پڕن لە دز

بەرژەوەندی مانای هەیە
مافی هەژاری نیشتمان

کڕێکار،  چاوی  شەڕابی  ڕەنگی  و  دەدرێ  قوت  گەزوو  گەزوو 
دەخورێتەوە

تانج و تەختی پڕ لە خوێنی تاسەبار
پادشاهی مڵکی ون بووی نادیار

دوو بە دوو و سێ و چوار، دادەدڕن مێژووی خەفەت
هەستی بێگەرد، بێ مەیلی خەبات

بەهاریش هات و دێت، تۆ هەر مەندی بۆگەن
پێت دەجێ پێی، شێری ژیان

باڵ شکاوی، چەنگ بە پێستی داڕووشەکاو
ئێستا کە دەرمانی ژانی من

تەنیا خۆری ڕۆشنە
هەموو شوێنەک ئەنگوستە چاو

دەسووڕێم شەو و ڕۆژ بەشی من هەر الی زریان
ورەو و هیوات ستاند

تاقەتم نەما
بۆ گەیشتن پێت، چیتر شەماڵ ناهۆنمەوە
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گوڵم

گوڵم 
کە تۆم بینی گرێ پووچکەی دڵی تەنیام،

بۆتە تەنافی سێدارەی هەستم
دەشتی قاقڕی تینووی خۆشەویستیم گەشایەوە

ئێستا، بۆرێشکەی پێکەو بوونمان
مزڵی لە ناو دڵمدا هەڵچنیوە
من و تۆ بێ نیشتمانتر لە با

بێکەستر لە بەفر و تەڕتر لە باران
گڕووی دڵی بێکەس و خەمگینیم ناالوێتەوە

سینگت بکە بێشکە و پرچت دەسرازە
بمبەستەوە بە خۆت

توند، هەتا هەتا هەتا ...

١٧سەلیم حەقیقی

 
بۆ پەرستارێک

چەند دڕکێکی تیژ لە مەودای نێوان
ڕیحانە و هێرۆ

دەبنە بەکرە شوڤارە و 
گوڵی ئاماڵ پەمەیی زویر دەکا

لە ڕاستیدا
پەرژینی سەما و برد و دار و دڵ
بینای ئەوینێکی ڕاستی داڕماند

جەستەی تینوو و ماندووم
شەکەت شەکەت

چاوەنۆری
دەستی دلۆڤان و پەڕی تەنکی نازدار پرستارێکە

کە کاوالش و وێرانە دەبێتە پەناگەی ڕاز و ڕوحت ئۆقرە دەگرێ
منتش لە ناو قەفەسی سینە لە پەنا کۆشکی دڵ خوێنی کەسکت 

ڕادەکێشم
لێم ببورە
زویر مەبە

من سااڵنێکە بەو ژوانە ڕاهاتووم،
چەند وشەیەک دەمباتەوە غەریبی

ساڵەهای ساڵە فرچکم خەم و نانم فرمێسک و خەندەم هەنیسکە
سەرباری هەموو دەردانم
فریام کەوە، فریام کەوە
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بۆ پەرستارێک

چەند دڕکێکی تیژ لە مەودای نێوان
ڕیحانە و هێرۆ

دەبنە بەکرە شوڤارە و 
گوڵی ئاماڵ پەمەیی زویر دەکا

لە ڕاستیدا
پەرژینی سەما و برد و دار و دڵ
بینای ئەوینێکی ڕاستی داڕماند

جەستەی تینوو و ماندووم
شەکەت شەکەت

چاوەنۆری
دەستی دلۆڤان و پەڕی تەنکی نازدار پرستارێکە

کە کاوالش و وێرانە دەبێتە پەناگەی ڕاز و ڕوحت ئۆقرە دەگرێ
منتش لە ناو قەفەسی سینە لە پەنا کۆشکی دڵ خوێنی کەسکت 

ڕادەکێشم
لێم ببورە
زویر مەبە

من سااڵنێکە بەو ژوانە ڕاهاتووم،
چەند وشەیەک دەمباتەوە غەریبی

ساڵەهای ساڵە فرچکم خەم و نانم فرمێسک و خەندەم هەنیسکە
سەرباری هەموو دەردانم
فریام کەوە، فریام کەوە
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واڵمێک بۆ دۆستێک

کەرەمکە بڕستی خامە
سینگم بکێڵە، بە نێوان گڵی ڕەش و سوور

لە سەر کانیاوی هەناسەی ساردم،
شەتاو بکە بە مەززەی تاڵ،

تاڵی سپی بهۆنەوە کەزیەکانم
سەری قەندیلم بە پێنووست شەهید،

پەساپۆڕتی سنوورەکان بدڕێنە
من قەرەجم وەکوو با بێ نیشتمان، 

ژینم ژێ و پشووم با، 
ڕاناوەستم دەژەنم هەتا بەیداخی ئازادی لە سەر سنوور 

دانەکوتم، 
دەسووتێم هەتا یارانم، ڕووناک! من قەرەجم

سەلیم حەقیقی
 

١٩سەلیم حەقیقی

پەخشانپەخشان
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پەخشانپەخشان
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پرچی مێژوو
ئایەتی خۆشەویستی

برینی  نابینی  جەستەم  لە  خاڵێک  بمپشکنی  کە  مرۆڤێکم 
پێوە نەبێ، دەمارەکانی دەروونم پساون و جەرگم شەاڵڵی خوێن 
و سییەکانم خوێن و گورچیلە و دڵم خوێن هەر خوێن لە هەناوم 
مەییوە، ئەوەندە سنەم خوێناوی ئەوەندەش مێژوو، مینانی قەاڵ 
لە دەوری تەرمی تەمەن دەسووڕێم و دیرۆک دەالوێنمەوە هەتا 
دەگەڵ  کاتێک  دڵم  بێشکەی  مناڵی  وەک  نەگرێ  گڕوو 
ڕقی  هەنیسکی  بە  و  دەچێژم  نیشتمان  خەمی  دایکم  شیری 
پیرۆز مەند دەبوو، ئەودەم ٥٩ گوڵە شلێرە سەریان هەڵقرتا دڵی 
و  دەگوتەوە  شلێرە  بنە  هەزاران  بۆ  الیەالیەی  نیشتمان  سیسی 
ڕایدەژاندن، الواندنەوەی لەبەر بێر و چیخی موژگانی پۆڕێک 
دەدایە  بەهاری  بۆنێکی  سپییەکانی  بچووکە  گوڵە  بە  شیالن 
دەستی شەماڵ و ئەویش دەیبردە قەندیل و لەوێشەوە بەرەو ساباڵغ 

و کۆاڵن بە کۆاڵنی کوردستان گەڕە الوژەی پێدەچڕی.
کاتێک لە نێوان دوو ئاوایی مڵکی بیرم قوچاخ بە قۆپی و 
مێرگ و مێشە دەخوشیم دەگەییشتمە سەر گادەر، ئەوەندە مووسا 
دەبووم بە گۆچان شەتم دەکرد پێشم دەگرت و ڕامدەسپارد لە 
زەریای ویشک و سوێر المەدە بە ژێر ئاخا تاو بدە دەشتێک بکە 
پێخوست و لە کارێزی ئەوین سەرچۆپی بگرە و دۆی چەلەنگی 
وڵێو  و  دڵگر  و  شۆخ  دڵبەری  و  شەنگ  ناسکی  چاوجوانی 
شێوەشیرنی چەلەک بگرە دەست و سەمای هەڵپەرکێ بەچاوی 
دەزبڕ و خاپینۆک دادە ئەوانەی ڕۆژێک کوڕیان لە وێنەی 

٢١سەلیم حەقیقی

زیران  بەکرە هەناش و  تێچێن و شۆفار و  تۆدا شک دەبرد و 
و گوێ بەل دەکەوتنە گیانت هەتا بۆنی عەتری گوڵی سپی 
جندی خاڵخاسی ڕند و خرنگی ڕووپەری یەڤەن دڵگر و شیاو، 
بۆگەن بکەن. تۆی ئەوەندە نازدار بەچاوی بەدکار بە سیلەی 
کۆن مێشکێکی گەنیو خەرفاو لەناو پاناوی دیوەخانێکی ڕازاوە 
بەاڵم کوڵکن. ئەوەندەم حەز لێتە وەک مناڵ بە بێشکە وەک سێو 
بە زریان وەک گەاڵ بە دار و وەک گوڵ بە گڵ و وەک بۆن 
بە هەناسەکانت! تۆ هەموو بیری مناڵیی منت زیندوو کردەوە 
کاتێک ڕوندکی کل ڕژاوت هاتە سەر گۆنا و مشتێک دڵی 
خوێناویت بە پۆڕێک شیالنی دەم کانی سەر ڕەوەزی چخووری 
سەوزەاڵنی پڕ لە ئەوینی و حەز و مەیل و هۆگری پێشکەشی 
من کرد و منیش ئاوێتە بووم لە هەناوی حەقیقەتێکی شاراوەی 
تێڕامانی چلەکێشی ڕێبازێک و هاتمە سەر ئۆلی باوەڕ و لە 
خانەقای عەرشی قورشی تەختی ئاسمان دەم لە ناو دەم زکری 
ڕۆژە دژوار و ئاستەم و ئاز و سەخڵەت و چەتمان دەکرد کاتێک 
پیاڵەی سۆفی بە تەلیلەی ئاوی کەوسەری شەڕابی خەستی 
و  دی  هاتە  کردگار  ویستی  دەهۆندەوە،  مێژوو  ساڵەی  هەزار 
لە پەنا گۆڕستانی خوێناوی سینگت بارگەم داکوتا و بوومە 
خاوەن ماڵ! بەالم چ هێالنەیەکی شێواو و پەشێو بوو، دڕک 
و زی ئەنگوستیان دەمژی، خەرتەل چڕنووکی دەخستە ناخی 
هەنیسکت و زێروو هەناسە و ئاواتی دەمژتی و هەرزەیەکی بژار 

لەسەر پشتت ڕەگی داکوتابوو.
نەستم لە پردی ئایشەخان بەجێماوە گۆمێکی مەند و مۆڵگەی 
هاوسێ، کە باران دەباری تەڕ تەڕ دەچۆڕاوە فرمێسکی چاوەکانم 
و دەڕژایە ئەو ڕووبارەی مەنزڵگەی تۆی دەهۆندەوە، پێیەکانم لە 
هەموو نیشتمان هەر وا دەڕۆن، ڕێ دەپیون دەچنەوە بن قەاڵغ و 
سەر قەڵەمە و سەربان و سەرگوێلکە و سەرجیخون و سەرکانی و 
سەرئاو و سەرما و سڕسڕ دەبوونەوە شل شەکەت شێواو دەخزامە 
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زیران  بەکرە هەناش و  تێچێن و شۆفار و  تۆدا شک دەبرد و 
و گوێ بەل دەکەوتنە گیانت هەتا بۆنی عەتری گوڵی سپی 
جندی خاڵخاسی ڕند و خرنگی ڕووپەری یەڤەن دڵگر و شیاو، 
بۆگەن بکەن. تۆی ئەوەندە نازدار بەچاوی بەدکار بە سیلەی 
کۆن مێشکێکی گەنیو خەرفاو لەناو پاناوی دیوەخانێکی ڕازاوە 
بەاڵم کوڵکن. ئەوەندەم حەز لێتە وەک مناڵ بە بێشکە وەک سێو 
بە زریان وەک گەاڵ بە دار و وەک گوڵ بە گڵ و وەک بۆن 
بە هەناسەکانت! تۆ هەموو بیری مناڵیی منت زیندوو کردەوە 
کاتێک ڕوندکی کل ڕژاوت هاتە سەر گۆنا و مشتێک دڵی 
خوێناویت بە پۆڕێک شیالنی دەم کانی سەر ڕەوەزی چخووری 
سەوزەاڵنی پڕ لە ئەوینی و حەز و مەیل و هۆگری پێشکەشی 
من کرد و منیش ئاوێتە بووم لە هەناوی حەقیقەتێکی شاراوەی 
تێڕامانی چلەکێشی ڕێبازێک و هاتمە سەر ئۆلی باوەڕ و لە 
خانەقای عەرشی قورشی تەختی ئاسمان دەم لە ناو دەم زکری 
ڕۆژە دژوار و ئاستەم و ئاز و سەخڵەت و چەتمان دەکرد کاتێک 
پیاڵەی سۆفی بە تەلیلەی ئاوی کەوسەری شەڕابی خەستی 
و  دی  هاتە  کردگار  ویستی  دەهۆندەوە،  مێژوو  ساڵەی  هەزار 
لە پەنا گۆڕستانی خوێناوی سینگت بارگەم داکوتا و بوومە 
خاوەن ماڵ! بەالم چ هێالنەیەکی شێواو و پەشێو بوو، دڕک 
و زی ئەنگوستیان دەمژی، خەرتەل چڕنووکی دەخستە ناخی 
هەنیسکت و زێروو هەناسە و ئاواتی دەمژتی و هەرزەیەکی بژار 

لەسەر پشتت ڕەگی داکوتابوو.
نەستم لە پردی ئایشەخان بەجێماوە گۆمێکی مەند و مۆڵگەی 
هاوسێ، کە باران دەباری تەڕ تەڕ دەچۆڕاوە فرمێسکی چاوەکانم 
و دەڕژایە ئەو ڕووبارەی مەنزڵگەی تۆی دەهۆندەوە، پێیەکانم لە 
هەموو نیشتمان هەر وا دەڕۆن، ڕێ دەپیون دەچنەوە بن قەاڵغ و 
سەر قەڵەمە و سەربان و سەرگوێلکە و سەرجیخون و سەرکانی و 
سەرئاو و سەرما و سڕسڕ دەبوونەوە شل شەکەت شێواو دەخزامە 
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کورسیلە، ئەوەندە یادت دەکەم پڕ بە سییەکانم ناتوانم تاو و تین 
و پرزە بدەم، شەقێک لە بەختم دەدرێ هەڵدەدێرم بەاڵم ئەمجارە 
نەگلیام، ئەوەندە پڕم لە مێژوو سینگم هەوری و هەموو خەفەت 
و خەمی نیشتمانی ڕاکێشاوە ئەوەندە قورسم لە تاسە و حەسرەت 
ئاسمان  بۆکڕووزی هەڵقرچاوی سووتمانی  ئاخی گەل  هەموو 
هەڵدەگرم و جانتا و خێڵخانەم ڕکیش دەکەم هاوتەریب وێکڕا 
بەردەبێری شانت و قامەتی ڕاوەستاو و بیچمی ڕازاوەت چوست 

شادی دەزێنێ.
باران  کاتێک  بوو  دڵتەنگییەکانت  مزڵی  دیوەخان  قوژبنی 
ئادگاری  ئەنگوستەچاو  تاری  مژێکی  کوێران  وەک  دەباری 
گەوجی  ئاوەز  بێ  نەزانی  حەسرەتێکی  و  دەشەوتاند  منداڵیت 
دێوەزمەی  و  دزێو  ئاوێنەی  لە  پەپوولەی  پێکەنینی  گەلحۆ 
گوڵ  پێت  جێ  لە  دەدی.  ڕووزە  و  ناشیرن  نەشیاوی  بیری 
پردی  لەسەر  پیاسەکانت  خونچەی شاری شنۆ ماچ دەکات، 
سوور و باغی گۆرانی سەوزەی کەسک و شین دەچڕێ ئەو 
کاتەی تووشی دێوێکی چاوچنۆکی بەدفەڕی مناڵ دەبییەوە 
و بەغوربەت ڕایدەژێنی دەیالوێنییەوە ئەو بژارەی وەک فریزوو 
بینەقاقای گرتبووی هەتا بزەت ببێتە بوغز و گڕوو کلوو کلوو 

ببارێتە سەر جەستەی چاوەکانت.
هەنووکە شیالن و شەو بەختێک سپی دەکەن، مێژوو دەزێ 
لەناو بزەی شاییی من و تۆ بەوێنەی شەوقی شەوارەی مانگی 
دەهۆنمەوە کەزی  پرچت  و  ڕابردووم  ئەشکەوتی  دەڕژییە  دێ 

دادێنم قفڵبەندی دەکەم لەناو بەندی دڵم.
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لە مێژووی بێشکەی مناڵیم دا

لە مێژووی بێشکەی مناڵیم دا، یادەوەری ئەو ڕۆژانەی زەوی 
باغ  هەڵپەرتاوی  چرپی  لەنێو  و  مەیدان  دەکردە  نیشتمانم 
شوولکێکی ناسک و تەڕم هەڵدەگرت، دەڕۆیشتم سەرمەستانە 
بەرەو  ئاواتە هەڵمدەگرت و  وەک کەشتییەکەی نوح هەرچی 
بۆنی گولەباغی دەم کانی خەیاڵەکانم دەچووم. لەو ناو بەرد و 
دار و گیا و زەمەند، بۆنی گڵ، تێکەاڵوی تیسوو و وێنجە و 
سێوەڕەی خوناوی، شەقم لە پەیتووکە دەدا و لەگەڵی هەڵدەفریم 
بەرەو ئاسمانی حەزە نادیارەکانم دەستم بە چڵە دارێکی هەنار 
دەگرت و دەمم بە مەمکییەوە دەنا و ژەکی هەرماویم هەڵدەمژت، 
هەتا  ڕێگا  سەرخۆشی  و  شەراب  دەبووە  خوێناوی  دڕدووکی 
هەتەر کا ژیان و ژیان و ژیان ... مەستانە مەستانە کەزی 
تاسە  پشتی  لەسەر  و  دەگرت  هەسپم  زراڤی  گەردەنی  زەردی 
دەئاژوتم، شەوانە بارتەقای ئەستێرەکان پێدەکەنیم خەم دایدەگرتم 
دەتاسام دەترسام دەحەبەسام لەو هەمووە ئەفسانە و چیرۆکانەی 
دایکم، کاتێک سەنیرم دەستی دایکم دەبوو و غیرەت چاوی 
بەوە  ئێستاش  و  دەگەڕا  تیژ  مناڵی  بیری  شەپۆلی  باوکم، 
و  تراویلکە  بوونە  ڕۆژانە  ئەو  خێرا  دەدەم، چ  هەناسە  زیندووم 
لەیالن، دوور دەدرەوشێنەوە و لە نزیک نادیار دەبن، چەندە زوو 
مناڵیم نەما و ئاخی نیشتمان و خەمی خاک مێشکی داگرتم 
هاژەی  گۆیێن،  و  هەلووکێن  و  پڕیشکێنێ  گوێ  زوو  چەندە 
ڕووباری گادەر، سێبەری مزری دارە گێوژ چیمەن و کانی و 
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لە مێژووی بێشکەی مناڵیم دا

لە مێژووی بێشکەی مناڵیم دا، یادەوەری ئەو ڕۆژانەی زەوی 
باغ  هەڵپەرتاوی  چرپی  لەنێو  و  مەیدان  دەکردە  نیشتمانم 
شوولکێکی ناسک و تەڕم هەڵدەگرت، دەڕۆیشتم سەرمەستانە 
بەرەو  ئاواتە هەڵمدەگرت و  وەک کەشتییەکەی نوح هەرچی 
بۆنی گولەباغی دەم کانی خەیاڵەکانم دەچووم. لەو ناو بەرد و 
دار و گیا و زەمەند، بۆنی گڵ، تێکەاڵوی تیسوو و وێنجە و 
سێوەڕەی خوناوی، شەقم لە پەیتووکە دەدا و لەگەڵی هەڵدەفریم 
بەرەو ئاسمانی حەزە نادیارەکانم دەستم بە چڵە دارێکی هەنار 
دەگرت و دەمم بە مەمکییەوە دەنا و ژەکی هەرماویم هەڵدەمژت، 
هەتا  ڕێگا  سەرخۆشی  و  شەراب  دەبووە  خوێناوی  دڕدووکی 
هەتەر کا ژیان و ژیان و ژیان ... مەستانە مەستانە کەزی 
تاسە  پشتی  لەسەر  و  دەگرت  هەسپم  زراڤی  گەردەنی  زەردی 
دەئاژوتم، شەوانە بارتەقای ئەستێرەکان پێدەکەنیم خەم دایدەگرتم 
دەتاسام دەترسام دەحەبەسام لەو هەمووە ئەفسانە و چیرۆکانەی 
دایکم، کاتێک سەنیرم دەستی دایکم دەبوو و غیرەت چاوی 
بەوە  ئێستاش  و  دەگەڕا  تیژ  مناڵی  بیری  شەپۆلی  باوکم، 
و  تراویلکە  بوونە  ڕۆژانە  ئەو  خێرا  دەدەم، چ  هەناسە  زیندووم 
لەیالن، دوور دەدرەوشێنەوە و لە نزیک نادیار دەبن، چەندە زوو 
مناڵیم نەما و ئاخی نیشتمان و خەمی خاک مێشکی داگرتم 
هاژەی  گۆیێن،  و  هەلووکێن  و  پڕیشکێنێ  گوێ  زوو  چەندە 
ڕووباری گادەر، سێبەری مزری دارە گێوژ چیمەن و کانی و 
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تامی لێوی سووری شیالن، بوونە فیلم و حەقایەت لە تەنیایی 
مزڵێکی دوور دەدوێ ...

بزەی خۆشارۆکێی کادێن، بێستان و بۆنی هاروێ و کاڵەک، 
سەرجێخوون و ئاسمانی تاریک هەمووی بوونە هەسارە و خێرا 
فڕین بەرەو نادیار، لە غوربەت بوونە غەوارەی نامۆ، ئەو گوندەی 

ماڵێک بوو بۆنی نانی لێدەهات ...
سەفەرە سەفەر، ژیانی پڕلە هەرا و خۆشی، بەرەو جێهێشتنی 
و  مەقام  نیگار،  و  کتێب  و  قەڵەم  مناڵی.  کەسکی  دنیای 
ڕەشماڵ  و  بێری  و  جێژوانگە  قەاڵغی  کۆڵەکە  و  گۆرانی 
فیدای  ئەوانیش  و  نیشتمان  بەراتی  بوونە  سپی،  دواڕۆژی  و 
ژیان! لە نێو زەمەند و قۆپی و سوێسن و قاسپەی کەو، لەسەر 
مێرگی شین و سەوزی شل لەپەنا زیخی ئاوریشمی دەم کانی 
ڕژایە  سوێر  و  سوور  تەوێڵم  ئارەقەی  وەنا  ئاو  لێوی  بە  لێوم 
شۆڕش، دڵ بە خەمی نیشتمان زێد و ماڵ و سێبەری شۆڕەبی، 
لەسەر دوندی چیاکانی سەرکەش، تەمی قەندیل و بەستەڵەکی 

کێلەشین و مەلی دااڵمپەڕ، سنووری درۆۆۆۆۆۆ ...
بووم  بووم و چەک، من  جیهانە، من  ئەم  و  بووم  تەنیا من 
و گۆچان من بووم و ڕەخت و فیشەکدان، من بووم و بەرگی 
دەکردە فیشەک  بوغزم  ئازادی،  و خولیای  بووم  خاکی، من 
بیرەوەریم ئەفسانەیە کەس  ئااڵی چڵکنی چەپەڵم دەئەنگوت، 
بڕوا ناکا، شەوانە بە گژ تاریکت دا دەچووم سەنگەرم دەکردە 
النک و تێیدا ڕادەژام، سەر لەسەر سینگی نیشتمان خەوێکی 

کەروێشکە دەیبردمەوە ڕۆژانی ژوان.
کە شۆڕش خوێنی چەکی مژتم و ئادیداس پشتمی خاراند و 
دێموکراسی بە گزی دەرچوو، تەنافی سێدارەم گرت و بەرم نەدا، 
هەتا مەالیەکی بۆگەنیوی کۆچەر لەتەک حاکمی شەرعی 
شۆڕش دایانپڵۆسیم، نەک هەر غرور، ڕوح و دڵیان کوشتم، بێزم 
لە مافی مرۆڤ دەبێتەوە کاتێک تەنیا قاپێلکەیەکم بەناوی 
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ئینسان، خاڵی لە هەست و خەون. کونجی ژوورێکی تاریکیان 
پێ ڕەوا دەیتم، قیژەی قامچی و بۆنی گۆشتی برژاو خەیاڵمی 
دەبردە جێژنی قوربان و حەوشەی مزگەت! چ نۆستالۆژییایەکی 
قیزەون بوو هەاڵوەسین و جۆالنەی دایکم، تووتن و پەڕی باوکم 
و پشتی سووتاوم، دارەبازی گۆرستان و برانکاردی ئەنجنیو ...
قاڵ بوونەوەی جەرگ و سووتانی هەناسە کز و الواز جەستەیەکی 
داوەڵی ڕەق و زەق، چاوە پڕ لە شادی و دلۆڤانییەکەی کردبووە 
ڕقیکی پیرۆز لە جەستەدا و بە مێشکیش ماندوو شەکەت هەتا 
نیگای  تەقیلەی  تەق  مەحکەمە  بەردەرگای  دوور  گەرمێنی 
پارێزەرم ئاوات بوو مەخابن هەمووی هەر حەسرەت بوو، بەیادی 
ئەو ڕۆژانە دەژیام کە چرۆ دەبووە گوڵ و گوڵیش دەبووە بۆن 
دەنگی  پێم  لەبەر  هەڵدەوری  خەیاڵما  بووکی  بەسەر  دواجار  و 
و دڵی  پەپولەی هەڵدەوەراند  تەنکی  پەڕی  ویشکی گەاڵکان 
نان! کاتێک  پێناو  لە  دەیفرۆشتم  برایەک  دەوەستا کە  سیسم 
سەگ پەنای دام و نەوەڕی بە بەختی بابەردەڵەم، بۆنی کردم 

