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

 ی زایینیی ٢٠٠٨مبری   نۆڤه
 تاویی  ھه-ی کۆچیی ١٣٨٧ری  وه زه خه

 ھنده و دلۆڤان ناوی خودای ده به

 

  

  

 

 

 

   
زان  مه مانگی پیرۆزی ره  
کردنی  رزی پاوته وه
رووی  کان، ده روونه ده
رد و  رمانکردنی ده ده

کان، دوای  ژانه
کان و  مشتوماکردنی ده

ڕی  ی باوه وه وترکردنه پته
وان  ڕانی رۆژوه نباوه خاوه

ھزکردنی گیانی  و به
   ندیی له بایی و پوه ته

ی ھاتنی  ی موسمانان، ماوایی لکردین و موژده نوان تاك و کۆمه
رستیی و مرۆڤدۆستیی،  رزی خواپه ی وه وه تاقیکردنه  وتن له رکه ژنی سه جه

رگرت و  ی ژیان وه سانه  ته رفه و ده كیان له که  ی که وانه موو ئه ھه  دا به
  ر به رامبه و دڕدۆنگیی به بوغز و کینه   ی دیان له وه خاونکردنه  به

ی  ربینی ورد و وته نجامدانی کاری چاك و ده کانیان و ئه وعه ھاونه
رزی  ی به خشاند و نمره ی خۆیان نه و مانگه نی ئه مه ی ته جوان، کارنامه

 ٢                    ....ر کرد به سته ی ئیمتحانیان، ده ڕه رگی په ر به سه

  ر لــه کــیــبــۆردی کــۆمــپــیــوتــه
  ست پیستره کورسیی ئاوده

               ١٥ 

ــازه ــه ت ــه الوان و ب   شــداریــی ل
 بات و تکۆشاندا مکی خه چه

                      ٦ 

ژن و مـنـدان   بازرگانییکردن به
 ئران  له

                         ٤ 

  دوایین وانه
 

                 ٧       

  نـدکـراوه بـه  بۆ برا و خـوشـکـه
 کانم سیاسییه

                 ٨       

کـانـی  نـه ك بۆ دیـمـه یه وه خوندنه
 رۆژکی پیرۆز

                         ٢ 

ی  کـه نـاخـۆشـه  ونـه ڤتنام، خه
 ”ین ککه جۆن مه“

                 ١١       

 ر و ھونه  ی وژه گۆشه
 

                ١٢       

روتار سه
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 روتار ی سه درژه
رسی  ژارانی فرکردین و ده ژیانی ھه  یشتن له ی تگه زان وانه مه مانگی ره  ....

  یاندین که ی ژیانمان نووسیی و تیگه ه ته ر ته سه ئارامیی و پشوودرژیی له
رز و  ئامانجی به  یشتن به و گه وره  وتی گه سکه رکردنی ده  به سته ودان بۆ ده ھه

  خۆڕاگرتن به و   یه ماندووبوون و ئارامگرتن ھه  پیرۆز، پویستیی به
کانی رۆژوو و  غه ده رج و قه رچاوگرتنی مه به تیی و تینوتیی و له برسیه

  وه ی بۆمان روونکرده و راستییانه زاندنی سنووری یاسا و رسای رۆژوو، ئه به نه
موو روشون  یی بۆ ھه و گوایه ڕی پاکی موسمانانه  باوه  ندبوون به پابه  که

ری ژیانماندا، ئاکامی دخوازی دنیا و  رانسه سه  ستووراتی ئیسالم له و ده
 . یه دواوه  یشتنی به ئامانجگه وتن و به رکه و سه وه  وته که تی ل ده قیامه

ی کوردی  زان بۆ ئمه مه ی رۆژوو و ره ند و وانه ترین په وره دیارترین و گه  
پناو   ك چۆن له روه ھه:  کا فرمان ده  که  یه وه ی موسمان ئه وساوه چه
ستھنانی  ده ستی وه به مه  ردگار و به روه رمانكی په نجامدانی فه ئه
ھندك پداویستیی و   ت له حروومییه بین و مه رۆژوو ده  ندیی خودا به زامه ره
  ڕمان وایه گرین و باوه ین و ئارام ده که قبووڵ ده  وه زه حه  کانی ژیان به زه حه
  له  ئارامییه تیی و پشوودرژیی و  حه تیی و تینوتیی و ناره م برسییه ئه  که
  که  رزترین ئاوات و ئامانجی ژیانمانه دیھنانی به ریاندا، بۆ وه رامبه به
ختیی و  سه  ش پویسته شنه و چه ر به ، ھه حمانه ندیی خودای ره زامه ره

پناوی   ین له ممول بکه حه کانی تر ته ریی و ئازاره ده ربه ریی و ده وه  کوره
م و  ژر نیری سته له  رزگاربوونه  ی گرینگی ژیانماندا که ئامانجکی دیکه

 .ستیی و ئازادیی ربه سه  یشتن به ران و گه ی داگیرکه وه ساندنه و چه
ڕی  وپه تکای موسمانان به  که  وه دا وای ئه م مانگه بگومان له  

رستییان تدا  پی توانا خواپه زان کرد و به مه ره  ، پشوازییان له وه دخۆشییه
میی و سستییان  رخه مته ك که ر ھۆیه ھه به  ك مرۆڤیش که کرد، کۆمه
ی  وه ره شی خۆش و بدارکه کان، که رك و یاسا ئایینییه حاند ئه  نواندبوو، له

رستیی رووناکی  نووری خواپه  وانیشی دا و به ی دی ئه رگه ده  زان، له مه ره
ھۆی   و به  وه ڕانه رابردووی خۆیان، گه  شیمانیی له ربینی په ده  و به  وه کردنه

ر  سه کرد و به  گیان و ئیمانی خۆیان پاوته  وه کانی تره ته رۆژوو و عیباده
  له  وه خاونه  روونه و ده کاندا زاڵ بوون و به روونییه ده  نگژه گرفت و ته

ندیی و  کانی تریان کرد و پوه یری مرۆڤه سه  وه وشی دیانه ی بخه ئاونه
موو  ژنی ھه جه  ژنیش که ھیوادارین جه.  ھزتر کردن دا به گه باییان له ته

ی  مایه  ، ببته وانه ژن و خۆشیی ئه ت جه تایبه  موسمانان و به
خوا و ئاینیی خۆیان   له  وییه یه یی و په و گوایه ر ئه سه وامبوونیان له رده به

باری پشوویان و  ر باری ناله سه  وه توان بیانگته و ھیچ ھۆکارك نه
 . وه بنه میی نه رخه مته تووشی سستیی و که

  ندییه وی پوه ی پته ، ئاقه ی دینییه وره کی گه یه بۆنه  زان که مه ژنی ره جه 
و  موو موسمانان له ھه ریتی موسمانانه  ی نه گوره  و به  کانیشه تییه یه کۆمه
ش و دی  ڕووی گه  و به  کانییان دنن رك و واجبه کار و ئه  دا واز له رۆژه

  و و تۆکمه کانیان پته ندییه ن و پوه که کتر ده ردانی یه پۆل پۆل سه  وه خۆشه
م  ئه  ھیوادارین که.   وه نه که بایی نوێ ده تیی و ته یمانی برایه و په وه  نه که ده
ست  ده له  باره له  ته رفه و ده ین و ئه که بیر نه شدا له ژنه م جه له  جوانه  ریته نه
ون  ی خۆشمان ده وانه موو ئه ھه  له  پیرۆزه  ژنه ردان و جه ین و وای سه ده نه

ر  ھه به  ی که سانه و که ین له ، چاوپۆشیش بکه یه ھه  وه ندیمان پیانه و پوه
  وه رده روونکی پاك و بگه دڵ و ده  و به وه  نوانمانه  وتۆته ك ساردیی که ھۆیه

ین و  مل که  تییان له ستی دۆستیی و برایه ین و ده ردنیان ئازاد که گه  وه ده  له
 .ین بایی جگیر بکه ئاشتیی و ته

ی  رم ئاراسته پیرۆزبایی گه  وه زانه مه ژنی پیرۆزی ره ی جه بۆنه کۆتاییدا به  له  
  وره خوای گه  له ین و  که ت کوردستان ده تایبه  موو موسمانانی جیھان به ھه

ی  مایه  ژنیش بکاته ربگرێ و جه زانمان ل وه  مه تی ره داواکارین تاعه
ییان ل شواوه  ی ئاسووده وانه موو ئه یی و ئارامیی بۆ ھه ی ئاسووده وه ڕانه گه

 . وه تیی بگته موو مرۆڤایه ریی بۆ ھه وه خته تیی و ئاشتیی و به و ھمنایه 
 

* * * * * 

 

 
 
 

  و ره کم به ڵ ھاوڕیه گه ، له١٣٨٧-رمانانی  ی خه ٥-م، ی رۆژی دووشه ئواره  
بات،ی شۆڕشگی کوردستان  تیی رکخراوی خه رکردایه ی سه بنکه

نی جوان و  ندین دیمه ، چه که شونه  مان له وه ڵ نزیکبوونه گه له.  وتین ڕکه وه
  تماشامان کرد له.  رنجیان راکشاین و چاالکیی سه  جووه  ستبزونی پ له ھه
و  ی ئه وه رمی ڕازاندنه رگه ك سه کان کۆمه  ی ھۆی بۆنه وه و ناوه  وه ره ده

ر و ژووری  ده  ، که وه دووره  ند دروشمك له ی چه وه خوندنه.  ن ھۆه
،  یان پ رازاندرابۆوه که ھۆه

زیاتر بزواندیانین و 
زرۆیان کردین زیاتر  تامه

پش تا   بچینه
و  بوونیی له ماندوونه
  ین و له بکه  ھاوڕیانه
رنج  باشتر سه  وه نزیکیشه

  کان و له دروشمه  ینه بده
موو جموجۆڵ  و ھه ئامانجی ئه

 .ین ش بگه زمه زموره و به
  وره ین شاھیدی رۆژکی گه سبه  یاندین که ی تابۆکان تیان گه وه خوندنه  

م  که یه.  ژن و خۆشییه کان جه باتییه بۆ خه  و رۆژه ئه  بین که و مژوویی ده
نگی سوور  و ره  تی شکسته خه  نگ سپی و به قوماشکی ڕه  ر پارچه سه  تابۆ له

(و شین لی نووسرابوو پاك و   نرین بۆو گیانه رماناندا سو ده ی خه ٥- له: 
ی  رمایه نرخترین سه دا به پیرۆزه  و رۆژه کانی ئه پناو ئامانجه له  ی فانه رزه به

 ). ژیانیان فیداکرد
بایی،  ھمای ئاشتیی و ته  بنه ده  ن که تانه و بابه الی من خۆشترین شت ئه  

دروشمی   ر بۆیه ھه.  بینم دا ده وه ر له ییش ھه وه ته وتنی نه رکه سه  بگره
دا ١٣٥٩-رمانانی سای ی خه ٥-یادی  با له: (نوسرابوو  که  وه مم خونده دووھه

ریزکی   باتییبوون و له ونی خه ھه  ینه بایی بکه تیی و ته گیانی برایه
). بات،ی شۆڕشگ تبکۆشن کانی خه دیھنانی ئامانجه کگرتوودا بۆ وه یه
(نوسرابوو  کی تر بووم که ی تابۆیه وه رمی خوندنه رگه سه رمانان  ی خه ٥-: 
وا و مامۆستای  ك زانا و رووناکبیر و پشه کۆمه  بوو که  پیرۆزه  و ڕۆژه ئه

کردنی  ئاوته  باتیان دیاریکرد و به نی خه سه ئایینیی، ڕسمانی ربازی ره
ری  ی رووناکییده شخه ریی مه روه ستی پیرۆزی کوردپه رستیی و ھه خواپه

م  که بینیم ھاوڕیه).  مان که له کانی گه شۆڕشگه  ستی ڕۆه ده  شۆڕشیان دایه
زرۆی  دڵ تامه  ند به ر چه ، ھه واپرسینه ریکی ھه ران و خه الی براده  چۆته

و  الی ئه  بوو منیش بچمه م ده کان بووم، به موو دروشمه ی ھه وه خوندنه
 ...م ستخۆشییان ل بکه و پیرۆزبایی و ده  ویستانه خۆشه

ریکی  خه.  وێ کۆبوون و ھاوڕیانی تریش له  ژووری بنکه  دوایی چووینه  
واوبوونی  ری ته به ره به  له.  ی بوون کانی سبه رنامه ی راوبۆچوونی به وه گۆڕینه

شی  کچانی به  کوڕ و ئاسای شره ته عره نگی نه پ ده ماندا بووین له که دانیشتنه
وان  ڵ ئه گه ش چووین له ئمه  ر بۆیه ردا زاڵ بوو، ھه وروبه ر ده سه ریی به ھونه
و   ماشاکردن و راڤه ریکی ته ختانك خه نگ وه ڵ بووین و تا دره تکه
 .کان بووین و سرووده  رنامه کردنی به پرۆڤه

کان  رگه پشمه  کاندا زۆرك له مرینه وکچوونی ته  رمانان له ی خه ٥-بۆ رۆژی 
و  و یادی ئه  وه گایه یان ده"ندیل قه"  تیی له رگایه ریی رۆژانی پشمه وه بیره

  و کات کاروباره سانی ئه  که  وه زیندوو کرده یان  ندانه رمه ھونه  رگه پشمه
وانیش بریتی  ئه.  نجام دابوو وتوویی ئه رکه سه  به  نده کانیان چه رییه ھونه

ن  ی مۆسیقا ژه رگه حموودی و پشمه مه  نگخۆش عبدلله ی ده رگه پشمه  بوون له
دی غوالمی و  حمه نگخۆش ئه ی ده رگه ر عوسمانی دادکوش و پشمه و ئاوازدانه

ھید وریا و  دیی و شه ممه حه ھید علی مه ک شه شی شانۆ، وه کانی به رگه پشمه
زۆری ...  کان و زیزه حموودی و عه مین سلمانی، ئیسماعیل مه دئه ممه کاك محه

و  ی ئه وه گانه.   ماوه بیر نه موویانم له من ناوی ھه  کردن که تریان باس ده
زمان  تام و چژ بوون حه به  ھنده  و ئازیزانه ی ئه وه و یادکردنه  رییانه وه بیره
و دابینکردنی   که نگانی کاته ر دره به م له جبین، به به  که کرد کۆڕه ده نه

جیان بین و خۆمان  به  بوو ئمه یانی، ده کان بۆ به پداویستییه  ھندك له
 وتین و  خه نگ نه تا دره ھه  وه و شه ئه. ین بکه  ئاماده

 ت بـوـفـه: نووسینی
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یام و  ریکی ناردنی په خه  وه ندییه یوه رنت و رگاکانی تری په ی ئینته رگه  له 
 . ی وت وه ره ناوخۆ و ده  پیرۆزبایی بووین بۆ ھاوریانمان له

کانمان  یانی شته بۆ به  
  دابینکرد و چووینه

تیی و  رکردایه ی سه بنکه
.  که نگه ھۆی ئاھه

زۆر خۆش و   وه المه به
ر  رنجاکش بوو، ھه سه

ك ئاوڕت ل  یه گۆشه
و  جووه   وه دایه ده

چاالکیی ل بوو، 
  موویان پ بوون له ھه
پرس .  و خۆشیی  وزه
موو  کرا و ھه کتر ده یه به

