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گۆپتەپ���ە ب���ەالی حكومەتی بەعس���ەوە قەاڵیەكی س���ەخت بوو 
لەبەرئ���ەوەی دەیزان���ی النە و مەڵبەن���دی كوردایەتی و ش���وێنی 
حەوانەوەی شێرەكوڕانی پێشمەرگەبوو، بۆیە لەدەرفەتێك دەگەڕا 
لەناوی بەرێت و ئاسەواریش���ی نەهێڵێ ، ب���ەو داخ و قین و ویژدانە 
مردووەیەوە لەبەهارە وەختێكدا لەڕۆژی 1988/5/3 لەكاتژمێر )5 
ب���ۆ 6(ی ئێوارەدا پەڵە هەورێكی رەش���ی پڕ لەژەهر بەفڕۆكەكانی 
سپێردرا بوو ئەوانیش بێ  رەحمانە ئەو ژەهرەیان بەسەر گۆپتەپەدا 
داباراندو دوور لەهەموو هەستێكی مرۆڤایەتی، ژن و منداڵ و پیاوی 
پیر و پیرێژن، هەر هەمووی بەداس���ی ژەهری كیمیایی درەوكران و 
خنكان، هەرچ���ی باڵندە و ژینەوەر و مەڕ و مااڵت و گا و گۆتاڵیش لەو 
خاكەدا بوو بە مێش���ەنگوین و بەدرەختەكانیش���ەوە هەرهەمووی 
بوونە ك���ۆی زوخاڵ و لەگ���ەڵ خاكدا تەخت بوون، بەڕاس���تی ئەو 
نامەردییە هەر لەڕژێمی بەعس و فڕۆكەوانەكانی دەوەش���ایەوە و 
مەدالیای رووڕەشی و ش���ەرمەزاریش لەالیەن سەدامی ئاغایانەوە 
بەس���نگی فڕۆكەوانەكانیاندا كرا و بوو بەئەرشیفی شەرمەزارییان 

بۆ دونیا و قیامەتی خۆیان و تیرە و تایەفەشیان.
گۆپتەپە شارە دێیەكەم لەبیرمە گرمە و ناڵەی كۆپتەرەكان

لەڕۆژێكی وەك ئەمڕۆدا بەناهەق بەدەر لەیاسا و ویژدان
لەچەند چركە و كەمە وەختێكدا وەكو كەڵبەی ماری كوبرا

ژەهری مەرگی ناوادە بەسەر دانیشتوانی تۆی سەربڵنددا رژا
دووكەڵی خەست و رەش و خۆڵەمێشی و زەرد و سووری سامناك
خەڵكیان پێ  پەرتەوازە كرد و هەریەكەیان لەسوچێكا خنكاند

هاوار... هاوار... هاوار وەك پەیكەری گڵكۆكەیان

ثَيشكـــؤ
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هەر ئەو هاوار و ناڵەی ش���ەهیدانە بوو عەرشی عەزیم وەریگرت و 
لەڕۆژی 5/3دا خودای گەورە بەجواب هات، كۆش���ك و تەالری زاڵم و 

زۆردارانی بەعسی دڕندەی روخاند
ئای لەو ڕۆژە ڕەش���ە الش���ەی 400 كەس بەش���ێوەیەكی سامناك 
لەناو گوندەكە و دەور وپشتی باڵو و پەرت بووبوون، لەشەوەكەشیدا 
ئەس���تێرەكان لەجریوە كەوتبوون، ڕووی مانگ تاریك هەڵگەڕابوو، 
ش���ەپۆلی زێ  بێ  چرپە و بێ  خوڕە وەكو الش���ەی مردوو بەرەو خوار 
خۆی بەكێش دەكرد، چەمەكەی خوار مااڵن و داری ناو رەنەكان وەكو 
ئێوارەكانی پێش���وو جریوەی چۆلەكە و قی���ڕەی بۆق و قوڕناویلكە و 
گمەی كۆتری لێ  نەدەهات، خامۆش خامۆش ترس و سام و شێواوی 
هەمووی بەیەكەوە هاوار و نزایان بەرەو عەرش���ی خوا بەرزكردەوە، 
زەردەخەنە و قاقاش نەمابوو، دەتگوت حەشرە هەر حەشر بوو بەاڵم 
لەناوەخت���دا، دەی بیركەوە كێ  خۆی بۆ ئەم هەموو ئازار و پەژارە و 
تراژیدیا و دیمەنە س���امناكە ڕادەگرێ  مەگ���ەر هەر گۆپتەپە و هەر 

گۆپتەپە و هەر گۆپتەپە!!

لەكۆتایدا داوای لێبوردن دەك���ەم لەكەمووكوڕی ئەم پەڕتووكەو 
پەڕتووكی یەكەم كەهەندێ  ناوی هەڵە نوس���رابوو دووبارە داوای 

لێبوردن لەخەڵكی شۆڕشگێڕی گوند دەكەم هەر سەركەوتووبن.

خوشكتان
بەیان
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كورتە باسێك لەبارەی كوردایەتیی گوندی گۆپتەپە

كورد هەمیشە میللەتێكی مافخوراو و بێ دۆست بووە. دوژمنی 
زاماری  و  دەئاڵێ  گوڵ  لەدەوری  دڕك  هەروەك چۆن  هەبوە،  زۆری 
ناو  گوڵی  دڕك،  هاوشێوەی  هەمیشە  دوژم��ن  ئ��اواش  دەك��ات، 
میللەتەكەی خۆی خواردووەو  قرتاندوەو سەری  میللەتەكەی خۆی 
لەناوی بردوەو بەهەر شێوەیەك بوبێت دەستی بەسەردا گرتووەو 
ئازاریداون،  شێوە  بەدڕندەترین  سەندۆتەوەو  لێ  ژیانی  مافی 
كورد هەمیشە میللەتێكی حساب بۆنەكراوە تاهەنوكەش ناحەزو 
دەستەی  ژێر  بوو  داگیركراو  كە  ئ��ەوەی  لەگەڵ  هەیە.  دوژمنی 
دیكتاتۆرو حوكمڕانی خراپ بووە. نەمانی زەمەن و ئەمنیەتی باش 
لەبیرمان نەچێت خۆشی هەمیشە داری كلۆرو مرۆڤی ناكامڵی تێدا 
تاوان بەڵگەی  ڕاوەدونانی خەڵكی بێ   و  هەیەو هەبووە كەئەنفال 
كە  ئەیبینی  پێدەكرد،  دركی  كوێریش  حاشا هەڵنەگرەو كەچاوی 
چی دەستێكی دیكە بەچاوی پڕ لەبیناوە لەپشتی جواڵنەوەكانی 
بەئەنفالكردنی  پڕۆسەی  لەسەركردایەتیكردنی  ب��وون  ڕژێ��م 
كەپێشڕەوییان  كوردەكانیان  برا  لەناوبردنی  بۆ  هاوزمانیان  كوردو 
و  كیمیابارانكردن  دوای  دۆڵەكانی  چیاو  لوتكەو  بەرەو  دەكرد  بۆ 
بردنی خەڵكە بێتاوانەكەی دوای پڕۆسەی بە ئەنفال كردن كوردو 
ئەشكەوت ناساندنی لەسەر دەستی مرۆڤە ناكامەكان كە واڵتیان 
بەچەند ساڵێك  ئەنفالیش  دوای  پڕۆسەكەیان  كردوە،  كەمئەندام 
ئەنفال،  كەسوكاری  جێماوو  كوردانی  بۆ  بوو  لەپێشڕەویدا  هەر 
چەندین  و  ئەگەڕان  دیكتاتۆر  دەستەی  دارو  لەگەڵ  بەماڵ  ماڵ 
پیالنی تریان بۆ گەنجی ئەوسا دا ئەنا تاوەكو پەنایان بۆ بەرن 
بەمەبەستی پارێزگاریكردنیان بەهەر شێوەیەك بوبێت ببونە جێی 
بەو  داوەتە دەسیان  فیرارو پێشمەرگانە خۆیان  و  ئەم گەنج  بڕواو 
نیازەی بیانپارێزن ئەوانیش بێ سێ  و دوو درێژەیان بە بەڵێن و 
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بەڕژێم  تەسلیم  كەسانەیان  ئەم  داوەو  حكومەت  لەگەڵ  پەیمان 
خاپور  شجاعە(  )نۆتی  و  باش  بەخشینی  بەمەبەستی  كردۆتەوە 
بوبێت ڕژێمی  كردنی گوندو كیمیاباران كردنی بەهەر شێوەیەك 
عێراقی دیكتاتۆری پێشوو كە دەرهەق بە خەڵكە سیڤیلەكەی كورد 
كردوێتی ئەوە دەستی ناوەكی زیاتری كردووە، چونكە ئەوان خاكیان 
بیابانەو لەوانەش بێ هەر ناوی ئەشكەوتیان نەزانیبێ و چیاكانیان 

