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* هەروەها لەبیرەوەری ساڵی شەشەمی 
ئازاری  لەمانگی  نەمردا  بارزانی  كۆچی 
1985 دا لە هەڵبەستێك بەناوی )بەیادی 

تۆ بارزانی( ناوی پێشمەرگە دەهێنێت:
چاكم          گ��وت:پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی  دەم  م���ن 

دەم گوت لەمردن بێباكم
ئاهەنگی  كەلە  )نەورۆز(  لەهۆنراوەی   *
نوسیویەتی  گەاڵڵە  لە  ن��ەورۆزی  جەژنی 
و خوێندراوەتەوە لە 1966/3/21 دا بەم 

جۆرە ناوی پێشمەرگە دەهێنێت:
دڵسۆزی  پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەك��ەی  ك��ۆم��ەڵ��ە 

تۆڵەستێنی تۆ
بۆ  لەسەرنگەردادەكەن  پیرۆزەی  جێژنە 

خوێنی تۆ
))بەیادی  ل��ەه��ۆن��راوەی  ه���ەروەه���ا   *
ت���ۆ ب����ارزان����ی(( و ))ب���ەت���اس���ەی ت���ۆوە 
لەكەرەج  ك��ە  خۆشەویست((  ئیدریسی 
بەرامبەر  هەتاوی  1365/11/27ی  لە 
بەمانگی ئابی 1986زاینی نوسیویەتی و 
لە كۆتایی هەڵبەستەكەدا بەم جۆرە ناوی 

پێشمەرگە دەهێنێت:
شۆرشگێر        پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەی  ئ��ی��دری��س 

قەدەم ئاسنی قەڵەم زێر
بەهیچ هێزێك نایەن لەبن

پێشمەرگەی تۆو هەڤاڵی من 
* لەهەڵبەستی )پێشمەرگەی بێناو(دا،  كە 
لەناونیشانی هەڵبەستێكی جوانی مامۆستا 
)هێدی( شاعیرە،  باس لە قارەمانیەتی و 
دەكات  بێناو  پێشمەرگەی  بوونی  شەهید 
بەرامبەر بە )سەربازی ونی( هەر واڵتێك 

كە تەعبیر لە شەهیدی واڵت دەكات .
ك��ەس��ەرەت��ای ه��ۆن��راوەك��ەی ب��ەم جۆرە 

دەست پێدەكات:
لێم بوو بەدرەنگ ئای بۆ تەتەرێ

پەیام بۆ چوار الی كوردستان بەرێ
بچێتە سەر گڵكۆی پێشمەرگەی بێناو

خۆبەخت كەری    ون و نەناسراو
ل���ە ه���ۆن���راوەی���ەك���دا كە  * ه���ەروەه���ا 
شاعیری  بۆ  كە  )هێمن(ە،   بەناونیشانی 
نوسیویەتی،   م��وك��ری��ان��ی  هێمن  ك���ورد 
هێدی شاعیر بەم جۆرە ناوی پێشمەرگە 

دەهێنێت:
هێمن كە هێنای )ناڵەی جودایی(
ئەو هەر لەرێوە دەیكاتە شایی

تاق هەڵدەبەستێ لەسەر رێبازی 
پێشمەرگەی سنور دەچنە پێشوازی

خاتوو  ژن  پێشمەرگەی  و  شاعیر   *

ك���ە ك��چ��ی حاجی  )س���اری���ا دۆس���ك���ی( 
لەشاری  بەڕەگەز  كە  بایەزیدە  مستەفای 
دی���ارب���ەك���رەوە ه���ات���ووە و ل���ەدەڤ���ەری 
لەساڵی  ن��ی��ش��ت��ەج��ێ��ب��ووە،   )دۆس��ك��ی��ان( 
ل��ە ش��ارۆچ��ك��ەی زاوێ��ت��ەی سەر   1913
بە پارێزگای ده��ۆك لە دای��ك ب��ووە،  لە 
پێشمەرگەیەكی  وەك   1961 س��اڵ��ی 
ئەیلول،   شۆرشی  ری��زی  گەیشتۆتە  ژن 
تەمەنی  لە   1988/1/18 لە  ساریاخان 
ده��ۆك كۆچی  لە ش��اری  دا  )75( ساڵی 
هۆنیوەتەوە  هۆزانێكی  دەك���ات،   دوای��ی 
جار  كەتێیدا چەندین  )كانی(  ناوی  لەژێر 

