
 (ثايزنامة )
 حبىئازاد سو :بؤ

، تةنياييةك كة كةس بةسةر ئةودا يةكيَك بوو لة جوانرتين و تةنياترين نووسةرةكانى ئيَمةئازاد *     
بؤ من زؤر قورسة بة ضةند وشةيةك ئةو مرؤظة خامؤش و هيَور . نةيسةثاندبوو، بةلَكو هةلَبذاردنى خؤى بوو

، كةضى هيض فيز و الف دةولَةمةندى ئيَمة بوو ، ئةم عةقلَيَكى كراوة وبيالويَنمةوةو ثرِة وةك زةريا بدويَنم و 
ى ئةم وةك شاعري و رةخنةطر  زمان و ديدطا و جيهانبينى و خويَندنةوةى جياواز و قوولَ و طةزافيَكى نةبوو،

 .بووهة خؤى

فيكر و بة سةليقةى  خويَنةريَكى و كةمدوو، جوانناس، دواى رِاثةرِين بوو كة ئازادم ناسي، سةنطني      
بوو كة وايكرد ثرت لة يةكدى نزيك ببينةوة، ( تووتيستان)ئةدةبي رِؤذئاوا و رِؤذهةآلت، يةكةجمار ضريؤكى 

دا نووسينيَكى تيَر و تةسةىل نووسي (سةراب ) ضونكة دواى بآلوبوونةوةى، بة ماوةيةكى كةم، لة طؤظارى 
ئةو  دةمةتةقيَ و ديالؤط لةسةر هةمووضارى كردم كة بكةوينة كة بؤ من وةك نووسةر تازة بوو، نا

كة ثرت لة  خويَندنةوةى نائاطاهى من بووشيكار و نهيَنيانةى كة ئةم لةو دةقةدا بينيبووى، كة دةتوامن بلَيَم 
ثيَشبينى ترسي دروستبوونى وآلتيَك بوو كة مرؤظةكانى دةبن بة تووتى وةك هةنووكة و ليَرة، نووسينةكةى 

ئازاد كة لةو ديوة ثةنهانةوة هات  ئةوةش ديارةهانى دام سةر لة نويَ ضريؤكةكةم خبويَنمةوة، ئازاد 
ثةرِينةوة بؤ قسةكردن لة ئةفسوونى ئةدةب وة مايةى تيَرِامانى زؤرتر بؤ من، ئيدى سوحبى بينيبووى، بو

وةك ضةكيَك دذى دةبةنطى، ئةدةب وةك تؤمارى ئةو ميَذووةى ميَذوونووسةكان نايبينن يان نايانةويَت 
 .دةيةها بابةتى ديكة.. بيبينن، داهيَنان و هةذارى ئيَمة لةو بوارةدا

ةميشة ئازاد لة طةوهةرفرؤش دةضوو، هبةآلم  ،هيض نوسينيَكى ئةوم نةبواردووة.. لةوة بة دواوة     
وايدةكرد زؤر ضاوةرِوان بني تاوةكو دةضووة بن زةرياى رؤح و فيكرى خؤى و مروارى و مةرجانى 

بة ئةمةكةوة دةيلَيَم بؤ هةميشة وةك قوتابييةكى . دةضنييةوة، ئةوسا بيَ كةشوفش ثيَشكةشي دةكردين
ئازاد رِيَزى هةر وشةيةكى دةطرت، ض بة زار و ض بة نووسني، بؤ  .حةزم بوو ليَوةى فيَر مب بة تاسةوة شةرمن

وساو ئامادة نةبوو يةك ثيت بة فريِؤ بدات، ئةم مامةلَةى و ئيطؤيةكى هةلَئا هيض خواستيَك و تةماعيَك
 .ئةلَماسي لة تةك وشةكانى خؤيدا دةكرد



نيَو شتة سادةكانداية، ئاسوودةطى خؤ بيَطومان ئةم عاشقة ذيان بوو، بةآلم دةيزانى بةختةوةرى وا دة      
ة خؤى زؤريندةكةن و هةمووان شةرِى بؤ بيَجطة لة ئازاد قورتاركردنة لة ثيَويستيية ثووضةكانى دونيا كة 

