
  :دچۆل ئازاد
  کان رییه وه ک بۆ یاده یه وه ڕانه ، گه وه  شونکاتی تاراوگه له

ی بۆ  وه نھا ئه  ته  تاراوگه ک مرۆڤکی کورد که رن، وه گوزه  ئوسترالیا ده  ساڵ ، ژیان له17ن  مه ی ته"دچۆل"
و  ش بۆ ئه و رابردووه  ئه ، که یه و رابردووه ی ئه وه  یادهاتنه ک به ، نووسینی شیعر وه رییه وه  میرات جھشتبت یاده به

ری،  وه ی یاده وه  چنینه بته ی ده که مه رهه دا مرۆڤ شون و کاتی نامۆو جیاواز به لره.  بوونی خۆی  له یه وه نزیکبوونه
ک  تی وه ییهکان رییه وه ی یاده وه  شاری پرسی ئوسترالیا خولیای نووسینه  له  که  ساییه17  م کیژۆه ئیدی ئه
  . بوونی شیعر  مینه  به وه خشته به  ده ستکی مینه وا هه کی کوردی ئه یه مینه

وانی  کانی تر پاه نگه کو چۆن ده وانک، وه  پاه م به ی بیکه وه م به ژوو بکه  ئاوه سته و هه وت ئه دا نامه لره
 ئاکارو  یه وه رنجی منی وروژواند ئه ی سه وه کو ئه نران، به تهدا  ستکی پیاوانه  هه  دواییدا له م هات و له رهه لبه

کات   ده وه ست به کات، هه ستیان پده دا مرۆڤ هه ر زمان و ماناکانی وشه مبه  هه ی له وه ، ئه کانی مرۆڤه کرداره
  کانی مینه ، ئازاره یه ههکی خۆی  رمییه  نه ، هاواری مینه یه تی خۆی هه زه  له نگی مینه ، ئیدی ده خشه تبه زه له

رگانی   دوای وه له" دچۆل"ی خاتوو  که  ئینگلیزییه قه ی ده وه ندین خوندنه  دوای چه  هی پیاو، بۆیه  له جیاوازتره
  وک، که ک که یان وه نگه م ده کانی ئه رییه وه  یاده قه م ده ،  ئه که سییه  ئه قه  ده م به وه و پداچوونه"ر خدر عومه"

 .رنجی راکشام ، سه وه  شونکاتی جیاوازدا کۆ بکاته کانی له رییه وه وت یاده بیه
  وه کو زیاتر له ، به کانی نییه رییه وه ی یاده وه ریکی خۆ کۆکردنه  خه وه  و نرینه نگی مینه  ده مرۆڤی کوردی به

 خۆیدا  ش  خۆی له مه ، ئه وه  پ بکاته نیوه ردی تهمۆ ژیانی کو  ئه  که  کوردییه و بۆشاییه وبدات له ژی چۆن هه ده
   کردنه م گوزاره  ژیان، ئه کات له  ده ک بگیانک گوزاره  مرۆڤی کوردی وه  که وه کاته مان بۆ ساغ ده وه ئه
و  و توڕهمارگیر ی مرۆڤی کوردی ده  بۆ رابردووو ئاینده وه روونییه  رووی ده ی له خۆشئامزانه کی نه یه وه نگدانه ره
ی  وه ره  ده  زمانک له  به ، که ی کوردییه  مینه  نویه نگه م ده  ئه بۆیه. کات ربردنی کاتدا نمایش ده سه  به یساو له هه

 .من خه ی خۆیدا خۆی ده که ڵ رابردووه گه زمانی زگماکی خۆیدا له
،  وه دۆزینه ی شیعرکدا خۆمان ده وه  خوندنه  کاتکیش له  بۆیه وه کانی گرژبۆته ماره  ده میشه مرۆڤی کوردی هه

 ناختدا   له  که وه نه که رش ده  په بوونه و توڕه کانت ئه ماره ق، ده ی ده وه واو بوونی خوندنه ین دوای ته که ست ده هه
کارهنانی   به  له یه وه نگدانه م ره  ناو بۆشایی، ئیدی ئه وه تخاته کات و ده ردانت ده رگه  سه  تکسته م که قی دووه ده

