
نگی قومی  بده ی به سواره و شۆڕه دکتۆر ساجد ئه
....!دا کانی ئه مه خه له  

کر به خاه/کردنی ئاماده  
 

 
 دکتۆر ساجد         

 
ژن  به پ به ی که و مافه  ئه راستگۆیانه هنت که  ده وه مان ئه گاکه کی پیرۆزی نو کۆمه تیه سایه که  گوزارشت کردن له ته به هه

و  و دوور یان نزیک مشت له وه هیت ردا بکه به ی وه  پیرۆزیهو  جارکی تر ئه وه بردنه سوجده کانتی به وته سوکه و باو هه
ت و  سره سنگی پ حه  بینوسنیت به و ڕاستگۆیانه وه یته رز بکه ی هدی هدی به که زاره ر مه ی سه  بۆن خۆشه خۆه
ندین هاوڕێ و دوست و  زاری چه ک له ندکی ساجید تیاخوقاو وه سیاسی نو نوهتی و  یه کی کۆمه تیه سایه ،که وه ئاهته
ستیارو همن و نیشان پکی دیالۆگ بووه  کی هه تیه سایه ند که هچ ن که ده  ئه وه واهی ئه  گه وه رگه مه سانی نزیکی جوانه که
تی و  یه نگکی سیاسی و کۆمه رکردنی گشت ئاسته سه  چارهبۆ  له ر بووه کی کاریگه تیه سایه  که نده رداو چه رامبه ک به ته له

نگی خۆی  ئاسته سیکی به نگی گشت که و ئاسته  کۆترکی سپی سپی بووه میشه کانی،ساجید هه ه مرۆیی نو هاوه
نگی قومی لی  هب د خۆ به کاوه موو ڕۆژێ به هدی هدی هه رشانی خۆی که سهبۆکانی  که ه  که نگه ڕای ئاسته ره ،سه زانیوه

رۆکی پ  و به خه کان یه نگه مدیسان ئاسته متر هه کردو پاش ساتکی که ڕ ئه کانی ته م لوه ن ساتکی که داو بۆ چه ئه
و  سته ئاستیانا ده ی له وه بی ئه  به وه کردنه ری ئه ده ورووی قه ره کانی به رلوه ی سه نه خه رده و زه بزه و ناچار به وه گرته ئه
،ساجیدی  کی ل داگیر کردبوووت موو سره  هه میشه هه ی که انهیات و خه کۆی ئه  مه بته ن بیت و چی تر نهسا وه

وتنی خۆی  ی سره وتنی هاوڕکه سره،تی می مرۆڤایه خهگرتووی  م هه  خهوان و رزشه  وهندو هۆزانڤان و رمه هونه
ر هندێ  به ،لهالی  لهس بوو ده ل موقه ل گه وتکی گه سکه وتنی ئازیزکی ده وتنی خۆی سره سره ڕای نه ره بوو،سه
یانا  گه خۆ له کاوه دا، به کانی خۆی ئه مه خه نگی قومی له ب ده کانی به وتنی ئازیزه ی سره بۆنه بوو،به ده شگه شاگه
می  ک خه رۆکی یه  شادی سینگوبه ک تاقه نھا یه ڕۆژان ته ڕۆژێ لهی  وه بی ئه ،به وه دایه کانی خۆی ئه مه دوا،دخۆشی خه ئه

ووتن جم   پی ئه میشه هه...تۆرن ی لی نه وه کرد بۆ ئه مۆ ئه سته کانی خۆی ده مه  خه میشه ،ساجید هه وه ساجید بازنته
ش  منم ئوه ر من نه گه مه... ڵ بوونتانایه گه هن بوونم له ووتن جم مه پی ئه.. جوانم وه ئوه هن من به مه
ت و لوتف بۆ  زو حورمهری ڕ مابوو سه رب نهبووغ کانی ئه رزه  به و دیواره ی خاسه یئه کانی هه ئاسنینه شیشه...منن نه

ک   سیاسی بیت نه م و پم باشه که زئه وت حه ی ئه که الده جه به...م  ن منیش ماده  ماده وتن ئوه پی ئه...ونن نه ساجید دانه
انی منی زیند رانی ئه به ریوه ی به)الح فه(و)مونزیر( به...م الد ناکه جه حم به  بگرم ڕه وه سته ده کم بهوی حو نا جه ده،الد جه
إنچب زین (ووت پیان ئه)مونزیر(و)الح فه(ن  ده ئه ر تم هه  دوای حوکمیش هه ریف ترم بۆیه  شه ئوه وت من له بوغربی ئه ئه

تی  د تۆ زینهڕاستت کرد ساج....) الدونیا انا زینه)(وو زین الدینانا م(یووت  ئه ساجیدیش دلرانه)  الدین
  ی که  پیرۆزانه سته ست و نه و هه ئیستاش ئه...تی کوردوستانیش بووی زینه..ش بووی ی مادده تی ئمه زینه..دونیابووی

دڕم و بۆت بو  ردا دائه هب ی له نگکه  ب ده وه ته مانه ئه  به شتووه  هه ره نگی داخی دی خۆت بۆ په ب ده به
ل ... وه یت بو ببنه ز ناکه ر حه  گه بشمبووره ... زۆریانت ب ناونیشان نووسیوه ره ی هه  زووربه نده رچه ،هه وه مه که ئه