بۆ ڕوون نەبوبێتەوە چیەو چۆنە.
ڕژێم تەنها تانك و تۆپ و زرێپۆش و هاوەن و تەیارەی بەكارهێنا، 
بەاڵم مرۆڤە بێ هەستەكان و شەلەلەكانی كورد بێ گوێدانە ڕەگەزو 
هاوكاریی گیانی برایەتی بەخۆیاندا نەچونەوەو بونە پیاوی هێزی 
گردۆڵەكان  چیاو  سەر  ئەنفالكردنی  لەپڕۆسەی  و  عێراقی  رژێمی 
بەسەر بەرزییەوە بەڕێوەیان دەبردو هەلیكۆپتەریان دەهێنا بۆ سەر 
گیراوەكان و دەیان گواستنەوە. ڕەنگە لەو كات و ساتەدا ئەفسەری 
سەربازی عێراقی فرمێسك لەچاوی ڕژابێ و دوو وشەی وتبێ لە 
بەرامبەر ئەم پڕۆسەیەدا، بەاڵم ئەوان ئەو هەستەیان ال دروست 
نەبوو. بەڵێ دەست بەسەری و تااڵن و برۆ لەناو دڵمان دەرنەچوە 
هەمیشە لەخەیاڵ و هزرماندایە و بگرە جێیەكی قوڵی لەجگەرو دڵ 
و هەناومان بەجێ هێشتووە كە ساڕێژ بوونی ئەنفال و برینەكانیان 
یاخود  بووبێت  ئەنفال  لێ  كەسێكیان  كەسانەی  ئەو  بۆ  مەحاڵە 
كوڕێك یان كچێكی یا هاوسەری بوبێت یان مناڵی، چونكە ئەنفال 
پاشماوەیەكی  جێهێشتوین  بۆ  خۆی  حاڵی  شایەد  تراك  و  تاك 
بەڕێبكات،  بەكەسەرەوە  ڕۆژێكی  هەموو  كە  جێهێشتوین  بۆ  وای 
هەبووە لەناو ئیڤای عەسكەری ڕزگاری بووە، هەبووە ماڵی عەرەب 
بەربووەو  پەككەوتەییەكەی  پیرو  بەهۆی  هەبووە  كردووە،  ڕزگاری 
هەر  دێیەك  لەهەر  زۆرن  نمونە  مەرگەساتە  لەم  گ��ەڕاوەت��ەوە. 
گوندێكی ئەم ماڵ وێرانیەی بەسەر نەهاتبێت هەرچەندە خۆمان 
وەكو خێزان یەكێكین لەوانە كەڕزگار بووین لەم پڕۆسەیەدا، بەاڵم 



8

بەهۆی تەمەن و جیاوازی ڕووداوەكانەوە هەریەك بیرو بۆچون و ڕای 
چۆن  لەجیاوازی  مەبەست  دەگێڕێتەوە،  خۆی  سەربردەی  جیاوازو 
هەبووە لەوێ  نەبووە. هەبووە لە كاتی ژەهراوی بوندا ڕزگاری بووە 
یاخود لە تونێلی مەرگ گەڕاوەتەوە، ئەمانە هەریەك بە شێوەیەك 
گوندە  لەو  یەكێك  ئەیگێڕنەوە.  و  ئەكەن  لەڕوداوەكان  تەعبیر 
مەزنانەی كوردستان گۆپتەپەی مەملەكەتە كە لەیەك ڕۆژو كاتدا 
كارەساتە  و  بارانكران  ژەهر  دراوسێی  عەسكەری  گوندی  لەگەڵ 
نەگریسەكەی ئەنفالی بەسەردا هات لەوانەی كە بوون بە خۆراكی 

دەستی ڕژێمی دیكتاتۆر لەم گوندانەدا گەلێك زۆرن.
شارە  وەك  یاخود  جادە  لەسەر  بونیەوە  نزیك  بەهۆی  گۆپتەپە 
تیایدا  بێغەش  ساكارو  سادەو  خەڵكانێكی  نواندووە  خۆی  دێیەك 
دەژیان بە گیانی كوردایەتییەوە گوزەریان دەكردو هاوخەبات بوون 
لە پێناو پارێزگاریكردن بۆ خاك و مەملەكەت و نیشتمان. گۆپتەپە 
دیوەخانی شێخانی لێبووەو پیاوی ماقوڵ و گەورەی زۆری هەبووە. 
گوندێكی قەرەباڵغ و خەڵكی بەئەمەك و ئازای تێدا بووە. وەكو چۆن 
لە دوای پڕۆسەی ئەنفالیش ئەم خانە دانییەی هەر پێوە دیار بوەو 
قڕكردنی  كوردو  لەناوبردنی  پڕۆسەی  و  كیمیاباران  لەپاش  ماوە. 
ئەم گوندە نموونەی پاشماوە جێماوەكانی دوای ئەنفالی زۆرن وەكو 
باوك، وەكو دایك بەتایبەتی ژنان ڕێژەیان دیارە لەجێماوەكانی دوای 
پڕۆسەكە. گەورەیی و قەرەباڵغی ئەم گوندە وایكردبوو ڕژێم زیاتر 
هوروژمی بۆ بهێنێ  بە قورسترین چەك پڕۆسەكەی دەست پێكرد.

لەم كارەساتەدا ماڵ نەبوو ئەنفال و شەهیدی نەبوبێت هەبووە 
لە 70 سەر خێزان تەنیا یەكێكی دەرچووە هەیە كوڕ یاخود كچی و 
هاوسەری لەدەستداوە نمونەی وەكو پیاوی گەورەو تێکۆشەر كاك 
احمد جمیل كە خۆشی لە تەمەنی الویەتیدا وەكو هاو خەبات شان 
بەشانی شۆڕش و پێشمەرگایەتی جەنگاوەو شۆڕشی كردوە تاوەكو 
بۆ خزمەتكرن  كردووە  باشی  پاڵپشتی  ئەنفالیش  دوای  و  ئەنفال 
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شۆڕشگێڕو  كوڕێكی  هەروەها  هاوخەباتیانی.  چونی  بەهاناوە  و 
ئازای لەگەڵ ماڵ و منداڵەكانی شەهیدو ئەنفالكراوە. زۆری تریش 
كاك  ماڵی  وەكو  بوون  كوردایەتیدا  و  شۆڕش  لەخزمەتی  هەن 
علی احمد وەكو خاتوو عائیشەی خێزانی كاك احمد كە ناسراوە 
نەماوە  لەژیاندا  هاوسەرەكەی  ئێستا  كە  كەوان(  كەڵە  )احمد  بە 
خاتوو ئایشە لەخێزانێكی گەورە هەر خۆی و كچێكی رزگاری بووە 
پاشماوەی  ژنێكی  وەكو  تەنیا  بە  دەژی  لەگۆپتەپە  هەر  ئێستاش 
ئەنفال لە ماڵەكەی خوێدا، خاتوو كیژان دایكی شەهید كامەران و 
هاوسەرەكەی ئەنفالەو ئێستاش خۆی بە تەنیا لە گوندی گۆپتەپە 
دەژی و هەندێ لە مناڵەكانی لەژیاندا ماون، هەروەها خاتوو خەیاڵ 
یەكێكی تر لەوانەی لەدوای ئەنفال و پرۆسەكەدا خۆی و هەندێك 
لە خێزانەكەی رزگاریان بوو خاوەن كوڕێكی شەهیدە و لە گۆپتەپە 
نیشتەجێیە، خاتوو نەسرینی هاوسەری مامۆستا لەتیف عەسكەری 
)دایكم( خاوەن كچێكی بێ سەرو شوێنە )واتا: رووناكی خوشكم( 
هاوسەری شەهیدە لەگەڵ هەوێ  و مناڵەكانی واتە خێزانی یەكەمی 
شەهید تەنیا 3 مناڵیان لێدەرچووە كە خوشك و برامن لە پرۆسەی 
ئەنفال ڕزگاریان بووە خاتوو نەسرین 7 مناڵی ماوە ئێستا لە واڵتی 

هۆڵەندا گیرساوەتەوەو لەوێ دەژی.
مامۆستا عبداللە عبدالقادر عەسكەری خاوەن هاوسەری شەهید 
و پێنج )5( منداڵی لە پرۆسەكەدا بەكیمیا بارانەكە شەهید بوون 
ئەو وەكو مامۆستایەكی هاو خەبات ڕووی لەگوندەكە كردووە بەهۆی 
ئەوەشەوە كەماڵە باوان و خانە خوێی بووە، بەاڵم بەكەسەرێكی زۆر 
ئەو  بەر  منداڵەكانی  گوند  بۆ  لەگەڕانەوەی  كەم  ماوەیەكی  دوای 
كارەساتە ئەكەون ئێستاش دووەم هاوسەری هێناوەو خاوەنی دوو 
منداڵی ژیكەلەیە لەسلێمانی نیشتەجێیە. برای شەهید مامۆستا 
لەتیف عەسكەریە كەوەكو دوو برای مامۆستاو تێكۆشەر رویان لەشاخ 
جوانیان  گۆشەی  جگەر  چەندین  و  كوردایەتی  لەپێناوی  كردووە 



