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 منیشە سەركەوتنی نییە من بچووكبوونەوەی تۆ، درەوشانەوەی و سەركەوتن -١١٥
 ...هەرێم حكوومەتی سەرۆكی بەڕێز -١١٢
  باخ تا و شە ك یە -١١٧
 هەندەران حیزبەكانی و ناوخۆ ڕووناكبیرانی -١١٨
 چییە؟ جوانیناسی چێژی -١١٩
 ...گەورەكانیان و ورد خەمە و ڕۆژهەاڵت نووسەرانی -١٤١
 ...دیموكڕات حیزبی و گوێگجەلی قەیتەرانی قادر -١٤١
 ... وشە پاسپۆرتی بە سنوور بێ سەفەری ڕۆژهەاڵت ڕابوون -١٤٢
 وێنەكانیان ئەلبۆمی و بۆڵەبۆڵ و خوێندەوارەكان تێكۆشەرە ژنە -١٤١
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 ...بۆچی؟ حدك، سیاسیی دەفتەری پەلەپڕووزێی -١٤٤
 ...ناوخۆ لە سەربەجۆ، /سەربەخۆ ڕووناكبیری -١٤٥
 ...هەنگوین تامی بە ژەهرێك -١٤٢
 بە هەست لەسەر رۆژهەاڵت پێشمەرگەی -١٤٧
 ...خۆم ئەشكەوتەكەی نێو دەخزێمەوە -١٤٨
 ...بێنامووسن و گەندەڵ دەمڕاستەكانیان و ڕاوێژكار مەزنانەی، بەو پێشكەش -١٤٩
 ...هەڵدەبەستن؟ حدك بۆ( ریفۆرمخواز) تۆمەتی بۆچی -١٥١
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 ...كورد دەسەاڵتدارانی بۆ ئەزموون، پڕ كتێبێكی -١٥١
 ...چییە؟ جوانیناسی چێژی -١٥٤
 ...فەیسبووك؟ هاتمەوە بۆچی -١٥٥
 ...بخوێنینەوە( هاتی بەخێر) ڕۆمانی لە دێڕێك چەند وەرن -١٥٢
 ...(هاتی بەخێر) ڕۆمانی لە پەرەگراف دوو -١٥٧
 ...ئەوان و ئێمە ڕۆژنامەنووسی -١٥٨
 ...من ئەگەر -١٥٩
 ...!نا لەویان؟ بەاڵم دەردەچێ لەوەیان سەرم -١٢١
 

 ٤٦٩.................... الپەڕەی .....................  بەشێک لە هۆنراوەکان

 
------------------------------- 

 

 پێڕست
 

--------------------------------------- 
 

 ٦١٠٢: ساڵی
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 ...د مه وا قازی محه بۆ پێشه -١
 ...بۆ قالەمەڕە -٢
 ... م رگه پێشمه من -١
 ...   گەالوێژ ڕازی -٤
 ...مەهابادی حافزی شیعرەكەی شاكارە -٥
 ...قاسملوو دكتۆر شەهید بۆ شیعر دوو -٢
 ...بەڵێن -٧
 ...گومان تۆزی -٨
 ...گوو جەنابی -٩
 ...خەیاڵ سرتەی -١١
 ...پەرچەم -١١
 ...پەشیمانی -١٢
 ...دێنین سوڵتانی بۆ فشار هێندە فەرموویانە كەس دوو یەك گۆیا -١١
 ...پێنووس خوێنی -١٤
 ...بەهار -١٥
 ...دایكت گیانی -١٢
  ...گونت بە -١٧
 ...مەم تەوافی -١٨
 

 ١٠٢٧ :ساڵی
 
 ... ماكەرنامە شیعری تازەترین -١٩
 ...نیشانشکێن پێشمەرگەیەکی بۆ -٢١
 ...قۆیتاسی شەهید بۆ -دێم  بەسەر -٢١
 ...ساقیا -٢٢
 ...ئاشتیخوازی هێمای گەورەم -٢١
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 ١٠٢٨ :ساڵی

 
 ...کەر -٢٤
 ...جاش -٢٥
 ...(مام رەحمان ئاخكەندی)بۆ پیرە هەڵۆی كوردستان  -٢٢
 ...شێست ساڵ ٢١كاك كەماڵ تەمەنی بووەتە  -٢٧
 ...كاك خالید شێخ ئەحمەدی، شەرمەندەم هەر ئەوەندەم لەدەست هاتووەبۆ  -٢٨
 ...كاویان فەتاح كاك رێبەر و ئەدیب بۆ -٢٩
 ...(قەرزاوی یوسف) قۆڕزاوی یۆڵفس بۆ شیعرێك -١١
 ...مەال -١١
 ...بۆ مامە جەلیل گادانی -١٢
 ...ساڵوێك لە مەال حەسەنی شیوەسەڵی و یادێك لە شەهید نارستی -١١
 (...فەرماندە قادر قادری)شێعری مەڕۆ كاكە، مەڕۆ  -١٤
 ...(بۆ مۆگرینی)ماكەرنامە  -١٥
 ...میوانە تازەكانی گۆڕستانی شەهیدان -١٢
 (...دێموکرات قەاڵی موشەکبارانەکەی شەهیدانی) شەهید -١٧
 ...درەنگوەخت الواندنەوەیەكی -١٨
 ...واڵت بێ -١٩
 ..."مەعروفی مەنسوور شەهید بۆ"زام  زیارەتی -٤١
 ...خودا ئیمزای -٤١
 ...پێشمەرگە -٤٢
 ...خۆڕاگری بەرزی قەاڵی -٤١
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 ١٠٢٩ :ساڵی

 
 ...شۆڕش ڕۆحی -٤٤
 ...خەرمانان ی71 شەهیدانی بنەماڵەی بۆ سپاس -٤٥
 ...قەناسە -٤٢
 ...كوردستان خەڵكی بۆ ڕۆژهەاڵت حیزبەكانی هاوكاریی ناوەندی نەورۆزی پاش پەیامی -٤٧
 ...رۆژهەاڵت حیزبەكانی هاوكاریی ناوەندی پەیامی -٤٨
 ...مەزن هێمنی بە پێشكەش - سەرهەڵگرتن -٤٩
 ...ئێمە پێناسی و كوردییە زمانم -٥١
 ...گالراو -٥١
 ... كوێمستان -٥٢
 ...بێدەنگی -٥١
 ...شاربەدەر -٥٤
 ...پەرجوو -٥٥
 ...حەز -٥٢
 

 ١٠١٠ :هۆنراوەی ساڵی
 
 ...خۆزگە -٥٧
 ...تۆمن و  -٥٨
 ...مەكە دەستە بەو متمانە -٥٩
 ...ئەفسەر دادە بۆ -٢١
 ...هەڵبژاردن و من ماكەرەكەی -٢١
 ...ئێران كوردستانی حیزبەكانی هاوكاریی ناوەندی سپاسی -٢٢
 ...«رمێن گە كانی یرە تە بۆ» ت غوربە درێژایی  بە م ك شانۆیە -٢١
  ...ڕۆژهەاڵت ڕابوون دیارییەكی دیسان -٢٤
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 ...بزە شیلە -٢٥
 ...گراو -٢٢
 .. .مااڵوا نیشتمان بەهەڵوێستەكەی شاعیرە -٢٧
 ...اڵت رۆژهە ڕابوون نوێ ستنووسێكی دە -٢٨
 ...اڵت رۆژهە ڕابوون  وە ڕانە گە بۆ رێك فە سە -٢٩
 ...اڵت رۆژهە ڕابوون -تی  یارمە -٧١
 ...نهێنی -٧١
 ...چرادزەكان -٧٢
 

----------------------------------------------------------- 
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 ەدمدڵۆپێك لە زەریای ژیانی پێشەوا قازی محەم
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 وەرگێڕان 

 
 و  وه کان و هیچ لێکدانه رچاوه پێی سه  به  ی ژیانی قازییه وه نیا گێڕانه ته  وه یخوێنیته ی ده وه ئه: ری هێژا خوێنه

 . شیکاریی نییه
 

 شمماری لە عەلممی قممازی بنەممماڵەی لە ی زایینممی7111ی هەتمماوی بەرانممبەر بە 7711 سمماڵی بممانەمەڕی مممانگی لە رۆژ یممازدە
 دەبێمتە نەتەوەیەكمدا مێمژووی لە دواتمر كە محەمممەدەی ئەو هەر. محەمممەد دەنمێن نماوی و دەبمێ دایمك لە منداڵێك ساباڵغ،

 و شۆڕشممگێڕان گەلەدا، ئەو خەبمماتی بەسممەر لەسممەدەیەكیش زیمماتر تێپەڕینممی پمماش و تێكۆشممان و خەبممات بممۆ سممەرچاوەیەك
 و نممموونە وەك نمماتوانن كوردسممتانیش لە بەشممێك حوكمییەكممانی دامودەزگمما بەڕێمموەبەرانی گرنگتممر لەوەش و خەباتكارەكممان
 و نیازپاكممانە هەوڵممی بەژنممی لە روانممین و ئێسممتایان كممردەوەی و كممار هەڵسممەنگاندنی بممۆ و نەڕوانممن لێممی سەرباشممیەیەك
 . محەمەد قازی كردەوەكانی بااڵنوێنی ئاوێنەی بەر نەچنەوە سەركەوتنەكانیان، ئاستی خستنەرووی بۆ و بەڕێوەبەرانەیان

 
 سمەردەمی باوەكمانی زانسمتە شمارەزای كە كوردسمتان دەگمەنەكمانی زانما لە بمووە یەكێمك محەمممەد، قمازی باوكی عەلی قازی
 .زانیوە گەردوونناسی و ئەستێرە زانستی لەسەر شتیشی زۆر و بووە خۆی

 
 دەوروبەریمدا ناوچەكمانی و مەهابماد لە هەر نەك كۆمەاڵیەتییمان بەهێمزی پێگەیەكمی كمۆنەوە لە هەر قازییەكان، بنەماڵەی
 بەناوبانمگ و ناسمراو ورمێشمدا، دەوروبەری شمارەكانی و ورممێ و تماران وەك ئێرانیشمدا دیمكەی ناوچەكانی لە بگرە هەبووە،
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 پێیمان متممانەی خەڵكمیش و بمووە ئەسمتۆ لە خەڵكیمان نێوان كاروباری رێكخستنەوەی و مەسڵەت و دادوەری كاروباری و بوون
 . بردوون بۆ پەنایان جۆراوجۆرەكانیان كێشە چارەسەری بۆ و هەبووە

 
 سممەرەتای قۆناغەكممانی. خوێنممدن بە دەكممات دەسممت باوكیممدا خزمەتممی لە سممااڵنییەوە حەوت تەمەنممی لە محەممممەد، قممازی

 شمماری سممەردەمی ئەو زانممای و پیتممۆڵ كەسممانی الی دەچێممتە خوێنممدنەكەی كممامڵكردنی بممۆ و دەخمموێنێ بمماوكی الی لە خوێنممدنی
 .مەهاباد

 
 شممەڕی ئەویممش كە نێودەوڵەتییەكممان گەورە رووداوە لە یەكێممك لەگەڵ بممووە هاوكممات مممحەمەد قممازی مێرمنممداڵیی قۆنمماغی
 كوردسممتان موكریممانی بەشممی كە دایە سممەردەمە لەو. بممووە سممااڵنە چممواردە قممازی ئەوكممات. دا7171 لە جیهممانییە یەكەمممی
 نماوچەكە خەڵكمی زۆربەی وەك قازییەكمانیش بنەمماڵەی. عوسممانییەكان و روس كوشمتارەكانی و بمڕۆ و تمااڵن بەر دەكەوێتە

 بەگمی مسمتەفا مموڵكی كە دەكەن، بار سەقز الی ی"كەندی سلێمان" گوندی و" یەكشەوە" بەرەو و دەهێڵن بەجێ مەهاباد شاری
 دەگەڕێمنەوە ئەوانمیش دادەمەزرێمن، سماباڵغ لە عوسمانییەكان كە. دەمێننەوە لەوێ مانگێك چەند و بووە محەمەد قازی خاڵی
 عوسممانییەكان و دەدەنەوە نماوچەكە پەالمماری دیسان رووسەكان كە ناچێت پێ زۆری بەاڵم. خۆیان ماڵەكەی دەچنەوە و شار

 دەچممنەوە ئەمجممارەش قممازی بنەممماڵەی. بممكەنەوە چممۆڵ مەهابمماد دەبممن ناچممار دیسممان خەڵممكەكە و دەردەپەڕێنممنەوە لەسمماباڵغ
 بەوێشممدا عوسمممانییەكان و روس و بممووە نزیممك ئەوكممات بۆكممانی شممارۆچكەی لە یەكشممەوەش گونممدی ئەوەی لەبەر و یەكشممەوە

 گونممدی بچممنە بەشێكیشممیان و پاشممباڵغ و چۆملممو گونممدی بچممنە هەنممدێكیان و هەڵكشممێن پتممر دەبممن ناچممار بممووە، تەڕاتێنیممان
 زایینمی ی7171 سماڵی. خایانمدووە سماڵی سمێ و بمووە 7171 سماڵی لە هیجرەتە ئەو. تیكاب هەوشاری ناوچەی لە سوالوكان
 و سمولدوز نماوچەی بەرەو دەبن ناچار عوسمانییەكانەوە پەالماری بەهۆی و دەمێننەوە ساباڵغدا شاری لە ماوەیەك رووسەكان

 پشمتیوانی و یارمەتیدەر جارێ هەموو ناوچەكە خەڵكی هەندێ ئایینییەوە هەستی بەهۆی كاتیش ئەو. بكەن پاشەكشە ورمێ
 نمماوچەكە ئەمممان بممێ و قممورس بەفرێكممی كە دا7171 زسممتانی لە. كممردووە شممەڕیان رووسممییەكان دژی و بمموون عوسمممانییەكان

 هەڵمدەكوتنەوە پێشموویان، بەزینەكمانی و شكست تۆڵەی و عوسمانییەكان دەرپەڕاندنەوەی مەبەستی بە روسەكان دادەپۆشێ،
 شمار لە بەرگمری بموو، موكریمان ناوچەی بەناوبانگی و ناسراو كەسایەتییەكی كە عەلی قازی مامی فەتاحی قازی. شار سەر
 مزگەوتمممی حەوشمممەی لە گمممۆڕەكەی ئەوە ئێسمممتاش و وژرێمممتدەك قارەمانمممانە بەربەرەكمممانێیەكی دوای و دەكمممات خەڵمممكەكەی و

 حەوت لە پتممر و شممار نمماو دێممنە زۆرەوە رقێكممی و قممین بە روسممەكان. مممحەمەدەوەیە قممازی ممماڵەكەی تەنیشممت لە شممادەروێش
 .دەكوژن دەوروبەری ئاواییەكانی و ساباڵغ شاری تاوانی بێ خەڵكی لە كەس هەزار

 
 بكمماتە هەوێممنەش و مممایە ئەو و تێممدابێ هەوێنممی و مممایە تۆزێممك خممۆی مەرجێممك بە دیممارە دەژی، رووداوەكانممدا لە ئەوەی

 كمڵ لە و دەخمارێ زەمەنمدا كموورەی كڵی سەر لە واتەنی كورد و دەبێت بەمشوور و وردبین گومان بێ خۆپێگەیاندن، داینەمۆی
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 بموووە مەعنەوی پاڵپشتێكی بنەماڵەییەكەی ژینگەی و بووە جۆرە لەو بنەماڵەیەكی كوڕی خۆی كە محەمەد قازی. دەرێ دێتە
 بماوكی مەرگمی دوای كە بەرپرسمیارەتییانەش و ئەرك ئەو هاوکات دیكەوەو الیەكی لە رووداوەكانیش و كارەسات دیتنی بۆی،

 وەك دا -"كمممماف ژێ" یۆتۆپیمممماكەی سممممەردەمی لە دەكەن، لممممێ وای رایانممممدەپەڕێنێت، سممممەركەوتووانە و ئەسممممتۆی دەكەونە
  را، و تەگبیر خاوەن و بەمشوور و متمانە جێ دەرهاتووی لەكڵ كەسایەتییەكی

 
 بە. كمۆمەڵەیەدا لەو ئەنمدام ببێمتە كە بكەن بانگی پێویستییەك وەكوو بەڵكو كۆمەڵەكە، ناو بۆ ئەندامێك وەك تەنیا نەك

 هەر سمكۆشمی ئاغمای سمایل راپەڕینەكەی و بووە چاوكراوە الوێكی سیڤەردا پەیمانی سەردەمی لە محەمەد قازی كە تایبەتی
 لەسمەر حاشماهەڵنەگریان كماریگەریی یەك لەسمەر ئەوانە. بمووە خۆی سەردەمی رووداوەكانی درشتی و ورد لە ئاگای و دیتووە
 كردوویەتمی دێمڕانە ئەم نووسمەری كە دا"رابموون پێشەوای"كتێبی لە هومایون خانی سەعید میرزا ئەوەتا. داناوە زەینی و بیر
 و دا7171 سمماڵی لە لمۆزان پەیمممانی بەسمترانی و سممااڵنە ئەو یەكەكەكمانی دوا لە یەك و خێممرا رووداوە: "دەڵمێ كموردی، بە

 كەممماڵ لەگەڵ سممەودایان و سممات و ئینگلیممزەوە دەوڵەتممی الیەن لە كممورد میللەتممی بەرژەوەنممدییەكانی و ممماف پێشممێلكردنی
 دەسمتەبەركردنی بمۆ زایینیمدا ی7171 لەسماڵی لەتوركیما پیمران سمەعیدی شمێخ راپەڕیمنەكەی ئەویشدا شوێن بە و ئەتاتۆرك

 ژەنەڕال رێبەرایەتیممی بە توركیمما كوردەكممانی ئممازادیخوازە دیممكەی راپەڕینەكممانی و كممورد میللەتممی كراوەكممانی پێشممێل مممافە
 بموون رووداوێمك كۆمەڵە بەناوبانگە، ئاڕاڕات راپەڕینی بە كە زایینیدا ی7111تا  7171 ساڵەكانی لە پاشا نووری ئیحسان

 رووداوانەشمدا ئەو هەممبەر لە و بموون ئاگمادار لێیمان ئازادیخواز كوردێكی هەموو و( محەمەد قازی) قازی محەمەدی میرزا كە
 نهێنمی بە بموو، لەگمۆڕێ ئاگری شۆڕشەكەی كە دا7111تا  7171سااڵنی  لە محەمەد قازی. هەبوو خۆیان هەڵوێستی و قسە

 كمموردێكی چەنممد هاوكمماریی و یممارمەتی بە و دەكممردن هاوكمماریی و توركیمما ئازادیخوازەكممانی كمموردە لەگەڵ هەبمموو پەیوەنممدیی
 رێكخممممراوی رێبەرانممممی بە پەیوەنممممدیی سممممریالوا ئەحمممممەدی شممممێخ و فەوزی ئەحمممممەدی مەال وەك دیممممكەی نیشممممتیمانپەروەری

 مسمتەفا دەسمتی دەداتە دەست شا رەزا كە سااڵنەدا لەو هەر. دەكردن هاوكاریی و هەبوو عێراقدا و توركیا لە مەوە"خۆیبوون"
 دامودەزگمای سماباڵغ شماری لە وردە وردە كوردەكمان، ئمازادیخوازانەی همزری و بیر لەناوبردنی و سەركوت بۆ ئەتاتۆرك كەمال
 میممرزا. نەبممووە هەر مەهابمماددا لە نمموێیەكەی شممێوازە بە قوتابخممانە كمماتە ئەو تمما دیممارە. دادەمەزرێممن قوتابخممانە و ئیممداری
 پەروەردەی ئیمدارەی بەرپرسمی دەبێمتە 7171 سماڵی خوێنمدنە، نەتەوەكەی رزگاریی رێگەی تاقە دەیزانی كە قازی محەمەدی
 كموڕانە قوتابخمانەی یەكەم كماتەدا لەو. ئەمڕۆیی شێوازی بە مۆدێرن قوتابخانەی دروستكردنی بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ و ساباڵغ

 لەو. دادەمەزرێممنن" پێرممماس" نمماوی بە كچممانەش قوتابخممانەیەكی و" سممەعادەت" قوتابخممانەی بەنمماوی نمموێیەكەی بەشممێوازە
 پممێ پێشمنیاری بنەمماڵەكەی و دەكماتەوە زەماوەنممد و هماوبەش ژیمانی پێكهێنمانی لە بیممر ممحەمەد قمازی كە دایە سمەروبەندە

 . بێنن بۆ فەیزوڵاڵبەگیی بەگی گەنجعەلی كچی دەكەن
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 خەڵكممی ژیممانی هەممموو كە سممەردەمدا لەو. دەردەكەوێممت قممازی ژیممانی و بۆچمموون و بیممر مۆدێڕنبمموونی لە دیممكە الیەكممی لێممرەدا
 نەریتمی و كوڵتمور بەرتەسكی چوارچێوەیەكی لە دابونەریتەكان، لە سەرەدەرزییەك الدانی بەبێ بەوال و ئەمال بێ كوردستان،
 شمێوەیەكی بە" بمافتە جمودا تمافتەی" واتەنی فارس قازی بەاڵم دەچوو، بەڕێوە دواكەوتووانەدا و كوردەوارییانە و عەشیرەتی

 و كمممردبێتەوە بیرێكمممی كە نیمممیە ژیانیمممدا لە بمممڕگەیەك همممی  دەكەی، قمممازی ژیمممانی لە چممماو كە. دەكممماتەوە بیمممر دیمممكە
 گمۆڕانێكی هەمموو و بمووە پراگماتیسمت ئەممڕۆییەكەی، واتما بە كەسمێكی قازی. نەكردبێ جێبەجێ كردەوە بە بیركردنەوەكەی

 نێمو لە ئەوەتما. بەخشمیوە قمازی بە كاریزمماتیكی كەسمایەتییەكی و روخسمار كە بمووە ئەوەش. كمردووە پێ دەست خۆیەوە لە
 لەگەڵ قسمەی و بكەوێمت كمچە بە چماوی پێشدا لە دەكات داوا كاتدا ئەو دواكەوتوانەی دابونەریتی و كولتوور بەندی و كۆت
 پێشمینیان ژیمانی لە ئاگایمان خوێنمدنەوەوە رێمگەی لە ئەوانەی كاتیشمدا هەممان لە و بەتەمەنەكان. بیخوازێت ئەوجار بكات
 نمماوچەی هەنممدێ لە هێشممتا ئەگەرچممی. بممووە بممڤە خۆیممدا كمماتی لە كممردووە، داوای قممازی ئەوەی كە دەزانممن بمماش هەیە،

 چممۆن نەریممتە ئەو لەمەوبەر سمماڵ هەشممتا دەبممێ ئیتممر بەاڵم بەداخەوە، ممماوە هەر شممێوەیەك بە حەساسممییەتە ئەو كوردسممتان
 هاوبەشمیانی ژیمانی باسمی ئەوەی بمۆ بخموازن بمۆی دەیانەوێ وا بكەوێت كچە بەو چاوی دەكات داوا محەمەد قازی كە. بووبێ
 دەبێمتەوە پاشمگەز محەمەد قازی بۆیە. ئێمەیە دابونەریتی پێچەوانەی ئەوە و نابێ وا شتی دەڵێ، كچە باوكی بكات، لەگەڵ

 سماڵێك. دەكمات زەماوەنمد خمانم مینما نماوی بە سماباڵغ خەڵكمی بەڕێمزی خاتوونێكی لەگەڵ 7111 ساڵی دواتر و دێنێ واز و
 شمار بمازاڕی و دووكان و دەرك هەموو عەلی، قازی مەرگی ماتەمینیی بۆنەی بە مەهاباد شاری خەڵكی. دەمرێت باوكی دواتر

 قمازی شمانی بەسمەر عەلی قازی عابای شار پیاوماقووڵەكانی و زانایان عەلی، قازی مەرگی دوای. دادەخەن ئیدارەكانیش و
 پەروەردە ئیمدارەی بەرپرسمیارەتیی لە واز قمازی ئیتمر. شمەر  قمازیی دەیمكەنە و دایدەنێن باوكی جێی لە و دەدەن محەمەددا

 پتمرەوە بەپرسمیارەتییەكی و ئەشمق بە و نماوچەكە و شار كاروبارەكانی هەموو بەرپرسیارەتیی باری بەر دەداتە شان و دێنێ
 .ناوچە خەڵكی گرفتەكانی و كێشە رەواندنەوەی و چارەسەركردن بۆ هەڵدەماڵێ قۆڵ
 

 زۆری قمازی: دەڵمێ كتێمبەدا لەو هوممایون خمانی سمەعید. بموون قازی ژیانی دانەبڕوای شتی دوو خوێندنەوە، كتێب و وەرزش
 بە دەیكمرد، شمادەروێش مزگەوتمی لە كە بەیمانی نموێژی دوای بەیانیان. دەكرد ئاسنی یاریی ماڵەوە لە. بوو وەرزش لە حەز

 رۆژێ هەمموو هاوینان و بوو شارەزاش مەلەوانێكی. دەچوو سوور پردی هەتا راكردن بە لەوێوە و شار دەرەوەی دەچووە پیاسە
 زۆر ئینگلیزییەكممانی كتێممبە. دەكممرد مەلەی لەوێ قممازی، گممۆمی دەگمموت پێیممان كە مەهابمماد چممۆمەكەی لە شمموێنێك دەچممووە

 خۆیممان گمموێی پشممت لە ئاگایممان ئەوكممات خەڵكممی حاڵێكممدا لە هەبمموو، دەرەوە واڵتممانی سممەر لە زانیمماریی زۆر و دەخوێنممدەوە
 كمات ئەو بیانییانەی ئەو. بوو خۆی سەردەمی جیهانییەكانی رووداوە هەموو لە ئاگای قازی. دەرەوە واڵتانی بە بگا چ نەبوو
 .دەگرتن وەری گەرموگوڕییەوە بە زۆر ئەویش. دەكرد محەمەدیشیان قازی سەردانی مەهاباد، شاری دەكەوتە رێیان
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 نەبمووە ئەوە. كمردووە پمێ دەست لەخۆیەوە گۆڕانێكیشی هەموو كرد باسمان وەك. بووە شكێن نەریت و نوێخواز كەسێكی قازی
 شمێر جەمعیەتمی" جمار یەكەم بمۆ كە 7171 ساڵی وێنە بۆ. بدات مەاڵس خۆی و بدات هان خەڵك و بكات بۆ بانگەشەی هەر
 دواتمر كە خورشمیدە و شمێر كمۆمەڵەی ئەو دەداتە بماش زەوییەكمی پمارچە قمازی دادەمەزرێمت، مەهاباد لە" سوور خورشیدی و

 . كرد دەوروبەرەكەی و مەهاباد خەڵكی خزمەتی نەخۆشخانەیە ئەو سااڵن چل ماوەی بۆ و نەخۆشخانە بە كرا جێیەكەی
 

 زۆربەی ئێمران، و جیهمان گۆڕانكارییەكمانی و رووداو و هەواڵ لە و رۆژ مەسەلەكانی و لەباس ئاگاداربوونی بۆ محەمەد قازی
 كە" پەیمممان" گۆڤمماری و" ئیتالعممات" و" سممرخ شممفق" رۆژنممامەی. دەیخوێنممدنەوە و دەكممڕی كمماتی ئەو رۆژنامەكممانی و گۆڤممار

 .دەكرد دەری بەغدا لە سەجادی عەالئەدینی مامۆستا كە گەالوێژ كوردیی گۆڤاری و دەکرد دەری كەسرەوی ئەحمەدی
 

 سماڵی رەشمەكەی الفماوە لە وێمنە بمۆ. دەوروبەری و مەهابماد خەڵكمی خزمەتمی بمۆ كردبموو تەرخمان خمۆی ژیانی هەموو قازی
 چموو ئەسمپ، سمواری بە قمازی كمرد، دەربەدەر و مماڵوێران زۆری خەڵكێكی و رادا مەهابادی خەڵكی حاڵی و ماڵ كە دا7111

 .دا نەجات مەرگ و خنكان لە زۆری خەڵكێكی و خەڵكەوە هانای بە

 
 و قازی( ژێ كاف)

 
 بمۆ قازی نەهاتنی دەڵێن وەك. كۆمەڵەیە ئەو ئەندامی نەبووەتە قازی هێشتا كاف، ژێ كۆمەڵەی دامەزرانی دوای ساڵێكیش

 ئەنمدامی جێمی ژێكمافیش ئەنمدامەكانی خمۆی. وابمووە بۆشماییەك وەك ژێكمافەوە كمۆمەڵەی ئەنمدامەكانی الی بە كمۆمەڵە، نێو
 ئەنمدامی شموێنی. كردبموو رێزێرڤ بۆ جێیان خۆیان الی دەڵێن ئەمڕۆ وەك و هێشتبووەوە بەتاڵی بە هەر كۆمەڵەیان یەكەمی

 ئماخرییەكەی. پێمدەكەن دەسمت دووەوە ژممارە ئەنمدامی لە كمۆمەڵە ئەنمدامەكانی ژممارەی و هێشمتبۆوە قازی بۆ هەر یەكەمیان
 لە كممۆمەڵەیە ئەو كممرد وای ژێكمماف ئەنممدامی بە قممازی بمموونی دەڵممێن، و ژێكمماف ئەنممدامی دەبێممتە قممازی و دێممت خممۆی رۆژی

 .بێ بەهێز ئێرانیشدا سنوورەكانی دەرەوەی و ناوچەكوردنشینەكان دەرەوەی تەنانەت و موكریان دیكەی ناوچەكانی
 

 ئیعتبمماری و پممێگە و نممرخ بینممایی خمموازراوی نمماوی بە كمماف، ژێ كممۆمەڵەی ئەنممدامەتیی كردنممی قەبممووڵ بە مممحەمەد قممازی
. كوردسمتان سیاسییەكانی چاالكییە و ئازادیخوازی ناوەندی كردە مەهابادی و خۆی ترۆپكی گەیاندە نەتەوەییەكانی چاالكییە

 بە چاویممان ئەونەی بممۆ مەهابمماد دەهمماتنە عێممراقەوە و سمموریا و توركیمما واڵتممانی لە ئازادیخوازەكممان كمموردە بممۆیەش هەر
 .بكەوێ ژێكاف كۆمەڵەی رێبەرانی
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 سەفەر بۆ باكۆ

 
 دوو مماوەی بمۆ ممحەمەد قمازی لەگەڵ نماوچە، كوردەكانی عەشیرەتە سەرۆك و دەمڕاست لە كەس سی بە نزیك سەفەرەدا لەو

 .كرد باكۆیان سەردانی حەوتوو
 

 كە بنموێنن وا دەیانویسمت بەوجمۆرە و راكێشمن خۆیمان الی بمۆ كوردەكمان متممانەی و سمەرنج بموو ئەوە سۆڤییەتییەكان ئامانی
 بەتمایبەتی و كوردەكمان دیكەشەوە الیەكی لە. ببنەوە نزیك ئینگلیزەكان لە كوردەكان نەهێڵن و كوردن میللەتی دۆستی ئەوان

 دەڤەرە ئەو ئازەرییەكمممانی لەگەڵ تێكهەڵچوونیمممان و پێكمممدادان و كێشمممە هەنمممدێك ورممممێ دەوروبەری كوردەكمممانی عەشمممیرەتە
 . بپارێزێت هاوزمانەكانی ماڵی و گیان نزیككردنەوەیان لێك بە و بكاتەوە ئاشتیان پێكەوە دەیەویست باقرۆڤ بۆیە هەبوو،

 
 تمێ كمورد میللەتمی بۆچوونەكمانی و ویسمت لە سمۆڤیەتییەكان دەیەویسمت ئەو. هەبموو دیمكەی مەبەسمتێكی و نیماز قمازی بەاڵم

 میللەتمی كە بڵمێ پێیمان و رابكێشمێت كمورد میللەتمی الی بمۆ ئەوان پشتیوانیی و سەرنج دەكرێت، بۆشی ئەوەندەی و بگەیەنێت
 . بژیێت سەربەستی و ئازادی بە و بكات دیاری خۆی چارەنووسی دەیەوێ كورد

 
 و مەسممڵەت بممۆ مممحەمەد قممازی. راوەسممتا رووداوەكانممدا هەمممبەر لە زیمماترەوە متمممانەبەخۆییەكی بە گەڕایەوە، بمماكۆش لە كە

 و كمرد الی دوو هەر عەشمیرەتێكی سمەرۆك چەنمد سەردامی مامەشەكان، و مەنگوڕ نێوان دوژمنایەتییەكانی و كێشە نەهێشتنی
 سمەلماندی تێكهەڵچوونەكمان، و كێشمە كەمكمردنەوەی. هەڵگمرن ئماژاوە و شمەڕ و كێشە لە دەست گوتن پێی و كردنەوە ئاشتی

 . گەورە رێبەرێكی ببێتە هەیە ئەوەی توانایی محەمەد قازی كە

 
 دامەزراندنی حیزبی دیموكراتی كوردستان

 
 خمانی حوسمێن حەمە و قمازی تەورێز، گوڵستانی باغی لە سۆڤیەتیدا، و ئازەربایجان رووناكبیریی ناوەندی لە 7111 ساڵی

 و كوردسممتان وپەیوەنممدیی ئازەربایجممان و ئێممران كاروبمماری لە بمماس دانیشممتنەدا لەو. كرابمموون بانگهێشممت قممازییش سممەیفی
 كوردسمتان دەیانەویست ئازەربایجانییەكان. بوون تەورێز لە سۆڤیەتییش پایەبەرزەكانی بەرپرستە. گۆڕێ هاتە ئازەربایجان

 قممازی پێشممەوا بەاڵم. بكرێممت بممۆ حیسممابی ئەوێ بەشممێكی وەك و ئازەربایجممانەوە بمماڵی بممن بچێممتە بێممت شممێوەیەك هەر بە
 كونسمموڵەكەی و گممۆڕێ دێنێممتە باسممەكە پیشممەوەری، جممافری میممر. رادەوەسممتێت داوایەیممان ئەو دژی تونممدی بە زۆر مممحەمەد،

 چەنممدین خەبمماتی و كممورد میللەتممی داواكممانی و ویسممت باسممی تەسممەلی و تێممر بە قممازی بەاڵم دەگرێممت، پشممتی سممۆڤیەتیش
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 و دەكمماتەوە رەت بیممرۆكەیە ئەو دواجممار و داوە رێممگەیەدا لەو شممەهیدی هەزاران كە دەكممات ئازادیممدا پێنمماوی لە سمماڵەیان
 .نابێتەوە شین لێ شتێكی هی  دانیشتنە ئەو. ناكات قەبووڵی

 
 بممۆ تەگبیممر و راوێممژ دەكەوێممتە كممۆمەڵە ئەنممدامەكانی لەگەڵ بمماكۆ، بممۆ سممەفەریدا دووەم لە مممحەمەد قممازی گەڕانەوەی پمماش
 كمۆمەڵە ئەنمدامەكانی لە بەشمێك بەرهەڵسمتیی سمەرەڕای. كوردسمتان دیموكراتی حیزبی بیكەنە و بگۆڕن كۆمەڵە ناوی ئەوەی
 لەو. دەگیردرێمممت مەهابممماد لە حیمممزب نممموێنەرانی كمممۆنگرەی یەكەم دواتمممر حەوتمممووەك و دەگمممۆڕدرێ نممماوەكەی دواجمممار بەاڵم

 دەكممرێتە مممحەمەد قممازی حیممزب، مەركەزیممی كممادری و عەشممیرەتەكان سممەرۆك و بەشممدارەكان نمموێنەرە دەنگممی بە كممۆنگرەیەدا
 . هەڵدەبژێردرێت كورد میللەتی پێشەوای وەك درێپێدە دەنگی و حیزب رێبەری

 
 :دامەزرانی كۆماری كوردستان

 
 راگەیانمممدنی رۆژی واتە 7111 سممماڵی رێبەنمممدانی دووی رۆژی كمممورد نەتەوەی مێمممژووی روودای وێنەتمممرین بمممێ و گەورەتمممرین
  .محەمەد قازی پێشەوایەتیی بە مەهاباد لە بوو كوردستان كۆماری دامەزرانی

 
 سممەرۆك و نمماوچە و مەهابمماد خەڵكممی خممزووری لە مممحەمەد قممازی رۆژەدا لەو: دەڵممێ كتێبەكەیممدا لە هومممایون سممەعیدخانی

 خوێنمدنەوەی بە و هێنماوەتەوە كتێمبەدا لەو پێشمەوای وتمارەكەی دەقمی. )كمرد پێشكەش تایبەتی وتارێكی عەشیرەتەكاندا،
 خمۆش چەندە خۆی نیشتیمانەكەی و خاك و بووە میللەتەكەی مێژووی شارەزای چەندە مرۆڤە ئەو دەردەكەوێ بۆت وتارە، ئەو

 ئەممڕۆ:"... دەڵمێ وتارەكەیمدا بەشمێكی لە وێمنە بمۆ.( كردووە قسەی قووڵیشەوە باوەڕێكی بە و حەكیمانە چەندە و ویستووە
 خۆممان چارەنووسی میللەتەكەمان، و خودا ویستی بە ئێستا... .بوون ئاواتییەوە بە باپیرەكانمان و باب كە رۆژەیە ئەو هەر

 كم  و كموڕ. كردووەتەوە شەوانەشمان قوتابخانەی و كچانە و كوڕانە قوتابخانەیەكی چەند ماوەیەدا لەو. گرتووە بەدەستەوە
 نییە، خۆیان زگماكیی زمانی كە بن زمانێك خەریكی سااڵن چەندین ئەوەی لەبری و دەخوێنن دەرس گەورەكان و
 

 . ....دەبن خۆیان زگماكییەكەی شیرینە زمانە فێری مانگان شەش پێنج بە ئێستا
 

 لەسمەر و راگرتووە خۆمان لەناوبردندا و تواندنەوە شااڵوەكانی هەمبەر لە پتەوەوە ئیمانێكی بە هیواو لە پڕ دڵێكی بە... 
 زۆر هێشممتا دیممارە. كممورد میللەتممی ئممازادیی و سممەربەخۆیی بە گەیشممتووین هتمما بممووین بەردەوام خۆمممان خەبمماتی و تێكۆشممان
 و چممین هەممموو نمموێنەرانی كە ئەمممڕۆ. دەبممین زاڵ بەسممەریاندا بێوچانمممان خەبمماتی بە كە پێشممن لە كۆسممپمان و هەڕەشممە
  زمان یەك و دڵ یەك و بوونەتەوە كۆ لێرە و هاتوون درشتەوە و ورد و وەرزێر و ئاغا بە كوردستان ناوچەكانی و توێژەكان
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 ."(پێشەوە دەچینە ئاوەدان و ئازاد كۆمەڵگەیەكی پێكهێنانی بەسەرو و" ئازادی و دیموكراسی:"دەڵێن و دێڵن بانگ
 

 كوردسمتان ئمااڵی خمۆی دەسمتی بە كوردسمتان پێشمەوای ممحەمەد قازی تابەتیدا رێوڕەسمێكی لە 7111ی سەرماوەزی 71 رۆژی
 . دەشەكێتەوە و هەڵدەدات كوردستان، نیشتیمانیی بەڕێوەبەریی هەئیەتی بینای سەربانی لە
 

 شممیری لەگەڵ بڵێممی وەك و گەڕابممێ دەمارەكانیممدا و خمموێن نێممو بە دیموكڕاتیكبمموون خممڕۆكەی كە كەسممێك وەك مممحەمەد قممازی
 بەكممردەوە شممتانەی ئەو هەممموو گرتبممێ، ئینسممان مافەكممانی رەچمماوكردنی و دیموكراسممی و ئممازادیخوازی بە فرچكممی دایكیممدا
ی ژنمان رەچماو مافەكمان پێویسمت گموێرەی بە ئەمریكماش و ئەورووپما لە هێشمتا كە سمەردەمدا لەو وێمنە بۆ. كردوون جێبەجێ

 ی%711ی پیاوەكمانی و %11نەدەكران، ئەو دیسان گۆڕانەكە لە بنەماڵەكەی خۆیەوە دەسمت پێمدەكات و لەوكوردسمتانەدا كە 
 دەبێمتە خێزانیشمی میناخمانمی و" یایمان یەكیەتیمی" ناوی بە دادەمەزرێنێ ژنان رێكخراوێكی ئەو بوون، نەخوێندەوار ژنەكانی
 . رێكخراوە ئەو بەرپرسی

 
 هەمموو بەڵكمو ناكمات، لەبیر نەك ئایینییەكانیش و نەتەوەیی كەمینە مافی دیموكراتەكەیدا حكوومەتە چوارچێوەی لە قازی
 نێمو جوولەكەكمانی بمۆ تمایبەتی بە ئایینییەكان و نەتەوە كەمینە بۆ قوتابخانە و دەگرێت چاو لەبەر ئازادییەكانیان و ماف
 لەبەرچماو بمۆ موسموڵمانەكاندا كموردە لەگەڵ یەكسانیشمیان ممافی و دادەمەزرێنێت بۆ مامۆستایان و دەكاتەوە مەهاباد، شاری

 . دەگیردرێت
 

 لە بەردەوام بمموو، كۆمممارەكە رێممبەری و پێشممەوا خممۆی كە كوردسممتاندا كۆممماری حمموكمڕانییەكەی مانممگ یممازدە ممماوەی لە قممازی
 سممەفەرەكەی لە باسممی 7111 - 7171 - 1 - 1 رۆژی. دەسممتكەوتانەدا ئەو پاراسمتنی پێنمماوی لە بموو دیپلۆماتیكممدا هەوڵمی
 رۆژ و شمەو بە كمورد میللەتمی مافەكمانی كردنمی دەسمتەبەر بمۆ ممن دەزانمن بماش خۆتمان:"گموت مەهابمادی خەڵكی بە تارانیدا
 لە دەسمت ژیمانم چركەسماتەكانی دوا هەتما و دەزانمم شمانازی ممایەی بە تێكۆشمانەش و هەوڵ ئەو و دانانیشم و دەدەم هەوڵ
 .... بژیێت ئازادی بە ئەوەی شیاوی كورد میللەتی كە دەسەلمێنم هەمووانی بۆ و هەڵناگرن فیداكاری و خەبات

 
  گوتی، وتووێژانەماندا لەو و باشە كورد بەرامبەر بۆچوونی ئەو. كرد قسە زۆرم قەواموسەڵتەنەدا لەگەڵ ئەمن... 
 

 حیزبممی نمماوی ئێمموەش باشممە پممێ وامممان و دامەزرانممدووە ئێرانمممان دیممموكراتی حیزبممی و دیممموكرات بممووینەتە ئەوە ئممێمەش
 كمومیتەی بڕیماری بمێ بە ئەممن: گموتم وەاڵمیمدا لە. ئێمران دیمموكراتی حیزبمی بكەنە ناوەكەی و بگۆڕن كوردستان دیموكراتی
  رای و پرس و راوێژ بەبێ كەس هی  كە ئەوەیە دیموكراسی واتای چونكە نایدەم، و بدەم بڕیارێك هی  ناتوانم ناوەندی
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 ...."بدات لەسەر بڕیاری و بكات دیاری ئەوان چارەنووسی ناتوانێ میللەتەكەی
 

 ئەوەیمكە هەتما. میللەتەكەیمدا پێنماوی لە فیمداكاری و خەبات بۆ بووە تەرخان هەمووی محەمەد قازی شانازیی لە پڕ ژیانی
 یەك لەبەر و تێكشممكاندن و كوردسممتان بەرەو تمماران ئەرتەشممی هێممزی گەڕانەوەی و سممۆڤیەتی هێزەكممانی پاشەكشممەی پمماش

. بموونەوە نزیمك كۆماریش تەمەنی رۆژەكانی دوا سۆڤیەتی، بەرەو رێبەرەكانیان دەرپەڕینی و ئازەربایجان فیرقەی باڵوكردنی
 عەشممیرەتە لە بەشممێك كە بەردەوامممن، بارەكانیممان و كممار سممەر لە هەر كوردسممتان كۆممماری و كممورد سممەركردایەتیی هێشممتا

 لەوەی بەر رۆژێمك چەنمد. دەگمرن شماوە هێزەكمانی بە پەیوەنمدیی بمنەوە لە و دێمنن كۆممار پشتیوانیی لە واز هەلپەرستەكان
 واڵتمی بەر بەرێمتە پەنما دەكەن لمێ داوای و قمازی مماڵی دێنە كۆمار بەرپرسانی لە كۆمەڵێك مەهاباد، بگەنە شا هێزەكانی
 بەاڵم. بیمبەن خۆتان لەگەڵ پێویستە چیتان و بڕۆن دەڕۆن كوێ بۆ ئازادن ئێوە:"دەڵێ وەاڵمیاندا لە پێشەوا بەاڵم سۆڤیەتی

 نماتوانم ئەممن. نماهێڵم جێیمان بەتەنیما مەرجێكمدا و هەل همی  لە داوە كوردسمتان خەڵكمی بە بەڵێنم و ئاد و پەیمان ئەمن
 و دەكممات زیندانیشممم و دەگممرێ مممن شمما دەوڵەتممی دەزانممم ئەمممن. بممكەم رزگممار خممۆم و بسممپێرم خممودای ئەمممانی بە خەڵممكەكەم
 ئەزیەت خەڵمك ئیتر و هەڵدەڕێژێت منیدا بەسەر هەیەتی قینی و رق چیی گەڕانەوەیدا لە سوپاكەی و دەوڵەت. دەشمكوژێت

 ."دەكاتەوە خەڵكە لەو من تۆڵەی رانەگات، من بە دەستیان بەاڵم ناكات،
 

 دادگماییكردنەكەی رەوتمی لە ئمازایەتییەی و قارەممانەتی ئەو بەاڵم. دەكمرێن دەستبەسمەر قازییەكمان و دێنێمت هەرەس كۆمار
 لێیمان و كمردووە سمەیریان دوژممن وەك كە كەسمانەوە ئەو زممانی لە تمایبەتی بە. دەگمەنە شتێكی دەگێڕنەوە، لێی پێشەوادا
 لمێ حاشای نەتوانێ دوژمنەكەشی تەنانەت ئەوەی هۆی بووەتە پێشەوا، پتەوی ئیمانی و باوەڕبەخۆبوون و گەورەیی. روانیوە
 . بكات

 
 شمماری چمموارچرای مەیممدانی لە 7171ی خمماكەلێوەی سمماڵی 71 رۆژی بەیممانیی لە سممەر هاوڕێكممانی و مممحەمەد قممازی پێشممەوا
 بممخەنە پڕشممنگە ئەو و بممدەن سممێدارە لە قازییەكممان بیممری و هممزر نەیممانتوانی ئەوان خممۆ بەاڵم دران، سممێدارە لە مەهابمماد
 ....قەفەزەوە

 
 د مه وا قازی محه بۆ پێشه

 
 بەستەڵەكدا كڕێوەو و تۆف نێو لە

 بووی چیا سەر خۆری تیرێژی ئەتۆ

 بووی گوڵێ تۆ فەرمووی قاسملوو وەكوو



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

22 
 

 رووابووی بیاباندا جەرگەی نێو لە
----- 

 زار سەر دێتە كورد پێشەوای ناوی كە

 دەغەزرێ دڵڕەش دوژمنی ناخا لە

 پێشەوایە ئەو ورەی هیمی لەسەر

 دادەمەزرێ كوردان كۆماری یەكەم
----- 
 گەیشتن تا و تۆین رێبازی لەسەر

 ئەخوێنین خۆر سروودی ئازادی، بە

 بێین ئەگەر زانستیش تیشكی بەسواری

 ناشكێنین تۆ پێی تۆزی بەراستی
 كۆڵەوران و كۆڵ هۆنراوە وشەی

 بەرزی؟ هێندە چیی ئەتۆ تاریفت، لە

 مەزارت كێلی زیارتی بۆ هەتاو

 عەرزی ناردوونە خۆی تیشكی لەشكر بە

 
 7177ی ئاوریلی 1: وتی ڕێکه  -اڵت   ڕی بۆ رۆژهه ماڵپه:  رچاوه سه

 
 ---------------------------------------- 
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 ئیمپراتۆری شمشاڵ
 
 
 
 
 
 
 

 
  كمه  مرۆڤمه كانی روونیمه ده  ویسته  له  شه به و ئه ربڕینی ده زمانی موسییا. ك یه وه ته نه ر هه شوناسی  له  گرینگه شێكی به موسییا

 و  شممادی زواڵڵممی زمممانی و  رۆح كممانی ئازاره ی وه نووسممینه موسممییا.  نمماكرێ یان بممه دا وتممه ی چوارچێمموه  لممه و  وشممه و  زمممان  بممه
 . مرڤه كانی مه خه
 

  كمه  مرۆڤمه كانی روونیمه ده  ویسته  له  شه به و ئه ربڕینی ده زمانی موسییا. ك یه وه ته نه ر هه شوناسی  له  گرینگه شێكی به موسییا
 و  شممادی زواڵڵممی زمممانی و  رۆح كممانی ئازاره ی وه نووسممینه موسممییا.  نمماكرێ یان بممه دا وتممه ی چوارچێمموه  لممه و  وشممه و  زمممان  بممه
 ك مۆسمییایه. تی خۆیمه به ت تایبمه مۆسمییای نی خماوه جیهمان كانی وه تمه نه  له ك یه وه ته نه ر هه كوو وه كوردیش  مرڤه كانی مه خه
 . بووه روونی ده و  رۆح می هاوده ، یه وه ته نه و ئه بوونی مێژووی درێژایی  به  كه
 
 بموون نمدمان رمه هونه و موسییار لێك گه  ئێمه.  شمشاڵه  دیاره  پێوه ی كوردانه واو ته مۆركێكی  كه ی موسییایانه  ئامێره و له كێ یه
 لممێ وارێكیان شمموێمه و  نممگ ده ی وه ئممه  بمممێ  بممه نمماوبزری، و ناسممراوی نه  بممه مخممابن و بمموون كان فولكلۆرییممه  ئمماوازه زای شمماره  كممه
 ی وه ئمه ر هبم له.  ئاشمنایه كمورد رۆحمی اڵ گمه له تی واوه تمه  بمه  كمه  یه نه سمه ره  ئمامێره و ئمه شمشمااڵ.  وه ته ناوه ریان سه  جێمابێ به

 ئمۆحژنی و  هماتووه اڵمان گمه له قۆتماغ  به قۆناغ ئێستاش تا هه و   بووه كورد یی شوانكاره ژیانی و  رێتی كۆچه می رده سه می هاوده
 بیمر وه كوردممان نی شمشمااڵژه نمدی رمه هونه دوو ر كسمه یه ڵێی نمه و  بڵێمی  كمرێ ده شمشماڵ  لمه بماس كاتێ.  خشیوه به كان دڵه  به

 زۆرێمك كموو وه ویش ئمه  كربایمه نه باسمی دا ی كمه ناوبانگه به   شمێعره  له گۆران ر گه ئه  كه  بدواڵیه عه روێش ده كێكیان یه.  وه دێته
 . یه ڕه مه قاله  به ناسراو  بدواڵزاده عه قادری ش دیكه وی ئه ، وه نایه ده ری سه كانمان سارده ناسه هه  داره هره به  نده رمه هونه  له
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 نیسمكی هه و  داسمنی زیزی بدولعمه عه نی شمیوه نگمی ده  قالمه مامه شمشماڵی.  ئاشمنایه نماوێكی كوردێمك موو همه بۆ  ڕه مه قاله ناوی
 و حموود شممۆڕمه سممكااڵكانی و ند سممیامه كانی برینممه ی زریكممه و  نازشممێواو جی خممه ی وه الواندنممه و وان یده سممه دانی ئاویلكممه مممی ده
  ڕه ممه قاله شمشماڵی نگمی ده.  كوردسمتانه كانی مه ته ربه سمه چیما و ز وه ره ی نركمه و بوغمدان و سمتی ئه كانی شمینگێڕییه و  رزینگان مه

 . مێژوویه كانی ودۆڵه چڕ نێو روشوێنی سه بێ گراویی زاران هه شینی و سوارۆ و   پایزه و  ئازیزه و  شكری له سۆزی به نگی ئاهه
 
 :گێڕێ ده كوڕان سێ شینی داسنی زیزی بدولعه عه ی مه ده و ئه
 
 ...یانی به ری به  ڵدێ هه ك یه ستێره ئه
 وانی یده سه بابی ی كه كوێره  زیزه بدولعه عه  له اڵ سه ی ئه
  رۆیه ر سه له رۆ  رۆڵه یڕۆ ئه
  بۆسۆیه و بڵێسه  وه ستێته ڵده هه من روونی ده  له
  تۆیه تیی دامه نه  نه وان یده سه  منه ختیی دبه به  نه نازانم من ئه

 تیژی  به ر هه توندی  به خوارێ  دێنه كوێستانان ئاوی
 گژنیژی  به ر سه گوڵی سووره ر سه  ڕژێنه ڵده هه
  خزمینه ی تۆخواكه رن وه
 مانان زه  له تی وره ده  له دیوێتی كێ
 
 ...كیژی  به ر هه و سوور تارای  به باوانیان ماڵی  وه بچنه بووك ڕا كوڕان سێ ر سه له
 
 كمون ناوی همه  به  قاله مامه سێحراویی پشووی  دانامركێنێ زیز بدولعه عه می خه ی لرفه  به ئاگری هێزێك هی   كه دا ی مه ده و له

 ناوبمانگی  بمه نی شمشماڵژه  قالمه  ماممه. ن كه ده ش دابه اڵ گه له كانی مه خه و  كانی ئازاره ستۆی ئه  نه كه ده ست ده دا شمشاڵ كونی
  ببمووه ی كه شمشماڵه دا راسمتی  لمه كمرد ڕ تێپمه دا ی كه شمشماڵه اڵ گمه له خمۆی نی ممه ته  له سااڵ 11  له زیاتر  كه كورد ی وه ته نه
  .ژیانی  له شێك به
 
 بماش ، یمه هه كمورد فۆلكلمۆریی بی ده ئمه  لمه  شمه به و ئمه كمانی ئاوازه  لمه كیان زاییه شماره و  كانن یرانمه حه و یت به هۆگری ی وانه ئه
  بمه ، وه گوتراونمه ئماواز نمد چه  بمه یتێك بمه یما الوكێمك  یمه هه جمار و   یمه هه خمۆی  بمه ت تایبمه ئاوازی ی یته به ر هه  كه زانن ده

 و  وتارێمك  لمه ی وه لمه  زیماتره  ڕه ممه قاله زایی شماره و  تی سمتایه وه  كمه زانمین ده باشتر یران حه و  یت به ی نه الیه و له یشتن تێگه
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 و وار خوێنمده نه  ڕه ممه قاله  كمه  حاڵێكدایمه له  وه ئمه بموو  ئاوازانمه و ئمه واوی ته زای شاره و ئه چونكی  بكرێ باسی دا ك یه رنامه به
 مموزیكی بمواری پۆڕانیپسم و  زایان شماره  كمه  یمه وه ئه شمیاوی  بۆیمه ر همه. ببوو  زنه مه  ره هونه و ئه فێری ر راهێنه و مامۆستا  بێ به

 .بدوێن ری سه له وردی  به كوردی
 

 ن الیممه  لممه  كممه كانممدا، بیه ده ئه و  روونمماكبیری  وه كۆبوونممه و كممۆڕ ی زۆربممه  لممه دا، دوایممی ی سممااڵنه و لممه ن شمشمماڵژه ی ڕه مممه قاله
 شمدار به  وانمه كمۆڕو كۆبوونه و ئمه رپرسانی به بانگهێشتی ر سه له هات پێكده  وه كانه بیه ده ئه  نه نجومه ئه و  زانكۆكان خوێندكارانی

 .بوو ده
 
 وام رده بمه كمورد مرۆڤمی  كمه  یه ونانه خه و ئه عبیری ته.  مرۆڤه كانی ژانه به  چیرۆكه تی قایه حه  ڕه مه قاله ی كه شمشاڵه گشتی  به
 .جێدێڵێ به زمان نی وشه كه  وشه ڕدا مه قاله شمشاڵی  له. ژی ده ڵیان گه له
 
 و ئممه تا هممه  تییه نایه سممه ره و ئممه و  ره هونممه دنیممای نێممو زیندووی میشممه هه رۆحێكممی  ڕه مممه قاله ی كه شمشمماڵه نگممی ده تیی نایه سممه ره

 روا همه ڵكو بمه  وتووه كمه نه و بمره  لمه ك نمه  ناسمراوه  مۆدێرنمه پاش قۆناغی  به  كه ئێستاش می رده سه له ت نانه ته  كه  یه یه جێگه
  . كانه دڵه خشی ئۆخژنبه

 
 "بۆ قالەمەڕە

 
 شمشال هاواری لەگەل كۆ كەژو رابوون لەخەو
 شمشال زاری لە رژا بوو كۆ و دەشت سروودی
 ئەستۆ گرتە گەلێكی بەیتی و حەیران خەمی
 شمشال ئازاری چەمی رۆژ شەوو ئەدا شەپۆل
  زامار سیامەندی و خەج بەسۆزی نووزەى لەگەل

 شمشال ئەباری چاو لە لێڵی ئەشكی بەڕێژنە
 شێخ كاكە و كاكەمیر شینی ئەستی و بوغدان
 شمشال زاماری و رەش هەناوی نێو دەڕێژنە
 چوو لەدەست كوڕ خەمینی عەبولعەزیزی لەگەل
 شمشال نزاری دڵی دەگرى و شین دەگێڕێ
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  رەقیبە ئەی و خەزال بەیتی و الوك هەواى
 شمشال هەواری بەرەو ئەكێشێ دل كاروانی
  بێ ئاشنا حاستەم بە ژان و خەم لەگەل ئەوى
 شمشال نارەناری بە دەپشكوێ خەمی چرۆی

  تۆیە دەستی لە چاویان موزیك ئامێرەكانی
 شمشال كۆماری سەرۆك دەنگا نیشتمانی لە

  لێلێ حەیرانو كچی ئەستۆی ئەخەیتە دەستت
 شمشال كۆساری و كەژ دۆستی كە خۆت لە خۆشی
 قالە مامە بەهەستی پەنجەی نەبایە ئەگەر
  شمشال داری بەرامی و بۆن لە دەبووین بێبەش

 
 بۆكان ٨٢ هاوینی

 
------------------------------------------------ 

 
 

 تاهیر قاسمی: نەدیما
 

 و رابممردوو  بممه کممورد شمماعیرانی و  نممده مه وڵه ده بێکی ده ئممه کمموردی کالسممیکی بی ده ئممه: جاری نممه مال جممه - تممایمز رۆژهەاڵت
 ت کمه ره به و پیمت  بمه بێکی ده ئمه دا نێوه و له و  وه تاقیکردۆته  یه هه  وه به ده ئه  به ندییان یوه په ی شانه به و ئه موو هه  وه ئێستاشه

 زای ره شمێخ  نگمه ره ؟ ئاسمتێکدایه چ  لمه جو همه دا  بمه ده ئه و ئمه نێمو  لمه اڵم بمه. ین بکمه  پێموه شمانازی توانین ده  که  سته رده به له
 ، زاران ر سمه  وتۆتمه که وا نماوی  که بووبێ تر کارامه به و تواناتر به  شه به م له پتر دا کورد شاعیرانی موو هه نێو  له بانی تاڵه
 اڵم بمه ، دیماره یان نموونمه و  بووه همه جویان همه نووسمینی توانمای نووسمیوه کالسمیکیان شیعری ی شاعیرانه و ئه موو هه رچی گه ئه
 وان ئممه کممردی، زا ره شممێخ ی وه ئممه ک وه: نی گوتممه ڵکی خممه و دابێ نممه پممێ یممان درێژه جۆراوجممۆر لی هۆکاریگممه ر بممه له نگبممێ ره
 !! یانکردبێ نه
 
   کێشه و ئابووری بازاری و ت سیاسه ئاڵۆزی نێو  له یاندندا راگه و زانست و  مودێرنیته می رده سه  له مێستا ئه
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 زممانێکی  بمه  کمه وێ کمه ده کموردی جوی همه ندێ هه  به چاومان بووک یس فه کانی ره الپه ر سه  له جارێکیتر کاندا، تییه اڵیه کۆمه
 ، دونیایممه ی یبممه وعه رم شممه ر بممه له کاتیشممدا مان هممه  لممه و لێمموان ر سممه  نممه خه ده خۆشممی و  نممده خه و  بممزه و نووسممراون بی ده ئممه

 ..بێ ده درووست المان له ترسێک و ک تاڵییه
 
 و  ڵکممه خه زاری ر سممه له وێ لمه و  لێممره کانی کراوه نمه چمماپ  جوه همه  سمماڵه نممدین چه ی مماوه  کممه الو شماعیری سممووڵتانی سمووڵ ره
 تێمدا کانی جوه همه و  وه کردۆتمه"  ماتمه ته گون" ناوی به وێبالگێکی  سالێکه ی ماوه و هاوڕێیانێتی کوڕی ی وه ره رازێنه کانی جوه هه
  وه خمواره ئەوەی  .جوانمه هه و ئمه ی وه باڵوکردنمه  بمه  رخانکردووه تمه ی کمه بووکه یس فمه ی ڕه الپه کاتدا مان هه له و  وه کاته ده باڵو

 :هێناوە پێک گەڵی لە قاسمی تاهیر کە سوڵتانی سوول ره ڵ گه له  که دیمانەیه
 

 چییە؟ هەجو بکەی، هەجو بە سەبارەت باسێک دا سەرەتا لە حەزدەکەم :قاسمی تاهیر
 
 لە. كەسمانێكە یمان كەسمێك خراپەگموتنی و جوێنمدان واتمای بە و عەرەبییە وشەیەكی راستیدا لە هەجو :سووڵ سووڵتانی ره
 زۆریممان هەرە بەشممی نەبممێ، هەنممدێكیان فممارس كالسممیكی شمماعیرانی. هەیە دوورودرێممژی پێشممینەیەكی فارسممدا و عممارەب نمماو

 لەسمممەر پەنمممجە هەجمممو هەروەهممما. شممماعیرانەیە جنێممموێكی هەجمممو پێمممیە بەو. نووسمممیوە زۆر شممماعیرانەیان و جممموان هەجممموی
 .ناپرینگێتەوە شتێ هی  لە گشتی بە و دادەنێ بەرامبەرەكەی ژیانی الیەنەكانی هەستیارترین

 
 شێعر؟ یان جنێوە زیاتر هەجو :قاسمی تاهیر

 
 شممممێعر كەرەسمممتەی بە دواتممممر. جنێممموەكەیە هەجممممودا لە دایە ئەولەویمممیەت لە ئەوەی راسممممتیدا لە :سوووووڵ سووووووڵتانی ره

. پێمبكەنن و بێتمێ كەیفیمان خوێنمدییانەوە خەڵمك ئەگەر دەكمات هەجمو لە وا شمێعرییەیە كەرەسمتە ئەو خمۆی. دەڕازێنرێتەوە
 زۆری وردەكمماریی و موبممالەغە و ئیغممراق. رۆژانە قسممەكردنی ئاسممایی زمممانی لە هەیە الدان بڕێممك شممێعردا لە خممۆی چممونكە
 زۆر شمتێكی بە ئامماژە بمدا، مەالژن بە جموێن دێ كە دا"یەكشمەوە مەالی" هەجوەكەی لە" نوێنەرگێ مامۆستا" وێنە بۆ. تێدایە
 جما. بمكەن سموور لێویمان و بمكەن سمپیاو و سمووراو و بمكەن ئارایشمت مەالژن نماهێڵن مەال كە ئەوەیە ئەویمش. دەكما هەستیار
 نماوەوەی" بمۆچی ئەوەی هۆكاری و هەجوەكەی بۆ كەرەستەیەك كردوویەتە هێناوە ئەوەی ئێمە نوسەكەی هەجو شاعیرە لێرەدا
 :دەڵێ" سوورە مەالژن كوزی

 
 مەال كا سوور دەمی و لێو نایەڵی
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 سووراوەوە ناوەتە كوزی بۆیە
 
 و شمێعرییەكان تموخمە ئیمدی لێمرەدا. بمدات پێكەنینمێ قاقمای لە دەبمێ نیمیە خمۆی دەسمتە بە دەخموێنێتەوە ئەوە خوێنەر كە

 .دەكەون جوێن وەپێش شیعرییەكان سەنعەتە
 
 كماریم و كەس هەمموو ئەوەی بمۆ دەدەم پمێ جنێموی كە حەیمدەریان شمادمان ناوی بە بەڕێزەدا ئەو هەجوی لە خۆم كاتێ یان

 سمەربانی چمۆلەكەی و ماڵەكەیمان دیمواری قەڵەشمتی مێمروولەی بە جموێن کردبێ نمه درێمژدادڕیم مانکاتدا هه  له و دابێ وەبەر
 :دەڵێم و دەدەم خاڵوانیشی ماڵی

 
 ماڵی دیواری قەڵەشت مێروولەی لە

 ...خاڵی سەربانی چۆلەكەی تەنانەت
 

 ببمنە و دەرەوە بچمنە ئاسمایی جنێموێكی لە لێمدەكا وای شماعیرانە زممانی بەاڵم پێمدەكا دەسمت جنێمو بە هەجمو دیارە كەوابوو
 مەجلیسان شەوچەرەی

 
 تۆیە؟ هی یەکشەوە مەالی هەجوی :قاسمی تاهیر

 

 همی مامۆسمتامە شمێعردا لە كە خمۆم برادەرێكمی. نمیە ممن همی جموانە هەجموە ئەو بەداخم زۆر زۆر ناوەاڵ :سووڵ سووڵتانی ره
 .كردووەتەوە باڵو بۆم وێبالگەكەم دەوڵەمەندكردنی بۆ و خۆم بەخێری من بێنم، ناوی ناکرێ و ئەوە

 
 چەنمد بەاڵم. بمدەن لمێ خمۆی وێراویانە و توانیویانە شاعیران دەگمەن بە زەمانەوە دێر لە کە بوارێکە هەجو :قاسمی تاهیر

 هەجمو شمێعری بە دەستت چۆن گشتی بە و نووسی بۆ هەجوت یەکەم. خوێندۆتەوە و کەتووە بەرگوێ تۆم هەجوەکانی ساڵێکە
 کرد؟

 
 خمۆی. دەستەوەسمتانییە چەكمی. دەسمەاڵتییە بمێ نیشمانەی بنەممادا لە خمۆی جنێمو كە بزانمی دەكەم حەز :سووڵ سووڵتانی ره

 لە یەكەمجمار خمۆی ئەمنیش. چەكە ئەو داوەتە دەستی بۆیە. دەسەاڵتترە بێ كەس لەهەموو شەڕیشدا لە و الشەڕە شاعیریش
 ئەوەنمدەی بێ بڕوات. ئیسالمی شورای مەجلیسی لە بوو بۆكان خەڵكی نوێنەری نامجو رەحمانی كاك. كرد پێ دەستم رقێكەوە

 بەشمی لەگەڵ لەوەیانمدا دیمارە. نەبموو كەسمی خەممی بموو خۆی خەمی ئەوەندەی بوو دا بازی خانم و كێشان تریاك فكری لە
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 ری نوێنمه. )كمرد هەجمویم خموازراوەوە نماوێكی بە رۆژێكیان ئەمن جا. بوو هاوبەش ئەوێ كوردەكانی نوێنەرە بەناو هەرەزۆری
 ....(نامجووه بۆکان شاری ی ئێسته رێزی جێ
 

 خۆشمییەتی حەقمی. نووسمیوە پموورم بمۆ هەجوەكانمم ناسكترین و جوانترین وایە پێشم. شەڕ بە بوو لێم پوورم لەگەڵ دواتر
 و نمایەم زممانم دەرەقەت دەكەم هەرچمی ئێسمتاش و بمووم فێمر ئیدی. لەبارە و ناسك خۆی هەر پوورم بەستۆم وەباڵ وەاڵهی
 بەحماڵ هەر. دەدەم بەخمۆمەوە نەكەوێ وەگیمر كەسمم ئەگەر. هماتووە لمێ دووپشمكم وەك چمونكە. دەدا بەبمادا سمەرم دەشزانم
 .هەڵدەستێ وام شتی و هەجو بمبزێون

 
 هەڵمبەت دڵمدارانەیە، نەگەیشمتنێکی پێمک دەرەنجمامی کە دەکمرێ لەوە بماس پموورت، هەجوەکمانی بمابەت لە :قاسمی تاهیر
 چەنمد تما ئەوە. کمردووە هەجموت بمۆیە دەزانمی نەگەیشمتنە پێمک ئەو باعیسمی بە پموورت دەڵمێن واتە. پوورت گەڵ لە نەک

 راستە؟
 
 كمردمە لمێ شمتەكەیان میانمدواو دادگمای لە دواتمر و فرۆشمتم پمێ خراپیشمیان شمەڕێكی شدا، وه ئه ڵ گه له :سووڵ سووڵتانی ره

 بێممتە كچەكەیممان نەشیاندەهێشممت. دیممموكرات بممۆ بەرێ كچەكەمممان ویسممتوویەتی گوتیممان مێممردەكەی لەگەڵ و سیاسممی شممتێكی
 بممێ مممن مەمنمموونی دەبممێ ئەویممش بەاڵم. هەججمماو نەدەبمموومە نەبمموایە ئەو كە دەڵممێم پممێ دەستخۆشممانەی مممن بەاڵم. دادگمما

 و یناسمن ده وروپاش ئمه  لمه  ئێموه اڵم بمه  دانیشمتووه جیدخان مه چۆمی گوندێکی  له و ئه ئێستا هاتووە لێ وای كردووە مەشهوورم
 . یه وه منه هەجوی ی سایه  له  وه ئه.  بیستووه ناوبانگیتان

 
 .ن هه مدا که وێبالگه  له مووی هه.  خوێندبۆوه بۆی کامیل. نیبوو پێکه بیستبووی  که خاڵم بوو یر سه
 

 بڵێی؟ وا ناچاری و هاتووە بەسەردا گۆڕانی ژیانت دۆخی ئیستا یان ئەوی مەمنوونی راستی بە :قاسمی تاهیر
 
 ممن. هەبمێ هەجونووسمینم زممانی بە متممانەم لێكمردم وای ئەو دەڵمێم ممن. نماكەم ژیمانم بماری باسی من :سووڵ سووڵتانی ره

. لەوبمارەدا هەیە توانمام بەراسمتی زانمیم نووسمی پموورمم بمۆ كە بەاڵم. هێنمابوو وازم بۆكمان شاری نوێنەری هەجوەكەی دوای
 خممۆمم بممرادەری و خممزم نزیكتممرین بممۆ كە ئەوانەش تەنممانەت. نممیم پەشممیمان نووسممیومن هەجمموانەی لەو كممام هممی  لە ئەمممن

 ئەوە دەڵممێم دیسممان. بیممانهۆنمەوە شمماعیرانە زمممانێكی بە نەمتوانیمموە و سممادەن زۆر كە پەشممیمانم لەوانەم تەنیمما. نووسممیون
 حەیمدەری جەوادی و نەجماری جەممال و ممن. بۆكمان بمۆ دەگەڕاینەوە سنەوە لە لەبیرمە. پوورمەوەیە سەری لەسایەی هەمووی
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 كە بیمممر ئممماوی وەك كتممموپڕ. دەكمممردەوە پممموورم لە بیمممرم هەروا رێگممما لە. دەگەڕایمممنەوە شمممیعرەوە فیسمممتیڤاڵێكی لە. بمممووین
 :"هات شێعرە ئەو هەڵدەقوڵێ

 
 ...پوورێ پێوەیە ئەدەبم بێ و دڕ کیرێكی

 
 بەخێر یادی. هەڵنەفڕیوە تا بدەیە خودكارێكم خێرا جەمال كاك كرد هاوارم

 
 سیاسمەت لە کە کەسمێک هەجموی یان سیاسی هەجوی وەک دەکرێ کە کرد بۆکان نوێنەری هەجوی بە ئیشارەت :قاسمی تاهیر
 بردووە؟ کار بە سیاسی مەبەستی بۆ هەجوت چەند تا گشتی بە. بکرێ لێ چاوی دایە،

 
 گوتبمووی فارسمیدا نامەیەكی لە كە ئەحمەدی سەالحی ناوی بە كرد كابرایەكم هەجوی وێنە بۆ! زۆر زۆر :سووڵ سووڵتانی ره
 پیمر گمای سمەری بن لە خوار خەتی و پاتاڵەكانە و پیر خەتای ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی نێو ئاژاوەگێڕییەكانی)

 حیمزب لەتبموونی دوای كە( بموون خوازراو ناوی هەموویان ناوانە ئەو دیارە) سەفەری رێبوار بەناوی برادەرێك هەجوی( دایە
 :دەڵێم لەوێشدا. هێنابووین ناوی الدەر وەك. نووسیبوو ئێمە لەسەر شتێكی

 
 بدا سەر تا كردووە وەها عەهدی"
 (بدا الدەر بە گانێکی بڵێی تۆ
 

 :دەڵێم پێی لەوێشدا كە مینبەری فەرزادی نازناوی بە كەسێك هەجوی
 
 نیەر پیاوانی شێرە خەباتن رێی خۆری تیشكی)

 (كەری نەسلی نیت، شێرانە ئەو خزمی تۆ دڵنیام
 
 لە. نیمیە لەكەس ترسم. بیڵێ با خۆشە پێ چیی كەسیش هەر. دەمرم نەیكەم. كردووە هەجوم هەستابێ هەركەس لە رقم من

 .نییە پێیان باكم. ناترسم لەكەس زماندا شەڕی
 

 بووبێ؟ ساز بۆ شەڕت کەسێک هەجوی سەر لە بووە قەت :قاسمی تاهیر
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 :ک هۆیه ند چه ر به له نا، :سووڵ سووڵتانی ره
 
 رقیمان و نووسمیوه شمتیان خموازراو ناوی  به خۆیان  که بوون  سانه که و ئه یان زۆربه کردوون جوم هه توند زۆر ی وانه ئه :م که یه
  بمووه ئاشمکراکردنیان خمۆ و رخسمتن خۆده بمۆ منمیش ی کمه جوه هه راستیشدا له و  م بکه جویان هه  لێکردوومه وایان و ستاندووم هه
 ئاشممکرا خۆیممان  وانممه ئه( دی حمممه ئه الحی سممه و ری مینبممه رزادی فممه و ری فه سممه رێبمموار کمماک و ریان یممده حه شممادمان کمماک ک وه)
 وێ کمه ده سمت ده وه باشمترم ممزی ره و کۆد وکات ئه  چونکه بکات ئاشکرا خۆی شادمان کاک  یه لێ ز حه زۆرم تی تایبه به  کردووه نه
 ئماخری تما م ده ده پمێ ولی قمه بکما ئاشمکرا خمۆی بکما  تییه پیاوه و ئه و بێ پیاو ر گه ئه و ندتر مه وڵه ده و باشتر جوێکی هه بۆ

 .نووسم ده  سه له جوێکی هه  دیوانه بێ ڵێن به. نابێ س که به کارم و م که ده رخان ته و ئه بۆ کانم جوه هه موو هه عومرم
 

. بڵممێن پممێ هممیچم  نایممه دڵیممان و خممۆمن ری بممراده و دۆسممت شێکیشممیان به  یممه وه ئه بووم نممه  کێشممه تووشممی  کممه ش دیکممه کی هۆیممه
 ر همه منمیش دوای  کمه جوه هه  یمه وه ئه گرنمگ بشممکوژن وان ئه س به.  وه نه که ده لێ م تۆڵه نا ده راناگا پێم ستیان ده شێکیشیان به
 .مێنێ ده
 
  کمردووه دیم حممه ئه ممادح جوی همه. کردووم نمه گمرژ لمێ رووی و  کردوه زارعیم سمایل کاک جوی هه خۆم کانی دۆسته  له  وێنه بۆ

 ی کمممممه وێبالگه  لمممممه  جوانمممممه هه و ئمممممه زۆری  ره همممممه شمممممی به. خشمممممیویانم به خۆیمممممان یی وره گمممممه  بمممممه  وانمممممه ئه... تر روه همممممه
(http://guntemate.blogfa.com )بما ڵمێن ده چ بمێ ئازاد ردنیشیان گه.  وه بیانخوێننه وێدا له بچن ران خوێنه با. ن هه دا 

 .بیڵێن
 

 بدەنەوە؟ واڵمت هەجو بە بووە ئەی :قاسمی تاهیر
 
 راسمتی به  وه ته نووسمیوه منمدا جوێکی همه اڵمم  وه  له هێزی به زۆر زۆر جوێکی هه جاڕێ نه کامیل کاک ڵێ به :سووڵ سووڵتانی ره
 ی کمه جوه هه میش همه و خمۆم ی که جوه هه م هه. نێم داده می که وێبالگه ر سه له  زووانه و به. نیم پێکه س به بوو جوان پێ م نده وه ئه
 ی کمه جوه هه اڵم بمه.  جوانمه ت تایبمه خمۆی  کمه ریش دانیشمفه نی سمه حه ی وه ئمه.  جوانمه زۆر و ئمه ی که جوه هه راستی به س به. و ئه

 .کرد پێی یفم که کامیل
 

 بی؟ توڕە و بکەن هەجوت بووە کردبێ، توڕە خەڵک زۆرت رەنگە هەجو بە تۆ :قاسمی تاهیر
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 بمرد، ده  ڕێوه بمه( نیموزی اڵت خۆرهمه) کامیمل و بمووم وێ لمه ممن کمات و ئمه یانی بمه تما  کۆیه  له وێکیان شه :سووڵ سووڵتانی ره
 زۆر) دا ویسمتم خۆشه زۆر کی هاوڕێیمه  بمه جنێموی همات بمۆ فشماری  کمه کامیمل ی که ئاخرییه. کرد جومان هه  ڕه شه یانی به تا هه

  چونکمه. بمم نگ بێمده بمووم ناچمار ئیمدی بەڕێمزە، زۆر کەسمێکی  چونکه( ناهێنم ناوی) بم ده  تووڕه زۆر و به یزانی ده(  ئازیزمه
 .شێ یه نه کامیل  له دڵی با وێ ده خۆش کامیلی ویش ئه  چونکه ناهێنم ناوی ش بۆیه وێ، ده خۆش زۆر مم هاوڕێیه و ئه
 

 هەجویمان شمێعری کە هەبموو کمورد شماعیرانەی ئەو گەڵ لە ئاشمنایەتیت چەنمد تا بنووسی، هەجو لەوەی بەر :قاسمی تاهیر
 نووسیوە؟

 
 .هەیە باشیان هەجونووسی فارس. دەخوێندەوە زۆر فارسیم بەس. خوێندبۆوە رەزام شێخ تەنیا :سووڵ سووڵتانی ره

 

 هەبووبێ؟ هەجوی کە هەیە کوردیدا ئەدەبیاتی ناو لە دیکە شاعیری کام رەزا، شێخ لە جگە :قاسمی تاهیر
 
. رەزا شمێخ هی لە دەوڵەمەندترن زۆر شێعرەكانی رەزادا شێخ وەاڵمی لە فەزڵی شوكری وێنە بۆ. هەبوون :سووڵ سووڵتانی ره

 كە خانەقمما رەشممیدەی سممەید ئەو دەنمما ممماون، زمانممانەوە و زار بەسممەر هەر شممتەكانی و نەناسممراوە زۆر بەداخەوە لەموكریممان
 لەبیمری ح.  مامۆسمتا هیموادارم. نەبمۆتەوە بمالو و هەیە هەجموی همێمن مامۆسمتا. بمووە سمەیر زۆر شمتێكی دەبیستی شتەكانی

 بممماڵوی و هەیە جممموانی هەجممموی هێمممدی مامۆسمممتا. بممموو لەبەر هێمنمممی جممموانی هەجممموێكی بمممزانم وەك چمممونكە نەچمممووبنەوە
 نووسممی هەجممو نوێیممانەدا شمماعیرە لەو بەاڵم. نەیانناسممم مممن و بممووبێتن دیممكەش كەسممانی رەنممگە داخەوە بە. نەكممردوونەتەوە

 لە. كوردسممتانن رۆژهەاڵتممی لە هەن ئەوانەی. نەبممێ لممێ حەزیممان نەكمما. بێممنم ناویممان نمماكرێ. هەیە بەتوانامممان و بمماش
 ممنم هەیە ئەوەی. سمەیرە شمتێكی دەنما كمافرە، ئەو نادا لێ خۆی نەجاڕی كامیل. دەنوسێ جوان دانشفەر حەسەنی باشووریش

 .هاتووە ئەجەلم وایە پێم. كردووە ئاشكرا خۆم
 

 کردووە؟ کارت دا تەنزیش شێعری بواری لە :قاسمی تاهیر
 
 قمازی بن هێلكەمریشكەكانی وەك. بنووسم( پەخشان) نەسر بە تەنزەكانم بووە لێ حەزم. كەمی بە زۆر :سووڵ سووڵتانی ره

( جمۆگە نێو قەلی) تەنزی نووسی مم(بوختان) تەنزی دواتر. نووسیم( ئێمە رێبازی گشتییەكانی هێڵە) كێشی لەسەر كە ئێمە
 وەبەر بموو بماش پمێم. بدەم پێ جنێویان نەبوو خۆش پێم كە نووسی كەسانە ئەو بۆ ئەوانەم. دیكەش شتی و( دادپەروەر) و

 .پالرە تەنز نەقیزەیە، هەجو. بدەم پالریان
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 لە غەزەل دەنموێنێ، خمۆی تمازەدا شمێوازێکی لە و رۆژە هەر شێعرە و نەماوە غەزەل باوی کە دا سەردەمێک لە :قاسمی تاهیر
 چۆنە؟ شێعر جۆرەکانی سەر لە گشتی بە روانگەت. دەبیسین تۆ
 
 و سموارە ئەوەی نەك غەزەلە كموردی شمێعری بمۆ نموێ فمۆرمی. بمكەن تەكفیمرم نوێخوازەكمان شماعیرە بما :سووڵ سوووڵتانی ره

 ئەوەی فمۆرمی. نموێیە قماڵبە ئەو شمێعری كەوابموو. بموو قمافیە و عەروز فێمری فارسمەوە شماعیرانی لە كورد. دایانهێنا گۆران
. كممردەوە زینممدوویان. دایانهێنممایەوە سممەرلەنوێ ئەوان. هەبممووە كممۆنەوە لە هەر بەیتەكانممدا و حەیممران لە سمموارە و گممۆران
 غەزەلێكمی نەجماڕی جەاللمی ئێسمتا. هەیە شماعیرەوە دەسمەاڵتی بە پەیوەنمدیی ئەوە نەمماوە؟ غەزەل باوی دەڵێ كێ ئەوجار
 داهێنممانە ئەوە بەڵكممو. نمماپێورێ نمماعەرووزی و عەروزی بە نمموێ و كممۆن. نەبممووە نممموونەی كوردیممدا ئەدەبیمماتی لە نووسممیوە
 .دەكا دیاریی

 
 زۆریمش. سماوایە غەزەلممان هێشمتا. گموتن بمۆ نەمماوە پمێ شمتی بڵێمین هەتما نەگوتمووە هیچمی كموردی غەزەلمی وایە پمێم من

 .ساوایە
 

 باسمی ئەممڕۆ راسمتە. بمن جیماواز هەردی ئەحممەد و همێمن سمەردەمی لە ئەممڕۆ غەزەلمی توخمەكانی دەبێ هەیە ئەوەی بەاڵم
 .خوڵیاندن و داهێنان. شێعرە هەوێنی بنەماییترین ئەوە خۆی. كۆنن شتێكی پەروانە و گوڵ و شەمع و شەراب پیاڵەی

 
 و خموێنەر و بكمرێ سەیری داهێنەرانە خوازەیەكی" وەك ئەمڕۆ ئەوەی لەوانەیە. نووسین بۆ هەیە خۆی زمانی سەردەمەی هەر

 خمۆیەوە روانینمی رۆچمنەی لە و خۆی ناخی لە دەبێ شاعیرەو هەر. بێ كۆن و بسوێ دیكە دەیەیەكی دووای راچڵەكێنێ بیسەر
 .وەرگرین پێشوو شاعیرانی وێكچواندنەكانی و ئیستیعارە لەس كً  كەڵ ئێستاش نابێ ئێمە. بنووسێ

 
 شممیعر كممۆڕێكی بممێن بمما نەممماوە، بمماوی غەزەل وایە پێیممان بممرادەرانەی ئەو. سمماوایە هێشممتا كمموردی غەزەلممی مممنەوە بەالی

 لە حەزیممان رەشممۆك نەشممڵێن بمما و دێنممین پێممك بممۆ گەردیگالنممی ئەمممین وەك داهێممنەری غەزەلنووسممێكی لەگەڵ خوێنممدنەوەیان
 كامیمان لە چێمژ خەڵمك بمزانین. بمن كموردی ئەدەبیاتی بەشی دەرچووی هەموویان هەر با بەشداربوانیش قافیەیە، و عەرووز

 بمۆ منە پێوانەی ئەوە. وەردەگرن لێی بیسەر و خوێنەر كە دەكا دیاریی چێژە ئەو شێعر نوێبوونی و كۆن من بەرای. وەردەگرن
 .شێعر

 
  هەتاوی، حەفتای دەیەی لە تایبەت بە کە هەواڵنەی ئەو پێچەوانەی بە بڵێین دەکرێ تۆ وتەکانی پێی بە :قاسمی تاهیر
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 کە شممێعرییەی رێبممازە ئەو سممەر گەراونەتەوە جۆرێممک بە کممورد شمماعیرانی ئیسممتا گممرت، پەرە زۆریممان زایینممی نەوەدی دەیەی
 لە رێبممازەش ئەو سممەنگەری دوا بڵێممین دەکممرێ و دێنمما کاریممان بە هەژار و هممێمن حەریممق، مەحمموی، نممالی، وەک شمماعیرانێکی

 هاوڕای؟ بۆچوونە ئەو گەڵ لە چەند تا. پارێزراوە یەوە هێدی مامۆستا الیەن
 
 بە. نەهێنما رێبمازە لەو وازیمان راسمتی بە شماعیران خمۆی. رێبمازە ئەو سمەر نەگەڕاونەتەوە شاعیران نا :سووڵ سووڵتانی ره

 رۆژهەاڵت لە بەاڵم. بممڕایەوە نووسممین لە شممێوازە ئەو هەردی ئەحمممەد دوای باشمموور لە. كوردسممتان رۆژهەاڵتممی لە تممایبەتی
 جەاللمی و پیربمادینی لوقممانی و گەردیگالنمی ئەممین و ئاسمۆ مامۆسمتا نموێ نەوەی لە دواتمریش و مماوە هەر هێمدی مامۆستا
 بمێ، راسمتی ئەوەی. نما یان كراوە پێ چم نازانم دەڕۆم شوێنیاندا بە وا هەر ئەمنیش و بەردەوامن حەبیبی هادیی و نەجاڕی

 هەركامەیمان دوایمانە بەو نوێخوازیشممان پاش شاعیرانی و خۆیان نوێخوازیی رێچكەی لەسەر هەر كوردی نوێخوازی شاعیرانی
 بڵێمی نەخوێندەوار خەڵكی بۆ شیعر نەماوە ئەوە باوی ئیدی وایە پێیان و كردەوە تاقی دیكەشیان سەمەرەی و سەیر رێچكەی

 لێمی س کمه  یمه وه ئه ی که باشترینه شێعر و نییە شێعر ئیدی ئەوە گەیشتن تێ شێعرێك لە ئاسایی خەڵكی ئەگەر وایە پێیان و
 یڵێم ده و ن بمه ده نماو  مژه گمه  بمه ڵک خمه و ن کمه ده یی گلمه  وه نایخوێننمه یمان نماکڕن یان کمه کتێبه ڵک خمه  که دواتریش گا، تێنه
 وا شمتی دیمكەش كموێی لە نمازانم. تمایبەتە بۆچموونێكی ئەوەش. نووسمیون داهاتووممان سماڵی 7111 ی وه نه بۆ  ئێمه یناکا قه

 و باشممترین بممم ئاگممادار ئەوەنممدەی. دەزانممم فارسممی هەر مممن. هەیە وا شممتی دیكەشممدا میللەتێكممی چ ئەدیبممی نێممو لە. هەیە
 چێمژ خەڵكەكەیمان زۆریمنەی النیكەم كەس هەموو نەڵێم ئەگەر كە ئەوانەن نوێیانەوە و كۆن بە فارس شاعیرانی گەورەترین

 خەڵكممی زۆریمنەی نووسممیوە،" خموا " بممۆ شمیعری تەنیمما وایە پێیمان كە شمماملووەی ئەو تەنمانەت. وەردەگممرن شمێعرەكانیان بە
 .وەردەگرن لێ چیژی

 
 نەخێممر. بممووە نەزۆك یممان بممووە خممراپ دراوە هەوڵەی ئەو نمماڵێم ئەمممن. پێممیە گمموتن بممۆ قسممەی هێشممتا غەزەل دەڵممێم ئەمممن

 جەلیمزادە قوبمادی و پەشمێو عەبدواڵ نەمرەكەی كۆبەرهەمە و شێركۆ پەپوولەی دەربەندی وەك نەمری و گەورە زۆر بەرهەمی
. نەبمووە چماوەڕوانكراوە لێمی ئەوەی بەاڵم. داوەتەوە باشمی بەرهەممی بمێ راسمتی ئەوەی. كەوتووەتەوە لێ غەمباری جەمال و

 سممەردانیان جممار سممێ و دووجممار بممێ خممۆش پێممی خمموێنەر كە لەوانەن دەگمەنیممان زۆر نوێخممواز شمماعیرانی شممێعرەكانی دیمموانە
 .بكاتەوە

 
 شممێعری غەزەل، هەجممو، بممزانم مممن هینممدەی و دەکەیممت کممار دا شممێعریی بممواری زۆر لە تممۆ پرسممیار دوا وەک :قاسوومی توواهیر
 رەنگیمان دا تمۆ کارەکمانی لە یەکتر شانی بە شان تریش بوارگەلی رەنگە و خۆماڵی وەزنی سەر لە شێعر تەنانەت و بەرگری
 دەبووی؟ سەرکەوتووتر بەر، گرتبا تایبەتت بواری یەک دا هەموان ناو لە ئەگەر نییە وا پێت. پێش دەچنە و هەیە
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  لمه رکام همه  وانمه ئه.  وه رگرتبێممه وه لمێ ی دیکمه ی کمه بواره ی وزه کامیمان همی   وانییمه پمێم ئێسمتاش نما، :سووڵ سوووڵتانی ره
  بمه  نییمه خمۆش ل زه غمه فمۆرمی  بمه ماسمی حه شمتی  وێنمه بمۆ.  وه ناکرێتمه پمڕ پێمی ویتر ئه  که  وه نه که ده پڕ لێنێک که  وه که الیه
  داینماوه خمودا س بمه ل زه غمه  کردووه کانم رگه پێشمه تیی ئازایه باسی تێیدا  که مزگێنی ی که شێعره ک وه  خۆشتره خۆماڵی کێشی
 .نابێ پیر ل زه غه. ڤینداری ئه زموونی مه و باس بۆ
 

 ٢١١١ی فێبریوێری ١١: ڕێکەوتی  -  رۆژهەاڵت تایمز: سەچاوە
 

------------------------------------------------- 
 
 

 هێلكە مریشكەكانی بن قازی ئێمە
 

 زۆر دڵمی سمامناك شمێوەیەكی بە ، هەڵێنمێ گمورگ بێچموە.. جموچكە جێمی لە مریشمك رۆژان لە رۆژێمك ئەوەی ترسی لەوانەیە
 دیكەیممان شممتی و  مممراوی و  قمماز و  مریشممك و  قەل بمماپیرم ممماڵی بیسممتوومە و   دێ وەبیممرم ئەوەنممدەی.  داگرتبممێ پیمماوی گەورە
 بەوان ئەوەنمدەی. بموو پێیمان دونیمای شمایی بماپیرم. رەنگێمك لەهەمموو الری، كەڵەشمێری هێلكەكەر، مریشكی. كردوە بەخێو

. دەڵممێم پێممت ئێسممتا چممۆن؟. دایممن تێممك لێممی تلەڤزیممۆن بەاڵم. نەبمموو منممداڵەكەی و  ممماڵ لە ئاگممای نیوهێنممدە رادەگەیشممت
 لە ئمماوڕ نەكرابممێ پێممی بمماپیرم ئیتممر تەلەڤزیممۆن داهمماتنی لەگەڵ وانەبممێ پێممت راسممتی، بە كممردین وێرانممی ممماڵ تەلەڤزیممۆن

 .كردین ماڵوێرانی و كرد بەسەرماندا قوڕی تەلەڤزیۆنی بەرنامەیەكی راستیدا لە. نا.بداتەوە پەلەوەرەكانی
 

 بمۆ. ببموو شمەیدا و  شمێت بۆیمان باپیرم. دەدرا نیشان سەمەرەی و  سەیر پەلەوەری كاناڵەكانەوە لە یەكێك لە ناشەوێك شەو
 لە كەسیشممان. نەدەكەوتمن دەسمت لێرە بەاڵم.  بفرۆشێ پەلەوەرەكانی تەواوی بوو حازر  هەبێ ئاوای مریشكێكی چەند ئەوەی

 قەلێكممی یممان مریشممك هممێالنەی لە ئممێمە و بنێممرێتەوە بممۆ مریشممكانەمان جممۆرە ئەم هێلكەیەكممی النممیكەم نەبمموو واڵت دەرەوەی
 تمێكەاڵوێكن و  كمراون دروست  نوێ زانستی بە ئەوانە كە گوتبوو پێی بابم رەفییی دوكتورخدری.  هێنێ هەڵی و  داینێین كورك
 تەمەنممی بەداخەوە  هەبممێ ئمماوای مریشممكێكی دانە بمموو ئەوە ئمماواتی بە هەمیشممە كە بممابەگەورەم. مریشممك و  قمماز و  قەل لە

 قەراغ قامیشمەاڵنەكەی كردبمووە رووی سمەمەرە و  سەیر مریشكی هێلكەی پەیداكردنی مەبەستی بە كە ئێوارەیەك و   نەگەیشتێ
 و  دەگمری هەر و رەشپۆشمە هەر و نەگرتووە خەنە لە سەری ئێستایە كە ئێستاش نەنكم و  نەیهێناوە بردی سەرەی ئەو ئاوایی
 .خوارد سەری تازە مریشكی نەبوو رازیی رەسەن و  كۆن مریشكی بە  دەڵێ
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 وابمموو پێممی و دەهممات سممەمەرە و سممەیر پەلەوەری بە كەیفممی ئەو وەك كە بابیشممم ئەوجممار بمماپیرم سەروشمموێنبوونی بممێ دوای
 لە مریشمكێكی هێنمای. مریشمكانە جمۆرە ئەو كردنمی دروسمت فكمری كەوتە وایە، دنمدووك بمێ مەلی وەك پەلەوەر بێ میللەتی
 هماتە گەڕەكەماڵێكمان نەدەكرد؟ چیی زەبەالحەدا قەلە ئەو بن لە بەستەزمان مریشكی بزانێ خودا جا. كرد چا قەلێك نێرە

 بە دوكتمور. كمرد همێلكەی پێمنج نەچموو  پمێ هێنمدەی مریشمكەكە. كمرد چما لێمی. نەبموو قسمانە لەو گوێی بابم بەاڵم. سەیری
. كمڕی دیكەشممان قمازی  سمێ. هەبموو قازممان دوو تەنیما ئمێمە بەاڵم.  بنمێ كموركی قمازێكی وەبەر همێلكەیەی هەر گموت بابمی

 نەك. دەبینمی قازمریشمكەوە و  مریشمك¬قەل بە خەونمم شمەوانە. بێمتەوە نزیمك لێیمان نەبوو بۆی كەس. نان وەبن هێلكەیان
 شممتی و  قازمریشممك و  مریشممك قەل ئەوانممیش و  بتممروكێنن هممێلكە قازەكممان بمموون ئەوە چمماوەڕێی دوژمممن و  دۆسممت ئممێمە، هەر

. دەبمین مەشمهوور زۆر و  تێمدەكەن رووممان جیهانییەكمان میمدیا  دەرێ بێمنە همێلكە لە جوچكمانە ئەو وابموو پێی بابم. واببینن
 هەردووكیمان بموو دیار. دەگێڕاوە دایكمی بۆ لەرزەوە و  ترس بە بەیانی. دیتبوو ئاڵۆزی زۆر خەونێكی بابم شەوان لە شەوێك

 ئەو بمابم. ”هەڵێنماوە بێچوەگورگیمان جموچكە، جێگمای بە قازەكمان دا خەونمێم لە”:دەیگموت بمابم. دەلەرزیمن هەڵ ترسان لە
 .وەدەركەوت نیگەرانیەوە بە رۆژە

 
 هەر. دەكمرد بابمیمان سمەردانی زۆر خەڵكێكمی. داگرتبموو واڵتمی هەمموو ئمێمە، قمازی بمن مریشمكەكانی همێلكە خواسی و باس

 خەونەكەی پێمموایە. نەترووكما  پمێ هێلكەیمان و  بموون وەڕەز قازەكمانیش ئێمە، هەر نەك. دەدایەوە لێكی جۆرێك بە كەسەی
  لمێ گورگیمان بێچموە قەلمریشمك لەجێمی و بێمت ئەگەر دەترسمێن لەوە قازەكانیش دەتگوت. گەیشتبوو ئەوانیش گوێی بە بابم

 هێلكەكانیمان نەیمدەوێرا دەروجیرانمان زممانی لەبەر بەاڵم بموو لێ حەزی دڵ بە بابم. تێدادەچن ئەوان جار یەكەم  بێتەدەرێ
 چ. دەم فڕێیمان چمۆن ئماخر. نماڵێن  پمێ چماكم چمی خەڵمك دەیگموت. بمدا فڕێیمان  دەگمرێ دەسمت هەتا و   دەرێ بێنێتە بن لە

 !؟!بدەمەوە؟ خەڵكی جوابی
 
 لەسمەر شەوان لە شەوێك قازەكان و بكا رەحم خودا بەشكم دەپاڕاوە و هەڵنەدەگرت بەرماڵ سەر لە سەری ئێوارێ هەتا رۆژ

 پێمی بەردەوام. ببموو تماڵ  لێ ژیانی تۆقاندبوو وای خەونە ئەم. بوو رازی قازەكان مردنی بە بابم. هەڵێن ڕەق هێلكەكانیان
 ئممای“. بممدڕن ئەویممش زگممی دێممنن هممورووژم و  هەڵممدەبڕن قازەكممان گەرووی و   دەرێ دێممنە هممێلكە لە گممورگ بێچمموە پێممنج وابمموو

 هاوارێممك حەوشممەوە لە دەهمماتەوە، خممدرەوە دوكتممور لەالی بممابم كە تاریممك شممەوێكی”  كممردم؟ مممن بمموو چ كممارە ئەو خممودایە
 زانیبموو وای بابم. كەوتبوو دا دەستی بەر لە رەش گڵۆڵەیەكی وەك شتێكی و  دەكرد دایكمی بانگی بابم  گەیشتمێ كە. هەستا
 سمەری تەپڵمی لە گۆچمانێكی خمۆی هێمزی هەمموو بە بمۆیەش هەر و   دەرێ هماتۆتە هێلكەمریشمكەكانە نێمو گمورگی بێچوە ئەوە
 و  نممۆێ هممێلكەی هەرچممی لە ببممۆوە پەشممیمان دڵ بە بممابم. دەگەڕا وەراسممت بمموو خەریممك بممابم خەونەكەی. راكێشممابوو دایكممم

 .تازەیە مریشكی
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 بمرا سماڵێ ئەوێ ئەوەتا. بێنن وا شتی و تازەگەری و نوێگەری لە واز كاكە نایە پێوەمان. پێوەنایە نوێمان شتی” : دەیگوت
 گوێممدرێژە بە قاچمماخچییەكەم ئممامۆزا. راوەسممتا دڵممی خممۆوە لە ،.كڕیبمموو تممازەی مرادخممانی دەسممتێكی شممەوەی ئەو گەورەكەم

 لە هەر بابیشممم. كممرد قممۆڕی دا لممێ لووشممكەیەكی ئێسممترەكە رێممیە لە كممڕی، ئێسممترێكی چمموو نەبمموو، رازی خممۆی رەسممەنەكەی
 هەرچمی لە حاشا. تێداچوو و نەهاتەوە هەر و رۆیشت ئەفسانەییدا پەلەوەری هێلكەی شوێن بە و وەسوەسەیەدا ئەم سۆنگەی

 “. …و نوێ شتی
 

. قازەكمان گموێالكی و سمەر وەرگەڕایە گۆچمان بە و  قازەكمان كموالنەی دایە غاری خەڵك قسەی لە گرتن  گوێ بەبێ بابم ئیتر
 دەكمرد خمودای و  نماوێ تازەم مریشكی بم ساڵمەت خۆم كوڕە: گوتی و  دان تووڕی گرتی دەست هەتا و  دەرهێنان لەبن هێلكەی

 .بڵێن با دەڵێن چ خۆیانە كەیفی خەڵكیش جا. دەنایەوە سەری پەلەوەر بەبێ میللەتەش ئەو
 

 ٢١١٢ی جانێوێری ١٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژپرێس  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 
 

 ئیرۆتیزم لە دەقی كوردیدا
 

 :گوتموویەتی پموختی بە و كمورتی بە زۆر ئیرۆتیزممدا پێناسەی و تاریف لە مەعرووفی عەباسی ئێران بەناوبانگی نووسەری
 .جوانی دۆزینەوەی ئاشیانە واتە ئاشیان، جوانیی دۆزینەوەی واتە ئیرۆتیزم"

 
 دەسمت ممیللەتەوە ئەو نووسمراوی ئەدەبمی لە نمابێ كوردیمدا، ئەدەبی لە ئیرۆتیزم سەرچاوەكانی یەكەم ناسینی بۆ من رای بە
 گممۆرانییە و بەیممت و حەیممران بنمماوانی و بممنج بچیممنەوە و بگەڕێیممنەوە دواوەتممر بممۆ زۆر زۆر پێویسممتە بەڵكممو بكەیممن، پممێ

 ...شەددادی باخەكەی بە بمینی بەمن حەیرانەكەم كچەتیمە سینگی: دەڵێ حەیرانبێژ دەمەی ئەو. فۆلكلۆرییەكان
 
 : یان
 

 و مەرجان كاغەزێكی بە دەكەم بۆ خۆمت سینگی ئەمن دەڵێ، ك  ئەوە
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 فەرەنگی قەڵەمێكی بە دەكەم بۆ خۆمت مەمكی
 عیلمێ دوازدە مەالی وەكوو رۆژێ هەتا شەو

 موتااڵیە بكەیتەوە لەسەر
 (كەردار عەلی گوتنی سوارۆ، بەیتی)
 

 خمموانی شممەش هەر كۆمەاڵیەتییەكممان بەنممدە و كممۆت و دابونەریممت دەمەی ئەو هممونەر كە بچممێ، لەبیممر ئەوەشمممان نممابێ بەاڵم
 شمماراوەكانی بەشممە وێنمماكردنی دەكمماتە روو ئیتممر دەكەنەوە، بەرتەسممك ئارەزووەكممانی و حەز بممازنەی و دەگممرن لممێ ئومێممدی
 همونەری دیمەنێكمی وەك ئەدەبییەكاندا سەنعەتە و وێكچواندن و خوازە دووتوێی لە و خۆشییەكان و چێژ باسكردنی و جەستە
 دەبێمتە لمێ لێموانی ماچی و جاحێالن كانیی دەبێتە لێ حەیرانەكەی نازدار گەردنی قووڵكی كاتەدایە لەو. دەكاتەوە وێنایان
 :ژیان ئاوی

 
 كانی لە بینێ بێنە، دەمەكەت

 ئاوەدانی بۆ شەكراو، ببێتە
 
 :یان 
 

 كافێكە و میم دوو سینگت
 تەوافێكە ماچێكت هەر
 

 ئمێمەدا نووسمراوی ئەدەبمی لە بەهێزتمر زۆر دواتر و هەیە ئیرۆتیكییان تەواو زمانێكی بەیتەكوردییەكان و حەیران و گۆرانی
 ئیرۆتیمك ئەدەبی كە بچێ لەبیر ئەوەمان نابێ حاڵەشەوە بەو بەاڵم رووتی، لووتكەی دەیگەیەنێتە رەزا شێخ كە دەركەوتووە

 و وەسمتایەتی و ئەدەبمی جوانكماریی و سمتاتیكا بەڵكمو بمێ، هەڵماڵمدراو هەمیشمە نیمیە زمانێك ئیرۆتیك ئەدەبی زمانی یان
 وەسمتایەتی ئەو ئەوەتما. دەگێڕێمت بنەممایی و سەرەكی دەورێكی شاعیرانەیدا پەیڤی و وتە رازاندنەوەی لە شاعیر شارەزایی

 دەمەی ئەو یمان كموردی، ئەدەبیماتی ئەدەبییەكمانی شاكارە لە یەكێك دەكاتە مەستوورە بۆ نالی شیعرەكەی كە شارەزاییەیە و
 :دەڵێ نالی

 
 كردووە شكۆفەی تازە نەوبەرە بااڵت نەخلی
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 كردووە كەی مەمەت ئەو دێ لەدەم شیرت بۆی كە تۆ
 
 ئەوەڵممی چممرۆی و شممكۆفە بە تازەپێگەیشممتووی مەمكممۆڵەی قوتبمموونەوەی و نەخممل بە بەردەمممی سمموژەكەی بممااڵی چوانممدنی لە

 بكمات جموان و تیشمكەڵە كچمۆڵەیەكی باسی دەیەوێ ئەوەی الی دەباتە سەرنجمان شیعرەكەیدا دێڕی یەكەم لە هەر بەهارێ،
 واتە" دێ لەدەم شممیرت بممۆی" هێنممانەوەی بە و دەوەشممێنێت سممتاتیكییەكەی زەبممرە دووەمممدا دێممڕی لە ئیتممر دەگمماتێ، تممازە كە

 نمالی و شمیعرە ئەركی سەرەكیترین راستیدا لە ئەوەش و رادەچڵەكێنێ خوێنەر كردووە، كەی مەمەت ئەو بەاڵم ساوای، هێشتا
 و راچڵەكممممین ئەو تووشممممی سممممتاتیكی چێممممژی لە جممممگە خوێندنەوەیممممدا لەگەڵ خمممموێنەر كە بممممووە سممممەركەوتوو زۆر تێیممممدا

 .دەبێ سەرسووڕمانەش
 
 ئەنمدامە و نهێنییەكمان الیەنە شماعیرانەی دەرخسمتنی و وەستایانە نواندنەوەی و شارەزایانە وێناكردنی ئیرۆتیك كورتی، بە

 ئەدەبممی. دەگەیەنێممت بەخمموێنەر سممتاتیكییش چێژێكممی بەپممێچەوانەوە بگممرە بكممات، بێممزار خمموێنەر ئەوەی بەبممێ شمماراوەكانە،
 :سەرچاوە دوو سەر دەچێتەوە پاشخانەكەشی ئیرۆتیكی، وێنەی لە لێوانلێوە كردووە، پێ دەستی شیعر بە كە كورد نووسراوی

 
 (ژن بۆ پیاو و پیاو بۆ ژن) بەرامبەر رەگەزی جوانییەكانی مەسەلەی بۆ كورد روانینی و زەین -١
 نێموانی: نمموونە بمۆ. جموان تمابلۆیەكی بكەیمتە وێنەیەكمی هەر دەكمرێ كە بموارەوە، لەو زارەكیممان ئەدەبمی دەوڵەمەندیی -٢

 .شەدادە باخی دەڵێی مەمكی و سینگ
 

 ...كەم مەم و سینە لە بۆنی بگوشم، شلكەڕانی :دەڵێ كە هێمن یان
 
  یان
 
 (هەژار) باڵوە بیرم خڕت مەمكی دوو لە"
 

 پێمی وا ناسمكەیە و هەسمتیار هەودا ئەو هەڵمداوێرێ، لێمی و دەكماتەوە جیما سێكسمی شمیعری و ئماڵووش لە ئیرۆتیك ئەوەی
 و حەیمما پەردەی كە ئەوەدا لەگەڵ شمموێنە، ئەو دەگمماتە كە شمماعیر. شمماعیرانە جوانكمماریی و هممونەر یممان سممتاتیكا دەگمموترێ

 قسمەكردنی و ئاسمایی حماڵەتی لە دەكمات، جەسمتە ئەنمدامی هەنمدێ بڵمێم روونتمر یان شتێك كۆمەڵە باسی و الدەدات شەرم
 بگمرە گمرێ، ناممان شمەرم نەك دەیهێنێمتەوە، بەرهەمەكەیدا لە شاعیر كە بەاڵم بێنێ، ناویان دەكات شەرم بنیادەم رۆژانەدا
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 و شمماعیر سممتاتیكییانەی روانینممی بممۆ دەگەڕێممتەوە ئەوەش. دەگێممڕێ جەسممتەی و رۆح لە جوانیشمممان و خۆشممی تەزوویەكممی
 كمورد ئەدەبمی كمرد، باسمم وەك دیمارە. زینمدوودا وێمنەی و ناسمك وشمەی چوارچێموەی لە روانیمنە ئەو سەرلەنوێی داڕشتنەوەی
 و بمممدات بممموارە لەو نەیتوانیممموە جەلیمممزادە قوبمممادی هێنمممدەی كەس ئێستاشمممماندا شممماعیرانی لە و وێنمممانە لەو پڕاوپمممڕە

 .بپەڕێتەوە سەركەوتووانەش
 

 خەروارێك لە مشتێك ئەوەش
 وت شکه ئه

  لیزاده جه قوبادی
 الی؛  وه رێینه  بگه با
 ستێو  رده به م که یه
 نم گه  گوڵه م که یه
 .نێچیر م که یه
 .ئاو  دلۆپه م که یه

