
  رتانه غان و سوپه ینی قه مان عه موو ئان و زه  خوندن بۆ دیفاعی تیغی دوژمنتان       ھه بخونن چونکه

  
 کا ری ده بات،ی شۆڕشگی کوردستانی ئران ده یاندنی رکخراوی خه  و راگه وه شی بوکردنه ، به گۆڤارکی گشتییه

 
         ژماره

 
  ی زایینیی٢٠٠٧ئۆکتۆبری 

 تاویی  ھه- ی کۆچیی١٣٨٦ری  زبه ڕه

  و دلۆڤان ھنده ناوی خودای ده به

 
 وتکی نوێ بستان و ڕه  

لی  ر کوردستان و گه ر بۆ سه کانی دوژمنی داگیرکه الماره په   
تییان   و چۆنیه رین و جۆراوجۆرن و شک و شوه ربه کورد به

. خرێ کرێ و رک ده ند ده وه رژه ندییان به وه رژه پی به به
ن، سوپای   مل ل ده وه که یه ره  به  و له شکره ر له ھه
لۆز  تره بێ، ھزی مه کوژێ و ده ستان ده ده کبه چه
  ستان به ده مبه ه شکری قه سووتن و له ڕووخن و ده ده
. شون پوور ده له نگ و که رھه ستان مژوو و فه زار ده ھه
وه و  رچدانه  په  پویستییان به المارانه م په ئه
ی  ی شۆڕشگانه وه ، بزووتنه یه  ھه وه گژداچوونه به
وی  ڕای ھه ره ب سه ی کوردیی ده نه مووالیه ھه

کانی،   پخوست کراوه  فلیقاوه نه ی الیه وه زیندووکردنه
 .دوای رۆژ بدا ی رۆژ له شه  و نه شه الی گه قه ته

ردوو   ھه ری زانست به نگه ی شۆڕشواناندا سه  پناسه    له
ری  نگه  سه متر له  که  به وه بواری فرکردن و فربوونه

   زۆر جاران به  و بگره کراوه ڕ حیساب نه کانی شه ره به
 . زوگوردتر داندراوه
تای  ره  سه ر له بات،ی شۆڕشگیش ھه    رکخراوی خه

 و فرمسکی   داوه ره نگه م سه خی زۆری به  بایه وه شۆڕشه
 گ و سوربی   زینی له چاوی پنووسی چانووسانی خامه

رزی خوناویی  ته ی ناو مه رگه  پشمه کی شره ی چه لووله
م  له.   خ نرخاندووه ردووکی پبایه  و ھه گرتووه متر نه  که به

ت  تایبه  به  و رنونیی باش کراوه وی زۆر دراوه دا ھه ناوه
  ...   مامۆستای

 
 ٢ی   ڕه                                    الپه

  زان لـه مه جژنی پیرۆزی ره
ک پــیــرۆز  مــوو الیــه ھــه
 ...بت

 ٩ی   ڕه الپه

ر  سـه مــک لـه نـده ھه جه
 ...وی زه

 ٧ی    ڕه     الپه

 یــادی کــۆچــی دوایــی  لــه
ال  ھیـد، مـه مامۆستای شه

 ...بباسی دا خدر عه

 ٣ی    ڕه  الپه

  م ژماره روتاری ئه سه

 :رنج سه  
دا “ بــسـتـان”  گـۆڤـاری   له تک که ر نوسراو و بابه ھه  

 و  رپـرسـیـاره  لــی بـه کـه ته ری بابه  نووسه بته بوده
کانی رکخراوی  ته ربی بۆچوون و سیاسه  ده رج نییه مه
 .بات،ی  شۆڕشگی کوردستان ب خه

بــات،ی شــۆڕشــگــــ و  خــه
 ...کی ڕوون ئاسۆیه

 ٤ی    ڕه  الپه

  نــیــا لــه ی تــه و زمــانــه ئــه
 ...  پکھاتووه ش وشه شه

 ١٤ی    ڕه     الپه

وـــنـــی  کـــگـــرتـــن ھـــه یـــه
  وتنه رکه سه

 ٥ی   ڕه  الپه
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 روتار ی سه درژه   
  بـبـاسـی بـه ال خـدری عـه باتمان مامۆستا مه مامۆستای ژیان و خه

   توانا زیـاد بـه تی له  خزمه وی داوه کی گونجاو ھه یه موو شوه ھه
  لـه م گـه پـووری ئـه لـه ب و مژوو و کـه ده لف و بی کوردیی و ئه ئه

 .بکرێ
   و بالڤۆک بـه تی گۆڤار و رۆژنامه ندایه گا جیاکاندا چه  کۆمه    له
ی رۆشـنـبـیـریـی و ئـاسـتـی شـان و  گیرێ بۆ ناسینی راده رج ده مه

 زانسـت و  خـدان بـه  بـایـه کی دیـکـه  واتایه ، به ه و کۆمه شکۆی ئه
.  یـه له و گه ی رۆشنبیریی و زیندوویی ئه فربوون و فرکردن نیشانه

رز و شـیـاودا   ئاستکـی بـه مان له که له  خۆمان و گه  پویسته بۆیه
 .ین که میی نه رخه مته  تکۆشانک که شنه ر چه  ھه  و له وه ببینینه

ــکــۆشــان   ”  ــ ــشــه وه“   ت ــ ــووســراوه ک پ ــه نــگــی ن ــان ل ــای   ده ک زگ
 و  فـه ڕ و ره کانی شه ره  به یانده ر و خۆی گه  ده  ھاته وه یاندنه راگه
ک  وه“   بــــســتــان” ویــش دا  دوای ئــه بــه.    و مــان ی فــــرگــه تــاقــه
ی   بۆ نووکی خـامـه وه ش سنگی کرده کی خۆشکل و خۆشکه یه بووره
یت و  مامی شیعر و به کی نه گ و ریشه دار و ره ھره رانی به نووسه

 . و داستان زیله تی نه باو و شه

ڕی داھــنـان  ی رووپـه وه ستی ھاندان و کردنه به  مه به“   بستان   ” 
   و بـه وه ه“ تکـۆشـان”   رییدا ھات و پای دا به گه  بواری رۆژنامه له
ر چـاوان خـۆی  بـه م لـه م و نـاده  ده کی ئاڵ و واوه ژن و بایه به

ک و  مـه ئه نجی ھاوبیرانی ئازا و به می ڕه رھه به“   بستان” .   نا راده
ی  ـه  بـابـرده بته تا پی وابوو خۆی بۆ ناگیرێ و ده ره بور بوو، سه

ی  وه دا ئـه  گـوـمـان نـه ئــمـه.   ک یـه ـووکـه ڕوگـیـڤـی گــژه ر ھه به
رزـر و   وه یـه وه بـیـنـ، گـریـنـگ ئـه خـۆی راده  له نده چه“  بستان” 

مـدا  کی زۆر که یه  ماوه له“  بستان”؟   و چۆنه نده یان چه جووتر وره
وان و  نــی ھــه یــده  نــاو مــان و ده وت و چــووه  کــه داره  داره وه

 . وه دان کرده نی ئاوه باخه
  وه کـوتـه ر و سـه م سـه یشتوو به می پگه رھه ی پ به“ بستان”    وا 
ر تیشکـی چـاوان و   به ر بخرته گه کا ئه  ده شه نه.  تتان  خزمه ھاته
ر  گـه کـا ئـه  ده شـه ندان و، گـه رداشی بیری بیریار و خرۆمه ر به به

گــران،  خــنــه مــی ســووری ره ــه ر نــووکــی تــیــژی قــه  بــه بــخــرــتــه
تــــک   بــابــه  بــه وه ســــک الی لــ بــکــاتــه تــی کــه یــه کســکــه چــاوه

مـدۆسـت و  ـه باتیـی قـه ت ھاوبیرانی خه تایبه ندی بکا به مه وه ده
 .رچاوڕوون به

بات،ی شـۆرشـگــ  کانی خه کی گۆڤار و بالوکراوه ندییه تمه    تایبه
  ھـیـده  بـاس و یـادی شـه کـیـان بـه یـه ڕه نـد الپـه  چـه  بوو که وه ئه
  وه  رازاونـه وه مـانـه که له کانی شۆڕشی رزگارییخوازی گه رزه ربه سه

رۆک و رـبـازی   بـۆ نـاوه قـیـیـه سـتـه کـی نـه یـه نـجـه  پـه مـه  ئـه که
 . که گۆڤاره
پـانـی  کـانـی گـوڕه  رووداوه  لـه شــکـه  بـه م گـۆڤـاره رۆکی ئه   ناوه

بات و تــکـۆشـانـی   مژووی خه  له که یه ڕه کوردستان و ئران و الپه
کی  ی خه متر جی متمانه ھیدیش که مان و مژووی ب شه که له گه

دا ویسـت و  وڵ ده یش ھه“بستان”.  کانی داھاتووه وه رخ و نه ھاوچه
  ـبـگـرێ و بـۆ رۆـه نـاو دـی خـۆیـدا ھـه کـان لـه ھـیـده ئاواتی شه

ر چـاوی   بـیـخـاتـه بـه وه کانی بـاس بـکـاتـه ست و شۆڕشگه ھه به
ی  وه  گـواسـتـنـه ر بـۆیـه ھه.    ڕه ق گویان که  حاندی حه ش له وانه ئه

  بـه“   بــسـتـان” ران بـۆ نـاو  روه ری سه فته  ده کی زین له یه ڕه الپه
ر  سه مۆر شاھید ب له نجه ک په  وه ڕه و الپه با ئه.   زانین پویست ده

 .“بستان”واکانی  داوا ره
ستیی  ربه ی ئازادیی و سه نجینه ر گه  سه ینه وێ بگه مانه  ده    ئمه
کـان   زاڵ و زاـمـه وه تـه ریـی نـه رکی مان و نـۆکـه رکاوده  ده و له
نج و مـانـدووبـوون بـۆ  ب ره  به م ئاواته یشتن به جاتمان ب، گه نه

ی  وانـه وێ بـه مـانـه  ده مـانـه موو ئـه ڕای ھه ره سه.   ست نادا  ده ئمه
مـی   کـه  لـی بـوانـن و بـه وه خه  بایه به:   بینن بین ده“   بستان” 

ــک   ئاکامی ماندووبـوونـی کـۆمـه مه رھه م به  ئه گرن، بزانن که نه
فیۆدان  ن به مه لکردن و ته حته جیاتی خۆمه  له  که مرۆڤی فیداکاره

ریـکـی ئـاودـری   خـه وه  ژیـانـه  رابـواردن و بـه ریکـبـوون بـه و خه
ت   خـزمـه نـی کـوردیـیـن و لـه سـه وا و ره ی ره کـانـی وشـه تــه شه

پــی   پش و بـه چنه  ده وه نده ھه م ره رییدا له روه دابینکردنی دادپه
 .ین ده وڵ ده دا ھه م بواره توانا له

 نـاو کـۆڕی  مـانـیـی گـریـنـگـدا ھـاتـه کی زه یه  بگه له“   بستان   ” 
سـتـۆ و   ئـه وتـۆتـه رکی گران و گریـنـگـی کـه  ئه وپیه بالڤۆکان و به
رکی خـۆی   ئه وه  نیازپاکییه  بتوان به ک جاران، روه ھیوادارین، ھه

 .ج بن به
***** 

ی  نـجـیـنـه ر گـه  سـه یـنـه وێ بـگـه مانـه  ده ئمه” 
رکی مـان  رکاوده  ده ستیی و له ربه ئازادیی و سه

 زاڵ  وه ته کاریی نه پانیی و نیوه ریی و سه و نۆکه
  م ئاواته یشتن به جاتمان ب، گه کان نه و زامه

 “ست نادا  ده نج و ماندووبوون بۆ ئمه ب ره به

 
 

 م سه بـات قه  خه کـوردستان به
 م سه وات قـه  کــوردی ب نـه بـه
 م سه فــات قـه وه ی بـه  رۆـــه بـه
 م سه ت قه“وریا”ک   شری وه به
  شینت  شــادیی و به م به سه قـه

 وینت وینـدار و ئـــه  ئـــــــه بــــــــه
 ت“بستــان”و “ تکــۆشـــان”  بـه
 ئیمــانت ی بــه رگــــه  پشمــه بــه
 ر نـگـــــه الوی نــو ســه  شـۆڕه بــه
 ر  ده  کـ ھــاتــه ی لــــه و الوه بــه

 ت بـم“بــات خــه”ربواری ڕــی 
 جــاتت بـــم ی نـه فیــدای رــگــه

           بــــۆ ئــــــــازادییت تــبـکــــۆشـــم
وا بنه تفرۆشـم  و سـامـان نـه                بــۆ پـــاره  

 کوردستان
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ال خـدر   مـامـۆسـتـا مـه رکـرده ری سـه مامۆستا و رـبـه
  تـاویـی لـه ھـه- ی کـۆچـیـی١٣١٣ ساـی  بباسی له عه

دایک  شت له رده ورکی سه ی گه ی ناوچه“سیسر”گوندی 
یـدانـی  یدانی ژیان و پـاشـانـیـش مـه  مه  و ھاتۆته بووه
 سـیـاسـیـه و  م و کـورتـیـیـه موو کـه  دژی ھه بات له خه

ھــشـتـا .   واری ـگـای کـورده کـانـی کـۆمـه تییه یه کۆمه
 دی دایـک   ھیوای دواڕۆژکی روونی له بچووک بوو که
 وتـار و  کیـی و وریـایـی لـه یدا کرد، زیره و باوکیدا په

 بـاوکـی بـیـاری دا  ر بـۆیـه فتاریدا دیـار بـوو، ھـه ره
م و  نی کـه مه ته. بی ئیسالم کته کی مه  قوتابییه بیکاته

نی  مه ی ته ماوه لی بچووک و زانایی مامۆستا له یکه ھه
 .رسوڕمان بوو س جگای سه موو که خوندنیدا بۆ ھه

لـف و  ئـه”   وه لـه ه“ سـیـســر” ی   حوجره ک له ک قوتابییه   مامۆستا وه
کرد و پاش پازده وه ده یانه“ بـک و  تمـه ک سیاسه  ساڵ وه ستی پدار

  مـی خـۆی لـه رده  و سـه کـانـی بـاوی نـاوچـه کـی زانسـتـه مامۆستایـه
وت  رکـه  ده وه ری میحرابه نگه  سه له“  تیی ی شینکایه ه گه”وتی  مزگه

 .و قۆناغی فربوونی گۆڕیی بۆ قۆناغی فرکردن

ی شـۆڕش بـوون،  کـان بـنـکـه  حـوجـره ال خدر کاتک کـه   مامۆستا مه
کان مامۆستا و وتاربـژ   گونده مامۆستا و رنونی شۆڕشگان بوو، له