م  نت بکهژیا کش له یه م کورته که زیش ده حه...ن م بده خه نگی قووم له ب ده شت به ی ده ست و ترپه ست و نه م هه وێ ئه نامه
                                                                            .تا ڕوپاراوانه  جوان و ته م شیعره  ئهی ندشه  ئهرۆکی به به

 
                                                                                )ددکتۆر ساج ناسراو به(د مه ین محهد جمه دین نه ینه زه*
                                                                      . دایک بووه قامی سلمانی له رشه کی سه ڕه گه  له1956سالی *
                                                               . وه ه کانی ڕکخستنی کۆمه  ڕیزه  به ندی کردوه یوه  په1972سای *
ک مانگ   پنج ساڵ و یه ،پاشان به ستگیر کراوه و ده  ئاشکرا بووه وه کانی ڕژمه الدو سیخوره ن جه الیه  له5/5/1977 له*
       . س کراوه خه ره لبوردنی گشتی مه  به1979ی  8 ی16  ،پاشان له بوغرب توندکراوه ی ئه ندینخانه به و له حکوم دراوه 

                                                                                         
داغ کاری  ره ی قه5رمی  هه ،له له ک کادرکی کۆمه  وه وه ی کوردوستانه رگه  ڕیزی هزی پشمه  چۆته1980ی 8ی 2  له *

   . گرمه  سه57رسیاسی تیپی  ڕابه  به زیان و دواتریش بووهی با لپرسراوی ناوجه  به و بووه بات داوه خه ی به و درژه کردوه
                                                                                  

ی  رشتیاری کۆمیته رپه سه  به کراوه 1994سای  و پاسان له داغ بووه ره ی قه کۆمیته  له1991ڕینی سای  دوای ڕاپه*
                                                                                                                  .ندروستی هڕکخستنی ت

                                                                . خشراوه ندی پ به به ندام مه ی ئه  دا پله1996کانی  بژاردنه هه له*
 1ندی  به لپرسراوی ڕادوی مه و کرا به وه ست هنایه ده ڤاالنی وه ی هه  دا جارکی تر متمانه1999کانی  بژاردنه هه له* 

                                                                                                                     .ڕکخستنی سلمانی
                                                 .خشرا ندی پ به به ی کارگی مه بژاردن متمانه هه  دا به2002 ی 7 ی 18  له* 
                                      .کتی نیشتیمانی کوردوستان بی ڕکخستنی یه کته ندامی مه ئه  کرا به2005 ی 4 ی 16  له* 
نگی مائاوایی  ب ده وت و به ی خۆیدا بۆ ئجگاری سره که ساردوسه ماه  له2006 ی 1 ی18/19وی  شه د مخابن له سه* 

                                                                                                                                .ل کردین
 

) سات شقه عه(  
  شاخ و ینی دوو به

ری دارگوزکی زڕدا ژر سبه له  
 ئامزی ئامزت
  وه بۆ دم وا کرده

  ئاسا بوو م پرسه و ڕۆژه خۆشی ئه
  وه تبینمه م زانی سای جارک ده ده

ت  فه زووی خه ته  
قار کردبوو قار شه دمی شه  

چوو ده..هات زان ده خه  
ریوی دا وه ی هه ڵ گه گه له  
  قوربانی بوه دم ده ک له یه هگۆش

و  ساته شقه و عه ئه  
جار یانه ده  

  وه تالمه سوتام و ده  ده  ب سۆزه و سۆزه مۆی ئه ژیله به
  رگه مه مزانی پایزه ده

  وه تبینمه مزانی سای جارک ده ده-
  شقه و عه زانی ئه وامده

  زۆکه ونکی نه توشوی خه
  خۆراکی ژیان بۆته
  ڕۆیی دکی شته ره یاسه
ی ساتکی ژیان  ویستگه بۆته  
ساڵ هات و ساڵ چوو-  