پاش ماندووبوونکی .  ڕاند په کانیان راده کاره  وه کتر بوون و پکه ال ھاوکاری یه
موو شتك  ھه.  کرد نگکی خۆشمان ده ڕوانی ئاھه موومان چاوه بوچان، ھه

کانمان  کاتی خۆیدا ئاواته  له.  رگرین چژ وه  سمه و روڕه ی له وه بوو بۆ ئه ئاماده
 . ڕوانیی کۆتایی ھات دی و چاوه  ھاتنه

نگی  که رگکی یه به  کان له رگه کادر و پشمه   ندام و ی ئه زۆربه  
دابوو و ئومدی   که ڕاسیمه ژووری مه  نکی جوانیان به تییدا دیمه رگایه پشمه

رمانانیان تدا  ی خه٥-کانی ربازی رزه به  دیھاتنی ئامانجه وه
رگکی  به  ریی سروودیش له کانی کۆڕی ھونه شه چاوگه   مناه    . وه خوندرایه ده
خوشکانی .   ی دی رازاندبۆوه یان ھنده که دا ھۆه نی کوردانه سه نگی ره کره یه

راپا  رگی سه به  مووان به ناس و شۆڕشگیش وای ھه و ماندوویینه  رگه پشمه
و  ئه.  کردبوو  که راسیمه ی مه تی کوردانه یبه ھه  ڵ به سام و شکۆیان تکه  وه کوردییه

ئاوات   ت به و رۆژه ی ئه وه بانه زی نه جوان و دگیربوو، حه  ھنده  نه دیمه
 . خواست ده
ن  الیه له.  کان بوو رنامه بردنی به روه کۆی به سه  بووان روویان له موو ئاماده ھه    

کان کرا، پاشان ورای  ته یام و بابه ن په ناونووسی خاوه  وه کاره ی ئاماده لیژنه
ن  الیه شدار، له بووانی به خرھنانی ئاماده ربینی خۆشحایی و به پیرۆزبایی و ده

تای  ره سه.  ژاد کرا رنه عومه  بدو ، بانگھشتی کاك عه وه ن ئارامه سه کاك حه
تر و  قورئانی پیرۆز رازاوه  ت له ند ئایه ی چه وه خوندنه  به  که راسیمه مه
  وه، النه  نگکی سۆزدار و دبزون و پ له ده  به.  ت و شکۆدار تر بوو یبه ھه به

نا  په:  یگوت ده  که  وه رایه له موواندا ده گوی ھه  به  که راسیمه ژووری مه  ك له واتایه
و دلۆڤان،   نده ھه ناوی خودای ده ت لکراو، به فره یتانی نه ڕی شه شه  بۆ خوا له

  ی له وه جا ئه...   ردگاره روه مووی موکی په ھه  ویدایه کان و زه ئاسمانه  رچی له ھه
و لتان   ر ئاگای لیه ن، خوا ھه یان ئاشکرای بکه  وه ر بیشارنه ، گه روونتاندایه ده
  وه...  دات ختی ئه بت، سزای سه سکیش ویستی نه ر که بۆ ھه  وه...   وه پرسته ده

خۆی و "  محمد"ری خوا  مبه پغه.   تداره سه کاندا ده ر گشت شته سه خوا به
بۆ   نردراوه  نی خواوه الیه له  ی که وه به  یه واویان ھه ڕی ته ڕدارانیش باوه باوه
کانی و  و فریشته  وره خودای گه  به  ڕیان ھناوه موو باوه ھه...  ر مبه پغه

کانی خودادا  ره مبه نوان پغه  له  ئمه:  ن کانی و، ئه ره مبه کانی و پغه ڕاوه په
: ن ھا ئه روه ھه...   ککه ر یه موویان ھه یامی ھه په  ین، چونکه جیایی بیار ناده

داوای لخۆشبوونت ل  ... ی بووین کانمان بیست و گوایه بیاره:  ردگارا روه په
ئاستی   زیاد له  وره خوای گه*   ر بۆ الی تۆیه ھه  وه ڕانه نجام گه ره ین و سه که ئه

جا ...   ئاستی تواناکان دان  کو داواکان له سك داوای ل ناکات، به ر که توانای ھه
  سکیش خراپه ر که ھه  ، وه بۆخۆی کردووه  وه سك کارکی باش بکات ئه ر که ھه
دا چووین یان  ه ھه ر به گه!  ردگارا روه په...  تی ر بۆخۆیه نجام بدات ھه ئه
رکی قورسی وا  بار و ئه!  ردگارا روه په...   گره رداھات، لمان مه سه رامۆشییمان به فه
ر  سه  کو باری وات دابوو به بت، وه تواناماندا نه  له  ر شانمان که سه  ره خه مه

و ھزمان پی   ره ده توانامان به  ی له و شته گیان ئه  خوایه...  دا پشینانی ئمه
رمان  و سه  تیمان بده تۆ پشتیوانمانیت، سا یارمه...  رماندا سه  به  یده ناشکت، مه

 .”*ی ببوایاندا ر کۆمه سه به  بخه
یام و  په  وه ی خواره یه و شوه ، به ئیالھییه  ئیسالمییه  یامه و په دوای ئه دوا به  

 . وه کان خوندرانه ته سروود و شعر و بابه
 .بات شرانی کۆڕی سروودی خه  ن بچوه الیه له) ڕین می راپه ده(سروودی  - 
  وه یه)تی عبدالرحیم معریفه(ن مامۆستا  الیه ندیی له ی ناوه یامی کومیته په  - 

 . وه خوندرایه
ش  پشکه  وه ریی سرووده ن کۆڕی ھونه الیه له”  تین ربازی وه سه  ئمه“سروودی   - 

 .کرا

بات،ی شۆڕشگی  ی خوشکانی رکخراوی خه سته یامی پیرۆزبایی ده په  - 
 . وه یه) م سلمانی مریه(  ن خوشکه الیه کوردستان له

) بباسی فاروقی عه(ن کاك  الیه ی وت له وه ره ی ده یامی کومیته ی په وه خوندنه  - 
 . وه یه

 .ش کرا پشکه  وه یه) حموودی ئیسماعیل مه(ن کاک  الیه شیعرك له  پارچه - 
 . وه یه) دوستی  سوسنه(ن  الیه خشانك له ی په وه خوندنه - 
 . وه ه)ن ئارام سه حه(ن کاك  الیه وتارك له - 
 . وه یه) شیالن ئازادی(  ن خوشکه الیه یڤکی پیرۆزبایی له په - 
 . وه)ھال شه(  ن خوشکه الیه و شیعرك له شکردنی وته  پشکه - 
 . کان رگه پشمه  ك له یه سته ن ده الیه سروودك له - 
 ). پوور محمد شخه(یامی پیرۆزبایی کاك  په - 
  ن خوشکه الیه له"  بات و تکۆشان مکی خه چه  شداریی له الوان و به  تازه"  - 
 . وه ه)ژاد رنه عومه  رزیه مه(
 . وه رییه ن کۆڕی ھونه الیه له” ی ن ئاواکه ته وه  خوایه“سروودی  - 
 . وه یه) حموودی ئیسماعیل مه(ن کاك  الیه یامك له په - 
 . وه ه)ژاد ر نه عومه(  ڕز ن به الیه له” بات ر بژی خه ھه“سرودی  - 
 .  وه خوندرایه   وه)عبدالله(ن کاك  الیه یڤك له په - 
 .  وه کی درینه یه رگه ند پشمه ن چه الیه ك له رییه وه ند بیره ی چه وه گانه - 
ی  راوردکدا ئاماژه نگاندن و به سه ھه  له)  عروفی حامیدی مه(ڕز مامۆستا  به  - 

کان چ و  ته بوو و بابه  زۆر شتی تازه  دا گومان له سمه م ڕوڕه له  کرد که  وه به
رموگوڕی  شداریی الوان، زانیاریی نوێ و گه یڤ و به ت په تایبه بوون، به  تۆکمه

 .کرا دی ده رچاویان تدا به به
  به  که نگه کی یادگاریی، ئاھه یه ند ونه گرتنی چه  به  که راسیمه کۆتایی مه  له 

 .وتوویی کۆتایی ھات رکه دخۆشیی و سه
 ١٣٨٧  رمانانی سای ی خه ٥-راسیمی مه  ی چوار له کانی کۆنگره نجامه ره ده  
  بوونه  ق و ئاشکرا بوون که زه  بات،ی شۆڕشگدا ھنده ھـ ی رکخراوی خه.ک ی

تی  ماسه حه  که  وه خوندرته یان ل ده و راستییه مووان و ئه ی خۆشحایی ھه مایه
و  ره کان به نگاوه کا و ھه کان زیاتر ده ی چوار گوڕ و تینی چاالکییه پاش کۆنگره

 . کا وتن توندتر ده رکه سه
م  کۆتایی ئه  له  

دا گوێ  یه وه خوندنه
گرم بۆ ھاواری  ده

خشانی  کانی په کۆتاییه
زدی   ئاوڕك له"

:  دایك ھۆ دایکی "
ھۆ دایکی    !نیشتمان
ھۆ ھیوا و    !گشتمان

! ھومدی گشتمان
شت و  ده  له  وه دینه
بانوو و   شتان، له پده
وار و  له  نان، له نده به

شی  سی ره چین، په ده  وه ی ژیانه و ھۆره وه  ستانه ل و چان، سروودی ھه
 .دڕین داگیرکاریی و دیکتاتۆریی داده

ر  وتی ھه مزگه  ر دوندك، له ر ھه سه  وتن له رکه ی سه شوکرانه  به  وه دینه  
  ین، سوجده که ر رووبارك کنۆش ده م ھه ده  ر دارك، له بن ھه  گوندك، له

 :ین ین و ده به ده
 سبحانك اللھم ربنا و بحمدك   
ت  م، کو ئیھوالۆکه که لیشت شوکرێ ده و چه ئه:  م کم ده زمان مامۆستایه  منیش له 

رت  رمی برایان و خوشکانی کورد ربازی رووناکییده گوڕ و تینی گه  به  گرێ داوه
  ئمه  وتنت به رکه وتن تا سه سره و ھزی نه  و وره  وه زیندوو کرده  بۆ ئمه

 .بات ر بژی خه بات، ھه ر بژی خه ھه.  وه خشییه به
 
 

* * * * * 
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چاودرییکردنی )  ی ئیداره(ی  رمانگه فه  

مریکا  وتانی ئه  له  وه مرۆڤه  بازرگانیی به
  ی خۆیدا له ٢٠٠٧ڕاپۆرتی سای   له

بارودۆخی قاچاغیی ژنان و مندانی 
جۆری دونیای  ندین وتی جۆربه چه

 .وه ته کۆیوه
ی  کورتکراوه  وه ی خواره ته و بابه ئه  

ی  رباره ده  که  یه و ئیداره ڕاپۆرتی ئه
ئران   قاچاغیی ژنان و مندان له

 . نووسراوه
 
ستی  به مه  به  کانی قاچاغیی ژنانه رچاوه سه  کك له وتی ئران یه  

باری جنسییان و بازرگانیی کین و فرۆشتن و   رگرتن له کوه خراپ که
و  ڕبوونی ئه ی تپه مان کاتدا ئران وستگه ھه  له.  بگارییکردن پیان

  ، وه کانی دیکه ن بۆ شونه که ده  وه ژنانه  قاچاغیی به  که  یه سانه که
 .ش بۆ وتانی دیکه  ڕبوونی ژنانه ی تپه ھا ڕگه روه ھه
و   وه ی ناوه نی دوو ڕوانگه ئران خاوه  ژنان له  بازرگانییکردن به  
زۆریی کین و   شفرۆشیی، به ستی له به مه  ناوخۆی وت، به  له.  یه وه ره ده

کانیان،  رزوقۆه ی قه وه دانه ھۆی نه  یا به.  کرت فرۆشتنیان پ ده
ۆریی  ز ڵ و به د رگیریی نابه ڕووی ھاوسه وه ڕووبه کانیانه ن خزمه الیه له
رگیریی  ھاوسه.  ش نین ببه  تییانه ھامه و نه مندانیش له.   وه بنه ده
و  کو سواکردن، ئه رگرتنی جنسیی و  بگاریی، وه کوه زۆریی، خراپ که به
مندانی   وه یه و باره له.  بن تووشی مندان بوون و ده  ن که ردانه ده
و  شن و تووشی ئه دا ھاوبه وه فغانیی دانیشتووی ئرانیش له ئه
 .ھاتوون  تییه ھامه نه
تیی، ژنان و کچانی ئرانیی بۆ  وه ی ڕاپۆرتی  ناده رچاوه پی سه به  

دا  و ڕاپۆرتانه له.  ی وت وه ره ده  نردرنه رگرتن لیان ده کوه خراپ که
وتانی   نردرنه ده  سته به و مه ژنان و کچانی ئرانیی بۆ ئه  که  ھاتووه

، ئامان و  ڕانسه یت، ئیمارات، فه ر، کوه ته ، قه ك پاکستان، تورکیه وه
 .ئینگلستان

  ژن یا کچی ئرانیی له ٥٤  ڕۆژانه  که  تووه کاندا ھه یاندنه ڕاگه  له  
  نانه تی ئران ته وه ده.  فرۆشرن پاکستان ده  له  ساه ٢٥تا  ١٦نوان 

و ھیچ   ھناوه نه کان ھه قاچاغیی مرۆڤه  ر به رامبه نگاوی به مترین ھه که
دا  وه ر  ئه رامبه به له.   داوه نه  وه یه و باره رچاوی له وکی به ھه
لپرسراوان   کات که ده  وه به  ئاماژه  یه و کشه ڕپکراو به ی باوه رچاوه سه
دانی قوربانیانی قاچاغیی مرۆڤ،  سداره ندکردن و له لدان و به  به
دواداچوونی  م به ، به وه ستننه یان ل ده ن و تۆه که مبیان ده ته

  وه ڕاستییدا ئه  له  که(  یه م کشه کانی ئه یاسایی و ئازاردانی  قوربانییه
ك  وخۆکانی قاچاغیی مرۆڤ نه ڕاسته  نجامه رئه ڵ ده گه له  کانییه ره ربه به
وتنك بۆ  رکه ھیچ سه  ش نابته وه و، ئه) کانی ڵ ھۆیه گه کانی له ره ربه به

 . یه و کشه پاراستنی ژنان و کچان له
 
 ان دواداچوونی تاوانبار به  

قاچاغیی ژنان و   گرتن له کانییکردن و ڕگه ره ربه تی ئران بۆ به وه ده   
موو  ج کرا، ھه دا جبه ٢٠٠٤سای   له  ی که و یاسایه پی ئه مندان، به

دا  و یاسایه له  ی که و سزایانه ئه.  یاند ڕاگه  وه مرۆڤه  قاچاغکی به  شوه
ت سزای  نانه خت بوون، ته دژی قاچاغیی مرۆڤ ھاتبوون زۆر سزای سه

نگاوکی  ت ھیچ ھه وه شدا ده وه ڵ ئه گه له. دانیشی تدا ھاتبوو سداره له
  و کاره رانی ئه نجامده دواداچوون و سزادانی ئه ی به رباره ی ده وه کرده به
  شنه ش ھیچ چه م ڕاپۆرته واوکردنی ئه ت تا ته نانه و ته  کردووه نه
 . یاندووه گه رانی ڕانه نجامده ی سزادانی ئه رباره واك ده ھه
 