 ، کن  وه بچینه
  ترێ  هێشوه م که یه
 .ورووژان ی برییه م که یه
 ڵ، وه هه کن

 .ت رائه به خوڕی  خوڕه
 ... ماڵ م که یه ناو  وه بچینه
 بوو تیا ندی خوداوه نه  که
 رو یامبه په  نه
 .کتێب نه

  ئارامگه م که یه  وه برۆینه
 تیایدا،  که

 رووتتر سمتمان
 .تمان روومه  له
 تۆ، و من
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 واسین ڵده هه' با' لیێکی  به کانمان جله
 و
 ناو،  وه ڕێینه گه ده
 رووتی مژی و م ته
 

 ٢١١٥ی فێبریوێری ١٥
 

-------------------- 
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 ٦١٠٢: بابەتی ساڵی  
 

------------------------------------- 
 

  رزگاریی ژن بە خۆڕووتكردنەوە وەدی نایە 
 

 دیمانە
 

 بە رۆژە ئەم لەسممەر تممایبەت سمممیناری و کممۆڕ و زۆر باسممی و قسممە ژنممان، جیهممانیی رۆژی لەگەڵ هاوکمماتە مارسممی هەشممتی
. نمایە وەدی ئەوتمۆش گمۆڕانێکی و دەکمرێ ژنمان ممافی لە بماس ساڵێک هەموو دەچێ، بەرێوە کوردستان باشووری لە تایبەتی

 هەشممتی رۆژی و ژنممان پرسممی لە بمماس ڕەخنەگممرانە خوێنممدنەوەیەکی بە سمموڵتانی ڕەسممووڵ وەرگێممر و نووسممەر دیمممانەیەدا لەو
 بماڵو ممارس ی8 لەسمەر جیماواز سەرنجی و ڕا دەدا هەوڵ کورد رۆژی دەداتەوە، کورد رۆژی پرسیارەکانی وەالمی و دەکا مارس

 .بکاتەوە
 

 لەو هەیە کموردی حموکمڕانییەکی پێمیەی بەو کوردسمتان باشمووری لە تمایبەتی بە مارسمدا ی٨ لە ساڵێ هەموو :رۆژی کورد
 دەڕوانی؟ رۆژە لەو چۆن نووسەرێک وەک تۆ وەرێدەخرێ، ژنان بۆ سمینار و کۆڕ و دەکرێتەوە رۆژە ئەو یادی بەشە،

 
 و كوردسممتان لە كە دەڕوانممم یەكسممانیخوازانە ژنە ئەو هەممموو خەبمماتی لە و رۆژە لەو رێممزەوە بە مممن :ڕەسووووڵ سوووڵتانی

 نمانپێوەخواردن و رواڵەتمی دروشمی كۆمەڵێك لە دەیبینم ئێستا تا ئەوەی بەاڵم. تێدەكۆشن بەرابەری و یەكسانی بۆ جیهاندا
 بنەممما گمۆڕینی هەوڵمی شمت هەمموو پممێش دەبمێ ژنمان. نمابێ دروسمت كۆنفرانسممانە و كمۆڕ جمۆرە بەو ژنمان ممافی. تێنەپەڕیموە
 ئەو بەاڵم. وەرگیممراون بیابممانەوە نەریتممی و كولتمموور لە فكرییممانەی بنەممما ئەو. بممدەن كوردەواریمممان كممۆمەڵگەی فكرییەكممانی

 و تاسولووسمكردن خمۆ و ئارایشمتكردن بە چمی؟ بە دەگمۆڕی؟ چمۆن كمورد پیماوی فكمری دەگمۆڕدرێن؟ چمۆن چەقبەستووانە بنەما
 لممێ چێژیممان پیمماو تەنیمما كە بكمما دەربمماز شممتانە لەم خممۆی كممورد ژنممی پێویسممتە. نمماكرێ خشممڵوبەرموور و زیڕكممڕین و مممۆدە

 بڵمێن بنەممااڵنەی ئەو دەگمەنمن. رەخسماوە كمورد ئمافرەتی بۆ خوێندن هەلی ئێستا. كراوە كۆیلە پێ ژنیان رۆحی و وەردەگرێ
  و هەنگاو گرینگترین كەواتە دەی. دەگمەن بە مەگەر نەماوە دەمێكە فكرە ئەو. ناخوێنین پێی كچە منداڵەكەمان چونكە
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 .پێشكەوتنەكانیان هەموو بنەمای بكەنە دەبێ خوێندن. خوێندنە ئەویش رەخساوە، بۆ دەرفەتیان و هەل گەورەترین
 
 (بەرچاوە و زۆر ئافرەت رێژەی كوردستانیش هەرێمی زانكۆكانی و ئێران زانكۆكانی لە ئێستا هەر) زانكۆ چوونە ژنان كە
 
 وەرگرت دكتۆرایان: ژن كە

 وەرگرت جۆراوجۆرەكانیان بوارە پسپۆڕیی
 

 ئەندازیار بوونە
 ژمێریار بوونە
 سیاسی بوونە
 بازرگان بوونە
 و هونەرمەند بوونە

 
 همزری و فكمر بەسمەر بنەڕەتییمان گمۆڕانێكی ئوتوماتیمك ئەوە كمرد، دنیما پێشكەشی تازەیان شتی و داهێنەر و نووسەر بوونە

 .كتبی قسەی و دروشم بە نەك دەتوانن، شتانە بەو تەنیا. هێناوە پیاواندا
 

 كورد ژنی رۆژەی ئەو هەتا ...كردووە كۆیلە و دیل تێدا ژنیان كە پیاوانن تەڵەی و داو بەرموور و خشڵ
 

 و ئارایشتكردن
 و زێڕكڕین

 و خشڵوبەرموور
 

 نممابێ بكمما، بممۆڵ بممۆڵە نممابێ بكمما، كەس لە گلەیممی نممابێ بممێ، ژیممانی سممەرەكییەكانی خەونە جلمموبەرگ مممۆدێكی و رۆژە هەر
 و بیممر و گورجوگممۆڵتر خەبمماتەكەی دەبممێ دەچەوسممێنرێتەوە زۆر مممیللەتەی ئەو دەڵممێم، خممۆم بەحمماڵی بەش مممن. بكممڕووزێتەوە

 بەهمی  نەوێ، خۆشمتر بەرمموور و خشمڵ لە كتێبیمان ژنان تا وایە، ژنیش مەسەلەی بۆ. نابێ رزگار ئەگینا بێ قووڵتر هزری
 .بیكەن دەبێ خۆیان... بكەین بۆ هیچیان ناتوانین پیاویش ئێمەی و نادا دادیان كۆنفرانسێكیش و كۆڕ هی  و ناگەن
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 :دەڵێ هەیە جوانی شیعرێكی جەلیزادە قوبادی
 
 دەبێ كپ هاوسەرەكەم كە

 دەفتەرێ الشانی لەسەر
 
 زێڕینگەرێ جامخانەی نەك دەبینێ خەو باڵدارەوە شێعرێكی بە
 

 رزگار ئێمەش تەنانەت نابێ، دروشمیش یەك بە پێویستیان گرتەوە، ژنان بۆ ئارایشتكردنی و زێڕ جێگەی كتێب كاتێك هەر
 .كۆیلەیە دیكتاتۆرێكی دەكاتەوە، بەرز ژندا بەسەر دەنگ بۆیەش كۆیلەترە، پیاو بێ، كۆیلە ژن تا چونكە دەبین،

 
 نەیتوانیمموە نیمموەیە ئەو بممۆچی وەربگممرین، بنەممما بە وتەیە ئەو ئەگەر کممۆمەڵگەن، نیمموەی ژنممان دەگمموترێ :رۆژی کووورد

 بکا؟ دەستەبەر خۆی مافەکانی
 

 پیماو هیمی لە ژن مێشمكی كە نەیسمەلماندووە لێكمۆڵینەوەیەك همی . مەعمریفییە مەسمەلەیەكی مەسمەلەكە :ڕەسووڵ سوڵتانی
 خوێندنمدا، لە رەخسماوە كم  و كمور بمۆ  لەبمار دەرفەتمی ئێسمتا. بڕەخسمێ هەردووكیمان بمۆ دەبمێ لەبمار دەرفەتی بچووكترە،
 بە دەبمێ كمۆمەڵ نیموەكەی دوو هەر رزگماربوونی. گەڕ بمخەنە كەنماڵەوە لەو خۆیمان همزری و هێمز هەموو دەبێ كورد ئافرەتی
 دانما، خۆیمانەوە تەنیشمت لە كتێبێكیمان ئاشمپەزخانەكانیش لە تەنانەت كورد ژنی كاتێك هەر. دروشم بە نەك بێ مەعریفە

 و نووسمەر ببمنە ژنان با ...ەرێگەی تاقە قووڵبوونەوە و خوێندنەوە و كتێب ...ندەبڕ ئاشپەزخانە سنوورەكانی دڵنیابە ئەوە
 شماجوانی دەبنە كە نەنازن بەوەوە چیتر و وەرگرن خەاڵتەكان و سینەما دەرهێنەری ببنە با. وەرگرن نۆبڵ و ئۆسكار خەاڵتی
 ...نكۆمپانیاكا بازرگانیی ئامرازی و فاشیۆن مۆدێلەكانی و مانكەن یان واڵت

 
 :دوای ئەوەش

 
 ناسینی یانی خۆناسین. مەدنەوە لێك خراپی. مەعریفی خۆناسینی. خۆناسین پلەی بگاتە شتێك هەموو پێش دەبێ كورد ژنی

 دەردو و كمممۆمەڵگە ناسمممینی بمممۆ هەڵگمممرێ دووەممممی هەنگممماوی دەبمممێ ئەوكممماتەیە. شممماراوەكان پوتانسمممێلە و توانممما هەمممموو
 تەوراتمی و ئینجیمل و قورئمان ئمایەتی یەك هێشمتا دەكا، قسە مافخوازییەوە نەفەسی بە هەیە ژن. كۆمەڵگە نەخۆشییەكانی

 جۆرێممك تەلەفزیۆنەكممانەوە شاشممەی لەسممەر دەێ دەچەوسممێنێتەوە ژن دیممن كە بیسممتووە لەوی و لەم تەنیمما نەخوێنممدووەتەوە،
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 وردی بە وەرە ممن، خوشمكی. لێمی شمارەزایە و كمردووە لەبەری فمییهە و لێكمۆڵینەوە و تەفسمیر هەرچمی بڵێمی وەك دەكا قسە
 همی  لە دیفما  نمامەوێ لێمرەدا ممن. بمكە كەوی و شمەن خۆت لێكدانەوەی و ئەقڵ بە بخوێنەوە، كتبێەكانیان و ئایین مێژوو،
 هێنمدەی دەكەی، مافەكانمت باسمی و تیڤمی شاشمەی سمەر دێمیە مەالیەك لەگەڵ كە یەكسمانیخواز تۆی دەمەوێ بكەم، ئایینێك
 ئمایەتی سمەد تمۆ. كولتموور بە بمووە تێیمدا ئمایین كە بمكەی كۆمەڵگەیەك بۆ قسە ناتوانی ئەگینا بزانی، دین عیملی مەالكە

 شمیعەكانت و ممالیكی و حەنەفمی و شمافعی فییهی و نەخوێندبێتەوە ئینجیلت و تەورات جار سی بیست و نەبێ لەبەر قورئانت
 قوتبممت سممەید و بەننمما حەسممەن كتێبەكممانی و بوخمماری و موسمملیم سممەحیحی و تەمیممیە ئیبنممی كتبەكممانی و نەخوێنممدبێتەوە
 ناشمتوانی. بمكەی كۆمەڵگما  و ئەو بمۆ قسمە غەربمی تیۆریی بە و دابنیشی مەالیەك بەرەنگاری بێی ناتوانی نەخوێندبێتەوە،

 ...یبكە دەسنیشان خۆشت الوازەكانی و بەهێز خاڵە تەنانەت
 

 ...بخوێنەوە قووڵییش بە جا بكە، پێ دەست دەوروبەرتەوە و خۆت لە خوێندنەوەكەشت و بخوێنەوە كەواتە
 

 کمۆمەڵگە وەک و نەکەن ژنمان ممافی باسمی مارسمدا ی٨ رۆژی لە چیتمر کە بگەن مافەکان بە دەتوانن کەی ژنان :رۆژی کورد
 بکەین؟ تێپەڕ دیکە رۆژێکی هەموو وەک رۆژە ئەو پێشکەوتووەکان

 
 و نموخبەیەكن تەنیما و رێمگەیە لەسەرەتای بكا، خۆی مافەكانی داوای ماوە زۆری كورد ژنی من باوەڕی بە :ڕەسووڵ سوڵتانی

 دژایەتیمی لە ژن ممافی زۆریمان هەرە بەشمێكی دەوێ، چیممان نماڵێن روونمی بە و نەكمردووەتەوە سماغ خۆیمان هێشتا ئەوانیش
 هەمموو لە و بڵمێ پیماو بە قسە و بزانێ سووك بە پیاو ئەوەیە ئازادیخواز و ئازا ژنی وایە پێیان و دەكەن پێناسە پیاواندا
 خۆیمممان هێشمممتا و دەكەن كمممۆپی بمممۆ ئەورووپیممممان جۆرەكمممانی هەر جمممارێ بەشێكیشمممیان نمممازانم بەهمممی  پیممماو بڵمممێ جێمممیەك

 بەالی ئمازادی و پێشمكەوتن چەنمدەیە؟ و چیمیە دەیمانەوێ ئەوان رزگمارییەی و ئمازادی شێوە ئەو ئەوەی سەر نەگەیشتوونەتە
 مممامەڵە چۆنمماوچۆنی نیممیە خەڵممكەوە بە پێوەنممدیی هممی  و خممۆیەتی مڵكممی ئینسممان جەسممتەی راسممتە چممۆنە و چیممیە ئەوانەوە
 رایممدەگەیەنم راشممكاوانە مممن حاڵەشممەوە بەو هەسممتیارە تۆزێممك هەرچەنممدە باسممە، ئەو سممەر دێممیە كە بەاڵم دەكمما، لەگەڵممدا
 بە ژن رزگمماریی و ئممازادی وایە پێشممم دەگممرم ئینسممان ئازادییەكممانی لە رێممز وەرگێڕێممك و نووسممەر وەك خممۆم ئەوەدا لەگەڵ

 .نایە وەدی خۆڕووتكردنەوە
 

 وەرێخسممت، کەمپەینیممان و جەنابممت سممەر کممرایە ژنممان الیەن لە بەربمماڵو هیرشممێکی ڕابممردوودا سمماڵی یەک لە :رۆژی کووورد
 چییە؟ جەنابت وەالمی! دەنووسی ژنان دژی تۆ دەگوترا
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 و نووسمممین هەر ئەوانە. نەكمممردووە ژن بمممۆ هیچیممان خۆیمممان لەقەڵەممممداوە، ژن دژە بە منیممان ئەوانەی :ڕەسوووووڵ سووووڵتانی
 نممزیكەوە لە و بممێن ئەوانە. وەردەگممرن مەعممریفە دنیممایەك بخمموێننەوە ژنممدا دۆزی بە خممزمەت پێنمماو لە مممن تەرجەمەكممانی
 كەس كۆمەڵێمك ئەوە. دەكەم چی و كردووە چیم من دەزانن ببینن ماڵمدا و خێزان چوارچێوەی لە من كردەوەی و هەڵسوكەوت

 بمۆ باشی بەرهەمی و كرد منیان قەڵەكەمەی باشی خزمەتێكی چونكە بێ ئازاد گەردنیشیان و خوارد لێ سیاسییان نانی بوون
 .دەكەمەوە باڵوی و چاپ كتێب وەك داهاتوودا لە كە كەوتەوە لێ من
 

 بە هەمیشمەش. نەبموومە ژن دژە قەت بمێ دایكیشمیم پێاڵوەكمانی بنمی تمۆزی حمورمەتی بەر لە النیكەم نیم، ژن دژە من بەاڵم
 لەگەڵ كێشمەم ممن. بمكەن خۆیمان قسمەی و بمێن. نەكەن كۆپی بۆ رۆژئاوام كولتووری بەاڵم بن، پێشەنگ ژنان بووم ئاواتەوە
. بخموێنێتەوە پمێ خمۆی ئینجما و بخموێنێتەوە خۆرئماوا همزری بمێ، همزر خماوەنی خمۆی كمورد ژنی دەمەوێ بەاڵم نییە، رۆژئاوا

 :بكەم باس بۆ ئەدەبیت تیۆریی نموونەیەكی
 
 ئەو رۆژەی ئەو هەتما دەكمرێ، ئەدەبییەكمان رێبمازە جۆرەكمانی و فۆرممالیزم و بنەمماخوازی و هێرمنۆتیك باسی هەمووەی ئەو

 ممن. گموت وای ئیگلمتن تمری و دەڵمێ وا دریمدا ژاك: بڵمێن هەر بما نەخموێنرێتەوە پمێ كوردییان دەقێكی كردەوە بە تیۆرییانە
 .نایەن بەكارم نەخوێنیتەوە پێ خۆمی و نەهێنی شتانە ئەو تا بدەیتەوە، لێك بۆ مەحویم و نالی تیۆرییانە بەو دەمەوێ

 
 دادنمێم سمینگمی لەسمەر ممتفەڕك وەك بمزانە بنووسن، بۆ بۆڤارم دی سیمون دووەمی رەگەزی وەك كتێبێكی و بێن كورد ژنی با
 بەشمێكی بەداخەوە. نما یمان بینماییم بمۆ سموورمە دەیمكەمە بزانە بنووسن، مۆلیر و لسینگ دوریس وەك رۆمانێكی با  نا؟ یان
 مممن كممردەوە بە دەبممێ ئەو حاڵێكممدا لە دەكەن، پێناسممە پیمماودا دژایەتیممی لە خۆیممان رزگمماریی و ئممازادی هەمممووان نمماڵێم زۆر

 …خۆیەوە سەنگەری نێو بێنێتە

 

 ٢١١٢ی مارچی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
  

-------------------------------- 
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 نەورۆز لە ئەدەبی کوردیدا
 

 :هێژا خوێنەری
 

 ڕێکەوتمی لە کە تلێگمرام کمۆمەاڵیەتی تمۆڕی لە ڕاوێمژە ژووری گەورە وتووێژەکانی زنجیرە لە تر یەکێکی بەردەستت، بابەتی
 شاعیر، ،"سوڵتانی ڕەسووڵ" بەڕێز لەگەڵ( ٢١١٢) هەتاوی ی١١٩٥ خاکەلێوەی ی٢
  

 ئیمان مورادوەیسی: دیمانە

  
 ئەدەبمی لە نەورۆز) ممژاری لەسمەر سیاسمی چماالکی مورادوەیسمی ئیممان بەڕێمز پێشکەشمکاری بە و ئەدەبمی توێژەری و وەرگێڕ
 .دراوە ئەنجام( کوردیدا

 
 بمۆ بمێن، بەخێر سوڵتانی بەڕێز سوڵتانی، ڕەسووڵ کاک بەڕێز ئەمشەومان میوانی هاتنی بەخێر و ڕێز و ساڵو وێرای :ڕاوێژ

 چیە؟ نەورۆزهێمای بکەن، بۆ نەورۆزمان لەسەر شرۆڤەیەک باسەکەمان دەسپێکی
 

 وا ...دێ سمماڵ مانمای بە رۆژ لێممرەدا كە رۆژ نوێبمموونەوەی. لەخۆیممدایە مانماكەی رۆژ نمموێ یممان نەورۆز مەسمەلەی :سوووڵتانی
 مان همه  جێژنمه و ئمه لێكۆڵینەوەكمان پێمی بە ...مێمژوو بنماوانی و بمنج سمەر بچیمنە وشمەكە لێكمدانەوەی بمری لە ئێمە باشترە
 واڵتمی خموارووی و ره بمه و ر ده  بێنمه كوردستان كانی وته شكه ئه  له ی وه ئه پێش كان رییه سۆمه  كه ، ه(شتار عه و مووز ته) جێژنی
  لمه.  ره مه سمه و یر سمه ی فسمانه ئه ڵێك كۆممه  بمه  بمووه ڵ تێكمه ورۆز نمه. بمردووه  ڕێوه بمه یان جێژنمه و ئه ڕێن، داگه ئێستا عێراقی
 ڵ گمه له دیمدار بمۆ پشمت ر سمه  ته خسمتووه رگمای ده واڵت پاتشمای ورۆز، نمه رۆژی  واتمه هاردا بمه رۆژی م كمه یه  له  كۆندا ئێرانی

 و اڵت خمه شمدا رۆژه و لمه ر همه.  ڵگه كۆمه كانی توێژه و چین موو هه وتنی پێكه چاو بۆ  شیوه دابه كانی رۆژه و یدا كه واڵته ڵكی خه
 . رگرتووه وه دیارییشی و  داوه كانی نده پێوه و ست ده  به شی پێشكه و دیاری

 
 لە جممار یەكەم بممۆ نمماوچەیەدا لەم كە گەلێكممی  وەك كممورد كممۆنەوە لە دام،" هممێمن" مامۆسممتا بۆچمموونەكەی لەگەڵ خممۆم مممن

. بمووە گرینمگ زۆر بەالیەوە وەرزەكمان گمۆڕانی و گەڕان بمووە، مەڕداری و كشتوكاڵ خەریكی و خوارێ داگەڕاوەتە شاخەكانەوە
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 ئەوان بممۆ شممینكە دەركەوتنممی و بەهممار هماتنی بممڕاوە، لممێ تینیممان و تفمماق كە تمووش زسممتانێكی بەسممەرچوونی پمماش بمۆیەش
 جێژنممی جێممژنە ئەو دەمممارگرژی لە دوور و وردبممین لێكممۆلەری زۆر بمماوەڕی بە. جێممژن بممیكەنە ئاسمماییە و بممووە خممۆش رۆژێكممی
 .بووەتەوە باڵو ناوچەكەدا بە كوردەكانەوە واڵتی لە و بووە كوردان

 
 پرسممیار لێممرەدا ڕۆژ، بەواتممای فارسممیە کەوشممیەکی "رۆز"و  نمموێ بەواتممای "نەو"، پێکهمماتوە دوووشممە نەورۆزلە وشممەی :ڕاوێووژ
 تممما کەیەوە لە نەورۆز وشمممەی هەروەهممما وەرگیمممراوە؟ کەڵمممک فارسمممی وشمممەیەکی لە ڕۆژەدا ئەم ناونمممانی لە بمممۆچی: ئەوەیە

 هاتوە؟ کوێوە لە و هەیە ئێستابوونی
 

 وشممەی ئیسممالم ئممایینی همماتنی پممێش هەتمما فارسممەكانیش لەوانەیە. نیممیە فارسممی شممێوەیەك بەهممی  وشممەیە ئەم :سوووڵتانی
 كردوویمانەتە دەریببمڕن نەیمانتوانیوە و نیمانە و نەبمووە پیتەیمان ئەو چمونكە عمارەب دواتر كە دركاندبێ،( ژ) بە یان(روز)
 پێممان و ئمێمەیە هیمی هەیە شمتیان زۆر دەكەی فارسمی زمانی سەیری كە بەتایبەتی. زۆرن ئێجگار نموونە بارەوە لەو و( ز)

 دیممكەدا شمموێنی و وشممە چەنممد لە فممارس نمماڵێی پممێم تممۆ ...بلممۆقكردن مانممای بە( زدن تمماول“ وشممەی وێممنە بممۆ. فارسممین وایە
 چمونكە ...دەچمێ تماوڵە لە بلمۆق شمێوەی بمكە سمەیر وەرگرتمووە، كموردییەوە تماوڵەی لە ئەوەشمی ئاخر دێنێ؟ بەكار ”تاول“

 و كموردی و عەرەبمی ئەگەر ئەوەدا لەگەڵ ...بمووە وێكچموون بنەممای سمەر لە جاران زۆربەی ناولێنانەكانی پێشدا لە ئینسان
 زمممانی لە زاراوەیەكە بممن فارسممی ئەوەش، دوای. نممامێنێتەوە پممێ هیچممی بممێ بڕواتممان دەربمماوێژین، فارسممی زمممانی لە تمموركی
 ئەوان نماوێكە پهلموانی فارسمیی پهلموانێكە، پارسیی دوورترینەكەیان كە بڕیوە قۆناغێكی چەند فارسی زمانی چونكە. كوردی
 ئەوە كمێن؟ ئێمران رۆژئاوای فارسی ...ئێرانە رۆژئاوای فارسەكانی زاراوەی پەهلوانی فارسیی دەڵێن، خۆیان داتاشیوە، بۆیان
 فمارس دەژیمن و ژیماون ئێمران رۆژئماوای لە ئەوانەی ئەگینا. گوتراوە كورد بە باكوور لە كە كێوییەكانە توركە مەسەلەی هەر
 .هەڵێنجراوە پاڵەوانیك كوردیی لە كە فارسییە زمانی ئەوە كەواتە. كوردن نین،

 
 بەسەرداهاتوە؟ گۆڕانکاریێکی چ ئێستا هەتا کۆنەوە لە نەورۆز :ڕاوێژ

 
 بمووە، وەرزەكمان گەڕانمی و گمۆڕان جێژنمی نەورزۆ كۆندا كۆنی لە ئەگەر. هاتووە پێك شتێكدا هەموو لە گۆڕانكاری :سوڵتانی
. نیممیە سمماڵ و رۆژ نوێبمموونەوەی مەسممەلەی تەنیمما نەورۆز ئیتممر. هماتووە بەسممەردا مانممایی گممۆرانی نممۆزەدەوە سممەدەی لە ئیمدی
 :دەڵێ هێرمنۆتێكدا لە. تێدایە نوێی ئوستوورەی و هێما كۆمەڵێك نەورۆز

 
  هێمایی دەقێكی وەك نەورۆزیش ئەگەر كەواتە. هەیە خوێنەرەوە زانیاریی و روانین ئاسۆی بە پێوەندیی دەق لێكدانەوەی
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 گەشمەی و گووران قۆناغی ناوەتە پێی كە بیستویەكدا و بیست و نۆزدە سەدەی كوردی لێكدانەوەی و روانین لە بكەین، سەیر
 چەكمی بەرخمودانە، چەكمی دا شمۆڕش سمەردەمی لە نەورۆز ئیتر. جیاوازن لێكدانەوەكانیش و جیاواز ماناكان. ناسیۆنالیزمەوە
 بمۆ ...مێمژوو بنەوانمی بۆ گەڕانەوەیە میكانیزمی خۆخوێندنەوەیە، و خۆناسینەوە چەكی. بەگژداچوونەوەیە و بەرەنگاربوونەوە

 .نەتەوەییمان بناوانی و جبن دیاریكردنی
 

 و گمووران قۆنماغی نماوەتە پێمی كە بیسمتویەكدا و بیسمت و نۆزدە سەدەی كوردی لێكدانەوەی و روانین لە" کە کوتتان :ڕاوێژ
 هەیە؟ بوونی خەباتدا و ناسیۆنالیزم گەشەی و نەورۆز نێوان لە پەیوەندییەک چ ،"ناسیۆنالیزمەوە گەشەی

 
 بۆ. دەناسێتەوە خۆی نۆزدەدا سەدەی لە و بووە خۆناسینەوەی گڕوگاڵی هەژدەیەمەوە سەدەی دووەمی نیوەی لە كورد :سوڵتانی
 دەدەن، تێممك/ دەچممێ تێممك لێممی كە دواتممر. بممووە شارسممتانییەت خمماوەنی سممەردەمانێك كممورد ئمماخر دەناسممێتەوە، خممۆی دەڵممێم
 .ژیاوە بااڵدەستەكانەوە نەتەوەی و دەرودراوسێ هێمای و كولتوور بە میللەتە ئەو سەدە چەندین

 
 نموخبەی بیسمتەمدا سمەدەی لە بەتمایبەتی و ئایینییەكمان مم نەتەوەیمی بمزووتنەوە هاتنەئمارای لەگەڵ نۆزدەیەممدا سەدەی لە

 دامەزرانمی هەتما راپەڕینمانە ئەو ئەگەرچمی. راپەڕیمون چەوسمێنەران و دیكتماتۆر دژی بوون، شێخ و مەال زۆربەشیان كە كورد
 ئیتمر. بموون ئاغاكانمدا و مەال و شمێخ سمێبەری ژێمر لە زیماتر و نەبمووە مۆدێرنیان شێوازێكی كامەیان هی  كوردستان كۆماری
 و دێنمێ هەرەس بماكوور لە ئمارارات و سمەعید شمێخ شۆڕشمی دێنێ، هەرەس شێوەیەك بە و جارە هەر كورد شۆڕشی كە لەوێوە
 و دەڕووخمممێ كۆممممار رۆژهەاڵت لە ...بیسمممڕنەوە دادەڕێمممژن بمممۆ بەرنمممامەی و دەكمممرێ قەدەغە كولتممموورەكەی و كممموردی زممممانی

 هێمممممای دەكەنە ئمممماگر شۆڕشممممگێڕان ئیتممممر دەهێنممممێ، هەرەس شممممۆڕش باشممممووریش لە و دەبممممن پەرتەوازە شۆڕشممممگێڕەكانی
 كممورد شمماعیرانی هەممموو مەسممەلەیەدا لەو بەداخەوە كە زۆرداری دژی راپەڕیممن ئوسممتوورەی دەكەنە كمماوەش. بەرەنگمماربوونەوە

 ...چوون بەهەڵەدا
 

 بەستەم دەست وا باپیرم كاوەی بە گوت پێم
 بیستەم سەدەی نەورۆزەكەی دەگەمە كەی
 رۆڵە گوتی
 ئاگرێ پارچە بە بكەی كوردستان گەر
 زوحاكێ نەك
 ناگرێ خۆی و دەكا كەچ مل زوحاك هەزار
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 خمراپ بمێ هەرچۆنێمك بەوحاڵەش. شاعیرە بەهەڵەداچوونی ئەوە بەاڵم. بوو لەبیر ئاوام ...نەدابێ تێك شیعرەكەم هیوادارم
 لە كممورد كە ئەوەبمموو. كممردەوە پێناسممە خممۆی و كممردەوە دروسممت بۆخممۆی خراپیشممی هەرچەنممدە ئوسممتوورەیەكی كممورد كە نەبمموو
 زینمدوو نەورزۆیمش نێمو هێماكانی و هێما دەیكاتە و دەردێنێ كولتوورییەكەی و ئایینی حاڵەتە لە نەورۆز بیستەمەوە سەدەی

 ئەویمش پێویسمتە، دیكەممان تەكمانێكی دیمارە. دەكماتەوە خۆیمدا سمەردەمی پاڵەوانەكانی بەرگی بە ئەوان بەرگی و دەكاتەوە
 و دەرێ هممماتووەتە سممماوایی لە كمممورد ئەوەیە، نیشمممانەی ئەوەش. بچیمممنەوە هێمایمممانەدا بەو دەبمممێ دیمممكە جمممارێكی ئەوەیە

 . كامڵبوون قۆناغی گەیشتووەتە
 

 :دەڵێ هەژار ئاخر
 
 دوێنێ پەڵووڵەی كوردە نەما شل

 دەكشێنێ ددان بووە توند وا ئێستە
 

 .بدەنەوە واڵم نموونەیەک چەند بە بکرێ ئەگەر دەڕوانێ؟ جوانی و بەهار و نەورۆز لە چۆن کوردی ئەدبی :ڕاوێژ
 

 جوانییە نموونەی پیرەمێرد شیعرەكەی :سوڵتانی
 
 هاتەوە نەورۆزە تازەیە ساڵی رۆژی ئەم

 بەهاتەوە و بەخۆشی كوردانە كۆنی جەژنێكی
 کورد شاعرانی شیعری لە نەورۆز

 
 :نالی

 
 نوێ دەکا عالەم کە نەوبەهارە تەشریفی

 دەپشکوێ بۆیە خونچەیە میسلی چونکە دڵ
 

 :مەولەوی

 
 وەهارەن وادەی نەورۆز نیشانەی
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 نیگارەن نامەی ئامای نەشئەی یا
 

 :وەفایی

 
 هینا عەبهەری شەمیمی نەورۆزی بایی نەسیمی
 هێنا دولبەری پەیامی دیسان عاشیان موریدی
 خەندە سەر هاتە یار دڵفگار عاشیانی ئەی نەوید
 هێنا بەری گوڵ درەختی دیسان بولبوالن ئەی سەاڵ

 
 :حاجی قادری کۆیی

 
 گران بەفری لەبن نەورۆزی بایی ئەی رۆژتە
 تەزی پەنجەی چو دەستی چناریش بو سڕ پێی کانی

 قامەتی سەروی و روخسار گوڵی و زوڵف سونبولی
 وزەوی باخی نێو لە نەیدی گواڵن و نیسان مانگی

 
 :حەمدیی ساحێبقران

 
 عالەمە چراغانی بۆیە جەژنە نەورۆزە،

 کوژایەوە شێتا عومری لە ئاگرە یا
 سەروەکان ڕەقسایە لە لەنجەدایە، لە عەرعەر
 کرایەوە زومڕەد ڕەنگی لە چەمەن بەرگی

 
 :حەریق

 
 سۆزە و ئاتەش پڕ دڵم نەورۆزە جەژنی وا ئەڵێن
 ماوم لەبەر رۆحم بدەم پیرۆزە جەژنە بۆ  وەرە
 عەممانە دەریای دەڵێی چاوم، چاوەیی سەر وەرە
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 خوێناوم چاوی سایەی لە گوڵنارم ئەشکی تەماشای
 

 :مێرد پیرە

 
 هاتەوە نەورۆزە تازەیە ساڵی ڕۆژی ئەم

 هاتەوە بە و خۆشی بە کوردە کۆنی جەژنێکی
 

 :قانع

 
 دیاره نەسیم بای شنەی هەوای

 گوڵزاره و گوڵ وادەی مەعلومه
 

 :مامۆستا حەقیقی

 
 نوێ ساڵی هات بێ مزگێنی
 جوێ بە جوێ خۆشی دوای خۆشی
 نەنوێ چیدی بەخت بڵێن

 ناسوێ سەری مەش ئەستێرەی
 دوێ دی چمان دێ بیرت وە
 شلوێ مەبن راپەڕن زو

 ئازادی پەیکی هات ئەوا
 شادی و کەیف و روخۆشی بە

 پێیە گەشی گوڵی کۆشێ
 پێیە مەشی بەشی مەعلوم

 
 :گۆران

 
 بڕ قەف قەف زنجیر کاوەی نەتەوەی ئەی



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

53 
 

 دڕ زستان هەوری  بە دای نەورۆز رۆژی
 

 :دڵدار

 
 ژین لەباغی دەس کام ئەرێ نەورۆز کچی  ئەی سور گوڵی
 هێنا ئەتۆی بەناکامی کردن بۆن دەفعە یەک لەبۆ

 
 :عبدوڵاڵ پەشێو

 
 . ناکەم نەورۆز گیا بۆنی بێ.  ناکەم نەورۆز چیا بێ ئەمساڵ
 . سەرچۆپیگر نەبمە وبەخۆم نەکات تۆز ڕەشبەڵەک گەر ناکەم نەورۆز. ئاگر سوری بڵێسەی بێ ناکەم نەورۆز

 
 :یان هەژار كە دەڵێ

 
 بەهاری بای سروە بە دا مزگێنیی

 كوردەواری نەورۆزی هاتەوە وا
 كڕێوە سوپاس شكا تێك تیشك بە

 خاكەلێوە گەیشتە رۆژ هەواری
 هەڵێنێ سەر سەوزە بە درا فەرمان
 نەمێنێ رەش خاكی بەندی لە چیدی

 
 .خەبات و بەرخودان هێمای لە لێوانلێوە هەژار شیعرەی ئەم
 

 داوەتەوە؟ ڕەنگی شیعرەکانتاندا لە بەهار و نەورۆز چەند کورد، شاعیرێکی وەک خۆتان :ڕاوێژ
 

 لە بەاڵم. راپەڕیممن و بمموونەوە زینممدوو و نوێبمموونەوە هێمممای كممردووەتە بەهممارم شممیعردا زۆر لە وشممە وەك مممن :سوووڵتانی
 .دەكەم باسی روونی بە شیعرێكدا
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 بەهار

 
 بەهار بادەی دڵگری بۆنی لە مەستن دەر و دەشت
 بەهار سادەی كچی بۆ ئەچڕێ گۆرانی كانیاو

 سروشت رەنگی هەزار دەسرەی شەماڵ بای  رادەژێنێ
 بەهار سەیزادەی وەرزانە داوەتی نێو گەڕی دۆی

 باخ روخساری سەر لە شەختەی رەشی شەپاڵخەی شوێنی
 بەهار وادەی بای ئاوازی و گوڵ جێژوانی كردە

 بۆوەیە هەر گوڵ و دار چڵووكی رێزانی چەپڵە
 بەهار رادەی خەو و مەرگ تۆزی كێوانە و كەژ لەم
 زیندووە خۆر بكەن بڕوا باڵندەكان هەموو تا

 بەهار الدەی ئاسمان بەر تەمی  واباشە ئێستە
 چاوەڕێن بێكەس دارستانی و دەشت دەمێكە زۆر
 بەهار دادەی بەسەر متفەڕكیان و كەسك شاڵی تاكو

 لێو دەخزێتە بزەی بولبول دەكا  گریانێ تەركی
 بەهار بەرنادەی دیالنە ئەو دەستی بزانێ گەر
 

 بهێنێت؟ بەکار بووژانەوە بۆ و خۆی قازانجی بە نەورۆز توانیویە کورد، هاوچەرخی خەباتی وایە پێتان :ڕاوێژ
 

 نی الیمه  لمه  جگمه  بۆیمه نووسیوەتەوە، بۆیان و  وه ته ینووسیوه نه خۆی ئێستاش تا هه كورد مێژووی بێت راستی ی وه ئه :سوڵتانی
 و ئمه ت نانمه ته. بێمت  پێموه خۆممانی قەڵەممی ممۆركی  كمه  نییمه دا سمت رده به له كمۆن مێژووی  له وتۆمان ئه شتێكی كووڕی و م كه

 و  وه تمه نه نماو  بمه و  وه ته سمڕیونه لمێ یان كمه كوردییه  مۆركمه جۆرێمك  بمه مانبوون، همه  كمه ش شمانازییانه  جێگمه و پیمرۆز  بۆنه
 ئێسمتا. ین بمده  پێموه پماڵی مێژوویی ی ڵگه به و پاڵپشت ك وه  كه بێت نه شتێكمان  ئێمه ی وه ئه بۆ كراون،  وه سته بااڵده النی گه
 و واڵتممان  بممه  وه كوردسممتانه  لممه و  كوردییممه واو تممه جێژنێكممی ورۆز نممه  كممه  وتووه ركممه ده كانیش مێژووییممه  ڵگممه به پێممی  بممه  كممه

 ئەرێ. وەرگمرێ هێمایمانە لەو كەلمك نەیتوانیموە ئێسمتاش كمورد بەداخەوە ، وه تمه بووه باڵو رماندا ورووبه ده ی دیكه كانی ناوچه
 نا؟ دیكە شتەكانی لە بۆ نەورۆز؟ لە بۆ كاكە
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 قەنماعەت بە دنیمای هەمموو رۆممان و دیكۆمێنتماری و سمینەمایی فیملمی بە جوولەكە. ئێستا بێمەوە ببمەوە وردتر با راوەستن
 خۆیشممی تەنممانەت خۆیشممی نەیتمموانی سمماڵە بیسممت ئەوە كممورد كممراوە، قەاڵچممۆ و كمموژراوە لممێ كەسممی ملیممۆن شممەش كە گەیانممد

 بمارەی لە باش رۆمانی چوار هێشتا دنیا، خەڵكی بە بگا چ كراوە ئەنفال لێ هەشتاهەزاری و سەد كە بگەیەنێ بەقەناعەت
. نەكمراوە دروسمت كمورد كارەسماتەكانی لەسمەر دراما چوار. نەكراوە دروست لەسەر باشیان فیملی چوار. نەنووسراوە ئەنفالەوە

 واڵخ كلكمی ممووی درێژیمی و كمورتی لەسمەر ئێسمتاش ئێمە: دەڵێ پەشێو عەبدواڵ وەك. وەرگرین لێ كەلكیان بتوانین چی بە
 و پەرچەكمردار كمورد ناسمیۆنالیزمی ئەوەیە ئەویمش: دەنماڵێنێ بنەڕەتیمیەوە شمتێكی بەدەسمت كمورد. دەخۆینەوە یەكتر خوێنی

 و ئێرانچێتممی ئێسممتاش سممەركردەكانمان بەتممایبەتی... فارسممدا و عممارەب و تممورك رەگەزپەرسممتیی هەمممبەر لە بممووە دژكممردەوە
 و بەدەسممتان قەڵەم هەرێممم، لە كممورد دەسممەاڵتی و حیزبەكممان دەرەوەی لە ئەوەیە كمماتی ئیتممر بەاڵم ...دەكەن ئێراقچێتممی
 شمتانە ئەو و ناسیۆنالیسمتی خەبماتێكی و نەتەوەیمی بەرخمودانێكی بمیكەنە و هەڵمماڵن لێ هیممەتی قۆڵی خۆیان نووسەران

 نموونەیمان هیموامە ...هەیە نەورۆز لەسەر وردی و زانستیانە زۆر لێكۆڵینەوەی حەسەن برایم مەولوود دكتۆر ...بكەنەوە ساغ
 ...بێ زۆر
 

 و سمووری چارشمەممە و نەورۆز لەگەڵ ئیسمالمییە کۆمماری بەتمایبەت و کوردسمتان داگیرکەرانمی دژایەتی تر بابەتێکی :ڕاوێژ
 چیە؟ هۆکار وایە ڕاتان ئێوە کردنەوە، ئاگر

 
 ناسمیۆنالیزمی تەنمانەت. نەدەبموو كێشمەیەكیان همی  كردبایان، تورك و فارس و نەیكردبا كورد جەژنە ئەو ئەگەر :سوڵتانی
 كێشمەیان ئەوان دەرەوەشمی، لە و ئێسمتا دەسمەاڵتی نێمو لە فمارس ناسمیۆنالیزمی دەكمات نەورۆز باسی شانازییەوە بە  فارس
 لە بمین دڵنیما دەكمرێ بەاڵم نمین، ئاگمادار ئمێمە خمۆ ...نەورۆز بمۆ كموردە خوێندنەوەی لەگەڵ كێشەیان نییە  نەورۆز لەگەڵ
 ...دابنرێ سین حەوت سفرەی نەورۆزەوە بۆنەی بە خامنەیی و رەفسەنجانی ماڵی

 
 كمورد بمۆنەیەەكە تماقە چمونكە. بمۆنەیە ئەو لەسمەر هەیە كمورد یەكمدەنگیی و نەورۆز لەگەڵ كێشەیان ئەوان بێ راستی ئەوە
 ئەوەش. هممماودەنگن لەسمممەری( بمممكەنەوە ئممماگر یەك پمممێكەوە نەیمممانتوانی كەركمممووك لە كە باشممموور حیزبەكمممانی لە جمممگە)

 كوردسمممتان بممماكووری لە وەحشمممی تممموركی میلیتاریسمممتییەی حممماڵەتە ئەو لەسمممەر ئەوەتممما ئممماخر. تۆقانمممدووە داگیركەرانمممی
  هەیە، هەر و راگەیەنراوە كوردستان ۆژهەاڵتیر لە سەختەی و توند ئەمنییەتییە وەزعە ئەو لەسەر رایگەیاندووە،

 تۆقیون لێی بۆیە. دەیكا كورد ناخۆشە پێ چیی رژیم دەیسەلمێنن، چۆن بەڵگەكان
 

  نەریت کام کە بدوێن بۆمان بارەوە لەو دەکرێ بدوێین، کوردەواریدا لە نەورۆز ڕەسمی و ڕێ لە هەندێ با :ڕاوێژ
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 هەیە؟ و بوونیهەبووە خۆتان ناوچەی لە بەتایبەت
 

 هەر مەتەرێ هەتەرێ و مەالوە حەالوە پێشتریشمی رۆژ چەنمد و خۆشەویسمتان و ئازیزان سەردانی و كردنەوە ئاگر :سوڵتانی
 .باوە و ماوە ئێستاش و بووە

 
 ئەوانەی ئیسمالمییەكان تونمدڕەوە رەوتە ئێستا چونكە بكەین، هەڵوێستە تۆزێك ئاگركردنەوەكە مەسەلەی لەسەر دەكەم حەز
 .دەدەنەوە لێك خراپی ئانیەست بە خورما، ببنە رەزەكانیشمان دەكەن حەز
 

 كی كۆنی كورد ك هێمایه ئاگر وه

 
 تێمدا ئماگری جمار م كمه یه بمۆ ممرۆڤ ی رۆژه و ئمه  كمه كمرێ ده  وه لمه بماس كانمدا كۆنه  فسمانه ئه  لمه ندێ هه  له  یكه وه ئه ڕای ره سه

 شمڵێین نه ر گمه ئه رۆژێكمی ك وه ی رۆژه و ئمه سماڵێك موو همه و ورۆز نمه رۆژی م كمه یه و زستان وی شه ئاخر  وێته كه ده ، وه ته دۆزیوه
  لمه كی هێمایمه خۆمانمدا واریی كمورده كمۆنی ڕی بماوه  لمه ئماگر گشمتی  بمه اڵم بمه ، كمردووه یر سمه  ره مه سه و یر سه م النیكه پیرۆز
. بوون نمه رسمت ئاگرپه وان ئمه. بوون شتی رده زه كان كورده ئیسالم ئایینی هاتنی  له ر به  كه ناكات  وه له نكۆڵی س كه.  یه مێژینه

 . پارێزراوه پیرۆز كی هێمایه ك وه  وه الیانه به ئاگر ڵكوو به
 
 .  هاتووه پێك توخم چوار  له  جیهانه م ئه  كه  وابوه پێی ، وه ته كردووه جیهان ی پێكهاته  له بیری  كه مرۆڤ  وه كۆنه  له ر هه
 
  خاك -١
  ئاو -٢
  با -١
 ئاگر -٤
 
 . كێشێ رایانده وی زه ری كێشه هێزی سێكیان ر هه. بن ده  ئالووده و پیس ئاو، و با و خاك ، واته  توخمه چوار و له  دانه سێ
 دا وه ئمه ڵ گمه له ئماگر.  ئاگره ، وه نه كه ده پاكژ پێ كانیشی پیسه  شته ڵكوو به نابێت  ئالووده و پیس ك نه ی وه ئه دا نده نێوه و له
  ڵكشماندایه هه  لمه وام رده بمه ڵكوو بمه خمۆی و ره بمه ناكمات لكێشمی په ك نمه ویمش زه راكێسانی هێزی ، یه روه پاكژكه توخمێكی  كه
 .ئاسمان و ره به
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 و  كانه ئاسممانه ی قمه به ته وت حمه  له و زیم عه رشی عه ر سه له خوا  وایه پێی مرۆڤ  كه ئێستاش تا هه  وه كۆنیشه كۆنی  له ر هه
 ڕوات، ده میعمراج و ره بمه بوڕاق باڵی سواری  به ئیسالم ری مبه پێغه  وێنه بۆ  كه كرێت، ده باسی میعراجیشدا ی واقیعه  له ش وه ئه
 هێزێكممی ك وه ئمماگر وامی رده بممه ڵكشممانی هه ش بۆیممه ر هممه.  كۆنممه زۆر  زۆر شممتێكی ئاسمممان،  لممه خمموا بمموونی  بممه  ڕه بمماوه و ئممه

  لمه. خموا  واتمه خمۆی ی رچاوه سمه و ره بمه  تاوانه بێ و وش خه بێ و پاك رۆحی ڵچوونی هه ی نیشانه ئاسمان و ره به  وه ره پاكژكه
 و ن هریمممه ئه   واتممه ، كممه یه  بممه دژ هێممزی دوو بمموونی شممت رده زه ئممایینی كانی ڕییممه باوه ما بنممه  لممه كێك یممه ، وه شممه دیكه كی الیممه
 . زدایه هۆرامه ئه هێمای رووناكی و  نه هریمه ئه هێمای تاریكی. زدا هورامه ئه
 
 وام رده بمه ئماگریش.  ئماگره ، رووناكمه ی وه ئمه نیا تمه. تماریكن سمێیان جیهانمدا، ی كمه ره پێكهێنه  توخممه چموار نێمو  له بینین، ده
 تیشمكی ت نانمه ته نماتوانێ ویش شمه چاوترین نگوسمته ئه: ڵمێن ده ئێسمتاش ك روه همه.  دایمه بڕاوه نه ڕێكی شمه  له تاریكیدا ڵ گه له

  كمه شمدا شاعیرانه و ئمه شمێعری  له. دزێویدا و تاریكی ر سه به  راستییه و ق حه اڵتی سه ده ڕی شه هێمای ئاگر.  وه بشارێته مۆمێك
 نی الیمه و  كمراوه سمف وه نگ زه وه شمه  بمه اڵت سمه ده ، میشمه هه و  وه تمه داوه نگمی ره  وه ئمه ، یمه هه نگارییان ره به و یی وه ته نه باری

 .رووناكی ری مزگێنیده و رووناكی  به ئازادیخوازیش
 
 ئاسممیادا ی دیكممه كانی ناوچممه  بممه  وه كوردستانیشممه  لممه و  كممورده جێژنممی كممۆنترین ورۆز نممه هێماكممان موو هممه پێی بممه گشممتی  بممه
 و لمه. زانن ده  جێژنه و ئه نی خاوه  به خۆیان ن، هه  وه ته نه و ل گه زۆر ئێستا و  وه بۆته باڵو ئێراندا كانی ناوچه  به تی تایبه به

 و مێژوویممی  مۆركممه و  یممه هه حمموزووری ورۆزدا نممه جێژنممی  لممه  وه كۆنممه ڕی بمماوه و هێممما  بممه موویان هممه  لممه زیمماتر ی وه ئممه دا نێمموه
 . كورده دیارن،  وه جێژنه و ئه روخساری  به كانی ونه كه
 

 الیەن لە و جیهممان ئاسممتی لە ئێسممتاش تمما وابممزانم بەاڵم کمموردییە، بممۆنەیەکی نەورۆز دەڵممێن بەردەوامممی بە ئممێمە :ڕاوێووژ
 ببیمنە بمۆنەیە لەو توانیموە نەممان بمۆ ناسمراوە، تماد... و فمارس هی بە و نەکراوە پێناسە کوردی بۆنەیەکی بە یونسکۆشەوە

 خاوەن؟
 

 زۆر كە ژینۆسماید مەسمەلەی ئەوەتما. نەتەوەیەكگرتووەكمان لە هەیە ئمااڵیەك هەبموونی بە پێویسمتیان شمتانە ئەو :سوڵتانی
 تاوانمدا سماغكردنەوەی نێمودەوڵەتیی دادگمای لە ئێراق یەكەم. هەیە قانوونیی لەمپەری دوو دراوە بۆ هەوڵی باشوور لە جار

 . ناهێنێ ناومان كەس نەبێ ئااڵیە ئەو هەتا. نییە ئااڵی نەتەوەیەكگرتووەكان لە كورد دووەم. نییە ئەندام
 

 درێژدادڕی بەبێ دێنم پێ كۆتایی پەشێو شێعرەی بەو
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 دەدەم لێ جەنگ كەڕەنای من
 سووكین و پەست جەنگە ئەو بێ
 جەنگە ئەو بێ

 …بچووكین هێند نامانبینێ كا چاوی لە زەڕڕەبینیش ئەگەر مێژوو
 ...دەوڵەتدارییە و خۆناسین و زانیاری جەنگی ئەوەش

 
 ٢١١٢ی مارچی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ڕۆژی کورد  : سەرچاوە

 
------------------------------------------------------ 

 
 

 کاوەی ئاسنگەر لە نێوان شۆڕشگێڕ و جاشدا
 

 :هێژا خوێنەری
 

 ڕێکەوتمی لە کە تلێگمرام کمۆمەاڵیەتی تمۆڕی لە ڕاوێمژە ژووری گەورە وتووێژەکانی زنجیرە لە تر یەکێکی بەردەستت، بابەتی
 شاعیر، ،"سوڵتانی ڕەسووڵ" بەڕێز لەگەڵ( ٢١١٢) هەتاوی ی١١٩٥ خاکەلێوەی ی١
 

 ئیمان مورادوەیسی               :دیمانە                                   

                               
  لە ئاسنگەر کاوەی) مژاری لەسەر  سیاسی چاالکی مورادوەیسی ئیمان بەڕێز پێشکەشکاری بە و ئەدەبی توێژەری و وەرگێڕ
 .دراوە ئەنجام( دا جاش و شۆڕشگێڕ نێوان

 
( کوردیمدا ئەدەبمی لە بەهمار و نەورۆز) ناوونیشمانی ژێمر لە یەکەممی بەشمی کە بمووە بەش ٢ وتمووێژە ئەو کە باسمە شایانی
 .کراوەتەوە بالو کورددا ڕۆژی ماڵپەڕی لە هەر
 

  کردە ئاگریان و هاتن دواییدا سەدەی و لە کورد خەباتگێڕانی کە کرد لەوە باستان وتووێژەکەدا یەکەمی بەشی لە :ڕاوێژ
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 کممڵ لە کممورد ئێسممتا بەاڵم کە گوتتممان دواتممر بەرەنگمماربوونەوە، و سممەرهەڵدان هێمممای کممردە کاوەیممان و کۆبمموونەوە هێمممای
 هەڵە؟ کام بکرێتەوە، ڕاست هەڵەکە دەبی و دەرچووە

 
 ئەوەیە خۆمممان هەڵەی ...وی پمماش مێژوونووسممەكانی و فێردەوسممی درۆی بەتممایبەتی فممارس درۆی و خممۆی هەڵەی :سوووڵتانی
 ئەوان ئەوەی ...رەگەزپەرسممتەكاندابوو فارسممە و فێردەوسممی زاری لە كە جمماوییەوە جاچكەمممان و بنێشممت ئەو چممووین ئممێمەش

 كماوەی باسمی كە هێنماوە شێركۆبێكەسمم شمیعرەكەی نمموونەی وەك و خۆممان همزری و بیر پاڵپشتی كردمانە كردبوو ئامادەیان
 چممۆن دەشممڵێم و هەڵەیە كەواتە. داوەتەوە رەنگممی كوردیممدا ئەدەبیمماتی هەممموو لە ئەوە. دەكمما سممەردەم زوحمماكی و بمماپیری

 لەوانەیە. بمووە هەخامنەشمی دەسمەاڵتدارانی زەینمی و بیمر ئەویمش پمێش و فێردەوسی مێشكی دروستكراوی كاوە ...هەڵەیەكە
 ئاژیدهاك شەڕی هاتبێ دەكەن كوردستان داگیركەرانی بۆ شەڕ ئازایەی جاشە هەمووە ئەو وەك و كاوە بەناوی بووبێ كەسێك

 لێمی لێمرەوە دەبمێ كەوابموو كموژرابێ، كوردێمك دەسمتی بە مماد پادشمایەی دوایین ئەو لەوانەشە و كردبێ مادی ئاستیاگی یان
 بێنین؟ لێ وازی دەبێ بۆ ئێمە و هەڵبەستراوە بۆ و هەڵبەستراوە چۆن هەقایەتە ئەو بزانین بینەوە ورد
 

 لێمك شمتەكان ئەدەبیمیەوە روانگەیەكی لە بەاڵم. نیم مێژووزان و نووسەرم و وەرگێڕ من بزانن دەكەم حەز شتێك هەموو پێش
 حاڵەشممەوە بەو. دەبمم مەمنوونیممان بمكەنەوە ڕاسممتی مێژووزانەكمان ئەوا كممرد مێمژووییم هەڵەیەكممی ئەگەر هیموادارم. دەدەمەوە
 خۆیمان و تێكەوەپێچما بموو، مادەكمان كە خۆیمان خماڵوانی مماڵی تماجی و تەخمت هەخامەنەشمییەكان كە ئاگادارین هەموومان

 خماڵوانی بە حیمز: دەڵمێ كە كموردییەوە زممانی نێمو هماتبێتە ئیمدیۆمە ئەو لەوكاتیشمەوە هەر لەوانەیە. )حموكم سمەر هاتنە
 حەزیمان خۆیمان كە داڕێمژنەوە جمۆرەی بەو دەبمێ دەیگێمڕنەوە ئەوان مێمژوو و كمار سمەر دێنە ئەوان كە گشتی بە(. فێرە خۆی

 وا بمۆ كێشمراوەتەوە كە شمەیتان وێنەیەی ئەو باوكە دەپرسێ باوكی لە منداڵێك دەڵێن ئاخر. خۆیانە قازانجی بە و لێیەتی
 ...بمووە شمەیتان دوژمنمی نەقاشمەكە و بمووە دوژمنەكمانییەوە بەدەسمت قەڵەمەكە چمونكە دەڵمێ بماوكەكەی ناشمیرینە؟ و دزێو

 كمورد، پماڵەوانێكی وەك دەكەنەوە زەق كماوە نماوی مەبەسمت بە دێمن دیرۆكەكەیانمدا و هەقایەت لە ئەوان دەبرمەوە، كورتی
 دێمین دواتمر بمكە پرسمیارەكەت جما ...مەبەسمت بە هەردووكیشیان: مێشكخۆر و شان لە مار دەعبایەكی دەكەنە ئاستیاگ: دوو

 كردووە؟ وایان بۆ دەكەین ئەوە باسی
 

 دەسەلمێنێ؟ ئێوە بیرۆکەی بوونی ڕاستی بەڵگەیەک چ چیە؟ زەحاک و کاوە بنچینەی :ڕاوێژ
 

 بمكەم، الپەڕەكەی بە ئامماژە كە نیمیە لەبەردەسمتدا حەسمەنم ئیبمراهیم مەولموود دكتمۆر لێكمۆڵینەوەكەی ئێسمتا ممن :سوڵتانی
 بەاڵم بمووە، عمادڵ زۆریمش پادشمایەكی ئاسمتیاگ كە دەیسمەلمێنێ جموان و وردی بە زۆر بەڵگەمەندەدا لێكۆڵینەوە لەو بەاڵم
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 بەردەوام هەخامنەشممییەكان لەوالشممەوە و دەبممن الواز وردە وردە ئاسممووریییەكان لەگەڵ بەردەوامیممان جەنگممی بەهممۆی مادەكممان
 ئەوە نەنمراوە، لمێ زوحاكی ناوی ئێران نەگەیشتوونەتە عەرەب هەتا ئاستیاگ. خستوون دەسەاڵتیان لە تا داون پەالماریان
 ...زوحاک گوت پێیان و دێهاك ئاژی یان ئاستیاگ بڵێن نەیاندەزانی كە بوون عەرەبەكان

 
 سمەركەوتووەكانی هەڵبەسمتراوی ئەوە. كمردووە سەرشمانیم مارەكمانی و زوحماك باسمی وردی بە نووسمینێكدا لە خمۆم من بەاڵم
 :دێنمەوە بۆ زیندووتان نموونەیەكی. شەڕن پاش

 
 دیسمان نەكما دەنیشێ لێ ئەوەیان ترسی هەموو دەكەنەوە، دەسەاڵتدارێتی داوای سوننەكان جارێكی هەر ئێراق لە ئێستا هەر

 وەك دیمارە. بمووە حوسمێن سمەدام سموننە دەسمەاڵتی لە ئێمراق خەڵكمی ئەزمموونی چمونكە بۆ؟ …حوكم سەر بێنەوە سوننەكان
 وا روخسممارێكی دەبممێ رووخانممدنەكەی پمماش بەاڵم نەبممووە زاڵممم پاشممایەكی ئاژیممدێهاك بەڵگەنامەكممان بەپێممی كممرد باسممم

 پادشماكەتان ئێموە نما بڵمێن بمدات، بەدەسەاڵتگەیشمتنەوە هەوڵمی ویستی كورد كات هەر ئەوەی بۆ بكەن دروست لێ زاڵمانەی
 كمموردە ئەو كمموردە، نمماخی تەحییممری و قەشمممەریكردن یەكەم ئەوە. خممواردووە گەنجممانی مێشممكی و بممووە شممان لەسممەر ممماری

 و داوە خمممۆی تممماقیكردنەوەی چمممونكە بكممماتەوە دەسمممەاڵتێك وەهممما داوای نمممابێ ئیمممدی رووخێنمممراوە لمممێ ممممادی ئیمپراتۆریمممای
 بە دەشمیكەن دەبیننەوە، بۆ یكاوە مەسەلەی ئینجا. كەوتووەتەوە لێ مێشكخۆری مارلەشانی زاڵبووەكان بەقەولی پاتشایەكی

 :مەبەست دوو دەكەنەوە؟ زەقی بۆ بەاڵم بووبێ، كورد بەڕاستی هەر كوشتووە ئاستیاگی ئەوەی لەوانەشە یان كورد،
 

 خۆتممان بەدەسممتی دەتمموانین هەبممێ دەسممەاڵتێكتان هەر ئێمموە: دەڵممێن كممورد بە. ناقەڵشممێ نەبممێ لەخممۆی هممۆرەی دار :یەكەم
 فمماكتەرە كوردسممتان سممەربەخۆیی راگەیانممدنی لەسممەر مەترسممی گەورەتممرین كوردسممتانە هەرێمممی لەم ئێسممتا هەر. بتانشممكێنین

 مۆدێرنەكانن ئاسنگەرە كاوە. ناوخۆییەكانن
 

 دەسمت ژیمری و ئاقمڵ پیاوێكی ئەوكاتدا ئێرانی هەموو لە سەردەكەوێ، ئەواندا هەقایەتەكەی لە كە كاوە :مەبەستی دووەم
 و كمردووە رای ئەوان زەینمی زوحماكەكەی لەدەسمت كە دەبینێمتەوە فمارس فەرەیمدوونێكی شاخ لە دەگەڕێ شا، بیكاتە ناكەوێ
 ...شاردووەتەوە خۆی

 
 پیاوی كورد دەڵێن و دێنن كوردستان دەرەوەی لە كرماشان و سنە پارێزگاری ئێستایە كە ئێستاش نییە ئەوە چی؟ یانی ئەوە
 هەر ئێموە بڵمێن، كمورد بە هەتاهەتمایە بمۆ دەیمانەوێ لەوێشمدا!!!! ببما بەڕێوە شارەكەی یان واڵتەكەی نییە تێدا وای ئاقڵی
  ئێستا مەسەلەیە ئەو تەقریبەن ...بتانپارێزن و بێن فارس دەبێ گەورەتان ببێتە نییە ژیریشتان كەسی بگرە نین، خۆخۆر
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 .داكوتاوە پنجی كورددا زۆر فكری لە
 

 بممۆ هێماسممازی داگیمرکەر کە ئەوەی یممان نەخوێنمدەواری هممۆی بە کمردووە مێژووییەمممان هەڵە ئەو خۆممان وایە پێتممان :ڕاوێوژ
 کردووین؟

 
 خممۆی گەورەیممیەی بەو هەژار مامۆسممتا وەرە. بیممنەوە قممووڵ نەچممووین ئممێمەش بەاڵم كممردووە، هێماسممازیی داگیممركەر :سوووڵتانی
 .شوبهاندووە ئاسنگەر كاوەی بە گەورەی گەورە كەسی زۆر و داناوە خەبات و راپەڕین ئوستوورەی بە ئاسنگەری كاوەی

 
 و هممماتووە كە بمممووە جاشمممێك ئێمەمانانمممدا ئەممممڕۆی خوێنمممدنەوەی لە هەبمممێ، هەقییەتیشمممی ئەگەر ئاسمممنگەر كممماوەی ئممماخر

 هەقممی راپەڕیبممێ لێممی كمماوە و بممووبێ زاڵممم ئاژیممدێهاك ئەگەر مممنەوە الی بە. رووخانممدووە فارسممان بممۆ كمموردی دەسممەاڵتێكی
 چمۆن ...خمۆبەكەمزانینە و خۆفرۆشی نیشانەی ئەوە دادەنێ، لەجێی و دێنێ فارس فەرەیدوونێكی و دەچێ كە بەاڵم خۆیەتی،

 بەتمایبەتی كمورد نموخبەی ئەوەیە كماتی ئیتمر دادەنێمیەوە؟ جێمی لە دێنمی بێگانەیەك دەچی و دەڕووخێنی ئیمپراتۆرییەك تۆ
 روونتمر بەڵمگەی و مەسمەلەیەوە ئەو بنماوانی و بمنج بچنە وردتر دەخوێنن كەونارا مێژووی بواری ئەوانەی و مێژووزانەكانمان

 .بەردەست بخەنە پتەوترمان و
 

 نیە؟ هەڵە ڕوخاندنی هێمایەک، بە بووە وردە وردە کاوە :ڕاوێژ
 

 كوردسممتان باشممووری خەڵكممی دیممكە سممەدەیەكی پمماش ئەگەر بەڕاسممت ئەرێ. مممن ڕای بە هەڵەیە مممانەوەی نمما، نمما :سوووڵتانی
 هەزار سممی پمماش نیمیە؟ هەڵە ئوسممتوورە و هێمما بممكەنە كیمیمایی عەلممی و بمێن عەرەبممانەوە نووسمینێكی سممۆنگەی لە كوتموپڕ
  شارەكانی و هاتن و خومەینی ئیسالمی لەشكری پێش كەوتنە جاشانەی ئەو. بكرێتەوە ڕاست دەبێ وا هەڵەی دیكەش سەدەی

 باشە؟ ئازایەتی ئوستوورەی بكرێتە ئاخۆ بووبێ، نەترسیش هەرچەندە لەوانە یەكێك گرتەوە پاسداران بۆ رۆژهەاڵتیان
 

 کوردسممتانی بممۆ دەبممن جیمماواز داهمماتوو و ئێسممتا نەورۆزی وایە پێتممان نەورۆز، بەگممڕێینەوە بمما ڕەسممووڵ مامۆسممتا :ڕاوێووژ
 خۆرهەاڵت؟

 
 رابمردووی سمەدەی و ئێستا هێمایەی ئەو هەر نەورۆز بێ، لەسەر هەڕەشەی و بێ بندەست كوردستان خۆرهەاڵتی تا :سوڵتانی
 وەك بەاڵم مێمژووەوە، نێو دەچێتە بەرگری ئەدەبی وەك حیماسییەی بەشی ئەو ئیتر كوردستان ئازادبوونی پاش بەاڵم. دەبێت
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 مەسممەلەیە ئەو لەسممەر بڕیممار خۆیممان داهمماتوو نەوەی هەڵممبەت. مممیللەت ناسممنامەی لە بەشممێك دەبێممتە رەقیممب ئەی سممروودی
 ...منە بۆچوونی ئەوە ئیتر دەدەن،

 
 بمۆ مێژووسمازی سیاسمەتی هەممان ئەوە ئایما هماتووە؟ کوێموە لە کماوە هەڵبەستراوەی یان درۆیە چیرۆکە ئەو بناغەی :ڕاوێژ
 فارسە؟

 
 بممۆیە هەر. بممووە عەرەب دەسممەاڵتداریی دژی كەسممانەی لەو یەكممێكە فێردەوسممی. فێردەوسممییە روون بەڵممگەی دیممارە :سوووڵتانی
/  ئێرانممی ئوسممتوورەیەكی وەك دەكمما دروسممت رۆسممتەم چممۆن وەك فێردەوسممی هەر بەاڵم. دەدا پەالماریممان شممانامەدا لەسممەرتای

 كە كمۆڵەكەیەكە بەهێزتمرین شمانامە ...دەكا بەردا بە بەرگەی ئەو و دەردێنێ هەقایەتەكانەوە نێو لە كاوەش و دێ فارس،
 كمامڵی رەزاخمان دواتمر كمردی، شمانامە ئەوەی. داوە پێموە پماڵی و پێموەیەتی دەسمتی ئێسمتاش فمارس مۆدێڕنی ناسیۆنالیزمی

 بنەمایممانە بممێ هەقممایەتە ئەو زۆربەی دڵنیمماییەوە بە هەبمموایە، رەزاخممانی وەك سممەركردەیەكی تمماقە كمموردیش ئەگەر. كممرد
 .دەبوونەوە پێچەوانە

 
 پشممت لە کممورد دەڵممێ و شمماخ دەبمماتەوە کممورد نەتممۆرەی و ڕیشممە لەوێممش هەر و دەکمما باسممی فیردەوسممی چیممرۆکە ئەو :ڕاوێووژ

 چیە؟ شێوێنی مێژوو لە فیردەوسی وەک کەسانی مەبەستی هاتووە، شاخەکانەوە
 

 :دەكاتەوە زیندوو فارس بۆ مێژوو فێردەوسی دیارە، و روون :سوڵتانی
 

 سی سال درین بردم رنج بسی
 پارسی بدین كردم زندە عجم
 

 پێمی ئەو كە فارسمییەوە ئەو سمێبەری بمن بێمنە دەبمێ عەرەبە غەیمرە هەرچی بەڵكو فارس هەر نەك وایە پێی ئەو تەنانەت
 ئێمران نەوەدی سمەدا ئێسمتا نەبموایە شمعووبییە بمزووتنەوەی دەكما، راست هەڵبەت. دەبوو مسۆگەر مردنیان شانامە بەبێ وایە

 فمممارس بممۆ مێممژوویەك ئەو. بمممكەن پێمموە شممانازیی خۆیمممانە هەقممی و فممارس بمممۆ بنمماغەیە بەردی شممانامە. دەبمموون عەرەب
 هەقە فێردەوسمی. درنمجە و دێو یان ئەفسانەیە یان هەبووە هەرچی مێژووە ئەو دەرەوەی لە بڵێ دەبێ كەوابوو دەنووسێتەوە،

 كۆشمكی و هیندسمتان لە ممیللەتەی بەو كردنمی ...ممیللەت كمردە ئەوانی كە بكرێ، سەیری پێغەمبەرێك وەك فارسانەوە بەالی
  لە دوور وەحشیی بوونەوەرێكی. بنووسرێ شیعر فارسی بە عوسمانییەكانیشدا كۆشكی لە تەنانەت و بەغدا خەلیفەكانی
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 .داوەوە ئەو كەوتووینەتە خۆشمان ئاخر ...بەشەر نەبووەتە و دەكا هاتوچۆ كەر سواری بە هەر ئێستاش شارستانییەتە،
 

 یمان بیانناسمێنن؟ دەکمرێ رکمراوە ئەگە کمراوە؟ کمار زەحماک و کماوە بنەمای سەر لە زانستی شێوەی بە تاسئێ تا ئایا :ڕاوێژ
 گشتی؟ بە چین دەرەنجامەکان

 
 لێكمۆڵینەوە كمرد باسمم شمتەی لەو جمگە دەژیمم لێمی سماڵە 77 ئەوە كە كوردسمتاندا ئمازادەی بەشمە لەو داخەوە بە :سوڵتانی

 دەرفەت و دەرەتمان رۆژهەاڵتمیش لە نەبمێ ناشمكوری بە خمۆ. نەكەوتمووە بەرچماو وام هیچمی مەولموود دكتمۆر بەڵگەمەندەكەی
 .من سەر بێتەوە عەیبەیە ئەو با نەمدیتبێ من و هەبن هیوادارم. نییە

 
 چمۆن گەرگێمراوەتەوە، کمووردی زممانی سەر بۆ کەماڵی یاشار کتێبەکانی بەڕێزە ئەو پێیەی بەو هاورێیەک؛ پرسیاری :ڕاوێژ

 ئمێمە نەبیمنەوەتەوە؟ دا دوژممن کمولییەتی لە خمۆی قمازی محەمممەدی هاوشێوەی کەماڵیش یاشار ئایا نووسەرە؟ ئەو دەڕواننە
 و ئێرانمی عەقڵییەتمی تەنمانەت کە نییە کوردی کولییەتێکی نەبوونی هۆی بە ئەوە ئایا دەکەین نەتەوەیەکانمان هێما باسی
 ئێمەش؟ ئەدەبیاتی خزاندۆتە خۆی ئیسالمی ۆ تورکی

 
 لە وەختێمك گلەییەكە، ئەوە راستە،. جیاوازن لێك شتی دوو قازی محەمەدی و یەشاركەماڵ مەسەلەی بڵێین دەكرێ :سوڵتانی

 میللەتێكمممی بكەیمممن، گەلەكەممممان واقیعمممی سمممەیری بممما وەرن بەاڵم خۆیمممدایە، جێمممی لە دەكەی، سمممەیری گۆشمممەنیگایەكەوە
 تدەسم لە بلیمەتەكمانی لە بەشمێك نەڵێمی و بڵێی كراوە، یاساغ و قەدەغە زمانەكەیشی كە چەوسێنراوە، و پارچەپارچەكراو

 بمماش دەتمموانی زمممانەش بەو بخمموێنی، دەرس زمانێممك چ بە بممۆ دەزانممن، بمماش هەیە، نووسممینیان توانممای ئەوانەی. دەچممن
 فارسممی زمممانی بە هەر بەبڕشممتانەی قەڵەمە ئەو زۆرن كوردسممتان، رۆژهەاڵتممی لە ئێسممتاش هەر. بكەیممتەوە بیممر و بنووسممیت
 زەوتكمراو، زمان داپڵۆسراوی نەتەوەیەكی كوڕی كەمالیش یەشار. بلیمەتەكانە مرۆڤە كاری رێچكەشكاندن ئەگەرچی. دەنووسن
  تەنانەت و قەدەغەیە قسەپێكردنیشی بگرە نووسین، بە نەك خۆی، زگماكییەكەی زمانە دەگرێ، قەڵەم دەستی ئەودەمەی

 ...دەكات پێ قسەی دزییەوە بە و پارێز بە خەڵكێك ماڵەوەشیان لە
 
 كە رۆمانەكمانییەوە، شمادەماری كمردووەتە كموردانەی ئەوەنمدە هەوێنێكمی و رۆح نووسینەكانیدا، لە كەمال، یەشار گشتی، بە
 بمۆ وەبماڵ خوێنمدبێتەوە، حەمەدۆكمی ئەوی. دەكەیمت بەدی تێمدا بەرچماوەی تایبەتمەنمدییە ئەم وەرگێڕیمت، زمانێكی هەر بە
 دێممتە زاڵمممان لە جمموامێرانە كە دەبینیممت، زۆرداری و زوڵممم لە یمماخی مرۆڤێكممی تممۆ یاخییەكەیممدا لە. دەكێشممێ قسممەیەم ئەم
 .دەنگ
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 رۆمانەكمانی زۆری هەرە بەشمی هەوێنمی ئمازارانە، ئەو بەرەنگاربوونەوەی و مرۆڤ ئازارەكانی مرۆڤ، خەمی ببڕینەوە، كورتی
 .مەزنەیە نووسەرە ئەو
 
 بماس خەڵمكەكەی، ژیانی ئازارەكانی و ژان لەگەڵ یەشار كوردی، كردوومەتە خۆم كە كوێستاندا، ئەودیوی بەرگەكەی سێ لە
 سممێ لەو كەمممال یەشممار. شممتەكان و كەس بە پیممرۆزایەتییە بەخشممینی و تممرس ئەویممش دەكممات، گرینممگ زۆر مەسممەلەیەكی لە

 و نەبموونی و تمرس ئاكمامی لە كە دەكمات، مرۆڤ دەروونییەی حاڵەتە ئەو باسی دەروونشیكارییانە و وردبینانە زۆر بەرگەدا
 چمۆن و ئاسممانییەكان و نەبەدی هێمزە بەر دەبماتە پەنما دڵەڕاوكێمدا و تمرس لە مرۆڤ چۆن كە. دێ بەسەریدا دەستكورتیدا

 ...دەبات بۆ هانایان و دەبەخشێ شتەكان بە پیرۆزی
 
 هۆكماری بە ئاماژە جارەی هەر و، دەكا ئەرمەنییەكان قڕكردنی باسی بیانوویەك، بە و جارە هەر ئاقچاسازدا، ئاغاكانی لە

 : دەڵێ راشكاوانە دەكا، كەسێك دەوڵەمەندبوونی
 

 .ئەرمەنییەكاندا ماڵی و مڵك بەسەر گرت دەستی بەاڵم نەبوو، هیچی پێشتر
 
   

 ٢١١٢ی مارچی ٢٤:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
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 شۆڕش و تێكۆشان بۆ كۆمەڵگای خەسیو
 

 رۆاڵنەی ئەو. كۆمەڵگمایە مەرگبەزێنەكمانی و ئازا و رووناكبیر رۆڵە سەرشانی ئەركی ئازادیدا، پێناوی لە تێكۆشان و شۆڕش
 و بمژین سمەربەرزانە دەیمانەوێ بەڵكو بخۆن، سەرشۆڕی نانی نایانەوێ و رادەپەڕن داگیركەریدا و زوڵم هەمبەر لە ئاگایانە

 جماران هەرە زۆربەی ئەگەرچمی. بسمپێرن گیمان سمەربەرزانەش نەتەوەكەیمان، بمۆ سەربەرزانەدا ژیانێكی دابینكردنی پێناو لە
 بمممژین، ملشمممۆڕی بە و بخمممۆن سەرشمممۆڕانە نمممانی نایمممانەوێ و دانمممانوێنن داگیمممركەران زۆری و زوڵمممم بمممۆ ممممل كەسمممانەی ئەو

  ساتە و كات لە و بن پشتیوانیان هەیە كۆمەڵگاكەیان زۆرینەی لە چاوەڕوانییان ئەوانە نەبێ هەر بەاڵم كەمینەیەكن،
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 .بچن هانایانەوە بە هەستیارەكاندا
 

 بە كمردەوەدا لە بەاڵم دەكما، شۆڕشمگێڕەكانی و شمۆڕش ستایشمی و بێمزارە داگیمركەر لە خۆیمدا نماخی لە كوردستان كۆمەڵگەی
 .دەبارێنێ بێدەسەاڵتی فرمێسكی و دادەنیشێ كپ و كڕ مت، و سڕ داخەوە

 
 رزگمماركردنی هەوڵممی تێكۆشممەرەكان كە كۆمەڵگممایەی ئەو. دەكەن كۆمەڵگمما لە روو و دەبممنەوە قمموت پرسممیار كۆمەڵێممك لێممرەدا
 بیمانوویەك هەر بە نەبمن ناچمار ئیتمر كۆمەڵگەیە ئەم رۆڵەكانی و بكەن دابین بۆ سەربەرزانەیان ژیانێكی ئەوەی بۆ دەدەن،

 .بن داگیركەران نانێكی پارووە سەرشۆڕی
 

 هەوڵ و دادەڕێممژن كۆمەڵگمما زۆریممنەی دەسممتەمۆكردنی بممۆ خۆیممان بەرنامەكممانی دوژمنممانیش تێكۆشممەران، خەبمماتی شانبەشممانی
 رزگاریممدەرەكانیان و تێكۆشممەر بممۆ داو و تەڵە خۆیممان و رزگاریممدەرەكانیان راوی بچممنە خۆیممان ئیتممر رابێممنن، وایممان دەدەن

 .داگیركەرەكانیانەوە بۆسەی و كەمین بیانخەنە و دابنێنەوە
 

 بڵێممی تممۆ بممێ؟ دوژمنممان درێژخممایەنی و ورد بەرنممامەی بەرهەمممی كوردسممتاندا رۆژهەاڵتممی لە ئێسممتا حمماڵەتە ئەم بڵێممی، تممۆ
 شمەهیدبوونی دەموسماتی لە بەتایبەتی كارەساتەكاندا هەمبەر لە كوردستان رۆژهەاڵتی كۆمەڵگای خەسیوبوونی و پاسیڤبوون

 جەوهەری و خەسممممڵەت لە بەشممممێكە یممممان بممممێ، رژیممممم داڕێممممژراوی سیاسممممەتێكی بەرهەمممممی خۆیممممدا رۆڵەكممممانی بەوەجتممممرین
 ئەوكۆمەڵگەیە؟

 
  دیارە بدزنەوە؟ مەسەلەكە ئەسڵی لە خۆیان ئەوەیە هەر ئەوان ئەركی ئاخۆ چییە؟ كۆمەڵگا ئەركی دەموساتانەدا لەو باشە

 و سیاسممی هۆكممارە لە و رۆبممكەن داگیممركەر چمماوی لە پەنممجە ئەوەی بممری لە خوێنممدەوارەكان و قەڵەمبەدەسممت لە كۆمەڵێممك
 و ئمممابووری رووی لە كوردسمممتان دواكەوتممموویی هۆكارەكمممانی بنممماوانی و بمممنج بچمممنە و بكمممۆڵنەوە كولتوورییەكمممان و ئمممابووری

 وەك. دەزانممن كوردسممتان نممائەمنبوونی هۆكمماری بە ئەوان و دەكەن تۆمەتبممار ئممازادیخوازان و تێكۆشممەران دێممن كولتمموورییەوە،
 .بەهەشت كردبایەتە كوردستانی ئەوان دڵخوازەكەی رژیمە ئەوا نەهاتبایە وەجواب خۆی مافی لەسەر كورد ئەگەر بڵێی
 

 یەك ئەگەر و كوردسمتان نەهێنمراونەتە كارخانەكمان و بەرهەمهێنەرەكان پڕۆژە لە كام هی  بێ پێشمەرگە خەتای بڵێی وەك
 كرێكارەكانیشممیان تەنممانەت و كارمەنممد سەداهەشممتای ئەوا هەبممن، كوردستانیشممدا شمماری هەنممدێ لە بچممووكیش كممارگەی دوو

 .غەیرەكوردن خەڵكی
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 نیشمتمان تماكێكی هەموو و، مرۆڤ شیاوی بێ ژیانێك كوردستان خەڵكی ژیانی ئەوەیە دەیانەوێ تێكۆشەران ئەوەی: گشتی بە
 دێمنەوە پرسمیارانە و چاوەڕوانی ئەو لێرەدایە. نەكرێ پێشێل مافێكیان هی  و هەبێ سەربەرزانەیان ژیانێكی نەتەوەكەیان و

 لە بمۆچی ئەی دەكما، بەرپرسمیارەتی بە هەسمت نیشمتمانەكەیدا و گەل هەممبەر لە ئەوەنمدە پێشمەرگە وەختێك باشە گۆڕێ،
 دادەنیشن؟ بێدەنگ و كپ و كەمتەرخەم ئەوەندە میللەتەكەی تەنگانەدا و لێیەومان و كارەسات

 
 ناڕەوایە؟ خەباتەكە ئەرێ

 
 خەسیون؟ خەڵكەكە یان
 

 ٢١١٢ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
  

-------------------------------- 
 
 

 دەستكورتی
 

 پشمت كەالوەكمانی دەچوونە و هەڵدەگرت مەسینەیان موسوڵمانان. نەبوو مستەڕاحیان و حەوز ئێستا ئی وەك سااڵن مزگەوتی
 ...دەهاتنەوە و دەكرد تارەتیان لەوێ مزگەوت

 
 ببینی؟ چ كەالوەكە، رادەكاتە و مەسینەكە دەداتە دەست دەبێ، تەنگاو زۆر وەسمان مەال هاوینێ نیوەڕۆیەكی قرچەی

 
 ...دەژەنێ لێی و ناوە ماكەرێكی رەزگی مەولوود مام ئەوە

 
 خەریكممی سممپییەوە ردێممنە بەو نمماكەی شممەرم ئەوە كمموڕە. مەلمموود مممام رووت لە تممف... ئەسممتەغفیرواڵ ئەسممتەغفیرواڵ،: مەال

 ...ماكەرگایینی
 
  مامۆستا؟ دەگا ماكەرەم ئەو من بەراستی هەر: دەڵێ دۆخینەكەی بەستنەوەی و پاتۆڵەكە هەڵكێشانەوەی بەدەم مەولوود مام



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

67 
 

 كورە
 
 دەكەم چ نازانم بۆخۆشم دەسكورتم ئەوەندە ئەوساڵ مامۆستا خوێندووە لێت قورئانی بە
 
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١١
 

------------------------------ 
 
 

 ....مناقشەیەكی نێوان من و هاوڕێی بەڕێز و تێكۆشەر كاك
  

 قمازانجی بە. دێ گمران لەدڵمی.... جەنمابی ئماخر بیانڵێی نییە باش شت هەندێ بێ، زمانت لە ئاگات كرد قسەت كە دەڵێ
 بێ؟ پێمان كارێكت رۆژان لە رۆژێك ناترسی یانی. نییە خۆیشت

 
 :دەڵێم

 
 دەدەم هەوڵممیش بەاڵم... بممرالە دانممانێم قەڵەمەكەم لەبەردەم بەربەسممت و كۆسممپ نووسممیندا لە مممن. دەكەم دڵممم قسممەی مممن

 قەڵەمەكەم دەگمما، مممیللەتەكەم و نیشممتمان بە زیممان بممزانم كمموێ لە. نەبممێ مممیللەتەكەم و نیشممتمان بممۆ زیانیممان قسممەكانم
 ...نانووسێ و نانووسم هەر بپەڕێنن پەنجەشم نانووسێ، بنووسم پێشی رادەوەستێ،

 
 نیشتمان؟ كاولكردنی و فرۆشتن واتە ئێمە لە زیان نازانی یانی دەدەی؟ ئێمە لە زیان تۆ نییە ئەوە ئەی م
 ... بنووسم باڵتان بۆ شیعر و هەڵبڵێم ئێوەدا شاخی بە و بدەم ئێوە پەسنی نیشتمانیش بری لە دەكرێ كەوابوو م
 ...ئاواش نە و ئاوا نە م

 
 مممیللەتەكە بەرژەوەنممدییەكانی لە بیممر تۆزێممك ئێمموەیش تكممایە مممیللەت، و نیشممتمان بممووەتە لممێ خۆتممان ئێمموە ئەگەر بەاڵم ممم

 ...نییە قبووڵ هەن جۆرەی بەو ئێوەی میللەتە ئەو بكەنەوە،
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 ...كردووە كەر خۆت ئەوەتا یان فرۆشتووە، خۆتت و دراوی فریو یان رەسووڵ، چووی تێك تۆ م
 

 بڕایەوە ئاوا مناقشەكە
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٥
 

--------------------------------------- 
 
 

 هەژار و وەرگێڕانی خەیام
 

 بوو؟ سەركەوتووتر دیكە كوردەكانی وەگێڕە هەموو لە هەژار بۆچی: كورتی بە زۆر
 

 كمردووەتەوە، مانما خەیامیمان شمیعرەكانی تەنیما ئەوان بەاڵم كموردی، كمردووەتە خەیامیمان كەس چوار لە زیاتر هەژار پێش
 خەیامیمان هماتوون...  و عەونی و گۆران و سەالم سەید: دیكە شاعیرەكانی.. وەرگێڕان لە جیاوازە شتێكی ماناكردنەوە بۆیە

 ..كردووەتەوە مانا میسرەعەكانیان پەیامی بە پەیام و خوێندووەتەوە
 

 كرد؟ چیی هات هەژار
 

 هەمموو لە بیمری... راوەسمتاوە چموارینەیەكەوە بە مانگێمك هەبمووە جمار و حەفمتە و رۆژ چەنمد... دەخموێنێتەوە چوارینەیەك
 ...كردووەتەوە ئەوچوارینەیە فەلسەفییەكانی الیەنە

 
 ئەرەستووییەكەی مانا بە فەلسەفە نەك حیكمەتە، دەكا، باسی خەیام ئەوەی هەڵبەت

 .مردن و ژیان حیكمەتی... دۆزیوەتەوە نهێنییەشی ئەو ەژار
 

 ...كردووە هەزم خۆیدا زەینی لە ماناكەی و حیكمەت لەپێشدا كەوابوو
 .گەڕاوە گونجاو زمانێكی بۆ هاتووە ینجا
 .هەیە بەخۆی تایبەت و و گونجا زمانێكی و دەقە هەر
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 گرینگتمر هەمووشمی لە... دۆزیموەتەوە كوردییەكاندا ئیدیۆمە و مەتەڵ و پێشینیان پەندی لە چوارینانەی بەو تایبەت زمانی
 بیلال ئیلال قووەتە وەال الحەولە. هێناوەتەوە خۆی وەك چوارینەكانی كێشی

 كەن سەیر زمانەكەش
  

 نەبێ و بێ نۆ نەك بێنە مشتە لە هەشتێكی
*** 
 چاكە بێ دوور لە تا دەهۆڵە دەنگی ئەم

*** 
 دوورە بەغدا دەگاتە هەژار پیاوی تا
 

 كشتوكاڵییە؟ و الدێیانە زمانێكی وایە پێیان ئێستا رووناكبیری و نووسەر كە زمانە؟ ئەم بەر دەباتە پەنا بۆژی هەژار
 و جیهمانبینی ناسمینی بۆ و مەرگ و ژیان مەسەلەی لە میللەتێك بیركردنەوەی شێوازی دوای بۆ گەڕان بۆ دەزانێ هەژار چونكە

 نەسمتەقی قسمەی و پێشمینیان پەنمدی و ئیمدیۆم لە بریتییە كە زمانەكەی، بناوانی و بنج بچیتەوە دەبێ میللەتێك حیكمەتی
 ....وەرگێڕانەدا لەو هەژار سەركەوتنی رازی ئەوەیە. میللەتە ئەو

 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٢
 

---------------------------------- 
 

 شەرحی بەیتێكی حەریق
 
 لێوت بوو چا مەزە بۆ وتم چاوی لەبەر من
 نابێ تۆ بۆ نییە چا مەیە، جامی ئەڵێ ئەو
 
 :بدەینەوە لێك شێعرە ئەم با
 

 و دەدەن مانمما بمماردا دوو بە دەسممتەواژەكان و وشممە زۆری هەرە بەشممی و كممردووە وردەكمماریی زۆر شممیعرەدا بەیممتە لەم حەریممق
 و هەژاری حممماڵەتە لەو زممممان واتە. زممممانە دەوڵەمەنمممدكردنی ئەویمممش كە شمممیعرە شمممانی سمممەر ئەركمممی گرینگتمممرین ئەوەش
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 لە جۆرێممك و دەیممانهێنێ كە ئەودەمەیە ئەویممش. مانمما لە دەكمماتەوە پممڕ وشممەكانی و دەرێ دەبمماتە خممۆی ەهەنممدییەیً  تمماكڕ
 راگرتنمی بۆ بەڵكو نییە، مانا گەیاندنی بۆ تەنیا لەوێدا زمان ئیتر كە دەبەستێتەوە پێكیانەوە و دادەنێ یەكتریان تەنیشت
 دەبمێ كە جیهمانێكە بەڵكمو پەیامێمك گەیاندنی بۆ نییە ئامرازێك تەنیا لێرەدا زمان ئیتر. وشەكان لەسەر بیسەرە و خوێنەر
 مانما لەودیمو خموێنەر كماتەیە ئەو زۆرەكەی هەرە بەشمی شمیعریش چێمژی خمۆی. بمدۆزیتەوە و بیمتەوە ورد و بمێنیمت را تێیدا

 . دەیدۆزێتەوە و هەڵدەهێنجێ شاراوە مانای كۆمەڵێك رواڵەتییەكانەوە
 
 :بینەوە ورد با
 

 چاوی بەخاتری/ چاوی پێش لە: لەبەرچاوی
 كرا دروست یانی بوو چێ/ بوو" چا/ "بوو چاك: بوو چا

 مەیە بەالماندا و شووشەی واتە جام تۆ/ مەیە و بادە جامی/ ئێمەیە هیی جامەكە: مەیە جامی
 
 نەبموو؟ ئماوا نەبموو چا جا:  دەڵێی كە هەیە دیكەشی مانایەكی نییە چاك لەالیەكیشەوە... نییە" چا/ "نییە چاك: نییە چا
 (نابێ تۆ بۆ كە شوكرانەبژێرین)نابێ تۆ بۆ نییە چا خواوراستان كە هاتبێ شوكرانەبژێرییەش مانای بەو دەكرێ لێرە

 
 گموتم، مەسمتەكانی چماوە خاتری لەبەر من/ یان. بوو چاك مەزە بۆ لێوت گوتم و نەكرد شەرمم خۆی چاوی پێش لە من م.. 

 .... كراوە چێ مەزە بۆ لێوت یان بوو چا مەزە بۆ لێوت ماچی/  لێوت نوقڵی
 
 ....مەیە بەالیدا و نییە چاك تۆ بۆ و مەالی حەریق تۆش و بادەیە جامی ئەمە ئەڵێ ئەو
 دەرهاوێ خۆتی سەری لە و نییە" چا" و بادەیە و مەی جامی ئەوە دەڵێ ئەو

 ....نەچڕژێی با مەیە، و شووشەی واتە" جام" تۆ: دەڵێ نەخێر
 
 تێگەیشتم لێ ئەوەندەی من
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٨
 

-------------------------------------- 
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  نامرادی
 

 ئانتوان چیخۆف: ن

  
 گوێیممان حەژمەتەوە بە و راگرتبمموو هەسممتیان دەرگمماكەوە پشممت لە ژنممی پێترۆنممای كیۆپمماترا و پێپلممۆف یممۆڤی  سممێرگێی ئیلیمما

 بریتمی ،"رازونیازكەرەكمان. "دەكمرد ئاشمیانەیان نیمازی و راز كەس دوو میوانەكەیمانەوە، ژووری لەودیمو دیاربوو. هەڵخستبوو
 لە و خۆشمیان لە كە پێپلمۆف. شمارەكەیان قوتابخمانەكەی مامۆسمتای شمچۆپكینی و پێپلمۆف ئاغمای كچمی ناتاشمنكای لە بوون

 :گوتی سپایی بە لێوەوە بن لە دەخشاند، لێك دەستی و دەلەرزی گیانی هەموو بێئۆقرەیی
 
  بڕۆ دەسبەجێ كرد، سۆزدارانەیان قسەوباسی هەر و، بێ خۆت لە ئاگات دەبێ پێترۆنا. دەبێ قوالپەكەوە بە خەریكە م

 لە دەبمێ. بكەیمن خافڵگریمان دەبمێ. بكەیمن بمۆ بەخێریمان دوعمای بچمین وەرە و هەڵگرە دیوارەكە لەسەر پیاوچاكان كۆتەڵی
 بممۆ بەخێممری دوعممای كەسممەی ئەو عیبممادەت، لە بەشممێكە بەخێممر دوعممای. بكەیممن بممۆ بەخێریممان دوعممای و... بیممانگرین قافمما

 .دادگا دەكەوێتە رێی ئەوا بداتێ، فیزماڵكی ویستی رۆژێكیش ئەگەر... بدزێتەوە زەماوەند لە خۆی ناتوانێ ئیدی دەكەن،
 شمەترەنجییەكەی پمانتۆڵە بە شمیارتەكەی لیمكە حاڵێكدا لە شچۆپكین دەرگایەوە، ئەو پشت لە هەر و دەمەدا لە رێك بەاڵم
 :دەگوت ماشنكای بە دایگیرسێنێ، ئەوەی بۆ دێنا خۆیدا

 
 .نەنووسیوە تۆ بۆ نامەم قەت من بەسە، هەڵگرە، ئەخالقەت لەو دەست م

 
 :گوتی ئینجا دەكرد، خۆی بااڵی و بەژن سەیرێكی ئاوێنەكەدا لە جاروبارە دەكرد، بۆ عیشوەی و ناز بەردەوام كە كچۆڵەش

 مامۆسمتای جا. سەمەرەی بنیادمێكی بەراستی هەر. ناسیەوە دەستوخەتەكەتم دەسبەجێ. كرد بڕوام منیش ئەوە بەڵێ، بەڵێ م
 بكەی؟ خەتاتی فێری خەڵك دەتوانی چۆن ناخۆشەتەوە خەتە بەو ناخۆشە؟ خەتە ئەو و خەتخۆشی

 
 قوتابییەكمان ئەوەیە گرینمگ بەڵكمو نییە، خۆشنووسییەكە گرینگە ئەوەی خەتاتیدا، فێركردنی لە چییە؟ جا دەی... ئهههم م

 و هەڵمدەگرم كە"راسمتە" دەیانبماتەوە، خەونمووچكە قوتابییەكانم ئەوە دەبینم وەختێك من. نەیانباتەوە خەونووچكە پۆل لە
 خەتخۆشممی وایە بمماوەڕم مممن دەكمما؟ چ قەی نمماخۆش، یەك و بممێ خممۆش خەتممی یەكێممك بمما چیممیە ئینجمما،. بەردەبممم تێیممان
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 نمموونەی. بموو بماش نووسمەرێكی بەاڵم بموو، ناخۆشمیش زۆر دەستوخەتی ئەوەی سەرەڕای نەكراسۆف وێنە بۆ. قۆڕە قسەیەكی
 .كردبوو چاپ كۆبەرهەمەكەیدا لە ئەویان دەستوخەتی

 
 .جیاوازن لێك دنیایەك نەكراسۆف و تۆ جا كوڕە م

 
 :كرد زیاد لێی و هەڵكێشا ئاخێكی ئینجا

 
 بە شمیعرم هەر ئێموارێ تما رۆژ ئەوەی بمۆ دەكەم، پمێ مێمردی دوو و یەك بمێ هەر ممن، خموازبێنیی بێتە نووسەرێك ئەگەر ت

 .بنووسێ بۆ یادگاری
 
 .بنووسم بۆ شیعرت دەزانم منیش. چییە ئەوە جا م
 چییەوە؟ لەبارەی م
 چماوی لە فرمێسكت... بێتەوە لەخۆ دڵت بنووسم بۆ وات شیعری... چاوەكانت... هەست و سۆز بارەی لە ئەشیەوە، لەبارەی م

 بكەم؟ ماچ دەستت دەدەی رێگەم بنووسم، بۆ ئاشیانەت شیعری ئەگەر بەراست، هەر ئەرێ. بێ
 
 .بكەی ماچ دەستم دەتوانی لێیە حەزت ئەگەر ئێستاش هەر جا! گرینگەی داوا لەو تیەح م

 
 بمۆنی كە نما، ناتاشمنكاوە نەرمەكمانی دەسمتە بە لێموی لەژێڵاڵهماتۆوە، و زەق چماوی بە و دەرپەەڕی خمۆی جێی لە شچۆپكین
 سممپی سممپی كمموت، كیلۆپمماترا كەلەكەی لە ئانیشممكێكی نممووكە خێممرا پەپلممۆف دەمەدا، لەو. دەهممات لممێ هێلكەیممان سممابوونی
 :گوتی و داخستنەوە چاكەتەكەی قۆپچەی پەلە بە و هەڵگەڕا

 
 بەفیمڕۆدان، كمات بەبمێ جما... یاڵاڵ دەی ژنەكە، بكەوە وەڕێ خوارێ، بێنە دیوار لەسەر كۆتەڵەكە كۆتەڵەكە، خێرا، دەی م

 :گوتی فرمێسكاوییەوە چاوی بە و كردنەوە بەرز ئاسمان بەرەو دەستی و پشت گازەرای سەر خستە ژوورەكەی دەرگای
 
 .بكەوێتەوە لێ منداڵتان كۆشك... بكا بەختەوەرتان خوا... ئازیزەكانم رۆڵە... دەكەم بۆ بەخێرتان دوعای گیان، رۆڵە م

 :گوتی هەڵدەوەراند، فرمێسكی خۆشیان لە كە دایكەش
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 .بن خەڕۆ و پیر بن، بەختەوەر ئیشەاڵ ئازیزەكانم،... دەكەم بۆ بەخێرتان دوعای منیش... من م
 

 :رۆیشت لەسەری و كرد شچۆپكینی سەیرێكی ئینجا
 
 .بە نەرمونیان لەگەڵی بوێ، خۆش كچەكەمت. دەخوازی لێ تاقانەیەم گەنجینە ئەو تۆ، م

 
 و چاوقایممممانە ئەوەنمممدە ناتاشمممنكا بممماوكەكەی و دایمممك. داپچمممڕی زاری و چممموو زەنمممدەقی ترسمممان لە دامممماو شمممچۆپكینی

 هەڵمدەلەرزی، ترسمان لە حاڵێكدا لە. بكا قسەیەكیش نەبوو دەرفەتی هەر شچۆپكین كە دابوو، بەسەریاندا چاوەڕواننەكراو
 ."بم رزگار داوە لەو مەحاڵە. تێداچووم. كردم پێوەیان. بوو تەڵەوە بە كلكم وێرانم، ماڵی ئەی: "گوتی لەبەرخۆیەوە

 
 كە ناتاشممنكاش بمماوكی." نەمما قسممەم: "بڵممێ دەیەوێ بڵێمی وەك راگممرن، لەسمەر كممۆتەڵەكەی ئەوەی بممۆ كمرد كەچ ملممی ناچمار

 :گوتی هەڵدەوەراند، فرمێسكی
 
 .من بە بدە كۆتەڵەكە پێترۆنا،... دانیشە تەنیشتی لە بچۆ... خۆم كچی ناتاشنكا،. دەكەم بۆ بەخێرتان دوعای دوعا، م
 

 رووی هەڵچمووییەوە و تمووڕەیی بەوپەڕی. بموو خواروخی  دەموچاوی تووڕەییان لە و بۆوە ژیر باوكە پڕ لە دەمەدا لەو بەاڵم
 :گوتی و كرد پێترۆنا لە
 
 .دەستی دەداتە چیم كۆتەڵ لەبری بزانە كە سەیر بێمێشك، گێلە، هەی م
 .بەسەری قوڕم ئەی م

 قەومابوو؟ چ بۆ،
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١١
 

------------------------------------ 
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 ژیان جوانە
 

 (بكوژن خۆیان گەركیانە ئەوانەی بۆ)
....... 
 

