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  م که یه رجانی مه ...وێ ئه..تا.. وه لره
 

وانـی  هـد گـرده فـه
ینووست  ی ده رجاره هه

  
  
  بوو ، به تیم هه کی تایبه یه ی ڕابووردوو دا، گۆشه  ماوه له...وێ ئه..تا.. وه لره ...م که یه

 ببوو ش  دابهکیش یهنۆڕامار پا هه.   دوازده یانده م گه و پانۆڕامانه ی ئه ژماره. ناوی پانۆڕاما
 جگری پانۆڕاما و  بته  ده یه و گۆشه ودوا ئه مه له. تی نووسراوی جیا جیا ند بابه ر چه  سه به
وا   تر ، ئهشی  به12  یشتینه نیش رگای دا و گه مه ر ته گه ئه. وه مه که بویان ده}..وێ تا ئه.. وه لره{ناوی  به

یت  ت نوک شۆڕ بکه که مه ه ی قه وه ب ئه یڤی کوردی به ت کردنی په خزمه. تکی ترگۆڕین بۆ ش  ده که ناوی گۆشکه
 زیندوویی   به مانه ه و قه ئه. نجام نادرت رک ئه موو نووسه  هه  به،  ت ، کارکی ئاسان نی یه سه بۆ ده

م  رده ههت  سه ده م ، ه ترسی قه   له. خۆیان نافرۆشن  مرن ، که  نه و نووسینانه م ئه رده  و هه وه تهمن ده
کات  ش ده وپول دابه ت پاره سه ده.ر شۆڕ بکات  کان سه مه ه ر جۆرک بت قه  هه دات به وده  و هه قی چووه نده زه
. کات رج ده  خه وی کردنانه ر نه و سه  پناوی ئه ندیش له ستت و چه وه ری ده سه ند له  چه رج نی یه  جا مه،

 و  وه خشیه به  ده]وت نه[فتی  دۆالر و نه ،ی که ته سه کردنی خۆی و ده نده حوسنی خونژ بۆ پوپاگهدام  سه
خست و شاعیر و  نگی رک ده  و ئاهه وه ر خوندنهعدی شی ربه  فیستیڤاڵ و مه ،ختی ته غدای پایه  به  له رۆژانه
وانیش   ئه،دان  ی بۆ فێ ده راند و کیسه دپه ی هه ستانه  ده بهم  ه و قه  و ئه وه کرده ندی کۆ ده رمه ر و هونه نووسه

وت و  ی نه و برسیانه بی ئه  جیھانی عاره ش وا له نووکه هه. دا ده روگالکیان هه سه ب دوودی کردن ، به به
ستی   ده م به ه قه.  ] حۆجه... شه[ی  که ن بۆ کوڕه که ن ده گرین و شیوه یان ده که  مردووه رۆکه دام بۆ سه دۆالری سه

کات  ر ده وبه ر و ئه وبه ک دۆالر و شتی تر ئه ندۆکه  پناوی هه  له ی رۆژانه که  نووکی پنووسه یه الی خۆشمان هه
کات چۆن بنووسن و بۆ ک  کی ئامۆژگاری ده کات و خه م ده ه ش باسی دیموکراسی بوونی قه رمانه و زۆر بشه

موو   و هه سک نی یه موو که  کاری هه  نرخانه  به یڤه و په  و پارزگاری کردنی ئهگرتن م هه ه قه.بنووسن 
رزی  ربه  سه ی به مه ه و قه  ئه رزه ر به ر فراز و سه م سه رده هه.   سوار چاک نی یه یدانه و مه رکیش له نووسه

        نووست  ده
و  له... کوشتوزاند و  خون گه  لهر منداکی ساوام گه  ئه خوایه...م که یه...ۆڕدژی ت..وعاچوار د...م دووه   

مردی  ژن و پیره ر پیره گه  ئه خوایه...م دووه.  شم بکه  خۆشی حۆریان ببه  و له خم شاد بکه  دۆزه  به دنیا یه
ت ئازارم  قیامهتا رۆژی  هه] هب بوله ئه[کو   و وه ریم بکه شتی خۆت ببه هه  به له... کرد  پارچه بتاوانم پارچه

و  ست م و ده که ڕ ده  که ،  ترسناکانه هنگ و ده م و گویان به به ک ده قی خه نده ر زه گه  ئه خوایه...م سیه.  بده
شتی  هه  به له...یی بژین  ئاسووده ڕم به م و لناگه که شیان ده  کاسبی و کارکردندا ببه قرتنم و له قاچیان ده
 . وه بمه  بسووتم و چاک نه،ت دادت تا قیامه  هه  که،ی خۆت که  ناو ئاگره ره خه و بم شم بکه خۆت ببه