 قوربانییان  پارزگارییکردن له 
وشی قوربانییانی قاچاغیی  ئران ڕه  ی سای ڕابردوودا له ماوه  له  

قوربانییان   نھا پارزگاریی له ته  ت نه حکومه.   بووه مرۆڤ باشتر نه
وشت و  ستووری خووڕه ده  رچوونیان له ی ده ھانه به  کو به ، به کردووه نه
 .دات کات و سزایان ده ستگیریان ده نجامدانی زینا ده ی ئه ھانه به  به
و  ئه  وت که بکه  وه بری ئه له  ھای نییه کی وه تی ئران یاسایه حکومه  
و  چوون بۆ ئه  ستی قاچاغیی مرۆڤ و له قوربانیی ده  بنه ی ده سانه که

ی ناچارن ڕووی  وتانه
ن و تووشی  ت بکه

ریی  سه رمه و چه  کشه
.  وه منه بن، بسه ده

مان  ھه  ت له حکومه
ھاندانی   کاتدا به

  قوربانییان و له
وان و  ی ئه ڕگه

ھاوکاریی لپرسراوان 
  دزوه  و کاره رانی ئه نجامده قاچاغچییانی مرۆڤ و ئه  وڵ نادات که ھه

 .و بزان کن و سزای یاساییان بدات  وه بدۆزته
سازمان (”  تیی یه رکخراوی دابینکردنی کۆمه“ی  ڕگه  ت له وه ده  

شی پارزگارییکردنی  ی به ٢٨ی  تیی ئیداره لپرسراویه) تآمین اجتماعی
ك و  یه ناگه دابینکردنی په  و شونه رکی ئه ئه.   ستۆ دایه ئه  له

  وتوونه توون و که مای خۆیان ھه  له  که  یه و کچانه پارزگارییکردنی ئه
  ن که ده کان نیشان ده م ڕاپۆرته ترسیی کین و فرۆشتن، به ر مه به
تدارانی  سه ھا باقیی ده روه و ھه  و شونانه رانی ئه ن کارگه الیه له
 .ر سه  کرته ستدرژییان ده ت ده وه ده
 
 کین و فرۆشتنی مرۆڤ  گرتن له ڕگه  
ی  باره وتنکی له پشکه  ی سای ڕابردوودا، ھیچ جۆره ماوه  ئران، له  

و  له.   دیوه نه  خۆوه  بازرگانیی کین و فرۆشتنی مرۆڤ به  گرتن له ڕگه
  ی سنووره وه وی خرا بدرت بۆ ئه بت ھندك ھه دا ده ئاسته
ژنان و   ری، که وروبه ڵ پاکستان و وتانی ده گه کانی ئران له شه ھاوبه

  نردرنه قاچاغیی ده  و  به  وه ره ده  بردرنه ده   وه و شونانه مندان له
 . وه درییه ژر چاوه  بخرنه  وتانی دیکه،

رکردنی ژنان و کچان بۆ وتانی  فه ی سه بت شوه ھا ده روه ئران ھه  
بازاڕی بگاریی و بازرگانیی جنسیی   ڕاست، که تی نوه ڕۆژھه
 .وه درییه ژر چاوه  ، بخاته تانی ئرانه ئافره

یی و زانیاریی  رده روه ی په رنامه ی به ڕگه  بت ئران له کۆتاییدا ده  له  
ترسیی  مه  یشتنی ژنان و مندان له ئاستی تگه  وه وه بوکردنه

 .پبدات ره په  وه مرۆڤه  قاچاغییکردن  به
   

  رچاوه سه  
  mazanan.com 
 

 بباسیی گوه عه: رگانی وه
 golala_abbasi@hotmail.com 

mailto:golala_abbasi@hotmail.com
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رزی پشووی خوندن کۆتایی  وه  

م رۆژی مانگی  که ڵ یه گه ھات و له
رگای فرگه  مساڵ ده ری ئه زبه ره

و سای  وه  کان کرانه و قوتابخانه 
) ١٣٨٨-١٣٨٧(ی خوندن  تازه
ی قوتابیان  ستی پکرد و ئاپۆره ده

  وه پۆل پۆل روویان کرده
  که  و ھیوایه کانیان، به قوتابخانه

ی ئاستی زانیاریی و  شه گه  به
تیشکی   ن و به ل و وت بده وتنی گه پشکه  به  شه یشتنیان، گه تگه

 .ن وتوویی بده زانیی و دواکه گی نه زه وه شه  زانست و زانیاریی، دڕ به
ل و  ر گه نو ھه پدانی خوندن له ره رکردنی زانیاریی و په به دسته  
  له  یه ل و وتانه و گه چوونی ئه کیی پشڤه ره كدا، ھۆکاری سه یه وه ته نه
،  وه تیشکی خۆری بووژانه  بینین که ده  ر بۆیه ھه. کانی ژیاندا موو بواره ھه

ن و  ده خوندن ده  گرینگیی به  ی و وتانه ئه  ته خشیوه و رووناکیی به وزه 
ی پویستی بۆ  نن و توانا و بودجه تیی بۆ داده ی تایبه رنامه پالن و به

ی  نووسسازه چاره  و بواره کانی ئه موو ئاتاجییه می ھه ن و وه که رخانده ته
ی  زیاتر و باشترکردنی ئاست و راده  و به وه  نه ده ده  گه ژیانی کۆمه

ی شیاو و  شوه  کان به کردنی مامۆستا رده روه کان و په و قوتابخانه  فرگه
رووی  ی ئاستی رۆشنبیریی ھاووتیان، ده وه رزکردنه و به میانه  رده سه
م زانستدۆستاندا فراوانتر  رده به  ی زانیارییدا له وه کۆکردنه  شداریی له به
خۆش   ن و رگه که کانی ژیان ئاشکرا ده نھنییه وه  م رگایه ن و له که ده
ختیاریی و  وتن و به کانی پشکه ستھنانی ھۆکار و ئامرازه ده ن بۆ وه که ده

 .ن که گاکانیان دابین ده رانیی بۆ کۆمه یی و خۆشگوزه ئاسووده
رچاوی  ی خوندن و رۆی به موو گرینگییه و ھه رچاوگرتنی ئه به له  به  

کان  ی پویستیی مرۆڤه دا و راده ژیانی کۆمه  واریی له زانیاریی و خونده
ئایینی مرۆڤسازی   که  دایه و راستییانه قی ئه به ژر شه و بواره و له به

  له.   فربوون و فرکردن داوه  ری به ده به راده ئیسالم گرینگیی له
قی روون و  ندین ده ی ئیسالمدا چه که واوه وش و تر و ته بخه  رچاوه سه

پدانی  شه ن بۆ فربوون و گه که ی مرۆڤ بانگ ده گه ئاشکرا، تاك و کۆمه
موو ژن و پیاوکی  ر شانی ھه رکی پویستی سه ك ئه زانیاریی وه
ڕن و  په کان ده ره مپه دا سنوور و له م پناوه کا و له یری ده موسمان سه

دوای خوندندا   ری دونیا به  وسه بۆ ئه  ڕی دونیاوه م په له  کا که رمان ده فه
با  ر شانی فرخوازان الده سه  له  رمانی دیکه رك و فه لك ئه ڕن و، گه بگه

باریان بۆ  تی له رفه ی ده وه دات بۆ ئه تیان ده و ئیمتیاز و مافی تایبه
 .وتن ماڵ و پشکه ی که ر لووتکه سه  ونه رکه کانیدا سه پله  خسن تا به به

ری  ك نونه لھاتووترین مرۆڤی وه  ی قورئانی پیرۆز که م وشه که یه  
وتووی  ست و ھۆشی خه و ھه  وه ت ھۆشیارکرده رییه شه ی به ره به

  تاوه ره سه  ر له ھه  که -بوو))  بخونه(( ی  ، وشه وه تیی بدار کرده مرۆڤایه
ی مرۆڤ  دا گوچکه م وشه ی ئه ژر راڤه  له - وه کرایه  ندین جار دووباره چه
م  ه و عیلم و خوندن و قه وه  گرینگیی و پویستیی خوندن ئاودرایه  به

ی  وه ره مده وه  ك که وی ئایین و یاسا و رسایه ی پته ما و بناغه بنه  بوونه
کردنی،  ویی و پیاده یه و په  کانی ژیانمانه موو بواره پداویستیی ھه

کان  م مرۆڤه رجه یی بۆ سه تیی و ئاسووده بایی و ھمنایه ختیاریی و ته به
 .کات دابین ده

! ھۆشیار بن!  ئاگا بن:  ن پمان ده  وه ره ی سه و راستییانه موو ئه ھه  
پانی خوندن و  رینترکردنی گۆڕه به  ن له که میی نه رخه مته که! بدار بن

  ست به ھه  ن و به رخانکه و توانای خۆتانی بۆ ته  زانستدا و وزه
ن  نجام بده ر شانتان ئه ی سه و گرینگه وره  گه  رکه و ئه ئه  وه لپرسراوییه

  مافی خۆی بگا و له  ك به موو الیه کانتان بناسن و ھه ی مافه وه بۆ ئه
ری مافی  پارزه  وه کتر، تیکا و پکه ر مافی یه ستدرژیی بۆ سه جیاتی ده

 .ڵ بن تاك و کۆمه
مان بۆ  ڕ خوندن ئاماژه مه ی له و راستییانه له  وه نجدان و وردبوونه ر سه  

ر و  ی بـه زۆربـه  شـکـراو لـه ی کوردی مـافـخـوراو و بــبـه کردن، بۆ ئمه
  ، چـونـکـه جــتـره س پــویسـتـتـر و بـه مـوو کـه ھـه  کانی ژیان، له ھره به

ت و دابـدابـکـردنـی  تـوپـه ڕای لـه ره مان سـه که رانی نیشتمانه داگیرکه
ر  مـپـه کـۆسـپ و لـه  واکانمان، بوونـه ره  مان و پشلکردنی مافه که وته

  پاندنی زمانی بگانه سه  ی خوندن و زانیارییمان و به شه م گه رده به له
  غه ده یی خۆمانیان ل قه وه ته ماندا، زمانی نه که له کانی گه ر رۆه سه به

پدانی  ره ی په ر رگه سه یان له وره نگی گه یان ئاسته م کاره کردووین و به
ژر   له  باره ناله  م باره ت ئه تایبه  به.  وارییمان داناوه خوندن و خونده

نو ئیسالمیی ئراندا گرفتی زیاتری   شی رژیمی به تی ره سه ی ده سایه
  و بــه مـان دروسـت کـردووه  کــه لـه بـۆ گــه

زمانی زگمـاك   کردنی خوندن به غه ده قه
ی زاڵ و  وه ته رزکردنی زمانی نه زۆرفه و به
ر قوتابی و خوندکـاری  سه تدار به سه ده

ی  شـه گـه  ڕای رـگـرتـن لـه ره کورددا، سـه
ییمـان، بـیـری  وه ته نگ و زمانی نه رھه فه
و  ت و وـژه  نگـی تـایـبـه رھه وت و فه چه

ب و روشونی خۆیان،  زھه ت و مه سیاسه
مــانــدا  کــه لــه ر گــه سـه بــه   مــلــیــی زۆره  بـه
راسـتـیـی  ش بـه م کـاره و بـه پـانـدووه  سـه

ین  ی زه شه م گه رده به یان له وره کۆسپی گه
و زانـــیـــاریـــی خـــوـــنـــدکـــارانـــی کـــورد 

  کـه  گـومـانـی تــدا نـیـه  چونکه   ، داناوه
بـاری   خوندن و فربوون پــویسـتـی بـه

زۆر  و به  یه  بار ھه و له روونی ئاسووده  ده
نگ و زمان و بیری زاڵ  رھه پاندنی فه سه

تدارانی  سه ك ده ری وه وسنه و زام و چه
ستدرژیی و  ده  شنه ھیچ چه  له  ئران که

ك دژی کورد درـغـیـیـان  ییه زف و دڕنده
یـن و  زه  ت بـه ، نـاشـ خـزمـه کـردووه نه
  بکات و به  وساوه روونی خوندکاری چه ده

  ریـبـگـرێ و بـه ب گرفت وه  ھمنیی و به
کـانـی  یـژه پـه  بـه  وه دخۆشیی و چاالکییه

کـی  یه شوه  به  وه ئه. وێ رکه خوندندا سه
ئــاســتــــکــی گشــتــیــی و   ت، لــه تــایــبــه

  نادا له  ن و رگه م خوندکاری کورد داده رده به له  ره گه رینتریشدا ته به
  لـه   ك ك یـه پــی تـوانـا و وه س به موو که باکانی خوندندا ھه  ئاسته

زانستیی   کیی و دوور له رکی الوه ند پوه کوو چه شداربن، به خوندندا به
  موویان له ھه  که  زانکۆکان داناوه  رکردنی کۆرسی خوندن له به سته بۆ ده

نیا  کانی رژیم دان و ته تییه تایبه  ندییه وه رژه ی دابینکردنی به چوارچوه
زانکۆکان بخونـن   و له وه  نه رگای زانکۆکان بکه توانن ده ده  سانه و که ئه
  یان به..... ھید و نو شه ی به واده خۆر، سیخوڕ، خانه ستنده سیج، ده به  که

دا  و رژیمه زگاکانی ئه ت و داموده تی سیاسه خزمه  کان له جۆره  جۆرك له
ریـی  دادگـه  کانی حوکمی دوور لـه رییه رامبه م و زف و نابه سته.  بووبن

ی  چوارچـوه  له  رچاون که زۆر و به  نده وه دا ئه و بواره ر له ھه و رژیمه  ئه

 ٧    ڕه بۆ الپه.....          یامکدا باس ناکرن و پویستیان به وتار و په

 بــسـتــانـچـیـی

  وه نجدان و وردبوونه ر سه“
ی  ، بۆ ئمه و راستییانه له

کوردی مافخوراو و 
ی  زۆربه  شکراو له ببه

  کانی ژیان، له ھره ر و به به
س پویستتر و  موو که ھه

  ، چونکه جتره به
رانی  داگیرکه

ڕای  ره مان سه که نیشتمانه
ت و دابدابکردنی  توپه له

مان و پشلکردنی  که وته
  واکانمان، بوونه ره  مافه

ر  مپه کۆسپ و له
ی خوندن  شه م گه رده به له

 ”و زانیارییمان
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و  وایی ئه تی ره سه با ده 

ڕز  ی به ئوه  به  رده سه
ی پاش  و ھیوایه بسپرم، به

م  که ته واوکردنی بابه ته
،  وه نه ، تکیکه وه نه لکیده
 . وه نه رکیخه

  شتووم که من وای تگه  
تاییترین قۆناغی  ره سه
کانی  ره ربه به
خۆشکردن بۆ  مینه زه
  کانی سروشتی ژیاندا بریتییه جۆراوجۆره  قۆناغه  کان له شداریی مرۆڤه به
الوی  ناوی تازه  ئاستك که  گاته ن تا ده مه ی ته پله  به  بینی پله  له

  ش به وه وای ئه.  ن مه ی ته و قۆناغه بۆ ئه  یه گونجاوترین پناسه
ربزویی و  ستی سه رکات مرۆڤ ھه ھه  وه که مه زانم روونیکه پویستی ده