 ئانتوان چیخۆف: ن

 
 وێممنە بممۆ بەسممە، ئەوەنممدە هەر گممۆڕانە ئەو بممۆ. نیممیە ئەسممتەم جمموانكردنەكەی بەاڵم نمماخۆش، و تمماڵ بڵێممی تمما شممتێكە ژیممان

 وەك یمان بێنمی، دڵڕفێن جوانی ژنێكی یان وەرگری،" سپی هەڵۆی" مەدالیای یان ببەیەوە، یانەسیبدا لە رۆبڵ هەزار دووسەد
 بمۆ. رۆژانە خمووی دەبمنە و دەبمڕێنەوە و دەڕۆن هەمموو كمردن، باسمم نیعمەتمانەی ئەو. دەربمكەی ناوبانگ دڵنەرم بنیادەمێكی

 كە بمێ خمۆش شمتانە بەو دڵمت یەكەم: دەبمێ بكەی، بەختەوەری بە هەست م پەژارەشدا و خەم لە نەنانەت م بەردەوام ئەوەی
 :نییە ئەستەم زۆر ئەوەش." بێ خراپتر لەوە بوو لەوانە" كە هەبێ بەوەش قەناعەتت: دووەم. هەتن

 
 .نییە باڕووت عەمباری گیرفانت كە بی شوكرانەبژێر و بێ خۆش دڵت دەبێ دەگرێ، ئاگر گیرفانتدا لە شیارتەكە كە
 

 سمپی رەنگمت دەكەن، كوێسمتانییەكەتدا ڤێلال بە خۆ ئاگاداركردنەوەت بەبێ داماوت و هەژار كەسی و خزم كۆمەڵێك وەختێك،
 ."پۆلیس نەك هاتوون، خزمەكانم بژێرم، شوكرانە: "بكە هەرا و بە بەكەیف بەڵكو هەڵنەگەڕێ،

 
 ."رۆنەچوو چاوم لە بوو باش هەر: كە بە شوكرانەبژێر بڕۆ رۆچوو، پەنجەی لە دڕكێكت ئەگەر

 
 دەكمرێ پێمت چەنمدی بەڵكمو مەبە، تمووڕە دەژەنمێ،" gamme" خمۆش گمۆرانیەكی لەبمری ژنخوشمكەكەت، یان ژنەكەت ئەگەر

 .پشیلە میاوەمیاوی و چەقەڵ لوورەی نەك مۆسییایە، لە گوێت كە بە شاد و بەكەیف
 

 ورچممی نە ئەسممپێ، نە گوێممدرێژی، نە بەراز، نە كرمممی، نە میكممرۆب، نە بممارگینی، نە تممۆ كە بە، خمموا شمموكرانەبژێری بممڕۆ
 لەم كە بیریمموێنە،... گرتممووە كممۆلێرات نە و الڵممی نە كەڕی، نە كمموێری، نە شممەلی نە كە هەڵممپەڕە... قەرەجممان و لممۆتی
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 و پاداشمممت وەرگرتنمممی بمممۆ و، رانەوەسمممتاوی قەرزدارێكمممدا بەردەم لە دانەنیشمممتووی، تاوانبممماران كورسمممیی لەسمممەر سممماتەدا
 .نادەی لێ چەنە پەخش و چاپ ناوەندی خاوەنی لەگەڵ نووسین، سەرقەڵەمانەی

 
 بژیممی چەپەك كمموێرەدێیەكی لە لەوانەبمموو كە بە، خۆشممحاڵ و شمماد نمماژیی، دوورەدەسممت و الچەپ زۆر شمموێنێكی لە ئەگەر
 .رانەگا كوێ هی  بە دەنگت

 
 .نازریكێنێن و ناكا ژان ددانەت سیودوو كە بێ، خۆش دڵت دێشێ، ددانێكت تەنیا ئەگەر

 
 هاوكمات و، دانەنیشمی پیسمایی راگواستنی تایبەتی بەرمیلی لەسەر یان نەخوێنییەوە،" شارومەند" گۆڤاری دەكرێ پێت ئەگەر
 .هەڵپەڕە و بە خەنی هەر ئەوا نەهێنابێ، ژنیشت سێ
 

 .سووتێنەر دۆزەخێكی نەك ئاسایش، دەچیتە كە بە، بەدەماخ و خۆشحاڵ ئاسایش، دەكەنە بانگت وەختێك
 

 ."نادەن لێم گەزگەزك بە كە خۆم بە خۆزگە: "كە شادی و قریوە بە بیكە بەربوون، تێت بناو دار شووڵكی بە ئەگەر
 ."نیشتمان دایكی لە نەك دەكا، تۆ لە خیانەت كە بێ خۆش بەوە دڵت دەكا، لێ خیانەتت ژنەكەت ئەگەر

 
 .شادی و قریوە لە بێ پڕ ژیانت ئەوەی بۆ گوێت، ئاڵیەی بكە ئامۆژگارییەكانم بنیادەم، ئەی... دیكەش شتی زۆر
 

7111 
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٧
 

----------------------------------- 
 
 

 شەهید حامید سوڵتانی
 

دەبمێ سماڵی . لەبیرمە جموان لەبیمرمە كە دروسمتیان دەكمرد. ئێمە تاقە ژووێكمان هەبوو، بابم زۆری شایی بەو ژوورە بوو
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ئێمە ماڵممان لە شمانی راسمتی . ئەو ساڵە بوو كە بابم لە دایكمی دا. هێشتا نەچووبوومە مەدرەسە. بووبێ، نازانم 7111
. ممماڵی مممامە عوسمممانم ممماڵ نەبمموو. ڵی سممەدییی سممۆفی كەریمممەكە ئێسممتا حەوشممەی ممما. ممماڵەكەی مممامە عوسمممان بمموو

دەكەوتە  ( ئمامۆزای بمابم)مماڵی ئمێمە دەكەوتە الی راسمتی و مماڵی ممامە عەبموو. حەوشەیەكی زۆر گەورە بوو و وەتاغێك
تا هێشم. لەبیمرمە كە رۆیشمتن. ئەودەم خماوەرێكی كڕیبموو. مامە عەبوو زۆری پێنەچوو مماڵی چمووە مەهابماد. شانی چەپی

سەرتان نەیەشێنم، ماڵی سەدییی سۆفی كەریم كە ماڵەكەیان كەوتبووە پشتەوەی مماڵی . نیشتمانی كچی لە دایك نەببوو
ئێمە و لە نێو زەوییەكانی خۆیاندا دروستیان كردبوو، همی  رێگایمان نەبموو بێمنەوە سمەر كمۆاڵن، بە كەلێنێكمی الی مماڵی 

. مدا بێنەوە نێمو دێ"تابانی"دەبوو بسووڕێنەوە و بچن بە كۆاڵنەكەی ماڵی كەریمی قادر بێچارەدا هاتوچۆیان دەكرد، یان 
بۆیە دەمێك بوو داوایان لە بابم دەكرد یان لە حەوشمەكەی خۆمانمدا رێگەیەكیمان بمداتێ بە پمووڵ، یمان هەر ماڵەكەیمان 

حەوشممەكەی مممامە  دیممارە كەریمممی قممادر بێچممارەش كە رەفییممی بممابم بمموو قممانعی كردبمموو پێیممان بفرۆشممێ و. پممێ بفرۆشممێ
عوسمانم بكڕێتەوە كە تەنیا وەتاغ و پێشخانەیەكی بە خشتی كاڵ لەسەر كمۆاڵنەكەوە لمێ دروسمت كردبموو و بڵنمدگۆیەكی 

كە ژنممان بمۆ كماكم . چكۆلەشی لە سەر پەنجەرەكەی دابوو جا یان بۆخمۆی گمۆرانیی دەگموت، یمان شمریتێكی دەخسمتە سمەر
یمش كە ممن هماتمە پێشممەرگایەتی،  7111و بموو بە ژووری ئەو، تما سماڵی  هێنا، ئەو وەتاغەمان تۆزێك بۆ خمۆش كمرد

سمبەینێ شمەڕ بە منمداڵەكانم دەفرۆشمن ممن نماهێڵم . شەرفرۆشمن. ئەو مماڵە سمەربەگێچەڵن: دایكیشمم دەیگموت. هەر مابوو
بموو و پێمی  بابیشمم كە كموڕی زەممانی خمۆی. بیاندەیەی و حەز ناكەم دەرگای حەوشەیان لە تەنیشت دەرگای حەوشەم بێ

وابوو نابێ ژن ئەوەندە قسە لە قسەی پیاواندا بكاتەوە، سەرەڕای ئەوەی دایكمی زۆر خمۆش دەویسمت، راسمت و چەپ دوو 
ئیمدی دایكمم قسمەی . جوان لەبیرمە ژنانی گەڕەك هاتن هەڵیانگرت بردیانەوە ژوورێ، دایكم هۆشی نەبوو... داری لێ دا

پێشبینییەكەی دایكم وەدی هات و ماڵی كاك سەدیق ماڵیان ئاوەدان بێ دوازدە  نەكردەوە و بابم پێی فرۆشتن و دواتریش
 .ساڵی رەبەق شەڕیان پێ فرۆشتین

 
تما ئەودەم كەس لە حماجیلەك ژووری وا . ژوورێكمی گەورە. بابم دەستی كرد بە دروستكردنی ژوورێك لە حەوشە گەورەكەدا

وو، دەیگمموت، خەڵممك دیممواری ژوورەكانیممان هەممموو مممۆرە و بممێجگە لەوەش بممابم دڵممی بممۆیە پێممی خممۆش بمم. گەورەی نەبمموو
. بەاڵم لە پشمتەوەڕا وەبمن دیموارەكەی كەوت. ساڵی تۆپبارانەكە تمۆپێكی وێمكەوت. گڵمەتە، من هەموویم بە بەرد داناوە

سمەید  ئەو رۆژە بموو كە پەریمزادی. هەموومان هەاڵتین. ژوورەكەمان پڕ بوو لە دووكەڵ و تۆز. بەردی بناغەكەی دەرهێنا
حوسێنیش پارچە خومپارەیەكی وێكەوت و شادەماری دەستی راسمتەی بمڕی و ئێسمتاش كە ئێسمتایە دەسمتی راسمتەی لە كمار 

 .ئێستاش خۆشم دەوێ. كەوت و من پەریزادم زۆر خۆش دەویست چونكە تا شێخاڵی بەكۆڵی خۆیدا دابووم
 

 جوان لەبیرمە . اكە حامیدیش رۆحی شاد بێ لەوێ بوولە دروستكردنی ژوورە تازەكەی نێو حەوشە تازەكەماندا لەبیرمە ك
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 :ئاخر من نازانم چ پێشمەرگەیەكی فێری كردبووم و دەمگوتەوە. چونكە لێی دەدام
 

 ...پشتیوانیان كیسەڵە... زۆریان حەز لە گێچەڵە ... بژی هێزی كۆمەڵە
 

مامە قاسمم سەرەخۆشمیی . نێوچاوانی درابوولە گیرانەوەی بۆكاندا شەهید بوو، بە قەناس لە . حامیدم كۆمەڵە بوو كاكە
تەنیما ئەو رۆژە بمابمم دیمت بگمری كە . بۆ دانەنا، دەیگوت ئەگەر كوڕی من بایە مەڕی بەخێو دەكرد، چەكی هەڵنەدەگمرت

تەرممی . دیپلمۆمی ریمازی فیزیكمی وەرگرتبموو. بابم كاكە حامیدی لە ئێمە خۆشتر دەویسمت. تەرمی كاكە حامیدیان هێناوە
كمماكە . كمماكە حامیممد لە گۆڕسممتانەكەی ئاتمماباڵغی لە نێممو دۆڵێكممدا نێممژراوە، تمما ئەو سممااڵنەش هەر كێلممی نەبممووپیممرۆزی 

گوتبمووی ئەوە فێمری . مامم جنێوی دابوویە و لێی دابوو، بۆ؟ چونكە شمامپۆی كڕیبموو. حامید دڵی لە مامە قاسم ئێشابوو
. ئێوارێ بە سەركزی هاتە ماڵی ئمێمە. كی روومەتی سووتابووشامپۆ بووی؟ قۆرییە چایەكەی بە دەموچاویدا كردبوو، الیە

ئیدی لە بازاڕ بابم پووڵی دابوویێ گوتبووی حامید گیان بچۆ كەباب بخۆ . مام بایز بەیانی لەگەڵت دێم بۆ بازاڕ: گوتی
 .رۆحی شاد بێ... لەوێڕا یەكسەر چووبووە وەتەمیش و بوو بە پێشمەرگەی كۆمەڵە. و وەرە دەڕۆینەوە

 

 ٢١١٢سێپتەمبەری  ی١
 

-------------------------------------------- 
  
 

 رەسووڵ سوڵتانی لە چەند دێڕێكدا
 

 گەرممێن و بموون مەڕدار پشتاوپشمت. بموو مەڕدار بماوكم... بوون لەدایك مەجیدخان چۆمی حاجیلەكی ئاوایی لە 7111 ساڵی
 سماڵ بماوكم ئیتمر بەاڵم. هەبموون دەركمێ لە هەر بزنەگەلممان و ممێگەل كردەوە، فامم من كە هەڵبەت. كردبوو كوێستانیان و
 پیماوێكی. خموارد لمێ زۆریمان پمووڵێكی بمازاڕچی و قمۆڵبڕ. دەبموو تەنمگەنەفەس. دەكمرد تونمدتر لمێ نەخۆشییەكەی ساڵ بە

. نەمما بەدەسمتەوە هیچمی بمابم ئیمدی. نەنمابوو لەسەر كاڵوی قەت خۆی چونكە دەكرد، كەس هەموو بە باوەڕی و بوو دڵساف
 بمۆ هەتاویمدا، ی7111 سماڵی جمۆزەردانی ممانگی نێموەڕۆیەكی لە و بمڕی لمێ بڕسمتی ئماخری و هێنما بمۆ تینی نەخۆشییەكەی

 .هێشتین بەجێی هەمیشە
 
  برام رەحیمی و خوشكم لەیالی بەیانییەكەی. دەلەوەڕاند زبێدم مەال مانگاكانی كانیەسارد مەزرای لە من رۆژە ئەو
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 رەحممیم و لەیممال بچممۆ بخممۆ نممانەكەت زوو بڕێممك: گمموتی بممابم همماتمەوە كە. بممووم مەدرەسممە لە مممن و دەركردبمموو مانگاكانیممان
 گموتم. بە سموار وەرە گموتی و همات ماتۆڕەكەی بە سەدیق كاك ئەحمەدی نەچوو پێ سەعاتێكی ناردەوە، ئەوانم كە. بنێرەوە

 .بێنە بۆ نانیان دەچنەوە بهێڵە بەجێ مەعسوومە بۆ مانگاكان گوتی مانگاكان؟ ئەی كوێ؟ بۆ
 
 خممۆڕا لە. ببمموونەوە كممۆ ماڵەكەمممان دەرگممای لەبەر دێ خەڵكممی هەممموو. بمموو حەشممر رۆژی دابەزیممم، ممماڵێ دەرگممای لەبەر كە

  چاوم جار ئاخر بۆ و هەڵداوە سەریان. بابم تەرمەكەی الی بردیانمە. بوو رۆرۆ و شین چوومەوە كە. گریان بە كرد دەستم
 . كەوت پێی
 

 (كۆپلەی دووەم)

 
لە حاڵێكمدا بماری . دوو خوشمك و چموار بمرا بمێ بماوك كەوتبمووینەوە. مەرگی باوكم كەلێنكی زۆر گەورەی خسمتە ژیانممانەوە

باوكم چەند ساڵێك بوو هەرچی هەیبوو لە دەستی ببۆوە، مماڵەكەی خمۆی همی  كە لەدەسمتی دابموو، . ژیانمان زۆر خراپ بوو
تماقە . وەك دەڵمێن تمازە دەسمتی داری دەگمرت. سمااڵن بموو 71برای هەرە گەورەممان تەمەنمی  .بگرە ئەوەندەش قەرزبار ببوو

بەاڵم قەت نیمموەی . زەوییەكانمممان مممامە رەشممیدم بە نیمموەیی دایدەچانممدن. مانگایەكمممان هەبمموو بممۆ دەمەدۆ و رسممیی خۆمممان
رەشمیدم پیاوێكی سەیر بوو، لە بەشەكانی داهماتوودا رەنمگە زۆر بە خەسمتی باسمی ممامە . بەروبوو و بەرهەمەكەی نەدەداینێ

هەڵبەت ئەویش وەك سەدا نەوەدونۆی خەڵكی سەر ئەم گمۆی زەویمیە تەنیما بمۆیە لە دایمك ببموو، كە گەورە بمێ و ژن . بكەم
ئەگینما لەدایكبموونەكەی همی  قمازانجێكی بمۆ سمەر ئەم گمۆی زەویمیە . بێنێ و چوار پێنج منداڵی وەك خۆی بخاتەوە و بممرێ

لە مەجلیسمان قسمە . بمۆ چماكە و پیماوەتی سمەری پێموە نەبموو: تێمدا بموو وەك النیكەم بابی من چەند شمتێكی باشمی. نەبوو
كەچمی . خراپەی كەسی نەدەویست و بگرە زۆر جار قازانج و بەرژەوەندی خۆیشی فیدای سوڵح و ئاشتەوایی دەكمرد. خۆش بوو

 ...یدا باشتر باسی دەكەملە جێی خۆ... هیچی دیكە. مامە رەشیدم تەنیا یەك خاڵی باشی هەبوو ئەویش ئەوە بوو زوو مرد
ئیتر پاش مەرگی باوكم ئێمە ناچار بووین مەڕ و مانگای خەڵك بڵەوەڕێنین و بە واتای خەڵكمی چمۆمی مەجیمدخان شموانی و 

دڵێكمی هەبموو . ممامە جەعمفەرم پیماوێكی نەخوێنمدەواری هەژار بموو. من گامێشی مامە جەعفەرمم دەلەوەڕانمد. گاوانی بكەین
مامە قاسمم زۆر جار لەبەر چاوی ئمێمە وەبەر شمەقی . زوڵمی دنیایان لێ دەكرد. ەبوو وەك پەپوولەرۆحێكی ه. وەك شووشە

خماتوونی كچمی بمرایم . ژنێكیمان لە سمەوزی بمۆ دیمتەوە. پیماوێكی فەقیمر حماڵ بموو. زۆر درەنمگ. درەنگیان ژن بۆ هێنا. دەدا
ردێكممی دیممكەی هەبمموو ئەویممش نمماوی جەعممفەر بمموو، ئممامۆژنە خمماتوونم بەر لەوەی مێممرد بە مممامە جەعممفەرم بكمما، مێ. سوێسممن

ئایشێ و چیمەن، بە هاتنی ئامۆژن، ئایشێ و چیمەن بموونە . دوو كچی لە مێردەكەی پێشووی هەبوو. پاسدار شەهیدیان كرد
كە خاتوونیمان بمۆ ممامە . بە راستی بوونە ئامۆزامان و زۆرمان خۆش دەویسمتن و ئێسمتاش هەر وا خۆشممان دەوێمن. ئامۆزامان

جەعممفەرم گوێسممتەوە، زۆری پممێ نەچمموو چممونكە لەگەڵ مممامە قاسمممم نەحمماوابۆوە، ممماڵ و منممداڵەكەی هەڵگممرت و هممات لە 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

79 
 

حەوشەكەی ماڵی ئێمەدا كۆنە ژوورێكی گڵمان هەبوو ئەوەی ئاوەدان كردەوە و رۆژێ چوار جار دەچمۆوە مماڵی مامەقاسممم مەڕ 
ئیتممر سممەریان پممێكەوە نمما و ئممامۆژنم كمموڕێكی بمموو ناویممان نمما . ..و مممااڵتی تمماقەت دەكممرد و شممیاكەی دەڕشممت و دەهمماتەوە

هەرچەندە خاڵەكمانی ئایشمێ زوو زوو ئەویمان . بەاڵم لەدایكبوونی ئەیوب جێگەی بە ئایشێ و چیمەن لەق نەكرد"... ئەیوب"
كە ئەو باوكیمان مامم قەت نەیهێشمت ئەو دوو كمچە هەسمت بمكەن . دەبردەوە بۆ سەوزی و زیاتر چیمەن الی ئامۆژنم دەمایەوە

شمەو و نیموە شمەو، هماوین بمایە یمان زسمتان، داوای رۆحمی . یانی لە سمایەی مماممەوە بمێ باوكییمان پێموە دیمار نەبموو. نییە
ممامە جەعمفەرم سمییەكانی خمراپ ببموون و تووشمی ئاسمم و .. بنیادەمیان كردبایە، لە بن هەورانیش بما بمۆی پەیمدا دەكمردن

هەر بە تەنیشممت ممماڵی . گامێشممەكانیم دەلەوەڕانممد، تممازە خممانووی دروسممت كردبمموو ئەو سمماڵەی مممن. تەنگەنەفەسممی ببمموو
 ...كەی خۆیدا خانووی دروست كردبوومامەقاسممەوە و لە نێو زەوییە
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 كۆپلەی سێیەم

 
 منممداڵی بە. رادەچڵەكممێ دڵممم بكمما بممابم شممێوەی هەبممێ یەكێممك ئێسممتا ئەگەر یممانی. ممماوە لەبیممر روون زۆر بممابمم روخسمماری
 بمرادەری و دۆسمت بڵێمی تما. چێمودار دواتمریش. بموو مەڕدار بمابم كمرد باسمم وەك. نماوێ خمۆش منی بابم وابوو پێم هەمیشە
 عەجەمممان میموانی ئەگەر. زانیوە باشی زۆر دەیانگوت عەجەمەكان دیارە. دەزانی باشی توركییەكی. هەبوو عەجەمی و فارس
 دواتمر دەزانی باشی زۆر عەجەمییەكی كە ئەوەی. نەدەبووین حاڵی لێیان ئێمە. دەیدواندن( توركی) عەجەمی بە هەر دەهات

 ژنەكەی جما. دەژی لەوێمش هەر و هێنماوە ژنمی میانمدواو لە عوسممانم ممامە ئماخر. بیستم عەجەمەكانمانەوە خزمە زمانی لە
 كماكە نەدەزانمی عەجەم هی ... بولبولی وەك دەكرد قسە توركی ماشەاڵ بایز كاكە: دەیگوت ئەو عەجەمە، كە عوسمانم مامە
 (...نییە عەجەم بایز كاكە نەیدەزانی عەجەمێك هی ...)بوو عەجەم نە بایز

 
 كموڕێكی مەڕداریمش پیماوی. بموو بەرتماو لە رقمم. بمووم تەممبەڵ ممن. نماوێ خمۆش منی بابم وابوو پێم هەمیشە. وابوو ئیدی
 كەر دەمممدی. بممم كەر سممواری دەترسممام مممن. بممێ كەر سممواری لە حەزی و گۆچممان بممداتە دەسممت هەڵگممرێ پممێ هەر دەوێ خممۆش
 و جمل بەبمێ قاسممم ممامە هەژدەری جما. تەق و رەق سەرپشمتێكی. بموو لێمی رقم. دەدا بەعەرزیدا سوارەكەی و داوێ لووشكە
 ...دەوێ خۆشتر بابم لە كەرەكەم دەیگوت كە دەكەم هەژدەریش باسی دواتر. دەبوو كەر سواری كورتان
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. حەیوانمان بمازاڕی دەچمووە بمابم لەگەڵ. بموو جاشمك و كەر الی دڵمی و گیمان عەواڵ. دەویست خۆش زۆر برامی عەواڵی بابم
 منممیش وەاڵهممی نمماكڕن؟ بممۆ كەرم بممۆچی ئەی دەیگمموت مەدرەسممە، نمماچییەوە بممۆ عەواڵ دەمممانگوت. چكممۆڵەترە مممن لە عەواڵ

 لە و نەدەدانەوە جموابم ئەوەی لەسمەر هەم. دەدام لێی بابم. دەخوارد باشم لێدانی عەواڵ لەسەر جار زۆر بۆیە جا. ناخوێنم
 ئەو هەر. دەكمممممرد عەزیەت عەواڵم ئەوەی لەبەر هەممممممیش نەدەگمممممرت، بەرخەكمممممانم و مەڕ پێشمممممی مەڕدۆشمممممیندا كممممماتی

. دەكەم باسمی كماتمە ئەو ئیحساسمی و هەسمت ئەوە هەڵمبەت. نەوێ خۆش عەواڵم منیش ئەوەی هۆی دەبووە جیاوازیخستنەش
 دەبمێ، دەنگمی لە گموێم و دەكما بمۆ تەلەفۆنێكم كە. دەوێ خۆشتر چاومم لە و هەیە منداڵی و ژن و بووە گەورە عەواڵ ئێستا
 .دەبێتەوە روون دڵم
 

 مەڕەكممان بممۆچی نممازانم كمماتەدا لەو. ببمموو گوێممدرێژەكە سممواری عەواڵ همماتبوونەوە، مەزراوە لە كە عەواڵ و بممابم ئێمموارەیەك
 هماتەوە كە. كەوتبموو نمووكتیژ وەبەردێكمی عەواڵ السمەری. دابوو بەعەرزدا عەواڵی سڵەمێبۆوە، گوێدرێژەكەش و رەویبوونەوە

 لە مەهابممادی كچێكممی پممۆلە حمماجیلەك ئەودەم. مەیبمموو پێمموە خمموێنی بەسممتبوو، بممۆ سممەر خممۆی پممێچەكەی بە بممابم ژوورێ،
 موعەلیممانە ئەو. دەكمرد ئێمەیمان مماڵی هماتوچۆی زۆر. دێ بەدڵممدا فێنكاییەك دێنەوە وەبیرم كە ئێستاش. بوون حاجیلەك

 ئەو بەراسمت، ئەرێ: دەپرسمم خمۆم لە و دێتەوە وەبیرم جار جار ئێسش. دەویست خۆش زۆر زۆر دایكمیان بەتایبەتی و بابم
 جمگە بموون؟ ممااڵ و مەڕ خەریمك ئێموارێ تما رۆژ كە دەویسمت خمۆش من بابەی و دایك ئەو ئەوەندەیان بۆ شارستانییانە كچە

 كەر عەواڵ كە شممەوە ئەو ئیتممر. نیممیە دیممكەم وەاڵمێكممی دەكممرد، هەڵسمموكەوتی لەگەڵیممان خۆمممانە زۆر بممابم وایە پممێم لەوەی
 . كرد دەرمان بۆ برینەكەی هات پەروین خانم لەبیرمە شكابوو، سەری و هەڵیهاویشتبوو

 
 شممتدا یەك لە نەبممێ، تاقممانە شتێكیشممدا هممی  لە ئەگەر زەویممیە گممۆی ئەم لەسممەر دایكممم. دەویسممت خممۆش زۆر دایكمممی بممابم

 كچمی روحیمزادی. ە"روحیزاد" ناوی دایكم. نییە ناوەی ئەو زەوییە گۆی ئەم لەسەر ژنێك هی . ناوەكەیەتی ئەویش. تاقانەیە
: دەگموت پێیمان خەڵمك دەویسمت، خۆش ئەوەندەی بابم. بوون ئامۆزا بن بابم لەگەڵ. خانكەندی ساڵحەڕەشی رەحمانی سۆفی
 مەحمموود سمەید قمادری سەید لە و( قەل شەش قالە)فەرەنتی پوور قادری و قەدارە رەسووڵ لە جار زۆر ئەوەم. بایز رۆحی

 هەر ئەوانە بابیشمم مەرگمی پماش. دەویسمت خمۆش بابمیمان. بموون بمابم دۆستی ئەوانە. بیستووە لەتیف مام شەریفی كاك و
  ...بوون رووخۆش و سەر ئێمە لەگەڵ

 
. دا لمێ خراپمی زۆر. دا دایكممی لە دیمتم جارێمك بەاڵم دەویسمت، خمۆش دایكممی هەممووە ئەو. بوو زیپكوزانكوون بە زۆر بابم
 كەوت بێهۆش دایكم
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 كۆپلەی چوارەم

 
 چۆن و كەی فێری كوردیخوێندنەوە بووم

 
 مممن و دابمموو ئیبتیممداییمان پێنجممومی ئیمتیحممانی. بمموو خممۆش همماوینێكی مممامەجەعفەرم، گامێشممەوانی بمموومە همماوینەی ئەو

 دەبموایە سمەرەتایی قۆناغی كۆتایی ئیمتیحانی. بووین هاوپۆل قاسمم مامە سەدییی و ڕەشید مامە كامیلی و من. دەرچووبووم
 لە ئیمتیحمان حەفمتەیەك. بۆكمان نەدرابوونە و بوون مەهاباد بە سەر ئێمە الی دێهاتەكانی هێشتا كات ئەو. بێ مەهاباد لە

 سمایەی لە. بمێنیمنەوە لەوێ رۆژێمك چەنمد و شمار بچیمنە وانەبموو قەت ئەوە پمێش ئماخر. بوو خۆش تەجروبەیەكی مەهاباد
 و نمان تەبەكێمك یەكی. فەتاح مامە ماڵی چووینە سێكمان هەر. ماینەوە مەهاباد لە رۆژ دە نزیكەی ئیمتیحاناتەكەوە سەری

 گممووپنی كممابرایەكی كە موعەلیمەكممان مینیبووسممی لەگەڵ. بیممانبەین دانمماین بممۆ ماسممتیان قممابڵەمەیەك و پەنیممر كممووپەیەك
 سمێڕای الی لە بموو، پموور عەبمدواڵ شمەهید مەدرەسمەی لە ئیمتیحانەكانممان. ناردیمانین ئەبموبەكر، نماوی بە بوو سوورهوول
 ئیمتیحانممان دوو تمازە. ممابوو( فەتاح مامە باوكی) حاجی مامە ئەودەم. بوون قازی تەپەی لە فەتاحم مامە ماڵی. وەفایی
 و بەرخ نیممیە كەس حمماجیلەكین، خەڵكممی ئممێمە بڵممێن سممەگبابانە ممموعەلیمە بەو رۆڵە: گمموتی سممفرە لەسممەر رۆژێكیممان دابمموو،

 حمماجی مممامە قسممەیەی بەو بەاڵم بممووین، منممداڵ ئممێمە. دەن نەجاتمممان و بممكەن ئیمتیحانمممان خێممرا بلەوەڕێنممێ، مانگاكانمممان
 همی  مموعەلیمیش و هەیە بەرنمامەی ئیمتیحمان نمازانێ گەورەترە، ئێمە لە ئەگەرچی زانیمان ئیدی چونكە گرتینی، پێكەنین

 .برسێتی مانگاكەمان و كوێین خەڵكی ئێمە نییە گرینگ بۆی
 

 خۆممان ئمێمەش پێشمێ، چووە لێی بوو، گەورەتر ئێمە لە كە سەدیق. كردین بانگی كوڕێك یەرغوو پردەكەی لەسەر رۆژێكیان
 و كمردەوە كمۆ فیتموویەك بە دیكەی چوارێكی سێ دوو و یەك ئەوەندەی. دێین دەرەقەتی و حاجیلەكە وابوو پێمان و كرد ئازا
 حیمز و داخسمت سمەرمان. شەڕ نەبێتە با. مەكەن دەنگ گوت، ئێمەی بە ئاقاڵنە زۆر سەدیق ئیدی. بوو پێ چەقۆیەكیان یەك
. دەگوتمەوە پێ رێوییەكەیان مام بەیتی دەبوونەوە كۆ من دەوری لە جار زۆر فەتاح مامە ماڵی لە. دەرچووین بۆی ساڵمەت و

. دەداممێ روو زۆرتریمان و دەهماتەوە پێممدا بەزەییمان مردبموو، بمابم تمازە چمونكە دیكەشمەوە الیەكی لە. بوو لەبیر بەشێكیم
 لە تمەنیشمم بیسمت. شماری نێمو چموومە و نما خمۆم وەبەر غیمرەتم رۆژێكیمان كە ئەوەیە نماچێتەوە لەبیمرم قەت شمتێكی تاقە
 داوام هەر رۆژ دوو هەبموو واش یان دەستان لێ تمەنم پێنج وابوو رۆژی. بەو دابوو هەموو خۆمم پووڵەكەی. ئەستاند ئامۆژن
 ئێموارەی چمونكە. رۆیشمتم و هەڵگمرت تممەنەكەم بیسمت. بموو زۆر زۆر ئەودەم تمەنمی حەفتما. بردبوو تمەنم حەفتا. نەدەكرد
 كتێبێكمی. كردبوو ریز كتێبی پیادەڕێیەكە سەر دیواری بن لە دیت ئەحمەر هیاللی سینەما الی لە كتێبفرۆشێكم پێشتری رۆژی
 كەچممی ئەوێ، گەیانممدە خممۆم پێیممان بە و پەلە بە. بمموو كممێ نووسممەرەكەی نیممیە لەبیممرم". سمموورە گممواڵڵە" نمماوی بە بمموو لممێ
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 دێمتەوە؟ دادەنما لێمرە كتێبی كتێبفرۆشەی ئەو پرسی كابرایەكم لە شەرمەوە و ترس بە. دانەنابوو كتێبی رۆژە ئەو بەداخەوە
 بڵمێ بپرسمە( دەكرد ئاماژەی دەست پەنجەی بە هەر ئەوە)سەرێ بڕۆ راست و بسووڕێوە بەوالدا و بڕۆ ئاوا بەاڵم نازانم گوتی

 پمێم". خەیمبەر قەاڵی فەتحمی" كتێبمی و دەوێ سوورەم گواڵڵە: گوتم. چووم. دەدەن پێشانتی كوێیە لە سەیدیان كتێبفرۆشیی
 كمێ: گموتی. دەكما كموردی كتێبمی داوای هماتووە لەبەر الدێیمانە جلموبەرگێكی الدێیمی كموڕێكی. بوو سەیر پێ زۆری كابرا وایە
 لمێ شمیعرم دوو یەك خوێنمدمەوە،. بیخموێنەوە گوتی و داینا. هێنای تا نەكرد باوەڕی هەر. بۆخۆم گوتم دەخوێنێتەوە؟ بۆتی

 ئیمتیحانێكممان تماقە. فەتماح ممامە ماڵی گەیشتمەوە چۆن نازانم. دامێ تمەن 71 بە هەردووكیانی و كردم ماچی خوێندەوە،
 چمین؟ ئەوە: گموتی. نا تێك نێوچاوانی. رەسووڵن حەمە ئی گوتیان كێن؟ ئیی كتێبانە ئەو: گوتی فەتاح مامە شەوێ. مابوو
 بممۆچییە؟ ئەوانەت كمموڕم: گمموتی و كممرد میوانەكممانی سممەیرێكی. هەبمموو میوانیشممیان. كمموردین: گمموتم. نممازانی عەرەبممی تممۆ خممۆ

 دا رەسمووڵ حەمە: گوتی. پوورزیبا ئەبوبەكری بوو، لەوێ بابم دیكەی ئامۆزایەكی. دەیانخوێنمەوە گوتم داون؟ پێ پووڵیشت
 (...ببووم كوردییە ئەو فێری چۆن من كە دەگێڕمەوە بۆ ئەوەشتان جا... )دەزانی ئەگەر بخوێنەوە بۆمان

 
 ... بیخوێنەوە دەی: دەیانگوت و نەیاندەهێشت هەڵگرم، دەست ویستم هەر. بوو پێخۆش زۆریان كرد، پێ دەستم كە

 بووم؟ كوردی فێرە چۆن
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 پێنجەمكۆپلەی 
 
 (پێشمەرگەكان)قۆناغی سەرەتایی 

 
. بمووە ژیمانم قۆنماغی خۆشمترین سمەرەتایی قۆنماغی دەمگوت، دڵنیاییەوە بە ئێستا نەبایە، تێدا بابمی مەرگی ئەگەر رەنگە
 حەوشممەی دەچمموومە هەر بەاڵم. بخمموێنم بچممم ئەوەی نەگەیشممتبوووە تەمەنممم هێشممتا مممن كممرانەوە، مەدرەسممە كە سمماڵ یەكەم

 حەوشممەی بمموو 11 سمماڵی بممزانم وەك دواتممر كە. بمموو لممێ گەورەی بیممی دار سممێ حمماجیلەك مەدرەسممەكەی حەوشممەی. مەدرەسممە
 هەڵمبەت بێ، لەبیرم ئەوەندەی ساڵە ئەو كرانەوە، مەدرەسە كە. كران وشك دارەكانیش و سوپا پایەگای بە كرا مەدرەسەكە

 عەلیمی سمەید. بڵێمنەوە دەرس كموردی بە دەیانویسمت هماتن پێشممەرگە سمەرچنارەوە لە لەبیرمە بەاڵم بوو، ساڵێك چ نازانم
 چەنمد و خموێنرا دەرس چمۆن سماڵە ئەو نیمیە لەبیمر ئەوەم. بمێ مامۆسمتاكان لە یەكێمك وابموو قەول محەمەدیمش سەید كوڕی

 سممروودەكانمان نێممو شممتی زۆر مانممای ئممێمە. كردبممووین فێممر سممروودیان. دەچمموون و دەهمماتن ئممازادی بە پێشمممەرگە. خوێنممدرا
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. دێنما بەسمەرماندا دەسمتیان و دەكمرا لمێ دەستخۆشیمان و ئافەرین گوتنەوەیان لەگەڵ چونكە. دەمانگوتنەوە بەاڵم نەدەزانی،
 پێشممەرگەكاندا مەقەڕی بەردەمی بە خانكەندی، بۆ دەچووین سەرچناردا بە بابم و دایكم لەگەڵ كە ناچێتەوە، لەبیر قەتم

 دەوری دەور" مماوە بیمر لە ئەوەنمدەم تەنیا. دەگوت گۆرانیی نابوو، لەسەر گوڵینگداری كاڵوێكی( عەولكەریم) خاڵم. رابردین
 خانكەنممدی لە ممن گممرت، سمەرچناریان پاسمدار كە بەاڵم خانكەنممدی، چمووینەوە ئممێمە دیمكە جماری چەنممد نمازانم"... ئمێمەیە
 سممممەرچنار لە كە دەدی دووكەڵەمممممان ئەو خانكەنممممدییەوە لە. بمممموو منممممداڵ زۆر زۆر عەواڵ. عەواڵ و دایكممممم و مممممن. بممممووین

 ژنێمك ممابێ لەبیمرم ئەوەنمدەی. كەوتمن وەبەر دووكەس خانكەنمدیش لە. همات تمۆپ گمرمەی یەك لەسەر رۆژ دوو. هەڵدەستا
 خماڵە. بموون ترسمناك و سمامناك زۆر زۆر منمداڵ ئمێمەی بمۆ خەبەرەكمان. دەدا سمەرچناری نێمو لە تەپەوە سمەوڵی لە. كوژرا

 قژاغڵموو سمەر لە. كوشمتووە فاڵنەكەسمیان سمەرچنار لە ئەممڕۆ. كموژراوە فماڵنەكەس دەڵمێن دەیگموت و دەهماتەوە هەر فەتاحم
 بە پاسمدار بما دەیگموت. چەقانمد گیشمەكە لەسمەر ئێرانمی ئمااڵیەكی چموو فەتماح خاڵە بیرمە لە. دانابوو سپایان بنكەیەكی

 نەنە كتموپڕ. داخسمتبوو تەنمدووریان. دەخموارد بەیانیممان چمای و نمان دانیشمتبووین بەیمانییەك. نەدەن ماڵەكەممان لە تۆپ
 بانمگ نماوە بەو عەولكەریمممی خماڵە)سمۆنگوڵی ئەیەڕۆ: گموتی و نا ژوورێ دەرگای لە سەری و هات هاتوهاوار بە مەحبووب

 كموڕە. نەمگموت وێمران؟ بابان رابكە نەمگوت هەڕۆ، نەمگوت نەڕۆیوی؟ ئەوە ئەیەڕۆ ،(هەیە خۆی هەقایەتی ئەوەش و دەكرد
 دای؟ كونەمرێ لە هەر ئەوە

 
 ئێسمتا ممن و چیمیە كمونەمرێ نەممانزانی هەر و پێكەنمین" كمونەمرێ" وشمەی بە هەر دواتمریش سماڵ دە خالم سەالحی لەگەڵ
 سمەرچنارەوە لە كمێ نمازانم رۆژە ئەو. بموو خاڵەفەتاحم ماڵی ژوورەكەی مەبەستیشی و كوالنەمریشك واتە كونەمرێ دەزانم،
 زۆر خەڵكێكممی. همماتوون پاسممدار و دەرێ چمموونەتە پێشمممەرگە. گیممراوە پێشمممەرگە مەقەڕی: گوتیممان خانكەنممدی، همماتبووە
 چاوممان دەممانزانی هەر ئمێمە. كمردووە گوللەبماران كەسمێكیان چەند. بڕیوە ژنێكیان مەمكی گۆیا كرد ئەوەیان باسی. كوژراون

. بموو پمێ گوێدرێژەكەشمی جەعفەرم مامە. بوون پەیدا جەعفەرم مامە و بابم درەنگان ئێوارەیەك. بترسین و بێتەوە زەق زەق
: گمموتی بممابم. دەكەن گوللەبممارانی بگممرن هەركەس. نممابێ رۆژ بە. بممڕۆینەوە ئەمشممەو دەبممێ گوتیممان. ئممێمە دووی لە همماتبوون
 كۆشمی لەسمەر عەواڵی كە ممامەجەعفەرم رێگمایە لە. چۆمیمدا دەم بە. رۆیشتینەوە بەیاوادا بە شەوێ. كوژراون زۆر خەڵكێكی
 نێمممو كەوتمممنە هەردووكیمممان و همممات گمممرمەیەك زانمممی ئەوەنمممدەمان بردبممموویەوە، خەونمممووچكە گوێمممدرێژەكە لەسمممەر دانمممابوو،

 منمی دەسمتی دایكمم. بموو پێشممانەوە لە. بموو شمارەزا رێمگەكە بمابم. بكەنمێ پمێ نەیمدەوێرا كەس. رێگا قەراغ خەندەقەكەی
 وەرە،: گموتی بمابم. دێ نماخۆش زۆر بمۆنێكی بمایز،: گموتی دایكم چنار، پۆلێك الی گەیشتینە. دەڕۆیشت بەدوویدا و گرتبوو
 ناویشممی. داون بەسممەردا گەاڵم و پممووش. دامپۆشممیون. كردبمموو گوللەبمماران دارانە نێممو لەو كەسممیان چمموار دەهمماتم كە ئێمموارێ
 نەدەهاتن زۆر جاران جاری وەك پێشمەرگە ئەمجارە ئیتر. حاجیلەك گەیشتینەوە شەوە ئەو. نەماون لەبیرم من هێنان،
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 كۆپلەی شەشەم

 
 )شێخاڵی و ئاتاباڵغی)هەاڵت هەاڵت 

  
 دەمزانممی ئیمدی رێگما لە. كەوتمم وەپێشمی گریمان و بۆڵەبممۆڵ بە. بمكەوە بەرغەلە ئەو وەپمێش هەسمتە گموتی رۆژێكیمان بمابم

 بۆكممان دەرۆیشممت میانممدواوەوە لە ئەرتەش وایە پممێم. دەكەم گیممان نۆشممی خۆشممەكە لێممدانە نەبممێ خۆشممتر تۆزێممك نێوچمماوانم
 وەپمێش مااڵتەكەشمی و مەڕ وابموو ئمی. دەڕۆن بەپمانەوە خەڵمك ئەوە كمرد سمەیرمان. بووین مەزرا لە بابم لەگەڵ. بگرێتەوە

 هەرچمی. دەهمات خومپمارەش و تمۆپ گمرمەی. دەرێ دەرپەڕیمونەتە هەمموو و نەماوە دێدا لە كەس بوو دیار ئیدی. دابوو خۆی
. درشمتەوە و ورد بە ماڵی سەد دێیەكی خەڵكی. بێ لەگەڵ دایكیشمیان بەشكم كرد خەڵكەكەدا نێو بە خۆم كرد، هەرای بابم
 داممێ، پمڕی رێمك. نەكەوتبموو وەدەسمتی خومپمارەی تمیكە دەم ئەم سەیدحوسمێن، پەریزادی ئیدی. بگری وەرە جا چی؟ دایكی
 لە روویمان بەشمێك. خەڵمكە ئەو. دەشمتەدا بەو پێیمان بە رۆیشمتن هەر. نمازانم كموێ؟ بمۆ. دام خۆیمدا بەكۆڵی و گرتم پیلی

 شمێخاڵی لە ممن شمەوە ئەو. مامیمان رەحیمی سەید ماڵی بۆ شێخاڵی، بەرەو سەیدحوسێنیش ماڵی كرد، ئاغڵیان و ئاتاباڵغی
 لمێ خەوم چۆن نازانم بووم، ماندوو ئەوەندە بەاڵم. بخەوم ماڵەخۆمان لە دوور و بابم و دایكم بەبێ بوو شەو یەكەم و بووم
 سمەر چموومە كموێ؟ بمۆ كوێ؟ بۆ گوتیان هەرچی هەڵگرت، باڵنجەكەم هەستام كە لەبیرە روون و جوان بەیانییەكەیم. كەوت

 كمموڵی. رادەبممرد ئەوانممدا حەسممارەكەی نێوەڕاسممتی بە ئاوەكەشممی بمموو، ماڵەوەیممان پشممت لە كممانییەكە. دانیشممتم كممانییەكە
 براشمم عەواڵی و دەهماتن بمابم و دایكمم هەڵێنما، سمەرم كە. گریان بە كرد دەستم كانییەكە لەسەر و گرتم ئەوكی غوربەتی

 پممێ خۆشممیان لە مممن دیممت، ئەوانممم و هەڵێنمما سممەرم كەس. بمموو 17 سمماڵی وایە پممێم. بمموو دایكمممەوە باوەشممی بە و بمموو سمماوا
 خۆیمان هماتنی چۆنێتیی باسی دانیشتن، و هاتن كە. شوشتبووم لێ دەستیان ئیدی چونكە. دەگریا تاوان لە دایكم و دەكەنیم
 دەشمتی لە گمڵ بە چادراغمانەی لەو یەكێمك بەر بمردە پەناممان. دەسمووڕانەوە سەرمانەوە بە هێلیكۆپتەر گوتی دایكم. گێڕاوە

 ئێسمتا ئەوێ، نەچمنە گموتین، پێمی پێشممەرگەیەكی گموتی، نیمیە، لەبیمرم بمووە، خمانوو كمۆنە نازانم یان دەكرد، دروستیان
 .تۆز بە كردی دا لێ راكێتێكی نەكەوتبووینەوە، دوور زۆر گوتی،. دەدا لەوێ تەیارەكە

 
 مەڕەكممانم: گمموتی بممابم. كەوتممین وەڕێ ئاتمماباڵغی بەرەو مەزرایممانەدا بەو و خمموارد شممێخاڵی لە نیوەڕۆمممان نممانی رۆژە ئەو

 .داوینەتێ ژوورێكیان ئەوێ بۆ بڕۆین دەبێ ئاتاباڵغی لە خاڵەكاكل ماڵی بردووەتە
 

 و كممردووە تەیمارە لە تەقەی بممڕنەو بە قمادرۆكە حوسممێنی گوتیمان هممات خەبەر رۆژێكیمان. ممماینەوە لەوێ مانگێمك وایە پمێم
 و گرتوویمانە پاسمدار خاڵەڕەسمووڵ بمرای مسمتەفای: گوتیمان دیمكە رۆژێكی. كوشتوویەتی داوە لێی گەڕاوەتەوە بۆی تەیارەكە
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 دەسمت چیم بزانم و دێنم پەنیر كووپەیەك دەچمەوە گوتی بابم رۆژێكیان. بوون حاجیلەك خەڵكی ئەوانە. كردووە ئیعدامیان
 بموو درەنگمان ئێموارە. نەداوە كەسمی جموابی دەتكموژن، پاسمدار گوتیمان پاڕانەوە لەبەر زۆری. بیهێنمەوە خۆم لەگەڵ دەكەوێ

 :ناچێتەوە لەبیر قەتم گێڕاوە شتێكی. ئاتاباڵغی گەیشتەوە
 

 بە هەمموو بموون، دێمیە ئەو گیمانلەبەری قاز و قەل و مریشك و پشیلە و سەگ هەرچی حاجیلەك، نێو گەیشتمەوە كە: گوتی
. تینوویمانە و نەكەوتمووە دەسمت ئاویمان نەبمێ و بمێ گموتم. كەوتن وەدووم و بوونەوە كۆ لێم قاوقیژ و میاوەمیاو و قاڕەقاڕ

 لەپمێش بەرخەكمانی كمۆلی بموو باش. هات ئاوەكە لێدا سەیدحوسێنم ماڵی ئاوەكەی ترۆمپا ئاخری گەڕام گوتی بكەم؟ چ جا
 هۆشمی هیچیمان تینووێتیمان لە و دەخمواردەوە ئاویمان یەكتمر تەنیشمت لە قاز و قەل و پشیلە و سەگ. ئاو لە كرد پڕم. بوو

 .نەبوو ئەویدیكەی
 

 پیماوێكی. نووسمرەتمە پموورە كوڕەكانی مامی فەیزواڵ مام كوڕی عەلی. كوشتووە شێتیشیان عەلیە: گوتی و هەڵێكشا ئاخێكی
 ئەوانە. بموو مماڵوێران كمابرایەكی كوشمتبوو، كە خاڵەڕەسووڵیشمیان بمرای مسمتەفای كماك. نەبموو كەس بمۆ زەڕی. بوو گوناح
 لە خمۆم ممن چمونكە. خمۆش سموعبەتێكی ببمووە كمورد كوشمتنی پاسمدارەكان بۆ بەاڵم پادشایەكە، چ دەوری نەیاندەزانی قەت
 ماڵێمك. بمووم پاسمدار حاجیابماد كێموی سمەر پایەگماكەی لە: گموتی خمۆی، بەسمتۆی وەبماڵ بیست میاندواوم عەجەمێكی پیرە

 یەك بە بتموانێ كەس هەر دەكمرد، گرەویمان پاسمدار دوو. دادەنما خشمتی بموو دیمار سمەری بەننماكە. دەكمرد دروست خانوویان
 ...بكڕێ دیكە ئەوی بۆ جگەرەیەك بیئەنگێوێ، فیشەك
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 بەشی حەوتەم

 
 مەحموود گوڵێ و قازی محەمەد

 
 ئەوەنمدەیان. نەمپرسمیوە. وایە پمێم هەڵمبەت. ممردووە 7111 سماڵی دیمارە. نەمانمدیتبوو ئێمە. بوو باپیرمان گوڵێ مەحموود
 چمما بمۆ. قموونڕەش شێخی كردبوویانە لەبەرچاومان گێڕابووینەوە، بۆ مەحموود باپیرە پاڵەوانێتیی بەسەرهاتی و هەقایەت
 بەفمر مەحمموود بماپیرە دەیمانگێڕاوە، وێنە بۆ. خوێنرابوو فاتیحای تازە( بەم گوڵێ مەحموود گۆڕی لە: )بڵێ دەیوێرا یەكێك
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 راوچییەكمی بماپیرم هەڵمبەت. كوشمتوونی و نەترساوە لێیان هاتوون بۆی گورگ چوار تەختەبەشان، چووەتە بووە پشتێند لە
 جمار زۆر دیمكە دێیەكمانی لە خزمەكانممان كە ئەوەیە سمەیرە، پمێم ئێستا تا و دەیانگێڕاوە كە باپیرم لە شتێكی. بووە باش
 دوو دەكەوت، وەژوور مەحمموود ممام كتموپڕ نەدەدی، چماوی چماو بموو بۆرانێمك و كڕێموە و بەفمر: دەیمانگوت و دەگێڕاوە لێیان
 قماز سەیرە، پێم ئێستاش باشە. بیخۆین پێكەوە با لێنێن بۆ ئەوەم ها: دەیگوت و دەرێ دێنا باخەڵكی لە مراویی یان قاز،

 . ناون باخەڵی لە چۆن بچۆڕێتەوە لێ خوێنیان و بڕابێ سەریان و كوژرابێن تاپڕ بە مراوییەكی و
 
 بەوێمدا كە ببمووم گەورەش ممن دەنمایەوە، سمیپەی جمێ فاڵنە لە تەختەبەشان لە كە كردبووین بۆ ئەوە باسی ئەوەندەیان جا

 و پەالپیممتكەیە لەسممەر قممامكی و دەرێ هێنمماوەتە تماپڕەكەی لمموولەی سممیپەیەكدا لە ئەوە دەدی بمماپیرمم تارمممایی دەڕۆیشمتم
 همی  كە دەكمردین بماس بۆیمان ئەفسمانەییەی بماپیرە ئەو حماڵ بەهەر. بكوژێ باڵندەیەك دەیەوێ و بڕیوە لەخۆی هەناسەی

. بموو موقەدەس شتێكی. نەبوو ئاسایی باپیرەیەكی چاومان لەبەر دەیخست، دابا ورچ لە دارێكی و نەهاتووە دەرەقەتی كەس
 بەم، گموڵێ مەحمموود لووالكی لە گوتوویەتی یەكێك گێڕاباینەوە بۆشیان بگرە بایە، لێ گوێمان خۆمان گوێی بە نەك و بێت
 مانگایەكممان تماقە خۆممان مماڵی سماڵێكیان. نەبموو لێخۆشمبوونی وا كموفری چمونكە دەخموارد، تێهەڵمدانێكی ئێوارێ بۆ كابرا
 بمرایم) پموورم مێمردی برایممی كاك لەگەڵ منیش. دەشتێ بۆ دەكرد پوورەئامینم ماڵی مانگاكانی تێكەڵی مانگاكەمان. هەبوو

 و رۆیشمت ئەو هەر. دێممەوە ئێسمتا نەكەن زیمانی بمێ لێیمان ئاگمات گموتی بمرایم كماك رۆژێكیان. بەریان دەچوومە( زەنگیانە
 :كرد هەرای عەیز كاك. عەلیاباد خدراغای عەیزی ماڵی ئەوبەری پەڕییەوە قۆپییەكە لە كلكبڕاو مانگای

 
 ...پەڕیوەتەوە مانگایەت ئەو بۆ ئەوە گوڵێ مەحموود گۆڕی بە گووت هەی كوڕە
 ممامم. دەكمرد قاسمممیان ممامە دروێمنەی دەبوون، كەس پازدە دروێنەوان. نەدەناسییەوە خۆی ساحێبی سەگ قیامەتێك بە بوو

 ...ناگێن بابی بۆ ئەوە. دا بابم بە جنێوی ئەوە ئەی: گوتی
. وێكەوتبمموو شممەنەی پشممتە پەنجمما النممیكەم عەزیممز كمماك. كممرد خوریشممۆر كابرایممان. بزانممێ خمموا مەگەر تەپوتۆزێممك بە بمموو

: كمرد هەرای. نەدێشما لێمی دڵی كەس و دەدا كەس هەموو بە جنێوی. بوو جنێوفرۆش و قسەخۆش و میكانیك هەبوو برایەكی
 بەرداوە؟ لەكاكم بۆ كەرانەت ئەو قاسم كاك راگرن دەست كوڕە
 .دەدا بابم بە جنێو كاك: گوتی
 ...بدرێتێ جنێوی نابێ محەمەدە قازی بابت دەگێم، بابت گۆڕی بۆ: گوتی
 .... دەكەی راست وەاڵهی گوتی پێكەنی قاسمم مامە
 كرا سوڵح قسەیە بەو
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 گوڵێی باپیرم من و مەحموود

 
بەاڵم منمداڵی تمایفەی . خەڵك لە دێ شەڕە باپیریان دەكرد. خەتی سووری تایفەكەمان. گوڵێ خەتی سوور بوو مەحموود

جارێكیمان كمامیلی . ئێمە ئەگەر حەزیشیان لەو بەزمەی بایە، هەم نەیاندەوێرا هەمیش دڵیان نەدەهات شەڕە باپیر بكەن
شمەوێ الی . كماكم ئاگمای لمێ دەبمێ و جنێموی دەداتمێ و دەچمێ بە ممامە قاسمم دەڵمێ. مامە رەشمیدم شمەڕە نەنكمی كردبموو

ممامە قاسمم . سەعات نۆ و نیوی شەو بوو لە ماڵی مامە رەشیدم دانیشتبووین كە مامە قاسمم بە تاپڕێكەوە وەژوور كەوت
ئەوەنمدەمان زانمی دەرگما كمراوە و بە مشمەمش وەژوور كەوت و . كەسمی نەدەپاراسمتكە تمووڕە دەبموو . مامی گەورەممان بموو

. گوتی كوا ئەو قووندەرە؟ قووندەر كێیە خوایە گیان؟ ئاخر ممامە قاسمم لە هەر كەس تمووڕە بمایە پێمی دەگموت قوونمدەر
وندەر؟ ئمێمە دانیشمتبووین، كاك قاسم گیان كامە قو: گوتی( دایكی كامیل)ئێمەش هەموو چاومان زەق بۆوە و دادە توبام 
 .بەاڵم كامیل لەوالترەوە لەسەر زگ خەوتبوو

 
ئەوە : ئیدی مامە قاسم چاوەڕێ نەبوو وەاڵممی بمدرێتەوە یەكسمەر لموولەی تماپڕەكەی لەسمەر قموونی كامیمل دانما و گموتی

شمەڕە دایممك بەو  قوونمدەر شمەڕە دایمك بە دایكممی ممن دەكەی؟ ئەو دوو بەرازكموژەت لە قمموونی بمكەم خموێڕی؟ هما؟ جمما بمۆ
دایكەی خۆت ناكەی بەشی شارێك دەكا؟ دایكی كامیل دەیكردە براژنمی ممامە قاسمم، بەاڵم كە تمووڕە دەبموو بمراژن و شمتی 

جا مامە قاسمم هەرچی بیرەوەریی دەیگێڕاوە، بەشی هەرە زۆریان بیرەوەریی خەڵمك و بەتمایبەتی ... وای لە بیر نەدەما
 ...بە هەر سێ عورفی كەالمەاڵ: ەحمەت بێ بابم دەیگێڕاوە دەیگوتبە ر: كە دەیگوت. ئیی بابی بوون

 
هاوینەكەی پێشمتر مانگاكمانی . ئەو ساڵەی گامێشە زەردەكانی مامە جەعفەرمم دەلەوەڕاند، دووەم هاوینی بێ باوكیم بوو

وی دارسمتان و دار بمی هەممو. كانیەسارد دەم چۆمێكی نێموان قەاڵ و حماجیلەك بموو. مەال زبێدم دەلەوەڕاند لە كانیە سارد
باسی ئەو كەسمانەی لەوێ جنۆكەیمان دیتمووە و . جا خەڵك هەقایەتی زۆر ترسناكیان لێ دەگێڕاوە. دارستانێكی چڕ. بوو

ناخۆشمترین شمتی كانیەسمارد ئەو گۆڕسمتانی مەال شمێخ بموو كە بمابمی لمێ . جنۆكە لەوێ دەسمتی لە كمێ و كمێ وەشماندووە
جماری وابموو كە نیموەڕۆ مانگاكمانم ممۆڵ دەدا، بە غماردان دەچموومە سمەر قەبمری . بوونێژرابوو، رێك لەوبەری چۆمەكەوە 

رەسممووڵ گیممان : رۆژێكیممان جەعممفەری مممام رەشممید كە لەوێ بێسممتانی هەبمموو، گمموتی. تێممر دەگریممام و دەهمماتمەوە. بممابم
ەجمێ بهمێڵم، رێگماش نەبموو ئیدی نەموێرا مانگاكمان ب. مانگاكانت بەجێ مەهێڵە، ئێرە گورگی لێیە گوێلكەكانت لێ دەخۆن
ئیمدی بممۆ همماینەكەی . ئەو سمماڵە سماڵێكی نمماخۆش بمموو. مانگاكمان بەرمە نیزیممك گۆڕسممتانەكە چمونكە لەوبەری چممۆمەكەیە

ئماوەكەش . رۆژێكیان گامێشمەكانم بمرد ئاویمان بمدەم. دیكە، نەچوومەوە الی مەالزبێد و بوومە گامێشەوانی مامە جەعفەرم
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ئەو گامێشمانە : همات گموتی. ماتۆڕەكەمان لەگەڵ مامەرەشیدم شەریكی بوو. كە ئی خۆمان بووبیر و ماتۆڕە. ئاوی بیر بوو
ئەوە : مممامە رەشمیدم بە پمێمەڕەیەكەوە بممۆم همات گمموتی. جموابم نەداوە. نەهێنمی بمۆ ئێممرە هما، بەریمانەكەم لممێ دەشمكێنن

ە قاسممم دەهمات، بەبمێ ئەوەی بزانمێ كە هەاڵتمم لەوالوە ممام... لەگەڵ تۆم نییە دایكت دەگێم؟ ئەو همات و ممن هەاڵتمم
بەرەو الیەكی دیكە گەڕامەوە مامە جەعمفەرم لەوالوە گموتی بیهێمنن ... ئەوە بۆ كوێ هەی دایكەكەت: مەسەلە چییە گوتی

گەڕامەوە الیەكەی دیممكە جممۆگەیەك بمموو لیپاولیممپ ئمماوی پێممدا دەڕۆیشممت، جممۆگەیەكە لە نێمموان زەویممیە درێممژەی .. دەیگممرم
زۆرم زگ بە خممۆم . لە سممێ الوە بممۆم همماتن ناچممار خممۆم بە جممۆگەكەدا دا و پەڕیمممەوە. وییەكممانی ئممێمەمەالفریشممتە و زە

 :و دەستم لە بن گوێم نا و گوتم( كێوی سمایالغا)چوومە سەر كێوەكە. سووتا
 

 ....ئەهۆۆۆۆۆۆۆۆۆی خەڵكینە
 

و كموڕانەی مەحمموود گموڵێی قەحبەبماب ئە: گوتم. هەرچی لەو مەزرایەدا بوو پشتی قیت كردەوە و روویان لە كێوەكە كرد
 ...بە سێ كەسان لێم دەدەن هەی لە گۆڕی مەحموود گوڵێ بەم

 
كوڕە هەتیو حەیامان مەبە بۆ جنێو دەدەی؟ وەرە هەتیو خەڵك فێمر دەبمن جنێمو بە : ماممم هەرای دەكرد. بوو بە قیامەت

. درەنگمان بموو گەیشمتمێ. بمۆ مماڵی خماڵە فەتماحمیەكسەر چوومە خانكەندی . ئێوارێ نەموێرا بچمەوە ماڵێ. بابم دەدەن
كە نەقڵەكەم بمۆ گێمڕاوە، گموتی لەبەر شمتێك نەبما بەو شمەوە دەرم دەكمردی، چمۆن جنێمون بە ممام . خاڵم زانی هەاڵتووم

ناچممار بەیممانی چمموومەوە بەاڵم دایكممم لەسممەرم همماتە جممواب و كەس هیچممی پممێ (... ئممامۆزای بممابی بمموو)مەحممموودم داوە؟ 
 ...لەوەڕا دەراوی زارم كراوە و ئیدی ئەوجار تەنیا من دەموێرا جنێو بە مەحموود گوڵێ بدەم... نەگوتم
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 شەڕەجنێوی حەیابەرانەی من و مامەكانم

 
ممامە رەشمیدم هەمموو . بۆیە مامە رەشیدم دەیكردن. چونكە ئێمە منداڵ بووین، كاروباری مەزراكانی خۆمانمان پێ نەدەكرا

منمیش زۆرم پمێ . جارێ كە یۆنجەكەی ئێمەی دەدروو، تا تەواو دەبموو گامێشمەكانی خمۆی وەسمەر كەرخمی یمۆنجەكە دەكمرد
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. ایە هەشت گامێش و كەڵێك و سێ كەڵیچەی هەیە و دوو مانگاشناخۆش بوو، هەموو جارێ بە دایكمم دەگوت، دەمگوت د
كەسیش . هەڵبەت زیاتریان دەخوارد و بەشێكیشیان بۆژۆ دەكرد. تا یۆنجەكە دەدروێتەوە چوار پێنج كەردوو یۆنجە دەخۆن

ێشممت ئەو نەیدەه. جمما سممەیر لەوە دایە ئممێمە وەك باسممم كممرد تمماقە یەك مانگامممان هەبمموو. نەیممدەوێرا بڵممێ بممۆ وا دەكەی
. دەری دەكمرد. یمۆنجەكە ئیمی ئمێمە بموو، نەیدەهێشمت مانگماكە بێمتە سمەر یمۆنجەكە. مانگایە بێتە سەر كەرخە یۆنجەكمان

زۆرم حەز لە كمماڵەكە، بممۆ : هەژدەر گمموتی. رۆژێكیممان لەگەڵ هەژدەر لە قەراغ بێسممتانەكە كەتریمممان وەسممەر ئمماور نممابوو
نیوەڕۆ كە واڵغەكانمان برد بمۆ . نا لێی مەدزە: گوتم. ەمزانی لێمان دەدانەچین كاڵەكێك لە مامە رەشید بدزین؟ منیش د

نیوەڕۆیمان و ئێمواران عەلمیە كەچەڵ هەزار رەحممەت لە گمۆڕی بمێ، هەر كەسمە و . مۆڵ، عەلیە كەچەڵ كاڵەكمان دەداتمێ
كماڵەكی كماك عەلمی  باشترین كاڵەكی تەڕەبماری بۆكمان. بێستانەكەشی هەمیشە نموونەی بێستان بوو. كاڵەكێكی دەداینێ

بێسمممتانی ممممامە رەشیدیشمممم كە ممممێش نەیمممدەوێرا بەسمممەریدا هەڵفمممڕێ قەت ئەوەنمممدەی لمممێ نەدەفرۆشمممرا بمممایی . بممموو
ئەگەر . تا ئەو بێستانە تەواو دەبوو ئێمە هەر دەبوو لیكاومان بە زاریدا بێتە خوارێ بمۆ كاڵەكێمك. ماندووبوونەكەی بێ

بەخشمممندەیی كردبممما، كممماڵەكێكی بڕكەممممردووی تاوەسمممووتی دەداینمممێ كە رۆژێمممك زۆریمممش دەسمممتی بە دڵیمممیەوە نابمممایە و 
ممامە رەشمید لە . چموو كماڵەكەكەی هێنما. هەرچۆنێك بێ، ئەو رۆژە هەژدەر بە قسەی نەكردم. مانگاكانیش نەیاندەخوارد
ئەوەنمدەم . بە پەلە كاڵەكەكەمان خوارد و توێكڵ و تمۆ و شمتەكەیمان خسمتە بەردەم گامێشمەكان. بن دار بیەكە خەوتبوو

بە دەسمتێك هەردووكممانی گرتبموو، رایدەكێشماین بمۆ . توند گرتینمی نەیهێشمت هەڵێمین. زانی لە پشت سەرمان قوت بۆوە
هەژدەر . ئمێمەش یەك بەخۆممان دەگریماین. الی ئاورەكە دەیویست دارێكی سەر ئاگراویی لێ بوو هەڵیگرێ و بمانسووتێنێ

خممودا پشممتیوان، یەك پاڵمممان پێمموە نمما، القممی چممووە نێممو كەتممرییە . ێحەمەڕەسممووڵ پمماڵی پێمموە نمم: یەك لەحممزە گمموتی
بەاڵم ممامە قاسممم وا ... ئەو هەڵدەبەزی و ئێمەش بە گریان و پێكەنینەوە هەڵمدەهاتین. جا وەرە هەڵێ. ئاوەكوڵیوەكە

ەگەیشمت، خوا هەڵناگرێ، هەرچەندە ئەویمش كماڵەكێكی لە گمۆڕی بمابی خۆشمتر دەویسمت، بەاڵم كە كماڵەك پمێ د. نەبوو
بەاڵم كە رقمی . ئەگەر كەیفی ساز بایە كەس ئەوەنمدە پیماوی چماك نەبموو. پووڵیشی دەداینێ. دەیداینێ. دڵكراوەتر بوو

منمیش هەر لە بەهمارەكەیەوە . رۆژێكیمان نمازانم بمۆچی لە ممن تمووڕە ببموو. هەستابایە لە پێشدا جنێوی بە دایكمان دەدا
ممە بە "دایمكەكەت دەگمێم"پێش هەموو شتێك دەبێ ئەو جنێموی : گوتم. ووڵ نەكەمبڕیارم دابوو ئیدی ئەم هاوینە لێیان قب

كتریە چایەكەم . گوتم جنێوەكەی خۆی وەك خۆی پێ دەدەمەوە. دەی چ بكەم؟ خۆ لێی نادەم؟ نا. مامە قاسم تەرك بكەم
هەر . یەكەم بمۆ تمێ كمردئیستیكانێكیشمم بمۆ ئەو دانما و بەر لەوەی بگماتێ چما. نەمزانمی تمووڕەیە. دێم كردبوو دیمتم دێ

. گوتی چای تۆ بخۆمەوە دایمكەكەت دەگمێم. ئەوە قووندەر بۆ لێمان یاغی بووی؟ گوتم وەرە چایەك بخۆوە: گەیشتێ گوتی
  …وەرە هەی لە نەنكە خاتوونم... وەرە چایەك بخۆوە لە دایكی خۆت ب: گوتم

 
بجممووڵێیەوە : ویسممتی پەالمممارم بممدا، دەسممتم دا پممێمەڕەكە و گمموتم. چمماوی زەق بمموونەوە. وەك كارەبمما لێممی دابممێ سممڕ بمموو
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زینمممدەبەگۆڕت دەكەم لەو بیمممرەت دەخەم و سمممەرت پمممڕ دەكەمەوە، خمممۆ دەرەقەتیشمممم نمممایەی؟ پاشمممەو پممماش بە گریمممان 
 ...ئیدی لێم نەبیستەوە جنێو بدا... رۆیشتەوە

 
نەبووم باسی قۆناغی پاش خوێندنی ناوەندیم بكەم و هەر وام داناوە باسی سەردەمی منمداڵیم بمكەم،  هەرچەندە بەتەما

. زەوییەكممان لە ممامە عوسممانم بە ئیجمارە گرتبموو. بەاڵم خراپ نییە شەڕەجنێوێكی دیكەی خۆم و مامەقاسممم بگێمڕمەوە
. زراكەی ئەودا بچیممنە سممەر زەویممیەكەی خۆمممانزەویمیەكە كەوتبممووە پشممت زەویممی مممامە قاسممم و دەبمموو بە سممەر جممۆگەی مە

كە گەیشتمێ مامم لەیمال و عەواڵی راگرتبموو دەیگموت، نمابێ بە سمەرجۆگەی . بەهار بوو وەستامان هێنابوو بیر لێ بدەین
مامە ئەو زەوییە رێمیەكەی بە سمەر ئەم زەویمیەی تمۆدایە، : گوتم. چونكە عوسمان ئەو زەوییەی نەداوە بە من. مندا بڕۆن

منمیش بەو . كاكم لە زەوییەكەی مامە عوسمان بوو زۆر دوور بموو. گوتی كەیفی خۆتانە. كە یەك زەوین و لەت كراونچون
 :دەنگە زلەم گوتم

 
 ..م هۆۆۆۆۆۆۆی كاكە برایم

 
 ..م هۆۆۆۆۆ

 
ڵمێ لە م بچۆ بڵێ مامە عوسمان، رێگەی ئەو زەوییەی تۆ بە كوێدا گوو بە گمۆڕی ئەو بمابەی بمۆی بەجمێ هێشمتووی؟ بمڕۆ ب

  .گۆڕی بابت بەم بۆ زەویی بە ئێمەت بە ئیجارە داوە، چونكە رێگەی نێ
 

جنێمو مەدە بمڕۆ مێگەلمی پێمدا دەبەی، . جنێو مەدە هەی قەحبەی لە قەحبەبوو. جنێو مەدە بە بابم: م مامە قاسمم گوتی
 ...ەوەئیدی رێگامان ئاوا كرد... جنێو مەدە.. تەراكتۆری پێدا دەبەی، تانكی پێدا دەبەی ببە

 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١
 

--------------------------------------- 
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 نان و ماست و تێهەڵدانی رۆژانە

 
هەڵمبەت كە گەورە بمووم و . لەم دنیایە پێم وا نییە كەس هێندەی من بە كاروباری كشتوكاڵی نماڕەحەت و وەڕەس بمووبێ

لە . لەگەڵ كمممردووم دەزانمممن و شمممایەدی ئەوەن كە زۆر ئمممازا بممموومئەوانەی كاریمممان . دەسمممتم دا مەڵەغمممان، ئمممازا بمممووم
كە . ئەوەنمدەی پممێ وەڕەز بممووم. مەڵەغمانگێڕان زۆر ئممازا بممووم، هاوكمات دەتگمموت بە پێخواسممی پێكموڵم پممێ گێممرە دەكەن

لە . دەكەوتبۆیە لێدانی پیسمم وێم. دادەهێزرام. بێهێز دەبووم. منداڵتر بووم، هەر وەڕەزبوونەكە نەبوو، تەمبەڵیش بووم
هەمووی ناخۆشتر ئەوە بوو، كە یمۆنجەكەی ئمێمە دەدووردرا، خۆممان منمداڵ بمووین، دەبموو كماك خالیمدی ممامە قاسمم بمێ 

مامە رەشیدیش ئەگەرچی نیوەی یمۆنجەكەی هەڵمدەگرت بۆخمۆی، بەاڵم . بۆمان ببەستێ، خۆمان قەوەمان بە باقە نەدەشكا
ەبۆوە، ئەگەر ویستبایەت بیكەیە مەڵۆ هەموو گەاڵكەی هەڵدەوری و هەر پشتگوێی دەخست، بۆیە كەرخی یۆنجە وا وشك د

ئیدی هەر بەرێكی دەدووردرا، دەبوو سەعات سێ و چواری بەیانی هەستین ممن و لەیمالی خوشمكم بچمین . السكەكەی دەماوە
ووەكە خاو دەبمۆوە و چونكە بەیانیان یۆنجە وشكەوەب. كاك خالیدم لە مەزرا لە خەو هەستێنین بێ لەگەڵمان كۆ بكاتەوە

ناردمی ئاو بێمنم چما لمێ بنمێم، . رۆژێكیان زۆر زۆر ماندوو بووم، الی سەعات هەشت ، هەشت و نیو دەبوو. هەڵنەدەوەری
ئەوە بمۆ وا بەكماوە خمۆ دەڕۆی؟ هماتم هەڵمێم گرتممی نمووكە : كوتپڕ لە پشتەوەڕا شمریخەی لە بمن گموێم هەسمتاند گموتی

. چۆوە سەر كمارەكەی و هەر گوێشمی نەداممێ كە سمەرم خموێنی لمێ دێمتە خموارێ. وارێداسێكی لە سەرم دا، خوێن هاتە خ
خالید خودا هەڵناگرێ ئەتۆ بۆ سمەری ئەو منمداڵەت برینمدار كمردووە و : وابوو سوڵتانی مراد كە بەوێدا دەرۆیشت، گوتی

ئێموارێ چموومە چمۆمی . سمتیئاوا لێی گەڕاوی؟ هات قولێكی یۆنجە بە زاری خۆی جوی و لەسمەری دانما و بە پەڕۆیەك بە
  .دایكمم گموتی دەسمتی خمۆش بمێ بما تەممبەڵ نەبمێ. مەلەم كرد و لە ماڵێش نەموێرا باسی بكەم، هەتا لەیال باسی كمرد

شمەنە و . كە دەیاننمارد بمۆ ئاوهێنمان، دەسمبەجێ دەگەڕاوە. كامیلیان زۆر خۆش دەویسمت. بەاڵم كامیل و سەدیق ئازا بوون
ممن تماقە . منمداڵیش بمووین. ئەو كماری دەكمرد و ممن تێهەڵمدانم دەخموارد. ۆزی هەڵدەسمتانددورمغیان پێ دەكرد، تەپوتم

ئەوە باسمی ئەو كمماتەیە . مانگمایەكی خۆممانم پمێ بموو، ناچممار بمووم لەگەڵ گامێشمەكانی مماڵی مممامە رەشمیدم بیلەوەڕێمنم
ئێمە زۆر منداڵ بووین، بەیانیان . دساڵێك دواتر بابم مر. بابم نەخۆش بوو نەیدەتوانی بێتە دەشتێ. هێشتا بابم مابوو

هاوینممانیش ئیممدی هەر لەبەیممانییەوە بە نممان و . دەچممووینە مەدرەسممە و دوانیوەڕۆیممان دەبمموو بچیممنە بەر مانگمما و گممامێش
ماستەوە دەبوو لەو دەشتە بەدووی مانگماو و گامێشمەوە بمین، وەختمی دروێمنەش جمگە لەوە كماری بەردەسمتیی خۆشمیان پمێ 

خۆشممترین كمماتی . كە بێسممتانیش دەگەیممی، دەبمموو بە دزیممی مممامە رەشممیدم كاڵەكێممك بخممۆین. دەدایممن دەكممردین و لێشممیان
دیسممان ئەوەش . رۆژانەمممان ئەودەمە بمموو كە گاڕانمممان دەبممردە كلممكە مۆڵمممان دەدان و چامممان لممێ دەنمما و مەلەمممان دەكممرد

گامێشممەكانی مممامە رەشممیدم جمموان . خممواردئەگەر واڵغەكانمممان زۆر مممۆڵ دابممایە، لێممدانمان دە. لێممدانی خممۆی بەدواوە بمموو
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دیممارە هەر مممن لێممدانم نەدەخمموارد، بەاڵم زۆر لەوانممی دیكەیممان . نممازانم بممۆچی. نەشممۆردرابان، لێممدانەكەی وەمممن دەكەوت
بۆ وێنە دەیانناردم ئاویان بمۆ بێمنم، لە داخمان . چونكە بۆ هەر شتێكیان ناردبایەم بە بۆڵەبۆڵ دەچووم. زیاتر لێ دەدام

ئەوانمیش ئەوەنمدە مانمدوو بموون هەسمتیان پمێ . ئەوەندەم تێ نەدەكرد تام و بمۆنەكەی بگمۆڕێ. ە كترییەكە دەكردمیزم ل
چممونكە ئیممدی دوای بممابم بمموومە گمماوانی  .دەكەم 11و  11و  11سمماڵەكانی باسممی . ئەودەم هێشممتا بممابم مممابوو. نەدەكممرد

ئەودەممی ئیمدی بڕیمارم دابموو ملهموڕی . و تموانیم مەڵەغمان بگێمڕم و بمێمەوە كارەكمانی خۆممان بمكەم 11خەڵك تا ساڵی 
ئمماخر كێشممەیەكی دیكەشممم . مممن شممەڕم نەدەكممرد. لەكەس قبممووڵ نەكەم و هێنممدێ پاكممانە حیسابیشممیان لەگەڵ بممكەمەوە

ووم بەربینگ بە مامەرەشیدم بگرم، بەاڵم بۆ وێنە نەدەچ. الشەڕ بووم، بەاڵم بەدفەڕیش بووم. دەستكەرەوە نەبووم. هەبوو
بۆ؟ چونكە دەنگم ناخۆش بوو، ئەویش كە منی ناخۆش دەویست ئەوەندەی دیكە . لە بەیانییەوە تا ئێوارێ گۆرانیم دەگوت

 .بەو دەنگەم تێك دەچوو
 

اڵغمان بمووین و شتێكی زۆر زۆر ناخۆش ئەوە بوو، بەرەبەری كۆتایی بەهارێ یمان سمەرەتاكانی پماییزێ وەختێمك لەبەر و
دەبموو بەو جلوبەرگمانەوە بە . نە جلوبەرگێكی دیكە هەبوو بیانگۆڕین و نە هی . باران دەباری، هەموو گیانمان تەڕ دەبوو

 ...دوای مانگا و گامێشدا بڕۆین تا وشك دەبووینەوە
 

ئێمە حەزمان لێ بموو . نەوەكە مامە رەشیدم تا خۆر ئاوا نەدەبوو نەیدەهێشت بڕۆی. لەوەش ناخۆشتر ئێوارانی هاوین بوو
ئەویممش حەزی لممێ بمموو لە فێنكممایی ئێوارێممدا . زوو بچیممنەوە، بچممین لە چممۆمی مەلەیەك بكەیممن و تۆزێممك بحەسممێینەوە

 ....گامێشەكانی جوانتر بلەوەڕێن
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١
 

---------------------------------- 
 
 

 دیسان مامە قاسم

 
مامە قاسمم وەك باسم كرد هەندێ كمات پیماوەتیی وای دەكمرد دوایمی كە سمارد دەبمۆوە، پمێم وایە هەزار جنێموی بەخمۆی 

. رۆڵە بمرایم بەخێكمی كەوەسمێرم هەیە، دایمكەكەی دووی بمووە: بۆ وێمنە زۆر جمار خەڵكمی لە دەور دەبموو، دەیگموت. دەدا
یەك . چنمووری خوشمكم هێشمتا سمەغیر بموو. كەشی چنوورم كردئەوی كەوەسێرەكە بەرەوە بۆخۆتان، ئەوە وەك زەكات پێش



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

93 
 

خمودا هەڵنماگرێ بمۆ . دوو جاری دیكەش ئاوام دیتبوو، بۆیە دەمگوت كاكە، هەر ئێستا نەیبەیەوە چاوت پێی نماكەوێتەوە
دەكمرێ لە كماك شمۆڕش بپرسمن لە كموێ درۆم كمردووە بڵمێ وەاڵهمی . خەڵك بەخشندە بوو، بەاڵم بۆ منداڵەكانی خمۆی نما

نممموونە ئەوەیە، كمماك شممۆڕش پمماش ئەوەی لە سممەربازی همماتەوە و وەسممتایەكی باشممی . درۆیەكممی زۆر حەیممابەرەت كممردووە
ممامە . پووڵیشمی نەبموو. تراشكاری بوو و لە میاندواو كاری دەكرد، حەزی لێ بوو كمارگەیەكی تراشمكاری بمۆ خمۆی دابنمێ

گوتی چۆن؟ گوتم ئەمشەو لە مامە قاسمی دەستێنم . ەستێنمگوتم من بۆت د. قاسمیش نەیدەدایە و دەیگوت كوڕی من نییە
جا من پماش ئەوەی لەسمەربازی هماتمەوە، بەیمنم وا لەگەڵ ممامە قاسمم خمۆش ببموو، . شەوێ هەستام چووم. خەمت نەبێ

هەموو چوارشەممانیش ردێنیم بمۆ دەتاشمی، چمونكە جارێكیمان دیمتم هەمموو دمووچماوی خمۆی . موومان لە بەینەوە نەدەچوو
تیغ و خۆتراشەكەم لێ وەرگمرت . گوتم ئەوە بۆ وای دەتاشی؟ گوتی جا لەوەتەی هەم هەر وای دەتاشم. الهەال كردووەهە

كە لمێ . وەك بەری مەالژنمم لمێ كردبموو. بە هەممووالدا راسمت و چەپ، سمەر و خموار. ردێنمیم بمۆ تاشمی. گوتم پاڵ بدەوە
. ە؟ ئەوە چت لێ كردووە؟ كوڕە لەوەتەی هەم دەموچاوم وا نەبووەدا ئاوێنەكەم بدەی: بوومەوە و دەستی پێدا هێنا، گوتی

. منیش بۆ ئەوەی ئەو هەمووە جنێموەی لە دڵمی بێمنمە دەرێ، دڵمیم نەدەشمكاند. ئیدی هەموو چوارشەممان دەینارد لەدووم
و هەتیموە ئەرێ حەمە رەسمووڵ ئە: شەوێ گموتی. جا بۆ مەسەلەكەی شۆڕشیش هەستام چووم. تا دڵیم تەواو پاك كردەوە

گموتم وەاڵ ئەوە دەیمهەوێ دووكمان . نا هەژدەری چی، شمۆڕش دەڵمێم: هەژدەر؟ گوتی: قووندەرەی من خەریكی چییە؟ گوتم
ئەوێ رۆژێ لە مینیبووسمی میانمدواو بۆكانمدا دوو پیماو : مەودام نەدا گموتم. سەرێكی راوەشاند و ویسمتی هەڵبچمێ. دابنێ

 .سی شۆڕشیان دەكردمنیان نەدەناسی خۆبەخۆ قسەیان دەكرد، با
 

 دەی؟: گوتی
 

یەكێكیان دەیگوت، هەی رەحمەت لە گۆڕی مەحموود گوڵێ قاسم بۆ كموڕی گەورەت كمردووە، ئەوەنمدەی دەسمڕەنگینە : گوتم
 هەزار ئەوەندە ئاغایە و فامیدەیە، جا حەیف نییە كوڕی ئاوا لە كن وەستای عەجەمان كار بكا؟

 
ئەمن دەڵێم نان پەیمدا . رۆڵە ئەی ئەمن چم دەوێ؟ ئەمن دەڵێم قووندەر مەبن .وەاڵ پێم خۆشە خەڵك لێی رازین: گوتی

 ئێسممتاش ئەوە شممۆڕش دەڵممێن دووكممان دادەنممێ، نممازانم چەنممدی دەوێ؟. مممن ئەوەم دەوێ. كەن بمما پێتممان سممەربەرز بممم
 .پێم وایە پێنج ملیۆنی دەوێ: گوتم

 
  .مێپیشێكی بردەوە بەرخۆی و گوتی بەیانی با بێتەوە پووڵی دەدە
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ئیدی نازانم چەندەی دایە، بەاڵم دووكانەكەی پێ دانا، هەرچەنمدە پێشمبینییەكەی . كە بە شۆڕشم گوت، باوەڕی نەدەكرد
شۆڕش لەبەر كاری حیزب و چاالكیی حیزبی و شەڕەدندووكە لەگەڵ پژاكییەكان كاری نەدەكرد . مامە قاسمم راست دەرچوو

 ....شی بەجێی هێشت و هاتە پێشمەرگایەتیئاخرییەكە. و خەریك بوو مایەپووچ دەردەچوو
 

وەك باسممم كممرد . مممامە قاسمممم لەو كاتممانەدا بەخشممندە و داڵوا بمموو، بەاڵم تمموورە بمموایە لە بنممی ددانممی دێنممایەوە دەرێ
هەرچەنمدە . ممن ئەوەم قەت لەبیمر نماچێتەوە. مانگایەكی لەسەر حەفتما هەزار تممەن بە ئمێمە فرۆشمت و بمێ دۆی كمردین

یمۆنجەكە بسمووتێنم بە : ئیمدی ئەو سماڵە كە هماوین داهمات، بە كماكمم گموت. مامە رەشیدیشمی تێمدا بموو خەتای كامیلی
مەڵەغممانگێڕەكەی خممۆم بممووم خممۆم دەمكممردە مەڵممۆ و بمماقە، بەاڵم كمماكم . یممۆنجەش مممن دەمممدروو. مممامە قاسمممی نافرۆشممم

لەوە ناخۆشتر دەبیمنم جمووتی . نیان دەبردەوەكە لە بۆكان هاتمەوە ئاخرین كاروا. نایدەیە مامە قاسم: گوتم. دەیفرۆشت
لە هەمموو ئەوانەش خراپتمر . دە تمەنیشی هەرزانتر بۆ حیساب كردووە و پەنجا باقەشمی زیمادە و بە خمۆڕایی بمۆ دانماوە

منمیش . دوو ممانگی پێچموو هەر نەیمدا. مامە قاسم كە پووڵەكەی دابوویێ، گوتبووی دوو هەزاری كەمە لە بازاڕ دەتمدەمێ
نازانم شۆڕش لەبیمری مماوە یمان نما، مەڕەكانیمان بەرەو . رۆژێكیان مامە قاسم و شۆڕش پێكەوە بوون. بیرم دێناوەهەر وە

حەمەڕەسمووڵ ئەوە بمۆ : ممامە قاسمم گموتی. منیش دەستم برد مەڕێكم گێڕاوە و وەپێش خۆمم دا. الی پەڵە بەیارەكە دێنا
 ...ووهەزارەكەی خۆمی لێ هەڵدەگرمەوە و باقییەكەت بۆ دێنمەوەبەیانی دەیبەمە بازاڕ دەیفرۆشم، د: كوێی دەبەی؟ گوتم

هاتە پێشێ، دەسمتی لە گیرفمانەكەی بمنەوەی نما، بماقەیەكی پمووڵ دەرهێنما، دووهەزارەكەی داممێ، ئماخێكی هەڵێكشما و 
 ...ئێوارێ كاكم جنێوبارانی كردم كە بۆچی دڵی مامم یەشاندووە. رۆیشت

 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١
 

------------------------------------------ 
 
 

 خانەوادەكەمان
 

عەواڵ و رەحمیم و چنمووریش لە مممن . كماكم نمۆبەرە بموو. كماكە بمرایم و لەیمال لە ممن گەورەتمرن. دوو خوشمك و چموار بمرا
نمازانم بمۆچی نەیاننماوەتە . لەو نێموەدا لەیمالی خوشمكم خوێنمدەواریی نیمیە. چنوور لە هەمووممان چكمۆڵەترە. چكۆڵەترن
چنمموویش لە سممێی ( ناوەنممدی)نممد و رەحممیم تمما سممێی راهنوممماییكمماكم و عەواڵ تمما چمموارەمی سممەرەتاییان خوێ. بەرخوێنممدن

چممونكە . هەڵممبەت بممابم مممابوو كە لە خوێنممدنی گێممڕاوە. كمماكم پمماش نەمممانی بممابم گەورەی ممماڵێ بمموو. سممەرەتایی گەڕاوە
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ئێسمتاش ". مەال میتمران"كماری چمی؟ نماردییە خانكەنمدی بموو بە گماوانی مماڵی . دەبموو كمار بكما. وەزعمان زۆر خراپ بوو
جمارێكیش . چیمی پێمواوە و ئەو نماوەی بەسمەردا بمڕاوە" میتمر"داخوا بە . نازانم ئەو كابرایە بۆچی ناوی مەال میتران بووە

 .لە مێژ ساڵە لە خانكەندی نەماون و رۆیشتوون. چوومە ماڵیان، لە بیرمە كچێكیان هەبوو ناوی خونچە بوو
 

گامێشمەوانی ممامە جەعمفەرم و دوو سماڵیش مانگمای سمەید كەریممم منیش مانگاكانی مەالزبێدم دەلەوەڕاند و دوایی بوومە 
 .ئیدی دوای ئەوە گەورە بووم و دەستم دا پێمەڕە و مەڵەغان بۆ كاركردن. لەوەڕاند

 
ئاواش دایكم هەر . پاش مردنی بابم، سەرەڕای ئەوەی هی  مەڕ و مااڵتمان نەمابوو، بگرە قەرزێكی زۆریشمان لەسەر بوو

پمێش هەمموو شمتێك بەو پمووڵەی وەك بەراتمی گماوانی هێنابووممانەوە و . ەكەممان زۆر پێموە دیمار بمێنەیهێشت بێ باوكیی
. بەوەندەی مامە رەشیدم بە نیوەچڵی پێی داین، هەم قەرزەكانی داوە و هەمیش پاشمەكەوتێكی كمرد و مانگاشمی پمێ كمڕی

ەچممووینە مەزراكممانی نێمموان ئاغڵیممان و د(. سممپێناغ)بممۆ ئەسممپەناغ. كە بەهممار داهممات، دایكممم وەپێشمممان كەوت بممۆ دەشممتێ
شمەوێ جموان و زەریمف دەمانشوشمتەوە و . ئێمواران دەگەڕایمنەوە بە دوو تەلمیس ئەسمپەناغەوە. ئاتاباڵغی بۆ سمپێناغكردن

بمۆی دەفرۆشمتین، كرێمی خمۆی . كەریممی حماجی مسمتەفا مینیبووسمی هەبموو. بەیانی بە مینیبووسەكاندا دەماننماردە بۆكمان
عەباسممی حمماجی حەمە . لەیممالی خوشكیشممم لەگەڵ فەعمملە دەچممووە بممژاری چەوەنممدەران. دیكەی دەدایممنەوەدەگێممڕاوە و ئەویمم

رەحیم و چنموور هێشمتا زۆر . كەریم لە خانكەندییەوە دەهات بە تەراكتۆر ك  و ژنانی كۆ دەكردەوە بۆ بژاری چەوەندەران
. مامە قاسممم زۆری ئاگما لێممان بموو. باشتر دەبووئیتر ساڵ بە ساڵ وەزعمان تۆزێك . منداڵ بوون و كاریان پێ نەدەكرا

خۆشی دەویستین، دایكیشمم كە دەرەقەتممان نەدەهمات و جوابممان نەدەداوە، دەیگموت ئەوە دەچمم بە . سەرانسوێی دەكردین
مامە قاسمم زۆر جار پووڵی دەداینمێ، . ئێمەش چونكە زۆر لە مامە قاسم دەترساین، بێدەنگ دەبووین. كاك قاسم دەڵێم

 .بەتایبەتی كە تووڕە بوایە. اڵم ئیدی جاری وابوو لە بنی ددانی دەردێناینەوەبە
 

تەنانەت جارێكیان تاقە یەك . ئەوەندەی وەبیرم دێ، زۆربەی هەرە زۆری ئەو سااڵنە قەت لە مانگایەكمان زیاتر نەبوو
نازانم ممامە قاسممم . ەكەمان بووسەرچاوەی رسی. مانگامان هەبوو كە حەوت سەر خێزان چاومان لە دۆی ئەو مانگایە بوو

ئیمدی . هەمموو رۆژێ بەربینگمی پمێ دەگمرت دەیگموت حەفتما هەزارەكەم بمدەوە. بۆ چ شتێك حەفتا هەزاری دابموو بە كماكم
رۆژێكیان لە دووكان لە نێو خەڵك داوای لمێ كردبمۆوە، كاكیشمم بەخۆیمدا شمكابۆوە، یەكسمەر مانگماكەی فرۆشمت و حەفتما 

تماقە جمارێكی لەسمەر مماڵی دنیما شمەڕم لەگەڵ كماكم كردبمێ ئەو جمارە . ان بێ دمەدۆ كەوتیمنەوەدیس. هەزارەكەی دابۆوە
چۆن لەسەر حەفتاهەزار تمەن مانگایەكت بە گوێلكەوە فرۆشتووە؟ بەهەر حاڵ نمازانم كماك كەریممی كماڵێ لە : گوتم. بوو

كە لەگەڵ كمماكم . وین بچیممنە ممماڵەكەیلێممی راسممپاردبو. ئاتمماباڵغی چممۆنی ئەوە بیسممتبۆوە؟ كمماك كەریممم دۆسممتی بممابم بمموو
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ئەو . ممانگێكی دیمكە دەزێ. مانگمایەكی ئاوسمم هەیە. بیستوومە مانگاتمان نەمماوە: چووین، نانی نیوەڕۆمان خوارد، گوتی
مانگاكەممان ... دوایمی مانگماكەم بمدەنەوە. رسیەكەی بخمۆن، گوێلكەكەشمی بۆخۆتمان. مانگایە ئێستا دەركە دەرێ و بیبەوە

 .دا و هێنامانەوە، ئەمجارەش بووژاینەوە وەپێش خۆمان
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 كانیەسارد و جنۆكەكانی

 
بە دەم . چنارسمتانێكی چڕچمڕ، چنارسمتانی سمۆفی رەحمیم بموو دوای ئەویمش ئمی مەال زبێمد. دارستانێك بە دەم چمۆمەكەوە
رەنمگە . رۆژ هەتا ئێوارێ لە گمەی كمۆتر و دەنگمی باڵنمدە بەو الوە گوێمت لە همی  نەدەبموو. چۆمەكەشەوە مێشەی دار بی

هاتوون، بڵێن دەی چ لەوە خۆشتر گوێت لە گمەی كۆتر بمێ؟ بەاڵم  ئێستا ئێوە كە لە دەنگەدەنگ و ژاوەژاوی شار وەئامان
نا، خۆت بێنە جێی منداڵێكی دە سااڵن، تازە باوكی مردبێ، ئەو گۆڕستانەی باوكی لێی نێمژراوە لەوبەری چمۆمەكەوە بمێ 

ابوو رێمویی جمگە لەو دارسمتانە چمڕە، بەیارێكیشمی هەبموو پمان و بەریمن هەممووی شمۆڕەی هێنم. و بەردەوام چاوی لێی بێ
كەالوەی تەیمار . هەمووی كەند و لەنمد بموو. ئەویش ئی مەالزبێد بوو". كەالوەی تەیار"پێیان دەگوت . لەبەرەوە نەدەچوو
هەمموو رۆژێ جمڕ و جمانەوەر دەیمانكۆڵی و كەللەسمەری بنیمادەم . كەس لەبیری نەبوو ئی چ سەردمێكە. كۆنە گۆڕستان بوو

كە چمماوم بەو كەللەسممەرانە دەكەوت، دەتگمموت زاریممان داپچڕیمموە و . یممااڵتی دەبمموومرۆژی وابمموو تەواو خە. دەهمماتنە دەرێ
یەك بەخۆیان بە من پێدەكەنن، جاری هەبوو ترسمم لمێ دەنیشمت و جماری واش هەبموو بە قسمەی دادە زبێمدم دەكمرد، كە 

رۆژێكیممان . اتێئەگەر ئێسممك و پرووسممك و كمماژەاڵكی بنیادەمممت دیممت، خممۆڵی بەسممەردا بممكەوە خێممرت دەگمم: پێممی دەگمموتم
مانگاكانم لە . بانگی شێوانی داوە و خەریكە تاریكدا بێ. مانگاكانم بردەوە ماڵێ، سەیر دەكەم نێنگوینێكم نەهێناوەتەوە

جما لە . نەمموێرا بە كەسمیش بڵمێم. حەسارێ كردەوە و نانەبەرەكەم لەبەر دەرگا دانما و بە ترسمەوە گەڕامەوە كانیەسمارد
بە رۆژیمش وەبیمرم . وەبیمر دەهماتنەوە كە لە بمارەی كانیەسمارد و جنۆكەكمانییەوە بیسمتبووم رێگایە ئەو شتە ترسناكانەم

. دەهاتنەوە بەاڵم چونكە دووراودوور خەڵكم لێ دیار بوون، دڵخۆشیی خۆمم دەداوە و بەردەوام بیسمیلال بیسمیلالشم دەكمرد
. لە راو دەگەڕێممتەوە( مممامی بممابم بمموو)نە دەیممانگوت شممەوێكیان دەروێممش میمم. سممێ شممتم بیسممتبوو و هەر لەبیممرم ممماونەوە

تماپڕی لمێ دێنێمتە سمەر پمێ و دەیەوێ تەقەی لمێ . باڵندەیەك لەسمەر رێگماكەی هەڵدەنیشمێ. مانگەشەوێكی خۆش دەبێ
دەروێش مینە كە دەڵێن پیاوێكی بە هەیبەت و ئازا بووە، گوێ ناداتە دەنمگەكە ... مینە تەقە مەكە: بكا، دەنگێك دەڵێ
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منمت نەكەوێ دەروێمش میمنە ئەوە وات لمێ هماتووە بترسمێی و پێمت وابمێ گوێمت لە دەنگمی غەیمبە؟ ئیمدی  و دەڵێ ئەی لە
گەڕام بمزانم لە كموێ كەوتمووە؟ زۆر گەڕام : گوتبمووی. قامك بە پەلەپیتكەی تاپڕدا دێنێ و گمرم فیشمەكێكی پێموە دەنمێ

ارەببەنمممما، سمممموبحانەاڵ، بیسمممممیلالهی ی. لە ناكمممماو سممممەیر دەكەم لە پاشممممتەركی ئەسممممپەكەم هەڵنیشممممتووە. نەمممممدیتەوە
 ...ئەوە چیمممیە؟ ئیمممدی نەشمممڵەژام، گممموتم نەدەبممموو تەقەت لمممێ بمممكەم، گممموتی ئممما خمممۆ پمممێم گممموتی... رڕەحممممانوڕەحیم

. درۆ یمان راسمتەكەی وەبماڵ بە ئەسمتۆی خمۆی. بەسەرهاتی خۆی بموو. دووەم شت لە سەید برایمی حاجیلەك گوێم لێ بوو
نماوی خموام لمێ هێنما و . تم دەچم دارێكی باش لەو دارستانەی ئاغا دەبڕم و دەیهێنمەوەشەوێك دەستم دا تەور گو: گوتی

گموتم خمۆ نماتوانم بیمبەمەوە، سمبەی . دارێمك بموو بمۆ كماریتە دەبموو. لك و پۆم لێ كمردەوە. دارەكەم بڕی. هەستام چووم
هماتم گمژ و . دم بە چۆمەكەممدا دالك و پمۆی دارەكەم كمۆ كمردەوە و بمر. شەوێ بە حەسەنی برام دەڵێم لەگەڵم بێنێتەوە

جما گموتم بما دارەكەش لە نێمو . گیام كۆ كردەوە بەسەر بنەتای دارەكەمدا دا بۆ ئەوەی كەس نەیبینمێ كە دارێمك بمڕدراوە
گوتم یائەاڵ، دنگێك لە پشتەوەمڕا . چووم ئەوسەریم هەڵگرت لە رادەبەدەر قورس بوو. قاناوەكەدا درێژ بكەم و دایپۆشم

گموتی بمۆت سمووك . گوتم ئماخر نمایتوانم. هەڵگرە. ئاوڕ نەدەیەوە. نەكەی: ویستم ئاوڕ بدەمەوە، گوتی... یائەاڵ: گوتی
گمموتی . مممەی بممابم لە پشممتی بەسممتووە بە قەبممرەكەی بمماپیرم، دەتگمموت پووشممێكم بە دەسممتەوەیە(شمماڵ)بەو جەددە. دەكەم

لەوێ چمۆكم . منما و ئماوڕم داوە كەس دیمار نەبمووكە دا. هەتا ماڵێ لەگەڵی هێنامەوە. دایمەنێ یەكسەر بیبەوە حەسارێ
 ...نووشتاوە و مانگێك بێسەر و زمان كەوتم

 
پیر بوو، ئەوەندەی من دیتم هەر مانگاكانی . رەشیدی مینەبۆكانی كابرایەكی خەڵكی قەاڵی رەسووڵەسیت بوو: سێیەم شت

زۆر شتی باس . دەستی بە قسە كرد. دیتم هاترۆژێك مانگاكانم مۆڵ دابوو . خۆی دەلەوەڕاند و كاری بەهی  شتێك نەبوو
. نەچی لە بن ئەو دارانە بخەوی ها؟ گوتم بمۆ؟ گموتی جنمۆكەی لێمیە: كرد لەبیرم نەماون، تەنیا ئەوەندەم لەبیرە گوتی

ساڵێكیان كوڕێكی الی ئەو كوێرەدێیانە لێرە نمازانم گماوانی كمێ : گوتی. دادە زبێد دەڵێ درۆیە شتی وا نییە: منیش گوتم
. دوایممی كە هەڵدەسممتێ لەپممڕ دەردەپەڕێ و همماوار دەكمما دەڵممێ ئەو كەڵممیچەیە دەمخمموا. نێمموەڕۆ خەوی لممێ دەكەوێ. ووەبمم

كموڕە كەڵمیچەی چمی؟ دەڵمێ ئەوەتما بە دوامەوەیە، كە خەوتبمووم سمەری . خەڵكی هەرچی چاو دەگێڕن كەڵیچەی لێ نییە
ساباد و شێخ فەرممووی جنمۆكە دەسمتیان لمێ وەشماندوە و ئیدی بردیانە غەو. هێنا بن گوێم و گوتی حەزم لە گۆشتی تۆیە

 ....كوڕە هەر شێت بوو
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٥
 

-------------------------------------- 
 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

98 
 

 
 

 پاسدارانی ئیسالم هاتن

 
لە كوردكوشمتن و . فەرمانمدەیەكیان هەبموو نماوی عەواڵی پاسمدار بموو. پاسدار پایەگایان لەسەر كێوەكەی حاجیاباد دانما
. ئەو عەواڵیە برایممی جەلیلمی لەبەر چماوی منمداڵەكانی شمەهید كمرد. ئەزیەتكردنی خەڵكدا ناوبانگێكی ترسناكی هەبوو

ئێستاش كە عەواڵ دەیگێمڕێتەوە چمۆن وەختێمك یەكەم . یر ناچێتەوەعەواڵ و حوسێنی كاك برایم قەت ئەو دیمەنەیان لەب
فیشەكیان لە باوكی داوە، خۆی بەسەر كەوشی پاسدارەكەدا دابوو و پماڕابۆوە نەیكموژن، كەچمی فیشمەكێكی دیكەشمیان لمێ 

لەك لە زیندان كە پیاوانی حاجی. عەواڵی پاسدار بەوەش بەناوبانگ بوو، كە گونی پیاوانی بادەدا و دەیخەساندن. دابوو
. عەواڵ فەرماندەی پاسدارەكانی سەر كێوی حاجیابماد بموو. هاتنەوە، لەم و لەوم دەبیست زۆربەیان لە پیاوەتی خرابوون
لەسممەر كێمموەكەوە ممماڵ بە ممماڵی حمماجیلەك وەك بەری دەسممت . جاروبممارەش دادەگەڕا بممۆ خەڵككوشممتن و خەڵممك خەسمماندن

ئەو ساڵە بابم بزنەگەلێكی هێنمابۆوە . وە تۆپباران دەكرد، ماڵبوێری نەدەكردبۆیە هەر جارێكی حاجیلەكیان لەوێ. دیارە
تۆپێك لە نێوەڕاستی حەوشەی ماڵەكەمان وەعەرزی . رۆژێكیان گرمەیەك هات، دەتگوت دنیا وێران بوو. سەد سەر دەبوون

حەوشمەدا هەبموو، رێمك لە  سەیر ئەوەیە چماڵە گەنمێكممان لە. بوو بە تەپوتۆز و چڕدووكەڵێك مەگەر خوا بزانێ. كەوت
: دایكمم گموتی: لەگەڵ هاشوهووشمی تمۆپەكە. هەموومان كەڕ و كاس ببووین. بۆیە زیانی لێ نەكەوتەوە. نێو چاڵەكەی دا

كە هماتەوە . نمازانم بمابم لە كموێ بموو. بمزنەگەل رەویبموونەوە و بەرەو مەزار تێیمان تەقانمدبوو. ماڵی وێرانم، مات بمن
چممی، وەدوویممان كەوتممن، بزنەكممان بەبممێ ئەوەی لێممك بمماڵو بممن، یەكسممەر چووبمموونە داوێنممی  كمموا بزنەكممان؟ بزنممی: گمموتی

. سمەیر ئەوەیە الیمان نەدابمووە نێمو زەرعماتی همی  كەسمیش. كێوەكەی سمایالغا كە دوو كیلۆمەتر زیماتر لە ئماوایی دوورە
مماڵی وێمرانم ئەگەر لە : تین، گموتیلەوێ بڕێك دانیشم. دایكم گوتی هەستن با بچینە تەویلەكە. رێگا و رێگا رۆیشتبوون

هەسمتاین هەاڵتمین بمۆ مماڵی كماك سمەدییی . سەر كێوەكەی ئاتاباڵغییەوە تۆپبارانمان بكەن رێك لەو بەر دەرگایەی دەدا
هەر ئێمە لە حەسارێ چووینە دەرێ، تۆپێك رێك لەبەر دەرگای تەویلەكەمان درا، لەوێ . جیرانمان، ژێرزەمینیان هەبوو

. نمازانم چمۆن. بەرمیلەكەی وەك بیژینگ لێ كردبموو و فڕێمی دابمووە سمەربان. دیوارەكە دابێژدابێژ دەبووینبووینایە وەك 
، ئەویمش (كەریممی قمادر بێچمارە)ئێمە گەیشتینە نێو حەوشەی ماڵی كاك سەدیق دایكم گوتی با بچینە ماڵی كاك كەریم 

ئەوان وەرسمووڕانەوە و هاشوهووشممی . نێموان نەبموو لەوبەری مماڵی كماك سمەدییەوە بموون و قەاڵغێمك نەبممێ، دیواریمان لە
بەر لەوەی وەعەرز بكەوێ، من كەوتمە نێو قووڵكەكەی نێوەڕاستی حەوشەی مماڵی كماك سمەدیق، ئەوانمیش . تۆپەكە هات

پریشممكە بەرد وەك بمماران . تممۆپەكەی لە ژێممرزەمینەكەی ئەوانممی دا... گەیشممتبوونە نێممو ژێممرزەمینەكەی ممماڵی كمماك كەریممم
دایكم بە لەخمۆدان هماتە . بەاڵم كەس وەبەر نەكەوتبوو. الیەكی دیواری ژێرزەمینەكەی رووخاند. ا دەهاتنە خواربەسەرمد

حەفمتەیەك دواتمر كە ویسمتیان . ممن هەر كماس و گێمژ لە قمووڵكەكەدا ممات ببمووم. دەرێ، پێی وابوو من وەبەر كەوتمووم
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. زەمینەكە مریكشێكی كورك لەسمەر هێلكەكمانی كمڕ كەوتبموولە گۆشەی ژێر. دیوارەكە چاك بكەنەوە، شتێكی سەیریان دیت
ئەو . هەر ئەو رۆژە بوو كە دەستی پەریمزادی سمەید حوسمێن برینمدار بموو. هیچی لێ نەهاتبوو. تەنیا هێلكەیەكی شكابوو

رە، حوسێنی پوورم كە هاوتەمەنی خۆم بوو، پارچە ئاسنێكی تۆپ یمان خومپما. ساڵە تۆپباران گیانی دوو كەسی ئەستاند
زستانەكەشی ئەحمەدی كوێخا رەحمیم كە خەریكمی بەفمر مماڵین بموو، لە پایەگماكەی حاجیابمادەوە . نازانم سەر دڵی گرت
دەسمتەیەك كمۆمەڵە و . جا وەرە سەرەڕای هەموو ئەوانەش ئێوارانە منداڵی دێ دەبووینە دوو دەسمتە. لێیان دا شەهید بوو
. كیان خەڵكی خانكەندی لەبەر سێاڵو هەاڵتبوون و هماتبوونە حماجیلەكساڵێ. دەبوو بە شەڕە بەرد. دەستەیەك دیموكرات

دیسان منداڵ بووینەوە دوو دەسمتە، سمێ لەوانەی خانكەنمدی گوتیمان ئمێمە كمۆمەڵەین، وەك . ماڵی خزمێكمان لەوێ بوون
ناكتر ئەو ساڵە بوو بەاڵم لە هەمووی سام. لەشەڕە بەردەكەدا دوویان سەریان شكا. بزانم یەكیان ئەحمەدی دادە نازە بوو
كە پاسمدار هماتن، یەك . خەڵكمی قەرەگمۆل بەشمێكی زۆریمان هماتبوونە حماجیلەك. كە كوشتارە گەورەكە دەسمتی پمێ كمرد

ئەگەر هەوا خمۆش بمایە، ئێموارێ دەسمتیان دەدا . پیاو شەوانە لە دێدا نەدەمان. دووانێك لەو گەنجانەی قەرەگۆلیان برد
ئەوەنمدەم . نمازانم كمێ بموون. گەنمجە قەرەگۆلییەكانیمان گموللە بماران كردبموو. سمتنپەتۆیەك و دەچموون لە دەشمتێ دەنوو

بمابم شمەوێ گموتی . ماڵی كەریم سالك لە مماڵی ئمێمە بموون. لەبیرە ئەو زستانەی كوشتارەكە كرا، بەفرێكی زۆر باریبوو
ك فەتاح قەرەگمۆلی كە هێشمتا دادە ئەفسەری خێزانی كا. كوڕانی كەریم سالك پێشمەرگە بوون. دەچم مێگەلەكەتان دێنم

بمابم و كچمانی كمماك كەریمم هەسمتان چموون بەو بەفممرە . پێشممەرگەن و بەبیمر و بماوەڕەوە لە مەیمدانن، جمموانتری لەبیمرە
 .زۆرەدا مێگەلە مەڕی كاك كەریمیان هێنا
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 رۆمانی پێخواسەكان چاپ كرا
 

 . دەكەوی دەست كوردستان هەرێمی كتێبفرۆشییەكانی لە كوردی بە ئێستا رۆمانیایی ی"ستانكۆ زاهاریا" پێخواسەكانی رۆمانی
 

 چۆنماوچۆن كە هەڵمدراوەتەوە، ئمایین، پیماوانی+  ئاغما+  حكوومەت سێكوچكەی فرتوفێڵەكانی لەسەر پەردە رۆمانەدا لەو
 دەسممت كۆمەڵگاكەیممان خەڵكممی دواكەوتووییداهێشممتنەوەی لە و هەژارخسممتنەوە و خەڵممك چەوسمماندنەوەی بممۆ سممێكوچكەیە ئەو

 ...یەكتر دەستی دەدەنە



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

100 
 

 رۆمانیما باشمووری تێلێئۆرممانی نماوچەی لە" كیما سال" گوندی هەژاری جوتیاری بنەماڵەیەكی لە 7117 ساڵی ستانكۆ زاهاریا
 خمۆی منمداڵیی قۆنماغی شمیرینەكانی و خمۆش خەونە لەوەی بەر زاهاریا كە بوون، هەژار ئەوەندە خێزانەكەیان. بوو لەدایك
 سمااڵنە سمیویەك حاڵەشمەوە بەو. نانێمك پمارووە دابینكردنمی بمۆ هەڵمماڵێ قۆڵ برسییەكان شانی بە شان بوو ناچار ببینێ،

مەودای دوو ئەوەی لە . و ملمی نما لە رۆژنامەنووسمی( 7117)كمرد تەواو می"بوخارێست" فەلسەفەی و ئەدەبیات زانكۆی كە بوو
شمان و یماڵی "جەنگە دنیاگرەكەدا لە بواری كۆمەاڵیەتی و سیاسی و رۆشنبیرییەوە بابەتی نووسیبوو، دواتمر لە دوو كمۆمەڵەی

تما  7111، 11تما  7117")ئمازی"دواتر باڵڤۆكگەلی دیموكراتیمك . مدا كۆی كردەوە 7111و خوێ خۆشە " 7111گاجووتەكان 
ی دەركمرد هەتما ئەوەی لە سمۆنگەی خەبماتی بمێ سمرەوتنیدا دژی فاشمیزم كەوتە (11تما  7111" )لۆمیما رۆمانیاسمكا"و ( 11

 .مدا بە دیلی بژی"تیرگۆ م جیۆ"بەندیخانەوە و بووە هۆی ئەوەی هەتا جەنگی دووەم تەواو بوو لە كوشتارگەی فاشیستیی 
 

 .چاالكی كردەوەمدا دەستی بە "رۆمانیا لیبێرا"مدا جارێكی دیكە لە رۆمانی 7111ی ئۆگۆستی 71لە 

 
 .خەریكی بەڕێوەبردنی كاروباری تەالری شانۆی نیشتمانیی بوخارێست بووە 11تا  11و هەروەها  17تا  7111سااڵنی 

 
 ئەممالوئەوالی بمێ بمایەخی پاداشمتی لە ممدا7111جگە لە كۆمەڵێك خەاڵتمی حكموومیی رۆمانیما، زانكمۆی ڤیەننماش لە سماڵی 

 . داوەتێ هێردری فۆن گۆتفرید خەاڵتی ئەدەبیاتدا، بواری لە ماندوویینەناسانەی هەڵسووڕانی و چاالكی و بەرهەمەكانی
 
 

 ئەو راكێشمما، خممۆی الی بممۆ خەڵكممی سممەرنجی دا 7171 سمماڵی لە كە بمموو سممادەكانەوە شممیعرە كممۆمەڵە سممایەی لە جممار یەكەم
 .بردەوە" نووسەرانی كۆمەڵەی" خەاڵتی كە نەبرد زۆری بەرهەمەی

 
( 7117)و گیمای سمیحراوی( 7111)و سموورەدار( 7111)و زەنگوڵە زێڕینەكان ( 7111)یەكان سپی" شیعری كۆمەڵە ئەوە پاش

 و بموون ئەو كمۆمەاڵیەتیی و فەلسمەفی و سیاسمی بۆچموونی و بیمر نوێنگەی كە كردەوە باڵو می(7111)و رۆژگاری دووكەڵەكان
 .تایبەت پێگەیەكی خاوەنی كردە دەربەست شاعیرێكی وەك ئەویان

 
 .شاعیرە ستانكۆ نەما لەبیری كەس ئیتر كە دایەوە، دەنگی و درەوشاوە وەها بۆوە، باڵو" پێخواسەكان" رۆمانی كە
 

  دیكە شتێكی هی  تیشكەكەیدا و رۆشنایی بەرە لە كە چاوەڕواننەكراو شتێكی. بوو هەورەتریشیەیەك پێخواسەكان رۆمانی
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 .وەرگێڕدرا زمان سی سەر بۆ ساڵدا دوو ماوەی لە كە كتێبێك. نەدەما دیار
 
 :كردووە باسی ئاوا خۆی نووسەر كە رێكەوتە بە دەستكەوتێكی بەسەرهاتە ئەو حاڵەشەوە بەو
 
 بموو وەخمت برسمیانیش لە گرتبموو، پیسمم هەاڵمەتێكمی ئەوەی سمەرەڕای من بەاڵم. بۆخارێست گەیشتینەوە كە ببوو ئاوا خۆر"

 گەڕام شمتێكدا شموێن بە خمۆم نووسمینگەكەی لە لەوێ و نیشتمانی شانۆی هۆڵی چوومە. ماڵێ نەشچوومەوە هەر كەچی بمرم،
 هەمموو رۆژنامەكمانم. دابموون پمێ قەولمم كە" كۆنتامپۆرانۆڵ" گۆڤاری بۆ بینێرم و وتارێك نووسینی هەوێنی بیكەمە بكرێ كە

 . نەدەكرا لەگەڵ هیچی... نووسین بە كرد دەستم و دانیشتم حاڵەوە بەو... نەكەوت دەست هیچم كەچی پشكنی
 

 لە. گۆڤممارەكە بممۆ نمماردم و نمما نممامەم دەفممری لە. نووسممی الپەڕەیەكممم چەنممد... بممووم ژیممانم بیرەوەرییەكممانی دەسممتەوداوێنی
 . نەبوو باس هی  بەاڵم بكا لێ گازەندەم و گلەیی دنیایەك سەرنووسەرەكەی بووم چاوەڕێ هەر شەممە پێنج تا دووشەممەوە