ئاگاو ب ئاگا بوین به  
سوتم زانی بۆخۆم ده من وام ده  

ژم زانی بۆخۆم ده تۆش واتده  
  ساته شقه و عه  قوربانی ئه ردووکمان بووینه هه

ساڵ هاتوو ساڵ چوو-  
 ئامزی ئامزت

رمتر بوو گه  
 سنگت

 واتر بوو
شقت عه  

سۆزتر بوو به  
انیموسا ز ئه  

  که چاومان چاوی یه
  مه ردی خه ی ب گه ک هالنه دمان یه

ش وزه  سه رزه و وه سات ئه  
  که دارگوزه

ری قورس بوو بوو سبه  
کانیش گوزه  

ر دی من و تۆ بوو ردی سه به  
*** 
 

  
)وێ دانتشتبووم له(  

  یه دانیشتنم ب هوده.. مزانی ده
ڕێ بووم چاوه  
   یهڕوانی چاوه ز له زۆرم حه

شزانم ده  
م ڕی هیچ ناکه چاوه  

*** 
گرم ڕوناکی ئارام ده  له میشه هه  

بم تاریکی شت ده به  
  چی جارجاره که

گرم ئامز ده شتیتاریکی له به  
ڕوناکیش به  

  کۆچی دوایی و بته وم ده خه
و کۆچی دوایی ی پرسه پرسه  

*** 
  بووم یه و لوتکه ر ئه سه له

فرو شاخ  به  
فر شاخ و به  

م بوون  اوهه  
شت و ده چاوم به  

هنا ده شاخی تردا هه  
  بوو ڕۆو ئواره یانی و نوه ر به کاتیش هه

  ر خوایه خوا هه



ک ژیانیین یه..ندامی مووش کۆ ئه هه  
*** 

ر ی براده ئه  
  م ووته ئه
  م شاره ئه
  که ڕه م گه ئه
  م کۆنه ئه
  م ماه ئه

  مان ماه ر هه هه
ر ی براده ئه  
  مان ژیانه هه
ش م ژیانه ئه  
مان خۆ کوشتن هه.. خۆ کوشتنه  
ر ی براده ئه  

ئستا..ئستاو  
نی تۆ مه ئستاو زه  
و نی ئه مه ئستاو زه  

س  به ک بووه یه  
رتان ل دام سه  
ر ی براده ئه  
3/3/1997  

)________(*  
  مژۆکانتان ل وون بووه
  خۆتان ل وون بووه

ست پی ده جیاتی له له  
  قار بووه قار شه ن شهچاوتا

  بیرتان نایه... بیرتانه
و پش مه  ڕۆژ له ژده دو هه ش سه زارو شه هه  

  دیل بوو م شاره ئه
برانکی ژیار ئاسا بوو رقه  سه م شاره ئه  

 سمان پاشای بابان
ڵ خۆی هنابوو گه ی بابانی له  سواره دوانزه  
  وه کان زیندوکاته یوویست مردووه ده

 سمکۆی شکاک
زارمرد ر هه  به ڕۆحی هنابووه  

  بیرتان نایه.. بیرتانه
هید کرد ی شه م شاره عیم صدیق ئه زه  
و پش مه  ڕۆژ له ژده دو هه ش سه زارو شه هه  

  م ڕۆژه ک ئه ک وه خه
  وه کرده ده رکی نه مه یادی پغه

ریب بوو  غه وه الیه ندێ ڕۆح به م هه به  
کان بزار بووبوون زاره مه  

ک ئستا  وه بجه ه هه  
*گریا ده موحسین بۆی نه  

کرا ده گیر نه ک ئستا ژماره نفال وه ئه  



  م شاره ،ئه و ڕۆژه م ئه به
  لووتی شتبووه ڕۆح گه
  بیرتان نایه.. بیرتانه

وپش مه  ڕۆژ له ژده دو هه ش سه زارو شه هه  
  ئاسا بوو عس،پرسه ی بۆ به که ئواره

م که شتهپ ن له خزه  مه بۆ شوانه  
بات بوو ڕی خه  

رمیان ی گه که شه ڕه مه بۆ حه  
 کۆترکی سپی بوو

  بیرتان نایه.. بیرتانه
ی که وه  بۆ شه و ڕۆژه ئه  

لی کوردوستان بوو نگی گه نگ ده نیا ده ته  
 بۆ شاو بوو
 بۆ سرک بوو

......بۆ  
بوو....بۆ  
   بیرتان نایه بیرتانه
یر بوو کی سه موویه پنج شه  
تووت  ده رهم شا ئه  

  ماشنکی خای یه
  بن وه ماه بوو له ندێ ده هه

س ده ک به ندێ چه هه  
  بوون رگه کی پشمه چه ست له ندێ ده هه

  که  سووره منه ئه و له ئه
و که منه  ئه منه ئه و له ئه  
  که عسه ی به مه منظه و له ئه

  بیرتان نایه.. بیرتانه
رچنار سه  

  بوویرانگا  سه بیری چوو بۆوه
بات خه  
ج ئاوا بوو ره  قه بیری چوو بۆوه  

نفال ڕی ئه مقه  
  ختیاریه یزانی به ده
یش بوو  جه گرمه سه  
ی بوو رکرده  سه وه ره نگیسه ته ئارام له  

یش بوو زم جه ئه  
چوو گ ده عدی به دارای سه مووی له هه  

ندیلیش قه...ندیلی قه  
موو بوو هه چاوی له  

عسیان بهو عاشقی  مۆ ئمه ئه  
ین ڕی سبه چاوه  

  بۆ من ین یه و سبه ئه
  بۆ کورد  ڕۆژه ژده دو هه ش سه زارو شه هه

لیم  بۆ ئۆرشه سیحه ی مه خشه  به  مژده ممه و پنج شه ئه  
  ککه  بۆ مه ته دی جاهلیه مه  محه ده مه و محه ئه