زيَدة سةربةست و بيَباك لة ..كة بة هةق ئازا و ئازاد بوو ئةم هةلَطرى ماناى ناوى خؤى بوو ..بؤ دةفرؤشن
كة انى دونيا، ئةم سؤفييةكى هاوضةرخ بوو، من ضاك ئاطادارى ئةوة بووم هةلَثةى شيَتانة بؤ تةماعةك

يان (هاروون و قاروون)مالَ و سامانى  كوردستان بة دريَذايي ئةو بيست و سيَ سالَةمرؤظخؤرةكانى 
ةخشي، كةضى هةمووان دةزانن، ض دؤست بن و ض دوذمن، كة ئازاد سةرى نةوى نةكرد، زاتيَكى دةبثيَب

عيساى .. ئةم وابوو. ئةم هةتا بةخششي دؤستة هةرة نزيكةكانى خؤى رِةت كردةوة. .سةركةش بوو
 بة ضى دةضيَت كة هةموو دونيا ببةيتةوة، كةضى نرخةكةى دؤرِانى خؤت بيَت؟: مةسيح واتةنى

 ئةم كةالوةنشينى هةلَبذارد و بة قةرز.. ئةم تةمةنى خؤى داطريساند و نةضووة بةر ئاطردانى نامةردان      
ى هاودةم و (خاتوو سوعاد)نةضووة كؤشكى طةورةكان، لةوةشدا تةنيا نةبوو، بةشيَكى جوانييةكانيش 

دا بةشيان دةكرد، ئةو خامنة زيَدة زيبا و دلَطةشة هيضى نةبوو بيَجطة (سوحبى)هاوذين و هاوخةمى لة تةك 
ؤم دايدةطريساندن تاوةكو وةك دة م لة دلَيَكى طةورة و دةريا ئاسا و دة ثةجنةى دةستةكانى كة شةوان

خاتوو . .ئازاد دةرةقةت بيَت لة ذيَر رؤشنايي ضراى ضاوانى ئةو خاتوونة غةمينةدا خةمةكانى بنووسيَتةوة
 .بؤ هةميشة نيطاريَك لة خةندةليَو.. نرِؤشهةميشة ضلضراى ذنيَك بوو لة شيَوةى سوعاد 

خويَناوى بةسةر ليَوييةوة بوو، كة دةمويست طرِى بدةم بؤ خةندةيةكى دا (ئازؤ)لة دوا ديدارمدا لة تةك      
توورِة و تؤ وةك يش من( ئازؤ ) مانةوة لةم ذيانةى كة بة زيندويَتى ضاوان هةموومانى كوشتووة، ومت 

.. ضةندة ثووض بووبيَت زيندةطى ئيَمة.. زؤرن كة تؤيان خؤشدةويَت.. بةس هيض نةبيَت مبيَنة غةمينم،
هةقة بؤ جوانييةكانى سوعاد و خؤشةويستى هةميشة داطريساوى .. دوونى و درؤ بيَتدونيايةكى  ةضةند

مبيَنيت، بة قةهرةوة، بةآلم بة رؤحيَكى جةنطاوةرانةوة كة ضاوى لة ضاوى مةرط برِيبيَت و ئةم تؤ 
 ..!هةموومان لةم ذيانةدا مةرطيَك قةرزارينهةر ..شيَرؤ: نةترسيَت، طوتى

 وانيية؟ .. تؤش دةزانيت كة سةطيَكى زيندوو هيَشتا جوانرتة لة شيَريَكى مردوو  بةآلم.. من ثيَموت     

بةآلم سةطبوونيش هيض جوانييةكى تيَدا نيية كة هةموو ذيانى وةرِين و كلكةلةقيَ و ضاوةرِوانى لةتيَك : طوتى
 ..نان و ثاسكردنى دةرطاى خاوةنةكةى بيَت

يان ى من وةك ثايزنامةى تةمةنى خةزانئاساى بوو، ذوو شيعرةى كة اللةو د.. هةزار حةيف و موخابن     
بؤضى بةردين؟ ضونكة (.. لة بةرد درةختيَك)خؤيشي ببوو بة ، و ناتةواو(  بةتالَتابلؤيةكى ) ببوو بة 