 
 ."داناو سەرەكییەكە بابەتە بری لە منیان نووسراوەكەی كرد سەیرم دەرچوو، گۆڤارەكە كە جومعە رۆژی

 
 كتێمبەكەدا، باڵوبموونەوەی و چماپ لەگەڵ دواتمر سماڵێك و بموو لەدایمك تمازە نووسەرێكی 7111 ساڵی كە بوو جۆرە بەو جا

 .كرا تۆمار جیهاندا و رۆمانیا ئەدەبی مێژووی لە لەدایكبوون ساڵڕۆژەكانی گرینگترین لە یەكێك
 

 :دەخوێنینەوە دانپێدانانەدا لەو هەر
 
 هەر 88 پماییزی و هماوین. كمرد تەواوم 11 بمۆ ممابوو ممانگێكی... پێخواسمەكان نووسمینی دایە دەسمتم كە بوو 11 بەهاری"

 ."بووم بابەتەكانی گۆڕینی و زیادكردن و كەم و چاكردن و پێداچوونەوە خەریكی
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١١
 

------------------------------------ 
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 :ئەگەر ئێستا نەیڵێم دەترسم فریا نەكەوم
 

 لەخممۆڕا دەمممرین كە. مممردنین گیممای هەموومممان هەر: دەڵممێن قەدیمیممان وەك. هەموومممانە ژیممانی كمماروانی مەنزڵممی دوا مەرگ
 ....شانازی مایەی بوونەوەرێكی دەبینە خۆڕا لە. دەبین گرینگ

 
 نەكمردووە همیچم دەموسماتەش ئەم تما چمونكە بمكەن، پێموە شمانازیم الیەنێمك و كەس همی  كە نەبمم كەسمانە لەو ممن رەنمگە
 نیشمتمانەكەیان و گەل شمانازیی ممایەی مەرگ پاشی كە بم كەسانەدا ئەو ریزی لە منیش بوو لێ حەزم... بێ شانازی مایەی
 نەبوو تێدا ئەوەم مایەی ئیتر بەاڵم بن،
 
 حاڵەشەوە بەو
 رایدەگەیەنم ئێستاوە لە
 

 ....بكاتەوە باڵو مەرگیشم خەبەری تەنانەت خۆیەوە راگەیاندنی لە نییە بۆی كوردستان، رۆژهەاڵتی سیاسیی حیزبێكی هی 
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١٢
 

---------------------------------------- 
 
 

 خیانەت لە گۆڕستانەكەی مەهاباددا
 
   وه دابنێنه خۆی جێی  له ندانمان رمه هونه و دیبان ئه ردی به و كێل: ڵك خه
 

 خەیانەتكارن هەر ئێوە بكەنەوە دروست زێڕیش لە مەهاباد شاعیرانی گۆڕستانی ئەگەر
 :ناڕۆم لەسەر زۆری هی 
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 :دەڵێ "كوێ بۆ كوێوە لە" دا روون و تاریك پێشەكییەكەی لە هێمن
 

 ئەمینمممی ممممحەمەد سمممەید" دوورودرێمممژەی نممماوە ئەو كە هەبمممووە قمممازانجەی ئەو نەبمممووبێ ممممن بمممۆ قمممازانجی همممی  شممماعیری
 ...ەكردوومەتەو لەكۆڵ ی"موكری شێخەلئیسالمیی

 

 و هماتووە ناسمنامەكەیدا لە كە بیستبێ شاعیریان ناوەی ئەو پەنجایان سەدا رەنگە بیستووە، هێمنیان ناوی سەداسەدەی لەو
 و دەیناسمن همێمن بە سەداسمەدەكە هەر بەاڵم كمردووەتەوە، لەكمۆڵی چمونكە خۆیەتی شاعیرێتییەكەی شوكرانەبژێری هێمنیش
 ...میللەتە ئەو شانازییەكانی لە كۆڵەكەیەكە هێمن دەزانن

 
 بەاڵم

 
 ورد پیتیێكمممی بە دەكەن پێممموە شمممانازیی خەڵكمممیش و همممێمن نممماوەی ئەو هممماتوون ترسممماون، خەڵمممك هەسمممتەی لەو كە ئێممموە

 خەتێكممی بە نایناسممن، و نەبمموون ئاگممادار لێممی زۆریممنەی خەڵكممیش و بممووە بێممزار لێممی هممێمن نمماوەی ئەو و، نووسممیوەتەوە
 .نەخوێنرێتەوە پێی كەس شاردووەتەوە بنیدا لە وا هێمنەكەتان و نووسیوە گەورەتان

 
. مموكری شێخولئیسمالمی حەمەدەممین سمەی نەك دەناسمن همێمن كمورد دەزانمن ئاغاكانتمان چمونكە: پێكمردوون وایمان بۆ دەزانی
 نازنماوەی لەو ئاغاكانتان و كراوە بەناو منداڵی هەزاران كوردستان چوارپارچەی لە و كورد یادگەی لە بەشێك بووەتە هێمن

 .هەبێ دڵەڕاوكێیان وا ناوێكی لەسەر تەنیا ئاغاكانتان ناكەن حەز ئێوەش. تۆقیون
 

 المدین غیاث) واتە بنەمماڵەییەكەی نماوە ئیتمر كمێلەكەی لە خەیمام ئمارامگەی نموێكردنەوەی بیانووی بە بچی وایە، ئەوە وەك
 شمیرازی حافزی كێلەكەی سەر لە یان بنەوە لە ناچاری و بەوردی خەیامێكیش و بنووسیتەوە( خیام ابراهیم بن عمر ابوالفتح
 دووبەاڵ و بەحاسمتەم حمافزەكەی و، بنووسمیتەوە پمان و گەورە خەتێكمی بە( شیرازی محمد الدین شمس خواجه) خۆی ناوەكەی
 ..نەكا پێ هەستیشی كەس وابێ بنووسی

 
 ...دانەڕشتوون بۆ وای ئیتالعات ئەگەر سەرێ، بیخەنەوە بكەنەوەو گەورە هێمنەكە. بكەن چاكی بسڕنەوە، خیانەتەتان ئەم
 

١ 
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 چ شمیعرانە ئەم كە بموون ئاگمادار بماش پمیالنە ئەو گەاڵڵەداڕێژەرانمی ئماخر. هێنماوە كێلەكمان هەمموو بەسمەر بەاڵیەیان ئەو
 تێمك مەزارانە و كێمل ئەو نەیویسمتووە ئاشمكرایی و ئازادی بە ئیسالمی كۆماری. دەبێ زیارەتكەرانیان لەسەر كاریگەرییەكیان

 بە كوردسممتان رۆژهەاڵتممی لە كممورد ئاسمممیلەكردنی بەرنممامەی زۆری هەرە بەشممی ئمماخر نەهێڵێممت، كاریگەرییەكەیممان و بممدات
 بەرانممبەرەكەت خزمەتممدا پەردەی بممن لە ئەوەیە نەرم جەنگممی پێناسممەی سممادەترین. دەكممرێ نەرم جەنگێكممی بە و خشممكەیی
 …دۆشاوخنكاندن بە و لۆكەسەربڕین بە: دەڵێ پێی كورد ئەوەی بفەوتێنی،

 
 دەكەن میللەتەكەیمان زممانی و ئەدەب خزمەتی سااڵنێكە كە ناودیار و خۆشناو كەسی هێندێ ناخۆشە پێم خۆم بەحاڵی بەش

 كەوتموونەتە ئێسمتا كمردووە، دروسمت بۆخۆیان پێگەیەكیان و ناو و كەسایەتی خاوێنەكەیانەوە و ئازا قەڵەمە سۆنگەی لە و
 بە سمااڵنێكە كمۆمەاڵیەتییەی پمێگە و شەخسمیەت ئەو نەبمێ گرینمگ بۆیمان بڵێمی تمۆ. نماونەتەوە بمۆی ئیتالعات كە داوێكەوە
 :دەڵێ دەمێكە كورد گەل؟ دوژمنانی ئافەرینێكی قوربانی بە بیكەن ئێستا كردووە، دروستیان كوێرەوەری بە و قەڵەم نووكی

 
 ...قەپاڵێ بە هەر رایماڵی حوشتر.... ساڵێ بە كردی مێروولە ئەوەی

 
 :بەڕێزان ئاخر

 
 خەڵمممك خۆبەئممماقڵزانی ئەدیبمممی ئێممموەی و، كمممردووەتەوە رازاوە و گەورە زۆر چاوتمممان پمممێش لە پڕۆژەكەیمممان دڵنیمممام ممممن

 بەوە كممردوون قایلیممان چەورانە قسممە بەو و مممۆدێڕنە شممتێكی دەیكەیممن ئممێمە ئەوەی بەڵممێ كە تێگەیانممدووە وا بەكەمگریممان
 .بنوێنن دژكردەوەیەك نەكا بكەنەوە هێور خەڵك هەمیش و بكەن پڕۆژەیە لەو دیفا  هەم رازیبوونتان وێڕای

 
 گۆڕسمممتانەكە لە مەرگممممان هێممممای هممماتووین ئمممێمە كە مەكەنەوە دووبمممارە خەڵەتێنەتمممان گەوج و منمممدااڵنە پاسممماوە ئەم

 پەیمامە هماتوون مەرگ، هێممای سڕینەوەی لەبری كارەتاندا لەو ناكەنەوە، لەوە بیر بۆ ئەی مەرگ؟ هێمای كام سڕیوەتەوە؟
 بكات، گوناحەكانی لە تۆبە و بێتەوە وەبیر مەرگی نەدەچوو گۆڕانە، ئەو سەر دەچووە ئەوەی. مراندووە ئەوانتان نەمرەكانی

 شمیعرەكەی لە ئەوان. دەبموو همێمن و هەژار دەنگمی لە گوێیمان شمێعرانەدا دێڕە ئەو دووتوێی لە ئەوێ، دەگەیشتنە كە بەڵكو
 هێمنیمان قسمەكەی و دەبموو شمەهیدان بمۆ شمینگێڕییەكەی و همێمن مرۆدۆسمتانەی و یەكسانیخوازانە هاواری لە گوێیان هێمندا
 لە گوێیمان ئەوان. بگمرن ئمازادی رەشمبەڵەكی همێمن گمۆڕەكەی لەسمەر دەبموون رۆژە ئەو ئامادەی و گوێچكەیان ئاڵیەی دەكردە
 نێممو لە هەژاریممان چمماوەڕوانییەكەی و، دەچانممدن لەدڵممدا رزگمماریی هیمموای تممۆوی كە دەبمموو، هەژار نێممرەكەی و گممڕ دەنممگە

 .بدەن گۆڕەكەیدا بە پێیەك كوڕ و كیژ بێ رۆژە ئەو چاوەڕێیە هەروا كە دەكرد، بەدی شیعرەكەیدا
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 ...كوشتووە پەیامانەتان و هاوار ئەو هەموو مەرگ، هێمای سڕینەوەی بیانووی بە ئێوە،
 
 …بگونجێننەوە شیعرانە ئەو تازەیەدا دیزاینە لەو زووە تا بدەنەوە، كەبیرەیەتان گوناحە ئەو كەفاراتی ئەوەی بۆ
 

 ٢١١٢ی ئۆکتۆبەری ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
  

-------------------------------- 
 
 

 ووە"محەمەد ماملێ"ئاگادارییەك لە وریا ماملێ، كوڕی مامۆستا 
 
 "ددان مەیخەنە دەکرێتەوە، دەست بە کە گرێیەک"

 
 دڵسمۆزانی ، نمۆژەنكردنەوە بیمانووی بە مەهابماد شماری لە كمورد هونەرمەنمدانی و شماعیر گردی تێكدانی لەگەڵ پێوەندی لە

 .كردووەتەوە باڵو شیكارانەیان و جوان نووسینی و پەیام زۆر و دەنگ هاتوونە میللەتەكەم
 

 :ئەوەیە ،(گردە ئەو سەرەکی خاوەنی) خەڵک داوای تێگەیوم، پەیامانە لەو من وەک
 

 بەردانە و کێمممل ئەم لەسمممەر پێشمممتر کە...  و ژیاننمممامەی و ڕێمممکەوت و وێمممنە و نووسمممراوە و شمممێعر هەرچمممی نووسمممینەوەی
 .واویش یەک تەنانەت کەمکردنەوەی بەبێ و خۆی قەبارەی بە و جاران وەك دەقاودەق نووسرابوون

 
 هەڵداوەسمن تابڵۆیەک گۆڕەکە سەر لە کە عەجەمان قەبری وەک داوە بڕیاریان کە دەردەکەوێت وا دا لێدوانیان تازەترین لە
 دەسمتان و بێمنن ئماوێ و( ئێلێمانمت) دەنمێن لێ ناوی جا. دەنووسن ژیاننامەکەی لە کورتەیەک و دادەنێن کۆچکردوو وێنەی و

 ".نانە النک لە گەل" بڵێم باشتر یا" نان النک لە مناڵ" ڕوونی بە کردەوەیە ئەم. بشۆن
 

 . ناکرێک مەهاباد و كوردستان چاوکراوەی و ژیر خەڵکی لە فێڵ و فرت
 .نیشتمانپەروەرە خەڵکە ئەو قینی و ڕق بەر مەدەنە خۆتان
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 خەڵمکە ئەم کمردووەکە باسمیان بنەماڵەممان ئەنمدامانی لە بەشێک لەگەڵ لەبزیش بە و هاتووە بۆ نامەم چەندەها ئێستا تا
 لەم پەیمممامی تریشمممەوە شمممارەکانی لە تەنمممانەت. شمممەقامەکان بمممڕژێنە و سمممازبکەن گردبممموونەوە بمممووە گەرەکیمممان بەئەمەکە
 جوانەكەممان شمارە دۆخمی ناممانەوێ چونكە بکەینەوە، ئەهۆن جوامێرانە ئەم کراوە پێمان ماوەیە ئەو. هاتووە بۆ چەشنەمان
 پێشمترتان، نەخشمەیەی ئەم لەسمەر بمن سموور هەر ئێموە ئەگەر بەاڵم بمبن، زیمان كۆمەڵێك تووشی خەڵكەكەشمان و بێشوێت
 هەر ئاكممامی لە و خۆتممانە ئەسممتۆی بە وەبمماڵەكەی بممدا، روو شممتێك هەر بكەیممنەوە ئاگادارتممان لەسممەرمانە تەنیمما ئممێمە

  و بدەن خۆتان بریاری زووە تا. ناگیرێت ئێمە بە زیاتر لەوە خەڵکە ئەو پێشی چونكە بەرپرسن، خۆتان رووداوێك،
 "ددان مەیخەنە دەکرێتەوە، دەست بە کە گرێیەک"

   

 ٢١١٢ی ئۆکتۆبەری ١٨
 

------------------------------------- 
 
 

 (حیمایە)پشتمێر 
 
 و نمارد عەزە بمابی بمۆ رەحمەتمی دەیناسمی، هەرچمی سموارچاك، عەزەی حیمایەی بە بوو نانكەر ئامینی تاقانەكەی كوڕە كە

 مممابۆوە، بممۆ كمموڕەی تمماقە ئەو مێممردی حەمەچكممۆلی بێسەروشمموێنكرانی پمماش كە نممانكەر ئممامینی. كممرد بممۆ بەخێریممان دوعممای
 كموڕم ئمارێزی دەبمێ دەشمیگوت هەر و بخموێنێ كموڕەكەی ئەوەی بۆ دەكردن بۆ نانی و دەشوشتن بۆ جلوبەرگی دەگەڕا ماڵەوماڵ
 ئمامینی سماڵەی ئەو. بموو زانكمۆ مەبەسمتی دیمارە. دەردەچمن لێ مامۆستای ئەوەی گەورەگەورەكە، قوتابخانە بچێتە و بخوێنێ
 خزمێكیممان دابمموو، لممێ خەتممی تممازە ئممارێز و گممڵ بممن بممردە دیممكەی ئاواتەكممانی هەممموو لەگەڵ ئاواتەشممی دوایممین ئەم نممانكەر

 كموڕێكی ئمارێز پمێش. بموو پشتمێری سێیەم ئارێز. خۆی پشتمێری بیكاتە كردبوو لێ داوای و سوارچاك عەزەی الی بردبوویە
 . خۆش ئێوە و وەرگەڕابوو ترۆمێلەكەی دەبوو رۆژێك چەند وا هەر كە بوو لەگەڵ چاونەترسی كەڵەگەتی

 
 كمموێ هممی  بممۆ پشممتمێر بەبممێ ئازادیممدا گەرمممایی لە ئیتممر ئێسممتا بمموو، شمماخ قارەمممانی سممەردەمانێك كە سمموارچاك، عەزیممزی
 تەمەنمی بەو. بەسممە بمێ لەگەڵ كەسمم یەك دەیگوت. بدا خۆی وەدووی هەشتان و حەوت نەبوو لەوانەش هەڵبەت. نەدەچوو

 حەوت بممۆیە هەر. رادەدی خممۆی لە زۆری. نمماكەم لەشممكرێك لە پشممت چەكەكەم، بگمماتە دەسممتم ساڵیەشمممەوە حەفتاوهەشممت
 همی  تەمەنەوە بەو باشمە: گوتبموو پێمی بمرادەری جمابری حەكمیم دێمنم، دیمكە ژنێكمی گوتبمووی كە لەوەپمێش مانگێمك هەشت

 و دەیبمڕم نەبمێ بەبڕشمتتر شماخ سمەردەمی كاڵشمینكۆفەكەی لە ئێسمتاش بابم كوڕی: گوتبووی تازە؟ ژنی بۆ ماوە پێ فیشەكت
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 برادەرەكممانی قسممەیە بەو. بممكەیەوە تمماقیی دەتمموانی هەیە گومانیشممت ئەگەر و ممماوە پممێم ئەرێمموەاڵ. پشممیلە بەردەم دەیممخەمە
 بیسمت. بموو وەزیرێك سكرتێری كچە. دەخوازین بۆ كچەت بێنە حەكیم لە واز عەزیز مام گوتبوویان كێشابوو، قاقایان وێكڕا
 و دەربەردەری و سموێری و تماڵی گوتبووی،. كردبوو بۆڵەوپرتەی هەندێ عەزە، كۆنەژنی ئایشێی. بوو سااڵن بیستویەك یان

 رۆژانمی. دیمت بەدووتەوە كوێسمتانم و گەرممێن گەرممای و سمەرما سماردو و تینموێتی و برسمێتی نەچێمژم، بمۆتی نەما ئاوارەیی
 عەزە؟ دێنمی بەسمەر ژنم پیری ئاخری بە ئێستاش پیاوە، بەو بووی منەوە سایەی لە. بووم لەگەڵت ئێراق و ئێران ئاوارەیی
  ناكەی؟ من سەرجێیی ساڵە شەش بۆچی ئەی ماوە، پیاوەتیت مادام جا. بنێیەوە سەر گەوادی بە بكەم لێ وات بێ شەرت

 
 گموێی عەزە پشمتمێری سمیامەندی كە كردبمووی، وا دەنگێكی بە ئانیەستیش بە و، كردبوو خۆیەوە لەبەر قسانەی ئەم ئایشێ
 ئەو رانیممیەوە، دەربەنممدەكەی بكەوێممتە و دەرپەڕێ پێشممەوەی تممایەی سممیامەند سممەیارەكەی لەوەی بەر حەفممتە دوو. بممێ لممێ

 . چپاندبوو بەگوێدا قسانەی
 

 كە. دەكماتەوە بماڵو قسمەیە ئەو و دەممكەرە و بەهماوار زار و نیمیە خمۆی بەدەست زمانی جڵەوی سیامەند دەیزانی خان ئایشێ
 عەزەسمموارچاك پیاوكوژەكممانی لە یەكێممك نەكمما. دەگێممڕاوە یەكتریممان بممۆ چممپە و سممرتە بە هەر خەڵممك بممۆوە، بمماڵو قسممەكەش
 ترۆمبێلەكەشمممی دەیمممانگوت. پێممموەنرا دیمممكەی هەزاری قسمممەیە ئەو تمممرۆمبێلەكە وەرگەڕانمممی پممماش ئیتمممر. بمممێ لمممێ گوێیمممان

 دیممكە بەرپرسممی دوازدە دە پشمممێری لەگەڵ كە ئێوارەخوانێكممدا لە سمیامەند. دەهممات بەسممەر دیممكەی بەاڵیەكممی وەرنەگەڕابمایە
 بمۆتی عەزیمز كاك دابنێی، شا كچی لەسەر دەست خۆ ناهێنی؟ ژن بۆچی تۆ ئەرێ: دەڵێ پێی برادەرێكی و سوعبەت دەكەونە

 بەشممی. بەسمممانە دێممنن، ژن پیممری بەسممەری ئاغاكانمممان ئەوە. بێممنم ژن نممیم كەر ئێمموە وەك خممۆ: گوتبممووی ئەو دەسممتێنێ،
 و خمۆی بە قسمەیە ئەو پماش رۆژێمك پێمنج چموار چمونكە. خموارد سمەری قسمەیە ئەو هەر گوتیمان كەس زۆر. دەكما هەموومان

 .بوو هەپروون هەپروون ئیتر سەیارەكەیەوە
 

 عەزە. گوێسمتبۆوە تمازە ئێسمتای ژنەی ئەو. پشمتمێر كمردە نمانكەری ئمامینی ئمارێزی سیامەند، ترۆمبێڵەكەی وەرگەڕانی پاش
 گانەلوبنمانی دوو یەك و بحەسمێمەوە تۆزێمك لەوێ بچمم بما: گوتبمووی و هێشمتبوو بەجمێ تازەی بووكی. بوو لوبنان لە خۆی
 ئێموارەیەی ئەو. نەكما باسمی كەس الی دابوو سوێندیشی. گێڕابۆوە عەزە تازەكەی ژنە بۆ قسەیەی ئەو ئارێز. بێمەوە و بكەم
 چمووەتە بمۆچی ئاغما عەزیمز دەزانمی ببموورە ئەرێ گوتبووی گوتبوو، پێی رێگا لە شار، گەورەكەی مۆڵە چووبووە لەگەڵی وا

 لوبنان؟
 

 .خۆیەتی كەیفی دەرناكەم، سیاسەت لە سەر من خۆ بۆچی، نازانم چووە وەڤدێك لەگەڵ دەڵێ: گوتبووی بووكەخان
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 .دەڵێم پێ راستییەكەیت من بپارێزی، نهێنیم و سوڕ ئەگەر گوتبووی، زەردەخەنەیەكەوە بە ئارێز
 

 بمۆ عەزەی دەنگمی و دەردێنمێ مۆبایلەكەی ئارێز ئیدی. بكڕم بۆ دیارییەكت بێ شەرت: گوتبووی هەڵگەڕابوو، سوور بووكەخان
 ... بۆ لوبنان دەچمە دەڵێ كە دەداتەوە لێ
 

. نەبێ خەمت هی . دەكا ئەوەندە هەر لەوێیش كراوە پێ چەندی لێرە بچێ، با دەی گوتبووی،. نەدابوو تێك خۆی بووكەخان
 .نەدەهاتەوە هەر دەكرد خوای دەوێ، لەو ماڵەیم و پارە ئەو من
  

 ٢١١٢ی ئۆکتۆبەری ٢٧
 

---------------------------------- 
 

 
 لە سووریا كێ تاوانبارە؟

 
 و بۆممب بە كە دەممرن خمانووانەدا ئەو داروپەردووی بمن لە منمداڵ سماڵە پێن دەڕوا، لەبەر خوێنی سووریا واڵتی ساڵە پێنج
 مەرگمی و تمۆپ گمرمەی مۆتەكەی بەدەم شەوانە و چووە زارویان منداڵ ساڵە پێنج دەبن، كاول ئیسالمی كۆماری چەكی و تۆپ

 پشمتیوانیی بە تەنیما رژیممەكەی و ئەسمەد سماڵە پێمنج. دەنێمنەوە سمەر برسمێتی بە و قاچیمانەوە و دەست پەڕینی و لەناكاو
 .راوەستاوە خۆی پێی لەسەر داشدیارەكانی و ئیسالمی كۆماری

 
  دەخاتە خۆی توانای و هێز هەموو ئێران ئیسالمییەكەی رژیمە نەبوو وا پێیان راپەڕین، رژیمەكەیان لە سووریا خەڵكی كە
 دەكمرێتە واڵتەكەیمان و دەبێت دروست واڵتەدا لەو تیرۆریستی گرووپی دەیان سۆنگەیەوە لەو و، رژیمە ئەو پاراستنی بۆ گەڕ
 و ئەمریكما شمەڕەقۆچی بمۆ مەیمدانێك جیهانییەكمان، و نماوچەیی زلهێمزە بەرژەوەنمدی یەكالكمردنەوەی مەیمدانی و خوێن گۆمی

 .توركیا و ئێران و رووسیا
 

 بە دیممكەش بوختممانێكی ئەوەتمما دەیممانگوت و دەبمموونەوە قمموت كەس زۆر كرابممایە، جممۆرە لەو قسممەیەكی جمماران جمماری ئەگەر
 و ئیسمالمی كۆمماری دەسمتی عەیمانتر خۆرەتاو لە وتەنی عارەب رۆژەكانەوە یەكەم لە هەر حاڵێكدا لە كرا، ئیسالمی كۆماری

 ئەزموونەكمانی هەمموو ئێمران ئیسمالمییەكەی رژیممە. بموون بەرچماو سمووریەدا لە پاسمداران سموپای و رژیممە ئەو شوێنپەنجەی
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 تمماقیی رابممردوودا دەیەی سممێ لە ئەزموونممانەی ئەو ئەسممەدەوە، خزمەتممی خسممتە راپەڕیمموانی سممەركوتكردنی شممێوازی و خممۆی
 چممۆالنەی و چەك بەو و ئەزموونممانەوە بەو. كممردوون دەمكمموت و بێممدەنگ بممێ ئێرانممی نمماڕازییەكەی خەڵممكە و كممردوونەتەوە

 ئەوانەشمممەوە لەسمممەرووی و، كمممردن سمممووریای رەوانەی جینایەتكمممارەی پاسمممدارە هەممممووە بەو و ئەسمممەد بەردەسمممتی خسمممتییە
 ئەو خەڵكمی نەیانهێشمت و ئەسمەد ممانەوەی هۆكماری بموونە واڵتەدا لەو سمووریا و ئێران داشدیاری رووسیای پشتیوانییەكانی

 كەوتبممایە، خەڵكەكەیممدا راپەڕینممی ئەنجممامی لە ئەسممەد ئەگەر. دامەزرێممنن خۆیممان داخمموازیی و ویسممت بە دەسممەاڵتێك واڵتە
 و گمرووپ پشمتیوانیی و پەروەردە و ئاژاوەنمانەوە بمۆ لەوێموە كە شوێنێك دەچوو، لەكیس ستراتژیی شوێنێكی ئیسالمی كۆماری
 . وەردەگرێت لێ كەلكی تیرۆریستەكان تاقمە

 
 پاراسممتنی راسممتیدا لە و رژیمممە ئەو پاراسممتنی بممۆ گەڕ خسممتووەتە خۆیممان هەوڵممی هەممموو دەموسمماتەش ئەم تمما ئەوان بەاڵم

 گرووپمی دەیمان بە و بمووە كماوڵ ماڵیمان واڵتەدا لەو كەس ملیۆنمان ئەوەی لەبەرچماوگرتنی بەبێ خۆیان، بەرژەوەندییەكانی
 ئەوەی بممۆ واڵتە، ئەو كممردووەتە روویممان واڵتممانەوە لە یممان هەڵممداوە سممەریان واڵتەدا لەو تەكفیممری و جیهممادی تونممدڕەوی
 .بكەن كاول واڵت و بكوژن خەڵك دیكە بیانوویەكی بە و دیكە شێوازێكی بە ئێران، و سووریا رژیمەكەی هاوشانی

 
 خەڵكمی زۆریمنەی ئیتمر كە ئەوەیە، سمووریا، هەرایەی لەو كمراوە باسمی دەگممەن بە زۆر كە ئیسالمی كۆماری دیكەی سوودێكی
 تووشممی ئەوا بممكەنەوە ئیسممالمییەكەیان رژیمممە رووخممانی لە بیممر ئەگەر كە ئمماخنیون مێشممكی لە وای و تۆقانممدووە ئێرانممی

 كۆمماری ئەگەر كە بمكەنەوە لەوە بیمر خەڵمكەكە بهێڵمێ ئەوەی بەبمێ دێ، بەسمەر ئاوایمان و دێمن سووریا خەڵكی چارەنووسی
 .نەدەبوون رەشە رۆژە ئەو تووشی هەرگیز سووریا خەڵكی نەبایە، ئیسالمی

 
 خۆیمانە ممافی ئەوان. ئێمران ئیسمالمیی كۆماری لە هەمەالیەنەیە سكااڵیەكی بیكەن دەبێ سووریا خەڵكی داهاتوودا لە ئەوەی

 سممەدان بگممرە و دەیممان دوو، و یەك نەك مەبەسممتەش ئەو بممۆ و بممكەن تۆمممار ئێممران لەسممەر سممكااڵ نێممودەوڵەتی دادگممای لە
 بممدەنە ئیسممالمی كۆممماری سممەرەكی تاوانبمماری وەك بەڵگممانە ئەو بەپێممی بتمموانن كە بەدەسممتەوەیە حاشمماهەڵنەگریان بەڵممگەی
 .بكەنەوە لێ قەرەبووی داوای و دادگا

 
 ٢١١٢ی نۆڤەمبەری ٢: ڕێکەوتی  -فەیس بووک  : سەرچاوە

 
------------------------------------ 
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 "ئەی رەقیبسروودی "راستكردنەوەی دوو هەڵەی 
 

 لە خممۆی جێممی وا سممروودە ئەو. نەتەوەییمممان و نیشممتمانی پێناسممەی لە بەشممێك بممووەتە رەقیممب ئەی سممروودی دەیەیە حەوت
 و نیشممتمانپەروەر حیممزبە هەممموو كە ئمێمە، بمماوەڕی و زەیممن لە بەشمێك بممووەتە و كممردووە خممۆش كمورددا كممۆی و تمماك مێشمكی
 لەگەڵمی كێشمەیان و دەڕوانمن لێمی نەتەوەیمی سمروودی وەك كوردسمتان پارچەكمانی هەمموو لە كمورد مۆدێڕنەكمانی و شۆڕشگێڕ

 .نییە
 

 تما كە تێكەوتمووە، بەرچماوی و زەق هەڵەی دوو سمروود، وەك گوتنەوەیمدا لە" رەقیمب ئەی" شمیعری تێكسمتی مخمابن، كەچی
 ...دەكەمەوە راست هەڵەیە دوو ئەو كورتی بە لێرەدا من و نەكراونەتەوە راست بەداخەوە ئێستاش

 
 ئەو یمممان تێكەوتمممووە، هەڵەی سمممروودبێژانەوە الیەن لە گممموتنەوەی وەختمممی واتە سمممروودەكەدا، لە دێمممڕە دوو ئەو هەڵمممبەت
  وشەی دوو دێڕەدا، دوو لەو بەتایبەتی. دەگوترێتەوە خۆشتر ئاوا وابووبێ پێیان لەوانەیە نووسیونەتەوە بۆیان كەسانەی

 .كەوتووەتەوە لێ خراپیشی لێكدانەوەی تەنانەت كە شیعرەكە، نێوئاخنی كراونەتە" هەر"
 

 پممماتە هەر هەڵەیەیمممان دوو ئەم نووسمممیوەتەوە، یمممان گوتمممووەتەوە ممممیان"رەقیمممب ئەی سمممروودی ئێسمممتا تممما ئەوانەی تەواوی
 ...دەیخوێننەوە و دەینووسنەوە هەڵەش بە وا هەر و كردووەتەوە

 
 (نیشتمان.. هەر.... ئایینمان دینمان،)
 

------ 
 

 ئامادەیە و حازر هەر كورد الوی
 (گیانفیدا گیانفیدایە گیانفیدایە،)
 

------- 
 

 :ئاوایە راستەكەی. زیادەیە" هەر" یەكەمیاندا لە
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 (نیشتمان ئایینمانە، دینمان) 
 
 سمممەر دەكەوێمممتە ئایینممممەكە كۆتمممایی یەی"نە" ئەو دەیخممموێنینەوە، مارشمممەكەوە بە وەختێمممك واتە دەنمممگ بە گوتنەوەشمممیدا لە

 . دەخاتەوە رێك ئاوازەكەی و نیشتمان
 

 ...نیشتمان نە ئایینمااااا دینمان
 

--------- 
 

 : دووەم هەڵەی
 

 ئامادەیە و حازر هەر كورد الوی
 ...گیانفیدا گیانفیدایە گیانفیدایە

 
. تماك نەك میە،"كۆ" كردار هەردووكیاندا لە چونكە. نووسراوەتەوە هەڵە بە دووەمیشی و یەكەم میسرەعی شیعرە، بەیتە ئەو
 ...گیانفیدان... "و" ئامادەنە" واتە

 
 بە شمیعرە ئەو سمەروای چمونكە. نیمیە سمەروای و نماگرێتەوە یەك شمیعرەكەدا كمۆی لەگەڵ" گیانفیمدا" نەبمێ، وا ئەگەر چونكە
 بە كمردارەكەی یەكەممیش دێمڕی دەبمێ پێمیە بەو. گیانفیمدا نەك ممە،" گیانفیمدان" ئەوەشمیان كەوابموو. دەڵێ تەواو" ن" پیتی

 "...ئامادەنە" دەبێتە بكەین لێ واشی ئەگەر" تاك" بە نەك بێ تەواو" كۆ"
 

 ئامادەنە و حازر هەر كورد الوی
 ...گیانفیدان نە گیانفیداااااا گیانفیدانە

 
 :بڵێین ناكرێ

 
 سمەروا ی"ن" خماتری لەبەر تەنیما كۆتماییەكە و بمێ" تماك" گیانفیمدا دوو نمابێ چمونكە... گیانفیدان گیانفیدایە، گیانفیدایە

 ...كۆ بكەینە
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 ...نووسیومە كە جۆرەیە بەو راستییەكەی هەیە، كۆكردنەوەیەمان جۆرە ئەو خۆشماندا كوردەواریی لە وەك بۆیە
 

 ..گیانفیدان نە گیانفیدااااا گیانفیدانە،
 

----- 
 

 ئیسراییلیشممی بەنممی بیممانووی بگممرە و چەواشممەكارانە خوێنممدنەوەی جممار زۆر كممردووە، زیمماد لێیممان ەی"هەر" ئەو لەوەش، جممگە
 .رەقیب ئەی سروودی نەیارانی دەست داوەتە

 
 :دەڵێن وەختێك و وایە عەرەبی ی"اال" ئەداتی وەك" هەر: "دەڵێن دەبیستینەوە لێرەولەوێ جار زۆر وێنە بۆ
 
 ..نییە ئایینمان و دین بەوالوە نیشتمان لە ئەوەیە مەبەست" نیشتمان هەر ئایینمان دینمان"

. دەچمێ راسمتی لە تۆزێمك خوێنمدنەوەیە ئەم جیماواز، خوێنمدنەوەی بەپێمی بڵێین دەكرێ بێ، لەوێدا ە"هەر" ئەو ئەگەر خۆی
 باسممان وا جمۆرەیە بەو راسمتیدا لە و نیمیە تێدا هەر ەی"هەر" ئەو دەبینین و شیعرەكە بنەمای سەر دەچینەوە وەختێك بەاڵم
 :دەبێت جۆرە بەو خوێندنەوەكە ئیتر كرد،

 
 ...نیشتمان نە ئایینمااااا دینمان

 
 نیشمتمان دەڵمێ، ئەدەبیاتمدا، و شمیعر لە" اسمتعارە" سمەنعەتی بەپێمی بەڵكمو. ئایینممانە و دیمن نیشتمان ناڵێ لێرەدا، ئیتر
 لە دراوە پممێ یەكەمیشممیان دەوری لێممرەدا ئممایین و دیممن كەوابمموو،. بەنممرخە و پیممرۆز ئممێمە الی ئایینەكەمممان و دیممن وەك

 . چوێنراوە ئەوان پیرۆزییەكەی و خۆشەویستی بە نیشتمان خۆشەویستیی بگرە و پیرۆزایەتیدا و خۆشەویستی
 
 :بێنمەوە دیكە شیعرێكی لە نموونە ناچارم جێگۆڕكێیەدا و خوازە مەسەلەی لەو تێگەیشتن و روونكردنەوە زیاتر بۆ
 

 دڵیش و رۆكردووە دانی دڵ، گرتنی بۆ یارەكەم
 زولفەوە داوی كەوتە خاڵە، دانە ئەو رێی لە هەر

 

----- 
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 تەپمكە لەسمەر راوچمی دانەوێڵەیەی ئەو تەمای بە باڵندە و مەل چۆن وەك واتە. لێوە پەنا رەشی خاڵی مەبەست" دان" لێرە
 زولفمت داوی لە و گرتمی خاڵمت دانمی تەمماحی باڵنمدانە ئەو وەك منمیش دڵمی دەبن، داوەوە بە و دێن دەكەن، رۆ بۆی داو و

 سمممنعەتە ئەو بەبمممێ ئەدەب و شمممیعر بڵمممێم دەكمممرێ و هەیە نموونەیمممان هەزاران ئەدەبیاتمممدا لە وێكچوانمممدنانە ئەو. كەوت
 ئەوان جێمی لە و چموێنراوە دیمن و ئایین بە بایەخدا و پیرۆزی لە نیشتمان لەوێشدا بۆیە. نامێنێتەوە لێ هیچی جوانكارییە
 .دانەنراوە

 

--------- 
 

 ...شاعیرە حەمەڕەشیدی یوسف كاك نووسراوەتەوە، تێدا دروستی بە شیعرەكەی كە یەكەم، وێنەی
 بنێرێ بۆمان پەڵە، و هەڵە بەبێ ئاوا الیە شیعرەی ئەو چاپكراوی نوسخەی ئەگەر هیوادارم

 

 ٢١١٢ی نۆڤەمبەری ٧
 

---------------------------------------------- 
 
 

 نامۆكەی دایكمبۆنە 
 

 .نیشتمان گەورەی نووسەری و شاعیر جەنابی فەرموو: گوتی لێوانەوە بن لە و دانا بابم پێش لە چایەكەی دایكم
 

 خموا دەبمۆڵێنی ئێموارێ تما رۆژ هماتووە، بەسمەر ژنمت سمێ دەڵێی بۆ بێنە واز كچێ دە: گوتی بدا، تێك خۆی ئەوەی بێ بابم
 ...هەی نەكا خرا ماڵت

 
 دەورتممن لە نووسممەرانەی و شمماعیر خممانمە ئەو نمماهێنی؟ بەسممەر ژنیشمممان بممۆ جمما: گمموتی چێشممتخانەكە گەیشممتبووە كە دایكممم

 . ژوورێ بێنە بكەیەوە بۆ كەلێنێكیان خواخوایانە
 

 جماران دوو و تەلەفزیمۆنەكە كمۆنتڕۆڵی دایە دەسمتی و خمواردەوە چمایەكەی و هەڵكێشا قووڵی هەناسەیەكی بەبێدەنگی بابم
 .رانەوەستا لەسەر چركەیەكیشیان یەكی هەر. گەڕاوە و رۆیشت بیست تا كەناڵەوە یەكەم لە
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 نووسەر؟ كردە بێوەژنەت ئەو: گوتی دایكم پیاڵەكەوە هەڵگرتنەوەی بەدەم
 

 ژەهمری وەك ژیانممان بموو مانمگ سمێ. بكما ئاممادە دوانیموەڕۆ كمۆڕەكەی بمۆ خمۆی و بتاشێ ریشی حەمامەكە چووە هەستا بابم
 بمارە و جمار و بمووە ئاشمنا بمابم لەگەڵ دێنمێ نماوی بێموەژنەكە بە هەر دایكمم شاعیرەی ژنە ئەو لەوەتەی. هاتبوو لێ ماری

 ئەوەتما نمیم، دڵپمیس ممن دەڵێ دایكم. دەمەقاڵێ و شەڕ بۆ بیانوویەكە شتێك هەموو دەكەن، شار پاركەكەی نێو پیاسەیەكی
 تمۆ نەشمهێشمتووە و كمردووی گەورە بمۆ گموڵ وەكموو منداڵم سێ و ژیاوم لەگەڵت هەژارییەوە و نەداری و نەبوونی هەمووە بەو
 نەڵممێن بمما گمموتم بخمموێنیتەوە و بنووسممی ناگیانممت بەخێممری كممردووی بێممدەنگ بممۆ ممماڵم نیوەشممەوان و شممەو. داببڕێممی كتێممب لە

 پەخشممانم و بممووم شمماعیر بممكەم پممێ مێممردت ئەوەی پممێش منممیش خممۆ دەی. نووسممەر ببێممتە و بنووسممێ شممیعر نەیهێشمت ژنەكەی
 شمەیتانە بلموێری دەڵێمی زمانیان خەڵكیش خۆ. بخوێنمەوە كتێبیش نەكەوتم فریا هەر تۆوە سەری سایەی لە ئەوە دەنووسی،

 گەرای خۆمممان، دەمممی دەگمماتە دەسممتمان و دەبممێ نانێكمممان پممارووە خەریممكە تممازە ئەوە ئێسممتاش. دەدا لممێ ئاوازێممك هەممموو و
 شمیعر باسمی تەنیا بێوەژنە ئەو لەگەڵ دەڵێ دەخوا سوێندیش جا نووسەر، كاكی نەمێنێ عەمرت. كەوتووە قوونێ لە عەشیی

 نمایەن بمۆ دەكەن، راسمت ئەگەر باشە نەبڕایەوە؟ هەر نووسینە و شیعر باسی ئەو ئاخر. بنێم قوڕێتان لە. دەكەین نووسین و
 هەر بمۆچی باسمە ئەو! بمێ لمێ گوێ شتێكم منیش نووسین و شیعر باسی بیكەنە و دانێم بۆ شەربەتێكیشتان و چایەك دانیشن
 نییە؟ سەریدا لەبن هیچتان ئەگەر نەبێ؟ دیار لێ كەستان بێ شوێنێك لە دەبێ

 
 هاتبووە تازە ئەو بوو، لەوەپێش ساڵێك بزانم وەك جار یەكەم. ماڵێ هێنابوویەوە خۆی لەگەڵ بابم جار چوار سێ با، با،
 پمماش رۆژێ ئەوێ ئێمموارەی. نەژی لەوێ دابمموو بڕیمماری ئیممدی وەرگرتبمموو، تەاڵقممی كە. بمموو سممەقز لە ممماڵی پێشممتر. ئێممرە

. گمرت لەگەڵ وێنەیمان و نما شانییەوە بە شانیان بوو شارە ئەم نووسەری و شاعیر پیاوە هەرچی شیعرەكە، كۆڕە تەواوبوونی
 مەزن شماعیری لەگەڵ ئێموارە ئەممڕۆ: نووسمیان و فەیسمبووكەكەیان دیواری سەر خستە وێنەكانیان دەسبەجێ هەر بەشێكیان و
 بێموەژنە یمانی بەیمان، ناسماندبوو، پمێ خمۆی كە. گرتبموو لەگەڵ وێمنەی كەس ئماخرین بمابم.... خماتوو نیشتمان ناوداری و

 لەو وێنەیەكممی رێممك و قۆسممتبۆوە هەلەكەی وێنەكێشممەكەش. كردبمموو ممماچی و كردبمموو بابمممدا بە باوەشممی یەكسممەر شمماعیرەكە
 خمۆی جگەرگۆشمەكەی سمااڵن 71 پاشمی و هەڵەبجەیمیە بماوكێكی دەڵێمی كمردووە ملمی لە دەست وای باوكیشم. گرتوون كاتەدا

 فەیسممبووكەكەی زەمیممنەی ئێسممتاش وێممنەیەی ئەو هەر. بڕیمموە لممێ هەناسممەی بممابم دەكەی هەسممت وێممنەكەدا لە. دۆزیمموەتەوە
: گوتبوویمان شموێن زۆر لە شمەوێیش. بردبموو بمابم بە ئیرەییمان بموو شمار نووسمەری و شاعیر هەرچی رۆژە ئەو. هەردووكیانە

 یەكتریمان بە برادەرەكمان زۆربەی شمەوە ئەو. خۆشە بازاڕی ئیتر كەوت، رۆنێ لە پارووی تەواو،. گرت ساكێوی بۆ وەاڵ كوڕە
 ...شاعیرە ئاسكە ئەو خەیاڵی بە ماڵێ چوویەوە كە: گوتبوو
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. بمكەی خمواردن بە دەسمت كوێموە لە نەتدەزانی رازاندبۆوە سفرەیەكی بێ، میوان لێ شای كچی وەك دایكم هاتنەوە كە ئێوارە
. خوێنممدەوە بممۆ نووسممیبوونی ژنهێنممان پممێش شممیعرانەی ئەو بەتممایبەتی خممۆی شممیعرەكانی لە زۆر بەشممێكی بابیشممم شممەوە ئەو

 لەوالوە ئمێمەش. دەكمردن خزمەتمی و دەچموو و دەهمات هەر دایكیشمم. بموو چەهچەهی و بەهبەهم و راگرتبوو بۆ گوێی ئەویش
 مماڵی تەركمی ئیتمر و هماتەوە دیكە جاری دوو یەك شەوە ئەو پاش. بووین قوتابخانەمان تەكلیفەكانی نووسینەوەی خەریكی
 . كرد ئێمەی

 
 ژنێمك بمزانن هەر. نەبیمنن بەهمرەدار و سمەركەوتوو ژنێكمی و بمێ كموێر چاویمان هەردوو حەسموودن، ئەوەنمدە ژن: گموتی بابم

 .دەدەن لەسەری بەهەمووان سەركەوتووە یان جوانترە، لەخۆیان تۆزێك
 

 بەو. هەڵیدەڕشمت نێومماڵەوە كماری بەدەم هەر. بكما قسمەكەی و ببمڕێ بمابم چماوی لە چماو رانەدەوەستا كاتانەدا لەو دایكم
 ئەی. ناسمیوە بماش ژنمت بەخموا. نووسەر جەنابی تڕحێو: گوتی و دەرهەڵبوو نابێ، باڕووتەوە بە ئاگرت وەك بابم قسەیەی

 بمۆی هەمموو ئیتمر نووسمینە، و شمیعر لە حەزم بڵمێ ژنێمك خواخوایمانە پیاوەكان نەتدیتووە ئەی ناكەی؟ خۆتان سەیرێكی بۆ
 لە شماعیرە و نووسمەر كەڵە هەرچمی شەوە ئەو شارەكەتان دێتە ژنێك بێوە خاوێنە، قوونتان بۆخۆتان بڕۆ، دە كوڕە. دەمرن
 سممێ بگممرە نەخمموێنێتەوە، بممۆ هەر شممیعرتان شمماعیرێك، ژنە كممردووە، برادەرەكانتممت و خممۆت سممەیری. دەكەن دەسممپەڕ ممماڵەوە
 ژنە هەنگڵمی وەبمن شمووتی ئینجما. شماعیرترە مەحموی و نمالی لە كە دەكێشمن بۆ وەباڵی هەمووتان بەربدا، بۆ تڕتان شەقە
 هەڵنمماوەرێ، لممێ هیچممی ژنە زانیشممتان هەر دادەنممێن، فەڕوخزادیشممی فرووغممی و بێهبەهممانی سممیمینی سممەرووی لە و دەدەن

 ئەو نێموی باشمە هەر باشمە: گوتی بابم...  هەڵدەبەستن بۆی دنیایە بوختانی و ناتۆرە چیی و لەشفرۆش و قەحپە دەیكەنە
 مما دەرفەت منداڵەكانت و تۆ و خزمەتی لەبەر بۆ. بمێنێ بیرم لە بۆ جا: گوتی دایكم. ماوە لەبیر ژنەشت شاعیرە دوو یەك
 هەر ئێسمتا هەڵمدەگوتم، باڵتمدا و شمان بە و دەكمردن منمت بمۆ ئەودەم قسمانەی ئەو دەزانمم ئاخر بخوێنمەوە؟ كتێبێك منیش
 بمۆچییە، زەماوەنمدی جما دەكەن؟ زەماوەندەكەتان كەی نەگوتم پێت ئەدی. دەڵێی داماوە بێوەژنە بەو زیاتر تۆزێك و ئەوانە
 و شمریخاندی هەورەگمرمە وەك بكما، قسمەكەی نەیهێشمت دایكمم... بمۆ ئەرێ: گموتی بمابم... و بەتەنێمیە و هەیە خمۆی ماڵی

 شماعیران بێموەژنە بمۆ سمۆزت و خۆشەویسمتی. نەمماوە ژیمانەم ئەو تماقەتی من ئیتر بەسیە: گوتی و دا عەرزیدا بە قاپەكەی
 چموار سمێ هەسمتا و راوەشماند سمەرێكی بمابم... دێیمتەوە كەی بمزانم بمم چماوەڕێ و دانیشمم برینمگ و وشك لێرە منیش و بێ

 رێمكە ممانگی سمێ ئەوە. دەرێ رۆیشمتە و نمان هەنگڵمی بمن لە و دەرهێنما كتێبخمانەكەی نێو گەورەكانی هەرە كتێبە لە كتێبی
 كممۆی قەڵەمە و دەفممتەر و كتێممب چیممی بمموو لممێ حەزی و دەچمموو و دەهممات شممێتان وەك ممماوەیەك دایكممم. ممماڵێ نەهمماتووەتەوە

. دانما بمۆ فەیسمبووكم و ڤمایبەر و تێلگمرام مۆبمایلەكەی لەسمەر لەوەپمێش نیوێمك و مانمگ. ئماگر كڵمی سەر بیخاتە و بكاتەوە
 كە پێمدەكەنێ، قاقا لێیە گوێم جاروبارە. بووەتەوە هێورتریش و نانوێ درەنگ تا شەوانە و سەرقاڵە پێیانەوە ئەوە ئێستا
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 دەنمارد دەنگمی نامەی بوو لێ گوێم شەوێ درەنگانی شەوێ دوێنێ. شاراوەیە كامێرای رۆڵە نییە هی  دەڵێ دایە؟ چییە دەڵێم
 كە ئەویمش و خەوتموون منمداڵەكان نەبمێ خەممت نما. دەنێرم بۆ خۆمت تایبەتی وێنەیەكی ئێستا ئازیزەكەم باشە: دەیگوت و

 هەر و هەڵكمرد گڵمۆپەكەی بموو لمێ ئاگمام. مەكە لمێ پەلەم. كەوتمووە بێوەژنێمك رەدووی دەممێكە بوو، بابم مەبەستی دەزانم
 ژوورەكەی لە ممن. بموو كمامێراكە چمركەی لە گموێم. گمرت سمێلفییەكەی دەكما لەبەریمان خەو وەختمی بمۆ كە جلوبەرگانەوە بەو
. نوسمتوومە منمیش وابموو پێمی دایكمم و نووسمتبوو خوشمكم نینمای. بمووم قوتابخمانەم تەكلیفەكمانی نووسینەوەی خەریكی دیكە

. دەكەم مۆبمایلەكەی نێمو سمەیرێكی دزیمیەوە بە سمبەینێ گەڕێ لێی گوتم... یان ناردی و گرت دەموچاوی وێنەی هەر نەمزانی
 بچمممە و بخممۆم نممانەكەم هەڵمسممتێنێ هممات كە بەیممانی. نەكەوت لممێ خەوم منممیش. بمموو خەت لەسممەر هەر دایكممم شممەوە ئەو

 و شوشمت دەموچماوم چووم هەستام. برد و هێنا رەنگێكی. بەخەبەرم و دانیشتووم جێیەكەم لەسەر بوو سەیر پێی قوتابخانە،
. بمموو كەڵممكەڵەی هەر دڵممم قوتابخممانەكەوە دەرگممای بەر لە. رۆیشممتم و كتێبەكممانم دا دەسممتم خممواردو نممانێكم پممارووە همماتم

 دەرگاكەمممان لەبەر ترۆمبێلێمك. كمرد خۆمممانم مماڵەكەی سمەیری و راوەسمتام خۆمممان كمۆاڵنەكەی سمەری لە هماتمەوە. گەڕامەوە
 بمممابمی دیمممارە گممموتم دەچممموو، بمممابم بمممرادەری سممممكۆی مامۆسمممتا تمممرمبێلەكەی لە. همممات دڵممممدا بە فێنكممماییەك. راوەسمممتابوو
 ئەوەنمدەم راوەسمتام، خمۆم جێمی لە. چەقانمدمی خمۆم لەجێمی ناخەوە لە هێزێك. الیان بچمە راكردن بە ویستم. هێناوەتەوە

 تما ئیتمر و دابموو گموڵ تەپڵمی لە خمۆی هەنمار پموورە زەماوەنمدەكەی بۆ رۆژەی ئەو وەك دایكم و كرایەوە حەشە دەرگای دیت
 نەرم. بموو بەدەسمتەوە مۆبمایلەكە و رەشمەكەی جانتما. كردبووەوە جوان خۆی ئاوا بڕازێنێتەوە، وا خۆی نەمدیتبۆوە ساتە ئەم
 هەر. بمموو تمرۆمبێلەكە سممواری و رۆیشمت سممووك سمووك وەرگەڕێممن، پێاڵوەكمانی پمماژنەی بترسمێ بڵێممی وەك دەرێ، هماتە نەرم

 ...هاتبوو لێ بابمی وەك. نەدەهات لێ جارانی بۆنی دایكم هاتەوە كە ئێوارە. نەكرد كۆاڵنیشی نێو سەیرێكی
 

 ٢١١٢ی دێسەمبەری ٢
 

----------------------------------- 
 
 

 کاڵێ و جامانەکەی هەیاس
 

 و دەكممرا باسممی كە دەهممات ڕەشممە لەشممكرە ئەو هماتنی بە گاڵتەیممان هەممموو. چیممیە تممرس نەیممدەزانی كەس ڕۆژێ ئەوێ هەتما
 خممۆش گمۆرانیی و دەهماتن كە هەبموو پاڵەوانمممان لەشمكرێكی. دەپاراسمت هەمووممانی پاڵەوانێممك ئماخر. نەمانمدیتبوو هێشمتا
 هەمموو و دایكیشمم و بمابم قەولمی بە و بموون شۆڕشمگێری سمروودی گۆرانییمانە، ئەو زانمیم تا چوو پێ زۆری. دەگوت خۆشیان
 ئمێمە، دەیمانگوتەوە یەكمدەنگ كە... وەردەگمرت سمروودانە ئەو ئماوازی و دێمڕ لە خۆیمان ورەی كوڕەكان دێیەكەشمان، خەڵكی
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 خمۆ. نیمیە گمۆرانی سمروودە ئەوە گموتین پێیمان ئەوان. ببمووین سمروودە جمۆرە ئەو شمەیدای و شێت گەڕەك منداڵەكانی هەموو
 ڕۆژێكمی ئێموارەی. نەمماوە بیر لە وردی بە قسەكانیانم. چییە مەبەستیان نەماندەزانی ئێمە بەاڵم كردین، باس بۆ زۆریشیان

 هێشمتا. مەدرەسمە چووبموومە بوو ساڵم یەكەم من ئاخر بوو؟ پاییز مانگی دووەم لەبیرمە بۆ دەزانی. بوو پاییز مانگی دووەم
 دانەڕۆژێممك دەبمموو دەكممرد، تەواو دەفتەرێكمممان كە ئمماخر. نەكردبمموو تەواو دەفممتەرێكم هێشممتا. نەببمموون كممۆن كتێبەكانمممان
 الپەڕە و دادەنیشمتن حەوسمەڵەوە بە باوكیمان یمان دایكیمان نەبوو، پووڵیان ئەوانەی. بكڕن بۆ دیكەمان یەكی تا بپاڕێینەوە

 تازەیممان تەكلیفممی ڕەشممانەدا و چڵكممن الپەڕە لەو لەبەر سممەر ئەوانممیش و دەسممڕینەوە بممۆ پێشمموویان نووسممراوەكانی الپەڕە بە
 ...بۆم ناكڕێ بابم: دەیانگوت هەڵلووشینەوە چڵم دەم بە و دەخوارد مامۆستایان لێدانەكانی و شەپاڵخە و دەنووسییەوە

 
 بمۆ نمازانم كاڵێ دادە دانیشتبووین، كورسییەكە دەوری لە. سروودگوتن نا گۆرانی بە. هاتن ئێوارێ كە بوو، ڕۆژانەدا لەو جا

. بۆخۆیممانن ئەوە بەخمموا بممڕۆم، بمما كە تممێ بممۆم خێممرا دادە گمموت، دایكمممی بە پممڕ لە ئممێمە، ممماڵی همماتبووە پیممواز یممان خمموێ
 دەهماتنە كە. دەویسمت خمۆش كماڵێی هەیاس. هەیاسە دەنگی دیارە دەنگەكان هەموو نێو لە دەنگەی ئەو. كوڕەكانن. هاتنەوە

 كموڕە: دەیگموت دایكیشمم بموو؟ چ جموابەكەی كماڵێ ئەرێ: دەگموت دایكمی بە و ئێمە ماڵی دەهاتە یەكسەر ئێمە، ئاواییەكەی
 مەكمانی و جمێ ئەوان خۆ ئاخر بكەم؟ لێ چ پیرەدایكەم ئەو بدەمەوە، جوابی ناوێرم دەڵێ،. دەكا شەرم و خۆشە پێی بەخوا

 هەڵدەكێشما هەناسمەیەكی ئەو دەكمرد، كماڵێوە زاری لە ئەوانی نادیاری مەكانی و جێ باسی دایكم كە.... نییە دیاریكراویان
 تێنەدەگەیشمتم، قسمانە لەو ئەوكمات ممن. نماكەمەوە لەشمكرێك لە پشمت بمێ لەگەڵ ئەوم وەاڵهمی. بمڕۆین بمێ بما: دەیگوت و

 كمماڵێ ئێممواران هەممموو نەهمماتنەوە، و ڕۆیشممتن و كممرد مااڵواییممان و ئممێمە دێممیەكەی همماتنەوە جممار دوایممین بممۆ ئەوان كە بەاڵم
 دیمكەش دێهاتەكمانی لە نەیمدەگوت قەت دەكمرد؟ ممن باسمی چمۆنی دەگموت؟ چیمی هەیماس ئەرێ: دەگموت دایكمی بە و دەهات
 نا؟ یان دەوێ خۆش كەسی

 
 ئمماخێكی و دەبممڕی گۆشممەیەك لە چمماوی و دادەنمما تەشممپییەكە لەسممەر چەكمموچەكەی جاروبممار قەندشممكاندنەوە بەدەم دایكممم

 :دەیكوت و هەڵدەكێشا
 ...خومەیلی ڕدێنی بە گوو هەی بن؟ كوێ لە بڵێی تۆ بارانە و بەفر بەو بن؟ كوێ لە بڵێی ئێستا. بم كوێرم حەك
  بڵێی وەك... ڕدێنی بە گووی: بوو ئەوەندە هەر جنێوەكەشی. خومەیلی دەیگوت هەر. نەدەزانی باش خومەینیی ناوی دایكم
 ...یخومەین باوەڕەكەی هێمای لە بەشێكە ڕدێن كردبێ هەستی بزانێ، ئەوەی بەبێ
 لەو خۆممان خوێنمدنەوە مانمگ دوو سایەی لە و، پێدەكەنین پێی تێر تێر ئێمە خومەیلی، دەیگوت دایكم كە جارێ هەموو جا
 دەترووكانمد گوڵەبەڕۆژەیمان تمۆوی و دادنیشمت دایكم لەگەڵ سەعات چەند و دەهات كاڵێ ڕۆژێ هەموو ئیتر. بوو ئاقڵتر پێ
 فێممری ئممێمە نەكمما بمموو ئەوەیممان ترسممی. بێممنن ناویممان نەشممیاندەوێرا. دەهمماتن كوڕەكممان كە دەكممرد ڕۆژانەیممان ئەو باسممی و
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 هەوا بەهمارێ نەبمێ، خەممت: كماڵێ: دەیگموت. بكەیمن چەرمەسمەرییان تووشی و بێنین ناویان لەوێ و لێرە و بین ناوەكەیان
 همماتنەوە گممۆرانیی مەهابمماد ڕادیممۆ ئێمموارەیەی ئەو. گەرمێممنن تەیرەكممانی ئەوانە. گەرمێممنن لە ئێسممتا. دەگەڕێممنەوە بممێ خممۆش

 وەختێمك بمۆیە. نمابێ تەواو و ڕادەوەسمتێ گۆرانییەكە بیكوژێنێتەوە ئەگەر وابوو پێی دایكم كردەوە، باڵو گەرمێنی تەیرەكانی
 دەڵێمی نەبمێ، تەواو بما گوتم كوژاندمەوە دەسبەجێ بەخوای. ڕاگرتووی بۆ مەهاباد ڕادیۆ لە گۆرانییەكەم: گوتی هات، كاڵێ
 ...گەرمێنێ تەیری. گوتووە بۆتۆی

 
 لە كە بموو، ئێموارەیە ئەو ئەوە. ڕاناوەسمتێ ڕادیمۆكە كوژانمدنەوەی بە ڕادیمۆ، گمۆرانیی زانیمی و هەڵكێشا هەناسەیەكی كاڵێ

 دڵممممان ئممێمە دەهممات، تەقە دەنگممی لەوێمموە جمممارێكی هەر. نەبمموو دوور زۆر قەرەگممۆل. دەهممات تەقە دەنگممی قەرەگممۆلەوە
 دایكمم چمونكە. چیمیە تمرس نەمانمدەزانی هەر ئمێمە. نەبوو وا پێشتر. بووە ناخۆش شتێكی ئەمجارەش دەمانزانی. دادەخورپا
 لە دیمتم خمۆم چاوی بە. نایانبڕێ گوللە دەیگوت. دەیانشكێنن و دێن دەرەقەتیان چرچە و كەریم بێن، لەشكرێكیش دەیگوت،

 نەدا، ممات خمۆی و نەكمرد ڕای نەك ئەو ئماگر، یەكپمارچە كمردە دەشمتەیان ئەو دەكمرد، لێ تەقەیان كێویڕا سەر پایەگاكەی
. نەدەترسماین ئێمەش ئیتر. دێ گوێیدا بن بە و بایەكە دەتگوت. نەكردەوە كووڕ خۆی و ڕانەچڵەكی حاستەمیش بە هەر بگرە

 نزیمك لمێ دڕنمدەیەكی هەر ئاواییەكەمانەو لە ئاگای ئەستێرەكانەوە نێو لە چرچە كاك دەكرد هەستمان و دەخەوتین شەوانە
 باوكممدا نێوچاوانی لە دنیایە ترسی هەچی من چۆنە، ترس نەماندەزانی ڕۆژە ئەو تا. دەشكێنێ چوارپەلی دەمودەست بێتەوە
 چمۆنم ممن. دەشمكاند شماخی و دەدا بزنێكی لە پالر بە كاكم یان هەڵدەقورینجاند چكۆڵەكەمم برا لە من دەمەی ئەو دەمدی،
 ترسممان چمرچە و كەریمم بوونی شەهید لەگەڵ بەاڵم. بنوێ كەس ناهێڵێ شەوانە ئیتر و گەورەیە وا دۆڵپایەكی ترس زانیبا
 كمپ بموو سمەعاتێك تەقەكە دەنگمی. داتەپمی. ڕووخما خەیاڵممان قەاڵكەی ئیتمر بڕی، ئەوانی گوللە كرد باوەڕمان كە. ناسی
 كوڕەكممانی تەقەی دەنگممی دوورەوە لە بممابم. دەبممۆوە كممپ ممماوەیەك و دەهممات تیرێممك تەك دەنگممی نەبممێ بممار و جممار ببمموو،

 بە لەوێ شمەهیدەكانیان. بموو پمێ برینمداریان شەش هاتن،. ئێمە ئاواییەكەی گەیشتنەوە كە هەڵگیرابوو سێرە. دەناسییەوە
 كماڵێ خموای بە: گموتی دایكمم دێ، نێمو گەیشتنە كە. كەوتبوو ڕاستی كەلەكەی وە گوللەیەكی هەیاس. ئەسپاردبوو خەڵكەكە
 سمپی ڕەنگی كاڵێ. دیتم چووم. قورسە زۆر برینەكەی هەیاس. نەگێڕابامەوە بۆت خۆزگە. بوو خراپ شەوت دوێنێ خەونەكەی
 چمۆن نمازانم ممن... بچمم بیبیمنم دەكەم حەز. لەسمەرە خێرێكم نەیە، لێ هیچی ئەمجارە دەكەم، نەزرێك: گوتی. هەڵگەڕابوو

 خمۆی ملمی لە هەیاسمی جاممانەكەی بووكێنیمدا ڕۆژی لە كمرد، مێمردی قەیرەیمی بە كە كماڵێ دواتمر سمااڵن چەنمد بەاڵم چوو،
 ...كردبوو

 
 ٢١١٢ی دێسەمبەری ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
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 ١٠٢٧: بابەتی ساڵی
 

-------------------------------------------- 
 
 

 :كەس پیرۆزباییم لێ نەكا
 

  نابێتەوە، و نەبووەتەوە نوێ لێ ساڵم
 

 نمووكە لەبەر و شمار شمەقامەكانی سمەر لە نیشتمانفرۆشمانم لەتوكموتكراوی تەرممی كە. نەكەینەوە شەهیدانمان تۆڵەی هەتا
 .بووەتەوە نوێ ساڵم ئەودەم دیت، وەزاڵەهاتوو خەڵكی شەقی

 
 دەشمۆنەوە، نیشتمانفرۆشمان گماڵوی خموێنی لە شمار شمەقامەكانی و دێمنن ئماو تمانكەر تمانكەر دیتم، خۆم چاوی بە كات هەر

 .بووەتەوە نوێ ساڵم ئەودەم
 

 كمورت، مماوەیەكی بمۆ دۆزەخ، كردووەتە ئازادیخوازانی لە نیشتمانفرۆش یارمەتیی بە داگیركەر ئێستا نیشتمانەی ئەو: بەڵێ
. نماگرێتەوە نیشمتمانفرۆش ممرۆڤ ممافی. )بمێ سەرسمام پمێ دنیمای هەمموو دۆزەخێمك، دەكەینە لەوانی و دەدەین نێڵی ئێمەش
 ...دەدرێن سزا" شەڕ بە، حیووقی" بە تەنیا ئەوان

 
 ...دەگرم سەركەوتن سەرچۆپی و هەڵدەپەڕم. دەكەم ماچتان و بكەن لێ پیرۆزباییم وەرن، دەم ئەو
 ....نابێتەوە نوێ ساڵم من ئەوكاتە تا
 

 ....سەردەكەوین ئێمە و دەڕوا داگیركەر: ئەوەیە مسۆگەرە ئەوەی
 

------- 
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 لە گومانمممت لەخەوهەڵنەسمممتێ، تمممۆڵەوە بەبیمممری بەیانیمممان و نەخەوێ تمممۆڵەوە بیمممری بە شمممەوێ هەمممموو شۆڕشمممگێڕێك هەر
 ...ترسنۆكە درۆزنێكی. هەبێ شۆڕشگێڕبوونی

 
 ٢١١٧ی جانێوێری ١

 

--------------------------------- 
 
 

 شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی لە باشووری کوردستاندا
 

 پێناسەی شەڕی نەرم

 
. نیمیە تێمدا گوڕەشمەی و هەڕەشمە. وەرنماگرن فیزیکمی پێکمدادانی لە کەڵمک تێیدا شەڕێکە. تەقەیە بێ شەڕێکی نەرم شەڕی 

 و نەرم زمممانێکی. وەردەگممرن دەسممتەواژەکان و وشممەکان جمموانترین لە کەڵممک شممەڕەدا لەو. مەڕدا کەوڵممی لە گورگممانەیە شممەڕی
 کممۆنەوە لە کممورد ئەوەی هەر. بیکەیممت پێکەنیممنەوە بە و رووگەشممی بە دەتمموانی شممەڕێکە نەرم شممەڕی. دێممنن بەکممار رازاوە

 بە شممەڕێکە ئەوە. خوێنڕشممتن و لێممدان نە و دایە لەکممار فیشممەک نە شممەڕەدا لەو. "خنکانممدن شممەکر بە دوژمممن" :گوتمموویەتی
 بە. دەکمرێ مۆبایمل و سمەتەالیت و وێمبالگ و سمایت بە. دەکمرێ زەینی و کولتووری و تەکنۆلۆژی کەلوپەلی لە کەڵکوەرگرتن

 بە نەخێمممر،. بکممموتی بەراممممبەرەکەت و بێمممی کە نووسمممینێک نەک ئەویمممش. رێگەکمممان لە یەکمممێکە نووسمممین. دەکمممرێ نووسمممین
 تمۆ. دڵسۆزیت قەڵەمێکی تۆ وابێ پێیان هەمووان نەبێ کۆمەڵگەیە ئەو زیرەکەکانی تاکە بنووسیت بۆ وای دەبێ پێچەوانەوە

 بەراممبەرەکەی بایەخەکمانی و بەها و باوەڕ هەموو دژی نایە یەکەم الیەنی دەکرێ، پێ دەست کە نەرم شەڕی. خۆریت مشوور
 لە. رابمێ خەو لە و راچڵەکێمت دەکمات لێ وای. دەکات هەڵوێستگرتن تووشی خۆی بەرامبەرەکەی ئاوا ئاخر. بگرێ هەڵوێست

 خەمە و بیرکمردنەوە شمێوەی. دەکمات دەستنیشمان بەرامبەرەکەی بەهاکانی و بایەخ هەموو و دێت یەکەم الیەنی نەرمدا شەڕی
 و رابمممردووی دوژمنەکمممانی و دۆسمممت رابمممردووی، ناکۆکییەکممانی رابمممردووی، برینەکمممانی ئێسمممتای، و رابمممردووی مێژووییەکممانی

 لەوانە کمام هەر. دادەڕێژێت بۆ بەرنامەیان و دەکات دیار یەک بە یەک هەمووی هەر بەرامبەرەکەی ستراتژییەکانی ئێستای،
 دەرەنجممامی و ئامممانج و ئاکممام بە گەیشممتن و شممەڕە ئەو ەرەوپێشممبردنیب بممۆ بکرێممت لەسممەر سممەرمایەگوزارییان هەڵممدەگرن

 .دێنمەوە نموونە دواتر. دڵخواز
 
  ئەو دەبێ. بکات بەخۆی هەست بێڵن ئەوەی بەبێ. دەکرێت هۆڵۆڵ و بنکۆڵ بەرامبەر الیەنی باوەڕەکانی نەرمدا شەڕی لە
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 پشمتی تمیغەرەی کماتەی ئەو هەتما نەکمات پمێ هەسمتی بەراممبەرەکەت کە بچێمت بەڕێوە هێمن و لەسەرەخۆ ئەوەندە پڕۆژەیە
 لینممگ خممۆی ئەسممپی و دەنممێ رکێفممان دە پێممی و سممەرکەوتووە یەکەم الیەنممی کممات ئەو ئیتممر. دادێ بەچممۆک و دەکەوێ وەعەرز
 .دەدات

 
  هەبووە پێت متمانەی کۆنەوە لە هەر ئەگەر جا. رابکێشیت بەرامبەر الیەنی متمانەی شتێک هەموو لە بەر دەبێ شەڕەدا لەو
 ....وەرگریت و لێ داخراوەکانی دەرگا کلیلی ئەوەی بۆ. ببەخشیت پێ متمانەیەی ئەو دەبێ ئەگینا باشتر، ئەوە

 
 کمردن، باسمم کمورتی بە و کموردی بە لەسمەرەوە منمیش و کمراون نەرم شمەڕی لە ئێسمتا تا کە پێناسانەی ئەو هەموو پێی بە

 و وریما میللەتمی کمایە، بمن ئماگری. شمەڕە ئەوە دەزانیمت ڕا، نیشمانەکانی بە بەڵکموو. راگەیێنرابێت نییە شەڕێک نەرم شەڕی
 ئینجما رادەدرێ، پمانەوە بە گماڕان کموردییەکە پەندە وەک خەوتوون گادا گوێی لە کە ئەوانەش دەزانن، پێی زوو تێگەیشتوو

 .دەپرسن بۆرێ مانگا لە تازە
 

 شوێنپەنجەکانی ئێرانهەلومەرجی باشووری کوردستان و 

 
 نیشمت واڵتمانە ئەو دڵمی لە قمووڵ ترسێکی کوردستان، باشووری خەباتگێڕی خەڵکی ی7117 ساڵی مەزنەکەی راپەڕینە دوای
 زۆر هەمانکاتمدا لە و سیاسمییانە زۆر ئێسمتا تما واڵتمانەی لەو یەکێک. دایە دەست بن لە کوردستانیان دیکەی بەشەکانی کە

 هەمموو ئەو چمونکە هەمووان لە مەترسیدارتر دەڵێم بۆیەش. ئێرانە ئیسالمیی کۆماری جوواڵوەتەوە کورد بەرامبەر مەترسیدار
 ی11 دەیەی هەڵسمموکەوتەکانی ئەگەر. دەکممات دۆسممتانەدا پێکەنینێکممی و بممزەیەک شممیلە دووتمموێی لە خممۆی دوژمنکارییەکممانی

 ئێسممتای کردەوەکممانی لەسممەر هەڵوەسممتەیەک تەنیمما و نەگممرین لەبەرچمماویش هەر کوردسممتاندا باشممووری لە ئێسممالمی کۆممماری
 باشممووری و گشممتی بە کممورد بە دژ ئیسممالمی کۆممماری کە دەکەیممن بەدی نەرمە شممەڕە ئەو نیشممانەکانی ئاسممانی بە زۆر بکەیممن،
 .بەر گرتوویەتە تایبەتی، بە نەتەوەیە ئەو خاکی ئازادکراوەکەی بەشە وەک کوردستان

 
 و دێنمین پێوەرەکمان نما؟ یمان هەیە دا گمۆڕێ لە ئمێمە دژی نەرم شمەڕی نماوی بە شمەڕێک ئماخۆ بمزانین نیشانەکانڕا بە ئێمە

 .دەردەکەوێ بەوەڕا. دەکەین پێوانە پێ بەرامبەرەکەمانی هەڵسوکەوتی
 

 :با بیانپێوین

 
  سایتی لە کە راپۆرتەدا لەو نموونە،: کوردستان باشووری خەڵکی بۆ ئێران ئیسالمیی کۆماری بەدرۆی دڵسۆزیی -١
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 کەنمماڵەوە ئەو پشممتەوەی لە ئیسممراییل دەسممتی بە ئاممماژە تێیممدا و کممرایەوە بمماڵو چمموار کەنمماڵ لەسممەر دا”ئیمممروز کوردسممتان“
 لێمرەدا: دەشمێوێنێ عێمراق موسموڵمانی کموردی کولتووری خەریکە کەناڵە ئەو بەڵێ کە نواندبوو وای ئیسالمی کۆماری کرابوو،

 ."موسوڵمان کوردی" ،"کورد کولتووری" ،"ئیسراییل دەستی": وردبوونەوەن لێ شیاوی وشە شێ
 
  دۆستایەتیکردنی چونکە ئێمەیە، کوردییەکەی حکومەتە سەرکۆنەی دواجار و تۆمەتبارکردن بۆ مەکەی،"ئیسراییل دەستی" -١

 ئێهمود سمەری پشت لە شێوانیان نوێژی هەیە بۆیان ....میسر و و تورکیا ئەگینا کەبیرەیە، گوناحی کورد بۆ تەنیا ئیسراییل
 دژی الیەن هێنمدێ و وەربمدەن ژەنگەسموورە همێالنەی لە دار دەیمانەوێ شێوەیە بەو. حەرامە نەڵێ کەسیش و داببەستن باراک

 .بدەن هان کوردی دەسەاڵتی
 
 کموردی ملموێن دە لە زیماتر حاڵێکمدا لە دەدەن، نیشمان کولتوورەکەی و کورد خەمخۆری بە خۆیان ئەوان: "کورد کولتووری" -٢
. کممراون بەش بممێ کولتوورییەکانیممان و مرۆیممی مممافە سممەرەتاییترین لە تەنممانەت و هەمووشممتێک لە خۆیممان دەسممەاڵتەکەی بممن

 بخموێنن؟ دەرس دایکیان زمانی بە ئەوان منداڵەکانی نایەڵن و نادەن ئەوان مافەکانی بۆچی کوردخۆشەویستن ئەوەندە ئەگەر
 .بیبینین نایەڵن و هەیە ماستەدا لەو چیڕتر و ئەستوورتر گوریس لە موویەکی کەوابوو

 
 دووهەم. نمین موسموڵمان هەممووی هەر کمورد ئەوەیمکە یەکەم. هەیە دیمکە مەبەسمتێکی چەند لەوەشدا: "موسوڵمان کوردی" -١

 لە و بممدەن هێمزی هێنمدێ الیەن لە ئێسممتا کە وەربگمرن تونمدە گوتممارە لەو خۆیمان کەڵکمی دیممانەوێ کمرد باسمم وەک دیسمان
 جموولەکە بە دژ کوردستان لە ئیسالمییەوە خەڵکی ئایینیی هەستی لە کەڵک ئیسالمیدا کۆماری داڕێژراوەکەی بەرنامە پێناوی

 الیەنگمری دەسمەاڵتێکی بە کموردی دەسمەاڵتی بەرنامەکانیانمدا کماکڵی لە دەیمانەوێ شمێوەیە بەو. شماراوەیە و هەیە ئارادا لە
 .بدەن هانیان کوردی دەسەاڵتی دژی بەڵکوو ئیسراییل دژی نەک وەربگرن کوردستان قەڵەم لە ئیسراییل

 
 بە دژ ئێمران کە مماڵوێرانکەرەن نەرمە شمەڕە ئەو سمەلمێنەری هەیە دیمکە فماکتەری زۆر و خەروارێمکە لە مشمتێک تەنیا ئەوە

 .دەیکات پارچەکان هەموو لە کورد نەتەوەی دژی راستیدا لە و کوردستان باشووری
 

 :دیکەچەند نموونەیەکی 

 
 راپمۆرتێکی و دەرخسمتەوە خۆی ئایینیدا بەرگێکی لە و دیسان ئیسالمی کۆماری دا( 7111) ساڵی رەمەزانی مانگی لە :یەکەم
 لە کوردسممتان خواردنگەکممانی دەرگممای چممۆنە ئەوە: کە کممردەوە بمماڵو سممەحەرەوە تەلەفزیممۆنی لە کوردسممتان باشممووری لەسممەر
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 ئەوان هێنممدەی کەس بڵێممی وەک خسممتبوو رێممک وا راپۆرتەیممان ئەو کممراوەن؟ نادییەکممان شممەوانەش و دانەخممراون رەمەزانممدا
 .نییە بەجواب لەسەر هێندەیان کەس و نییە ئێرە موسوڵمانەکانی پەرۆشی

 
 لە جمگە" ئێموارە هەتما رۆژ ئێموە. لێرەن وا موسوڵمانانەن ئەو باوەڕییەکانی بنەما زۆربەی دژی ئێوە قوربان: بڵێ نییە کەس

 داغتر؟ ئاگر لە کوچکی بوونەتە چۆنە ئەوە. دەکەن راشدین خولەفای بە سووکایەتی "عەلی ئیمامی
 

 هەرێممی سمەرۆکی دژی تمایبەتی بە و کوردسمتان هەرێمی حکوومەتی دژی ئەوەی بۆ تایبەت کردووەتەوە ماڵپەڕێکیان :دووەم
 لەو. ئیممڕۆ کوردسمتانی واتە "اممروز کردسمتان" نماوە نماو ماڵپەڕەکەشیان. بنووسن( بارزانی مەسعود کاک) جەنابی کوردستان
 ماڵپەڕەیمان ئەو کە دەنموێنن وا. دەکمرێن دەکمار سمارد شمەڕێکی بمۆ کە وەرگیمراوە کەڵمک تەکنیکمانە ئەو هەموو لە ماڵپەڕەدا
 رواڵەت بە دەسممتە ئەو دەردەکەوێ بممۆت دەبیممتەوە، ورد لێممی کە بەاڵم کممردووەتەوە، کممورد نەتەوەی خزمەتکردنممی بممۆ تەنیمما

 ...سیانیدە ژەهری هەنگویناوییە،
 

 دەکەن پەروەردە قەڵەم جماش کۆمەڵێمک دێن ئەوان. مێژووە ئاوەژووکردنەوەی پێناوەدا لەو ئیسالمی کۆماری دیکەی هەوڵێکی
 مێمژووی. ئەوان دڵمی بە مێژوویەک نووسینیەوەی بۆ دەکەن دابین بۆ ئیمکاناتێکیان هەموو و دەکەنەوە بۆ واڵتانیان رێگەی و

 کممورد. شممانازییە لە پممڕ مێژوویەکممی هەمانکاتممدا لە و خوێنمماوی مێژوویەکممی نشممێوەکانیدا، و هەوراز هەممموو لەگەڵ کممۆرد
 مێمژووی مەزنەکمانی کەسمایەتییە. دەبەسمتێ پمتەوانەوە قەاڵ بەو پشمت کمورد داهماتووی و هەیە مێژوویی کۆڵەکەی کۆمەڵێک

 پیالنێکممی لە بممۆیە. تێگەیشممتووە لەوە بمماش زۆر ئیسممالمی کۆممماری. نەتەوەیە ئەو پیممرۆزی ئوسممتوورەی بمموونەتە ئێسممتا کممورد
 مێژوویمی کەسمایەتیی دوو سمەر خسمتووەتە هەوڵەکمانی زووممی بەتمایبەتی کوردستان باشووری و گشتی بە کورد دژی دیکەیدا

 و نماردن سمیخوڕ و پبمارانکردنتۆ بە دەزانمن کمورد دوژمنەکمانی. "نەمر بارزانیی و محەمەد قازی پێشەوا" واتە نەتەوەیە ئەو
 هممماونەتەوەیی هەسمممتی لەوەی تێگەیشمممتن ئەوان بەرن، باشممموور گمممرنگەی دەسمممتکەوتە بەو زەفەر نممماتوانن هەڕەشمممەکردن،

 بە کمورد نەتەوەی زانییان ئەوان شکاندوون، تێکی و تراویلکە کردۆتە دەستکردەکانی سنوورە کوردستان باشووری و رۆژهەاڵت
 چممرای کممردووەتە مێژووەکەشممی کەسممایەتییەی دوو ئەو و مێممژووەکەی سممەروەرییەکانی دەڕوانێممتە شممانازییەوە لە پممڕ چمماوی

 بنەمایممان بممێ بەسممەرهاتی و حەقممایەت همماتن ئەوان. داڕشممت دووانەیممان ئەو شممکاندنی پالنممی ئەمجارەیممان بممۆیە داهمماتووی،
 نێموان لە نماکۆکییەک و شمەڕ لە باسیان ئەوان. هەڵبەست نەکراویان شەڕێکی چیرۆکی شەڕێکی و کرد ساز دووانە ئەو لەسەر

 خۆیممان بەڵگممانەی ئەو مەگەر نەهمماتووە مێژووییممدا بەڵگەنممامەیەکی هممی  لە کە کممرد، دا قممازی پێشممەوا و نەمممر بممارزانیی
 پێشممەوا بەرامممبەر بممارزانییەوە زاری بە قسممەیان کۆمەڵێممک ئەوەشممدا لەگەڵ همماتن. نیممیە بنەمایەکیممان و کممردوون سممازیان

 .سەلماندووە ئەوانی ئیدعاکانی هەموو پێچەوانەی کوردەکان مێژووزانە لێکۆڵینەوەی کە هەڵبەست،
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 بە کوردسممتان باشممووری کمموردی شۆڕشممی لەسممەر تەلەفزیممۆنی بەرنممامەی سممازکردنی هەوڵیممان دواتممرین و نەوەسممتان بەوەشممەوە
 .دایەوە گرێ دەرەکییەکانەوە واڵتە و ئیسراییل بە شۆڕشەکەیان و کرد ساز نەمر بارزانیی رێبەرایەتیی

 
 نێموان نهێنیمی پەیوەنمدیی دەنگۆی باڵوکردنەوەی هەرێمدا، لە ئاژاوەنانەوە و هەرێم بارودۆخی تێکدانی بۆ هەوڵیان نوێترین
 بە پمرس نە بێنمێ، پێک پەیوەندییەکیش وەها ئەگەر کوردستان هەرێمی ئەگەرچی. ئیسراییلە دەوڵەتی و کوردستان هەرێمی
 هەممموو خممۆی، دیپلۆماسممیی هەلممومەرجی پێممی بە بەڵکممو بکممات، پممێ پرسممیان پێویستیشممە بە و دەکممات دراوسممێی واڵتممانی

 .دێ پێک نەتەوەکەی و نیشتیمان بااڵکانی بەژەوەندییە بنەمای لەسەر هەرێم جیهانیی و ناوچەیی پەیوەندییەکی
 

 ئیسمراییل سمیخوڕەکانی دەزگما هەبموونی لە بماس کوردسمتان، بلشمووری پمایتەختی هەولێری لە 7177 ساڵی ئێران کونسووڵی
 لە ئێمممران کونسمممووڵەکەی قسمممانەی ئەو رەنگمممدانەوەی. روو بخممماتە بەڵمممگەیەک همممی  ئەوەی بەبمممێ کوردسمممتاندا، لە دەکمممات

 کماتێ بموو دیمار زەقمی بە کوردسمتاندا پەرلەممانی بەردەم ی7177ی ئایماری 1شمەممە  سێ رۆژی تێکدەرانەکەی خۆپێشاندانە
 بەڵممممگە لەو دیمممکەیە یەکێکممممی ئەوەش. دەگممموتەوە یممممان"جممموولەکە جمممموولەکە،" دروشممممی بەرز دەنگممممی بە گێرەشمممێوێنەکان

 قۆنماغێکی گواسمتووەتەوە کوردستاندا باشووری لە خۆی نەرمەکەی شەڕە ئیسالمی کۆماری دەیسەلمێنێت کە حاشاهەڵنەگرانەی
 دیکە

 
 بەاڵم با بزانین ئەوان بۆ وا دەکەن؟

 
 کۆممماری تێممدەگەین زوو نامممانبینن، راوچییەکممان ئیتممر وابممێ پێمممان و بەفممرەوە بممن نەخەیممنە سممەرمان ەکە"کەو" وەک ئەگەر

 درێژکمراوەی کمورد، بەراممبەر ئیسمالمی کۆمماری سیاسمەتەکانی. دەکما ئەوکمارانە مەبەسمتێک چ بە و چیدا پێناوی لە ئیسالمی
 زۆر ئەمەیممان راستیشممدا لە و دراوە پێمموە ئممایینیی رەنگێکممی ئەمەیممان جیمماوازییەوە بەو پێشمموون، رێممژیمەکەی سیاسممەتەکانی
 و تۆقیمموە لەچممی ئیسممالمی کۆممماری بممزانین بممدەینەوە لێکممی بمما بەاڵم. دەزانممێ لممێ باشممتری مممن بەرای چممونکە خەتەرنمماکترە،

 چیە؟ پەرۆشی و نیگەران
 

 کاریگەرییمان کوردسمتان دووبەشەی ئەو جوواڵنەوەیەکی هەموو دەبینین بدەینەوە، مێژووەکەمان لە ئاوڕێک بەکورتییش ئەگەر
 سمەر نەگەڕێیمنەوە با. هەبووە بەسەریەکترییەوە رەنگدانەوەیان بەشە دوو ئەو گۆڕانکارییەکی هەموو. هەبووە یەکتری لەسەر
 ی7117 راپەڕینممی. بکەیممن 7117و بمما باسممی پمماش  7111ئمماداری  یممازدەی رێککەوتنممی کاریگەرییەکممانی و کوردسممتان کۆممماری
 دواتمر کمرد، بەوە هەسمتی ئێمران ریژیممی و دا رۆژهەاڵتمیش کوردەکمانی نیشانی روونی ئاسۆیەکی کوردستان باشووری خەڵکی

 کۆممماری دەسمت دایە دیممکەی فماکتەرێکی( کممۆڕەو) باشموور لێیەوممماوەکەی خەڵمکە لە کوردسممتان رۆژهەاڵتمی خەڵکممی پێشموازیی
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 دڵ بە زۆر ئەوەیممان. دانەبڕیمموە لێممک نەتەوەیەی ئەو هێشممتا لممۆزان وەکەیدزێمم دابەشممینە نەخێممر سممەلماند بممۆی و ئیسممالمی
 .نەبوو

 
 و راچڵەکانمد ئێرانمی رژیممی کە کمران، کوردسمتان رۆژهەاڵتمی لە جموجمۆڵ هێنمدێ دا7111 لە عێمراق ئازادیی پڕۆسەی دوای
 کردیممانە لەودیممو کممورد کممرا، قۆڵبەسممت و دەرەوە هێنممرایە رێمموییەکەی کممونە لە سممەدام کە: نممموونە(. کممرد شممۆکی تووشممی)

 تمووڕە کوردەکان هەڵپەڕکێی بە هێشتا دەزانی، خۆی دوژمنی بە سەدامی کە ئەوەدا لەگەڵ ئیسالمی کۆماری بەاڵم هەڵپەڕکێ،
 .دڵخۆشە سەدام بەگیرانی بۆچی کورد دەیزانی چونکە بەندیخانەوە، خستە خەڵکی و دا خەڵکی لە شەقامەکان لە و بوو
 

 بە کمردەوە دەسمتیان دیسمانەوە دیمو لەو کمورد خەڵکمی عێمراق سەرکۆماری بە( تاڵەبانی جەالل مام بەڕێز) کوردێک بەبوونی
 دیسمانەوە کمرا، دیماری کوردسمتان هەرێممی سمەرۆکی وەک بمارزانی مەسمعود کماک جەنمابی کاتێکیش. خۆشی و شادی دەربڕینی
 .خۆشییەکانیان و شادی دەربڕینی و هەڵپەڕکێ بە کردیانەوە خەڵک

 
 لە لەوێ ئمممێمە و بممموون رەشمممپۆش وێکمممڕا کوردسمممتان رۆژهەاڵتمممی خەڵکمممی شممموباتدا یەکمممی دڵتەزێمممنەکەی و کۆسمممتەگەورە لە

 کوردییەکممانی تەلەفزیممۆنە بممۆ دیمموەوە لەو سەرەخۆشممی فاکسممی و ئیمەیممل هەزاران بە و بممرد بەڕێمموە پرسممەمان مزگەوتەکانمما
 .بوون تازیەبار لەوێ خەڵک و کران بەڕێ باشوور

 
 لەو هەرکممام لە چممونکە. هەبممووە کممورد مێممژینەیەی دۆسممتە ئەو بممۆ قورسممی تێچممووی شممێوەیەک بە کممام هەر ئەوانە هەمممووی
 تێمدا دیمکەی شمتێکی ئەوان بەاڵم. کموژراوە لێشی تەنانەت و کراوە بریندار لێی و هەڵدراوە تێی رۆژهەاڵت خەڵکی بۆنانەدا

 کوردسممتانا بەشممەی دوو ئەو خەڵکممی نێمموان لە کە نەتەوەیممیەیە هەسممتە ئەو ئەویممش. دەبممنەوە بەرەنگمماری بممۆیە دەخمموێننەوە
 شمەڕەنەرمەیاندا لەو رابمردوودا مماوەیەی لەو بمۆیەش. دڵیانەوە خستووەتە ی قووڵ نیگەرانییەکی و ترس ئەوە. بووە دروست
 .نەتەوەییەوە پتەوە هەستە ئەو نێو بخەنە کەلێنێک و بێن کرد ئەوە لەسەر کاریان تەنیا ئەوان

 
 رابمردوو، نێوخۆییەکمانی کێشمە و نماکۆکی بە سمەرنجدان بەبمێ کمورد نەتەوەی نموێی نەوەی کە دەزانمێ باش ئیسالمی کۆماری

 دەداتەوە، رابمردوو لە ئماوڕ دوومەبەسمت بە تەنیما نەوەیە ئەو. دەکماتەوە نیشتمانەکەی و نەتەوە داهاتووی و ئەمڕۆ لە بیر
 شممممانازییە لەو رێزگممممرتن: دووهەم و رابممممردووی هەڵەکممممانی دووپمممماتەبوونەوەی لە پێشممممگرتن و لێمممموەرگرتن دەرس: یەکەم

 .هێناوە بەرهەم بۆ ئەمڕۆیان رۆژانەی لەو و مێژووییانە
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 لە ئەویممش. دەدەن کمموردی نمموێی نەوەی دەرخممواردی و دێنممنەوە بنەممما بممێ ئەسممڵدا لە و وردیمملە شممتی زۆر دێممن ئەوان بەاڵم
 و نەبمووە وا شمتی بنەڕەتمدا لە یمان کە دەکەن کێشمە کۆمەڵێمک لە بماس و دێمن ئەوان. دڵسمۆزانەدا و مشورخۆرانە جلوبەرگی
 لممێ دەرس بممۆ مەگەر سممەریان بگەڕێممتەوە نممایەوێ کممورد ئەوە بووبێممت، گۆڕێممدا لە شممتێکیش ئەگەر یممان دەشممێوێنن، مێممژووەکە

 .نیشتمانپەروەریمانەوە باوەڕی بخەنە درزە ئەو کە دەگەڕێن زەڕەبین بە ئەوان بەاڵم. وەرگرتنیان
 

 ٢١١٧ی مارچی ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 
 

 كورتە وەاڵمێك
 

 شكاندنی كاوەی ئاسنگەر، رابوون و هەستانەوەیەكی نوێ

 
 نێممو چممووەتە كمماوە تممازە هەیە؟ قممازانجێكی چ راپەڕیممن هێمممای و ئوسممتوورە بممووەتە ئیتممر كە كمماوە شممكاندنی دەپرسممن لممێم

 .كراوە ناوە بەو رۆڵەمان هەزاران و حیماسی پەخشانی شیعرو سەدان هەوێنی بووەتە و ئەدەبیاتەكەمانەوە
 
 بمارەیەوە لەو بەلعەممی تماریخی نێمو ئەفسمانەكەی هەممیش فێردەوسمی ئەفسانەكەی هەم. ئەفسانەكە سەر بچینەوە لێرەوە با

 پادشمایەتیی ممۆری و شمكۆ واتە ممی"یەزدانمی فەڕی" كە دەگەڕا كەسمێكدا بەدووی زوحماك، كوشمتنی پماش كماوە: دەڵێن پێمان
 لەو جمگە و بموو پادشمایان و مەزن تمۆرەمەی لە فمارس فەرەیمدوونی تەنیما چمونكە جا. پادشا بە بیكەن و بێت بەنێوچانەوە

 هێنمایەوە و دۆزییەوە تا گەڕا لێی چوو كاوە شاردبۆوە، خۆی شاخەكان لە زوحاك ترسی لە ئەویش و نەدەكەوت دەست كەس
 ...پادشا بە كردی

 
 یمان بمن خۆمماڵی زاڵمم و دیكتماتۆر: بڵمێم پێتمان لێكمدانەوەیەك هەمموو پمێش بما جمارێ. نیمیە سادە شتێكی ئەوە بكەن بڕوا

 همۆز نێمو لە و بڕووخێنمی خۆمماڵییەكە دیكتاتۆرە تۆ بەاڵم. تێكەوەپێچرێ بەختیان و تەخت و هەڵدرێ تێیان دەبێ دەرەكی
 بێگمانەیەك بچمی هەسمتی و بزانمی مەزنیمی و پادشمایەتی شمیاوی بە نەبەی شمك ئاقمڵ و ژیمر مرۆڤێكی تاقە خۆتدا گەلی و

 ئەوە ممیللەتەكەت، تاهەتمایەی سمەروەری بمیكەیە و دابنێمی خمۆتی پادشاكەی جێی لە بیهێنیتەوە و بدۆزیتەوە فارس ئەویش
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 ممیللەت، ئەی كە ناخیمدا لە بماوەڕەیە ئەو جێگیركردنی و میللەتێكە ئیرادەی و ورە و رۆح شكاندنی بگرە نییە، خیانەت هەر
 خمۆت نماتوانی نەفمام و( عمورزە بێ)تووكنەرم تۆی چونكە بە، فارسەكەت براگەورە گوێڕایەڵی و ملكەچ و سەركز هەتایە تا

 .ببەی بەڕێوە
 
 ممماوە ئمێمە نەسمتی لەسمەر كمماریگەرییەكەی دەموسماتەش ئەم هەتما بۆچموونە ئەم. بممنەوە ورد قسمانە لەم دەروونناسمەكان بما

 .بزانین بۆخۆمان ئەوەی بەبێ
---- 

 :دێنمەوە بۆ زیندووتان و سادە زۆر نموونەیەكی
 

 هەر كە بموو تێمدا بلیمەتیمان و خوێنمدەوار و زانما رۆڵەی سمەدان بە هەتاویدا، ی11 دەیەی لە خۆمان كوردەكانی كۆمۆنیستە
 كممموردە خمممۆبەكەمزانینە، هەسمممتی ئەم كەچمممی. بممموو زانممماتر و ئممماقڵتر حمممیكمەت مەنسمممووری لە بگمممری، لەبەرچممماو كامەیممان

 باسمەواد خۆماڵی كادرێكی هێندەی كە حیكمەتێك مەنسووری هێژموونیی و بندەست خستە ئاسانی بە زۆر منی كۆمۆنیستەكانی
 شمكۆی و ممی"یەزدان فەڕی" بمی، پماڵەوانیش و خوێنمدەوار تمۆ گموتراوە، پێممان كمۆنەوە كمۆنی لە چمونكە وایە؟ بمۆچی. نەبوو

 بەڵمێ. سمەرۆكتان بكمرێتە دەبێ فەرمانڕەوایی شارەزایەكی بۆیە. شوانكارەی هەر بی بلیمەتیش تۆ. نییە تێدا فەرمانڕەواییت
 بەرهەممی و بمووە كوردەكانمدا نەسمتی لە بووبێ لێ ئاگایان ئەوەی بەبێ ئەوە) هاتووە تارانەوە لە و مەزنە فارسی مەنسوور

 لە قەت. نەبموو سیاسمیتر و خوێندەوارتر عەلیزادە برایمی كاك لە هەرگیز حیكمەت مەنسووری ئەگینا ،(ئەفسانەگەلەن ئەو
 و ئەوان دەروونیمی هێژمموونیی بەاڵم. نەبموو باسمەوادتر ئێسمتا كمۆمەڵەی سمادەی كادرێكی لە نەخێر موعتەدی، عەواڵی كاك

 گەلەكەی دژی و خممۆیەوە پانفارسیسممتانەی بیممری خممزمەت بیانخمماتە تەنممانەت و بممێ ئەو دەكممات وا ئممێمە شممكاوی دەروونممی
 میللەتەكەیمان بمۆ شمەڕ و كوردسمتان ئمازادكردنی بۆ كۆمەڵە پێشمەرگەكانی سەدانەوەدی حاڵێكدا لە. بێنێ بەكاریان خۆشیان
 بەرەكەتەی و بەپیمت زەویمیە لەو كەڵكوەرگرتن بە ەكانفارس حیكمەتیستە سازمانەكەدا نێو لە بەاڵم چەك، دابووە دەستیان
 و خمۆبەكەمگر دەروونی بەسەر خۆیان پانفارسیزمی بیری توانیان داچاندبوون، بۆیان و كێاڵبوون بۆیان بەلعەمی و فێردەوسی

 حاڵێكممدا لە. كمموردایەتی بیممری دوژمنممی و پانفارسممیزم بیممری خزمەتكمماری بیممانكەنە و بممكەن زاڵ كوردەكانممدا خممۆبەكەمزانی
 و بمماوەڕ بەو گممۆرین، سممازمانی نێممو چمموونە و چەك دا دەسممتیان كوردسممتان لە ئەوكممات ئەوانەی نەوەدی سممەدا دەڵممێم دیسممان

 بلممیمەتە فارسممدا، بەرانممبەر لە خممۆبەكەمزانین هەسممتی كەچممی بممكەن، خۆیممان نیشممتمانەكەی بممۆ خەبممات چووبمموون نممیەتەوە
 بممێ فارسممییەكی كێهەیممان بممزانن ئەوەی لەسممەر بمموو كێبڕكێیممان زۆریممان تەنممانەت و مەنسمموورەوە بندەسممتی دەخمماتە كوردەكممان
 . دەكا قسە رەوانتر و لەهجە

 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

128 
 

 (ماوە؟ لەبیر شێخولئیسالمیتان فاتیح پاری قسەكانی خۆ)
 

 رووخمماوەی الیەنە ئەو دروسممتكردنەوەی و پتەوكممردنەوە. خممۆبەكەمزانینەیە هەسممتی ئەو شممكاندنی كمماوە، شممكاندنی ئێسممتا
 بممممماوەڕ و خۆناسمممممینەوە. بااڵدەسمممممت نەتەوەی خۆبەئممممماقڵزانیی و خمممممۆبەزۆرزانی بەرانمممممبەر هەسمممممتانەوەیە. دەروونممممممانە

 .دیكەیە بەخۆهێنانەوەیەكی
 

 نەتەوە و داگیمممركەران هەمممموو بە ئیتمممر. دادەدەیمممن پانفارسمممیزمی رۆحمممی بە و دارێمممكە سمممەردەمەدا، لەم كممماوە شمممكاندنی
 ئەفسانەكانیشممدا لە بگمرە واقیمع، عەرزی لەسمەر نەك نیشمتمانفرۆش: دەڵێمین نیشتمانفرۆشمانیش تەنمانەت و بااڵدەسمتەكان

 . بێزراوە ئێمە الی
 

 وەك شمارێكی پارێزگاری دەسنیشانكردنی لە كە ماوەتەوە فارسەكاندا مێشكی لە وا فكرەیە ئەو ئێستاش هەر: قسەم كۆتایی
 و سماوان ئێموە: دەڵمێن پێممان جمۆرە بەو. شمارەكە كوێخمای بمكەنە غەیرەكورد كەسێكی و سنە دەرەوەی لە دەدەن هەوڵ سنەدا
 ...بلووغ تەمەنی نەگەیشتوونەتە هێشتا و بین گەورەتان و قەیوم دەبێ ئێمە هەر
  

 ٢١١٧ی مارچی ٢٧
 

----------------------------------------------- 
 
 

 (ی كریست سه سوه وهدوا )رگێڕانی ڕۆمانی  وه  رنجێك لەسەر سه  كورته
 
 زۆر خماڵێكی ، نووسمیوه ی"ژار همه" رگێڕانمی وه دلیسیی به ی( فنامه ره شه) كتێبی بۆ موكریانی هێمن  كه دا نرخه به  كییه پێشه و له
 رسممی ده... و كار شممێوه و رگێممڕ وه و شمماعیر و ر نووسممه  بممه كممورد كانی مممه رهه به ن خمماوه موو هممه  پێویسممته  كممه  تێدایممه وردی زۆر
 همێمن سمت ده  یداتمه ده  وه پێداچوونمه بۆ ، وه بێته ده  فنامه ره شه رگێڕانی وه  له ژار هه مامۆستا كاتێك:  یه وه ئه ویش ئه. رگرن لێوه
 ".ڕوانی نه لێی دوژمن چاوی به ر گه ئه بێ، نه ئازا ردنت گه ها،" :ڵێ ده پێی و
 
  گرتنیشدا، خنه ڕه  له و بگرین كتری یه  له  خنه ڕه  كه كات، ده مان وه ئه ریفێ وخۆ ناڕاسته  یه ساده ت رواڵه به  قسه و ئه
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 چمۆن بمزانین ی وه لمه ر بمه دا ق ده ڵ گمه له مان وه بوونمه ڕوو ڕووبه كاتی له. گرین نه رچاو به له.... خوارزایی و و خاڵ ندیی یوه په
  بمممه تێكمان خزممممه  ممممه رهه به و ئمممه وێمممڕای ین بكمممه چ  وه ینمممه بكه  وه لمممه بیمممر بممما ، پێیخۆشمممه دڵمممی م رهمممه به نی خممماوه بنووسمممین
 نیا ته بێت نه خۆمان رانی براده  له ڕوانیمان چاوه  كه كات ده شمان وه ئه فێری ژار هه  وه دیكه كی الیه  له. كردبێت مان كه نیشتمانه

 بترسمین گران خنه ڕه ی خنه ڕه  له نابێ ك نه م رهه به نی خاوه كوو وه خۆیشمان. گۆرانیبێژمان  ببنه و بڵێن اڵ هه پێماندا نیا ته و
 و بممڕوانن مان كممه مه رهه به  لممه  وه دوژمنانممه چاوی بممه ئمماوا ین بكممه لممێ داوایممان خۆمممان بممێ ده ڵكوو بممه بێشممێت لێیممان دڵمممان و
 پمیس و پماك و خمراپ و چماك رزدان قه به نان بێ به ن مه زه بێژینگی و گ هێڵه و  یه زه به بێ زۆر مێژوو  چونكه. نگێنن ڵیسه هه
 دۆسمتانی بما ، وه زبڵدانمه نێمو  بخاتمه داهماتوودا  لمه كانمان ممه رهه به ن ممه زه وتمی ڕه ی وه لمه ر بمه  بۆیمه.  وه كاتمه ده جوێ* لێك
 باشمتر یمان ڕاسمتگۆ گری خنمه ڕه.  وه نمه بكه ڕاسمت بۆ مان ڵه وپه  ڵه هه و دابنێن كانمان الوازه  نه الیه ر سه له  نجه په گرمان خنه ڕه

 و ئمه: بڵمێ خمۆی ی هاوڕێكمه  بمه  ڕگه شه  نه بگه ی وه له ر به  كه  وایه  دڵسۆزه  رگه پێشمه و ئه كوو وه ڕاستگۆ، ری نگێنه ڵسه هه بڵێم
 .... بیانگۆڕه ، بووه ڕ ته یان كه بارووته تۆ، ی كانه فیشه

 
 مامۆسمتا  كمه  وه ممه بده( كمازانتزاكیس) ممی(كریسمت ی سمه سوه وه دوا) كتێبمی رگێڕانی وه  له ئاوڕێك ویستم  كورته  كییه پێشه و به
 ....كوردی زمانی ر سه  ته ریگێڕاوه وه  وه فارسییه  له( شتی ده ریم كه)
 
 بێمت سمت ده ر بمه له ی كه فارسییه  قه ده  نییه  وه به پێویستیی رێك خوێنه هی   رگێڕانه وه و ئه كانی الوازه  نه الیه  له یشتن تێگه بۆ
 ، رگێڕانممه وه م ئممه بزانێممت ر خوێنممه  تێدایممه ی نممده وه ئه  كممه كوردییه  قممه ده نیا تممه به ر هممه. بكممات راوردیان بممه و بگرێممت پێكیممان و

  یه وشمێوه به  كمه  رپرسمیاره به لێی  نده ناوه و ئه ڵكوو به( ڕێزمدا ڕی وپه ئه ڵ گه له) شتی ده ریم كه مامۆستا ك نه  كه ، ساتێكه كاره
  كمه كتێبه تایی ره سمه ی ڕه الپمه نمد چه  لمه نیا تمه  كمه  رگێڕانمه وه و ئمه كی یه ڕسمته نمد چه  لمه موومان همه رن وه.  وه ته كردووه باڵوی
 ر سممه له تی زاوه قممه  وه پێكممه ، دانمماوه نیشممتیان ته  لممه شممم كه فارسییه و كممردوون راوردم بممه یان كه فارسممییه ڵ گممه له و ڵبژێراون هممه
 پێشمدا  لمه ممن اڵم بمه. م كمه پێده بوختمانی و  گرتمووه پمێ ربینگم به خۆڕایی له وابێت پێیان رانی براده و مامۆستا كا نه ین، بكه
 پمێم خۆم  كه  وه نووسمه ده  واتایه و ئه ئینجا و نێم داده نیشتی ته  له مامۆستای ی كه رگێڕانه وه دوایی ، وه دێنمه  كه فارسییه  قه ده

 . ڕاسته
 

  كه ڕۆمانه ستپێكی ده ی رسته
 
 .(فراگرفت ڕا وجوودش سراسر بهشتی و خنك نسیمی: )ف
 .داگرت  وی ئه بوونی ری راسه سه شتی هه به و فێنك كی یه شنه: و
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  ڵممه هه  بممه  تاوه ره سممه له ر هممه  كممه  یممه وه ئه ی نیشممانه ش وه ئممه و  زیادیممه دا  كممه مه رجه ته  لممه مامۆسممتا ی بوونممه و ئممه: تێبینممی
 واتمای  بمه  كه كان گزیستانسیالیسته ئه( وجودی)  له  جیاوازه و  گیانه ست به مه دا لێره( وجود) ی وشه  ی وه ئه ر به له.  ریگێڕاوه وه

 : بێته ده ی ماناكه  وایه كه. دێ بوون
 
 ..."گیانی داگرت موو هه شتی هه به و فێنك كی یه شنه"
 
 در او ژهمن  كمه همچنان اما. بود  خلسه عالم در غرق بود  برده دوردستها  به ڕا ژهنش مالیم نسیم  حالیكه در جوان مرد و م ف

 ...كرد می سیر  اندیشه بهشت باغ  خلوتگه
 
.  بمموو بمموو ت ڵوه خممه و سممتی هه بممێ جیهممانی رقی غممه …بردبمموو دوور دوور هممزری رم نممه كی یه شممنه  كممه  كممه وانه جه  پیمماوه -١: و
 ٧ل ... كرد ده شتی هه به باخی ی ندێشه ئه دا تگه ڵوه خه  له و ئه هزری  كه دا كاتێك  له اڵم به
 

