
 
  وه ڕایته  گه ڵ فاتیمه گه  بوویت و له ئاواره

وه تریشت دۆزییه   خۆت و شتی-  
  

رزگار شخانیڵ  گه ی سودی له  karavan اری ڤگۆ ی دیمانهی  پوخته   
 

  
 ترسی گرتن و  میشه کان ھه کرد، کورده راقی دهعدام حوسن حوکمی  ی سه ختانه  سه و ساه ی ئه  ماوه له

ووی ڕ  رووبه  که  خت و دژواره سهمان واقیعی  ھه. ر بوو سه  لهبوونیان نده ڕاگه و پهئازاردان، ونبوون 
ی  ن، یان سیانهای دیو ن، سیانه ده  پی ، که وه بته  شیعری گوننار ئکلۆف ده ه ری دوا س کۆمه خونه
 میرکی   به که سیانه. وی ناخی زهر بۆ  ، رنیشانده ر میر ئمگیوون، داستانی فاتیمه سه ، دیوان له...یی ئاکره
ڕی   شه کان له نتینییه بزه. نتینی شکری ئیمپراتۆری بزه  له  له پیاوکه. کا ستپده ی کورد ده یاکرده خه
تی میر  وایه  پشه کان به کورده. کان شکان لجووقییه  سه الماری تورکه  ھرش و په  دژ به1071نزیکیر  مه
ناوچوون  و رووخان و له ره نتینی به مژبوو ئیمپراتۆری بزه  له وکاته ئه. ن که دهڕن، میر دیل  په راده
ستکارکی  رھه میر ئمگیوون به. ن ی تورک داگیری بکه وه ئاسیای بچووک وابوو بۆ بۆ ئه. بوو ڕوه به

  .نتینی بوو  سنووری ئیمپراتۆری بزهچیانشینیمیرکی یی بوو،  ئاکره
  
  

ڕاستی   ناوهی گه وا کۆه
، داستانی  یه م سیانه ئه

 رزگار شخانی - فاتیمه
ر زمانی   سه ته ریگاوه وه

ک  کییه  پشه کوردی، به
گوننار ر ژیانی  سه له

راوزیش بۆ   و پهئکلۆف
رگی  به. کان شیعره
رگی  ک به ش وه که کتبه

    .یه که می دیوانه که چاپی یه
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ڵ خۆی  گه ی له  دانه400ی  نزیکه. رکی بۆ کوردستان کرد فه ی سه رزگار شخان2005ھاوینی سای 

گوننار ئکلۆفی کانی   کۆڕکدا شیعره ولر، له  ھه رانی کورد له ی نووسهیکت  ھاوکاری یه به.  وه برده
ککی زۆر و مدیای   خه. وه خوینده

ران ستایشی   نووسه.کوردیش ھاتبوون
زیری  وه. ی رزگاریان کرد م کاره ئه

 شاعیر و  هکرۆشنبیری سامی شۆرش،
ستخۆشی لکرد و زۆر  ، ده وانیشه رۆژنامه

 کورد   شاعیرکی وا به پیخۆش بوو که
   کهشتیــــیش ریم ده که. بناسرێ

کانی   و شیعره شاعرکی ناسراوی کورده
: زای ئکلۆفدان، گوتی مان فه  ھه له

.  وه ڕایته  گه ڵ فاتیمه گه  بوویت و له ئاواره
  . وه  یهیشت دۆزیترخۆت و شتی 

  
  
 ستۆکھۆلم رزگارم بینی، باسی زۆر  ی خۆی له که  ماه دا، لهند رۆژکی ساردوسی زستان  چه  من له که

 گرفت و ژیاری مرۆڤ  بی کوردی و سودی چۆن باس له ده  ئه مان کرد که وه شتمان کرد، باسی ئه
  .کا ده
  

ن  کانی جیھان، ده  کۆنه  شاره  له ککه  یه ، که  دایک بووه ولرله  ھه  له1961 سای  رزگار شخانی له
شی زۆری ژیانی رزگار  به.  وه ته ولر ماوه  ھه و ھیندستان له ره یدا به  رگه ، له وره ری گه لکسانده ئه
ک  ی یه وه ئه ؟ ب  ده کام شیعری ئکلۆفت زۆر به:  لیم پرسی که.  مواری بووه ریی و ناھه ده ربه ده