ئةم دةميَك بوو لةو طةآلريَزانة رِادةما كةمرتين كةس طةآل و طولَ و ميوة شريينةكانى ئةو درةختةى بينى،  



و لة ناو شيعرةكانيدا بة جيا لة مةرط و هةلَوةرينى هةر طةآليةك رِادةما و  لة رِووتبوونةوةى درةختةكانى 
دةرِوانى ئاسوودة بوو كة سروشت ئازاد و ئازاترة لة ئيَمة كة خؤى رِووت و قووت دةكاتةوة تا بيسةمليَنيَت 

  .كة هةقيقةت تةنها ئةوسا جوانرتة كة السايي سروشت بكاتةوة

.. هةميشة تةنيا..ثيَشبينى سةفةريَكى ئةبةدى دةكرد، بة تةنيا، تةنيا.. ئةم لةسةر ريَطاكة وةستابوو     
لةويَدا وةآلميَك بوو بؤ هةموو ئةو ثرسيارانةى ئيَمة ( ئازؤ)مةرطى . ض لة ذيان و ض لة سةفةر و ض لة مةرطدا

 ..!ئةمى بكةينزامتان نةكرد لة هؤمشةنديَكى وةك كة 

ثرت ئةو .. انييةكى غةمناك و بريندار بؤ مالَئاوايي خؤى دةضرِيَترلةو شيعرانةدا رِيَك و رِةوان طؤ    
هةستةى داميَ كة بؤ سةفةريَك دةضيَت و دةطةرِيَتةوة، سةريَك لة بةهةشتى ثةذموردة و ضؤل دةدات و بة 

دةكات و بة زمانى ئاطرينى خؤى  ناو دؤزةخى ئاوةداندا دةطةرِيَت و دةثشكنيَت و ثرسيار لة دؤزةخنشينان
كة دؤزةخ هيض : دةياندويَنيَت تةنها بؤ ئةوةى كة هاتةوة وةآلميَكى  بؤ ئيَمة ثيَبيَت، وةآلميَكى زؤر كورت

نةبوو بيَجطة لة منايش و الساييكردنةوةى ئةو دؤزةخة رِاستةقينةيةى سةر ئةم بستة خاكةى خؤمان كة بة 
تاندووة، وةك ثيَغمةبةريَكى دةم بة هاوار بيَدارمان بكاتةوة كة دريَذايي سةدةكان هةموومانى سوو

ئاخر : مذدة بدات و بلَيَت..جةهةننةمةكةى خؤمان طةليَك لة دؤزةخةكانى خوداوةندةكان كوشندةترة
 !ناكريَت مرؤظ دوو جاران بسووتيَت

دانةبةزى و تا هةنووكةش ئةم وةك عيسايةكى تةنيا خاضى خؤى بة كؤلَةوة بوو، هةرطيز لةو خاضة      
 ..!خويَنبارانة

لةوة دةضوو لة ضاوى ئةمدا ذيان لةوة ناشريينرت و بيَزةوةرتر بووبيَت كة بةو رؤحة مندالَ ئاسايةى      
زؤر لةوة طةورةتر بووبن كة خودى زيندةطى بتوانيَت لة : ، يان خةونةكانى كة نةهاتبنة دىبةرطةى بطريَت

ئازاد كةمى . مةرطةساتة كة خةونةكان لة خودى ذيان و بوون مةزنرت بن كاتةوة،ناو خؤيدا جيَطةيان بؤ ب
خوردة فرؤشان و كؤنةفرؤشان بازارِيان .. بازارِيان كزة.. طوت و كةمى نووسي، طةوهةرسازةكان وان

  .طةرمة

رسةكانى ناو خامؤشي و كزؤلَةيي ئةم هةزار و يةك مانا و رِةنط و دةنطى دةنواند كة وةك مةتةلَة قو     
وةليَ  .هيَنييةكانى بدركيَنني و تةليسمةكانى بشكيَننينياز و ن ئةفسانةكان تةمةنيَكى دةويست تا رِاز و

هةميشة شاطةشكة بوو كة جوانييةكانى دةروبةرى خؤى دةبينى، الى ئةم كيَشة نةبوو خؤى يان من يان تؤ 
داهيَنةرى جوانى و ثاكى و خيَر و هةق بني، طرنط ئةوة بوو كةسيَك دةستثيَشخةرى بكات و ئازاد لة 