م  ، به بت گیرمان ده خیه  یه  بوونکی توڕهدایاندنمان   خه تا له  میوزیکداو هه نگ له  تابلۆکان و ده نگ له ئاۆزکانی ره
  رییه وه و یاده  باسکردنی ئه تا له ین، هه که  ده یه م کیژۆه ی ئه هرم و نیانی مین تی و نه  ناسکایه ست به دا هه لره
  و به  گریانکی همنانه کو به یدا، به وه  کاتی خوندنه ین له  ناکه سته رجه ک به رمییه بینین گه  ده  که ختانه سه
  .ردا ینی خونه  زه له   یه گی هه بۆ شیعر ئاماده تیانه زه خشینکی له به

  .ری کوردی ئاشنا بت  خونه بت و به" دچۆل"نھا ناساندنی  ش ته  ده کییه و پشه ئه
 شروان خدر

 



 گریم من ده
 

 دچۆل ئازاد: نووسینی
 ر خدر عومه:  وه  ئینگلیزییه رگانی له وه

 
 ی و مندانه گریم بۆ ئه من ده

 ری  سه نه ریان بخه  سه رینکیان نییه  سه که
  رگ سووتاوانه  جه و دایکه  ئهگریم بۆ من ده
 گریم من ده

 
 دراون نجه شکه ی ئازار و ئه وانه گریم بۆ ئه من ده
 بینن ون ده  خه ندیخانه  به ی له وانه بۆ ئه

 ر نجبه میل ره هید جه بۆ خاۆم شه
  ن ده نسک ده کانیاندا هه  گۆڕه ی له هیدانه و شه گریم بۆ ئه ده

  ن که اندا سواڵ دهک قامه  شه ی  له وانه بۆ ئه
 گریم  ده وانه موو ئه بۆ هه

 
  تیمان نجایه گریم بۆ ژیانی گه من ده

 رستی ز په گه  رق و  ره  به  دراوه  ختوکه که
 رامکراون ک حه یه ی له ویستانه و خۆشه گریم بۆ ئه ده
 گریم  قویی ناخمدا ده له

 مش  خۆله ی بوون به و دیانه بۆ ئه
 ولر و کرماشان کر، هه  قامیشلی، دیاربه بۆ ئامۆزاکانم له

 ی کوردستان ر چوار پارچه گریم بۆ هه ده
 
 هیدانی کل گریم بۆ شه ده

  رش بوونه ر مندا په سه ی به و السانه بۆ ئه
 تایییم ره ی سه بۆ کوژرانی مامۆستاکه

 ڕی براکانم گریم بۆ شه ده
 رانی رگای ئازادی کورد ڕکه شه



   ئاشتیخواز و همنانه وبارهو رو گریم بۆ ئه ده
  تووشی بزاری هاتوون وه وه  هۆی ئه  به که
  ستووه ویان به  خون ره به

  گریم ڕ ده ی شه من بۆ بلسه
   من چاوشارکم تیایدا کردووه ی که یه و بلسه ئه

  گریم کانم ده بۆ لوی خوشکه
 رمادا تری برستی و سه ژر چه  له که

 ڕوات هر د به خونیان له
 

  شار داوه  منیان حه گریم که  ده و شونانه بۆ ئه
  وه ته  خوندومنه ی که  گرژو مۆنانه و رووخساره ئه

   من بینیومن و کانی که ژماره  ب هه بگانه
 ی نزیکترین هاوڕم که  سوره بۆ گوه

 وی کرد ربوودا ره  رووبارکی خونبه  به که
  تۆقن  مرۆڤ ده هاواری ی که که  ناسکه بۆ گه
 وان گریم بۆ رۆحی زامداری ئه من ده

 
  گریم کانی دایکم ده لبومی ونه من بۆ ئه

  دایه پۆلکی توڕه ڵ شه گه  له نک که  گژه له
 ریا  ناو ده  رژانه ی که و فرمسکانه بۆ ئه
 ش گرت و ماچی کردم  باوه  منی تیادا له ژن که گریم بۆ دوایین جه من ده

  نان گرین و ده ی ده و دنه بۆ ئهگریم  ده
 رامکراوان ک حه یه  له ی که و عاشقانه گریم بۆ ئه ده
 گریم  بۆیان ده وه  قویی ناخمه له
 
 
 
 
مسای   ئه یی ئوسترالیادا له کانی ئاماده  پشبکی قوتابخانه  ساڵ له17ن  مه ی ته"دچۆل ئازاد ":رنج سه
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