  ی جبرانه که  بیه و نه ئه
*لیس بۆ ئۆرفه  
*** 

ی ین یه و سبه ئای له  
!ت ستی کوڕم ده به هه  

  بیرتان نایه... بیرتانه
دبلن... لیشبۆنه  

ت کورد ده..کورد  
جیاتی چاو له  
  قار بووه قارشه شه..مشکتان

  بیرتان نایه.. بیرتانه
بوو مۆ نه ک ئه را وه رکی سه رده به  

  و ڕۆژه م ئه به
  تینووی ئازادی بو م شاره موو ئه هه

چرا..ندیلی قه  
  بیرتان نایه.. بیرتانه

یووت  ده...ی من که کچه  
  و ساته  قاچم ئشباران ئه بابه

خۆش کرۆ بوو نه  
م بۆ گشت به  

 بارانی باران بوو
و بوو کۆڕه  

و مردن ره وی به کۆڕه  
 بۆ ژیان بوو

م بیرتان بت ڕناکه باوه  
  سی و چوار ساڵ چونکه

چاو له  
  ڕۆژدا ژده دو هه شت سه زارو هه هه

  یه  چرکهسی و چوار
*** 

.  ب ناو نیشانه که سیده  قه واته)_____(*  
. ییه بجه ه ومینی هه مه رگ موحسینی حاجی حه مه جوانه ست له به مه:موحسین  
.ستین له لیم و فه  ئۆرشه واته:لیس ئۆرفه  

 
 

)وێ؟ چیت ده(  
! من شتترگت،گی،گ،بوایه ی عاقی له هه  

سوتاند ک سوچت ده یه  
فریت و چی گی به که  

برژنی م ده سته موو دنیای جه هه  
یت به من نازانم بوکوم ده  

  مم نیشان ده ی س یه  ڕگه ره م وه به
 یامردن،یاژیان

گۆرانی...یاگۆرانی  
واری خای یاگۆرانی هه  



پم ب ده  
مدونی ران ده مه زمانی گومرگ و باوکی پغه به  

  هماو سی نه ی که یه ده و سه شقی ئه عه یابه
  پم ب؟ ره وه ده

من شتتر ی عاقی له هه  
مدونی دی چاوی خۆت ده عبه مه تۆ به  

ڕۆحی ب ڕۆحم یابه  
 

(.....)*  
دالیا ئاسات پنوسی،مه به  
مجونی ژنۆ ده می ئه ه قه یابه  

گریان و فرمسک تۆ به  
  وه مه ریای خه  ده یته مخه ده
ی تۆ  ووشه ک نواه یه به.. منیش  

  وه تلمه ر ئه  و ههتیر نابم
  گیان مه  حه ره وه ده

و نه مه ن ته مه  ته ڕاسته  
  زۆر بوونی مردنه

  نه مه و بی ته ر ده م دڵ هه به
ی دت وه ر شه تۆ هه  

گرێ تکا ئارام ده وه خه له  
یت که من ده ی چی له ئه  

  یه ت هه وه ک خه بۆ دی من یه
  و ی تۆیه که ده عبه وش مه ئه

وت ته وت یا نه بته  
  عبوده ک به نی یه خاوه
12/13/6/1995  

.  ب ناونیشانه که سیده  قه واته(......):*  
 

(......)*  
..ی که  چاوشینه گره ریا ماسیه ده  

گرت ئامیز ده هۆگۆی له  
ن ماشاکه رن باوان ته وه  
  ماوه نگی ژیاندا نه رهه فه ون له ئستا خه

چق ب به چرۆ ده  
ت یه مه کانیاو ده  
ت ی نایه ڕووبار خشه  

  ناره ریاش بی که ده
  خۆشی بوه و نه تایه په

  خۆشی ئاوابوونه نه
  نفالکه پاسپۆرت ئه

وتن فه دان ئاتال ده سه  
  وکه پاسپۆرت کۆڕه

ج د س به که-س دڵ،که-دڵ  
6/9/1995  



.  ب ناونیشانه که سیده  قه واته(.....):*  
 

(.....)*  
  ڕدا ره سهشارکی  له
رگ بۆ پشوو الی دابوو مه  

 خواکانی کۆن و نوێ
و ملیان دابوو عاستی ئه له  

رگی خوارد ژین مه که  
ریش بۆ خوا رو،سه خوا بۆ سه  

فیۆ دابوو نجیان به ڕه  
*** 

گوندکی نزیک شاردا له  
نگ خواردوی گ ی په کپه  
نا چاو ئه ی تیژی له نجه په  
نا ترسا ملی ئه چاو له که  
و ڕگای دژوارو چ هر به  
ی ڕاونا هار کپه وری به هه  

*** 
دار دا له ختیان ئه و بنارشاخی سه ره کانی به شته ده  

کیان گرت یه کان که ناسه  هه  
یان کرد بۆ چاوی یار تاسه  

*** 
کان بۆ تۆزێ ئاو تینوه که  

نگاو نگاو هه گرت هه ڕیان ئه  
دوور دیار بوو چاوی برسی له  

نابوو)انژی(بین ستی له ده  
*** 
ی درین ده ساواکانی سه  

ر خوای ئستا  به ڕیان خسته  
چ کا بۆ ئاوستا مل که که  

*** 
وتی شاخی قوچدا شکه ئه له  

نیازی دڵ به  
شدار بوو می گورگ به ده  
ر بناردا شتی به ده چی له که  

می گورگ بوو ر ده هه  
*** 

ڕابوردووی سای نودا له  
خنکنرا هاری ئستا ئه به  
ی واشنتۆن دا خانه باه له  
نرا مل ئه قۆی مۆسکۆ له چه  