ةيداى ئةوةبوو تابلؤكان رِةنطني ش و جوانهيَن ئةوى جوانناس و جوانثةرست .خؤشياندا لة ئاميَزى بطريَت



ئةم وةك لة دوا شيعريدا ليَي دةترسا بينينى تابلؤيةك بوو كة ..بن، كيَ رِةنطينيان دةكات بابةت نةبوو
ئةم زةندةقى لة مرؤظة . .ئةم غةمطينى ئةوةبوو بةتالَى و ثووضى و بؤشايي مبانكوذيَت .بةتالَ بيَت

 .بووداهؤلَةكان و كلؤرةكان و تاريكةكان ضوو

ئاسانة لةو هاوكيَشة قورسة تيَبطةين كة ئةوى داهيَنةر و خودانى جوانى هيَزيَكى لة بن نةهاتووى      
هةبوو، ئةم ئةطةر بؤ خؤى جؤطةلةيةك بوو لة جوانى، تةنها دلَى بةوة خؤش بوو كة لةتةك جؤطةلةكانى 

ندا ثرِة لة مروارى و مةرجان و طةوهةرى ديكةى وةك خؤيدا دةرِذيَنةوة ناو زةريايةك لة جوانى كة لة ناوئاخ
جؤطةلةيةك كة دةبةخشيَت و ئاورِ .. زةريايةكى ميهرةبان كة دلَى نايةت كةس خبنكيَنيَت. يةك دانة

 .ناداتةوة كةس سوثاسي بكات

ئةو ثياوة زؤر مةنطة وةك دةرياضةى سةر ترؤثكى شاخةكان شتيَكى لة ناو خؤيدا دةشاردةوة كة       
نةبوو كةس دةستى بطاتيَ و بيدؤزيَتةوة، مراورى خةميَك، طةوهةرى نهيَنييةك، مةرجانى عيشقيَكى ئاسان 

و وةك  ليَخورِى كةىماندووة غةمني، ياقووتى قةهرى شكستيَك، ئةم سةنطينانة لة زةرياى عةدةمدا طةميية
 .هيَشتتةنيا مالَئاوايي ليَكردين، ئيَمةى بؤ بةتالَييةكى سةرمةدى بةجيَ ناخودايةك

ى مايةثووضى نيَك و نةخيَريَك بوو دذتابووة، وةس ثرؤتيَستؤى ذيانيَكى نابووت (سوحبى ئازاد)مةرطى      
ذيانيَك .. رِةتكردنةوةى ذيانيَك بوو كة لة طرانةتا دةضوو.. و سةربةستى ساختة و عةمبارةثؤ ثاش رِاثةرِين

لةوة دةضوو ئازاد ماندووتر بيَت لةوةى . طريَتمردةنى و بيَ رِةنط  كة ئةمى شاعري ضيديكة بةرطةى نة
ضيديكة ريَبوارى ئةم سةفةرى بيَهوودةطيية بيَت، ذيانيَك كة لة كارطةكانى خؤيدا مرؤظ دةهارِيَت، ذيانيَك 

ئيدى ئةم برِياريدا كة ثشت لةو زيندةطيية بكات كة ثرت جامبازةكانى . تؤراو و بيَزار لة بيضمى خؤى
ليَبوكةكان و طالَتةجارِةكان تيايدا  و رِؤشنبرية نةبازةكان و خويَنخؤرةكانى بازارِسياسةت و ئاخوندة كي

 .بةختةوةرن

 

( ضاوديَر ) دوا دوو شيعرى جوانةمةرط بوون كة لة ( درةختيَك لة بةرد ) و ( تابلؤيةكى بةتالَ ) :ثةراويَز*
سةيرة ئةم كة بيَباك بوو لة بآلوكردنةوة و خؤناساندن بةوانيديكة،  .دا و لةم ثايزةدا بآلوى كردنةوة

.. ببينيَت، كةضى جوانةمةرط بوو( درةختيَك لة بةرد ) ثةرؤشى ئةوة بوو بةر لة مةرط دوا شيعرى خؤى 
 !فريا نةكةوت
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