ناوی پێشمەرگەی هێناوە:
پێشمەرگێت كوردستانێت

ئەز الوێ ئاری مادیمە
ئەز سویارێ شۆرشگێرینم

كوڕی چیایەێت خۆیێت بلندم 
پێشمەرگەهێ رۆژا خوینم

* سرودی شۆرشی )1( شاعیری كورد 
شێركۆ بێكەس،  كەتێیدا پێشمەرگە دەكاتە 
داس��ت��ان،  ك��ە ل��ەدوای��ی دا ئ��ەم سرودە 
)ی.ن.ك(  بە  تایبەت  سرودێكی  بووەتە 

كەبەم جۆرە دەست پێدەكات:
مەشخەاڵنی شۆرشی نوێ ی ئەم جارە

گڕی بڕوای رەنجدەران و هەژارە
و  ڕێ��ی  و  دەش��ت  و  ش��اخ  كوردستانم 

بانت
كوردستانم پێشمەرگەیە داستانت

* دیسان لە پارچە شیعرێكی تری نوێ 
دا ناوی پێشمەرگە بەم جۆرە دەهێنێت:

شەو بوو هەر پێشمەرگە و بەفر
بەبناری شاخەوە بوون

كەبەفر نووست
ئەوان وردەوردە هاتنە خوراێ

هەروەها دەڵێت:
لە دارۆغا

پێشمەرگەكان وەك رەوەیەك
بەوری چاو تیژ

شارەزای كۆاڵن و گەڕەك
ئ�����ەدەی�����ب و  ه���ەم���ی���ش���ە ش���اع���ی���ر و 
شانی  بە  شان  كوردستان  نوسەرەكانی 
خەباتیان  كوردستان  پێشمەرگەی  هێزی 
راستیەكان  داوە  ه��ەوڵ��ی��ان  و  ك���ردووە 
ب��ە ج��وان��ی پ��ی��ش��ان ب�����دەن،  ب��ە شیعر 
بسەلمێنن  راس��ت��ی��ەك��ان  ه��ەس��ت��ەك��ان��ی��ان 
رای  وەك  شاعیرانیش  رای  ل��ێ��رەدا  كە 
س��ی��اس��ەت م��ەدارەك��ان��ی ك���ورد ل��ە زۆر 
هەڵوێست دا چوون یەك بووە،  هەروەك 
لەچیای  ب��اس  شاعیر(  )ه����ەژاری  چ��ۆن 
بەدرێژایی  ك���ەچ���ۆن  دەك�����ات  س��ەف��ی��ن 
م���ێ���ژوو پ��ش��ت و پ���ەن���ای گ��ەل��ی ك���ورد 
هێزە  تێكشكاندنی  و  پاراستنی  لە  ب��ووە 
پەالماردەرەكانی دوژمن،  هەوەها كورد 
دەڵێت: ))ئەگەرسەفینم لەپشت بێت،  تف 
لە ئاسنیش دەكەم(( هەتا شاخی كێوەكان 
مابن پشت و پەنای كوردن و،  دوژمنان 
ناتوانن دەسەاڵتی تەواوی خۆیان بەسەر 

گەلی كوردا بسەپێنن:
زۆر لەمێژە و بەر لەمێژوون سەر بڵندی 

و بوون و ژینم
هەر هەموو هەرچین لەدوی چین مەرگی 

داگیركەر دەبینم
دوژمنانی كورد گەلێك هاتوونەسەرم و 

راونراون

من لە مەیدانی خەباتا هەر چەقیوم من 
سەفینم

* ئەحمەد سەالمی نوسەر و شاعیر لە 
هۆنراوەیەك دا بە ناوی پەیامی پێشمەرگە 

دەڵێت لە كۆپڵەی كۆتایی:
من لێرە یەك داوام پێیە

ئەویش هەر بۆ )پێشمەرگە(یە
تا رێز لەپێشمەرگە بگرین
قەدری خۆمان رادەگرین .