باوەشی وەفای بوو بە پەناگە هەتا فێر ببمەوە ژیان.
بەسواری  دوورە  ئەوەندە  ئەمجارەم  سەفەری  سەفەر،  سەفەرە 
هیچ  ئۆغرێک  دەوەستێ  ناکا  بڕ  وێرغە  بە  سووریش  هەسپە 
ڕووبارێکا نایگاتێ گەشتێکە ئەوەندە دوور تاراندووە ژیان ئەو 
بێشکەیەی دەیڕاژاند الواندنەوەی بێ کەلک ودەسرازەی تووندی 
هەموو  دەگۆڕنانی  نەگەڕانەوە،  لە  پڕ  سەفەرێک  ئەوینم، 
نیگاری  و  ڕەنگ  دەمکردنە  بیرەوەرییانەی  ئەو  و  ئاواتەکان 
حەسرەتم پێ دەهۆنییەوە، دەمکردە وشە و شەوی ئەنگوستەچاوم 
دەدرەوشاندەوە. نە شەماڵ و نە ئەستێرە و مانگ هیچکامیان 
بەردەرگا  تۆزی  نە  بدا،  دڵبەر  پەیامی  کۆترەی  ئەو  نابنە 
ئاوپرژێن دەکرێ و نە سپیدارەکان دەبیندرێن و هێالنەی مەل، 
ئاویلکەی  بارتەقای  دڵم گوشراوە، خەفەتێک  نایێ،  هەناسەم 

ئاسکێکی هەڵدڕیو.
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ئینسان، خاڵی لە هەست و خەون. کونجی ژوورێکی تاریکیان 
پێ ڕەوا دەیتم، قیژەی قامچی و بۆنی گۆشتی برژاو خەیاڵمی 
دەبردە جێژنی قوربان و حەوشەی مزگەت! چ نۆستالۆژییایەکی 
قیزەون بوو هەاڵوەسین و جۆالنەی دایکم، تووتن و پەڕی باوکم 
و پشتی سووتاوم، دارەبازی گۆرستان و برانکاردی ئەنجنیو ...
قاڵ بوونەوەی جەرگ و سووتانی هەناسە کز و الواز جەستەیەکی 
داوەڵی ڕەق و زەق، چاوە پڕ لە شادی و دلۆڤانییەکەی کردبووە 
ڕقیکی پیرۆز لە جەستەدا و بە مێشکیش ماندوو شەکەت هەتا 
نیگای  تەقیلەی  تەق  مەحکەمە  بەردەرگای  دوور  گەرمێنی 
پارێزەرم ئاوات بوو مەخابن هەمووی هەر حەسرەت بوو، بەیادی 
ئەو ڕۆژانە دەژیام کە چرۆ دەبووە گوڵ و گوڵیش دەبووە بۆن 
دەنگی  پێم  لەبەر  هەڵدەوری  خەیاڵما  بووکی  بەسەر  دواجار  و 
و دڵی  پەپولەی هەڵدەوەراند  تەنکی  پەڕی  ویشکی گەاڵکان 
نان! کاتێک  پێناو  لە  دەیفرۆشتم  برایەک  دەوەستا کە  سیسم 
سەگ پەنای دام و نەوەڕی بە بەختی بابەردەڵەم، بۆنی کردم 

باوەشی وەفای بوو بە پەناگە هەتا فێر ببمەوە ژیان.
بەسواری  دوورە  ئەوەندە  ئەمجارەم  سەفەری  سەفەر،  سەفەرە 
هیچ  ئۆغرێک  دەوەستێ  ناکا  بڕ  وێرغە  بە  سووریش  هەسپە 
ڕووبارێکا نایگاتێ گەشتێکە ئەوەندە دوور تاراندووە ژیان ئەو 
بێشکەیەی دەیڕاژاند الواندنەوەی بێ کەلک ودەسرازەی تووندی 
هەموو  دەگۆڕنانی  نەگەڕانەوە،  لە  پڕ  سەفەرێک  ئەوینم، 
نیگاری  و  ڕەنگ  دەمکردنە  بیرەوەرییانەی  ئەو  و  ئاواتەکان 
حەسرەتم پێ دەهۆنییەوە، دەمکردە وشە و شەوی ئەنگوستەچاوم 
دەدرەوشاندەوە. نە شەماڵ و نە ئەستێرە و مانگ هیچکامیان 
بەردەرگا  تۆزی  نە  بدا،  دڵبەر  پەیامی  کۆترەی  ئەو  نابنە 
ئاوپرژێن دەکرێ و نە سپیدارەکان دەبیندرێن و هێالنەی مەل، 
ئاویلکەی  بارتەقای  دڵم گوشراوە، خەفەتێک  نایێ،  هەناسەم 

ئاسکێکی هەڵدڕیو.
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ڕۆژئاوا، ڕۆژئاوا گەڕەالوژەیەکی درۆی هەڵبەستراو مەکانی 
بەرژەوەندی  پێناو  لە  ئەوین  مەرگی  سڕ  مرۆڤ  و  تاراوەکان 
بورجەکان، دەمرن مرۆڤ، ڕەش ڕەش دڵ سارد و بەستەڵەکی 

ئەوین نابێتەوە ...
واڵتێکی  بۆ  تەزیو  بیری  بە چاوی کوێر،  سەرهەڵگرتنێک 
ئەوپەڕ دوور، دوور لە خۆزگە و بریاکان، هەتا هەتەرکا چاو 

دوور لە هێالنە و چەمی خۆم.
جارێک بە سوتفە لە ڕایلکەیکی شێت وێنەی پۆرێک شیالنم 
بەدی کرد، جێ هێالنەی ئەوینی دڵ، خامەی دەستم دەلەرزی 
ڕەشاییەی  ئەو  خاڵ،  بەرزی  تەواری  دنیای  چوومە  کاتێک 
بەستە،  دەدا، چیرۆک،  دڵمی سوکنیایی  وێژە کە  ئادگاری 
و  ڕابردوو  خۆشی  مناڵی،  ڕووبار،  کانی،  گۆرانی،  مەقام، 
تیشکیک  بەدی کرد، خۆم کردە  وێنەیەدا  لەم  ئەوین  هەموو 
و چوومە ناو دەمارەکانی، سەرم خستە سەر پەلکە ڕیحانەی 
وادە، چ سەمفۆنیاییەک  بای  لەرینەوەی  بە  ئاسمانی،  بۆنی 
بوو دەنگی هەناسەی. برووسکێک هزری تەنیم، خەوێک بوو 
پڕ لە مۆتەکەی ڕابردوو، هەستام وێنەکەم بینییەوە، هیوا خزی، 

خوشا، هاتەوە، ئەو ڕۆژانەی پێی گەش دەبووم.
 

٢٧سەلیم حەقیقی

من چیم لە تۆ دەوێ؟

ئەمشەوانە شەو شێتە، دێو و درونج تاو دەدەنە بەختی بەشم، 
بەردەوام بۆریشکە لەچاوم دەترازێ 

و دەمهەوێ بۆ جارێک خەون ببینم، خەون بە تۆ، بە خوڵیا 
هزری  تەوژماوی  خەیاڵی  و  زویر  هەستی  بە  ڕفێندراوەکانم 
چەواشەکراو و دزینی قاقای لێوی ویشک و تینووم، خۆزگە 
جارێکی تر دەست لە مالنی ئاواتەکانم بمبەیە جێژوانی جاران، ئەو 
پەنا و پەسیوانەی قەاڵ و نژار و خەڵوەت و تەریکە قوژبنەکانی 
سەرشێتەکان  پێدەشتە  لە  باووکالمان  دیرۆکەی  ئەو  مێژوو، 
ئازادی و  تاو دەدا و ڕکێفی مەستی  بەرخودانیان  دا هەسپی 
سەربەستیان ڕادەکیشا! هەموو ئەو ڕابردووەی بە باسک و پەل 
و باهۆی مێرانەی دایکمان، تۆچان لەبەرقەد، بژاری خەیاڵی 
و  تۆ  و  نەببوونە من  ئەوان  کاتانەی  ئەو  دەکرد،  مەزنایەتیان 
سرووشت ڕەنگی کەسکی بە چاوی دانەدابوون، گەنم و هەرزن 
ئەستوور  ڕانی مێگەڵ ملی  و  ئاسک  ڕەوەی  و  خێل  چاوی 
بوو  ڕەوشێک  ئەوین.  و  ژیان  بۆنی  و  ماڵ  لە  نەتۆراندبوو 
سرووشت پێمڵی یاسا و کۆمەڵگایەک ساکار لە مرۆڤایەتی 
و نەفسێکی بەرز لە بوون و نەچەمینی سەر و بەرامبەری و 
هاوتەریبی ئینسان. گەڕانەوەی شەو، شەوێکی فێنکی ئارام پڕ 
لە ئەستێرە هەرکام لە ئاستێک و بە چاوترووکاندنێکی خەواڵوو 

پشوو دەدەم
تانج و تەختی بایەقۆش وەرگەڕێ، ئەو دەمەی دەستەاڵت بووە 
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من چیم لە تۆ دەوێ؟

ئەمشەوانە شەو شێتە، دێو و درونج تاو دەدەنە بەختی بەشم، 
بەردەوام بۆریشکە لەچاوم دەترازێ 

و دەمهەوێ بۆ جارێک خەون ببینم، خەون بە تۆ، بە خوڵیا 
هزری  تەوژماوی  خەیاڵی  و  زویر  هەستی  بە  ڕفێندراوەکانم 
چەواشەکراو و دزینی قاقای لێوی ویشک و تینووم، خۆزگە 
جارێکی تر دەست لە مالنی ئاواتەکانم بمبەیە جێژوانی جاران، ئەو 
پەنا و پەسیوانەی قەاڵ و نژار و خەڵوەت و تەریکە قوژبنەکانی 
سەرشێتەکان  پێدەشتە  لە  باووکالمان  دیرۆکەی  ئەو  مێژوو، 
ئازادی و  تاو دەدا و ڕکێفی مەستی  بەرخودانیان  دا هەسپی 
سەربەستیان ڕادەکیشا! هەموو ئەو ڕابردووەی بە باسک و پەل 
و باهۆی مێرانەی دایکمان، تۆچان لەبەرقەد، بژاری خەیاڵی 
و  تۆ  و  نەببوونە من  ئەوان  کاتانەی  ئەو  دەکرد،  مەزنایەتیان 
سرووشت ڕەنگی کەسکی بە چاوی دانەدابوون، گەنم و هەرزن 
ئەستوور  ڕانی مێگەڵ ملی  و  ئاسک  ڕەوەی  و  خێل  چاوی 
بوو  ڕەوشێک  ئەوین.  و  ژیان  بۆنی  و  ماڵ  لە  نەتۆراندبوو 
سرووشت پێمڵی یاسا و کۆمەڵگایەک ساکار لە مرۆڤایەتی 
و نەفسێکی بەرز لە بوون و نەچەمینی سەر و بەرامبەری و 
هاوتەریبی ئینسان. گەڕانەوەی شەو، شەوێکی فێنکی ئارام پڕ 
لە ئەستێرە هەرکام لە ئاستێک و بە چاوترووکاندنێکی خەواڵوو 

پشوو دەدەم
تانج و تەختی بایەقۆش وەرگەڕێ، ئەو دەمەی دەستەاڵت بووە 
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ژین و ڕانانی مرۆڤایەتی گاڵتەجاڕ و چڵکی دەستی مرۆڤ 
و  غەڕە  دووکەڵی  لە  دەبوو  پڕ  دیوەخان  دەخوڵقاند!  خانەدانی 
گۆڕاوی بەفیزی پیس! بڕیار قامچی دەوەشاند بەسەر پشتی 
الوازی بەڕوو و بەزەیی قاتوقوڕ دەما لە مێشکی بۆگەنیوی زاڵم 
هەتا چەرخی گەردوون بسووڕێ و ئاشی دارا، نەدار بگەوزێنێ 

لە خوێنی مژتووی ترێ
زۆردار  ئەربابی  و  ڕابردوو  لە  چیم  دەوێ؟  تۆ  لە  چیم  من 
و  ئێمە  و  میچێک  و  ژوور  تەنیا  دەوێ؟  پەرەست  ئاسمان  و 
تاخچەیەک  گوڵ،  تەالقەیەک  ئەبەدی،  خۆشەویستییەکی 
دلۆڤانی و ڕۆچنەیەک ئینسان هەموو ئێواران دەرگا بکەینەوە 

گوڵ و دلۆڤانی ببەخشینە مرۆڤەکان.
من چیم لەم جیهانە دەوێ؟ تەنیا تۆ و دووباڵ بۆ فڕین دەرباز 
بوون لەم مرۆڤانەی خەونی گولی بە پەپوولە وەدەبینن و ڕقیان 

لە بۆنی عەتری شیالنە!
من چیم لەم ژیانە دەوێ؟ تەنیا ئەو هەناسانەی خۆزیا دەفڕن 
بەرەو هێالنەی دڵ و پشت دەکەن لە کەالکی هەڵفزاوی دهۆ و 

مەکر و فێڵ و گزی ...
ناوە؟ هەڵەم ئەگە  نیشتمان سەرم  لەپێناو  سووچی من چییە 
ئاخی خۆشتەویم خواردووە و ملم بۆ الڕانی مەل نەداوە؟ لەپی 
دەستم چۆلە مەودای زۆرە دەگەڵ خۆپەرەستی، ڕامبواردووە بە 

سەربەستی، لەتێک نان و قومێک ئاو بەسەربەرزی ...
چ خەمبارم من بۆ خەونێک، بمباتەوە باوەشی ئەو نیشتمانەی 
لەپێناویدا ئاسمان دێنمە بەرپێ و خۆر قاڵ دەکەمەوە و مانگ 
و ئەستێرە دەچێنم! بەاڵم قەت بۆ جارێک لە پێناو نان گوڵیک 

هەڵناقرتێنم!

٢٩سەلیم حەقیقی

 
گوڵە شیالنی سیس هەڵگەڕاو

پاش غوربەتێکی نامۆ، دەسرازەی ئاواتەکانم 
کردەوە و بەرزە شەپۆڵم ئەدا لە زەریای تۆف و تەوژمی باراناوی 
نیگام لەبەر سێبەری پیرەئاسمان شەکەت ماندوو بەدوای بەختی 
نادیاری وێڵم ون دەگەڕام، بەر لە کۆتایی ئەو سەفەرە نادیارە 
لە سیلەی ئەوپەڕی زەوی هەسارەیەک خوشی و منی دەگەڵ 
خۆی برد، هەڵیلووشیم، خوێنی مژتم، بیری بردم، مات بەدوای 

دا کۆرپەیەک بووم ئەویندار ...
لە کەالوەی بیری پەشێوم شەوە و مانگ دەزێتە دڵی ژاکاو 
و سیس و شەمزاوم، کەنینی زەردەخەنەی ئەستێرەیەکی دوور، 
شەپۆلێک عەتری پوونگە و زەردەی شەمامە و بۆنی کاڵەکی 
سینگت شەماڵ ئاسا دەخزێتە سەر لیوم، منی تەنیا لەم شەوە 
تنۆک و ئەنگۆستەچاوەدا لەسەر گابەردێکا دەست بۆ ئەوین 
دەبەم، ئاگرێک دە هەناوم دا بڵێسە دەکا، ڕۆژم شەو و شاییم 
دەنگم کپ و چاوم کوێر و مێشکم  بەهارم زستان و  و  شین 
جێ  بارەگای  لە  ڕەشماڵێک  خۆشەویستی،  ئەوەندە  کاس، 
هەوێزی سارد وسڕی ماچ دادەکوتم، ئاخ خوایە دەنگم ببیسە لە 
زمان تاراوێکی وێڵ و سەرگەردانەوە هاوار دەکەم، ئەگە ماوی 
لێو و هەستی  ئەو کەسەم مەیلی  نەما من  هێزم  بگرە دەستم 
ئەبرۆ و چاوی تۆ قەت نانێنم، من ئەو کەسەم ژوانی پێ ڕێی 
هەنگاوەکانت لەسەر دڵی خوێناویم لە چەشنی نەخشی کوێستان 
وێنا کردووە، من ئەو کەسەم بە ئەوینت بە دەنگت بە نیگات بە 
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گوڵە شیالنی سیس هەڵگەڕاو

پاش غوربەتێکی نامۆ، دەسرازەی ئاواتەکانم 
کردەوە و بەرزە شەپۆڵم ئەدا لە زەریای تۆف و تەوژمی باراناوی 
نیگام لەبەر سێبەری پیرەئاسمان شەکەت ماندوو بەدوای بەختی 
نادیاری وێڵم ون دەگەڕام، بەر لە کۆتایی ئەو سەفەرە نادیارە 
لە سیلەی ئەوپەڕی زەوی هەسارەیەک خوشی و منی دەگەڵ 
خۆی برد، هەڵیلووشیم، خوێنی مژتم، بیری بردم، مات بەدوای 

دا کۆرپەیەک بووم ئەویندار ...
لە کەالوەی بیری پەشێوم شەوە و مانگ دەزێتە دڵی ژاکاو 
و سیس و شەمزاوم، کەنینی زەردەخەنەی ئەستێرەیەکی دوور، 
شەپۆلێک عەتری پوونگە و زەردەی شەمامە و بۆنی کاڵەکی 
سینگت شەماڵ ئاسا دەخزێتە سەر لیوم، منی تەنیا لەم شەوە 
تنۆک و ئەنگۆستەچاوەدا لەسەر گابەردێکا دەست بۆ ئەوین 
دەبەم، ئاگرێک دە هەناوم دا بڵێسە دەکا، ڕۆژم شەو و شاییم 
دەنگم کپ و چاوم کوێر و مێشکم  بەهارم زستان و  و  شین 
جێ  بارەگای  لە  ڕەشماڵێک  خۆشەویستی،  ئەوەندە  کاس، 
هەوێزی سارد وسڕی ماچ دادەکوتم، ئاخ خوایە دەنگم ببیسە لە 
زمان تاراوێکی وێڵ و سەرگەردانەوە هاوار دەکەم، ئەگە ماوی 
لێو و هەستی  ئەو کەسەم مەیلی  نەما من  هێزم  بگرە دەستم 
ئەبرۆ و چاوی تۆ قەت نانێنم، من ئەو کەسەم ژوانی پێ ڕێی 
هەنگاوەکانت لەسەر دڵی خوێناویم لە چەشنی نەخشی کوێستان 
وێنا کردووە، من ئەو کەسەم بە ئەوینت بە دەنگت بە نیگات بە 
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هەناسە و بە پەیڤەکانت ئێواران لە پەنا ڕووبار کەلەال الپەم دەبرد 
و هەر شەوانە و شەوانە و شەوانە وشیار بووم هەتا زرینگەی 
دەنگت دەکوژایەوە و خەوم لێ دەکەوت، من ئەو کەسەم خێراتر 
لە کۆتر و پەڕەسێلکە و باڵی هەڵۆ لە خزمەت بارەگای نوورانی 
داوێنی پاکت کڕنۆشم دەبرد، من ئەو کەسەم هەموو پەیڤ و 
وشە و قامووسی جیهانم کردە ڕێچکە و کاروانێک گوڵە شلێرە 
و سوێسن و مێالقە و شیالن و غونچە، من ئەو کەسەم خەیاڵ و 
بیر و مێشک و هەست و نەست و هەناسەم بە هیوای دەمێک 

ژوان دەکردە پێخوست!
دڵم گیراوە، ئەوەندە پڕم لە گریان هەنیسک دەمباتەوە!ئەوندە 
ئاوزینگ  تەنیام  ئەوەندە  دەمباتەوە،  شەو  تۆیی  بێ  لە  پڕم 
دامدەگرێ و شەوەی بەختی چەمووشم دەمباتەوە، مۆتەکەی 
هەراسان وازم لێ ناهێنێ. ژیانم بەندە بە دەنگت بە پڕچی ئاڵۆز 

و عەتری ملوانکەت.
چی تر تاقەتی چیا و کوێستان و بێستان و باغ و بێشکە و 
پەرێزێکی  لە  تینوو  پێدەشتێکی  لە  دەمهەوێ  نییە  وەرزەکانم 
زەرد لە ڕەوەزێکی خزیو ئاسمانێکی چۆل و دەریایەکی ویشک 
هەوێنی  تۆ  تۆم  ئەوینی  قوربانی  یەکەم  من  دابدەم،  چۆک 

ژینی منی و ڕووگەی ئاواتەکانم.
نانا تۆ ناڕۆی، پڕ بە گەرووم بەیانیت باش پڕ بە هەناسەم بۆن، 

پڕ بە دەنگم شێعر و پڕ بە هەستم ئەوین و پڕ بەدڵم فیدا ...
ئەو لەمپەڕانەی وەک قەڵغان و زی مەتاڵ وەدەست بەختی 
من و تۆ ڕەش دەکەن لە دیواری سێدارە بەرزتر نین لە میلەی 
بەندیخانەکان بەهێزتر نین لە تاراوگە سەختتر نین لە بێکەسی 
و غوربەت و تەنیایی ترسناکتر نین، من و تۆ لەسەر خەیاڵی 
هەورێکی سپی دەبارێنین خۆشەویستی بەسەر ئادگاری ویشک 

و چڵێسی زەوی.
 

٣١سەلیم حەقیقی

دڵۆپە فرمێسکی ناو ڕێژنە بارانی لە خەم خەڵتاو
بۆ هاوڕێ و برای بەندیخانەم )عوسمان موستەفاپوور(

کیژانی  پیران،  مەڵبەندی  النەواز!  هاوڕێی  کۆنە  ئاشنام، 
جوان، نیشتمانی خان، داروبەردی کوردستان، قژی هۆنیوەتەوە، 
سوروسپیاوی کوێستان، فرمێسکی باران دادەبارێنێت سرووشتی 
شا  قەاڵتی  و  سپیسەنگ  و  دەکێشێ  چۆپی  قەندیل  جوان، 
سەری  تۆ  قامەتت.  بەرزی  بۆ  ئازادیت  بۆ  دانواندووە  سەریان 
دوژمنت نەوی کرد، ئەو جەالدانەی هاوڕێکانمانی لەسێدارەدا 
بۆنی  لە  بۆنێک خۆشتر  هیچ  وەرە  دە  سەریان شۆڕ کردووە، 
ڕۆژە سەختەکان نیە با بۆنت بکەم و لە ئامێزت بگرم تێر تێر، 
سال   ٢٨ تۆ  ئاشنام  بێنمەوە.  بیر  خەفەتبار  و  تاڵ  ڕابردووی 
چاوەرێی هەڵمژینی بۆنی ئازادیت دەکرد، من ٢٨ سالە بیری 
ناو بەندیخانە دەکەم، ئەزانی ئاشنام ئەم ئازادییەی کە ئێستا 
پێکانی بۆ هەڵدێنی زۆر لە بەندیخانە پڕ ئازارترە؟ ئەزانی تەنیا 
نیشتمان و خاک و خۆڵەکەی بوو سەروچاوی بۆ ڕاخستی و 
مرۆڤی  ئێمە  بەاڵم  کردی؟  بەخێرهاتنەوەی  و  لەسەردانا  پێت 
ئەشکەنجە،  بەند،  تەمەن،  ساڵ   ٢٨ بۆ  هەیە  چمان  کورد 
کە  سینگت  سەر  پەردەی  و  تەخت  و  شکاو  کورسیلەیەکی 
نیشتمان  بۆ  هەیە  کەس  بنوارە  ئاشنام  هاوڕێ،  ژیا،  دەگەڵت 
بگریت؟ کەس هەیە خوێن بۆ واڵت بدات؟ نا نا هەر هەموو 
بۆ پوول و پارە دەگرین و هەناوی نیشتمان دەبخشن بە دیاری، 
کە هاتیە الم دڵت لە سەر لپی دەستت دانێ، سەیری هەنگاوە 
و  ببستە  چاوەکانت  هێزن،  بێ  چونکە  مەکە  بەبڕستەکانت 
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دڵۆپە فرمێسکی ناو ڕێژنە بارانی لە خەم خەڵتاو
بۆ هاوڕێ و برای بەندیخانەم )عوسمان موستەفاپوور(

کیژانی  پیران،  مەڵبەندی  النەواز!  هاوڕێی  کۆنە  ئاشنام، 
جوان، نیشتمانی خان، داروبەردی کوردستان، قژی هۆنیوەتەوە، 
سوروسپیاوی کوێستان، فرمێسکی باران دادەبارێنێت سرووشتی 
شا  قەاڵتی  و  سپیسەنگ  و  دەکێشێ  چۆپی  قەندیل  جوان، 
سەری  تۆ  قامەتت.  بەرزی  بۆ  ئازادیت  بۆ  دانواندووە  سەریان 
دوژمنت نەوی کرد، ئەو جەالدانەی هاوڕێکانمانی لەسێدارەدا 
بۆنی  لە  بۆنێک خۆشتر  هیچ  وەرە  دە  سەریان شۆڕ کردووە، 
ڕۆژە سەختەکان نیە با بۆنت بکەم و لە ئامێزت بگرم تێر تێر، 
سال   ٢٨ تۆ  ئاشنام  بێنمەوە.  بیر  خەفەتبار  و  تاڵ  ڕابردووی 
چاوەرێی هەڵمژینی بۆنی ئازادیت دەکرد، من ٢٨ سالە بیری 
ناو بەندیخانە دەکەم، ئەزانی ئاشنام ئەم ئازادییەی کە ئێستا 
پێکانی بۆ هەڵدێنی زۆر لە بەندیخانە پڕ ئازارترە؟ ئەزانی تەنیا 
نیشتمان و خاک و خۆڵەکەی بوو سەروچاوی بۆ ڕاخستی و 
مرۆڤی  ئێمە  بەاڵم  کردی؟  بەخێرهاتنەوەی  و  لەسەردانا  پێت 
ئەشکەنجە،  بەند،  تەمەن،  ساڵ   ٢٨ بۆ  هەیە  چمان  کورد 
کە  سینگت  سەر  پەردەی  و  تەخت  و  شکاو  کورسیلەیەکی 
نیشتمان  بۆ  هەیە  کەس  بنوارە  ئاشنام  هاوڕێ،  ژیا،  دەگەڵت 
بگریت؟ کەس هەیە خوێن بۆ واڵت بدات؟ نا نا هەر هەموو 
بۆ پوول و پارە دەگرین و هەناوی نیشتمان دەبخشن بە دیاری، 
کە هاتیە الم دڵت لە سەر لپی دەستت دانێ، سەیری هەنگاوە 
و  ببستە  چاوەکانت  هێزن،  بێ  چونکە  مەکە  بەبڕستەکانت 
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زمانی بەڵێ بێنە گۆ، سااڵنێکە نەخێر لەو واڵتە ناڕوێ و گیا و 
گۆڵی واڵتیشم بێ بزوێن بوونە، تۆوی هەردی واڵتم بێ گیانە 
، ئاشنام لە ناو بەندیخانە بە دەنکە خورماو زەنگیانە مێژووت 
بۆ واڵت دەهۆندەوە و لە واڵتی بێ ئاسۆ خەم و ئازارت بۆ نەوە 

دەهۆنیەوە، 
 ئەوە من و ئەوەش تۆ.