10

ئەویش  كە  عبدلقادر  ئومید  مامی شەهید  لەگەڵ  داناوە  لەسەر 
لەو پرۆسەیەدا بێ سەرو شوێن كرا تەنانەت تەرم و گۆڕیشیان 
نەبوو،، جگە لە شەهید بوونی هاوسەرەكەی و منداڵەكانی، یادی 
هەموو شەهیدی خوشك و برام بەخێر لەگەڵ ئامۆزا جوانەكانم.. 
ئاسودەبێت گیانتان ....بەڵێ برینی ئەنفال زۆرن و كەممان باس 
كردووە، بەاڵم گۆپتەپە پێش ئەم پڕۆسەیەش هەر خاوەن قوربانی 
و شەهید بووە تەمەنیان لەسەر شۆرش و كوردایەتی داناوە لەوانە 
شەهید حەمەئەمین پێشمەرگەی ئەوساو پیاوی تێكۆشەری گوند 
شەهیدی ژنان خاتوو مریەم چەند پۆلی تری شەهید وەك قادرە سور 
و ڕەزا و سعید و اسماعیل و حمید ومجید و كەریم و حەمەدەمین كە 
لەم گوندە شەهید بوون هەزار ساڵو لە گیانی پاكی ئەم شەهیدانە 
. بە ڕاستی ئەم گوندە دایكانی دوو جار دایك بوون باوكانی دووجار 
باوك بوون بۆ ڕۆلەكانی شورش ، هەروەها دایكانی نیشتمان و واڵت 
لە  هەر  دایكی خۆم  لەوانە  بینیووە  ڕۆلی خوێان  بەهەمان شێوە 
یادمە كاتێ كە پێشمەرگە ئەهاتنە خوارەوە لە مااڵن دائەمەزران بۆ 
خوان تەنانەت خواردنەكەشی لێ دەسەندین بو ڕازیبوونی ئەوان 
و خزمەتكردنیان وهەندی جار دایكم ئەو نوێنانەی كە زۆر بەالیەوە 
پێشمەرگە  هاتنی  لەگەڵ  دەهێنان  بەكاری  بوون  پاك  و  جوان 
هەمووی دەخستە بەردەستیان زۆرجار هەبوە خۆمان بێ پێخەف 
دەماینەوە ئەوەندە هەستی كوردایەتی بەرزبوو. تێكۆشەری ترمان 
زۆر هەبووە لەوانە كاك محمود احمد عبدلرحمان ناسراوە بە )خولە 
رەشاش( كە لە گەنجیەتیەوە لەناو النەی خەباتی پێشمەرگایەتی 
لە  خانەنشینە  ئیستادا  لە  هەنوكە  هەتا  هەبووە  خۆی  دەوری 
هەبوو  خنجیالنەی  دوكانێكی  پرۆسەكە  پێش  ئەو  گوندەكەدا 
جگە لەوەی كە چەكدارو پێشمەرگە بوو، هەروها دایكانی تر وەكو 
عبدلقادر  خاتوو حەپسە  لەوانە  كردن  كوردایەتی خزمەت  هزری 
عەسكەری هاوسەری شەهید شێج جەواد بێدەری )شەهید جەواد 
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تەقەی  لەگەڵ  شۆرشەوە  سەرەتای  لە  هەبووە  كاریگەری  دەوری 
شۆڕش و كوردایەتی چەكی هەڵگرتووە لەگەڵ شەهیدی سەركردە 
كیمیابارانی  پرۆسەی  تاوەكو  بووە  پێشمەرگە  عەسكەری  علی 
ناوی  بە  شەهیدە  كورێكی  )خاوەنی  حەپسە  خاتوو  بەڵێ  گوند( 
محمود( لەسەر كوردایەتی هاوسەرەكەی زیندانی كراوە بەخۆی و 
منداڵەكانیەوە دواهەواری لە دوای ئەنفال چەمچەماڵەو لەوێ دەژی 
و ژیان بەسەر دەبات لەگەڵ كوڕو نەوەكانی. خاتوونێكی تر خاتوو 
مەحبوبە دایكی شەهید دڵشاد كە بە مەحبوبەی كاكە مەال ناسراوە 
ناوەكەدا.  بەد  بووە لە ئەنفالە  بینیوە جەرگ سوتاو  هەمان رۆڵی 
بەراستی هەنگاوەكانی ژیانی ئەم گوندە هێندە هەڵدەگرێ كە بە 
ئەم شۆڕەژن  لە خۆدەگرێ  ولێقەومان  و سەربوردە  دەیان چیرۆك 
و دایكە بە ئەمەكانە مەملەكەتی كوردایەتیان ئاوەدان بێ  لەگەڵ 
باوكانی جگەر سوتاو چونكە دەستە مۆی شۆرەگوندی گۆپتەپەن 
بەرزو  سەر  بۆیە  گۆشكراون،  گوند  هەوارەكانی  هەوای  ئاو  بە 
گۆپتەپە هەمووی شەهیدەو  پیاون.  گەورە  و  شۆڕشگێڕو شۆڕەژن 
دەكرێ وەسفی  بێینەخواری  پێیدا  بەناو  ناكرێ  ئەنفالە،  شاهیدی 
جەرگ  هەیەو  ئەنفالیان  شەهیدو  كە  بكەین  ناوانە  لەو  هەندێ 
سوتاو ماڵ وێران بوونە. ئەوەی پێ رابگەین بۆ ئەم خامەیە دەی 
خەینەڕوو تاوەكو نوسین و یادێكی تر چونكە روداوی كیمیا باران 
كردنی كوردستان وەكو هەویرەكە وایە كە دەڵێن)ئەم هەویرە ئاوی 

زۆری دەوێ (
ئێمەش ئەوەی كە لە توانای باسەكەمان بێ خستومانەتە ڕوو. 
بڵێین  دەكرێ  بووە،  هەموو  خوێی  خانە  گۆپتەپەی شەهید  چون 
هێزی نەتەوایەتی وكوردایەتی سەری بە هەموو ماڵێكی ئەم گوندە 
كردووە و بردوە تێكۆشەرانی دیكەی وەكو خاڵە شێخ مەجیدی مامە 
حەسەن و خالە شێخ سەعیدو كاكە عوبێدو كاكە جەلیل و مەجید 
حاجی و خاڵە براهیم وپورە خاتوون دەیانی دیكەی ماڵی شۆڕشگێر 
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لەمانە  هەریەك  كە  تر  چەندانی  لەخزمەتكردن  هەبووە  بوونی 
پایەیەك بوون بۆ راگرتنی ورەی كوردایەتی لەم گوندەدا نموونەی 
وەكو خاڵە مەجید زۆر كەم بووە هەمیشە ماڵی جمەی دەهات ئەو 
خاوەنی ڕۆڵەی ئەنفالە و بەبووك و مناڵیەوە لەهەمان كارەساتدا 
كاكە  وەكو  گ��ەورەی  پیاوی  یاخود  هاتووە  گوندە  ئەم  كەبەسەر 
مەجیدی حاجی و كاكە جەلیل هەمان خەبات و هەمان ژیانیان 
زاماری  هەزاران  گۆپتەپە  ئەمڕۆش  تاكو  پڕۆسەیەدا.  لەم  هەبووە 
تیایە كەهەرگیز ساڕێژ بوونی نی یە و ناكرێ  هیچ شتێك ئەم برینە 
ساڕێژ بكات چونكە چاوەڕوانی بۆ ئەنفال گیران و بران سەختە.
ناكرێ  بەئاسانی وەسفی بكرێ  لەبەر ئەوە هەرشكۆمەندبێت سەری 
قارەمانان گوندی  نامرن ئەی  بەرزتان خوێنی شەهیدمان نەمرن 

شەهید.

عەشقی نیشتمان و وەتەن
تەمەنێكی كەمی زەمەن
بزەی دوولێوی بردمەوە

ئافات عومری سڕیمەوە
بەهیوای ئازادی دەژیام و

چاوی ڕوونی لێسەندمەوە
ساباتەكەم ئەی نیشتمان
جارێكی تر كەی دێمەوە
پرچی زێڕینی كیژۆڵەو
مەفتەنی تۆ بهۆنمەوە



13

گۆپتەپە گوندێك لە جوانیەوە بەرەو وێرانبوون

گۆپتەپە ئاواییەكی سروشت جوانەو  بەڕەندو  باخ و شینایی 
قەاڵسێوكەوە.  ناوچەی  و  بچوك  زێی  دەكەوێتە سەر  ڕازاوەت��ەوەو 
لەم  كەهەریەك  بێستان  كارێزو  بەكانیاوو  رازاوەت��ەوە  هەروەها 
تایبەتی خۆی هەیە بەهۆی چیاو گردۆڵەو لوتكە.  ناوی  هەوارانە 
هەر لەكۆنەوە وا باسكراوە ڕەندەكانی قەاڵی هەبووە كە سەردەمانێك 
مەنزڵگەی كچە پاشایەك بووبێ یەكێك لەو ڕەندانە دەیسەلمێنێ  
خان(  )ڕەندی  هەواری  وەكو  ناونراوە  ناوەش  بەو  هەر  هەبووە  كە 
)قەاڵی  لەوانە  یەكێك  تیدایەو  كۆنی  ئاسەواری  هەیەو   كەبونی 
جان(�ە كەدەكەوێتە كۆتایی ڕەندەكە. هەروەها شوێنەواری  بەردی 
كوڕو كچ وە دەگێڕنەوە كەئەمیش لەسەردەمی گاورەكان سەربوردەی 
خۆی هەبووە وەكو شوێنەوار لەم ڕەندەدا هەر بۆیەش بەم هەموو 
كیمیاباران و قوربانییەوە گۆپتەپە بەسەوزییەوە گەیشتە لوتكەی 
بەسەوزی  بوو  ئاواتەخواز  هەمیشە  گوندەی  ئەو  ئەمڕۆی.  ئازادی 
گوزارشت  كیمیاباران  و  تااڵن  و  سوتان  و  خاپوركردن  بمێنێتەوە 
گوندە  ئەم  نیشتمانپەروەری  س��ۆزی  و  هەست  و   لەخەبات 
دەكات، گۆپتەپە هەمیشە شەهیدو قوربانیداوە لەپێناو ئازادی بۆ 
بەخشی  بەهاری  سەوزە  لەڕۆژێكدا  ئەوەتا  نیشتمانەكەی  و  گەل 
بەپاییزو خاپورو وێرانكرا بەگازی ژەهرو كیمیای. ئەم قڕكردنە لەژێر 
ئایاری  3ی  لەڕۆژی  درابوو  پێ   فەرمانی  دیكتاتۆرێكەوە  كۆنترۆڵی 
1988 لەگوندی گۆپتەپەو عەسكەر ڕوویدا بەهۆی ئەم بۆردومانەوە 
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زیانی  سەپاو  ناوچەكەدا  بەسەر  جەرگبڕ  و  سامناك  كارەساتێكی 
زۆر بەر ئەم مەنزڵگە جوانە كەوت دەیان كەس شەهید بوون لەم 