   لهبم و ریان ده  سه تۆ دروستت کردوون و ی که و مرۆڤانه ئه ،  قه  ره  دهوشت و  رهو ر به گه  ئه خوایه...م چواره
س  تا که  هه، وه قم که  و ره وه  جی خۆم بمتاونه و له  رامبگر  ،  وه نمهق بته  خۆم ی وه ئه پش،م  به ناویان ده
                                            .م  ده ئازار نه

در شاکر  کانی به ڵ هاوڕێ یه گه له. بی بوو بی عاره ده ناوبانگی ئه  شاعیری به ژنه...  الیکه نازک مه ...م سیه 
 ی عراقی وریان دا شیعری تازه کانکی گه  ته ،یاتی بدولوهاب به ری و عه یده وسف و بلند حهعدی ی یاب و سه سه
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   بته یه و شوه  بۆ کیژ و ژن به ، بووه کان بارکی ئاوا گونجاو نه می چله رده  سه  واته و رۆژه ئه . بی و عاره
ی  هره ن یا بهووبری ب تی ده ری یارمه وروبه  ده یکهال مهل ئهنازک .  بگرت وه سته  ده ب به ده وی ئه یدان و جه مه

یشی  رکرده ر سه گه  ، ئه ی شیعری تازه نگانه و ده کک له  یه  شانی و بووه وته ی که رکه و ئه ت ،ئهری ب هانده
شاندانی  خۆپی ی له و شاعیرانه کک له  یه قام و بووه ر شه  سه هاته]کۆلرا[ شیعری   به الیکه نازک مه. بت نه

بی   بۆ جیھانی عاره وکاته عراقی ئه.  وه رزیکردۆته  و به  بووه وه سته  ده ی به که  و ئایه دا الفیته شیعری تازه
لی و  عه[زاری  و مه نیشت ئه  ته له.  وه دایه  هه ری تازهعر شی سه ی له رده  و په ی شیعری تازه  قوتابخانه بووه

و  ر له ش هه نووکه چی هه  جیھانی نووسین و که وی هاتنه له واهیری و هادی عه جههدی  د مه مه  محه، ه ]حوسن
  و کاته  ئهی سرایه و به له.ڕی  په ده  ههپی خواسی  بهدات و  خۆی ده قۆ له  زنجیر و شیر و چه کی به  خه شونه

ر  سه وێ له ر له  هه  ئستاکهواری جیھان ،  خوندهرچاوی  به عدی یوسفی خسته یاب و سه سهدر شاکر  به  که
  یان دۆستی لی دراوس و کۆنه ر و عه کات و عومه ر ریسوا ده لی عومه کوژێ و عه لی ده ر عه ئایین و بیوڕا عومه

ی  وه ب و نوکردنه ده ڕی ئه  ڕابه وه بته ی ده  که  مۆزایکه و عراقه ئه.کات ر ده ده  شار به بوو ،نا  حه مام که
              .نگ  رهه فه

 زوو زوو روومان ، و بینین وه سانه  بۆ حه کی بگانه ت و خه وه  ده ر ببینه گه ئه... ولر هه تی پیره قه...م چواره
 هیچ  له.ن  که  رووی تده ی که ریدانه و گه رسوڕمانی ئه سه جگای  ولریش ببته ی هه که ته  قه نگه  ره.ن تبکه

 / ئارامی زمانی کۆنی و به  ولره  هه و پیره له.   و گۆڕستانی خوای ل نی یه نژراوه وتک چوار خوا نه
وای تدا  ینه تی نه وش شارستانیه ئه ،که   موس دووره تر له  کیلۆمه80نھا  ر ته هه.  ئارب ئیلو یهکان ئاشوری یه

دینی  الحه  و سه وره ری گه نده سکه ئه.   بووه ژیانی تدا کانی جیھان که  کۆنترین شاره  له ککه  یهولر هه. بووه
کان بۆ   و ئاسووری یه رستووه په شتار یان ولر خوای عه  هه ر له هه.  نهوویتدار ب سه ولر ده  هه یوبی له ئه

  هلیف تداری خه سه می ده رده  سه ئیسالم له.  رستوویانه کو شونی پیرۆز په ولر و وه  هه ته ت هاتوونه زیاره
زار  دوو هه. ئیسالم   به کی کردووه  و خه داگیری کردووه] عتبه بن فرقد[تی  رکردایه  سه تاب به ری کوری خه عومه
  نووکه  هه  که  یه ولره و هه ربائیلۆ ئه ئه. ولریان هناوه کان ناوی هه ری یه پش زایینی سۆمه]2000[ساڵ
  ره رسوڕهنه وت سه  حه و رۆژانه  له. کانی جیھانه  کۆنه نی شاره مه  و هاو ته رمی کوردستانه ختی هه ته پایه
کان  ڕاندن و دخۆشی ئوردونیه په  هۆی هه  بووه  که، و شونانه کک له ست نیشان کرا و یه ی جیھان ده که تازه