٣٣سەلیم حەقیقی

شرۆڤەشرۆڤە
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شرۆڤەشرۆڤە
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شاژنی چیاکان
شرۆڤەیەک بۆ کتێبی شاتووی شەهال دەباغی

»شاتوو« پڕە لە هەستی هاوبەش و نۆستالۆژیک بۆ هەموو 
ئەو کوردانەی ئەمڕۆ لە تاراڤگە دەژین، گەڕانەوە بۆ ڕابردوو، 
سەردانی خزمو کەسوکار و زێدی لەدایک بوونت، کۆاڵن و 
شەقامەکان، تەنانەت تامی میوە و ئەو خواردنەوەی لەسەردەمی 
ئەوانەی  بەتایبەت  ئێمە  هەموو  بردووە،  لێ  چێژت  دا  مناڵی 
باوەڕێکیان هەبووە و لە پێناو بیروهزرێک دا ئەمڕۆ لە نیشتمانی 
خۆیان غەوارەن، بە هەزاران جار ئەو حەز و خەیاڵ و ئاواتانەی 

شاتوویان لە مێشکیان دا ڕاژاندووە.
ئەگە  دەبباغی«  »شەهال  خاتوو  شاتووی  من،  ڕوانینی  بە 
چەمکی  لەسەر  هەستیارتر  و  نەکردبا  تێدا  پەلەی  هەندێکی 
ورد  ڕستەکان  و  وشە  هەروەها  ڕۆمان،  ڕەوایەتی  و  پەخشان 
ببایەوە، یان بە جۆرێکی دیکە ئەگە بڵێم، توانیبای باشتر لە 
کەڵکی   )... و  ڕۆمان  )چیرۆک،  گێڕانەوە  سەنعەتەکانی 

وەرگرتبا »شاتوو«م بە دەقێکی گێڕانەوەیی ناوازە دەزانی.
ژنێکی  ئینجا  ژنە،  )راوی(  وەگێڕ  ئەوەیکە  لەبەر  یەکەم 
خۆی  سەردەمی  ڕووداوەکانی  لە  کە  شۆڕشگێر  و  خەباتکار 
هەستە  ئەو  و  بووە  ئاگادار  نەبووبێ  بەرچاویشی  ئەگە ڕۆڵی 
کردن  دەرک  بۆ  داوەتەوە،  پەنگی  دا  دەروونی  لە  بێگەردەی 
لە  ئەمڕۆ  لە  بەر  ساڵ   ٤٣ بۆ  بگەڕێینەوە  دەبێ  حەزە  بەم 
کۆمەڵگایەکی نەریتی پیاوساالرانەدا، کچێکی مێرمناڵ یان 
تازەالو بەردەوام جلی پێشمەرگە لەبەردەکا و پێی وایە لەم جلەدا 

٣٥سەلیم حەقیقی

هەروەها  دەکات  بەخۆبوونێک  شایی  یان  ئارامی  بە  هەست 
بوێرە، بێ ترس و دوودڵی  کەسێک دەستی داویتە قەڵەم کە 
باسی الوازییەکانی دەکا، باسی ئەو بڤانە دەکا کە ئێستاش 
»حەیبە«  بە  کوردستان(  )ڕۆژهەاڵتی  ئێمەدا  کۆمەڵگای  لە 
ماچ،  خۆشەویستی،  شەهید،  کراوە،  بۆ  پێناسەی  »ترس«  یان 
نیشتمان، پیشمەرگە، شۆڕش، تەنانەت سووڕی مانگانە و ... 
ئەو  هەموو  دوودڵی  بێ  هەروەها  کراوە.  باسی  بەزۆری  کە 
لێرەدا  بە دەالقەی ژنێک دەگێڕێتەوە،  ناحەزییانەی کۆمەڵگا 
دیاردە دزێوەکانی  باسی  چاویلکەی ژن ڕوانینێکی ڕەنگییە، 
کۆمەڵگا وەک ژن بە ژنە، بەرخوێن و دوو ژنی و ... هەر ژن 
دەزانێ چۆنی وێنا بکا و باس لە تاڵی نا بەڵکوو ئەم کارەساتانە 
بکا. بەسەرهاتی مامی و مریەم و ڕەدوا کەوتنی و سێ کچ 
بەرخوێن دان خۆی بەردەوام لە کوردستانی ئەوکات پاتە دەبنەوە 
کە ئەمانە خۆیان دەتوانن چیرۆکێکی سەربەخۆ و مێژوویی بن.
خاتوو شەهال ناوی پەخشانی لەسەر شاتوو داناوە، هەر واشە 
چوونکە پەخشان لە وێژەدا بە دەقێک دەگوترێ کە پابەندی 
نەزم و تایبەتمەندییەکانی شێعر نەبێ واتە بە پێچەوانەی شیعر، 
دۆخی پەخشان بە قسەی ڕۆژانەی خەڵکەوە نزیکترە. لە هەمان 
کاتدا گێڕانەوەی پەخشان، گێڕانەوەیەکی ناسک و ئەدەبی ترە 

بە بەراورد لەگەڵ دەقەکانی دیکەی ناوێژەیی.
ئەوە نمونەیەکی یەکجار زۆر ئەفسووناوییە لە پەخشانی ناو 
»شاتوو« کە هەر ژنێکی ژیری ئاوات لەدڵ بە وشەی پەتی و 

ڕەسەنی کوردی دەتوانێ بیخولقێنێ:
پەڵە  بارانی  مزگێنی  بان.  مزگێنی  دێڕانە  ئەم  ئێستا  »بریا 
هەورێک لە هاوینێکی گەرمدا. یا تینی هەتاو لە زستانێکی 
سارد بام و ئێوە گوتباتان، ئۆی ئۆی ئۆی، ژیان چەند مێهرەبانە! 
بام  شەماڵێک  لەبەر شنەی  گەنم  مەزرایەکی  بوو  پێم خۆش 
و  ڕاوەستاون  بڵندایی  سەر  لە  ئێوش  و  دەکا  کەروێشکە  کە 



٣٥سەلیم حەقیقی

هەروەها  دەکات  بەخۆبوونێک  شایی  یان  ئارامی  بە  هەست 
بوێرە، بێ ترس و دوودڵی  کەسێک دەستی داویتە قەڵەم کە 
باسی الوازییەکانی دەکا، باسی ئەو بڤانە دەکا کە ئێستاش 
»حەیبە«  بە  کوردستان(  )ڕۆژهەاڵتی  ئێمەدا  کۆمەڵگای  لە 
ماچ،  خۆشەویستی،  شەهید،  کراوە،  بۆ  پێناسەی  »ترس«  یان 
نیشتمان، پیشمەرگە، شۆڕش، تەنانەت سووڕی مانگانە و ... 
ئەو  هەموو  دوودڵی  بێ  هەروەها  کراوە.  باسی  بەزۆری  کە 
لێرەدا  بە دەالقەی ژنێک دەگێڕێتەوە،  ناحەزییانەی کۆمەڵگا 
دیاردە دزێوەکانی  باسی  چاویلکەی ژن ڕوانینێکی ڕەنگییە، 
کۆمەڵگا وەک ژن بە ژنە، بەرخوێن و دوو ژنی و ... هەر ژن 
دەزانێ چۆنی وێنا بکا و باس لە تاڵی نا بەڵکوو ئەم کارەساتانە 
بکا. بەسەرهاتی مامی و مریەم و ڕەدوا کەوتنی و سێ کچ 
بەرخوێن دان خۆی بەردەوام لە کوردستانی ئەوکات پاتە دەبنەوە 
کە ئەمانە خۆیان دەتوانن چیرۆکێکی سەربەخۆ و مێژوویی بن.
خاتوو شەهال ناوی پەخشانی لەسەر شاتوو داناوە، هەر واشە 
چوونکە پەخشان لە وێژەدا بە دەقێک دەگوترێ کە پابەندی 
نەزم و تایبەتمەندییەکانی شێعر نەبێ واتە بە پێچەوانەی شیعر، 
دۆخی پەخشان بە قسەی ڕۆژانەی خەڵکەوە نزیکترە. لە هەمان 
کاتدا گێڕانەوەی پەخشان، گێڕانەوەیەکی ناسک و ئەدەبی ترە 

بە بەراورد لەگەڵ دەقەکانی دیکەی ناوێژەیی.
ئەوە نمونەیەکی یەکجار زۆر ئەفسووناوییە لە پەخشانی ناو 
»شاتوو« کە هەر ژنێکی ژیری ئاوات لەدڵ بە وشەی پەتی و 

ڕەسەنی کوردی دەتوانێ بیخولقێنێ:
پەڵە  بارانی  مزگێنی  بان.  مزگێنی  دێڕانە  ئەم  ئێستا  »بریا 
هەورێک لە هاوینێکی گەرمدا. یا تینی هەتاو لە زستانێکی 
سارد بام و ئێوە گوتباتان، ئۆی ئۆی ئۆی، ژیان چەند مێهرەبانە! 
بام  شەماڵێک  لەبەر شنەی  گەنم  مەزرایەکی  بوو  پێم خۆش 
و  ڕاوەستاون  بڵندایی  سەر  لە  ئێوش  و  دەکا  کەروێشکە  کە 
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بیردەکەنەوە، ئەک چ مەزرایەکی پر خێر و بەرەکەتە، بەزیاد 
بەرقەدی  فێنکی  و  سارد  کانیاوێکی  بوو  خۆش  پێم  بێ! 
و  دەبوون  تێپەڕ  پەنامدا  بە  ڕێبواری  بە  ئێوە  بام کە  شاخێک 
دەست و دەموچاوتان دەشۆرد و تینووییتان دەشکاند. پێم خۆش 
بوو جوانترین جلوبەرگی زێدەکەم دەبەر دەکرد و دوو دەستماڵ 
وەکی  شارەکانتان  ئازادی  ناوەڕاستی چوارڕای  لە  دەستدا  لە 
هەڕەتی  لە  ئێستا  بوو  خۆش  پێم  کردبا.  سەمام  دێوانەیەک 
گەنجیم بام و دووبارە ئاشق بووبام و مەعشووقەکەم گوتبای: 
ئۆی، ئۆی، ئۆی شەهال، لەو زێدە ئازیز و ئازادەدا خۆشویستنت، 
جەستەی ناسک و ڕووحی پاکت چەند بەختەوەرم دەکا و من 
تەنیا بەو یەک ڕستەیە شاگەشکە ببام و وام زانیبا جوانترین 

ئەڵماسی بەختەوەری جیهانم خەاڵت کراوە. )ل ٧٧-٧٨(
توانایی لە خولقاندنی دەقێکی شاکار لە وێژە بەتایبەت شێعر 
و پەخشان دا بە هەستێکی ناسک هەروەها بە خەمێکی قووڵ 
دەخوڵقێ من پێم وایە کەسێک ئاوارەیی، دەربەدەریی، غوربەت 
و ئەوین دڵی نەشکاندبی ناتوانێ خولقێنەر بێ، کەسێک خاوەن 
باوەڕێکی نیشتمانی یان هەر باوەڕوئایدییایەک نەبێ ناتوانێ 
بنووسێ کە بشنووسێ یان سەرکەوتوو نابێ یان بایەخی نییە 
و سارد و وێشک بە الپەڕەوە هەتا هەتایە ڕەق هەڵدێ! شاتوو 
پڕە لە هەست، هەستێکی خەماوی، غەریب لە هەمان کاتدا پڕ 
هیوا. یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی شاتوو، وێناسازی)تصویر 
پردازی( بەتایبەت لە سرووشت و دیمەنە جوانەکانی کوردستانە، 
هەروەها ئەوینێکی هەرماو بەردەوام لەژێر دەق و گێڕانەوەکانی 
دا هەست پێدەکرێ، دەگەڵی دێت و دەچێ و وازی لێناهێنێ، 
لێهاتووە،  لە جەستەی  بەشێک  و وەک  بەرۆکی گرتووە  ئەو 
پێ  خۆی  و  پێوەدەکا  شانازی  ئەو  ئەوینەیە  ئەو  »نیشتمان« 
ڕادێنێ، چەندەی بۆ گریاوە تەنانەت نەخۆشی پێستی لەپێناودا 
گرت! خۆشەویستی خاک و خەڵک یەکێک لە پارادایمەکانی 
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مرۆڤی تێکۆشەرە کە تێچووی زۆری بۆ داوە، ئەو ئەوینە لە 
وێنەی، ئەشقیی خواییە ...

 »لە دوای تۆ ئێستاش ئاشقی جامانە و قومقومە ئاوی 
پێشمەرگەم« )ل ٣٦(

)ئاشقی  دەفەرموێ  شەهالکان  سەوداسەری  هێمنی  وەک 
چاوی کەژاڵ و گەردەنی پڕ خاڵ نیم، ئاشقی کێو و تەالن و 

بەندەن و بەردم ئەمن(
لە زۆر شوێن دارە پیرەی شاتوو بە تامی مزر و شیرنی ئاوی 
نەداریم  دەڵێ، سەرەڕای  بۆخۆی  هێنا! شەهال وەک  لە چاوم 
ئیشتیاکانم شاهانە بوون »خۆزگە ئەو ژنە بام شکسپیر دەقەکانی 
بام  هیندووەکان  پەرستگەیەکی  یان خزمەتکاری  دەنووسی  بۆ 
ئازاد و ڕەها« )ل ١٠( بەاڵم دواتر هەر دەبێتەوە شەهال ساباڵخی 
سەر  بە  شەمااڵوی  سەفەرێک   ... دەکا  پێ  سەفەرمان  و 
خولیاکان دا بەسەر هەموو نەهامەتی و شەڕ و کوشتن و خوێن 
ڕشتنێک کە ئەو قەت نەیویستووە بیبینێ و نەفی دەکا، لە 
جێگایەک قسەیەکی زۆر جوانی هەیە دەڵێ: ئەگەر فەرماندە 
بام قەت کەسم نەدەناردە بەرەی شەڕ )ل ١٨(، بەختیار عەلیش 
لە یەکەک لە ڕۆمانەکانی دا کاتێک قارەمانی ڕۆمان لە 
شەهال  نەکوشت«.  کەسم  بابە،  »بابە  دەڵێ:  دەگەڕێتەوە  شەڕ 
دەبباغی زۆرتر خۆی لە شێوازی »ڕۆمانتیک« نزیک دەکاتەوە 
و بە ڕوانینی سۆز و مرۆڤێکی خاوەن بیرێکی ئینسانی لە شەڕ 

دەدوێ ...
»الی من هەستەکان بڕیار دەرن نەک ئەقڵ و سیاسەت من 

بە پێی هەستەکانم بڕیار دەدەم« )ل ٥٥(
مێرمناڵێک بە یەکێک لە مەزنترین ڕۆمانەکانی جیهان گۆش 
دەدرێ )بینوایان(ـی »ویکتۆر هۆگۆ« و دەگاتە »ئابسۆردیسم« و 
سیزیێفی »ئالبێر کامۆ« ئەوە گەشەی مرۆڤێکی وشیار و وریایە 
بەاڵم ئەو مردنێکی ئەزموون کردووە کە نوێیە، ئەو بۆ لەدەست 
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مرۆڤی تێکۆشەرە کە تێچووی زۆری بۆ داوە، ئەو ئەوینە لە 
وێنەی، ئەشقیی خواییە ...

 »لە دوای تۆ ئێستاش ئاشقی جامانە و قومقومە ئاوی 
پێشمەرگەم« )ل ٣٦(

)ئاشقی  دەفەرموێ  شەهالکان  سەوداسەری  هێمنی  وەک 
چاوی کەژاڵ و گەردەنی پڕ خاڵ نیم، ئاشقی کێو و تەالن و 

بەندەن و بەردم ئەمن(
لە زۆر شوێن دارە پیرەی شاتوو بە تامی مزر و شیرنی ئاوی 
نەداریم  دەڵێ، سەرەڕای  بۆخۆی  هێنا! شەهال وەک  لە چاوم 
ئیشتیاکانم شاهانە بوون »خۆزگە ئەو ژنە بام شکسپیر دەقەکانی 
بام  هیندووەکان  پەرستگەیەکی  یان خزمەتکاری  دەنووسی  بۆ 
ئازاد و ڕەها« )ل ١٠( بەاڵم دواتر هەر دەبێتەوە شەهال ساباڵخی 
سەر  بە  شەمااڵوی  سەفەرێک   ... دەکا  پێ  سەفەرمان  و 
خولیاکان دا بەسەر هەموو نەهامەتی و شەڕ و کوشتن و خوێن 
ڕشتنێک کە ئەو قەت نەیویستووە بیبینێ و نەفی دەکا، لە 
جێگایەک قسەیەکی زۆر جوانی هەیە دەڵێ: ئەگەر فەرماندە 
بام قەت کەسم نەدەناردە بەرەی شەڕ )ل ١٨(، بەختیار عەلیش 
لە یەکەک لە ڕۆمانەکانی دا کاتێک قارەمانی ڕۆمان لە 
شەهال  نەکوشت«.  کەسم  بابە،  »بابە  دەڵێ:  دەگەڕێتەوە  شەڕ 
دەبباغی زۆرتر خۆی لە شێوازی »ڕۆمانتیک« نزیک دەکاتەوە 
و بە ڕوانینی سۆز و مرۆڤێکی خاوەن بیرێکی ئینسانی لە شەڕ 

دەدوێ ...
»الی من هەستەکان بڕیار دەرن نەک ئەقڵ و سیاسەت من 

بە پێی هەستەکانم بڕیار دەدەم« )ل ٥٥(
مێرمناڵێک بە یەکێک لە مەزنترین ڕۆمانەکانی جیهان گۆش 
دەدرێ )بینوایان(ـی »ویکتۆر هۆگۆ« و دەگاتە »ئابسۆردیسم« و 
سیزیێفی »ئالبێر کامۆ« ئەوە گەشەی مرۆڤێکی وشیار و وریایە 
بەاڵم ئەو مردنێکی ئەزموون کردووە کە نوێیە، ئەو بۆ لەدەست 
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دانی ماناکان دەمرێ، ئەو بە شکاندنی هێڵە سووورەکان دەمرێ 
پیرۆزییەکەی. ئەو خەمی  وەک ڕەمزی شەهید و شکاندنی 
نیشتمان و خەڵک و پیشمەرگەیەتی کە چۆن سەرکردەی نەزان 
و بەرژەوەندی خواز وەک خۆرە بەری خوێنی شەهیدان دەخۆن، 
ڕێبەرایەتی  داخی  لە  دەگا،  پووچی  بە  و  هیچ  دەگاتە  بۆیە 
لە  هیچ  ئەوان  دەناڵێنێ،  دەکا،  هاوار  بەستەزمان!  و  کڵۆڵ 
ئەلفووبێی سیاسەت نازانن ئەوان مێژوو نازانن ئەوان هیچ نازانن. 
بۆ  بەختەوەر  و  ئازاد  واڵتێکی  لە  دادپەروەرییە  حەوداڵی  ئەو 
ئێمەی  ئەوەیە  هاوبەشمان،  دەردی  ئەمەیە  مرۆڤەکان،  هەموو 
هیچمان  بە  ئەوەیە  نابیسن  دەنگمان  تاراڤگە  لە  و  تاراندووە 
دەنگی  ئازارمان،  و  هەیە  هاوبەشمان  ژانی  ئێمە  دەگەهێنیت، 
ساڵە  لەمێژ  کە  دەزانم  »ئێستا   ... نایبیسێت  کەس  هاوارمان 
مردووم، هەر ئەوکات کە شەهید مانای خۆی لەدەست دا، هەر 
ئەوکات کە خەیانەت بە نیشتمان کرا، هەر ئەوکات کە هەژاران 
برسی کران، هەر ئەوکات کە پاسدار و داعشەکان دەستدرێژییان 
ئەوین  ئەوکات هەوەڵین  زیندانی، هەر  کردە سەر هەوەڵ ژنی 
بۆ  نیشتمانیان  و  گەل  حیزبەکان  نە  زانیم  ئەوکات  هەر  مرد. 
گرینگە، نە خائینەکان وەخەبەر دێن، نە زگ زلەکان بیر لە 
هەژاران دەکەنەوە، نە دەواعش دەبنە بەشەر، نە کەس بە ئەوین 
وەفادارە. دوای مەرگی جوانییەکان ئیدی بیرم لە هیچ نەکرد 
ەوە و »هیچ« بوو بە ناوەندی بیرکردنەوەم. »هیچ« وای کرد کە 
هیچ بیرێک نەتوانێ ڕامکێشێت و بمکاتە کۆیلەی خۆی و 
هیچ ئەوینێک نەتوانێ ئیتر بریندارم کات« )ل ١٠٥( بەاڵم هەر 
وەک پێشتریش باسم کردووە، ئەو هەر هەویدارە بە چوارینەی 
نیشتمان پێشمەرگە هێز و ئەوین، »ئەوسا هەموو دەبنەوە مێرگ 
دەکەن،  سەما  و  دەست  دەبنەوە  هەموو  دەکەن،  کەروێشکە  و 
مانا  هیچە  چی  هەر  و  دەکەون  وەگەڕ  و  هێز  دەبنە  هەموو 

دەکەن« )ل ١٠٦(

٣٩سەلیم حەقیقی

لە ڕووداوی پرسێکی گرنگی مێژوویی کە خۆی شاهیدی 
بووە سادقانە ڕای خۆی دەردەبڕێ و بەجوانی باسی دەکا، ئەو 
دەکا  باس  چوار  کۆنگرەی  بە  دان  پاڵ  هۆکاری  جوان  زۆر 
ڕووداوە  ئەو  لەهەمووی  بەاڵم  دەیگێریتەوە،  دەلەسە  و  ڕیا  بێ 
قسەیەکی ڕاستی زۆر تاڵ کە وەک تراژێدیایەک بەردەوام لە 
مێژوومان دا چەندپاتە دەبێتەوە و جەرگم دەبڕێ و مچوورک 

بەلەشم دادێنێ: 
خومێنی  وەک  کینەیی  دوژمنێکی  ئەوەندی  دەورانە  »ئەو 
قەاڵچۆی کردین، ئەوەندەش خۆمان ستەممان دەرحەق بە یەکتر 
کرد ... ئێمە دووپاتەی خۆمان و بازنەیەکی شوومین.)ل ٨١(

ئەزموونانەی  »ئەو  دەکا  ئەزموونەکانیشی  لە  باس  هەروەها 
بە نرخی خوێندنەوەی شاتوو زۆر هاسان دەمانداتێ و وەبیرمان 

دێنیتەوە کە:
»کورد هەمیشە بە دڵفراوانی و سادەیی و باوەڕکردن بە بێگانە 
نەتەوەیەکی  کورد  دەخوڵقێنێ،  خۆی  بۆ  کارەسات  زیاترین 
ئێمە  ڕێبەرانی  نەحاواوە.  خۆشیدا  لەناو  هاوکات  و  بێکەسە 
بکەن  پتەو  هێزەکانیان  ڕیزی  و  یەکگرتووبن  ئەوە  جێگای  بە 
بگەیەنن،  ئارامی  کەنارەکانی  بە  برینمان  لە  پڕ  بەلەمی  تا 
ڕێبەری  لە  جگە  دەچن  شت  هەموو  لە  ئێستاش  تا  بەداخەوە 

نەتەوەیەکی ژێردەست.«
نووسەری شاتوو زیاتر لە هەزارو سی و دوو ساڵە لێمان ونە! 
لەبیر  نیشتمانی  چرکەیەکیش  بۆ  قەت  بەاڵم  بووتەوە  دوور 

نەکردووە و کۆلکەی ئاژێراوی لە کۆنجی دڵی داکوتاوە.
ئای »کامران مەتەری« ... با پێکەوە ئەم گۆرانییە بڵێینەوە 

...
بێ قەرار ماوم شەیدا هەمووکات ئاوارە

یاری چاوشینم بێ گوناه بۆ وا لێم بێزارە
گوڵی باغی ژینم هەر ئەو بوو
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لە ڕووداوی پرسێکی گرنگی مێژوویی کە خۆی شاهیدی 
بووە سادقانە ڕای خۆی دەردەبڕێ و بەجوانی باسی دەکا، ئەو 
دەکا  باس  چوار  کۆنگرەی  بە  دان  پاڵ  هۆکاری  جوان  زۆر 
ڕووداوە  ئەو  لەهەمووی  بەاڵم  دەیگێریتەوە،  دەلەسە  و  ڕیا  بێ 
قسەیەکی ڕاستی زۆر تاڵ کە وەک تراژێدیایەک بەردەوام لە 
مێژوومان دا چەندپاتە دەبێتەوە و جەرگم دەبڕێ و مچوورک 

بەلەشم دادێنێ: 
خومێنی  وەک  کینەیی  دوژمنێکی  ئەوەندی  دەورانە  »ئەو 
قەاڵچۆی کردین، ئەوەندەش خۆمان ستەممان دەرحەق بە یەکتر 
کرد ... ئێمە دووپاتەی خۆمان و بازنەیەکی شوومین.)ل ٨١(

ئەزموونانەی  »ئەو  دەکا  ئەزموونەکانیشی  لە  باس  هەروەها 
بە نرخی خوێندنەوەی شاتوو زۆر هاسان دەمانداتێ و وەبیرمان 

دێنیتەوە کە:
»کورد هەمیشە بە دڵفراوانی و سادەیی و باوەڕکردن بە بێگانە 
نەتەوەیەکی  کورد  دەخوڵقێنێ،  خۆی  بۆ  کارەسات  زیاترین 
ئێمە  ڕێبەرانی  نەحاواوە.  خۆشیدا  لەناو  هاوکات  و  بێکەسە 
بکەن  پتەو  هێزەکانیان  ڕیزی  و  یەکگرتووبن  ئەوە  جێگای  بە 
بگەیەنن،  ئارامی  کەنارەکانی  بە  برینمان  لە  پڕ  بەلەمی  تا 
ڕێبەری  لە  جگە  دەچن  شت  هەموو  لە  ئێستاش  تا  بەداخەوە 

نەتەوەیەکی ژێردەست.«
نووسەری شاتوو زیاتر لە هەزارو سی و دوو ساڵە لێمان ونە! 
لەبیر  نیشتمانی  چرکەیەکیش  بۆ  قەت  بەاڵم  بووتەوە  دوور 

نەکردووە و کۆلکەی ئاژێراوی لە کۆنجی دڵی داکوتاوە.
ئای »کامران مەتەری« ... با پێکەوە ئەم گۆرانییە بڵێینەوە 

...
بێ قەرار ماوم شەیدا هەمووکات ئاوارە

یاری چاوشینم بێ گوناه بۆ وا لێم بێزارە
گوڵی باغی ژینم هەر ئەو بوو
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شەمی قەلبی تارم هەر ئەو بوو
بێ وەفا تەرکی کردم، گوڵی ئاواتی بردم، مام بە تەنیا

ساباڵخ ئەگە پەروەردەی یاری ڕوو بە گوڵمە
مەرگ و ژیان لەوێدا ئاواتی دڵمە

ساباڵخ بە چریکەی بولبوالن
وا دەپسێنێ بەندی داڵن

بەتەمای عیشقی پاک و مێهری ڕابردوو
ژیانی پڕ لە ئاوات زولفی با بردوو

غونچەی ژیانم پەڕ پەڕ بوو
چرای هومێدم خاموش بوو.