*** 
و فره ئستاش به  

  شاخ نزاره
  ی دیاره نگی ژینی سبه ڕه



6/1/1976  
.  ب ناونیشانه که سیده  قه واته(......):*  
 

)م که بۆ فریشته(  
 پایز بوو

باری و کانت ده  بارانی چاوه نمه که  
بوون  جگیردهریی گۆنات ر ده سه کانت له فرمسکه  

و زانه تووت خه ده  
تی ڕووتن زره ڕزان میوانی حه گه  

   پایزه میشه وی گوی هه تۆ بووه ڕزان ده گه
بوو وز ده ناو گیانما سه له  

بوو وته ی داکه دم چاوگه  
و وه توایته می خۆتا ده خه تۆ له  

من ب ئاگا بووی له  
بووم و وداڵ ده  عه ک دوانه منیش وه  

  وه توامه شقی تۆدا ده و عهنا له
کوی دم، و گی به ناسه هه که  

 شاویان بۆ هنای،
ماو ناسه گژ هه کانت کرد به مه خه  

ت ل بیم، ئۆقره  
قداو ودیو سنوری عه کانمت کرد به مه خۆم و خه  

بووم  ده تیاره په  
بووم و وداڵ ده  عه ک دوانه جارکی تر وه   

وه توامه ناو سۆزی تۆدا ده له  
 

ویستیت کرد بۆنی خۆشه که  
هار بوو به  
ت،  بزه رمه نه  
زن بوو کی دڵ ته قاقایه  
دا قاقات ل ئه که  
  بوو خماخه  چه وره هه

  خوارێ و هاتنه  ده سته ک شه کانت وه ئاوی چاوه
بوون خۆری لوت ده رده گزنگی زه ڵ به تکه  
  )ی پاش بارانی زۆر  زینه لکه په(
تی ڕووت و زره ی حه میوان بوونه ده  

هار  به میشه  تۆڕی هه بووه ده  
بوو وز ده ناو دما سه له  

   باخچه بووه دم ده
 
بوو ڵ ده ممان تکه خۆشی و خه  
تامیان کی به گۆرانیه  
چان ده  

 
ڕاو،رز گۆڕ سنووری وه که  
هات دوای پایز نه هار له به  



 من بۆ خۆم و تۆش بۆ خۆت،
و می تازه دوو خه بووین به  

.هات سمان نه دوای که سمان له هک  
19/20/11/1988  

 
(......)*  

کانت زانم سورایی چاوه ئه  
فای دوورین ی وه گوبسه  

ی شواوت نده و خه زانم بزه ئه  
زانم، بوورین،ئه مکی ب سه فری خه  

ی خۆی گۆڕڕا ڕۆخانه ر ئاویشله گه ئه  
گۆڕێ تۆ مه  

ر پاساریش گه ئه  
ی خۆی تۆرا هالنه له  

تۆرێ ۆ مهت  
ر ئاوابوویت و گه ئه  
ر زیز بوویت گه ئه  
  وه ره ،وه وه ره وه
  وه کانته ی چاوه گۆشه من له

گا ڕوناکیم پ ئه  
  وه کانته ی لوه نده خه من له

کا م ل ئه...ئازار   
  وه ره وه

ی یاخی بوونا ئاسۆگه باله  
زومان رکشی ئاره سپی سه ئه  

  وه شکتهکان ب نده ربه ختی ده و سه ره به
رپمان و  تۆزی به باماتیت ببته  

  وه کانم بتوته ئاوی چاوه له
  مکه زۆر ده

 ئاوازو سۆز ناخ پرونن
  دڕک و وای بوونه و هه شنه

ناو بیرا له  
ناو مشکا له  

چنن م بۆ ئه قین و کینه  
م که  بیرت ئه مکه زۆر ده  
  وه ره ،وه وه ره وه
  وه کانته ی چاوه گۆشه من له

گا ڕوناکیم پ ئه  
  وه کانته ی لوه نده خه من له

کا م ل ئه.....ئازار  
*** 

.  ب ناونیشانه که سیده  قه واته(.....):*  
 

) گیان ی دایه ئه(  
ک دام ته ت شه بشکه مندای له به  



رست دادام و چیرۆک ده الیالیه به  
ندی کۆت و زنجیر بووم دوو ساڵ به  

ت دامدار ن له و به سترازه ده به  
گریم فرت کردم نه  

چووی  ئه بۆ کگه که  
چووی بۆ شاخ ئه که  
ستم به پشتت ئه له  

ریم ده ربه  فری ده وه و کاته ئاله  
ریم سه رمه  فری چه وه و کاته ئاله  

ڕۆکیم فری گه  
و شاخ م شاخ بۆ ئه له  

مخواریم م خه فری خه  
زار ئاخ و داخ کا هه کارم ت نه  
  گیان ی دایه ئه
ختی بی شیری وه  