 بۆ نگی شادی بگن کی کوردستان ئاهه ش خه و رۆژه بۆ ئه. ستنیشان کرا  ده  بوو که]پترا[شاری 
  ین که که تکی سیاسی دیموکراتی ده سه خۆیی و بوونی ده ربه ڕوانی سه چاوه.ولرێ هه انکردنی پیرهشستنی ده

                . دی بته
  رمی کوردستانه تی هه رکی حکومه ئه ی کۆن ، خشه ر نه سه ولر له تی هه ی قه وه نکردنه تگوزاری و نوژه خزمه 

  .بردنیان رزگار بکرن  ناو له  لهکان بکرت و   کۆنه بت پارزگاری شونه و ده
  له.  کتابی ئاسمانی ئینجیل   له کان شیعری یان ال پیرۆز تره سویدی یه...  سویدی  به2000ئینجیلی ...م پنجه
تا  م هه ستکاریان کرد ،به  و ده وه یان کورت کرده ندک رسته هیان چاپ کردوو ه کی تازه  ئینجیله2000سای 

  یان شیعر له الی خۆمان ده .  وه کردۆته  و کورت نه کردووه کی خۆیان قت نه کی شاعیره  شیعره  ده مۆکه ئه
ت  سه  و ده گرتووه او نهرچ به تی له سه ندی ده وه رژه  به چونکه .رناچت   ده قابه  ره ن و دیوان له ده  ده سداره

مان   هه ر له ی نووسی ، هه]الله اکبر[ر ئای عراق  سه کی له دام حوسن بۆ فریودانی خه سه.ژنی  هه ده
       .کرد  خاک و مای خوای خاپوور ده وتی کرده زاران مزگه کاتیش هه

 67نی  مه  ته  له9/7/2007زن رۆژی  ساتکی دته  کاره به...حمان حاجی مارف هور پۆفیسۆر ئه...م شه شه
یڤی کوردی  ت کردنی په  پناوی خزمه می گرت ، له ه ستی قه تا ده هه. ی کوردی کرد  ووشه سایدا مائاوایی له
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ست  ده کوردی له زمانی  وکی رزمان زایه  کورد شاره وه داخه  تکۆشاندابوو، به ی کوردی له و ووشه
                   .حمان  وره ر گلکۆی مامۆستا ئه گوک بۆ سه پکه چه.دا
 ون  برایا ن ئیمپریالیزمی کۆنه ده وده  هه کان که  ئیسالمییه گروپه...وتی سووری پاکستان الی مزگه مه ...م فته حه

و    بۆ ئه، وه بیننه ک ناو ده زار و یه  هه نووکه  موسمان ،هه مریکا بکاته وڕوپا و ئه باتیان بروخنن و ئه هاوخه
ر بوو   تکۆشه هپیاو ک . رگی ژنان ، رزگار کردووه ناو جلوبه  خۆی له پاکستانی که] ی  ئایینیه پیاوه [ الیه مه
  ،وتانی ئیسالمی ڕاست و تی ناوه  رۆژهه  مردن رزگار بکات ، الی خۆمان و له  جلی ژنان له  خۆی به حاه مه
 خۆی  وه  شانازی یه  به و پیاوه چی ئه  که.تان   ناو جلی ئافره ر خۆی بخاته ، تکۆشه یی یه رم و شووره شه

 کورسی  خۆراکی نه که کی ده نجی خه  منداڵ و گه وانه ئه. جلی حیجابی ژنان خۆی رزگار کرد  ناو ژنان و به خسته
 پناوی   له ، وه قننه شوروت و بتاوان بته ناو ره  خۆیان له  که ، بۆ مردنن که یان ده وانه ی خۆیان و ره وه ومانه
جلی ژنان رزگار   و خۆی به ته و نیعمه  ئه وت خۆی بچیته ال نایه چی مه که.شت   هه ندک حۆری به فتاوهه حه
ن بپرسن بۆچی بۆ  خوای خۆیا ب له  ده ،وتوون  که نگاویانه و مشک ژه  دوای ئه  به ی نجانه و گه ئه . کات ده
 تکۆشان  .ن که  جلی ژنان رزگار ده  کانیان خۆیان له ال و شخه م مه ووز ، به  خه نه  خۆیان بکه ه وان حه ئه
                   .ر   بۆ مرۆڤی تکۆشه رفرازی یه کانی مرۆڤ سه دی مافه هنانه پناوی  ڕ و له  پناوی بیروباوه له
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