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دۆزەخ
مهلهکشا له کۆپلهيهکی شيعری تهنيا ،پ ناس کی خۆيمان بۆ
دەکات ،بهواتايهکی بهيان کی گوزەرانی خۆيمان بۆ دەخاته ڕوو.
ئ ستا ،تهنيا ،تهنيا ،تهنيا
له شهقامه چۆ هکانی ڕۆحی خۆمدا ،سهرگهردانم!
وەک شهپۆل کی ياخيم و
له دەريای خۆم هه بڕاوم
هيچ بهندەر ک باوەشم بۆ ناکاتهوە!
ئ ستا ،ل رە ،شاعير کم
زامهکانم دەهۆنمهوە
گۆرانی ب ژ کی تهنيام و
له شهو کی ب بوردا..
دەنک دەنک
خهمهکانم دەنووسمهوە!
***
شاعير خهمی خۆی دەهۆن تهوە ئ مهش لهبهشی يهکهمدا چهند
تنۆکی ڕندۆکمان بۆ مهرگی پڕ له ژان و ئازاراوی مهلهکشای
گهورە هه وەراند ..ل رە و له بهشهکانی ئايندەدا ژيان و
شيعرەکانی دەخهينه بهر ڤۆکۆسی تايبهتی قسهکردنمان به پلهی
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سهرەکی لهسهر ناوەڕۆک و ئهوجا ڕوخساری شيعری ئهم
شاعيرە.
وەک ل رەدا ڕايدەگهيهنين ئامانج دۆزينهوەی ئهو بيرۆکه و
وشه و هزر و ئاماژە نهتهوەييانهن که جهوههری دۆزی
نهتهوەکهی مهلهکشا پ ک د نن و له ناوەڕۆکی خۆيدا کرۆکی
شوناسهکهيان هه گرتووە و بارگاوين به مانايهکی پيرۆزی تا
سهر ئ سک ڕەوا .پرس ک که هيچ کهس کی خاوەن بههای
نهتهوەيی ،ناتوان خۆی ل ﻻدات و ناديدە بيگرێ ..کهواته بۆ
شاعير کی ههست ناسکی هزر گهش ،ههر زۆر سهخته لهو
ئهرکه خۆی بدز تهوە .مهلهکشا زۆر جاران خۆی پا هوانی سهر
شانۆکه بووە و تا وی زيندانی کراوە به گهروودا .چونکه ئهم
ڕاستييه سهرتاپای بوون و ههبوونی ئ مهی کوردی پ وە گرێ
دراوە .بۆيهکا گوزارشت کردن ل ی شهرم و س همينهوەی ناو ت
و ل رەدا دەنگی مهلهکشا ههميشه دل ر و زو ڵ بووە.
مهلهکشا کات ب ندگۆی ئهم پهيامه پيرۆزە وا بهرز ڕادەگرێ
و دەيهوێ به مانا ههرە پيرۆزەکان بهرجهستهی بکات ،چ ترس
و س همينهوەيهکی له ئاکامهی نييه .ئهو چاک دەزان چی
چاوەڕوانی دەکات و مهترسييهکانی ئهم ميحنهتی ب دەو هتييهی
باش لهبهر چاوە .رەنگه تا هه خستنی پهتی س دارەش ڕاپ چی
بکهن بۆ لهخاچ دان.
مهلهکشا دودڵ نهبوو لهوەی که ژينگهی ئازادی نهک ههر
بهرتهسکه ،بگرە له سهر زەمينهی واقيع بهتايبهت بۆ کورد دەرگا
کلۆمکراوە  .ئازادی له گهروودا دەتاس ندرێ و ئازادی له
کوردستاندا مهرگی د تهز نی ل دەکهو تهوە  .لهم واقيعه تا هوە
ئهو چاک دەيزانی ،مهودای ههناسهدان کی ئارام و
سهرفرازه نهر نييه و بۆ دەربڕينی وشه و ماناکانی شيعر و
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پهيامهکهی ،دەب باجی قورس بدات و پ ويسته ئازاريش بک ش
و ر گا پڕ مهترسسييهکانيش ژيان بگر ته بهر.
کهواته ئهمهيه جياوازی و ه ه جياکهرەوەکه ن وان مهلهکشای
بو ر و چاونهترس و ب منهت و خه کههايهکی تر .ئهم خهس هت
و تايبهتمهندييانه مهلهکشا لوتکهی خۆی پ دروست دەکات .
شيعری دۆزەخ ,که پهردەيهکی تری ژيانی تراژيديائاسای
شاعيرە  ،ڕەنگدانهوە واقعی زيندانه گهورەکهی دەو هتی
داگيرکهرە ،دەکهينه و ستگهی کۆتايی ئهم بهشه.
دۆزەخ
لهناو گڕ و ک پهی پڕ له ئازاری ئهم دۆزەخهدا دەسووت م و
هه دەقرچ م ڕۆژێ ههزار کهڕەت دەمرم!
به م ههرگيز ناتوانم  ،نا..
بهج ب م
ئهو بهههشته شاد و سهربهسته بۆ ئ وە و...
به کامتان ب ...
من تهنيا ههر لهم دۆزەخه
ههست به بوونی خۆم دەکهم و ئارام دەگرم!
در ژەی ههيه...
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