  ئاوی تام زۆر خواردووه
هید بوونم وختی باوک شه ه  

  شتووه ناسۆری و تایم زۆر چه
ی مندایم قه قسه  شه بیرمه له  

ک بوو وانی فیشه قه  
رمی ئارامگام جیگای گه  

ق بوو قوته ردی ڕه بن به  
ک بووم شقی چه ی عه وه و ساته ر له هه  

ی دوور بووم شقی شاخ و ڕگه عه  
والتریش ک بۆ جنوب ئه تاش نهئس  

ر گرتن بۆ مردنیش ک هه نه  
ڕۆم رۆم،ئه م و ئه ئاماده  

هیوای خۆم م به گه تا ئه هه  
31/3/1977  

*** 
)بی ده خشانی ئه په(  

موو  کو ئستا هه خواو،وه وتووی دمدا گنگ نه ناو ئاشی ئاو ل که کو خۆی له ی هیوای خۆم،وه  مردم تاکو تۆه بۆیه
موو   مردم تاکو هه بۆیه.                           کرم چاڵ نه  به یامدا زینده مومژی خه ناو ته متاسن و له هسات ن

                   .گرن دۆست نه تاڵ به و قاوغکی به واره خنکن و قه یای مندا نه ناو گژاوی خه ون له ی خۆشم ئه وانه ئه
                                                                          

کی داخراودا دۆش داماوم و  یه ناو بازنه م و له م ناگه وروپشته م ده سکی ئه هیچ که خۆشم،له ت له نانه م،ته س ناگه که له
حای  ش نه ژینمدا به   خۆم له.                                                    مردم رباز نابم بۆیه هیچ کرۆژک لی ده به

  شدا نایه که ناو گۆڕه داو له گری ئازارم ئه ش بۆم ئه سه و که  بووب بۆ خۆم گریاوم،ئه وه دزیشه ر به گه خۆم ئه
دم  سکینی به و ته شقم گیر بووه عه خۆ،له چنگم له.                                                                  وم بسره

مان  کاروانی چیرۆککی دوورودرژدا مردوم،کۆتاییم به دی،ئستا له خۆی نه رگیز خۆشی له ی هه و ده ،ئه هاتووه
م و  که ریبی ئه غه ز به حه.م که نھایی ئه ته ز به شونن،زۆر زۆر حه پسنن،ئارامگام ل مه یام ل مه تی خه و په هناوه

.                                                                     ر نامۆ بوو ژیانیشدا هه هم بنووسن ل که ر کلی گۆڕه سه له
ستی ڕاستمدا بت،داوای ل  ده کی ئاتون له یه قه  با ئه وه  گۆڕه خرامه که...م نزیک شوان بت که م گۆڕه که ز ئه حه

موتانم خۆش  ر هه                                                   هه.                              م که بوردنتان ل ئه
  وێ بۆیه موتانم خۆش ئه ر هه هه.                                                       وێ موتانم خۆش ئه ر هه وێ،هه ئه



                                      18/8/1980.                        م که مردم،جارکی تریش داوای ل بوردنتان ل ئه
                                                                 
 

 
)ی دڵ وڕنه(   
ڵ هاتن هه... ڵ هاتنه هه  

  ئاوا بوون ئاوا بوونه
کات رد باران ده ی خۆی به که و هالنه یه ر بانده هه  

بات کنووش دهو ڕوی  ره و به یه ر بانده هه  
  کان خۆیان خواردووه ناره که

  رو شونه پۆل ب سه شه
  ماوه ر گرتنی نه نگه له
و کوێ ببات ره  بوون یا ئارامی به نازانی تووڕه  

  ڕاکردن ستان بۆته وه
  ستاوه ی نوح وه شتکه که
  یه ڕوه یش به)طۆفان(

بات نر م ئه  
بات م نر ئه  

  زاره هه زار به ئامز هه
  وه بینیه کاندا خۆت ده ی ماره ئاونه له

 ئستا کفر
  یامکی پیرۆزه په

فایی ب وه  
  ست و سۆزه جیاتی هه له

*** 
 

(.....)*  
تۆرێ لوت ده  له وشه که  

هار قیوی به  دوو کانی ته بنه کانت ده چاوه  
  گۆماوی خون و  بته منیش دم ده

د جار ژیانم بۆ ڕۆژی سه  
مرێ تیایدا ده  

ی لوت بزه  
  مۆی دمه داینه

نری شم ده ی له رزترین لوتکه خون بۆ به  
بی ردی لوت ئاوا ده زه که  
گرێ و  ک پووشی پایز گ ده گیانم وه  

وێ فریای خۆری دوای تۆرانت ناکه  
ب خامۆش ده  

کانم مه  بینی خه ستم نایه و ده مشه ئه  
ورکی ئاۆزو  هه له  په م بووه خه  

م که نی ژووره ئاسما ڕیه لم په  
  ژورێ با خۆی هاویشته کزه که

م بوو ناسه ڵ گی هه تکه  
ت و  حمه  بارانی ڕه ور بووه هه  



زاری گیانما نم نم باری ر مه سه به  
مۆش سات ئه  
شقم مشی عه خۆه  

  ئاگر  بووه چ پرژه به
م  خه  کزۆه کۆمه  
ی باڵ و قه  شه دایانه  

ینف رستگای دم هه و په ره به  
ما بجریونپانتایی هلئاسمانم  نه  

ش ی چاوگه ستره ها ئه زاره هه  
ریاشم ده نه  

خت رسه رشت و سه پۆلی سه شه  
ش  باوه بگرمه  

  خۆ من ئاسمانم نیه
ختم ل بتۆرێ ی به ستیره ئه  

رشتکم سه  
و یه که زاجیش مۆته مه  

گۆڕێ دجار خۆی ئه ڕۆژی سه  
  ره وه ده

 سای جارێ
ژ جارێموو ڕۆ نا،هه  

ناوم ن و هه ستی نازت له ده  
می کۆنت خۆشاوم ب رابی غه باشه  

یت ر نایه گه ئه  
کی بانان رزه ب به و ناسه باهه  

   ب من و تۆیه ئسته
کانی بۆ زامی من یاده  

  سۆیه زۆر به
*** 

.  ب ناونیشانه که سیده  قه واته(.....):*  
________________________________________________________________  

 
(.....)*  
مک گوم که  

نھا ساتک بۆ ته  
و چاوت البه  

دم ،به به پشویه  
 بامانگی ڕووت

ی خامۆشی دما جگیر ب ستره ئه له  
*** 
ویستیت  خۆشه  

 تیر ئاسا هات
زانی و ناوی تۆمه نه  
بیرما وی خۆم له نه نه  

*** 
  گره لم مه



  ناگرێکانت لیسمی چاوه ی ته دلم بارگه
  ختکه شقت دره عه

ویستی تۆ پاراو ب خۆشه به  
رگیز نامرێ هه  

*** 
 *(...)واته  قه سیده که  ب ناونیشانه :ل له هامشا ساجد ئاماژه ی به وه  داوه  که چژی شیعرکی نزاره .

 
(......)*  

  رزی بارانه تای وه ره سه
  یه نده کانت ب خه لوه

ی چاوتا گۆشه فرمسک له  
کات ده سته ام ناگرێ و شهئار  

  لزمه ک بارانکی به وه
  وایه دم ب نه

  شقی تۆیه ی عه ند ساله نامۆیی چه
گرێ  نه ئامزی تۆدا ئۆقره له  

مرێ ما ئه تابووتی غه له  
ساڵ دووری م و،ده ساڵ غه زامی ده  
بووری شقی ب سه ساڵ عه زامی ده  
ب ئاونگی لوت ساڕژ ئه به  

  لزمه رانکن بهمنیش فرمسکم با
  یه ڕۆحم ئاشنای ژانکی ب هوده

ری ڕقت نجه  خه ره وه  
  ربنه کاالن ده له

قت شمشری هه  
  ردنم بسونه گه له

*** 
.  ب ناونیشانه که سیده  قه واته(.....)*  

 
(....)*  

زان نگی ده ب ده ی،هاوارم به واره و هه بۆ ئه  
ی  ئامیزه وره و هه بۆ ئه  

بارنی و ر ساخدا ده سه ی به له باران په  
تینوویی ج د شتیش به ده  
ی، شتکه ی شتتیم به و ڕۆحه بۆ ئه  
زانت زاو طارق ده سون و ڕه حه  
و ر خوایه رشیش هه ی ب عه و خوایه بۆ ئه  

زان بدی خۆی ده عه منیش به  
  وانه دم شه

شقت وژی عه کۆه به  
کا می خۆی داخ ده خه  

 تۆش چاوگی
کی ب ڕوناکیت کیهتاری  
ویستی ک خۆشه خه  
زان ورک ده هه به  



ب و  دایک بوونی ئه له  
مردنی زوو ب 

  بۆ من،بۆ منی شتچی که
  دایک بوون تامردنه له

*** 
.  ب نانیشانه که سیده  قه واته(....):*  
 

(......)*  
ی مۆنالیزای هاوڕۆحم ئه  

کوێ بگرم رار له ب تۆ،قه  
ر نده له منی قه  

کوێ بمرم  تۆ لهب  
مم موو غه ی هه ئه  
موو عومرم ی هه ئه  

*** 
  یه ده م سه خۆ ئه
مانی نه..ی ده سه  
  ته موحیبه..فاو وه..میھرو
زانی م تۆ خۆت ده به  

ب بۆ یۆ نه  
سکی دی نامرم بۆ که  

ی مۆنالیزای هاو ڕۆحم ئه  
*** 
 

)بی ده خشانی ئه په(  
دا  که رهاته سه رگی به و به ڕه ینی دوا الپه به ی تۆی له که وان بوو،ونه کانی ئه دهڵ  ڵ تکه  تکهم ناسه چاوو مشک و هه

  هاری قژی تۆی کرده ترو بۆنی به ویستی خۆت،عه جیاتی بۆنی خۆشه  بارانی پایزی،له یت،چوار دۆپه که بوو،بۆنم ده
          .ب بت م،ووتی دت،ده ناسه ،دم، چاوم، مشکم،هه وه مه ناسه هه

  خته م دره هاری ئه  به میشه  هه زانت کرده رزی خه وه بوویت، یات،خدری زینده ک ئاوی حه یامیک،وه ک په هاتیت وه
                                                                                          .ی عومرم پیره

و ب  سه به ،پم ووتی ژیان ب تۆ عه یه ده دان سه نی سه مه و ته نم،بیابانکه مه ،چاوم ته لوم ب لوی تۆیه پم ووتی،که
                            . یه ختیاری ب سروه واری ماکی زۆر به ،ژیان ب تۆ ده یه هوده

*** 
 

)کانی بیوتی زجاجی مه غه(  
ونم بوو شه..م جاران غه  

زۆ بوو و گه شیرینی بای گه  
فا بوو ویستی و وه شق ق خۆشه ڕۆحی عه..م جاران غه  

بوو دایک ده خۆی له..م جاران غه  
م و خۆی گۆرانی شه  

ویستی بوو خۆی گۆرانی نامۆیی و خۆشه  
م ئستا به  

  فاعولی دوو کانزایه م ته غه
  زگایه م تکشکانی دوو ده غه
  ودایه وتانی دوو سه م فه غه



یھات یھات،هه هه  
ون وو ههون ب م،هه جاران غه  

 ئستاش بۆ من
  ک ئیحایه ونی یه ر هه هه
ونی ر هه ش هه ونه و هه ئه  
فایه ویستی و وه شق و خۆشه عه  

ونی ر هه هه  
  کۆڕی نیشتیمان و کوردوستان و شقه عه

 کوردوستان و کوردوستان و
 کورد زمانییش بۆ کوردوستان

ک هیچ یه  
 بۆ دوژمنانیش

وت و کانی نه  
ری ب هۆش و، سهکی زۆر  نگه جه  

 زۆر دی ب جۆش و
...بۆ دوو  
تریش..بۆ دووی  

  وی تر نیه ک ئه مک وه هیچ غه
  ک هیچکی تر نیه وه...هیچک...هیچ

*** 
)شق  عه وانه می شه غه(  
  یه م ئاوه رگای دم بۆ غه ده

ویستیش خۆشه  
شت ر ڕه شی هه برۆی ڕه له  

گرن ی دم ده خه یه  
زانین من و تۆش ده  

موو ڕۆژێ هه  
گرێ ئامز ده کتر له چاومان یه  
و چی زمان ه که  

موو سات هه  
دڕێ ی خۆی داده خه یه  

  ژیانیش واباوه ،له واباوه
.کن کان چوون یه م و چاوه ده  

*** 
_______________________ 

 
)م بابۆ تۆ ب ناسه بۆنسۆی گی دواهه(  

ر الت دا گه ڕبواری ئه به  
ی دمی گۆڕ ر ورانه بۆ سه  
باتی درۆ  له مجاره ئه  

  هراوی تیا بونه گوکی ژه
  ویستت عاشق بیت مجاره ر ئه گه ئه
ر شت بیت  ویستت سه مجاره ر ئه گه ئه  

و بژه مکی دوور هه سرینی غه ئه  
  کانتا خۆت بخنکنه  چاوهالفاوی له



*** 
) م شاره ،ب ڕکانی ئه بۆ ڕبواره(  

 
ینگ شه تکی قه تۆ ئافره  

  ره ڤه م ده کانی ئه بۆ گیرفان په
 تۆ مودلکی جوانی

شق وتوی عه چی بۆ منی کۆست که که  
وکانت چاه  

.رستن م په ی دوو ڕووباری خه تاڤگه  
 ___________________________________________________________ 

 
-: شیعری جیاواز ندێ کۆپله هه  

 
گریم  ئه و چاوانه زۆر جار بۆ ئه  

گرین زانن بۆچی دهنا  
  وه دا دته و دنه ییم به زه به

  ڕوه ن به به ل ده چوار په
  نازانن ئاخ چیه

ندێ سروشت ئاسان ستکردو هه ندێ ده کان هه بازنه  
و قه ک چه م سوڕان یه به  
نت و ناکۆتایی مل ده ره به  

 بۆ مشک واکان داخراون و
رینن ش پان و به مژه ی گه مژه بۆ گه  

__________________________________________________________  
 

ڕێ ڕێ،بگه بگه  
  وه ره  مردۆکان زیندوو که موو ئاوازه هه
  وه ره که کان تازه  کۆنه موو گۆرانیه هه

  وه موو گیانمی گرتۆته ت هه فه خه
شقما گژ عه یت به مویان بکه هه  

  وه  چانابمه  مام تازه ورانه
_________________________________________________________  

 
  رشتم گرتووه ی عیشقکی سه خه یه

مرم وا نه می ئه غه ر من له گه ئه  
  و تۆزی مردووی ل نیشتوه ئه

م یه  ب ئۆقره م ده ئه  
  رگی پ یه یالی مه واوه

وی ئامزی ئه تۆش له  
  و کفنی دوانی پ یه ئه

_________________________________________________________  
 

بوو ندم ده ت خواوه سه ر ده گه ئه  
  وه چاوی خۆشمه به

کرد کانم کور ده موو چاوه هه  



بادا،ڕۆژک،یاساتک نه  
بنن چاوکی پیست پیا هه  

بوو ن شکۆم ده ت خاوه سه ر ده گه ئه  
م که ی ناوه ر پنج ووشه هه  

و وه ته وه  خه ستهخ زندا،ده رستگای مه په له  
کرد کار هنانیانم یاساغ ده به  

___________________________________________ 
 
 
  
 
 
 
 