رووندا  ھزر و ده  کان له جۆراوجۆره  و پرسه ره زیاتری به کردنی  دزه
گالن و لدوان و  خۆتوه  یشته ی گه که نجامه ره جۆش ھات و ده وه
کانیش  خهی  روانگه  له  یووه تگه تازه  و مرۆڤه کرێ ئه ردان، ده ستتوه ده

 .الوی بۆ داڕژی ی تازه و پناسه  یوه پگه  دیاربت که
بات و  مکی خه چه  شدارییکردنیان له به  الوان به ریی تازه ڕ کاریگه مه له  

ورۆزدا  می نه رده سه  کان له ره مه یر و سه سه  تکۆشاندا، دیارده
م و  ر ده ھه  رچاو، چونکه به پشوو دته  قبوونیان زۆر کاتر له زه

تییش سوود و  بین و مرۆڤایه نگاوده و داھنانکی نوێ ھه ره به   ساته
الوانیش  ، تازه وه ته ی پشتر بۆ لکدراوه و داھنراوانه کانی ئه زیانه

موو دنیادا  ھه  مۆ له ئه  ن که یره و دنیا سه ڕیوی ئه چینکی تپه
ی پ  سته کرێ ھزر و جه یان ده که رده روه په  مه سیسته  رگرتن له کوه که به
  تگوزارییه پانی خزمه نو گۆڕه  ڕبخرت بۆ ھاتنه گه یان وه وزه  له

 .کان تییه سروشتیی و مرۆڤایه
ی پۆین و  ئیراده  به  و راستییانه، رچاوگرتنی ئه به له  الو به ی تازه ئمه  

. تانین گه  ین و له ش ھه ین ئمه زیو ھاتووین و ده به رگیز نه ھه
ساڵ پش ئستا زۆر  نیا ده ڵ ته گه دنیا له  ن که بوام پ بکه  ھیوادارم
بان  دانه  به  کانی ئوه مخۆره خه  وه، من ناشاردرته  به  که  دیاره.  گۆڕاوه

  که  خۆشکردووه  ی بۆ ئمه کان رگه ییه رده روه په  مه موو سیسته ھه  له
 .ین بکه  پناسه  و توانای خۆمان بۆ ئوه  ھۆشیاربین و بتوانین ئیراده

ترسیی و  مه  پ له  له ھاتووین پتان بین ھه  وه دنیاییه به  
ویستی   دا به و ریه له.   ناسراوه  بات بۆ ئمه کانی ژیان و خه کییه ره سه

خۆڕاگریی   شانازیی به  ئمه. ین که فیداکاریی ده  ئیزنی ئوه  خۆمان و به
ین و  که مان ده که و نیشتمانه  وه ته ویستییتان بۆ نه ریی و خۆشه ده ربه و ده
  ر و ترسی ھیچ جۆره به گرینه ده  م ربازه ئه  پاپشتی ئوه  ش به ئمه
و  ره کانمان به مادام ئامانجه.   کمان نییه یه وه وانه حه و نه  وه وسانه چه

  چیدیکه  ئمه. ین که بات ده پناویاندا خه  ن، له به شمان ده کی گه ئاسۆیه
  زه کانتان بۆ ترکردنی حه ییه حاست ئاسووده ر له مپه له  نابینه

 .کانمان مندایوه
تان  دانه و کۆنه ستاوین، ئه وه کانتان نه رکه داکردنی ئه ئه  له  تا ئره  

  به  ش توژکی وریاین، ئمه ئمه.  ر ر به سه  یشتۆته وا گه  وه دنیاییه به
یی  رده روه مکی په بۆ جگیرکردنی چه  و پداگرییانه موو ئه پاپشتیی ھه

  بات،ی شۆڕشگی کوردستان له ی چواری رکخراوی خه کۆنگره  له
 .پشتتانین  تانین، له گه
کی زانست و ھۆشیاریی  رکردنی چه به سته و ده ره به  وه بۆ پشه  

بات،ی  وتوو ب خه رکه رفراز و سه رچاو و سه به دار و له پایه   .زیاتر
 .شۆڕشگی کوردستان
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، )كرواتیا(رزشیی کرواسیی  وه ناوبانگی  به   كی یه یانه ژاد رنه عومه  رزیه مه 
 كت ژن بۆ دوعاكردن ده  ی” شه قه“ ١٩

  بكه   شه ست بنیت، قه ده كان به یانه  خولی  نازناوی  ی وه بۆئه“  
  كی یه یانه  ی مانشتی رۆژنامه  مه ئه. ”خرت بۆ بكات  دوعای  ی وه بۆئه

 ”.  کرواسییه  وتی  ناوداری
  له  ككه یه  ، كه)ھیدۆك سبلیت(  ی یانه  

  می رده سه كرواسیی و له  كانی ناوداره  یانه
  وانی پاه  جار بۆته) ٩(پشوو   یۆگۆسالڤیای

) ٦(و دواتریش   كان ناوخۆییه  یانه  خولی
  كانی یانه  خولی  وانی پاه  جار بۆته

  ی ره مه یر و سه سه  ستكی كرواسیی، گربه
ویش  ، ئه نجام داوه دا ئه)پ  تۆپی(  و فرۆشتنی  كین  بازاڕی  مژووی  له
تا   كه دوعا و نزاكردن بۆ یانه  ستی به مه ژن، به  ی شه قه)  ١٩(  كینی  به
ست بن و له  ده كرواسیی به  خولی  نازناوی   وه و ھۆیه به

 .وام بت رده به  كانی وتنه ركه سه 
کی  یه رۆژنامه  كرواسیی، که  ی)لیست  فیتشرنی(  ی رۆژنامه  ی گوره به  
و  كه  یانه  نوان لپرسراوانی له  كه سته ، گربه ربوه ناوبانگ و به به
ك له  یه شه ر قه ش، ھه سته و گربه ئه  پی و به كان ئیمزا كراوه  ژنه  شه قه

 .گرت رده یۆرۆ وه) ٣٥٠٠(  ، مانگانه كه ر دوعاكردن بۆ یانه رامبه به 
دا  گه له  ی كه سته گربه  ی ژنانه  شه و قه له  ككه یه  كه" نسلیما ئه"خاتوو   

) ھیدۆك سبلیت(  ی یانه  ی نوان ئیداره له  كه سته گربه:   ده  ئیمزاكراوه
ئستا   ، ئمه ئیمزا كراوه)  زادار(  پارزگای  كانی نیسه كه  كك له و یه
،  نییه  دیكه  كی كارییه ھیچ ورده  و ئاگامان له ین  یه و یانه ئه  ندامی ئه
 "!! نھا دوعاكردنه ، ته یه ر ئمه سه له  ی وه ئه
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نگتر  مك دره یانیی که مۆ به ئه  
. رھـاتـم بـه خـه رۆژانـی دی بـه  له
م یــا  بـکــه  لـه پــه:  خـۆمــم گــوت بـه
  مــه گــه نــگ ئــه ر دره م ھــه کــه نــه

ر  بـه و، مامۆسـتـاش لـه  قوتابخانه
ب، خراپتریش  ئه  لم تووڕه  وه ئه
  و رۆژه ئــه  کــه  یــه وه ئــه  وه لــه

م ” دسـتـور زبـان“ ی  وه تاقیـکـردنـه
 .زانی ده بوو و ھیچ شتکیشم نه ھه
م  ھه  مشکمداھات که  پ به له  
  ڕۆ لـه و تـا نـیـوه  قوتابـخـانـه  له
م  بـه.  م م لده ده ر قه شت و ده ده

و  ئه  که  وه خۆمدا ھاتمه زۆر زوو به
  م، بـۆیـه رکـه مــشـکـم ده  له  بیره
 .رێ  وتمه که  و قوتابخانه ره کانم گۆڕیی و به ر زوو جله ھه
ڕی تــــدا  واــی شــه ی ھــه و جــــیــه نــاو شــار، ئــه  یشــتــمــه کــاتــــك گــه  

مال و  و به  و پالکاتیان پیه  ککی زۆر نووسراوه ، دیم خه وه کرته بوده
م  ، بـه! ؟ ئیتر چـی روویـداوه  مجاره ئه:  خۆمم گوت  به.  چن الدا دن و ده

ستم و بزانم چ  بوو راوه نگ بوو پم باش نه م دره که بۆ قوتابخانه  چونکه
 . باسه

  رك، کـه ، ئاسنگه قوتابخانه  مه ڕۆیشتم تا زووتر بگه ئه  له په کاتك به  
ی  له په: وێ بوو، پی گوتم ی له که سته رده ڵ به گه ناسیی و له کترمان ده یه
  یـه گـه خـتـی خـۆیـدا ده وه  و لـه  بـووه نگ نـه ، ھشتا دره ترسه ، مه که مه

  م کـاتــك لـه کـات، بـه ڵ ده گـه م لـه منیش پموابوو گاتـه.  قوتابخانه
نـاو   مـه مابوو بـگـه ی نه ھنده.  زۆر ترسام  وه م نزیك بوومه که قوتابخانه

  ی رۆژی پــشـتـریـان دووبـاره وانه  نگی ھاوڕکانم بوو، ده  پۆل، گوم له
ی مامۆستا پــم  وه ب ئه به  وه ژووره  دا بچمه و کاته ویستم له.   وه هکرد ده

ر جـی  سه مووی له کانم ھه دیم ھاوپۆله  وه رگام کرده ده  م که بزان، به
کـاتــك .  کـا ده  نـاو پـۆل پـیـاسـه ھـواشـیـی لـه  خۆیانن و مامۆستاش به

رمـان سـوور  شـه  کــشـا و لـه تـیـیـم ده جـاـه مامۆستا زۆر خه  موانیه ده
: یرکی کردم و گـوتـی ب سه ی مامۆستا تووڕه وه م ب ئه ، به وه ببوومه

منـیـش چـووم .  ست پبکات رسمان ده مابوو ده ی نه نده وه ئه.   بچۆ دانیشه
 . دانیشتم

جی   کان له ھات، مز و کورسیه رچاوی ده کی دی به یه شوه ناو پۆلم به  
ڵ  گـه مـۆ لـه بـۆچـی ئـه  زانـی چـی ڕویـداوه و مـده مابوون، نـه خۆیان نه

  ئــمـه  ئارامیی ڕووی له  مامۆستا زۆر به.   یه کانی دی جیاوازیی ھه ڕۆژه
  لـه.  ــم ی ده ئــوه  بـه  که   یه دوایین وانه  مه کان ئه منداه:  کرد و گوتی

رس  زمانی ئامانیی ده  ب به ودوا ئه مه له  که  ستووریان داوه ده” برلین“
رانسیی، واتا زمـانـی دایـکـیـی  زمانی فه به   دوایین جاره  مه بخونن، ئه
منـیـش .  م جوان گوێ بگرن که داواتان لده  بۆیه.  خونن رس ده خۆتان، ده

ئــسـتـاش   ، مـن کـه! چی بـــت  به”  زمانی دایك“ب  خۆمم پرسی ئه  له
م  یاری بکه  وه ره ده چم له  نازانم جوان بنووسم و جوان بخونم، بۆچی نه

  مـه ئـه  یـادم کـه  وه م ھـاتـه بـم، بـه  که چۆله  چکه ریکی گرتنی به و خه
کانـم  زانیم بۆچی ھاوپۆله  تازه.  بینم ده  م مامۆستایه ئه   یه” دوایین وانه“

شـیـمـانـیـی و  ی پـه وان نـیـشـانـه نگیی ئه بده. نگیی دانیشتوون ب ده به
ی  وانـه  و گـونـده ی چـل سـاڵ لـه مـاوه ی  و مامۆستایه ڕزلنان بوو بۆ ئه

 . وه ته گوتۆ
  ـه بـ ھـه بـۆ مـامـۆسـتـا بـه  کـه تـوانـم وانـه نـه  دا بـووم کـه و فکره له  

. تا گرفتم بۆ دروست بـوو ره ند پیتی سه چه  له.  رواش بوو ھه.   وه بخونمه
م مامۆستـا زۆر  ، به وه مه رز که رم به ھات سه ده ڕووم نه زۆر ترسام و له

وا فربووین   ئمه  وه داخه م کوڕم، به ھیچت لناکه: رمیی پی گوتم نه  به
)). ی ی و دووسبـه بین بۆ سبه ر ئستاش فرنه گه ئه((  خۆمان بین به  که
  کـه  سکی گـیـراو وایـه کوو که بیربکات وه زمانی خۆی له  ر وتك که ھه

 .ی بزر کردبت که کلیلی  گرتووخانه
ی ” دستـور زبـان“ مامۆستا کتبکی   

ــه ھــه ــنــدیــن ــۆی خــو .  وه ــگــرت و ب
مکیشـم  زۆر ئاسان بوو، که  وه المه به

بی  ئه رم ھه جارجار سه.  وه نووسییه
  وه ووریـایـیـه  مامۆستا زۆر به  مدی ده
ك  ڕوانیـی، وه ری خۆی ده وروبه ده  له
یگوت بۆ دوایین جار جـوان  ی ده وه ئه

ی بــۆ  ول وابــوو ســبــه قــه.  بــوانــــت
. بـوات   یـه و قوتابـخـانـه له  میشه ھه
  تــیــی و لــه حــه نــاڕه  مــوومــان لــه ھـه
ت بووین، فرمــسـك  تان بتاقه فه خه
 .ھات چاوانمان ده  له
لــیـدا و   نگی قـوتـابـخـانـه پ زه له  

. یـــانـــد ی ڕاگـــه واوبـــوونـــی وانــه تــه
م  بـه!...  ھـاوڕـکـانـم:  ی گـوت ئــمـه  ر پـ و بـه سه  ستایه مامۆستا ھه

مـوو  ھـه  ـگـرت و بـه چـی ھـه تك گه له.  واو بکات ی ته که یتوانی قسه نه
 )).ر بمن زمانی دایك ھه:(( ی نووسی که شه ره  خته ر ته سه  توانای له

بت  نه  نده وه بکات، ئه یتوانی قسه  ستا و نه جی خۆی ڕاوه ر له و ھه ئه  
تـوانـن  واو بـوو، ده تـه  وانه:  ی گوت ئمه  کانی به سته جوونی ده  به  که

 .کانتان بۆ ماه  وه بۆنه
 

 * * * * * 

  ییه سومه: کردنی ئاماده

  
   ی پاشماوه 
 
و  له  یه ت ھه و نووسینی تایبه وه  لکۆینه  پویستیان به......    

 .دا بواره
ر شانی مامۆستا و خوندکارانی  رکی سه ی ئستادا، ئه م قۆناغه له 

  ی باسکران، به و راستییانه یشتن له تگه  به  که  یه وه کورد ئه
کانی  ی رۆه رده روه وتن و په می خوندن و پشکه ی توانا خه گوره

  موو کۆسپ و گرفتانه، به و ھه ڕای ئه ره رب و سه به کوردیان له
یان،  ریی و گیانی کوردانه روه پشوودرژیی و خۆڕاگریی و نیشتمانپه

ی بیر و  شه گه  و به  وه نه دان بکه کانی فربوون ئاوه ره نگه سه
مان  که له ختیاریی بۆ گه وتن و به یی و پشکه زانیاریی، ئاسووده

 .دیاریی  نه بکه
وه،  ی خوندنه ستپکردنی سای تازه ی ده بۆنه کۆتاییدا به  له  

موو مامۆستا و قوتابی و  ی ھه رم ئاراسته پیرۆزبایی گه
  ت به خزمه  وتنیان له رکه م و سه که مان ده که له زانستدۆستانی گه

 .داواکارم  وره خوای گه  ماندا له که ل و وته گه
ن و  ته ل و وتن و دایکی وه مخۆری گه وا و خه ر و پشه ربه  ئوه  

 . مای پتانه و ته ن چاوی لتانه  سه کوردی ره
 

* * * * * 
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ری سروشتی جوانی  دیھنه به ناوی به 
 كوردستان

 
 !كانم خوشك و برا دیله 
وه ھــــــنـــدی  كـــوـــمـــه لـــه دـــی بـــه 

كراوی كورد  ندیلی داگیرنه قه   رزیی به
فــیــن، ســوتــان  د بــای ســه قــه و بــه

ی  و ھـــیــوایـــه بــه.  م کــه ئــاراســتـــه ده
مـوو  كانی مـن، كـه لـه دـی ھـه سوه

ر و  روه كـــوردـــكـــی نـــیـــشـــتـــمـــانـــپـــه
گـرـت،  وه ده رچـا سـه   وه ئازدیـیـخـوازه

ــوی ســارد و ســی  ــــك دی ــۆســقــا ت
ی  وره   رم بكات و تان بۆ گه گرتووخانه

 .رز بكات ی تر به رزتان ھنده به
 !كانم ئازیزه  
كـانـتـان  بچه برینداربووه له ندكراو و به که سته به وه ده له ڕگای دووره 

خـوازم  ئـاواتـه.  م بـه لـه ھـیـواتـان ده   م و كنـۆش بـۆ دـی پـ که ماچ ده
كـانـی  كانـم تـۆزـك لـه ئـازاری بـریـنـه ڕه كانی چاوه ته سرینه سوره ئه
كـانـی گـرتـووخـانـه و ئـازاری  ھـیـوادارم ئـازاره.  وه م بـكـاتـه شتان که له
كانتان دی گه رمی پ ئـامـانـجـتـان سـارد و  بچه و ساردیی ژووره له که
وانـه  زانم ئوه زۆر لـه ده.  دات رزتان پ نزم و چۆكتان پ دانه ی به وره

ی چـیـاكـانـی كـوردسـتـان  مانه نزم بــت و بـه وـنـه تان به زیاترن وره
كانی خۆر  كوره مه مشه شه  ش دوژمنانی بوغز مژیو و ر بۆیه خۆڕاگرن، ھه

وـی  شـیـان لـ داگـرتـن و بـه بـیـانـووی پـوپـووچ ھـه دیو قـیـنـی ڕه نه
نـتـان  مـه مـوو تـه ی كـه ھـه زرۆی ئازادیی، ئــوه ی تامه ناوبردنی ئوه له
وتان  موو ھه تاندا دانا، ئوه كه ھه که له ونی گه دیھنانی خه پناو وه له

 .ن ده دانیی كوردستان بوو، ده و ئاوه  بۆ ئازادیی
سـتـی  كـانـتـان ده  مـه ـه ترسان كه رۆژك ئــوه بـه قـه وه ده وان له ئه  

ن چیتر خاك و وتمان  قرتنن و ڕگه ناده وه ده یان له بخه رانه داگیرکه
ت بـه  یـانـزانـی بـه زانسـت و بـیـربـسـتـتـان خـزمـه ده.  ن وت بکه ل زه
ونـه  دیـھـاتـنـی خـه ی وه بـنـه كـۆسـپ لـه ڕـگـه ن و ده که گاتان ده كۆمه
ناھن چیتر الوانی كورد، كه داھـاتـی  یانزانی كه ئوه ده.  كانیان گوه
ی ئه وان ببنه دوژمنی  په تی چه كیی دواڕۆژی وتمانن، به سیاسه ره سه
كــی ئــــوه، كــه  یــانــویســت چــه وان ده ئــه.  كــتــر و بــه الڕــدا بــۆن یــه
درژه   مه ه ر و چه مپه ب له نگ بكات تا بتوانن به كانتانن، بده مه ه قه

وان نازانن ئوه  چوون ئه. یایان خاوه م خه ن، به مان بده وه به تواندنه
ژووری  ت لـه نـانـه سـتـی كـاروانـی ئـازادیـی و تـه ده ـبـه شـخـه بوونه مه

وه و رـمـان لـ  ه بـكـوژـتـه شخه م مه ئاگری ئه شدا ناھن گرتووخانه
 .تاریك بت

 !ی پۆیینتان سا برا قوربانی وره ده  
ر ماوه  قیب ھه ی ڕه لمنن كه ئه به خۆڕاگرییتان به دوژمنانی كورد بسه  

وـدان فــری  بات و ھـه رسی خه دانتان ده به كۆنه.  ومی كورد زوبان قه
كـگـرتـوویـی فــری  رسـی یـه كـبـوونـتـان ده و بـه یـه نـجـانـی وتـمـان گه
كـگـرتـوویـی و  ڕا فــری یـه وان لـه ئــوه ن بـا ئـه كانمان بـکـه ركرده سه

تـوانـ  كـان ده كگرتوویی مرۆڤـه با بزانن یه.  ستن به بگانه بن به پشتنه
وتـنـی ئــمـه  رکـه ی سـه مــك بـووخــنـ و تـاكـه ڕـگـه موو سیسته ھه
 .كبوونمانه یه

 !رزی مردن ترسنتان ندیل به ی قه ی به ونه برا، فیدای وره 

مـوو  عـای ھـه   دـنـیـابـن دو.  وتنـمـان نـزیـكـه رکه ن كه سه ده رمه ڕگه به 
ی ئــوه  م ڕگـه تانه و ھیچ كات ئه گه لی كورد له دایكانی شه ھید و گه

م  تــاوی ئــازادیــی ئــه وتــنــی ھــه رکــه تــا ده بــ ڕــبــوار نــابــــت و ھــه
 .وه ناكوژته  ئاگره

 .تان به ئازادیی و له وتكی ئازاددا وه وتن و دتنه رکه ھیوای سه به 
 

 )شۆڕش(ئـاریـا مـوکـریـانـی  * * * * *

ال خدر  ھید، مامۆستا مه کانی مامۆستای شه وته  له
 فاتیدا ی وه ساه ١١یادی   بباسیی، له عه

بۆ   ره کی رزگارییده یه وه ئیسالم بزووتنه.....   
  ڕاستیی موسمانی به. ر شه نی به موو کۆمه ھه
پــنـاو  لـه  زان کـه رشانی خۆی ده رکی سه ئه

تـــا  کـــردنـــی یـــاســـای خـــودادا و ھـــه پــیـــاده
ریی و ئازادیی و  رکردنی داد و دادگه به سته ده
  مــوو جــۆره بـکــردنــی ھـه ریــی و بــنــه رابــه بـه

تـا  ھـه  بـگـره  وه تـیـیـه وایـه تـه نـه  مك، له سته
ھـیـچ   بـ تـرس لـه ، بـه... تیی و ھـتـد چینایه

تـیـش  ھـاده تـی شـه بات بکا و خه ھزك، خه
وت و  سـتـکـه تـریـن ده وره گـه  دا به م رگایه له

 .زان شانازیی ده

  ری شـۆرشـگــیـی لـه وھـه جـه  کـه  یـه سـه و که ڕاستیی ئه موسمانی به  
ئـیـســالم   کـه  یـه ھـه  و راسـتـیـیـه گـۆڕاوی بـه ڕی نـه و بـاوه  مـاریـدایـه ده

نـی  و بـۆ کـۆمـه  پـۆکـه النـی ژـرچـه بۆ گه  ره کی رزگارییده یه وه جوونه
و  ئـه.  گـرێ ڕی رـز ده وپـه کانی مرۆڤ ئـه ئازادیی و مافه  و، له  وساوه چه

ھاتوو  ست نه ده وستان و  چ له سته ك ده ت خۆی وه قه  قینه راسته  موسمانه
نـگـ خـودا  ئاسمان نابێ داخوا که  چاو له  وه خورپه ده  چاولناکا و به

ی  ھانای کۆمه  به  وه تانه الئیکه خۆی و مه  خوقن و به ی بۆ ده موعجیزه
!  وه پـچــتـه کان ده نگه نگاوڕه ره  ره مگه زگای سته دێ و داموده  وه ره شه به
واوی  ڕی ته و باوه  ه ندامانی کۆمه رکی ئه ئه  باته و خه زان ئه کوو ده به
ز و  نـاحـه  گـژ دیـارده ر مـرۆڤ بـۆخـۆی بـه گـه ئـه  که  یه ھه  و راستییه به

  مان به کا و تاوی نه فروتونا نه چ و کۆشکی زۆرداران ته واکاندا نه ناڕه
تـی،  رشانی خـۆیـه رکی سه ئه  کا، که مکاراندا نه رووی زۆرداران و سته گه

م  ڕوونـیـی لـه  قـورئـان بـه.  نجـام نـادا بری مرۆڤ ئه له  رکه و ئه خودا ئه
” ... ان الله ال یغیر ما بقوم حتی یغیر مـا بـانـفـسـھـم”  :رموێ فه ده  وه باره
تـا  لکدا ناھن ھـه ر بارودۆخ و ژیانی ھیچ گه سه خودا ئاوگۆڕ به  واته

 ”...ن بۆ گۆڕینی حای خۆیان ده وڵ نه بۆخۆیان ھه

  لـه  وکـاتـه جیھـانـدا ئـه  خش له کی ئازادییبه یه وه ك بزووتنه ئیسالم وه  
م  و سته موو ئه ی ھه گ و ریشه ره  ست که وه بات راده کانیی و خه ره ربه به

ئاستـکـی   النی جیاجیا له وشك بووب و گه  زانه ناحه  ساد و دیارده و فه
ی  ر بــنــاغــه ســه تــیــی لــه یــه نــدیــی کــۆمــه پــــوه.  كــدا بــژیــن ك یــه وه

نــو  لـه  وه وسـانـه واری چـه ئـاسـه  زراب کـه واو دامه کی ته رییه روه دادپه
ك و  یه چه ز و بنه گه ر ره ھه  مرۆڤ له. وێ که رچاو نه گشتیی به دا به کۆمه
کی بـۆ  ك یه بك ب رزی شیاو و وه زھه نگ و مه ر زمان و ره نی ھه خاوه

”  وه کانیه موو جۆره ھه  به“م  واری سته تا ئاسه وابوو ھه که... دابندرێ و ھتد
گـژداچـوونـی  کانیی و بـه ره ربه رچاو ب به به ر وه شه گای به نو کۆمه له
 . وه ستۆی موسمانانه ر ئه سه به  رککی خوداییه ئه

 

 تاویی  ھه -ی کۆچیی  ١٣٧٢ردانی  جۆزه

 :ھید مامۆستای شه
 بباسیی ال خدر عه مامۆستا مه
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موو  ھه  و سوسن له ه  بینییم ھه  

ك پشکوتبوون و بۆنی گوی  الیه
.. ی پکردبوو و ناوه ن ئه مه یاسه
  رم و رووحبزونه ھا نه کی وه وایه ھه
و   ترپه  خاته قیش ده ت دی ره نانه ته

  وه دی خۆیه قه  داریش ناتوان به
  شیعر و مۆسیقا له!  ندبت به

  بارینه ت داده حمه ره  به  وه ئاسمانه
بن   ویستیی له وین و خۆشه خوارێ و ئه

قوی، تا چاو  ده دیوار و شیپانان ھه
ر  سه و تا گوێ له ر جوانییه  بکات ھه

 .زرۆییه ست ب چیرۆکی تامه ھه
ڕۆن،  ردا ده  مدی ربواران به ده   

شنی  رز و رووخساریان چه بایان به
  له  زوخاو، جگه  دیان پ له  قرچاو، نه لووتیان ھه  گوڵ پشکوتوو، نه

گ و  مه ئه  گرت، ب له ده نه  وه کۆه  یان به مکی که ھیچ خه  چاکه
قیبا بن  ر چقك چه بوو، گه ده نه  وه تووشی چیکه  خۆشیی تووشیان به

  مه خه.  خوارێ  باریه وی تر ده چاوی ئه  سرین له ی ئه کك، رژنه پی یه
وه،  خوندرایه کانیان بۆ ده نووسراوه نه  دیاربوو، وته  کانیان لوه شاراوه

  وڵ و ماندووییان به ھه  زمانیان تامانك بوو، کتبك له
  ك ئش و ئازاریان به و دنیایه  وه خونرایه چاوپداخشانك بۆ ده

دوای   پی ویستی دی خۆی به و به سه  رکه ھه.  کرد رمان ده ك ده یه بزه
توانایان   ی وانه ئه. با تی خۆی پ ده خه  جوه ر له چوو و، ھه کارکدا ده

بر و  ن سه بتواناکانیش خاوه  یی بوون، زه به  ندڵ و به بوو، خاوه ھه
  خشن، زۆردار به به ر بت و نه گه یانزانی ئه وان ده ئه.  خۆڕاگریی بوون

بن  تا ماندوو نه ھه  شتوون که وانی تریش تگه ستن و ئه پ لیان ده شه
یف و خۆشیی  که  ریی خۆیانیان له وه خته به.  وه تیان پ نابینرته که ره به
. یف بوون که موویان شاد و به ھه  ربۆیه ھه  وه، دۆزیه سانی تردا ده که
یشت، فرۆشیار  گه ده یان وا نه وه وسانه ستی زۆرداریی و چه ده

بوو،  ری نه ده به ڕاده له ڕی  کرد و کیاریش چاوه ده گرانجانیی نه
  ڵ و کارزان، به ند و گوایه یی و پابه زه ب و به ده ن ئه رۆك، خاوه سه

کان  ی ئازاره وه ی ئه جگه  نواند و له پکردن دسۆزیی ده ی فشه جگه
زانست و   یی له وره کان، گه ر برینه سه  خسته توانی ده زیاتر کا، ھه

 !....دووڕوویی و خونمژییدا  ك له وه بینی نه پاکییدا ده
کرد و،  ده تیی نه ندایه قوربانی چه  تییان به کان چۆنایه قوتابخانه  له   

.  وه دایه کان ده بوونی ھۆکاره دروستنه  کان ئاوڕیان له پش دیارده
رووی راھنان بوو، پش زانابوون  سه  وان له کردن الی ئه رده روه په

یان  و پاره بۆ پاره   و بوانامه  ویست، زانست بۆ بوانامه مرۆڤبوونیان ده
  ت به ھا بۆ خزمه روه بوو، زانست بۆ زانست بوو، ھه س نه وه وا و ھه بۆ ھه

  شونی خۆی و له  یشته گه رچووبا ده ده  یه و فرگه ی له وه ئه.  وانی تر ئه
بژرن بۆ  کك ھه ویستیان یه.  کشا ده ی خۆی القی زیاتر رانه ڕه به

،  من لھاتووتره  س له که  فنه  ی که وه ر ئه به پۆستك، خۆی بوارد له
ال  خۆیی به ربه ی سه زیر، پیشه وه  نه رك بکه ھاتن نووسه. و بۆن بۆالی ئه

خوقاندنی   له  وه ی کاتیی دوورمخاته ترسم پله ده: "ندتر بوو، وتی سه په
قوژبنك خزاندبوو   خۆی له  ك که زانایه".  مر می زیندوو و نه رھه به
و  ئه  ی وه ر ئه به له. ی زانست ندۆشیان دانابوو، بردیان بۆ خانه ر قه سه له