٤١سەلیم حەقیقی

بۆ مارف ئاغایی، ماموستام!
)١٣٤٤-١٣٧٦ ک.ه( 

ڕۆژنامەنووس، وەرگێڕ، شاعیر، توێژەر، چیرۆکنووس.

ئەو شاعیرانەی ڕۆژهەاڵتی  نەسلی  لە  ئاغایی  مارف  نەمر 
کوردستانە کە دوای سوارە کاریگەری لەسەر ڕەوتی نوێخوازی 
لە  بەرچاوی  و  گرینگ  ڕۆڵی  و  هەبووە  کوردیی  شیعری 
مارف  هەبووە.  شێعری  لە  تایبەت  شێوازێکی  هێنانەئارای 
و  ورد  دووربین،  ناسک،  هەست  پێشکەتوو  شاعیرێکی 
ناوەرۆکخواز و کورتبێژ بوو کە زمان و شێوازی تایبەت بە خۆی 
شۆڕەسوارانی  کە  ئەدەب  مەیدانی  هاتە  کاتێک  ئەو  هەبوو. 
شەیخولئیسالمی)چاوە(،  فاتیح  ئیلخانیزادە،  سوارەی  وەک، 
عەلی حەسەنیانی)هاوار(، قاسم موئەیەدزادە )هەڵۆ( و جەالل 
مەلەکشا مەیداندارایان دەکرد. ئەو هەوڵی دا وێڕای ئەوەیکە 
ڕێگا و ڕێبازی درەوشاوەترین کەسی ئەو قۆناخە نەمر کاک 
سوارە بگرێتە بەر و ڕێگای ئەو خۆشتر بکا، زمان و ناوەڕۆکی 
ئەوەی  بێ.  کورتبڕتر  فۆڕمیشیان  و  تایبەتیتر  شێعرەکانیشی 
کاتی خۆی سوارە کردی کە دەنگی وەک دەنگی شاعیرانی 
پێش خۆی وەک ماموستا گۆران نەچێ و جیاوازی دەگەڵ 
ئەوان هەبێ. مەودا و وردی ڕوانینی، دەقی هۆنراوەی دەکردە 
لەمپەڕێک بۆ بەگژداچوونەوەی زۆرداری و بەرگری نەتەوەیی 
بەجۆرێک شێعری بەرگری سپی و نوێ بەو دوو زاتە لەجۆری 

خۆیاندا دەگاتە سەرچڵەپۆپە.
ئاسمانی  هەڵکەوتەکانی  لە  یەکێک  بێکەس  شێرکۆ  نەمر 
لەسەر  جیهان  نوێی  شێعری  ئیمپراتۆری  و  کورد  ئەدەبی 



٤١سەلیم حەقیقی

بۆ مارف ئاغایی، ماموستام!
)١٣٤٤-١٣٧٦ ک.ه( 

ڕۆژنامەنووس، وەرگێڕ، شاعیر، توێژەر، چیرۆکنووس.

ئەو شاعیرانەی ڕۆژهەاڵتی  نەسلی  لە  ئاغایی  مارف  نەمر 
کوردستانە کە دوای سوارە کاریگەری لەسەر ڕەوتی نوێخوازی 
لە  بەرچاوی  و  گرینگ  ڕۆڵی  و  هەبووە  کوردیی  شیعری 
مارف  هەبووە.  شێعری  لە  تایبەت  شێوازێکی  هێنانەئارای 
و  ورد  دووربین،  ناسک،  هەست  پێشکەتوو  شاعیرێکی 
ناوەرۆکخواز و کورتبێژ بوو کە زمان و شێوازی تایبەت بە خۆی 
شۆڕەسوارانی  کە  ئەدەب  مەیدانی  هاتە  کاتێک  ئەو  هەبوو. 
شەیخولئیسالمی)چاوە(،  فاتیح  ئیلخانیزادە،  سوارەی  وەک، 
عەلی حەسەنیانی)هاوار(، قاسم موئەیەدزادە )هەڵۆ( و جەالل 
مەلەکشا مەیداندارایان دەکرد. ئەو هەوڵی دا وێڕای ئەوەیکە 
ڕێگا و ڕێبازی درەوشاوەترین کەسی ئەو قۆناخە نەمر کاک 
سوارە بگرێتە بەر و ڕێگای ئەو خۆشتر بکا، زمان و ناوەڕۆکی 
ئەوەی  بێ.  کورتبڕتر  فۆڕمیشیان  و  تایبەتیتر  شێعرەکانیشی 
کاتی خۆی سوارە کردی کە دەنگی وەک دەنگی شاعیرانی 
پێش خۆی وەک ماموستا گۆران نەچێ و جیاوازی دەگەڵ 
ئەوان هەبێ. مەودا و وردی ڕوانینی، دەقی هۆنراوەی دەکردە 
لەمپەڕێک بۆ بەگژداچوونەوەی زۆرداری و بەرگری نەتەوەیی 
بەجۆرێک شێعری بەرگری سپی و نوێ بەو دوو زاتە لەجۆری 

خۆیاندا دەگاتە سەرچڵەپۆپە.
ئاسمانی  هەڵکەوتەکانی  لە  یەکێک  بێکەس  شێرکۆ  نەمر 
لەسەر  جیهان  نوێی  شێعری  ئیمپراتۆری  و  کورد  ئەدەبی 
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دیو،  ئەو  کردە  ڕوومان  بەناچاری  کە  کاتێک  دەڵێ:  مارف 
بینی، زۆر کەسیش  زۆرم چەرمەسەری  تاران  هەتا گەیشتمە 
بوو  شاعیرش  کە  الوانەی  لەو  یەکێک  بەاڵم  دام  یارمەتیان 
خوالێیخۆشبوو مارف ئاغایی بوو، مارف یەکێک لەو کەسانە 
بوو کە ئەگە ئەجەل دەرەفەتی دابا لەو بەستێنە دەیتوانی زۆر 

ڕێگا بپێوێ.
کەسایەتییە  زۆربەی  وەک  مارف  سەرەکی  کەڵکەڵەی 
ناودارەکانی کورد و ئەدیبانی گەورە سێ ڕەهەندی کۆمەاڵیەتی، 

نەتەوایەتی و مرۆڤایەتی)ئاشتی خوازی( بوو.
كورد«  »ناسیۆنالیزمی  كتێبی  وەرگێڕانی  جگەلە  مارف 
كتێبی شێعر و کورتە چێرۆكەكانی بە نێوی »زەوی سەخت و 
ئاسمان دور« پاش مەرگی باڵو بۆتەوە كە لە الیەن ڕەخنەگر و 
شارەزیانی شێعری هاوچەرخی كوردی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان 
بە كارێكی گرینگ و جۆرێك شێعری جیاواز لە قەڵەم داوە و 

چەندین لێكۆڵینەوەی لەبارەوە نووسراوە.
دەریایەکی  لەناوخۆیدا  کە  دەگمەنانەیە  مرۆڤە  لەو  مارف 
ئەهوەن  بەستێنێکی  لەدەرەوەشدا  و  الفاوییە  و  تووش  بەبڕشتی 
لە  ئەو  دەڵێتەوە،  بوون  مرۆڤ  وانەکانی  بەردەوام  کە  ئارام  و 

بێکەسی و تەنیایی دا بە خەستە غوربەتێک شەپۆل دەکا:
چەند ڕۆژێکە کوڵی گریانێکی خەستم هەڵگرتووە،

و هیچ دڵپڕێک،
چەند مانگێکە گەرووم پڕە لە ئاواز و هیچ بیسەرێک،

چەند ساڵێکە دیوانم پڕە لە شێعر
و هیچ خوێنەرێک،

نادۆزمەوە
کە فرمێسک و ئاواز و شێعرم جێ بێڵم.

پرسی  لە  مرۆڤایەتیدا  و  ڕەگەز  و  هەوێتی  باسی  لە  مارف 
کورد و خەبات و بەرخودان دا، چەوساندنەوەی نەتەوەکەی وێنا 

٤٣سەلیم حەقیقی

دەکا و فلەش بەک فلەش بەک دەگەڕێتەوە:
لەم مێژووە پڕدووکەڵە

چۆن دووکەڵی ماڵ سووتان و تۆپ باران و کیمیا باران
لەنێو ئەم ڕووبارە لێڵە

چلۆن ئاو و فرمێسک و خوێن
لە یەک جیا دەکرێتەوە؟

تۆ لەنێو خەونی ژیاندا دەخولێیتەوە!
نەتەوەکەی  بێکەسی  لە  وێنەیەک  گازندە  و  ڕەخنە  بە  یان 
شێعر  پەڕاوی  بە  برینداری  و  ناسک  ڕوحی  و  دەکێشێتەوە 

دەالوێنێتەوە و دەڵێ:
ڕەشترین قولەی ئەفریقام

بۆچی بەمن پێ دەکەنی خۆ ڕەنگم نا
باسی بەختم دەکەم بەختم

تەنیاترین مرۆڤی قەڕەباڵغی ئەم دونیایەم
باسی ڕۆحم دەکەم ڕۆحم

بێکەسترین لەدایک بووی سەر ئەم خاکەم
دە بەس قاقام بۆ بکێشە

باسی شێعرم دەکەم شێعرم
مارف لە تراویلکەدا واز لە خوازە و ئیستعارە دێنیت و ئەوەی 
بە  ئەو  هۆنیەوە،  تەمولێڵی  بە  خەوەبەردینەدا  لە  سوارە  کاک 
ناوی  بەرز  دەنگێکی  بە  و  سانا  وشەگەلی  زمانێکی ساکار، 
لە  کە  سەردەمەیە  ئەو  دەکا)ئەوە  لەپێناو  خەباتی  و  دێنێ 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان کەڵ بە موو بەند بوو(.
بە تینوایەتی خۆم ڕادێم

ئەگە سەمای بریقەداری تراویلکەکام لێم گەڕێن
لە تەنیاییم دا دەپشکوێم

ئەگە هەناسەی پاییزی ئەم ئاشنا نامۆیانەم
لێ دوور کەوێ



٤٣سەلیم حەقیقی

دەکا و فلەش بەک فلەش بەک دەگەڕێتەوە:
لەم مێژووە پڕدووکەڵە

چۆن دووکەڵی ماڵ سووتان و تۆپ باران و کیمیا باران
لەنێو ئەم ڕووبارە لێڵە

چلۆن ئاو و فرمێسک و خوێن
لە یەک جیا دەکرێتەوە؟

تۆ لەنێو خەونی ژیاندا دەخولێیتەوە!
نەتەوەکەی  بێکەسی  لە  وێنەیەک  گازندە  و  ڕەخنە  بە  یان 
شێعر  پەڕاوی  بە  برینداری  و  ناسک  ڕوحی  و  دەکێشێتەوە 

دەالوێنێتەوە و دەڵێ:
ڕەشترین قولەی ئەفریقام

بۆچی بەمن پێ دەکەنی خۆ ڕەنگم نا
باسی بەختم دەکەم بەختم

تەنیاترین مرۆڤی قەڕەباڵغی ئەم دونیایەم
باسی ڕۆحم دەکەم ڕۆحم

بێکەسترین لەدایک بووی سەر ئەم خاکەم
دە بەس قاقام بۆ بکێشە

باسی شێعرم دەکەم شێعرم
مارف لە تراویلکەدا واز لە خوازە و ئیستعارە دێنیت و ئەوەی 
بە  ئەو  هۆنیەوە،  تەمولێڵی  بە  خەوەبەردینەدا  لە  سوارە  کاک 
ناوی  بەرز  دەنگێکی  بە  و  سانا  وشەگەلی  زمانێکی ساکار، 
لە  کە  سەردەمەیە  ئەو  دەکا)ئەوە  لەپێناو  خەباتی  و  دێنێ 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان کەڵ بە موو بەند بوو(.
بە تینوایەتی خۆم ڕادێم

ئەگە سەمای بریقەداری تراویلکەکام لێم گەڕێن
لە تەنیاییم دا دەپشکوێم

ئەگە هەناسەی پاییزی ئەم ئاشنا نامۆیانەم
لێ دوور کەوێ
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هەر بە یادی تۆوە دەژیم ئەی »ئازادی«
ئەگە یادە تاڵەکانی ڕۆژانی نێو زیندانەکان

دەست لە ئازارم هەڵگرن.
و  شاعیر  بێگەردی  ڕووناکبیرێکی  ئاغایی  مارف 
من  بۆ  مارف  کاک  نەمر  بوو!  جوانەمرگ  هەڵکەوتەیەکی 

مامۆستای ژیان بوو.
 

٤٥سەلیم حەقیقی

سه فه رێک بۆ هۆنراوه کانی حه زره تی نالی 
)١٨٠٠-١٨٦٥ی ز(

ده بێ بناخه ی پێکهاتنی وێژه  نووسراوه ی کوردی سۆرانی به  
دوای  ڕه وته   ئه م  بزانین.  سلێمانی  له   بابان  میرنشینی  هه وڵی 
)١٨١٦ز(  بابان  پاشای  عه بدوڵره حمان  ده سته اڵتی  سه ر  هاتنه  
میر  جوگرافیای  له   ڕێبازه   ئه م  دامه زرێنه ری  پێکرد.  ده ستی 
نشینی بابان »مه ال خدر کوڕی ئه حمه دی شاوه یسی میکایلی 
به شێکی  سۆرانی،  کالسیکی  وێژه ی  »نالی«یه .  به   ناسراو 
به رچاو بریتییه  له  هۆنراوه کانی نالی، سالم، کوردی و پێره وانی 
ئه وان که  مه حویش یه کێک له و که ڵه  شاعیرانه یه  . له و ڕێبازه دا 
وه ک ڕێبازی ئه حمه دی کۆر کێشی عه رووزی له  ڕووخساره  
جۆراوجۆره کاندا ده هۆنڕێته وه  و کایه ی زمانی پێده کرێت. به اڵم 
جیا له  سه نعه ته  ئه ده بیه کان ئه وه ی که  شایه نی ئاماژه یه  ئه وه یه  
که  له  سه رده مانێک دا که  شاعیران و نووسه ران زۆرتر به  زمانی 
عەره بی و فارسی ده یان نووسی، ماموستا نالی به  هۆنینه وه ی 
شێعری عیرفانی و چامه  به  زمانی سۆرانی، بره وی به م زمانه و 
ئه م ڕێبازه   داوه . نووسین و خوێندنه وه  به  زمانی زگماکی ئه ویش 
له م ئاسته دا که  نالی تاقی کردووته وه ، هه ر به  ته نیا ئه زمونێکی 
و  وجودی  ئه زموونێکی  به ڵکوو  نه بووه ،  خوێندنه وه   و  نووسین 
خوێندنه وه   کوردی  و  نووسین  کوردی  بووه .  ئه گزیستانسییه ل 
بۆ خوێنده واری کورد ڕێگایه کی نوێ بۆ ڕوانین له  جیهانی 
ده ورووپشت و تاقی کردنه وه ی گۆشه نیگایه ک بووه  که  پێشتر 
تاقی  ئه و شانسه ی هه بووه   یا زۆر که متر  نه بووه   ده رفه تی  یا 
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سه فه رێک بۆ هۆنراوه کانی حه زره تی نالی 
)١٨٠٠-١٨٦٥ی ز(

ده بێ بناخه ی پێکهاتنی وێژه  نووسراوه ی کوردی سۆرانی به  
دوای  ڕه وته   ئه م  بزانین.  سلێمانی  له   بابان  میرنشینی  هه وڵی 
)١٨١٦ز(  بابان  پاشای  عه بدوڵره حمان  ده سته اڵتی  سه ر  هاتنه  
میر  جوگرافیای  له   ڕێبازه   ئه م  دامه زرێنه ری  پێکرد.  ده ستی 
نشینی بابان »مه ال خدر کوڕی ئه حمه دی شاوه یسی میکایلی 
به شێکی  سۆرانی،  کالسیکی  وێژه ی  »نالی«یه .  به   ناسراو 
به رچاو بریتییه  له  هۆنراوه کانی نالی، سالم، کوردی و پێره وانی 
ئه وان که  مه حویش یه کێک له و که ڵه  شاعیرانه یه  . له و ڕێبازه دا 
وه ک ڕێبازی ئه حمه دی کۆر کێشی عه رووزی له  ڕووخساره  
جۆراوجۆره کاندا ده هۆنڕێته وه  و کایه ی زمانی پێده کرێت. به اڵم 
جیا له  سه نعه ته  ئه ده بیه کان ئه وه ی که  شایه نی ئاماژه یه  ئه وه یه  
که  له  سه رده مانێک دا که  شاعیران و نووسه ران زۆرتر به  زمانی 
عەره بی و فارسی ده یان نووسی، ماموستا نالی به  هۆنینه وه ی 
شێعری عیرفانی و چامه  به  زمانی سۆرانی، بره وی به م زمانه و 
ئه م ڕێبازه   داوه . نووسین و خوێندنه وه  به  زمانی زگماکی ئه ویش 
له م ئاسته دا که  نالی تاقی کردووته وه ، هه ر به  ته نیا ئه زمونێکی 
و  وجودی  ئه زموونێکی  به ڵکوو  نه بووه ،  خوێندنه وه   و  نووسین 
خوێندنه وه   کوردی  و  نووسین  کوردی  بووه .  ئه گزیستانسییه ل 
بۆ خوێنده واری کورد ڕێگایه کی نوێ بۆ ڕوانین له  جیهانی 
ده ورووپشت و تاقی کردنه وه ی گۆشه نیگایه ک بووه  که  پێشتر 
تاقی  ئه و شانسه ی هه بووه   یا زۆر که متر  نه بووه   ده رفه تی  یا 
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بووه   تێکه ڵ  خوێندنه وه   و  نووسین  زمانی  گۆڕینی  بکرێته وه . 
ده گه ڵ کۆمه ڵه  ئه زموونێکی قووڵی ئه گزیستانسییه لی وه ک 
گۆڕینی گۆشه  نیگا، گۆڕینی جیهان ژین و گۆڕینی هه ست 
به  دیارده کانی جیهانی ده ورووبه ر و گۆڕینی  و سۆز ده رحه ق 

جیهان بینی.
ئه گه رچی ڕه خنه گران زمانی نالی به  ناڕێک و تێکه الوێک 
له  زمانه کانی کوردی، فارسی و عەره بی ده زانن به اڵم ئه وه مان 
له بیرنه چێ که  نالی زیاتر له  ١٥٠ساڵ پێشتر ئه م هۆنراوانه ی 
و  بێکه سی  له وپه ڕی  کوردی  زمانی  کات  ئه و  نووسیون! 
غه واره یی دابووه ، جا نه ک هه ر زمانی کوردی به ڵکوو زمانی 
فارسی هه ر ڕێک عەره بیه کی سواو بووه ، به اڵم ماموستا نالی 
شاره زووری زۆر وه ستایانه  و شاره زایانه  توانیوه تی له  ماته وزه ی 
خۆی  سه رده می  شاکاری  دابووه   ده ستی  له به ر  که   وشه کان 
بخوڵقێنی و به  له ده وری یه ک کۆکردنه وه ی وشه کان ڕسته ی 

مه وزوون پێک بێنیت و ئێستاش ئێمه  فه خری پێوه  بکه ین!
و  ڕستە  باوەشێک  ناسک!  خه می  له   پڕ  هەستی  کۆڵێک 
گڕی دەروون و پێڕێک بێی زەرد لە جۆری وشەی مزر و دڵی 
خەیاڵ،  و  ڕاستی  شێعره کانیدا،  هەموو  هەر  هەناوی  له   ته ڕ! 
تەوژمی هیوا، هەست و خولیای ئه وین و خۆشه ویستی و ڕه گی 
ڕەسەنایەتی بۆتە سێبەری قەڵەم و ڕمب و زی بۆ شەوەزەنگی 
ناو  له   سوور  و  زەرد  گوڵی  پۆڵ  پۆڵ  نالی  چاو.  ئه نگوسته  
تینووی  هزری  و  بیر  پێشکەشی  زناویدا  که سکی  مێرگی 

خوێنەر دەکا.
شاعیر ده خوازێ بە جوانترین وشە و ڕستەی مومکین قسەی 
دڵ و بیروباوەری خۆی بکاتە پۆڕێک تیسووی گواڵوی کە 
بە لێ نزیک بووونەوەی دڕک و داڵی تیژی، خوێن لە جەستە 
و ئەنگوستەکانی جه رگی ڕەشانگ بێنێ. مه خابن سه رجه م ئه و 
حه سره ت و خه م و بۆسۆی ده روونانه  ئەو ئێش و ئازارانە ئێستاش 

٤٧سەلیم حەقیقی

بەرۆکی ئه ویندارانی گرتووه  و پێت وایە ئەمرۆیە و بۆ دڵداری 
ئێستا نووسراوە.

و  شەمامە  و  خەیاڵ  بۆنی  و  وشە  شنەی  نالی،  خامه ی 
ڕێحانەی حه بیبی سلێمانێی دێنێ، دلێ پر لە هەست و گرکانی 
هزری لە شاره زووری نێو نیگادا ژان دەگرێ و هەڵدەکوتێتە سەر 
»جیلوه ده ری حوسن و جله وکێشی ته ماشا«، ئەوە کۆتری ناسکی 
خەونە شەقەی باڵی دەگاتە تەشقی ئاسمان و باڵ دەگرێ سنوور 
بتوانێ  پێنووس  بڵێی  ئاخۆ  ناوه ستێ،  و  دەبڕێ  دەستکردەکان 

نازی »خه ونی مه ستووره«  بکێشێ؟!
مه ستووره  که  حه سناو و ئه دیبه  به  حیسابێ

هاته  خه وم ئه مشه و به  چ نازێک و عینابێ ...
ده سته اڵتی  و  نه بووه   ژن  بۆ  هه ر  خۆشه ویستییه   ئه وین  ئه م 
ئه وده می کورد )بابان( ڕووگه ی دڵی بووه  هه ر بۆیه  ده فه رموێ:

هودهودی دڵ حه بسی به لقیسی سه بای دیوه  یه قین
خۆی که  دامێن گیری شاهی ئاسه فی سانی ده کات ...