رد و ئـازاری  ژاراندا دوکتۆری ده تکش و ھه حمه نو زه ر بوو، له و ربه
ری ئـش و  کاندا سوکناییده  زیندانه داران بوو، له  و ڕووحی نه سته جه

ییـدا پشـتـیـوان و ھـیـوا و   ئاواره کان بوو، له کراوه نجه شکه ئازاری ئه
 و  رکرده  شۆڕشی رزگارییدا سه کان بوو، له ڕیوه  و په مامۆستای ئاواره
 .کان بوو رگه سکرتری پشمه

 و  ستی پکـرد، شــوه نی الوییدا ده مه  ته   ژیانی سیاسی مامۆستا له
 ناوچه جیاجیاکانی کـوردسـتـانـدا زۆر  ڕان به می خوندن و گه رده سه

و  دیـتـنـی ئـه.   یـانـد لـی کـورد تــگـه کانی گه  ئازاره زوو مامۆستای له
رۆکـی قـورئـان و ئـیـسـالم،   ناوه یشتنی له  و تگه رچاوانه  به راستییه

 و  له و گه ب بۆ ئازادیی ئه  ده  که ڕه و باوه ر ئه  سه مامۆستایان خسته
 مـاڵ  وی بوچان بدرێ و فیداکاریی به  ھه و نیشتمانه بۆ رزگاریی ئه

مـی  رده سـه  مـامـۆسـتـا زۆر جـاران لـه ر بۆیه ھه.   و ژیان و گیان بکرێ
الماری گرتن و لــدان   و په شه ڕه ر ھه  به وتۆته تییدا که رژمی پاشایه

زگـای   دام و ده ھاتووی ئران له زاه  النی وه کاتک گه.   بوون و ئاواره
وـکـی وریـا و  ک پــشـه ال خـدر وه ڕین، مامۆسـتـا مـه تیی راپه شایه

کـرد و رـگـای  ـکـی ده ریی و رنونیی خه  کوردستان ربه کارزان له
 .دا ک ده نی خه راستی نیشانی کۆمه

رکاری کـۆمـاری  سه تیی و ھاتنه وتنی شۆڕشی دژی شایه رکه   دوای سه
ر کـوردسـتـان،  ربـوی رژـم بـۆ سـه نو ئیسالمیـی و ھــرشـی بـه به

مـوو   ھـه ری بـه شـی داگـیـرکـه رتـه کـانـیـی ئـه ره ربـه مامۆستا خدر بـه
  ی بۆ دیفاع لـه کدارانه باتی چه وا دانا و خه  ڕه کی گونجاو به یه شوه
  مـه رده و سـه بار و شیاوی ئـه کی له  رگایه مان به که ل و نیشتمانه گه
 ١٥   ڕه  الپه  له پاشماوه...               ک ڵ کۆمه گه  له ر بۆیه ھه. دانا

   

 
 

مـوو  نو ھه  و له تییه رکی تایبه وه مرۆڤ بوونه  
ــنــده ــکــه وه زی ــی دی ــه ران ــدا ت ــھــان نــھــا  ی جــی
   و لــه ن ھــۆش و گــۆشــه رــکــی خــاوه وه زیــنــده
ر  ھـه.    یـه رکی بـوـنـه پانی ژیاندا تکۆشه گۆڕه

 ھزی بیر و بازوو کۆشکی مــژووی   به مرۆڤه که
ڕی  ر رووپـه سـه ڕی لـه  و خــر و شـه بنیاد ناوه

   . رۆژگار تۆمار کردووه

پــی کـار و  ر بـه شـه ـی بـه ندامانی کـۆمـه   ئه
ـــوســـتـــی  پــــــی ھـــه ر بـــه یـــان، ھـــه وه کـــرده
کانی جیھان  ر رووداوه رامبه  به جۆریان له جۆربه
   لـه یـانـه ھـه.   گـرن ی لک جیا بـۆ خـۆ ده دا پله
،  راپـتـره راپیش خه  خه  و له وخوارتره ره ڵ به ئاژه
 و  ره وســه ره  زۆر بـه شــیـانــه  و ھـه نــدیـیــه  مـامــنـاوه یــانـه ھـه
یـان  وه ره ئـه سه رووی دنیای فریشتان تاجی شانازیی له سه له

 . ره به تی خودای له  و خه ته شیاوی حورمه

کـانـی  نــو ریـزه ت لـه تایبه واریی و به ی کورده نو کۆمه   له
بـوون جـ  سـانــک ھـه ســک یـان کـه  کـه مـیـشـه شۆڕشدا ھه

  کیی بوون و ژیان و بـوون و مـردنـیـان پـن لـه ی خه متمانه
و  ئــه.   تــیـی و خـۆڕاگــریـی ی ئـازایـه رسـی بــایـیـدار و وانـه ده
 قـوربـانـیـی  ران و گیانیان کـرده  ژیانی خۆ گوزه ی له سانه که

ی رـی  چـیـلـه سـتـه  ده ی، بـوونـه کـه لـه واکانی گـه  ره خواسته
. بات و ری شۆڕشیان بۆ ربوارانی پاش خۆیان رۆشن کرد خه
 یـاد و  وه  شـانـازیـیـه ـکـی کـوردسـتـانـیـش بـه  خـه ربۆیـه ھه
  وه رـزه یاد ناکا و بـه  له  چاک و پاکانه و مرۆڤه ریی ئه وه بیره

 .کا باسیان ده

بـات و  ی خـه  درـژه  درژایی مژوو و لـه  به ی ئمه وه ته   نه
و  کی زۆر لـه  کۆمه  رانی کوردستان  دژی داگیرکه تکۆشان له

 ی ١٣.   گـای شـۆڕش کـردوون  بـاره ش بـه ی پــشـکـه مرۆڤانـه
وه یـادی  ڕزه کی کوردستان به موو ساک خه ری ھه وه زه خه
کانی خـۆی  رگه ، مامۆستا و پشمه رکرده ر، سه  ربه  کک له یه
نـی خـۆی بـۆ  مـه نـجـا سـاڵ تـه  پـه  نـزیـک لـه  کـه وه کـاتـه ده

ر  ـوه زه  ی خـه١٣.   رخانکرد ی ته که وه ته دابینکردنی مافی نه
ھــیــد مــامــۆســتــا خــدر  ی شــه رکــرده یــادی مــامــۆســتــا و ســه

   . بباسییه عه

 

 بباسی ال خدر عھ مامۆستا مھ

  یشـتـنـی لـه  و تــگـه رچـاوانـه  بـه و راستییـه دیتنی ئه ” 
ر   سـه رۆکی قورئان و ئیسالم، مامۆستایـان خسـتـه ناوه
 و بـۆ رزگـاریـی  له و گه ب بۆ ئازادیی ئه  ده  که ڕه و باوه ئه
  وی بوچان بـدرێ و فـیـداکـاریـی بـه  ھه و نیشتمانه ئه

 “ماڵ و ژیان و گیان بکرێ
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 بات،ی شۆرشگ خه
         و

 کی ڕوون ئاسۆیه
النـی  ی گـه رگـوزشـتـه  مــژوو و سـه  و ژیـرانـه ر وردبینـانـه گه ئه  

واوی   تـه بیـنـیـن لـه خونین، ده وتکراوی جیھان وه ست و مافزه بنده
   ئـامـاده بـوون کـه ــک ھـه دا کۆمه مدیدانه  سته له و گه مژووی ئه

مــک بـۆ  ست و ئازاد بـژی و خـه ربه یان سه که له بوون بمرن تا گه
یـان  کـه وه تـه ڵ ئــش و ئـازاری نـه گـه یان بخۆن و لـه که   نیشتمانه

بوونیشیان سـۆز و  وره ڵ گه گه  له ش وایکردووه مه ر ئه ھه.   بن وره گه
ن و   خاک و دین و نیشتیمانیان با بـکـه ر به رامبه ستیشیان به ھه
ن مـافـی  ککی خاوه رن تا مافی ژیان بۆ خه  ژیانی خۆ بگووزه له

 . وه وتکراو بگنه مافزه

ک  ش وه شـکـراوی ئــمـه ت و دابـه تـوپـه   کوردستان، نیشتمانی لـه
نـی  مـه  درژایی ته  و به ی شۆڕش و شۆڕشگان بووه  النکه میشه ھه

   مــژوو بــه  کـردوون کــه رده روه سـانــکــی پـه ڵ و کـه خـۆی کـۆمـه
  مـیـشـه ـیـگـرتـوون و بـۆ ھـه ناو سینگی خـۆیـدا ھـه  له وه شانازییه

زاران   ھـه  و بـه مـانـانـه دان داسـتـانـی قـاره  سـه بـه.   پاراستوونی
قووی ناخی نیشتمانکی بـنـازن  خوقن ھه ماسه شۆڕشگی حه

 .دی ب ڕوان ئومدکی ل به کی ڕوون ده  ئاسۆیه  له ورکه  ده که

ی گیانکی زامدار و زامی گیانـکـی  تی نیشتمان الشه  رۆژھه له  
 مـلـیـۆن  ی نیشتماندا ده شه م به له.   کرێ دی ده ت به که ماندوو و شه
یـان دێ و  مـی دژمـن نـاـه ژر زوم و سـتـه ق له ن حه مرۆڤی خاوه

پی دژمـن  ژر چنگ و که یان ببیس و له نگی ناه  ده سیش نییه که
گ و  مـه  ئــه  بــه ڕوانـیــی ڕۆــه  چــاوه وام لــه رده بـه.   ڕزگـاریـان کـا

 مـاـی  ندی دیلیی ئازادی کا و چیتر له  به  تا له کانیدایه مخۆره خه
 .کانی خۆی بگا  مافه  به میشه ناسرت و بۆ ھه  نه  بگانه خۆی به

 ئــران و  نشاھیی له زگای شاھه دوای تکووخانی دام و ده دوابه  
 گشـتـیـی و  کـی ئــران بـه ، خه تی سه پچانی کورسی ده وه تکه
 ھـیـوای  تـیـی بـه تـایـبـه ی کـوردسـتـان بـه شـه و به کی کورد له خه
  ر و بــه بـه وه یشــتـن و ئـاھـــکـیــان ھــاتـه یـان گـه نـدیــن ســاـه چـه
 سیمادا شـۆڕشـی  له.   ڕوانیی  داھاتووی وتیان ده  له وه زرۆییه تامه
 رزگـاربـوون  کانی، کـه  پیرۆزه  ئامانجه ی کوردستان به ند ساه چه
کی ئــران  مای خه یف و سه م که یشتن به ستیی بوو، گه ژرده له 

جـۆرـک  کی بۆ الی خۆی راکشابوو به و کوردستان بیر و فکری خه
 .خونن کانی داھاتووی وت وه بوون گۆڕانکارییه س ھه م که که

  تـه سـه مـانـی ده خـتـی شـا و نـه واویـی تـه تـه پاش داڕمانی به   
ــن و   بـه  شکک و نوکی دی و به ی، تاقمکی دی به که نه بۆگه

خـتـی حـوکـم  ر تـه سه ، له  سانایی و زۆرزانانه گفتی شیرین، زۆر به
ــیــشــتــن و ده ــان زه ســه دان ڵ  گــه لــه.   وت کــرد تــیــان بــۆخــۆی

 بـیـاری  وه و تـاقـمـه ن ئـه الیـه تـیـش لـه سـه گرتنی ده وه سته ده به
خـایـانـد بـۆ   زۆری نـه زراندنی کۆمارکی ئیسالمیـیـان دا کـه دامه
 کـۆمـارـکـی ئـیـسـالمـیـی  نـده  چه  که کی کوردستان ڕوون بۆوه خه
 !.ڕاستیی بوو به

  ــنـه  بـه ر زۆر زوو لـه نـاو ئـیـسـالمـیـی ئــران ھـه کۆماری بـه  
جــی   و لـه زبـۆوه کی کوردستانی دابوو پاشگـه  خه کانی به شیرنه
مـی   وه تـریـن شــوه  دڕنـدانـه کـانـی بـه ــنـه جکردنـی بـه جبه

م کـاری  کـه  یـه لـه.    وه کی کـوردسـتـانـی دایـه کانی خه داواکارییه
ـکـی   خـه بوو دژ به" فتوای جیھاد"رکردنی  ی خۆیدا ده ئیسالمییانه

 نـاخـیـیـدا ئـیـسـالمـی  ی لـه ـکـه و خـه ئـه.   مسومانـی کـوردسـتـان
  ش پارزگاریی لـه و ئیسالمه ر به تی و ھه  و پاراستوویه گرتووه ھه

ناو فـتـوای  رکردنی به  ده به.   کا  و ده خاک و نیشتمانی خۆی کردووه
باتـگــانـی کـورد  کی کوردستان، خه  خه ینی دژ به جیھادی خومه

 خـاکـی  رگـریـی لـه نگ و بۆ بـه کده  یه تی کوردستان به  رۆژھه له
شـی  بـه.   سـتـان ینی راوه  دژی سوپای خونژی خومه کوردستان له

کـان   سـیـاسـیـیـه  حـیـزب و رـکـخـراوه وری ک له ده زۆری خه ره ھه
نو حیزبی دخوازی خـۆیـانـدا  باتیان له ری خه نگه  و سه وه کۆبوونه

  کـرا کـه دی ده  شۆڕشدا به وره له لنکی گه دا که مه و ده له.    وه دیته
و "   تی وایه ته نه" ردوو بیری  گری ھه  ھه  که کراوه ک پده  کۆمه به
پـاش .    ـکـی کـوردسـتـانـه زۆری خـه ره  بیری ھـه ب که"   ئیسالمیی" 

کــی  یـه وه ـک و وتــووـژ و راگــۆڕیـنــه ی زۆری خــه کـه چـاوڕوانــیـیــه
زمـوون و  ن ئـه ند مامۆستا و ڕۆشنـبـیـرـکـی خـاوه نی چه درژخایه

   و بـه١٣٥٩رمـانـانـی  تای خـه ره  سه  له ختانه رابردووپاك خۆشبه
تـیـی و  وایـه ته بات،ی نه رکخراوی خه" تی  وجوودیه یاندنی مه راگه

 و ھـیـوا و  وه ش پکرایـه لنه و که ئه"   ئیسالمیی کوردستانی ئران
 .دی تی کوردستان ھاته  رۆژھه ککی زۆر له ئومدی خه

 کـوردسـتـان  زرا کـه رجکدا دامـه لومه  ھه له"   بات ڕکخراوی خه"   
و  م بـه الماری سوپای کۆمـاری نـائـیـسـالمـیـیـدا بـوو، بـه ژر په له

   ک لـه نی خه  کۆمه وه زراندنیه تای دامه ره  سه ر له  ھه وه شه حاه
ــیــه کــان بــه مــوو چــیــن و تــوــژه ھــه ــیــری  ره  بــه وه  دــخــۆشــی وپ
 و  وه وری کـۆبـوونـه  ده  ھـاتـن و لـه وه ه"بات خه"ی  که یاندراوه راگه