شااڵوەدا ئەم پرۆسەیە بەقۆناغی ئەنفالی چوار ناوزەدكراوە.
كەهەرگیزاو  لێكەوتەوە  مەرگ چێنی  كارەساتێكی  ڕووداوە  ئەم   
هەرگیز لەهیچ مێژوویەكدا شتی وا ڕووی نەداوەو نەبووە، بەهۆی 
دیكتاتۆر جەژن  دوژمنی  زرێپۆشی سوپای  و  تانك وتۆپ  تەیارەو 
و شادی و ڕۆژی بەهاری خۆشی لەئاوایی سەندو بەهاری خستە 
سەر مەنجەنیقی ئاگرو درشت و وورد تیایدا خنكان لەم مەحشەرە 
ئێوارەیەدا ماڵ نەبوو ژەهر نەنۆشێت وئەنفالێكی نەبوبێ , بەبێ 
دوور لە هەستی مرۆڤایەتی ئەوەی لەم گوندەدا هەبوو  ویژدانانە 
بیابانەكانی عەرەبستان و خەفەی كردن  و  ڕایماڵی بەرەو دەشت 
گۆپتەپە  بەڵێ  گۆڕن.  بێ  و  بێ سەرو شوێنن  ئێستاش  هەتاكو 
جار  دەیان  خۆیان  بوونی  كوردستانی  لەسەر  ئەنفالیش  پێش 
هەستی  و  دڵسۆزی  لەبەربوونی  وێرانكراوە  خاپورو  سوتێنراوە 
داخ لەدڵ  كوردایەتی هەمیشە ڕژێمی بەعس لەسەر ئەم گوندە 
بووە بۆیە وەكو گوندێكی سەرجادەو سەرەڕێ دەستی ڕژێمی فاشی 
زوو پێگەشتووە جا بەڕێگەی هەلیكۆپتەر یاخود پیادەی مەفرەزەی 
سوپاو جاش، بەاڵم دوژمن هەمیشە خەیاڵی خاو بووەو سەركەوتوو 
بۆ  لەبناغەوە  گوندی  ڕیشەی  لەشكركێشیەكان  لە  نەبووە 
هەڵنەكەنرا گەرچی ئەنفالیشی كرد گۆپتەپەی شەهید وەك دەستە 
بەخوێنی  كوردایەتی  بۆ  ئامانج  لەپێناوی  خوشكی هەلەبجەكەی 
سوری خۆی بەهاری زیندوكردۆتەوە هەر بۆیە گۆپتەپە جێ دەستی 
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خۆی دیاربووەو قۆڵی لێ هەڵماڵیوە لەزۆر بواردا وەكو خوێندن و 
خوێندنەوەو دابینكردنی پێداویستی كتێبخانەو قوتابخانەو ڕۆژنامەو 
پەیامنێری كەسااڵنە ڕۆژنامەكەی كەتایبەتە بەكات و ساتی یادی 
لە  كەزۆرێك  ناودێ  جەرگەی  كیمیابارانكردنی  و  برینداربوون 
نوسەرو رۆژنامەنوسان دەست و خامەیان دەخەنەگەڕ بۆ ئەم یادە، 
بابمێنێ ڕەوتی خەبات و كوردایەتی هێزی نەتەوایەتی ناوی بەرزی 
و سروشتی جوانی ڕوبارو كارێزو كانیاوەكانی، چونكە قوربانیتداوە 
مێژووی  لەپەڕەی  هەڵوەرینت  پێویستە  بۆیە  رێزگرتنی،  شایەنی 
جیهان بنوسرێتەوە نەوەك هەر لەكوردستان، بەڵكو لەكۆی هەموو 
گەالن مێژووت هێندە پایە بەرز بێت لەگشت جیهان تا ناوەكەت  
بمێنێ و جینۆسایدی نیشتمانت بەزۆر زووبان بناسرێ تاوەكو كورد 

بە یەكجاری مافی ڕەوای دەسێنێ.

سلێمانی
بەیان  عەسكەری2013
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چەپكێ گوڵ بۆ یادی شەهیدێكی نەمر 

چیمەن حەسەن عەبدوڵاڵ
تێكەڵ  بەتایبەتی  و  سیاسەت  بەژیانی  تێكەڵ  لەوەتی  من 
كەسی  گەلێك  ب��ووم،  كوردستان  ڕزگاریخوازیی  بەبزوتنەوەی 
دیوەو  كوردایەتیم  شەیدای  دەستی  لەسەر  گیان  لەخۆبوردووی 
كەم و زۆر وانەی خۆبەختكردنیان لێوە فێربووم و یادیان لەتەختی 
0000000 خۆشەویستییان لەنێو پەردەی دەروون  مێشكم نەخشی بە 
ئەو  منیش  ئەوكاتەی  مەگەر  ناچنەوە  لەبیرم  هەرگیز  و  دڵدایە 

رێگەیە دەگرم كەچوونی هەیەو هاتنەوەی نییە0
یەكێك لەو پیاوانە مامۆستا )لەتیف(�ە

شةهيد شَيخ جةواد، شةهيد مامؤستا لةتيف، فةرهاد لةتيف، سؤران لةتيف
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سەرپەرشتی  بۆ  بوو،   1985 ساڵی  پێموایە  هەشتاكاندا،  لە 
كوتانی  بۆ  كرد  ئاغجەلەرمان  ناوچەی  سەردانی  تەندروستی 
مندااڵن دژی نەخۆشی ئیفلیجی0 هەندێك ڕێكەوت هەن چاوەڕوان 
كراونین0 هاتنی مامۆستا لەتیف یەكێك بوو لەو ڕێكەوتە چاوەڕوان 
دڵخۆش  زۆر  هەردووكمان  بینی،  یەكترمان  كە  خۆشانە،  نەكراوە 
چۆنیی،  و  چاك  دوای  بووین،  پێشمەرگە  پێكەوە  چونكە  بووین، 
گوتی:  موختار،  لەماڵی  گوتم:  منیش  دابەزیوون؟  لەكوێ  گوتی: 
موختار  چونكە  بێ،  لەخۆتان  ئاگاتان  زۆر  هاوڕێكانت  و  خۆت 
بۆ  كرد، هەستاین  ئەوەی سوپاسم  دوای  زۆر خراپە.  سیخورێكی 
جێبەجێ كردنی كارەكەی خۆمان و دەستمانكرد بەگەڕان بەمااڵندا 
بۆ كوتانی منداڵەكانیان. زۆری پێ نەچوو، مامۆستا لەتیف هات 
و ئێمەی دۆزیەوەو گوتی: ئەگەر لەماڵی موختار مانەوە لەو ژوورە 
بخەون كە چەك و تەقەمەنی لێیەو دەرگاكەش لە ناوەوە دابخەن0 
بەئەنجامگەیاند. كە چووینە  دوای ئەوەی كە كارەكەی خۆمان 
ماڵی موختار ژوورێكمان پیشانداین بۆ خەوتن و حەسانەوە، بەاڵم 
بەكەڵك نەدەهات، بۆیە ڕوومانكردە ژوورێكی دیكە، چونكە گەورەترو 
باشتر بوو0 كەسەیری ژوورەكەمان كرد واقمان وڕمان، چونكە پڕ بوو 
لەكالشینكۆف. شەو زوو دەرگەمان لەژوورەوە داخست، تومەز ئەو 
كارەی ئێمە موختاری زۆر نیگەران كردووە، بۆیە خۆی و پیاوەكانی 
تابەیانی نەخەوتبوون، بەیانی كە لەخەوهەستاین و هاتینە دەرەوە، 
موختار ئارام لێ هەڵگیراوانە گوتی: كارێكی خراپتانكرد چوونە ئەو 
ژوورە0 وا دیار بوو پیاوەكانی رژێم بەو كارەی ئێمە گەلێك تێكچوو 
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بوون وەك ئەوەی نهێنیەكی گەورەیان ئاشكرا بوو بێ، بەاڵم بەئاشكرا 
نەیاندەگوت0 ئەو ڕۆژە چووین بۆ گوندی گۆپتەپە، لەوێ دیسان 
مامۆستام بینی و گووتی: ئەوە چی بوو ! ئێوە فریشتە بوون، چونكە 
ئەو  بۆ  ئێوە  چوونی  وادیارە  دەگەڕاین  وا  هەولێكی  بۆ  لەمێژبوو 
ژوورە كاریگەرییەكی زۆری هەبوو و دەست و پێوەندەكانی ڕژێم تا 
ڕادەیەكی زۆر ئاڵۆز بوون0 لە كاتێكدا ئێمە بەماڵەكانی ئاغجەلەردا 
دەگەڕاین خەڵكەكە باسی خراپی و بەدرەوشتی موختاریان دەكردو 
دەیانگوت: ئەو پیاوە ڕەوشت نزمە ئەوەندەی بەرپرسی مونەزەمەی 

حزبی بەعس زیاتر خراپەمان لەگەڵ دەكات. 
مامۆستا لەتیف پیاوێكی خۆنەویستی شەیدای ڕزگاریی كوردو 
لەخەمی  كوردایەتی  ڕێبازی  دڵسۆزی  هەمیشە  بوو،  كوردستان 

خاك و واڵتەكەیدا بوو 0
دوای ئەوەی ئەو جارە لێك دابڕاین، بەداخەوە نەمبینییەوە، بەاڵم 
شێخانییەو  عەبدولكەریم  مامۆستا  كەبەهۆی  بووم  دڵخۆش  زۆر 
بەیان خانی كچی مامۆستا لەتیفم بینی و زانیم كە خێزانی كاك 
رەهبەری ئامۆزازای مامۆستا عەبدولكەریمە، بەاڵم بەداخەوە بەیان 
بووەو  بریندار  بەدناوەكە  لەئەنفالە  باوكی  كە  گێڕامەوە  بۆی  خان 

دوای ئەوە شەهیدبووەو چووەتە ڕیزی كاروانی نەمران0
هەزار ساڵو لەگیانی پاك و بێگەردی مامۆستا لەتیفی شەهیدی 
كوردو  ڕزگاریی  و  كوردایەتی  شەهیدانی  هەموو  و  كوردایەتی 

كوردستان0
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))عومری فەنا((

كۆرپە بووم ناویان دێرام بەهیوا...
تەنیا جارێكیش لەم زەمەنەدا

دەرفەتێك بۆمن نەسازا
عومری جوانیم گەرچی ڕۆی لەدەست چوو...

