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پ شهکی :شيوەن بۆ مهرگی جهﻻلی مهلهکشا
ئهوە م ژوويهکی پڕشنگدارە له ڕۆژهه تی کوردستان ،مامۆستايان
"ههژار و ه من" وەک دوو شاعير و کهسايهتی ديار و هه کهوتووی
يادگاری کۆمارە جوانهمهرگهکهی کوردستان و ئامادەگی کردەيی خۆشيان
به ل هاتوويی فرە بهرههمی و خزمهت له کايهی ئهدەب و نووسينی
کورديدا،قورسايی و بارستاييهکی ه ندە گهورەيان بهسهر ئهو دوو کايهوە
سهپاندووە ،بۆته جۆر ک له مهحاڵ ،ههر شاعير و نووسهر ک به سانايی
بتوان کهوشهنيان ت پهڕ ن و قورساييهکی تر به نيته ج گايان.
ئهوان ههردوو ه شتا لوتکهن و جارێ ئهو پ گهيهشيان پ چۆڵ ناکرێ.
له ههشتانی سهدەی ڕابووردوودا چهند دەنگ کی شيعری هيوابهخش
پهيدابوون و کهوتنه بهر گو مان .باش هاتن و زوو چوون"شهريف و
سوارە".
به م هاوشانی ئهوان و به جيا دەنگ کی تريشمان بهرگوێ کهوت ،که
تهمهنی ههتا ٣١/١٠/٢٠٢٠در ژ بۆوە و هه هی دەنگ و شيعری کۆتايی
نههات .دەنگ ڕۆژ به ڕۆژ هاوتهريب لهگهڵ ههناسه و به ئيلهامی "لهتيف
هه مهت و پهش و و ش رکۆ ب کهس" دا دەيويست بگاته لوتکه .باشتر ب م
لوتکهيهکی تر بخاته تهنيشت لوتکهی ههژار و ه من.
دەنگ که له دواجاردا دەب ته،در ژکراوەی دەنگه تاقانهکهی پهش و و له
زەمينی و زەمان کی تردا ،به ناسنامهی خۆيهوە له چڕينی سروود و
هۆنينهوەی وشهی زڕەی زنجير له کونجی زيندانهکانهوە بهردەوام دەب ت.
ئهو دەنگه زو ه به ڕەگهز و توخمی ڕەسهنايهتی و ديناميک و وزەی
زيندووەوە،ههر له چاوترووکان کدا بۆخۆی دەب ته نهعرەتهيهکی بهرز و
ڕ چکهيهکی کو رنهبووەوەی باوەڕ و هه و ست و سهکۆيهکی نوێ له
تۆماری م ژووی شيعر داگير دەکات.
ئهم بوولبووله خۆشخوانه تا له ژياندا بوو،ههر جريوەی هات و به
دەنووکی هه ۆ بهرزەفڕەکاندا  ،پهيام لهسهر پهيامی دەنارد و مۆری
ديوانهکهی "جهﻻل مهلهکشا"ی ل دەدات .ئهم قه هم و دەنگه له سا ی
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١٩٧٨بهدواوە ،به کوردی بۆ ژان و ئازار و مهينهتييهکانی نهتهوەکهی
گاڤی هاتنه ن و مهيدانی ئهدەب هه د ن و له خ ڕاييهکی چاوەڕوان
نهکراودا،نهک ههر وەک سوارچاک کی ل وەشاوە ج ی خۆی دەکاتهوە،
به کو وەرچهرخان کی گرنگی ئهر نيش لهخۆيی و شيعری کورديدا لهو
بهشه بندەستهدا دروست دەکات .خ را دەب ته ناونيشان و سيمبۆ ی
مهسهلهيهکی ڕەوا ،مهسهلهی نهتهوە و خاک کی ب ناسنامه و نهخشهی
سياسی  .به ئهم دۆزە نهتهوەييه بهرههقه،با ی گشتی خۆی دەک ش بهسهر
ت کڕای جيهانبينی شاعيردا و مهلهکشا،ئيدی تهمهنی خۆی بۆ تهرخان
دەکات .هه بهت شاعير دڵ و حهز و چاو و ت ڕوانين و باوەڕ و خۆشهويستی
بۆ گوڵ و ئاواز و ديمهنی جوان و بهها مرۆييهکانی ديکه و د داری
ههبووە،بهرکهوتهشی لهگه يان ههبووە بۆيان هاتۆته گۆ و ئاو زانيان بووە
و ههستی شاعير تی له پلهی هونهری بهرزدا بۆ دەربڕيوون .بۆيه شاعير
دەب ته با و زی پرسه نهتهوەييهکهی ...چيرۆک ک ههيه دەست دەدات ل رەدا
پ شکهشتان بکرێ و دە  ":کات بهﻻی ما کدا ت دەپهڕی گڕێ ت بهربووە
و گو ت له هاوار و قيژەی ژن و منداڵ دەب ت .کاری هونهر و ڕاست ههر
ئهوە نييه بهس تهلهفون بۆ بهڕ وەبهرايهتی ئاگرکوژ نهوە بکهيت  ،به کو
دروست و ڕاست تی ئهوەيه ژن و مندا هکان ڕزگار بکهيت و ئينجا بتوانی