. کان ی مشولکه نه جۆته  چ ناکا بکرته مل که  رییه وه خته به  پ له  وته
کان گورزی خۆیان  بت و تاریکبینه  رووخساری رووناکی شاراوه  حاه مه

  ی وه ئه   .وه کان کۆبوونه شونکی تر شاعیره  له.  یدان ناو مه  نه تاوبده
ی  وره تیی و گه یان بژارد بۆ پاشایه یداتر و زمانپاراوتر بوو، ھه شه

ملی   کیان له یه گوینه تاجه.  برد نه  خیلیی پوه سیش به شاعیران و که
رووخۆشیی و   به.  ی پ کردبوو و ناوه نگی شادیی و خۆشییان ئه کرد و ده

، تۆ  خشیوه تۆ به ھزی ئاخاوتنی به  وره خوای گه: "پیان وت  وه یفه که  به
  دا بوو که وه یر له سه".  یسین تا ھه  ته به ی دیوانی، ھه وه ره رووناککه

کانی  الوان خوازیاری خۆشییه
لی  وانیی بوون، مه روونیی و ره ده

سی ماددیی  فه ویستیان قه
  ئاسمانی پ له  شکاند و له تکده

باش .  وت که ده فین نه  واتادا له
ی ب ھزر  سته جه  یانزانی که ده

و  به. ئسقان  پ له  توربنکه  کۆنه
ریکی  وامی خه رده به  به  وه لکدانه

روونیان  ی ده وه خۆشیی و نوکردنه
  بوون و ھیچ کات له

روونیان غاف  کردنی ده رده روه په
ڵ کۆتایی چاالکیی  گه مان و له ده نه

وی  ھه  یان بۆ بژویی، له رۆژانه
ور و پشت و جیھان  تامانی ده

نیشتن  داده  وه یامك پکه بوون، عه
سۆزی   گرت له و گویان ده

کانی  ستره دبزونی سروشت، ئه
ر  کانی سه ئاسمان و گوه جوانه

  کرد و له ماشا ده ویان ته زه
موو  ھه  ی که و خودایه ر ئه رابه به
ری  سه  ی خوقاندووه و جوانییانه ئه

ی  نواند و سوجده کنۆشیان داده
 .برد یان ده شوکرانه

بخۆی   ی نه بکه  نک بوو نه دیمه  
و  س بیبینی، من و تۆش له به

 .بووین  ریایه و ده ڵ به ك دۆپك تکه و وه تاوماندایه   نوانه
یی  ن و گله قاوبده کان بنانن و له عاشقه  وا باوه  وتی ئمه  وتم له  

بینن و شانسیان داڕووخاو و  بیرکردن ده ك له نگیی وه ن و بده بکه
 !؟ جیاوازه  که دۆخه  وتی ئوه  چۆن له... وتاو گ فه مه ئه  تنراو و له ره
ستیاریی تا  ، ھه بباکه  وه الواندنه  له  ی دی پاکه وه وتیان ئه  

ردوون  بووانی گه م گیرۆده خشین، دووزمانیی کاری ت ناکات، به گیانبه
بۆ تۆ   قینه راسته. ن تبگه  قینه وینی راسته ئه  ك و له له فه  نه بگه  حاه مه

ی  گیرۆده  ئوه.  زوو  زوو به  رنه کان تپه روو، ویستی خه بیمن ده
کانی  وه ره ھورکه  میکانیزمه  نه کانن و گوێ ناده ستکرده ده  جوانکارییه

  ر زوو گوه ردیی گرت، ھه ن زه مه ته  ی تا گه  ربۆیه ھه.  روونیی ده
مووی  کانتان ھه رییه وه بیره.  رت وه ده بت و ھه ی سیس ده که شاوه گه
  ت پردکه رواه  که  وه ب ئاگا له. چت ندان ده ھۆبه و سیی و سه  ره به

و   وه وانه شونی حه  پرد بکاته  که  یه سه و که بزار ئه.  روون بۆ ده
قوربانیی خۆمان و   ینه ویست ناکه خۆشه  ئمه.  ئامانج  ھۆکارك بکا به

  چونکه  ئمه. کانی تردا ناخوازین ماندووبونی خه  یی خۆمان له ئاسووده
موو کات گوڵ و  کانمان ھه رییه وه زرۆی رووحیین، بیره یدا و تامه شه

  ته چاومان بیوه.  ھاریین ستی به ریین و سۆزی ھه خمه گوزاری مه
ودا  ر له ھه  رچی جوانییه یگات و ھه گرت و نه ردیی نه زه  ھارك که به

ك  تاڵ بکرن وه به  وه ناخیانه  ر کات له کان ھه  چژ و خۆشییه به. بت
 .....و مرۆڤ وه  نه ده پۆل ئه ریا شه ده

                ١۵    ڕه بۆ الپه                                       
 

 ژاد رنه بدو عومه عه  
abdulla1359@yahoo.com 

توانایان   ی وانه ئه“
  ندڵ و به بوو، خاوه ھه

  یی بوون، زه به
ن  بتواناکانیش خاوه

بر و خۆڕاگریی  سه
یانزانی  وان ده ئه. بوون

خشن،  به ر بت و نه گه ئه
پ لیان  شه  زۆردار به

وانی  ستن و ئه ده
  شتوون که تریش تگه

بن  تا ماندوو نه ھه
تیان پ  که ره به

 ” وه نابینرته

mailto:abdulla1359@yahoo.com
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تدا  رواه  له  و پرسیاره ئه  

رچاو،  به  زۆر ئاسان دته
،  سك بیری رووناکه که  واته
. م ئاواش سانا نییه به

پرسیارکی ترمان بۆ دروست 
و   ب، بیری ڕووناك چییه ده

ر ڕووناکبیریی  گه ؟ ئه چۆنه
  بریتیی بت له

  ویش به واریی ئه خونده
وابوو  رز، که کی به یه پله
  وارییان له ی خونده وانه ئه

ب ڕووناکبیر  ده  یه وه خواره
سك  ر که ھه  وه نه که ھندك وا بیرده.  شتکی ناڕاسته  وه بن، ئه نه

ش  وه ئه.   ڕووناکبیره  وه ربگرێ و قبوویان بکا ئه کان وه تازه  بیره
 .ڕاست ب  رج نییه مه  موو شتکی تازه ھه  ناتوان ڕاست ب چونکه

ش باسکی جگای  وه ؟ ئه ب، تاریكبیره ی ڕووناکبیر نه وه ئایا ئه   
ر مانای ڕووناکبیر ساغ  سه ی له  رجه و مه به(یان ڕووناکبیر .   مشتومه

ر  ر ھزری ھه گه ئه. دار بکرێ کرێ پله ده  ، واته شتکی نیسبییه)  وه ببینه
ویتری  و ئه  رووناکه  و بازنه شك له ك دابنرێ، به یه بازنه  مرۆڤك به

ش  ره  ی به که سپی و تاریکه  به  که رووناکه  شه ر به گه ئه.   تاریکه
ی  که شه ره  شه به  ی له که سپیه  شه ب به سی رووناکبیر ده دانین، که
کدانه بابای رووناکبیر ھه  رت نییه شه.  زۆرتر بو   وه موو ل
موو  س ھه ھیچ که  چونکه.  کانی رووناك و راست بن وه بیرکردنه
ر  کاندا، ھه فیی و سیاسییه لسه فه  بواره  له.  کان نازان راستییه

  ی به که ره رامبه زان و به رووناك ده  ر خۆی به نکی ھزریی، ھه الیه
 .دا م ده ه قه تاریك له

ی تیاندا نابینرێ  وه ئه  ن که ناو رووناکبیرمان ھه زۆر به   
  زانن له رووناکبیر ده  ی خۆیان به ه و کۆمه ر ئه گه ئه...!   رووناکییه

ناو  موو به چن؟ ھه رده رووناکبیر ده  سیان به بژنگ بدرن، که
ن بیر بن، جا بیریان  کرێ خاوه م ده کان رووناکبیر نین، به رووناکبیره

جیاتی رووناکبیر پیان   له  باشتر وایه  ر بۆیه روون ب یان ناروون، ھه
 .ن بیر بگوترێ خاوه

سکی  مانای که)  Intellektuell(کاندا، رووناکبیر  زانستییه  کتبه  له   
  من پموایه.  دا زانست فرب وده ھه  که  یشتووه یشتوو و پگه تگه

ی تدا  وه ی خواره رجه ند مه و چه ب ئه ده  قینه رووناکبیری راسته
 :ب ھه
 .ون کان الی ئه موو راستییه ب ھه پیوانه -١
 .ب مارگرژ نه ده -٢
قی  کوێ حه ی بگرێ و له که ره رامبه دفراوانیی گوێ بۆ به  به  -٣
 .دیشی ب، قبووی بکا ره زه دیکرد، با به به
 .ڕێ دوای زانیارییدا بگه وام به رده به -٤
 .ب خۆبایی نه له -٥
  وڵ بدا به رببێ و ھه ڕاشکاویی ده کانی خۆی به تابکرێ بۆچوونه  -٦

 .ند بکا ڵ سوودمه کانی کۆمه زانیارییه
  
و  حای ئه  بیرك له!  نبیرانی تیژبیر ی خاوه ئه:  م کۆتاییدا ده  له   

ی  با وشه.  کرێ دری لنه با چیدی غه  وه نه بکه  زمانه سته به  نبیره خاوه
داندا  کانی وشه ڕه ناو الپه ی تر له زاران وشه ك ھه رووناکبیریش وه

چۆ  با ھاواری ده ی رووناکبیر زمانی ھه ر وشه گه ئه  ئارامبگرێ، چونکه
 .ر خۆی دان سه و له س ناوی ئه موو که دا ھه ده بۆ ئاسمان و ئیزنی نه

م  ئه  نیا ویستوومه م، ته که کان داوای لبوردن ده موکوڕییه که  له 
 .بھوروژنم  ته بابه

 
* * * * * 

 بباسیی لیل عه خه

كان  ، پینگه رماوه گه  ی پله  ی وه رزبوونه به  ھۆی به  
 ك یه دوورگه  ر دانیشتووانی سه  نه كه ھرش ده

  ھۆی به  که یاند زایان رایانگه شاره  
ی  وه رزبوونه وا و به شوھه كه  گۆڕانی

  ھۆی بۆته   رما، كه کانی گه پله
  ی وه و بچووكبوونه نچیر   ی وه مبوونه كه

كان  پینگه  یان، ھرشی كه شونه  ری رووبه
)سندربان(  ی دوورگه  ر دانیشتووانی بۆ سه

 . ھیندستان زیادی كردووه  ی

ن  و جۆرانه له  و پینگانه ئه: " وه بویكرده”  رز رۆیته“وای  ھه  ئاژانسی  
  الماری په  ر بۆیه چن، ھه ناوچوون ده و له  وه مبوونه و که ره به   که یه كه ماوه

  وه ریا وایكرده ده  ئاستی  ی وه رزبوونه به  ی وه رئه به ن له ده دانیشتووان ده
 ". وه بچووك بته  یان كه شونه

  جیھانیی  كتیی یه” له )  برانابیس سانیال(  زاری له   كه ئاژانسه  
رابردوودا،   ش مانگی شه  ی ماوه له: " وه که  روونیكرده  وه ”ژینگه  پاراستنی

ناوبراو ".   راوچییان كوشتووه ٧كان  ، پینگه ”نتیدوبانی“  ی ناوچه  له
 ٤٠  ی ماوه ، له رماوه گه  ی ی پله وه رزبوونه به  ھۆی به  که  ئاشكراشی كرد

ردوو  ر سنووری ھه سه  وته كه ده سندربان، كه   ی رابردوودا دوورگه  سای
  ٪ ی٢٨،  دان دوورگه سه   له  و پکھاتووه نگالدیش  و به ھیندستان   وتی
ند  چه  وه ئاوه  ی وه رزبوونه به  ھۆی و به  ستداوه  ده له  ی كه ره رووبه

  ھۆی  ته ش بووه مه و ئه  ون كه تریش ژر ئاو ده  كی یه دوورگه
  وانه كانیان، له نچیره  ی وه مبوونه و كه كان  پینگه  شونی  ی وه بچووكبوونه

 . و قرژاڵ  تیمساح

،  ژینگه  پاراستنی  جیھانیی  كتیی یه  لپرسراوانی  ی ی وته گوره ر به ھه  
م ئستا  ، به پینگ بووه ٥٠٠  ی نزیكه  شونی  تا ره یه سه م دوورگه ئه

  ئاماری  یمانگای په  پی و به  زیوه دابه  رچاو کی به یه شوه  ی به که ژماره
 . وه ته ماوه  پینگی ٧٥نیا  ھیندستانیش ته
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ستی  به مه نگدان، به ی ده ی پرۆسه وه ڵ نزیکبوونه گه ھاوکات له   
  رۆککۆمارکی نوێ، له بژاردنی سه ھه
توانان و  ی مدیاکان، سیاسه مریکا، زۆربه ئه
کی ڤتنام،  تیی خه تایبه کی جیھان، به خه
و  کانی ئه نجامه ڕوانیی ئه چاوه  له

کی ڤتنام  خه  ك له کۆمه.  دان یه پرۆسه
جۆن (مریکا  کاندیدی پارتی کۆماریی ئه

ریی تایان  وه ناسن و بیره باش ده)  ککین مه
 ٤١بۆ   وه ڕته گه ش ده وه ، ئه یه یدا ھه گه له

  رۆژك له  پش کاتك له وه ساڵ له
کاتی  نگی ڤتنامدا و له کانی جه رۆژه

ن سوپای  الیه له) ھانۆی(بۆمبابارانی شاری 
  ککین به ی جۆن مه که ، فۆکه مریکاوه ئه

یش ناچار، بۆ پاراستنی )جۆن(پکرێ و  رانی ڤتنام ده نگاوه کی جه فیشه
دیلیی   و به  وه خواره  داته ده خۆی ھه) شووت ڕه په(تر  چه  گیانی خۆی، به

 .کان ست ڤتنامییه ده  وته که ده
شاھیدی   ، که)نگووین تی تان(  ساه ٨١ن  مه رستاری ڤتنامی ته په  

ستگیرکردنی جۆن  رووداوی ده  یه م شوه ، به یه و رووداوه زیندووی ئه
ترووک (ی  ریاچه نار ده که  شاری ھانۆی له  من له: " وه گته ککین ده مه

جۆن  ١٩٦٧ری سای  رۆژکی مانگی ئۆکتۆبه  ستابووم کاتك له وه)  باك
دا نقووم  که ریاچه ده  و له  وه خواره  زییه دابه  وه یه که تره چه  ککین به مه
  له مه  ر زۆر خرا و به روه ی نیشتیمانپه)مای ڤان ئون(دا  و کاته له.  بوو

ر و رزگاریی  ده  بنته  که ریاچه قوویی ده  له  مریکییه و ئه توانیی ئه
ن  الیه له  نجه گه  وانه و فۆکه وشکایی ئه  یشتنیان به ڵ گه گه له.  بکات
نوانیان و   وته که)  مای ڤان(م  المار درا به په  وه ك ڤتنامییه کۆمه

 ".مردن رزگار کرد  ی له)ککین مه(  دووباره
پناو وتی  له  نده رچه ککین، ھه جۆن مه: " دا ده درژه  له)  نگووین(  

م  ، به نگاوه خۆیدا جه
کی  ر خه سه کانی به بۆمبه

بتاوان و ژن و مندای ڤتنامدا 
  و به ئه  ربۆیه باراند، ھه ده
  کك له ك یه یه موو شوه ھه

( نگه تاوانبارانی جه ) نگووین". 
" ب و ده وام ده رده به   به: 
بۆمبابارانکردنی   به)  جۆن(

مان زۆری ئازار و  که وته
م  دا، به  ی ئمه نجه شکه ئه

  مان شوه ھه  ش به ئمه
م  ومان دا، ھه ئازارکی زۆری ئه

م  دان ھه نجه شکه کوو ئه وه
ند  و چه ی ئه ماوه  ی که وه به

و  وه، ئه زینداندا مایه  له  ساه
کان پیان  مریکییه ی ئه زیندانه

 ". )ھانۆی ھیتن(گوت  ده
:  مریکا ده کانی ئه بژاردنه ھه  ی ت به پۆسه باره سه)  نگووین(  
زموونی  توان ئه و ده  ك و ژیره پیاوکی زیره)  ککین جۆن مه(ر  گه ئه"

ی پیان  و ئازارانه ڵ ئه گه یاندوون له کی گه خه  ی به و ئازارانه موو ئه ھه

. رۆكکۆمارکی باش ب توان سه وا ده ، ئه وه یاندوون، کۆبکاته گه
ی  شوه ب به کان ده و کشه  یه ه نگ ھه گا جه تده  رۆککۆمارك که سه

زموونکی باشی  و تا ئستا ئه ر ئه م گه به.  بکرن  چاره  ئاشتییانه
ی  سیله وه  پیواب ھز تاکه  بووب، وه گرتب و شتك فرنه رنه وه

  رۆکی سه  ببته  ی نییه وه وا شایانی ئه ، ئه کانه کردنی کشه چاره
 ".ی جیھان ر وتکی دیکه کی ھه رۆکی خه کان یان سه مریکییه ئه
ردانی وتی  ش جار سه ی دواییدا شه و سانه له)  ککین جۆن مه(  

  م له به.  وتووه که نه)  نگووین(  تا ئستا چاوی به  ڤتنامی کردووه و
وێ  که ده)  مای ڤان ئون(  کانیدا بۆ ڤتنام چاوی به ردانه سه  کك له یه
تی  خه).  خنکان رزگار کرد  ی له)ککین جۆن مه(ی  ڤتنامییه  و پیاوه ئه(
واوی ژیانی  ته  میداکی پنج دۆالریی بوو که) مای ڤان(یش بۆ )ککین مه(

(فاتی کرد پش وه وه بوو تا دوو ساڵ له  وه سنگیه  به   له)  مای ڤان. 
:  کات، ده خنکان رزگار ده  له)  ککین مه(ی  وه دوای ئه وتوژکدا، 

م  به  زانیوه دوژمنی خۆم   م به وانه و فۆکه من ئه  نده رچه ھه"
 ".زانم رکی خۆم ده ئه  کانیش به رزگارکردنی گیانی مرۆڤه

کۆشکی سپی،   یشتن به ، پاوراوی پارتی کۆماریی بۆ گه)ککین جۆن مه(  
تا .  وه ڤتنام مایه  له)  ھانۆی ھیتن(  زیندانی  ساڵ و نیو له ٥ی  ماوه

 .مریکا بۆ ئه  وه ڕایه دواتر ئازاد کرا و گه
کی  ك ھمایه و وه  خانه مۆزه  به  ئستا کراوه)  ھانۆی ھیتن(زیندانی   

  .کرێ ڤتنام پارزگاریی ل ده -مریکا نگی ئه جه
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شتیی ئاسمانیی  مین كه كه ھیندستان یه... ر مانگ نگی سه جه
 كرد  وانه و مانگ ره ره به

نگاوكی مژووییدا،  ھه  له  
شتیی  مین كه كه ھیندستان یه

كرد،   وانه و مانگ ره ره ئاسمانیی به
ش  مژووییه  نگاوه م ھه به

ردوو وتی  پاڵ ھه  ھیندستان چووه
 .ری ئاسیادا كیشوه  چین و ژاپۆن له

" فانس پرس"وای  ئاژانسی ھه  
ناوی   كه كه مووشه  که  وه بویكرده

و   لنراوه"  بی ئس ئای فی"
( ممه و رۆژی چوارشه  گرتووه ی ھه"ك شاندرایان یه"شتیی ئاسمانیی  كه
  له" گرینیچ"كاتی   به  چركه ٥٠ك و  خوله ٥٢و  ٦كاتژمر ) ر ی ئۆکتۆبه٢٢

ی باشووری "سریھاریكۆتا"ی  دوورگه نیمچه  له"  ساتیش داوان"ی  بنكه
 . دراوه و بۆشایی ئاسمان ھه ره به" ھیندستان"تی  رۆژھه

  وه رۆكی ركخراوی ھیندستان بۆ لكۆینه ، سه وه یه مباره له 
و   ساتكی مژووییه  مه ئه“: یاند رایگه" ر جی ماداڤان نایه"كان  ئاسمانییه

 .”ست پكرد و مانگ ده ره كانمان به شته گه

زیرانی ھیندستان  رۆك وه سه"  مانمۆھان سینگ"،  وه كی دیكه الیه له  
زانایانمان ”:  یاند ربی و رایگه ده  وه یه م بۆنه خۆشحایی خۆی به

  وه خۆیانه  مان شانازیی به كه له وت و گه  نوێ وایان كرد كه رله سه
 .”ن بكه

ی ھیندستان ئامری زانستیی ھیندیی و  كه شتییه ، كه یه جی ئاماژه  
ی دوو ساڵ  شی ماوه كه ركه و ئه  گرتووه مریکیی ھه وروپیی و ئه ئه
 .نت خایه ده

 بباسیی فارووق عه: کردنی ئاماده
faroq88@hotmail.com 

mailto:faroq88@hotmail.com
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  د موفتیزاده حمه کاک ئه

م  رھه به) ر سه دروودی خوای له -د مه محه(ئیسالم   ری مبه پغه  ر ژیانی سه ھۆلیوود فیلمك له
 ھنت ده

 -د مه محه(ئیسالم   ری مبه پغه  ر ژیانی سه فیلمك له  نیازه مین جار به ھۆلیوود بۆ دووه  مای سینه  
 . م بھنت رھه به) ر سه دروودی خوای له

م  مھن له رھه ك به و ئستاش وه  كردووه  كاری"  ریساله"  فیلمی  پشتر له  ، كه )بی ئۆسكار زوغه(  
م  نوترین سیسته به )  ئاشتیی  ری یامبه په(  فیلمی  بیار وایه: یاند كات، رایگه دا كارده نویه  فیلمه

  ڵ فـیـلـمـی گـه لـه  زۆری  كـی و جـیـاوازیـیـه م بھنرـت  رھه ھۆلیوود به  ما له سینه  لۆژیای كنه و ته 
  ری رھنه ده  ه ی كه"ققاد فا عه مسته"ن  الیه له) ١٩٧٠(  سای  بت، كه دا ده" لریساله ئه"  كالسیكیی

 .رھنرابوو ده  سووریی  مای سینه

و   نووسراوه) تۆماس  مزی ره(ن  الیه له"  ئاشتیی  ری یامبه په"  فیلمی  بووترت، سیناریۆی  وه ته ماوه  
  رزی رۆیـتـه  واـی ھـه  ئـاژانسـی  ، بـه وه كـه فـیـلـمـه  رانـی مھـنـه رھه به  ناوی بژك به ھاوكات وته

 .كرت گونجاودا ئاشكرا ده  كی داھاتوویه  له  كه فیلمه  ی باره كاریی له ورده  كه:  یاندووه راگه

  نواندنی و له   رھنراوه ده  وه ه)ققاد فا عه مسته(ن  الیه له) ١٩٧٠(  سای له   كه"  لریساله ئه"  فیلمی  
ۆ بـ  كـه یـه نـمـوونـه  م فیلمه جیھان، ئه  موسمانانی  ی زۆربه  بوای  ، به ھۆلیووده  كالسیكیی  مای سینه  كۆچكردووی  ناوداری  ری كته ئه"  كوین  نتۆنی ئه" 

 .ئیسالمدا  ر ئایینی رامبه به  بازرگانیی خۆرئاوا، له  مای سینه  رزگرتنی

 وا رادیۆ نه:  رچاوه سه 

 ) ری فیلمی ریساله رھنه ده(ققاد  فا عه مسته
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ن قوبادیی  ھمه كانی به فیلمه
 كر و باتمان دیاربه  له

ری ناوداری  رھنه كانی ده ماییه سینه  مه رھه به  
پش،  وه وتوو له ند حه ن قوبادیی، چه ھمه كورد به

باکووری   كر و باتمان له كانی دیاربه شاره  له
 . کوردستان نماییش كران

  واڵ له کانی ھه پی راپۆڕتی ئاژانسه به  
  مه رھه تاران، به  له"  مژ فیلم"كۆمپانیای 

توانای كورد  ری به رھنه كانی ده ماییه سینه
ی ١٦تا  ١٣رۆژانی   ن قوبادیی له ھمه به

ی ١٣٨٧ری  زبه ی ره٢٥تا  ٢٢(  ٢٠٠٨ئۆكتۆبری 
  ت به كی تایبه یه رنامه به  له)  تاویی ھه

كانی  ماییه سینه  مه رھه به  چاوخشاندنك به
  ن قوبادیی له ھمه توانا به ری به رھنه ده

باکووری   كر و باتمان، له كانی دیاربه شاره
 .کوردستان، نمایش كران

  نیوه"مایی  فیلمی سینه  یه وه بیرھنانه جی وه  
كانیش  ه كیسه"مایی  و فیلمی سینه"  مانگ

  ن قوبادیی، له ھمه رھنانی به ده  ، له"فن ده
شی  به  ییدا له وه ته شداریی نونه دوایین به

م  ی ئه حنه ھا پشتی سه روه كیی و ھه ره سه
مین خولی  وته كی حه شی الوه به  ش له فیلمانه

 Etnia"  ئتنیا"یی فیلمی  وه ته فیستیڤای نونه
 .ما نمایش كرا ری سینه رانی ھونه بۆ بینه

ی ئۆكتۆبری ١٢تا  ٩رۆژانی   له  م فیستیڤاه ئه  
) تاویی ی ھه١٣٨٧ری  زبه ی ره٢١تا  ١٨(  ٢٠٠٨

وتی فینالند   له   Turku"تۆركۆ"شاری   له
 .چوو ڕوه به

 

* * * * * 
 ی ناودارك ونه

 

 زریــان
 

 ی سه و که ی ئه ئه 

 .س بیری خۆت دای و به  ر له ھه 

 یــــه گـــــوێ نـــــاده 

  .س ردی دڵ و ھـــــاواری کـــــه ده  

 یـفــــانـدی زریــانــی تـونـد نــــه

 یسووتــــانــدی ڕ نــه ئــاگـری شــه

 ڕمـــانــدی بـۆمـبــــا مـــاـــی نــــه

 ستـــاندی سـی لــ نـه الفــاو کــه

 کـــردی ی نـــــه زۆردار ئــــــــاواره

 بــــــردی مــاڵ و ســـامــانــی نــــه

 دراوی نــــه  نجـه شکـه ر ئـه بــه وه

 کـراوی رنـــه مـای خـۆت ده  لــه

 وتـــان شکــه ئـه  له  وه مــاویـه نــه

 وتـــان ککـه ڵ زامـدار و پـه گه له

 ژانــدی ھــه تـیـرۆر ژیـــانــی نـــه

 یـتـــارانـــدی نیشتـمــان نــه  لـــه

  قـیـوه تــه بـن پت نــه  مـیـن لــه

  قیوه چه ر رت نه سه تــانـک له

 چۆمی خوڕ  لــه  تـداوه و نـه شــه

 خـنـکــاون کـیـژ و کــوڕ لت نــه

 بی تـی بـسـتـی ل نه تـونـیـه

 دڕی نــاوی نــه تـی ھــه بـرسـیـــه

 تبیست ھـاواری بـریندارـک نه

 نـیـا جــارک شـکــا تــه دت نـه

 رد ھاوده  شینگ بووی و نه  نه

 رد ب ده م و ســاز و به بـ خـه

 زانــی حــــاــی مــن؟ تـۆ چــۆن ده

 ی ئازاری من؟ که ست ده چـۆن ھه

 مــن ردن و ھــــاوخـه ر ھــاوده ھـــه

 من ک شـه تــاریـکـیـی بــۆ یــه  لـــه
 

 * * * * * 
 

 

 گیان  ی دایه ئه
 

 گیان،  ی دایه ئه

 مناڵ بووم  که  یادمه  له

 شقی تامی تفت و تاڵ بووم، ئه

 خوارد، گم ده

 .جوو قوڕم ده

 دام کت ل ده یه تۆش زلله

 !.دام مووت پ توڕ فێ ده ھه

 

* * * * * 
 

 !گیان  ی دایه ئه

 م و مناڵ نیم، وره ئستا گه

 .شقی تامی تفت و تاڵ نیم ئه

 شیان مجاره ر ئه گه چی ئه که

 ،)برکۆت(  وه وته رم بکه

 ی، لشم بده

 ی شیری خۆت، رامکه لشم حه

 . وه ڕسمه ی منایی ده که شیه ته  من به

 رد، گ، قوڕ دار، به

 . وه یلسمه رێ ده  چیم بته
 

 * * * * * 

 شو بدو په عه

 کــاروان

 )نــالـی(
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 ئارادایه  له  نفلۆنزای بانده ی ڤایرۆسی ئه وه بوبوونه  دووباره یترسی مه
  گرتن له كان بۆ رگه جیھانییه  وه ھه  

تای ڤایرۆسی  ی په ی دووباره وه بوبوونه
و  و له  وامه رده به  نفلۆنزای بانده ئه

ند وتك بك ھاوكاریی  دا چه یه چوارچوه
  تایه و په چۆكردنی ئه یان بۆ قه دیكه

 .رخانكرد ته

 ٣٢٠مریكا بیاریدا بی  ئه  وه ن خۆیه الیه له  
و  چۆكردنی ئه بۆ قه  ملون دۆالری دیكه

و  ی ئه رژه  یه و شوه به.  رخان بكات ته  تایه په
شی  مریكا تا ئستا پشكه ئه  ی كه ھاوكارییه

 . ملون دۆالره ٩٤٩نھا  ی ته كه ملیاردك دۆالر و به  ته یشتۆ گه نه  كردووه

ھۆی   ته تا ئستا بۆ   وت و ركه ده ٢٠٠٣كۆتایی سای   له  نفلۆنزای بانده ڤایرۆسی ئه  
 .وروپادا فریقیا و ئه ری ئاسیا و ئه رس کیشوه ھه  ھاووتیی له ٢٤٥ستدانی  ده گیانله

وه  ته و نه  كردووه ی دیاریی نه یه پاره   و به ستكردنی ئه ی راده مریكا واده ھشتا ئه  
ی  وه بوبوونه  دووباره  رانن له ندروستیی جیھانییش نیگه كان و ركخراوی ته كگرتووه یه 

 .جیھاندا  له  نفلۆنزای بانده تای ئه په
 

******** 

ر  سه توانرێ له ده  ئستاوه  له
 مانگ بنژری

 
 

یری بۆ  ی تاک و سه ک مژده کۆمانپایایه  
 . مووان پیه ھه
ژر  وه ب بشچیه ر ده گ دروست کرایت، ھه له

ر نزیک  سه توانی له گ، پویست ناکات ئستا ده
 .واتا مانگ ترین جیرانمان  بنژری

تگوزاریکی  مریکی خزمه کی ئه کۆمپانیایه
که   سان پیه و که خس ی بۆ ئه شه|رتی تاک که

 .ن نجام بده کراو ئه ن کاری نه که زده حه 
  Celestis Inc یه و کۆمپانیایه ناوی ئه  که  ،

د  قه به  که  وه ڕگای قووتوی بچووک که له
ی  مشی الشه ب خۆه باتریکی بچووک ده

ر  ینرێ بۆ سه ناو و ده کاته ی ده که مردوه
ری  سه له/دوریدا ی مانگ به یه جاده/ یه بازنه ئه

 ڕگای  دڕوات و دواتریش له
   Moon Rover.ر مانگ سه یندرته گه ده 

 ر مانگ سه کانی ھۆی وود له تره ئه
ند ساڵ  ر مانگ چه سه ناشتنی مردوو له

 . ر ڕوویداوه وبه مه له
ر مانگ  سه تا ئستا له ن که سه د که سه دوو له 

 Gene Roddenberry ،James. نژراون
Doohan 

.  سک نیه موو که بۆ ھه ناشتنه و جۆره م ئه به
ر  مش بۆر سه ک گرام خۆه نرخی ناردن یه

 . زار دۆالره ھه ده 10000$مانگ 
د  س سه 300000$ گرامیش به چووارده 14
 . زار دۆالره ھه

 

* * * * * 
 

شاگردی   نك بۆتهویمو مه
 ک یه چشتخانه

كانی تۆكیۆ، بۆ  ناوداره   چشتخانه  كك له یه 
ك  یموونكی  وه كانی، مه رییه زیادكردنی مشته

 . زراندووه شاگردك الی خۆی دامه

، "بی بی سی"فزیۆنیی  له پی راپۆرتكی ته به  
ریان  سه  كه كانی چشتخانه رییه مشته

لیان   كه یموونه بینن مه ده  ی كه وه سوڕمت له ده
 .كیان بوت بۆیان دنت رچییه گات و ھه تده

جلی   كانی دیكه ك شاگرده وه  یموونه م مه ئه  
ر دوو پ  سه كو مرۆڤ له و وه  ر كردووه به کاری له

یدا  كه پناو كاره  ی له وه ر ئه به كات و له رده
  رناگرت، به وه  كه  ن چشتخانه خاوه  له  پاره

 .ژمردرت تكاركی زۆر باش ده خزمه

 
 دیی حمه ژار ئه ھه

 رۆژ كورایی  و س  چوار رۆژ بینایی
 

نھا چوار رۆژ  كدا ته یه فته ھه  له  ئوستورالی  كچكی  
  ش بۆته مه و ئه كان ببینت  شته  ڕوونیی  توانت به ده

 . و وته ئه  كانی پزیشكه  رانیی نیگه  ی مایه
ئوستورالیا،   یاندنی راگه  زگاكانی ده  وای ھه  ی گوره به  

  دانیشتووی  كه  ئوستورالی  ی ساه)  ٢١(ن  مه ته  كچكی
دا  فته ھه  تای ره سه  چوار رۆژی ، له  ه)ملبۆڕن(  شاری

  رۆژی  س  و دواتر له  بینت ده  ئاسانیی  موو شتك به ھه
 .ھیچ شتك نابینت  كانی دا چاوه فته كۆتایی ھه

" رۆیاڵ ڤیكتۆریا"  ی خۆشخانه نه  چاو له  شی به  رۆكی سه"   ودای جاستین ئه"  وه یه و باره له  
،  وه ته دۆزراوه بۆ نه  ری سه و تا ئستا چاره  نه گمه ده  تكی حاه  ته م ئافره ئه  خۆشیی نه: یاند رایگه
 . داوه رووینه  م جۆره له  تكی پشتر ھیچ حاه  شكرد كه وه به  ی ئاماژه

 
* * * * * 
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  ست پیستره کورسیی ئاوده  ر له کیبۆردی کۆمپیووته
 
 ؟ وه یه که ت خاون ده که ته کانی کۆمپیره ند زوو دوگمه چه  
 . که مشکه و نه   دووگمه رگیز، نه  ھه 
ت پــ  کـه ی کــۆمـپـیـره دووگـمـه/  ر کـیــبـۆرد خـواردنـی سـه 

 ست؟ ر کورسیی  ئاوده یان سه  خاونتره
لـه .  ت مـه ، سکچوون، ڤایرۆس و ھـه عیدده خۆشیی مه نه  

ی  دووگمـه که  وتووه  رکه ریتانی ده ی به کی تازه وه لکۆینه 
ت، و کــورســیــی  کــه ت، واتــا کــیــبــۆرده کــه ره کــۆمــپــیــووتــه

خۆشـیـی  ی نه وه ت خراپترین شتن بۆ گواستنه که نووسینگه
 . خت سه

  ی کـه یـه و پـلـه لـه کتریا زیاتـر  به ١٥٠ندرووستییدا  ترسییداری ته دۆخکی مه  له 
ت،  کـه سـتـی نـووسـیـنـگـه کورسـیـی ئـاوده  کرا، یان پنج جار زیاتر له ڕوان ده چاوه

کتریای  وکات به ئه وه  شۆیته ستت نه یاندن ده ئاوگه ستبه ر دوای ده گه ئه.  وه دۆزرایه
 . وه ڵ خۆت دنیته گه ش له ووزڕه خه
  یه وه ئه   یه وه موویانه پش ھه ی له و ھۆکاره ئه  

ی  کـه ره ی کۆمپـیـووتـه ر دووگمه سه ك له خه که 
ی  و پـاشـمـاوه ورتـکـه .  خـوات موو شتـك ده ھه

.  وه مننـه کان ده نوان دووگمه  کان له خواردنه
کــان  ی دووگــمــه وه ی پــاكــکــردنــه وه ر ئــه بــه لــه

کــی کــورتــدا  یــه مــاوه خــرێ، لــه  پــاشــگــوێ ده
ك بۆمبکیان لدـت و تـووشـی  کتریاکان وه به
 .ن که ختمان ده خۆشیی سه نه
 Whichڕکخراوی ویـچ    ، که که وه لکۆینه  

ر  رانی کۆمپیووتـه کارھنه به  رچاو له کی به یه رژه  ی درکاند که وه تی، ئه کردوویه
رگـیـز خـاوـن  یـان ھـه کـه ره مشکی کۆمپیـووتـه  یان و نه که ره ی کۆمپیته دووگمه  نه

مانگــکـدا  ك جار له  یه یان  که ره ی کۆمپیووته یان دووگمه نیوه  نزیك به.   وه نه ناکه
 . وه نه که خاون ده

کی  ر کۆمپانیایه سه ی له کی ھاوشوه یه وه مریکیی لکۆینه ئهی )ریزۆنا ئه(زانکۆی  
 ٤٠٠کـانـیـان  ره ی کۆمـپـیـووتـه ر دووگمه سه له  وت که رکه ، تیایدا دهمریکیی کرد ئه
 .کانیان سته ر کورسیی ئاوده سه ك له کتریای ل بوو وه زیاتر به  نده وه ئه
 

   aftonbladetئافتۆنبالدت:  رچاوه سه
  Andreas Victorzon :ر نووسه

 كاردت به  نجه شرپه  ری سه دووپشك بۆ چاره  ھری ژه
  وه كان ئه وه توژینه  
ھری  ن ژه خه رده ده

  یه دووپشك سوودی ھه
ری  سه بۆ چاره

 . نجه خۆشیی شرپه نه
وانی زانكۆی  ره توژه  

مریكا  ماساچۆیتزی ئه
پاش   له:  یاند رایانگه

كرت  ده ، كه  ئاشكرا بووه  وه و توژینه  وه ندین تاقیكردنه چه
ركردنی  سه ھری دووپشك بۆ چاره ژه  سترت به پشت ببه

  خۆشییه و نه ند جۆركی تری ئه ی مشك و سیی و چه نجه شرپه
و  ك له یه مادده  جۆره  که  شیان ئاشكرا كردووه وه و، ئه یه  كوشنده

كانی  خۆشه نه  ی خانه وه تیی چاكبوونه یارمه  كه  دایه ھره ژه
 .دات شی مرۆڤـ ده له
:  وه گۆڤاری نیو ساینتیست بوی كرده  وه شه كی دیكه الیه له  

س  كه ٥٩ر  سه له   یان وه زانایانی زانكۆی شیكاگۆ تاقیكردنه
  ببوون و، به  نجه خۆشیی شرپه دووچاری نه ، كه  كردووه

ی س  ، ماوه"ك د و یه شسه تی ئم شه"  ی كارھنانی مادده به
 . وه ته كان درژ كراوه خۆشه نی نه مه مانگ ته

 تیی عریفه و مه پشه: رگانی وه
peshraw_kurd@hotmail. 

 وتی خـاسـان  ی پاشماوه  
 
لی  ك مه خوا، وه  گا به خۆی فیداکات ئینجا ئه  مرۆڤ که.....    
  و جۆره گیان خست و به  س خۆی له فه ناو قه  ی له و بازرگانه ئه

 :ران وه دنیای بوونه  وه ھاته
 ت مه رحه م کردت مه وره مائاوا گه

 ت ندی زومه به  رزگارت کردم له
 م چووم تا نیشتمان وره مائاوا گه

 رۆژان  ک من رۆژێ له رزگار بت وه
  

 :  دا ده ستکی دیکه به ھه  له
 وتن رکه ی شاھبازی سه ی ئه که  تا به 

 زدی دڵ بزووتن؟  ج بمن له
 خسیر یه  شاری ژیاندا بووی به  له  ھنده

 میر جارێ ب زه  رامۆش کرا به ن فه ته وه
 ر ن ھونه ی خاوه یف بۆ تۆ ئه حه
 ر ده  ڕت بنه دا په و ورانه له
 
ل  گه  و خۆشیی و جوانییه دام به ڵ ئوه گه وتم ئستا له  

م تۆ  ، به یه شتییم ھه ھه ستکی به چ ھه  ی که وه.  ستیارم ھه
! ئاوا گۆڕاون؟  پم بن چیتان کردووه  و خوایه شقی ئه به

ی  وینی یار و شنه شنی ئه ك بووم، چه وایه گوبیستی نه
نگی  رینیی ده به  ھاریی، به ستبزونی به یانی ھه ربه به
 ...میر زه  میر، زه..  وه دایه ده
کانم  بژوکه  ورده  ورده  ئاسمانییه  ئیلھامییه  نگه و ده به  

  خۆشترن له  نده کانمان چه ونه خه:  ڵ خۆم وتم گه و له  وه کرده
 !دنیای ئاگاییمان

* * * * * 

  ری رازییه مین ھاوسه بیست و پنجه  نیا له ته
ری  دوایین ھاوسه  نیا له ته  رگیریی گوتی که جار ھاوسه ٢٥پیاوكی نیپای دوای   

 . ستھناوه ده رگیرییدا به دوایین ھاوسه  وتنی له ركه ریی و سه وه خته و به  رازییه
  كه  پیاوكه  ساه ٤٩ی "رامچاندرا كاتوئال"، "ئیسنا"واكی ئاژانسی  پی ھه  به  
 ٢٦نی  مه ته  له  و، ناوبراو گوتی که  مباییه ی حه تی نیپاڵ پیشه رۆژھه  له

ی دوای  كه ره م ھاوسه ، به واجی كردووه مین جار زه كه بۆ یه" كاتماندۆ"  ساییدا له
م  به  واجی كردووه زه  جاری دیكه ٢٤میش  و ئه  تووه ماڵ ھه  م له كی كه یه ماوه

 .توون ماڵ ھه  كانی له ره موو ھاوسه ھه  وه دیسانه
واجم  مین جار زه ه)٢٥(، تا بۆ  وه كرده واجم نه ند ساڵ زه تا چه: "ت ده" كاتوئال"  

" شارادای"ڵ  گه  له  رگیرییمه مین سایادی ھاوسه وته نگی حه مۆش ئاھه كرد و ئه
  یه وه م ئه وت بیكه مه ده  نیا كارك كه ئستا ته: "ھا ناوبراو گوتی روه ھه.  ساه ٢٣
وت بۆ جاركی  م و زۆر خۆشحام و نامه كانم بده خوندنی منداه  گرنگیی به  كه

 ." وه مه واج بكه زه  دیكه
 

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

 
 
 !ھاووتیانی ھژا  
 !کان کورده  برا و خوشکه  
 !ندی بستان رانی بیرۆمه خونه  
نگ و  ھهر پدانی فه ره بۆ په  که  تییه یه بیی، کۆمه ده ویستان، گۆڤارکی سیاسیی، ئه ب خۆشه ده ستان، ھیوای ئه ند ده بستان، نژراوی چه  

 .کۆش بی کوردیی تده ده و ئه  وژه
بی  ده ای ئهرزی خۆی بۆ ھاتنی ربوارانی رگ  دا و ئامزی پ له وڵ ده پی توانا ھه مان به که وه ته بی نه ده ندکردنی ئه مه وه بستان، بۆ ده  

 .بی پاراوی کوردیی ده یارانی ئه ستی دۆستان و، دڕک بۆ چاوی نه بگرێ بۆ ده  مامه داھاتوودا شه  له  و ھیوا وایه  کوردیی ئاوایه
ت و  شه  رهموو جۆ 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 بستان، بۆ رازاندنه  
 .یازنن ن و وه کۆکه مامک وه نه
خرۆیان  ست ئافات و دژ و زیانه ده ین و له رژینی که ین و په ین و ئاوی ده بدۆستان و بژاری که ده ی ئه رووگه  ینه بستان بکه  وه با پکه ده  

ڵ  گه ھاوکارییتان له  رز له ی به ھیوادارین ئوه. نن یه ستی ناسیاوانی خۆتانی بگه ده  و به  وه بیخوننه  که  یه وه داوامان ئه  وه. بیپارزین
روا  ن و ھه هرم و گوڕتر بک مان گه گه ندییتان له سوود پوه ی به خنه ک و  پشنیار و ره که تی به ناردنی بابه  وام بن و به رده مان به که گۆڤاره

ند  بستان سای چه  ش که وه ئه. ب ش نه ستتان ببه ت و بکی گوراوی ده شه  له” بستان“بن و   م گۆڤاره رزری ئه ئاودر و وه  وای ئمه
 .گوورن ین، با بزانین ئاو و خاک چۆنی ده دیاری ناکه  ن ئمه یه گه ران پ ده به
 
ران ی نووسه سته ده .کانی داھاتوو ڕزین بۆ ژماره رانی به می باییداری خونه رھه ڕوانی به چاوه   

کان ندییه نونیشان و پوه  :رنج سه   

  لـه  تــک کـه ر نوسراو و بابه ھه  
  بــتـه دا بـوده” بستـان“ گۆڤاری 
  رپرسیاره لی به  که ته ری بابه نووسه
ربـی بـۆچـوون و  ده  رج نییه و مه

بـات،ی  کانی رکخراوی خه ته سیاسه
ی کوردستان بشۆڕشگ. 
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