 .الو, نج گه: جوان: تێبینی
 

 .یران سه ڕان، گه: كردن سیر. ڕا گه ده: كرد می سیر
 
 . شێواوه  ی ماناكه واو ته  كه ڕسته می دووهه شی به
 

 بیمرو  كمه  كمه روا همه اڵم بمه. مابوو نمه خۆی لمه ئاگمای بردبموو دووردوور ینمی زه و  بیر فێنك كی یه شنه  كه  كه نجه گه  پیاوه: مانا
 ...ڕا گه ده دا وه بیركردنه و تێفكرین شتی هه به باخی ی تگه ڵوه خه  له ینی زه
 
 .اند شده سفید هك ێ دوغاب با م ف
 
 1دێڕی  1ل ... كرابوون سپی  قسڵ دۆی به -٢: و
 

 و. كرابموون سمپی ناشمڵێین  وه كرابوونمه سمپی قسمڵ  بمه ڵێین ده ر هه  ئێمه دێنێ كاری به فارس س به  ه"دۆغاب" م ئه  كه: تێبینی
 . نیه دا ئێمه زمانی  له  قسڵ دۆی
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 …نامسكون شب مبارك م ف
 
 6 دێڕی 8ل. بوو بوو ژان شڵه تژی سكوون نامه وی شه پیرۆزی: و
 

 .پیرۆز وی شه  واته  یه وه پێكه: شب مبارك: تێبینی
 

 …بێ  چۆڵ و ژی نه تێدا سی كه  كه گوترێ ده شوێنێك  به: نامسكون
 
 میكشیدند  ه ێ انسانی قلبهای م ف
 
 1دێڕی  1ل ... كێشا ڵده هه ئاهیان مرۆڤ دڵی -٥: و
 

  ه ێ. كێشممێ ڵده هه ئمماخ ڵكو بممه ن كممه مه پممێ بوختممانی  كێشمماوه نه ڵ هه ئمماهی دا ژیممانی  لممه دا كمموردی زمممانی  لممه مممرۆڤ: تێبینممی
 ڵكێشان هه ئاخ: كشیدن

 
 . وه هاته ده پێیدا یی زه به كافر: بڵێی ك وه.  وه بجووڵێیته ڵی گه له ئیدیۆمێك كوو وه كرێ ده دا لێره  وه ئه
 
 77ل " مدند ێ می بیرون دهان صدها از لود ێ         نفرین و نومیدوار های ناله م ف م ف
 
 1دێڕی  1ل ... دئالوو فرین نه و وار نائومێده یێكی ناڵه: و
 

 "..هێڤی بێ هیوابڕاو، هیوا، بێ"  بێته ده كوردی  به نومیدوار: تێبینی
 
 ... رێ ده  هاتنه ده  وه خراپه نزای و تووك  به  هیوابڕاوانه ناڵی ناڵه  وه زاره دان سه  له
 
 77ل ... شنید ڕا كسی تند نفسهای صدای م ف
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 1دێڕی  1ل ... بیست سێكی كه توندی ی ناسه هه دای سه: و
 

 …هانك هانكه نگی ده: نفس صدای: تێبینی
 

 .…بوو كێك یه هانكی هانكه نگی ده  له گوێی
 
 77 ل... میداد تشكیل ڕا نیكوسازی گاق دیگر بار سمان ێ ڕواق سر باالی م ف
 
 1دێڕی  1 ل... كرد  سته رجه به زیبای تاقێكی: و
 

  "زیبما"ك  وه فارسمیی كی یه وشمه  مانمه هه جموانی سمفی وه بۆ كوردیدا  له ی یه وشه  مووه هه و ئه ر سه له كات ده پێویست چ: تێبینی
 جموانی بمۆ مان جوانمه و ن سمه ڕه  كوردییمه  وشمه گشمت و ئه ...(، ڵه ژیكه ر، دڵبه دڵڕفێن، دڵگر، جوان،) حاڵێكدا  له ؟ وه بێنیته

 كاتێمك خۆممان الی اڵم بمه. كمرد ده سمازی  واتمه "میمداد تشمكیل" :ڵمێ ده  كمه قه ده.  یمه هه كی مانایمه چ "كمرد  سمته رجه به".  یه هه
 ."تی خشاندوویه نه"ڵێن  ده كرێت سازده جوان شتێكی

 
 ...خشاند نه ده جوانی تاقێكی ، وه ره سه ژوور  له ش دیكه جارێكی ئاسمان

 
 ...سبزفام و مهربان و  تابناك م ف
 
 1دێڕی  71ل ... اڵن وزه سه و بان میهره و تابناك لیلی جه: و
 

 ؟ یه هه كوردیدا كوێی  له "تابناك" راستی به: تێبینی
 
 نوورانی ، وشاوه دره: تابناك 
 

 سك كه و یله مه وز سه و یله مه: سبزفام
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 ...سامری گزاران بدعت م ف
 
 1دێڕی  71 ل... سامری كانی گێڕه ت بیدعه: و
 

 دا ئمایین  لمه و دێ دا ئمایین  لمه  نوێ داهێنانی مانای به دا بیش ره عه  له بزانم ك وه و فارسی زمانی  له بدعت: گزاران بدعت
 كمان ره الده  سمامرییه  بمه و بێنمین ناویمان دیمن  لمه ر الده  بمه  كمرێ ده.  دراوه پێنمه ی ڕێگه و  تایه خه نوێ داهێنانێكی  شنه رچه هه
 .ین بكه ی مه رجه ته
 
 ....چرخیدند می و  گشوده  پگاه صبح در ڕا هایشان پره م ف
 77دێڕی  77ل ... سووڕاندیان و وه كردنه كانیان روانه په زوو یانیی به  له ر سه: و
 

 سووڕان ده ڵ هه و  كردبۆوه اڵ ئاوه دا یانی به ی كازیوه  له كانیان ڕه په  واته ، ڕه په:  روانه په: تێبینی
 
 فمرو  اندیشمه در و  گرفتمه جما پلكهمایش ڕوی بر ڕۆیا. ڕیخت فرو ڕۆیا  ی بیننده گندمگون و  سیاه صورت  به ناگهان وحشت م ف

 ١١ ل... بود ڕفته
 
 بمموو سممت قبه چه دا كممانی پێڵوه ر سممه به ون خممه ونبین، خممه نماویی گممه و ش ڕه نگممی ڕه ر سممه  ڵڕژایممه هه  وه هیكممه  لممه تێك حشممه وه
 71دێڕی  77ل  ...ها بكا ڕه  وه خه و له خۆی  ی وه ئه بۆ ، وه ندێشه ئه ناو  ڵڕژایه هه
 

 . دووره  كه فارسیه  له ئاسمان و  رد عه نێوان ودای مه  به دا یه ڕسته ند چه م له رگێڕدراو وه مانای: تێبینی
 

 ر سممه له ون خممه.  وه بینممه ون خممه( ری سمممه ئه ش ره) ری سمممه ئه و ش ڕه ڕوخسمماری ر سممه  ڕژایممه تممرس كاو نممه  لممه: ڵممێ ده  كه فارسممیه
 ...ڕۆچووبوو  قووڵ بیرێكی  له و كردبوو خۆش جێی كانی پێڵوه

 
 ...تعییبش كنیم... ف م
 

 دێڕی 77ل ... نی بكه تاقیبی رۆك سه
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 .ڕاونان. دوونان  له ر سه وتن، كه شوێن وه: تعییب
 

 وین؟ كه دوای وه ری؟ سه  وینه بكه شوێنی؟  ینه بكه:  واته
 
 ...مگمژاشتی پا زیر ڕا زمان و زمین م ف
 
 77دێڕی  77ل ... پێمان ژێر  نایه مانمان زه و مین زه: و
 
 .دا وسووژن نگ سه دنیامان. ڕێین گه نه لێی ما نه شوێن. قاند ته دنیامان موو هه:  كه  یه مانایه و به و ئیدیۆمه  وه ئه
 
 ...عزت نفس... ترس  زاده...  م ف
 
 71دێڕی  71ل ... ێب خۆت فسی نه تی عیزه  له ئاگات  ی وه ئه بێ  به ... ترسه  ی زاده تۆ كانی باشیه واوی ته: و

:  لمه  بریتیمه ی ماناكمه و  نیمه دا كموردی زمانی قوژبنێكی هی   له  زاده دا حاڵێك  له ترس  ی زاده  ته كراوه: ترس  زاده: تێبینی
 ئمابڕوی  ی وه ئمه بمێ  بمه "ڵێین ده دا كوردی  له  وایه  وه ئه ك وه دا لێره: نفس زت.  گرتووه  ی رچاوه سه  وه ترسه  له.  یه وه ترسه  له

 . بپارێزی خۆت  تی حورمه. بپارێزی خۆت ریی وه گه. بپارێزی خۆت فی ره شه بپارێزی خۆت
 
 ...است  كرده باز صرافی  ی مغازه ناپمژیرت فنا ڕوح  كه تو و م ف
 
 7دێڕی  71ل ... ڕڕافی سه  ی غازه مه  كردۆته بوڵت ناقه نا فه ڕۆحی: و
 

 .بازرگانیكردن ی جێگه  بۆته واته  داناوه( صرافی) دووكانی مرت نه ڕۆحی  كه تۆ ئه  وه:  ی ماناكه: تێبینی
 
 .شد حكمفرما بود، ور ێ خفیان و غلیڤ  كه رام ناێ و عجیب  سكوتی م ف
 
 دێڕی 71ل  ...بوو وا رمانڕه فه بوو ناخۆشهێن  كه شلۆق و نائارام و جیب عه كی نگییه بێده: و
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 .شد حكمفرما بود، ور ێ خفیان و غلیڤ  كه رام ناێ و عجیب  سكوتی م ف
 
 7دێڕی  71ل ... بوو وا رمانڕه فه بوو ناخۆشهێن  كه شلۆق و نائارام و جیب عه كی نگییه بێده: و
 

 بماڵی بموو ر خنكێنمه و سمت خه  كمه  ئمۆقره بمێ و یر سمه كی نگییمه بێده  واتمه. ر خنكێنمه و سمت خه: ور ێ خفیان و غلیڤ: تێبینی
 .كێشاین دا ر سه به
 
 هاتوون؟  كوێوه له  بارداتاشراوه ناله " ناخۆشهێنه" و ئه و ناكوردی " شلۆقه" و ئه  دی ئه
 
 ...بود  كرده سیوگ خشك و انتها بی تاریك، چاهی بدرون دار، زنده شب شیگان  حتی چیز،  همه م ف
 
 دێمڕی ١٥ل  ...وشمك و كۆتمایی بمێ و تاریك چاڵی روونی ده ناو  وتبووه كه داریش زینده وی شه رماسی هه تا هه شتێ موو هه: و
٤ 
 

 خموا دا كوردی  له دار زینده. بوو نزیكتر هێشتا بێدار و شه وتبای ر گه ئه خۆ.  نانوێ  وانه شه  كه سێك كه: دار زنده شب: تێبینی
 . یه هه كی مانایه چ بزانێ

 
 .وشك و تاریك بنی بێ چاڵێكی نێو  وتبوه كه كێشیش ونخوونی شه یتانی شه ت نانه ته شتێ موو هه: مانا
 
 ....و خدا فناناپمژیری و مرگ یا بود ڕۆیا یك این م ف
 1دێڕی  71ل  ...خودا؟ جاویدانیی رگی مه یا بوو ونێك خه  وه ئه: و
 

 ...خوا و مری نه و رگ مه یا بوو ون خه  وه ئه: تێبینی
 
 ...دبرس خویش غریق ژهن  كنه  به تا م ف
 
 1دێڕی  71ل ... جات بدا نه خۆی و خۆی بووی رق غه ینی زه ناواخنی  بگاته تا: و
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 دوورن؟ لێك  نده چه ناواخن  ڵ گه له  بڕوانه. ین زه قوواڵیی. ین زه و مێشك ناخی: ژهن  كنه: تێبینی
 
 ...میرسید بگوش  ده اهل تنفس صدای اینك شب سكوت در م ف
 
 71دێڕی  71ل ... گوێ  یشته گه ده دێ ڵكی خه دانی ناسه هه دای سه  ئێستاكه دا و شه سكووتی  له: و
 

 .نگی ده بێ: سكوت: تێبینی
 

 . هانكه  هانكه ست به مه دا لێره  كه  ناسه هه نگی ده: تنفس صدای
 
 ...دمیكر كج ڕا دهانش م ف
 
 71دێڕی  71 ...دكر ده چ كه خۆی  می ده: و
 

 ....كرد ده خواروخی  زاری: تێبینی
 
 ...دبیاور زبان بر ڕا سیالب ر هه ی جداگانه ادای توانست مه وحشتناك، كشمكشی از پس  گاه به  گاه م ف
 
 ر سمممه  ڵڕژێنێتمممه هه سمممێاڵوی جیممماوازی وایێكی نمممه  بمممه ك یه وشمممه یتممموانی ده تناك حشمممه وه كێشممممێكی كێشمه دوای  جارجممماره: و

 71ل  .... وه زمانییه
 

 .ر تۆقێنه ترسناك، سامناك،: وحشتناك. مشتومڕ: كشمكش: تێبینی
 

 .ك یه بڕگه و رت كه ر هه جیاوازی ربڕینی ده  واته( هجا)  یه بڕگه و رت كه مانای  به دا لێره سیالب:  سیالب هر  جداگانه ادای
 ...دسردا نامفهوم و نومیدوار های ناله و كشید  ه ێ پیرمرد با  همراه م ف
 
 71ل ... ردا سه فهومی نامه و  ئومێدانه بێ یێكی ناڵه و ڵكێشا هه ئاهی  كه مێرده پیره  ڵ گه له: و
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  نجانی گه سوێندی هێنابێ كاری به تیش ڵه غه  به كورددا نێو  له س كه م ناكه ڕ باوه و وه ته هێنراوه خۆی ك وه: نامفهوم: تێبینی
 . ناروونه.  نییه دیار ی واتاكه.  ی تێناگه لێی  كه شتێك. دێ  لێڵ مانای  به. ناخۆم یی سنه
 

 .رز به نگی ده  به ناڵین  واته: سردادن  ناله. دێ ڵكێشان هه مانای  به ش وه ئه: ردا سه
 
 .ستا هه لێ ناروونی و  هیوابڕاوانه كی یه ناڵه و ڵكێشا هه ئاخێكی  كه مێرده پیره  ڵ گه له
 
 ...بخوا  غلبه بمجرد اما م ف
 71ل ... ی كرد به له و غه ر خه اڵم هه به -71

 
 بوون زاڵ:  غلبه: تێبینی

 
 ...و زاڵبونی خه  ڵ گه اڵم له به... بوو  زاڵ دا ری سه به و خه ر هه اڵم به
 ژوو، ئاوه ونخون، ره سه: سرنگون م ف
 
 71ل ... وبو رنگوون سه كار مێزی: و
 

 .بوو ونخوون ره سه. بوو وبن ره سه. وت كه الدا به. ڕا رگه وه.  بۆوه ژوو ئاوه  كه كاره مێزی: شد سرنگون كار میز: تێبینی
 

*** 
 

  كموو وه بیی ره عمه یا فارسی ی وشه 71  له زیاتر تووشی دا ك یه ڕه الپه ر هه  له دا كه كوردییه ناو به  قه ده نێو  له بترازێ ش وه له
 فلفل،موشمكین، ، ت،لوقمه هامه نا،شمه جمانم  ،نمه ناخوانده میموانی ت، عاقیبه دا، سه سكووت، فس، نه تی عیزه شلۆق، وان، جه)

  بمه پمڕ و باش ی وشه  وشانه و ئه ی زۆربه ۆب كورد كوو وه  ئێمه  كه  وه بیته ده....( رگا مه كه ن، ده به ردشگا، گه ، له لغه غه ، جیلوه
 كانی واره خوێنمده نه  پیماوه  پیمره  وێنمه بمۆ گا تێمده لێیمان باشمی  بمه وارێكیشمان خوێنده نه و وار خوێنده موو هه و ن هه پێستمان

 ن گمه تێده باشمتر "ترسمی نه و  بموێری و تی ئازایمه"  لمه و "شملۆق" تا همه ن گمه تێده باشتر "بزۆز" ی وشه  له  وه دڵنیاییه  به كورد
 .ت هامه شه"  تا هه
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 و لمه نیا ته ویش ئه و  یه رگێڕانه وه و ئه ی ڕه الپه 71 نیا ته  پێكراوه ی ئاماژه دا لێره ی وه ئه ویست خۆشه رانی خوێنه ئاگاداریی بۆ
 و ی وه داڕشمتنه بماری  لمه وردی  بمه ر گمه ئه گینا ئمه  نیمه  وه كوردییمه ر سمه به فڕیمان و نماكوردین  كمه  وه تمه وردبوومه  وشانه و ڕسته
  ش بۆیمه.  كرێ ڵمده هه  قسه  كه كتێبه قی ده ی هێنده  یه ڕه الپه ند چه و ئه ر هه  وه بخوێندرێته ی كه كییه ره سه  قه ده  به فاداربوون وه
 شمتیش ده ریم كمه مامۆسمتا ی هیوایمه و بمه. زاترن شماره ممن  له مووتان هه دڵنیام  كه سپێرم ده ویست خۆشه ی ئێوه  به ی دیكه  وی ئه
  بمه ت خزممه بمۆ  پێموایمه  كردووممه ممن  ی وه ئمه.  وێ ده ناخۆشمم  كرده نمه خودای بێ وانه پێی و  رگرێ لێوه م وانه ئه  وه داڵواییه  به

 . وه نه بده مان كه به ده ئه و زمان  له ڕ ئاوه تر رپرسیارانه به كان مه ڵه قه هیوادارم و  كردوومه م كه وه ته نه بی ده ئه و زمان
 

 ٢١١٧ی مای ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
  

-------------------------------- 
 
 

 خومەینی و ئەمریكا
 

 بەسممەر ئیمممام خەتممی قوتابییممانی دەسممتگرتنی دواتممر و ئەمریكمما بممۆ مەرگ دروشمممی بە ئیسممالمی كۆممماری هاتنەسممەركاری
 ئیسممالمی كۆممماری كە وەهمییممانەی دوژمممنە ئەو و ئەمریكمما بممۆ نەبمموو پەیامێممك تەنیمما و تمماران لە ئەمریكممادا بالیۆزخممانەكەی

 .قسەكانیانە سەرەكیی تەوەری هەینیدا رۆژانی گوتارەكانی لە ئێستاش
 تەنمانەت یمان وەهممی دوژمنێكمی هەبموونی بەبمێ بمێ لەگەڵدا ئێستاشی كە پێكا، ئامانجی زۆر دوژمن داتاشینی بە خومەینی

 .راوەستێ خۆی پێی لەسەر ناتوانێ ئیسالمی كۆماری راستەقینەش،
 
 حاشمماهەڵنەگر بەڵممگەی بەاڵم كممردەوە، ئمماگرەكەی ئێممراق ئەگەرچممی كە ئێراقممدا، و ئێممران نێمموان سمماڵەی هەشممت شممەڕی لە

 دروشممی ژێمر لە  ئێمران گەنجمی ملیۆنێمك لە زیاتر دابمركێتەوە، نەیهشێت و كردەوە درێژ شەڕەی ئەو ئێران كە زۆروزەوەندن
 لە كە وەهممی دوژمنێكمی هەبموونی. دران بەكوشمت ئەمریكمادا و جیهمانی ئیسمتیكباری بۆ مەرگ و  گەورەكە شەیتانە بۆ مەرگ

 هەسمتی تەندووری نێڵدانی بە هەیانە، ئێستایش و هەبووە دوژمنانە ئەو لەگەڵ ساتوسەودایان زۆر بنەوە لە خۆیان راستیدا
 پێویسمت زۆر زۆر دڵیمانەوە، خسمتبووە بەهەشمتیان بە گەیانمدنیان هیموای و رووخانمدبوو دەسمەاڵتێكیان تمازە گەنجانەی ئەو
 پاداشممتەخواییەكانیان و بەهەشممت دەچممنە گەورەوە شممەیتانی دژی شممەڕ سممۆنگەی لە وابمموو پێیممان كە گەنجممانەی ئەو. بمموو

 .وەردەگرن دەسبەجێ
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 تەنمانەت و نماڕەزایەتی هەرچەشمنە كە گریممانییەوەیە و وەهمی دوژمنە ئەو سایەی لە لەگەڵدابێ، ئێستایشی لەوەش، جگە
 حمموكمی و نیشممتمانی ئاسایشممی دژی هەوڵممدان بممازنەی نێممو دەخممرێتە دەسممبەجێ ئێرانممدا چوارچێمموەی لە رەواش داواكممارییەكی

 .دەردەكرێ بۆ سێدارەی و مەرگ
 
 و جیهمانی ئیسمتیكباری لەگەڵ پێوەنمدی هەبموونی تاوانی بە واڵتەدا لەو كەس هەزاران رژیمەوە ئەو دامەزرانی سەرەتای لە

 كە كمراون، كۆمەڵكموژ یمان دراون سمێدارە لە ئێرانمدا وەهمییەكمانی دوژممنە بماقی و ئەمریكما پیالنمی و نەخشمە جێبەجێكەری
 فەرممممانی بە كە حاشممماهەڵنەگرن، راسمممتییە ئەو نمممموونەیەكی 7111 سممماڵی سیاسمممییەكانی زینمممدانییە بەكمممۆمەڵی كوشمممتاری
 لەگەڵ دەڵمێ فەرمانەكەشمیدا  لە و كران ئیعدام جیهانی ئیستیكباری هاوكاریی و سیخوڕی تاوانی بە و خومەینی راستەوخۆی

 …بیانكوژن شێوە توندترین بە و بن ”الكفار علی اشد“ ئیسالمدا دوژمنانەی ئەم
 

 نووسمینەكانی لە و هەبووە جیهانیدا ئیستیكباری لەگەڵ توندوتۆڵی زۆر پێوەندییەكی خۆی خومەینی كە حاڵێكدایە لە ئەوە
 .دەكەین باسی داهاتوودا
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-------------------------------- 

 
 

 كێ لە شەڕ و ئاكامەكانی شەڕ بەرپرسیارە؟
 

 مەرگمی رەشپۆشمی خوشمكێك و دایمك همی  ناكمات حەز كردووە، تێكەڵ داگیركەران لەگەڵ دەستیان لەوانەی جگە كوردێك هی 
 بەاڵم. بێمت بماوك بمێ منداڵێكیش هی  و بكەوێتەوە بێوەژن كوردەوە دەستوتفەنگی سۆنگەی لە ژنێك هی  و بن برایان و كوڕ

 و سمەرمایە هەمموو و دەكمات بێبەشت ئینسانیش مافێكی هەموو لە حاڵەكەت و ماڵ داگیركردنی لەگەڵ و دێت داگیركەر كاتێ
 دەداتە لمێ دەسمتی و رادەپەڕێمت لێمی پێشممەرگە كاتەیە ئەو ئیتر نەهێڵێ، لێ ئاسەوارێكت ئەوەی بۆ گەر دەخاتە توانایشی

 .دەبێتەوە بەرەنگاری و چەك
 

  و كوشتار لەو جا. خەڵكیش بەكۆمەڵی كوشتاری تەنانەت و كورد شاری و گوند خاپووركردنی دەكەوێتە داگیركەر بەدوا لێرە
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 هممماتوون كە ئەوانە یمممان دەكەیمممن، مانەوەممممان و نمممامووس و خممماك لە دیفممماغ كە ئمممێمە بەرپرسمممیارە؟ كمممێ خممماپووركرانەدا
 دەبەن؟ لەناومان وەحشیانەتر ئێمەدا بەرگریی ئاكامی لە و بمانتوێننەوە

 
 دەڵمێن، و كوردسمتان داگیركەرانی تاوانەكانی و داگیركەری بۆ دەهێنرێتەوە پاساو حیزبێك، كوتانی بۆ تەنیا جار زۆر ئاخر
 ئەوە. نەدەكممممرد خمممماپوور كوردسممممتانی رژیمممممەكەش ئەوا نەبمممموایە چەكممممداریی و سیاسممممی چمممماالكیی حیممممزب فمممماڵنە ئەگەر

 سممەدام و ئەتمماتورك و خممومەینی دڕنممدەیی بممۆ پاسمماوهێنانەوەیە ئەوە داگیممرەكەرانە، و جینایەتكمماران ئەسممتۆپاككردنەوەی
 تەرازووەوە تمای یەك دەخەنە پاسدار و پێشمەرگە كورددا میللەتی رەوای خەباتی لە كەسانەی ئەو. ئەردۆغانەكان و ێنحوس
 و داگیممركەران سممەنگەری لە بەر، گممرتبێتە مەنتیێكیممان لەوەی زیمماتر ئەوانە دەكەن، بەش بەسممەردا یەك وەك خەتاكەیممان و

 .گرتووە كورد میللەتی لە سەنگەریان كوردكوژاندا
 

 ئمماوەدان زۆر كوردسممتان گونممدی و شممار بڵێممی تممۆ نەكمما، مافەكممانی داوای و بێنممێ خەبممات لە واز كممورد ئەگەر گەلممۆ، ئەرێ
 و رزگماربوون كە وەهمایە ممیللەتە ئەو چارەنووسی و قەدەر بەداخەوە كرابان؟ دابین هەموو كورد گەلی مافەكانی و كرابانەوە

 نەخموازراوە و تماڵ چارەنووسمێكی ئەوە. بمێ شەهیدەكانیدا ئاڵی و سوور خوێنی دڵۆپی لە و تفەنگ لوولەی لە ئازادییەكەی
 ئەوەش سممەرەڕای و بممڕوات لەبەر خمموێن ئوقیانووسممێكی خممۆیەتی مممافی سممەرەتاییتری كە ئازادیممدا پێنمماو لە میللەتێممك كە

 نیشمتمانە ئەو فیمداكارەكانی پێشممەرگە میللەتە، ئەو گیانلەسەردەستەكانی رۆڵە بێن نیشتمانفرۆش و قەڵەمفرۆش كۆمەڵێك
 .ئەوان ئەستۆی بخەنە دڕندە داگیركەری بەدەستی نیشتمان خاپووركرانی تاوانی و بكەن تاوانبار

 
 و زلهێزەكممانەوە بەدەسممت بازرگممانییە كممارتێكی تەنیمما دەموسمماتەش ئەم تمما مممرۆڤ مممافی مەسممەلەی كە ئەوەیە، بەژانتممر لەوە
 و نەكمراوە لمێ بەرگریمی ممرۆڤەوە مافەكمانی لە بەرگمریكەر ناوەنمدەكانی الیەن لە ممرۆڤ ممافی وەك ئێستایش تا كورد مافی

 بەرژەوەنممدیە مممیللەتە ئەو مافەكممانی پێشممێلكەرانی و كوردسممتان داگیركەرانممی چممونكە نەكممراوە، باسممی پێویسممت بەگمموێرەی
 ئممازادبوونی لەگەڵ كەچممی. بەدەسممتەوەیە مرۆڤیممان مممافی سممندووقەكانی كلیلممی كە دەكەن دابممین واڵتممانە ئەو ئابوورییەكممانی

 كۆمەڵێمك سمزادانی سمەر لە كمورد میللەتمی و كوردسمتان سەر دێنە قسرانە دامودەزگا ئەو سەرنجی و كامێرا زوومی كوردستان،
 قڕكردنممی هەمممبەر لە ئێسممتا بەاڵم. مممرۆڤ مافەكممانی پێشممێلكەری بە دەكەن تۆمەتبممار جینایەتكممار نیشتمانفرۆشممی و جمماش

 درۆزنەكممان دادگمما لەوەی بەر و ئازادیممدا نەرمممایی و تەختممایی لە ئەودەم ئیتممر. بێممدەنگن داگیممركەران بەدەسممتی میللەتێكممدا
 شۆڕشممگێڕەكان و نیشممتمانپەروەران پێویسممتە بممكەون، وەخممۆ لممێ ناوەنممدانەمان ئەو زمانممدرێژەكانی لەوەی بەر و كممار بممكەونە
 بیمانوویەك بە شموێنانەی ئەو بگماتە كاریمان سموورە كمورد الوانمی بەخموێنی دەسمتیان ئێسمتا ئەوانەی نەهمێڵن و بكەون وەخۆ

  و بدرێن سزا پێویستە بن، جیهانە ئەم جێیەكی هەر لە و سەردەمێكدا هەر لە ئەوانە. بن قوتار و لێخۆشبوون بەر بكەونە
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 .دەنێن پێوە فیشەكی و راوەستاون دژی ئێستا كە هەڵمژن، ئازادییە ئەو هەوای بدرێ پێ ئەوەیان مافی نابێ
 

 ٢١١٧ی جوونی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
  

-------------------------------- 
 
 

 رووتكردنەوەی زمان لە ملمالنێی شارچێتیدا
 

 :بەرایی
 

 سممەر بممۆ گەورەیە مەترسممییەكی زانیارییەكانممدا، شۆڕشممی و تەكنۆلۆژیمما سممەردەمی لە زمممان هەژارخسممتنەوەی و رووتكممردنەوە
 پشمتی زانسمتیانە نیمیە ئەوتۆیمان دامەزراوەیەكمی و سیسمتەم و نیمیە سیاسییان كیانێكی هێشتا نەتەوانەی و گەل ئەو زمانی

 پممێ هەسممتی خەسممتی، و زەقممی بە كمموردی زمممانی لەسممەر مەترسممییە ئەم ئێسممتا. بكممات دەوڵەمەنممدتری و بگممرێ زمانەكەیممان
 لە كموردی كتێبخمانەی پڕتربموونی رۆژ بە رۆژ و جیاجیاكمانەوە زممانە لە كتێب وەرگێڕانی و نووسین شەپۆلی راستە. دەكرێت
  زەنگی پێویستە كە دەكرێ مەترسیدار ئاماژەی هێندێ بە هەست ئەوەشدا لەگەڵ بەاڵم دڵخۆشییە، جێی جۆراوجۆر كتێبی

 .بێنەوە وەئاگا كوردی زمانی دڵسۆزانی و مشوورخۆران و زمانخۆشەویستەكان وەرگێڕە و نووسەر و بدرێت لێ بۆ مەترسییان
 

 :مەترسییەكان

 
 بمۆ دابەزانمدنێتی و زممانە رووتكمردنەوەی سمەردەمەدا، لەم كولتمووریی و رۆشمنبیری مەترسمیی گەورەتمرین: دەڵمێ ریكمۆر پۆڵ

 پێیموایە ریكمۆر پمۆڵ. بنیادەمەكانمدا و شمتەكان بەسمەر شارەزایانە چاودێریی ئامرازێكی دەیكەنە ئەوەی هەتا ئاست نزمترین
 مەترسمیدارترین زممان بەئمامرازكردنەی ئەو: دەڵمێ و ناكات گەشە و پێشناكەوێ ئیتر ئامراز، بە كرا و نزمكرایەوە كە زمان
 ".تر هیچی و بگوازێتەوە بۆ پەیامەكەمان ئەوەندەیە زمان لە چاوەڕوانیمان تەنیا تێیدا كە رۆشنبیرییە ویستی و مەیل

 
 بمممدەنە گممموێ ئەوەی بەبمممێ كممموردی میمممدیای ئەگەر و بەئمممامرازكردنەوە دۆخمممی ئەم خمممراوەتە تەواو كممموردی زممممانی ئێسمممتا

 رۆژانەیمان پەیامەكمانی گەیانمدنی بمۆ ئامرازێمك كردوویانەتە یەكسەر و كوردی زمانی دەرەتانەكانی و توانا و تایبەتمەندی
 ئەوەی بمری لە وەرگێڕەكانیشمان و نووسەر مخابن كردووەتەوە، رووتیان و داڕنیوە تەواو زمانەكەمانیان سۆنگەیەشەوە لەو و
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 بەشمێكیان و كموردین زممانی رووتكمردنەوەی خەریكمی بیمانوویەك بە و كمامە هەر بمن، میمدیا خواروخێچی زمانی راستكەرەوەی
 بێ و پێچوپەنا بێ زمانێكی دەبێ میدیا زمانی راستە. دەنووسن میدیاكان وەك دەقاودەق و میدیاكانن زمانی گوێڕایەڵی هەر

 بیممانووی بە دەرودراوسممێ رێزمممانی بەپێممی رسممتەكان داڕشممتنەوەی و رسممتە تێكممدانی بەاڵم بممێ، رەوان و سممادە و گرێوگممۆڵ
 و رەوان میمدیایی زممانێكی دەتموانین ئمێمە. گەورەشمە تماوانێكی بگمرە نیمیە پاسماوهەڵگر نەك میمدیایی، زممانی دروستكردنی
 مەسممەلەیە ئەم باسممی وردی بە لەبمماردا دەرفەتێكممی لە كە شممێواندبێ، خۆمانمممان زمممانەكەی ئەوەی بەبممێ هەبممێ سادەشمممان
 .دەكەمەوە

 
 :ترس لە وشەی خۆماڵی و بەكەمگرتنی خوێنەر

 
 و بكما هەنبمانەبۆرینەدا بە سمەر الپەڕەیەكمدا هەر لە نابێ خوێنەر كە ئەوەیە زمان رووتكردنەوەی بۆ بیانووەكان لە یەكێك
 خوارخموارەوەی ئاستی تا نزمكردنەوەیەتی و قەڵەم دابەزاندنی. خراپە پاساوێكی ئەمە. چییە وشە فاڵنە مانای ئاخۆ بزانێ

 و راوەسمتی ئەوەوە لەسەرووی پلەیەك ئەوەیە حاڵەت باشترین بخەیت، سەر پەیژەیەكدا بە یەكێك بخوازی كە تۆ. كۆمەڵگە
 ئەگەر و تێممدەگا لێممی دەسممتبەجێ رسممتەدا دووتمموێی لە زیممرەك خمموێنەری بممێ، نممامۆش ئەگەر كمموردی وشممەی. بگریممت دەسممتی

 دەقەكەی هەم كمارەت بەو تمۆ ئەوكمات. دەكمات كوردیمدا قامووسمی بە سمەر ئینجما تێگەیشمتنەكەی، لە بمێ دڕدۆنگ تۆزێكیش
 .سەرەوە هەڵكێشاوەتە پلەیەك خوێنەرەكەت هەم كردووە، دەوڵەمەند خۆتت

 
 

 :بەناوچەییكردنی زمان

 
 وەك كموردی زمانی خەریكە و زمانەكەمانەوە نێو داوەتە بازی سیاسەتەوە لە كە دیكەیە نەخۆشییەكی شارچێتی، دەمارگرژیی
 دەسمممتەواژەی و وشمممە لە تمممرس. چەقێنمممراوە لەوێ كە پێوەممممابێ شمممارەی ئەو پەڕۆوپممماڵی تەنیممما كە دەكمممات لمممێ داوەڵێمممك
 كە كوردسمتانەدا لەم هەیە شمار. ناكما خمۆت نماوچەكەی و شمار زمانی خزمەتی شێوەیەك بەهی  كوردستان دیكەی ناوچەكانی
 و ئەقاڵنممی بەڵگەیەكممی هممی  بەبممێ چاپەمەنییەكانیشممی، و روونمماكبیری دەزگمما لە بەشممێك و خوێنممدەوارەكانی و روونمماكبیر

 ".ناخوێننەوە شار فاڵن وەرگێڕانی و نووسەر نووسینی و كتێب ئێمە شارەكەی خەڵكی: "دەڵێن پێداگرانە قەناعەتكەر
 

 و نممماهێنین بەكاریمممان ئمممێمە دەسمممتەواژانە و وشمممە ئەم: "یمممان. بنووسمممن دێممموودرنج زممممانی بە شمممارەكە، فممماڵنە بڵێمممی وەك
 و رسممتەتێكدان شممەپۆلی دەیممان رۆژانە حاڵێكممدا لە". مەشممێوێنن لێمممان و سممتاندەرە ئممێمە زمممانەكەی نممین، پێویستیشمممان

 و دەخنكێنمێ زمانەكەممان خەریمكە كوردیمدا زمانی بەسەر فارسی و توركی و عەرەبی رێزمانییەكانی تایبەتمەندییە زاڵكردنی
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 الملیمان دەمماری خۆممان خۆماڵییەكمانی وشمە و ئیمدیۆم و دەسمتەواژە بیستنی بە بەاڵم نییە، میوان مێشێكیشیان بەڕێزانە ئەو
 . نین ئەوان شارەكەی ئی چونكە بۆچی؟ هەڵدەستێ،

 
 و شمار ئیمدیۆمی و دەسمتەواژە و وشمە لەسمەر شمارەكەتت دەرگمای تمۆ كە جموانە، جۆراوجمۆرەوە دەستەواژەی و ئیدیۆم بە زمان
 خۆتمدا شمارەكەی لەنێمو كە كمرد وشمەیە هەشتسمەد حەوسمەد بەو قەناعەتمت و داخست واڵتەكەت جیاجیاكانی ناوچە و الدێ
 نووسمینیان زممانی شمارەكە، لێكمۆڵەرانی و رۆژنمامەنووس و نووسمەر و وەرگێمڕ و شماعیر هەموو ناخایەنێ زۆر دەنووسی، پێی

 كوشمتنی واتە ئەوەیمش. ناكەیمت بەدی نووسمەراندا زممانی و نووسمین لە جیماوازییەك همی  ئیتر. دەبێ یەك وەك و یەكدەست
 لە مممرۆڤ چممۆن وەك ئمماخر. بخمموێنن دەنممگ یەك بە هەموویممان بكەیممت ناچممار باخێممك نێممو باڵنممدەكانی ئەوەیە وەك. زمممان

 یەكدەسمت مەرجەی بەو بەرچماون جیاوازییەكمان نووسینیشمدا لە ئاوا دیارە، دەنگی رەنگی و تۆن و كەسە هەر گۆرانیگوتندا،
 .پارێزرابێت تایبەتمەندییەكانییەوە بەهەموو زمانەكە و نەكرابن

 
 ٢١١٧ی جوونی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

  
--------------------------------------- 

 
 خامنەیی راست دەكا، رەخنەی لێ بگرن

 
 و تاوانبمار و تۆمەتبمار كەس سمۆنگەیەوە لەو نمابێ و ئاساییە من لە رەخنەگرتن و رەخنە بۆ فرەوانە سینگم دەڵێ خامنەیی
 ...ێبكر سەركۆنە

 
 زۆربەی و ئێمرانەوەن دەسمتووری و یاسما سمەرووی لە ئەو بڕیارەكمانی و ممۆدێڕن سمەرەڕۆی دەسمەاڵتێكی نموونەی كە خامنەیی

 بمۆ نیگمای زەممان ئیممامی و دەبمێ نمازڵ بۆ وەحیی دەكەن ئەوە باسی باوەڕەوە بە یان بێت ماستاو بۆ جا دەوروبەرییەكانیشی
 سموورە هێڵێكمی و باریتەعماالیە خموای ئەمالوئەوالی بێ نوێنەری كە باوەڕە و قەناعەت ئەو گەیشتووەتە خۆیشی ئیتر دێنێ،

 دەكمما دەسنیشممانیان خممۆی كە كەسممانەدا ئەو لەگەڵ چمماوپێكەوتنی لە بممێ درۆش بە جاروبممارە بەاڵم. بیبەزێنممێ نممابێ كەس و
. نیمیە تماوان ممن لە رەخنەگمرتن و ئێموە وەك ئینسمانێكم منمیش ”ممللكم بشمر انا” : دەڵێ و دەكاتەوە پێغەمبەرانیش السایی

 خۆیممدا نمماخی لە كە دەسممەاڵتدارەن، پیمماوە ئەو درۆیینممی خمماكەڕاییەكی و خۆشممیرینكردن خممامنەیی قسممانەی ئەم هەرچەنممدە
 .كەبیرەیە گوناحێكی و كوفر لەو رەخنەگرتن و پیرۆزایەتی هێڵی گەیشتووەتە هێناوە بەوە بڕوای
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 و دەداتەوە پرسمیاریان وەاڵممی یاسمازانەكاندا و زانكمۆ قوتابیمانی لەگەڵ كە كمۆڕەدا لەو هەر ئەوەتما. نماكەین پێ بوختانی
 كە دەكماتەوە شمی بۆی ماف و یاسا دكتۆرای قوتابییەكی وەختێك كەچی مەكەن، تڕۆ من لە رەخنەگرتن سەر لە كەس: دەڵێ

 و بەرگریكممردن رێممگەی و كممراون بەنممد كەسمانەی بەو دەسممەاڵتەوە ومیممدیاكانی شاشممە لە تۆمەتبەخشممینەوە و سمووكایەتیكردن
 لە كە دەكممات كەڕووبممی و مووسممەوی ئممازادكرانی داوای قسەكانیشممیدا نێممو لە و، یاسمماییە تمماوانێكی نیممیە وەاڵمممدانەوەیان

 :دەڵێ و دەرهەڵدەبێ دەسبەجێ خامنەیی كراون، بەند خۆیاندا ماڵەكەی
 
 ...مدەچ تێك پێی كە مەكەن بەندكراوانە لەماڵەوە ئەو باسی حەساسم 11 فيتنەكەی بە من
 

 پێغەممبەری دژبەرانمی بمۆ و هماتووە جار 66 قورئاندا لە فیتنە ئاخر دێنێ، بەكار فیتنە دەستەواژەی ئانیەست بە خامنەیی
 قەتڵممیش لە فیتممنە واتە.... وال فتنهها اد ن ههق ا  تههل»: دەفەرمممێ خمموا شمموێنێكدا لە وێممنە بممۆ و. هێنممراوە بەكممار ئیسممالم

 وەردەگێمڕن، ئیممان و دین لە خەڵك كە كەسەیە ئەو فیتنەگێڕ ئایەتەدا لەم تەفسیرەكان، زۆرینەی پێی بە ئاخر خراپترە،
 لممێ بەهەشممتی دەرگاكممانی ئیمممانكردن و دیممن لە خەڵممك بەاڵم نمماگیرێ، لممێ بەهەشممتی رێممی بكمما قەتممڵ یەكێممك ئەگەر بممۆیە

 ...دەچێ لەناو فیتنە ئاسەواری تا بیانكوژن و لێیاندەنواتە ... َو قات لُوُهْم َحّتى ال َتکُوَق ف ْتَنا  : دەڵێ یان... ندادەخە
 
 خمامنەیی رێبازی لە خەڵكیان ئەوانە وایە پێی باوەڕەوە بە چونكە دێنێتەوە، بۆ فیتنەگێڕیان دەستەواژەی خامنەیی بۆیە جا
 .دەبینێ پێگەیەكدا چ لە و كوێ لە خۆی خامنەیی دیارە پێیە بەو. دەخستنەوە دووریان و وەردەگێڕا ئیمان و دین لە و
 
 بمۆ حەساسمە؟ مووسمەوی و كەڕووبمی بە بمۆچی خمامنەیی جەنمابی دەبێمتەوە روون لێمان كە وردەكارییانەیە بەو سەرنجدان بە

 دەمەوێ بەڵكممو نمماكەم كەسممە دوو لەو دیفمما  لێممرە مممن جمما نەبمموون؟ خممۆی سممااڵنی ەكەی"غممار یمماری" هەر كەڕووبممی مووسممەوی
 .بگیردرێ رێبەر لە رەخنە ئاساییە: دەڵێ كە خامنەیی قسەكەی درۆیینی الیەنی سەر بخەمە تیشك

 
 خەڵكیممان كە بممێ ئەوە تاوانەكانیممان لە یەكێممك ئێممران رژیمممی یاسمماكانی و روانممگە پێممی بە ئەگەر كەڕووبممی، و مووسممەوی
 شممەقام سممەر هێنایممانە خەڵممكەی ئەو ئەوەیە، نەبەخشممراویان تمماوانی خممامنەییەوە روانممگەی لە بەاڵم سەرشممەقام، هێنمماوەتە

 لەگەڵ كە هێنما، خامنەییان ناوی جۆرێك شەقامەكاندا لە خەڵكە ئەو. كرد خامنەیی بە و خامنەیی ناوی بە سووكایەتییان
 خمامنەیی لێرەوەیە. دیكتاتۆر: گوت پێیان بوو ئەوە ئەویش بوو، ناتەبا دەوروبەرییەكانیدا و خۆی دەروونییەكەی قەناعەتە

 بە و دەشمكێنن تێمك وەهمیمیەی پلەوپمایە ئەو كە بێمت، خمۆش كەسمانە ئەو تاوانی و گوناح لە ناتوانێ پێغەمبەرزان بە خۆ
 سممنووری لە رەخنەكممان مەرجەی بەو ئاسمماییە شممتێكی خممامنەیی لە رەخنەگممرتن خممامنەیی دەكمما راسممت. دەبەن نمماوی دیكتمماتۆر



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

145 
 

 شمكۆی و دەسمەاڵتداری كە تمۆ رێبەرخمامنەیی، جەنمابی: بڵێن و بگرن لێ رەخنەی وێنە بۆ. تێنەپەڕن مەداحی و ماستاوچێتی
 ناكەیت؟ دۆزەخ بەڕێی دژبەرەكانت هەموو پیرۆز فەرمانێكی بە بۆچی كە لێتە، گلەییمان و لەسەر رەخنەت هەیە، یەزدانیت
 ...ەكراو دیاری خامنەیی لە رەخنەگرتن بۆ ئازادەی چوارچێوە ئەو ئەمەیە

 
 ٢١١٧ی جووالی ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە

  
-------------------------------- 

 
 

 مەرگی لیدا
  

 تەلەڤزیۆنە؟ لە ئاگات: گوتی و كرد تەلەفۆنی برادەرێكم. رۆمانەكە نووسینی سەر بچمەوە دەمویست و قەڵەم دابووە دەستم
 قەوماوە؟ چ. نییە هەر تەلەفزیۆنم دەزانی تۆ خۆ نەخێر،: گوتم

 
 دەرەوەی بمماخێكی لە تەرمەكەی دەڵممێن ئێسممتا نیممیە، دیممار" لیممدا" رۆژە سممێ. بێممنە فەلسممەفی و زل زل قسممەی لە واز: گمموتی
 .دۆزراوەتەوە شاردا

 
 رۆژنامەنووس؟ كێ؟ لیدا: گوتم
 ....ئا ئا،

 .داخستەوە تەلەفۆنەكەی
 

 بممۆ بممابەتی جممار زۆر و دەمناسممی زانكممۆوە لە. نمما لەخممۆی نمماوەی ئەو رۆژنممامەنووس بە بمموو كە. نەبمموو لیممدا خممۆی نمماوی
 رۆژان دوو پماش رۆژنمامەكە ژممارەیەی ئەو و داوە دەنگمی خمۆی كماتی نماردین بۆ راپۆرتی چوار سێ. دەنارد منیش گۆڤارەكەی

 هەنمدێ دەمەوێ. مێمژووییم كمارێكی خەریكمی گموتی. بمكە بمۆ دیكەشممان كماری: گموتم و كمردەوە بۆ تەلەفۆنم. نەما بازار لە
 . بیانكەمەوە مێژوون گرێپووچكەی

 
 .بكە ئامادە بۆ بابەتێكمان خۆت دڵی بە بڕۆ. بكە ئامادە بۆ خۆت دڵی بە راپۆرتێكمان. بێنە واز گوتم
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. بممكەوم شممەهیدێك مەرگممی پێوشمموێنی دەمەوێ. نیممیە شممتم و راپممۆرت كمماتی ئێسممتا. ڕاسممتمە بە بەخمموای گمموتی و پێكەنممی
 سمەر خسمتمە و بموو تەواو ئیشەكەم كە. كردووە لێ تەقەی كێ و بووە شەهید چۆن نییە روون ئێستاش هەتا كە شەهیدێك،

 پیمماوەی ئەو. بممكەیەوە بمماڵوی خممۆت الی بەش بەش لێبمموو حەزت بەشممكم. بیخمموێنەوە دێممنم بممۆت. دەكەمەوە ئاگممادارت كمماغەز
 بممابم لەگەڵ بمموون، مەهابمماد پەڕیمموەی بمماپیرم ممماڵی كە خممۆی كمماتی و حیممزبێكە سممەركردایەتیی ئەنممدامێكی بممووە، شممەهید
 .بووە ال باوكمی نهێنیی زۆر و برادەر بووەتە

 
 بەدەستەوەیە؟ سەرەداوێكت هی  گوتم

 
 و كممراوە تەقەیەك تەنیمما و بممووە شممەوێك بیسممتووە ئەوەنممدەم هەر. گومانمماوییە شممەهیدبوونەكەی بیسممتوومە هەر نمما، گمموتی
 دەیمدوێنم، ئەوەی. بابەتەیە لەو حەزم. بوون لەگەڵی شەوە ئەو كە دەدوێنم برادەرانەی ئەو دەچم ئەوە ئێستاش. دی هیچی
 . دەیناسی بۆخۆشت. ئەوانە سەركردایەتیی ئەندامێكی كۆنە

 
 كێیە؟: گوتم

 
 چیمی نمازانم بۆخۆشمم جمارێ. چمۆنە بمزانە بیخموێنەوە كاغەز، سەر دامبەزاندە و بوومەوە لێ كە. گەڕێ لەوەی جارێ: گوتی
 . دەبێتەوە شین لێ
 

 كممچە لەو بمموو یەكێممك زانكممۆش لە. بمموو داڵن لەبەر و شممیرین كچێكممی. دەكممرد قسممەمان پممێكەوە بمموو جارمممان دوایممین ئەوە
 پممێ بوختانێكیممان تەنممانەت. نەدەدا كممۆڵی ئەو بەاڵم دەخسممت وەدوو قسممەڵۆكیان و قسممە بەردەوام بەداخەوە چاونەترسممانەی

 لەگەڵ بەیمانی تما شمەوە ئەو و رۆیشمتوونەتەوە قوتابییەكمان هەمموو تا زانكۆ لە خافاڵندووە خۆی ئێوارەیەك گوتیان و كرد
 خممۆی وەختممی كە بمموو كۆنەپێشمممەرگەیەك. بمموو سممااڵن 11 تەمەن پیمماوێكی زانكممۆ فەڕاشممەكەی. ممماوەتەوە زانكممۆ فەڕاشممەكەی
 لەوێ. كردبموو دروسمت بمۆ بەالوە خانووەكیمان چماوە زانكمۆ نێو لە. نەهێنابوو ژنی. دەشەلی تۆزێك و سمیبوو رانی فیشەكێك

 و راوەسمتاوە گیلگەممێش پەیمكەرەكەی لەسمەر یەكێمك و بموونەتەوە كۆ خەڵك دیتم زانكۆ، حەوشەی چوومە كە بەیانی. دەژیا
 ئەودەم هەر... نمادا لمێ دەممی دانێمی سمەگی لەپمێش و بمێ ماسمت دەكمرد، وای قسمەی. پێشمێ چوومە. بوو لیدا... دەكا قسە
 لمێم جمارێ. كمردووە وایمان قسمەیەكی چموون سمووكوچرووك هێنمدێ: دەیگموت. نامرێ خۆی مردنی بە بڕوا، ئاوا و بێت زانیم
 دەكەم لمێ سكااڵی من بەاڵم. نەبێت كۆیلە نییە تێدا دادگایەكی واڵتە ئەم ئەگەرچی دادگا دەیاندەمە. كێن نەبووەتەوە روون
 كموێ لە و دەمێمنمەوە كموێ لە شمەو ممن نیمیە كەسمێكتانەوە بەهمی  پێوەنمدیی: بڵێم پێتان دەمەوێ ئێستاش. بێت كەس هەر
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: دەمگموت. دەكمرد كتێبمی داوای و دەهمات زانكمۆ لە جمار زۆر.. بگمرن یەكتمر ئمازادیی و مماف لە رێمز بن فێر بڕۆن. نامێنمەوە
 ئەگەر باشممە وەردەگێممڕن؟ و دەنووسممن كممێ بممۆ كتێممب وەرگێممڕ و نووسممەر ئەی. بكممڕێ كتێممب دەبممێ كتێبخمموێن بمماش، كچممی

 .ناخوێننەوە كتێب دەوڵەمەندەكان خۆ بخوێنێتەوە؟ كتێب كێ ئەی وەرگرن یەكتری لە هەر و نەكڕن كتێب ئاشیەكتێبەكان
 لەسمەردەمی خۆشەویسمتی. بێمنە بمۆ مماركیزم رۆممانەكەی سمبەینێ باشمە، ئمێ. هەیە گەمژەیمی بۆ زیانی دەزانن ئاخر دەیگوت
 جگەرەیەكممی... نووسمماوە پێمموە كممۆلێرای ئەقڵمممان. تێكەوتممووە كممۆلێرای ئممێمە واڵتەی ئەم. دەكەن تمماریف زۆری. كممۆلێرادا

 ...بكڕم نییە پارەم من نەچێ لەبیرت ها، بێنی بۆم: دەیگوت دووركەوتنەوەوە بەدەم و هەڵدەستا و دادەگیرساند
 

. نممامرن خۆیممان مەرگممی بە ئممێمە واڵتەی لەم رۆژنامەنووسممیش خممۆ. رۆژنممامەنووس بە بمموو. بمموو سیاسممەتیش تووشممی ئمماخری
. لیمدایە نماوی هەر بازاڕیش قسەوباسی تەنانەت و رادیۆ و تیڤی هەواڵەكانی و رۆژنامەكان زۆربەی سەردێڕی ئەمڕۆ ئەوەتا

 لێمك بمۆ خمۆی بۆچموونی بمنەڕەتەوە لە كێشمام بمۆ خیمار كیلمۆیەكی تما. دەكرد باسی كۆاڵنیش سەری خیارفرۆشەكەی تەنانەت
 :گوتی و دامەوە

 
 زاری نێمو لە فیشەكێكیان. دۆزراوەتەوە رووتی بە تەرمەكەی. كردووە ئەتكیشیان. كوشتوویانە قالەورگە پشتمێرەكانی دەڵێن
 .كردووە

    
 ٢١١٧ی جووالی ٧

 

--------------------------------- 
 
 

 شكاندنیێ كەسایەتیی كورد بە بەرنامە و پیالن لە ئێراندا
 

 وردی بە زۆر رابممردوودا سمماڵەی سممەد لەو بەتممایبەتی ئێممران واڵتممی لە زاڵ و سەردەسممت نەتەوەی مشمموورخۆرانی و تیممۆرزان
 مێمژووە و كولتموور و نماو ئەو پیرۆزنواندنی و بەرزڕ بۆ هەوڵدان. كردووە فارس كولتووری و ناو بەرزڕاگرتنی لەسەر كاریان

 سمتراتژی و ورد زۆر بەرنمامەی پێمی بە دەژیمن، ئێراندا چوارچێوەی نێو لە نەتەوانەی و خەڵك ئەو تاكی بە تاك زەینی لە
 الیەنە و خمۆی شمانازییەكانی و سمەروەری باسمی ممیللەت نمازانێ خراپمی بەكمارێكی و ناكما لەوە نكمۆڵی كەس هەڵبەت. بووە

 مێمژوو و زممان سمووككردنی و شمكاندن حیسابی سەر لە ئەگەر بەرزوپیرۆزكردنە ئەم بەاڵم بكات، مێژووەكەی پڕشنگدارەكانی
 و ئێرانیسممت پممان. بكرێممت سممەیری قێممزەون و چەوت كردەیەكممی وەك دەبممێ بممێ، كەمینەكممان و نەتەوەكممان بمماقی كولتممووری و
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 بەڕواڵەت رەهەنمممدە. كمممردووە بمممابەتە ئەم لەسمممەر كاریمممان نامممماقوواڵنەوە و مممماقووڵ رەهەنمممدی دوو لە پانفارسیسمممتەكان
: دەڵمێن و هەڵمدەڵێن كمورد میللەتمی وەك میللەتێكمی شمانوباڵی بە فەرمییەكمانەوە تریبموونە لە كە كاتەیە ئەو ماقووڵەكەی

 و رسمتە ئەو وەك دیمكەی بۆچموونی و دەربمڕین دەیمان و" .... بومنمد و ممرز ایمن آالیمش بی فرزندان و غیور مرزداران كردها"
 . دەبیستین لێیانی هەڵبژاردنەكاندا لەسەروبەندی بەتایبەتی دەستەواژانەی

 
 بە كە خۆممان، بەردەسمتی گوێلەمسمتی و گوێڕایەڵ كەسی كۆمەڵێك واتە ئێرانیدا سیاسیی ئەدەبیاتی لە غیور مرزداران ئاخر

 و نیمیە دیكەیمان ناسمنامەیەكی همی  بەغیرەت سنوورپارێزی لە جگە كە كەسانێك. دەپارێزن بۆ سنوورەكانمان ئێمە فەرمانی
 بااڵدەسمت نەتەوەی ئمێمە و مرۆڤمایەتییە و كمۆمەاڵیەتی پملەی بەرزتمرین ئەوە چمونكە نمین، شیاویشمی و نیمیە پێویستیشمیان

 گیانفیمداكردنە و سمنوورەكان پاراسمتنی ئەركەكەی. هەیە دیاریكراوی مافی و ئەرك بەغیرەت سنوورپارێزی. بەخشیون پێمان
 خمۆیەوە گەورەیی لە دەسەاڵتدار نیعمەتەی و بەخشش چەند لەو بریتین مافەكانیشی و دەسەاڵتدا مانەوەی و سنوور لەپێناو
 یاسممای لە. سممەربازییە و سمموپایی وشممەیەكی سممنوورپارێز، وشممەی.... هەناسەكێشممان مممافی و ئمماو و نممان وەك: دەدا پێیممان

 ئەگەر دەكممرێ پێممی كە فەرمممانەی ئەو تەنممانەت. نیممیە ملبممادانی و سممەربزێوی و هەڵممگەڕانەوە هەقممی سممەرباز سممەربازیدا
 ئەگەر و دەدرێ سمزا شێوە توندترین بە بكا، سەرپێچی و سەربزێوی و بێت نایكەم، بڵێ و سەربادا نییە هەقی بێ، هەڵەش

 . دەدرێت سزا لەگەڵ فەرماندەكەشی فەرماندەكەوە سەرووی لە نەدا، سزای سەربزێوییانە ئەو لەسەر فەرماندەكەشی
 
 ئێرانمدا لە غەیرەكوردێمك هەمموو بمۆچی دەبێمتەوە روون لێممان وشمەیە ئەو" سمایكۆلۆژیی" دەروونمی الیەنی لە وردبوونەوە بە

 لەسمەر و سمنوورپارێزە بموونەوەرێكی تەنیما ئەوانمدا زەینمی لە كمورد ئماخر ئاوەاڵیە؟ كورد خوێنی رشتنی و كوشتن بۆ دەستی
 بەرپرسممە و فەرمانممدەر ئەوا نەیكمموژن، و بكممات سممەربزێوی و بێممت ئەگەر بەڵكممو نادرێممت، سممزا كەس هممی  كوشتنەكەیشممی

 هاودەسمتی تمۆش نەكما بوویمت؟ خۆش ناپاك سنوورپارێزێكی لەسەربزێویی بۆچی كە دەدرێن سزا غەیرەكوردەكانن سەربازییە
 ....بیت ئەو
 

 و هەژارخسممتنەوە لە بممریتین مممیللەتە ئەو پێخوسممتكردنی و كممورد كەسممایەتیی شممكاندنی بەرنامەكممانی دیكەشممدا بەالیەنێكممی
 .زمانەكەی بە نووسین و خوێندن لە رێگرتن ئەوانەشەوە لەسەرووی و مییللەتە ئەو بێنانكردنی
 فیشمەكی ڕەهمێڵەی نێمو بە و كمۆڵكێش ببێمتە پارووەنانێمك بۆ دەكرێ ناچار و دەكرێ چاولەدەست و هەژار میللەتێك وەختێك

 تمۆڕە لە" نكشمید را كمولبران" دەسمتەواژەی رۆژێ هەمموو و بنمێ گموللەوە بە خمۆی سمینگی و تێمپەڕێ دەسمەاڵتدا سەربازەكانی
 بااڵدەسمتدا نەتەوەی تماكی بە تماك زەینی لە ورد وردە سایتەكان و رۆژانە سەردێڕی ببێتە و بێتەوە باڵو كۆمەاڵیەتییەكاندا

 هەمموو كوردەكمان دەگموتین پێیمان پێشتر ئەگەر. كۆڵبەرن كوردەكان. هستند كولبر كوردها... دەبێ دروست كورد لە وێنەیەك
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 رووی لە. نیمممیە سمممادە ئەوە. كۆڵكێشمممن كوردەكمممان دەڵمممێن پێممممان ئیتمممر شارنشمممینیدا لەسمممەردەمی ئێسمممتا رەشماڵنشمممینن،
 وێمممنەی دواكەوتمممووانە، و كممماول وێنەیەكمممی بااڵدەسمممتدا نەتەوەی تممماكی بە تممماك زەینمممی لە وشمممەیە ئەم سمممایكۆلۆژییەوە
 گرێیەكمی و سموورەكوان وەك كە مرۆڤێمك. دەكما درۆسمت كمورد لە دواكەوتوو و نەخوێندەوار مرۆڤێكی شێوەمرۆڤ، بوونەوەرێكی
 ئەگەر تەنممانەت كۆڵكێشممێك، هممی  مەرگممی بممۆیەش هەر. ئێممران نمماوە ناویممان كە واڵتەوە ئەو جەسممتەی بە وایە سممەرەتانی
. نیمیە میموان مێشێكیشمیان و نمالەرزێنێ ناڕووناكبیریمانەوە و رووناكبیر بە فارس تاكێكی دڵی هەرگیز بكوژرێن، بەكۆمەڵیش

 .دەبن خۆشحاڵیش بۆیە بووەتەوە، جەستەیان لە سەرەتانی گرێیەكی دەبینن وای ئەوان چونكە
 
 ببێممتە دەتمموانێ چممۆن كممۆڵكێش، شممێوەمرۆڤێكی مانایەشممە، بەو فارسممدا زەینممی لە دەسممتەواژەیە ئەم ئیتممر دیممكەوە الیەكممی لە

 لەسمەرتر، ئەوانەش هەمموو لە سمەركۆمار؟ و وەزیمر ببێمتە دەتموانێ چمۆن ئەی بەرێ؟ بەڕێموە خۆی دەتوانێ چۆن ئوستاندار؟
 :مێشك بێ سنوورپارێزێكی كۆڵكێش، كۆیلەیەكی ئاخر نابێ هەزم بۆی هەرگیز ئەوان زەینی

 
 بێتەوە؟ جیا ئەوان ئازیزی ئێرانی لە دەدرێ پێ مافی چۆن -١
 ش و واڵت و بێ سەربەخۆ دەتوانێ چۆن -٢
  

 ٢١١٧ی جووالی ٧
 

--------------------------------------------------- 
 
 

 ەكەی خامنەیی و سەلەفییە جیهادییەكان"آتش بە اختيار
  

 بمماڵەكەی زۆر ڕادەیەكممی تمما و ئێممرانەوە جیممابیرانی دڵممی خسممتووەتە ترسممی كە نیممیە خممۆڕا لە خممامنەیی دەسممتەواژەیەی ئەو
 ئەم قممووڵی مانممای. دەبیسممتن دەسممتەواژەیە ئەم نیممیە یەكەمجاریممان ئێممران خەڵكممی ئمماخر. كممردووە نممیگەران رووحانییشممی
 كوشممتاری و سممەركوت لە سمموپایە و ئیتالعممات تیمەكممانی و رەهممبەر فیممداییەكانی و بەسممیج دەسممتئاوەاڵكردنی دەسممتەواژەیە

 میلمی دەتموانێ خمۆی تەشخیسمی بە و خۆیەوە جێی لە تاكەكەسێكیان هەر دەستەواژەیە ئەو بۆ گەڕانەوەیان بە ئیتر. خەڵكدا
 مونحەریمف ئیمنیالب و ئیسمالم رێمگەی لە ئەوانە: بڵێمت و بكمات گوللەبماران كەسمێك كۆمەڵە یان یەكێك و راكێشێ چەكەكەی

 بموون گەنمدەڵ یمان بموونەتەوە شمل بەرپرسمەكانتان زانیتمان جێمیەك هەر لە: گوتی راشكاوانە خومەینی خۆیشی كاتی. بوون
 بەگمژ خۆتمانەوە لەجێمی و هەركەسمە و مەبن بێدەنگ ئێوە كرد، بێدەنگەیان شۆڕشدا دوژمنانی هەمبەر لە هۆیەك بەهەر یان
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 ئێرانممدا سەرانسممەری لە ئیسممالم پاسممدارانی كە بمموو ئەوە فتمموایە ئەو ئاكممامی. بەرن لەناویممان و بچممنەوە ئیسممالمدا دوژمنممانی
 ئێسممتاش هەتمما كوشممتنانە و گممرتن ئەم و گمموللە رێممژنەی بەر دایە لێپرسممینەوەیەك و دادگممایی هممی  بەبممێ كەسممیان هەزاران

 و تماران لە ئەگەرچمی دەڕۆن، خمومەینی ئیختیمارەكەی بە ئماتەش لەسمەر هێشتا كوردستاندا سنوورەكانی لە و نەبڕاونەتەوە
 نمما نمماو ئیختیارەكانیممان بە ئمماتەش و بممۆوە كمماڵ فتمموایە ئەو قەتڵەزنجیرەییەكممان و تیممرۆر پمماش غەیرەكوردەكانممدا شممارە

 ".خودسەر عەواملی"
 

 وێكچوونی قسەكانی خامنەیی و فتوای سەلەفییە جیهادییەكان

 
 پەرە نەك دیممنە ئەو جیهمماد بەبممێ و جیهممادە ئیسممالم بنەماكممانی لە یەكێممك كە بمماوەڕەن ئەو لەسممەر جیهادییەكممان سممەلەفییە

 ماڵەكانمدا كمونجی لە و پاسمیڤ ئمایینێكی دەبێمتە ئەوپەڕەكەی یمان دەچمێ، لەنماو وردەوردە و دەبێمتەوە كماڵ بەڵكمو ناگرێ
 و حموكم كمردووە كارێكیمان بتەنێمتەوە، و بگمرێ پەرە ئمایینە ئەو نەهمێڵن ئەوەی بۆ جوولەكەكان بۆیە هەر دەمێنێ، قەتیس

 الیەكممی لە. نەمێنممێ جممارانی هێممزەكەی ئیسممالم ئممایینی و بنممێن بەالیممانەوە موسمموڵمان و بكممرێن لەبیممر جیهمماد بڕیارەكممانی
 نیمیە ئەوەیمان غیرەتمی( سموننی ئیسالمی) ئیسالم زانایانی كە باوەڕەن ئەو لەسەر توندی بە جیهادییانە ئەو هەر دیكەشەوە
 ئیسمممالمی بە ئاشمممتیخواز و میمممانڕەو ئیسممالمی سمممەلەفییەكان، جممماران زۆر بمممۆیەش هەر دەربممكەن، جیهممماد فتممموای راشممكاوانە
 پێویسمت جیهمادی موسموڵمانێكی همی  كە رایانگەیانمد هماتن جیهادییمانە سمەلەفییە ئەو لێرەوە ئینجا. دەبەن ناو ئەمریكایی

. نیمیە ئمایین زانمایەكی همی  فتموای بە پێویستتان جیهاد بۆ. دەردەكا بۆ كافرێكی كوشتنی فتوای موفتییەك تا راوەستێ نییە
 خێممزانەكەی لە خۆتممانەوە ممماڵەكەی لە بەڵكممو كممافرن، خەڵكەكەیممان كە نیممیە شمموێنانە ئەو تەنیمما جیهممادیش گۆڕەپممانی
 همات دەسمتتان لە و بینمی كوفرتان ئاسەواری شوێنێك هەر لە و بكەن جێبەجێی دەبێ و سەرشانتانە ئەركی جیهاد خۆتانەوە

 بە كەسمانەی ئەو كوشتنی بۆ كرا ئاوەاڵ دەستی سەلەفی تاكێكی هەموو لێرەوە. بكەن خۆتان جیهادی راوەستان دوودڵی بەبێ
 .بكوژرێن دەبێ و خوان دوژمنی و كافرن خۆی ڕای
 

 دەگمرنەوە، یەك هاوبەشمەدا خماڵە لەو خمامنەیی و خومەینی بندەستی ئیتالعاتییەكانی و بەسیجی و جیهادییەكان سەلەفییە
 سمكااڵت كموێ لە. بڕیاردەریشی هەم و قازی هەم و شكایەتكەر هەم تۆ گوتراوە پێیان و دراوە بەر جڵەویان هەردووكیان كە
 بۆخۆشمممت هەر و بمممدە كوشمممتنەكەی بڕیممماری بۆخمممۆت ئامانجەكانممممانە، دژی ئەوە زانیمممت و هەبممموو یەكێمممك هەڵسممموكەوتی لە

  .وەرگرە قیامەتدا رۆژی لە خوا پاداشتەكانی و بكە جێبەجێ بڕیارەكە
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 ریبی پرسی خۆشەویستی و غه
 
  ی تۆرگنێفدا -لە نۆڤڵێتی ئاسییە

 
 عەبدوڵاڵ ئەردەاڵن

 
 ئەدەبممی سممەرەکیەکانی کممۆڵەکە لە یەکێممک بە ئەو روسممیا، مەزنەکممانی نووسممەرە و رۆمممانووس لە یەکممێکە تۆرگنێممف ئیڤممان

 رۆممانی لەسەرووهەموشمیانەوە هەیە نەممری بەرهەممی کۆمەڵێمک تۆرگنێمف لەژیانیمدا. ژمماردن دێمتە جیهمان و روسی کالسیکی
 نمممۆڤلێتی جوانمممانە، نمممۆڤلێتە لەو یەکێکمممیش هەیە، جممموانی نمممۆڤلێتی کۆمەڵێمممک ئەمانەشمممدا لەپممماش ،«کممموڕان و باوکمممان»
 ئەم خۆشممبەختانە. ژممماردن دێممتە جوانەکممانی کممارە لە بەیەکێممک نووسممیویەتی، دا 7111 لەسمماڵی نممۆڤلێتە ئەم ،«ئاسممییە»

 . کوردی کراوەتە، «سوڵتانی رەسوڵ»  هێژا وەرگێری برای لەالیەن نۆڤلێتە
 

 ناوەڕۆک

 
 بمۆ رەممز واتە دەبمات، ناوی «ن»  بە رۆمانەکدا کەلە دەکات، سااڵن 11 تەمەن کەسێکی ژیانی چیرۆکی باسی نۆڤلێتە ئەم

 سممااڵن حەڤمدە کچێکممی لەگەڵ خمۆی خۆشەویسممتی ئەزمموونی لە بمماس بماگ فممالش بەشمێوەیەکی پیمماوە ئەم دادەنێمت، نماوەکەی
 «ز» نمماوی و بەکاردەهێنێممت رەمممز نووسممەر دووبممارە کە ئەڵمانیمما، شممارەکانی لە یەکێممک لە. دەکممات «ئاسممییە»  بەنمماوی
 چمۆن نازانێمت کە لەوەدایە کێشمەکە لمێ دەبێمت، ئاسمییا عاشمیی مماوەیەک پماش دەناسمێت، برای گاگینی و ئاسییە لێدەنێت،
 .بکات خۆشەویستییەی لەم گوەزارشت

 
 و دەوڵەمەنمد کەسمێکی باوکی بووە، گاگین باوکی ماڵی خزمەتکارێکی ژنە ئاسییە دایکی لەباوکیەوە، گاگینە خوشکی ئاسییە

 دەمرێممت، ئاسممییە دایکممی کمماتێکیش بکممات، ژنەی ئەم باسممی بەئاشممکرا ناتوانێممت عممادات و عممورف لەبەر بممووە، ئەرسممتۆکراتی
 کە دەکمات کموڕی گماگینی بۆ وەسیەت باوکی دەمرێت، گاگین باوکی پاشئەوەی. دەکات بەخێویی و خۆیی الی دەیهێنێتە باوکی
 سمەردانی دواتمریش و پیترسمبورگ شاری بۆ دەهێنێت خوشکی ئاسییەی دواتر خوشکیەتی، ئەو چونکە و بێت ئاسییە لە ئاگای

 .دەکەن ئەڵمانیا
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 تمێکەاڵوی ئەوەی پماش. دەناسمن «ن»  جەنمابی دانماوە، بمۆ ی< ز»  رەممزی نووسمەر کە ئەڵمانیما لەشمارەکانی یەکێکە لە
 نمماچێتە خێممرا و دەکممات مممامەڵە خممراپ زۆر «ن»  لەوەدایە کێشممەکە بەاڵم دەبێممت، «ن»  عاشممیی ئاسمماییە دەبممنم یەکتممری
 و بەجێممدەهێڵن شممارەکە ئاسممییە، و گمماگین دواتممریش و دەکەوێممت نەخممۆش ئاسممییە لەئەنجامممدا لەبممراکەی، ئاسممییە خمموازبێنی

 بەرەو و دەگەڕێمت بەدوایانمدا و دەبێمت خمراپ زۆر حمالەتێکی تووشی «ن» پاشتر ڕۆژی بۆ دەکەن، سەفەر کۆڵن شاری بەرەو
 لمێ دەبێمت، بەدوایمانەوە هەر ئەویمش دەکەن، لەنمدەن بمۆ سمەفەر ئەوان دواتمریش نایاندۆزێتەوەو هەرگیز لێ دەچێت، کۆڵن
 . ببینێتەوە ئاسییە ناتوانێت کاتێک هی 
 

 خۆشەویستی

 
 حمماڵەتی وەسممفکردنی رێممگەی لە هەوڵیممداوە نووسممەر داگیردەکممات، نممۆڤلێتەدا لەم گەورە پانتمماییەکی خۆشەویسممتی پرسممی

 «ن«سمەرتا نمموونە بۆ. دەردەخات مرۆڤدا لەژیانی خۆشەویستی گرنگی و بکات تەوزیف ئاسییە و «ن»  نێوان خۆشەویستی
 .دەگۆرێت ژیانی ئاسیا ناسینی پاش بەاڵم نەدەدا، بەژیان گرنگی هی 
 

 : دەڵێت ەو «ن»  لەزاری لەمبارەیەوە
 
 زۆر دەکمردەوە، نە خۆشمم سمبەینێی لە تەنمانەت داهماتوو، لە نەک بیمرم دەنما، هەنگماوم ئاشمناکەدا بەجمادە گمۆڵ و گورج -

 . بووم بەدەماخ کەیفخۆش
 ئاسممییە بەدوای شممێتێک وەکممو و دەگۆرێممت ژیممانی بەتەواوەتممی لەدەسممتدەرچووە، ئاسممییەی کە دەزانێممت «ن» پاشممئەوەی بەاڵم
 . بیدۆزێتەوە تاوەکو دەگەڕێت شار شارەو

 
 بەختەوەری

 
 پرسمانە لەو یەکێکیش ووروژداندووە، گرنگی سیاسی و فکری پرسی کۆمەڵێک نۆڤلێتەش ئەم تری، بەرهەمەکانی هەموو وەکو
 :دەڵێت نۆڤلێتەکەوە گێڕەوەری لەزاری ئەمەش «بەختەوەرییە» 
 
 بەخممتەوەری. ناکمماتەوە لەسممبەینێش بیممر و نیممیە لەبیممر هەر دوێنێممی بەخممتەوەری، نیممیە، دوێنیممی و سممبەینێ بەخممتەوەری -

 . ساتێک تاقە بەڵکو ، ڕۆژ یەک نەک ئەویش تەواو، و لەبیرە ئەمڕۆی
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 غەریبی

 
 رووسمی کەسمێکی ژیمانی لە بماس هەوڵیمداوە نووسمەر لێمرەدا تماراوگەوە، ئەدەبمی قماڵبی دەچێمتە نمۆڤلێتە ئەم بڵێین دەکرێت
 هەسمتی دواجمار لمێ ، دووربکەوێمتەوە رووسی شتێکی هەموو لە دەکات حەز کەسایەتییەکە سەرەتا ڕاستە ئەڵمانیا، لە بکات

 : دەڵێت دەبێتەوەو پەشیمان پێشووی هەڵوێستەکەی لە و دەهێنێت بۆ زۆری غەریبی
 
 دووریەکەم خەممممی و نیشمممتمانەکەم بیمممر خسمممتمییەوە لێبمممراوەکەی بەرامە و بمممۆن شمممایننە، گممموڵی لە پمممڕ دی بممماخچەیەکم -

»  دەگموت خمۆمم بە. بنێم هەنگاو رووسیادا خاکەکەی بەسەر و هەڵمژم رووسیا بۆنی بوو لێ حەزم. هات بەخەبەر لەناخمدا
 .دەچێژم ئازاد نیشتمانەکەم لە دوور و نامۆدا خەڵکی لەنێو و بێگانەکان واڵتانی لە بۆچی دەکەم؟ چ لێرە
 

 غەریبممی هەسممتی تمرەوەو واڵتێکممی دەچێممتە کاتێمک دەردەکەوێممت، تمردا تمماکێکی هەممموو لەالی پرسمیارانە هەسممتو ئەم، دیمارە
 . دەبێت زاڵ بەسەریدا

 
 ستایشکردنی ئەڵمان و ئەڵمانیا

 
 بمووە یەکێمک و ئەڵمانیما بەتمایبەتی بمووە رۆژئماوایی شارستانی هۆگری زۆر دۆستۆیڤسکیەوە، پێچەوانەی بە تۆرگنێف دیارە
 هەسممتەی ئەم ڕوونممی بە رۆمانەشممدا لەم بممووە، غەربممزادە کەسممێکی تممر بەواتممایەکی شممۆپنهاوەر، و هیگممل هممزری هممۆگرانی لە

  دەردەکەوێت بۆ نووسەرمان
 
 قوژبن ئەی بێ لێ ساڵوت -

     

 ٢١١٧ی جووالی ١١
 

-------------------------------------------------- 
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 چارەنووسی عێراقی پاش داعش
 

 كماول مووسمڵیان شماری وێكمڕا داعمش و شمەعبی حەشمدی سمۆنگەیەوە لەو و پێچمران تێكەوە موسڵ لە داعش ئاشكراكانی بنكە
 شمارە لەو مووسمڵ ئمازادكردنی پماش بوو قەرار پێشتر كە شەعبی حەشدی ئێستا. نەهێشت پادارییەوە بەسەر ئاداریان و كرد

 بممنكەی دەیەوێ حەشممد كە مانممایەیە بەو ئەوەش و بێممت بەشممدار شممارەدا ئەم ئمماوەدانكردنەوەی لە داوە بڕیمماری بكشممێتەوە،
. كمردووە نمیگەران شمارەی ئەو سموننەمەزەبەكەی خەڵمكە مووسمڵ، لە شمەعبی حەشمدی ممانەوەی. دابنێ شارەدا لەو هەمیشەیی

 جڵەوكردنمی بمۆ بەڵكمو ئاوەدانكردنەوە بۆ نەك رایگەیاندووە ئەوەی پێچەوانەی بە ئێران بندەستی شیعییەی هێزە ئەو چونكە
 . دەمێننەوە شارە ئەو خەڵكی تەمبێكردنی بۆ لەالیەكیشەوە و سوننە خەڵكی

 
 كماری خەریكمی بەردەوام كۆنەبەعسمییەكان لەوەی جمگە و دەسمەاڵتەوە پەراوێمزی خمرایە ئێراق سوننەی سەدام رووخانی پاش

 بەرژەوەنمدییەكانی دژی لە ئێمران كە هەبوون سوننەمەزەبیش گرووپی و تاقم زۆر ئێراقدا، لە بوون تیرۆریستی و تێكدەرانە
 شیعەنشینەكانیشمدا نماوچە لە جمار زۆر تەنانەت و هێنابوون پێكی ئێراق نێو ئەمریكییەكانی سەربازە كوشتنی بۆ و ئەمریكا
 و باشمتر بیمانوویەكی ئێمران و بێ توندتر بەردەوام سوننە و شیعە نێوان شەڕی ئاگری ئەوەی بۆ دەكردن پێ تێكدەرانی كاری

 هەمموو بە شمیعە، دەسمت كەوتبمووە زۆریمنە دەسمەاڵتی كە دیكەشمەوە لەالیەكمی. بێ بەدەستەوە ئێراقدا لە حزوور بۆ زیاتری
 هەمممموو دەسمممەاڵتدارەوە شمممیعەی روانمممگەی لە و دەكمممردەوە سممموننەكان لە بەعسمممیان دەسمممەاڵتی سمممەردەمی تمممۆڵەی شمممێوەیەك

 همی  لە مووسمڵدا وەك گەورەی شمارێكی لە بمۆیە هەر سمزادانە، شیاوی و بەعسیەكە شێوەكان لە شێوەیەك بە سوننەمەزەبێك
 هەرە زۆریممنەی داعممش دەركەوتنممی لەگەڵ تمما یەكتممر دەسممتی دایە دەسممتیان فمماكتەرانە ئەو هەممموو. نەدەپرینگممانەوە تاوانێممك

 بموون مووسڵ خەڵكی ئەوە مووسڵ نێو بۆ داعش لەگەیشتنی بەر و كرد سامناكە گرووپە لەو پێشوازییان مووسڵ خەڵكی زۆری
 .نا وەدەر شارە لەو هوتافكێشان و هەلهەلە بە مالیكییان سوپای

 
 عێراقی پاش داعش

 
 حمماڵی و مماڵ سمەر بممۆ گەڕانەوەیمان لەگەڵ ئەوەیمانە ترسممی سموننەكان. دەوروبەریەتمی و مووسممڵ لە شمەعبی حەشمدی ئێسمتا
 ئەو نەبموون كەم مووسڵیشمدا گمرتنەوەی لە هەر. شمەعبییەوە حەشمدی الیەن لە لێپێچیمنەوە و لێپرسینەوە بەر بكەونە خۆیان

 حەشمدییەكان دەسمتی بە سمامناك و جۆراوجمۆر شمێوازی و ئەشمكەنجە بە لێپێچیمنەوەیەك و دادگمایی همی  بەبێ موساڵوییانەی
 دیمكەش سااڵنێكی بمێنێتەوە، مووسڵ لە شەعبی حەشدی ئەگەر بگرە نەوەستاوە، نەك تۆڵەكردنەوەیە شەپۆلی ئەم. كوژراون
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 شمیعەكان دژی لە مەزەب سموننە تماقمگەلی و گمرووپ ناوچمانە لەو دیمكەش جمارێكی سۆنگەیەوە لەو و دەبێت بەردەوام هەروا
 مەحمماڵە، شممتێكی ئاشممتەوایی و سممەقامگیری بممن، ناوچممانەدا لەم شممیعەكان چەكممدارە هێممزە هەتمما پێممیە بەو و دەبممنەوە قمموت

 نەمممانی و مممان شممەڕی بەاڵم بێممتەوە، شممیعە بەرەنگمماری بتمموانێ نەممماوە لەبەردا وای گیممانێكی سمموننە ئەوەی سممەرەڕای چممونكە
 .دەكەنەوە هەر خۆیان

 
 لەو و عێراقیشممە شممیعەی دەسممەاڵتی پممارێزەری عێممراقە، شممیعەی بەرژەوەنممدیی پممارێزەری كە ئەوەدا لەگەڵ شممەعبی حەشممدی

 كاممڵ لوبنمان باشووری و تاران نێوان شاڕێگەی پالنی بەتەمایە بەڵكو ناكشێتەوە لەمووسڵ نەك شێوەیەك بەهی  سۆنگەیەوە
 هێمرش شمەعبی حەشمدی داعشدا پاش قۆناغی لە كە دەچن بۆ وای شارەزایان و چاودێران لەوەش جگە. بشیپارێزێت و بكات
 سەر بیانخاتەوە و بكا دەر ناوچانە لەو پێشمەرگە ئەوەی بۆ كوردستان هەرێمی دەرەوەی ناوچەكوردستانییەكانی سەر دێنێتە
 .دەكرێ خوێناوی شەڕێكی هەڵگیرسانی ئەگەر حاڵەتەشدا لەو. ئێراق خاكی

 
 ئەمریكا و شەڕی پاش داعش

 
 راشمممكاوانە جمممار زۆر ئێمممران بەرپرسمممانی. كمممردووە ئەمریكممما بە پاشەكشمممەی قۆنممماغ بە قۆنممماغ ئێمممران ەوە 7111سممماڵی  لە

 شمەڕە ئەو سمەركەوتووی ئێسمتا تما و كمردووە ئەمریكایمان لەگەڵ بەغمدا لە بمیكەن، تماران لە دەبموو كە شەڕێك گوتوویانە،
 لێمك لوبنمان باشمووری و تماران نێموان كۆریمدۆری توانیوێتی داعشدا دژی شەڕی لە بەشداربوون بە ئێران ئێستا و بووە ئێران

 ببێمتە بۆخمۆی و بكشمێنێتەوە نێوەڕاسمت رۆژهەاڵتمی لە ئەمریكما بەتەواوەتمی دەیەوێ ئێمران سەرووتر، لەوەش و ببەستێتەوە
 لە سموپایە بەو سەر حەشدی و قودس سوپای پێشڕەویی ئەمریكا ئاخۆ ئەوەیە پرسیار ئێستا. ناوچەكە جڵەوداری و ژەنەڕاڵ
 ئەوەنمدەی دەدات پمێ رێگەیمان یان داعش هاتنی پێش كەوشەكانی نێو دەیانكشێنێتەوە و دەكاتەوە سنووردار سووریا و ئێراق
 بكەن؟ دروست ئیسراییلیش بۆ سەرئێشە و بكەن پێشڕەوی دیكە

 
 و پمممێگە زۆری هەرە بەشمممێكی ئەمریكممما دڵنیممماییەوە بە بكمممات، شمممل بمممۆ جمممڵەوەكەی زیممماتر لەوە ئەمریكممما و بێمممت ئیتمممر

. دەبمێ زۆر هەزینەیەكی بە پێویستی نەبێ، مەحاڵیش ئەگەر بەدەستهێنانەوەشیان و دەدات دەست لە خۆی بەرژەوەندییەكانی
 عەبمادی حەیمدەر دووبمارەی بەسمەركەوتنی دڵمی تەنیما و نەمماوە لەبەردەسمتدا دەسمەاڵتێكی همی  ئەمریكما ئێراقدا لە ئێستا
 كماتی ئەمریكییەكمان نەیمدۆڕێنێ، عەبادی كە ئەوەشدا پێناو لە هەر ئێراقدا، لە ئەمریكییەكانە هیوای دوا ئەوەش و خۆشە

 کوردستان هەرێمی ریفراندۆمەكەی دەسنیشانكراوی
     

 ٢١١٧ی جووالی ٢١
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 داعشەكانی تاران كوردزمان دەرچوون

  
 حاجیلەکی ڕاسان

 
 لە بنەڕەتممدا لە ئەوان چممونكە. دەكەن قسممە زمانێممك چ بە نیممیە گرینممگ ئیسممالمییەكانیش تیرۆریسممتە رەوتە بمماقی و داعممش
 بمكەن قسمە كموردی بە ئەوان. هەڵنەمماڵیوە جیهمانە ئەم كماولكردنی بمۆ قۆڵیان دیاریكراودا خاكێكی و میللەت و زمان پێناو
 ئەو هەر. ئیسمالمە یەكگرتمووی ئمۆممەتی نماوی كە دەكەن شمەڕ شمتێكدا پێنماو لە دیمكە، زمانێكی هەر بە یان توركی بە یان

 هەنماردە جیهمان سەرانسمەری بمۆ ئێمرانەوە لە ئیسمالمی شۆڕشمی كە دا فتموای پێناویدا لە خومەینییش ئامانجەی و ئایدۆلۆژی
 .بكرێ

 
 دەسممتەواژەكانی لە رقممی ئەوەنممدەش سممەد ئەمممریكییە، و ئەورووپممی و تممورك و فممارس لە رقممی چممۆن وەك كوردزمممان، داعشممی
 و دەزانمێ كموفر و جەهمل نموێنگەی بە شمتانە ئەو هەمموو بگمرە و كموردە دەوڵەتمی و كمورد ئااڵی و كورد خاكی و كورد زمانی

 لە كوردزمانەكممان داعشممە بمموو دوێنممێ هەر. دەزانممێ جیهممادەكەی لە بەشممێك و خممۆی سەرشممانی ئەركێكممی بە لەناوبردنەكەیممان
 سمەربڕینی بە خراپتمر لەوەش و دەكرد دەسەاڵتەكەی و خەڵكەكەی و كوردستان هەرێمی لە هەڕەشەیان كەركووكەوە و مووسڵ

 ئەركێكممی كەوابمموو دیممالنەن پێشمممەرگە ئەو هاوزمممانی ئەوان چممونكە وابمموو پێیممان و بمموو كێبەركێیممان دیلەكممان پێشمممەرگە
 . ببڕن سەریان بۆخۆشیان هەر شەرعییە

 
 بەرهەممی بەڵكمو نەبمووە، كمورد میللەتمی ممافخوازیی و كموردایەتی بیمری بەرهەممی كوردسمتاندا لە ئیسالمی توندئاژۆی هزری

 و كمورد نەتەوەی ناسیۆنالیسمتیی و كموردایەتی بیمری دژی لە و ئێمرانن پاسمدارانی سوپای و ئیتالعات چەوتەكانی سیاسەتە
 رۆژهەاڵتمی نێمو لە ئیمكاناتێكیمان هەمموو كمورد جموواڵنەوەی الوازكردنمی و هزرە ئەو تواندنەوەی دواجار و پەراوێزخستن بۆ

 رۆژهەاڵتممی گۆڕەپممانی نێممو لە دان پممێ رێگەیممان و نممان ئیختیممار لە گەورەگەورەیممان مزگەوتممی و كممرا دابممین بممۆ كوردسممتاندا
 ئەنسمارو لە ئیسمالمی تونمدڕەوی همزری دەیمانزانی بماش ئیتالعماتیش و پاسمداران سموپای چمونكە. بمكەن چاالكی كوردستاندا
 پەرەگرتنیمان و گەشمەكردن بمۆ رێگەپێدانیان و پەروەردەكردن و، كوردن ناسیۆنالیزمی دژی هەموویان داعش تا ئەلیاعیدەوە

 پاسمداران سموپای و ئیتالعمات سمەرەكیی ئاممانجی بچمنەوە كوردایەتیمدا و نەتەوەیی هەستی بەگژ ئەوەی بۆ ئامادەكردنیان و
 .هەڵدەگرت كەمتری تێچووی ئەوان بۆ ئەوەش و بوو
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 سمموپای و ئیتالعممات وەزارەتممی شممەڕی دیممكەی الپەڕەیەكممی داعشممەوە، كوردزمممانبوونی مەسممەلەی بە نممانخواردن ئێسممتا، جمما
 ئمممێمە ئەگەر بڵمممێن، غەیرەكمممورد خەڵكمممی بە دەیمممانەوێ ئیتمممر ئێسمممتا. كمممورد دژی ئێمممرانە رێژیممممی گشمممتی بە و پاسمممداران

 سممیناریۆ لەو یەكەم سمموودمەندی بڵێمین، دەبممێ دیسممان بمۆیە. دەتممانخۆن تماران نێوەنممدی لە دێممن ئەوەتما كممورد نەتانپمارێزین
 .ئێرانە ئیسالمییەكەی رێژیمە تاران، تیرۆریستییەی
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 كەڵەوەكێشیی ئێران و ریفراندۆمی هەرێمی كوردستان

 
 بە تەواو عەرەب شمیعەی ئیتمر كە كاتێكدا لە بەتایبەتی ئێراق لە ئەمریكا كشانەوەی بە. دۆڕاند ئێران بە ئێراقی ئەمریكا

 كەوتە ئێمراق كمردەوە بە گرتبوو،م واڵتەدا ئەو سوپای و دارایی و جۆراوجۆرەكان دامودەزگا بەسەر دەستیان ئێران پشتیوانیی
 ئەویە لەبمری بەاڵم تمارانە دەكمات حموكم بەغمدا لە ئێستا ئەوەی ئیتر. تاران دەست كەوتە بەغدا جڵەوی و ئێران بندەستی

 . دەردەكا ئەمر و دەكا قسە عەرەبی بە بكا، قسە فارسی بە
 

 خەونێكمی هەر ئەوان الی بموو سماڵ چل كە وەدیهات خەونەی ئەو گرت، بەدەستەوە ئێراقی كاروباری جڵەوی كە ئێران رژیمی
 بە كردبممموو دەسمممتیان شمممیعیدا ئیسمممالمی ئیمپراتمممۆریی دامەزرانمممدنی شممموێن بە بممموو دەمێمممك ئەوان. دی هیچمممی و بممموو رووت

 شماراوە زلهێزەكمان چماوی لە نە ئەوەش. كردبموو دروسمت ئاژاوەگێڕییمان ناوەنمدی كۆمەڵێمك ناوچەكەدا لە و پەلوپۆهاویشتن
 . ناوچەش واڵتانی و خەڵك چاوی لە نە و بوو
 

  بەاڵم ئەسەد، بەشار رژیمەكەی و حیزبواڵ و حەماس بگەیەنێتە یارمەتییەكانی ئاسمانەوە رێگەی لە دەبوایە ئێران جاران
 تما تمارانەوە لە رێمگە ئیتمر ئێمران، پاسمدارانی قودسمی سوپای بە سەر شەعبیی حەشدی سەركەوتنی و مووسڵ كەوتنی پاش
 دەتموانێ تێچوو كەمترین بە ئێران و یەك سەر خراوەتەوە ئیسراییل سنوورەكانی و گواڵن بەرزاییەكانی تا لەوێشەوە و دمشق

 سمموپای بە سممەر بەدری سمموپای لە بەشممەش ئەو و حیزبممواڵ و ئەسممەد سمموپای بگەیەنێممتە خممۆی لۆجسممتیكییەكانی یممارمەتییە
 خەریمكە ئێمران ئیتمر پێمیە بەو. تێدەكۆشمن ئێمران بەرژەوەنمدییەكانی پاراسمتنی بمۆ ئێراق و سووریا لە كە پاسداران قودسی
 .راكێشاوە پێی سەفەوییش سەردەمی سنوورەكانی لە زیاتر
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 و هێمز هەنمدێ ئەگەرچمی نیمیە، ئێمرانەوە بەدەسمت كمردەوە بە شموێنێكە تماقە كوردسمتان هەرێمی دەبینن كە سۆنگەیەوە لەو
 دەرەوەی لە لەوەی جمگە كوردسمتان هەرێممی یەك لەسمەر بەاڵم دەكات، پێ یارییان فشار كارتی وەك و بەدەستەوەیە الیەنی

 دیمماریكراوی وادەی لە رۆژ بە رۆژ و دەدات خمۆی بڕیمماری سمەربەخۆییانە و پاسممداراندایە سموپای و ئێممران ئەممری و دەسمەاڵت
 دەڵمێن راشمكاوانە و پەلەقماژە كەوتموونەتە واڵتە ئەو سموپاییەكانی بەرپرسمە دەبێمتەوە، نزیك سەربەخۆیی ریفراندۆمەكەی

 بە ئانیەسمت بە پمارچەیەدا لەم كمورد میللەتمی رەوای داوای و ریفرانمدۆم و بكرێمت پارچەپمارچە ئێمراق نماكەین قبووڵ ئێمە
 عەلمی واتە رژیمم دەسمەاڵتداری و بڕیاردەر بەرزترین پێشتریش هەڵبەت. دەكەن دژایەتیی و دەبەن ناو ئەمریكی پڕۆژەیەكی
 پڕۆژەیەكمی بە ئانیەسمت بە ممیللەتەی ئەم رەوای و مێژوویمی داوای ئەویمش و دەربڕیبموو خمۆی دژایەتیمی راشكاوانە خامنەیی
 .كردبوو ناودێر ئەمریكی ئیسراییلی

 
 جیمانەبۆوە بەشمێكی بە كوردستانیش رۆژهەاڵتی چۆن وەك دەزانێ خۆی بندەستی ئێراقی لە بەشێك بە هەرێم ئێرانە هەرچی

 و وێكمڕا كوردسمتان بەاڵم. بگرێ ریفراندۆمەكە بەڕێوەچوونی بە پێش ئەوەیەتی پەلەقاژەی بۆیە دەدات، لەقەڵەم ئێران لە
 لە ئەوەیە دیممممممكە ئمممممماوارەبوونێكی و كمممممماولبوون لەبەردەم رێممممممگە تمممممماقە دەشممممممزانێ و داوە خممممممۆی بڕیمممممماری یەكممممممدەنگ

 .هەبێت ناسنامەیەكی و ئااڵ نەتەوەیەكگرتووەكان
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 رژیمی ئێران، شێرپەنجەی رۆژهەاڵتی ناڤین
 

. دەكمات بەهێزتر ناوچەكەدا لە خۆی پێگەی رۆژ بە رۆژ ئاوا دەكا، رەگاژۆ رۆژ بە رۆژ كە شێرپەنجەیەك وەك ئێران، رژیمی
 بڕیمماردەری و حمماكم بە بمموو لێهممات وای تما كممرد پممتەو خممۆی پێمی شمموێن جۆراوجممۆر بیممانووی بە وردەوردە 7111 پماش ئەگەر

 بگممرێ دەسممت تەواو شممەعبی حەشممدی دروسممتكردنی بە رەخسمما بممۆ ئەوەی هەلممی داعممش همماتنی لەگەڵ و بەغممدا راسممتەقینەی
 پاڵپشممتی بە بمموو سووریاشممەوە خەڵكممی راپەڕیممنەكەی لەپمماش لەوالشممەوە ئێراقممدا، حمموكمەتەكەی سممەربازیی بمماڵی بەسممەر

 كەس هەزار سمەدان و بموون ئماوارە واڵتە ئەو خەڵكمی ملیۆنمان سۆنگەیەوە لەو و كرد رزگاری رووخان لە و ئەسەد رژیمەكەی
 نێموان سنوورەكانی سەر لە و ئێراقە و سووریا واڵتی هەردوو راستەقینەی دەسەاڵتداری ئێران رژیمی ئێستا ئیتر. چوون تێدا

 سمەرەكیی كمۆڵەكەی نەشماردەوە لەكەسمی كە یەمەنمیش لە. ئیسمراییل لە هەڕەشمەیە و ممانۆڕدان خەریكمی ئیسمراییل و سووریا
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 گەیانمدە خمۆی یارمەتییەكمانی فمڕۆكە بە بوو واڵت یەكەم قەتەر سەر خرایە كە گەمارۆیەشدا لەو و حووسییەكانە پشتیوانی
 .واڵتە ئەو
 

 كە كوردسمتان باشمووری. كوردستان باشووری هەرێمی سەر بۆ بەتایبەتی دنیا هەموو سەر بۆ هەڕەشەیەكە ئێران رژیمی ئێستا
 و راشمكاوانە جار دوو ئێستا تا ئێران رژیمەكەی رێبەری خامنەیی عەلی بكا، سەربەخۆیی ریفراندۆمی ماوە مانگی دوو تەنیا

 نمماو ئەمریكاشممی بەرنممامەی و فیتممنە بە و راگەیانممدووە كوردسممتان هەرێمممی سممەربەخۆیی لەگەڵ خممۆی دژایەتیممی راسممتەوخۆ
 كە ئێمراق شمەعبیی حەشدی و قودس سوپای بۆ پەیامێكە ئێراندا، دەسەاڵتی ئاستی بەرزترین لە دژایەتیكردنە ئەم. هێناوە
 حەشمدی لەوانەیە رادەمماڵرێن، تەواو ئێراقمدا لە داعش پێگەكانی ئیتر كە داهاتوودا مانگەكانی لە بۆیە. بن هەست لەسەر
. وەرسممووڕێنن كوردسممتان خمماكی و پێشمممەرگە سممەنگەرەكانی بەرەو چەكەكانیممان رووی قممودس سمموپای فەرمانممدەیی بە شممەعبی
 لەم ئێسمتاش و دەكات كورد داواكانی سەیری ئەمریكا پرۆژەیەكی لە بەشێك وەك بەڵكو كورد مافی وەكوو نەك ئێران چونكە

 و ئەمریكما بەتمایبەتی زلهێزەكان و بەرژەوەندییەكانە شەڕی شەڕ پارچەپارچە ئێراقێكی و سووریا كەالكی لەسەر ناوچەیەدا
 ئەم خەڵكمممی ئمماوارەیی و دەربەدەری و مممماڵوێرانی و گەالن مممافی نمماڕەوایی یمممان رەوابمموون لەبەرچممماوگرتنی بەبممێ رووسممیا
 بەردەوام رووسمیا، دەسمت هەمیشمەیی داردەسمتێكی وەك ئێمران نێوەشدا لەو و خۆیانە بەرژەوەندییەكانی شەڕەقۆچی ناوچانە،

 زەقتممر كوردسممتان هەرێمممی سممەر بممۆ مەترسممییەكەیان لێممرەدا جمما. بممدات ئەمریكمما بەرژەوەنممدییەكانی لە زیممان مڵومممۆیەتی
 دەكەن سمەیر ئەمریكما بەرژەوەنمدییەكی و پڕۆژە وەك كوردستان سەربەخۆیی ئانیەست بە یان بێ باوەڕەوە بە كە دەردەكەوێ

 .دەدەنەوە لێكی و
 
 و كێشممەخوڵیێن هەر دنیممادا سەرانسممەری لە بگممرە نمماوچەیە لەم نەك ئێممران رژیمممی رابممردوودا، دەیەی چمموار لە گشممتی بە

 لە نمماوچەیە ئەم لەوانەیە نەكممرێ، چارەسممەر ئەگەر همماتووە، لممێ گەورەی شممێرپەنجەیەكی وەك ئێسممتاش بممووە، فیتنەگێممڕ
 .ماڵوێرانكەر شەڕێكی ئاگری سووتەمەنیی ببێتە ئەوانەوە سۆنگەی
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 وەرگێڕان وەك هونەر و بەرپرسیارێتی
 
 وەرگێمڕان، كماری داوەتە دەسمتی جار یەكەم نەتەوەیەك چ و، سەردەمێكە چ هی وەرگێڕدراو دەقی یەكەم نییە ڕوون كەس لە

 لەو. ئینسمممانەكان ژیمممانی پێویسمممتییەكی بمممووەتە زمانمممدا، داهممماتنی لەگەڵ وەرگێمممڕان بڵێمممین دەتممموانین ڕاشمممكاوانە بەاڵم
 هەسمت زیماتر ڕۆژ بە ڕۆژ بگرە نەبووەتەوە، كەم پێویستبوونەكەی لە نەك زەماندا تێپەڕبوونی لەگەڵ وەرگێڕان سۆنگەیەوە،

 زممان لە مااڵواییممان هەتاهەتمایە بمۆ ئیتمر كە نمابێ، وەرگێمڕان بە پێویستمان ئێمە ڕۆژە وئە. دەكەین پێویستبوونەكەی بە
 .دابێ گاڵە خۆمان لەسەر پێداویستییەكانیشمان و پێویستی هەموو ی دەرگه و كردبێ

 
 سوودی وەرگێڕان

 
 و دیمار هەرە وێسمتگە  لمه یەكێمك. بكەیمن وەرگێمڕان سموودەكانی باسمی دەتموانین مێژوویمی، نموونەیەكی چەند هێنانەوەی بە

 جیهمان بەسمەر دەموسماتەیش ئەم هەتا كاریگەرییەكانی كە ئەوروپایە ڕێنیسانسی چاخی مرۆڤایەتی، ژیانی كاریگەرییەكانی
 ناوەڕاسمتدا سمەدەكانی سمەردەمی لە. وەرگێمڕانە بەرهەممی ڕێنیسمانس. نەبمڕاوەتەوە و مماوە مرۆڤمایەتییەوە و ممرۆڤ ژیانی و

 كەسمێكی كماتەی ئەو. هاوێشمتبوو پەلوپمۆی ئیسمپانیا چەقمی هەتما و بموو خۆیمدا گەشەی لووتكەی لە ئیسالم شارستانییەتی
 فەلسمممەفەدا و عەقمممڵ بەگمممژ شمممەریعەتزانەكان هێشمممتا و چووبممموو ڕۆ یۆنانمممدا فەلسمممەفەی قممموواڵییی بە" ئیبنولڕوشمممد" وەك

 غەزالمی ممحەمەدی و، بموو چەلەحانێیمان و مشمتومڕ ڕۆژ و شەو عەباسییەكاندا دەرباری لە هزرییەكان ڕەوتە نەهاتبوونەوە،
 بە ئیبنولڕوشممد دەمەی ئەو نەدابمموو، فەیلەسممووفانی سممەری فتمموای و نەنووسممیبوو ی"الفالسممفە تهافممت" ئیبنولڕوشممد، داخممی لە

 ناوەڕاسمتدا سمەدەكانی گێژاوی لە ڕۆژاوا جەنگەدا لەو ،"دووەم ئەرستۆی" دەگوت پێیان و دەناسرا یۆنان فەلسەفەی ڕاڤەكەری
 الق و دەسمت و سمووتاندن حموكمی كانمدا بیروباوەڕه پشمكنینی كانی دادگه لە ئازادیخواز و جیابیر خەڵكی ڕۆژانە و ببوو نوقم

 التینمی، زممانی سمەر بمۆ ئیبنولڕوشمدەوە بەرهەمەكمانی وەرگێڕانمی سمۆنگەی لە بەاڵم. دەبمڕدرایەوە بمۆ سێدارەیان و پەڕاندن
. بممووژانەوە و دەرێ همماتنە كلێسمماكان تمماریكی و تەسممك جمموغزی لە و دۆزیممیەوە كۆنیممان یۆنممانی بیممری گەنجیممنەی ئەوان

 لە نمممامیلكەیەی و كتێمممب هەمممموو ئەو وەرگێڕانمممی وەرگێمممڕانن؛ قەرزبممماری هەیمممانە ئەوەی ئەوان بمممێ، لەگەڵمممدا ئێستایشمممی
 و فەلسمەفە ڕاڤەی و لێكمدانەوە و بەدواداچموون و خوێنمدنەوە بەرهەممی و، دەردەچموون دراوسێیاندا ئیسالمییەكەی ئیمپراتۆرە

 .بوون دیكەوە الیەكی لە كەالمییەكان مشتومڕی و چەلەحانێ و، الیەك لە كۆن یۆنانی ئەدەبی
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 عەشمیرەتگەرایییەی و خێڵەكی عەقڵی تاریكەی سەردەمە لەم و، وەرگرین وەرگێڕان لە سوود ئاوا دەتوانین ئێمەیش كەوابوو،
 و پێگەیشممتوو گەالنممی جیهممانبینیی و نەریممت و داب و لتوور كممه لەوەی جممگە وەرگێممڕانەوە سممۆنگەی لە. بممین دەربمماز ئێسممتامان
 لۆژییەكانیان تەكنممه و پیشممەیی و هممزری بەرهەمە لە كەلممك خۆمممان پێشخسممتنی بممۆ دەتمموانین هاوكممات دەناسممین، تێگەیشممتوو
 بەڵكمموو بممدەیت، بەفیممڕۆ هەڵەكممردن و تمماقیكردنەوە بە خممۆت كمماتی تممۆ نمماهێڵێ كە ئممامرازێكە، ئەمممڕۆ وەرگێممڕان. وەرگممرین
 دەكەوێمتە وەرگێمڕان بە هێنماوە، بەدەسمتیان دڵخمواز ئەنجمامێكی وەك هەڵە و تماقیكردنەوە پماش پێشكەوتوو گەالنی ئەوەی

 و مماریفەت ئاسمۆی و كەوشمەن سۆنگەیەیشمەوە لەو و، كموردی كتێبخمانەی دەوڵەمەنمدبوونی همۆی دەبێتە وەرگێڕان. بەردەستت
 وەك بەسمموود، بممابەتێكی و نممامیلكە و كتێممب هەر وەرگێڕانممی یممانی. دەبممێ بەرفرەوانتممر ڕۆژ بە ڕۆژ كممورد تمماكی تێگەیشممتنی

 پەنجەرەكمانی چەنمدی بمۆیە بڕوانیمت؛ لەوێموە و بمكەنەوە بمۆ ڕووناكمت پەنجەرەیەكمی و بیت تاریكدا ژوورێكی لە تۆ ئەوەیە
. دەبێممت بەرباڵوتممر ماریفەتممت و بیركممردنەوە و ڕوانممین ئاسممۆی بممن، گەورەتممر و زیمماتر دەژیممت تێیممدا ی(دنیممایە) ژوورە ئەم

 دێ؟ لەدەسمت چمیم چیمیە؟ ممافم چیمیە؟ ئەركمم هماتووم؟ بمۆ هماتووم؟ چمۆن چمیم؟ كمێم؟ من: پرسیارەكانی ئیتر كە لێرەوەیە
 ئەو و دڕۆن ممنەوە پمێش لە ئماوا كەسمانەی ئەو بمگەمە چمۆن سمتاوم؟ وه جیهمانەدا ئەم كوێی لە بكەم؟ چۆنی و بكەم چ دەبێ

 گمممووران دەی،. دێمممن مێشمممكتدا بە چەشمممنە لەو دیمممكەی پرسمممیاری سمممەدان بگمممرە و دەیمممان و، كەوتمممووم؟ دوا لێیمممان هەممممووە
. خۆناسمیندا بەدوای ممرۆڤە پشمكنینی و كمنە و گەڕان سمەرەتای مرۆڤمدا، مێشمكی لە پرسمیار پشكووتنی و( نوێ بووژانەوەی)

 همی  مرۆڤێك ئەی باشە بكات؟ خۆی لە پرسیارانە ئەم چۆن داخستبێ، خۆی لە ڕۆچنەكانی و  دەرگه هەموو كە مرۆڤێك ئیتر
 هەڵكشان؟ و دۆزینەوە و گەڕان بكەوێتە چۆن نەبێ، مێشكیدا لە پرسیارێكی

 
 وەرگێڕان وەك هونەری گواستنەوەی مانا

 
 بمۆی ئەوەی هەممیش و وەردەگێڕیت لێی زمانەی ئەو هەم زمان، زانینی. نییە زمانێك چەند یان دوو، زانینی تەنیا وەرگێڕان