  رگـریـیـکـردن لـه ری به نگه م سه که  یه یان کرده"بات ڕکخراوی خه" 
   .ینی تی خونژی خومه سه  ده کوردستان و دژ به

 مسته
مه  فای 

عه   لی ال 

   حیزب و رکخراوه وری ک له ده زۆری خه ره شی ھه به”
نو  باتیان له ری خه نگه  و سه وه کان کۆبوونه سیاسییه

لنکی  دا که مه و ده له.  وه حیزبی دخوازی خۆیاندا دیته
ک   کۆمه  به کرا که دی ده  شۆڕشدا به وره له گه

و " تی وایه ته نه"ردوو بیری  گری ھه  ھه  که کراوه پده
.“   کی کوردستانه زۆری خه ره  بیری ھه ب که" ئیسالمیی"  
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  ر لـه  کـوردسـتـان ھـه رگریـیـکـردن لـه بۆ به"   بات ڕکخراوی خه  " 
کـانـی    ی شـار و شـارۆچـکـه  زۆربـه ی له رگه  ھزی پیشمه تاوه ره سه

  کــک لـه یـه"   بـات خـه" ی  رگـه ھزی پیشـمـه.   زراند کوردستان دامه
 دژمـن   کـوردسـتـان بـوو کـه رگرییکردن له کانی به کییه ره  سه ھزه

 .کرد تی بۆ ده حیسابی تایبه

کـانـی   شۆڕشگره شانی ھزه شان به"   بات خه" ی  رگه   ھزی پشمه
. سـتـا ڕووی دژمـنـدا راوه و به کی پته یه ک قه ی کوردستان وه دیکه
ی وایـان  داسـتـانـی بــوـنـه"  بات خه"کانی  رگه زۆر جدا پشمه له

رجـ نـاوی  ھـه جـۆرـک لـه ، بـه  دژمنی تاسـانـدووه  که خوقاندووه
 و  وه  دـیـانـه وتـه کـه ھـات تـرس ده ده"   بـات خـه" کانـی  رگه پشمه

ت  تـایـبـه  کـوردسـتـان، بـه  لـه یـه م جـ ھـه که.   رزی له چۆکیان ده
شـت،  رده ھاباد، سـه قز، مه ، سه ریوان، بانه کانی پیرانشار، مه شاره

م  خشاب یان کـه نه نه"  بات خه"ھیدانی   خونی شه به.... بۆکان و 
 .بیستب ی نه"بات خه"کانی  رمانده  ناوی فه یه گوند ھه

 حــیــزب و  ک زۆر لــه ، وه" بــات،ی شــۆڕشــگــــ ڕــکــخــراوی خــه"   
ی  ڵ کشـه گه وه له زرانیه تای دامه ره  سه ر له ی، ھه رکخراوی دیکه

کــیــی  ره یــارانــی ده نــه.   وڕوو بــوو ره کــیــی و نــــوخــۆیــی بــه ره ده
ھـات  ده رایـی نـه ر خـۆپــزلـیـی چـاویـان بـه بـه  لـه بوون که وانه ئه
   زمـوونـه و ئـه  و بـه وه نـه کـورتـه مـه و تـه بـه"  بات،ی شۆڕشگ خه" 

وری خۆی کـۆ   ده رچاو له ککی به تی بتوان خه یه  ھه وه که مه که
ن و   الواز که وته و ره ڕان تا ئه گه ت ده رفه  ده  له ربۆیه ، ھه وه بکاته

  یارانی نوخۆییش بـه نه.    وه نه  ساردکه  پیرۆزه و رگه ربوارانی ئه
 رـی   راسته له   " بات خه" وی بوچاندابوون تا   ھه  له مان شوه ھه

 .رن  الڕیدا به ن و به که ته شۆڕش ھه

  کـران لـه دروسـتـده"   بـات خـه" ر رـی  سه ی له و کشانه موو ئه ھه  
سانی   ھاوکاریی که م به ستی دژمن به  ده و به" بات خه"ی  وه ره ده

ک زۆر  یـه م پـاش مـاوه کـران، بـه دروسـت ده"   بـات خه"   نزیک له
شـدا  و کــشـانـه ر ئـه سه توانیی به"   بات خه" تیی  رایه  ڕبه لزانانه

 .ر ری نغرۆبوون رزگار بکا سه له" بات خه"زاڵ ب و 

  نـی پـیـرۆزی زیـاد لـه مـه  تـه له" بات،ی شۆڕشگ رکخراوی خه"   
ی خۆیدا چـاکـتـریـن و پـاکـتـریـن قـوربـانـیـی  وت ساه بیست و حه

  بـه"   بـات،ی شـۆڕشـگــ خـه.   " گای شـۆڕش کـردوون شی باره پشکه
ریـفـیـان، مـامـۆسـتـا وریـا،  لیل شه ید خه ھیدبوونی مامۆستا سه شه
دان  ھـا سـوور و سـه فـا پـیـریـوونسـی، تـه الم، مسته لیل خۆشکه خه
 شـانـازیـی   مـژووی پـ لـه تیی له نایه سه  تاپۆی ڕه ھیدی دیکه شه

قووی نــو  ھه"   بات،ی شۆڕشگ رکخراوی خه.   " کورددا تۆمارکرد
ن   پـیـرۆزه م خـاکـه ی ئـه وه وانیان نـه یه وارین و په ی کورده کۆمه
 بـ مـانـدووبـوون، بـ  وت سـاـه  بـیـسـت و حـه  وا زیاد لـه بۆیه
 ڕـگـای شـۆڕش  وه  تـیـن و گـوڕـکـی تـازه  و به رۆکنه راوبه مبه ئه
رزی  ـگـری ئـای بـه ھـه   " بات،ی شۆڕشگـ رکخراوی خه.  "پون ده
نـی  ویسـتـی نــو کـۆمـه  خۆشه ربۆیه  ھه تی و ئیسالمییه وایه ته نه
  ڕوانـنـه  ده وه  ئـومــدـکـی زۆره کیش بـه  و خه کی کوردستانه خه

  ".بات خه"ئاسۆی ڕوونی 
 
 

***** 

   
 

 
   
   

مـن، ھــنـدـک    ھندک کـه
زۆرن، ھــــــنـــدـــک ڕەشـــن، 
ھــــنــدــک بــۆرن، ھــــنــدــک 

پــن،  راســتــن، ھــــنــدــک چــه
ھــنـدـك  ھندک کـیـلـۆ و،  

ک  مـووشـیـان بـۆ یـه منن، ھه
م ئــاخ و،  ســتــن، بــه بــه مــه
ســت  بــه مــوویــان لــه مــه ھــه

کــتــر  دوورن، لــه حــاســت یــه
کـتـر  نـگـن، بـۆ گـیـانـی یـه م سوورن، گشتیان پشەو و پــشـه ه قه
 . نگن ھه نه

ورە و مـن بـرا چـووکـه، وەرن مـاـی  بـرا گـه   کیان نات تـۆ   یه
و -20-و تـۆ-10-ین، مـن کخه ر یه ین، ھز و وزە وەسه خۆمان ڕکخه

ھــنـیـن،  ھزکی زۆر پکدەھنین، دوژمنانـمـان ڕـکـده-1000-و ئه
تی، ڕەنـگـه  مه چ گوناحیه وەی که ر زۆر بت، ئه وەی زۆرە با ھه ئه

شـه  خـوازەـه گـه ردەمی، نـه به ویدی، ڕگر بووبین له من و تۆ و ئه
ی تـرسـاوە و  ورە لـه گـچـکـه ورە بب و ئمـه قـووتـدا، گـه بکا، گه
سووڕانی گیـراوە و  ری ھه م و زۆر به ش زراوبردوو کراوە، که گچکه

 . چنراوە نگی پھه ته
وەی الم  و زد و یارەم، ئه سوارەم، خاوەنی ئه و دە من تاقه  ئه   

موو پـشـەو  وە ھه داخه به. ل و وەت دوژمنه  گه ب خائینه، به نه
بووکردن شتکـه،  کتر قه  سوارن، یه یدان تاقه ودارن، له مه و جه

ی خودایـه، چـاومـان بـه  ڕاستیی به یایاندا نایه، به ت به خه قه
 . نایه کتر ھه یه

م تـا  کـبـیـران، کـه وینـه تـه   وەرن بۆ خاتری چاک و پیران، با بکه
کـانـی دی  وە، خـاـه ینه ش زەقکه وە، خای ھاوبه ینه زۆرک بیرکه

وە  مـوومـان پــکـه بـادەیـن، ھـه س کـای کـۆن بـه وەالدەین، ئیتر به
یـن،  کـخـه ریـه سـه کـان وه زانین، زانسته  را ھیچنه جوانین، تاک و ته

یـن، دـۆپ دـۆپ دەبـیـنـه  موو تکخه قه زنجیرەکان ھه قه ئه ئه
ک  یـه ی نایـ، لـه قه ی دەستک ته په نی چه دەریای، کورد گووته

 . نا وەک برا بین با بین، پشت و په حای بین، ته
بـات بـیـن،   و خـه ـه دموکرات بین، یا خـۆ کـۆمـه موو    ناکرێ ھه

بـیـن، خـه ـکـی  پی بـ خـودا  ال بین، یاخود چه کرکار بین یا مه
 . الدێ یا شاریی بین، با کوڕی کوردەواری بین

ردـی وتـارمـان،  ینه سـه کگرتن بکه موومان وکا یه   وەرن با ھه
ین، خۆمان  فرەت لکه لکدابان نه.   وەڵ کارمان ینه ھه بکه)  ره به( 

ـف بـه  ی نـوێ نـوێ رابــنـیـن، خـه وه ین، نه ژیان فرکه وه بۆ پکه
ــراوە و وەک  ــاری ک ــوو ک ــه ووشــک ب ــن، ک ــی ــن ــ ــی داب ــی ــن شــی

  .دۆڕاوە  ری قومارکه
 
 

***** 

 وا بنه
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 درــژایـی مـــژووی   بـه  کـه   ئـاشـکــرایـه
ونارا بووب یـان  الن، جا چ مژووی که گه

   و رـچـکـه مژووی نوێ، بیری نوێ و رگه
 و دروست  داوه ریان ھه و ربازی نوێ سه

و ڕێ و  شزانین زۆرـک لـه ک ده وه.   بوون
ــه بــه ــازان ــب ــه ر ــان ــی ــامــۆبــوون    وه ھــۆی ن

و   پوانی ئـه  و ربوارانی له وه کوربوونه
  ســت نــادیـــاره بـــه رــگــا نــامـــۆ و مــه

ھــۆی مــانــدووبــوونــی  بــه.    وه ســاردبــوونــه
 و  وه ریـنـه  ئامانج رـبـوارانـی تـه یشتنیان به گه  و نه وه ربوارانیه

 کـۆنـی شـارێ  الوه ک کـه  و وه ماوه واریان نه  ئاسه ئستا شتک له
 .خونن پووی ل ده په کونده

 و  م، رچکه رده پی سه النی دنیا، به  و گه وه ته ی نه نو زۆربه    له
ھـۆی  جـا بـه.    ـداوه ریـان ھـه  سـه  شوازی نـوـوه ربازکی نوێ به

بـردنـی  ڕـوه تـی بـه کان بۆ ژیـان و چـۆنـیـه توانینی جیای مرۆڤه
  ـه نی کـۆمـه  تاکوو ئستاش خاوه و رچکانه ک له ت کۆمه سه ده
وێ   و لـه سـانــک لــره ر جۆر ب کـه ھه  به ککن و توانیویانه خه
متر   و که  داویانن نک و دوان که  به وه و، به نه وری خۆ کۆکه ده له

 . ن کی خۆ شیرین که ر چاو و دی خه به ج، له وابوون بیھننه

ـدا  بردنی ژیـانـی کـۆمـه ڕوه  به کیی له ره  رۆکی سه    ئایین، که
ی پـ  کـه  و ڕـبـازه ـکـه نـی زۆرتـریـن خـه بـیـنـ، خـاوه  و ده دیوه

دیـھـاتـنـی مـرۆ  تای بـه ره  سه ر له  ھه ئایین که.     ربوارترین ربازه
ی  ک دوو الشـه تیی مرۆڤ بکا و وه تی ھاوڕیه تاکوو ئستا توانیویه

رکـاتــکـیـش لــکـکـرابـن   و ھـه کردووه یان نه ک ھه کگیان بیه یه
 زۆر جـ کـورتـیـان  مـاوه و لـه یان نه کی کۆمه بخر بوون و که

ر   ھـه ی بـاسـمـان ئـایـیـن نـیـیـه ر وه  ته دا چونکه  لره ئمه.     ھناوه
 .ین ده  ده ست درژه به  باسی مه ین و به که سی ده  به نده وه به

ر چـونـکـه دروسـتـکـراوی مـرۆڤـن و   جیاکان ھـه  و ربازه    ڕچکه
تای تـا  ره  سه ر له  ناش ھه  ی رزه مه و جگه ی باباده وه مرۆش نه

  ر بــه گــه ، ئــه وا پــــویســتــه.    وه یــنــه النــــیــن و پــاــده کــۆتــایــی وه
یان بنین تا بـتـوانـیـن  و کاره میش ب، رزک له کی که یه ندازه ئه

، ئـاورـک  وه نــیـنـه ک ده یه ین ئاژاوه که ر وا نه گه.   ین لک ت بگه
  ک ئستاکه روه چ، ھه رنه بای خودای لده گیرسنین حاشته ده ھه
 .کرێ گای مرۆڤ ده  کۆمه  ئاشکرا چی به یبینین به ده

ستـکـردی مـرۆڤ  ی ده  ھندک ڕچکه  باس له وه ڕزه  به  که    ئمه
ر رـبـازـک بـاس  نـی چـاک و خـراپـی ھـه ین، بگومان الیه که ده
یـبـوو، نـاوی دـنـیـن و  ر ھــه گـه ک، ئـه ر چـاکـیـیــه یـن و ھــه کـه ده
و  ک لـه ریـه  ھـه وه  دنیانییـشـه به.   ین ده قاو ده کانیشی له وتییه چه

  تـن کـه ــک دیـد و تــوانـیـنـی تـایـبـه نـی کـۆمـه  خاوه رچکانه
  دا زۆر بـه  لـره ر بۆیه جا ھه.    ی شک و تامانه کیان جگه ریه ھه

ی  مـیـانـه رده  سـه و رباز و بیـر و فـکـره کک له  یه کورتیی باس له
ـک   خـه رچـاوی لـه ــکـی بـه  کـۆمـه نکـه مه  زه ین که که ئستا ده

 . دیمۆکاسیی  و نویان ناوه وه وری خۆ خکردۆته ده له

  ربـو و لـه کـی بـه یـه شوه تی به دا، تا ئستا توانیویه ریھه سه   
ــنـ و  رھـه وێ و سـه رکه ده کانی جیھان به ی کون و قوژبنه زۆربه