دلێر( )خالید  ژەن  موزیك  و  شاعیر   *
شاری  خەڵكی  هونەرمەندێكی  ك��ە   )1(
سلێمانیە لە ساڵی 1961 دا هۆنراوەیكی 
داناوە،   بۆ  ئاوازیشی  پاشان  و  دان���اوە 

بووەتە سرودی نیشتیمانی ئەو سەردەمە 
و قوتابیان لەبەریان كردووە و بە ئاواز 
وتویانەتەوە،  یەكێك لەو قوتابیانەی ئەو 
وریا  )مامۆستا  هونەرمەند  س��ەردەم��ە 
ئەحمەد(ە،  كە دەڵێت لەسەردەمی قۆناغی 
ئ��ەو س��رودەم��ان دەوت،   دا  س��ەرەت��ای��ی 
و  نیشتیمانمە  كوردستان  زانیم  ئەوكاتە 
سرودەوە  ئەو  رێگەی  لە  هەیە  سنوری 
كە لەگەڵ هاورێكانمدا دەمان وتەوە،  كە 

سرودەكە بەم جۆرەیە 
پێشمەرگەی بە هەڵمەتین

پاڵەوانی میللەتین
لە پێناو سەربەخۆی كوردستان

بەخت ئەكەین گیانمان ماڵ و ژیان
)ناسری  ه��ون��ەرم��ەن��د  پێشمەرگەی   *
موكری(  )كامەران  شیعرێكی  رەزازی(،  
ك��ردووە،  خۆی  هەڵكێش  تێك  شاعیری 
كەلە  دان���اوە،   س��رودەك��ەی  سەربەندی 
ساڵی 1984 دا لە سلێمانی تۆمار كراوە و 
لە كاسێتی )گۆمەشین( دا باڵوكراوەتەوە:

كوردستانەكەم مایەی حەیاتم
پێشمەرگایەتی رێگەی نەجاتم

ناونیشانی  ی����ار((  ت����ازە  ))گ��ڵ��ك��ۆی   *
)ناسری رەزازیە( كە  پەخشانە شیعرێكە 
پەخشانە  ئەم  كە  وتویەتی،   )مەقام(  بە 
كەهۆی  موهتەدییە(،   )سەاڵحەدینی  هی 
دروست بوونی ئەم پەخشانە دەگەرێتەوە 
كۆمەڵە  پێشمەرگەیەكی  كە  ئ��ەوەی  بۆ 
شەفیعی(  ج��ەع��ف��ەری  )دك��ت��ۆر  ب��ەن��اوی 
دەبێت،   شەهید  ئۆتۆمبیڵ  ب��ەڕوداوێ��ك��ی 
ئەم شاعیرەش بەم نامەیە هەستی خۆی 
بۆ )مەلەكە( كەخێزانی )د.جەعفەر( دەبێت 
دەردەبڕێت و ناسری رەزازیش بە مەقام 

لەساڵی 1994 دا تۆماری دەكات:

ئ�������������ەی خ������ۆش������ەوی������س������ت������ری������ن 
خۆشەویستەكانیكوردستان

پێشمەرگەی  ئەی  پێشمەرگە،   ژنە  ئەی 
ژن

و  وێنە  س��ەردان��ە  باریكە  ك��ۆت��رە  ئ��ەی 
بروانە ئاوێنەی چەم

وێنەی چوار كەلە بچەت دەخاتە بەردەم
كەخەڵكی  شاعیر  پێشمەرگەیەكی   *
رۆژهەتی كوردستانە پڕ بە گەرووی ئەم 
سرودەی بۆ )جەمال موفتی( هونەرمەند 
لێبوردنەوە  داوای  ب��ە  ك��ە  ت�����ووە،   و 
ن��اوی شاعیرەكەی رۆش��ن ن��ەب��ووە،  كە 
جۆری  چەندین  ب��ە  ه��ۆن��راوەك��ە  پ��اش��ان 
هونەرمەندە  ل��ەالی��ەن  وت���راوەت���ەوە  ت��ر 