 وەرگێمڕان ئەوان، بەبمێ كە هەن دیكەیمش شتی هێشتا بەاڵم وەرگێڕانن، بنەڕەتییەكانی و سەرەتایی پێویستییە وەردەگێڕیت،
 ئێسمتا تما دەقمانەی ئەو هەشمتای سمەدا وەك دەبێمت؛ ئەسمتەم خوێنمدنەوەی و دەبێمت تەق و ڕەق و وشمك وەرگێڕدراو دەقی و

 سمەرەكییەكە بنەمما دوو هێنمدەی كە وەرگێڕانمدا، لە دیمكە خماڵێكی سمەر بخەیمنە تیشمك پێویسمتە لێمرەوە. كموردی كراونەتە
. ە"وەرگێمڕان همونەری: "خماڵەیش ئەو نمادەنێ؛ گموێی یمان نایزانن، یان وەرگێڕەكانمان زۆری هەرە زۆربەی مخابن و، گرینگە
 .وشە و ڕستە ئاوازی ناسینی واتە وەرگێڕان هونەری

 
 كموردییەكە دەقە لە وەرگێڕان بۆنی كە شێوەیەك بە خۆتدا، زمانەكەی لە دەقەكە سەرلەنوێی داڕشتنەوەی بە خۆماندووكردن

 ئەو بەاڵم دەخمموێنێتەوە بیممانی دەقێكممی بكممات هەسممت. دەخمموێنێتەوە وەرگێممڕدراو دەقێكممی نەكممات هەسممت خمموێنەر و نەیەت
 لە نەك دەكممات باسممی دەقەكە كە بێممت لتوورەوە كممه ئەو و جوگرافیمما و شمموێن و بیانییەكممان نمماوە ڕێممگەی لە  هەسممتكردنەی
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 تمۆ مانمایەیە بەو دەق كورداندنی وایە پێیان كەس زۆر. برینگەوە و وشك و تەق و ڕەق و داڕێژراو بێسەروبەر ڕستەی ڕێگەی
 كوردانمدن ئەوە"... ممزگەوت" بنووسمیت ،"كلێسا" بری لە و" یاقوب" بنووسیت ،"ژاكوب" ناوی بری لە"... مەال" بكەیتە" قەشە"

 یمانی. ڕسمتەیە كموردانەی داڕشمتنەوەی گمرینگە، بەالمەوە وەرگێڕێمك وەك من ئەوەی. دەق لە خیانەتە و غەدر بەڵكوو نییە،
 ڕسمتەیە ئەم نەكما هەسمت خموێنەر كە ڕسمتەیەكدا لە ئەویش داڕێژیتەوە، زیادەیەك و كەم هی  بەبێ نووسەرەكە پەیامی تۆ

 كوردیمدا وەرگێڕانی لە ئەمڕۆ ئەوەی ئاخر. دێ لێوە دەقەكەی ئەسڵیی زمانی نەخێر یان دراوسێكانمان، زمانی ڕێزمانی بۆنی
 ئەو لەگەڵ نەك كمموردی، زمممانی لەگەڵ وەرگێڕەكانمممانە نممامۆبوونی دەنمموێنێ، خممۆی دوورەوە لە پەتممایەك و نەخۆشممی وەك

 الپەڕەیەكمی ممانگیش شمەش بە بسمتێنی، لمێ فارسمییەكەی قامووسە كوردستانەدا، لەم هەیە وەرگێڕ. وەردەگێڕن لێی زمانەی
 كموردییەكەی دەقە وەختێمك چمونكە. دەزانمێ باشمتر كموردییەكەی لە فارسمییەكەی هەر حاڵەیشمەوە بەو! ناكرێ تەرجومە پێ

 دەسمبەجێ گەیشتووە، تێ یەكەم دەقی مانای لە خراپ یان نازانێت، فارسی كە بكەیت بەوە هەست لەوەی بەر دەخوێنیتەوە،
 .نازانێ كوردی وەرگێڕە ئەم دەبێتەوە ڕوون لێت
 

 زممانە ئەو یمانی. نماكەنەوە جیما لێمك ڕۆژنمامە زممانی و كتێمب زممانی كمورد، وەرگێمڕی ئەوەیە دیمكە هەسمتیاری زۆر خاڵێكی
 بەو كتێبەكمانی ،"صمحوفی" زممانی نماوە ناویمان و دادەڕێژرێمت پمێ ڕاپمۆرتی و هەواڵ ڕۆژنامەكانمدا لە ڕووكەشمەی و سەقەت
 وەڕەزبمموون بەبممێ بتوانێممت تاسممەبار خمموێنەرێكی كوردییممانەی، كتێممبە ئەو دەگمەنممن بممۆیە. دادەڕێممژنەوە و دەنووسممنەوە زمممانە

 .بكات تەواویان و بیانخوێنێتەوە
 

 وشەی كوردی لە وەرگێڕاندا

 
 كە عەرەبییمانەیش و تموركی و فارسمی وشمە ئەو تەواوی خۆمان، زمانەكەی ڕەسەنەكانی و خۆماڵی وشە لە جگە من، ڕای بە

 و نمین بێگانە ئیتر گرتووە، خۆمانیان زمانەكەی ڕەنگی و بۆن و تام و كردوون دەستەمۆی و هێناون بەكاری كورد لەمێژساڵە
 كە وشمەیەك مەرجەی بەو زممان؛ هەژاركەوتمنەوەی همۆی دەبێمتە زمان، ی دەرگه داخستنی. دەرێ بكەینە دەریان نییە پێویست
 لەوەتەی كمورد. وەرگیمراوە عەرەبمی ی"تعریف" لە كە" تاریف" وشەی وەك بیتوێنیتەوە زمانەكەتدا لە بتوانی دەگریت، وەری

 ...مەكە خۆت تاریفی ئەوەندە كاكە. نایە تاریف لە جوانییەكەی: دەڵێ دێ وەبیرمان
 

 مەحمموودەی ئەو واتە ،"زوال بمی محممود" ئەسمڵدا لە"... نیمیە بێزەواد مەحموودی لە ئاگای" زەواد بێ مەحموودی" وشەی وەك
 لە دێنمێ، بەكماری ئەنگوسمتەچاو بمۆ كمورد كە ،"تاریكەسمەالت" وشمەی وەك كمردووە؛ لمێ ئماوای كورد كەچی نەمرە، و نامرێ
 .دیكە وشەی سەدان و، هەیە دیكەی مانایەكی عەرەبی ی"الصالة تارك" كاتێكدا
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 خمماوەنی كە ئەوەیە ئەویممش گرتممووین، بەرۆكممی دیممكە پەتممایەكی مەسممەلەیە، لەو جممگە كوردیممدا وەرگێڕانممی لە ئەمممڕۆ ئممێمە
 و نیمیە ئمێمە نماوچەی و مەڵبەنمد همی وشمەیە ئەم: "دەڵمێن و جمواب دێمنە نووسمەر و وەرگێمڕ لە چاپخانەكانممان و وەشانگە
 جڵەوكردنممی و بەرتەسممككردنەوە. گرتممووە زمانەكەمممانی بەرۆكممی و، نەگبەتیممیەكە قسممەیە ئەم." نممایزانن ئممێمە الی خەڵكممی
 كموردیی زممانی لە دیمكەیە غەدرێكمی نمازانن، وشمانە ئەو مانمای ممن خموێنەری كە بیانووەوە بەو وەرگێڕ، و نووسەر قەڵەمی
 ئەركممی حاڵێكممدا لە خمموارەوە، دادەبەزێنیممنە سممەرەوەڕا پەیممژەكەی لە دەق و نووسممەر ئممێمە كە مانممایەیە بەو ئەوە. دەكەن
 بمری لە لێمرەدا. بكماتەوە بەرزتمر پێگەی و جێگە و سەرەوە كێشێتە هەڵی و بگرێت خوێنەر دەستی ئەوەیە نووسەر و وەرگێڕ

. دابنمێ دەقەكەی بمۆ فەرهەنگۆكێمك بمكەن وەرگێمڕ و نووسمەر لە داوا با لەرزۆكانە، بیانووە بەو دەق بژاركردنی و هەاڵواردن
 دەربكەیمنە زمانەكەممان كۆمماری لە نماوچە فیسمار و فاڵن دەستەواژەی و وشە كۆمەڵێك بیانوویەك بە جارەو هەر ئێمە ئەگەر
 كمارەیش بەو و، دەكەیمن پمێ قسمەیان خۆمانمدا شمارەكەی لە كە دەمێنمێ پمێ وشمەیەمان كۆمەڵە ئەو تەنیا وردەوردە دەرەوە،
 نووسمەر و شماعیر هەمموو بەرهەممی و نووسراوەكان هەموو ئەوەی هۆی دەبینە دەكەین، الواز و هەژار زمانەكەمان لەوەی جگە
 .نەبێ جیاوازییەكیان هی  و بچن یەك لە وەرگێڕەكانمان و
 

 زمانی میدیاكانی كوردستان بە نووسین و پەیڤ و وەرگێڕانەوە

 
 نایمانەوێ حاڵەتەیشمدا، لەو تەنمانەت. دەكەن كموردی زممانی سمەیری پەیمام گەیانمدنی ئامرازی وەك كوردستان، میدیاكانی

 و ئمامێر حماڵەتەدا لەو بمێ، گەیانمدن ئمامرازی زممان دانێمین وای ئەگەر. وەرگمرن لێ كەلكی بەباشی و باش ئامرازێكی وەك
 لە" ممیالن" چەكمی پێشممەرگەدا سمەنگەری لە وەك دەپێكمێ؛ باشمتر مەبەسمتەكەت بمێ، باشمتر و پتەوتمر چەندی ئامرازەكەت

 و ڕاگمممرێ بەخممماوێنی فیشمممەكەكانی ئەوەی بمممری لە پێشممممەرگەیەك حممماڵەتەدا لەو دانمممێ وای. بممموو كممماریگەرتر" ئمممارپیچی"
 هەڕەمەكمی وا هەر سمێرەگرتنیش بمری لە و، فیشمەكدانەوە نێمو بخماتە سەروبن فیشەكەكەی بێنێ بكا، چەور جوان چەكەكەی

 همی  میمدیاكان. هماتووە لمێ ئماوای میدیاكانەوە دەست بە كوردی زمانی ئەمڕۆ دەپێكێ؟ خۆی ئامانجەكەی چەندە بكا، تەقە
. خەڵكمیش ڕۆژانەی ئاخمافتنی زممانی سمەر خسمتووەتە خراپیان زۆر كاریگەرییەكی سۆنگەیەوە لەو و، نادەن زمان بە گرینگی
 ێمك"فرممان" نماكرێ قبمووڵ ڕۆژنامەنووس لە میللەتێكدا و واڵت هی  ڕۆژنامەی و میدیا لە كوردی، میدیای و ڕۆژنامە لە جگە

 ئەگەر زممممان شمممێواندنی كەچمممی بمممێ، ڕاپۆرتیانمممدا و وتمممار لە ڕێزمانشمممێوێنراو ڕسمممتەیەكی یمممان بێمممنن، بەكمممار بەهەڵە
. دەگمرن ڕەخنەگرانیش لە گوێ نە و دەكەنەوە ڕاست هەڵەكە خۆیان نە و ئاسایییە كوردیدا میدیای لە نەبێ، نیەستیش بەئه
 لەو كمموردی؛ دەكممرێتە دیممكەوە زمممانێكی لە دەقێممك كە دەنمموێنێ، خممۆ زەقتممر زۆر كمماتە ئەو لێشممێوانە و شممێواندن ئەو ئیتممر

 .ناكا ڕەچاو وەرگێڕان بنەمایەكی هی  وەرگێڕ حاڵەتەدا
 

  و دەكا قسە بیانی سیاسیی كەسێكی یان دیپلۆمات، ئەودەمەی نییە، هاوكات و زارەكی وەرگێڕانی لە گلەییمان لێرەدا
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 تەلەڤزیممۆنێكی لە و كمموردی دەكممرێتە عەرەبیممیەوە لە وێممنە بممۆ وتارێممك كە كمماتەیە ئەو بەڵكمموو كمموردی، دەكممرێنە قسممەكانی
 ئازیزەكەیشممان وەرگێمڕە و،" التعریمف علمی غنمی البیشممركە قموات: "گوتموویەتی عەرەبەكە و، دەبێتەوە باڵو پێگەوە خاوەن
 :كوردی دەیكاتەوە ئاوا
 
 زممان" ،"نمایەن تماریف لە پێشمەرگە هێزی: "دەڵێ كورد حاڵێكدا لە!" پێناسەكردندا لە دەوڵەمەندن پێشمەرگە، هێزەكانی"
 ...و" الڵە پێشمەرگە هێزی پەسنی بۆ
 

 ٢١١٧ی جووالی ٢٧: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی پێنووس: سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 

 
 نامەیەك بۆ هەندێ لە هاوڕێیانم لە حیزبی دیموكراتدا

 
 كە ئەوەنمدەی هەر. بمن سەركەوتوو و دەستكەوت پڕ هەمیشە دەخوازم هیوا دڵمەوە ناخی لە. نەبن ماندوو و بێ لێ ساڵوتان

 شۆڕشمگێڕیتان ئیمتیمازی كۆمەڵێمك ئمێمە چاو لە كردووە، كۆیەتان دەشتی بەشمەینەتییەكانی تەحەمولی زیاتر ئێمە لە ئێوە
 بمزانن دەكەم حەز دەكەم، پێموە شمانازیتان و دەوێمن خۆشمم دڵمەوە ناخی لە ئەوەی وێڕای بۆیە نیمانە، ئێمە ئیتر كە هەیە

 .دەشمێنم و لەگەڵتان هەمیشە شیعرەوە و وشە بە و دانەبڕاوە لێتان رۆحم هەرگبز
 

 :خۆشەویستان
 

 مممن نەبممووە وا ئیتممر بخممرێمەوە، دوور لەنێوتممان راسممتەوخۆم حممزووری لە مممن ئەوەی هممۆی بممووە كە" ممماكەران فیتممنەی" پمماش
 و بەردەواممم هەر ئێسمتاش ممن... نەخێمر ممیللەتەكەم، رەوای بمزووتنەوەی و حیمزب كردبێتە پشتم و خۆمەوە قاوغی بخزێمە

 مەیممدانی كمموڕی قۆنمماغەدا لەم مممن ئیممدی رەنممگە. بەدەسممتەوەیە قەڵەمممێكم بممێ، شمماندا لە تفەنگممم ئەوەی لەبممری ئەوەنممدەیە
 و نەتەوە قەڵغممانی سممینگم ەكەمدانیشممتمان لە بەرگممری پێنمماو لە بممێ خممۆی رۆژی ئەگەر هەرچەنممدە نەبممم، تفەنگهەڵگممرتن

 جمارێ بەاڵم. دەگمرم داگیمركەر دڵمی لە سێرە و دەكەم تیژ لێ جاسووسی چاوی و دەبێ پەلەپیتكە لەسەر دەستم و نیشتمانە
 .نێوتان دێمەوە نوێوە كتێبی بە بەردەوام و وەرگێڕانم خەریكی رۆژانە و پێویستترم بوارە ئەم بۆ قۆناغەدا لەم



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

165 
 

 
 :ئازیزان

 
 لەوێ و لێمرە نەبوو، دیموكراتەوە حیزبی بە پێوەندییەكیشی هی  و هات حیزبدا ئەستۆی بە ناحەق بە فیتنەیەی ئەو پاش
 باوەشممممان ئمممارەزووەوە و تاسمممە و حەز بە سمممەردەمانێك كە كەسمممانەوە ئەو زممممانی لە هاوڕێكمممانمەوە نزیكتمممرین زممممانی لە

 رسمتەیەك. دێ لمێ شماراوەی مەبەسمتێكی بمۆنی كە رستەیەك. دەبیستم نامۆ رستەیەكی ئەوانەوە زمانی لە دەكرد، بەیەكتردا
 5102 سماڵی كە دەگموترێ رووداوانەدا ئەو كمارتێكەریی ژێمر لە ئەوەتما یمان دەگموترێ، ئانیەست بە یان دەكەم هەست كە
 :كە دەگاتەوە گوێم بە جار زۆر بەڵێ. پێشەوە هاتنە ماكەراندا فیتنەی جەریانی لە
 
  خۆی قورسایی خۆی هەر سوڵتانی رەسووڵ: "دەردەبڕن ئاوای یان".... لەخۆی جگە دەزانێ، رەسووڵ قەدری كەس هەموو"

 ".نازانێ
 
 . بكەینەوە شی ئاوا رستەیە ئەم دەمەوێ جا
 

 ئماخر. نەپمرینگێمەوە شموورەییەك و شمەرم همی  لە ممن بڵێمی وەك. بیكەم حەیابەرانەیە و قەبیح كاری چیی رۆژانە من وەك
 لمێ شمەرمی هاوڕێیمانم ئێموەی كە كمردووە شمتێكم چ كمردووە؟ چمیم ممن بڵێن پێم دا. دەگەیەنێ مانایە ئەو تەنیا قسەیە ئەم

 كە دابنمێن هەڵسموكەوتانەم ئەو لەسمەر دەسمت فەرمموون نیمیە پشمتەوە لە خراپمی مەبەستێكی قسەیە ئەم ئەگەر دەی بكەن؟
  دەكەن؟ لێ شەرمیان ئێوە
 

 :بەڕێزان
 

 رێمز و دەگمرێ رەسمووڵ قەدری كەس هەمموو سموڵتانی، رەسمووڵ هاوسەنگەرەكانی لە جگە: داڕێژینەوە ئاوا دەبێ رستەیە ئەم
 راسمتبینی چماویلكەی سموڵتانی رەسووڵ نزیكەكانی هاوڕێ ئیتر ماكەران، فیتنەی پاش بەاڵم. دەگرێ ئەو ئەدەبیی پێگەی لە
 سموڵتانی رەسمووڵ ئەگینما. دەڕوانمن رەسووڵ لە رچیهەرچیوپە و سەرسەری كۆمەڵێك چاویلكەی بە و داوە فڕێ روونبینیان و

 كتێبخمانەی دەوڵەمەنمدكردنی و روونماكبیری بمواری و زممان خزمەتمی خمۆی چركەسماتەكانی هەموو و داناوە رۆژ لەسەر شەوی
 ئەم نیڤییەكمانی و رادیمۆ و مماڵپەڕ و رۆژنمامە و گۆڤمار لە رۆژانە نەزانیبما، خمۆمم قەدری من ئەگەر. كردووە تەرخان كوردی

 دەڵممێن ئێمموە وەك مممن ئەگەر. نەدەدام سمماز لەگەڵ دیمانەیممان و نەدەكممرام بانممگ بەردەوام وەرگێممڕ و نووسممەر وەك هەرێمممەوە
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 ئەم حوكمڕانممانی و سیاسممی و هونەرمەنممد و زمممانەوان و وەرگێممڕ و شمماعیر و نووسممەران نێممو لە ،"كردبممایە سممووك خممۆمم"
 و دەكەن دنیمما سممەیری دووربیممنەوە دیممكەی كممونەكەی لە ئێمموە بەاڵم. نەدەبممووم پلەوپممایەیە و پممێگە ئەم خمماوەنی هەرێمممەدا
. ئێموەن نمازانێ باشەكان شتە قەدری ئەوەی. ئێوەن گۆڕاوە لێ دژەبەهای و بەها جێی ئەوەی. دەبینن پێچەوانەوە بە شتەكان

 بمدەن، پمێ بەرنامەكە بۆ یەكمبەرچاوڕوونی نەهاتن ئێوە جارێكیش تاقە كرد، پێشكەش پەیتووكەم بەرنامەی ساڵ شەش من
 بە كە بیمنەرەی پمڕ بەرنمامە ئەو هەر. بمێ وەاڵممدەر نەتموانێ لە حیمزب، سەر بێتەوە ئەوتۆ گلەییەكی نەمهێشت قەت كەچی

 .كرد بێبەش لێ خەڵكتان بۆقن غەزریوی كەسێكی چەند الساریی و پێداگری
 
. نەكمرد زەرەرێكم هی  بەوالوە قازانج لە ماكەرانە فیتنەی لەو من. دەنێ بەالوە پاكوپیس و تێدەپەڕێ زەمان حاڵ، هەر بە
 ئەو هەم و ناسممی بمماش خممۆمم دۆسممتەكانی هەم مممن كممرد، بەرپایممان كە تەپوتممۆزەدا لەو و ئەوان جیفڕكممانەی و سمممكۆڵ بەو

 و نەخمۆش دەروون كەسایەتییە ئەو. دەشاردمەوە لێ خەڵكیان راستەقینەی روخساری بوو سااڵنێك كە درۆیینانەی زەردەخەنە
 كونمدەبووش تەنمانەت و پەپموولە و مێشموولە بماڵی هەڵموەرینی بمۆ نووسمینەكانیاندا لە كە ناسمی، بوغزانەشمم و رق لە پڕ

 بەڵمێ،. بمووەتەوە كمۆ تێمدا دنیمای پیسییەكانی و چەپەڵی هەموو زەلكاوێكە، راستەقینەیان ناخی دەركەوت كەچی دەگرین،
 نەك ئەوە دەنووسمم، ان"هەجمو" بمۆچی ئەوەیە مەبەستیشمتان ئەگەر. دەیمزانم و زانیموە بماش قەڵەمەكەممم و خمۆم قەدری من

 خەمممی تەنیمما نممیم پەشممیمان هەجویشممم دێمڕە یەك لە تەنممانەت. ئەدەب بمموارێكی بە خممزمەتە بگممرە نیممیە قەڵەم بە بێڕێمزی
  كە قەولێك بەپێی ئەوەمە
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 زمانەكانی كۆماری ئیسالمی ریفۆرمخوازە كورد
 

 ئیسمالمیدا كۆمماری پێكهاتەی نێو لە كە خوێندەوارەی تاقمە لەو بریتین ئێران، ئیسالمیی رژیمی ریفۆرمخوازەكانی كوردزمانە
 دەگەڕێمین، لێیمان ئێمە دەرفەتانەی ئەو بڵێن دەیانەوێ خۆشیان زیرەكانەی سەفسەتەی بە و دەرفەتەوەن كۆمەڵێك شوێن بە

 .دێنن وەدی كوردستان بەشەی ئەو كوردی داخوازییەكانی لە بەشێك
 

  باشترە وا بكەین، ئیسالمی رژیمی كوردزمانەكانی ریفۆرمخوازە ئیدیعایەی ئەو نابەجێبوونی یان بەجێبوون باسی ئەوەی پێش
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 .بدەینەوە سیستەمە ئەو پێكهاتەی لە ئاوڕێك
 
 و" جەوهەر: " دەگموترێ پێیمان كە دەكمرێ پمێ كاریمان بەڵگەهێنانەوەكمان و مشمتومڕ بنەمای وەك چەمك دوو فەلسەفەدا لە
 بەسمەردا گمۆڕانی حاڵەتێكدا هی  لە و نەگۆڕە توخمی جەوهەر یان ماك"... دەركەوتە" و" ماك" بڵێین دەكرێ كە"... عەرەز"

 . دێ بەسەردا گۆڕانی دەركەوتە یان عەرەز بەاڵم. نایە
 

 ویالیەتممی هەبمموونی باسممی پێممداگرانە كە ئێممران، دەسممتووری یممان بنەڕەتممی یاسممای ی771 ئەسممڵی سممەر بچیممنەوە دەبممێ لێممرەوە
 ویالیەتمی. ئیسمالمییە كۆمماری نەگمۆڕی تموخمی و ماك یان" جەوهەر" فەقیهم ویالیەتی ئەسڵە ئەم لەسەر ئیتر. دەكات فەقیهم
 واڵتەوەیە دادوەریمی دەزگمای و یاسا سەرووی لە و گشتی ویستی و خەڵك دەسەاڵتی دەرەوەی لە ئیسالمیدا كۆماری لە فەقیهم

 بەرنممامەیەكی و پممڕۆژە هممی  و نمماكرێ جێبەجممێ ئەو چراسممەوزی بەبممێ ئێرانممدا لە بنەڕەتیممیش فەرمممانێكی و ئەمممر هممی  و
 كە ئیسمالم رێمبەری یمان فەقیهمم ویالیەتمی سۆنگەیەوە لەو. جێبەجێكردنەوە بواری ناخرێتە ئەو رەزامەندیی بەبێ بنەڕەتییش

 لە ئێمران رژیممی سیسمتەمی و دادوەریمیەوەیە و راپەڕانمدن و یاسمادانان دەسمەاڵتەكانی هەمموو سمەرووی لە خمامنەییە، ئێستا
 چمۆن وەك خمامنەیی، بەردەم بچێمتەوە دەبمێ بڕیمارێكیش هەمموو و تاكبڕیمارە و توتالیتمار سیسمتەمێكی ئەسڵەدا ئەو سێبەری

 بمۆ خەڵمك داواكماریی سمەرەڕای و نەهمات پێمك خامنەیی رەزامەندیی و ئەمر بەبێ دواجار رۆحانییش كابینەكەی هەڵبژاردنی
 دیسممان ئەو، البردنممی بە كەچممی ،11 سمماڵی مەرگممی هەیئەتممی ئەنممدامانی لە بمموو یەكێممك كە پممورمحەمەد مسممتەفا البردنممی
 .بووە خامنەیی ئەمری دڵنیاییەوە بە ئەوەش و دانرایەوە هەیئەتە ئەو ئەندامانی لە دیكە یەكێكی

 
 وەك و دەكەن سمەیری ریفمۆرم لەبماری دەرفەتمی وەك و وێڵمن بەدوویمدا ئێمران كوردزمانەكمانی ریفۆرمخموازە ئەوەی گشتی، بە

 دەیمانەوێ ئەوان بەڵكمو نییە، توخمەنەگۆڕەكە لەگەڵ ملمالنێ شێوەیەك بەهی  دەكەن، تەفسیری كورد میللەتی بۆ دەرفەتێك
 كمورد ئەوەی كەچمی. بمدەن پێشان ریفۆرممان روخساری كوردستاندا لە مەسئوولێك چەند و فەرماندار و ئوستاندار گۆڕینی بە
 سمێبەری بەر داپڵۆسمێنەرەكانی دامودەزگما و ئیسمالمی كۆماری نەگۆڕەكەی توخمە مەسەلەی دەناڵێنێ، بەدەستییەوە ئێراندا لە
 بگمرە نیمیە كوردزمانەكانمدا ریفۆرمخوازە توانای لە نەك نەگۆڕە توخمە ئەم بەگژداچوونەوەی بۆیە هەر. نەگۆڕەن توخمە ئەو
 تموخمە ئەو بۆ دەست كە نییە بەوە ئیمانیشیان بنەڕەتدا لە و نییە و نەبووە رووحانییشدا و مووسەوی و خاتەمی توانای لە

"... ممن نە و ممانی تمو نە افتمد بمر پمردە چمون" دەڵمێ خەیام وەك نەگۆڕەدا توخمە ئەو نەمانی لەگەڵ چونكە. بەرن نەگۆڕە
 .سیستەمە لەو بەشێكن چونكە بانان، تۆزی دەبنە ئەوانیش ئیتر

        

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ١٢
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 پەتای سڵەمینەوە لە وشەی ناوچە جۆراوجۆرەكانی كوردستان
 

 چاپخانەكانممان و وەشانگە خاوەنی كە ئەوەیە ئەویش گرتووین، بەرۆكی مەترسیدار پەتایەكی كوردیدا وەرگێڕانی لە ئەمڕۆ
 "...نایزانن ئێمە الی خەڵكی و نییە ئێمە ناوچەی و مەڵبەند ئی وشەیە ئەم: "دەڵێن و جواب دێنە نووسەر و وەرگێڕ لە
 بەو وەرگێممڕ و نووسمەر قەڵەممی جڵەوكردنمی و بەرتەسمككردنەوە. گرتممووە زمانەكەممانی بەرۆكمی و نەگبەتیمیەكە قسمەیە ئەم

 بەرتەسمككردنەوەی ئەوە. دەكەن كموردیی زممانی لە دیمكەیە غەدرێكمی نمازانن، وشمانە ئەو مانمای ممن خوێنەری كە بیانووەوە
 و خۆمماڵی وشمەی هەزاران بگمرە و سەدان كوشتنی ئەوە ناوچەیەكدا، یان شارێك دەستەواژەی و وشە لە دەوڵەمەندە زمانێكی
 یممان شممار دەرەوەی لە كە وشممەیەی هەمممووە ئەو لەگەڵ گممێالنەیە دوژمنممایەتییەكی ئەوە. زمانەكەمممانە مانمماداری و اوازخۆشممئ

 پێشممیان سمماویلكانەیەوە بیممانووە بەو ئەگەر و دەكەن دەوڵەمەنممدتر زمانەكەمممان بێنممین، بەكاریممان ئەگەر و هەن ناوەندێكممدا
 بەو ئەوە. دەبێمتەوە قمووت و رووت وەریبن، گەاڵكانی زۆری هەرە بەشی و دابێ لێی شەختە دارێكی وەك زمانەكەمان بگرین،

 نووسممەر و وەرگێممڕ ئەركممی حاڵێكممدا لە خمموارەوە، دادەبەزێنیممنە سممەرەوەڕا پەیممژەكەی لە دەق و نووسممەر ئممێمە كە مانممایەیە
 و هەاڵواردن لەبممری لێممرەدا. بكمماتەوە بەرزتممر پممێگەی و جممێگە و سممەرەوە هەڵیكێشممێتە و بگرێممت خمموێنەر دەسممتی ئەوەیە

 ئمێمە ئەگەر. دابنمێ دەقەكەی بمۆ فەرهەنگۆكێمك بمكەن وەرگێمڕ و نووسمەر لە داوا با لەرزۆكانە، بیانووە بەو دەق بژاركردنی
 دەرەوە، دەربكەیممنە زمانەكەممان كۆممماری لە نماوچە فیسمار و فمماڵن دەسمتەواژەی و وشمە كۆمەڵێممك بیمانوویەك بە و جمارە هەر
 لەوەی جمگە كمارەش بەو و دەكەیمن پێ قسەیان خۆماندا شارەكەی لە كە دەمێنێ پێ وشەیەمان كۆمەڵە ئەو تەنیا وردە وردە

 و نووسمممەر و شممماعیر هەمممموو بەرهەممممی و نووسمممراوەكان هەمممموو ئەوەی همممۆی دەبیمممنە دەكەیمممن، الواز و هەژار زمانەكەممممان
 و دەسمتەواژە بمازنەی لە وەرگێڕەكانممان زممانی و قەڵەم بما بمۆیە. نەبمێ جیاوازییەكیان هی  و بچن یەك لە وەرگێڕەكانمان

 دەقەكەدا مانمای بەرهەمهێنمانەوەی پرۆسمەی لە تۆزێمك خوێنەریش با لێگەڕێین و نەكەینەوە بەرتەسك شاردا یەك وشەكانی
 . دەبەخشێت خوێنەر بە زیاتر چێژێكی نوێیەكان تیۆرییە بەپێی ئەوەش و بكات ماندوو خۆی
 

 و وشممە بەكارهێنممانی بەردەوام رێممگەی لە ئەویممش زمممانە، دەوڵەمەنممدڕاگرتنی وەرگێممڕ، و نووسممەر ئەركەكممانی لە یەكێممك
 ..مردنیان و فەوتان لە پێشگرتن و جۆراوجۆرەكان ناوچە نوێی و كۆن دەستەواژەی

  

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ١١
 

------------------------------------- 
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 كۆنەپەندی تەڵە مشكەكە
 

 كۆمەڵ و یەكیەتی و گۆڕان هاوڕێیانی بۆ بەتایبەتی
 

 و هماتبۆوە شمارەوە لە تازە جووتیار كابرای چیە؟ دەنگەدەنگە ئەو بزانێ ئەوەی بۆ كێشا سەرێكی دیوارەكەوە كونی لە مشكە
 دەیگموت دەبموو، گیانلەبەرێمك هەر تووشمی و باغی نێو كردە رای بەپەلە. چوو زراوی مشكە. هێنابوو خۆی لەگەڵ تەڵەیەكی

 . كڕیوە تەڵەیەكی زەویەكە خاوەن
 

 .بێ خۆت لە ئاگات و تۆیە بۆ نانێنەوە، من بۆ تەڵە چونكە. بەداخم بۆت: گوتی و دا لێك باڵی مریشكەكە
 

 لە ئاگمات نمیە ممنەوە بە پێوەنمدیی مشمك تەڵەی چمونكە دەكەم، بۆ بەخێرت دوعای: گوتی ئەویش گامێش، الی چووە مشكە
 ..بێ خۆت

 
 .بێ مشكەوە تەڵەی بە گایەك نەمبیستووە و نەمدیتووە ئێستا تا: گوتی و بۆڕاندی گایەكە ،"گا" الی چووە مشكە

 .بخوات ەلخۆی مشوورێك بەشكم كونەكەی چۆو بێهیوایی بە مشكەكە
 
 پێممی. بممووە تەڵەكەوە بە كلكممی مارێممك نممازانێ و دەڕوات مشممكەكەدا تەڵەی بەالی جووتیممار كممابرای ژنممی شممەوێدا نیمموەی لە

 ...دەدا پێوەی مارەكە و دادەنێ لەسەر
 

 .بیدەنێ و بنێن لێ بۆ می(مریشك شۆربای)فڕووجاو دەبێ گوتیان پزیشك و حەكیم
 

 .مرد ژنەكەی و هات بەسەردا شەوی. نەبووەوە چاك هەر ژنەكەی بەاڵم. سەربڕی مریشكەكەی جووتیار
 

 .بكات دابین پێ پرسەكەرانی سفرەی و بكوژێتەوە پرسە رۆژانی بۆ گایەكەی و گامێش بوو، ناچار كابرا
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 :دەیگوت و دەكردن سەیری كونەكەیەوە لە مشكەكە دەمەدا لەو
 
 منە؟ بۆ وابوو پێتان هەمووتان ئەی بخۆن؟ تەڵەیە لەو مشوورێك نەمگوت دەی، بخۆن دە
 

---- 
 

 هەمموو بەرپێمی خماكی واتەنمی همێمن و كوردستانەم ئەم نیشتمانپەروەرێكی و تێكۆشەر. نیم پارتی پێشمەرگەی و ئەندام من
 :بڵێم ئێوە بە دەكەم حەز بۆیە كوردم، تێكۆشەرێكی

 
 .... دەبڕێتەوە جووقەوارتان ئێوەش بچێ، تێدا پارتی. نیە پارتی بۆ هەر تەڵەیەش ئەم
 دوژممن وەك ئەوانە بمۆوە روون لێممان گەرمیمان كموردانی ژیمانی و مماڵ سمەر دەسمتدرێژیكردنە و كەركمووك گیرانمی پماش ئیتر

 منمداڵ و ژن. دەكەن ئەتكمی كوردێمك، هەر بگماتە دەسمتیان ئەوانە. پمارتیە شمەڕی ئەوە مەڵمێن تكمایە. دەكەن ئمێمە سەیری
 تۆمممار مێممژوو بممۆ پاڵەوانێتیتممان و حەماسممە سممەدان و بمموون بەرگریممدا و شممەڕەف سممەنگەری لە سممااڵنێك كە ئێمموە. ناپممارێزن
 .دامەنیشن بێخەم نیشتمانەوە ئەتككردنی دیار بە كردووە،

 
 ٢١١٧بەری ئۆکتۆی ٢٢: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 

 
 شەڕەكە هەڵدەگیرسێتەوە، ئەی چ بكەین؟

 
 گموڕی و تمین دەبەی، و دێنمی هێنمدە بەرانمبەرەكەت كە شەڕێك واتە. دەكا لەگەڵ تاقەتبڕت یانی می"فرسایش" شەڕی فارس
 . دەبڕی لێ
 
 لە بەاڵم. پێمموەیە كممورد بممۆ پاڵەوانممانەی سممەركەوتنی ممماوەیەك تمما پێشمممەرگەدا بەسممەر حەشممد سممەپێنراوەی جەنممگە ئەم

 .ناكا لێ قازانجی كورد درێژخایەندا
 

 .مەترسیدارە دەروونیەكەی و ئەمنی الیەنی چونكە ناكەم هۆكارەكان باسی لێرەدا
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 :بۆیە
 

 نمابێ ئەوەشمدا لەگەڵ. بەرێ هێمرش دەبمێ. بمێ بەرگریمدا سەنگەری لە نابێ پێشمەرگە ئیتر هەڵگیرسێتەوە، شەڕەكە ئەگەر
 ماچیمان بەاڵم مەشمیانكوژن،. مەیمكەن. مەترسمیدارە ممار نێمودەمی مماچكردنی وەك دیمل، مماچكردنی. بكما شمەڕ ئەخالقەوە بە

 .مەكەن
 

 بانگەوازێمك دەبێ پێشمەرگە وەزارەتی ئەوەشدا لەگەڵ بپارێزێ، دەست نابێ پێشمەرگە ئیتر بكاتەوە، پێ دەست شەڕ و بێت
 :بۆ بكا
 
 پێشمەرگە ریزەكانی نێو بۆ الوان هاندانی -
 پێشمەرگە نێو بۆ كوردستان دیكەی بەشەكانی الوانی هاتنی -
 داگیممر نممابێ كوردسممتان بەوەیە بڕوایممان كە كوردسممتان باشممووری دیممكەی حیزبەكممانی پێشمممەری لە بەشممە ئەو همماتنەوەی -

 ...بكرێ
 .... 
 

 ئەوانەشدا هەموو لەگەڵ
 بە و ئێراقمدا سموپای جلموبەرگی لە كوردسمتان بۆسمەر پاسمداران حەشمدی هاتنی دژی كوردستاندا لە سەرتاسەری رێپێوانێكی

 ....ئەمریكاوە چەكی
 

. دەكەن تیرۆریسمتان شمەڕی ئەوان ئەوەیە مانمای پاسمداران حەشمدی لەگەڵ ئێمراق دژەتیمرۆری هێمزی هێنانی ئەوەشدا لەگەڵ
 كردووەتەوە؟ لێ بیری كەس

 
 ٢١١٧بەری ئۆکتۆی ٢٧: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 
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 ئێران سەركەوت و ئەمریكا بەزی
  

 لە. قۆسممتیەوە لێزانممانە و سیاسممیانە زۆر و ئێممران بممۆ بمموو زێممڕین هەلێكممی و گەورە نیعمەتێكممی داعممش. سمموارە داشممی ئێممران
 دەوری باسمی جمارێكی هەر داعمش هماتنی پمێش. دەسمت بگمرێتە ئێمراق دەسەاڵتی جڵەوی ئاشكرا بە توانیی داعشەوە سۆنگەی
 واڵتە ئەو ئیتمر داعشمەوە سمەری سمایەی لە بەاڵم دەخسمتەوە، وەدرۆیمان دەسمبەجێ دەكرا، ئێراقدا لە دەستێوەردانی و ئێران
 خمۆی و ئێمراقەوە نێمو هێنمایە هێمزی ئاشمكرا بە ئێمراق شمیعەمەزەبەكانی پاراسمتنی و شوێنەپیرۆزەكان پاراستنی بیانووی بە

 هێژمموونیی وەرگمرت، دەرەوە دنیمای و ئەمریكا لە مەشرووعیەتێكی لەوەی جگە كارەش بەو. دژەداعش هێزی لە بەشێك كردە
 كمماول بەتەواوی سمموننەی ئێممران ئێسممتا. واڵتەدا لەو لەمممپەر بممێ دەسممەاڵتداری بە بمموو و سممەپاند ئێراقممدا بەسممەر خۆیشممی
 دروسممت شیعەشممی چەكممداری گرووپممی چەنممدین و خۆیممدان بندەسممتی لە ممماوەتەوە ئەوەی و كممردوون بمماڵوی و پەرش و كممردووە
 .پاسدارانن سوپای بە سەر قۆڵێكەوە لە و كامە هەر و كردووە

 
 میلیشمممیا و هەڵوەشمممێنێتەوە حەشمممد كردبممموو لمممێ داوایمممان ئەمریكیەكمممان كمممرد، ئێرانمممی سمممەردانی كە ئێمممراق سمممەرۆكوەزیرانی

 لە بمن وریماش و نەكمات ئەمریكما بمۆ حیسماب گوتووە عەبادی بە خامنەیی ئێران لە بەاڵم. دەرێ بچنە ئێراق لە ئێرانیەكان
 .فرتوفێڵەكانی

 
 لەو چمونكە ناكرێ، پێ ئێرانی شەڕی ئەمریكا كە بووەتەوە روون لێیان رابردوودا ساڵەی 11 لەو پاسداران سوپای و ئێران
 هەڕەشمەی هەر ئەمریكماش و داوە ئەمریكایمان بەرژەوەنمدیەكانی لە بەردەوام نێوەڕاسمت رۆژهەاڵتمی لە رابردوودا ساڵەی 11
 فمارس خەلیجی لە ئەمریكایان دەریایی هێزی مەلەوانەكانی و سەرباز جاران چەند ئۆبامادا سەردەمی لە. كردووە بنەمای بێ

 .وەرگرتنەوە لێی پاڕانەوە بە ئەمریكا كردن، پێ سووكایەتیان و گرت بەدیل
 

 سممەركەوتوو جەنگێكممدا هممی  لە ئەمریكمما كە گەیانممدووە تێمی. كممردووەتەوە روون عەبممادی لە راسممتیانەی ئەو ئێممران ئێسمتاش
 ئەوە چممونكە نەهێنما بەدەسمت سمەركەوتنی ژاپمۆنیش لە تەنمانەت ئێمراقیش، لە نە و كووبما لە نە و ڤێتنمام لە نە نەبمووە،

 ئەمریكمما قسممەی پتممر چەنمدی گوتممووە عەبادییممان بە سمۆنگەیەوە لەو. بێنممی بەدەسممتی ئەتمۆم بممۆمبی بە كە نیممیە سمەركەوتن
 هەمموو بەرپەرچمی دەسمبەجێ ئێمران لە گەڕانەوەی پماش عەبمادی بمۆیەش هەر وەرگمری، لمێ ئیمتیمازی دەتموانی پتر بشكێنی

 .وەربدات ئێراق كاروباری لە دەست نابێ گوتبووی پێشتریش و داوە ئەمریكای قسەكانی



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

173 
 

 پێمموە خممۆی و ممماوە بەدەسممتیەوە دەسممكەالیەكی تمماقە ئەمریكمما ئێممرانە، دەكممات حمموكم بەغممدا لە ئێسممتا ئەوەی گشممتی بە
 عەبمادی دەممێكە و ماڵ نابێتە ئەمریكا بۆ عەبادی بەاڵم. كرد كوردیش لە پشتی عەبادیدا پێناو لە و عەبادیە هەڵواسیوە،

 پووشمممێك بە خمممۆی دەریمممادا گێژەنمممی لە كە كەسمممەیە ئەو وەك عەبمممادی بە ئەمریكممما هیممموای. ئێرانیەكانمممدایە باوەشمممی لە
 دەسمت بكەوێمتە مماوە هەولێمر تەنیما ئێراقیشمدا هەمموو لە نابڕێتەوە ئەمریكا دژی ئێراقدا لە ئێران شەڕەی ئەم. گرتبێتەوە

 بەشمەی لەم خمۆی بەرژەوەنمدیەكانی لە دەسمت دەبمێ تاهەتمایە بمۆ نەكەوێ، خمۆی فریمای لەوەنمدەدا ئەمریكما و بێمت. ئێران
 .بدات بەر ناوەڕاستدا رۆژهەاڵتی

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٢٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە

  
-------------------------------- 

 
 

 (دیكە الی دەبەمنیو سەعاتی )حوكمەت و مەالی فەقێ گێ 
  

 :دەچن لێك زۆر حوكمەت و مەال بەاڵم كۆنیشە هەقایەتەكە
 

 رازی چمۆنی و بگەیەنممێ دەسمتێك چمۆنی خموایە ئەی. دەكما تمێ تەماحی و دەبێ لووسكەڵەی فەقێیەكی مەالیەك دەگێڕنەوە،
 .دەدات فەقێوە پەنجەی بەسەری زەردەواڵەیەك حوجرەن، لە دووبەدوو كە مەال و فەقێ رۆژێك خوداوڕاستان بكەم؟

 
 بكەم؟ چ.. گرت ئاگرم مامۆستا باوكەڕۆ ئەی :فەقێ

 
 .دەمری پێی نەكەی وا هەیە، رێگەی یەك تاقە فەقێ، رۆڵە :مەال
 

 مامۆستا؟ بكەم لێ چیی
 

 ...دەبێتەوە چاك دەسبەجێ بنێ قوونمی لە بێنە قەینا، بەاڵم عەیبیشە كوڕم
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 ....ئیتر دەشكێ زوو هەر زەردەواڵە ژانی دەی.... 
 

 ...شكا ژانەكەی وەاڵ مامۆستا بێ رازی لێ خوات ئەی: فەقێ
 

 بەچمماوان... تممایبەتە زانسممتی ئەوە همما؟ بڵێممی بەكەسممی نەچممێ بەاڵم ئەوەیە، هەر زەردەواڵە دەرمممانی كمموڕم، ئەدی: مەال
 ...مامۆستا

 

 :هەڵدەستێ لێ هاواری ئاودەستەوە لە مەال كتوپڕ پێكەوەن، دیسان رۆژێك
 

 .مردم بمگەیە تێبەربوو ئاگرم فەقێ كوڕە
 

 مامۆستا؟ خێرە: فەقێ
 

 بكەم؟ چ.. كێرمیەوەداوە بەسەری نەبێ عەیب زەردەواڵەیەك فەقێ، كوڕە: مەال
 

 ...كرد باست كە ئەوەیە هەر دەرمانەكەی بەاڵم عەیبیشە چی، بڵێم مامۆستا وەاڵهی: فەقێ
 

 ...گیان فەقێ بێ رازی لێ خوات ئەی: مەال
 

------ 
 

 :دەڵێ فەقێ وناهێنێتەوە، دەریناهێنێتەوە هەر... دەكا پێیدا مەال و تێدەكا پشتی فەقێ
 

 نەشكا؟ ژانی مامۆستا
 

 ...دەبم تەواو ئەوە گیان، ێ ێ ێ قێ ف ف ف ف: مەال
 

 ...ها بمگێی بەتەمای دەكەم هەست نەچێ ئیمانم دەكەی، چ ئەوە مامۆستا: فەقێ
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----- 
 مەالكە: حوكمەت

 
 ....فەقێكە: خەڵك

 ٢١١٧ی دیسەمبەری ٢: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
 
 

 نەتەوە لە زمانەكەیدا دەژی
 
 رەنمگە فماكتەرە ئەم ئەگەرچمی. گرینگەكان هەرە توخمە لە یەكێكە زمان نەتەوەدا، پێكهێنانی سەرەكییەكانی توخمە نێو لە
 لەدەسمت خمۆی گمرینگییەكەی حاڵەتێكمدا همی  لە بەاڵم بمێ، جیاواز دیكەدا میللەتێكی و واڵت لەگەڵ میللەتێكەوە و واڵت لە
 .ناخرێ پەراوێز سەرەكی توخمێكی وەك و نادا
 
 هاوبەشمیان زممانی و هماوبەش كولتمووری هماوبەش، مێژووی هاوبەش، خاكی وەك توخمی كۆمەڵێك نەتەوە پێناسەكردنی بۆ

 بەاڵم مێممژوو، لە بەشممێكە یممادەوەرییە ئەم كە هەیە هاوبەشممیش یممادەوەریی دیممكەدا پێناسممەی هەنممدێ لە. بنەممما كممردووەتە
 هاوبەشمی خماڵێكی كەچمی نەبمووبێ، پمێكەوە مێمژووی بڕگەكانی و قۆناغ هەموو یان نەبێ هاوبەشی مێژووی میللەتێك رەنگە

 دەوڵەتمی چموار بەسمەر كە كمورد، وەك پەرتەوازەی لێكمدابڕاوی میللەتێكمی بمۆ. دەكماتەوە كۆیان پێكەوە كە هەیە یادەوەریی
 لە واتە رابمردوودا سماڵی پێنسمەد لە و بمن پەیوەسمت پێكەوە مێژووییەكان قۆناغە نەیانهێشتووە و كراوە دابەش ناوچەكەدا

 لێمك كوردسمتان جیاجیاكمانی بەشە كولتووری وردە وردە كردووەتەوە، قووڵتر جار بە جار دابڕانەیان ئەو چاڵدێرانەوە دوای
 زاڵ بەسممەریدا بااڵدەسممتەی نەتەوە ئەو كولتممووری هێژممموونیی ژێممر كەوتممووەتە كوردسممتان بەشممەی هەر و كەوتممووەتەوە دوور
 ئەو نێممو لە ئەوەشممدا لەگەڵ بەاڵم. داوە لەنمماوبردنی و توانممدنەوە هەوڵممی و چەوسمماندوویەتەوە و كممردووە داگیممری و بممووە

 حاڵەشمەوە بەو. دەداتەوە گمرێ پێكممانەوە كە هەن بەهێمز زۆر هاوبەشمی خماڵی كۆمەڵێمك هێشتا ئاسمیلەكراوەشدا كولتوورە
 سمۆنگەیەوە لەو مخابن نەبێ هەر یان بنێین بەالوە میللەت پێناسەكانی لە سەرەكی توخمێكی وەك كولتوور دەبێ كورد ئێمەی

 زۆر دووپمارچە النمیكەم یمان پمارچەكە چموار هەر هاوبەشمی خماڵی وەك نماتوانین و شێوێنراوە كولتوورەكەمان كرد، باسم كە
 و زۆر زۆر هاوبەشمممەكانیان خممماڵە كوردسمممتان باشمممووری و رۆژهەاڵت بەشمممی كولتمممووردا لە ئەگەرچمممی. ببەسمممتین پمممێ پشمممتی

 .دیكە بەشەكانی لەچاو پتەوترن
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 با بێینەوە سەر خاك

 
 بماوەڕەوە بە چماوكراوە و نیشمتمانپەروەر كموردێكی هەمموو. نیمیە گەورە كوردسمتانی خماكی یەكبموونی لە گومانی كوردێك هی 
 نە ئەمە ئیتمر. بكرێ میللەتەكەمان بە پرس ئەوەی بەبێ كراوە دابەش دەوڵەتدا چوار بەسەر و خاكە یەك كوردستان: دەڵێ

 سەریەكخسمتنەوەی مەسمەلەی بەاڵم دەیمزانین، هەمووممان و واقیعمێكە بەڵكو خەیاڵگەرانە، وەهمی نە و شاعیرانەیە خەیاڵی
 كۆمەڵێمك بە پێویسمتی خمۆی و بیمنەوە ورد لێمی نیمیە ئەوەممان دەرفەتمی لێمرەدا و دیمكەیە باسمێكی لەتلەتكراوە، خاكە ئەم
 …بابەتیانەیە كتێبی و وتار

 
 بەنماوی نیشمتمانێكە و خماك ئەویمش كە هەیە خمۆی سمەرەكییەكانی زۆر و بنەڕەتیمی تموخمە لە یەكێمك میللەتە ئەم كەوابوو

 سممنوورە و دەكەیممنەوە پێناسممەی نووسممینەكانماندا و شممیعر و ئەشممق و خەیمماڵ لە نیشممتمانەی و خمماك ئەو هەر. كوردسممتان
 نیممیە كوردسممتان پممارچەیەكی هممی  و دەكەیممن خەبممات رزگاركردنیممدا لەپێنمماو سممەدەیەكە و دیممارە لێمموە جوگرافیاییەكانیمممان

 .دانەنابێ پێناویدا لە خوێنی دەریایەك
 

 مێرژوو

 
 لەسمەر زۆری خماك مەسمەلەی پماش دەكمرێ كە تموخمەی ئەو. نەتەوەبوونممانە دیمكەی گرینگمی توخمێكی هاوبەشیش مێژووی
 بەڵكمو كولتووریمان، نە و هاوبەشمە زمانیمان نە نەتەوەدا پێكهێنانی توخمەكانی نێو لە هەیە وا میللەتی ئاخر. بین پێداگر
 و فەرەنسممی و ئەڵمممانی زمممانی چمموار كە سوویسممرایە واڵتممانە ئەو نممموونەی. هەیە هاوبەشممیان مێژوویەكممی و خمماك تەنیمما

 زممانەكەدا چموار هەر بەسەر دەبێ سویسری هاوواڵتییەكی و دەكرێ پێ قسەی واڵتەدا لەو Romansh رۆمانش و ئیتالیایی
 پێممك بەڵكممو نیممیە یەكدەسممت كولتمموورێكی سوویسممرا كولتممووری ئەوەشممدا لەگەڵ. بممێ زاڵ زمانیانممدا دوو بەسممەر النممیكەم یممان

 ئەو كولتووری لە یەكگرتووانە و هاوبەش پێناسەیەكی نەیانتوانیوە كۆمەڵناسەكان ئێستا تا و كولتوور كۆمەڵێك لە هاتووە
 و نەتەوەیەكە بەاڵم نیمیە، نەتەوەی پێكهماتنی و پێناسمە سەرەكیی توخمی دوو سوویسرا میللەتی كەوابوو. روو بخەنە واڵتە

 كەوتموون رێمك دیمكە توخمی دوو لەسەر واڵتە ئەم خەڵكی چونكە بۆ؟. یۆنسكۆیە و نەتەوەیەكگرتووەكان رێكخراوی ئەندامی
 خماكی و( مێژوویمی هاوبەشمی یمادەوەریی نەبێ هەر یان) هاوبەش مێژووی“: ئەویش داوە دیكەوە توخمەی دوو بەو پاڵیان و

 بەاڵم دەكما، قسمە زممانە چموار لەو یەك كمام بە ئەوەی لەبەرچماوگرتنی بەبمێ سوویسمرا نێو تاكێكی هەموو ئیدی ”هاوبەش
 سوویسمری زمانێكی ئەڵمانی ئیتر. خۆیەتی مێژووی مێژووەش ئەو و خۆیەتی خاكی جوگرافیاییە چوارچێوە ئەم بەوەیە بڕوای
 ئمێمەش چمونكە دەلموێ، ئمێمەش بمۆ دەوڵەت، بمووینە كە كوردسمتاندا داهاتووی لە ئەوە. نازانێ فرانكفۆرت خەڵكی بە خۆی
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 و فمارس و عەرەب و توركممان همی  دەكەیمن وەهما كمارێكی دادپەروەری و یەكسمانی رەچماوكردنی بە كوردسمتاندا دەوڵەتی لە
 پێممموەری بكممماتە پێكەوەبوونممممان مێمممژووی و خممماك بەڵكمممو نەزانمممێ بەبێگمممانە خمممۆی كوردسمممتان دەوڵەتمممی نێمممو ئمممازەرییەكی

 .بیركردنەوەیە و ئەقڵیەت ئەم دروستكردنی بۆ دەوێ زۆری كاتێكی ئەگەرچی هاونیشتمانیبوون،
 

 یادەوەریی هاوبەشی مێژوویی

 
 كە مێمژوو وێسمتگەیەكی یمان مێژوویمی، وەرچەرخمانی خماڵێكی لە بریتییە خۆم خوێندنەوەی بە مێژوویی هاوبەشی یادەوەریی

 دەیمكەنە مێژوویمی شانازییەكی وەك و دەكەن تۆماری پێكەوە جوگرافیایی چوارچێوەیەكی نێو دانیشتوانی یان میللەتێك تێیدا
 .هیواكانیان و خەون بناغەی بەردی

 
 كوردسمتان دیمكەی بەشەكانی راپەڕینی و شۆڕش پشتیوانی هەمیشە كوردستان بەشەكانی هەمیشە ئەگەرچی كورددا مێژووی لە

 بەشممدار تێیممدا وێكممڕا هەرچوارپممارچەكە و هەاڵییسممابێ كوردسممتان بەشممێكی لە شۆڕشممێك هەبممووە وا دەگمممەن بەاڵم بمموون،
 خەڵكمی لە بەشمێك پشمتیوانیی و حەفیمد مەحمموودی شمێخ و سممكۆ ئاغمای سممایل شمەهید نێوان پێوەندیی هەڵبەت. بووبێتن
 هاوبەشمی یمادەوەرییەكی وەك دەكمرێ هەموویمان داغ ئماگری مەزنەكەی شۆڕشمە و سمەعید شێخ شۆڕشی لە رۆژهەاڵت و باشوور
 لە كوردستانە كۆماری دامەزرانی هاوبەشەمان یادەوەریە ئەم لووتكەی بەاڵم بكەین، پێوە شانازییان و بكرێ باسیان مێژووی
 تێیمدا بەرچماو خەڵكێكمی كوردستانیش جیاجیاكانی بەشە لە و كوردستان سەركۆماری دەبێتە قازی پێشەوا تێیدا كە مەهاباد
 ئەوانە بەرچماوی و بەوەج و پاڵەوانمانە پشتیوانیی و بارزانییەكان هاتنی بەرچاوەكەیان هەرە بەشدارییە كە دەبن، بەشدار

 لە یەكێك وەختێك. دەبێتەوە روون بۆ شتمان زۆر قازی پێشەوا بەرگرییەكەی لە وردبوونەوە بە ئاخر. خۆیان كۆمارەكەی لە
 بە ئێممرانەوە، واڵتممی نێممو هێنمماوەتەوە دەرەكیممت هێممزی تممۆ دەڵممێن پێممی و دەخمموێنرێتەوە پێشممەوا تۆمەتبمماركردنی خاڵەكممانی
 رووسمەكانم نە ممن: دەڵمێ قمازی پێشمەوا سمەحراییەكە، دادگما ئەندامانی لە بووە یەكێك كە فارسەی ئەفسەرە ئەو شایەتیی
 دەكەن؟ دەرەكی هێزی كام باسی ئێوە. ئەمریكاش و ئینگلیز نە و ئێرانەوە نێو هێناوەتە

 
 ...بارزانییەكان: ئەوانیش دەڵێن

 
. خماكەن ئەم خماوەنی و ئمێمە بمرای و خوشمك و هاوزمان ئەوان. نین بێگانە و بیانی بارزانییەكان: دەڵێ وەاڵمدا لە پێشەوا
 ....دیكەی باوەشەكەی هاتوونەتە دایكیانەوە باوەشێكی لە ئەوان و خۆیانە ماڵی ئێرە

  سروودی دانانی و كوردستان ئااڵی دیزاینی بە بەتایبەتیتر. میللەتێك مێژووی هاوبەشی یادەوەریی دەبێتە كۆمار لێرەوە،
  بەرخودان هەوێنی بووەتە كوردستان هەرچوارپارچەی لە ئێستاش كە كورد نیشتمانیی و نەتەوەیی سروودی وەك ڕەقیب ئەی
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 ئەو نەبمممموایە، كوردسممممتانمان كۆممممماری ئەگەر دڵنیمممماییەوە بە كە دەبێممممت، پتەوتممممر مێممممژووییە یممممادەوەرییە ئەو خەبممممات و
 و دەوڵەتشمار خەونمی كمورد لەوێموە چمونكە. نەگمات پێیمان دیمكەش ساڵی چل لەوانەبوو هەیەتی كورد ئێستا دەستكەوتانەی

 هەوڵممی جمماران لە گمموڕتر و بەتممین دەڕووخممێ، كۆمممارەكەی كە سمماتەوەختەوە لەو ئیتممر. بمموو دروسممت بممۆ نەتەوەی دەوڵەت
 و نەپرینگماوەتەوە قوربانیمدا و خموێن لە مەزنتمردا كۆممارێكی دامەزرانمدنەوەی پێنماو لە و دەدات خەونە ئەو وەدیهێنانەوەی

 بەهێمزی خاڵێكی كوردستان كۆماری كەوابوو. سێدارە پای چووەتە ڕەقیبەوە ئەی سروودی خوێندنەوەی بەدەم كورد شۆڕشگێڕی
 و یەكبممموون بنەممممای بیكەیمممنە دەتممموانین كە دادەگمممرینەوە لەسمممەر پێمممی مێژوویمممی هاوبەشمممی یمممادەوەریی وەك كە ئمممێمەیە

 پێناسمەكردنی تیۆرییەكمانی و خوێنمدنەوە لە پمارامێترە ئەم ئیتمر چونكە. نەتەوەدا پێناسەكردنی پێناو لە یەكهەڵوێستیمان
 .كراوە تاریف نەتەوەدا

 
 زمان

 
 كمۆڵەكەی كموردی زممانی بڵێمین كە لەوەی بپمرینگێینەوە نمابێ بەاڵم. بنەڕەتییەكان توخمە لە دیكەیە یەكێكی كوردی، زمانی

 پێناسمەی ببمنە نەیانمدەتوانی زممان هەبوونی بەبێ هاوبەشیشمان كولتووری و مێژوو و خاك هەبوونی تەنانەت. نەتەوەكەیە
 مێژوویەكممی و كولتمموور و خمماك بەاڵم بكەیممن، قسممە دیممكە زمممانێكی بە و نەمێنممێ زمانەكەمممان ئەگەر ئممێمە. كوردبوونمممان
 لەسمەر دەبمین نەتەوەیەك. كمورد لە جیما دەبین نەتەوەیەك ئیتر بەاڵم نەتەوە، بڵێین بەخۆمان رەنگە هەبێ، هاوبەشیشمان
 لەو نیشتمانەكەشمممییەوە بە كمممورد چمممونكە بمممۆ؟. بێمممت دیمممكە زممممانێكی هەر جممما دەئممماخڤین پێمممی كە زممممانەی ئەو ناسمممنامەی
 و دەكەن قسمە ئینگلیمزی بە ئەمریكما ئێسمتا. كمراوە پێناسمە زممانەكەی بە نیشتمانەكەیشمی هەم و خۆی هەم كە نەتەوانەیە
 فەرەنسمیش زممانی ئەو هاوشمانی بەاڵم سمەرەكییە و زاڵ زمانی ئینگلیزی ئەگەرچی تێدایە جیاجیای زمانێكی چەند كەنەداش
. نیمیە زمانەكەیمان لەسمەر واڵتەكەشمیان نماوی و نماكرێن پێناسمە زمانەكەیمان بە كەنەدا خەڵكمی كەچمی. دەكمرێ پێ قسەی
 پماڵ خۆیان میللەتبوونی پێناسەی بۆ ئەوان و نییە ئێرانەوە چوارچێوەی نێو خەڵكی زمانی بە پێوەندییەكی هی  ئێران ناوی
 كە سوویسمرایش. هماوبەش كولتمووری و هماوبەش مێژووی و هاوبەش خاكی بۆ دەگەڕێنەوە بەڵكو نادەن هاوبەشەوە زمانی بە

 :بێنینەوە دیكە نموونەیەكی با. بەستراوەتەوە زمانەكەوە بە كوردستان و كورد ناوی بەاڵم. هەروەتر كرد باسمان پێشتر
 

. هەیە دیكەیان ناسنامەیەكی ئێستا هێنا، عیبڕی زمانی لە وازیان ئیسالمدا سێبەری لە و موسوڵمان بوونە كە فلستینییەكان
 .دەناسین عەڕەب نەتەوەی لە بەشێك وەك ئەوان ئێمە ئێستا ئیتر

  نەتەوەی لە بەشێك وەك ئێستا هێنا، خۆیان رابردووەكەی لە وازیان موسوڵمانبوونیان پاش كە میسریش قیبتییەكانی
 ....قسەی پێ دەكەن كە دەكرێ زمانە ئەو بەپێی نەتەوەییەكەیان پێناسە چونكە دەناسرێن عەرەب
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 پمێ وای كەسمیش و كمورد بڵمێ بەخمۆی نماتوانێ ئیتمر وەرگمرێ، دیمكە زممانێكی هەر ئیتمر نەمێنمێ، زممانەكەی و بێت كوردیش
 تموانەوەی یمان زممانەكەی دۆڕانمدنی لەگەڵ كمورد بمۆیە هەر. دەكات پێ قسەی كە دەكەن پێناسەی زمانە بەو بەڵكو ناڵێت،

 كوردسمتان، چمونكە. دەگۆڕدرێ واڵتەكەیشی ناوی ئەویشدا بەدوای و نەتەوەبوونەكەی پێناسەی شتێك هەموو پێش زمانەكەی
 دەبممێ ئیتممر هێنایممت، پممێ وازیممان یممان هێنمما، زمممانەكەت لە وازت وێكممڕا تممۆ كە دەی. دەژی تێممدا كمموردی واڵتەی ئەو واتە

 خمماڵی بگەڕێیممتەوە دەبممێ و دەبێممتەوە بەتمماڵ مێژووەكەشممت سممیحری لێممرەوە،. بممدۆزیتەوە واڵتەكەیشممت بممۆ دیممكە پێناسممەیەكی
 داغ ئماگری و سمەعید شمێخ شۆڕشمی بە شانازی ناتوانی ئیتر هێنا، واڵتەكەت و خاك ناوی لە و زمان لە وازت تۆ كە. سیفر

 .بكەیت دیكەتەوە خەباتەكانی و شۆڕش باقی و كوردستان كۆماری و سمكۆ و
 

 هەممموو ئەسممەد بنەممماڵەی و سممەدام تمما ئەتمماتۆركەوە لە و خممومەینی تمما رەزاخممانەوە لە كوردسممتان داگیركەرانممی هەربممۆیەش
 و تونممدوتیژی هممی  كممرد، لەسممەر سممەرمایەگوزارییان دنیممایەك لەوەی جممگە و بتمموێننەوە زمممانە ئەم بممووە ئەوە هەوڵیممان
 كمموردی زمممانی توانممدنەوەی هەوڵممی سممەدەیەك پمماش دەبینممین وەك بەاڵم نەبەن، بممۆ پەنممای نەممما كوشممتاریش شممێوازێكی

 .بووەتەوە پووچەڵ هەر خەونەكانیان
 

 :دەرەنجام

 
 دەگموترێ پێمی كە خماكێكە یەكەم: هەیە خمۆی نەتەوەبموونی پێناسەكردنی بۆ بەهێزی زۆر فاكتەری و توخم سێ ئێستا كورد

 زممانەی ئەو زممان،: دووەم. دیمارە دیموگرافیمایی گمۆڕینێكی و شمێواندن هەمموو سەرەڕای جوگرافیاییەكەی سنوورە و كوردستان
 بە تەنیما دەیمانزانی چمونكە هێنا، بەكار تواندنەوەی بۆ خۆیانیان ئیمكاناتی و توانا هەموو داگیركەران لەالیەك سەدەیەكە

 خمۆڕاگریی و پێشممەرگە پماڵەوانێتیی سمایەی لە بەاڵم كوردستانە، ناوی خاكەی ئەو خاوەنی ببنە دەتوانن زمان تواندنەوەی
 مێژووییممان، هاوبەشی خاڵی: سێیەم. پارێزراوە هەر ئازادیخوازەكانمانەوە رووناكبیرە و شاعیر و نووسەر قەڵەمی و میللەت

 هاوبەشممی خمماڵێكی لەبممری ئەمجممارە ئیتممر و دەچممین دیممكە كۆممماری دامەزرانممی بەرەو ئێسممتاش ئەوە و كوردسممتانە كۆممماری كە
 ئممااڵكەی نەتەوەیەكگرتووەكممان لە تازەیەمممان كۆمممارە ئەم جیمماوازییەوە بەو دەكمماتەوە كۆمممان همماوبەش خمماڵی دوو مێژوویممی

 و دنیما گەالنمی نێمو دەچێمتە خمۆیەوە بەپێناسمەی و سمەربەخۆ كەسمایەتییەكی و ئەكمتەر وەك ئیتر كورد تاكی و دەشەكێتەوە
  كوردستان، خەڵكی و كوردین گوتمان جێیەك هەر لە و ناهێنن ناومان تورك و عەرەب و ئێرانی و ئێراقی بەناوی چیدیكە
 ....كوردستان كوێیە ناڵێن

 
 ٢١١٧ی دێسەمبەری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە
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 غەزەلەكانی مەوالنای رۆمیدالە پەراوێزی، تەرجومەی 

 
 كە مەولەوی، رۆممی جەاللەدینمی مەوالنما غەزەلەكمانی بڵێمین، باشمتر یمان" تبریمزی شممس غزلیمات" ئیعجازەكمانی لە یەكێك

 .شیعرەكانی ناوەوەی مۆسییای لە بریتیە تایبەتمەندییەكەشیانە، بەرزترین
 

 و واژە سمەمای لە پمڕن پمڕ. نیمیە مۆسمییایی ئەوەنمدە فمارس شماعیرێكی هی  شیعری وایە پێیان ناسەكان مەولەوی تەنانەت
 ....ساردن و سڕ جەستەیەكی مۆسییاكە بەبێ مەوالنا غەزەلی و مەوالنایە غەزەلەكانی رۆحی مۆسییا كەوابوو... پیتەكان

 
 ئەو بەرهەمهێممنەری پرۆسممەی لە هەرەگممرینگن بەشممێكی شممیعرەكان، كۆتممایی سممەروای و نمماوەوە سممەروای جمماران زۆر لەونێمموەدا
 . مۆسییایە

 
 پێنممماو لە كەنمممارییەكە سمممەربڕینی: "دەڵمممێ كە وایە مەشمممهوورە وتە ئەو وەك مەوالنممما، غەزەلمممی تەرجمممومەی گشمممتی، بە

 ".... گۆشتەكەیدا
----- 

 مەبەست؟
 

 :كوردی دەكەنە مەولەوی شیعری ئەوانەی بڵێم، دەمەوێ وەاڵهی
 

 كەوابمموو. كمموردییە دەقە نێممو بگمموازنەوە شممیعرەكان مۆسممییای نمماتوانن شممێوەیەك بەهممی  چممونكە بەخەسممارن، رەنممج :ووو یەكەم
 ...نازانن فارسیش و مەوالنان تاسەباری ئەوانەی بەتایبەتی كورد، خوێنەری دەست دەدەنە بێگیان و وشك قاڵبێكی
 ...دەبنەوە سارد لێی مەولەوین، تاسەباری ئەوانەی بگرە نابن، مەولەوی هۆگری خەڵك نەك كارە، بەو :و دووەم

 

 ...بگرن مەولەوییەوە بە دەست تكایە
 

 ٢١١٧ی دیسەمبەری ٥: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

----------------------------------------- 
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 كێخوا
 
 خەریكممی و دانیشممتووە مێزێممك لەسممەر شممێلما كوێخمما ،N شممارۆچكەی پۆخڵەكممانی و پممیس و بچممووك مەیخممانە لە یەكێممك لە

 بەردەسمتێتی، لە یەی"پیماڵە دوایمین" لەو شمۆربا، كەوچك سێ هەر پاش و دەخوا هەر. قەڵەوە و چەور شۆربایەكی خواردنی
 .دەخواتەوە ڤۆدكا پێكێك

 
 :دەڵێ مەیخانەچییەكە بە و دادەخاتەوە دەكرێنەوە، یەكجێ كە قۆپچەكانی و مێزەكە بن دەباتە دەست

 
 كە سیاسمەتێكە دێهاتییان، كاری... گیانەكەم بەڵێ،... سەختە زۆر دێهاتی كاروباری راییكردنی من، چاوی و عەمر ئەدی -

 لێزانییەكمی و تێگەیشمتوویی بە پێویستی بكا، جێبەجێ كارە ئەو بیەوێ ئەگەر بنیادەم خۆ. دەرناچێ لێی سەری بیسماركیش
 ممن خێمرە باشمە ئەرێ هما؟ دەنووسمێن؟ پمێمەوە گەنە وەك بمۆچی خۆشمدەوێ؟ منیمان بمۆچی رەعیەت وێنە، بۆ. هەیە تایبەت
 بە بەتوانمایە، من مێشكەی ئەم ئەوەیە هۆیەكەی بێ؟ شەماڵ بای سواری رزقیان دیكە پارێزەرەكانی و، بێ رۆندا لە پارووم

 .سەلییەیە
 

 هەر نەك. دەكماتەوە درێمژ سمەنگینییەوە و گمران بە چڵكمنەكەی مملە و، هەڵمدەدا مشمەمش بە مەشمرووبەكەی پەرداخە شێلما،
 .پیسن دیكەشی شتەكانی هەموو هەر و، گوێچكە و سفرە دەسرەی و پانتۆڵ و كراس و دەست بگرە ملی،

 
 فممراكم چمماكەتی زانایممان تمماقمی وەك نە راهێنممان، خممولێكی چمموومەتە نە. نەخوێنممدووە هممیچم مممن بممۆچییە؟ درۆی جمما -

 مەحمماڵە بممكەی، خەرج رۆبڵممیش ملیممۆن یەك بڵممێم، پێممت زۆرەملممێ بەبممێ و خمماكەڕایی بەبممێ دەتمموانم بەاڵم. لەبەركممردووە
 ئەوەم توانمای بمكەم، جێبەجمێ سمكۆپین پەروەندەكەی ناتوانم دیارە كە، ئەوەیە مەبەستم. دەستبكەوێ منت وەك مافناسێكی

 مافناسمێك، و پمارێزەر همی  وەرزێریمدا، و كشمتوكاڵی كاروبماری لە بەاڵم بكەم، سارابێكریش پەروەندەكەی لە بەرگری نییە
 جووتیمماران كاروبمماری نممازانێ كەس مممن لە جممگە. بەڕاسممتە ئەوەم دەزانممێ خمموا. ناكمما دوو لە دەسممكم گشممتی داواكممارێكی هممی 

 .راپەڕێنێ
 
  لەو خۆ باشترە وا نەبی، بەتوانا من هێندەی ئەگەر بتهۆڤن، یان بی، رووسی زانای لۆمۆنۆسۆفی خۆتە، كەیفی تۆ جا
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 بیستووە؟ پەروەندەیە ئەو رووداوی لە هیچت. بێنمەوە نموونە وەك رێپلۆف كوێخای پەروەندەكەی بدە رێگەم. نەدەی كارانە
 
 .نەمبیستووە نەخێر، -
 بكمما، وەڕەز پلڤمماكۆش بمموو لەوانە تەنممانەت كە بمموو جۆرێممك پەروەنممدەیە ئەو. سیاسممەتمەدارانەیە باشممە، پەروەنممدەیەكی -

 خمۆم كماكی بە جا. دەكا دروست کڵێساكان بۆ زەنگ لێیە كارخانەیەكی مۆسكۆ، نزیك لە... بەڵێ. هاتم دەرەقەتی من بەاڵم
 سماڵە بیسمت ئەوە... سەروەسمتایە پێتمرۆف یمۆدۆكیم بەنماوی خۆمان، رێپلۆی رەعیەتەكانی لە یەكێك كارخانەیە، لەو بڵێم،
 بەاڵم پێخەفێتممی، سمممانئا. قمموونڕووتە رەعیممیەتە، دیممارە دەكەی، پاسممپۆرتەكەی سممەیری كە. دەكمما كممار كارخممانەیە لەو

 رەنگمموڕوویەكی پیاوێممك، بممووەتە بۆخممۆی كارخممانەدا لە كمماركردن سمماڵ بیسممت ممماوەی لە. نمماچێ رەعیەتممان لە هممی  رواڵەتمی
 خموا هەمیشمەی پەنمجەی، دەكماتە زێمڕ ئەموسمتیلەی دەكما، لەبەر پەشممین ناسمكی پمانتۆڵی و چماكەت دەزانی، هی . گرتووە

 . كردووەتەوە شۆڕ ورگەزلەكەیەوە بەسەر ئاڵتوونی زنجیرێكی
 

 رۆبممڵ سمەد هەزاروپێممنج سماڵێ بچممێ؟ وێ بمۆ جمما. نماچێ رەعیەتمان لە هممی  ئێسمتا ئیممدی. بمكەوی تمموخنی نمابی بمۆوەی هەر
 خمۆ تماقیكردنەوە دەراو بەبمێ نەیەوێ و بمیەوێ بنیمادەم جمۆرە بەو... لەگەڵمی ئاغما مەخماریج، و خەرج و مماڵ وەردەگرێ،
 جما بەڵمێ،.. بگمری رێمزی دەکما لمێ وات( دەخمواتەوە ڤۆدكا پێكێك شێلما لێرەدا.... )دەموقەپۆزیشی دەزانی جا... پێدادەدا
 سمااڵنێك. هەڵێنێمتەوە خۆممان رێپلمۆڤەكەی واتە خمۆی زێدەكەی لە سەرێك سەری، دێتە پێترۆڤە یۆدۆكیم ئەو هەر رۆژێكیان

 شمیرین هەنگموین وەك زەنگسمازیدا كارخمانەی لە ژیمانی. دەكما ئەوێ یمادی دڵی كتوپڕ بەاڵم دەژیا، خۆی زێدی لە دوور بوو
 دووریممی دەردی بەاڵم. دەكمما غەریبیممی و دەبممێ تونممد رێپلممۆڤ بممۆ دڵممی خممۆڕا لە بمموو، كارخممانەكە سەروەسممتای كە خممۆی بمموو،

 رۆبڵیمدا سمەد پمارەی لە خنخنماكەی تما لەوێ ئەمریكماش، بچێمتە بنیمادەم. دەكما خمۆی كماری ئماخری زێد، كوانووی دووكەڵی
 .خۆی مەیخانەكەی دەچێتەوە حەزی هێشتا بێ، نوقم

 
 لە بەر. رێپلمۆڤ هماتەوە و وەرگمرت ئاغماكەی لە ئیجازە حەفتەیەكی. خۆی مەوتەنی گەڕایەوە پاكەش و بێخەوش پیاوە ئەو
 دەلەوەڕانمد، جمێ فماڵنە لە باوكمم مێگەلەكەی. دەژیام لێرە سەردەمانێك: "دەیگوت كەس، و خزم سەردانی چووە شتێك، هەر
 تۆزێمك نەبموو نماخۆش پێشی دیارە... منداڵی بیرەوەرییەكانی كورتی بە..."... چی و چی و دەنووستم شوێن فیسارە لە خۆم
 ئمارەقەی بە كێشما، زەحمەتمم بەاڵم بمووم، لەپمێ كمالە ئێموە وەك منمیش. مەكەن سمەیرم بمرالە،: "دەیگموت. هەڵكێشمێ خۆی

 هەوەڵمێ رۆژەكمانی نەگمبەت، گونمدیی جما." بكێشمن زەحممەت ئێموەش دەی... نما یەك وەسمەر سمامانم و مماڵ خمۆم نێوچماوانی
 زۆریمش تەنمانەت راسمتە، قسەكەت چاك، پیاوی باشە" كە كردەوە لەوە بیریان دواییش دەگرت، رێزیان و دەگرت لێ گوێیان
 هێنمدەی خمۆ بێمرت؟ و خێمر كموا ئێمرە، هماتوویەوە حەفمتەیەكە ئەوە تێمدایە؟ ئێمە بۆ خێرێكیان چ قسانە ئەم بەاڵم باشە،
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 یمۆدۆكیم،: "راسمپارد لێیان و كرد لەسەر گوندیان هەڵبژێردراوی پۆلیسی جا."... نەدیتی لێ خێرمان چییە سیرێكیش سەلكی
 تمۆوە خۆشمیی بە لێمیە حەزیمان... بمكەنەوە تەڕ گەروویەك كوڕەكمان بما" -" بمۆچی؟ باشمە" -." دەیە پارەمان رۆبڵ سەد بێنە

 ".بن سەرخۆش تۆزێك
 

 .دەگێڕێتەوە لێ خەڵكیشی دەپارێزێ، تووتنە و ڤۆدكا هەرچی لە خۆی خواناسە، و سەنگین و گران پیاوێكی كە یۆدۆكیم
 
 م." نادەم سووتاویش دراوێكی تاقە ڤۆدكا بۆ وەاڵ" -
 "نی؟ ئێرە خەڵكی مەگەر حەقێك؟ چ بە چی؟ یانی" -
 بمۆچی كەوابموو نییە، لەسەر گلەییشم... نەگنخاندووە خۆم هی  پیتاك و قەرز دانەوەی لە خۆ. بم ئێرەش خەڵكی با جا" -
 "بدەم؟ پارە خۆڕا لە
 

 ئەو تمۆ خمۆ. پێ دە ئاواییش كوڕانی ئی هەبوو، پێیەكی یۆدۆكیم مریشكەكەی. دەكەوت خراپدا بەبارێكی شتەكە بوو خەریك
 بۆیمان زمانمان دوازدە بە دەكەی حەز جما بەزم، بمیكەنە دەدا سمەریان لە كە. ببیسمتن بەجێ قسەی مەحاڵە. دەناسی كەرانە
 ببمڕمەوە، كمورتی لە.  سموودە بمێ هەر دیسمان بمكە، گموێچەكەدا بە قسمەكەتیان تفەنگ و تۆپ بە دەكەی حەز بكەوە، روون
 هماوواڵتییە ئماخر،: بمن زویمر بموو هەقیشمیان دیمارە. بێ دی قسەیەكی هی  لە گوێیان ڤۆدكا، باسی لە جگە نەبوون ئامادە

 رۆبڵێكمی سمەد بمووە بیانوویەك هەر بە دەدا هەوڵیان كەوابوو. نەدەدی لێ خێرێكیان هی  و گوند هاتبووە دەوڵەمەندەكەیان
 لە ئەو بەاڵم." دەكەیمن پمێ وات و دەكەیمن لمێ وات: "دەكمرد لمێ هەڕەشمەیان و دەهماتن ماڵەكەیمدا دەوری بە. بكێشنەوە لێ

 و یاسمما و خمموا هەنتەشممی لە مممن: "دەیگمموت لەبەرخممۆیەوە و نەدەكممرن بممۆ سەیەكیشممی حیسممابی هەر و دەرێ نەدەهمماتە ممماڵێ
 ."ئازادم باڵندەیەكی من بترسم؟ دەبێ بۆ كەوابوو پاكم، خەڵكدا

 
 تماوانی بە كە خموارد لمێ مشموورێكیان بمۆیە. بكەوێ یۆدۆكیم دراوی رەنگی بە چاویان مەحاڵە كە زانییان رەعییەت ئیتر،  

. ممن شموێن ناردیمانە بمۆیە ناشكێ، وا شتی بە ئەقڵیان بۆخۆیان خۆ. بكەن باڵندەیە ئەو باڵی و پەڕ شێوەیەك بە بێڕێزی،
 سممەری تۆزێممك نیممیە ئامممادە كممابرایە ئەو ئەوەیە مەسممەلەکە سممێمیۆنی ، دێنممیس: "گوتیممان كوڕەكممان. رێپلممۆڤ همماتمە هەسممتام

 بمرادەرینە؟ چمی دەڵێن ئەوە: "پێمگوتن." پەڕێنە تەڵەیەكی وەسەر و بێنە لەكار فێڵێك وەرە. بكاتەوە شل بۆ توورەكەكەمان
 گشممتی داواكممارێكی هەر. بەدەرەوەیە دەسممت لەپممی وەك ژیممانی بممێگەردە، و پمماك كممابرایە ئەو. نمماكرێ پممێ فێڵێكمممان هممی 

 ئماوا كاری كوڕە.... بدا لێ پەڵەیەكی و مۆرك ناتوانێ دیسان داڕێژێ، بۆ پیالنی و نەخشە و دانیشێ ساڵیش سێ تەنانەت
 .... ناكرێ شەیتانیش بە
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 و دۆزیممیەوە پەڵەیەم ئەو مممن بەاڵم: "دەڕوا لەسممەری بممزەیەكەوە تیممزە بە و دادەگممرێ چاوێممك و هەڵممدەدا ڤۆدكمماكەی شممێلما
 ."ناچێ بۆی فكرت بكەیەوە، لێ بیری ساڵیش سەد. پەڵەیەكیش چ بزانە جا. بەڵێ. نا پێوەم

 
 بمدە گموێ ئەوجمار وەرە جما. هەڵیمانبژارد و تێگەیشمتن ئەوانمیش."... گونمد كێخموای بمیكەنە كموڕینە،: "گموت كوڕەكانم بە  

 نێمموەدا لەو. بممكەن یممۆدۆكیمی ملممی لە هێنمما كێخوایممان تممایبەتی زەردەكەی میممداڵە چمموون كوڕەكممان سممبەینێ بممۆ. گممۆنگەڵەكە
 ."بم ئێوە كێخوای ناكەم حەز هەر من دەكەن؟ گاڵتە ئەوە: "دەڵێ و پێدەكەنێ یۆدۆكیم

 
 ."پێخۆشە زۆرمان ئێمە وەاڵ بەاڵم" -
 ."دەڕۆم لێرە سبەینێ و نییە خۆش پێم من بەاڵم" -
 ".بێڵێ بەجێ كارەكەی شوێنی نییە ئەوەی هەقی كێخوا دەڵێ قانوون. بڕۆی نییە بۆت یانی ناڕۆی، نەخێر -
 ."ناوێ پووشێك بە كارەم ئەو من ئاخر بەاڵم" -
 بتموانێ لەوانەیە دادگما حموكمی بە تەنیما و، وەمێنێ كارەكەی شوێنی لە ساڵ سێ النیكەم دەبێ كێخوا، بكرێتە كەس هەر" -

 لەكممار دەسممت نمماتوانێ كەس هممی  یممانی ئممێمە، نە و تممۆ نە هەڵمممانبژاردووی، كە ئێسممتا جمما... بێنممێ پۆسممتەكەی لە واز
 ".بكا قبووڵ كێشانەوەكەت

 
 و نماحیە ممودیر الی رایكمردە كەوڵمی، كەوتبێمتە كمێ  یەكێكمی وەك. پووشمێك بمایی الاڵوە و پاڕاوە چەندی بەستەزمانە ئەو

 مادەكمانی بەپێی:  "دەرخست بۆیان بوو، پێویست روونكردنەوەی چیی و دەرهێنا بۆ هەموویان یاسایە هەرچی و سكرتێرەكەی
 دوایمی جما بمكە، خمۆت خزمەتمی سمااڵن سمێ بمڕۆ جمارێ. بێنمی پۆستەكەت لە واز زووتر ساڵ سێ لە ناتوانی فیسار، و فاڵن
 ."لەگەڵ خوات بڕۆ و بكێشەوە لەكار دەست

 
 نەبمم لەوێ ممن. سماڵ سمێ بە بگما چ راوەسمتم، لێمرە ممانگێکیش تەنمانەت نیمیە ئەوەم هەقمی ممن خوای، خاتری بۆ كوڕە" -

 ".لەوێن خاوخێزانەكەشم لەوە، جگە. وێدەكەوێ زەرەری رۆبڵ هەزار چەند رۆژێ هەموو. تێكدەچێ كارخانەكە
 

 خوا بە و كوڕەكان بداتە رۆبڵ سێسەد بێ زۆریش بە رۆبڵ، سەد جێی لە ئامادەیە یۆدۆكیم ئێستا مانگێك، پاش گوت، زۆری
 دەبموون، خەنمی هەر وەرگمرن، لمێ پمارەكەی توانیبایمان ئەگەر كوڕەكان خۆ جا. بنەوە كۆڵی لە دەدا سوێند پێغەمبەرانیان و

 خاوەنشمكۆ،: "گموتی و قایمیمامی هەمیشمەییەكەی ئەنمدامە الی چمووە هەسمتا یمۆدۆكیم. تمرازاوە لەكار كار ئێستا ئیدی بەاڵم
 ."بن خۆش لێم خوا، خاتری بۆ وەرە. راپەڕێنم ئەركەكانم ناتوانم هەیە، خێزانیم كێشەی چونكە
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 نمی، نەخمۆش یەكەم،. نیمیە لەبەردەسمت یاسماییمان بڕگەیەكمی همی  لەكاركێشانەوەت، دەست بۆ.. نییە ئەوەم مافی كاكە" -
 بەردەوام كمارەكەت و خمزمەت لەسمەر و وەمێنمی دەبمێ بمۆیە هەر نەكمردووە، خراپمت كمارێكی هی . پاكە پەروەندەكەت دووەم
 ".بی
 
 لە گونمدی كێخموای یمان نماحیە ممودیر. دەكەن بانمگ خۆیمان نماوی بە هەمووان قایمەقامی لە یانی لەوێ، بڵێم، ئەوەش جا

 بەنمماوی هەر ئەوانممیش حاڵەشممەوە بەو پۆشممتەوپەرداخترن، كارمەنممدێك هەممموو لە نممین، كەم خەڵكێكممی میریممدا دامودەزگممای
 چیمی كمراوە، بانمگ ئماوا كە ئاوریشممییەوە ناسكە پانتۆڵە و چاكەت بەو یۆدۆكیم دەزانی ئێستا جا. دەكرێن بانگ خۆیانەوە
 .دا سوێند پێغەمبەرانی و بەخوا و پاڕاوە لەبەری و بووەوە هەمیشەییەكە ئەندامە دەستەوداوێنی بەستەزمانە چێشتووە؟

 
 چمووە. بپرسمە من سەرووی لە بڕۆ ناكەی، پێ بڕوام ئەگەر. بخەم لێت نییە ئەوەم مافی: "دەیگوت هەمیشەییەكەش، ئەندامە

 دادوەران، ئەنجموومەنی دەنگمی. التبمدا نماتوانێ خۆیشمی قایمەقمام تەنمانەت سەهلە، من. گوترا پێ وای هەر كەس هەر الی
 ."نییە پێداچوونەوەی و گەڕانەوە درابێ، جوان ئەگەر

 
 و دەبمێ هەممووان دەسمتەوداوێنی دەتەقێنمێ، مەڵبەنمدە ئەو سەرانسمەری ئەویتر، الی دەچێتە بەرپرسەوە ئەم لەالی یۆدۆكیم

 ."بدەین الت نییە بۆمان ئێمە. بە بەردەوام كارەكەت لە: "دەبیستێتەوە وەاڵمێك تاقە دەكا، كونێكدا هەموو بە سەر
 

. دەهمات بمۆی كارخمانەوە لە پەیتاپەیتما پەیمام دوای لە پەیمام و نمامە دوای لە نمامە لەوالشمەوە كردبمایە؟ چیمی باشە دەی
 بەڵكمو نەنمارد، دووم لە كەسمی نەك دەكەی؟ بمڕوا جما. بنێرێ من دووی لە كرد، پێ پێشنیاری خزمم ژنێكی رۆژێك، ئاخری
: نما مسمتم لە سمووری دراوێكمی بكا، قسەیەك تاقە ئەوەی بەبێ و هات. الم هاتە غاردان بە و زین خوانی سەر خستە خۆی
 .تۆیە بە هیوام تەنیا یانی

 
 ".دەكەم جێبەجێ دەركرانەكەت مەسەلەی جا بستێنم، لێ رۆبڵەكەت سەد با جارێ جا؟ دەی: "پێمگوت

 
 .كرد جێبەجێ بۆ كارەكەم و وەرگرت لێ رۆبڵەم سەد
 

 :دەپرسێ مەیخانەچی
 چۆن؟ -
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 .هاتووە یاسادا لە و سادەیە زۆر مەتەڵەكە هەڵێنانی. هەڵیهێنە بۆخۆت -
 :دەڵێ سرتە بە و دەكێشێ قاقا و پێشێ دەچێتە مەیخانەچی لە و دەكا قسەیە ئەو شێلما

. سموڕما سمەری بیسمت، ئەوەی هەر نا؟ باشە، فێڵێكی. دادگا بیدەنە و بكەن دروست بۆ پەروەندەی با بدزێ شتێك پێمگوت -
 " دزم؟ من چما: "گوتی

 
 خمۆی پێشدا لە". دانیشە زیندان بچۆ رۆژێك پێنج و چل چل، و بدزە من بەتاڵەی جانتا ئەو وەرە. چییە ئەوە جا: "پێمگوت
 كاركردنمت كارنمامەی بمۆ دێ؟ چیمت کەڵکمی بە باشمە ناوبمانگە ئەو ئماخر: "پێمگموت" ئماوا؟ شمتی و من ناوبانگی جا: "رادەنا
 میممداڵە و خممراپ رابردوویەكممی خمماوەن دەبیممتە ئەوجممار. دەبممێ تەواو و زینممدان دەچممیە رۆژێممك پێممنج و چممل چممل، هەیە؟

 دوعمای و كێشماوە زینمدانییەكەی ئیتمر ئێسمتا. رفانمدم جانتماكەی و راوەشماند دەستێكی گێلە ئەو. دەستێننەوە لێ زەردەكەشت
 هەیە؟ مێشكێكم چ دیتووتە خۆ. دەكا بۆ بەخێرم

 
 خۆشمم لە جمگە. دەسمتناكەوێ باشمتر وەرزێمری كاروبماری سیاسمەتی لە سیاسمەتێك همی  بمدەی، سمووژن و سەنگ دنیایە ئەم"

 ...بەڵێ دەتوانم، من بەاڵم بچێتەوە، حوكمدا بە ناتوانێ كەس وێنە بۆ. بكا جێبەجێ كارانە ئەو ناتوانێ كەس
 

 جووتیارەكممانی دەسممتی بە چممۆن كە ئەوەی گێممڕانەوەی بە دەكمما دەسممت ئینجمما و دەكمما ڤۆدكمما دیممكە شووشممەیەكی داوای شممێلما،
 .فەوتاندووە خەڵكی گەنمی رێپلۆ خەڵكی
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 میرغەزەب
 

 الپتمۆپەكەی پشمت لە سمەرەوە نهمۆمی ژوورەكەی لە. نەكردبمووەوە فەیسمبووكەكەی بموو پتمر سمەعات دوو. كەوڵی كەوتە كێ 
 ناسمكدا زۆر كماتێكی لە نیموەڕۆ. هماتبێ بمۆ چیمی تمازە، پەیمامی بڵێمی بموو دڵەخمورپەی. نەدەما دنیا لە ئاگای و دادەنیشت

. تێكمدەچوو لێمی لێمدا، پاسموۆردەكەی جمار دوو. گمرێ بە ببموو دڵمی لەسمەر. بكا مااڵوایی نەیتوانیبوو. بڕا ئینتەرنێتەكەیان
 نەشمێوێ ماڵمت هەرزەكماری دەڵێمی نەبمووی، وا تمۆ خمۆ هماتووە؟ لێ وات بۆ ئەوە كوڕە. ناناسێتەوە ژمارەکان و پیت دەتگوت
 نێوچماوانی دێمتەوە كە ئێمواران: دەیگموت. دەكمرد مێمردەكەی باسمی... ئما ئما بموو؟ چ قسمەتان دوا ماوە لەبیرت ئەرێ. یاخوا
 تمۆ دەڵمێ. ممنە دەفمتەرانەی و كتێمب ئەو دوژمنمی هەر جمارێ. نماكڕن لمێ شتی خەڵك منە خەتای پێیوایە. دەبارێ لێ گووی
  كێیە؟ دەیدوێنی شێعرەكەتدا لە ئەوەی ناڵێی پێم دەنووسی؟ كێ بۆ شیعر

 
 نە و دەكەم لمێ دڵپیسمیت نە خموا بە كێمیە، بڵێمی پمێم دەبمێ خۆشویسمتووە، یەكێكمت ممن پمێش: دەڵمێ گرتووم پێ بەربینگی

. نەبموو وا بمكەم پمێ مێمردی ئەوەی پمێش. دەخموێنمەوە شمتێك هەمموو چاویمدا لە هما، ناكا راست.... دەدەمەوە بەچاویشتیدا
 زۆر. دەلەرزانمد دڵممی و جەرگ بەنمدی وەاڵهمی. دەشمچوو. نماخمەوە بچێمتە بەوێدا دەیەوێ دەتگوت دەبڕی چاوم لە وا چاوی

 بیمر وایە جماری ئماخر. شمێتە دەترسمم تمۆش لە زۆر. نەمماوە تێمدا ترووسمكاییان بمێ بڕوات. كوژانەوە نیگایانە ئەو سەیرە،
 . میرغەزەب دەبنە دوایی... نەرمترن مێو لە دەكەن داگیر قەاڵكە ئەودەمەی تا. وان هەمووتان پێموایە و دەكەمەوە

 
: نووسمممیبووم فەیسمممبووكدا ستاتووسمممێكی لە. بەكارتهێنممماوە رۆمانتمممدا یەكەم لە. بمممووم فێمممر خمممۆت لە میمممرغەزەبەش ئەو
 كۆمێنممت بە دەسممبەجێ خوێنممدووەتەوە، بمماش تۆیممان رۆمانەكممانی دیممارە كە كەس دوو یەك...." مممن واڵتممی میرغەزەبەكممانی"

 ئەو. نەهماتووە كەسمدا نووسمینی لە وشمەیە ئەو دەممێكە دەنما خوێنمدووەتەوە فاڵنەكەسمت رۆمانەكمانی دیارە وا نووسیبوویان،
 . كردووەتەوە زیندووی

 
 تێمدا میرغەزەبێكی نییە ماڵ. زیندوون خۆیان میرغەزەبەكان وەختێك دەمرێ چۆن ئاخر نەمردبوو، وشەیە ئەو نووسیم منیش
 لە دەمێكیشمە و مماڵەوە هێنماوەتەوە بازاڕی شەڕی زانیم كە شەوێكیان نەكرد، دەنگی. خوێندبووەوە ئەوەی پیاوەكەم... نەبێ

  غەزریوی؟ میرغەزەبی دەڵێی بۆ: گوتم بفرۆشێ، پێ شەڕێكم هەنجەتە
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 : كرد چیی بزانی بگێڕمەوە بۆت دەمەوێ. دەنووسم تۆی بۆ دەمەوە لەو لێمە؟ گوێت
 

 هەر نووسمیبووت كە فەیسمبووكیش لە دیمارە وا ئەوە... میمرغەزەبە بابت گوتی. سەری تەوقی چووە چاوی گوت، وام كە ئێ،
 سمەی وەك ئێموارێ هەتما رۆژ نەكمردووی؟ بۆ چیم میرغەزەبم؟ من گەواد، كچی. بوو منت لەگەڵ تێدایە میرغەزەبێكی و ماڵە
 و دەكەی بممۆ شممەڕەكۆمێنتم التولووتممان و پەرچممی و هەرچممی لەگەڵ و دانیشممتووی الپتممۆپ پشممت لە تممۆش راكەڕاكمممە، مەڕی

  میرغەزەب؟ دەڵێی پێم ئەوانەش هەموو سەرباری
 
 بەاڵم. زمانپیسمە بڵێمی تما چمونكە دەدا، جنێمو. ناوەشمێنێ دەسمت هەڵنماگرێ خموا هەڵمبەت دەتموانێ؟ چمۆن. نەدام لێی نا نا

... نمازانێ كەرە زۆر. بمووایە دەروونمم لە ئاگمای تۆزێك بەاڵم هەڵێناباوە، دەستیشی خۆزگە كوڕە. هەڵناهێنێتەوە لێ دەستم
 . دەكەنەوە بیر گون بە هەمووتان. كەرن هەموو پیاو دەڵێم وایە جاری وەاڵهی نەبێ ناخۆش پێت ئەرێ

 
  هههه

 
. بگمرێ باوەشمم لە جارێمك شمەوێ نەبمێ هەر بەس نماوێ، لەو همیچم ممن چمی، دەزانمی ئماخر. نیمیە ئەوە مەبەسمتم نا، نا،

 . لێدێ مردووی وەك دەسبەجێ جێگاش سەر دێتە كە. بردووەتەوە خۆی لەبیر هەر باوەشی. نەشكێنم دڵی قەت بێ وەعد
 

 كچمێ. بمكەمەوە بمۆ دڵممی پرێسمكەی دەگەڕێمم یەكێمك لە دەممێكە. دەتەقمم خەریمكە بمدەیە، گموێ. مەكە تەربیەتی بێ هههه
 كموڵی هەبمێ یەكێكمی دەبێ نییە، خۆی بەدەست بنیادەم دەڵێم... ببوورە تۆخوا راهاتووە، كچێیە بەو زارم ببوورە... بنیادەم
  ها؟ بكەم؟ چ نەكەم تۆ وەك هاوڕێی دوو لەگەڵ دەردەدڵ و فەیسبووك نەیەمە دەی هەڵڕێژێ، بۆ دڵی
 
 نمزیكەوە لە دەكەم حەز تموانیم ئەگەر. توخوا نا. وێنە بە داوە گیرت بۆ. باشترە نەبینی شتم و وێنە. گەڕێ خۆم وێنەی لە

 . نانێرم وێنە نا.. بتبینم
 

 تماقە جمار، یەك دەكەم حەز پێگوتمووە، جمارم هەزار زۆرە؟ چماوەڕوانییە ئەو بڵمێ، تۆ ناڵێم من تۆخوا: دەكرد ئەوەم باسی
 ببینمین، یەكتمر ئاسانی بە نەماندەتوانی و دەكرد یەكتر لە حەزمان كە ئەودەمی وەك بكەیەوە، باوەشم لە دیكە جاری یەك

  تێكدەئااڵین؟ ئاشیەوماشیە ماری وەك و دەبووین یەكتر ئاوقای چۆن دەدی، یەكترمان كە لەبیرتە
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 و كمم  ئەوە ئێسممتا. بمموو ئەودەم ئەودەم گەوجە. دەژیممن رابممردوودا لە هەر كەرن ئەوەنممدە ژن: دەڵممێ و دەكمما لممێ خێسممەیەكم
 . بكە مندااڵنە دوو ئەو خزمەتی دانیشە. بەسە ئیدی هەیە، كوڕێكمان

 
 بمۆ خمۆی چمۆن بیسمتوومە دەنما. دەنمێ مستی لە قۆڕانەم قسە ئەو دەكەم، لەگەڵ قسەی لەوبارەیەوە كە جارێ هەموو ئا، ئا
 نیمیە تماقەتم ممن بیسمتوومە،.. ئماوایە بیسمتوومە وەكمی بموو چمۆن ممن بۆ ئەودەمی وەك. دەكاتەوە ناسك مشتەرییەكانی ژنە
 . دووكانەكەی بچمە

 
 . بكە لەگەڵ دانسم و دیسكۆ بمبە دەڵێم من پێیوایە

 ... رۆژە ئەو
  * 

 كۆمپانیمای حەواڵەی تەڕوبمڕی جنێموی سێ دوو هەستا. پساوە لێ قیامەتی پردی دەتگوت. پسا ئینتەرنێتەكە كە بوو لێرەوە
 قەت. البەرە چمایە ئەو وەرە كمرد، هەرای.  لێهماتبوو مردووانمی دەممی وەك چمایەكەی... كمرد كارەبما وەزارەتی و ئینتەرنێت
 ... ئۆخەی بڵێم نەدامێ چایەكت

 
 ماوە؟ لەبیر چات و نان تۆ بۆ جا: لێوانەوە لەبن ژنەكەی

 
 ٢١١٧ ئۆکتۆبەریی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
--------------------------------------- 
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 شەڕ و ئاشتی

 
 لیۆ تۆلستۆی: نووسینی

 
 سرووشی حەبیبی: وەرگێڕانی بۆ فارسی

 
٢ 

 
 بما نەخێمر،. نمین تمر شمتێكی بۆناپمارتێ بنەمماڵەی شەخسیی مڵكی لە جگە لۆكا و جنێڤا ئیتر ئێستا ئازیز، پرێنسی دەی -

 بمدەی بەخمۆت رێمگە وا هەر و، لەبەرە جەنگێكممان كە نەنێمی بەوەدا دان خمۆم بەرچماوی لە ئێسمتا ئەگەر بڵێم، پێ ئەوەشت
 هماوڕێی نە ئیتمر. تمۆ نە و ممن نە ئیتر بێنیتەوە،( مانایەیە بەو باوەڕم من بكە بڕوا) دەجاڵە ئەو ریسواییەكانی بۆ پاساو
 وەرە فەرمموو. ترسمای ممن قسمانەی بەو دەبیمنم هماتی، بەخێمر باشمە دەی. ممن وەفماداری خمواڵمی خۆت، دەردی بە نە و منی

 .بگێڕەوە بۆم و دانیشە
 

 لە بموو، فیۆدۆرۆڤنما ماریما واتە دایمك شماژنی هاوڕازەكمانی لە یەكێمك و خزمەتكمار كە بەناوبانمگ، شمێرێری پاڤلۆڤمان ئانا
 یەكەم و پمایەبەرز و مماقووڵ پیماوێكی كە كمرد، ڤاسمیلیی پمرێنس میوانمداریی و بەخێرهماتن قسمانە، بەو دا 7111 جووالی
 .بوو مەجلیسەكەی میوانی

 
 چەنمد بموو، تمازە وشمەیەكی گریمپ ئەودەم جما. )ببموو گریمپ تووشی گۆتەنی، خۆی و دەكۆخی بوو رۆژێك چەند پاڤلۆنا ئانا

 بمۆ سمووردا جمل فەڕاشمێكی بە رۆژێ ئەوێ بەیمانێی كە یاداشمتانەدا كمورتە لەو(. نەدەهمات كەسمدا زممانی بە نەبێ، كەسێك
 و رابموێرن پێمی نیمیە خۆشمتان شمتێكی ئەگەر( پمرێنس حەزرەتمی یمان) كۆنت جەنابی: نووسرابوو نێردرابوو، بانگهێشتكراوان

 مماڵەكەم بێنمنە تەشمریف دە، تا حەوت سەعات بن، كەلەال و كەنفت نەخۆشێكی الی سەعاتێك چەند نییە ئەوەشتان ترسی
 .بكەن سەربەرزم و شاد و
 

 شێرێر ئاننێتێ
 

  و، بوو لەپێدا ئاوزێنەداری پێاڵوی و ملدرێژ گۆرەویی و لەبەر گوڵچنراوی دەرباریی جلوبەرگێكی كە تازەگەیشتوو، پرێنسی
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 روویەكمی و پمان روخسمارێكی بە بچێ، تێك خانەخوێ پێشوازییەی بەو ئەوەی بەبێ كردبوو، بەسینگیدا ئەستێرەی كۆمەڵێك
 ."ئاگرینە پەالمارە لەو ئەی هاوار، خوا: "داوە وەاڵمی گەشەوە

 
 زممانەش بەو بگمرە دەكمرد، پێ قسەیان هەر نەك باپیرانمان كە دەكرد، قسەی ئەوتۆ پوختی و رەوان فەڕەنسییەكی بە ئەو

 قسممەی لەسممەرخۆ و هممێمن ئمماوا دەبممن، پیممر دەربمماردا و خواپێممداوان كممۆڕی لە پممایەبەرزانەی ئەو وەك و، دەكممردەوە بیریممان
 ئاسموودەوە خەیماڵی بە و رامووسمی دەسمتی و دانوانمد بەردەممی لە ممووەكەی بمێ سمەرە و پێشێ چووە پاڤلۆنا ئانا لە. دەكرد
 .دانیشت قەنەفەكە لەسەر

 
 دڵمدانەوەكەیەوە و ئەدەب پشمت لە تانەوتەشمەریش بگمرە و ساردوسڕی كە دەموڕاوێژێك بە بگۆڕێ، خۆی دەنگی ئەوەی بەبێ
 ئەم نیگەرانیمی و بمكە بمۆ خۆتممان لەشسماغیی باسمی شمتێك هەر لە بەر گیمان، هماوڕێ: رۆیشمت لەسمەری دەكمرا، پێ هەست

 .بڕەوێنەوە هاوڕێیەت
 

 زەممانەیەدا دەورو لەم بەڕاسمت هەر ئەرێ نما، بمێ؟ بماش دەكرێ چۆن بوو، عەزابدا لە رۆحی كە بنیادەم: گوتی ئاناپاڤلۆنا
 .بی لەالم شەو درەنگانی تا هیوادارم بژی؟ ئاسوودە و بێخەم دەتوانێ بێ، دڵدا لە هەستی تۆزێك یەكێكی

 
 كمچەكەم. هەڵێمنم لەوێ سمەرێكیش ناچمارم. چوارشمەممەیە ئەمڕۆ بكەم؟ ئینگلیز باڵیۆزی ئاهەنگی لە چ ئەی: گوتی پرێنس

 .ئەوێ دەمباتە گالیسكە بە و ئێرە دێتە پێیەكەوە سەر بە
 
 بێتمام خەریكمن ئاهەنگانە و بەزم ئەو هەموو دەپرسی، من لە ئەگەر. هەڵوەشێنراوەتەوە ئەمڕۆ ئاهەنگەكەی وابوو پێم من م

 .دەبن
 

 ئماخۆ نەبموو گرینمگ بۆشمی تەنمانەت دەكمرد وای قسمەی عمادەت پێمی بە و قورمیشمكراو كاتژمێرێكی وەك كە ڤاسیلی پرێنس
 وایممان دوودڵممی بممێ هەڵوەشممێتەوە، ئمماهەنگەكە لێممیە حەزت تممۆ زانیبایممان ئەگەر: گمموتی نمما، یممان دەكەن پممێ بممڕوای خەڵممك
 .دەكرد

 
 یادداشمتەكەی لەسمەر بمزانم بڵمێ جێمیەكە، هەمموو و شمتێك هەمموو لە ئاگمات تمۆ كە ئێسمتا. مەكە پمێ گماڵتەم باشە، دەی م

 درا؟ بڕیارێك چ نۆڤۆسیلتسۆڤ



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

192 
 

 بۆناپممارت ئەوەی سممەر همماتوونە داوە؟ بڕیارێكیممان چ. چممی بڵممێم وەاڵهممی: گمموتی لممۆمەكەرانەوە سمماردو دەنگێكممی بە پممرێنس
 وا خەریكممین هەر ئممێمەش وایە پممێم مممن و گرتممووە خممۆی لە گەڕانەوەی رێممگەی و رووخانممدووە خممۆی پشتەسممەری پردەكممانی
 .دەكەین

 
 بە. دەكممرد قسممەی وازی بممێ بە بگێممڕێ، دەور كۆنەشممانۆنامەیەكدا لە كە ئەكتەرێكممی وەك خمموا هەمیشممەی ڤاسممیلی پممرێنس

 .وابوو بزووت سەلكە وەك كەچی تێپەڕاندبوو، چلیشی لە تەمەنی ئەوەی سەرەڕای ئاناڤلۆنا پێچەوانە،
 