ئەو ئاواتەی كە هەمبوو گڕی تێبەربو
بەاڵم خۆشحاڵم

قەندیل شوێن پێكەی ئاوارەییم بوو
ئان و ساتێك بوو دڵ لەساز و یاد هەر نەكەوتبوو

كەگیانم پڕ لە گوللەوساچمەی دوژمن بوو
بەو ژینە سەختەوە دڵم پڕبوو لە هیوا

هێندە بژیم تاڵع نەی با ڕەشەبا
بەاڵم ئاوارەیی بەرگی هیوای پێ  فڕێدام

بەسانای بوم بەخۆڵە مێش و نەمام
عومری فەنام كە یادی لەگۆڕدایە

لەگۆڕیشدا
هێشتا دڵم بەمەیلەوە لە گۆشەی

خەڵوەتدایە  
2013
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)ئەی شەهیدی خاكەكەم(

لەناخی دڵمەوە یادت دەكەم،یادت دەكەم
ئەی پایە بەرز ئەی گەشمردەی خاكەكەم

رۆژگارێك بوو كەس نەیوێرا بە ئاشكرا
ڕوو بە ڕووی ناحەز بێتەوە، زوو دەكوژرا

تۆ بوی النەی كوردایەتیت ژیاندەوە
چیا و لوتكە و بەرد و شاخی كوردستانت گەشاندەوە

بەرەولوتكە هەڵو ئاسا باڵت لێك داو
چیش لەوانەی پێستەی لەشیان گشت دادڕین

هێالنەی گەرمت لەبەردو شاخ دروستكرد
ژینت نەخشاند بۆ ئازادی نەبەردی ، جوان و ورد ورد

یاد كردنتان سااڵنێكە ڕۆشنایی چاومانە
بۆ ئێوە نەبێ بۆ كێ یادمانە

بنوو هێالنەت بەختەوەری بێت
گلكۆی ژوور سەرت پر نوری خوداو
پڕ سەروەری بێت    

2011سلێمانی
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))پەند((

دوژمن سەركەوت بەرەو بەرزایی
هاوزمانانیش بڕیان شینایی

رەقیب بەگوندێك شارەزا نەبوو
ئەویش وەك مەیمون قڕە قڕی بوو
كاتێك دوژمنان هەڵیان قۆستەوە
خەڵكی سیڤیللیان دابەدەستەوە

ئەوان ناپاك بوون، میللەت فرۆشبوون
حەیوان هۆشی بوو، ئەوان بێ  هۆش بوون

رۆیشتن بەسەر لووتكە و  توولە ڕێ
سەیرە خورپەیەك نەهات بەدڵێ

دیارە مرۆڤنین، نەشیان بووە هەست
چۆن نشتیمانێك دەخەنە ژێر دەست

هاوزمان ڕ ێبەری بۆ دوژمن بكا
هەش بەسەری خۆی و سەری من بكا

بەاڵم پێشینان راستیان فەرمووە
گوڵێك گەر كرمی لەناوەخۆی بێ

دیارە لە گوڵی تر زوتر زەردەبێ
2012 سلێمانی
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)گەڕانەوەی گۆڕی كۆمەڵ(

ئەی چەمچەماڵی بەویژدان
گەرانەوە ئەنفال كراوان
ئامێزی گەرمت وااڵكە 

دەبا ئازادبێ  گەردنت
لەباوەشی خۆتیان بگرە
باوەفادار بێ مەفتەنت

بیالوێنە ئێسكی پەیكەر
گەڕانەوەیان لەعەرعەر

زامی سەختی چاوەروانییان بدوێنە
بروسكەی ماتەمی ئەنفال
بۆ قەاڵ سێوكەكەم بنێرە

هەستی ناسكی خەوتووانی دەستی ستەم 
مەژاكێنە

پڕ بەدەمت هاواربكە، ئەوە كاروانی ئەنفالە
لەبیابان گەرانەوە

ئەوە دیسان دایكی شەهید
فرمێسكی خوڕی خۆی ڕژاندەوە

نوگرە سەلمان، زامی كۆنی كوالندەوە
ئەی شارەكەی گوڵ و گەوهەر
شاری شەهید، شاری ڕەنجدەر

لەیادت بێت تۆ كەژاوەی
دوژمنی گەلت تێك شكاند



23

لەنێو جەرگەی شارو قەاڵت
لەسەر شۆستە و كوچە و شەقام

دڕت بەئیڤای ئەنفال دا
تۆ ڕزگاركەری ئەو دەمەی
وەكو هەڵۆ تۆ شێر ئاسا
دەستت نابوە بیناقاقای

ڕەقیب و دڕندەی خوێنخۆر، دوژمنی خوا
پێشم كەوە بۆ پێشوازی

ئەمە كاروانی ئەوانە، كاروانی پیرۆزی شەهیدانە
سەرقافڵەی كاكی تراكتۆرە

دەسرازەی سەرسەنگی منااڵنە
هۆ شارەكەی خۆراگر و ئازا و دلێر

بیالوێنە، كەس نازانێ
ئەم پەیكەرە ئەم هەیكەلە

دایكی چ منداڵێكە
یا چاوی چ كەژاڵێكە

بەبێ لەنجە لەكاروانێكی دورەوە
لەسنورێكی سورەوە

بەرەو مەنزلی ڕاپەرین هاتووەتەوە 
ئەی شارەكەی پیرە زەوی

تۆ خاوەنی دەیان هەڵۆی پایە بەرزی
پۆستەری ئەنفالی سوورمان

هێشتا الی تۆ بەجێ ماوە
وەریان گرە هێشتا گەڕانەوەی زۆرێك ماوە
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لەنێو ئاپۆرای دوژمن و
دەمی سە ڕەشی نوگرە سەلمان بەجێ ماوە

پرچی سپی مەملەكەتمان
دابهێنە و ئێسكی خماوی

پیرۆزیان بەئەسپای بەخاكی
جوانت بسپێرە .......

چونكە تێشوویان زۆر دوورە
پرپر لەخۆڵی سنوورە

چەند سەدەیەك سۆمای
چاویان ڕژاندەوە .......

بەم سەدەیە لێزمە باران
جمگەی لەشیانی خوساندوە

لەتاقیگەی چەكی خەردەل
هێندە مردن و ژیانەوە

بەرگە ناگرن، لەمۆم ناسكتر توانەوە
2009 سلێمانی
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)) حەسرەت((
حەسرەت لە چاوانی كەسدا نەما

ئاخۆ تابووت كەی دێتەوە
ئاخۆ چاوی چاوەڕوانی پاشماوەكان
بەدەم كام پاییزە وەرزی بسڕێتەوە

لەكامە بەهار ببورێت وكام ڕۆشنای بشنێتەوە
خۆزگە حەسرەت بەسەر ئەچوو

هەردوو بیلبیلەی چاوم
لە دوریتان ڕوون بێتەوە

خۆزگە كزە بای بەهاری عومری
گشت ئەنفالێك

بەزیندوی سەری لە ڕەندەكانی
هەواری دێ بدابایە و

ئەوسا بە هەناسەی گەیشتنەوە بۆ هەوارتان
ڕوخساری دێ بژیایەوە و سوربایەوە

ئیتر كۆتا ڕۆیشتنتان بەم دیدارە
بیست و چوار بە هاری ژاكاوی

لەهزری من بسڕیایەوە
لە كۆشی دایكی نیشتمان

چاوی چاوەڕوانی گشتمان بەیەكەوە
ژیر بوایەوە 

2012 سلێمانی
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)بیست و چوار ساڵ ((
بیست و چوار ساڵە هەڵوەرینی یادمە

لەم بەهارە پڕ گوڵزارە دائیم شین و زارمە
دەیان هەزار ئێوارە واتێپەڕیون 

هەموو ئێوارەیەك هەر لەگۆشەی یادمە
سوتان و كوژران و ئەنفال

زیڕەی ژن و كچ و مناڵ
لەو ڕۆژەوە هەمیشە هەناسەی ساردمە

بیست و چوار ساڵ تێپەڕیوە هێشتا تەرمی
تەریوتان لە بیابان نەهاتەوە

هێشتا چاوەڕوانیتان لە چاوانی دایكی ئەنفال
نەسڕاوەتەوە .

ئەم هەموو ساڵە بەسەر چوو هاوار
گوێمان بە بیستنی دەنگ و ڕەنگی

پاكیزەكان نەزرنگایەوە !
وا بیست و چوار ساڵە لە گوند و هەوار

خەڵكی و شێخان دەناڵێنن .
شین و ڕۆڕۆیە، هەر ڕۆڵە ڕۆیە

بۆ ئێسكی بێ  گیانی تۆیە 
بۆ ئێوەی گڕ گرتووی دەشتی بیابان

بۆ هەموو ساڵێكی یادو فرمێسكی كیمیا باران
2012 سلێمانی
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)) بە دوو جەمسەر دڵ لێدەدا ((

كە خۆرهەڵدێ بەرەو جەمسەری ئاوابوون
تیشكی یەكەو بەاڵم سێبەرەكەی دوا نەن

لەگەڵ یەكەم هەنگاویدا سێبەرێكیان وەك زۆر دارە
ئەو زۆردارە بۆ دووەمیان ژەهری مارە

ووشەی یەكەم لە الی هەموو جیهان خۆشەویستە
بەاڵم بۆ گەلێك كە ناوی كوردبێت هەر نەویستە

بەكوردی وتیان ئەمە پەندە تازە هاتوو، كۆنە خەاڵت
سێبەری ئەم جۆرە خۆرە الی كورد هەاڵت

كە چاو كوێر بوو یەكەم سێبەری نابینێ
دڵ سست دەبێ یەكەم ترپەی ناو ناهێنێ

یەكەم لە پەیكەری دێوە زمەیە و یار نایبینێ
دووەم لە شوشە ناسكتر یاردەدەوێنێ

ئەمە باوە وەكو پیشە لە الی كوردە و دیاردەی ماوە
بۆ یەكەمی هەرچی كردووە وەالی ناوە
ئەی نازانن جامی شادی الی یەكەمە
دووەم سێبەر لە بەاڵیەو هەر پەركەمە
ئەگەر سێبەری یەكەمی خۆرت دەوێ

گەر دەتەوێ ئەو جوانتر بێ و بەسەركەوێ
دە دەستی ویژدانی بگرە و دڵی بەوە
لە دوایدا ئەو خۆرەیان وا لە بیركە

كە بۆ جارێك هاتە گۆبەندی دڵتەوە
ئەستەنبول توركیا 2012/9/6
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)) تێشووی عەشق ((

تێشووی عەشق ئاسان نیە
بەبێ هودە لە دەستی بەی

ئەوین كەشتی سەردەریایەو
دولبەریش دەریا وا نێتی

ئەگەر سینەی ڕقووكینە لێی بگەڕێ
وەك گەوهەری ژێر دەریا یەو

هەمیشە یار میوانێتی
ئاوات زۆرن لە نێو دەریای عیشق و ئەوین

نمەی چاو مۆمی تەمەنی بۆ هەڵدەگرین
بۆ ئەبەدی بە بێ ترس لە كونجی دڵ

هەڵدەتوتێین
شەم شەمە كوێرە واز بهێنێ

مەلی ئاواتمان باڵبگرێ و
هەڵنەلەرزین ترس لە دڵمان نەمێنێ

كەشتی دڵیش لە نگەر بگرێ و
ماسی لە ژێر ئاوی

ڕونی دەریاوە بەبزەی
لێوی پێ بخە نێ

حەوش و كەناری ئەو كەشتییە
دەكەین بە بازاڕی گوڵ و

بەو گواڵنە باخچەیەك لە ژین دەچێنین
دەستی هەرچی ئاوات هەیە
بە پەڕەی گوڵی دەسپێرین

ئەسپی خەیاڵی زەمەنمان لەو ساتەدا
سم كۆڵ بكا بحیلێنێ

ئیتر كەس نەگات بەو تێشووەی
كە لە هەگبەی ئەشق دایە.