شۆرشگێرەكانی كوردستانەوە:
پێشەنگی  ق����ارەم����ان  ش���وان���ی  ك����اك 

پێشمەرگەكان
مەرگ بەرچاوتان سوك،  ئاسمان بۆتان 

بچوك بوو
كاڵ بووە چاوی رەشمان بۆ مەرگی تۆ 

كاك شوان
ئازاد  قاڵبی شیعری  ناو  لە  زۆرج��ار   *
پێشمەرگە  وش��ەی  ج��وان��دا  ریتمێكی  و 
رازاوەتەوە و شانازی پێكراوە،  )موحسین 
ئاوارە(ی شاعیر و پێشمەرگە لە )سرودی 
دا   1969 ساڵی  ل��ە  دا  پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە()1( 
لە  هێناوە  پێشمەرگەی  ن��اوی  بەوجۆرە 

كۆتایی كۆپلەی یەكەمی سرودەكەدا:
مۆسیقام،  گرمە و تەقەیە
ژینی خۆشیم،  قەدەغەیە
بەاڵم تەنیا هێندەم بەسە
ئەگەر لە باوكم بپرسن

دەڵێ كوڕم پێشمەرگەیە!!
پێشمەرگە  و  ش��اع��ی��ر  ه����ەروەه����ا   *
شەهید )مەال عەلی( لەچەندین شوێندا لە 
شیعرو پەخشان و چیرۆكەكانی دا ناوی 
لە  شاعیرە  كەئەم  هێناوە،   پێشمەرگەی 
لە  هەر  و  دەگیرێت  بەبرینداری   1979
هەمان ساڵدا لە شاری كەركوك لە سێدارە 
دەدرێ��ت،  پێش لەسێدارەدانی لە رێگەی 
لەشیعرەكانی  هەندێك  كارییەوە  كەس و 
رەوانەی دەرەوە دەكات كەلەسەر )سیمی 
پ��اك��ەت��ە ج��گ��ەرە( ن��وس��ی��ب��ون��ی،  پاشان 
لە  عەلی(  م��ەال  )شەهید  دیوانی  بەناوی 

چاپ دراون:
ئەڵێن ئەمرێ و لە ترسی مەرگ پەشێوە 

پێشمەرگەبم هەر ئەكەومە پێش ئێوە 
بە مەرگی پێش مەرگی ئێوە ئاسودەم

رووشم زەردی پێكەنینی هەر پێوە
كوردستان  رۆژه���ەاڵت���ی  ش��اع��ی��ری   *
)پێشمەرگەی  ه���ۆن���راوەی  ل��ە  )چ����اوە( 
ب��ەج��وان سیما  ب����ەر(دا،  زۆر  ه��ەڵ��م��ەت 
بەرجەستە  پێشمەرگە  روخ���س���اری  و 
پێشمەرگە  ه��ون��ەرم��ەن��دی  ك��ە  دەك����ات،  
)ناسری رەزازی( ئاوازی بۆ داناوە وەك 
س��رودێ��ك��ی ك���ارا و ك��اری��گ��ەر ب��ۆ الوان 
. لەگەڵ تیپی میوزیكی )كۆری  چریوێتی 
سااڵنی  لە  شاخ  لە  كۆمەڵە(  بانگەوازی 

هەشتاكانی سەدەی رابردوو:
ئەی پێشمەرگەی هەڵمەت بەر

ئەی جەنگاوەری دڵ ئاگرین
ئەی شۆرشگێری چەك لە شان

بەبیرو بڕوا پۆاڵین
* هاوكات هەردوو شاعیری رۆژهەاڵتی 
پێكەوە  رێ��ب��وار(   – )پشكۆ  ك��وردس��ت��ان 
هۆنراوەی )ساڵو بۆ پێشمەرگە( دادەنێن 
بیست  هەشتاكانی سەدەی  سااڵنی  لە  و 
دا دەوت��رێ��ت ل��ەالی��ەن ه��ون��ەرم��ەن��دن و 
)مەرزیە  لێخۆشبوو  خوا  پێشمەرگە  ژنە 
بە  دا   1994 ل��ەس��اڵ��ی  ف��ەری��ق��ی(ی��ەوە،  