 خۆنوانممدنە حەزی جاروبممار كە تەنممانەت و پاڤلۆنمما ئانمما كممۆمەاڵیەتیی خەسممڵەتی ببممووە جۆشمموخرۆش و كەفوكمموڵ دەربڕینممی
. دەردەخسمت خمۆی كەیمف بە و شماد هەروا نەجمووڵێتەوە، خەڵمكەكە چماوەڕوانیی پێچەوانەی بە ئەوەی بەمەبەستی نەدەبوو،

 روخسممممارە لەگەڵ ئەگەرچممممی دەڕەویممممیەوە، و دەردەكەوت پاڤلۆنمممماوە ئانمممما روخسمممماری بە بەردەوام كمممماڵەی زەردەخەنە ئەو
 چەقاوەسموو منمداڵی وەك بەاڵم هەیە، كەمایەسمییەكی دەزانمێ بۆخۆی كە بوو ئەوە نیشانەی نەدەگرتەوە، یەكی بزڕكاوەكەی

 .بكا چارەسەری دەزانی پێویستیشی بە نە و دەیتوانی نە
 
 :گوتی و گرت گڕی سیاسییەوە باسوخواسی دەم بە
 
 قموونی هەرگیمز نەمسما بەاڵم نمازانم، سیاسمەت لە همی  هەر ممن دانمێن وای. مەكەن نەمسا باسی من الی ئیتر هاوار، ئەی م

  خۆی ئێمە میری. بكا رزگار ئەورووپا تەنێ تاقی بە دەبێ رووسیە. دەكا لێ خیانەتمان نیەتی، ئێستایش و نەبووە شەڕی
 ...... دەبێ وەفادار پێی هەر و شانە لەسەر ئەركێكی چ دەزانێ

 
 ٢١١٧ی دیسەمبەری ١٧: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
------------------------------------------ 
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 تایبەتمەندییەکانی و زارەکی ئەدەبی
 

 ئامادەکردنی شەریف فەالح

 
ئەگەر بمانەوێ بە شێوەیەکی گشتی پێناسەیەکی ئەدەبی زارەکی بکەین، دەبێ لەسەر بنەمای چموار کمۆڵەکەی  :شەریف فەالح

 پەندی پێشینیان لەنگەر بگرین، رای بەڕێزت لەم بارەوە چییە؟ -٤حەیران  -١الوک  -٢بەیت  -١گرنگی 
  

دیمارە ئەوەی تمۆ باسمی دەکەی، واتە ئەدەبمی زارەکمی، لەراسمتیدا تماوتوێ کردنمی ئەدەبمی زارەکمی بەبمێ  :رەسووڵ سوڵتانی
ن بنماغەی ئەدەبمی راسمتە ئەوانە کمۆڵەکە و باشمتر بڵێمی. هەرکام لەو ژانمر و الیەنمانە، پمڕ لە کەموکمووڕی و نوقسمان دەبمێ

پەنمدی . لە هەرکام لەو ژانرانەدا بە شێوەیەک روخسارەکانی ژیانی رابمردووی کموردەوارییەکەی خۆممان بەدی دەکەیمن. ئێمەن
ئێمە لە ئاوێنەی پەندەکاندا بۆمان دەردەکەوێ کە کمورد . پێشینیان پڕە لە روانینی فەلسەفیی کورد بۆ ژیان، حیکەتی ژیان

 .انی پێوەندیدار بە ژیانەوە، ورد بۆتەوەچۆن لە مەسەلە گرنگەک
 

حەیران لەگەڵ دەربڕینمی سمۆزی غموربەت و ئەڤینمداری شمتێکی شماراوەمان بمۆ دەخماتە . بەیتەکان الیەنی جۆراوجۆریان هەیە
ئەویش ئەوەیە کە لە کوردەواریی کۆندا، لەنێو ئێڵ و عەشیرەتاندا کە حەیران گرنگیی تایبەتی هەبووە لەوێ، تەنیما . روو

هەممموو ئەو کممۆپلە حەیرانممانەی کە بەو شممێوەیە دەسممت . پیمماوی حەیرانبێممژ نەبممووە، بەڵکمموو ژنە حەیرانبێممژیش هەبمموون
ژنمی دەنگخمۆش لە کموردەوارییەکەی خۆمانمدا زۆر . ئەوانە ژن گوتموونی.... دەرێمم، هەتیموە حەیمران/ ئەمن دەڵێم : پێدەکەن

لەگەڵ ئەوەشممدا شممێوازەکانی بیممروڕا گممۆڕینەوەی نێمموان کمموڕ وکممچە  .بمموون، بەاڵم بەرهەم و شمموێنەواریان لممێ نەممماوەتەوە
حەز و ویسممتەکانیان و شممێوازەکانی روانینیممان بممۆ . ئەڤینممدارەکانی سممەردەمانی زوو، لە ئمماوێنەی حەیرانەکانممدا دەردەکەوێ

ەبمیە فۆلکلۆریمانە لە بەهەر حماڵ ئەو ژانمرە ئەد. ژیانی هاوبەش و ئامادە بوونیان بۆ قوربانیمدان لە پێنماوی خۆشەویسمتیدا
دەرونزان و کۆمەڵناسانیش هێندەی ئەدیبەکمان دەتموانن بمۆ ناسمینی ئێسمتا و رابمردووی کمورد . زۆر روەوە دەتوانن ببنە بنەما

کۆمەڵناسەکان دەتوانن بە تاوتوێ کردنمی هەمموو ئەو بەسمەرهاتانەی کەلە رشمتەی مرواریمدا : نموونە. پشت بەوانە ببەستن
. دەتوانن لەوێوە باشتر بزانن کمورد چمۆن ژیماوە. باری ژیانی کۆمەاڵیەتیی کورد لە رابردوودا ئاگادار بنهاتوون، لە شێوە و 

زۆر لە ( مامۆسممتا عەالدیممن سممەجادی ) بەڕای مممن تمماوتوێ کردنممی چیممرۆک و قسممە نەسممتەقەکانی نێممو رشممتەی مرواریممی 
 .بۆ روون بکاتەوە خوێندنەوەی مێژووی ئەوکات باشتر دەتوانێ ژیانی کۆنی کوردەواریمان
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دەروونزانێکیش ئەگەر بیەوێ لێکمۆڵینەوەیەک لەسمەر خماڵ و حماڵەتە گشمتییەکانی کمورد بکمات و لە سمەرچاوە و ئماخێزگەی 
ئەو حاڵەتممانە بممگەڕێ کە رەگ و بناوانیممان لە رابممردوو دایە، باشممترین و دەوڵەمنممدترین سممەرچاوە بممۆ لێکۆڵینەوەکممانی، 

گمۆرانیی همی  نەتەوەیەک هێنمدەی گمۆرانیی کموردی باسمی مەم و مماچ و قمووڵکەی گەردن و  بڕوا نماکەم. دەکرێ فۆلکلۆر بێت
ئەوە پێویسممتی بە لێکممدانەوە و خوێنممدنەوەی کۆمەڵناسممانە و دەروونزانممی . بکممات... نێمموانی سممینگ و مەمممک و خمماڵی لێممو و

نممدا ئێسممتاش لە هەنممدێ نمماوچەی ئەگەر یەکێممک چمماک شممارەزای فەرهەنگممی ئممێمە نەبممێ و نەزانممێ لە کمموردەواریی کۆ. هەیە
النک، النک النکمۆڵێ، " کوردستان گەورە بە چووکە و ژن بە ژنە و بە زۆر شوو دانی ک  هەبووە و هەیە، لە واتای گۆرانیی 

لمێ ناگما و نمازانێ بمۆ دەبمێ ژنێمک منمداڵەکەی بنموێنی و پەلەی لە نوسمتنی منمداڵەکەی بمێ، بمۆ ...." النک لە دار هەنارێ
بە دڵنیاییەوە ئەو ژنە بە نابەدڵی دراوەتە بماوکی ئەو منمداڵە و لە خۆشەویسمتە راسمتەقینەکانی خمۆی . ژوانئەوەی بچێتە 

بە تفەنگمی بمڕنەو : )یمان گمۆرانیی. بی مراد بووە و پێک نەگەیشتوون و ئێستاش دایکی منمداڵەکە هەر دڵمی لمێ بەر نەداوە
 .( دایکی حەوت کوڕ بی هەر بە تەماتم... ببڕن حەیاتم 

 
بەاڵم دەبمێ راوچیمی . بە گشتی فۆلکلۆری ئێمە دەریایەکە و مرواری و گەوهەری لە هەموو جۆرێک و بۆ هەمموو کسمێک تێمدایە

 .بیت، ئەوجا دەسکەوتت دەبێ، ئەگینا هەر لە لێواری دەریاکەوە رادەوەستی و لەخۆوە پێت وایە تەنکە و چیی تێدا نیە
  

وە دەست پمێ بکەیمن، خماوەن چ تایبەتمەنمدی و تموخمگەلێکن و بە چەنمد جمۆر ئەگەر بمانەوێ لە بەیتەکانە :شەریف فەالح
 دابەش دەبن و چۆنیان پۆلێن بەندی دەکەی؟

 
 .و بەیتی مێژوویی( عیرفانی و ئایینی ) ، (دڵداری م حەماسی :) بەیتەکان ئاوا دابەش کراون : رەسووڵ سوڵتانی

 
بەیتممی شممۆڕ مەحممموود و مەرزینگممان : بممۆ وێممنە. هەرکممام بەپێممی ناوەرۆکیممان دابەش کممراون. بەیتەکممان گێممڕانەوەی رووداون
هەم باسممی دڵممداریی نێمموان شممۆڕ مەحممموود و مەرزینگممانە و هەمممیش، باسممی پمماڵەوانێتی و . بەیتێکممی دڵممداری و حەماسممییە

باسی دڵداریی نێوان الس و خزاڵە و شۆڕی مەال نەبمی دەکما، زۆر  بەیتی الس و خەزاڵ هێندەی. قارەمانێتیی شۆڕ مەحموودە
 . لەوە تر باسی سوارچاکی و پاڵەوانیی الس دەکا، ناسر و ماڵمالیش هەر وا

 
ئەوکماتمیرە کوردەکمان بەیمت بێژیمان . قەاڵی دمدم و باپیرئاغای مەنگموڕ، گێڕانەوەکمانی مێمژوون: بەیتە مێژووییەکانی وەک

بمۆیە باشمترین حماڵەت . مەیدانی شەڕێ بۆ تۆمار کردنی رووداوەکان و گێڕانەوەیان لە قماڵبی بەیتمدا لەگەڵ خۆیان بردۆتە
پتمر لەوە ئەگەر بممانەوێ بە شمێوەی زانسمتی باسمی الیەنە . ئەوە بووە بەیتبێژ خۆی دیمەنمی شمەڕگەی لە نمزیکەوە دیتبمایە
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خممۆی بەیممت هەڵممدەگرێ لە چەنممدین الیەنممی زمممانی و  ئەگینمما. جیاوازەکممانی بەیممت بکەیممن لێممرەدا مەوداکەی زۆر بەرتەسممکە
شمممێوازەکانی گێمممڕانەوە و داڕشمممتنەوە ئاوڕیمممان لمممێ بمممدرێتەوە بە تمممایبەتی تەکنیکمممی گێمممڕانەوەی بەیتەکمممان شمممیاوی ئەوەن 

بەیتمی سمەیدەوان یەکمێکە لەو . لێکۆڵەرانی بواری چیرۆک و رۆمان بە شێوەی زانستی بە مێتۆدەکانی گێمڕانەوە بیمانخوێننەوە
ئەوەش ئێسمتا لە . هەر جارەی لە گۆشە نیگایەکەوە گێمڕدراوەتەوە. بەیتانەی وەک بزانم زیاتر لە دە شێوە گێڕانەوەی هەیە

خۆی ئەگەر سەد کەس لە یەک کاتدا بینەری یەک رووداو بمین و بممانەوێ تماریفی . چیرۆکنووسیی مۆدێڕندا بەرچاو دەکەوێ
وەکە یەک شممت بممووە و کمماتی دیتممنەکەش هەر یەک کممات بممووە، دیسممانیش هەر بکەیممن و بیگێممڕینەوە لەگەڵ ئەوەدا کە روودا

ئەوجار رەگەزەکانی دیکەی چیرۆک لەنێو بەیتەکاندا شمیاوی لمێ وردبموونەوەن و شماعیر . کەسە و بە شێوەیەک دەگیگێڕێتەوە
 (.  بەستەڵەکە گیانە هەرێمی وتار ) گوتەنی لێرەدا 

  
 جوگرافیا و شوێن چ کاریگەرییەکیان لە سەرهەڵدانی بەیتەکاندا هەیە؟ :شەریف فەالح

 
بەیمت هەیە . بەیمت هەیە شموێنی دیمار نمیە. دیارە زۆرترینی بەیتەکان لە ناوچەی موکریاندا روویمان داوە: رەسووڵ سوڵتانی

سمەیدەوان رووداوێکمی تراژیمدیی  بمۆ وێمنە. لە شوێنێکی دیکە رووی داوە، بەاڵم لە مەڵبەند و شموێننێکی دیمکە گێمڕدراوەتەوە
ئەو ێیایەی کە نێچیروان لێی هەڵمدەدێردرێ و . الی ئیزەدییەکانە لە چیای مەغڵووبی داسنی کە لەسەر رێگای هەولێر دەۆکە

ئەوەش هۆکمماری . بەاڵم گێممڕانەوەی بەیمتەکە لە موکریممانە و بە زاراوەی موکریممانیە. عەبمدولعەزیز  لەوێ سممەیدەوان دەکمموژێ
دیمار دیوەخانەکمانی . بەیتی قەاڵی دمدم لە الی ورمێ بووە و لە موکریمان و بە زاراوەی موکریمانی گموتراوەتەوە خۆی هەیە،

 . موکریان گرنگییەکی زۆریان بە بەیت بێژان داوە
  

سیستمی کۆمەاڵیەتی و قۆناغی فیمۆدالی و دەرەبەگمایەتی چ رەنگمدانەوەیەکی لە هەنماوی ئەدەبمی زارەکمی بە  :شەریف فەالح
 گشتی و ناوەرۆکی بەیتەکاندا هەبووە؟

 
دیوەخممانی ئاغما و دەرەبەگەکممانی کوردسمتان ئەگەر هممی  خزمەتێکمی لە دەسممت نەهماتبێ و چاوپۆشممی لەو : رەسمووڵ سموڵتانی

چەوساندنەوە و ئازار و ئەزیەتانەیان بکەین کە بەرامبەر خەڵکەکە هەیانبووە، ئەوەندە قمازانجەی هەبمووە کە گرنگیمان بە 
دیارە ئەو کارەشیان لە پێناوی خزمەتکردن بە ئەدەب و هونەری کوردیدا نەبووە، بەڵکوو بمۆ . ژ و حەیرانبێژان داوەبەیت بێ

چمونکە بەشمێک لە . رازاندنەوەی کۆڕ و مەجلیسەکانیان و لە الیەکی دیکەشەوە بۆ خمۆ هەڵکێشمان و خمۆ نوانمدنەکانیان بمووە
 .نبێژ و بەی بێژەکانیان چەندە بە توانا و لیهاتوونحەیرا: کەسایەتیەکەیان بەسترابۆوە بەوەی ئاخۆ
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بەیمت و حەیمران همی سمەردەمی خێمل و عەشمیرە و هۆزەکمان بمووە، بە تمایبەتی لە الدێ و : لەباری سیستمی کۆمەاڵیەتییەوە
پممێش  کەوابمموو ئەو ژانممرانە، داهێنانیممان و هۆنممدنەوەیان و تەنممانەت پەرە پێدانیشممیان لە سممەردەمی قۆنمماغی. گەندەکانممدا

کە دەشڵێم پێش مۆدێڕنیتە هی  بەو واتایە نیە کە کورد بە قۆناغی پێش ممۆدێڕنەدا بەرە و ممۆدێڕنیتە و . مۆدێڕنیتەدا بووە
بە تمایبەتی سمەرهەڵدانی . باشمترە بڵمێم قۆنماغی پمێش هماتنی ئمامێر و ئامرازەکمانی ممۆدێڕنیتە. دوای مۆدێڕنەدا تێپەڕیبێ

 .دیشارنشینی و کاڵبوونەوەی ژیانی گون
  

 بۆچی ئاکامی هەموو بەیتەکان بە ناخۆشی، شکست و ناکامی کۆتاییان پێ دێت؟ :شەریف فەالح
 

دیارە ئەگەر ئاکامەکەیان ئاکامێکی تراژیک نەبوایە نەدەبوونە بەیمت و چیمرۆک و نەدەکەوتمنە سمەر زار و : رەسووڵ سوڵتانی
دا نەخنکابمان و السمە شمۆڕ بە تیمری چڵکنمان نەچووبمایە و ئەگەر شۆڕ مەحمموود و مەرزینگمان لە گێمژاوی رووبمارەکە. زمانان

بە سمماغ و سمماڵمەتی لە سممەفەرەکەی ( بەیتممی لەشممکری ) سممەیدەوان بە دەسممتی بمماوکی نەکوژرابممایە و خممان سممولەیمان خممانی 
کەوتمنە بەغدایە گەڕاباوە و سیامەند و خەج و سیامەند پێک گەیشتبایەن کوا دەبوونە ئەو بەسەرهاتە سەرنجڕاکێشانە و دە

نما وەڵماڵ ئەوانمیش وەک ممن و تمۆ ژیمانی هاوسمەرییان پێمک دێنما و سمەریان پمێکەوە دەنما و لە ژیمانێکی . سەر زار و زمانان
 . ئاساییدا دەتوانەوە

 
لەباری فۆرم و داڕشتنەوە سەرەڕای ئەوەی کە هۆنەر و دانەرەکانیان خماوەن خوێنمدەوارییەکی ئەوتمۆ نەبموون،  :شەریف فەالح
 ی شیعری نوێیان تێدا بەدی دەکرێ، رای بەڕێزت لەم بارەوە چییە؟بەاڵم توخم

 
بەشێکی هەرە زۆری ئەوەی ئێستا بە ناوی شیعری نوێی کوردی باڵو کمراونەتەوە، م پێشمتریش باسمم کمرد م : رەسووڵ سوڵتانی

ئەگەر . حەیرانەکمان ببمڕێ نەیتوانیوە لە رەوانبوون و ئاوازی ناوەکی و فۆرم و وێنەی شازدا سنووری هێندێ کۆپلەی بەیمت و
بێمممین و نێوەرۆکەکەیمممان لەبەرچممماو نەگمممرین و تەنیممما بە پێممموەری سمممەنعەتەکانی شمممیعر هەڵیانسمممەنگێنین، ئەوان بگمممرە 

بممۆیەش نمماوەرۆک هەڵممداوێرم، چممونکە هەرکامیممان باسممی جیهممانبینی و کەڵممکەڵە و . سممەنعەتکاری جوانتریشممیان تێممدا کممراوە
بۆ وێنە لە حەیران و بەیتدا نمایە باسمی گڵمۆپ و فمڕۆکە و شمەمەندەفەر بکما، کماتێ بە  .ویست و داخوازی سەردەمی خۆیانن

بەیمت پێوەری سەنعەتە شیعرییەکان لێکیان دەدەیتەوە سەرت سووڕ دەمێنێ لەو لێزانی و وەستاییەی هۆنەرانی نەخوێنمدەواری 
 انین چیە؟ بکە، کۆپلەی یەکەمی بەیتی سوارۆ با بز" سوارۆ"سەیرێکی  بەیتی . و حەیران

 
 : کیژ دەڵێ 
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 دوێنێ سووکەڵە سوارەکەی من دەچۆوە سەفەری کاولە لەحسایێ
 دەیگوت کیێ بێنە دوو ماچم دەیە

 بە سەری بە قوڕ و بە ملی بە کوێنم هەی الڵ بم نەمدە دایێ
 لە دوایە دەچوومەوە پێش سوکەڵە سوارەکەی خۆم

 ئەمن زولفی خۆمم لەبەر دەگێڕا و 
 دەبردەوە تکایێمەمکی خۆمم لەبۆ 

 دەمگوت سوارۆ
 شەرتە ئەگەر بگەڕێیتەوە، لەوێ شەڕ و هەرامەتی دە هەڵاڵیێ

 ئەمن سینگی خۆمت بۆ دەکەم بە کاغەزێکی مەرجان و 
 مەمکی خۆمت بۆ دەکەم بە قەڵەمێکی فەرەنگی
 .شەو هەتا رۆژێ لە سەری بکەیتەوە موتااڵیێ

 

------ 
 

لێی ورد بەوە، ئەو هەموو وردە کاری و جوانکارییەی لەو کۆپلەیە دایە، هەتا ئێستا دەگمەنن ئەو شیعر نوێیمانەی هێنمدەی  
ئەو کممۆپلەیە هەڵممدەگرێ بە پێوەرەکممانی فۆرماڵیسممتەکان، بە . ئەو کممۆپلەیە سەرسممامی کممردبێتم لە وردەکمماریی ئەدەبیممدا

 ....   زۆری تێدایە. ەرقییەکانی شیعر لێکی دەیتەوەپێوەرەکانی هێرمۆنتیک، بە پێوەری سەنعەتە ش
  

ە، ئەو هۆکارە سیاسی، کمۆمەاڵیەتی و (موکریان)بۆچی مەکۆ و مەڵبەندی زۆرێک لە بەیتەکان و گێڕانەوەیان  :شەریف فەالح
 فەرهەنگیانە چین کە ئەو دەڤەرە بۆتە هەوێنی سەرهەڵدانی ئەدەبی زارەکی؟

 
ئەو بەیتمانە . نەک روودانمی بەیتەکمان. مەکمۆی همۆنینەوە و گموتنەوەی بەیتەکمان مورکیمانە دەکمرێ بڵێمین: رەسووڵ سوڵتانی

ئەوەتمما سممەیدەوان لە نمماوچەی ئێزەدییەکممان بممووە، بەیتممی لەشممکری . زۆرەبەیممان لە دەروەی هەرێمممی موکریممان روویممان داوە
هەرێمی موکریان بووە، کماکە میمر و کماکە بەسەرهاتی خان سولەیمان خانی سۆران مێردەکەی خانزادی سۆرانە و لە دەرەوەی 

شێخ هی ناوچەی پشدەر و بێتوێنە، الس و خەزاڵ لە ناوچەی باڵەکاتی بووە، قەر و گوڵزەر لە نماوچەی پشمدەر و بێتموێن 
چممونکە لەوێ دیوەخممانی ئاغاکممان بەیتبێممژ و . بەاڵم هەموویممان لە موکریممان و بە لەهممجەی موکریممانی گمموتراونەتەوە. بممووە

نەک لەبەر ئەوەی ئەو ئاغایە ئەدەب پەروەر و ئەدیب بووبن، هەرچەند هێندێکیشمیان مایەیمان تێمدا . ن راگرتووەخۆشخانیا
راگرتنمی بەیتبێمژ و خۆشمخوان و حەیرانبێمژی . بووە، بەاڵم زیاتر لەبەر کەیف و خۆشی و رابواردنی شمەوانی دیوەخمان بمووە
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کمۆپییەک بمووە لە دۆخمی دەربماری پاشماکانی ئێمران و لە راسمتیدا  ئەوەش. کارامە جۆرێک لە دەسمەاڵت و هێمز نوانمدن بمووە
بممۆتە نەریتێممک و ئەمەش بممۆتە کولتمموور و هەوێنێممک بممۆ ئەوەی دەڤەری موکریممان ببێممتە کانگممای هممۆنینەوە و گێممڕانەوە و 

ینگ و نەوە پاراستنی زۆرێک لە بەیت و حەیرانەکان و بە گشتی ئەدەبی زارەکی و نەنووسرا و پشمتا و پشمت و سمینگ بە سم
بە نەوە گەیشممتوونەتە بەرەی ئەمممڕۆ و ئێسممتاش جیمما لە کممۆکردنەوە و پاراسممتنیان خەریکممن لەسممەریان کمماری لێکممۆڵینەوەی 

 .   زانستیی هەمەالیەن دەکرێ
 

 رۆڵ و پێگەی ژنی کورد لە فۆلکلۆر و بەتایبەت بەیتە کوردییەکان چۆن دەبینی؟ :شەریف فەالح
 

لە گمۆرانیی . جارێمک لە دارە و جارێمک لە خموارە. ورد لە فۆلکلۆریش و لە بەیتیشمدا جیماوازەپێگە ژنی ک: رەسووڵ سوڵتانی
لە . لە بەیتەکانمدا قسمەی لەسمەر بکمرێ باشمترە. کوردیدا جارێک خۆی بە قوربانی کمراوە و جارێمک بە بێوەفما نماوی بمراوە

سمێ کموڕ لە یەک رۆژدا، . ا ژن کمپ و بێمدەنگەبمۆ نمموونە لە سمەیدەواند. بەیتەکانیشدا ژن چەند روخسارێکی جیاوازی هەیە
سممێ زاروا لە یەک رۆژدا دەمممرن، لە سەرانسممەری بەیممتەکەدا نممووزەی دایکێممک الوانممدنەوەی خوشممکێک، هەنیسممکی بممووکیش 

بەیتمی الس و . تەنمانەت لە بەیتمی الس و خەلمزاڵیش. بەیتی سوارۆ لە هەموان بەهێزتمرە لەو بموارەوە. تەنانەت نابیسرێ
هەرکامەیمان بە شمێوەیەک رۆڵمی ژنیمان ... ۆڕ مەحمموود و مەرزینگمان وناسمر و ماڵمماڵ و کماکەمیر و کماکە شمێخ وخەزاڵ و ش

بممۆ وێمنە خەزاڵ سممەرۆک ئێمل و عەشممیرەتە و قەروهماش و نممۆکەرانی لەبەر دەرگمان و لە هەمممان کاتیشممدا . تێمدا دەردەکەوێ
 ...س دێ و باڵوەیان پێ دەکاوگەلە ئاشیێکی دڵسووتاوی شێت و شەیدای بە دەورەوەن هەتا ال

 
دراوەتە شمۆڕ مەحمموود، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشمدا یەکتریمان ! لە شۆڕ مەحموود و مەرزینگانمدا، مەرزینگمان لەسمەر پشمتی النکمی

هەر ئەوکمماتەی . مەرزینگممان لەوێممدا نممموونەی ئەوپەڕی بێدەسممەاڵتیی ئممافرەتە. خۆشممدەوێ و بمماوکی مەرزینگممان لەمممپەرە
 .دوای بە دوای شۆڕ مەحمووددا خۆی دەخاتە رووبارەکەوەوەفارادارنە بە 

 
 .لە کاکەمیر و کاکە شێخ دا ئەستێ و بوغدان دوو خوشکن شینی دوو براکەیان دەگێڕن کە بە دەهۆ بردوویانن و کوشتوویانن

 
ە سمەرەتاوە مەرجمی هەر ئەو کچەی بەیتەکە لە زمانی ئەوەوە گێڕدراوەتەوە هەر ل( معشوق)بەاڵم لە بەیتی سوارۆدا گراوی  

پێک گەیشتن و ئاوەاڵ کردنی سینگ و مەمکی خمۆی بمۆ سمووکەڵە سموارەکەی گمرێ دەداتەوە و بە گەڕانەوەی سموارۆ لە شمەڕی 
ئەویمممش لە کۆپلەکمممانی دواییمممدا ئەو مەرجە تونممدتر دەکممما و دەڵمممێ تەنیممما گەڕانەوەت مەرج نمممیە دەبمممێ . کمماولە لەحسمممایە

 :دوعای بۆ ناکا و دوعای لێ دەکا و دەڵێ. وعای لێدەکاتەنانەت د. سەرکەوتوانە بگەڕێیتەوە
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رەبممی سمموارۆ ئەمممن خەبەری مەرگممی تممۆم بممۆ بممێ کە دراویممتە بەر مەودای شممیر و قەنمماران، نەوەک سممەری کەحێلممی خممۆت ... 
. یلەوێمدا کمچە هانمدەری سموارەکەیەت. وەربگێڕی و ئەمن شەرمەزار بکەی لەنێو شەدەشمل و خماڵ لە ممل و ناسمک و نمازداران

 ....دەڵێ ئەگەر بە تێکشاوی بێیتەوە ناتدەمێ ماچی دە زەرد و هەناران
 

بۆیە بە الی منەوە کچی نێو بەیتەکەی سموارۆ رۆڵمی هانمدەرێکی بە جەرگ دەبینمێ و سمار وا لێمدەکا کە تەنمانەت ئەگەر لە 
بممۆیە ئەگەر بمممانەوێ لە . ێپێنمماوی ئەو خۆشەویستیەشممدا بممێ و قارەمممانێتی بنمموێنێ و شممەڕەکە بەرێممتەوە و دوژمممن ببەزێنمم
پەندی پێشمینیان، بەیمت، : فۆلکلۆری کوردیدا بۆ دەرو و رۆڵی ژن بگەڕێین، دەبێ هەر بەشەی بە جودا تاوتوێ بکەین، وەک

 ....حەیران، شیعری کالسیک و نوێ
  

-------------------------- 
 

 کورتەیەک لەسەر ژیانی رەسووڵ سوڵتانی

  
لە زانکمۆی بۆکمان بەکالۆریوسمی لە زممان و ئەدەبمی . حاجیلەکی سەر بە شماری بۆکمان لە دایمک بمووەلە گوندی  ١٩٧٢ساڵی 

پەڕیممموەی باشمممووری کوردسمممتان بمممووە و لە چممماپەمەنی و بەشمممەکانی راگەیانمممدنی حیزبمممی  ٢١١٤سممماڵی . فارسمممی وەرگرتمممووە
ی (کوردکانمماڵ)یەکی تەلەفزیممۆنییە لە دیممموکراتی کوردسممتاندا کمماری کممردووە و ممماوەی چمموار ساڵیشممە پێشکەشممکاری بەرنممامە

کاروان، رامان، ئایندە، ئایدیا، بیاڤ، چمالواز، )حیزبی دیموکراتی کوردستان و لە گۆڤارەکانی باشووری کوردستانیشدا وەک 
وە وەک ستافی کمارا لە الپەڕەی فەهەنگمی ٢١١٩دا بابەتی باڵو کردووەتەوە و لە ساڵی (، گزینگ، هەڵبوون، راڤە٢١وێران، 

ۆژنامەی هەولێردا کاری کردووە و بابەتی باڵو کردووەتەوە و تا ئەو دەموساتەش هەروا وەک شمارەزا لە بمواری زمانەوانیمدا ر
هیشموە وەک شمارەزای زممانەوانی هاوکماری ٢١١١لە رۆژنامەی هەولێر بەردەوامە و ئەرکی زمانەوانیی لەسەر شانە و لە سماڵی 

 :کتێبی کردووەتە کوردی ١١یانییە و تا دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکر
  

 (دەزگای موکریانی(.... )نووسینی مارگریت دۆراس)رۆمانی ژان . ١
 (دەزگای موکریانی( .... )کتێبێکە لەسەر کۆماری کوردستان)پێشەوای رابوون . ٢
 (دەزگای موکریانی.... )ژن لە فەلسەفەی سیاسیی رۆژئاوادا . ١
 (دەزگای موکریانی( .... )نووسینی جۆن ستیوارت میل)کۆیلەکردنی ژنان . ٤
 (دەزگای وەرگێڕان.... )ئێمیلی ژان ژاک رۆسۆ . ٥
 (دەزگای موکریانی.... )تاعوونی ئەلبێر کامۆ . ٢
 (دەزگای موکریانی.... )رۆمان، ، یەشار کەمال سێ بەرگ ( دیوی کوێستان. ٧
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 (دەزگای موکریانی( .... )حموود دەوڵەت ئابادیرۆمانێکی مە)سەفەر و ئاسکۆڵەکەی بەختم گوزەل . ٨
 (چاپخانەی رۆژهەاڵت(... )رۆمانێکە ئاوڕی لە نهێنییەکانی ژیانی ناپلیۆن بوناپارت داوەتەوە)سێبەری هەڵۆ . ٩
 (دەزگای موکریانی( .... )٢١١١مەوە تا ١٩١٧مێژووی سیاسیی رووسیا لە ) لە لینینەوە بۆ پووتین . ١١
 (دەزگای موکریانی( .... )مێژوو)یزەنتی ئیمپراتۆریی ب. ١١
 (دەزگای موکریانی( .... )مێژوو)کۆتایی سەدەکانی ناوەراست . ١٢
 (دەزگای موکریانی.... )دوو بەرگ ( رۆمان، یەشارکەمال)ئاغاکانی ئاقچاساز . ١١
 (ناوەندی ئاوێر( .... )رۆمان)کیژانی کابول . ١٤
 (دی ئاوێرناوەن(...)یەشار کەمال/ رۆمان)یاخی . ١٥
 (دەزگای چینی( )ئەلبێر کامو. رۆمان)کەوتن . ١٢
 (دەزگای چینی(.... )رۆمان)ئاسییە . ١٧
 (دەزگای چینی),,,,,( رۆمان)یەکەم عەشق .  ١٨
 (دەزگای چینی... )الفاوە بەهارییەکان. ١٩
 گاوان. ٢١
 (دەزگای موکریانی.... )بالوول لە کتێب و هەقایەتاندا. ٢١
 ( کۆچیرۆک، بەرهەمی هاوبەش لەگەڵ جەواد حەیدەری)نان و ماچ . ٢٢
 (بەرهەمی هاوبەش لەگەڵ کارزان کاوسێن)فیمینیزم  . ٢١
 ناوەندی ئاوێر(... مۆراکامی. رۆمان)راوی مەڕەکێوی . ٢٤
 (دەزگای جەمال عیرفان( .... )کارنامەی مێژوو)مێژووی گەمژەیی . ٢٥
 (دەزگای  چینی( .... )رۆمان)سەفەر لە ژووری نووسیندا . ٢٢
 رۆژهەاڵت(............. رۆمان)پێخواسەکان . ٢٧
 (جەمال عیرفان..... رۆمان.... )م مۆرانە ٢٨
 م زیارەتی ماچ ٢٩
 ..بەرگی ئامادەی چاپە ٢. بەرگ( ١١)م کۆبەرهەمی ئانتوان چیخۆف  ١١
 ئامادەی چاپە... نووسینی تارلێ.... م ناپلیۆن١١
 

 .رەکەی تۆلستۆی واتە شەڕ و ئاشتییشی بەدەستەوەیەوەرگێڕانی شاکا
 

 ٢١١٧ی دێسەمبەری ١٨: ڕێکەوتی  -(  رۆژهەاڵت) -کوردستان رانی نووسه ماڵپەڕی کانوونی: سەرچاوە
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 لە قوباد گەڕێن با هەر باسی ژن بكا

 
 یمان بیخموێنیتەوە دەكەی حەز دیسمان كەچمی لەبەریشمتە، خوێنمدووتەوە، جمارت دەیمان پێشمتر تمۆ ئەوەیە، بماش شیعری جا

 مامۆسممتا و تمۆ شممیعری لە جمگە ساڵیشممە دە ئاگمادارە خموا. بممی تەمەنمدرێژ هەر شمماعیر قوبمادی یمماخوا.... بخموێننەوە بمۆتی
 بەاڵم دەكەن، دروسمممتی هەمممموان... نممماڵێ شمممیعر كەس ئەوەیە نیشمممانەی... وەرنەگرتمممووە شمممیعر لە چێمممژم شمممێركۆبێكەس،

 دیمكە شمیعرێكی و ببینمی ناسمكتر ژنێكمی نەكما بماننووسمەوە خێرا بماننووسەوە، دەڵێن و دەگرن بەربینگت دێن تۆ شیعرەكانی
 ...بخوات ئێمە بەشی

 
 بممۆی دەبممێ تممۆدا شممیعرەكانی نێممو لە و بممووە ون لێممی كە دەكممات خممۆی لە بەشممە بەو هەسممت پیمماو دەكەی، ژن باسممی تممۆ كە

 ....بگەڕێ
 

 وێمنەیە، و وشمە هەرچمی... بێنمێ بەخەبەر شمیعرێك هەگبەكەیمدا بە بكما دەست دەگەڕا بیانووەك لە ئەو. بوو جیاواز شێركۆ
 هەر لە بمۆیە... پرخەپمرخ بەبمێ... هێمدی ئمارام، نوسمتبوون، رەنگاوڕەنمگ زەنگیانەی دەنكە وەك خەیاڵەكەیدا هەگبەی لە

 تەڕ حاسمتەمێك بە وژەیئەسمپێك و دۆشماومژە پەنمجەی دكمردەوە، وشمەكانی بموخچەی دادەنیشمت، شمێركۆ بۆنەیەكدا، و رووداو
 سمەرت دەبموو، تەواو كە دەكمرد، پێموە زەنگیانەكانی و رادەگرت تیژ تیژ نووكەكەی و دەدا با پێ خەیاڵی سەرەداوی دەكرد،
 ... پێشوو ئەوانی سەر نەدەچۆوە نەخشێكی هی  نەخشێك، لە و گوڵە هەر دەما، سووڕ

 
 ئەو بەرگەی قوبماد ناسمكەكەی رۆحە رەنمگە كە. هەبموو پێشمەرگانەشی رۆحێكی بوو، گەورە شاعیرێكی هێندەی ئەو هەڵبەت
 ....نەگرێ دنیایە

 بێ لەبیرمان
 ناسكترن خەیاڵی لە و یاخیتر قەڵەمەكەی لە قوباد نیشتمانیی شیعری
 بیبینین جوان و بێ جوان دنیا با قوباد بنووسە

 
 ٢١١٧بەری دێسەمی ١١: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 
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 ١٠٢٨: بابەتی ساڵی
  

----------------------------------- 
 

 چۆن نامناسی؟
 

 (چیرۆكەكە كورتیلە ئەوەش)
 

 نەهاتووم؟ هەڵە بە ئەی؟: گوتی
 

 :گوتی و كردەوە لێوی لە حاستەمێك بە قاوەكەی كووپی مێزەكەوە پشت لە ئەو
 
 دەوێ؟ چیت -
 

 هماتە مێمزەكەی پشمت لە شمێتان وەك ژوورێ، بردیمانە كە. بموو گەنجتمر بەاڵم. دانیشمتبوو ئاوا مێزێكی پشت لە دەمیش ئەو
 نەڕاندی؟ و دەرێ

 
 دەرێ؟ بڕۆیەوە زیندوویی بە ناهێڵم ئێرە بكەوێتەوە رێگەت دیكە جارێكی نەمگوت... هەتیو: گوتی

 
 داگیرسماند جگەرەیەكمی ئینجا. دەرێ بڕۆنە ئێوە گوت چەكدارەكانی بە پێشدا لە. نەگوت ئەوەندەی هەر. گوتبوو پێ وای با
 :گوتی و كرد ئەودا دەموچاویدا بە دووكەڵەكەی و
 
. كممرد كێمموانە و شمماخ لەو رووی و كممرد كەر خممۆی بابممت. مەیممكە تممۆ كممردی بابممت هەڵەیەی ئەو. ئاقممڵ بە ئاقممڵ كمموڕم، -

 ئێسمتا دان، بەكوشمت بۆ خۆی بابت ئەوانەی كرد؟ كێی بۆ كرد؟ چاكی لەبیرتە؟.... هات بەسەر چیی دیتت خۆ ئاخریەكەشی
 دەیدەن؟ بدەوە وەاڵمم دەیدەن؟ دەدەن؟ ماڵوێرانەت دایكە بەو دینارێك
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 .نایدەن نەخێر -
 
 سەربەخۆیی؟ دەوێ؟ چیت تۆ كەوتووی؟ ئەو وەشوێن بۆ تۆ ئەی -
 
 ...دێ پێی گاڵتەتان و ناگەن تێی ئێوە دەمەوێ من ئەوەی -
 
 ئەو بمۆ فلسێك بڕۆ. مەكە كەر خۆت رۆڵە، ها؟ تێناگەی؟ كەرباب كەری تۆی یان تێناگەین ئێمە تێناگەین؟ ئێمە سەگباب -

 بمۆ دەوێ؟ چیمت. نەكمردووەتەوە مێمردی تمۆ لەبەر و كەوتووەتەوە بێوەژن گەنجێتیەی تەمەنی بەو. بكە پەیدا كڵۆڵەت دایكە
 كردووە؟ كەر خۆت

 
 پمێ خمۆی سمەری. دێشمێ زیماتر كموێی لە كموێی نەیمدەزانی. دێشما ئەنمدامی ئمازای. دەرنەدەهمات هەناسمەی. بەردابۆوە سەری

 ...رانەدەگیرا
 بەكەسممدا بەزەییممان. دڕنممدەن ئەوانە. رۆڵە بێممنە واز. نەبممێ حەاڵڵ لممێ مەمكممانەت ئەو شممیری سممەعید، رۆڵە: گمموتی دایكممی

 وەرە كموڕم. دەكەن شمێتت دەدەن لمێ كارەبمات. دەردەكێشمن نینۆكانمت هەمموو سموور رەحمانە هەمینی كوڕەكەی وەك. نایەتەوە
 بممابم تممۆڵەی مممن دایە: گمموتی. النەدەچمموو چمماوی لەپممێش. دەڕنممی خممۆی نیممیە؟ بەس. كممردووە خۆمممان بەشممی ئممێمە بەسممە

 ....دەستێنمەوە
 
  دوو كوشتنی بە وایە پێت تۆمە؟ لەگەڵ ها؟ دەستێنیەوە كێی لە. دەستێنمەوە بابم تۆڵەی بڵێی نەكا سەگباب، ها، -

 دەگەڕێ بیممانوویەك لە ئەو... بكمموژێ لممێ چەكممدارێكی تممۆ وەك كەرێكممی خواخمموایەتی هەر دەلەرزێ؟ حمموكمەتە ئەو چەكممدار
 ...بكا ناڵی و بدۆزێتەوە تۆ وەك كەری

 
 ...دەكەم ناڵت دەستانەم بەو خۆم و دەبین رزگار. نابێ دەسەاڵتدار وا هەر تۆ حوكمەتەی ئەو: گوتی خۆیدا دڵی لە -
  ئاوڕێك... مەكە كەر خۆت وەزیر؟ بە دەبی تۆ نەمێنێ، حوكمەتە ئەم وایە پێت ها؟ سەگباب؟ چییە لە ورتەت ورتە ئەو -
 
 و پمارێزەر و دادوەری بموونەتە ئێسمتا دەدا، قەنمارە لە خەڵكیمان ئمێمەدا پێش حوكمەتەكەی لە ئەوانەی بدەوە، رابردوو لە

 ... خۆم بندەستی دێیەوە هەر. دەخورێ پێ گوویەكت كات ئەو وانەبێ پێت... وەزیر
 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

204 
 

 پێموە خمۆت تمۆ. كوشمتی لێیمدا خوێڕییەك. مەیدانە كەڵی دەتگوت بابت. دەردێنن گوندار گونی ئەوانە سەعید،: گوتی دایكی
 ...رۆڵە مەیكە... مەكە

 
 دەوێ؟ چیت چی؟ دەڵێی ئێستا دەرێ؟ بڕۆیە ناهێڵم ئێرە بكەوێتەوە رێگەت نەمگوت -
  دەوێ؟ چیت كاكە فەرموو -
 

 هەر خۆشمماندا دەسمەاڵتی لە دەیزانمی چمۆن ئەوە باشە. نامناسێتەوە دیارە وا: گوتی خۆیەوە لەبەر راچڵەكیبێ، لەخەو وەك
 وابێ؟ هەر دنیا بڵێی تۆ بوو؟ پێ غەیبی عیلمی خۆی؟ بەردەستی دێتەوە كارم

 
 دەوێ؟ چیت تۆمە لەگەڵ كاكە -
 كممۆ شممتەكانیان بمموون، سیاسممی زینممدانیی ئەوانەی گوتبووتممان دوێنممێ هێنمماوە، شممتەكانم و دیكۆمێنممت قوربممان، ببمموورە ئمما -

 ...هێناومن ئەوە. بیهێنن و بكەنەوە
 ...مودیر بە بیاندە -
 .بكا پشتگیریت یەكێك دەبێ بەاڵم. تەواوە شتێكت هەموو: گوتی. كردن سەیرێكی مودیر. دانان مودیری پێش لە
 
 چۆن؟ پشتگیری -
 ...بووە سیاسی زیندانیی میرزا حەمە سەعیدی بنووسێ یانی -
 

 ....بدا بۆ شایەتیم دەتوانێ جێگرەكەت پێویستە، شایەتت ئەگەر گەورەم،: گوتی و پێكەنی
 

 ...ناناسم تۆ من كێی؟ تۆ: گوتی. پشتەسەری چووە چاوی جێگر
 

 لە بیمر قەت بمكەن، تەمبمێ بمۆ وا سمەگبابەم ئەو: دەتگوت رانەوەستابووی زیندانێ لە ئەی... دەناسی باشم قوربان،: گوتی
 نەكاتەوە؟ ئازادی

 
 ٢١١٨ جانێوێریی ٧: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 دەسەاڵتی ئێران لە داوەكەی خۆیدا
 

 نماوچەكەی واڵتمانی و دەكمردەوە بەرینتمر دەسمەاڵتەكەی تەونمی جمار بە جار سامناك، جۆاڵتەنەیەكی وەك ئێران، دەسەاڵتی
 بە شمتێك یەكەم دەكمرێ، یەمەن و عێمراق و لوبنمان و سمووریا لە بماس كە ئیتمر. تەونەكەیەوە سمێبەری و بماڵ بمن دەخستە
 بەر دایە شمانی سمووریا، كەسمی هەزار سمەدان كوشمتی بە ئێمران. واڵتەدا سێ لەو ئێرانە دەسەاڵتی و هێز بێ خەڵكدا زەینی

 لە زیماتر ئماوارەبوونی نرخمی بە و ئێمران خەڵكمی گموزەرانی و ژیمان حیسمابی لەسمەر و ئەسمەد بەالداكەوتمووەكەی دەسەاڵتە
 بە یەمەن حوسممییەكانی چەكممدارە لەوالشممەوە. بڕووخممێ نەیهێشممت سممووریا خەڵكممی نیوملیممۆن بە نزیممك كمموژرانی و دووملیممۆن
 پشمك لەسمەر سمااڵنێكە كە فەلەسمتینیش حەماسمی و لوبنان حیزبواڵی ئیتر. دەكرێن بەخێو ئێران خەڵكی سامانی لە بەشێك

 هەژاریممیەوە هێڵممی ژێممر لە ئێرانممدا لە كەس ملیۆنممان سممۆنگەیەوە لەو كە دەخممۆن چەورە نممانە ئەو ئێممران، خەڵكممی سممفرەی و
 نێمو ئامادەكراوەكمانی قەبمرە لە بەناچماری كەسمانەی ئەو واتە گمۆڕخەو، گەیشمتە خەوەوە كمارتۆن لە خەڵمك ژیانی و دەژین

 شەعبیشممی حەشممدی بەرەكەی و سممەر بممێ لەشممكرە بمماجی و خەرج ئەوانەدا هەممموو لەگەڵ. دەكەنەوە رۆژ شممەوان گۆڕسممتاندا
 .سەر هاتووەتە

 
 ڕاسممتیەكان زۆری بەشممێكی و نیممیە بمماوەڕپێكراو زۆریممش كە خۆیممان فەرمیممی ئاممماری پێممی بە ئێممران لە هەژاری هێڵممی ئێسممتا

 بەرەكەتە، و پیمت هەمموو زەویمیەكەی بمن و زەوی سمەر كە واڵتمێكە، وەزعمی ئەوە. تێمدەپەڕێ خەریكە %11 لە دەشارێتەوە
 بێممبەری و بێممبەش لممێ خەڵممكەكەی و بممڕدراوە دەسممەاڵت بممازنەی نێممو كەسممی كۆمەڵێممك بە تەنیمما بەرەكەتە و پیممت ئەو بەاڵم
 .كراوە

 
 و جیهمانی ئیسمتیكباری و دەرەكمی دەسمتی و گریممانەیی دوژمنمی بیمانووی و شمەرعی بیمانووی بە ساڵە چل دیكەوە الیەكی لە

 پەروەردەیممیەوە و كممۆمەاڵیەتی و سیاسممی ئممازادیی بە ئێممران خەڵكممی ئازادییەكممانی هەممموو چەشممنە، لەو بیممانووی سممەدان
 ڕەچماو مرۆڤ مافی تێیدا كە دەگرێ ئەورووپا و ئەمریكا لە ڕەخنە جارنەجارێك هەر كە دەسەاڵتێک. كراون زەوت سەرلەبەر

 لەو پمڕن زینمدانەكانی ئێستا مرۆڤ، مافەكانی بە پێڕاگەیشتن بنەمای ناكەنە ئێران ئیسالمیی مرۆڤی مافی پێوەری و ناكەن
 ئەشمكەنجە و گیمراون شەخسمی وێبالگێكمی دانمانی لەسەر و نووسین دێڕێك لەسەر خۆیان، بیروڕای دەربڕینی لەسەر كەسانەی

 ی %11 لە زانكۆكانممممدا دەرچمممموانی نێممممو ەل تەنیمممما واڵتەدا لەو بێكممممارییش ڕێممممژەی. دایە مەترسممممی لە گیانیممممان و دراون
  و دەرد ئەو هەموو سەرەڕای. تێپەڕیوە میش%11 لە بێكاری ئێراندا پارێزگای هەندێ لە حاڵێكدا لە ئەوە. تێپەڕاندووە
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 .دەكرێن گران خەڵك لەسەر سەرەكییەكان پێداویستییە و كااڵ نرخی رۆژ بە رۆژ نەهامەتیانەش
 
 ئماگر و ئاسمن بە دەكەن، زەوتكراوەكانیمان ئمازادییە و كمار و نمان داوای و سەرشمەقام دێمنە خەڵك وەختێك حاڵەتەدا، لەو

 ئاوڕێمك ئەوەی لەبمری دیكتماتۆرییە، سیسمتەمێكی هەمموو خەسمڵەتی چمۆن وەك ئێران ئیسالمیی كۆماری و دەدرێتەوە وەاڵمیان
 و دەكمما تۆمەتبممار دەرەكممی واڵتممانی دەسممبەجێ بكمما، خممۆی كردەوەكممانی سممەیری ڕەخنەیممیەوە بەچمماوێكی و بممداتەوە لەخممۆی

 دەسمەاڵتی كۆشمكی بناغەكمانی سمەرەتای راپەڕیمنە، ئەم بەاڵم دەرەكمی، واڵتمانی ئەسمتۆی دەخماتە خەڵمك ناڕەزایەتییەكانی
 .ناگرێتەوە خۆی تازە و لەرزاندووە مەالكانی

 
 ٢١١٨جانێوێری  ی٩: ڕێکەوتی  -سایتی هەولێر  : سەرچاوە

 
------------------------------------------- 

  
  

 خاوەنشكۆ
 

 ئەشمكەوتەكە نێمو... بخموا نمانم ماسمتاوچییەك همی  نەهێڵم بێ شەرت بم من تا بم، قورتار ئەمجارە دەرچم، ئەمجارە بەس
 پێممدا خممۆی وابمموو پێممی دادەنوانممد خممۆی جممار زۆر و دەفممڕین شەمشممەمەكوێرە. دەهممات شممێی و هەڕنەهممووت بممۆنی. بمموو تاریممك
 نەهاتەوە؟ بۆ حەسۆ ئەرێ: گوتی و هەڵێنا سەری... دەدەن

 
 واڵت هەمموو دەرێ، مەیە بە، لێمرە نماكەوێ؟ دەست نانێكم بزانم دەگەڕێم دەچم من بە، لێرە جەنابت گەورەم،: گوتی حەسۆ

 هەر. وەرگمرم لمێ نمانێكی نمادۆزمەوە وەرزێرێمك شموانێك، بمزانم. دێممەوە زوو. بمێ دەمانچەكەت لە ئاگاشت... بەدوومانەوەن
 ...قەیناكا بێ وشكیش نانێكی

 
 ...بێ ساڵمەت سەری بنیادەم نەبێ، نان ژەمێكیش چەند با چییە. دەژی پێی بنیادەم. نانە هەر وشكیش نانی... وشك نانی

 
 :دەكرد هەرایان خەڵك. دەكرد خۆپێشاندانەكەی سەیری تەلەفزیۆنەوە لە كە كرد رۆژەش ئەو قسانەی ئەو
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 ...دەوێ نانمان... دەوێ ژیانمان.... نییە نانمان نییە، ژیانمان
 دەكەن؟ وا بۆچی خەڵكە ئەو چییە؟ ئەوە حەسۆ،: گوتی و كرد حەسۆی بانگی

 ...بیخۆین نییە نانمان دەڵێن... هار بوون هار گەورەم: گوتبووی حەسۆ 
 حەسۆ؟ دەكەن راست جا

 تێروپمڕ نمین ئەوە فێمری ئەوانە. دەبمێ ناشمكور دەبمێ، همار بمێ تێمر ممیللەت... بموون هار دەكەن؟ چی راستی گەورەم نەخێر
 ....بكەنەوە ماڵێیان لە شەق بە دەبێ راهاتوون دانیشن،

 راپەڕیون؟ تێری لە دەكەن؟ ئاواش و هەیە نانیشیان دەڵێی تۆ یانی
 بەڵگەممان. قوربمان دراون دنە. دراون تمین كمراون، فێمر ئەوانە. گەورەم ناشوكرن ئەوانە. نەبێ گومانت هی  بەڵێ، بەڵێ، 

 ....زۆر لەبەردەستە زۆر
 فەرتەنەی و فیتممنە و حاڵیممان و ممماڵ بچممنەوە بمما بممكەن دابممین بممۆ نانیممان ممماڵێ؟ دەچممنەوە چممۆن چیممیە؟ چممار باشممە دەی

 ....نەنێنەوە
 دابمین بمۆ ئەویمان دەكەن، خمانوو و عەرد داوای بمكە، دابمین بمۆ ئەویمان دەكەن، ئاو داوای ئەوجار بدەینێ، نانیان گەورەم،

 ئەو وەاڵ دەی... بگمرن دەسمتیان دەبێ دەكەن زەماوەند گەنجەكانمان دەڵێن بكە، دابین بۆ ئەوەیان دەكەن، كارەبا داوای بكە
 دەكرێ؟... ناكرێ دابین ئێمە بە هەمووەش

 
. بموون یماخی بمێ بمڕوات تێروپمڕن هێنمدە لێیمانگەڕێ،... گەورەم نماكرێ نەخێمر... بمدرێتەوە پرسمیارەكەی وەاڵمی نەیهێشت

 ...ماڵەوە بنێردرێنەوە شەق بە ئەوەیە رێگە تاقە
 

 ...بیاننێرنەوە... حەسۆ بیاننێرنەوە
 

 ...دەنێنەوە ئاژاوە ئاوا كەسە سێسەد دووسەد ئەو تەنیا واڵتەدا ئەو هەموو لە گەورەم،: گوتی... گۆڕی كەناڵەكەی حەسۆ
 دەژین؟ چۆن دیكە خەڵكەكەی ئەی
 
 ... تێروپڕترن تۆ و من لە هەموویان. نەدرابێ بەشی نییە كەس نەبێ، خەمت گەورەم 
 

 خمۆی تاریكەدا ئەشكەوتە لەو رۆژە سێ ئەوە. خۆی كۆشكەكەی چووبووەوە. هێنایەوە وەخۆی برسیەكەی و بەتاڵ زگە قووڕەی
 بە خممۆی حەسممۆ كتمموپڕ لەوەپممێش رۆژ پێممنج... دەزرینگێممتەوە گوێیممدا لە نیممیە ژیانمممان... نممیە نانمممان دەنگممی و حەشممارداوە
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 پێشمیان كەس. دەكەن سمەیریان راوەستاون چەكدارەكان هێزە. ئێرە دەگەنە خەریكن خەڵك. رابكەین با گوتی و كرد كۆشكدا
 بەداخەوە و سمەریان هەڵیانكوتماوەتە خەڵمكەكە چموونەتەوە، خەڵكمدا بەگمژ وەفمادارانەی چەكمدارە ئەو شار نێو لە. ناگرێ
 ...كردوون ئەنجنیان ئەنجن

 
 چمۆن؟ خیانەتكماران؟ گەڵ كەوتمنە كمرد؟ خیانەتیمان چەكمدارەكانیش هێمزە یانی چۆن؟ چیی؟: گوتی و وەستا بەمۆڵەق چاوی
 بموونەتە لمێ ئەوانیشمم دوژمنەكمانم؟ گەڵ كەوتموونەتە ئێسمتا دەگمرت، منیمان دوژمنمانی و دەگەڕان ماڵەومماڵ كە هێزەی ئەو

 دوژمن؟
 هێممزە... بممین دەربمماز خێممرا دەبممێ... مممن لە جممگە كممردووی لممێ خیممانەتی خممواردووە ماڵممت لە نممانی هەرچممی گەورەم، بەڵممێ

 خێمرا... دەكەن لمێ تەقەیمان هەڕەشمەی و گرتووە خەڵكەكەیان پێشی كۆشكەكەوە لەوالی مەترێك سەد وا خۆت تایبەتەكەی
 ....كە
 
 و نما پشتوێنی لەبەر دەمانچەیەكی... گۆڕی جلوبەرگەكانیان دەسبەجێ و باخەكە نێو گەیاندە خۆیان پشتەوەدا دەرگاكەی بە

 بمما گەورەم: گمموتی حەسممۆ... شممار قەراخ گەیشممتنە ئێمموارێ بەرەبەری... باشممە خۆكوشممتن بممۆ هەرنەبممێ: گمموتی لەبەرخممۆیەوە
 بە دیموارەكە لەسمەر... دەیانمدەینێ بموێ چەنمدیان. دەمانشمارنەوە ئەمشمەو بمدەینێ پارەیەكیمان... هەژارە ماڵە ئەو الدەینە
 :نووسرابوو خواروخێ  و گەورە خەتێكی

 
 ....رایكردووە دزەكان سەرۆكی... رایكردووە دزەكان سەرۆكی

 
 شار برسییەكانی و هەژار لە دزان میری دەسەاڵتی رووخانی پیرۆزە: نووسرابوو خوارترەوە لە
 

 ...نییە چار... حەسۆ بچین با: گوتی لەرزۆك دەنگێكی بە و هەڵكێشا هەناسەیەكی
 

 ئاگمات كوڕم: دەیگوت باوكەكەی. بوو خۆی لەناوی گوێی... دەهات دەنگێك دەنگە ژوورەوە لە. چوون دەرگاكە بەرەو بەسپایی
 ملحیمز ئێموەی سەرۆكی. نەبووە من سەرۆكی قەت: گوتی بەرز بەدەنگی كوڕەكەی... سەرۆكمانە هەر ئێستاش ئەو بێ، لەدەمت

 بمۆ ئێموە قموڕە ئەو... دەردانە سمەد دەرممانی خاوەنشمكۆ گمووی: دەتمانگوت و شایەر و شاعیر بوونە بۆی ئێوە. بووە خوێڕی و
 . گرتووەتەوە ئێمەتان
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 ....دەردێنن گوندار گونی هەر نەبن دەسەاڵتداریش ئەوانە بێ، دەمت لە ئاگات كوڕم
 

. نەبموو گونمدەرهێنانەكە لە ئمێمە هەڵەی... دەربێنمین باشمتری دەبمووایە... دەرمانمدێنا... دەرمانمدێنا: گموتی خۆیمدا لەدڵی
 شمێروان وەك كەسممان سمەد... نەترسن لێمان و بن چاوقایم منداڵەكانتان كرد ئێوە لەگەڵ چاكە ئەوەندەمان كە بوو لەوەدا
 .بكەیت قسانە ئەو نەتدەوێرا ئێستا تۆ تۆپاندبایە، ئاودەستدا لە رەمەزان

 
  من سەرۆكی ئەوە: گوتبووی. كردبوو پێخوستی شار نێوەڕاستی لە و دڕاندبووی. دڕاندبوو خاوەنشكۆی وێنەی رەمەزان شێروان
 هێشمتا تێكردبموو، بمۆ شمیوی دایكمی تمازە ئێوارێ... پیاوكوژە و قەحپەگێ و جەردە و دز و تااڵنچی كۆمەڵێك سەرۆكی. نییە

 باڵوكمردەوە، لمێ ڤیمدیۆیان وردە كۆمەڵێمك. نەكەوتەوە بەدایكمی چماوی ئیتمر. بردیان و دا بەسەریاندا نەخواردبوو پارووەكی
 و هەڵمگەڕاوە رەش الچماوێكی دەلەرزێ، بووە، شووخاڵ شووخاڵ هەموو لەشی ئاودەستێكەوە، نێو بردوویانەتە یەكێكیاندا لە

 دەدا، لێممی نووكەچەقممۆیەك بە بەسممتووە، خممۆی دەموچمماوی كە یەكێممك نممابینێ، هممی  دیممارە ئیتممر بممووە ئەسممتوور وا چمماوی
 ئاودەسمتەكە بەردی كمونی لە دەست شێروان... بیخۆ و دەربێنە پیسایی دەڵێ و دەدا لێی.... بووە دادڕدادڕ شێروان كراسەكەی

 برینەكمانی وردە خموێنی تێكەڵمی و هەڵمدەقوڵێ خموێن و دەكەوێ وەقەبمرغەی چەقمۆیەك نمووكە رادەوەسمتێ، تۆزێمك دەنێ،
 الیمبەرن. بموو باشمتر كوشمتباتان: دەڵمێ ئەوەنمدە هەر بێمزێكەوە بە دەدەنەوە، خاوەنشمكۆ پێشانی ڤیدیۆكە كە. دەبێ دیكەی
 .چاوم لەپێش

 
 بەسممەر بمماڵی تاریكممایی... گەڕانەوە پاشممەوپاش بممكەن، قسممەیەك ئەوەی بەبممێ و كممرد یەكتممر لە چاوێكیممان حەسممۆ لەگەڵ

 دەبمووە دووركەوتنەوەیمان لەگەڵ ژاوەژاو و زەنازەنما... دەهمات تەقەیەك دەنگی جاروبار شارەوە نێو لە. كێشابوو دەشتەكەدا
 خەونێمممك وەك كە دەكمممردەوە سمممااڵنە لەو بیمممری حەسمممۆ و دەڕۆیشمممتن. نەدەهمممات ورتەیمممان هیچیمممان... لێمممڵ بڵمەبڵمێكمممی
 لێیمان بمۆچی ئماخر... راپەڕن لێیمان ئماوا قموونڕووتە خەڵمكە ئەو رۆژێمك نەدەكمردەوە لەوە بیمری قەت قەت... تێپەڕیبوون
 خەباتیمان نەكەوتبماین وەپێشیان ئێمە دەڕووخا؟ پێ زاڵمەكەیان حوكمەتە ئێمە بەبێ یانی دەكەن؟ وا بۆ ئەوانە راپەڕیون؟

 دەكرا؟ پێ
 
  چی؟ دەڵێی خۆتەوە لەبەر ئەوە حەسۆ م
 تۆیمان وەك گەوهەرێكمی قەدری نەبموایەن سمپڵە. سپڵەن. هەیە بێئەمەگمان خەڵكێكی دەڵێم و دەدوێنم خۆم... گەورەم هی  م

 ...دەژیان بنیادەم وەك بوو جەنابتەوە سەری سایەی لە ئەوە. بخۆن یەكتر با لێیانگەڕێ گەورەم، لێیانگەڕێ. دەزانی
 دەچین؟ كوێ بەرەو دەزانی هی  تۆ حەسۆ، م
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 ....سبەی تا دەبین لەوێ لێیە، ئەشكەوتێكی. هەڵدەكشێین چیاكە بەرەو بەوالیەدا گەورەم، نەبێ خەمت م
 :گوتی نزم دەنگێكی بە. بوو گوێیواڵخ حەسۆ بنیادەم؟ پێی خشپەی... هات خشپەیەك

 ...راكە خێراكە راكە گەورەم... راكە
 

 كەوتە شمانی رایكێشما وەهما خمۆی هێمزی بەهەمموو. دەرێ نەدەهماتە. بموو ئمااڵ پشمتوێنەكەی لە. برد دەمانچەكەی بۆ دەستی
... دەریمدێنم رێمگەوە بەدەم رابكەم، جارێ با م. بەستەوە پشتوێنەكەی بەپەلە... كراوە پشتوێنەكەی و دەرێ نەهاتە... ژان
  ئااڵندووە؟ لەخۆت پشتوێنەت ئەو بۆچی سەگبابەخێو؟ دەرنایەی بۆ
 

 قوڕگیمدا بە لمم لوێچێكیان كرد هەستی. دەلەرزین... نەدەهاتن لەدووی ئەژنۆی رایدەكرد،... لێیە گوێی دەمانچەكە پێیوابوو
 بموو بەدەممانچەكەوە هەر دەستیشمی. بموو ئمارەقە شمەاڵڵی گیانی هەموو. ببوو وشك مەاڵشووی و دەرنەدەهات پشووی. كردووە
 ...دەرێ نەدەهاتە پێی بەاڵم

 
 ...بەدوومانەوەن... گەیشتنێ گەورەم، راكە

 
 كممێ لێممرەین؟ زانیمموە چۆنیممان. نەدەبمموو لەكەس گمموێی كەس بمموو، هەرایەك و زەنازەنمما دەرەوە لە. بمموو تاریممك ئەشممكەوتەكە

 لەوەپمێش تاوێمك. نما نایكما ئەو... ناكما وا شمتی گرتمووە، فرچكمی ممن نمانی بە بڵێمی؟ تمۆ بڵێمی؟ تمۆ... نەكا دیت؟ ئێمەی
... لەگەڵمتم ممردن تما دڵنیمابە بووم، لەگەڵت خۆشیدا لە ئەگەر نەبێ، خەمت... دادەنێم پێناوتدا لە سەرم گەورەم،: گوتی
 دەكا؟ وا شتی حەسۆ نەكرد؟ باوەڕەوە و متمانە بە قسانەی ئەو ئەی بڵێی؟ تۆ
 

 ...بیگرن
 .بگرن لێ شاخەكەی ئەوبەری

 ...بیگرن زیندوویی بە ها، نەبا بۆ دەستی كەس
 ....بیهێنن و بیگرن
: دەیگموت هەناسمەبڕكێ بە و رایمدەكرد ئەشمكەوتەكە بنەبانی بەرەو. دەرێ ناچینە ئەشكەوتە لەو... لێرەین نەیانزانیوە نا،
 ... مەترسە حەسۆ. ناخنكێین مەترسە. دێ هەوا و تێدایە رۆچنەیەكی لێرەوە نازانن ئەوان بدەن، قانگی با
 

  لەكێ تەقە لێیە؟ كێی... حەسۆ شەڕە ئەشكەوتەكە دەرەوەی لە. بوو شەڕ. بوون تێكەڵ تفەنگ تەقەی و خەڵكەكە دەنگی
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 دەكمرد قسمەی هەر و بڕیبموو تێوە چاوی زەق زەق. دەرنەدەهات دەنگی و دەجوواڵند دەمی. نەبوو وەاڵمی حەسۆ حەسۆ؟ دەكەن
 تمرس... بمبموورە... بمبموورە... گەورەم... خاوەنشكۆ گەورەم،: دەڵێ كرد هەستی ڕا دەمی جووڵەی بە. نەدەهات دەنگیشی و

 ... كرد هەرای بەخۆی یەك... ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ ۆ حەسۆۆۆ.... نەڕاندی... هەڵچوو شیر وەك ئەوەشدا لەگەڵ. بڕیبوو لێ بڕستی
 نە... نەدەهمات دەنگێمك همی ... هەڵخسمت گموێی... خمۆی همۆش هماتەوە... نەهماتبووەوە حەسمۆ... داوە دەنگی ئەشكەوتەكە

 لەدووی ئەژنممۆی دیسممان... نماخورێم خممۆ. بچمم ئەشممكەوتەكە زاركمی بەر تمما بما گمموتی... خەڵمك دەنگەدەنگممی نە بموو، تەقە
 ...داوە حەشار خۆی ئەشكەوتەدا لەم ئەو زانیویانە مووهە. سەری هاتوونەتە هەموو شار خەڵكی پێیوابوو. نەهات

 
 ٢١١٨ جانێوێریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
---------------------------------- 

 
 

 رشتەی مرواری بسووتێنن
 

 ژنمان، الی خۆشمیرنكردن بمۆ نێمرەوەز هەندێ. بووەتەوە باڵو دەبێ ساڵ سێ كەمەوە بەالنی كە كردەوە باڵو نوكتەیەكم دوێنێ
 . بووە ناخۆش پێیان یانی" بەرخواردووە پێیانی" مەهاباد ئێستای گەنجەكانی دەردی بە
 

 و ئێسمك و بسمووتێنن كموردی كتێبخمانەی ئەدەبییەكانی بەرهەمە گەورەترین لە یەكێك واتە مرواری رشتەی دەبێ پێیە، بەو
 سمەد بەالنمیكەمەوە مرواریمدا رشمتەی لە چمونكە. بمدەن دا بەحرێمی بەدەم و دەربێمنن سمەجادی عەالئەدیمن مامۆستا پرووسكی
 :تێدایە رووتتری لەوە نوكتەی

 
 :وێنە بۆ

 دەترسی؟ بۆ كچم گوتی دایكەكەی. دەشترسا بوو، خۆش پێی بوو، شووكردن لە حەزی كچێك
 

 .گەورەیە زۆر دەڵێن دایە: گوتی
 

 .بەرێ هەمووی ناهێڵم دێم لەگەڵت شەو یەكەم خۆم من بە، رازی تۆ خۆم، كچی باشە: گوتی
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 .ژوورێ بەڕێكردە كچە بۆ سەرەكەی پێشدا لە و گرت زاوای ئی. چوو دایكە شەو یەكەم
 

 .بێ با دە لەدووی دایكە: گوتی بوو پێخۆش زۆری كچە
 

 ...كرد بەڕێ بۆی و كرد شل بۆ دیكەشی تۆزێكی دایكە
 

 .بێ هەمووی با دە بەری خۆشە زۆر دایكە: گوتی كچە
 

 ...برد هەمووی زاوا و دا بەری دایكە
 

 دە؟ بەری ناڵێم دایكە: گوتی كچە
 

 ...بوو ئەوەندە هەر داوە بەرم بەخوا كچم: گوتی دایكە
 

-----  
 

 .دەكا وشك بەحرەكە بەحرێ سەر بچیتە... بڕی دۆ و نان تۆ دەكرد، راستی بابم بێ ڕەحمەت بە: گوتی كچە
 

*** 
 

 سماڵە دەمێمك ئەگینما خۆتە، كێشەی تۆ كاكە،. داڕشتووەتەوە ناوەرۆكەكەیم هەڵبەت. سەجادییە نەقڵەكانی لە یەكێك ئەوە
 ... خۆشە و گەرم نەقاڵنەوە بەو كوردەواری كۆبوونەوەی و كۆڕ
 
 ...گونی بە نابێ، یان دەبێ رەسووڵ مامۆستا گونی بە دۆشاو ئیدی جا
 

 ٢١١٨ جانێوێریی ٢٥: ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

---------------------------------------- 
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 فێرە كوردی بین K24با لە 
 

 ...مەبەستی كار، كاریلە، كارژیلەیە......  بێچووە بزن

 لەبری گۆلك، گوێلك..... بێچووە مانگا

 لەبری پااڵخ... بێچووە گامێش

 .مەبەستی منداڵە.... بێچووە بنیادەم

 مەبەستی بەرخە....... بێچووە مەڕ

 ....مەبەستی جاشكە....... بێچووە كەر

 مەبەستی جوانووە. ....بێچووە ئەسپ

 مەبەستی دەیالخە.. ....بێچووە وشتر

 مەبەستی گوجیلە، تووتكە. .....بێچووە سەگ

 مەبەستی كودەڵە یان كودیلەلە. ....بێچووە بەراز

 

---------- 
 

 پڕ دەستی لوێچێكی ئیتر.... دەبێ بزر لێ بەرخێكی نەبووە، كورد هەڵبەت هەولێرێ ئاقارەی لەو كابرایەك دەیانگوت
 :دەیگوت دەبوو هەركەس تووشی و دەگەڕا و قشپڵ - پشیەڵ لە پڕ دیكەشی دەستەكەی لەپی و جۆ لە كردبوو

 
 ...دەڕی( پشیەڵەكە) ئەوەی و( بووە جۆیەكە مەبەستی)دەخوا ئەوەی مەری، كوری نەدیتییە ئەرێ... نەبی مانی كاكە
 ...قشیپڵ دیكە ئەوەی و جۆیە ئەوەیان دەیزانی نە بەرخ، بڵێ دەیزانی نە كابرا.. 
 

 ٢١١٨ی جانێوێری ٢٨
 

----------------------------------------- 
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 خوێڕی
 

 گیانیممدا هەممموو بە تەزوویەك و دەسممتی نماو خسممتە دەسممتی نەرم بڵممێ، همی  ئەوەی بەبممێ... بگممرم دەسممتت دەكەم حەز گموتی
 سماڵە شمەش. دێنمێ گیانممدا بە تەزوو دەسمتێكە یەكەم ئەوە: بڵمێ ویسمتی و خەیاڵیمداهات بە نەیگموت، نانما.. گوتی. گەڕا

 . نەگێڕاوە مندا لەشی بە تەزووی نەرمونیان دەستێكی
 

: گموتی ئەو دەچمم؟ گمامێش لە من تۆخوا ئەرێ بڵێ ویستی. گامێشی دەڵێی چییە ئەوە. هەڵدەستێ لەشەت لەو بێزم دەیگوت
 بممۆ گمموتی. بەسمت لممووزەی چمماوییەوە لە فرمێسمك... تێممدایە ژیممانی تمرپەی دەسممتت. نەگوشممیوە ناسمكم وا دەسممتی ژیانممدا لە

  كرد؟ زێدەڕۆییم دەگری؟
 

 خمۆت هماتم كە نییە، شتانەم ئەو تاقەتی من. دەكرێ تەحەمول كێ بە نازەت نیم و ناز هەمووە ئەو باشە دە ئێ: گوتبووی
 حەز دەنمووقێنم چاوم بۆیەش من بێدەنگ، بی بێدەنگ دەبم تەواو تا دەكەم حەز بێنە، نووزەنووزەش لەو واز... بكە ئامادە
 . خەوتووم تۆ لەگەڵ بزانم ناكەم

 
 دەسمت خمۆی شەرمنە زۆر ئەو نا،... یان سینگییەوە نێو راكێشاوەتە ئەوی دەستی خۆی نەیزانی داگرت، گیانی پتر تەزووەكە
 ... وەرگرت ئیجازەی بگرێ دەستم بۆوەی ئەوەتا. باخەڵمەوە ناخاتە

 
 لەبەرخمۆمەوە بمكەم؟ ساڵو هەیە ئیجازە: گوتی كرد، چاتمان فەیسبووكەوە لە رۆژیش یەكەم كە. وەردەگرت ئیجازەی هەمیشە
 واڵتەیە ئەم پیماوی هەرچمی ئماخر وەردەگرێ؟ ئیجازە ساڵوكردنیش بۆ پیاوێك چۆنە ئەوە: گوتم و پێكەنیم دنیاوە لەوسەری
 چموارینەیەی لەو یمان بموو سماڵوەوە لەو نمازانم. بیمداتێ دەبمێ زوو یمان درەنمگ و قەرزدارە پێ گانێكی ژنە چیی دەكا هەست

 لە دەكممرد، ئەو لەگەڵ قسممەم بممووم مممن نمما دەكممردم، لەگەڵ قسممەی بمموو جممار چەنممدەم نممازانم... بەردڵممم كەوتە نمماردی،
 ئەو هەر یمانی ممن؟ گەشمی چاوی. دەكەم ماچ گەشەكانت چاوە و سپاس دەڵێم نەبێ، ناخۆش پێت ئەگەر: نووسیی مااڵواییدا

 ئەوەم بەس مممن خممۆ دەی. دیتممووە مممن چمماوی كمموێ لە ئەو ئەگینمما فەیسممبووكەكەمدایە؟ سممەر وێممنەی لە خەمبممارەی چمماوە دوو
 . داناوە
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 . واڵتە ئەم پیاوی لە رقمە من. ئەه و دایمەنێ دنیای؟ شاجوانی وایە پێت بۆ دایمەنێ،. دامەنێ خۆت وێنەی دەیگوت
 خمراپم؟ بمۆ: گموتی. باشمتری هەممووان لە خمۆت چمونكە لێیان، رقتە خۆشە پێم: گوتم لەوان؟ نەبێ پیاوێك خۆی بڵێی وەك
 دەم ئەو راكێشمە، لێمی خۆتە، هەقی: گوتم. بووم بێدەنگ ؟...رادەكێشم دەمت لە مستەكۆڵە بە نادەمێ؟ ئاوت نادەمێ؟ نانت

 بمخەوێ بچمێ بشمكێنێ ملمی زوو بوو خوام خوا. راكێشی لێی مستەكۆڵە بە باشە بۆوەی هەر دەبێ، بێدەنگ ناهەق لە زارەی و
 ... فەیسبووك بەهەشتی. بكەمەوە بەهەشتەكەم دەرگای یان كتێبەكان، سەر بخەمەوە سەرم و
 
 سمووكایەتی لە ممن چمونكە هەیە، پیاوێكمدا جەسمتەی لە رۆحە ئەو وانەبموو پمێم بەاڵم دەگەڕام، خمۆم ونبمووی رۆحی لە من

 تێگەیمون، ئاودەسمت بەردی بە ژن خمۆم، ئەوەی وەك یمان پیماوە، هەرچمی وابموو پمێم ئیتر. نەدیتبوو پیاو لە هیچم بەوالوە
 بما نما.... ممودیرەكەی وەك یمان نەبمێ، خۆیمان هیمی دنیمایە ژنمی هەمموو جەستەی لە حەزیان و بكەنەوە بەتاڵ لەسەر خۆی
 لە دەسممتێكی دانممابوو، خممۆیەوە تەنیشممت لە سممكرتێرەكەی دوو هەر چممووم كە رۆژە ئەو. دەبێممتەوە لێممی بێممزم نەڵممێم، نمماوی

 بەو گممموو: گممموتم و گەڕامەوە پاشمممەوپاش ئیمممدی. بممموو ئەویتریانمممدا نێممموگەڵی لە دیمممكەی دەسمممتەكەی و یەكێكیمممان بممماخەڵی
 رۆژە ئەو هەر و دەرێ گەیانممدەوە خممۆم بەپەلە مممن و كممردم سممەیریان هەر واقوڕممماو ئەوانممیش وەردەگیممرێ، لێممرە مممووچەیەی

 پمێ راسمتییەكەی نەمویسمت ممن. هێنمام بەسەر پەندێكی چ نازانی ژمارەگۆڕینە ئەو لەسەر جا. گۆڕی تەلەفۆنەكەشمم ژمارەی
 گمۆی ئەم لەسمەر هەیە پیاوێمك وانەبموو پمێم قەت بمكە بمڕوا ناسمی تۆم تا. بڵێی پێ راستیی نەبوو ئەوەی هیی ئاخر. بڵێم

 شمتانە ئەو هەمموو بە گماڵتەی. رانەدەگمرتم لێ گوێی. بشارمەوە لێ شتی لێكردم وای خۆی. بكەی پێ متمانەی بكرێ زەوییە
 كەس دەیگموت. دەزانمی شماعیر بە خۆیشی شكاوی ملی بە ئەوە. دەكرد شیعرەكانم بە گاڵتەی. بوو لێیان حەزم من كە دەهات

 پمێ فشمەی ئەو لێیەتمی حەزم ممن چیمی بەاڵم خۆشمە، دەنگمی دەكما راسمت. خۆشە دەنگم شاعیرم،. نییە هونەرمەندتر من لە
... فێردەوسمیدا شمانامەی لە ئمامۆزات نمیچەی. هەیە قسمەیەكی نانەوە بارەی لە كۆلۆمب كریستۆف: دەڵێ جارێ هەموو. دەكا
 بمدات، باز مەتر پێنج و سی بتوانێ ئەگەر سپی كەروێشكێكی ئەمڕۆ تۆدایە زالنەی زل كتێبە لەو تیۆرییەی ئەو بەپێی: یان
 دەچممموومە یەكسمممەر نەبممموو، شمممەڕم تممماقەتی نەدەدایمممێ، گممموێم منمممیش... دامەزراو تمممازە حكممموومەتێكی مانمممایەیە بەو ئەوە

 ... دەخافاڵند شتێكەوە بە خۆمم و چێشتخانەكە
 

 چمی، دەسمتی. گموت خۆیدا دڵی لە هەر ئەوەشی. خوارێ دێتە الڕوومەتمدا بە نەرم و دەالوێنێتەوە قژم دەستێكە یەكەم ئەوە
 ئەو بممێ مممن بە خممۆ. دەكمما بەوێمممدا پەنممجەیەك سممووكایەتی، بممۆ بەس ئەویممش جاروبممارە مەگەر نممادا، كمموێم هممی  لە دەسممت

 چ پیمماو دەسممتی کە تێیانگەیانممدم دەسممتانە ئەم تممازە ئمماخ،. نەهێنممێ پێممدا دەسممتم هەر بمما. بئەنجممنم ورد ورد پەنممجەیەی
 دەسمتانە ئەم هەر. نمین وا هەممووان دەسمتی نا. ئاگر بنێم ناوی بۆ وایە ئەگەر دەی فێنك، فێنك ئاگرێكی. پێوەیە ئاگرێكی

 قمژی بموو ئافرەتێمك دانمابوو، وێنەیەكمی فەیسبووكەكەشمیدا لە. خموارێ دێنە قژمدا بەسەر شیعرن دەڵێی دەستانە ئەم. وان
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 دەكمرد حەزم ممن: گموتی قمژە؟ لە حەز زۆرت ئەوە: گموتم.. شمێعرێك دێڕە ببووە تاڵێكی هەر و دەشنایەوە باوە شنەی بەدەم
 نیمیە ئافرەتێمك همی  وایە پێمت یمانی: گموتم. بێ خۆشەویستی شیاوی كە بوایەن ئافرەتێك قژی لەشم موودەمارەكانی هەموو
 و بمێ جموانیش یمانی: گوتم. هەبێ كەماڵی و جەماڵ هەبێ ئافرەتێك بەاڵم نەگوتووە، وام نا: گوتی بێ؟ خۆشویستن شیاوی

  بێ؟ دەستاوخۆشیش چێشلێنەرێكی و باش كابانێكی
 

 مممن الی ژن كەممماڵی و جەممماڵ. هەبممێ ممماڵەوە لە كممارەكەرم و كممۆیلە نیممیە لممێ حەزم مممن. ناسممیوم خراپممت: گمموتی و پێكەنممی
 ژنێممك... بكمما پەروەردە منممیش خممۆیەوە، پەروەردەكردنممی بەدەم و بممێ كتێممب ئاشممیی ژنممێكە لەسممەرخۆبوونی و بڕوابەخۆبمموون

 ... بوێ خۆشتر بەرموور و خشڵ و ئاڵتوون لە كتێبی
 

 كتێمب هەر... جموانە قاپشمۆرەكەت سمەر كەوچكمی و قماپ كتێبمانەوە؟ بەو شێتخانە بۆ بتبەم كەی: نەڕاندی ماڵەكە بە یەك
 بەو دەوێ خمۆش بمۆیە كتێبمت تمۆ: گموتی نەكمرد، لەخمۆی شمەرمی شمەوێش دوێ... دەتبیمنمەوە. بمكە درێژ زمانت و بخوێنەوە
 حەز كمردووە وات كمارێكی بمۆ شماعیری، تمۆیش خمۆ باشمە: گموتم و دەنمگ هاتمە. دەبینی نووسەرەكان پیاوە دەچی بیانووەوە

  خۆت؟ لە جگە دانیشم دنیا هەموو شاعیری و نووسەر لەگەڵ بكەم
 

 دنیما لە سمۆرەكەم من خوێڕی؟ ها دەزانی؟ پیاوتر بە من لە دنیا هەموو یانی جوانە، ئیعترافێكی ئەوە بەراست؟ هەر: گوتی
 ... پیاوترە
 ئەو خموێڕی ئاخۆ: دەیگوت و دەكردەوە لەوە بیری و دیكە ژوورەكەی چووە هەستا نەمابوو، ئەوی شەڕی و چەقەچەق تاقەتی
 و دەزانممێ روونمماكبیر بە خممۆی ژنەی ئەو یممان خۆشمممدەوێی؟ بڵممێ پێممی نممازانێ و دەكممات ژنەكەی بە سممووكایەتی كە كەسممەیە
 كاممان؟... ئەو یان من، دەكا؟ قبووڵ كۆیالیەتی و سووكایەتی دادەنیشێ

 
 ٢١١٨ی مارچی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
----------------------------------------  
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 رۆژهەاڵتی سمكۆی شكاك و پێشەوا قازی
 

 ڕۆژهەاڵت قیبلەی کوردایەتییە

 
 . دەچێتەوە ئێراندا ئیسالمییەكەی رژیمە واتە ناوەڕاست رۆژهەاڵتی زلهێزی دڕندەترین بەگژ تەنێ بەتاقی ساڵە چل -١

 هەر غەیرەكورد ئازادیخوازانی و جیابیران و رووناكبیران" نەخێر" گوت رێژیمەی بەو رۆژهەاڵت لە كورد خەڵكی كاتێك
 .تێدەگەن خەریكن تازە ەوەئ تێنەگەیشتن، حیكمەتە لەو و نەشكا بەوە ئەقڵیشیان

 
 ئاسنی وەك. دەبێ خەستتر جار بە جار ئەو كەچی دەكرێتەوە، تاقی لەسەر تواندنەوەی شێوازەكانی هەموو ساڵە چل -٢

 .دەبێ پتەوتر ئەو دەیكوتن، پتر تا ئاسنگەران كوورەی نێو
 
 .بردوون بەڕێوەی گیان و خوێن نرخی بە كەچی كراوە، قەدەغە لێ نیشتمانییەكانی بۆنە ساڵە چل -١
 
 لە و كێشاوە چۆپیی سەركەوتنەكانیاندا و خۆشی لە كوردستانە، بەشەكانی هەموو پشتیوانی پێشمەرگانە و راستگۆیانە -٤

 لەو خۆی شانی سەر پێشمەرگانەی ئەركێكی وەك بگرە ناكا، پێوە منەتی نەك و بووە هاوخەمیان و پشتیوان ناخۆشییەكاندا
 .دەڕوانێت هەڵوێستە

 
  بە و نیشتمان دایكی قوربانی كردووەتە خۆی گیانی كوردستاندا بەشەكانی هەموو لە رۆژهەاڵت گیانلەسەردەستی رۆڵەی -٥

 ...پتەوە باوەڕێكی بگرە نییە سادە هەستێكی و دروشم تەنیا نیشتمانپەروەرییەكەی كە سەلماندوویەتی كردەوە
 

-------- 
 

 ئەوانممدا رێبممازی بە كە نەوەیەك. چانممدوویانە مممحەمەد قممازی شممەهیدمان پێشممەوای و شممكاك سمممكۆی شممەهید تممۆوێكە ئەوە
 دوژممنە نیمیە خمۆوە لە. دی دێنێمتە گەل شەهیدانی خەونی نەوەیە ئەم. هەبێ لێی زیاتریشت لەوە چاوەڕوانیی دەبێ بڕوات،

 ...چووە لێی زەندەقی كورد قەستەسەرەكەی
 

 ٢١١٨ی مارچی ٢٥
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 بۆنی خالیدت لێ دێت
 

 ئەمشممەو ئیممدی خممۆزگە. بممدەم سممەریان دیممكە كەسممی دوو یەك لەگەڵ دەدەم هەوڵ.. ماڵیممان نمماچمەوە بەتەنممێ دی جممارێكی
 بە بمۆچی: گموتی شەل برایمە دوێنێ. دەكەم لێ شەرمی. دەبەستێ پێم و دەست وێنەیە ئەو. كردبێتەوە دیوارەكە لە وێنەكەی

 ناچی؟ رۆژ بە بۆچی دەدەی یارمەتییان ئەگەر ناتگرێ؟ شەرم نییە؟ عەیب ناكەی؟ هاموشۆیان رۆژ
 

 كەی چمی تمۆ بە كموێ؟ نماچمە و كموێ دەچممە چمی بەتمۆ ئماخر. بەدوومەوەیە سێبەر وەك ئێوارێ هەتا رۆژ. سەگباب شەلەی
 ها؟ دەچم،

 
 دەممی خمۆ. بیڵمێن بما دەڵێن چ. دەرهات خەڵك چاوی. دەبڕێنمەوە لەگەڵ شتێكیشی هەموو ئەمشەو ئیدی. دەچم ئەمشەو هەر
 خەڵمك نیمیە؟ بەس سماڵ سمێ و بیسمت نیمیە؟ بەس. دەڕۆم لێمرە نەبێ هەر. نەتڕێ بییووچێنم نییە خۆم قوونی خەڵكە ئەو
 ...بێ بەڵێن. بەسە ئیدی... دەیكێڵم ساڵە سێ و بیست من. ناگرن خۆ ساڵ دوو
 
 ....درێژەدەری هەناسەم دوا تا بێ بەڵێن گوتم... دا ئەمیر و ئازاد و خالید بە بەڵێنم من. نابێتەوە لەكۆڵم وشەیە ئەم
 

 جمارێ هەمموو گیمان، خالیمد بمێ شماد رۆحمت ...درێمژەدەر درێمژەدەر، بمووین؟ فێریمان ئمێمە چین زالنە زل دروشمە ئەو ئەرێ
. هەتیمو نێ لێك دەمت دەیگوت نەبێ ئێستای بە دەبوو تووڕە ئازاد... رێگەیەین ئەو درێژدادڕی نین، درێژەدەر ئێمە: دەتگوت
 لە نەگەیشممتبامێ بمموون، راسممتەوە لێممك هەردووكتممان نمماچێتەوە لەبیممر قەت رۆژەم ئەو... مەكە وشممانە بەو گمماڵتە هێنممدە

 .دەسرەواند یەكتریتان دەموگووپی
 

 نیممو" دەنممێم نێمموی و دەنووسممم بممۆ كتێبێكممت كەوابمموو: گوتبممووی خالیممدیش... تێدەكۆشممین سممەدەیە نیممو ئەوە: گوتبممووی ئممازاد
 لە یمان جما. بمی لێمرە نەدەبموو ئەگینا بووە، ون لێ رێگەت تۆ. ناگرم لێت: گوتبووی ببوو تووڕە ئازاد"... تێكۆشین سەوەتە
 و هەڵمدەبەزێتەوە لێمك قسمەیان.... پیماوانە جێمی ئێمرە ئەگینما نەكڕیموی، بمۆ دووچەرخەیمان یمان هاتووی، كاركردن ترسی
 كموڕە: گوتم... كردنەوە لێكم و گەیشتمێ زوو. دەبرد و دێنا یەكتریان بوون خەریك داوە ئاوڕم كە من. دەگرن یەكتر بەرۆكی
 بڕۆینەوە؟ ئاوا. مەنتەقە دەچینەوە سبەینێ ئێمە دەكەن؟ وا بۆ هەتیوانە عەیبە
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 ...نی ئێرە پیاوی تۆ دەڵێ پێم جارێكیش هەموو. رانایە من گاڵتەی و سوعبەت لەگەڵ هەتیوە ئەو: گوتی خالید 
 

. بموو ئمازا و وەج بە چەنمدە بمزانم ممن هەر خالید ئەگینا ببوو، تووڕە هەڵبەت. پێگوتبوو وا دیكەشی جاری دوو یەك ئازاد
 ئامممادەی كممێ گوتیممان كە بەاڵم. لممێكەوت ئیتممر خالیممدیش... فممت پمماڵەوانەش ئەو تەواو،: گوتیممان هەمممووان هێنمما، ژنممی كە

 پممێ هیچیممان. بمموون شممەرمەزار كەوت، پمماڵەوانەكە گوتبوویممان ئەوانەی. نووسممی خممۆی نمماوی ئەو كەس یەكەم چمموونەوەیە،
 بیمری نماوچەوە لە با. دادەمركێتەوە نییە هی . دەچێتەوە ئەمساڵ هەر. دەبێتەوە پەژیوان رێیە نیوەی لە: دەیانگوت نەمابوو

 ...دەكا تۆبە... بكا منداڵەكەی و ژن
 
 رەبەنممی و گەنجێتممی بە هەر پێشمممەرگایەتیش: گمموتی و هەڵێنمما سممەرێكی شوشممت، دەموچاومممان كممانیەكە لەسممەر رۆژەی ئەو

 خالیمد. بموو ممارف و خمۆم بەینمی قسەیەكی هەر هی : گوتی ئازاد گوتووە؟ چیت: گوتی خالید نەمگوت؟: گوتی ئازاد. خۆشە
 لە گمموێم. فەیلەسممووفن پێتممانوایە خوێنممدەوارییەوە كەلممیمە دوو و خۆتممان بە ئێمموە. گوتممووە چیممت نیممیە گرینممگ بممۆم: گمموتی

 ...نییە ئێوە پاتەرانی هاتەران
 

 نماكرێ: گوتبووی. ناكرێ خێزانداران بە خەبات. ناكرێ منداڵەوە و ژن بە شۆڕش: گوتبووی كۆبوونەوەدا لە جاران دوو یەك
 بمۆ خراپتمان ئماوێكی ئێموە: گوتبموو ئەوەشمی ئینجما و بمێ منمداڵەكەت و ژن هەنیسمكی الی خەیاڵیشت و بی سەنگەردا لە تۆ

 ...دەخەسێین و دێنین ژن ئێمەش. رشتووین
 

 نەڵێمی و بڵێمی. نیمیە خمۆی بەدەسمتی پیماو ئیمدی بەاڵم. نمیم ترسمنۆك ممن: گموتی دارەكمان، نێمو چمووینە پێكەوە كە نیوەڕۆ
 بەتمۆوە ژیمانی هیموای هەمموو ئەویش و ژیانتەوە نێو دێنیتە ژنێك تۆ. دەكەی بەرپرسیارەتی بە هەست منداڵ و ژن بەرانبەر

 .نا یان دەگەڕێیەوە نازانێ كەس دێیەوە خۆت ئینجا دەبەستێتەوە،
 
 كمردووە، ئاممادە دەموسماتە ئەم بمۆ خمۆی ممانگێكە دەتگموت دوو، و یەك ئەوەنمدەی. پێكمرد دەستی تەقە بووین قسانەدا لەو

 وشمك دەمولێوممان. ببموو ئماوا رۆژ... گمردەكە سمەر بمگە ئمازاد،: كمرد هەرای. دارسمێوەكە بمن گەیاندە خۆی و كرد دەسڕێژێكی
 ...یان بووە بریندار یان: گوتم. نەدەهات تەقە دەنگی خالیدەوە لەالی بوو دەمێك. كشانەوە ئەوان. ببوو

 
. كەوتەوە وەبیمر قسمەیم دوا. بوو بەدەستەوە هەر تفەنگەكەی و دارسێوەكەوە دابووە پاڵی گەیشتینێ، و كۆكردەوە خۆمان كە

 ... بدە سەریان. بێ منداڵەكان لە ئاگات نەگەڕامەوە، ئەگەر مارف: گوتی
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. دەگمرم دڵمی دەردی لە گموێ حەفمتەیەكە چی؟ دەڵێ ئەمشەو بزانم دەچم، ئەوە. داناخرێ خەڵكە ئەو زمانی بكەم؟ چ بەاڵم
 ....نییە ئێمە جێی ئێرە ئیتر: دەڵێم پێی ئەمشەو... دێ لێ خالیدت بۆنی دەیگوت و دەستم خستبووە دەستی شەو دوێنێ

 
 ٢١١٨ ئەپریلیی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
----------------------------------------  

  
 

 :ماكەرگایین لە كوردەواریدا
 

 لە كممردەوەیە ئەو هەڵممبەت. بممووە ماكەرگممایین هەبممووە، كۆنممدا كمموردەواریی لە نابمماوانەی و خممراپ زۆر عممادەتە لەو یەكێممك
 دەوەشمێتەوە ئینسمان لە و دەیكما ئینسان تەنیا كردەوەیەكە دەڵێم بەڵكو نامرۆڤانەیە، ناڵێم من و قێزەونە بارێكەوە هەموو
 .ئینسانییە تەواو تەواو كردەیەكی بۆیە هەر
 

 بۆ؟ بڵێن
 

 تەنیما و ئینسمانییە كمارە ئەو. بمێ سمواری زۆری بە نەگرتمووە" ممێ چ نێمر، چ" مرۆڤێكمی گۆڵەكەرێمك همی  ئێسمتا تا چونكە
 . دەیكا ئینسان

 .هەبووە كوردەواریدا لە هەبووبێ، هۆكارێكی هەر ماكەرگایین قێزەونی كردەوەی گشتی، بە
 دیتمووە شەڕانەیان ئەو نەبێ هەر. دیتووە زۆریان خۆیان بەچاوی بەاڵم نەیانكردبێ خۆشیان ئەگەر زۆرە، تەمەنیان ئەوانەی

 .كراون ماكەر لەسەر كە
 

 :زمانەكەشمانەوە و ئیدیۆم نێو هاتووەتە تەنانەت
 

 .قازانجە هەر بگێی ماكەریشی دوژمن
 دەگێین؟ كێ كەری ئێمە تخوا كوڕە
 .دەكا سەقەتی بگێ كەر
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 کەرگانە گاوانی قازانجی
 .دێنێ پێ شایەتمانیشم و دەگێ پێ كەریشم

 دەگێی؟ پێ بۆ كەرەم ئەو وایە مادام دەی
  

 :یان
 

 بوو؟ چەند تەمەنت هات، الفاوەكە كە ساڵێ ئەوێ مەولوود، مام
 .دانێم بەردی ئەوەی بەبێ دەگا كەرم تەختانێ لە. بووم باوخۆش وەاڵ: م
  

 :دیتم خۆم بەچاوی ئەوەی
 

 قەرەگمۆلە، و حماجیلەك مەزراكمانی نێموان پردێكی كە قاسماغا، پردی لە. دەلەوەڕاند مانگام بووم منداڵ. بوو 7111 ساڵی
 كەری. بەسممتبوو ریزیممان. بگێممین كەرەی ئەو بچممین وەرن گوتیممان چمما و نممان پمماش قەرەگممۆل الوی بیسممت لە زیمماتر نیمموەڕۆ

 ...دەهات هانكەی هەر بەستەزمان
 

 ٢١١٨ی ئەپریلی ١٢
 

------------------------------------------ 
  
 

 خەیامەكەی هەژار و ئەوانی پێش خۆی
 

 هەیە، چێژێكیمان و تمام لەوان كمام هەر دیمارە كموردی، كمردووەتە خەیامیمان كەس چموار لە زیماتر موكریانی، هەژاری پێش
 خەیمام وەرگێڕدراوەكمانی چموارینە دێمن ئەدەبییەكمان پێموەرە بە بەڵكمو چێمژ پێموەری بە هەر نەك ئەوانەی چییە هۆكار ئەی

 شمارەزایەكی و ئەدیمب هەمموو و نمایەنەوە هاوسمەنگ هەژاردا وەرگێمڕانەكەی تەرازووی تمای لە كامیمان همی  هەڵدەسەنگێنن،
 وەرگێڕانممی بە خوویمان كە كەسمانەی ئەو نێموەدا لەو هەڵمبەت دەكێشمێ؟ هەژار وەرگێمڕانەكەی قورسمایی بمۆ وەبماڵ ئەدەبیمات

  وشەی فاڵنە بۆچی كە دێنەوە بەگژیشیدا بگرە نییە، پەسند بەالوە نەك هەژاریان وەرگێڕانەكەی گرتووە، وشەوە بە وشە
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 نییە؟ كوردییەكەدا لە فارسیەكە دەقە
 
 نەكممردووەتەوە، مانمما وشممەی ئەو خممۆی، پممێش وەرگێڕەكممانی پممێچەوانەی بە. ئممازادە وەرگێڕانێكممی كردوویەتممی هەژار ئەوەی 

 ئەم. دایڕشمتووەتەوە و هەڵشمێالوەتەوە تێكمی شماعیرانە لەنموێ سمەر و وەرگرتمووە شیعرەكەی دێڕە چوار هەر پەیامی بەڵكو
 گموێ زۆر شمێوازە ئەم راسمتە. پەسندكراویشمە و بماو شمێوازێكی وەرگێڕانمدا، جۆرەكانی لەنێو كە واتایە وەرگێڕانی وەرگێڕانە
 كمۆی لە بەاڵم نیمیە، دەروەسمت و وەفمادار كەسەوە زۆر روانگەی لە هۆیەوە بەو و یەكەم دەقی  دەستەواژەكانی و وشە ناداتە
 كە بمممۆیە هەر. خۆماڵیمممانەیە و خمممۆش خوێنمممدنەوەكەی وەرگێمممڕدراوە، بمممۆی كە زممممانەی ئەو خممموێنەری بمممۆ خۆیمممدا گشمممتیی

 هەن، یەكەممدا دەقی لە كە بگەڕێین دەستەواژەدا و وشە زۆر شوێن بە رەنگبێ دەخوێنینەوە، هەژار خەیامەكەی چوارینەیەكی
 .بن دڕدۆنگ هەژار وەرگێڕانەكەی لە كەس زۆر كردووە وای ئەوەش هەر. نین كوردییەكەدا دەقە لە بەاڵم

 
 هەژار چیی لەگەڵ خەیام كرد؟

 
 ممن دەڵمێ پێممان ئاشمكرا و روون نووسمیوە، خەیمامی كوردییەكانی چوارینە بۆ هەژار وا بدەین پێشەكییە ئەو سەرنجێكی كە 

 لە ممن بزانمی ئەوەی بەتەممای خموێنەر تۆی ئەگەر یانی. بكەم فارسی فێرە كورد وەرگێڕی و خوێنەر وەرگێڕانە، بەو نامەوێ
 . چووی بەهەڵە كردووە، دەكار كوردیم وشەیەكی چ وشەدا فاڵنە هەمبەر

 
 :دەڵێ خەیام كاتێك وێنە بۆ
 
 برخیز پگەتر خردمند پیر ای
 تیز بنگر را خاكبیز كودك ن  ێ و

 بیز می نرمك نرم كه گو ده پندش
 پرویز چشم و كییباد سر مغز
 

" وەزیمممر و میمممر و پادشممما" نممماوە دوو ئەو لەبمممری و دێنمممێ" پەرویمممز و كەییوبممماد" ناوەكمممانی لە واز چممموارینەیەدا لەم هەژار
 نییە؟ كێشە ئەوە ئاخۆ بۆ؟. دادەنێتەوە

 
 زانسمت لە لێمرەدا هەژار بەاڵم ئێرانمدا، مێمژووی لە راستەقینەن ناوی دوو پەرویز و كەییوباد راستە. نییە كێشە من ڕای بە
 و بەكماردێنێ وەزیرێمك و میمر و پادشا هەموو ناوی بۆ هێمایەك وەك ناوە دوو ئەو و وەردەگرێ كەڵك هێرمنۆتیكی راڤەی و
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 گممڵ، بمموونەتەوە و بەجێهێشممتووە دەسممەاڵتیان و تەخممت و تمماج و مممردوون كە نممین پەرویممز و كەییوبمماد تەنیمما: دەڵممێ پێمممان
 و هەژار تەفسممممیرەی و بۆچمممموون ئەم. گممممڵ دەبممممنەوە و دەمممممرن هەر رۆژێممممك وەزیممممرن، و میممممر و پادشمممما هەرچممممی بەڵكممممو

 لێممی هێرمنممۆتیكەوە روانممگەی لە ئەگەر و نیممیە ناتەبمما هممی  خەیممام روانینممی و بیممر كممۆی و كاكممڵ لەگەڵ داڕشتنەوەكەیشممی
 و یەكەم میسمرەعی چوارینەكانمدا زۆری هەرە زۆربەی لە هەژار لەوەش، جمگە. بووە مەبەستێكی وەها هەر خەیامیش بڕوانی،
 چموارینەیە لەم چیمی بمزانین بما دایانمدەڕێژێتەوە، سمەرلەنوێ و تێكهەڵدەشێلێ سێیەم و دووەم و یەكەم واشە جاری و دووەم
 :كردووە

 
 پیر مامەی بدە مناڵەكەت پەندێكی

 بەبیر ژیری نەكا، گڵ و خاك بە بازی با
 دابێژێ بەس دەرێنە لەدەست پێژینگی
 وەزیر و میر و پاتشاه سەری كەللەی

 
 لە بیمری... راوەسمتاوە چموارینەیەكەوە بە مانگێمك هەبمووە جمار و حەفمتە و رۆژ چەنمد... دەخموێنێتەوە چوارینەیەك بەڵێ،
 ...كردووەتەوە چوارینەیە ئەو فەلسەفییەكانی الیەنە هەموو

 
... دۆزیموەتەوە نهێنییەشمی ئەو هەژار. ئەرسمتۆییەكەی مانما بە فەلسەفە نەك حیكمەتە، دەكا، باسی خەیام ئەوەی هەڵبەت
 و حممیكمەت دەزانممێ هەژار كممردووە، هەزم خۆیممدا زەینممی لە مانمماكەی و حممیكمەت لەپێشممدا كەوابمموو. مممردن و ژیممان حیكمەتممی

 چوارینەكانیشمممدا زۆریمممنەی لە بمممۆیە. ممممیللەتەدایە ئەو ئیمممدیۆمەكانی و پێشمممینان پەنمممدی لە میللەتێمممك هەر جیهمممانبینیی
 :باو و نەستەق قسەی و ئیدیۆم و پێشینان پەندی بۆ گەڕاوەتەوە

 
 نەبێ و بێ نۆ نەك بێنە مشتە لە هەشتێكی
*** 
 چاكە بێ دوور لە تا دەهۆڵە دەنگی ئەم

*** 
 دوورە بەغدا دەگاتە هەژار پیاوی تا

××× 
 :نووسیونی كوردی بە و بووە كورد خەیام هەر بڵێی وەك كردووەتەوە خۆماڵی ئەوەندە چوارینەكانی واشە جاری
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 :وەك
 هەباس داوە چیی هەمزە لە دەڵێ بۆیە كورد
 :یان
 بەهەشت وابێ ئەگەر بێ كوڵكن كەری چەند جێی
 
 سمەیری بەهێمزیش خماڵێكی وەك دەكمرێ بگمرە سمەر، نمایەتە رەخنەی نەك هەژار كارەی ئەم ئازادەوە وەرگێڕانی روانگەی لە

 و رامممان و تێممڕوانین ئەو سممەرلەبەری دەیەوێ بەڵكممو راگمموێزێ، میسممرەعەكان مانممای تەنیمما نممایەوێ هەژار ئمماخر. بكممرێ
 كەموكممووڕی بەبممێ ئەوەی بممۆ ئینجمما چمموارینەیە، ئەم نووسممینی بممۆ خەیممام ئیلهامبەخشممی بممووەتە كە راگوێزێممت بیركممردنەوەیە

 چاوێكیشمی سمیلەی هەژار لێمرەدا بێنێمت، بەكار خۆی زمانەكەی تواناكانی هەموو دەبێ دیسان راگوێزێت، الیەنانە ئەو هەموو
 چ بە دەربڕێمت بیركمردنەوەیەك و چەممك وەهما بەبیمر و ژیمر كموردێكی ئەگەر ئماخۆ كوردە، تاكی زەینی و كورد خوێنەری لە

 :دەڵێ خەیام كە لێرەدا بۆیەش هەر دەریدەبڕێت؟ وشەگەلێك و زمان
 
 باشند بدوزخ میخوارە و عاشق گر

 دست كف همچون بهشت بینی فردا
 
 نمایەوێ هەژار بەاڵم. دەسمت لەپمی وەك دەبمێ چمۆڵ بەهەشمت كەوابموو بمن، دۆزەخمدا لە مەیخمۆرەوە و ئاشق ئەگەر باشە جا

 ریشممدرێژانەدا و كمموڵكن ئەو گورچممووی بە بەردێكممیش راڤەكردنەكەیممدا لەگەڵ دەیەوێ ئەو بكمماتەوە، مانمما خەیممام شممیعرەكەی
 كمارە ئەو بمۆچی هەژار بەاڵم. دۆزەخ دەبمرێنە مەیخمۆرەوە و دڵمتەڕ و كمراوە تەرخمان ئەوان بۆ بەهەشت وایە پێیان كە بدات
 كردەوەیمان و قسمە كە دەرێ هماتووەتە كەسانێكەوە زمانی و زار لە فتوایە ئەم دەبینێ دەداتەوە، ئاوڕ هەژار وەختێك دەكا؟
 دەڵمێن خەڵمك بە كەچمی كمردووە، حەاڵڵ خۆیمان لە مرۆڤیمان خموێنی و هەژاران خموێنی نماوەتە دەمیمان خۆیان و دوورە لێك

 پمێش میسمرەعی لە تێكهەڵدەشمێلێ همزرانە و بیمر ئەو هەمموو دۆزەخمن، دەسمتەچیلەی دڵداری و ئەشق و حەرامە ترێ خوێنی
 :كەوابوو وابێ، دەڵێن ئێوە وەك ئەگەر جا: دەڵێ و دەدا ئامۆژگاریكەرانەدا بەو تەوسێك چوارینەیەدا ئەم كۆتایی

 
 بەهەشت وابێ ئەگەر بێ كوڵكن كەری چەند جێی
 دەست لەپی وەك كپە و بیابان و چۆڵ یان
 
  هەژاری كە بەتایبەتی هێرمنۆتیك، و راڤە بۆ بگەڕێینەوە دەبێ هەژار، وەرگێڕانەی شێوازە لەو تێگەیشتن بۆ گشتی، بە
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 .دایڕشتوونەوە و داونەتەوە وەردی و لێكیداونەتەوە و كردوون شەنوكەوی روانگەیەوە بەو رێك مااڵنگەڕ كۆنەفەقێی
 

 و جیهممانبینی ناسممینی بممۆ و مەرگ و ژیممان مەسممەلەی لە میللەتێممك بیركممردنەوەی شممێوازی دوای بە گەڕان بممۆ دەزانممێ هەژار
 نەسمتەقی قسمەی و پێشمینان پەنمدی و ئیمدیۆم لە بمریتییە كە زممانەكەی بنماوانی و بمنج بچێتەوە دەبێ میللەتێك حیكمەتی

 پێشممتر وەرگێڕدراوەكممانی كە نەچممێ لەبیممر دەبممێ ئەوەشمممان. وەرگێممڕانەدا لەو هەژار سممەركەوتنی رازی ئەوەیە. مممیللەتە ئەو
 وەریگێمڕاون فارسمییەكان چموارینە كێشمی لەسەر رێك وەستایانە زۆر هەژار كەچی وەرگێڕدراون، كوردی خۆماڵیی كێشی لەسەر

 .میە"باللە اال قوە وال حول ال" كێشی كە
 

 ٢١١٨ ئەپریلیی ٢٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

------------------------------ 
 
 

 بەرهەمی شۆلۆخۆڤە؟" دۆنی ئارام"
 

 پممابلۆ بێكێممت، سممامۆیل وەك نووسممەری مەزنە كۆمەڵێممك نێمموان تونممدی كێبڕكێیەكممی لە ئەدەب نممۆبڵی خەاڵتممی 7111 سمماڵی
 .درا شۆلۆخۆڤ میخایل بە نابۆكۆڤدا فالدیمیر و ماڵڕۆ ئاندرێ ئەخماتۆڤا، ئانا بۆڵ، هاینریش نێرۆدا،

 
 خەاڵتە ئەم" ئممارام دۆنممی" بەنمماوی بەرهەمێكممی لەبەر تەنیمما شممۆلۆخۆڤ كە همماتووە نۆبڵممدا كممۆمیتەی راگەیەنممراوەكەی لە

 .شیاوترە هەمووان لە و وەردەگرێت
 

 ئەوەش نەخوڵیانممدبوو، دیممكەی بەنرخممی بەرهەمێكممی هممی  دا "ئممارام دۆنممی" پمماش سمماڵی ٢٥ لە شممۆلۆخۆڤ بممێ راسممتی ئەوەی
 و تماوتوێ و بۆچموون بە كتموپڕ نۆبمڵ ئەدەبیمی كمۆمیتەی بەاڵم. بموو نۆبمڵ ئەدەبیمی كۆمیتەی توێژینەوەی و تاوتوێ ئاكامی

 .خەاڵتەكە وەرگرتنی بۆ بەسە بەرهەمیش یەك تەنانەت: دەڵێ و دەچێتەوە خۆیدا بڕیارەكەی و بەدواداچوون
 

 بەناوبمانگەكەی رۆممانە نووسمەری کە دەكمرێ ئەوە باسی باوەڕپێكراو، و حاشاهەڵنەگر بەڵگەی كۆمەڵێك بەپێی نییە لەمێژ
  فڕوفیشاڵێكی تەنیا شۆلۆخۆڤ میخایل كە دەیسەلمێنن بەڵگانە ئەو. دیكەیە كەسێكی بەڵكو نییە، شۆلۆخۆڤ" ئارام دۆنی"
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 .ئەدەبییە
 

 یەکێتممی دەرەوەی گەیشممتە دزی بە رووسممیاوە ئممازادیخوازەكەی و جیممابیر نووسممەرە سۆلژنیتسممین، لە نممامەیەك 7111 سمماڵی
" ئمارام دۆنمی" گوتبمووی و" كرۆیۆكمۆڤ فیمۆدۆر" بەنماوی كردبموو بەلشمەڤیكی دژە قۆزاقیی نووسەرێكی باسی تێیدا كە سۆڤیەت

 .نووسیویەتی ئەو
 

 سمان لە كە ئەدەبمی تموێژەری چێرنمۆڤی ئاندرێ بەاڵم. بسەلمێنن قسانە ئەو نەیانتوانی كۆمپیوتەرییەكان بەراوردە هەڵبەت
 بەنمماوی سممەردەمی ئەو تەكنۆلۆژیممای پسممپۆڕێكی نممامەی تممازە كۆڵیمموەتەوە، مەسممەلەیەی لەو سممااڵنێك و دەژی پێترزبممۆرگ
 واتە بەناوبانممگ، شۆلۆخۆڤناسممی بممۆ 7111 سمماڵی لە كە كممردووەتەوە بمماڵو خۆیممدا فەیسممبووكەكەی لە ئیلسممكیی ئەلكسمماندەر
 .ناردووە لیۆكۆلۆدنێی

 
 .تێدایە ڕاچڵەكێنەری راستیی كۆمەڵێك نامەیە ئەو
 

 چی؟ لەپای لەقاودانە ئەو باشە
  
. شممۆلۆخۆڤ نمماوی سممەر دەخەنە گومممان كە دەبێممتەوە كەسممانە ئەو هەممموو بەرەنگمماری تێروتەسممەلدا وتممارێكی لە كۆلممۆدنێی 

 سممەردەمی لە بەاڵم دەكەوتەوە، لممێ سممزای و سیاسممی لێپرسممینەوەی شممۆلۆخۆڤ ناوزڕانممدنی سممۆڤیەتدا سممەردەمی لە هەڵممبەت
 .نییە شۆلۆخۆڤ بەرهەمی ئارام دۆنی كە باڵوبووەوە میدیاكاندا لە دەنگۆیە ئەم جاران زۆر مدا(شەفافیەت) گاڵسنۆست

 
 لە ئاگمممای نمممزیكەوە لە گەنمممج نووسمممەرێكی وەك ئەو. شمممایەتحاڵێكە ئەو چمممونكە سەرسممموڕهێنەرە بمممۆیە ئیلسمممكی نمممامەكەی

 رۆممانی" نووسمەرانی لیمژنەی لە هەڵەچمن وەك 7111  - 7171سمااڵنی  نێموان لە: دەڵمێ و بووە بەرهەمە ئەو باڵوبوونەوەی
 .كردووە كاری مدا"گازتا

 
 بموون لیێمك ئەوانە. دەكمرد ئەدەبیمی كماری لەگەڵیمان یش-شۆلۆخۆڤ كە بوون پرۆلیتار نووسەری دەستەیەك" گازتا رۆمانی" 
 ".مۆسكۆ كرێكارانی" واتە" رابۆتی ماسكۆڤسكی" باڵڤۆكی لە
 

  بۆ تازە بەرهەمێكی سەرەتای بەشی دوو گرۆدسكایا ئانا بەناوی دەستەیە ئەو بەڕێوەبەری 7171 ساڵی رۆژێكی
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 (.كرا گوللەباران مدا7111 لە" گەل دوژمنی" وەکو گرۆدسكایا ئانا) ئیلسكی دەداتە پێداچوونەوە
 

 بانمگ هەڵەچمن و پێمداچوونەوە دەسمتەی گرۆدسكایا ئانا ناخایەنێ، زۆر. بوون شیرین و سەرنجڕاكێش زۆر بەشەكە دوو هەر
 میخایممل" بەنمماوی دەبممێ تممازەیە رۆمممانە دوو ئەو كممراوە پممێ فەرمانمممان سممەرەوە لە: دەڵممێ و خێممرا كۆبمموونەوەیەكی بممۆ دەكمما

 .بكرێنەوە باڵو و چاپ مەوە"سااڵن 77 ی -شۆلۆخۆڤ
 

 بەجمۆرێكی یمان" گەل دوژمنمی" بە سمەر" ئمارام دۆنمی" رۆممانە ئەو سمەرەكییەكەی نووسەرە كە بوو ئەوە بڕیارەش ئەو هۆكاری
 .بووە" شۆڕش دژە" بڵێین دیكە

 
 ئەدەبیمی بەرهەمێكمی بە پێویستی خۆیدا سااڵنەی پێنج بەرنامەی ساڵی یەكەم لە حیزب پرۆپاگەندەی دامودەزگای هاوكات،
 .نووسیبێتی پرۆلیتار پاڵەوانێكی و خۆمانە یەكێكی كە هەبوو بێوێنە و پرۆلیتاری
 و مشمتومڕ لە خمۆی زۆر بموو، شمەرمن و خماكەڕا كەسمێكی. دەكمرد گۆڤمارەكەی ئۆفیسمی سمەردانی زۆر شمۆلۆخۆڤ: دەڵێ ئیلسكی
 رۆڵەی ئەو شمۆلۆخۆڤ ئەوە پماش و باڵوبموونەوە ئەوەوە بەنماوی سەرەتا بەشەكەی هەردوو نەچوو پێ زۆری. نەدەدا باسەكان

 .سۆڤیەت حكوومەتی شانۆی لە بەشێك بە بوو و ئەستۆ گرتە
 

 دا هەوڵممی هێنممدێ شممۆلۆخۆڤ دەڵممێ، ئیلسممكی وەك كە باڵوبممووەوە" ئممارام دۆنممی" چممواری و سممێ بەشممی 7111و  7117سمماڵی 
 .كۆتایی گەیاندە بەنرخەیان كارە ئەو گەورە نووسەری دەستەیەك بۆیەش هەر سەرنەكەوت، بەاڵم ئەستۆ، بیگرێتە

 
 .ناتەبایە و ناكۆك زۆر سەرەتای بەشی دوو لەگەڵ شێوازەوە رووی لە ئارام دۆنی كۆتایی بەشی دوو
 

 بموو هەرچۆنێمك ،"ئماوەدانكراو تمازە زەویی" بەناوی بوو دیكە رۆمانێكی نووسینی خەریكی شۆلۆخۆڤ ،7171و  7171سااڵنی 
 نووسمەرانی لە گەورەیمان تیمێكمی كە هەبموو كەموكمووڕی ئەوەنمدەی بەاڵم پێمداچوونەوە، دەسمتەی دایە و كرد تەواوی ئاخری
 گونممدە بچممنە هەموویممان سمماڵێكدا ممماوەی لە ئەوەی بممۆ راسممپارد" ئیلسممكی و فممادایۆڤ ئەلكسمماندەر و لیبدینسممكی یممۆری" وەك

 .بێ باڵوكردنەوە شیاوی بكەن لێ وای و بچنەوە رۆمانەكەدا بە تا دەژیا، لەوێ شۆلۆخۆڤ كە" ڤیۆشنسكایا" قەزاقنشینەكەی
 

 سمۆڤیەت یەکێتمی بنیماتنەرانەی رۆڵی بۆ بانگەشە خەستوخۆڵی بە زۆر بەرهەمێكە كە" ئاوەدانكراو تازە زەویی" رۆمانی پاش
 .كردەوە باڵو كورتی بەرهەمی كۆمەڵێك تەنیا  شۆلۆخۆڤ ئیتر دەكا،
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 یەكمالی خەریكمن وا و بمووە گەورە سەرئێشمەیەکی تووشمی تمازانەوە بەڵمگە ئەم سۆنگەی لە ئێستا سوید ئەدەبیی ئەكادیمیای
 . بکەنەوە

 
 .وەریانگرتووە Forum Axess سویدیی وێبسایتی لە كە لەندەن، كەیهانی: سەرچاوە

 
 ٢١١٨ مایی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
----------------------------------------  

 
 

 كوڕەكەی پەشە قالۆنچە كێ كوشتی؟
 

. دەچمۆڕا لمێ خموێنی هەممووی رنیبموو خمۆی روومەتمی ئەوەنمدەی دایكمی پەشممینی. ببوونەوە كۆ تەرمەكەی دەوری لە هەمووان
 بمكەم؟ چمی: دەیگموت جارێمك نما جمار هەر و دەكوڵی ناخەوە لە و هەڵدەوەراند فرمێسكی بێدەنگ بێدەنگ لەوالترەوە باوكی

 بمۆ كمرد؟ وات شمتی چمۆن تمۆ رۆڵە... شماعیرەكەم كوڕە ...نووسەرەكەم كوڕە... ئاسۆ شكا پشتم بكەم؟ چی رۆڵە كرد وات بۆ
 دام؟ كوچكەوە بە جەرگت

 
 .دەدرویەوە ئەوە بچێنی چ: گوتی خۆیەوە لەبەر

 
 خەڵممك. نەمممرد پێممی بەاڵم دا، خممۆی سممینگی لە گمموللەیەكی جارێكیممان بمموو، ئەودا ئێسممتای تەمەنەی لەو رێممك باوكیشممی
 هێنمابوو ژنمی ئەو و كردبموو مێردی زارا بوو ساڵ دەمێك. بكوژێ خۆی ویستوویەتی سەیدكەریم زارای سوێی لە هەر دەیانگوت

 لێمی یمان بكموژێ خمۆی ویسمتوویەتی ئماخۆ و بمووە چمۆن كە هەڵپێچمابوو زۆریمان پمۆلیس دایرەی لە. خستبووەوە كوڕێكیشی و
 .دەرچووە دەستم لە و كردووە دەمانچەكەم بە یاریم گوتبووی هەر ئەو دراوە؟

 
 خوشمكێكی كمێ كموڕمە، رەحممانی پشمكی بمن زارا گوتبمووی كەریمم سمەید بەاڵم كردبموو، كەریمی سەید زارای داوای گەنجی بە

 لە هەموویمان ئێسمتا كە ئاسمۆیەی ئەو بماوكی فەتاح، حاجی سمایلی ئیدی. دەكەم لەگەڵ ژنەی بە ژن هەبێ كابانی و جوان
. بیبیمنم بمێ هەرچۆنێمك شمەو ئەم بمكەوە ئاگمادار بمۆ زارام گوتبمووی راسپاردبوو جیرانیانی فاتمی پوور كۆبوونەتەوە، دەوری
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 گوتبمووی سممایل دەرێ، هێنمابووە سمەری ترسمەوە بە دەرگاوە كەلێنی لە زارا و دەركەیان بەر چووبووە دزییەوە بە كە شەوێ
 و هەڵگمرین خۆممان سمەری وەرە. هەڵتگمرم بما وەرە نەكەم، لەسمەری نەمما پیاومماقووڵ و سمپی ردێمن. نابێ رازی بابت زارا،

 سممەری كەس زیمماتر تممۆ لە نمماكەم هەسممت بەریممنەدا و پممان دنیمما لەم و خۆشممدەوێ تممۆم مممن سمممایل، گوتبممووی، زارا. بممڕۆین
 بكما رازی زارا بێ هەرچۆنێك دەدا هەوڵ زۆر سمایل ئیدی. بكەم نەوی براكانم سەری ناتوانم كە ئازا گەردنم بەاڵم پێوەیە،
 لە زاراشممی و خواسممت رەحمممان بممۆ خممۆی برادەرێكممی كچممی كەریممم سممەید ئمماخرییەكەی. نممابێ رازی هەر زارا و بممكەوێ رەدووی
 پێنەچمممموو زۆریشمممی كە دەسممممگیراندارییەكەیدا سمممەردەمی لە. بمممموو سممممایلەوە بە هەر دڵممممی زارا. كمممرد مممممارە ئەو بمممراكەی

. راوەسمتابوو زارا لەگەڵ و رۆیشمتبوو ماڵیانمدا بەالی سممایل چمونكە. بمڕژێ خموێن نەمابوو چیی جار دوو یەك گواستیانەوە،
 دایە، گموت دایكمی بە بموو، نائومێمد زارا لە كە سممایل. نەبموو یەكتمر لە خەبەرێكیان هی  سااڵنێك. گوازرایەوە زارا ئاخری
 .بخوازە بۆ بەهێم پوورە پەشمینی بێ، تۆ بەدڵی با هات لێ وای مادام

 
 هەر نمۆبەرەی كموڕی. ممابووەوە بمۆ پەشممینی تەنیما كم  دوو و كموڕ دوو لە بەهمێ پموورە. بوو بەهێ پوورە تاقانەی پەشمین

 ئەودەم بەهمێ پموورە. ممرد پێمی و نەكمرا چماری حەكیمێمك و دكتمۆر بەهمی  بموو، ئەسمتوور گموێچكەی بمن کە بوو سەروپێچكە
 دیمار پێمیەوە جموان بەهمێ پوورە نەبرد زۆری. دی یەكی نا ئەو جا گوتی نەخوارد، لێ خەم زۆری. بوو گوڕ و بەتین و گەنج
 وا هەر ببممێ، منممداڵەكەی ئەوەی پممێش رۆژێممك هەتمما تەنممانەت. نەكردبمموو بێتمماقەتی دووگیممانییەكە بەاڵم. هەیە زگممی بمموو

 هێشمتا و دابمووەوە نیموەڕۆیەی نموێژی ساڵوی تازە مزگەوتێ لە بەهێ پوورە مێردی سووری جافرە. دەچوو و دەهات گورجوگۆڵ
. ببممۆوە لممێ بەهمێ پمموورە گەیشممتەوە كە. زانمی زوو. ممماڵێ بچێممتەوە هێنما بممۆ خەبەریممان كە نەكردبموون نمموێژی پمماش دوعمای

 كە بموون شموكرانەبژێر و دەچموون و دەهاتن دەوری لە جیران ژنانی و مامان خاتووزینی ، دانابوو تەنیشتی لە منداڵەكەیان
 گوتبمموو بەهێیممان پمموورە بە كە. بممووە نەجاتیممان سمماڵمەتی بە منممداڵەكە هەمممیش و بەهممێ پمموورە هەم یممانی هەردووكیممان،

 گوتبمووی و كردبمووەوە گەش خمۆی رووی دەسمبەجێ. نما زۆر بەاڵم تێكنمابوو، نێوچماوانی تۆزێمك كمچە، و نییە كوڕ منداڵەكە
: گمموتی دڕدۆنگیممیەوە تۆزێممك بە خمماتووزین و راوەسممتان بێممدەنگ هەموویممان كەوت، وەژوور سمموور جممافرە كە. باوەشممم بیهێنمنە

 لە دەسمتی جمافر كماك. بمێ گەورە رووسمووری بە ئیشمەاڵ داوی، پمێ جموانی كچێكمی خموا مم جمافر نەیگوتبموو مم جەعمفەر كاك
 قەت دەیمانگوت. كردبموو مماچ بەهێی پوورە نێوچاوانی و خاتووزین دابووە پارەیەكی بیژمێرێ، ئەوەی بەبێ نابوو، گیرفانی

 بە ئیرەییممان ژنەكممان. بكمما ممماچ نێوچمماوانی بمێ، منممداڵی ژنەكەی ئەوەی پمماش پیاوێممك نەشمانبیسممتبوو ، نەمانمدیتبوو قەت
 بە هەڵمبەت لەوێ و لێمرە ئینجما. زاران سمەر بنێشتەخۆشمەی بە بموو ماچكردنەكە نێوچاوان سبەینێ بۆ. بردبوو بەهێ پوورە

. پێبڵممێ وای شمتی رووبەڕوو نەدەكممرد زاتمی كەس. دێنمما ناویمان ژنممانی جمافرە بە لێبممێ، گموێی خممۆی ئەوەی بەبمێ و دزیمیەوە
 كە گوێزەبمانەكەیش رۆژی تەنمانەت... دادەنما سەردەمیانەیان پیاوێكی بە و دەگرت رێزیان زیاتر جاران لە گەنجەكان بەاڵم

 و كم  ممن الی داوە، ممن بە كمچەی ئەم خموا مامۆسمتا،: گموتی سوور جافرە كۆبوونەوە، یەكتر دەوری لە و كرد بانگ مەالیان
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 ئەوە ئێسمتاش. تەندروسمتە و سماغ كە شوكرانەبژێرم هەر ك ، یان دەبێ كوڕ نەكردبووەوە لێ بیریشم هی . نییە فەڕقی كوڕ
 .پەشمین دەنێم ناوی

 
 زۆر هەڵنماواردبوو، لێمك كچیمان و كموڕ هێشمتا ئەودەم كە قوتابخمانەش لە. بموو ئەسممەر وردیلەی یەكی منداڵی بە پەشمین

 مەبەسمتت نەیمدەزانی كەس قمالۆنچە پەشمە نەتگوتبا هەتا جار زۆر بۆیە. قالۆنچە پەشە دەگوت پێیان بەدفەڕ منداڵی جار
 بەنمماوی منممداڵەكانیان ناچممارن و نەممماوە دنیممادا لە نمماو دەتگمموت. بمموو تێممدا پەشمممینی شممەش كممۆاڵنە ئەو هەر ئمماخر. كێممیە

 جمافرە رۆژە ئەو. كم  و كموڕ. بموون جممك. بموو منمداڵی دیسمان بەهێ پوورە كە قوتابخانە دەچووە پەشمین. بكەن یەكترەوە
 و كردبممووەوە دووكممانەكەی دەرگممای چووبمموو. ببمموو خەنممی هەر خۆشممیان لە همماتەوە كە دواتممر رۆژ سممێ. نەبمموو ممماڵ لە سمموور
 و پەخشمان نما نماو جمكەكەیان. دابوونێ شیرینیی و گەڕابوو كۆاڵنەكەیان ماڵی بە ماڵ و شیرینی قوتووی سێ دابووە دەستی
 سمممەری و دەهممماتەوە و دەرێ دەچمممووە هەر. نەدەبممموو گیمممر عەرزەوە بە پمممێ خۆشمممیان لە. ببممموو خەنمممی پەشممممین. پیمممران

 مماڵەكە. نەبموو ئمۆقرەی نەكمرد، لێ هەڕەشەی هەتا بخەون؟ ناگەڕێی لێیان بۆ كچەتیوە دەیگوت بەهێ پوورە. هەڵدەدانەوە
. نەبماری بماران هەر بەهارەكەشمی. بماران نە و بماری بەفر نە زستانەكەی ساڵە ئەو. تێگەڕابوو دیكەی رووناكاییەكی و تین

. بمووەوە بماڵو پمیس پەتایەكی. خوارێ نەهاتە ئاسمان لە تنۆكێك هی  گێڕا، بووكەبارانەیان و كرد بارانەیان نوێژە خەڵك
 بمما جممافر گمموتی بەهممێ پمموورە. دەبممڕا لممێ حەیمماتی رۆژان دوو یممان رۆژێممك پمماش و دەهممات سممكچوون تووشممی بمموو منممداڵ هەر

 ئمێمە منمداڵی نەبمێ، خەممت: گوتبمووی جمافر. بنووسمێ پێموە دەردەیمان ئەو نەكما بمدەین لمێ دەرزییەكیمان بەریمن منداڵەكان
 كممافر، دەگمموت پێممی هەر جممافر، نەیممدەگوت ئیممدی دەبمموو تممووڕە كە كممافر، كمموڕە گوتبممووی بەهممێ پمموورە. نممایە لممێ هیچیممان
 و پەخشمان. نەكمرد ئمازا هەر گەردنیشمی جما. نماكەم ئمازا گەردنمت كەون نەخمۆش منمداڵم ئاگمادارە خموا كمافر كوڕە گوتبووی
 جافرەسممووری. زانمی دەسمبەجێ بەهمێ پموورە. ببموو زەرد رەنگیممان هەردووكیمان هماتنەوە، یماریكردن لە كە ئێموارەیەك پیمران
 دەرممانەوە و دەرزی جانتمایەك و خۆی بە بارام دكتۆر. هەبوو بچووكی دەرمانخانەیەكی كە خزمیان بارامی دكتۆر شوێن ناردە
 باشمە: گموت بەهێمی پوورە بە و راوەشاند سەرێكی پیراندا و پەخشان زریكەی و گریان نێو لە لێدان، دەرزییەكەی كە. هات
 جافرەسمووردا بەسمەر بەهێ پوورە دەكرد؟ چیتان رۆژە چەند ئەی بگیردرێ؟ پێشی دەبێ دەردە ئەو نازانن چما درەنگ؟ وا بۆ

 ئیمدی نێمژران، گەڕەكەكە منمداڵی یمازدە لەگەڵ پیمران و پەخشان كە دواتر حەفتەیەك تەنانەت. بۆاڵندبووی و قیژاندبووی
 بەهمێ پموورە بۆڵەبمۆڵی. وەردەگمرم لمێ تەاڵقمت گموتی خموارد لێ سوێندی. نەكردەوە سوور جافرە لەگەڵ قسەی بەهێ پوورە

. دەخافاڵنممممد كتێبەكممممانییەوە بە خممممۆی بێتمممماقەت و الرەمممممل و كممممز. مممممابووەوە بەتەنممممێ دیسممممان پەشمممممین. نەدەبممممڕایەوە
 لمێ خوای ناوی دیسان و بكەوە چاك جافر كاك دڵی داوە، وای خوا دەیانگوت و دەداوە دڵیان بەهێ پوورە دەستەخوشكەكانی

 سمێبەری دەبێمتە. بەسمە ئەوەم. نماخەمەوە كمافرە لەو دیمكە منمداڵی تازە گوتبووی بەهێ پوورە بەاڵم. دیكە منداڵی بۆ بێنن
 كماك: گموتی و كرد بەماڵێدا خۆی دەستەخوشكی خەجێی كە بوو نانخواردندا قاپی لە دەستی بەهێ پوورە نیوەڕۆیەك. ژیانم
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 لێممی هەمممووی گەڕەك خەڵكممی و هەڵناسممتێ دەكەن بممانگی چیممی و دانمماوە مێممزەكە لەسممەر سممەری دووكممانەكەی نێممو لە جممافر
 خمۆی ئەژنمۆی لە. نەدرابموو قمووت پمێ پمارووەكەی. ناكەوێتەوە پێی چاوی ئیتر تەواو، زانیبووی بەهێ پوورە. كۆبوونەتەوە
 جمافرە ئەوە ببیمنن، چ دووكمانەكە، گەیشمتبوونە كە. كەوتبوو وەدووی گریان بە پەشمین. رنیبوو خۆی روومەتی و راكێشابوو
 گریمانەكەی راوەسمتا، سەری ژوور لە چوو. كردەوە بۆ رێگەیان گەیشتێ، بەهێ پوورە كە. راكێشاوە عەرزەكە لەسەر سووریان

 دیمداری دوا ئەوە. گریمان سمەاڵ و بانمگ بە خەڵمكەكە... ئمازابێ گەردنمی خەڵكیمنە،: گوتی بەرز دەنگی بە و خواردەوە خۆی
 پموورە پەشمەی. نەبموو قمالۆنچە پەشمە ئیمدی. ببموو گەورە پەشممین. مانەوە پەشمین و بەهێ پوورە ئیدی. بوو بەهێ پوورە
 ئەوە. بمێ هەردووكیمان گەورەی فەتماح حماجی بما: گوتبمووی بەهێ پوورە پەشمین، خوازبێنیی ناردییە سمایل كە. بوو بەهێ

 فەتماح حماجی. ئاسمۆ نما نماوی بموو، كوڕێكیمان ئینجا بوون پێكەوە ساڵێك شەش. گواستەوە پەشمینی سمایل. كرد پێشكەشم
 چ لە ئەوە: گوتبمووی پێكەنیبموو پێمی سممایل مسمتەفا؟ نمانێی نماوی بمۆ نیمیە، شمەرعی نماوێكی ئاسۆ سمایل، كوڕم گوتبووی
 دەنمێم نماو خمۆم كموڕی ممن دەبمنەوە؟ خوڕافماتە لەو كەی بماوكە؟ نیمیە شمەرعی فماڵن و شمەرعییە نماو فاڵنە هاتووە كتێبێكدا
. باشممترە بمێ شمەرعی نماوێكی بەاڵم. بەری داری بە ببممێ بمۆت رۆڵە ئیشمەاڵ: گوتبمووی  بممادابوو سمەری فەتماح حماجی. ئاسمۆ

 همی  ئینسمان تەمەنمی. مەخمۆ شمتانە لەو خەم بمابە گوتبمووی بكما، شلوێ خۆی ئەوەی بەبێ دیسان سمایل. دەبێ تەمەندرێژ
 بماڵو گۆڤارێكمدا لە شمیعری دوو یەك كە بموو، شمەش پمۆلی هێشمتا. دەنووسی شیعری ئاسۆ. نییە ناوەكەیەوە بە پێوەندییەكی

. دەخوێنمدەوە پمێ شمیعریان و دەكمرد بانگیمان رۆژێ هەمموو دەهمۆنێتەوە، جموان وا شیعری دیتبوویان كە مامۆستاكانی. بووەوە
. نەبمموو خوشممكی ئاسممۆ هەڵممبەت. دەبمموو حەیرانممی خممۆی خوشممكی دەڵممێن كە لەوانەی. بمموو لەبەرداڵن رووگەشممی كمموڕێكی ئاسممۆ

 تمۆ. دەخموارد لمێ خەفەت زۆری بماوكی. دەبموو ممات و دەنما خمۆی لەبەر سەری بوو ماوەیەك. بوو سمایل و پەشمین تاقانەی
. نەدەدركانمد هیچمی و خمۆی قماوغی نێمو دەچمووەوە پتمر ئەو دەیدوانمد هەرچمی بێ؟ كەم چیی لە بڵێی تۆ بووبێ؟ ئاشق بڵێی

 مممن پمماتەرانەی همماتەران ئەو: گمموتی. وەریممانگرێتەوە چاپخممانە لە نەچمموو بمموو، چمماپ شیعرەكەشممی كممۆمەڵە كە تەنممانەت
 مەحویمدا دیموانەكەی نێو لە خۆی ئیمزای و خەت بە كاغەزەی كوتە ئەو ئەگەر خۆ... ببنەوە باڵو نین ئەوە شیاوی نووسیومە

 :نووسیویەتی دیتیان و گەڕان كە بەاڵم. نەدەكرایەوە كەس بە گرێكوێرەیەك دەبووە مەرگەكەی نەهێشتبایە، بەجێ
 

 ... خەراباتە دنیا تێگەیم منیش مەحوی،
 

 خممۆی پنجممی لەسممەر گیمما دەیگمموت هەر دواتممریش سممااڵنێك سمممایل كمماك نەبممێ ئەوەنممدە... نەگممرت كەسممیان بەرۆكممی ئیتممر
 .دەڕوێتەوە

 
 ٢١١٨ مایی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 پەڵپ و بیانوو بە وشە و دەستەواژەی ناوچەكانی كوردستان
 

 بۆچموون لە گوێممان خۆمانمدا، لەتوكموتكراوەی كوردستانە ئەم ناوچەی و شار هێندێ رووناكبیری و خوێنەر لەنێو داخە جێی
 ئامممانجی رێممك بگممرە نیممیە، زمانەكەمممان نالەبمماری بمماری بممۆ سمموودێكی هممی  نەك كە دەبێممت ئەوتممۆ مەترسممیداری قسممەی و

 زمممانی دەسممتەواژەكانی و وشممە بممازنەی بەرتەسممككردنەوەی و هەژارخسممتنەوە ئەویممش دێنێممت، وەدی كوردسممتان داگیركەرانممی
 .كوردییە

 
 فیسمار دەقمی فاڵنە: )دەڵێن كوردستان ناوچەی و شار هێندێ خوێنەری و شاعیر نووسەر، هێندێ دەبیسین، جار زۆر وێنە بۆ

 هەر تێممدایە وای وشممەی. تێممدایە زۆر نمماوچەی فمماڵنە دەسممتەواژەی و وشممە ئەوەی لەبەر نمماخوێنرێتەوە، وەرگێممڕ یممان نووسممەر
 .(تێناگەین لێیان

 
 نێممو دێممنمە پێویسممت بەگمموێرەی كوردسممتان مەڵبەنممدەكانی و نمماوچە زۆربەی وشممەی كە كەسممانەم لەو وەرگێڕێممك، وەك مممن

 كە نیمیە لمێ گوێیشمم همی . دەزانمم ئەدەبییمان زممانی كمۆڵەكەی بە كە كموردی زممانی ئیدیۆمەكانی بەتایبەتی. دەقەكانمەوە
 و دەخمورێ لەشمی یمان دێتمێ، هێڵنجمی موكریان مەڵبەندی وشەی خوێندنەوەی و بیستن بە شارۆچكە یان شار فاڵنە نووسەری

 . دەكا لیر
 

 كمورد خموێنەری نمامۆن ئەوەنمدە و دەبمن پەیمدا كوردیمدا دەقمی لە جارە یەكەم دەستەواژانە ئەو ئاخۆ: ئەوەیە پرسیار لێرەدا
 شارچییانەیە؟ و ناوچەیی بیانوویەكی بیانووەكە، یان تێنەگات، لێیان

 
 دەبممێ وەرگێممڕ و بەجێممیە ڕادەیەك تمما رەخممنەكە ئەوا نەبممووبێتن، كوردیممدا دەقێكممی هممی  لە پێشممتر و بممێ یەكەمجممار ئەگەر 

 .بكات رەچاو خاڵە ئەم لەمەودوا پێزانین، و سوپاس وێڕای
 

 خۆممدا پمێش دەقەكمانی لە بەكارنەهێنماوە وەرگێڕاندا و نووسین لە وشەیەكم و دەستەواژە هی  خۆم بێ، راستی ئەوەی بەاڵم
 سمماڵەی دە لەو نالەبممارانەی دەسممتەواژە و وشممە ئەو بەكارهێنممانی و وشممە داتاشممینی لەبممری جمماران زۆر بممۆیە هەر. نەبممووبن
  مەڵبەندەكانی و ناوچە وشەی گونجاوترە، و باشتر پێ وام ئاخنیون، خەڵكیان گوێچكەی لە كوردییەكان میدیا رابردوودا
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  گەرمیانیشم دەربڕینی شێوە رستەدا هێندێ لە و نەكردووە قەتیس موكریان لە خۆم لەوەشدا بەكاربێنم، كوردستان دیكەی
 ...پێخۆشە ئەوەم خۆمیش نووسیومە، پێخۆشە، ئەوەم خۆشم: بڵێم ئەوەی لەبری جێیان زۆر لە وێنە بۆ. بەكارهێناوە

 
 و روون و تاریمك پێشمەكیی كە خوێنەرێمك بمۆ هەڵمبەت نمین، نمامۆ ممن وەرگێڕدراوەكمانی دەقە نێمو وشەیەكی هی  كورتی بە

 بێمت، ئاشمنا كموردی كالسیكی ئەدەبی و فۆلكلۆر ئەدەبی لەگەڵ كە خوێنەرێك بۆ. خوێندبێتەوە موكریانی هەژار بەرهەمەكانی
 بەپێمی ئەوا بخوێنێتەوە، من شتەكانی بێ یەكەمجاری خوێنەرێكیش ئەگەر خۆ. نین نامۆ من بەرهەمەكانی نێو وشەیەكی هی 

 .هەیە مانایەكی چ بێت، دیار نامۆیش ئەگەر تەنانەت وشەیە ئەم دەزانێ رستەكە
 

 بمكە، سمەیری تۆ. بكرێت سەیری زمانەكەمان بووژاندنەوەی و دەوڵەمەندكردنەوە بۆ هەلێك وەك دەبێ حاڵەتە ئەم هەڵبەت
 دەقممی بڵێممی نمماكرێ. ژیانممدووەتەوە كمموردیی زمممانی بزربممووی وشممەی هەزار كەمەوە بەالنممی شمماعیر بێكەسممی شممێركۆ مامۆسممتا
 لە و وشمە هەردووكیمان ئمامرازی و كەرەسمتە ممادام نەخێمر،. شمیعر دەقمی لە جیایە توێژینەوە و رۆمان و پەخشان و چیرۆك
 و وەرگێممڕ فیسممار و فمماڵن لە گلەیممی ئەگەر بەجێممیە كەوابمموو. بكەیممن سممەیریان یەك وەك بمموارەوە لەو دەبممێ زمممانە، ئاكامممدا
 بممێ جارمممان یەكەم ئممێمە لەوانەیە كە دانەنمماوە دەسممتەواژانە و وشممە ئەم بممۆ فەرهەنگممۆكێكی ئەوەی لەسممەر بكەیممن نووسممەر

 وشممەیە ئەو مانممای لە جمموان زۆر رسممتەكە بەپێممی كممارامە و وریمما خمموێنەری زیممرەك، خمموێنەری حاڵەشممەوە بەو. دەیانبیسممین
 .كردبێ لێڵ ئەقڵی بەرچاوی ناوچەگەرێتی و شارچێتی و دەمارگرژی مەگەر نییە، خۆیان ناوچەكەی ئی كە تێدەگات

 
 بەرباڵوتممر تۆزێممك و خۆیممان كممۆاڵنەكەی دەسممتەواژەی و وشممە لە نمماكەن حەز دەمممارگرژانەی بیممانووگرە ئەو سممەیرە، پممێم مممن

 لە بیسممیلال وەك و بێمت كموردی زممانی جۆراوجۆرەكمانی بنمزاراوە و زاراوە وشمەیەكی هی  لە گوێیان بەوالوە خۆیان شارەكەی
 بممۆچی ئەی دەبمن، گوێیممواڵخ و هەڵمدەبەزنەوە كوردسممتان جیاجیاكمانی نمماوچە وشمەی بیسممتنی و دیمتن بە ئمماوا بكمرێ جنمۆكە

 ئمماوا دابممێ قەلبیممان لە سممەگت رۆنممی وەك خۆیممانەوە، نووسممینەكانی نێممو دەخەنە ئینگلیممزی یممان فارسممی وشممەیەكی وەختێممك
 جێمی لە و" ئەفسمووس" دەنووسمن" بەداخەوە/مخمابن" وشمەی لەبری كاتێك دەبن خەنی بیانووگرانە، ئەو هەر دەبن؟ شاگەشكە

 "...دیدگا" دەنووسن" ڕوانگە"
 

 :شارچێتییە و دەمارگرژی ئەو مەترسییەكانی
 
 دەسموێ زممانەكەی چەكمی وردە وردە دابخمات، زممانەكەی لەسەر پێوەندی دەرگای واڵتێكیش تەنانەت یان ناوچە یان شار كە
 كوردسممتان مەڵبەنممدی و نمماوچە فمماڵن دەسممتەواژەی و وشممە بە نمماوچەیەی و شممار ئەو. دەكەوێ كممار و لەكەڵممك و دەپمموێ و
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 یەك لە مامۆسممتاكانی و تمموێژەر و رۆژنممامەنووس و شمماعیر و نووسممەر هەممموو نووسممینی و دەق سمماڵێك چەنممد دوای قەڵسممە،
 بەرتەسممك وشممەكان و زمممان بممازنەی چممونكە بكەیممتەوە، جمموێ لەویتریممان كامەیممان هممی  نووسممینی نمماتوانی تممۆ ئیتممر. دەچممن

 ناشمممارەزایی بەداخەوە دەممممارگرژی، بمممازنەی دەرەوەی لە دەبینمممین ئێسمممتا وەك كەوتمممووەتەوە، هەژار زممممانەكە و بمممووەتەوە
 تۆزێمك ئەوی كە سەیروسمەمەرە زممانێكی بیچمگرتنمی همۆی بمووەتە كموردی، زممانی پوتانسیەلەكانی و توانا لە میدیاكانمان

 دەڵمێن" بەرخ" لەبمری... مانگما بێچووی: دەڵێن گوێلك،/گۆلك/گوێرەكە بری لە وێنە بۆ: دەكات پێ گاڵتەیان بزانێت، كوردی
 كە بنیممادەم، بێچممووی بڵممێن منممداڵیش بە ممماوە هەر ئیممدی. بممزن بێچممووی دەڵممێن كممارژیلە/كمماریلە/كممار بممری لە. مەڕی كمموڕی

 گموجیلەی بە تووتمك نمازانن چمونكە... بنیمادەم تمووتكی بڵمێن نیمیە دوور همی  نامۆن كوردی زمانی لەگەڵ ئەوەندە تەنانەت
 دروسمت گمۆڵی سێ یاریزان فاڵنە: دەڵێ كە دەبێ لێ گوێمان جار زۆر وەرزشییەكاندا هەواڵە لە وێنە بۆ یان. دەگوترێ سەگ
 بمۆ كمردووە دروسمت گمۆڵی سمێ یماریزانەكە پێمیە بەو. تێمدەكرێ تمۆپەكەی كە شموێنەیە ئەو" گمۆڵ" بزانمێ ئەوەی بەبمێ. كرد

 تەنممانەت گمۆڵكردن. كممرد گمۆڵی سممێ یماریكەر، فمماڵن: بڵێمین دەبممێ لێمرەدا. بیپممارێزن و راوەسمتن تێیممدا گۆڵپمارێز سمێ ئەوەی
 .كرد كورد لە گۆڵی بەغدا دیسان: گوتراوە جار زۆر و كوردییشەوە ئیدیۆمی نێو هاتۆتە

 
 رووی الفاوێمك: دەڵمێ! دایكمی زممانی بە نامۆ رۆژنامەنووسی كەچی. هەستا الفاوێك: دەڵێ هەیە كورد لەوەتەی وێنە بۆ یان
 . دا
 
 فمڕۆكە بڵێمی وەك. سملێمانی گەیشمتە فمڕۆكەوە رێمگەی لە فماڵنەكەس: دەنووسمن دەكما، سمەفەر فمڕۆكە بە یەكێمك كاتێمك یان

 .عەرەبییە داڕشتنە ئەم كە.... هەبێ رێگەیەكی
 

 زمانەكەمممان بنزاراوەكممانی و زاراوە بە شممەڕ ئەوەی لەبممری وەرن خمموێنەران، شممانی سممەر بممخەمە ئەركە ئەم پێویسممتە لێممرەدا
 چمونكە كمردن، باسمم لەسمەرەوە نمموونەیەی چەنمد ئەو وەك. داڕشمتن و رسمتە پێكهماتەی لەسمەر بمین هەسمتیار با بفرۆشین،

 دارشممتنەوەی بەڵكممو نیممیە، كوردسممتان ئەوێممی و ئێممرە وشممەی و كممۆن وشممەی بەكارهێنممانەوەی دەشممێوێنێ، كمموردی زمممانی ئەوەی
 .عەرەبی و فارسی زمانی تاموخوێی و هەوێن بە رستەكانمان

 
 جاریمممانە یەكەم كە نەگممرن وشمممانە بەو بیممانوو و پەڵمممپ كمموردی، دەیممانكەمە ممممن دەقممانەی ئەو خممموێنەری هیمموادارم ئیتممر

 .بكەن دەوڵەمەندتر پێ خۆیانی زمانی ئەوەی بۆ بییۆزنەوە هەلێك وەك بەڵكو دەیبیستن،
 

 ٢١١٨ مایی ٢٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 پێگەی عەقڵ و مرۆڤ لە سۆفیگەریدا
 

 واتە مەعشمووق بێبمڕانەوەی و بێمبن دەریمای لە فەنمابوونە و تموانەوە ئەنجمامەكەی كە عەشیێك. عەشیە ڕێبازی سۆفیگەری،
 عەشمق خموا، خموڵیێنراوی یەكەم: دەڵمێ ممدا"العبماد مرصماد" كتێبمی لە رازی نەجممی. بنەمایە عەشق سۆنگەیەوە، لەو. خوادا
 دیتمی داوە، ئاوڕی كە بەاڵم ڕانا، خۆی فڕوفیشاڵەوە بە لەخۆباییانە زۆر خوڵیێنرا، عەقڵ كە. نەدەزانی ئەوەی عەقڵ. بوو
 . دەركەوان كردە عەقڵی و هەڵدا خێوەتی و هات عەشق. بوو عەشق ئەو دێ، چوارناڵە بە پادشایانە یەكێك ئەوا

 
 و دەبەزێ عەشممق لەبەر عەقممڵ هەمیشممە تێیممدا كە عەشممق و عەقممڵ نێمموان كێشممەی لە لێوانلێمموە فارسممی ئەدەبممی سممەرلەبەری

 ڕێگەكمانی و ڕۆح ڕەهەنمدەكانی هەموو شارەزای عەقڵ پێیانوابوو سۆفییەكان ئاخر،. دەلەنگێ پەلێكی عەقڵ ئەسپی هەمیشە
 بە پەی عەشمیە تەنیما دەچەقمێ، بەڵگەهێنمانەوەدا قموڕی لە بەردەوام بەخموادا گەیشمتن ڕێمگەی لە و نیمیە خموا بە گەیشتن
 .دەبات خوا بێسنووری و بێبڕانەوە وجوودی

   
 :دەڵێ شەمسدا غەزەلیاتی دیوانی لە مەولەوی

 نیست ڕاه بیرون و حدست جهت شش گوید عیل
  بارها من ام ڕفته و هست ڕاه گوید عشق

 
 :یانی

 
 نییە دەرچوون ڕێی گریمانە دەرم شەش هەر ئەڵێ عەقڵ
 دەرچووم پێدا جاری زۆر هەیە ڕێگا ئەڵێ عەشق

 
 :دەڵێ شیرازی حافزی یان
 

 است عیل از باالتر بسی درگه ڕا عشق حریم
 .دارد آستین در جان که بوسد آستان آن کسی
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 :یانی
 

 عەشق ماڵی دەرگانەكەی سەرترە ئاوەز لە زۆر
 دەبێ قسمەت وێی ماچی گیان، دابنێ لەسەردەست كێ
 

 ناچمار هەر خمۆی فێركارییەكمانی و بیمرۆكە پەرەپێمدانی بمۆ سمۆفیگەری ڕێبمازی كە بكەیمن لەبیمر ڕاستییە ئەو نابێ هەڵبەت
 دەگیممردرێ، سممۆفیگەری نمماعەقاڵنیبوونی لە ڕەخممنە كە جمماران زۆر لێممرەوە عەقممڵ، و بەڵگەهێنممانەوە بەر بەرێممتە پەنمما بممووە

 شمیعرەی ئەم بەر دەبماتەوە پەنما عەشمق عەقاڵنیبوونی بۆ كە بەتایبەتی شیرازی سەدرای مەال بەر دەبەنەوە پەنا دەسبەجێ
 :دەڵێ كە مەسنەویدا لە ڕۆمی مەوالنای

 
 خاست عشق که آنگهی بنشست عیل
 کجاست؟ از الفت عشق با ڕا عیل
 نشست برجایش عشق و ڕفت عیل
 (٢٧.)پرست حق ای عشق، است عیل وارث

 
 :كوردییەكەی مانا
 

 پێ هەستایە عەشق كە دانیشت عەقڵ
 دەكا؟ عەشق دۆستایەتیی كەی عەقڵ
 گرتەوە جێی عەشق و ڕۆیشت عەقڵ

 حەقپەرست ئەی عەشیە عەقڵ، میراتگری
 

 **** 
 

 دادەنیشمێت، بێمدەنگ و كپ عەقڵ ڕادەبێ، عەشق كاتێك ئیتر كە دەكاتەوە پشتڕاست ئێمە بۆچوونەی ئەو هەر دیسان لێرەدا
 دەبێممتە و دەگممرێتەوە جێممی عەشممق ئەمجممارە و دەڕوات بممۆیە نممابێتەوە، جێممی ئەو بێممت لەوێ عەشممق تمما دەزانممێ عەقممڵ دواتمر

 . عەشق میراتگری
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 بەم پشممت ناتەبممایە، عەقاڵنممیەت لەگەڵ سممۆفیگەری دەڵممێن كەسممانەی ئەو بەرپەرچممدانەوەی بممۆ شممیرازی سممەدرای مەال جمما
  بوەستێتەوە؟ خۆی میراتدەرەكەی دژی عەقڵە، میراتگری كە عەشق دەبێ چۆن: دەڵێ و دەبەستێ مەولەوی شیعرەی

 
 :بەڵگەهێنانەوەیە ئەو الیەنێكی چەند سەر بخەینە تیشك پێویستە لێرەوە

  
. دانمراوە مامۆسمتاكەیدا هەممبەر لە منمداڵێك وەك عەشمیدا بەرانمبەر لە عەقمڵ سەرەوەشمدا، شمیعرەی لەو شتێك هەموو پێش

 لە بگمرە. ناوەستێتەوە عەقڵ واتە خۆی میراتدەرەكەی دژی ئیتر بڵێین ئەوەی بۆ نییە بەڵگەیەك هی  عەشق، میراتگربوونی
 مەال بەڵگەهێنمانەوەكەی بمۆیە. نەهێشمتووەتەوە خۆیان میراتدەرەكەی لە شوێنەوارێكیان هی  میراتگرانەی ئەو زۆرن مێژوودا
 . الوازە زۆر لێرەدا سەدرا

 
 :دەڵێ دا-رازی نەجمی میرسادولعیبادەكەی لە هەر
 

 جێیهێشمت بە و ڕێكمنەكەوت لەگەڵمی بموو، عەقڵ تووشی كە عەشق بۆیە هەر. یەكترن دژی ئاگر و ئاو وەك عەقڵ، و عەشق
 .ڕۆیشت و
 

---- 
 

 نە بود؟ تواند راهی خود عشق زی را عیل
 را لشكرگاه اوباش كار چە شاهنشە نزد
  

 :ئەوەیە شیعرەكە مانای
 

 هەیە؟ خاوەنشكۆ پادشای الی كارێكیان چ هەرچیوپەرچی و هەرزە... نەخێر دەردەبا؟ عەشق بەرەو ڕێ عەقڵ ئاخۆ
 

 پادشما، بارەگمای تموخنی نیمیە بمۆی كە لەشمكر نێمو هەرزەی سمەربازێكی وەك دەكرێت، سەیر هەرزەیەك وەك عەقڵ لێرەشدا
 .بكەوێ عەشق واتە
 

  لە و وان هەوێ وەك عەشق و عەقڵ پێیوایە و و دەكا عەقڵ و عەشق ناتەبایی باسی شیعرێكیدا دێڕە لە هێدییش مامۆستا
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 :ناحاوێنەوە پێكەوە ماڵێكدا
 

 زمان یەك و با دڵم دوو من ئەوەڵ رۆژی دەبوو هەر
 هەوێ نەبنە ئاوەزم و ئەڤین ماڵێكدا لە تا
 

 بمڕوای تەواو ئەویمش بەاڵم تێمدەپەڕێ، عەقڵمدا الی بە نەرمونیمانتر فمارس شماعیرانی بماقی لە تۆزێمك كە شمیرازی حافزی
 :دەڵێ بۆیە. عەشق بگەنە عەقڵ چەكی و ئامراز بە ناتوانن ئاقاڵن و دەرنابا ڕێ عەشیدا كەوشەنی لە عەقڵ وایە

 
 ولی وجودند پرگار نیطە عاقالن
 سرگردانند دایرە درین كە داند عشق

 
 لەو چمۆن لێیمانە ئاگمای عەشمق كەچمی. سمەنتەرن. ممن"بموون" چەقمی واتە ممن،"بموون" پەرگماری نموقتەی ئاقڵەكان:"كوردی بە

 ". سەرگەردانن و شێواوە لێ سەریان بازنەیەدا
 

 بخەیممنە فارسمی شممیعری هەشمتای سمەدا كەمەوە بەالنممی دەبمێ بێنیممنەوە، عەقمڵ بەكەمگرتنمی لەسممەر نمموونە بممانەوێ ئەگەر
 .پێكاوە مەبەستەكەمان پێموایە و بەسە نموونەیەمان چەند ئەو بۆیە هەر وتارەوە، كورتە ئەم توێی

 
 پێگەی مرۆڤ لە ڕێبازی سۆفیگەریدا

  
 فەرموودەكمان و قوڕئمان ئایەتەكمانی بە پشمت ممرۆڤ، گەورەیمی بمۆ ئەوان. ممە"بموون" چەقی سۆفییەكانەوە ڕوانگەی لە مرۆڤ

 بەبممێ كممرد، دروسممت مممێك"فیكممون كممن،" بە كائینمماتی و كەون هەممموو گەورە خمموای: دەڵممێ رازی نەجمممی بەتممایبەتی دەبەسمتن،
 لە و( صمباحا أربعمين بيمد  آدم طينم  خممرت) هەڵشمێال مرۆڤمی قموڕی خمۆی دەسمتی بە بەاڵم بەرێمت، هی  بۆ دەست ئەوەی
 هەممموو سممەرووی خسممتییە و گممرت لممێ ڕێممزی و( ڕوحممی مممن فممیە ونفخممت) نمما وەبەر گیممانی و كممرد پێممدا فممووی خممۆی ڕۆحممی

 بەڵكمو نیمیە، سووك. قیمەتە و بەقەدر مرۆڤێكی تەسەوف ڕێبازی نێو مرۆڤی بەڵێ،(. آدم بنی كرمنا ولید) خوڵیێنراوانەوە
 كمردووە وێنمای خمۆی شمكڵی و شمێوە لە و كمردووە بەربەردا گیمانی خمۆی فمووی بە تەنانەت و كردووە دروستی تایبەت بە خوا
 بێنمێ؟ وەدی بەخمتەوەری بگمۆڕێ؟ دنیما ئەوەی بمۆ ئماخۆ دروسمتكراوە؟ بمۆچی ممرۆڤە ئەو بەاڵم ،(صمورته علم  آدم اللمه خلق)

 خەریمك فەلسمەفەوە بە خمۆی و بهمۆنێتەوە و بنووسمێ بێمت؟ داهێنان خەریكی بكات؟ دڵخۆش و بەختەوەر خۆی هاوجنسەكانی
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 بممۆ بممدات هەوڵ بچێممتەوە؟ زاڵمانممدا بەگممژ و بكممات فەرمممانڕەوایی و دەسممەاڵتداری بنێممتەوە؟ ئمماژاوە و بكممات شممەڕ بكممات؟
 ژیان؟ ڕوخساری جوانكردنی و دادپەروەری دابینكردنی

 
 پرسمیارەكەی وەاڵممی خموا جۆرەی بەو بەڵكو. نەخوڵیێنراوە شتانە لەو هیچكام بۆ مرۆڤ سۆفییەكانەوە، ڕوانگەی لە نەخێر،
 أعمرف، أن فاحببمت مخفیما، كنمزا كنمت: )فەرممووی( خلمق؟ خلیمت لممااا یمارب،: )دەپرسمێ لێی داوود كاتێك دەداتەوە، داوود
 بموو خمۆش پمێم  شماراوەم، گەنجینەیەكمی ممن: دەفەرمموێ خموا كمرد؟ خەڵمق بمۆچی مرۆڤمت خوایە ئەرێ(. ألعرف خلق فخلیت

 . بمدۆزێتەوە و بگەڕێت بەشوێنمدا تا كرد خەڵق مرۆڤم بۆیە بدۆزرێمەوە،
 

 نەكرابممموو، قبمممووڵ پمممێ ئەمانەتەیمممان بممماری ئەم بەاڵم ئاسممممانەكان، و عەرز سمممەر خسمممتبووە ئەركەی ئەو پێشمممتر چمممونكە
 :دەفەرموێ

 
 لەبەر خۆیممان چیاكممانیش و نەدا وەبەر شممانیان ئەوان بەاڵم ئاسمممانەكان، و عەرز ئەسممتۆی خسممتە ئەمانەتەمممان ئەم ئممێمە

 .ئەو شانی سەر خستمانە بۆیە ئینسان، لە جگە نەگرت،
 

 :دەڵێ شیرازی حافزی
 

 كشید نتوانست امانت بار ئاسمان
 زدند دیوانە من نام بە فال قرعەی

 
 :یانی

 
 ئیتر خوا ئەركی باری هەڵنەگیرا، پێی ئاسمان

 خستەوە شێت و دێوانە منی بۆ تیروپشكیان
 

------ 
 

 بمۆ گمڵەكەی تما دەنێمرێ جوبراییمل جماران چەنمدین خموا چمۆن كە دەكمات ئەوە باسمی وردی بە كتێمبەدا لەو هەر رازی نەجمی
 دەكممرێ، دروسمت مممرۆڤ و دەیبمات زۆر بە كە ئمماخرییەكەی. نماچێ و نمادا مممل" گمڵ" بەاڵم بكممات، دروسمت پممێ مرۆڤمی و بێنمێ
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 ئەو دەیەوێ چركەسماتێكدا هەمموو لە و دەگمری شموێنیدا بە و دەبێمت ئاشمیی بەڵكمو نابێتەوە، خوا لەكۆڵ مرۆڤە ئەوە ئینجا
 وجمموود سممەرچاوەی بە تممێكەڵ و خمموا تاهەتممایی و بێممبن دەریممای نێممو بگەڕێممتەوە و بهێڵێممت بەجممێ جەسممتە تمماریكەی زینممدانە
 ئێسمتا ئەگەر: پرسمی لێیمان: دەڵمێ نەجمم. دەسمتپێدەكات" خموا" مەعشمووق و" ممرۆڤ" ئاشمق حەكایەتی لەوێوە ئیتر. ببێتەوە
 ممن ئماخر: داوە وەاڵممی ممرۆڤ نەدەهماتی؟ و دەتكمرد بموو چ نووزە و ناز ئەو بڵێ پێمان یاری، حەزرەتی تاسەباری ئەوەندە
 و ناشماردرێتەوە پمێ نهێنیمیەم ئەم ئیتمر هماتووم كە ئێسمتەش. دەبموارد خمۆمم بمۆیە تێبەردەبمێ عەشیەم ئاگری ئەم دەمزانی
 و گەڕان قۆنماغی لێمرەوە سمۆفییەكانەوە، ڕوانمگەی لە. خموڵیێنەرم ئاشمیی دڵ هەزار بە و ممە"دڵ" لەشمم هەموو دەكەم هەست

 .گەڕانەوەیە
 

 :دەڵێ میەكەیدا"مەعنەوی مەسنەویی" پێشەكیی لە بەڵخی مەولەویی كە ئەوەی هەر
 
 خویش اصل از ماند دور كو كسی هر
 خویش وصل ڕوزگار جوید باز
 

 :یانی
 

 خۆی ماكی و بنكە لە دابڕا كەسی هەر
 خۆی پاكی ڕیشەی و ماك سەر دەچێتەوە

 
 **** 

 
 دەبممێ و هەیە ئەزەلممی سممەرچاوەیەكی بێنممێ پممێ قەنمماعەتی كە ئەوەنممدەیە هەر تەرییەتممدا رێبممازی لە عەقممڵ كمماری و ئەرك

 عەقمڵ چمونكە عەشیە، بێبنە، و بێخەوش و پاك سەرچاوە ئەو الی بیگەیەنێتەوە دەبێ ئەوەی بەاڵم ئەو، الی بۆ بگەڕێتەوە
 وارسمكە ڕیمزی لە جمار زۆر عەقمڵ سمۆفیگەرییەوە ڕوانمگەی لە ئماخر. ببمڕێ ڕێمگەیە ئەو مەنزڵەكمانی و پملە هەمموو ناتوانێ

 كە عەشمیە تەنیما دووردەخماتەوە، خموای لە و دەبمات الڕێیدا بە و دەكات وەسوەسە مرۆڤ تەنیا و دانراوە مرۆڤ ی(غەریزە)
 .گومانخوڵیێنە و گومانكەر عەقڵ كەچی یەقینە، و دڵنیایی سەرچاوەی عەشق. خوا بە دەیگەیەنێتەوە

 
  دەبێ ببڕێت، مەعشووق بەرەو مەنزڵەكانی و پلە ئەوەی بۆ بنیادەم، واتە سۆفیگەری ڕێبازی" دڵسووتاوەكەی ئاشیە"
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 چمونكە پادشمایەكە، چ دەوری بمێ گرینمگ بمۆی نمابێ. بكمات" فیهما ومما دنیما" لە پشمت و داببمڕێ خەڵمك لە خۆی بەتەواوی
 بەالی ئەوەی. زەوی لەسممەر خمموایە سممێبەری پادشمما: واتە ،"االرض فمم  المملە ظممل السمملطان" كە بەوەیە بڕوایممان سممۆفییەكان

 الجمن خلمق ومما: "فەرمموویەتی خۆی ئەوەتا ئەوەندەیە، هەر سەرشانیشی ئەركی تاقە و گەیشتنە و گەڕانەوە گرینگە ئەوەوە
 كە لەوەدایە تەنیما سمۆفییەكان الی بنیمادەم مەزنیی. بمپەرستن خوڵیاندووە، ئەوە بۆ تەنیا ئەوانم"... لیعبدون اال االنس و

 بمۆ ناوەكمانیش زانسمتی پێمدراوە، ناوەكمانی زانسمتی واتە" األسمما علم" ئەو چونكە بناسێت، خوا دەتوانێ بوونەوەرێكە تاقە
 :بكات لەخۆی پرسیارانە ئەم دەبێ مرۆڤ سۆفیگەریدا ڕێبازی لە. خوایە و خۆی ناسینی

 
 دەگەمەوە؟ چۆن دەگەڕێمەوە؟ چۆن ئەی دەگەڕێمەوە؟ كەی هاتووم؟ بۆ هاتووم؟ كوێوە لە كێم؟ من
 
 تەنیما ئەو. چمۆنە و چیمیە جیهمانە ئەم نییە گرینگ بۆی نادات، جیهانە بەم گرینگی سۆفیگەری، ڕێبازی ڕێبواری پێیە، بەو
 بێمت، زەمینییەكمان شتە هۆگری و ماددیات تێكەڵی نابێ. وەردەگرێت كەڵك ژیانە لەم و جیهانە لەم پەڕینەوە پردێكی وەك
 .بكاتەوە چڕ لەودا توانەوە سەرەنجام و خوا بۆ تواناكانی و چاالكی هەموو پێویستە بگرە

 
 مرۆڤی سۆفیگەر و مرۆڤی پاش ڕێنیسانس

 
 بە جیهمانبینییە، و بیركردنەوە و تێڕوانین جۆرە ئەو. سۆفیگەریدا ڕێبازی لە بوو مرۆڤ و عەقڵ مەسەلەی كرا، باس ئەوەی

 كەوشمەنی و ئێمران بمانووی بەسمەر دەسمت مەغۆلەكمان كاتێمك و سمەرهەڵدەدات مانگیمدا كمۆچیی دووەممی سمەدەی لە تایبەتی
 تەسمەوف، بیری و عیرفان بەر پەنابردنە پێیانوایە، خاوەنڕایان. پەرەدەستێنێ پتر فكرە ئەم دەگرن، عەباسیدا خەالفەتی
 نمایەن دەروەسمتی پێیمانوایە و بوون نائومێد گۆڕینەكەی لە جیابیران یان ڕووناكبیران كە زاڵەی واقیعە لەو ڕاكردنە جۆرێك

 ئەوەش و، خۆیمممممانەوە قممممماوغی دەخمممممزێنەوە و خۆیمممممان نممممماخی بەر دەبەنەوە پەنممممما ناچمممممار بمممممۆیە نممممماكەن، باشممممماری و
 لەو خمۆدزینەوە و ڕاكمرن بە ئەویمش فەرممانڕەوایی، و سیاسمی و كۆمەاڵیەتی شكستی شكستە، دەروونیی قەرەبووكردنەوەیەكی

 نماتوانن كە كوشمتارەی و كوشمت و بێمدادی و زۆر و زوڵم هەمووە لەو خەفەتخواردن لەبری ئەوان. زەوی سەر تااڵنەی واقیعە
 .دەگرنەبەر خوا بەرەو ڕێی و تێدەكەن پشتی یەكجاری و بەردەدەن دنیا لە دەست ناچار ببنەوە، بەرەنگاری

 
 هەشممیەتی، چمماالكییەی ئەو تەنممانەت پاسممیڤە، و ناچمماالك مرۆڤێكممی دنیمما بەرانممبەر سممۆفیگەری، ڕێبممازی مرۆڤممی بەوپێممیە،
 چمماالكییە ئەم ئەگەر حەق، بە گەیشممتنەوەیدا پێنمماوی لە دەروونیممیە چمماالكییەكی نیممیە، دەوروبەریممدا و مممرۆڤ لەپێنمماوی
 كە عەشممیەكەدایە لەپێنمماوی هەر بممێ، لەگەڵ دەفلێدانیشممی و سممەما و زیكممر و ریازەتكێشممان و جەسممتە جممووڵەی دەروونیممیە

 تەریمیەت رێبمازی مرۆڤمی بمۆیە. دنیما خۆشمییەكانی و چێمژ و دنیما لە یماخیبوونە یاخیبوونەكەیشی تەنانەت. رۆحییە شتێكی



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

242 
 

 لە كە ممممرۆڤەی ئەو پمممێچەوانەی بە نیمممیە، شۆڕشمممگێڕ مرۆڤێكمممی. نیمممیە دنیممماییەكەی پێناسمممە بە یممماخی و چممماالك مرۆڤێكمممی
 لە سممۆفیگەری مرۆڤمی سمەنتەربوونی. بموون سممەنتەری دەكمرێتە و دەكمرێتەوە پێناسمە سممەرلەنوێ دیمكە جمارێكی ڕێنیسانسمەوە

 مرۆڤمممی. جیهانمممدایە گممۆڕینی پێنممماوی لە ڕێنیسممانس مرۆڤمممی سممەنتەربوونی بەاڵم خممموادا، دەریممای لە تممموانەوەدایە پێنمماوی
 نیممیە، ئاسمممان لە چمماوی ئیتممر و دەژی واقیممع ئەرزی لەسممەر دەچێممتەوە، زاڵمەكانممدا دەسممەاڵتدارە بەگممژ مممرۆڤێكە ڕێنیسممانس

 بمدات هەوڵ ئەوەی بمۆ دەقمۆزێتەوە گەردوون نهێنییەكمانی. دەكمات سمەیر لێكمۆڵینەوە بابەتی وەك گەردوون و ئاسمان بەڵكو
 سمەر دەچێمتە و دەكما دروسمت" بۆشماییگەڕ كەشمتیی" ئاسممانگەڕ ممرۆڤە، ئەم. ڕابگمات پێیان دەستی و هەڵبێنێ مەتەاڵنە ئەو
 و دەسمەاڵت بەرانمبەر ڕێنیسمانس پماش و ڕێنیسمانس مرۆڤمی. دەگەڕێ ژیانمدا ئاسمەوارەكانی شموێن بە لەوێ و مەریخ و مانگ

 حمماڵ و جەزبە بە ئیتممر. دەچێممتەوە بەگژیانممدا و یمماخییە و چمماالك بەڵكممو نیممیە، پاسممیڤ و دەستەوسممتان دەسممەاڵتدارەكان
 و عەقممڵ. نممادزێتەوە دنیمما ڕاسممتییەكانی لە خممۆی بمموون، سممەرچاوەی بەرەو گەڕانەوەدا بیممری و خەم لە نوقمبمموون و لێهمماتن

 فەیلەسمممممووفەكان و فەلسمممممەفە مشمممممتومڕی سمممممۆنگەیەوە لەو. كائینممممماتن و كەون هەڵسمممممەنگاندنی تەرازووی عەقاڵنیمممممیەت
 و پیشەسممازی شۆڕشممی و داهێنممان و مشممتومڕ ەبێممتەد و دەژیێممتەوە ڕۆم و یۆنممان كممۆنی ئەدەبممی و فەلسممەفە. دەسممتپێدەكاتەوە

 دواجمممار و، نمممادادپەروەری بەگژداچممموونەوەی و دەسمممەاڵت لە ئمممایین جیممماكردنەوەی و ممممرۆڤ بیمممری كمممرانەوەی و چاپخمممانە
 ئممایینی هەڵبژاردنممی لە مممرۆڤە ئممازادیی تێیممدا، خمماڵ سەرنجڕاكێشممترین كە مممرۆڤ مممافی گەردوونیممی جاڕنممامەی نووسممینەوەی

 همی  ممن بڵمێ ئاشكراش بە تەنانەت و بیگۆڕێ سبەینێكەی بۆ و ئاینێك سەر بچێتە و ڕۆژە هەر ئەگەر كە بەشێوەیەك خۆی،
 و سمۆفیگەری رێبمازی لە ممرۆڤ بەاڵم. بمدات سمزای ئەوە لەسمەر و بمێ بەگژیدا نییە ئەوەی مافی كەس نییە، قبووڵ ئاینێكم
  رۆحێكی سۆفیگەری، رێبازی مرۆڤی. نییە سەربەست و ئازاد ئاینەكانیشدا تەنانەت

 
. ناحەسمێتەوە ئەوێ، نەگەڕێمتەوە تا و خۆی سەرچاوەكەی بۆ بگەڕێتەوە دەبێ و قەتیسە جەستەدا زیندانی لە كە ئارامە بێ

 دنیمایی ئەركێكمی هی  لەوە جگە و دنیایە لەم و جەستە زیندانی لە دەربازكردنە خۆ مرۆڤە ئەو سەرشانی ئەركی تاقە بۆیە
 .نییە لەسەرشان

 
 دەسمممەلمێنێ،" شمممهود و كشمممف" دڵ چممماوی هێمممزی بە ئەوەش و دەزانمممێ بممموون هۆكممماری و سمممەرچاوە یەكەم بە خممموا سمممۆفی،

 چمۆن جیهمان ئماخۆ: "پرسمیارە ئەم وەاڵممی دۆزیمنەوەی بۆ مۆدێرنە، تاكی رێنوێنی و مامۆستا كە فەیلەسووف، بەپێچەوانەوە،
 خمۆی گوممانكردن بەبێ و دەربەست رێنیسانس پاش تاكی بۆیە. دەگەڕێت عەقاڵنیدا و زانستی وەاڵمی شوێن بە ؟"بووە دروست

 بنەممممای گومممان. نیمممیە قبممووڵی رەهمما حەقییەتمممی وەك كممرد، قبووڵیشمممی كە و ناكممات بیممرۆكەیەك و بیمممر هممی  رادەسممتی
 هممی  مممۆدێرن، تمماكی الی. تەریممیەتە تمماكی بمماوەڕی بنەمممای" ییممین"دڵنیممایی پممێچەوانەوە، بە مممۆدێڕنە، تمماكی بیركممردنەوەی

 مممۆدێرن تمماكی حەقییەتممی بممۆیە حەقییەتێممك، هەممموو سممەر دەخمماتە گومممان عەقممڵ چممونكە نیممیە، رەهمما حەقییەتممی شممتێك
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 نەك دەگمات پێمی دڵ و عەشق بە تەنیا ئەوەش و خوا بەناوی هەیە رەهای حەقییەتێكی تەرییەت، رێبواری بەاڵم رێژەییە،
 زۆرە مشمتومڕ ئێسمتا ئەگەرچمی. شمتێكە هەمموو هەڵسەنگاندنی تەرازووی رێنیسانسەوە پاش لە بەتایبەتی عەقڵ. عەقڵ بە

 و جیهممانی دووەمممی جەنگمی پمماش تمایبەتی بە كەوتمموونەتەوە، عەقڵگەرایمیەوە سممۆنگەی لە مەزنمانەی كارەسمماتە ئەو لەسمەر
 شمتێك هەمموو عەقاڵنییەتمدا ایدنیم لە و نەكمردووە لێمژ عەقڵ گرینگیی بە جێیان شتانە ئەو هەموو بەاڵم جوو، هۆلۆکۆستی

 .دەكرێت پێوانە زانست و ئەزموون و عەقڵ تەرازووی بە
 

 :دوا وتە

 
 زممانی بە ئەوان نەدواون، ئمێمە زممانی بە ئەوان ئەگەر. ممانگییە كمۆچیی هەشمتی تا دوو سەدەی ئایدیای و بیر سۆفیگەری،
 واقیعەكمانی لە راكمردنە بیركمردنەوەیە، و تێمڕوانین ئەو بمۆ ئێستا گەڕانەوەی. كردووەتەوە بیریان و دواون خۆیان سەردەمی

 .سەردەمە ئەم
 

 كوردسمتان لە سمۆفیگەرانە ئەدەبمی پەرەپێمدانی و سمۆفیگەری و عیرفمانی بیمری بمۆ گەڕانەوە تەوژمێكمی ساڵێكە چەند ماوەی
 یممان بێممت ئاراسممتەكراو رەوتێكممی ئیتممر جمما پێممدەدرێ، پەرەی كوردسممتان باشممووری لە ئێسممتا رەوتەی ئەو. هەڵممداوە سممەری

 خۆڕسمكانە تماك یمان رۆژ، واقیعەكمانی لە كوردسمتان كمۆمەڵگەی تماكی دوورخسمتنەوەی بۆ بێت هۆشیارانە رەوتێكی خۆڕسك،
 هەردوو بە بكمات، سمڕ خمۆی سمۆفیگەری بیمری تریماكی بە و بمدزێتەوە نمادادپەروەرییە و نایەكسانی هەموو لەو خۆی بیەوێ

 و هۆشممیار تمماكی بە پێویسممتی سممەردەمێك، هەممموو لە زیمماتر كممورد ئێسممتا. هەیە كوردسممتان داهمماتووی بممۆ زیممانی بارەكەیممدا
 نەك تێبكۆشمێت، وەدیهێنانیمان بمۆ و بكمات لەسمەر شەڕیان و بناسێت خۆی مافەكانی سنووری كە تاكێك. یاخییە و چاوكراوە

 .نەمێنێت دەوروبەری دنیای لە ئاگای جەزبەگرتوو و سڕ ببەین، تێڕوانینێكی و بیر بەرەو
 

 ٢١١٨ جوونیی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
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 گەڕەكی قەیرەكچان
 
 تمما: گوتبمموو تەكسممی بە هێنممدەیان گەڕەك قۆشمممەی هەتیمموە لێهممات وای. مممابوو ئەو هەر گەڕەكە ئەم پیرەكچممی حەوت لە

 .دەناسی ناوە بەو گەڕەكەكەیان شار خەڵكی هەموو ئیدی بەچەند؟ قەیرە شۆخان گەڕەكی
 

 گێڕابمووەوە خمۆی دەستەخوشكەكانی لە ئامین رۆژە ئەو. بوو لەدایكبوونی جێژنی ئاخر. بكڕێ بۆ میوەی ناردبووی خان ئامین
 میموەی گوتمووە گیمانم همۆگر بە گوتبمووی، و قەسماب سمالم همۆگری دووكمانەكەی نماردبووە شمۆخانی. كڕیبموو شتی دنیایەك و

 كیلمۆی. نەدەكمڕی كەس لە میموەی نەبمووایە همۆگر لە بموو سماڵیش دە ئمامین. یممە -Birthday ئەممڕۆ دابنمێ، بمۆ تمایبەتیم
 و تێكممدەنا نێوچمماوانی حاسممتەمێك بە و هەڵدەقرچانممد لچێكممی ئممامین بەاڵم دەفرۆشممت، پممێ گرانتممر خەڵممك لە هەزاریشممی

 دێشێ؟ زگیان بۆ خەڵك. بێ حەاڵڵی دایكی شیری وەك بفرۆشێ، پێ گرانیشم: دەیگوت
 
 سەدوبیسمت لەو. هەڵمدابوو پمێ فوودانەشمی بیسمت و سمەد شووشمتبوو، شمۆخان بە منداڵەكەی چوار هەر ئێوارێ تا رۆژە ئەو 

 لەسمەر سمەری جارێمك نە جمار هەر بۆاڵنمدبوو، بەسمەریدا نیموەڕۆ تما فوودانەیە سێ ئەو لەسەر. تەقیبوون سێیان فوودانەیە
 ئماخر. دەكمرد مێردێكمت بموای شمیاو و قابیمل تۆزێمك تمۆ ئەگەر جما. دایمێ كوێراییت یاخوا: گوتبووی هەڵگرتبوو مۆبایلەكەی

 ..دەكا مێردێك چ بزانێ خوا بكا، مێردیش ئینجا ها؟ بكا؟ مێرد دەتوانێ چۆن بدا، فوو فوودانە نەتوانێ كچێك
 

 هەیە؟ پێكەوە پێوەندییەكیان چ فوودانە فوودانی و مێردكردن براژن: گوتبووی شۆخان
 

 كەری دەبێمتە بەڵكموو. بزانمێ كەر بە مێردەكەشمی نماتوانێ نەدرێ، فموو پمێ فموودانەی ئەوی لێكنێ، دەمت: گوتبووی براژنی
 ...دەزانێ كەر بە ئەو مێردەكەی هەر و مێردەكەی

 
 وەك ئەودەممی جما. بمووین دەستەخوشمك. بوو ماڵوێران وا هەر دایكیشی. كچانە جیازی دایك بەختی دەیگوت، فاتم پوور جا

 عەزە ژنمی بەردەسمتی كەوتە هەناسەسماردی و هەتیموی بە شمۆخانە ئەو دایكمی شەمسمەی كە بمووین منمداڵ زۆر. نەبوو ئێستا
 و ئەودیمو چووبمووە باوكیمان پێشمتر. هەبموو برایەشمی تماقە ئەو هەر. بمراژن بندەسمتی نەكەوێمتە كمافر یماخوا.  برای ڕەشی
 . نەیهێنایەوە بردی سەرەی ئەو ئیدی
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 تێوەرنەسممووڕاوە، سمماڵی. بمموو شممێت هەر عەزە سمموێی لە دایممكەكەی. كوشممتوویانە و كممردووە گیرفممانی لە تەماحیممان گوتیممان
: گممموتی گێممڕایەوە،. بخمموێنێ نەیهێشمممت بممراژنەكەی بەاڵم. كێشمما شەمسمممەدا بەسممەر بمماڵی عەزە. ممممرد و هەڵێنمما وەرهەمممی
 وی لەسمەر بموو مماڵە ئەو كماری هەرچمی هەڵنماگرێ خموا جما. بكما كماریش دەبێ بخوا نان ئەوی. باشترە بكا من بەردەستیی

. خواسمتی رەحمەتیمیە شمۆخانە ئەو بمابی رەشمیدی و كمردەوە لێ رەحمەتی دەرگای خوا هەتا تێكنەنا نێوچاوانیشی قەت. بوو
 . ناكرێ پێ هیچم بووم پیر من بێنەوە، ژن رۆڵە گوتبووی دایكی. چووبوو منداڵ لەسەر خۆی ژنەكەی بوو ساڵ دوو رەشید

 
 هەر بمێنمێ دایكمم تما گوتبووی خواردبوو، سوێندی خێزانی بەسێی پاش رەشیدیش. بخۆی گەرم نانێكی ئێواران با بێنە ژنێك
 و بێمنم ژنێمك لەوەی تۆقیموم و رانماگرێ دایكمم دڵمی بەسمێ وەك كەس دڵنیمام چمونكە. ناهێنمەوە ژن و دەكەم خزمەتی خۆم
 شمێتانی وەك هەر مانمگ چموار سمێ رەشید. مرد دایكیشی نەبرد زۆری ئیدی. بشكێنێ دایكم دڵی و هەڵیرچێنێ دایكم لە لچی

 .نەدیتبوو وامان شتی قەت. نەبوو خەم دایكیی هێندەی مرد، منداڵەوە بە ژنەكەی هەتیوە ئەو: دەیانگوت خەڵك. لێهاتبوو
 
 خموازبێنیی هماتە رەشمید كە بۆیە. ناخوازی شەمسە كچەكەی بۆ: دەڵێ پێی خێرخوایەك ئیدی سەرخۆ، هاتەوە وردە وردە كە

 كەس بمڕوا ئەو دەیگموت ئەگەرچی بێتەوە، لەكۆڵی بوو خواخوایەكی براژنیشی. نایكەم نەیگوت شۆخانە، ئەو دایكی شەمسەی
 ژنەكەی و دایكمی مەرگمی هەرچەندە. دڵتەڕ و رێكپۆش. بوو جوان بااڵ و بەژن یەكی ئەودەم رەشید. بكا بۆ كارانەم ئەو نییە

 پادشممایەتییان تمماجی دەتگمموت رەشممیدە ئەو بمموو، شممۆخانیان كە. مممابوو دڵممتەڕ هەروا ئیممدی بەاڵم. تێكردبمموو كممار تۆزێكیممان
 . ناوە لەسەر

 
 كموێرت چماوی لەسەر بوو جوان ئەوەندە بوو، گەنج هەتا شۆخانە ئەو بێ رەحمەت بە. ببووەوە گەنج پتر ساڵ دە بێ بڕوات

 بە بابمانوێرانە ئەو خمۆ. هەبموو داخموازیی چەندە دەزانم من هەر. نییە بەزەیی زەمانە وایە ئیدی. دەكردەوە روونی دانابایە
 بمێ، قایمل پمێم شمۆخان: گموتی ممن الی هماتە خمۆی ڕەش پیمرۆتە ئاسۆی پێیەتی، باوەڕت خوایەی بەو. نەدەبوو رازی كەس

 ... زیو دیكەی ئەوی و زێڕ دەكەمە بۆ كەوشەكەی ناڵچەیەكی
 
 بكەم؟ بەو مێرد من... زل گوێ ئاسۆ ئەیەڕۆ: گوتی سەربەهەشە ئەو نەبێ ئێستای بە
 

 یەك كمووڕە، پشمتی یەك... زلە لمووتی گموت یەكمی بە...  كرد داوایان كەس سەد لە زیاتر بژاردن، بە بزانم من ئەوەندەی
 . بوون هاوتەمەن بوون دەستەیەك. نەبوو خۆی خەتای زۆریش. دیتنەوە لێ بیانوویەكی و یەكە هەر. ناكڕێ بۆ زۆر زێڕم

 
 : پێمگوت جارێكیان. دەكرد شێتیان قاقاكێشان بە رابوردبایە، كۆاڵنەدا بەو كوڕێك. كەوتنەوە قەیرە ئاوا هەموویان
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 .بەرێ حەیام بوو وەخت هەر... بێ دینارێك بە كفتە نامرێ كەڵ رۆژێ هەموو خۆم، كچی شۆخان،
 
 دەڵممێن شممتانەی و ئینتەرنێممت ئەو تممازە پممار بگێممڕمەوە، بممۆ ئەوەشممت بمما جمما. نەڕووخممابوو قەاڵكەی. مممابوو دایكممی دەم ئەو

 زۆر شمتی كموڕە. نماخەون و دەكەن پمێ متمی و شمت سمەیری هەر بەیمانی تا من هەتیومەتیوانەی ئەو ئێستا ئەوەی. داهاتبوو
 لەگەڵ قسمەم ئینتەرنێتە بەو. نەبووە دەنگی لە گوێم ساڵیشە بیست. خاریجە لە ماڵی پوورم خوای، بە. دەكرێ پێ سەیری
 .دەكا قسە و دانیشتووە لێرە دەتگوت هەر كرد،

 
 ئەودەم نەبمێ ناشمكوری بە خمۆ. هەبمایە ئێمەش سەردەمی خۆزگە باشە، شتێكی چەندە. بوو دیار بۆخۆشی نا، قسەكردن هەر
. كڕیموە بمراژنم دزیمی بە مۆبمایلێكم وەرە: گوتبموو كموڕمی راممانی بە شمۆخان دەگێمڕایەوە، بمۆ ئەوەم جما... نەبوو شتێك هی 
 چووبموو. چین شتانە ئەو نازانم من خۆ. دەیگێڕاوە رامان ئەوە. دابنێم فەیسبووك دەمەوێ. نابەستی لێ بۆ ئینتەرنێتم بزانە
 كمچە لەو چیمی مەپرسمە هەر. مەغڵمووبە جەنگمی و هەرا بە بموو. دەچێ بەسەریدا رۆژان چوار سێ دوای براژنی. دانابوو بۆی

 بەكماردێنی؟ فەیسمبووكان تمۆش ترشماوە، كچەتیموە ئەوە: دەیگموت. هەڵمدا كچەی لەو دنیایە ناونیتكەی هەرچی كرد، داماوە
 ...هەویری؟ بەر دەچیە پیری بەسەری خەریكی ئەوە

 

** 
 

 میموانییەكەی سەیە دێڵە ئەو ئەیەڕۆ: گوتبووی كەوتووە، ترۆمبێل بەر شۆخان گوتبوویان هێنابوو ئامین بۆ خەبەریان كاتێك
 ! لێتێكدام

 
 لە چماوی داخموا. داوە لێمی ترۆمبێمل بمۆیە نەممابوو لەخۆی ئاگای مێرد سوێی لە حەكەدارە ئەو: دەیگوت پرسەكەدا لە ئەمڕۆ

 خممان، ئمامین كچمێ گوتبوویممان ژنمان. خموازبێنی دێمتە خەیاڵیممدا لە و كمردووەتەوە كوڕێمك چ لە بیممری یمان بمووە پیاوێمك چ
 .دەكەی بێمرادە بەو بوختان بۆچی رۆیشتووە، خێرا زۆریش و بووە سەرخۆش كابرا دەڵێ پۆلیسیش ئەوەتا

 
 پمێم كە یمان بكڕێ، شتێك دەمنارد جارێكی هەر. مار ژەهری كردمە لێ میوانییەكەی گۆڕبەگۆڕە ئەو نییە، ناهەقم: گوتبووی
 ....دەپسا لێ سیڕاتی پردی بكا، پێ حەمامێكیان یان بگۆڕێ مندااڵنە ئەو جلی دەگوت

 
 ٢١١٨ جوونیی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 بوختان
 

 وەك تەنیما ئەممڕۆ رووداوەی ئەو: گموتی بناسمێنێ خمۆی و بكمات سماڵو ئەوەی بەبمێ گمڕ دەنگێكی بە و هات بۆ تەلەفۆنێكمان
 .شەماڵ بای پشتی سەر دەچێتە نانتان ئەگینا بكەنەوە، باڵو هەواڵێك

 
 ئەهلممی ئممێمە خممۆ بەاڵم. كردبممووین دادگایممان راپێچممی جممارێكیش چەنممد. بممێ بممۆ تەلەفۆنانەمممان جممۆرە لەو نەبمموو یەكەمجممار
 مەدەنیممیەوە جلمموبەرگی بە كەس چمموار سممێ شمموێنیش دوو یەك لە. بترسممین دادگمما لە تمما نەبممووین درۆهەڵبەسممتن و بوختممان
 زۆر هەڕەشمەكە ئەمجارەیمان بەاڵم. رۆژنامەنووسمی كماری لە بەشێكە ئەوە ئیتر. داین فیلمهەڵگرەكانیان و پەیامنێر پەالماری
 كەسمێك. بكمات قسمە پماراوە كموردییە بەو دەهات شك پێ كەسێكم تەنیا: بڵێم ئەوەش. نەدەكرا پێ گاڵتەی بوو، راشكاوانە

 بمۆ منمداڵی و ماڵ و خۆی گیانی خاوەنماڵ و حەشارداوە خۆی مااڵن لە و گەڕاوە كوردستانە ئەو گوندی بە گوند سااڵنێك كە
 و گمڵ بمووەتەوە پرووسكیشمیان و ئێسك بەشێكیان ئێستا داوە، حەشار ئەویان مااڵنەی ئەو هەڵبەت. مەترسییەوە خستووەتە
 ماسمتی و تەمماتە و گونمدەكەیان بكماتە روو تەڕە و میموە پیكابێك چاوەڕێن ئێوارێ و بەیانی گوندەكان لە ماویشن ئەوانەی
 و داون پەنایممممان خەڵممممكە ئەو سممممااڵنێك ئەوەی چمممماكەی لە برادەرەكممممانی و بەڕێممممزە ئەو چممممونكە. بكممممڕن لممممێ تمممموركیی

 ممااڵت و مەڕ و بمكەن كشمتوكاڵ خۆیمان نەبمێ بەوە پێویسمتیان و بحەسمێنەوە هەموویمان كمردووە كارێكیمان شاردوویاننەتەوە،
 .دێنن بۆیان دەرەوەڕا لە هەرزانتر نرخێكی بە. رابگرن

 
 هماتوونەتەوە داد پزیشمكی لەالی تەرمەكە هەردوو:  گموتی و كمرد تەلەفمۆنی پەیامنێرەكەمان ئەودا، تەلەفۆنەكەی دوای بە
 .خنكێنراون ئینجا و سەر كراوەتە دەستدرێژییان: دەڵێن خەڵكیش. مردوون ژەهر بە: دەڵێ پزیشكەكە و
 

 راپممۆرتی بەپێممی: گمموتی كە بمموو جێممیەدا لەو. بمموو شممار پۆلیسممی سممەرۆكی رۆژنممامەوانیی كممۆنگرەی. پێكممرد تەلەفزیممۆنەكەم
 ئەو و ئممێمە پشممكنینەكانی بەپێممی ئینجمما. مممردوون كممراوە خواردنەكەیممان لە كە ژەهرێممك بە بەڕێممزە دوو ئەو داد، پزیشممكی

 ژیمان لە دەڵێن و دەكەن خێزانەكەیان لە گەردنئازایی داوای و بەجێیانهێشتووە كە نامەیەك و دەستمانكەوتوون سەرەداوانەی
 .هێناوە ژیانیان بە كۆتاییان خۆیان كە ئاشكرایە و روون بووین، وەڕەز

 
  پێ راستییەكانی و بكەی پێ درۆی هەر دایناوە خوا كە بكەم ئەفسەرە ئەو دەموفڵچی سەیری نەبوو تاقەتم زیاتر لەوە
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 .دی هیچی و بشاریتەوە
 
 و كەناڵەكەممان هماتە كە بموو لەمەوبەر سماڵ شمەش رێك. دیتبوو مەجیدیم سۆما تەنیا من دەكرا، باسیان كوژراوەی دوو لەو

 كەسمێكی رۆژێمك نەممابوو لەبیریشمم من ئیدی. دەرنەچوو تاقیكردنەوەكان لە. بكەم كار و بدەنێ ئیشێكم لێرە دەمەوێ گوتی
. شمار هۆتێلەكمانی گەورەترین لە یەكێك لە. بووین گەورە میوانییەكی لە رۆژێكیان. نەدراوە پێ كاری و ئێمە الی هاتۆتە وا

 كە. كمرد سماڵوی. الم هماتە هەسمتا نەبمرد زۆری. دەكات سەیرم زەردەخەنەیەكەوە بە یەكێك بەرانبەرم مێزەكەی لەسەر دیتم
 .التان هاتمە بوو پێرار. مەجیدیم سۆما من: گوتی نایناسمەوە، زانیی

 
 كوێی؟ لە ئێستا ئەی... ئەها -
 .بازرگانین كاروباری خەریكی و دامەزراندووە كۆمپانیایەكمان -
 كێ؟ لەگەڵ. بێ پیرۆزتان -
 ....جەنابی لەگەڵ -
 

 وەك نەبموو پێویسمت و بموون رەش سممێڵی هێشمتا كە ئەوكماتی یمانی دیتبمووم، گەنجێتمیش بە. دەناسمی بماش مم”ق“ جەنابی
 كۆمپانیای و پڕترە گیرفانی ئێستا بەاڵم بوو، گڕتر ئێستا لە دەنگی ئەوكات. بدات لێ رەشیان رەنگی كیلۆیەك رۆژێ ئێستا

 .بگەن شوێنێك بە دەیانەوێ كچانەی ئەو پەناگەی بووەتە هەڵناگرێ خوا و دامەزراندووە مەجیدی سۆما وەك كچی زۆر بۆ
 

 تەنیای؟: گوتم
 
 و هماتووە تمازە. خۆمە لەگەڵ. خوشكمە ئەوەیش: گوتی و كرد منداڵكار كچۆڵەیەكی بە ئاماژەی دەست بە و دایەوە ئاوڕێكی 

 هەر نمین وەهما كەسممان ئمێمە. پێناخۆشمە زۆریشمم. بێمت تمێكەڵ ناكا حەز و دوورەپەرێزە تۆزێك بەاڵم. دەكا ئیش خۆم الی
 .وایە ئەوە

 
 .دەبێ چاك. هەرزەكارە -
 

 دەكەی حەز ئەگەر. لێممیە بیممرەی لەوێ. خۆمممان مێممزەكەی سممەر دەچمممەوە... سمموپاس: گمموتی دانمما، پممێش لە ئمماوم پەرداخێمك
 .بكەم داوا بۆتان
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 بەخۆشمیت،: گموت منمی بە لەوبەرەوە و كمردەوە بەرز خمۆی بیرەكەی خۆیەوە مێزەكەی لەسەر ئەو كە. نەدەخواردەوە بیرەم من
 . ما سووڕ سەرم

 
. دەهممات همماژەی هەر جۆراوجممۆر پرسممیاری لەبەر ژەنگەسمموورە هممێالنەی وەك مێشممكم همماتمەوە، میمموانییەكە لە كە شممەوە ئەو

 ناونیشمانە بەو كچێمك كە بیسمتمەوە پەیمامنێرەوە دوو یەك زاری لە دەچموو، بوختانیش لە زیاتر كە دەنگۆیەك وەكوو دواتر
 زۆر كەسمانی بمۆ و كمۆكردووەتەوە لەخمۆی كچۆڵەیشمی بیسمت پمازدە و گرتووە بەكرێ گەورەی بینایەكی شار گەڕەكی فاڵنە لە

 .دەبات تایبەتیان
 
 . دەكەن پێ زۆر بوختانیان خەڵك دەوڵەمەندن، چونكە تایبەتانە كەسە ئەو. ناكەم بەڵگە بێ قسەی بە بڕوا من

. هەڵدەبەسمترێ بۆیمان دنیمایە تمۆمەتی و بوختمان هەرچمی دێنەوە تا بكەن، واڵت دەرەوەی سەفەرێكی ناوێرن بەستەزمانانە
 پاكانەیمان دەناسمم، نمزیكەوە لە زۆریمان من حاڵێكدا لە. دەزڕێ ناوی تەواو، ئیدی سكرتێرەیان، ببێتە ناوێرێ كچێك هی 
 بەسمممەر بەخێمممر دەسمممتێكی جاروبمممارە ئەگەر هەڵمممبەت. بمممێگەردن و پممماك بەاڵم بمممارگینم، گمممونی بە منەتیمممان نممماكەم، بمممۆ

. هەرا كمردمە نەبموو خمۆم بەدەسمت بیسمتەوە قسمانەم ئەو كە بۆیە. نابێ خرا دنیا خۆ بیانالوێننەوە و بێنن سكرتێرەكەیاندا
 سمایەی لە. راگەیانمدن كەناڵەكمانی بكماتە روو نماوێرێ ئافرەتێمك همی  ئێوەوەیە بوختانەی پڕ زمانە ئەو سایەی لە: گوتم

 ناچمارین و رۆژنمامە و رادیمۆ و تەلەفزیمۆن نمانێرێتە خمۆی خوشمكی و كم  كەس كە ئێموەوەیە تمۆمەتی و بوختمان و زمانپیسی
 .بێنن بازاڕی قسەی لە واز رۆژنامەنووسن ئێوە تكایە! بێنین خەڵك دیكەوە شارەكانی لە بچین

 
 .بكەرەوە N ماڵپەڕی. دەبی تووڕە بۆ قوربان: گوتی سارۆ

 
 گرێمی كەسمانەی ئەو خۆبەتماڵكردنەوەی بمۆ مماڵپەڕێكە. سووكایەتیكردنە و بوختان و درۆ ماڵپەڕی تەڕەماش ماڵپەڕی: گوتم

 . هەیە دەروونییان
 

 كچێكمی وێمنەی وێمنەكە راسمتە. بموو دروسمتكراو و بێبنەمما راپۆرتەكە من ڕای بە. دیتبوو راپۆرتەكەم. رۆیشتم هەستام ئیدی
 ئەو وێمنەی وێمنەیە ئەم دەڵمێ كمێ وەرنەگرتمووە؟ كۆمەاڵیەتییەكمان تمۆڕە لە هەر وێنەیەیمان ئەو دەڵمێ كێ بەاڵم بوو، كورد
 ئەوە باسمی ژیمال بەنماوی كچێمك لەوێمدا. باڵوكمردووەتەوە قسەكانی و ناساندوویەتی ژیالوە ناوی بە ماڵپەڕەکە كە بێ كەسە
 هممی  بە ئیشممت تممۆ گوتمموویەتی،. دامەزرانممدووە بممۆ كۆمپانیممایەكی دەسڕۆیشممتوو كەسممێكی ئەمممدیوە، همماتۆتە كە گۆیمما دەكممات
  كچە سێ و خوشكەكەم پێچوو، ماوەیەكی: دەڵێ ژیالیە بەناو ئەو لەوێدا. مەكە هی  و كۆمپانیایەم ئەم مودیری بڵێ نەبێ،
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 میوانەكممانتەوە و خممۆت بە ئێمموارەیە ئەم: گمموتی و كممردم بممۆ تەلەفممۆنێكی ”ق“ جەنممابی ئێوارەیەكیممان. الم همماتنە پووریشممم
 .چووین. شوێنتاندا بە دێ ترۆمبێل. منن میوانی

 
 مممن الی دەبممێ لەوانە یەكێممك نمما، خممۆت ئەمشممەو: گمموتی و كممردم بممانگی بكەیممن، مممااڵوایی ویسممتمان كە 77 سممەعات شممەوێ

 شمەوە ئەو پماش. گمۆڕا شمت زۆر لەوێموە ئیمدی. هەڵمدەبژێرم خمۆم ئەگینما. لێمیە حەزیمان كامیمان بمزانە پێشدا لە. بمێننەوە
 . بڕۆنەوە كچانە ئەو نەمهێشت من. دەگرت پێوەندییان دیكەش كەسانی

 
 بە. هێنمامن نمۆرە بە و كمرد دیكەشەوە كچی زۆر بە پێوەندیم لەوان جگە ئیتر. كردوون پەیدا بۆ ئیشم: گوت ماڵەوەیانم بە

 نەیەتەوە و بممڕواتەوە دەبموو كممچە ئەو ئیمدی" ڕ" جەنمابی ممماڵی دەچمووە وێممنە بمۆ كچێمك وەختێممك گرێبەسمتەكەمان، گموێرەی
 دوو پماش جموانترە، لەخمۆم زۆر زۆر كە خوشمكمم ژیمالی. شمكاند یاسمایەم ئەم ممن. دی كەسمێكی هی  الی نەچێتە و ئەمدیوە
 ئێمە خۆ چۆن؟ ناشزانم. زانی پێی ”ق“ جەنابی نەبرد زۆری ئیتر،.... الی بۆ ناردم زۆر پارەیەكی بە و كردەوە بانگ مانگ
 دەممامكەوە بە چەكمدار چموار سێ دیتم. درا دەرگا لە بەیانی پێنجی سەعات زانی، ئەوەندەم. نەكردبوو باسمان كوێ هی  لە

 خۆتمان شمارەكەی دەچنەوە خوشكەكەت لەگەڵ ئێستا هەر گوتیان، و لێكردم هەڕەشەیان و ژوورێك بردە منیان. ژوورێ هاتنە
 .بووە رزگارتان بەوەندە بن شوكرانەبژێر و بڕۆن. شارە ئەم بێنەوە نییە بۆتان ئیتر و
 

 شمموێنێك لە بچمین بمێ كمرد كمارزان بمۆ تەلەفمۆنم. هماتێ هێڵمنجم. هەسمتا دامەزرێنەرەكانیشمی ئەقڵمی و مماڵپەڕەكە لە بێمزم
 واڵتە ئەم نیممیە لممێ ئاگممات وا رۆژنامەنووسممێكی چ تممۆ ئەرێ: گمموتی و بممادا سممەرێكی گێممڕاوە، بممۆ شممتانەم ئەو كە. دانیشممین
 . دەبێ كاول شتانەدا ئەو بەسەر خەریكە

 
. لێمیە دەردەی ئەو ئمێمە واڵتمی پیماوی نەوەدی سمەدا نما، ئەوان هەر. هەیە سێكسیان نەخۆشیی برادەرانە ئەو: گوتی كارزان

 سێكسممییەی پەنگخممواردووە هەسممتە لەو بەتمماڵبوونەوە. هەیە درێژخممایەن بەتمماڵبوونەوەیەكی بە پێویسممتی ئممێمە كۆمەڵگممای
 . كردووە ئیفلیج واڵتەی ئەم نێرینەی هەموو ئەقڵی و مێشك

 
 تمۆ كەچمی. بوختمانە و درۆیە هەممووی بیسمتووتە ئەوەی دەڵێمی وابموو پێم. بیبڕەوە: گوتم. نەما كارزانم قسەكانی تاقەتی
 .دەكەیتەوە بەسەردا سامناكم نهێنیی پڕ واڵتێكی دەرگای خەریكی

 
  چوار و مانگ سێ بە كابرا نییە، لێ ئاگات تۆ. تاڵ راستییەكی نەك شیرینە درۆیەكی لە حەزمان هەمیشە ئێمە: گوتی
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 .بۆ بەجێدێڵێ ژنەكەی لێرەش ئەوروپا، و دوبەی و لوبنان و مالیزیا دەچێتە مانگ
 

 .بكەی خەڵك منداڵی و ژن بە سووكایەتی مابووی تۆ هەر خوێندەوار، پیاوی بتگرێ شەرم: گوتم
 

 دەبێمتە مەجیمدی سمۆما كۆمپانیماكەی چیرۆكمی دێ رۆژێمك بەاڵم. بگمۆڕین باسمەكە با بووەوە سارد چایەكەت: گوتی و پێكەنی
 .شارە ئەم درشتی و ورد زاری سەر هەقایەتی

 
 لەسمەری. نماردبووم بمۆ لینكێكی كارزان. نایەوە هەرای ڤیدیۆیەك كۆمەاڵیەتییەكان تۆڕە لە كە بوو قسانە ئەو دوای رۆژ سێ

 .دەفرۆشێ دەستلێنەدراو كچی كۆمپانیایەك،: نووسرابوو
 

  شەوێ دوێنێ دەزانی تۆ: دەنووسن هەرزەكاران سەرنجی راكێشانی بۆ لەوانەی ماڵپەڕ، چوار سێ هەرایە، ئەو دوای رۆژێك
 چموار سمێ... دەكمات بمۆ دهۆكمت الفماوەكەی باسمی دەكەیمتەوە لیمنكەكە كە بەاڵم كێ؟ لەگەڵ و خەوتووە چۆن جولی ئەنجلینا
 قەیرانمممی سممۆنگەی لە گۆیممما كە كردبمموو بازرگانییمممان بممواری گەورەی كۆمپانیمممایەكی مممایەپووچبوونی باسمممی لەوانە ممماڵپەڕ
: دەڵمێن و نیمیە دیمار ئێسمتا كۆمپانیمایە ئەو بەرپرسمی مەجیدی سۆما: نووسیبوویان كۆتاییشدا لە. بوون مایەپووچ داراییەوە

 .حەشارداوە خۆی قەرزەكان خاوەن ترسی لە
 

 دووی بە تێروتەسمەلی بە بمووین بەتەمما ئمێمە باڵوبمووەوە، خوشمكەكەی و مەجیمدی سمۆما كوژرانی هەواڵی كە ئەمڕۆش ئیتر
 بۆخۆشمتان. دەكمرێ لێ كەناڵەكەمان داخستنی هەڕەشەی ئەوە كەچی مەسەلەكەوە، بناوانی و بنج بچینە و بچین رووداوەكەدا

 بمۆیە نماگرین، جۆرە لەو هەڕەشەی بەرگەی نییە، گەرم جێیەكەوە بەهی  پشتمان كە ئێمە وەك سەربەخۆی كەناڵێكی دەزانن
 ...بەجێدێڵین خەڵك بوختانی و درۆ بۆ وردەكارییەكانی و دەكەینەوە باڵو هەواڵەكە تەنیا بێالیەن كەناڵێكی وەك
 

 ٢١١٨ جووالیی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
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 دوو پەرەگراف لە کتێبەکەی ناپلیۆن
 
 و جەمماوەر هەڵسمووڕاندنی بمۆ بەكارهێنمانەكەی كە دەكرد، سەیر پۆلیسی مەعنەویی ئامرازێكی وەكوو ڕێك كلێسای ناپلیۆن 

 ئەگەرچمی. بموو بەكەلمك زۆر بمۆیە هەر كاسمۆلیك كلێسمای بەتمایبەتی ئەو ڕای بە و، بموو ئاسموودە و ئاسمان شتێكی ڕەشایی
 سیاسممممیی ڕۆڵێكممممی كە دەكممممردەوە بانگەشممممەی هەر دیسممممانیش و كردبمممموو ئەوەی بانگەشممممەی بەردەوام كلێسممممایە ئەو مخممممابن

 ملكەچمی تەواو و ڕێكوپێمك و تمۆكمە دامودەزگایەكی كە دەگرت سەرچاوەی لەوەڕا بانگەشەیەش ئەو و، دەگێڕێ سەربەخۆیانە
 تەنیما و تەنیما پمێگەیە، ئەو كە وابوو، ڕای ناپلیۆن پاپایەتی، پلەوپایەی بە سەبارەت بەاڵم هەبوو، ئایینەكەی پێشەوای
 و كممراوە جێگیممر سمماڵدا هەزار دوو درێژایممی لە كە گزیكممارییە، و چاوبەسممتن كۆمەڵێممك و دەسممخەرۆیی و فرتوفێممڵ بەرهەمممی

 ژیممانی مێژووییەكممانی و نمماوچەیی هەلممومەرجە لە شممارەزایانە بەكەلكمموەرگرتنی خۆیانممدا لەسممەردەمی ڕۆممما ئۆسممیۆفەكانی
 ببێمتە توانیمویەتی چمۆن گزیكمارییە و فرتوفێمڵ خموانی ئەم ئماخۆ كە ئەوەی بەاڵم. داهێنماوە ئەوەیمان نێوەڕاسمت، سەدەكانی
 .تێدەگەیشت لێی باشی بە زۆر ناپلیۆن كە بوو، بابەتێك جیددی، زۆر سیاسیی هێزێكی

  
 :دیكەدا بڕگەیەكی لە* 
 

 بمۆی ئەو بەاڵم دەربمڕن، نماڕەزایەتی بەڕێمزەوە ویسمتیان بهێڵمێ، بەجێیمان بەتەممایە گموت مارشماڵەكانی بە نماپلیۆن كاتێك
 و نمیە لەسمەر یەخسمیركرانی و گەممارۆ مەترسمیی برێزینما لە پەڕیمنەوە پمێش سەردەمی وەك سوپاكە ئیتر كە كردنەوە ڕوون

 گوتیشمی. هاوپەیممانە واڵتێكی كە پرۆس خاكی بگەیەننەوە سەربازەكان نەبێ، لەوێیش كە ڕادەبینێ لێ ئەوەندەیان ئەویش
 كەسمی 011111 سموپایەكی سەربازی بۆ ڕەشبگیریەك بە ناتوانێ كەس خۆی لە جگە چونكە بێ، پاریس لە ئەو پێویستە
 بممۆ مارشمماڵەكان. بممدا بەسممەریاندا بەهارێممدا وەرزی لە لەوانەیە كە دوژمممنەی ئەو بمموونەوەی بەرەنگممار بممۆ بنێممتەوە پممێكەوە

 بمێ، بماڵو لێمك ئەودا نەبموونی لە سموێرییە، و تماڵی هەممووە ئەو پماش سموپاكە ئەوەیمانە ترسمی گوتیان پاشگەزكردنەوەی
 .ڕاگرتوون پێكەوەی ئێستا تا ئیمپراتۆر حزووری تەنیا چونكە

 
 ٢١١٨جووالی ی ١١

 
------------------------------------- 
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 :ئوستادد كۆچەر بیركار، سپاس و پێزانین
 
 ...كردی دا بەبەر ژیانیان كە باوكت و دایك بۆ

 ...ییت گەورە و بلیمەتی و خۆت
 ...گوتوویەتییەوە پێ وانەیان دڵسۆزانە كە مامۆستایانەی ئەو بۆ
 ...كردووی سپاسیان كە كەسانەش ئەو هەموو بۆ

 ئێمەت كراوی پارچەپارچە رۆحی لە كە بوو بەهێز تەقەڵێكی لێكترازاو، كوردی ملیۆن چل زەردەخەنەی واتە پەیامەكەت،
 ....دایەوە

 ...دەكەم ماچ دەستت پەنجەكانی
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ٢
 

-------------------------------------- 
   
 

 كورد كاناڵ
 
 

 سممەر دێممنە كە" دارنممد آتممش بممر دسممتی دور از" واتەنممی فممارس و دێ تێممری لە دەنگیممان ئەوانەی لەوێ، و لێممرە ئێسممتاش
 . دایدەگژێنێ بێبەزەییانە زۆر كوردكاناڵ، لە رەخنەگرتن

 
 هممی  و ئەسممتۆ گرتممووەتە ئەركەیممان ئەو ئەزممموون بەپێممی هەر ئەوانممیش هەرچەنممد نمماكەم، بەڕێمموەبەرییەكەی لە دیفمما  مممن

 و پێشكەشمكار بمێ، راسمتی ئەوەی بەاڵم. ببیمنن راگەیانمدن پرۆفیشمناڵی دەورەی دەڵمێن، ئێستا خەڵكی وەك نەچوون كامیان
 لەخۆبموردوویی بەوپەڕی هەڵیدەسمووڕێنن، ئەوانەی هەمموو گشمتی بە و تەكنیكی بەشی و مۆنتێر و بەرنامەكان ئامادەكەرانی

 دەرەتممانی كامەشممیان هممی . رادەپەڕێممنن خۆیممان پێشمممەرگانەیەی ئەركە ئەو ئیمكاناتیممدا بممێ و دەرەتممانی بممێ لەوپەڕی و
 .ببینن باش دەورەیەكی نەبووە، ئەوەیان
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 پێموە سمەعاتێكی كە وتارێك. نایاندەمێ نەدەنێ باشم پاداشتی رۆژنامەیەك، و گۆڤار هەر بۆ كوردی بكەمە وتارێك خۆم من
 دەكما كمار مانگێمك كوردكانماڵ كمادری كەچی ئێستادا، وەزعەی لەو النیكەمە ئەوە بدەنێ، م$11 دەبێ النیكەم دەبم، خەریك

 .دادەنێ بۆ خۆی كاتی هەموو حاڵێكدا لە دینار، پەنجاهەزار بە
  

 :مەبەست

 
 لممێ رەخنەیممان كە ئەوەشممدا لەگەڵ. هاوڕێیممانە ئەو مانممدووبوونی و ئەرك بممڕوانینە ڕێممزەوە بەچمماوی هەموومممان لەسممەرمانە،

 .دەربێنین قەلبی لە دڕوویەكیان بشتوانین هیوادارم دەگرین،
 

 .دەخوازم بۆ ئاوات بە زیاتریان سەركەوتنی هیوای و دەكەم ماچ ماندوویان چاوی و دەست
 

 ٢١١٨ی ئاگۆستی ٧
 

------------------------------------- 
 
 

 هونەرمەند و هونەری بەرپرسیار
 

 و نیشمممتمانپەروەر و خاوەنهەