
 ئهفرين شاری من!

نارين، فهريد، ئهوين، فوئاد و ناوی تر، من له گهڵ ئهفرين گرێ دەدن. فهريد و من له سهر 
ک که به دەگمهن خۆر لهش  ت نی له بهر خۆرە تاو بهرانبهر به زانستگا دانيشتووين، له و سهوزە

مه خۆمان به پهيڤی کوردی گهرم دەکهينهوە. فهريد کوردی خ ، ئ ن   ۆش و پاراو قسه دەکا! گهرم داد

ت، حزبی  ی ڕابووردو پردی س بهشهکهی تری کوردستان بووە بۆ دەرەوەی و ڕۆژئاوا له حهفتا سا
هکانی عهفرين و قاميشلو و شار و گوندەکانی تر حهساونهتهوە و  کوردی و ئهندام و ڕابهرانيان له ما

ندەرێ بووە. شاعير و نووسهری کورد که له بهشهکانی تری  تهنانهت دام و دەزگا و بارەگايان لهو
رە ماونهتهوە. ههژار موکريانی  کيان ههر ل ند رە حهساونهتهوە و ه گايان نهبۆتهوە، ل کوردستان ج

رە ژياوەتهوە. رە حهساوەتهوە و ل   ل

ک مرۆڤی وەک نارين  زدا بووە و گهل نی له ئام ک جگهرخو شينهی خۆيهتی و گهل ڕۆژئاوا خاوەنی پ
کارانی کوردستان له و فهريدی ل ه باوەشدا گهورە کردووە. ئهوانهی ئاگادار ههن دەزانن که پارتی کر

ک ههر له ڕۆژئاواييهکان له ئووروپا به سهر و ماڵ و گيان  هات و زۆر باوەشی ڕۆژئاوادا ڕۆژی هه
هک ستاش له کۆ خيان نهکرد. ئهو کهسانه ئ هکانی بۆ گهياندنی بهو ڕۆژە له هيچ لهخۆ بووردوييهک در

ژووی خۆيان  ک له م ت دەتوانن ئاوڕ ئهم پارتهن. ههرکام له حزبهکانی باکوور و باشوور و ڕۆژهه
ک و شار و گوندەکانی بۆ ئهوان چی بووە!  ژن که ڕۆژئاوا و خه   بدەنهوە و ب

گايان ديار بوو، ئابووری، سياسی و زانستی و هونهريی.  ڕۆژئاواييهکان له ئوورپا له چهند بواردا ج
ی  ندکارانی کورد له ئوروپا سا هی خو نانی کۆمه که له بهڕلين دەوری کاريگهريان  ١٩٥٦ئهوان له پ

موکرات و چهپ و کۆمۆنيستی پارچهکانی تر  کهڵ ههموو حزبهکانی د ههبوو. بۆ کاری سياسی ت
  دەبوون، ههرچهند خۆشيان يازدە حزبيان ههبوو. 

نييهکهی شار ر خۆرەتاوی سهر سهوزە يم له ژ ن له گهڵ فهريد باسی شانۆمان دەکرد و من گل ی کۆ
کی شانۆ. فهريد گووتی|" ئهم  کردنی گرووپ له دام و دەزگاکانی کوردی کرد که هاوکاری ناکهن بۆ چ
ت و  ک کوردی باکوور، باشوور، ڕۆژهه هات. کۆمهل کی چ دەکهين" ههر وای ل سهربهخۆ گرووپ

ی  کۆچهريان دامهزراند که دواتر بوو به بهرچاوترين ناوەندی ناوەندی شانۆی  ١٩٨٩ڕۆژئاوا سا
کردنی شانۆی  گای بۆ نهتهوەکانی تريش خۆش کرد بۆ چ مان و ئووروپا و ڕ شانۆی بيانييهکان له ئا
کی ئهم شارانه بوون ئهفرين،  رە و لهوێ. ئهندامانی تيپهکه له بهرا و دواتر خه نهتهوەکان ل
ر. ئهم تيپه کورد و  د(دياربهکر)، کرماشان، سنه، قروە، بۆکان، مههاباد، تهفليس، سولهيمانی، ههول ئام

هکانی شانۆ، سهر شهقاميش بوو به سهکۆی نوواندن. نهورۆزی  ی ٩٢کوردستانی بوون و نه تهنيا هۆ
می تر بوون  ک رووداوی تر و ت بهندان و گهل هبجه، ڕەوەکه، دووی ڕ به شانۆ له سهر باکوور، هه

مانی. رنی شانۆ به زمانی کوردی و ئا   سهکۆ، جگه له کاری کالسيک و مود

نی تر  دوای ڕووداوەکانی سوريه، کوردەکانی ڕۆژئاوا دەوری خۆيان، دەرخست و له کۆبانی و شو
کانی جيهانيان سهرسام کرد. له ناکاو نهتهوەيهک خۆی نوواند که به  نهک کورد، نهتهوەکانی تر و خه

نهبهخشرابوو، زمان و ناسنامهيان ياساخ کرابوو. ناسهی حکوومهتيان پ   سهت ههزارانيان پ

ی  ن نيشتهج  ٢٠١٥پاش سا ک له کۆ مان و گهل جيلی نوێ له کوردەکانی ڕۆژئاوا ڕوويان کردە ئا
ی نازدار،  رانه. مندا هکانيان ناردە الی نووسهری ئهم د شوو، مندا ی ناسياوی پ بوون و به پ

گهيشتوو که به زمانی شيرينی کوردی دەپهيوين.    ت

پهڕيوە، کۆچهرانی نوێ که به زەحمهت  فهريد و فواد و ئهوانی دی ئهمڕۆژانه تهمهنيان له شهست ت
ن که ڕۆژئاوا که  ١٢تهمهنيان دەگاته  شيرينتر له نارين و فهريد کوردی دەپهيون. ههر ئهوە دەيسهلم



ستا کهنيشک و کوڕەکانی، کاڵ  هکه و ستوونه که ئ کی پڕ له کۆ ت زن، و و پيريان ئهفرين دەپار
يی عهرد ڕۆچووە.   ڕيشهيان له قوو

کی شاری  ک له خه کانی تريش بهخۆيهوە ئازاد دەکات، با زۆر ندرێ و خۆی و خه ئهم ميللهته نابهز
تهوە.  نی ئهوانی له عهفرين گرتب   ئهفرين تهرکه نيشتمانيشيان کردب و عهڕەب شو

ر يهک ناودا کۆببووينهوە، ئهوە ئ ک بووين و ههموو له ژ کی شار مه ئهندامانی شانۆ ههر کام خه
مه بوو.   ڕەمزی سهرکهوتنی ئ

ئهردۆغانهکانی ترک و فارس و عهرەب و رووس و يهنگه دونياش بابزانن، داهاتو له دەست کورد 
ندرێ. فهريد و نارين وئهوين و فواد له ئهفرين يهکتر    دەگرنهوە.نائهست

ر دەکات. گهر  ی خۆی له ئاوی ئهفرين و شامی قاميشلو خۆی ت ڕانهش به د ئهوجا نووسهری ئهم د
تی خۆم و ههموو شارەکانيم بينيوە. ئهو دەم له ئازادی سهر  ڕۆژئاوا ببينم ئهوە ههموو بهشهکانی و

مهوە!  دەن
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