تەكنیكێكی نوێ تۆماردەكرێتەوە:
مەت  هومێدی  پڕ  دڵ��ی  گەرمی  س��اڵوی 

پێشكەش
هەڤاڵی  ئ���ەی  واڵت،   ه����ەردی  پڵنگی 

پێشمەرگە
دەوری دەست وتفەنگت گەڕێم كە ڕۆژی 

خەبات  لە
ت��ی��ژت چ ناگرێ  ئ��اس��ت��ی ه��ەڵ��م��ەت��ی  ل��ە 

بەرگە      
شەوی تار، مۆمی هەڵگیرساو        

 ئەوێستە تۆی لە
گڕێك  وەك���و  ش��ەوەزەن��گ��ا  دڵ��ی  لەنێو 

ڕاساو 

پێشمەرگە وەك سومبولێك
 لە دیرۆك و ئەدەبیاتی كوردییدا
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سەنگەر زراری

پێناس:
ناونیشانی كتێب: هوتێل ئەوروپا

نووسەر: فەرهاد پیرباڵ
ساڵی چاپ: 2010

نۆرەی چاپ: یەكەم 
لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و 

باڵوكردنەوەی ئاراس.
رووداوێكی  وەك  چ  رۆم��ان��ە  ئ��ەم 

رووداوەكانی  كە  دەك��ات  باسی  رۆماننووس  )وەك  راستەقینە 
ناوی زۆربەی  ئاسایش  باری  لەبەر  بەاڵم  رۆمانەكە راستەقینەن، 
دەقێكی  وەك  چ  گۆڕیوە(  شوێنەكانی  لە  هەندێ  و  پاڵەوانەكان 
ئەدەبی، گرنگی و كاریگەریی خۆی هەیە. رۆمانەكە یەكێك لە كێشە 
هەرە گرنگەكانی مرۆڤایەتی دەخاتەڕوو كە ئەویش كێشەی كۆچ و 
ئاوارەبوون و بێ جێگەبوون و بێكاری و لەوێشەوە تووشبوونە 
و  كۆچبەر  مرۆڤە  بیروبۆچوونی  لەگەڵ  كە  وا  كاری  چەندین  بە 

ئاوارەكان یەكناگرێتەوە.
جگە لە حیكایەتخوان، رۆمانەكە دوو كەسایەتی سەرەكی و چەند 

كەسایەتییەكی الوەكی تێدایە.
دەرچووی  و  ئێرانییە  مەالیەكی  كە  زادە(  حاجی  )محەمەدی 
سەرەكی  ك��ەس��ای��ەت��ی  ی��ەك��ەم��ی��ن  ت����اران،  ل��ە  عیلمیە  ح����ەوزەی 
عێراق- جەنگی  سەردەمی  ش��ەڕوش��ۆڕی  لەدەست  رۆمانەكەیە، 
بەتایبەتیش  ك��ردووە،  رای  ئێران  بارودۆخی  ناجێگیری  و  ئێران 
دەبێ  وایە  پێی  و  ئازادانەیە  بیروباوەڕێكی  خاوەنی  لەبەرئەوەی 
نەتەوەكانی  هەموو  و  جیابكرێتەوە  دەوڵ��ەت  لە  دین  ت��ارادەی��ەك 
بن،  خۆیان  كلتوورییەكانی  مافە  خ��اوەن��ی  دەب��ێ  ف��ارس  غەیری 
)خەلعی  تاران  لە  زەینەبە  مزگەوتی  وتاربێژەی  ئەم  هۆیەوە  بەم 
بۆ  ئێران  لە  لیباس(  )خەلعی  دەكرێت.  دادگایی  و  دەكرێ  لیباس( 
ئایەتوڵاڵكانی  بیروڕای  لەگەڵ  بیروباوەڕیان  كە  مەالیانەیە  ئەو 
لێ وەردەگیرێتەوە.  پلەی مەالیەتیان  بەمەش  یەكناگرێتەوە،  ئێران 
لە ئەنجامی ئەم خەلعی لیباسەدا، محەمەدی حاجی زادە لە دەست 
رژێمی ئێران را دەكات، بەرێگای قاچاغ خۆی دەگەیەنێتە پاریس، 
لەوێ هیچ كارێكی دەست ناكەوێت، تووشی چەند كارێكی نەشیاو 
وەكو  خۆپارێزی  ئایینی  مەالیەكی  بۆچوونەكانی  لەگەڵ  كە  دەبێ 
محەمەدی حاجی زادە یەكناگرێتەوە، لەوانەش: هۆمۆسێكسوێلی و 
بیرە و مەشروبخواردنەوە و خواردنی پارەی حەرام.. چەند ساڵێك 
ئیقامە دەكات، بەاڵم هەمووجارێك  لە فەڕەنسا داوای  لەسەریەك 
ناچارە بە  نادرێت، بۆیە  ئیقامەی پێ  داواكەی رەت دەكرێتەوە و 

كاری رەش خۆی بژیێنێ.
كەسایەتییەكی تری سەرەكی رۆمانەكە )مسیۆ لووسیانا(یە، ئەو 
چەندین  و  هەیە  دكتۆرای  بڕوانامەی  جوولەكەیە،  دەوڵەمەندێكی 
خاوەنی  بەدەستهێناوە،  لێكۆڵینەوەكانیدا  لە  نێودەوڵەتی  خەاڵتی 
چەند هوتێلێكە لە )پاریس و سانفڕانسیسكۆ و تەلئەبیب( و چەند 
پارەوپولێكی  هەیە،  فەڕەنسا  شارەكانی  لە  دەرمەنخانەیەكیشی 
حاجی  محەمەدی  ل��ە  زۆر  رووخ��س��اری  و  شێوە  ه��ەی��ە،  زۆری 

عاشقبوونی  بەهۆی  دەچێت،  ب������ۆ ك���چ���ێ���ك���ی ئ����ێ����ران����ی زادە 
بەاڵم دەی���ەوێ س��ەردان��ی ئ��ێ��ران بكات، 
لەبەرئەوەی پاسپۆرتەكەی ڤیزەی 
ناتوانێ  ل���ەس���ەرە،  ئ��ی��س��رائ��ی��ل��ی 
ب��چ��ێ��ت��ە ئ���ێ���ران، پ����اش ئ����ەوەی 
ح��ی��ك��ای��ەت��خ��وان��ەك��ە ك���ە ن���اوی 
حاجی  )محەمەدی  )ف��ەره��اد(ە، 
زادە( و )مسیۆ لووسیانا( پێك 
رێك  دووان��ە  ئەم  دەناسێنێ، 
دەكەون كە )مسیۆ لووسیانا( 
بە پاسپۆرتەكەی )محەمەدی 
س���ەردان���ی  زادە(  ح��اج��ی 
ئ���ێ���ران ب���ك���ات، ئ����ەو ئەم 
س��ەردان��ە دەك��ات و وەك 
كۆتاییدا  لە  رۆماننووس 
لووسیانا  مسیۆ  دەڵ���ێ: 
تا ئێستاش لە ئێران بێ 

هەواڵ و بێ سەروشوێنە و نەگەڕاوەتەوە، 
بەمەش ماڵ و سەروەتەكەی بۆ محەمەدی حاجی زادە مایەوە.

هوتێل ئەوروپا
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كۆتایی

sangarzrary@gmail.com

كەریم شارەزا
شاعیری پێشكەوتنخوازی كورد محەمەد عەلی كوڕی 
حاجی مستەفای قوربان لە ساڵی  1919دا لە شاری 
سلێمانی لە دایكبووە و لە ساڵی  1939ە و شیعری 
هۆنیوەتەوە  نیشتمانی  و  دڵداری   هۆنراوەی  داناوەو 
و لە شیعری پڕ سۆز و هزری پێشكەوتنخواز گەلێك 
خۆی  دەروون��ی  هەستی  راستگۆیانە  و  سەركەوتووە 
لە گەلێك هۆنراوەی سەركەتوودا دەربڕیوە، لەوانە لە 
ئەو  وەستایانە  زۆر  )سۆز(  بەناوی  دا  هۆنراوەیەكی 
هەست و سۆزەی خۆی لە هەر الیەكی ترووسكەیەكی  
خۆشی و ناخۆشی ژیانی بەدی كردبێ رووی تێكردووە 

و با بزانین لەم رووەوە چی گوتووە:

هەتاكو ئێستا هەرچیم داناوە،
لە هی خۆم و خەڵك هەمووی روویداوە

هەموو دەردێكی بەسەر هاتێكە!
دیاری كراوی شوێن و كاتێكە!!
ترووسكەیەكم لەهەر كوێ دیوە

بە سۆزی دڵی خۆمم زانیوە!!
شاعیری پێشكەوتنخوازمان دوای ئەم تاقیكردنەوە شیعرییەدا لە 
هزری  بەراووردییەكی  )خامە(  بەناوی  دیكەیدا  شیعرێكی  پارچە 
ئاڵۆزەی  لەو كێشە گەورە و  و فەلسەفیانەی  جوانی كردووە و 
و  پێشكەوتن  رەم��زی   كە  خامە  و  دواوە  كۆمەڵدا  پ��اش��ەڕۆژی 
زانستە بەسەركەوتوو دادەنێ و لەسەرەتادا تفەنگ )چەك( دەدوێ 

و دەڵێ:
تفەنگ رووی كردە ناو خەڵك  و تەقەی كرد،

وتی: كێ بوو لە عاستی من نقەی كرد؟
هەتا من هەم ئەبێ هیچ كەس نەڵێ: لەل

منم ئاغا، منم دەمڕاستی ناو گەل
لێرەدا تفەنگ رەمزی زۆر و ستەم و دەسەاڵتە. دوای ئەمەش با 

بزانین )پارە( چ دەورێكی هەیە لەو مەیدانەی  ژیاندا و چ دەڵێ؟
لە پڕ پارە زرنگەی  هات و دەركەوت

بەسەر دەنگی تفەنگا دەنگی سەركەوت!
وتی: هەی كەر ئەمەندە  خۆ پەرستی

لەهیچ  ناگەی بە لووت بەرزی ئەوەستی!!
مەگەر نازانی هەر من دەستەاڵتم،

لەسەر  پەنجەی  منە ئەمری واڵتم!!
دوای ئەمانە خامە )قەڵەم( لێیان دێتە جەواب و پێیان دەسەلمێنێ  
كە لە ئەنجامی  كاردا هەر ئەوە زمانحاڵ و دەمڕاستی میللەت لە 
سەردەمی شارستانییەت و پێشكەوتندا و روو دەكاتە  )چەك( و 

)پارە( پێیان دەڵێ: 
وتی: دەمڕاستی گەل پارە و تفەنگ بێ

ئەبێ ژێر دەست و نۆكەر بێ و بە پەنگ بێ

لە كاتێكا عیلم ژێر پێ نراوە
تفەنگ  فەرمانڕەوایە و پارە پیاوە!!

بەاڵم رۆژێ )قەڵەم( هەر دێتە سەركار
تفەنگ و پارە بۆ گەل دێنە ژێر بار!!

رووناك  بیری  نیشانەی   شوێنێكدا  هەموو  لە  و  لێرەدا  قەڵەم 
ئەوەمان بۆ  و ژیریی و هێمای  پێشكەوتنی  میللەتە و شاعیر 
و  ئاشتی  بۆ  مرۆڤایەتیدا  خەباتی   ئەنجامی  لە  كە  دەردەخ��ات 
ئازادی، نە تفەنگ )چەك( و نە پارە و پوول سەرناكەون، بەڵكو 
سەركەوتن و فەرمانڕەوایی هەر بۆ )خامە(یە كە رەمزی زانست 

و پێشكەوتن و شارستانییەتە.
هۆنراوەیەدا  گەلێك  لە  پێشكەوتنخوازمان  شاعیری  بەمجۆرە 
ئەنجامێكی   و  روو  دەخاتە  پێشكەوتوو  بیری  و  ه��زری  پرسی 
راست و رەوان بۆ كۆمەاڵنی خەڵك دەستنیشان دەكات تاكو ئەم 
شاعیرە مەزنە لە رۆژی 26ی شوباتی  1994 دا چووە دنیای 

نەمرانەوە.

شاعیری پێشكەوتنخوازی كورد

)مەدهۆش( و ملمالنێی )تفەنگ( و )پارە( و )خامە(!!

سەفەر كەریم هاواری