سلێمانی 2009
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بۆ شەهید هەژار

خۆزگە بێ  الوەی جوان و گەنم ڕەنگین
كوڕی خوێن گەرمی دڵ نەخشین

كۆڵی زەمەنت چی تێدایە
وابێ  سەبری لەم دوونیایە

وتم من هەژارم ناوە....
لەكۆپلەی دڵ بۆنی گەرمی

هەناسەی ساڵحێكم لەهەناوە
دڵم بۆ دیداری دەكوڵێ  و
ڕوحم تێشووی زۆرماندوە

لەوانەیە وەكو مەلێكی بێباڵ بێم و
ئاوات و خۆزگە هەڵبفڕێ 
بەدەم كزە بای بەیانیانەوە

تیشكی گەالوێژ بكەوێ  و نەیەتەوە
بەرەو سەفەری دوورم بەرێ  .....

فرمێسكی گەالوێژ نەسڕم و
بەرەو ژووری ساڵحم بەرێ 
ئەوسا كۆسپەكەم بەجارێ 

نامەی ژینم پێدا دەڕێ  و ناگەمەوە
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))وەرە باپێكەوە بگرین((

وەرە باپێكەوە بگرین
ئاخۆ كاممان زوتر دەمرین

منم یاتۆ
عەشق یاخۆ

گۆپتەپەی یەكەم
یا ڕاماڵینی گەلەكەم
وەرە باپێكەوە بگرین

فرمێسك لەیەكتر بەرین
تۆ بۆ خۆت و من بۆ ئەوین

ئەو ئەوینەی  تیایدا خنكاین
تیایدا ئەمرین لەگۆپتەپە

لەو هەوارەی بو بەگڵپە
ئێوارەیەك  نەشو و نما

هێدی هێدی كپ بوو سوتا
ئالەم كۆچە ناوەختەدا
نزاكانیان ئەگۆرییەوە
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ئەمیان بۆ ئەو
ئەویش بۆ ئەم ......

ئیدی وەرە بۆیەك بگرین
بەیەكەوە گۆڕێك بگرین

با لەو دنیا 
لەساتی شین و ڕۆ ڕۆدا

یەك خاك مالە باوانمان بێ
بائەوخاكەش هەر ئێرە بێ
لەناوجەرگەی گۆپتەپەبێ

گۆپتەپە بێ ....
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))نسێی ئێوارە((

نسێیەكی ڕەش واهات و مەالحەتی
ئەم ئێوارەیەی داپۆشیی

عەسەسی شەوانە هات و
نەك هەر مرۆڤ  هەرچی باڵندەو زیندەوەرە

هەرچی لەڕووباری ئەو دەڤەرە
لەخاكی جوانی ئەودەمە

بەهەستی رەشی ژەهراوی
گیان و ڕوح  و ئاسەواری

هەموو گوندی وا داپڵۆسی
بەسەر خاكدا تۆزی ژەهری كیمیاباران

غەوغای مەخلوقە و لێك دابڕان
ئاهو  ناڵەوبەر بادی ئەو

تێكەڵ بەڕووخساری زەوی بووەو
تاریك بووە ئاسمانی زێ

ئاڵۆزەو مەدبوورە دێ
ویژدان مردوە ڕەقیبمان
كەوتۆتە خنكانی دێ

وەكو مێروو بەسەر قەاڵی مەڵبەندی دێ
بەسەر خاكما بەسەر لوتكەی هەورازە ڕێ 

ڕژاونەتە دارستان و سەوزە بەهارەكەی ناودێ
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لەم مەحشەرە سروشك بو بەمیوانی
مەهلەكەی ماڵە باوان .......

هەر مەرگەو مەرگ !
مەرگی الو پیرو  مەرگی مناڵ

مامزو ژن و ئەرخەوان
كراسی ژەهر بڕا بەقەد بااڵی

بووكی  بەهاری ئێوارە
بڕا بە بە ژنی ڕەندو هەوار

بڕا بەمەرگی دایە گیان
واسوتەنە  چەندان خونچە هەڵوەران

خوڕەی شەپۆلی زەریای شینم بێ
چرپە ما !

تیراژێدیای ڕووی ئێوارەی
ئەم مەحشەرە لەنێو چاوانی دوژمن  درا

مەگەر دوای ئەم هەموو كوشتنە
ئەم هەموو سوتان وخنكاندنە

ئەم هەموو زیندە بەچاڵ كردنە
ناڵەی ئەم  هاتوو هاوارە

ئەم مەملەكەتە وێرانەیە خارە
واگەیشتە عەرشی خودا

زۆرداری ئەم هەموو زوڵمە
ئەم حەمكە لەناوبردنە
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سروشت وایە هەر كۆتایە
هەربە پەتی سێدارە وە

خۆشی ئەوا هەڵواسرایەوە
ئازیزەكانم ئەنفالەكانم

براو خوشكان و باوكی نازدارم
ئەو ژەهرەی ئێوەی خامۆش كرد

چەم وكانی و مەل و باڵندەی
گشت بێ هۆش كرد

بەمەرگی ناوازەی ئێوە
بیابانی واپڕكرد

ئەم ڕەقیبە سزای سێی پێنجی لەخۆگرت
مەدالیای ڕوورەشی وەرگرت

سزای مەرگی بەربەیانی هەڵەبجەشی لەئەستۆ گرت
ئاسوودەبن . پەڵەڕەشی ئەم رۆژگارە

دڵی زاماری ئەم چەند ساڵە
لەیاد نەچووە

بو بەگڕ بوبە ئاگر
بەگژ دوژمندا چووەوە ....

بەخوێنی ئەرخەوانی ئێوە
نەئەندێشەیەو نەخەونە

پێیان دەڵێم ئەمرۆ ئێمە رزگاربوینە
بەخوێنی  خەست و سووری ئێوە
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وا خۆری ئازادی هەاڵت 
تاجی ئیفتخاریتان بۆ سەندین

نەك هەرداری ئازادی, ئیفتخاری
بەهاری كوردتان بۆ سەندین

لەگەڵ ئێوە بە  نیازی چاوەڕوانین
دەستی شەهید لەنێو دەسمان

تائەوساتەی لەگەڵ ئێوەش
بۆیەك بژین بۆیەك بمرین

كۆتایی2012
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))بەچاوی خۆم كەبینیم((

بەچاوی خۆم كەبینیم مەرگی ئازیز
لەوڕۆژەوە گشت وەرزێكم بوو بەپایز

ئینقالب و كیمیاباران
تۆپ و هاوەن گولەباران

شەوی تاری پێ بەخشیم و
فێری گریەو زاری كردم

لەتەماشای وەیل و هاوار
شادی و خۆشی و بزەی بردم

بناغەی ژینی تەكاندم ئەم هاوارە
هەواڵەی پەت و خنكان و دەشتیی

بیابانی كردم
كەگوزەشتم بەنێو تەرمی كیمیا باران

ئەژنۆ شكاو بەنێو رۆحی خۆشەویستان
هەرمرۆڤ بوو پاڵیدا بۆوە بەمرۆڤ

هەرمناڵەو بەبەرسنگی دایكەو هێنابوی كەف
دەسرۆكەی سەردەمی زامار

پتر سیەكانی گرتم
ئەم دیمەنە پەیتا پەیتا
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بەرەو مەحشەری ئەبردم
هەناسەی  تاڵم هەڵ ئەمژی

لەبۆنی سیر و سێوی
رزیو لەبۆنی پیاز

لەكوچەی رۆحم لە رێگای
ئەم غوربەتەم

فرمێسكی كیمیاییم دەسڕی
تالەكۆتایی ئەم مەحشەرە

رێگای دوری  و دابڕانم
بەدەم ئاوارەییەوە بڕی

كۆتایی2012
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))زمانم الڵە((

چاو بەفرمێسكم زمانم الڵە
هاوبیریم لەگەڵ ڕۆژگاری تاڵە

دیارە عەیامێك وابەسەرچوە
بەسەر خەرمانی گڕ با بردووە

چاوی چاوەڕوان فرمێسكی چۆڕا
بەاڵم ڕووخسارتان لەدڵ نەچۆڕا

لەژێرسێبەری داری خەیاڵدام
هەروەكو ئەوەی ئامادەبن الم

جارجار دەمزانی وەنەوز دەمگرێ 
سات بەسات لێتان دەبم بێ  بەری

ئەوسا دەمزانی ئەمە كۆتایە
ئەمە دواجارە و ترپەی پێ  نایە

سووتماكە دڵم وەكو پشكۆیە
جەرگی پیرەڵۆك بۆمەرگی تۆیە

سەبورم بەوەی ناوت دەهێنم
بەاڵم  سەدحەیف خۆناتان بینم

تازە تەریوە مەلی ئاواتم
وەكو ڕەهێڵە هەمیشە التم
بەو ئاواتەوە دەژیم لە ژیان

تاكو كۆتایی  دوا مەرگی بەیان
2012سلێمانی    
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)) وێنەكەم((