م  ئـه.  گا بناسن  کۆمه خۆی به" یی کی نموونه یه قوتابخانه"ک  وه
رچووی زانکـۆی ئـایـیـن بـوون و   مامۆستاکانی ده  که یه، قوتابخانه

 کرد، زۆر زوو   کاسبییه م جۆره ر کزبوونی بازاڕیان ڕوویان له به له
ـکـی  الی خـه تـام لـه نی شیرن و به  به ل و پۆ باوێ و به توانی په

یـدا دیـاریـی  کـه  تـازه مـبـانـه  ھـه رخـا لـه خۆ شیرین کا و وا خۆ ده
ک مـوتـیـعـی ئـاغـا بـی و  ره زرۆی دیارییشی گه ر تامه گه ئه.   تدان
 . یه رنه  زاری ده ت له ورته

ی دیـمـۆکـاسـیـی  کانی قـوتـابـخـانـه نرخه  جوان و به  دیارییه    له
زۆر . . . .   ریی نر و م، مافـی مـرۆڤ و رابه کسانیی، به ئازادیی، یه
ر مرۆڤکـن و  کیان دخوازی ھه ریه  ھه ن که ھای دیکه به دیاریی به

 بای مرۆڤن   کای پ به وانه موو ئه ھه.  ودان  بۆی عه مکه رده سه
دوو شتـی    " گوته" و    " کرده"  م دیاره به.  دیداریان زار سو له و ھه

وێ و   ده ی که زار باره وه ھه  وکھاتنه و دووه رکات ئه جوودان، ھه
 .ن که ی ب نا رکه ر ده تا به  ھه وه گرته کیشیان نه ر یه گه

ی رابـردوو و  ده کـانـی کـۆتـایـی سـه  رووداوه چاوخشانـدنــک بـه  
 قوتابییـانـی   ن که زۆرک له خه رده  ده وه  ئه یه ده م سه تای ئه ره سه

زۆرجـار .   ل بـوون ززه وه ڵ و تـه مبه ی دیمۆکاسیی زۆر ته قوتابخانه
ن و بـ  کـه وت ده سوکه ی مامۆستاکانیان ھه ی گوته وانه  پچه به

  یـانـه کـه ی قـوتـابـخـانـه  وانـه کـه"   مافی مرۆڤ" کانی   وانه گودانه
  ن، ژیـان لـه یکه  ده شیاوه و بجیه ی نه وه لم کرم ناپارزم ئه شه
نــاوی  مــۆ بــه ی ئــه ــکــوژیــانــه و کــۆمــه ئــه.   ن ده ــک تــــک ده خــه

 ئاسیا و ئـافـریـقـا  شی دیمۆکاسییدا له ژر رووکه دیمۆکاسیی و له
و  مــتــر نــیــن لــه درــن چ کــه نــجــام ده مــریــکــای التــیــنــدا ئــه و ئــا
 کـون و  ی ڕابردوو له ده ڕاست و کۆتایی سه  ناوه ی له کوژیانه کۆمه

ھـۆی  م، بـه وده ر ئـه گـه ئـه.   دران نـجـام ده کانی جـیـھـان ئـه قوژبنه
کـان،   و بویژدانـه زه  ببه ته سه یاندن و زۆرزانیی ده الوازیی راگه

درا و   ژیـن پـیـشـان ده رگ بـه کران و مـه پۆش ده رده کان په تاوانه
کـان  ک نـاتـوانـن تـاوانـه کـرا ئــسـتـا نـه ڵ ده چاک و خـراو تــکـه

 دوورتـریـن قـوژبـنـی  کوو چووکترین تـاوان لـه ن به پۆش که رده په
رانـی ریسـوا  درێ و بـکـه ، نیشان ده وه  ونه جیھان پاش تاوک، به

   ١٠ی    ڕه  الپه  له پاشماوه...                                        کرن ده

 بباسی فاڕووق عه

 ھـ ـنـد ـک           بـاس لـه       وه  ڕ زه   به    که   ئ مه”   

یـن،     کـه    ستـکـردی مـرۆڤ ده         ی ده   ڕ چکه

ر    نـی چـاک و خـراپـی ھـه                ب گومان الیه 

ک،    ر چـاکـیـیـه       ین و ھه    که  ر باز ک باس ده  

ــیــن و             ر ھــه     گــه   ئــه ــن ــاوی د  ــبــوو، ن ی

  بـه .   یـن    ده   قـاو ده      کانیـشـی لـه       وتییه  چه

  و ر ـچـکـانـه         ک لـه      ریـه     ھه   وه  د نیانییشه

تن     ک دید و ت  وانینی تایبه      نی کۆمه   خاوه

 .“ ی شک و ت  امانه کیان ج گه ر یه  ھه که
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ن ب  دا زیندانی بکه توانن مرۆڤ لره ده" زیندانک"
  حوکم بدرت ی  وه ئه

GUANTANAMO  -  CUBA 
   
 

ھـاتـوویـنـه  نـه وت زانیمان کـه  که م شونه  چاومان به که  وه  دووره ر له    ھه
 چـۆن  کـه   ژوورێ گـوـم لــیـه دـمـه  کاتک کـه .   وی ر زه ی سه"   شت ھه به"  

. خـرـت داده نـگــکـی زۆر تـرسـنـاک  ده بـه -١١٣-رگای ژووری سزای ژماره ده
ت  وه ره ستوورن ناھن ده ند سانتینک ئه  چه که و زیندانه  کانی ئه ره نجه په

 . ئازاردانکه ش بۆخۆی جۆره  وه  ئه دیاربت که لوه 
ری خـۆم  ورووبـه شـای ده مه ته.   وی ر زه می سه نده ھه ناو جه ھاتووینه  ئمه    

سـیـرـکـی نـایـلـۆنـی  حـه.   م کـه ی ناو زینـدان ده و ساردیه ست به م و ھه که ده
 جــگـای  وه ئـه ،  وی کـراوه زه کونکـیـش لـه  دیوارک دراوه و  نگ شین له  ڕه
و  کـانـی نـاو ئـه  وانـه ئاسـانـیـی پـاسـه به  ، که  وانه یاندنی ئه ئاوگه ست به ده

م تـیـشـکـی خـۆری  حـاسـتـه به ش که  بچووکه و کونه   ئه   . یان بینن زیندانه ده
 . یه ره نجه په ژوور،  پدا دته 

توانن خـۆیـانـی تـیـادا  ده که    یه و شونه تر پانتایی ئه  مه٣  نیا نزیک به ته   
ی  و شـتـانـه نیـا ئـه ته ک  یه خته ر ته سه له.   ن بجوونن و ھاتووچۆی تدا بکه

رجــک   مـه بـه{    زیندانـدا پــی بــت یه له ندکراوک بۆی ھه به که  ره  سه له
کی زۆر بـچـووکـی  یه ، سابوونکی بچووک و فچه} ر بت به ڕوه ی به گوایه

نـد  چـه کـه  ختـه ر ته سه  له وه.   زک ستماڵ کاغه ند ده چه ڵ  گه ددان شۆردن له
 . کی قورئانی پیرۆزی لیه یه ڕه په

دـن و  کـه    کـانـه وانـه نگی پـی پـاسـه یبیستم ده  من ده نگک که نھا ده   ته
من ناتوانم .   تر   نھا بۆنی ترس دت و ھیچی دا ته فراوانه   وه ڕاڕه و  له.  چن ده
 . دا بژیم نھا ڕۆژکیش لره ته
 :یت  ده5ی کامپی  رمانده فه  
ن بـۆ  کـان بـکـه مـاشـای ژووره ک تـه یـه قـه ده ره  ر سه وانان ھه بت پاسه ده   

 .کـان بـن زیـنـدانـیـه ندرووسـتـیـی  وت و باری ته سووکه ی ئاگاداریی ھه وه ئه
نـا بـۆ  تـوانـن پـه ھیچ شتــکـیـان پـ بــت تـا نـه کان بۆیان نیه  ندکراوه به

. کـاریـان بــنـن تـا بـه وه  درـتـه ده وانه پ  شه کانیان  شته.  رن خۆکوشتن به
زمـانـی  ردوو  ی بـه ھـه کـه یـاسـای نـاو زیـنـدانـه وره  کی گـه ر تابلۆیه سه له

  . ر نووسراوه سه بی له ره ئینگلیزی و عه
موو شتکی ل  درت، ھه رپچیی یاسا بکا سزا ده سه ی  سه و که ئه     

ی  که بچووکه ڵ فچه  گه بت له ی نه که پیرۆزه نیا قورئانه  ته   وه ستندرته ده
 .  سکی نییه ده   کارھنانی چونکه ستت بۆ به ی خۆی ببه نجه  په ب له  ده که 

بچته  که  زیندانیکراوه ی که  وه پش ئه.  مامکی لیه ند حه چه وه   خواره له  
ڕی دوو  پاشان له.  سترن زنجیر ببه به    قی ست و ال ب ده وێ، ده ئه 

و  زۆر له.  وه کرنه ست و قاچی ده ده   وێ و  ئه برته  ده وه وانه پاسه
  یه و شوه به  ساه ٥-س زیاتر له که٤٤٠٠-گاته یان ده ژماره که  زیندانیانه 

ر بت یان ڕگه  سه بیاری دادگای له ی که  وه ن، ب ئه به ر ده سه ژیان به
ی ئاگاداربن که  وه ب ئه خۆیان، یان  رگریی له ر بگرن بۆ به بدرن پارزه 
 ٧٠٠تا  ره  سه م زیندانه ئه.  بن یان نا ڕۆژان ئازاد ده وان ڕۆژک له  ئایا ئه 

 ٣٩٥-کیان ل ئازاد کراون و ھشتا یه ، تا ئستا ژماره ندکراوی تدا بوو به
 .یان ئازاد بکرن-٨٣-وانیش  له  زینداندا ماون و بیار وایه یان له

ن که  مریکا ده کانی ئه زموونه ئه به ربازه  سه زۆر له  
شایانی .(تیی بتاوانن  کان ھاووه زۆر له زیندانیه 

ستگیر  سکی گوومانلکراوی ده ی که وه  ئه یه وه بیرھنانه
- مریکای کردبایه کانی ئه  ھزه سلیم به بکردایه و ته

 .)درا پده مریکی   دۆالری ئه٧٠٠زار و  ھه٥٥- نزیک به
و  ئه دگایی کراون که   زیندانیی دا١٠نھا  تا ئستا ته   

جن و  مریکی نابه پی یاسای ئه ش به دگایانه  دا جۆره
 .شایانی قبووکردن نین

وانه  ئه   :ت  ناو چاوم و ده بته کاپتنک چاو ده   
یان   ئمه ئستا بیانتوانیایه وانه  ر ئه گه پیاوکوژن، ئه 

ینی خۆمانبت من ھیچ ڕقم  به:   دواتر ده  کوشت، ده
رگیز  وان ھه ئه.  ین که زۆر شتیان بۆ ده ئمه .   وان نیه له
ر  گه کرد ئه ده دا نه ڵ ئمه گه یان له ه مامه یه  م شوه به

  و کاپتنه ئه.   زیندانیی بووینایه وان  ئمه الی ئه
  توان وت ناوی خۆی ئاشکرا بکات تا دوژمن نه  نایھه

 .ی بکا که ماڵ و مناه له  شه  ڕه ھه 
ر  ، ھه کدا نوسراوه  جگایه کان له ربازه موو سه   ناوی ھه

 ک ده سه کاتته  ربازکان ناوی خۆی  ناو زیندانیه چ
   رگامان پ نادرێ قسه ئمه .   وه کاته ده و جگایه  له
ر  گه ین ئه  کان بکه  زیندانیه ڵ ھیچ کام  له گه له
  بۆمان نییه ن ئمه  بکه ڵ ئمه  گه له وانیش قسه  ئه

ی   ڕگه وان له ب ئه ده.   وه ینه میان بده وه 
 .  ن ڵ بکه گه مان له قسه وه   کانیانه ره پارزه

Amnesty -گای کوشتنه،    دهت گوانتانامۆ ج ک  روه ھه
کان  کگرووه یه وه ته  نه وه.  وایه"  ستالین"کانی  زیندانه

یه و  ودا ھه  یاسا له که سزای زۆر خراپ و دوور له   ده
زووترین  به م زیندانه  ئه ب   ده  که شه وه ر ئه به له   ر ھه

ت  مریکاش ده ئه   "ئای بی ئف"پۆلیسی . کات داخرت
راپی  ر خه به  داخرت له و زیندانه ب ئه ده که 
زۆریی  زۆرجار به.  کان ندکراوه ڵ به گه کردن له ه مامه

م تا  به.  گرن خواردن ده مان له  درت کات  نانیان ده
مرن، پزیشکی ناو زیندانی گوانتانامۆ  برساندا نه له 

درت  نجام ده ئه وه  که ی بۆریه  ڕگه له و کاره  ت ئه ده
 بۆ  وه.  وه یانه عیده ناو مه برته   لووتیاندا ده به که 
سانی تر  که خۆی یان به  زیان به که  زیندانیه ی  وه ئه
 . وه سترته به  ده وه ته کی تایبه کورسیه   ینت، به گه نه

 ١٤    ڕه  الپه  له پاشماوه

تی عریفه و مه پشه: رگانی وه  
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کـرـن  ر لـغـاو نـه گـه کانی مرۆڤ ئـه  سروشتییه زه   حه
ــنــن و  بــه ن، ســنــوور ده کــه ویــی ده ڕه وام زیــاده رده بــه ز

ی  تپـسـانـدنـه م په ئه.   ر وروبه شی ده  به ل باونه کوتن په خۆده
شــی  ی بــه وه ڵ ئــه گــه زوـم لـه.   ـــن زوـم زی مـرۆڤ پـــی ده حـه
،  نـدراوه کـی بـۆ دانـه یـه  کوردیی وشه ، به یه لی ئمه زۆری گه ره ھه
 و  رگـرتـووه شـمـان لـ وه کـه ی ل کردبین نـاوه که س زومه رکه ھه

ربینی مانای زوم زۆرتـر   بۆ ده ربۆیه ، ھه ویشمان کشاوه باری ئه
  کـه ر زوـمـه ش ھـه وانـه نو ئـه ین له در ده م و غه ر زوم، سته ھه

 . یه ی ھه ستدرژییه و ده کی پاوپی ئه مانایه
ی  کـه ی زوـمـه وه  و ئه که ره  وژه  به یه ندیی ھه یوه   مانای زوم په