  . وه ی خوینده م شیعره  و ئه وه دایه ی ھهر میر ئمگیوون سه ست، دیوان له  بوه چرکه
  

  ژیم نتین ده  قوسته  لهھشتا
  بگوترێ ژیان ر پی گه ئه

  ی كوردانم و ھۆزه میركی ئه
  .یه مان ھه گهڕ وه ی وان لهوور سه   له كه
   
  

ر  کسه  یه ستک که ھه.  ئکلۆفدا  له ی خۆیدایه وه خۆدۆزینه  و ئکلۆف، له ره ی رزگار به رگه
ل الی . تی کانیه یی کۆکی نووسینه ت و ئاواره نیایی، غوربه زانی، ته  ده وێ، که رکت خۆشده نووسه

  .ر وروبه  ده  له  و نامۆیه تدایه غورنه ، له نیایه ئکلۆف رۆح ته
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 کۆشیعری 1983سای . ، زمانی سویدی فربب وه کامانه به ده ی ئه وه ی خوندنه ڕگه ویدا له رزگار ھه

  .ی ئکلۆف بوونا ، رزگار ئاش وه م کۆشیعره  ھۆی ئه به. اپکراچگوننار ئکلۆف 
   به ، که وه ھنامه زای شیعری کوردییان بیر ده ندجار فه بوو، ل ھه  ئکلۆف ئاسان نه یشتن له  تگه-

کانی تریشم  رهیشاع.  وه ودا دۆزییه کانی ئه  شیعره نووس و ژیانی خۆمم له ناکاو چاره له. سویدی نووسراون
 ئدیت سۆدرگران، ئارتور - وانه ر زمانی کوردیش، له  سه ته نهرگیاو  وهمشیانیندکی ھه و  وه ته خوندوونه

  ...رمان ، ستیگ داگه لوندکڤیست، ماریا ڤیننه
  

  م له و ده ، ئهر بوو ب و ھونه ده زوو و خولیای ئه  ئاره ساڵ بوو15  ، که وه نداییهنی مرم مه  ته ر له رزگار ھه
ی  وه ر بوون له ندان، ھانده رمه ر و ھونه ڵ شانۆکار و نووسه گه ستان و دانیشتن له ھه. تیپکی شانۆیی بوو

ر  سه ی له ش قسه وه ره  ده ه و ل وه  ماه سک له مووکه تک بوو، ھه تیش بابه سیاسه. ویش شیعر بنووس ئه
  . کرد ده
   
دام برووخن، کوردستان  یویست سه  حیزبک بوو ده ک که.ن.مدامی ی  ئه  بوو به، سای17نی  مه  ته له

م  ندام بوون له ئه. کرد  نھنی کاری ده کان به  شاره له. راقکی دیموکرات بکاعبات بۆ  رزگار بکا و خه
   سداره کرایت، یان له یت، یان زیندانی ده م حیزبه  ئهیندام بوو، ئاشکرا ببوا ئه دا ترسی ژیانی ھه حیزبه

 یان رگه ھزی پشمهناو چیاکان  ک له.ن.ی.  دران  سداره زاران کورد له مدا ھه رده و سه درایت، له ده
  .یان بوو ری رادیۆکه ک بژه.ن.یاندنی ی  راگه  و له رگه  پشمه  رزگار بوو به1981ھاوینی سای . بوو ھه
   و ل به وه  ناوییه ھاتنه  ده وه ڕکی زۆره  باوه س به زۆر که. دابوون که وه ناو بزووتنه ککی زۆر له  خه-
ی ده باوه بک ھه  که وون بهب چوون و ده رده ڕ لی  وه  بزووتنه که. ن که ت نه  سیاسه ز له ر حه سان
مانای  ڕکی ب  شه کان له نه الیه. گۆڕی ری ده سه بینی، رووانینت له  ده وه  نزیکه ستکاری له رھه به

. وو ب پارچه ستکاری پارچه رھه موو ھزی به ھهتا دا گرووپ و تاقم بوون، یشناو خۆیان ناوخۆدابوون، له
تی  تی حیزبایه  سیاسه زم له م و حه ت نایه کی سیاسه که بهسکم  کهستمکرد  ھه. ڕم کرد  باوه گومانم له

 بۆ  وه ڕمه توانی بگه مده بگومان نه. ی وتان بم نده ڕاگه ویش په پش بوو، ئه شم له ک ریگه  یه تاکه.  نییه
  .ولر ھه
  