ئەم وێنەیەی تۆ دەیبینی الوە
منم كەدەڵێن هەژارم ناوە

سوڵتانی شاخ ودەشت وچیا خۆم
دەروێشی كورد والدێ و  هەوار خۆم

تێشووی ژیانم پڕە لەچیرۆك
كەڕشتوومە خوێن تنۆك بەتنۆك
گەنجی و الوێتیم لەم رێگە دانا
چونكە پیرۆز بوو ئەم كوردستانە

بەسەر لوتكەی شاخ , چیا هەڵگەڕام
دوژمن ببینم من بدەم وەاڵم

پێدەشت و خاكی ئەم نیشتیمانە
چەند شیرینەو چەند لەالم جوانە

گیانم فیدا كرد لەمەڕ ئازادی
بۆ ئێوە بمرم بژین بەشادی

ئێستاش ماڵئاوا دوا وێنە و هەوار
لەیادتان نەچێ  گڵكۆی مام هەژار

2012سلێمانی
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))ڕۆڵە مەگری((

ڕۆڵەكەم مەگری گوڵەكەم مەگری
منیش وەكو تۆ چاوبەگریانم

بێ  زارو بێ   كەس  دڵ بریندارم
بەاڵم چی بكەم ژین ناهەموارم

منیش لە ژینا زار و  بێزارم 
نەبا ڕەقیب لێم  تێ بگا
ڕەنجی دونیام بچێ  بەبا

ڕۆژ دەڕوات و تەمەن دەم با
هێزی بازوو سست بوو نەما

بەاڵم گوڵم تۆ دەزانی
 هێشتا منداڵی جارانم
بەم یادەوە وازی دەكەم

بەچرپەوە بانگی هاوڕێكانم دەكەم
ئەڵێم وادێم شار گڕ دەدەم

ئەی نابینی كەوشی منداڵیم وا لەپێ
لەكۆاڵندا وازی دەكەم لێرەو لەوێ 

بەاڵم گوڵم تەنیا مەگری
كەی تۆ بەرگەی گریان دەگری
خۆشی ڕۆیی چارەنووس هات

بوو بە ساڵی قڕی و نەهات
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بە یەكەوە بەكوڵ دەگرین
ئاخر گوڵم هەرتۆ ناگری

هەرتۆ خونچە والسك ناگری
منیش  گەرووم پڕگریانە

سوراحیە چاوەكانم بەئەسرینەوە پڕ ژانە
ئەوەتانێ  وەكو هێشووی وشكە ترێ 

گەرووم ڕەنجی نەخۆشی دەگرێ 
جا نازانم چی خەزانێكی ترە  یەخەم دەگرێ 

بۆیە گوڵم تەنیا  مەگری
ئەگەر تامەزرۆی گریانی وەرە بۆالم

بەكۆتایی جووتێ  مەرگ
 باخێك لەپایز دەچنین

بۆ هەتایە بەیەكەوە خەفە دەبین
2012سلێمانی
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))ئافاتی ژین((
خۆزگەكانم هێندە زۆرن

وام دەزانی هەرگیز ڕەگیان لەبن نایە
نەم دەزانی بۆ هەركوێ  چووم

ئافاتی ژین لەگەڵمایە
برینی كۆنم هەر لەداڵیە
بەاڵم دڵم, زامداریش بێ 

ئاواتی زۆری تێدایە
كە هەرگیز كۆتاییان نایە

دڵم دەسووتا بۆ هەوری ڕووخسار
لەدڵم دابوو هەزاران پرسیار

مەینەتیم زۆر دی بەدەم خۆزگەوە
كەمێك لەئاوات هات بەدەنگمەوە
وتم ڕەنگە هەر ئەم مەیلە جوانە

كوروشك بكا بەسەر دڵماندا
بەاڵم ڕەهێڵەی باران و زریان بێ  بەزەییانە

پێیان نا بە سەر هیوای گوڵماندا
خۆزگە و مەیلمی زوو تواندەوە

وێناكەی دڵمی داڕماندەوە
دواجار بەخۆم وت ئێستا فەوتاوم

بەهار نەی هانی گوڵزار و ناوم
2012سلێمانی       
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))جودای((

مەمكە نائومێد بابەی شیرینم
داستانی كیمیا ژینم لێبەرێ 

بەبێ  مەزار و بێ  گڵكۆی پیرۆز
باوەشی گەرمی تۆم لێ  بسەنێ 

تەزیون دەستەكانم
ترس گیانمی گرتووە

جێم مەهێڵە بابەگیان
ئاواییم لێ ونبووە

دونیام تازە شڵەقاوە
كوختی ژینم ڕماوە

ترپەی دەنگی هیچ نایە
خامۆشە دڵی دایە

هەمیشە ترس لەتوێی دڵمە
بۆیە پەشێوم بۆیە ڕۆ ڕۆمە
نامەوێ  لێت دووركەومەوە

ببمە گڕ ,بە ڕەشەبا
ئەی كانگای سۆزو وەفا

تا لەباوەشی گەرمت ئارام بگرم
ئەوساكۆتایی بێ  تەمەنم
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ئاسۆم بەتۆوە ڕوون دەبێ 
سۆزی دڵم ڕابژەنێ 

ئەمجارەش ئەڵێم بابەگیان
دوای تۆ كێ  بگرێ  نازم

خۆ سۆزی دایە نەما
تاوەكو پێ  ی بنازم

گەرتۆش بەجێم بهێڵی
پایز پرسەم دەگێڕێ 

ئەوسا لەتۆ بێ  بەری
گڵیش مەیلی دەگۆڕێ

2012سلێمانی
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))دابڕانت هێندە سەختە((

گەر دەمزانی دابڕانت هێندە سەختە
من خۆم ئەكرد بە بوستانی دەوری سەرت

گەر دەمزانی كۆچی دوریت لە ناكاوە
هەموو گەردونم دەپێوا تا بگەم پێت

دە ئێستا كە لەم كاتە ناوەختەدا
لەم ئێش و ئاریشە سەرسەختەدا

چی لە دنیای خاڵی بكەم
چۆن بە خەونەكانت بگەم

بە كام ئازارت ڕابگەم
كامە ڕیشەی خەمت ساڕێژ بكەم

من لەگەڵ ئەگەری ژیندا
بە خەیاڵی هاتنەوەت بووم

دڵم  بەرگی ئاواتی لەبەردابوو
هەرچی ڕۆح و جەستەم هەیە

لە چاوەڕوانی تۆدا بوو
وام دانابوو كە بێیتەوە فرمێسكی 
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لە چاوان قەتیس مابووم بسڕیتەوە
 فرمێسكەكان بكەم بەو دەریایەی

ڕوحم مەلەی تێدا دەكا
خۆزگەو چاوەڕوانی پێ ئاو بدەم

بەاڵم كۆرپە بێ نازەكەم
ئاوا ت و هێزی دڵەكەم

تۆ یەخەی كراسی بەرمت دادڕی
بەم چەشنە  هەموو خۆشیت لە دڵم سری
نە بە دونیا گەیشتیەوە نە بە واڵتی دایكت

نە بە خوشك و نە بە برا نە بە یارت
لە عومری جوان

كۆشی گەرم
لە بۆنی سۆز

لە هەمووت كردم بێ بەری
دەریای  فرمێسكت پێ ڕشتم

چاوەڕوانی خۆشی و ئاواتەكانی كوشتم
دایم دەست بە دوعاوە
بەهەموو هیواو بڕواوە

نزایەك بۆ گەڕانەوەت
نزایەك بۆ برینەكەت
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هەموو نزاكانم دواند
بەاڵم بێ دەسەاڵت دەستە وەستان

لەسەر پێخەفی خەم و خەفەت دائەنیشم
ڕۆژێ بە خەیاڵی گۆڕەكەت

ڕۆژێ بۆ كاڵیی وێنەكەت
بوو بە پیشەم

دەژیم  بەدەم یاد و یادگارەوە
ئەڵێم سەختە دابڕانت
بە گەروی پڕ هاوارەوە

شنە با بەگەروی زۆر كەس دەكەوێ
بەاڵم تەنیا من چاوەڕوانم

نایە سەرێكم لێ بدا,لەبەر چییە ,نا, نازانم
بەڵكو كۆرپەی دڵی خەمبار ژیر بێتەوە

تا بە دیدارت شادبم و ئەویش منی بیربێتەوە
2012 سلێمانی
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))ئەمڕۆ((

پشكۆی دڵم گڕ دەگرێ
پێم دەڵێ سبەی
ئەم شارە دەمرێ

گوندو هەوارم بە جارێ 
دەبنە كورەی مەنجەنیق و

هەرچی لوتكە هەیە دەڕمێ
پرسیار مەكە بڕۆ تا ماڵی دایە عایشێ

ڕانەوەستی
بزانە وەسێتی چی یەو چی لێت دەوێ 

لەو سەرەوە لە هەواڵی زێ بپرسەو
بزانە چۆنە ڕەنگی,چۆنە هەستی

ئاوی كام كانی دەوێ 
بیدا لە ڕوخساری واڵت
گۆمی كام چاومی دەوێ 

حەز بە چی ڕەنگێك دەكات 
كام ڕەش و سوری دەوێ 
یاخود سپی یا ئاگرین

بە چارەی كام ڕوح دەسرەوێ 
من چیبكەم چیم پێدەكرێ

ئەم داستانە كۆست كەوتووە
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مەلی كام داری دەوێ 
بۆیە دڵنیام دڵی ڕووبار