شاهی ئاسه فی یه که م حه زره تی سوله یمان بووه که  وه زیره که ی 
ئاسه فی  شاهی  له   مه به ستی  و  بووه    به رخیا  کوڕی  ئاسه فی 

دووهه میش، سلێمان پاشای بابانه 
ئه م تاقمه  مومتازه  که وا خاسه یی شاهن

ئاشووبی دڵی مه مله که ت و قه لبی سوپاهن.
ده نگ  و  ده ڕووخێت  بابان  میرنشینی  بووه ،  شام  له   کاتێک 
و  هیوا  شاعیریش کۆشکی  پێده گات،  ڕووخانه که ی  باسی  و 
ئاواته کانی تێک داده ڕمێ، ئه و ده زانی ئیتر خۆشی سلێمانی 
نه ما، حه بیب و دۆست و ئه حبابه کانی جارانی نه ما لەو دەمە 
دا دەبێتە گڕ و ئاگر هه ر بۆیه  سالمی هاوڕێ بۆی ده نووسێ:

توخوا بڵێن به و حه زره تی نالی ده خیلی بم
به و نه وعه  نه کا به  سوله یمانییا گوزه ر.

نالی له  وێنا کردن به  ڕێگای وێکچوون هه روه ها له  که ڵک 
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ئه م تاقمه  مومتازه  که وا خاسه یی شاهن

ئاشووبی دڵی مه مله که ت و قه لبی سوپاهن.
ده نگ  و  ده ڕووخێت  بابان  میرنشینی  بووه ،  شام  له   کاتێک 
و  هیوا  شاعیریش کۆشکی  پێده گات،  ڕووخانه که ی  باسی  و 
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وه رگرتن له  مانا و »جیناس« له  هۆنراوه کانیدا له  ناو شاعیرانی 
خوازه ،  وه سف،  له   پڕن  نالی  شێعره کانی  هاوتایه .  بێ  کورد 
وێکچواندن و وه ک کانیاوی شه تاو ته ڕ و هه ست و مچوورکی 
خۆشی دێنێت، ماموستا زۆر شاره زایانه  مه رکه بی به سه ر په ری 
تره وه   له الیه کی  خوڵقاندوو.  شاکاری  و  هه ڵڕشتووه   دا  سپی 
ئۆگری نالی به  حافزی شیرزای ئه وه نده  زۆر بووه  که  ته نانه ت 
له م  نالی  نازناوی  ده گوترێ  و  ده ناسرێ  کوردان  حافزی  به  

به یته ی حافز وه رگیراوه  که  ده ڵێ:
»کوه اندوه فراقی به  چه  حالت بکشد

حافظ خسته  از ناله  تنش چون »نالی« است«
بوونی  هاوته ریب  ڕوونی  به   دا  شێعره کانی  له   به شێک  له  

هۆنراوه کانی نالی و حافز ده بینرێن وه ک:
حافز ده ڵێ:

بی مهر ڕخت ڕوز مرا نور نماندست
وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم
دور از ڕخ تو چشم مرا نور نماندست

می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت
هیهات از این گوشه که معمور نماندست

وصل تو اجل ڕا ز سرم دور همی داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست

نزدیک شد آن دم که ڕقیب تو بگوید
دور از ڕخت این خسته ڕنجور نماندست

صبر است مرا چاره هجران تو لیکن
چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
در هجر تو گر چشم مرا آب ڕوان است
گو خون جگر ڕیز که معذور نماندست
حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده

٤٩سەلیم حەقیقی

ماتم زده ڕا داعیه سور نماندست
و ماموستا نالیش ئاوا ده یقۆزیته وه :

شه وی یه ڵدایه ، یا ده یجووره  ئه مشه و؟
که  دیده م دوور له  تۆ بێ نووره  ئه مشه و؟!

دڵم وه ک حاکمی مه عزوله  قوربان
خه اڵتی وه سڵی تۆی مه نزووره  ئه مشه و

دڵیش مایل به  دیده ی تۆیه ، بۆیه 
له  من وه حشی و ڕه میده  و دووره  ئه مشه و

که  تۆی شای که ج کوالهی دیده  مه ستان
چ باکم قه یسه ر و فه غفووره  ئه مشه و؟!

له  خه و هه ڵسا یا ئاڵۆزه  چاوت؟
هه میشه  وایه ، یا مه خمووره  ئه مشه و؟
سرووشکم نه قشی چاوی تۆ ده کێشێ

جێگه م سه ر داره که ی مه نسووره  ئه مشه و
موسلمانان ده پرسن حاڵی »نالی«

له  کونجی بێ که سی مه هجووره  ئه مشه و.
به  گشتی پێکهاته ی هۆنراوه کانی ماموستا نالی تێکه اڵوێک 

بووه  له  هۆنراوه گه لی:
١. ئه ویندارانه  )دڵداری( وه ک:

گوڵبنی قه ددت له  قوبه ی سینه  غونچه ی کردووه 
غونچه  به م شیرینییه  قه ت نه یشه که ر نه یکردووه 

نه خلی بااڵت نه و به ره ، تازه  شکۆفه ی کردووه 
تۆ که  بۆنی شیرت له  ده م دێت، ئه م مه مه ت که ی کردووه !؟

قامه تت نه خله ، به  شیری، فائیقه ی په ی کردووه 
نه حلی بێ نێشی مه مه ت شه هدی سپی قه ی کردووه 

نه خل و ڕوومان پێکه وه ، یا باغه بان وه ی کردووه 
سه ری هێناوه  له  سێف و به ی موتور به ی کردووه !

بۆ مه مک »نالی« چ منداڵه  وه ی وه ی کردووه 
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گه رچی مووی وه ک شیره ، به و شیره  شکۆفه ی کردووه 
خۆش به  هه ردوو ده ست و ده م گرتوویه  ئۆخه ی کردووه 
کیزب و توهمه ت، ئیفترا و بوهتان که  تۆبه ی کردووه .

یا له  هۆنراوه یه کی ترا ده فه رموێ:
عاشقی بێ دڵ ده ناڵێ، مه یلی گریانی هه یه 

بێشکه ، هه وره  تریشقه ، تاوێ بارانی هه یه 
چاوی من ده م ده م ده ڕێژێ، ئاوی ساف و خوێنی گه ش

دا بڵێن ده ریای عومانه ، دوڕ و مه رجانی هه یه 
په رچه می ڕوو داده پۆشێ، پێچی زولفی پێچه یه 

دا به  ڕۆژیش پێی بڵێن، شه معی شه بوستانی هه یه 
ئاسمانی حوسنی مه حبووبم له  ئه بڕۆ و زولف و ڕوو
دوو هیالل و دوو شه و و دوو ماهی تابانی هه یه  ...

٢. وه سف )بۆ به هار و دیمه ن و سرووشت و ...(.
گه رمی و ته ڕی به هاره  که  پشکۆ کوژایه وه 
پشکۆی گواڵته شین به  نه سیم بوو گه شایه وه 

الله  که  مه جمه رێکه  به  با خۆش و گه ش ده بێ
ناوی که  پڕ خه ڵووزه ، به  شه بنه م گه شایه وه 

گوڵزاری ئه وا، که  هه رچی ده مێکی بۆ پێکه نی
غونچه ی گه شه ، که  یه عنی گرێی دڵ کرایه وه  ...

ئه مه  به یته شی به ناوبانگه :
ته شریفی نه وبه هاره  که  عاله م ده کا نوێ

دڵ، چوونکه  میسلی غونچه یه ، بۆیه  ده پشکوێ ...
٣. نزا و پاڕانه وه  له  خوا.

ئه ی جیلوه  ده ری حوسن و جڵوکێشی ته ماشا!
سه ر ڕشته یی دین بێ مه ده دی تۆ نییه ، حاشا

فه ییازی ڕیازی، گوڵ و میهر و، مول و له علی
ئه ی شه وقی ڕووح و زه وقی له بت زائیقه  به خشا!

زه ڕاتی عوکوسی که ششی میهری جه اللن
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وا دێن و ده چن سه رزه ده  سوڵتان و شه هه نشا ...
٤.یادی نیشتمان.

قوربانی تۆزی ڕێگاتم، ئه ی بادی خۆش مروور!
ئه ی په یکی شاره زا به  هه موو شاری – شاره زوور!

یا زۆر به  خه مه وه  ده فه رموێ:
عومرێکه  به  میزانی ئه ده ب توحفه  فرۆشم

زۆرم وت و که س تێنه گه یی، ئێسته  خه مۆشم
له و گه رده ن و عیقده  که  پڕه  گه رده ن و گۆشت

به و پێیه  که نارم که  پڕه  دامه ن و کۆشم
وه ک تووڕه یی پێچیده یی تۆ ساغ و شکه سته م
وه ک نه رگسی نادیده یی تۆ خۆش و نه خۆشم

سه رخۆشی شه رابت ده می تۆ بووم و، ئه مێستاش
قوربان، سه ری تۆ خۆش، که  نه ماوه  سه ری خۆشم ...

٥.الواندنه وه  و پێداهه ڵگوتنی پاش مردن.
سه یلی هیجرت، به ردی بنچینه ی له  ڕه گ هێنامه  ده ر

باری فیکرت، قه ددی ڕاستی تێک شکاندم وه ک فه نه ر
شیری ئه برۆت، تیری غه مزه ت، وا له  جه رگم کارییه 
دێت له  تۆفانی دوو چاوم، له ت له تی خوێنی جگه ر

چاو و دڵ شه ڕیانه ، نازانم خه تای کامیانه ! خۆ-
تا به داری که م، ده ری که م، بیخه مه  شین و چه مه ر
نووری چاوم! چاوه که م بێ نووره  بێ تۆ، زه ڕه یی-

خاکی ده رگاکه ت ببێژم، بیکه مه  کوحلی به سه ر ...
٦.مه دح و به  شان و باڵ هه ڵگووتن)مه دحی سپای بابان(.

 ... سه ف سه ف که  ده وه ستن به  نه زه ر خه تی شوعاعن
حه ڵقه  که  ده به ستن وه کوو خه رمانه یی ماهن

نه رگس نیگه ه و ساق و سه مه ن، کورته  به نه فشه ن
موو سونبوول و، ڕوومه ت گوڵ و، هه م الله  کوالهن ...
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وا دێن و ده چن سه رزه ده  سوڵتان و شه هه نشا ...
٤.یادی نیشتمان.

قوربانی تۆزی ڕێگاتم، ئه ی بادی خۆش مروور!
ئه ی په یکی شاره زا به  هه موو شاری – شاره زوور!

یا زۆر به  خه مه وه  ده فه رموێ:
عومرێکه  به  میزانی ئه ده ب توحفه  فرۆشم

زۆرم وت و که س تێنه گه یی، ئێسته  خه مۆشم
له و گه رده ن و عیقده  که  پڕه  گه رده ن و گۆشت

به و پێیه  که نارم که  پڕه  دامه ن و کۆشم
وه ک تووڕه یی پێچیده یی تۆ ساغ و شکه سته م
وه ک نه رگسی نادیده یی تۆ خۆش و نه خۆشم

سه رخۆشی شه رابت ده می تۆ بووم و، ئه مێستاش
قوربان، سه ری تۆ خۆش، که  نه ماوه  سه ری خۆشم ...

٥.الواندنه وه  و پێداهه ڵگوتنی پاش مردن.
سه یلی هیجرت، به ردی بنچینه ی له  ڕه گ هێنامه  ده ر

باری فیکرت، قه ددی ڕاستی تێک شکاندم وه ک فه نه ر
شیری ئه برۆت، تیری غه مزه ت، وا له  جه رگم کارییه 
دێت له  تۆفانی دوو چاوم، له ت له تی خوێنی جگه ر

چاو و دڵ شه ڕیانه ، نازانم خه تای کامیانه ! خۆ-
تا به داری که م، ده ری که م، بیخه مه  شین و چه مه ر
نووری چاوم! چاوه که م بێ نووره  بێ تۆ، زه ڕه یی-

خاکی ده رگاکه ت ببێژم، بیکه مه  کوحلی به سه ر ...
٦.مه دح و به  شان و باڵ هه ڵگووتن)مه دحی سپای بابان(.

 ... سه ف سه ف که  ده وه ستن به  نه زه ر خه تی شوعاعن
حه ڵقه  که  ده به ستن وه کوو خه رمانه یی ماهن

نه رگس نیگه ه و ساق و سه مه ن، کورته  به نه فشه ن
موو سونبوول و، ڕوومه ت گوڵ و، هه م الله  کوالهن ...
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کوێخای قەرە
شرۆڤەیەک بۆ کورتە چیرۆکی مچەی کەچەی کاک قادر وریا

ناوی  بە  و  نووسیوێتی  وریا  قادر  بەسەرهاتەی  ئەو  دەقی 
»مچەی کەچەی« لە فەیس بووک داینابوو، خوێندمەوە.

ڕاویی ئەو بەسەرهاتە )قادر وریا(، کەسایەتییەکی خۆشناو، 
شۆرشی  ڕێزەکانی  نێو  دێرێنی  تێکۆشەرێکی  سیاسی، 
مافخوازی نەتەوەی کوردە کە لە سەردەمێک دا گەزاف نیە 
بڵێم بە تاقی تەنیا ڕۆژنامەی »کوردستان«ی وەک هەلووک 
هەڵدەسووڕاند! و لە پانتایی نووسینی شۆڕش دا، مەیدانداریی 
دەکرد. کاک قادر نووسەری پڕ کاری بزووتنەوەی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بووە و لە هەموو بوارەکانی کۆمەاڵیەتی، 
سیاسی، ئابووری، ژنان، منااڵن و ... دا، بەو قەڵەمە پڕ بڕشت 
و بەهێزەی الپەڕەیەکی زێڕینی بۆ خۆی، حیزب و نەتەوەکەی 
تۆمار کردوە. خامەی کاک قادر و نووسینەکانی وا بەهاسانی 
پاڵریان تێ ناگیرێ! و دەبێ کەسێک بی وریا دەنا لە حاند 

بیروهزری نووسینی کاک قادر کەم دێنییەوە.
بەاڵم لەمانە بترازێ، زمانی نووسراوەکە )بەسەرهاتی مچە( 
زمانێکی ساکار و خۆماڵی و ئاوێتەیەکە لە بن زاری سۆرانیی 
شنۆییانە! جا چونکە منیش خەڵکی ئەو دەڤەرە جوانەم، توانیم 
باش پێوەندی بە نێوەرۆکی بابەتەکەوە بکەم، هەمیسان چونکە 
خەڵکەشی  لە  بەشێک  ڕەنگبێ  و  بەسەرهاتەکە  جوغرافیای 
باش دەناسم، لە ناخەوە ڕۆچووبوومە ناوی. بەسەرهاتی قارەمانی 
چیرۆکەکە )مچە( پڕ لە تراژێدیای ژیانی ئینسانێکی کوردی 
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دەیەکانی پیشوویە مچە نموونەی الوێکی هەژار و دەستکورتی 
کوردە کە نەریتی کەون و پاشکەوتووی باووکاڵی ئێمە خوویان 
دەکرد.  هەڵسوکەوتیان  شێوەیە  بەم  زۆر  و  کەم  و  گرتبوو  پێ 

زۆرێک لە قسەکانی کوێخا بۆ هەموومان ئاشنان.
مندااڵن  دڵی  دەردی  خۆماڵیانە  و  خۆمانە  زۆر  وریا،  قادر 
دەنێردرێنە  تەمەنیاندا  قۆناغەی  لەم  کە  مێرمندااڵنێک  و 
خەریکی  یا  دەلەوەڕێنن،  پێ  گامێشیان  و  مانگا  بەرقازان، 
کاروباری ژیانی پڕ کوێرەوەریی الدێن، بەجوانی وێنا کردبوون. 
گێڕانەوەکەی پڕ بوو لە تەسویر و هەستێکی نۆستاڵۆژیکی بۆ 
من هەبوو. منی گەڕاندبۆوە سەردەمی مناڵیی خۆم. سەردەمی 
دستپێکی شۆڕش و ئەو ڕووداوانەی سەرەتای شۆڕش. بەاڵم من 
پێم وایە بە گشتی مەبەستی کاک قادر لەم گێڕانەوەیە، وەفا 
بوو بۆ هەڤاڵی سەردەمی مناڵیی خۆی.  و ئەمەگناسییەک 
ئەوەتا لە کۆتاییشا ئەو کۆدە ئاشکرا دەکات کە زۆرێک لە 
نووسینەکانی کاتی خۆی بە ناوی »م، ڕەوانپاک« نووسیوە و 
هەر وەک یادێک بۆ هاوڕێی ڕوحسووک و قەت بە ئاوات 

نەگەیشتووی خۆی، پیشکێش بەوی کردوە.
بەالم ئەگەر ژینی »مچە« پڕ بووە لە نەهامەتی و سەرکوتی 
باوک و چەوساندنەوە، بێگاری و النەوازی، هەر لەو قۆناخدا 
و هەر لەو چەشمەگۆلەی شوێنی بەسەرهاتەکە، سەرئەنجامی 
وریا(،  قادر  ڕاستەقینەکەمان)کاک  چیرۆکە  ڕاویی  ژیانی 
ڕێک بە پێچەوانە بووە. وا نەبووە کە هەر هەموو بنەماڵەکان 
ئاوا مناڵی خۆیان بچەوسێننەوە و بە گژی دابێن و وا بکەن 
مناڵ خۆی بکوژی. ئەی ئەوە نیە میرزا قادر پێدەگا و دەبێتە 
کەسایەتییەکی نەک چەشمەگۆل و شنۆ و سندووس، بەڵکوو 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش.
ئەگە مچە چەوساوەی دەستی نەریتی قێزەونی ئەو سەردەمەیە، 
وریا خەریکە ئەو کۆنە برینە سارێژ بکاتەوە و ببێتە مەڵحەمێک 
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دەیەکانی پیشوویە مچە نموونەی الوێکی هەژار و دەستکورتی 
کوردە کە نەریتی کەون و پاشکەوتووی باووکاڵی ئێمە خوویان 
دەکرد.  هەڵسوکەوتیان  شێوەیە  بەم  زۆر  و  کەم  و  گرتبوو  پێ 

زۆرێک لە قسەکانی کوێخا بۆ هەموومان ئاشنان.
مندااڵن  دڵی  دەردی  خۆماڵیانە  و  خۆمانە  زۆر  وریا،  قادر 
دەنێردرێنە  تەمەنیاندا  قۆناغەی  لەم  کە  مێرمندااڵنێک  و 
خەریکی  یا  دەلەوەڕێنن،  پێ  گامێشیان  و  مانگا  بەرقازان، 
کاروباری ژیانی پڕ کوێرەوەریی الدێن، بەجوانی وێنا کردبوون. 
گێڕانەوەکەی پڕ بوو لە تەسویر و هەستێکی نۆستاڵۆژیکی بۆ 
من هەبوو. منی گەڕاندبۆوە سەردەمی مناڵیی خۆم. سەردەمی 
دستپێکی شۆڕش و ئەو ڕووداوانەی سەرەتای شۆڕش. بەاڵم من 
پێم وایە بە گشتی مەبەستی کاک قادر لەم گێڕانەوەیە، وەفا 
بوو بۆ هەڤاڵی سەردەمی مناڵیی خۆی.  و ئەمەگناسییەک 
ئەوەتا لە کۆتاییشا ئەو کۆدە ئاشکرا دەکات کە زۆرێک لە 
نووسینەکانی کاتی خۆی بە ناوی »م، ڕەوانپاک« نووسیوە و 
هەر وەک یادێک بۆ هاوڕێی ڕوحسووک و قەت بە ئاوات 

نەگەیشتووی خۆی، پیشکێش بەوی کردوە.
بەالم ئەگەر ژینی »مچە« پڕ بووە لە نەهامەتی و سەرکوتی 
باوک و چەوساندنەوە، بێگاری و النەوازی، هەر لەو قۆناخدا 
و هەر لەو چەشمەگۆلەی شوێنی بەسەرهاتەکە، سەرئەنجامی 
وریا(،  قادر  ڕاستەقینەکەمان)کاک  چیرۆکە  ڕاویی  ژیانی 
ڕێک بە پێچەوانە بووە. وا نەبووە کە هەر هەموو بنەماڵەکان 
ئاوا مناڵی خۆیان بچەوسێننەوە و بە گژی دابێن و وا بکەن 
مناڵ خۆی بکوژی. ئەی ئەوە نیە میرزا قادر پێدەگا و دەبێتە 
کەسایەتییەکی نەک چەشمەگۆل و شنۆ و سندووس، بەڵکوو 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش.
ئەگە مچە چەوساوەی دەستی نەریتی قێزەونی ئەو سەردەمەیە، 
وریا خەریکە ئەو کۆنە برینە سارێژ بکاتەوە و ببێتە مەڵحەمێک 
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بۆ سەر نەهامەتییەکانی مچەکان. دیاردەی دزێوی نەریتە کۆن 
و باوەکانی ئەو سەردەم تایبەت بە کوردستان نەبوون لە بەشی 
ساالری  باوک  کلتووری  زەوییە  ئەم  سەرگۆی  زۆری  هەرە 
دوو  ئێمەمانان  ئەوەی  دەگەڵ  بەاڵم  بووە،  باو  چەوساندنەوە  و 
جار چەوساوینەوە)جارێک لە الیەن بنەماڵەکانمان و جارێکیش 
لەالیەن حکوومەتی داگیرکەرەوە( ئێستا دەبینین لەو کوردستانە 
بندەستە چۆنیەتیی هەڵسوکەوت و پەروەردەی مناڵ لە خێزاندا 

ئاڵوگۆڕی بە سەردا هاتووە.
بە  بێتەفاوەت  بوو  پێم خۆش  باسم کرد منیش  هۆیانەی  بەم 
بنووسم  سەر  لە  شتێکی  و  ڕانابرم  کەچەی« دا  »مچەی  الی 
و  منداڵی  هەڤاڵی  بۆ  نووسەر  وەفای  لە  بکەم  سپاسێک  و 
مەینەتەکانی  ئازارو  لە  ئاوڕدانەوەی  و،  خۆی  مێرمنداڵیی 

ژیانی کورت و چارەنووسی تاڵی »مچەی کەچەی«
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کورد، له  گه مه ی نێوده وڵه تیدا 

که    هاوبه شیانه ین  ئه و  سه رجه م  میراتگری  کورد  ئێمه ی 
ڕابردووی ئێمه  ده گه ڵی ژیاون و ئێمه  ده بێ شانازیان پێوه  بکه ین 
ترینیان،  و گرینگ  ترین  بنه ڕيتی  بین،  پارێزه ریان  به رده وام  و 
هه ستی نیشتمان په روه ری و ڕێز گرتن له  خاک و نه ته وه یه . ئه م 
به هایانه ن که  کۆمه ڵگای ئه مڕۆی کوردی پێویستی پێیه تی 
و بناخه  و ڕه گی گه شه ی واڵت پارێزی و دێمۆکراسی مه ده نی 
هۆکاری  سه ره کیترین  دێنیت.  دیاری  به   نه ته وه که مان  بۆ 
گه شه ی هه ستی ناسیونالیستی نه ته وه یه ک، بوونی ئاڕمانێکی 

دیاریکراو و تۆکمه یه ، مرۆڤ به  بێ ئاڕمانج ناتوانێ بژیت.
له  سه ده کانی نێوه ڕاست، مه سیحیه ت له  ئوروپا بڕه وی هه بوو، 
به  الواز بوونی کلیسه  ئه وه  ڕووحی نه ته وه یی و نیشتمان په روه ری 
بوو که  توانی سه ربازانی ئازا په روه رده  بکات و فیداکاری بۆ 
باوکی سیاسه تی مۆدێرن ده ڵێ:  نیشتمانیان بکه ن. ماکیاڤێڵ 
بیهه وێ هێز و ده سته اڵتی هه بێ ده بێ هه موو  حاکمێک که  
کات باش بێ ئه مه  خاڵێکه  که  له  شایسته ساالری دا ده یبینین، 
بۆ ئه وه یکه  که سێک بگاته  به رزترین پله  ده بێ له  باقی خه ڵکانی 
تر باشتر بێ به اڵم باش بوون به  چ پێناسه  و پێوانه یه ک؟ باش 
بوون به و مانایه  که  به هه ر شێوه یه ک بتوانی ده سته اڵت ڕابگری 
نه ته وه که ت  و  گه ل  ئه وه یکه   بۆ  بمێنیت  دا  ده ست  له   هێزت  و 
سه ربه ست و ئازاد بکه ی. وه سواس بوون بۆ پاراستنی ئه سلی 
ڕه وشتی ئه ویش به  هه ر نرخێک بێ زۆر گه وجانه یه ، تۆ ده بێ 
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هیزت هه بێ هه تا بتوانی باش بی. ئێمه ی کورد له وه تا هه ین و 
به  تایبه ت دوای سه رده می ڕه وشه نگه ری و چاخی ناسیونالیزم 
نه گۆڕ ڕه چاو کردووه ،  ›ئه خالق گه رایی‹ وه ک سیاسه تێکی 
به اڵم مه خابن هه مووکاتێکیش دۆڕاوین! گرینگترین ئارمان و 
دووره  دیمه نی سیاسه تی کورد ده بێ فیداکاری بۆ سه ربه خۆیی 
کوردستان بێ، ئازادی و سه ربه ستی نیشتمانی کورد پێویستی 
نوێیه .  سیاسه تێکی  داڕێژتنه وه ی  و  ورد  خوێندنه وه یه کی  به  
دۆستی  گوته نی  ناپێلئۆن  که   تێبگه ین  له وه   باش  ده بێ  ئێمه  
الیه نێک،  و  که س  هیچ  نه ک  به رژه وه ندیه کانمانه   ئێمه  
بزانن هیچ واڵت  ئێلیتی کورد و سیاسه ت داڕێژانی  پێویسته  
بۆخۆی  مه گه ر  نابێ  یارمه تیده ری  و  پشتیوان  نه ته وه یه ک  و 
ڕابردوو  ساڵی  سه د  مێژووی  به   خێرا  چاوێکی  ئه گه   نه بێ . 
تایبه ت  به   ده رده که وێ که  هیچ واڵتێک  بۆمان  دا بخشێنین 
واڵتانی ڕۆژئاوایی دۆستی کورد نه بوونه  و به رژه وه ندیه کانیان 
نا  جار  کردووه ،  هاوته ریب  کورد  داگیرکه رانی  ده گه ڵ  زۆرتر 
نیگایان  به  گۆشه   و  بزووتووه   جارێکیش که  سیله ی ڕه حمیان 
ئاوڕێکیان لێ داوینه وه ، به  دڵنیایه وه  کاریان به  ئێمه  بووه  که  
یه که م  وه ک  توانی  کورد  که   بوو  داعش  شه ڕی  دوامینیان 
نه ته وه  ئه فسانه  و ئوستووره ی داعش تێک بشکێنێ. به رخودان و 
به رگری پێشمه رگه کانی باشوور کرا به  چیرۆک و فیلم! به اڵم 
سه رکردایه تی کورد له و به شه  نه یتوانی به و هه مووه  ده رفه ته ی 
که  له  ده ستی دابوو ئیمتیاز وه ربگرێ یا ده نا البیگه ریه ک له  
به هێز  ئابووری خۆی  بکا،  په یدا  بۆ خۆی  جیهانی سیاسه تدا 
بکا. ڕۆژئاواییه کان ته نانه ت ڕێفراندۆمێکی ڕه وا و مه شروعیان 
له  ئێمه  شک نه برد. ئه وان ته نیا کاتێک یارمه تی ئابووری و 
پێ کرد،  و شه ڕن  فیشه ک  دا که کردمانه   ئێمه   به   ماڵیان 
کاریان  کاتێکیش  واشنتۆن.  و  له نده ن  بێرلین،  پاریس،  شه ڕی 
له بیر  وێنه ی  به رداین.  تێ  فاشیستیان  و  شیمیایی  بوو  ته واو 
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هیزت هه بێ هه تا بتوانی باش بی. ئێمه ی کورد له وه تا هه ین و 
به  تایبه ت دوای سه رده می ڕه وشه نگه ری و چاخی ناسیونالیزم 
نه گۆڕ ڕه چاو کردووه ،  ›ئه خالق گه رایی‹ وه ک سیاسه تێکی 
به اڵم مه خابن هه مووکاتێکیش دۆڕاوین! گرینگترین ئارمان و 
دووره  دیمه نی سیاسه تی کورد ده بێ فیداکاری بۆ سه ربه خۆیی 
کوردستان بێ، ئازادی و سه ربه ستی نیشتمانی کورد پێویستی 
نوێیه .  سیاسه تێکی  داڕێژتنه وه ی  و  ورد  خوێندنه وه یه کی  به  
دۆستی  گوته نی  ناپێلئۆن  که   تێبگه ین  له وه   باش  ده بێ  ئێمه  
الیه نێک،  و  که س  هیچ  نه ک  به رژه وه ندیه کانمانه   ئێمه  
بزانن هیچ واڵت  ئێلیتی کورد و سیاسه ت داڕێژانی  پێویسته  
بۆخۆی  مه گه ر  نابێ  یارمه تیده ری  و  پشتیوان  نه ته وه یه ک  و 
ڕابردوو  ساڵی  سه د  مێژووی  به   خێرا  چاوێکی  ئه گه   نه بێ . 
تایبه ت  به   ده رده که وێ که  هیچ واڵتێک  بۆمان  دا بخشێنین 
واڵتانی ڕۆژئاوایی دۆستی کورد نه بوونه  و به رژه وه ندیه کانیان 
نا  جار  کردووه ،  هاوته ریب  کورد  داگیرکه رانی  ده گه ڵ  زۆرتر 
نیگایان  به  گۆشه   و  بزووتووه   جارێکیش که  سیله ی ڕه حمیان 
ئاوڕێکیان لێ داوینه وه ، به  دڵنیایه وه  کاریان به  ئێمه  بووه  که  
یه که م  وه ک  توانی  کورد  که   بوو  داعش  شه ڕی  دوامینیان 
نه ته وه  ئه فسانه  و ئوستووره ی داعش تێک بشکێنێ. به رخودان و 
به رگری پێشمه رگه کانی باشوور کرا به  چیرۆک و فیلم! به اڵم 
سه رکردایه تی کورد له و به شه  نه یتوانی به و هه مووه  ده رفه ته ی 
که  له  ده ستی دابوو ئیمتیاز وه ربگرێ یا ده نا البیگه ریه ک له  
به هێز  ئابووری خۆی  بکا،  په یدا  بۆ خۆی  جیهانی سیاسه تدا 
بکا. ڕۆژئاواییه کان ته نانه ت ڕێفراندۆمێکی ڕه وا و مه شروعیان 
له  ئێمه  شک نه برد. ئه وان ته نیا کاتێک یارمه تی ئابووری و 
پێ کرد،  و شه ڕن  فیشه ک  دا که کردمانه   ئێمه   به   ماڵیان 
کاریان  کاتێکیش  واشنتۆن.  و  له نده ن  بێرلین،  پاریس،  شه ڕی 
له بیر  وێنه ی  به رداین.  تێ  فاشیستیان  و  شیمیایی  بوو  ته واو 
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کاتێک  بوو،  کوردستان  جوانه مه رگه که ی  کۆماره   نه کراو، 
نه ما شۆڤنیزمی  به رژه وه ندیان  شووره وی  و  ئه مریکا  و  بریتانیا 
فارسیان به رهه اڵ کرد به  له شکر و چه کی ڕۆژئاوایه کان هاتنه  
خه ستی  خوێنی  و  داین  سێداره   له   لێ  سه رکرده ی  و  سه رمان 
الوی کوردیان ڕژاند. ئێمه  ده بێ له وه  تێبگه ین کورد هیچ کات 
وه ک هاوپه یمانێک بۆ ڕۆژئاوا سه یر نه کراوه  و هیچ کاتیش 
ڕێک  ئه وان  قازانجی  ده گه ڵ  به رژه وه ندیه کانمان  نه مانتوانیوه  
بووین!  سه رخۆش  ساویلکانه   باریقه اڵیه ک  به   ته نیا  و  بخه ین 
ئه گه  بمانه وێ خه سار ناسیه کی سه رقامکی بکه ین، ئاماژه  به و 
خااڵنه  پێویستن و کورد ده بێ هه رچی زووه  بیرێکی لێ بکاته وه  
ئه گه  ده یهه وێ سه ری له ناو سه ران دیار بێ و بۆ ئەوەی بتوانێ 
دەسەاڵتی مافی سیاسی و سەروەری واڵت بە زەحمەتی خۆی 

بە دەست بهێنێی:
١. دامه زراندنی ناوه ندێکی ئه منیه تی و سیخوری به  هێز نه ک 
هه ر له ناوخۆ و به  دژی خه ڵکی خۆمان؛ به ڵکوو له  پێته ختی 
واڵتانی زلهێز، له ناو کۆنگره  و سێنا و سه رۆکایه تیه کان. ده بێ 
هەموو  ناو  بکاتە  درز  کورد  ئاسایشی  و  پاراستن  ده زگای 
سیاسەتمەدارانی دونیا و سیاسه تمه داری کورد بتوانی خۆی لە 
هەموو سات و سه ودای سیاسی، ئابوری و ئەمنەیەتی و ... 

لە دونیا تێوه گلێنێ.
٢. پته و کردنی ئابووریه کی تۆکمه  و به رباڵوی سوسیالیستی 
لیبراڵ)نەک بە بیرۆکەی ئەحزاب و هزری چەپی کۆمۆنیستی 
پاشکەوتوو کە لە جیهانی سەردەم دا تەنیا پاشقۆڵی واڵتانی 
تێکدەر و نابەرپرسیارن و ڕێک وەک ئیسالمیەکان بیر دەکەنەوە(، 
ده بێ هه موو هێز و داهاته که ی ده ده ست سه رکردایه تی دابێ بۆ 

ئه ویکه  بتوانی ته ماحی هاوپه یمانان بجووڵێنێ.
به   ده ره وه   واڵتانی  له   که سانه ی  ئه و  سه رجه م  گه ڕانه وه    .٣
زانستی  جۆاوجۆره کانی  بواره   له   و  ده ژین  ڕۆژئاوا  تایبه ت 
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ئه وه ی  )وه ک  شاره زان   ... و  ئه منیه ت  سیاسه ت،  ئابووری، 
ئیسرائیل کردی(.

جیهانیه   ناوه نده   له   کورد  ساماندارانی  سه رمایه گوزاری   .٤
له   پشتیوانی  بۆ  هێنان  زه خت  مه به ستی  به   پڕکاریگه ره کان 

دامه زراندنی حکومه تێکی سه ربه خۆی کوردستان.
سیاسه تمه داری  و  وه زیر  پارلمانتار،  سێناتۆر،  کڕینه وه ی   .٥
واڵتانی دیار و ده ست ڕۆیشتوو و کردنیان به  پارتنێر و شه ریک 

و البی.
٦. به ره یه کی یه کگرتوو به  هاوبه شی هه موو هێزه کانی چه پ 
و ڕاستی کورد)هەڵبەت جیا لە ڕەوتی ئیسالمی سیاسی که 
نوێنەرایەتی واڵتانی عەرەبی ناوچەکەن بۆ تێکدانی شیرازەی 
کورد و نیشتمانەکەی و باوەڕیان بە کورد وەک نەتەوە و تەنانەت 
نەکەنەوە  کۆ  خۆیان  ئەگە  کە  نییە  نەتەوایەتیشی  سروودی 
و  کورد  به رژه وه ندی  مه به ستی  به   ته نیا  بکرینەوە(  کۆ  دەبی 
کوردستان به بێ هیچ فێڵ و ته ڵه که یک ده گه ڵ خۆمان پێک 
بێین و دیارده ی خیانه ت که  مێژوومانی ته نیوه  بێ دوودڵی و 

له به رچاوگرتنی هیچ بنه مایه ک بوێرانه  له ناو به رین.
٧. گه شه ی سیستمی په روه رده  و ڕاهێنان، بارهێنانی مناڵی 
ژیری کورد به  ڕوانینێکی نیشتمان په روه رانه  و ناسیونالیستی 
بۆ خزمه تی سادقانه  به  گه ل و نێشتمان تێگه یاندنی زارۆکی 
وه ک  خۆی  باوکاڵی  مێژووی  و  ڕابردوو  زمان،  له   کورد 

کۆڵه که یه کی به هێزی نه ته وه یی.
پرۆژەیە  ئەو  ئەگەر  من  باوه ری  به   بڵێم  ئه وه   ده بێ  به داخه وه  
که نگێ  بین  چاوه روان  ده بێ  نەکرێت  جێ  بە  جێ  زوانه   به م 
وەک ئەرمەنیه کان کە ژینوساید کران ئەوهاش ئێمه ی کورد 
به  شێوه یه کی به ر باڵوتر و زیاتر هه م خاکمان هه م وه ک تاک، 
خه ڵکی کورد له  ناو بچێ و لە جیهانی بێ ڕه حمی ئابووری 
و سیاسه ت دا ئاسه میله   بین و هەموو دەسکەوتەکانی که  هه تا 
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ئه وه ی  )وه ک  شاره زان   ... و  ئه منیه ت  سیاسه ت،  ئابووری، 
ئیسرائیل کردی(.

جیهانیه   ناوه نده   له   کورد  ساماندارانی  سه رمایه گوزاری   .٤
له   پشتیوانی  بۆ  هێنان  زه خت  مه به ستی  به   پڕکاریگه ره کان 

دامه زراندنی حکومه تێکی سه ربه خۆی کوردستان.
سیاسه تمه داری  و  وه زیر  پارلمانتار،  سێناتۆر،  کڕینه وه ی   .٥
واڵتانی دیار و ده ست ڕۆیشتوو و کردنیان به  پارتنێر و شه ریک 

و البی.
٦. به ره یه کی یه کگرتوو به  هاوبه شی هه موو هێزه کانی چه پ 
و ڕاستی کورد)هەڵبەت جیا لە ڕەوتی ئیسالمی سیاسی که 
نوێنەرایەتی واڵتانی عەرەبی ناوچەکەن بۆ تێکدانی شیرازەی 
کورد و نیشتمانەکەی و باوەڕیان بە کورد وەک نەتەوە و تەنانەت 
نەکەنەوە  کۆ  خۆیان  ئەگە  کە  نییە  نەتەوایەتیشی  سروودی 
و  کورد  به رژه وه ندی  مه به ستی  به   ته نیا  بکرینەوە(  کۆ  دەبی 
کوردستان به بێ هیچ فێڵ و ته ڵه که یک ده گه ڵ خۆمان پێک 
بێین و دیارده ی خیانه ت که  مێژوومانی ته نیوه  بێ دوودڵی و 

له به رچاوگرتنی هیچ بنه مایه ک بوێرانه  له ناو به رین.
٧. گه شه ی سیستمی په روه رده  و ڕاهێنان، بارهێنانی مناڵی 
ژیری کورد به  ڕوانینێکی نیشتمان په روه رانه  و ناسیونالیستی 
بۆ خزمه تی سادقانه  به  گه ل و نێشتمان تێگه یاندنی زارۆکی 
وه ک  خۆی  باوکاڵی  مێژووی  و  ڕابردوو  زمان،  له   کورد 

کۆڵه که یه کی به هێزی نه ته وه یی.
پرۆژەیە  ئەو  ئەگەر  من  باوه ری  به   بڵێم  ئه وه   ده بێ  به داخه وه  
که نگێ  بین  چاوه روان  ده بێ  نەکرێت  جێ  بە  جێ  زوانه   به م 
وەک ئەرمەنیه کان کە ژینوساید کران ئەوهاش ئێمه ی کورد 
به  شێوه یه کی به ر باڵوتر و زیاتر هه م خاکمان هه م وه ک تاک، 
خه ڵکی کورد له  ناو بچێ و لە جیهانی بێ ڕه حمی ئابووری 
و سیاسه ت دا ئاسه میله   بین و هەموو دەسکەوتەکانی که  هه تا 
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ئێستا له  ده ستمان دان لە ناوەخۆ و دەرەوە لە دەست بده ین.
ئاماده   و  سیستماتیک  هێزی  تاکه   تورکیه   کوردستانی  له  
له  مه یدان، پارتی کرێکارانی کوردستانه  که  به حه ق توانیوه تی 
ته نزیمات و ته شکیالتێکی فره باش له ناو خۆیدا دروست بکات 
پارته که یان  ئاپۆیزم  تۆخی  ئایدۆلۆژیانه ی  ڕوانینێکی  به   و 
به ڕێوه ده به ن که  که لێن و بۆشیایی ئه منیه تی له ناوخۆیدا گرتووه ، 
دیسیپلین و نه زمی به ڕێوه به ری له  ژێر و له  ژوور په یت و تۆکمه  
ساخ  ئێستاش  تا  مه خابن  و  حه یف  هه زار  به اڵم  په رداخه ،  و 
ئه نتێرناسیونالیست؟  یا  ناسیونالیسته   پارتێکی  ئه رێ  نه بووته وه  
سیاسه تی ده ره وه ی یه کجار ناڕوونه ، دیار نییه  ده گه ڵ ئه مریکا 
سه ریان  بۆخۆشیان  ئێران؟  و  ڕووس  ده گه ڵ  یا  ڕۆژئاوایه   و 
ئه وه یکه   ده گه ڵ  بکه ن  نازانن گه مه ی سیاسه ت  و  شێواوه   لێ 
پتانسیه لێکی باشی هێز و ئابووریان هه یه ، به داخه وه  ده بێ بڵێم 
تاکوو  ناگات  ئاوات  به   قه ت  دا  په که که   ڕه هه ندی  به   کورد 

ئاڵوگۆری لە سیاسەت دا نەکەن.
خاڵی به رامبه ر پارتی کرێکاران، حیزب گه لی ڕۆژهه اڵتن، ئه م 
حیزبانه  )به  تایبه ت دێموکرات و کۆمه ڵه کان( ده گه ڵ ئه وه یکه  
له  گوتار و سیاسه ت و نامه  و به یانامه کانیان دا سیاسی و ژیرانه  
هێزیان  نه   به اڵم مه خابن  بزانن  وێده چی شتێک  و  ده جووڵێنه وه  
نه   و  ڕاوه ستاو  نه  جوغرافیای  ئابووری سه ربه خۆ،  نه   و  هه یه  
ته شکیالتێکی به هێز و پاراو. پارته کانی کوردستانی ژێر ده ستی 
ئێران)ڕۆژهه اڵت( تەنیا بە تیوری و قسە لە مەیدانی خەبات دا 
چاالکن ئه گه ینا ناتوانن سیاسەتە کالسیکە باوه کانی خۆشیان 
پراکتیزە بکەن هەر بۆیە سیاسەتی حیزبگه لی ڕۆژهەالت بێ 
سه رووبه ره یه  و له  داهاتوی سیاسه تی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا 

نادیار ده مێنه وه .

٦١سەلیم حەقیقی

ئاسایشی نێونه ته وه یی 
 )National Security(

به شی )١(

واتای  به    )security( »ئاسایش«  چه مکی  پێناسه ی 
و  زۆره ملێ  داگیرکردنی  و  کردن  ده ستدرێژی  له   پاراستن 
و  ئاسووده یی  حاڵه تی  تر  واتایه کی  به   یان  ڕه زامه ندییه   به بێ 
ئارامی له  مه ترسی و هه ره شه  دایه ، یان ئاماده یی بۆ ڕوبه ڕوو 
بوونه وه ی هه ر جۆره  هه ڕه شه  و هێرش کردنه  سه رێکه . ته ناهی 
یان ئاسایش له  گرینگترین پرسه کان و پێداویستی کۆمه ڵگای 
مرۆڤایه تییه ، به م شێوه یه  که  نابێ مرۆڤه کان به  هیچ جۆرێک 
هتد  و  ژیان  ئازادی،  ماف،  نیسبه ت  به   دڵه ڕاوکه یان  و  ترس 
هه بێ. پێویستی و گرینگی هه بوونی ئاسایش به م پێناسه یه  له  
کۆمه ڵگادا له  سرووشتی مرۆڤه وه  سه رچاوه  ده گرێ و پێویستی 
ماڤ و ئازادییه  ڕه واکان، پاراستنیان له  ده ستدرێژی کردن و 

ڕه وگیرکردنیانه .
وه ک  ئاساییه   زۆر  له الیه که وه   ئاسایش  پێناسه ی چه مکی   
هه ست  بوون  ئاسایش  نا  و  ئاسایش  مرۆڤێک  هه موو  ئه وه یکه  
و  پێناسه   به رباڵوی  و  ئاڵۆزی  تره وه   له الیه کی  به اڵم  پێده کات 
زانستی  له   بۆیه   هه ر  هه یه .  خۆی  جۆراوجۆری  تایبه تمه ندی 
ئاسایش دا هه وڵ ده درێ چه مکی ئاسایش دابه ش و پۆلێنبه ندی 
بکرێ و هه رکام له  لک و پۆپکه کانی واتای تایبه تی خۆی 
بۆ دابنرێ؛ بۆ وێنه ، )کۆڵه که ی ئاسایش، مه ترسی ئاسایش، 
هێنانی  به ده ست  جۆری  و  که ره سته   ئاسایش،  هێنه ری  به رهه م 
ئاسایش و هه روه ها له  کۆتایی یا ن خودی ئاسایش( گرینگترین 



٦١سەلیم حەقیقی

ئاسایشی نێونه ته وه یی 
 )National Security(

به شی )١(

واتای  به    )security( »ئاسایش«  چه مکی  پێناسه ی 
و  زۆره ملێ  داگیرکردنی  و  کردن  ده ستدرێژی  له   پاراستن 
و  ئاسووده یی  حاڵه تی  تر  واتایه کی  به   یان  ڕه زامه ندییه   به بێ 
ئارامی له  مه ترسی و هه ره شه  دایه ، یان ئاماده یی بۆ ڕوبه ڕوو 
بوونه وه ی هه ر جۆره  هه ڕه شه  و هێرش کردنه  سه رێکه . ته ناهی 
یان ئاسایش له  گرینگترین پرسه کان و پێداویستی کۆمه ڵگای 
مرۆڤایه تییه ، به م شێوه یه  که  نابێ مرۆڤه کان به  هیچ جۆرێک 
هتد  و  ژیان  ئازادی،  ماف،  نیسبه ت  به   دڵه ڕاوکه یان  و  ترس 
هه بێ. پێویستی و گرینگی هه بوونی ئاسایش به م پێناسه یه  له  
کۆمه ڵگادا له  سرووشتی مرۆڤه وه  سه رچاوه  ده گرێ و پێویستی 
ماڤ و ئازادییه  ڕه واکان، پاراستنیان له  ده ستدرێژی کردن و 

ڕه وگیرکردنیانه .
وه ک  ئاساییه   زۆر  له الیه که وه   ئاسایش  پێناسه ی چه مکی   
هه ست  بوون  ئاسایش  نا  و  ئاسایش  مرۆڤێک  هه موو  ئه وه یکه  
و  پێناسه   به رباڵوی  و  ئاڵۆزی  تره وه   له الیه کی  به اڵم  پێده کات 
زانستی  له   بۆیه   هه ر  هه یه .  خۆی  جۆراوجۆری  تایبه تمه ندی 
ئاسایش دا هه وڵ ده درێ چه مکی ئاسایش دابه ش و پۆلێنبه ندی 
بکرێ و هه رکام له  لک و پۆپکه کانی واتای تایبه تی خۆی 
بۆ دابنرێ؛ بۆ وێنه ، )کۆڵه که ی ئاسایش، مه ترسی ئاسایش، 
هێنانی  به ده ست  جۆری  و  که ره سته   ئاسایش،  هێنه ری  به رهه م 
ئاسایش و هه روه ها له  کۆتایی یا ن خودی ئاسایش( گرینگترین 
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بناغه ی ئاسایش، سه رچاوه ی ئاسایشه ، سه رچاوه ی ئاسایش ئه م 
پرسیاره  ده خوڵقێنێ که ؛ ئاسایشی کێ؟یان چ شتێک؟

به شێکی تر له  شه ن کردنی چه مکی ئاسایش ده گه ڕێته وه  سه ر 
مێتۆد و جۆره کانی ئاسایش، که  له  چه ندین ئاستی جیاواز و 

مه زن خۆیان ده بینێته وه  ، ئه م ئاستانه  بریتین له  ...
١. ئاسایشی جیهانی

٢. ئاسایشی نێونه ته وه یی
٣. ئاسایشی ناوچه یی
٤. ئاسایشی نه ته وه یی

٥. ئاسایشی ناوخۆیی و ده ره كی 
٦. ئاسایشی گشتی

٧. ئاسایشی کۆمه اڵیه تی، ئابووری، سیاسی
٨. ئاسایشی تاک و به  کۆمه ڵ و ...

بۆ چوونه  ناو باسه که مان سه ره تا پێویسته  له  ئاسایشی نه ته وه یی 
تێبگه ین و دواتر باس له  پرسی ئاسایشی نێونه ته وه یش بکه ین.

نه ته وه یی)National Security(، هه ر واڵتێک  ئاسایشی 
ده بێ  خۆی  نه ته وه یی  سیاسه ته کانی  بۆ،  به دواداچوون  بۆ 
ڕوانینێکی ڕوون له  ستراتێژی نه ته وه یی خۆی هه بێ، ستراتێژی 
نه ته وه یی کۆمه ڵێک له  هه ڵبژاردنه کانن که  به  پێی ئیمکانات 
و کووڕییه کانی نه ته وه یی به  مه به ستی نه ته وه یی وێنا ده کرێن 

به م جۆره  ده بێ دوو جۆرله  ستراتێژی دیاری بکرێن
ئا. ستراتێژی گه شه ی نه ته وه یی.
ب. ستراتێژی ئاسایشی نه ته وه یی.

به  پێی ئه م ڕوانینه  له  ستراتێژی گه شه ی نه ته وه یی دا، واڵتان 
گه شه ی  زه مانه تی  که   داده گه ڕێن  گه لێک  ئامانج  به دوای 
ستراتێژی  له   ،به اڵم  بێ  دیاردانه   ئه و  و  ئاوه دانی  ئابووری، 
که   ئه وه یه   مه به ستیان  و  ئامانج  واڵتان  نه ته وه یی  ئاسایشی 

ئاسایشی سیاسی و نیزامی بۆ مانه وه ی خۆیان ڕه چاو بکه ن.

٦٣سەلیم حەقیقی

 ئه مڕۆ که م  تا زۆر له  هه موو واڵتان پۆلیسی سیاسی بوونی 
هه یه  که  ئامانج لێی پێش گرتن له  ڕه خنه ی گوزارگه ل )عوامل( 
جووڵه یی)محرک( و وێرانکه ر و سیخور بۆ ناو واڵت و سه رکوتی 
ئه و که سانه ی که  له  ڕێگای نایاسایی پڕ مه ترسی دیسیپلینی 
سیاسی واڵت ده شێوێنن. هه رچه نده  ڕێژیم تۆتالیته رتر بێ هێزی 
پۆلیسی سیاسی و ڕووبه ڕوو بوونه وه ی پڕ له  توندوتیژیش له و 
به   خۆیان  به رهه ڵستکارانی  تێدا  که   ده بێت،  زیاتر  دا  نیزامه  

»دوژمنانی ئاسایشی نه ته وه یی« یا ناوی له م جۆره  ناو ده به ن.
له   گه ل  که   گشتیانه ن  ئامانجه   ئه و  نه ته وه یی،  به رژه وه ندی 
به رژه وه ندی  ده کات.  چاالکی  دا  هێنانی  به ده ست  ڕێگای 
ڕێگای  له   که   هاوبه شه یه   خێره   ئه و  هه مان  هه ر  کۆمه ڵگا 
له   هاوبه ش  ژیانی  باشترین  کۆمه اڵیه تی  هه ڵسه نگاندنی 
جۆراوجۆر  گه لی  و  گرفت  و  کێشه   بێ  به   تاکه کان  نێوان 
ده سته به ر ده کات. چه سپاندنی ئه م خاڵه ش بۆ ئه وه  ده گه ڕێته وه  
له   متمانه   و  پێکه وه  کار کردن  بۆ  هه بێ  له بار  به ستێنی  که  
ده بێته ،  نه ته وه یی  ئه منیه تی  لێره دا،  نه ته وه .  و  ده وڵه ت  نێوان 
نیزامێک بۆ  کۆمه ڵیک توانامه ندی)سروشتی، نا سروشتی( 
نه بوونی هه ڕه شه  و  نه ته وه یی که   به رژه وه ندی  هێنانی  به ده ست 
ده بێ  به کورتی  ئامانجه یه ،  به م  گه یشتن  به رایی  مه ترسیه کان 
له   سه روتره   له   زۆر  نه ته وه یی  ئاسایشی  که   دابنێین  به وه   دان 

به رژه وه ندی نه ته وه یی هه موو واڵتێک.
که   پێویستیانه ی  به و  ئاماژه یه که   نه ته وه یی  ئاسایشی 
ئابووری،  هێزی  به کارهێنانی  به   نه ته وه یی  ده وڵه تی  مانه وه ی 
که ره سته ی  له   وه رگرتن  که ڵک  و  سیاسی  توانایی  و  سوپا 
ئه مریکاییه   کانسێپته ، چه مکێکی  ئه م  بپارێزیت.  دیپلۆماسی 
جیهانی  له   که وت.  ڕمێن  وه    ١٩٤٥ دوای  ساڵه کانی  له   که  
زۆر  کارێکی  نه ته وه یی  ئاسایشی  پێناسه ی  و  مانا  ئه مڕۆدا 
دژوار و ئاڵۆزه ، ئارنۆڵد وۆڵفێرزمی ده ڵێ: »ئاسایشی نه ته وه یی 
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 ئه مڕۆ که م  تا زۆر له  هه موو واڵتان پۆلیسی سیاسی بوونی 
هه یه  که  ئامانج لێی پێش گرتن له  ڕه خنه ی گوزارگه ل )عوامل( 
جووڵه یی)محرک( و وێرانکه ر و سیخور بۆ ناو واڵت و سه رکوتی 
ئه و که سانه ی که  له  ڕێگای نایاسایی پڕ مه ترسی دیسیپلینی 
سیاسی واڵت ده شێوێنن. هه رچه نده  ڕێژیم تۆتالیته رتر بێ هێزی 
پۆلیسی سیاسی و ڕووبه ڕوو بوونه وه ی پڕ له  توندوتیژیش له و 
به   خۆیان  به رهه ڵستکارانی  تێدا  که   ده بێت،  زیاتر  دا  نیزامه  

»دوژمنانی ئاسایشی نه ته وه یی« یا ناوی له م جۆره  ناو ده به ن.
له   گه ل  که   گشتیانه ن  ئامانجه   ئه و  نه ته وه یی،  به رژه وه ندی 
به رژه وه ندی  ده کات.  چاالکی  دا  هێنانی  به ده ست  ڕێگای 
ڕێگای  له   که   هاوبه شه یه   خێره   ئه و  هه مان  هه ر  کۆمه ڵگا 
له   هاوبه ش  ژیانی  باشترین  کۆمه اڵیه تی  هه ڵسه نگاندنی 
جۆراوجۆر  گه لی  و  گرفت  و  کێشه   بێ  به   تاکه کان  نێوان 
ده سته به ر ده کات. چه سپاندنی ئه م خاڵه ش بۆ ئه وه  ده گه ڕێته وه  
له   متمانه   و  پێکه وه  کار کردن  بۆ  هه بێ  له بار  به ستێنی  که  
ده بێته ،  نه ته وه یی  ئه منیه تی  لێره دا،  نه ته وه .  و  ده وڵه ت  نێوان 
نیزامێک بۆ  کۆمه ڵیک توانامه ندی)سروشتی، نا سروشتی( 
نه بوونی هه ڕه شه  و  نه ته وه یی که   به رژه وه ندی  هێنانی  به ده ست 
ده بێ  به کورتی  ئامانجه یه ،  به م  گه یشتن  به رایی  مه ترسیه کان 
له   سه روتره   له   زۆر  نه ته وه یی  ئاسایشی  که   دابنێین  به وه   دان 

به رژه وه ندی نه ته وه یی هه موو واڵتێک.
که   پێویستیانه ی  به و  ئاماژه یه که   نه ته وه یی  ئاسایشی 
ئابووری،  هێزی  به کارهێنانی  به   نه ته وه یی  ده وڵه تی  مانه وه ی 
که ره سته ی  له   وه رگرتن  که ڵک  و  سیاسی  توانایی  و  سوپا 
ئه مریکاییه   کانسێپته ، چه مکێکی  ئه م  بپارێزیت.  دیپلۆماسی 
جیهانی  له   که وت.  ڕمێن  وه    ١٩٤٥ دوای  ساڵه کانی  له   که  
زۆر  کارێکی  نه ته وه یی  ئاسایشی  پێناسه ی  و  مانا  ئه مڕۆدا 
دژوار و ئاڵۆزه ، ئارنۆڵد وۆڵفێرزمی ده ڵێ: »ئاسایشی نه ته وه یی 
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هێما و ئێلێمانێکی ته ماوی یه  که  به  هیچ شێوه یه ک ناکرێ 
به  ڕوانینی ڕابێرت مه ندێڵ:  دابندرێ«.  بۆ  مانایه کی ڕێکی 
تواناکانی نه ته وه یه ک بۆ پاراستنی بایه خ و به ها  ناوخۆییه کان 
له  به رامبه ر بایه خ و به ها  ده ره کیه کانه  که  ئه مه ش له  به رامبه ر 
له   کام  هیچ  ئه مرۆ  ده گرێ .  شێوه   كییه کان  ده ره   هه ڕه شه  
به رامبه ر  له   ته نیا  نه ته وه یی،  ته ناهی  دابین کردنی  بۆ  واڵتان 
مه ترسییه  نیزامیه کان ناوه ستێ، به ڵکوو هه مووجۆره  مه ترسی و 
هه ڕه شه یه كی سیاسی، ئابووری، کلتوری، ڕه وانی، ڕاگه یاندن و 

... له به ر چاو ده گیرێ.
 ،)International Security(نێونه ته وه یی ئاسایشی  به اڵم 
بێ  به   و  به رامبه ر  حاڵه تی  له   هێزه کان  تێدا  که   مۆدێلێکه  
ده ستدرێژی کردن بۆ سه ر سنووره کانی یه کتر به سه ر ده به ن و 
ئه م ڕه وشه ش نابێ بکه وێته  مه ترسییه وه ، هه رکاتێك یه کێک له و 
هێزانه  پێی له  به ڕه ه ی خۆی درێژتر کرد، له  بواری هێزه وه  و یان 
هێزه کانی دژبه ره وه ، ئاسایشی نێونه ته وه یی هه ڕه شه ی ده که وێته  
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ئه نجومه نی ئاسایشی نێوده وڵه تی که  بۆ دڵنیا بوون له  مانه وه  و 

ئاسایشی وه ک یه که، ده گوترێ .
و  نیزامی  بوونه وه ی  به ره نگار  له   بریتین  هه واڵنه   ئه م   
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ئاسایشی نێونه ته وه یی جه خت ده کاته وه ، ده ستی پێکرد. ئاسایشی 
و  خوێنده وه   به   ده ستی  وه ک که رتێکی سه ربه خۆ  نێونه ته وه یی 

٦٥سەلیم حەقیقی

توێژینه وه  کرد به اڵم له گه ڵ ئه مه ش وه ک ژێرلکی »پێوه ندی 
نێوده وڵه تی« ده ژمێردرێ. ئه م که رته  جیا له و باسانه ی ئاماژه مان 
ئاسایشی«،  »خوێنده وه  ی  وه ک  گه لی  بابه ت  له سه ر  پێکرد 

توێژینه وه ی ئاشتی و هتد کار ده کات.
ئابووری  ڕاده به رده ری  له   په یوه ستیه كی  ئه مڕۆدا  جیهانی  له  
جیهانی  سه ندووی  گه شه   کێبرکێی  و  حکومه ته کان  نێوان  له  
له سه ر به رژه وه ندییه  ئابووریه کان، بووته  هۆی سه رهه ڵدانی کێشه  
به راورد  به   هه رچه نده   جیهانییه کان،  هێزه   زل  نێوان  له   شه ڕ  و 
نیزامی  ڕووبه رووبوونه وه ی  دا  سارد  شه ڕی  سه رده می  له گه ڵ 
بۆ  شه ڕه کان  جۆری  که   ده بینین  به الم  که متره   زۆر  ئه گه ری 
مۆدێلی شه ڕی ئابووری گۆردراوه . له م نێوه دا بۆ یارمه تی دان 
له   هێزمه ندانه   بوونی  و  پێشکه وتن  ده سه اڵته کان ،  مانه وه ی  به  
جیهانی سه رمایه دا، ده زگا سیخوری و جاسووسیه کان ڕۆڵێکی 
یه کجار زۆر به رفره وان و بنه ڕه تی و مۆدێرن ده گێرن. ئابووری 
وه ک یه کێک له  بناغه کانی حکومه ت و مانه وه  و خۆڕاگری 
ده سه اڵته کانه  هه ر بۆیه  له الیه ن ناوه نده  هه واڵگرییه کان بایه خێکی 
زۆری پێده درێ و هه ول ده ده ن چۆنیه تی گه شه ی ئابووری واڵتان 
بزانن و له وه  تێبگه ن که  واڵتانی دژبه ر له  بواری ئابووریه وه  له  

کام به ش دا به  هێزن و له  کام به ش دا الوازن.
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ئاسایشی نێونه ته وه یی 
به شی )٢(

بازرگانی  و  پاراستن  بۆ  هه واڵگرییه کان  ڕێکخراوه   ڕۆڵی 
ده وڵه تان گرینگی تایبه ت به  خۆی هه یه . هه بوونی زانیاریه كی 
واڵتی  له الیه ن  واڵتێک  نیزامی  و  ئابووری  بواری  له   زۆر 
ڕه قیبه وه ، ده توانێ به رژه وه ندی و ئاسایشی ئابووری ئه و واڵته  

بخاته  مه ترسیه وه  که  به شێکیان بریتین له  ...
١. توانایی کێبرکێ 

٢. ڕاده ی سه رمایه  گوزاری)به تایبه ت له  به شی ده ره کی( 
٣. ڕاده ی چه ک و چۆڵ و که ره سته ی نیزامی 

٤. چۆنیه تی گه شه ی ئابووری و نیزامی
٥. توانایی به رهه م هێنانی ئابووری و نیزامی 
٦. خاڵه  به  هێز و الوازه کانی ئه م دوو چه مکه 

بابه تێکی  دا  بوارانه   له م  زانیاری  کردنه وه ی  کۆ  بۆیه   هه ر 
دژبه ر،  ده ستی  بکه وێته   ئه گه ر  که   نهێنییه   پڕ  و  گرینگ 
ئه وا په تت وه سه ر ئاو ده که وێ! کاتێک شه ڕێ ئێران و عێراق 
ده ست پێده کات، بۆ ماوه ی هه شت سااڵن عه مباره کانی دراوی 
له   ده بن  پڕ  ئه مریکا  و  ئیسرائیل  تایبه ت  به   ڕۆژئاواییه کان 
قازانج  دۆاڵر  ملیارد  سه دان  شه ڕه دا  ئه و  ئاکامی  له   دۆاڵر، 
وه ده ست ئیسرائیل ده که وێ که  هه موو کاروباری بازرگانی به  
چه ک و چۆڵه کان له الین سرویسه  سیخوری و هه واڵگرییه کان 
ده کران، ئه وان بوون توانیان خزمه تێکی باش بکه ن به  ئابووری 
و  کۆنه   نیزامی  که ره سته ی  فرۆشتنی  به   و  خۆیان  واڵتانی 

٦٧سەلیم حەقیقی

لێ  شیری  و  بیدۆشن  مانگا  وه ک  ئێران  ڕێژیمی  به   قۆڕازه  
بگرن!. نمونه یه کی تر و هه ره  به رچاو ئه و گه ماڕۆیانه ی سه ر 
هه واڵگرییه کانی واڵتانی  ئێرانه ،  ئیسالمی  ڕێژیمی کۆماری 
وه ها   MOSAD و   CIA تایبه تی  به   ئێران  ڕێژیمی  دژی 
چوونه ته  ناو ڕه گ و بناوانی ده زگا جۆراوجۆره کانی ڕێژیمی 
ئێران که  ته نانه ت ده رفه تی ئه وه شیان پێنادرێ بیر له  ڕێگایه ک 
و  نهێنی  به   و  بکه ن  ده رباز  گه ماڕۆیان  له و  خۆ  که   بکه نه وه  
وه ،  ته واوه   زانیاری  به   لێده نه وه ، خێرا  به  قه ولی خۆیان ده وریان 
هه ڵگری  نه وت  ده که ون،  داو  له   و  ده بێ  ئاشکرا  پیالنه که یان 
به رمیل  ملیۆن  دوو  له   زیاتر  ده خوازێ  کاتێک   »١ »گریسی 
به رزی  به رپرسانی  له   جگه   که س  هیچ  و  بگوازێته وه   نه وت 
وزاره تی نه وت و ده زگای زانیاری ئاگاداری ئه و جووڵه یه  نین، 
له  ده ربه ندی »جه به ڵوتارق« ده ستی به سه ر داده گیرێ!، ئه مه  یانی 
کاره سات له ناو سیسته می ئیداری و هه واڵگری ئێران ڕوویداوه  

و به سه ر یه ک دا ڕووخاوه .
کاتێک که  بنیامین نتانهایۆ له  ساڵی ٢٠١٨ له  حه فتاوسێهه مین 
له   باس  نه ته وه یه کگرتووه کان  ڕێکخراوی  گشتی  دانیشتنی 
و  تاران(  )نزیک  »تورقوزئاباد«  له   ده کا  شووییه ک«  »قالی 
فه رش  و  که الوه یه کی چۆڵ  وه   زۆرتر  که   شوێنه   ئه م  گوتی 
ئۆرانیۆمه ،  کردنه وه ی  کۆ  جێگای  ده چێ،  شۆریه ک 
دیپلۆماسی  ده زگای  به تایبه ت  ڕێژیمه   ئه و  بااڵی  به رپرسانی 
به اڵم  ده هات،  گاڵته یان  و  پێده که نین  وته شه ر  تانه   به   ده ره وه  
و  ده رچووه   ڕاست  نتانیاهۆ  قسه ی  که   ده رکه وت  ماوه یه   ئه و 
ئه وه  پشکێنه رانی ئاژانسی وزه ی ناوه کی؛ خڵت و شوێنه واری 
که   ئه مه یه   واتای  به   ئه وه   دۆزیویته وه .  له وێ  ماکه یان  ئه م 
جه نابی  له   باشتر  زۆر  ئه مریکا  و  ئیسرائیل  هه واڵگرییه کانی 
وه زیری ده ره وه  و به شێکی زۆر له  کاربه ده ستانی به رزی ئێرانی 

ئاگاداری کاروباری نهێنی ئه و واڵته ن!
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ئاگاداری کاروباری نهێنی ئه و واڵته ن!
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وه ها  ئه مریکا  و  ئیسرائیل  سیخورییه کانی  و  نهێنی  ده زگا 
ڕۆچوونه ته  ناو سیستمی سیاسی، ئابووری و نیزامی ئه م واڵته ، 
که  ئێستا هه مووالیه ک له  یه کتر وه شک که وتوون و ڕۆژانه  
به رزی  پایه   که سانی  جۆراوجۆره وه   پاساوی  و  ناو  به   ده بینین 
دیکتاتۆره   ڕێژیمه   ئه و  نیزامی  ته نانه ت  ئابووری  و  سیاسی 

ده گیرێن و بێ سه روشوێن ده کرێن.
زانیاری  دانی  ڕێگای  له   ده توانن  هه واڵگرییه کان  ڕێکخراوه  
به رهه م  به شه کانی  باقی  و  بازار  ڕه وشی  خۆیدا،  جێگای  له  
هێنان و بازرگانی و بازاری دراوی ئه و واڵته ی که  مه به ستیانه  
کۆنترۆڵ بکه ن، نمونه یه کی تربازاری ئاڵۆز و شپڕێوی دۆالر 
دا  کورت  ماوه یه کی  له   دۆاڵر  نرخی  جۆرێک  به   ئێران ،  له  
نزیک ٢٠٠% زیادی کردووه ، ته نانه ت ده زگا هه واڵگرییه کانی 
ئاماژه  پێکراو ڕۆڵیان له  ژن و ژن خوازی و دانی مه دره کی 
به رپرسانی  بنه ماڵه ی  به   پاره   و  پووڵ  به خشینی  و  ئاکادێمی 
ئێستا  هه یه.  ناوخۆ  له   چ  ده ره وه   له   چ  ئێرانی  یه کی  پله ی 
سیستمی گه نده ڵی ئێران وه ک مشکی ئازمایشگایی لێ هاتووه  

بۆ ده زگای سیخوری و ئاسایشی ئه مریکا و ئیسرائیل !
ئه وه یکه   له گه ڵ  باوه ڕه ن  ئه م  له سه ر  شاره زایان  له   به شێک 
نیزامی  کێبرکێی که ره سته ی  ڕاده ی  له   سارد،  دوای شه ڕی 
به سه ر  ئاڵووگۆڕیان  شه ڕه کان  مۆدێڵی  به اڵم  کراوه ته وه  که م 
له   ئێستا  سیخوری  و  ئابووری  و  نه رم  شه ڕی  و  داهاتووه  
جاسووسی  و  سیخوری  چاالکیه کانی  به ستێنی  دان.  بوورس 
نه ک هه ر به  ته نیا پرس گه لێكی نیزامی و سیاسییه  به ڵکوو 
بابه تی وه ک کۆمپانیا تایبه ته کان)كه سی(، نهێنی بازرگانی 
له   تایبه ت  به   پیشه ییه کان  پێشکه وتنه   و  گه شه   ئابووری،  و 
له سه ر  »بووزمه ن«  هتد.  و  دا  ئینتێرنێت  و  که رتی کۆمپیوته ر 
بڕیاڕده رانی  ته نیا  دا  جیهان  له   ده وڵه ته کان  ئیتر  باوه ره یه ،  ئه و 
وه ک  ناحکومی  بڕیارده رانی  ڕاده ی  و  نین  سیاسه ت  کایه ی 
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ڕێکخراوه کانی  نه ته وه یی(،  نه ته وه ییه کان)فره   ئه وپه ر  گروپه  
ئابووری نێوده وڵه تی و ناحکومی و ... زیادیان کردووه ، ئه و پێێ 
وایه ، وێڕای ئه و هه مووه  ڵێڵی و ڕووداوه  ڕاستیانه ی ژینگه ی 
جیهانی بۆ ئاڵووگۆڕی سیاسه تی ده ره کی سه ربه خۆ و به هێز، 
حکومه ته کان ناچاران له  هاوڕێیانی خۆیان له  ده زگا سیخوری 

و هه واڵگرییه کان که ڵک وه رگرن.
ئه وه ی گرینگه  ئه مه یه  که  ڕێکخراوه کانی هه واڵگری بتوانن 
به  ده ست وێڕاگه یشتن به  زانیاری و به که ڵک وه رگرتن له  هێزی 
شرۆڤه  و شه ن کردن و پێشبینی ڕاست و دروست، به ستێنێکی 
له بار بۆ بڕیاردانێکی ئاوه زمه ندانه  بۆ سیاسه تمه داره کان ئاماده  

بکه ن.
له  قۆناغی ئێستادا زۆر که س له  خه ڵکی ڕه شۆکی و بازاری، 
به رده وام ئه م پرسیاره  دووپات ده که نه وه ، ئه دی بۆ ئه مریکا لێی 
نادا؟؟!! له  نه ستی کۆمه ڵگا دا لێدان و گورز وه شاندنی ته نیا 
به  مووشه ک و ساروخ و فرۆکه  ده کرێ، ئیتر به شێکی زۆر له  
خه ڵک له وه  تێناگه ن، له  سیاسه تی ژووره  تاریکه کان و پشتی 
پێکردووه   ده ستی  ده مێکه   شه ڕ  ده بینین،  ئێمه   ئه وه ی  په رده ی 
چۆک  به   ئێران،  ئیسالمی  توتالیته ری  ڕێژیمی  ته نانه ت  و 
داهاتووه  و هه ر ته نیا ڕواڵه ت و قاپێلکه که ی ماوه ، ئه و هه مووه  
به اڵم  دابوونیه تی!  گیانه ڵاڵ  له   هێمای  ده شیکه ن  په له قاژه یه ی 
ئیسالمی  کۆماری  دژبه ری  ئۆپۆزسیۆنی  ڕه وتی  مه خابن 
ئێران به  گشتی و به تایبه تی کورد، هێشتا خۆیان له  گه مه ی 
ئاسایشی نه ته وه یی و نێونه ته وه یی نه دۆزیویته وه  و به داخه وه  له م 
نه هاتووه .  ده ست  له   ئێستا  هه تا  کارێکیان  هیچ  سۆنگه یه وه  
نه بوونی  ئاسایشی،  و  سیخوری  نهێنی  سیستمێکی  نه بوونی 
پێكهاته یه كی به هێز و ڕێک و پێک و به  به رنامه ، گرینگی 
سایبێری،  فه زای  و  نه رم  شه ڕی  و  ئابووری  پرسی  به   نه دان 
ونبوونی پارتنێر و لۆبی و ... وایکردووه  له  پشکدار بوونی به  
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ڕێکخراوه کانی  نه ته وه یی(،  نه ته وه ییه کان)فره   ئه وپه ر  گروپه  
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بکه ن.
له  قۆناغی ئێستادا زۆر که س له  خه ڵکی ڕه شۆکی و بازاری، 
به رده وام ئه م پرسیاره  دووپات ده که نه وه ، ئه دی بۆ ئه مریکا لێی 
نادا؟؟!! له  نه ستی کۆمه ڵگا دا لێدان و گورز وه شاندنی ته نیا 
به  مووشه ک و ساروخ و فرۆکه  ده کرێ، ئیتر به شێکی زۆر له  
خه ڵک له وه  تێناگه ن، له  سیاسه تی ژووره  تاریکه کان و پشتی 
پێکردووه   ده ستی  ده مێکه   شه ڕ  ده بینین،  ئێمه   ئه وه ی  په رده ی 
چۆک  به   ئێران،  ئیسالمی  توتالیته ری  ڕێژیمی  ته نانه ت  و 
داهاتووه  و هه ر ته نیا ڕواڵه ت و قاپێلکه که ی ماوه ، ئه و هه مووه  
به اڵم  دابوونیه تی!  گیانه ڵاڵ  له   هێمای  ده شیکه ن  په له قاژه یه ی 
ئیسالمی  کۆماری  دژبه ری  ئۆپۆزسیۆنی  ڕه وتی  مه خابن 
ئێران به  گشتی و به تایبه تی کورد، هێشتا خۆیان له  گه مه ی 
ئاسایشی نه ته وه یی و نێونه ته وه یی نه دۆزیویته وه  و به داخه وه  له م 
نه هاتووه .  ده ست  له   ئێستا  هه تا  کارێکیان  هیچ  سۆنگه یه وه  
نه بوونی  ئاسایشی،  و  سیخوری  نهێنی  سیستمێکی  نه بوونی 
پێكهاته یه كی به هێز و ڕێک و پێک و به  به رنامه ، گرینگی 
سایبێری،  فه زای  و  نه رم  شه ڕی  و  ئابووری  پرسی  به   نه دان 
ونبوونی پارتنێر و لۆبی و ... وایکردووه  له  پشکدار بوونی به  
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ڕۆژی، شه ڕ له گه ڵ ئێران به و فاکته ڕانه ی باسمان کرد، وه دوا 
که ون. ته نانه ت باشووری کوردستانیش تووشی ئه م سه رلێشێواوی 
و ئاڵۆزییه  بووه ، له گه ڵ ئه وه یکه  هه رێمی کوردستان به  نیسبه ت 
به شه کانی تری کوردستان)هه ڵبه ت به و ئیمکاناته  باشانه ی که  
هه یه تی و وه ک حکومه تێک هه ڵسووکه وت ده کات( به  ڕواڵه ت 
ده زگای زانیارای و سیخوری هه یه  به اڵم کارکردی ئه م ناوه ندانه  
ته نیا مه سره فی ناوخۆیی هه یه  و هه ر بۆ خه ڵکی کورد کاری 
پێکراوه . خۆ تێهاویشتن ده  گۆمی هاوکێشه  سیاسیه کان و چوونه  
نێونه ته وه ی  ئاسایشی  زانستی  به   پێویسته   تاریکه کان،  ژووره  
هه یه . کورد ده بێ باش ئاگاداری، کارکرد، تایبه تمه ندییه کان، 
چۆنیه تی گۆران و ئاڵووگۆڕه کان، دانوستاندنه کان و هتد بێت 
ده نا له م ده رفه ته ی بۆی ڕه خساوه  له  سیاسیه تی نێوده وڵه تی دا 

سه ری بێ کاڵو ده مێنێته وه .
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بۆ به ڕێز شاعیر و ڕۆماننووس 
به ختیار عه لی ...

چه نده   که   ده زانێ  مرۆڤ  ڕا  نیشتمانت  قه سیده ی  له   هه ر 
ئۆقره ت  ئاخه   ئه م  ئازاری  و چه نێک  ده وێ  واڵته که ت خۆش 
لێ هه ڵده گرێ. خوش به  حاڵت هه موو ئاره زه ووه کانت، سه رجه م 
ڕق و قینت ده توانی بکه ی به  وشه  و نه رم نه رم به سه ر دوژمنی 
دوژمن  ده گه ڵ  شه ڕ  له   مه بادا که سێکت  خۆشحاڵی  دابده ی. 
کوشتبێ! دواهه مین هه ناری دونیا سحرێکی ئه رخه وانی ڕه شه ! 
ئادگاری ده سته اڵت وێنا ده کات و شاری موسیقاره  سپیه کانت، 
له   و  کۆمه ڵگاکه ت  بڕاوی  هه ناوی  ده چته   ته ماویی  و  ڵێڵ 
له   ده نووسیته وه .  مێژوو  دا  مامیشت  خانی  جه مشید  مه رگی 
بیر و هزریش دا به  گژ »الکان« دا ده چیته وه  و مێرانه  ده خوازی 
له و که شه  چه ق به ستووه  و دسکرده دا خۆت ده رباز بکه ی و به  
به رده نگت بڵێێ ده توانی خۆت له  کۆت و به ندی »ئه وه ی تر« 
ڕزگار بکه ی و ئیده ی نوێ ده وڕووژێنی. ئه مانه ت هه مووی 
پڕ پڕن له  جوانناسی و زانستی هێرمۆنۆتیک هه ڵده گرێ. تۆ 
ئاوانگاردی.  پێشه نگ و  نووسینا  له  قه ڵه م ، وشه  ، ڕسته  و 
خه می نیشتمان، ئه وینی کورد و برینی دڵی دایک و مناڵی 
کورد هه وێنی خه ون نامه ی خامه ته  و هه ر له  خۆت جوانه  و شا 

قه ڵه می وشه ت ئاوه دان.
به اڵم توو کوردستان قه سه م، لێ بگه رێ با سیاسه ت و شه ڕ، 
سه رکرده  و پێشمه رگه  و شه رڤان بیکه ن، ئیتر ئه مه  کاری ئه و 
چینه  له  کۆمه ڵگایه که  خۆی تێدا دیوه ته وه . یا النیکه م ئه گه ر 
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ئادگاری ده سته اڵت وێنا ده کات و شاری موسیقاره  سپیه کانت، 
له   و  کۆمه ڵگاکه ت  بڕاوی  هه ناوی  ده چته   ته ماویی  و  ڵێڵ 
له   ده نووسیته وه .  مێژوو  دا  مامیشت  خانی  جه مشید  مه رگی 
بیر و هزریش دا به  گژ »الکان« دا ده چیته وه  و مێرانه  ده خوازی 
له و که شه  چه ق به ستووه  و دسکرده دا خۆت ده رباز بکه ی و به  
به رده نگت بڵێێ ده توانی خۆت له  کۆت و به ندی »ئه وه ی تر« 
ڕزگار بکه ی و ئیده ی نوێ ده وڕووژێنی. ئه مانه ت هه مووی 
پڕ پڕن له  جوانناسی و زانستی هێرمۆنۆتیک هه ڵده گرێ. تۆ 
ئاوانگاردی.  پێشه نگ و  نووسینا  له  قه ڵه م ، وشه  ، ڕسته  و 
خه می نیشتمان، ئه وینی کورد و برینی دڵی دایک و مناڵی 
کورد هه وێنی خه ون نامه ی خامه ته  و هه ر له  خۆت جوانه  و شا 

قه ڵه می وشه ت ئاوه دان.
به اڵم توو کوردستان قه سه م، لێ بگه رێ با سیاسه ت و شه ڕ، 
سه رکرده  و پێشمه رگه  و شه رڤان بیکه ن، ئیتر ئه مه  کاری ئه و 
چینه  له  کۆمه ڵگایه که  خۆی تێدا دیوه ته وه . یا النیکه م ئه گه ر 
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من بام به  چاویلکه یه کی ڕه نگی و دووربین هه ڵوێستم ده گرت. 
له و نامه یه ی بۆ خوێندکارانی کورد له  ئوروپا نووسیوته  جوان 
چه مکی گلوباڵ و گلوبالیزاسیۆنت شی کردۆته وه  به اڵم بۆچی 
خۆت له  پێناسه ی ڕه سه نی ناسیۆنالیزم دزیویته وه ؟ و وه هات باس 
نه ته وه ی کورد  ئازادی  و  به  ماف  بۆ گه یشتن  ده ڵێێ  کردووه  
هتد ؟!  و  گه الن  و  مرۆڤ  مافی  ڕه هه نده،  ئه خالق  و  ڕه وشت 
ئه خالق ئه خالق ئه خالق هه ر له  ژانر و ده قی وێژه یی و ڕۆمان و 
شیعر ده وه شێته وه  ئیتر سیاسه تی پێ ناکرێ ماموستا، به  قه ولی 

ک.د.ئازادی شاعیری ڕۆژهه اڵتی ...
که مترین تاوانی ڕه خنه  له  ده سته اڵت

ته نیا مه رگه 
ئه و قه ڵه مه ی له  ئازادی گه الن ده دوێ

زۆر به  جه رگه !
کردنی  پاکتاو  ته نیا  و  ته نیا  تورک  ده وڵه تی  هێرشه ی  ئه و 
نیشتمانه یه  که   ئه و  نه ته وه ی کورد و داگیر کاریی  ڕه گه زی 
تۆ خاک و خۆڵه که شی ده په ره ستی و هیچی تر. ناسیونالیزم 
گه لێک دیو و ژووری هه ن که  ئه وه ی تورک الیه نێكیه تی و 
نه کوشتن،  ئه خالق،  ڕوانینی  به   ئێستا  هه تا  کوردیش  ئێمه ی 
نه بردن و هه ر به رگری و به رگری و به رگری نیشتمان  هێرش 
ئاوا حاڵمان خۆشه . ئه گه ر  بۆیه ش   په روه ری خۆمان کردووه  ، 
و  هه مه دان  دووژمن،  سه ر  بردبایه   هێرشمان  ئێمه ش  جارێك  بۆ 
مه راغه  و مووسل و حه ڵه ب و ئیستانبوڵمان گرتباوه  به و نه خشه  
ده گه یشتین.  ئێستامان  دۆڕاوی  کوردستان  نیوه   جوگرافیایه  
ئه گه ر بۆ جارێک پیر و الوی دوژمنانمان سه ر بڕیبان و ماڵ 
سێداره   له   زاوامان  و  بووک  و  دابان  ئاگر  لێ  مه زرامان  و 
پیرۆز  ساڵه مان  هه زاران  قینی  و  تۆڵه   پیرۆزی  و گڕی  دابان 
کردبا، نه ک هه ر تۆڵه ی ئاستیاگ و قازی و له یال و شێخان 
به ڵکوو   ، ده کرده وه   کوردمان  ملیۆنان  و  مه زڵووم  و  خاوه ر  و 
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ئێستا له  سه ر کیانی سه ربه ست و ئازادی خۆمان ئێمه ش الفی 
و  ئاشتی  لەسەر  پێداگری  لێده دا.  ئه خالقمان  و  دیموکراسی 
لەسەر بەکارنەهێنانی چەک، پێداگری لەسەر مافی مرۆڤەکان 
و نەتەوەکان کاتێک به دیدێت که  »ئه وه ی تر“یان به رامبه ره كه ت 
باوه ری پێی هه بێ. به ڵێ ڕاسته  فاشیستەکان نابێت بمانکەن بە 
فاشیست به ڵکوو ده بێ ئه م قینه  بکه ین به  ڕقی پیرۆز و کورد 
ڕاستییه   به و  هه تا  کورد  بێت!  پێالقه   شه ق،  جوابی  گوته نی 
نه گات که  ماف نادرێت و ده ستێندرێت قه ت به  ئاوات ناگات 
و هه ر ده بێ ئه وها بچه وسێندرێته وه  ئه و ڕستانه ی جه نابت هه ر 
بۆ شێعر و ڕۆمان جوانن. چۆنیه تی مردنی جه نابت گه لێک 
فه لسه فی و شاعیرانه یه  به اڵم ده زانی منیش ده خوازم چۆن بمرم؟ 
منیش پێم باشه  وه ک مرۆڤێکی شۆرشگێری نیشتمان په روه ر 
بمرم نه ک وه ک که روێشکێکی ده ست و الق به ستراوی فریو 
دراو! به سه  ، چی تر با له  پالتفۆرمی قوربانی و به سته  زمانی 
نه بێت،  گلوبالیزستی  واڵتانی  هانای  له   مه زڵومی چاومان  و 
به سه  با نه هێڵین چی تر شوڤنیزم و فاشیزمی تورک و عه ره ب 
و فارس خاک و خۆمان قڕ بکه ن. به رگری له  که رامه ت و 
نامووس و خاک و خه ڵکم نه  قه ده ره  و نه  خێرێکی ئینسانییه ، 
ئه مه  ئه ركه  ئه رك. نه مر د.قاسملوو ده فه رموێ گه لێک ئازادی 

بوێت ده بێ نرخی ئه و ئازادیه ش بدات.
ئیـمه ی کورد ئه گه ر ده مانهه وێ به  مافی خۆمان بگه ین ده بی 
بکوژین ده نا ده کوژرێین ده بێ هێرش به رین ده نا ده مانگرن ده بێ 
پێده که نن و  پێمان  ده نا  زاڵم بگرین و خه فه ی بکه ین،  یه خه ی 
دیسان ئه شکه نجه ، سێداره ، شاربه ده ر، کیمیایی، گه لی زیالن، 
قاڕنێ و چاره ره شی و نه هامه تی و هتد به شی  کورده !!! با بۆ 

جارێک کورد بین و خۆمان ئازاد بکه ین.
به  سوپاسه وه  
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ئێستا له  سه ر کیانی سه ربه ست و ئازادی خۆمان ئێمه ش الفی 
و  ئاشتی  لەسەر  پێداگری  لێده دا.  ئه خالقمان  و  دیموکراسی 
لەسەر بەکارنەهێنانی چەک، پێداگری لەسەر مافی مرۆڤەکان 
و نەتەوەکان کاتێک به دیدێت که  »ئه وه ی تر“یان به رامبه ره كه ت 
باوه ری پێی هه بێ. به ڵێ ڕاسته  فاشیستەکان نابێت بمانکەن بە 
فاشیست به ڵکوو ده بێ ئه م قینه  بکه ین به  ڕقی پیرۆز و کورد 
ڕاستییه   به و  هه تا  کورد  بێت!  پێالقه   شه ق،  جوابی  گوته نی 
نه گات که  ماف نادرێت و ده ستێندرێت قه ت به  ئاوات ناگات 
و هه ر ده بێ ئه وها بچه وسێندرێته وه  ئه و ڕستانه ی جه نابت هه ر 
بۆ شێعر و ڕۆمان جوانن. چۆنیه تی مردنی جه نابت گه لێک 
فه لسه فی و شاعیرانه یه  به اڵم ده زانی منیش ده خوازم چۆن بمرم؟ 
منیش پێم باشه  وه ک مرۆڤێکی شۆرشگێری نیشتمان په روه ر 
بمرم نه ک وه ک که روێشکێکی ده ست و الق به ستراوی فریو 
دراو! به سه  ، چی تر با له  پالتفۆرمی قوربانی و به سته  زمانی 
نه بێت،  گلوبالیزستی  واڵتانی  هانای  له   مه زڵومی چاومان  و 
به سه  با نه هێڵین چی تر شوڤنیزم و فاشیزمی تورک و عه ره ب 
و فارس خاک و خۆمان قڕ بکه ن. به رگری له  که رامه ت و 
نامووس و خاک و خه ڵکم نه  قه ده ره  و نه  خێرێکی ئینسانییه ، 
ئه مه  ئه ركه  ئه رك. نه مر د.قاسملوو ده فه رموێ گه لێک ئازادی 

بوێت ده بێ نرخی ئه و ئازادیه ش بدات.
ئیـمه ی کورد ئه گه ر ده مانهه وێ به  مافی خۆمان بگه ین ده بی 
بکوژین ده نا ده کوژرێین ده بێ هێرش به رین ده نا ده مانگرن ده بێ 
پێده که نن و  پێمان  ده نا  زاڵم بگرین و خه فه ی بکه ین،  یه خه ی 
دیسان ئه شکه نجه ، سێداره ، شاربه ده ر، کیمیایی، گه لی زیالن، 
قاڕنێ و چاره ره شی و نه هامه تی و هتد به شی  کورده !!! با بۆ 

جارێک کورد بین و خۆمان ئازاد بکه ین.
به  سوپاسه وه  
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بۆ مه ال عه لی قه ره داغی

له هه مبه ر  و  داگرتبوو  جه رگم  له سه ر  دانم  بوو  ده مێک 
گوێم  نووقاندبوو،  چاوم  عه لی  مه ال  جه نابی  هه ڵوێسته کانی 
گرتبوو و هه ر پیشم ده خوارده وه . له وه تا ده وڵه تی ئیسالمی شام 
و عێراق)داعش( له  پڕێ بوو به  کوڕێ و دواتر وه ک بڵقی 
سه رئاو به  ده ستی پیرۆزی پێشمه رگه  و شه ر ڤان ته په ی هات! 
مه ال عه لی و هاوبیرانی به  جێگای نوێژ کردن و به ڕۆژوو بوون 
په یتا په یتا له  ڕوانگه ی خۆیانه وه  ڕاوبۆچونیان له  سه ر کورد و 
هێرشکاریه کانی زاڵمان بۆ سه ر کورد ده ربڕێوه  و هه مووکاتێک 
به  پشتیوانی پڕ له  شووره یی له  دوژمنان و نه یارانی کورد به  
ناحه ق شاهیدیان داوه  و کوردیان فرۆشتووه .  ئه مجاره ش  گوایا 
ناوبراو  شکاندووه !  شه کری  دیسان  تویتێکدا  له   مه ال  جه نابی 
دوای دانیشتنی ئه مریکا و تورکیا له سه ر مژاری ڕۆژئاوا و 
کورد  نییه   دیار  هێشتا  که   ڕێکه وتنێک  نیمچه   به   گه یشتن 
قبوڵی ده کا یا نا جارێکی تر وه ک که سێکی تورک بۆ ئه وه ی 
سه وڵه ی بۆ زیاتر بکه ن داوای کردووه  پێ ملی ئه م ڕێکه وتنه  

بن که  له  ده وڵه تی ئیسالمی تورکیا کراوه! .
چه په وه   و  ڕاست  و  گاور  و  ئیسالم  به   جیهان  هه موو  ئه وه  
ده نگیان  پیرۆزی کوردانی ڕۆژئاوا  به رگری  له   پشتیوانی  بۆ 
توانا  پێی  به   النیکه م  هاتووه   ده ستیان  له   ئه وه ی  و  هه ڵبڕێوه  
هه ر نه بێ به  قسه ، هه ڵوێستیان هه بووه  و هێرشی داگیرکاری 
تورکیایان مه حکوم کردووه . به اڵم پێده چێ مه ال له  گوێی گا 
گه رمی  کورسی  و  مادیی  به رژه وه ندییه   له به ر  و  خه وتبێ  دا 
زانایانی ئیسالم و جنسیه ی واڵتی قه ته ر و تورکیا ، هه ر به ره و 
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کادێنێ ده خشێت! خۆ من چاوه روانیم له  که سانی به کرێگیراوی 
نین  ئه گه ر گولیش  النیکه م  به اڵم  نییه   تۆ  وه ک  ماستاوچی 

درک مه بن.
من ڕێزم بۆ سه رجه م ماموستایانی ئایینی کورد هه یه  که  به  
درێژایی بزووتنه وه کانی کورد نیشتمان په روه رانه  هه موو ته مه نی 
خۆیان بۆ نه ته وه که یان ته رخان کردووه  و مێرانه  به رگریان له  مافی 
زۆر  که م  ئه و که سانه   به داخه وه   به ڕاستی  به اڵم  کورد کردووه  
بوونه  و به  په نجه ی ده ست ده ژمێردرێن. له  به رامبه ریشدا سه دان و 
هه زاران مه الی ئایینی هه بوون و هه ن که  به  دژی خاک و گه ل 
و نیشتمانی خۆیان، خۆیان ده  کۆشی دوژمنانی قه سته  سه ری 
و فارس  و عه ره ب  تورک  به رژه وه ندی  له   و  هاویشتووه   کورد 
له  سه نگه ری ئیسالم خه ڵکی ساویلکه ی ڕه شوروتی پێ فریو 
ده ده ن و جاشایه تیان ڕه چاو کردووه ! به اڵم با من مزگێنیه کتان 
بده مێ ئه ی ئه و به ناو ماموستایانه ی ئایینی ئیسالم که  له  ژێر 
عه با دا بۆ پارووه  نانێک مه ردایه تی له  پێناو تاوێک ده فرۆشن 
یا ئه و جاشکۆالنه ی چاو به ره وژێری ده ستی چه په ڵی دوژمنن، 
ئێستا  خه ڵکی کورد وریا بووه  و له  به شی هه ره  زۆری پیالن و 
فرت و فێڵه کانتان تێده گات. ئیتر نه ته وه ی کورد به  خۆشیه وه  
ئه وه نده ی باوه ر به  خورافات و چیرۆک و درووشمی هه ڵخه تێنه ر 
نه ماوه ، ئێوه  مانان ڕووی ڕاستی خۆتان به و ئاکارانه  ده ر خستووه  
و ڕووی که سانی وه ک مه الی خه تیشتان سپی کردووه ، ئه گه ر 
ئێوه   بزاڤی کورد کردبێ  به   خیانه تی  جارێک  مه الی خه تی 
هه موو ڕۆژێک  خیانه ت به  کورد ده که ن و باوه ر و عه قیده ی 

ئیسالمیشتان ڕه ش کردووه . 
مه ال عه لی و هاوبیرانی له  به رده م ویژدانی نه ته وه ی کورد دا 
بۆ خۆی که یفی  بده نه وه ، خواش  پرسیارانه   ئه م  وه اڵمی  ده بێ 

خۆیه تی له  دونیاكه ی تردا چی لێده کا!!
به  پێێ ده قه  پیرۆزه کانی قورئان که  جه نابت لێی شاره زای و 
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کادێنێ ده خشێت! خۆ من چاوه روانیم له  که سانی به کرێگیراوی 
نین  ئه گه ر گولیش  النیکه م  به اڵم  نییه   تۆ  وه ک  ماستاوچی 

درک مه بن.
من ڕێزم بۆ سه رجه م ماموستایانی ئایینی کورد هه یه  که  به  
درێژایی بزووتنه وه کانی کورد نیشتمان په روه رانه  هه موو ته مه نی 
خۆیان بۆ نه ته وه که یان ته رخان کردووه  و مێرانه  به رگریان له  مافی 
زۆر  که م  ئه و که سانه   به داخه وه   به ڕاستی  به اڵم  کورد کردووه  
بوونه  و به  په نجه ی ده ست ده ژمێردرێن. له  به رامبه ریشدا سه دان و 
هه زاران مه الی ئایینی هه بوون و هه ن که  به  دژی خاک و گه ل 
و نیشتمانی خۆیان، خۆیان ده  کۆشی دوژمنانی قه سته  سه ری 
و فارس  و عه ره ب  تورک  به رژه وه ندی  له   و  هاویشتووه   کورد 
له  سه نگه ری ئیسالم خه ڵکی ساویلکه ی ڕه شوروتی پێ فریو 
ده ده ن و جاشایه تیان ڕه چاو کردووه ! به اڵم با من مزگێنیه کتان 
بده مێ ئه ی ئه و به ناو ماموستایانه ی ئایینی ئیسالم که  له  ژێر 
عه با دا بۆ پارووه  نانێک مه ردایه تی له  پێناو تاوێک ده فرۆشن 
یا ئه و جاشکۆالنه ی چاو به ره وژێری ده ستی چه په ڵی دوژمنن، 
ئێستا  خه ڵکی کورد وریا بووه  و له  به شی هه ره  زۆری پیالن و 
فرت و فێڵه کانتان تێده گات. ئیتر نه ته وه ی کورد به  خۆشیه وه  
ئه وه نده ی باوه ر به  خورافات و چیرۆک و درووشمی هه ڵخه تێنه ر 
نه ماوه ، ئێوه  مانان ڕووی ڕاستی خۆتان به و ئاکارانه  ده ر خستووه  
و ڕووی که سانی وه ک مه الی خه تیشتان سپی کردووه ، ئه گه ر 
ئێوه   بزاڤی کورد کردبێ  به   خیانه تی  جارێک  مه الی خه تی 
هه موو ڕۆژێک  خیانه ت به  کورد ده که ن و باوه ر و عه قیده ی 

ئیسالمیشتان ڕه ش کردووه . 
مه ال عه لی و هاوبیرانی له  به رده م ویژدانی نه ته وه ی کورد دا 
بۆ خۆی که یفی  بده نه وه ، خواش  پرسیارانه   ئه م  وه اڵمی  ده بێ 

خۆیه تی له  دونیاكه ی تردا چی لێده کا!!
به  پێێ ده قه  پیرۆزه کانی قورئان که  جه نابت لێی شاره زای و 
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عه ره بیه که ت له  کوردیه که ت باشتره  شوکری خوا، ده فه رموێ: 
َا قَتََل النَّاَس َجِميًعا  »أَنَُّه َمْن قَتََل نَْفًسا ِبَغْيِ نَْفٍس أَْو فََساٍد ِف اْلَرِْض فََكأَنَّ
َا أَْحيَا النَّاَس َجِميًعا« المائدة: ٣٢. هه رکه سێک  َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنَّ
مرۆڤێک به  بێ تاوانی قه تڵ یا گه نده ڵی له  سه ر ئه م زه وییه  
بکوژێ وه ک ئه وه  وایه  که  هه موو مرۆڤێکی کوشتبێ و ...« 
باشه  ئه وه ی له  ڕۆژئاوا ڕوو ده دا جگه  له  به  ناحه ق کوشتن و 
تااڵن کردنی سه رووماڵی کوردی به سته زمان نه بێ  چی تره ؟ 
ئایا ئه مه  زوڵم نییه  ده وڵه تی فاشیستی تورک به رامبه ر کوردی 
مه زڵووم ده یکا؟ ئایا ئه مه  مسداقی کوشتنی مرۆڤایه تی نییه ؟

له  باسی به رگری له  شه رافه ت و نامووس و خاک و نیشتمان 
دا خوا چ ده فه رموێ؟؟ پێت بڵێم؟!

»أُِذَن لِلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ اللََّه َعَل نَْصِِهْم لََقِديٌر« الحج: 
٣٩-٤٠. ئیزنی به رگری له  خۆ به و که سانه  ده درێ که  شه ڕیان 
به سه ر دا سه پاوه  )چوونکه  زوڵمیان لێ کراوه ، ئه مانه  چه نێکه  
خوێنی دڵی خۆیان ده خۆنه وه  و پشوو درێژ بوونه(  خوا به  توانایه  

که  ئه مانه  سه رکه وتوو بکات«.
و حه دیسێكی تر که  باس له  شه هید بوونی ئه و که سانه  ده کا 
که  له  پێناو پاراستنی نامووس و نیشتمانی خۆیان گیانیان فیدا 
ده که ن. یا خۆشه ویستی نیشتمان چه نده  پڕ بایه خ و گرینگه  که  
دواهه مین پێغه مبه ری خوا )س خ( ده فه رموێ: »حب الوطن من 

االیمان«.
ناوه ندی کوردایه تی  سه رده می خۆی حوجره کانی کوردستان 
چه ند  ئه و  بوون،  کورد  شه رافه تی  له   به رگری  سه نگه ری  و 
ماموستا به شه ره فانه ی کورد که  ڕووی ئیسالمیشیان سپی کرد 
له م ناوه ندانه  دا په روه رده  بوون و ژیانی خۆیان فیدای خه ڵک 
و خاکی خۆیان کرد و هه تا هه تا به  مه زنی یادیان ده کرێته وه . 
به اڵم که سانی وه ک تۆ ده بێ له  چ بێشکه یه کدا په روه رده  کرابن 
که  نه  ئیسالم و نه  شه رافه تی کوردایه تیتان هه یه  و گوێ له  
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مستی ئاغا و ئه ربابه کانتانن، ئه وان چیان ویست پێتانی ده که ن 
کاتی  هه بێ.  ویژدانتان  تۆزێک  و  بکه نه وه   بیر  ئه وه ی  بێ 
ئه وه  هاتووه   مه ندیله که تان فڕێ بده ن و په تی کۆیله یی بپسێنن 
و  گه وره یه   دڵمان  ئێمه   خۆتان  خه ڵکی  باوه شی  بگه ڕێنه وه   و 

لێبورده ین با هه ر نه بێ له  گۆردا ئاسووده بن.



٧٧سەلیم حەقیقی

مستی ئاغا و ئه ربابه کانتانن، ئه وان چیان ویست پێتانی ده که ن 
کاتی  هه بێ.  ویژدانتان  تۆزێک  و  بکه نه وه   بیر  ئه وه ی  بێ 
ئه وه  هاتووه   مه ندیله که تان فڕێ بده ن و په تی کۆیله یی بپسێنن 
و  گه وره یه   دڵمان  ئێمه   خۆتان  خه ڵکی  باوه شی  بگه ڕێنه وه   و 

لێبورده ین با هه ر نه بێ له  گۆردا ئاسووده بن.
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