 و ب ھیچشتک،  گبه ساپۆرت، ب ھه ب په. کات ستپده رزگار دهبوونی  ختی ئاواره ی سه  رگه وه لره
ی   رگه ک له مدا خه رده و سه له. بوو ی ھه ر بک پاره  ئران، ھه یانده ناو چیاکان خۆی گه بهق  وتهق هر

  .ڕۆیشتن و وتانی رۆژئاوا ده ره  به وه ئرانه
م  وێ ئیتر ھیچ پاره ند رۆژک له بۆ سوریا، دوای چه و پاشان چووم  وه  ئران مامه ند مانگک له چه -
فرۆشی کریبوو و پیان   کۆنه تانیم له الوان نووستم، دوو به ناو که قام و له ر شه سه ش مانگان له شه. ما نه
  وه مه ری کۆبکه کسه ی بلیتکی یه بوو پاره ده. کرد م کرکاریم ده کی که یه  رۆژانه  به یه و ماوه ئه. نووستم ده

 و  یه  کوه وه ره  ده له.  وه ره  ده ڕوانته  ده وه ره نجه  په دا و له ک ده رزگار پشوویه.. .ربچم  سوریا ده و له
فۆنی کرد و  له ی بای مامۆستایان، ته  خوندنگه  له  قوتابییه ی ژنی که-ئیلھام. بارێ ستوور ده فرکی ئه به
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رزگار ...  وه  ھاتنه  قوتابخانه برد ھلین و ھڤی کچیان له ی نه ھنده. اڵ م وه  مه هگ نگ ده مک دره گوتی که
 و  وه بلیتکی ستۆکھۆلمم کۆکردهی  ش مانگ کارکردن، پاره نجامدا، دوای شه  ئه له: وام بوو و گوتی رده به
  . سود یشتمه  گه1983تای سای  ره سه
  
  

ک  ر زمانی کوردی، وه  سه ته رگاوه یشی وه''ئمگیوونر میر  سه دیوان له''ی  سیده خانی قهوا رزگار ش
  راوردیان کردووه  وردی به کانی به ره ، ھاوڕێ نووسه چاو کردووه رهمان شوازیی کارکردنی  جارانی دی ھه

  . ری کردووه سه  و گفتوگۆیان له سوودیان لی گرتووه هی ب خنه و ره
س   به وه کانی ئکلۆف ئه ر شیعره سه ، بۆ کارکردن له دنهرگان و کارکر سوودی وه  شیوازکی زۆر به-

م  کری، بواناکه ر وا نه گه ئه.  وه متۆلۆژی و مژووی کۆن بخونیتهبیت   زمان بزانیت، ناچار ده  که نییه
 بوو  ک-ینمدا ھاتوون  زه ندێ پرسیار به ھه. ر بکا سه شتوان کاری له  ده گا و نه  ئکلۆف ده  له س نه که
 درژی مژووی  ویست؟ به  ده سه م که  ئکلۆف چی له رۆلی سیاسی چی بوو ودی ؟ ئه  کورده م میره ئه

ی دی  وه ته ناو نه ندکیان له ماون، ھه  و شارستانی ھاتوون و رۆیشتوون و نه وه ته ئاسیای بچووک، زۆر نه
  ؟ وه توایه دی بۆ کورد نه ئه.  وه توانه

  ب که  ھهوه ی کورده وه یه''نا''م   بهب،  ھه وه ی کوردهینگار ره  به  رۆحی بهندی یوه  په هنگ ، ره رزگار ده
ب مژووی کورد  ده.  بووه ی گوننار ئکلۆفیش ھه که الی میره'' نا''مان   ھه که.تداران ناب سه چی ده ملکه
  . وه نتینی بنووسرته می حوکمانی ئیمپراتۆری بزه رده  سه له
  
  
 سۆز و خۆش بۆ   به نگکی ھنده  ده ی رزگار جبھم و بۆم، دوو د شیعری کوردی به وه رله به

  . وه  سودیش بۆم بخونته داوام لی کرد به.   شانۆ کردووه  دیار بوو کاری له وه  پیه ، که وه خوندمه
  
یی و   خۆیشی میرکی ئاکره پاکداب، کهست رگکی باش و ده ستی وه  ده لهچ گوننار ئکلۆف   ده وه له
  . رکی چیاکانی کوردستانه نگاوه جه
  
  
  گنووس ھیلدین مه

  نی گوننار ئکلۆف ی ھاوه ه رۆکی کۆمه وان و سه رۆژنامه
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