وەكو دڵی من گڕ دەگرێ 
چاوی ئەویش وەك چاوی من

فرمێسكی بەخوڕ لێ  دەڕژێ
سەدای ئەمڕۆ گڕگرتووە
ئاخۆ كام چارەی دەوێ 

خنكان و
سوتان و تااڵن

كام گڕو كڵپەی دەوێ 
ئێوارەیەو هێدی نابێ

نەخشەی ئەنفال
بەردو شاخیشی هەر دەوێ

ئەم پشكۆیە بە پڕیشكە
كۆمەڵێكی زۆری دەوێ 
ئیتر ڕازی پشكۆی دڵم

بۆ ڕووبار با دەركەوێ 
كە ئەمڕۆكە مەرگەو مەرگ

دە با بڕواو بەڕێ كەوێ 
2013سلێمانی
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))یادەوەری و شیوەن((

ناكرێ ئاستەمە
یادەوەری و شیوەن

خنكانی وەتەن
بخەمە گۆشەی تاریكیی زەمەن

ئەگەر نەیەمە دیار لوتكەی
بەرزی قەاڵی دێرینم

گەر نەیەمە دیار گڵكۆی پیرۆزی
 قەبری شەهیدو

نەیالوێنمەوە دڵی پڕ سۆزی
ئەی هەگبەی ڕۆژ و  ئەمڕۆی

پڕشیوەن بە چ مێژوویەك بگەیەنمەوە
كە من پێم وایە هاواری شەهید

لە قەدو بەژن و بااڵت ئااڵوە
مەیلی گشت گوڵی ئەم چاخە ڕەشەی

الی تۆ داناوە
ڕەشەبای شەوی ئەم سات و كاتە

الی تۆ نوسراوە
بۆیە هاودەردم سكااڵ مەكە

كە هاتووم ئێستا لە گۆشەی
لوتكەت خۆم خۆم دەدوێنم
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هەر خۆشم دێم و تارمایی
دڵم بەتۆ دەسپێرم

دەمەوێت ئەمشەو وەكو شەهیدێك
خاكی پیرۆزت لە ئامێز بگرم

بە مشتێك لە خۆڵ بكوژێمەوەو
بۆ هەتا هەتا هیچ جێت نەهێڵم

ئەوسا دەزانی لە چی دەڕوانم
بۆ چییە هاوارم

ئازارم چییەو بەچی خەمبارم

2012سلێمانی       
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))ڕەشەبای شەوێ((

بەدیار ڕەشەبای شەوێكی ماتەم
بەدیار بەرزایی پەیكەری هاودەم

دانیشتبووم بۆ خۆم
خەمبار دڵ بە خەم

تاریكی ئاسمان جار جارو دەم دەم
ڕای دەچڵەكاندم لە تاسەی داڵغەم

دەیبردمە كۆشكی ئەستێرەی بەرزی
دەی ووت....

ئەی بەندەی پەت لەملكراو
ئەی دەروێشەكەی ڕۆژگاری سواو

چی وای لێكردی
چی لەم شەوەدا دڵ گۆشی كردی

وتم پایە بەرز كۆشكی ڕازاوە
بە نیگای ئاسمان

سەرم سوڕماوە
سەرەپا ئەمڕۆ ڕەشی خماوە

تاریكە سەری, تیشكی ڕوناكی لە ڕوو نەماوە
چ كەسێك هەیە بەم ئێوارەیە
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بگرێتە باوەش چیای زەبوونم
چ كەسێك هەیە ببێتە سایەو سازی دەرونم .....

هاتوم فرمێسك بەتۆ بسپێرم
بەخاكی جوانت سەبوری بێرم

شین وهاوارم گریەو گردارم
لوتكە و تەالرو قەاڵو بنارم

بیرەوەریی تاڵ مەزاری شەهید ئاوی چاوم بێ ....
نەیەمە دیدار قەاڵكەی هاوار

ئەم فرمێسكانەم بەكێ ژیر دەبێ 
2012-سلێمانی      
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))الشەی ئازیزان ((

پەیكەر پەیكەر بەو خۆڵەوە
الشەی ئازیز دەهێنمەوە
نانوم ئەمشەو بۆ ڕابردوو

وشەی خوێنین دەهۆنمەوە
كورد وتەنی گۆڕ هەر گۆڕە

خۆل هەر خۆلە
بەاڵم من گوڵم  لێ  هەڵوەریوە

ئێسك و پەیكەری بێ  ناز ڕزیوە
بۆیە بۆن و یادی كۆنی
خەونەكانمی وا تەنیوە

گوایە زەمینیان زۆر دوورە
ئێسكیان لە هەگبەی سنورە

لە پێش چاوم ئەم ئێسكانە, هەریەكەیان
دەڵێی كافورەو لە زیوە

با میللەتم دەس هەڵبرێ و دەنگ هەڵبڕێ 
بە دوژمنمان بڵێ بمری
بۆ نەمانی ئەم السكانە
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بۆ ئەم پەیكەرو ئێسكانە
دەبڕۆ دەرگای چارەنوست ڕەشبێت
دڵی تۆش وەكو دڵی من لە گشت

خۆشییەك بێ بەش بێت
دەرگای سنورت تەنیوە
تەنافت بۆ هەڵواسیوە

بەاڵم جەالد بۆئەم تاوانە
رۆژێك دادێ

هەرچی زۆردار و پیاو كوژە خۆی دەكوژی
گۆرێك بۆ خۆی هەڵدەكەنێ 

ئا ئەو ساتە پەیكەرەكانم گوڵ دەگرن
بە السكی گوڵ قوڕ قوڕاگەی دوژمن  دەگرن

ئەم گواڵنە كراس بۆ پەیكەرم دەبڕن
سنوری دەستكردی تاوان

سەری خۆی بۆ هەتایە هەڵدەگری
2012سلێمانی
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ويَنةكان
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هةَلدانةوةي طؤِرَيكي بةكؤمةَل لةطؤثتةثة لةساَلي 1991
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ِرةبييةكي ِرذَيي ثَيشووي عرياق لةئاغجةلةر

سةر ِرَيطاي ئاغجةلةر - طؤثتةثة
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ناو شاري ئاغجةلةر

ثامشاوةي فةوجَيكي سةربازي ِرذَيي ثَيشووي عرياق
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قةيسةري كؤني ئاغجةلةر كة باوكم درومشي لةسةر نووسيوة

طةِرةكي ئاغجةلةر كة خؤمي لَي طةورةبووم
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ئاغجةلةر-ئةو ماَلةي كةتيايدا طةورةبووم

بةيان لةتيف لةهةمان ماَل ئاغجةلةر
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ِرَيطاي سةرةكي طوندي طؤثتةثة

سروشيت طوندي طؤثتةثة لةبةهاردا
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خاتوو كيذان خَيزاني كاك حسَي دايكي شةهيد كامةران

خاتوو خةياَل خَيزاني كاك مةجيد )حةمان(
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خاتوو عايشة خَيزاني كاك امحد

منداآلني طوند
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قولةي ماَلة باوان

ِرةندخيان
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ديةني ئةو ئةشكةوتةي خةَلك وةك حةشارطة بةكاري ئةهَينا

بةيان لةتيف و طوآلَلة سوورةكاني بةهار-ضةمي مساقان
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ضةمي مساقان

سروشيت ِرةندخيان
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كاك ئةمحةد عةلي، كوِري كاك ِرةفيق - ئةشكةوتي ضةمي ِرةندخيان

كاك ئةمحةد - بةيان لةتيف )ئةشكةوتي ضةمي ِرةندخيان(
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بةيان لةتيف ديةني ئةشكةوتَيك كةئَيستا ثِربؤتةوة

ئةو شوَينةي بةشَيوةيةكي سةرةكي كيمياباران كرا
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ئةشكةوتَيكي ثِربؤوة لة ضةمي مساقان

مامؤستا وشيار )بان مساقان(
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ديةني ثردةكةي طؤثتةثة - ِرةندخيان

كارَيزي شَيخ برج ئَيستا ثِربؤتةوة
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بةيان لةتيف )باني شَيخ برج(

هةَلكؤَليين ناوي خوا لةسةر ئةشكةوتَيك لةناوضةمي مساقان
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ذنة جوتيارَيك لةطوندي عةسكةر 

طؤِرستاني شةهيداني عةسكةر
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طردي نةورؤز - ئاوايي عةسكةر

طؤِري ثؤلة شةهيدَيك لةطوندي عةسكةر
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شوَينةواري كؤنرتين ِرةبية لةسةر ِرَيطةي عةسكةر

ثرؤذةي ئاوي طوندي طؤثتةثة كةثَيشرت جَيطةي ِرةبيةي دوذمن بووة
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سروشيت ئاوايي كاني بيي و ضةمة خِركة

ديةنَيك لةطوندي طؤثتةثة لةئَيستادا
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ديةنَيك لة ِرةندخيان سةر زَيي بضووك

سروشيت طوندي طؤثتةثة لةبةهاردا
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قةآلي طؤثتةثة

سةيرانطاي ِرةندخيان
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سوپاسی ئەم بەڕێزانە دەكەم كەهاوكارییان كردم و 
ماندوو بوون:

بەڕێ��ز مامۆس��تا عەبدولكەریم ش��ێخانی كەئەركی 
پێداچوونەوەو هەڵەچنی لەئەستۆگرت

رەهبەر سەید برایم
مامۆستا فایەق

مامۆستا نەجات رۆستی
خاتوو گەالوێژ لەتیف عەبدولقادر

خاتوو خاوەر سەید كاكە
كاك شێخ حەسيب 

هەوراز جەمال
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     بەیان لەتیف عەبدولقادر عەسكەری

-لە 1973/2/11 لەدایك بووە.
ڕۆژنامەنووسی-پەیمانگای  بەش��ی  -دەرچووی 

تەكنیكی سلێمانییە.
-) 24 ( کەس��ی لە باوک و نەنک و مام و براو 
خوش��ک و خوش��کەزا ئامۆزا ل��ە کیمیابارانی 

گۆپتەپە شەهید کراوە
-هاوسەرگیریی کردووەو خاوەنی چوار منداڵە

-لەچاپکراوەکان��ی )گۆپتەپە بوک��ی خوێناوی 
کەرکوک(و )بۆنی سێو لەقەاڵسێوکە(