به سهت ه ئاو کيش ب ت ههو ی کوژانهوەی ئاگرەکه بدەيت" .مهلهکشا
کتومت ههروا دەکات و وای کردووە .لهو چرکهساتهی باوەڕ و ههستی
ئاو تهی ژانی نهتهوەکهی دەب تهوە و قورسايی زو مه نهتهوەييهکهی
سهرشانی ميللهت و نيشتمانهکهی باشتر دەرک پ دەکات ،دەزان جهستهی
نهتهوەکهی ههﻻههﻻ بووە .ئيدی خۆی به هزر و قه هم و هه و شتهوە
تهرخانی ئهم پرسه ڕەوايه دەکات .مهلهکشا به زڕنگييهوە چاو دەبڕ ته
يهک ئاسۆ ،ئهويش هيوای ئازادی نهتهوە و سهربهخۆيی و تهکهيهتی.به
عهشق کی ه ندە جاويدانييهوە چاوەڕ ی ئهو ڕۆژە دەب ت،ب ئهوەی له
دەرگای سنوور بدات!سنووری بهناههق ک شراوی کۆلۆنياليستی،سنووری
پ شمهرگه و کۆ بهرکوژ،سنووری دەو هتانی ئهنفالچی و پهت و س دارە،
ئهو بستۆکهی دوژمن بۆ ئ مه!ناوی ناوە سنوور ! کاوەی کوڕی جانتاکهی
هه گرێ،له گهراجی سنه گو ی له دە هکان ب ت هاوار دەکهن:سل مانی،
کهرکوک ،ههول رو بهسهربهستی بتوان گهشت بکات .قۆناغی دەرکردنی
سرووە دەب ته پهيژەيهکی باش بۆ هه زنان بهرەو لوتکه ناوبراوەکه .ت که ی
و ئا وگۆڕی ن وان خۆيی و شاعير و نووسهرانی باشوور و ڕۆژهه ت
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و بهدەسته نانی ب وکراوەکانی باشووريش له سهر کی ديکهوە،دەب ته
گۆچان کی تری بوون،بۆ سهرکهوتن بهسهر ههورازی قووچ و هه همووتی
ديسان بهرەو لوتکه ..مهلهکشا ،به و نهيهکی شيعريی به وشهی ساکار ،به
زمان کی ڕەوان ل تژی له زڕە و پهيام ،به چيرۆک و بهسهرهاتی واقعی
ژيانی نهتهوەکهی بهرجهسته دەکات و پهيتا پهيتا ،له زيندانه
مهرگبهخشهکانی ئ رانهوە،که زياتر له  ١٦ساڵ تهمهنی ت دا بهناچاريی،ل
قارەمانانه بهسهر بردوون ،ڕەههندی نهتهوەکهی دەکات .مهلهکشا سا ی
 ١٩٥١له گوندی مهلهکشای سهر به پار زگای سنهی خو ناوی لهدايک
بووە و ههر لهو ش له  ٢٠٢٠/١١/١دا به ته قينی کوردييهوە بهدايکی
نيشتمان سپ دراوەتهوە .بهد نيياييهوە لهو دنياش مهلهکشا دەچ تهوە بۆ
ديداری دوو مامۆستاکهی! بۆ کۆڕی ت کۆشان که باوەڕ و عهشق و ژيانی
بوو ،تا لهتهک ئهواندا سروودی " لهو دنياش بۆ کورد ت هه دەچمهوە"
گهرمتر بکات .ئ ستا مهلهکشا بهجهسته ج ی ه شتووين،به م به باوەڕی
نهتهوايهتی و وشهی زنجير پس ن و هه و ستی ت کۆشهرانه و ڕەفتاری
کوردايهتييهوە،ناوی خۆی له دەفتهری سهرەتايهکی نو ی نهمريدا تۆمار
کرد .مردنی ئهو و وشهی کوردی و شيعر و کوردستان پ کهوە گرێ
دراون.

هه ۆ بهرزەنجهيی
گه ڕ ژانی ٢٠٢٠ی زايينی ،ئا مان
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نموونهيهک له شيعرەکانی:
وشهی پيرۆز
م ژوو دە :
سهدان کهڕەت
گۆڕەپانی منيان کردە جهههندەم و
و ت کيان تيا هه قرچان!
به م ههرگيز نهيانتوانی
دوو دياردە
لهسهر سينگم بسڕنهوە:
يهکيان کورد و
ئهوی تريان
وشهی پيرۆزی کوردستان
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سهمبول
لهڕەوتی م ژوودا
ه ندێ کهس
دەبن به ئوستوورە و
سهمبولی بهرخۆدان
وەک ش خ و
بارزانی و
پ شهوا،
ه ندێ ناو
دەبن به ڕەمز و ڕاز
وەک بهردە قارەمان
ئازار و
چوارچرا.
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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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