د  توارـکـی پـ نـاوزه ، چ ئه  چ چین و توژکه  له درێ که پاڵ ده وه
   بـاسـی زوـمـی دوژمـنـان لـه وه تـه ک نـه ر کـورد وه گه ئه.   کرێ ده
   پــشــلـکـردنـی مـافـه  لـه ی خۆی بکات زوم بـریـتـیـیـه که وه ته نه
  ق بــه رھــه تــکــــشــــک ده حــمــه ر زه کــانــی، ئــگــه تــیــیــه وایــه تــه نــه
دان یــان   نــه بــ لــه دارــک بــیــــ زوــم بــریــتــیــی ده رمــایــه ســه
نـجـی شـانـی بـ   ره شــک لـه ی کرێ و خواردنـی بـه وه مکردنه که
زانـدنــک جـۆرـک  مـوو سـنـووربـه  بـۆ ھـه و پیه ر به ر، ھه رامبه به

 .گرێ خۆ ده مانای گونجاو له
م   مـانـای تـاریـکـیـی، ئـازار و سـتـه بـیـیـه ره کی عـه یه   زوم وشه

نـگـی ئـیـسـالمـیـی و  رھـه  فـه لـه.    یـه ھـه... بدادیی، داگیرکاریی و
 زۆر وتـار  کرێ بین به  یا ده  زۆر مانا ھاتووه قورئانی پیرۆزدا به

ــه ــردن ــرک ــی ــردار و ب ــم وان ده و ک ــرێ زو ــوت ــه.   گ ــــک ل ــه ب :  وان
ی  وه رچدانه رپه ، به) کفر( ڕیی  ، بباوه) شرک(شدانان بۆ خودا  ھاوبه
چ -چ ژن( ریـن  ستدرژیـی بـۆ مـافـی ھـاوسـه کانی خودا، ده ته ئایه
سـی  ـیـی کـه  تاوان، درۆ و بوختان، گوایـه کردن له نه ، تۆبه) پیاو

ـک بـۆ   چـوونـی خـه ی شاھـیـدیـی، رـگـرتـن لـه وه بدین، شاردنه
ستدرژیـی بـۆ  ر ربازی دین، ده سه سان له ی که وه وت، گانه مزگه

 و  وانـه ئه.   وه ستانه ی رۆژی دوایی و ھه وه دکردنه ک و ره مافی خه
   لـه گـیـرێ کـه رده  وه تـانـه و ئـایـه  ناوڕۆکی ئه زۆر شتی تریش  له

 .کانی زوم باسکراون  داتاشراوه ی زوم و وشه  وشه قورئاندا به
ران و  مــبــه پــاڵ پــــغــه تــای زوــم وه  مــــژووی ئــایــیــنــدا خــه   لــه
ست درـژکـردنـی  ده:   ڕان دراوه ڕداران و بباوه کانیان و باوه ومه قه
  بــۆ داره)   المــی خــوایــان لــــبــ ســه( م  وا و ئــاده تــی حــه زره حــه
، پــشـتـر پـیـیـان  وه  ریزی زاـمـانـه وانی خسته  ئه که کراوه غه ده قه

تـی  زره حـه) .    الشجرة فتکونا من الظالمـیـن وال تقربا ھذه( گوترابوو 
یدا  که یامه یاندنی په  کاری راگه  له که) المی خوای لب سه(یونس 

ومی خراپ رایکرد، دوایی دانی پـدا نـا  ست قه ده بوو له خۆڕاگر نه
تـی  زره ومـی حـه قـه.    وه  ریـزی زاـمـانـه  یا چۆته  زومی کردووه که

 زامتـریـن   به وه خۆباییبوونه ھۆی له به)   المی خوای لب سه( نووح 
نــگــی   جــه  جــوا بــه ی کــه کــه ومــه مــروود و قــه نــه.   زاـم دانــدراون

ومـی  قـه.   یـان کـرد) المـی خـوای لــبـ سـه( تی ئـیـبـراھـیـم  زره حه
وشـتـیـان   سـنـووری ره کـه)   ر سـه المی خوای لـه سه( تی لووط  زره حه
  کـه)   ر سـه المھی خـوای لـه سه(تی مووسا  زره ومی حه قه.  زاندبوو به

لی   گه کان که ونه فیرعه. رستیی په) ر یکه په(  که  گوره روویان کرده
 خۆبایی له

ــه ــان ده ب ــی ــل ــی ــســائ ــی ــده چــه نــی ئ ،  وه وســان
  نــوان مـوســمـانـانـدا بـه جاسووسـیـی لـه

. ڕان قــازانــجــی زاــم و کــافــر و بــــبــاوه
ش زیــاتـــر زوــم زۆر شــتـــان  مــانــه لــه

خـۆبـایـی   مـوســمـانـی بــئـاگـا یـان لـه  که وه گرته ده
ر مـرۆڤ خـۆی  گـه ن ئـه زۆر تاوان ھـه.   ستیان پ ناکا ھه

م  ڵ تـاوانـبـار گـونـاھـبـار نـابـ، بـه گه وبوون له  تکه یکا به نه
سـی  چـاکـزانـیـنـی کـه نابردن و به ستن و په  و پشتپبه وه نزیکبوونه

وال : ( تی رموویه  فه وره خودای گه. ب زام ئینسانی پ گوناھبار ده
 پشـتـیـوانـی  بـنـه ت مـه قـه” )   ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار

 . وه وگرته ده) ئاگر(وان  نا سزای ئه زامان ده

  وه  مـرۆڤـه  لـه  کـه و زوـمـه  ئـه وه ی ئایینیی ئیسـالمـه  روانگه   له
   بـه ی کـه و شـتـانـه مـوو ئـه  خـۆی و ھـه ق به رھه دا ده ده رھه سه

 . س جۆر کرنه  ده یه  ھه وه و مرۆڤه ندییان به ک پوه یه شوه
یکا  ون ده  که  خۆی و به ق به رھه  مرۆڤ ده  که وره  گه  ره   زومی ھه

   بـۆ خـودا، کـه ه) شرک( شدانان   خودا و ھاوبه  به ه) کفر( ڕیی  بباوه
 ژیـانـی  ڕیـی لـه  بــبـاوه بـه.   تی ل خۆش نـابـ  قه وره خودای گه

خــۆشـیــی و   نـه بـــتـه  ده بـ کـه ک دروسـت ده مـرۆڤــدا بــۆشـایــیـه
  و بـۆشـایـیـه  ئـه وه بـاره  رـگـای نـالـه دا لـه وڵ ده  ھـه که خۆشه نه

 .ین گه ون ده  یاساکانی که دا زیان به وه جا لره پکاته
یـکـا  خـۆی ده ق بـه رھه  مرۆڤ ده  که یه وه ی زوم ئه   جۆرکی دیکه

جــھــنـانـی   بـه ـیـی لـه مـبـه میی و سستیی و تـه رخه مته ک که وه
زانیی و ناچاریـی   نه ر له گه  ئه تی بۆ خودا که ندایه کانی به رکه ئه

 .ب  لی خۆش ده وره کیی خودای گه کجاره کی یه یه  تۆبه ب، به
  وه کـاتـه ی لـ ده  تـۆـه وره  خـودای گـه می زوم کـه   جۆری سیه
  نـھـا بـه  تـه  زوـمـه م جۆره ربازبوون له ده.    مرۆڤ  له زومی مرۆڤه

نا تا مـافـی  ب، ده ر ده رامبه سی به بوو و لبوردنی که ره  و قه تۆه
  کـه شتیی بمنـ و تـا مـافـی کـافـره ھه ر موسمانی به سه کافر له

ھشـتـیـی   بـه وه بـژرـتـه  بـۆی نـه وره  یان خودای گه وه گیرته رنه وه
 ریـزی  چــتـه  ھی داد ده بچووکترین الدان له.   شت ھه  به ناچته
ک   بـدرێ، یــه وه رنــجـی ئـه مــتـر سـه  کــه یــه وانـه  لــه  کــه وه زوـمــه

ک  ، یـه) قـیـچـانـدن( ک چـاوداگـرتـن  ر، یـه شـه  تـه ی به نه خه رده زه
  یـه وه  ئـه خاکی دیکـه.  ژمردرێ  زوم ده ر به سه ۆکی پشته په چه
ش  بـ بـزانـیـن زوـم دڵ ره م بزانین، ده  که  زومی بچووک به که
     ١١ی    ڕه بۆ الپه...             ر چاوی به جار بۆ جارێ زوم له. کا ده

  ، بـه یـه لی ئمه زۆری گه ره شی ھه ی به وه ڵ ئه گه زوم له ” 
ی  کـه س زوـمـه رکـه ، ھـه ندراوه کی بۆ دانه یه کوردیی وشه

 و بــاری  رگــرتــووه شــمــان لــ وه کــه لــ کــردبــیــن نــاوه
ربـیـنـی مـانـای زوـم   بۆ ده ربۆیه ، ھه ویشمان کشاوه ئه

ش  وانـه نــو ئـه یـن لـه در ده م و غه ر زوم، سته زۆرتر ھه
ی  سـتـدرـژیـیـه و ده کـی پـاوپـی ئـه  مانایه که ر زومه ھه
 “ یه ھه

ینووس  رز ر ده وه  
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 جــژنـی پـیـرۆزی   کاتکدا پشوازیـی لـه  له لی موسمانی ئمه گه 

ربـیـنـگـی  رکـوت بـه نگ و جیاوازیی و سـه بروزه  زه کا که زان ده مه ره
ر  سـه یی بـاـی بـه ره وبه ره  و گرانیی و بکاریی و ب سه داوه رنه به
النـی   و گـه مـاوه کـانـی مـرۆڤ نـه  و رزک بۆ مـافـه تدا کشاوه وه

شـیـی و سـووکـیـپــکـران  ڵ بــبـه گـه روا لـه ت ھـه ملکراوی وه سته
 .ن خه ویه سته ده

 ئـیـسـالم و  ت بـه نــوی خـزمـه کـانـی رژـم بـه خۆرازیـیـه  له   مۆره
   لـه ن کـه کـه  دزـو ده نـده وه ی ئـه وه  موسمانان کرده پشتیوانیی له

تـیـی  سـایـه  خـوارێ و کـه ئاستی جیھاندا پرستیژی ئـیـسـالم دـنـنـه
و  قی ئه به ر شه به له. زنن به ی شیاوی خۆیان داده  پله موسمانان له

  یـه وه و ئـه ڕپتـه رکی موسمانانی دسۆز و باوه  ئه  که دایه رووناکییه
مـوو   کار و ھـه ونه  بکه زانه  ناحه و دیارده  دژی ئه کگرتوویی له  یه به

و  ی ئـه  مـاکـه گژداچوونی رژمی ئاخوندیی، کـه توانای خۆیان بۆ به
 . ن کارخه ، وه یه  دزوانه دیارده

وتووی  که لی ھه  ھه  له  که نی موسمانی کوردستانه ر کۆمه سه   له
ی بـۆ  بـاره  له و بارودۆخه  و ئه  کوردی تدایه ی که  نویه م قۆناغه ئه
فـیـۆ   بـه  زـیـنـه تـه رفـه و کـات و ده رگرن و ئه ک وه  که خساوه ره
کی رووناک بـۆ   چرایه ن به تییانه بکه و روشونه تایبه ن و  ئه ده نه

ن و  کـخـه ری مـوســمـان یـه ماوه بات و جه ی رگای خه وه روونکردنه
گـژ رژـمـی دیـکـتـاتـۆر و السـاری  ر و بـه  ھزکی کاریگه ن به بیکه

  رم دابنن و بـه ڕ گه  گی باوه بات به ی خه کوره.   ن ئاخوندیی دابکه
مان پشتی  که له باتگانی گه  خه ڕینی تکایی و پشتیوانیی له راپه

کـگـرتـوو ئـاواتـی  بـاتـی شــلـگـیـر و یـه  خـه زۆردار بشـکــنـن و بـه
 .دیبنن مان وه که له ی گه مژینه له
 

موو موسمانانـی جـیـھـان و   ھه  له  پیرۆزه ش جژنه   جارکی دیکه
لـی مـوســمـانـی  گشتیی و گـه وتنیان به رکه ین و سه که کوردستان ده

   .زن و ب ھاوتا داواکارین  خودای مه تیی له تایبه کورد به
 
 

***** 

  
 
 
   
 

!  خـوشــک و بـرایـانــی مـوســمــان!   ویسـت تـیـانـی خــۆشـه   ھـاووه
 !.رانی ھژای بستان خونه
  ی لـه کـی دیـکـه یـه ڕه ردگـار الپـه روه تـوانـای پـه ستی به وا ده   ئه
زان،  مه  و  مانگی پیرۆزی ره وه دایه ی رۆژگار ھه وره ڕتووکی گه په

ـی   کـۆمـه ڕـز و پـیـرۆزی خـودا، خـوداحـافـیـزیـی لـه میوانی بـه
  زان سـوی لـه مـه تـی ره کـه ره موسمانان کرد و جــژنـی پـ بـه

 .جیھانی ئیسالم کرد
  زمـوونـه و ئـه کانی خـودا لـه وه ڕپته  باوه نده رھاتنی به  ک ده   له
  باتی شلگیر و لبـاوانـه وتنی خه رکه ی سه گه دا، به کمانگییه یه
و   ئـه ئسـتـاکـه.   ڕۆیی و الساریی و چاوچنۆکیی دایه ره ر سه سه به

 و مـوســمـانـان   جیھانی ئیسالم کردووه  ماوایی له  پیرۆزه مانگه
دا  م مـانـگـه  لـه  کـه وه ویـانـه عـنـه  مـه وتـه سـتـکـه و ده ی ئه بۆنه به
ی  سـتـه  ده ش، لـه ن، ئمه که ستی ھناون جژن و خۆشیی ده ده وه

  وه  قـووی دـمـانـه  لـه وه وبـۆنـه رانی گۆڤاری بسـتـان، بـه نووسه
 گشـتـیـی و  واوی مـوســمـانـانـی جـیـھـان بـه  تـه پیـرۆزبـایـی لـه

  وره  خـودای گـه لـه.   یـن که تیی ده  تایبه مسومانانی کوردستان به
تای رۆژگارکی پـ  ره  سه  بکا به  پیرۆزه م رۆژه  ئه  که وه پاڕینه ده
 .گشتیی  خر و خۆشیی بۆ مسومانانی دونیا به له

 !خوشک و برایانی مسومان
 کـاتــکـدا جــژن  ت لـه تـی وه  رۆژھـه نی مسومان له   کۆمه

تـی  ری وه رانسـه مـومـژ و تـاریـکـایـی رژـم سـه  تـه گـن کـه ده
تـی ئـاخـونـدیـی گـرانـایـی  سـه ری قـورسـی ده  و ســبـه داگرتووه
رسـتـانـی  تـپـه سـه ده.   نی مسـوـمـان ستۆی کۆمه ر ئه  سه خستۆته
  وا نـیـیـه  ھیچ دیـنــک ره ی به وه  لیباسی دیندا ئه رست له دنیاپه

 نــوخـۆی  نیا له ک ته  و نه یان ھناوه تی ئمه کی وه ر خه سه به
ژاویـی و   شــه ی کـه تـانـه و وه ی ئـه  زۆربـه ـکـوو لـه تدا بـه وه

سـتـانـی رژـمـی کـۆمـاری  ده تبه سه ستی ده  جده ئاۆزیی تدایه
           .  ئاشکرا تدا دیاره نو ئیسالمیی به به

  ت لـه تی وه  رۆژھه نی مسومان له کۆمه ” 
مومژ و تاریکایـی   ته گن که کاتکدا جژن ده

ری   و سبه تی داگرتووه ری وه رانسه رژم سه
تــی ئــاخــونــدیــی گــرانــایــی  ســه قــورســی ده

 “نی مسومان ستۆی کۆمه ر ئه  سه خستۆته

ران ی نووسھ ستھ ده  
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کانی ئاسمانی  ش و پشنگداره  گه ستره   ئه
نگ   سوور و ره بات و تکۆشان، گوه خه

رخودان،  ی شۆرش و به کانی باغچه خوناوییه
کانی کاروانی تکۆشان و  روازه رزپه  به بازه

کانی ئامانجی  قینه  راسته دان، قوربانییه کۆنه
مری  ت نه ھیدانی قه ل و نیشتمان، شه گه

رانی  روه وای کوردستان، سه شۆرشی ره
خشینی گیانی   به ئیمان، به رانی به تکۆشه

کی زین و پاکیان بۆ  شیرینیان مژوویه
ی  گه  خونی خۆیان به  و به وه پکردینه

لی  ی گه باتی شۆرشگانه تی خه قانییه حه
 زمانی حاڵ پیان  به. کوردیان بۆ مۆر کردین
ستیی و دابینکردنی  ربه گوتین ئازادیی و سه

. وێ نرخی ده ریی، قوربانیی به وه خته به
کردنی  لک و پیاده ست ئامانجی رزگارکردنی گه به شۆرشک مه

   پش که ی وای دنه ره گه ر و ته مپه لک له ک بت گه یاسایه
باتی  خه. وێ ی ده وره ی گه رمایه ختکردنی سه ختکردنیان به ته
 بۆ رزگاریی کورد و ئازادیی  لی کوردیش که ی گه قخوازانه حه

، بگومان خون و قوربانیی زۆری  وه  کایه کوردستان ھاتۆته
 .وێ ده

مان کاک  ھیدی قاره ھیدانمان یادی شه ی شه مجاره   یادی ئه
 . بباسیه زیزی عه عه

کی قوتوری  د خه حمه ال ئه بباسی کوڕی مه زیزی عه ھید عه   شه
ھیدی  مین شه ستی ئران، دووھه شیمالی کوردستانی بنده

ست  ڕ و ده باوه  کوردکی دسۆز، مسومانکی به  و کوڕه ماه بنه
کی ئایینیی و  یه ماه  بنه زیز له ھید عه شه. و داون پاک بوو

ڵ ژانی ژیانی  گه  منداییا له ر له ر دنیا و ھه  سه ژاردا ھاته ھه
ندیی  تا دووی ناوه  ھه  قوتابخانه له. وڕوو بوو ره  به دارانه نه
 .رسی خوند ده

  زیز که ھید عه ر کوردستاندا شه سه ڕ به پانی شه   دوای داسه
 زوم و  ستی به ڕی بوو، ھه په  ساڵ تنه١٥  نی له مه ھشتا ته

کی پیرۆزی  ی کرد و چه که له شیی گه زۆریی رژم و ببه
کانی  رگه  نو ریزی پشمه گرت و ھاته تی ھه رگایه پشمه

ک باشترین و  باتی وه  و رکخراوی خه وه باته ڕکخراوی خه
 ئاوات،  لی کورد به یشتنی گه نترین ڕکخراو بۆ گه سه ڕه
 زۆر چاالکیی   بات له کانی خه مانه شانی قاره بژارد و شانبه ھه

تی و لھاتوویی  شداریی کرد و ئازایه رچاودا به به
 .خۆی نیشاندا له

ڕاستیی ئازا و  کی به یه رگه زیز پشمه ھید عه   شه
الی  ڕز و له کیی به الی خه ڕ بوو، له  و باوه  ووره به

ک  یه ی ماوه وه پاش ئه.  ویست بوو ھاورکانی خۆشه
رکی پیرۆزی  لیلدا ئه ید خه ھید سه  ھزی شه له

ڕی دسۆزیی و لھاتوویی  وپه تی به رگایه پشمه
ھـ دا - ی ک١٣٦٣زی سای  رماوه  سه له.  نجامدا ئه

کانی  رگه  ریزی پشمه شت و له رده ی سه چۆ ناوچه
شتدا دژی دوژمنانی ئازادیی  رده ھزی سه

کدا  ند چاالکییه  چه نگی و له  جه مانانه قاره
  ۱۱⁄۱۱⁄١۳٦۳ رۆژی  تا له شداریی کرد، ھه  به ئازایانه

ی   نزیک گوندی نستانی ناوچه  له ڕکدا، که  شه له
ری رژم  نوان ھزی ھرشکه شت له رده ورکی سه گه

ی   گولله دا ڕوویدا، به رگه و ھزی پشمه
ل   گه  ماوایی له وه  شانازییه ینی پکرا و به کرگیراوانی خومه به

 . کانی کرد مانه  قاره و نیشتمان و ھاواه
 

ڕ باوه  
کا ی ده ئاماده  

، خونی  ی قایمی تکۆشانه ، قه ی ئاوی ژیانه ھید چاوگه شه” 
ی  زمـایــه ، ده سـووڕ و کـۆشـشـه ی ھـه ، وزه مـاری شـۆڕشـه ده
ی پشـتـی  ، بـبـه ناو سـۆمـای چـاوه ، ھزی ھه باوه رگیز نه ھه
ھید گیانـی بـۆ ژیـانـی  شه.    جاته ی کۆشکی نه که ، کۆه باته خه
“               ستیی نووسیوه ربه  خونی ئاڵ تاپۆی سه خشیوه، به لی به گه

ھید مامۆستای شه  

بباسی زیزی عه ھید عه شه  

 ٦  ڕه ی الیه پاشماوه
مـن  رده ی سـه  بیرۆکه  دایکی ورده ی دیمۆکاسیی، که ئستا بیرۆکه  

نـاوی   یـان بـه وه وه ن ئـه الیـه ی لـه  و ئاـۆزیـانـه و کشه ھۆی ئه و به
س خـاسـی پـ   لـژیـی و کـه وتۆته ی که  گۆه  ئاراوه،  دنه وه وه ئه

ت  نـانـه تـه.    وماوه  و زۆر خراپیان لقه یان شواوه که نایژیی، بازاڕه
ک   نـه ر خۆیان بـوون سـازیـان کـرد،  ھه  ل و قوڕاوه، که و چۆمه له
 لــواری چـۆم   زۆر جار لینگـیـان لـه ر ماسیان بۆ راوناکرێ بگره ھه
ی  وانـه  ئـه ربـۆیـه ھـه. ب ت رزگاریان ده حمه  زه خلیسک و به ده ھه
  ھــۆــی دیــمــۆکــاســیــیــه  ده  بــه وه،  دووره ر لــه مــــک، ھــه رده ســه
،   وه ـه ی پـ پـه ـه  ھـه وتنـه قسین که  ره ھنده   "خاه"ی  که ستینه قه

یشـتـوون  تـگـه.  وه خۆدا چوونه مک به  و که وه ھۆش ھاتوونه ئستا وه
 دوور  تـا  و ھـه تـاـه نگینی بن به ر ره سه   " خاه" ھۆی دووری   ده که

 تـاڵ و تـفـت و  کی ھـنـده  نزیک بوو سیمایه  و که نگی خۆشه ب ده
 وردبـیـنـیـی و  ی بـه و ھـیـوایـه بـه.    یـبـیـنـی ی نـه وه  ئاواتـه  به ترشه

 تــکـوشـیـن  زانین که  داھاتوومان بوانین چوون ده  له وه دووربینییه
 . ھیوای جیرانان وشکه به

***** 
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م جمام،  زانی چ بکه مده دان نه ک ماری بریندار جنگم ده وه  
بک  غه به غه. رم بۆم نگه ڵ برایانی ھاوسه گه توانی له مده نه
کرد واش پم خۆش بوو لم نزیک  ھات سامم ل ده  ده وه  دووره له
 جاری  کانم دنن، بیستبووم که  ئازاره بن پم وابوو کۆتایی به وه

موو شتک،  و ھه ری شه سبه. دا رگ بیاری دوایی ده وایه مه
کان  ستره نیا ئه ته  .کانیشی کپ کرد ره وه له ل و په ت مه نانه ته
 ژوانیان پم  گرت بچمه ک چاویان داده ڕه کانی گه ک شۆخه وه

و   من نچیرکی ڕاوکراوم و توانای ڕه ردی من نازانن، که وابوو ده
  وه ر منه سه  به که باره ڕووی لواری ته ، داربه ماوه وڕاوم نه و شه

:  وه می دانه  وه وه  قوپی گریانکی دایکانه دۆش دامابوو به
 . گرن وا دێ تۆزک ئۆقره

ک سۆزی خۆشک و برا و کوڕ و کچ  رگای بیری داخستم، نه   ژان ده
ک  ھات وه  دمدا ده ویردک به. بیر چووبۆوه  نیشتمانیشم له بگره

کانم  سوڕێ، پوه ی ھه گه توانی له یده چوو زمانم نه  ده الیالیه
 .کجاریی داخران یه بوون تا به ھدی ھدی قورس ده

 

***** 

  بوول له کانیشمان، عه زه ت حه نانه  بوو ته مان مندانه که    کۆڕه
نیم، وتم  قی وی پکه  عه مووان بزۆزتر بوو وتی با بفین، به ھه

 با  رزاییه  به  وتت خو له یه وجاره قی ئه  نه وه ترێ ئه رۆپه
 و  وه  نزمبوونه ین، وتت دانیشتن رزیی بده وی به ھه

ی  قه  شه وز له لی سه م زانی پۆل مه ھنده.  یه وه وتنه دوورکه
وری خۆم   ده دا کرد، له که نو دارستانه بایان دا و خۆیان به

 !!!. ره یانگوت وه گوم گرت ده.  وه ن مابوومه ته روانیی دیسان به

  مـجـاره م ئـه گـرتـم بـه م دایـده ھشتـم غـه  جیان ده   جاران که
  وتـمـه خۆم دا و کـه کانم له ی جاران نیم، ته وه تگوت ئه بوو ده وانه

 لــواری  لـه.   ک وان تـوانـیـم بـفـم شونیان، راست بوو منیـش وه
 جـوان و خـۆش بـوو   و رووبـارانـدا، نـیـشـتـیـن، کـام مـیـوه جۆگه

ری  کـانـی ژـر ســبـه  الی چـراوکـه وه ڕایـنـه گـه مانـخـوارد و ده ده
.  خۆش بـوو بـۆم بـاس نـاکـرێ  ھنده ڕانه و گه ئه.    وره گای گه باره
یـان  کـه ربـم قسـه کی ناو دم ده یه موو ماتبووین ویستم خۆزگه ھه
سک بۆ ھاوبیرانمان  می من ساند و وکا وتمان تۆ بی که  ده له

  موومـان وتـی مـن بـه ی ھه وره ؟ گه! ک داین  چ خۆشییه باس کا له
ب ھاوبیـرانـتـان  پو وا نه( ( م  یان ده وه ی نه وه ھاوبیرانتان و نه
 )). وه درن و ژیاونه  زیندوو و رۆزی ده  بگره وه کوژراون و باونه

ز  گـه مـوو ره  ھه ر و بن، له رینی ب سه  پانتاوکی به   رۆژکی له
، ھــنـدـک  وه ک کۆکرابوونه نک خه مه موو ته  ھه نگک و به و ره
یـن رۆژی وا درـژ و  تی ھـه وه له: ( ( ستا ر زوو ھاواریان ل ھه ھه
دـنـا  ر خـۆیـان نـه ر سه ک ھه م ھندک نه ، به دیوه رممان نه گه

 .روگوالکیان دیار بوو  سه تیی له زکی تایبه  حه بگره

ر بــۆ  گـه م ئـه زانـی بـه ده یـم نـه ، ھـۆکــه وه یـان جـیـاکـرده   ئــمـه
وری خـۆم روانـیـی   ده لـه.   ر پـم خـۆش بـوو  ھه ش بوایه مبیانه ته

 جـیـا بـوو، شـکـم کـرد  کـه ره مـاوه واوی جـه  تـه  لـه یونیفۆرمی ئمه
   بـه  کـه و رۆژه ن، ئاخر بۆ ئـه ی سزامان بده وه ر ئه سه  له یه وانه له

ن و جـلـکـی  که  ده کان خۆی بۆ ئاماده مرۆڤهوی  نی زه مه درژایی ته
  ن و بۆنی خۆش لـه که ر ده به ت و خای بۆ له سپی و جوان و ب خه

 جلکی خاکیی، خوناویی، خۆویی و ش و ووڕ و  ن، ئمه ده خۆ ده
ربـازی السـار  ک سـه ی وه یـدانـه و مه ر له گه ردابوو، ئه به کۆنمان له

ی شـیـن و  و ئـاپـۆڕه زۆر لـه.   زانی قم ده  ھه پیان دابام به ر شه به وه
 بـرسـان رۆژی  تـرسـان و لـه رمان و لـه   گه وت، له یالیان تکه واوه
یـفـتـر  کـه تاوێ بـه  تاو له م ئمه بینی به چاوی خۆ ده سنیان به په

.  جــمـان بـۆ دیـاریـی کـرابـوو وره گای گـه ری باره  سیبه بووین، له
یـن بـۆ  بـه  ده و شـۆنـه ئـه” کی خۆشیان داینـ، گـوتـیـان  مزگنیه
 مـابـوو  نـده وه ر ئه  خۆشییان ھه  له ،“ رده روه ری په ربه ڕوه دیتنی به

داوای “   بـاری” تی   خزمه  چوومه مگوت که پشدا ده بام ل بوێ، له
رچی  سم داوا کرد، ھه فتا که شی حه  چووم به م که که ست جل ده ده

 ریــزی  زانــی لــه  وام ده ڕکــه بــاوه.   جــ کــرا داوامــان کــرد جــــبــه
 . م الحمدلله ر ده  ھه وه و رۆژه رانم له مبه پغه

 

***** 

 برایم 

 ٨  ڕه ی الیه پاشماوه  
  و زوـمـه  زۆر شوندا ئه ب و له  مرۆڤی زام ئاسانتر و شیرینتر ده

نجامـی  زوم ئه.   کا تی ل ده زان و تامکی تایبه  مافی خۆی ده به
  یـه وه مووی گرینگتـر ئـه  ھه ، له یه زۆر تاڵ و ئاکامی زۆر خراپی ھه

ت رووی رزگـاریـی   زاـمـان قـه وره ی خوای گه رمووده پی فه  به که
 .نابینن

کـانـی  وه تـه  نـه  زۆر لـه  کـه وه گنـه کان بۆمان ده   مژووی ئایینه
 و نـیـشـتـمـان و تـاج و  واره ت و قـه سه  ده وه ھۆی زومه پشوو به

پــی  نجامی زاـمـان بـه ره سه.    وه  و تواونه ست چووه ده ختیان له ته
 .نگ  چ زوو چ دره و خراپییه ره رمانی خودا به فه

 .رکیان ناب ده تیی و یاریده  یارمه شنه زامان ھیچ چه
 .قینه وایی راسته ی پشه  پله نه ی زام ناگه وه ته س و نه که

-م  ، بـه ، وانـیـیـه ی زامان بئاگایه  کرده  خودا له ب   پت وا نه
  مـوو چـاو بـه وـدا ھـه  لـه ی که و رۆژه  تا ئه وه یانھته ده  -بکان
  ).٤٢ی  تی ئیبراھیم، ئایه سووڕه.(ستن وه ق ده مۆله
ـنـ و  ی زامـان سـوودیـان پـ نـاگـه پاکانه) ت قیامه(  و رۆژه   ئه

  یـه بارترین شون و جــگـایـان ھـه ت کراون، ناله حله نه گشتیان به
  لـه-وه چ زوو  م نامــنــتـه زوم ب وه).  ی  ت غافیر، ئایه سووڕه( 

بـ مـرۆڤـی زاـم  دا ده   ) ت قیامـه( رۆژی دوایی  چ له -ژیانی دنیادا
 .ی بدا که باجی تاوانه

ر  ھـه)   ر وه لـه ڵ، پـه وی، ئاژه دار، ئاو، زه(ر  وه موو بوونه  ھه   زوم له
 . یه ی ھه وه  و لپرسینه زومه

 

***** 
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  ریـتـانـیـی  بـه ركـی  نووسه خشرته به ب ده ده  بواری ئه تی نۆب له خه
  كرماشان  شاری دایكبووی له
  

ب دا بـۆ  ده  ئـه  بـواری  نـۆبـ لـه تی   خه
  ریـتـانـیـی  بـه رـكـی  نووسـه به-2007- سای

 كـرمـاشـان،   كوردنشیـنـی  شاری دایكبووی له
ــه ــان،  رۆژھــه ل ــوردســت ــی ک ــه ت ــرا  ب  .خش
دۆریس ( واڵ   ھه كانی رچاوه  سه ی  گوره به  
   كـه ریـتـانـیـی  بـه ری  نووسه ی ژنه) سینگ له

ــۆبــــی تــی خــه ب دا  ده  ئــه  بــواری  لــه  ن
   شــاری دا لــه-1919-  ســاــی  لــه وه بـردۆتــه

 زۆریـش  كی یه و ماوه دایك بووه  كرماشان له
ــنــه  ئــــرانــدا ژیــاوه  لــه   شــی كــه مــاــه و ب
سـیـنـگ   دۆریـس لـه كانی كتبه   .  بووه  ئراندا ھه ڵ شای گه  باشیان له كی ندییه یوه په

  سـاـی-10- ی مـاوه لـه  كـه   ژنــكـه ناسییدان و تـاقـه  و كۆمه  سیاسی  بواری زیاتر له
  .خشرابت  پبه  نۆبی تی ڕابردوودا خه

 

***** 

    

 

 

 

 گـــۆڤـــاری بستـــان، گـــۆڤــاری بستـــان

 ی نـزار و کـــوستـــــــان  گــوـــه تــــاکــــه

 ری نگــه  و سه ڕگـــه وی شـه ی پنـــه نرکـــه

 ری م البـــه مــــاـی شــــادییت تــۆ خــه شـه

 ی دوژمنــی گـلــــی ری تـــۆــــه نـجــه خـــه

 قـی چـــاوی بــۆ چـــاوی خـلـــی تـــۆ چـــه

 لـی کـــوردانـی ی گـــه رگـــه ی پشمه نرکــه

 وانیـــی ی بـــۆ زمـــانــــه وه ره تـــۆ روونـکــــه

 بــــــاخ و بستــــان و گــــوڵ و گــــوــزاران

 ھــاران وانــی کــــاتــی بـه ی کــــه قــــاسـپــه

   بـــره ڕه شــمشــــاـــی شــــوانــــی الی مـــه

  نـره ڵ کــــــه گـــــه یبـوون و شــلر لــــه بـــه

 ی جـــوتیــــــاران یــران و الوک ھـــۆره حــــه

 کــــــاتــــی بـــــــاران واران لـــــه ی ده نــمــــه

 رمن تــــــاری گــه  و قــــه مـــانـــه سیــــاچـــه

 و الی تــۆ دـن ره مـووی بــــه  ھـه مـــانـــه ئـه

 وی ن نـه کــــه وازش بــــۆت ئـــه ری نــــه ســه

 وی رکــــــه وا ســه ی کــــــه وه ھـیوای ئـــــه بـــه

 وڵ و کــــۆششـــا  ئیـش و کـــــــار و ھــــه لــــه

  و جـــۆشـشــــا المــــار و نــرکـــــــه  پـــه لـــــــه

  و شـــنـۆ ده غــه لـــی و نــه نـده کــفـری و مــه

 ھــۆ تــه ــوێ و تــه مـی سـیــروان و کـــه چـــه

 کـر و زاخـۆ تـلیـس و دیـــاربـه مــووش و بــه

 الوــژ و کـــــــــۆ یـل گــــه ی سـیـوه سـتـره ئـــه

 مــوو کـــوردستــــان نــی جـــوانـی ھـــه دیـمــه

  بستان ش به  گوڵ پیشکه سکه  ده س به ده
 

***** 

زیز عوسمان تۆفیق عھ
 

 

 

  

ر و جـــــگـــری   نــوـــنــهیــیشـــدار  بــه  بــه
تـی  تـریـن خـه وره  گه نسه ڕه ركۆماری فه سه

ھـرام   شـه درـتـه  ده تـه هو و  ئـهیـیروكلتـو
 تـی نگی رۆژھـهبانو ی بهنیبژنازریی گۆرا

ھـرام نـازریـی  ی شـه وه دوای ئـه.   ستانكورد
 ھـۆـی شـانـوی  وپی مۆسیـقـا لـهوڵ گر گه له
ك   مــۆســیــقــایــه نــد پــارچــه  چــه نســه ڕه فــه

ر  بـه كـات، لـه شـداربـووان ده  به ش به پشكه
   بـهت  خـزمـه نــكـی زۆری لـه مـه ی ته وه ئه

تـی  ر خـه  سـه گۆرانی و مۆسیقا دا بـردۆتـه
 .خشرت به ی پ ده) شوالیه( 

 تـی  رۆژھـهـكـی شـاری كـرمـاشـانـی ھـرام نـازریـی خـه  شـه  کـهترێبگو  پویسته   
نـدیـن  دا چـه یـه و مـاوه  و له تی مۆسیقادایه  خزمه  له ساه-25- و زیاتر له  نهكوردستا

 .  تۆمار كردووهیی و كوردسییگۆرانی فار

 

 ڕی بستان ماپه:  رچاوه سه
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 !م  که  بنازه نیشتیمانه 

  ھـۆ بـرا گـیـان، خـوشـکـه. م که سرینه  خون و ئه ی دایکه چاو پ له م، ئه که  خاسه  پیره   ھۆ بابه
ھۆ ھاوڕی ڕـی . م که ماوه  پشت چه  بسک سپی و باپیره  ھۆ داپیره. م که شۆخ و دڵ پ زام و برینه

  ـۆ و بــچـوه ی ھـه ی ژیـان، النـه  گیان، چاوگـه تاقانه. م که  خون شیرینه ری دوور نازداره فه سه
زدی پاک و خـاکـی پـیـرۆز، لــت .   ت و ماندوو که ، ھزی بازوو، ربواری شه سۆمای دیده.   شران

نـاو،  نـدی دڵ و ھـه رێ بـه ، ئـه  و بـزه نـده کانـم، خـه رێ نووری چاوه ئه.   ورۆز زار نه پیرۆز ب ھه
 . و نزاکانم ی ه رووگه

 !ویستم  خۆشه

نیاییدا جم ھشـتـی   ته ی له وه و ساته   له
 دایـکــک و  و بیارمان دا تۆ بۆم ببی بـه

ی  وه مـه و ده لـه.    بـۆتـۆ  کـۆرپـه منیش ببمه
رک بوو دوور و درـژ،  فه کۆتا کۆچمان سه

رزی   چـوار وه وه و کـاتـه ، له و ساوه ر له ھه
ڕــم بــۆو  گــه ر ده ، ھــه ر پــایــیــزه مــن ھــه
 . لم زیزه  دیداری گه ی له نیگایه

 نیگای پ نوورت دوورم  وا له  ئستاش که  
م  م چ بـکـه بـه.   ر سوورم بۆ دیدارت ھه له
کـان  سته  ده گرن نه  ده کان خامه نجه  په نه
 ئـاسـتـددا  لـه.   گـرن خـۆ ده کانـم لـه نجه په

ک  زۆکن، نه رزۆکن نه وکا ماتن، سیسن له
نھا کات دڵ   بن، نا، ته و شوه  به میشه ھه
کـانـم ھـاوڕێ  نـجـه په.   م که  پنووسه نه کان تاو بده نجه  په کاته رمان ده وێ بۆت بنووس و فه یه ده
ر  گه. شکنن ر رێ ده ری سه مپه س دانامنن، له  ھیچ کات و بۆ ھیچ که ستم له ی ده ڵ خامه گه له
  رزیـی تـۆیـه  حـاسـت بـه  له وه ئه!  گۆ نه ڕاو نایه  و په ر جوانی تۆ خامه مبه ھه  له شپرسی چۆنه ده
 . رناگرێ گرێ و کاری نووسین سه رتاپایان ده رم سه شه

 !م که   شیرینه

ر   سـه ی زـیـن بـبـارـنـمـه  وشـه ک لـه یـه  پیاوان  رـژنـه وره ک گه مام بوو وه  جارک ته   بیرمه
 و  ـدا، تـاوم داوه بوو تـووڕم ھـه  حاست جوانیی تۆدا نه کم نووسی، له یه.   م که ڕاوی یادگارییه په

ڵ  وه  مـرادی ئـه ویـش بـه بـوو، ئـه ت با نـه قه مدیس کا به م ھه  نووسین، به وتمه  که وه دیسانه
   ب تۆییه  له بوام پ بکه.    دیاریی بۆ تۆ مه ک تا بیکه یه ژنۆ بۆ وشه وئه سته  ده وه و رۆژه له.   چوو
   و تـووڕه نـجـه ڕه لــم مـه.      سته ست و نه  و ب ھه ست و شعرم ب چرپه به مۆ کاروانی ھه وا ئه
 . ک دی من چۆڵ و ھۆه ورت وه  ده زانم ئستاکه ، ده به مه

 !م که  شیرینه ویسته  خۆشه

 ! ھۆ کوردستان

ر کوێ نـاوی تـۆ دـنـن،   ھه م له سه  گیانی پ ژانت قه  به م، که  چوار الشه  گیانه   نیشتیمانه تاقه
شـزانـم  خـۆ ده.   م کـه من بست با ده تخونن ئه دا ده  نووسراوه ر کات و سات له ر ج و ھه ھه له
ر حـیـسـابـی  سـه  ناوی تـۆ و لـه ست، به ربه ست و ده ری ب ھه بن نووسه ر ده ن و ھه بوون و ھه ھه

 ئـاسـتـتـدا  ی لـه وانـه زانـی کــن ئـه م خۆت چاکتر ده به.   ن که خاکی تۆ، ورگ و گیرفانان پ ده
 . ستبن ڕاجفرۆش و ده ر ھه بن ھه تا ھه ن، ھه ی ھه ته وه ش وا له وانه رن و ئه کنووشبه

***** 

   
 
 

 
 نم دا به

 م که ته  وه ر بیه گه ئه

 م که  ماه ر الت دایه گه ئه

 . میوانیی به

 . قوربانیی م به قۆچ بکه

 شیمانم  په م گیانه به

  من بمرم که

 !ڕێ وری بات گه  ده ک له

 !. میوانیی بی به الی ک ده

  خراوه رگای سازان دانه ده

 کمان داوه یه  و به نه به

  وه  و بمنه ره تۆ وه ئه

 منیش دم و

 م کو شه ر چاوت وه به له

 فر کو به ر پتا وه به له

  . وه تومه ، ده وه تومه ده

ڕباز
 

بباسی فارووق عھ سازان  

  رگیراوه وه“ بات خه”ڕی   ماپه له)... شت رده ی سه ناوچه(ماش  ی شه تاڤگه

 
 

  پان دته  گۆڕه کوردستانم به
 رچاو به
 خۆییش ربه سه

 . تۆپکی باش فوودراو  به
 ین تی ھه وه له
 ، رمانه ده  قه ڕاکه راکه

 .وین سره ت نه  قه نووسه چاره
 تۆپ باڵ بگرێ و

 !وین دووی که ز وه له ش به ئمه
  مان دته که ر جارکیش تۆپه ھه

 رپ، به
 دوژمنکی شت و  بینه لی ده

 ق، دله
  ردایه به تا ھزمان له ھه

 !ق  و شه قه ر پله  به ینه یده ده

شو بدو په عه  
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نـدیـی  یـوه کـانـی پـه  گرنگه ره  ھه  ئامره کک له  یه زمان به  
کـانـیـش زمـانـی  ـه ت ئاژه نانه ته.  نرت کان داده نوان مرۆڤه

مـان  ی مـرۆڤ تـا ئــسـتـا نـه  ئمـه یه که تی خۆیان ھه تایبه
کان   زمانه ندک له ھه    .ین  ئاسانیی لیان ت بگه  به توانیوه

لکیشیان زیـنـدوون و  گه.  ماون و کاریان پ ناکرت ئستا نه
یشـتـنـی  کتـر تــگـه  یه  و له وه کتر نزیکبوونه  یه  ھۆی له  بوونه

 و   مـنـداڵ بـ زمـانـه گوترـت کـه زۆر جار ده.   النی دونیا گه
س و   کـه نته یه کانی خۆی بگه ست و داخوازیه به ناتوانت مه
 .ست به شونی مه

ریـان  کـان ده  زانسـتـی یـه وه کانی ئامریکا لکۆینه کگرتووه یه  ووته  دا له م دواییانه م له به 
تی خۆی  نی دا زمانی تایبه مه می ته که  مانگی یه٣ی   ماوه له)    له کۆرپه(  مندای ساوا  خست که

و   پــک ھـاتـووه  ش ووشـه  شـه نـیـا لـه  تـه م زمانه  ئه  که یه وه  ئه رنجه ی جی سه وه ئه  .  یه ھه
زـک  گـه  و ره وه تـه ر نـه  ھـه ر بـه ر منداک سه  و ھه کی دیاریکراو نیه یه وه ته تی ھیچ نه تایبه

 .ھنت کار ده مان زمان به بت ھه
یی و  سته تیی جه حه و و ناڕه تیی و خه بینی برسیه ھنت بۆ ده کار ده  به م زمانه  ئه له کۆرپه  

 .ھتد
وتـنـی  رکـه  و سـه وه کانیـان تـاقـی کـرایـه  دایک و منداه٨ر   سه  له یه وه م لکۆینه تا ئه ره سه  

م کاتـکـی تـا   به  پکھاتووه ش ووشه شه نیا له   ته م زمانه  ئه نده رچه ھه.   ست ھنا ده باشی به
  ربـیـنـدا زۆر لـه ی ده  شــوه کـان لـه ووشه. بت  فری ده که نت تا دایکه خایه ک زۆر ده یه راده
. ی  تـ بـگـه  کـه لـه ستـی کـۆرپـه به  مه وت تا له تی ده رنجکی تایبه  سه ر بۆیه چن ھه کتر ده یه
سـت  ده وتنکی باش به رکه وا سه ری ئه  سه وام بت له رده ر دایک به گه  ئه وه دنیایی یه م به به
 . که م بۆ دایکه  ھه له م بۆ کۆرپه رکی باش ھه ده  یاریده بته ھنت و ده ده
 neeh, neeeeh, owh, heh, eier, eh  : کان بریتین له ووشه 

 
 neehھت که وه  مانای ئه  و به  کورته یه م ووشه ئه: ـنتی  برسییه له  کۆرپه  د. 

 
 neeeeehھـژه یـه  تـا راده یه م ووشه ئه:   ـنزۆری  لـه  کـۆرپـه  کـه یـه وه  و مـانـای ئـه ک در 

 . برسییه
 

 owhژ، وه  نه  زۆر کورته  نه یه م ووشه ئه: ـئۆوھت  خه له  کۆرپه  که یه وه  مانای ئه  زۆر دروی د. 
 

 hehھتـی  رمـایـه تی، یان سـه رمایه  گه له  کۆرپه  که یه وه  و مانای ئه  زۆر کورته  یه م ووشه ئه:   ـھ
 . یه  گۆڕین ھه  و پویستیی به ڕه شی ته تا له وه یان ئه

 
 :eierیهژه یه م ووشه ئه: ر ئکی جه له  کۆرپه  که یه وه  و مانای ئه  درنیه ی ئازاری ھه سته  شو . 

 
 ehھوه ش به مه ئه:   ـئـت و مـانـای ئـه ریده  ده له کی کورت کۆرپه یه  شلـه  کـۆرپـه  کـه یـه وه ب  
 . وه وت قرپ بداته یه ده
  
ر  بـه ر لـه بــت، ھـه رده ی گـریـان ده  شـوه  له که ش ووشه ر شه  ھه له کۆرپه  که  یه جی ئاماژه 

بـن و  وت تا دایـکـان فــری ده خۆیی ده ره سه له   یان کات و وه  فربوون و جوداکرنه  که شه وه ئه
 .ن که کاری پ ده

 
 .موو دایکان ند بت بۆ ھه  سوودمه ھیوادارم که

نگ ڕه مه ھه  

کـوردستان: نووسینی  

 ٧  ڕه ی الیه پاشماوه
شی  کاندا تیرکی ڕه موو ژووره ھه له   

ی  ککه و مه ره ی به که که ئاڕاسته لیه 
ڕۆژی پنـج جـار  یه  بۆیان ھه.    پیرۆزه

ن و  ن و بـــانـــگ بـــده نـــوـــژ بـــکـــه
مووشیـان قـورئـانــکـی پـیـرۆزیـان  ھه
رپـچـیـی  سه ی که  سه و که ئه وه .    یه ال
کاتی  له  .گرت رده رماک وه کا به نه

یــی پــیــتــی  وره گــه نــوــژکــردنــدا بــه 
واتای نوـژ   به نووسرت که ده  "P" پی
رخــۆ  ســه کــان لــه وانــه پــاســه تــا  ,   دێ

یـان لـ    کـه نـوـژه ن و  ھاتووچۆ بـکـه
 .ن ده تک نه

:   ده کان وانه  پاسه ک له یه  
مان  ھه م له ، به خته مان سه که کاره

م  که ست ده ھه و  خشه  کاتدا سوودبه
م  که کارکی زۆر باش بۆ وته که 
 .م ده نجام ده ئه
ی  ن و قسه که کان ھاوار ده ندکراوه به 

ندک جار تف  ھه ن وه  ناشیرین ده
دا  و کاتانه له.  ن که وانان ده پاسه   له

ر و چاو  تی سه تیمکی تایبه
که  داپۆشراو دن و زیندانییه

ی  وه ب ئه جی خۆی به وه  نه به ده 
 . ن ئازاری بده 

م  بــه چــۆنــه  س نــازانــــت کــه  کــه   
زاران  ھـه زیندانیی بیت، بـه  یه  شوه

 وتی خۆت دوور بیـت و  تر له کیلۆمه
ڕۆژان  ئـایـا ڕۆژـک لـه  زانی کـه  نه

  وه وـتـه که ماڵ و مندات ده چاوت به 
 !.یان نا

  جـومـعـه“  و زیندانـیـیـانـه  کک له یه   
.  ه“ حـرـن به” کی  خه که  ه “ ری الدوسه

کان فرۆشـتـیـان  کاتی خۆی پاکستانیه
ـــه ـــه ب ـــومـــع ـــه  م ج ـــه  ب ـــگـــه  ب

تــــــی کــــــه  لــــــمـــــانــــــدوویـــــه ســـــه 
نـگـی  ک پــش جـه یـه مـاوه   .  بتاوانه

 بۆ کاری  و وته  ئه فغانستان چۆته ئه
نـگـدا   کـاتـی جـه تگوزاریی و له خزمه

 . ستگیرکراوه ده
بـۆ  یـه  کـراوه مـیـشـه  گوانـتـانـامـۆ ھـه

م  نووسان، بـه یامنران و ڕۆژنامه په
مـرۆڤ .    ئـاسـان نـیـه ھاتن بـۆ ئــره 

وان پیـان خـۆش  ئه کات که ست ده ھه
 . ئره س بته  که نیه 

 
***** 
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کک   یه ی دواییدا له یه م ماوه   له
تـی  کـانـی وه سـتـانـه نگـه  جه له

ستانکی چـ  نگه  جه کامبۆج، که
ــیــه ــاوی ــاران ــ و ب ــچــــک  و پ ، ک

و   لــه  ســاــه١٨   کــه وه دۆزرایــه
 . ژی دا ده دارستانه

 و  کی کامبۆجه  خه م کیژه   ئه
  وه دۆزرته ی ده وه دوای ئه

  رسووڕمانه ی جگای سه وه م ئه ی، به که  بۆ ناو خزانه وه ھنرته ده
ند مانگکی   پاش چه ربۆیه  خۆی پ ڕاناگیرت ھه و کیژه  ئه  که یه وه ئه
ستانیی  نگه دت و ژیانی جه ی ھه که ست خزانه ده  له م جارکی دیکه که
 . بژرت ده ھه

)  یلی مایل ده(ناوی  ریتانییدا به کی به یه  رۆژنامه  له  واه م ھه   ئه
 . وه بوکرایه

 

 
  

ڵ بـرا  گـه بـ و لـه شت سـوت ھـه ر تۆ ھه گه ئه:  مامۆستا- 
نـد  ت چـه یـت، بـراکـه شیان بکـه یی به  نیوه ت به که بچووکه
 وێ؟  که رده سوی به

 .دوو سو: قوتابی -
 ؟ حیساب نازانی؟ بۆچی رۆه: مامۆستا -
م  م خـۆ بـراکـه زانم بـه مامۆستا، من حیساب ده:   قوتابی  -

حیساب نازان. 
***** 

، چـی  چاوم ئـازاری زۆره:   ی گوت که  دۆسته ک به   کابرایه 
بـوو،  دانم ئازاری ھـه من پار ده:   شی گوتی که م؟  دۆسته بکه
 !.رم ھنا ده

***** 
  ھــــنــرــت، کــه و دادگــا ده ره   جــارــک تــاوانــبــارــک بــه

رێ کـابـرا،  ئـه:   ت بین پی ده  ده که  تاوانباره که ره دادوه
 !ھنری؟  ده یت مانگی جارک بۆ ئره رم ناکه تۆ شه

دگـرـت  رم ده جا بۆ تۆ شه:    ر ده  دادوه ش به که تاوانباره
 !ی؟ موو رۆژک لره ھه

***** 
دکـتـۆر پــی . . .   چ بۆ الی دکـتـۆر خۆش ده کی نه کابرایه  

ی  کـه لـی نـه مـه ر عـه گـه  ئـه خـتـه ت سه که خۆشییه نه:   گوت
م  لـی بـکـه مـه ر عـه گـه ئـه:   خۆش پـرسـی کابرای نه.    مری ده
وێ؟   دکـتـۆر  نـدم ده ر بـمـرم چـه گـه چ و ئه ندی تده چه

وێ و  نـی ده زار تـمـه  ھـه١٠٠ی  لی بکه مه ر عه گه ئه:  گوتی
  که خۆشه نه.  چ نی تده زار تمه  ھه١٠ر  ر بشمری ھه گه ئه

، خۆم  رزانتره م ھه و الیه ئه:  گوتی وه مک بیرکردنه پاش که
  .م ل ناکه مه عه
 

***** 

 ئــاسـۆ  نده ی خه سروه
 له

رنته
ئینت

 وه  

 

 کاریکاتر

 ٣  ڕه ی الیه پاشماوه    

زراند و تا دوا  ی دامه“تیی و ئیسالمیی کوردستانی ئران وایه ته بات،ی نه رکخراوی خه”زانای ئایینیی و رووناکبیری دسۆز   
  ھزهگژ  ی بیری ئیسالمییدا به وه ریی و بوکردنه پناو دابینکردنی دادگه دا له ره نگه و سه ڵ کۆڕی ھاوبیرانیدا له گه کانی ژیانی له ساته
 . کانیدا چۆوه لییه وا و دژی گه  ناڕه ته ناو ئیسالمیی و سیاسه کانی کۆماری به ره المارده په

 ١٣٧٦ری  وه زه  ی خه١٣   دوو ساڵ و له ی مامۆستادا دیاریی دا و دوای نزیک به سته  جه ک له خۆشییه  دا نه١٣٧٤زانی سای  مه  ره   له
وه و  ه“بات خه”کانی  رگه ی پشمه وه  پشه رزیی له ربه  سه جھنا و به نی خۆی به ھۆی کۆچی دوایی مامۆستا و به دا بوو به

 .زدان یهرزی  گای به ر باره  به ڕاوه  گه وه ھیدانه ی کاروانی شه وه  پشه  له وه رزییه ربه  سه ر به ڕی و ھه یدا تپه که له می گه رده به به

ھاجروا فی سبیل (   که یه وانه  بۆ ئه  خوداوه  و چاکترین پاداش له یه وه ڕانه ی گه وه چاکترین شوه ڕانه  گه و شوه  ئه  که وه   دخۆشین به
رچاومان  به ی له سته  جه م کۆچه رمان به مامۆستای ربه).  لھو خیر الرازقین  رزقا حسنا و ان الله  ثم قتلوا او ماتوا لیرزقھم الله الله

 .  وه  ناخی دمانه م زیاتر چووه الچوو به

   .“بباسی ال خدر عه مامۆستا مه”رمان   گیانی پاک و پیرۆزی مامۆستا  ربه زاران سو و له    ھه

تۆم ی ئه  و کشه ئران و کوره  
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 :ر تۆڕی ئینترنت سه بات،ی شۆڕشگی کوردستانی ئران له ندیی رکخراوی خه نونیشانی سایتی ناوه •

 www.khabat.org 

 :ن  بکه م نونیشانه ردانی ئه ر تۆڕی ئینترنت سه سه له“ بستان”ی گۆڤاری  کانی دیکه ی ژماره وه بۆ خوندنه •

www.khabat.org/bestan.htm 

 bestan59@hotmail.com   :   وه ه“بستان” گۆڤاری  ندییگرتن به یوه بۆ په •

 
 

 
 ! ھاووتیانی ھژا

 !کان  کورده  برا و خوشکه
 !بستانندی  رانی بیرۆمه  خونه

پدانی  ره  بۆ په  که تییه یه بیی، کۆمه ده ویستان، گۆڤارکی سیاسی، ئه ب خۆشه ده ستان، ھیوای ئه ند ده ، نژراوی چهبستان   
 .کۆش بی کوردیی تده ده  و ئه نگ و وژه رھه فه
 رزی خۆی بۆ ھاتنی ربوارانی  دا و ئامزی پ له وڵ ده پی توانا ھه مان به که وه ته بی نه ده ندکردنی ئه مه وه  بۆ ده،بستان   

بی  ده یارانی ئه ستی دۆستان و، دڕک بۆ چاوی نه  بگرێ بۆ ده مامه  داھاتوودا شه  له  و ھیوا وایه بی کوردیی ئاوایه ده رگای ئه
 .پاراوی کوردیی

موو   ھه  و له وه که موو الیه  ھه  له  که یه ھزی ئوه نگین و به ی ره نجه ست و په ڕوانی ده ی خۆی چاوه وه  بۆ رازاندنه،بستان   
 .یازنن ن و وه کۆکه مامک وه ت و نه  شه جۆره

 
ست ئافات و دژ و  ده ین و له رژینی که ین و په ین و ئاوی ده بدۆستان و بژاری که ده ی ئه  رووگه ینه  بکهبستان  وه با پکه    ده
ی  ھیوادارین ئوه. نن یه ستی ناسیاوانی خۆتانی بگه  ده  و به وه  بیخوننه  که یه وه  داوامان ئه وه. خرۆیان بیپارزین زیانه

سوود  ی به خنه ک و  پشنیار و ره که تی به  ناردنی بابه وام بن و به رده مان به که ڵ گۆڤاره گه  ھاوکارییتان له رز له به
ت و بکی   شه له“ بستان” بن و  م گۆڤاره رزری ئه  ئاودر و وه روا وای ئمه ن و ھه رم و گوڕتر بکه مان گه گه ندییتان له پوه

ین، با بزانین ئاو و خاک   دیاری ناکه ن ئمه یه گه ران پ ده ند به  سای چهبستان  ش که وه ئه. ب ش نه ستتان ببه گوراوی ده
 .گوورن چۆنی ده

 
ران ی نووسه سته ده .کانی داھاتوو ڕزین بۆ ژماره رانی به می باییداری خونه رھه ڕوانی به    چاوه  

وازک بانگه  

کان ندییه نونیشان و پوه  

http://www.khabat.org
http://www.khabat.org/bestan.htm
mailto:bestan59@hotmail.com

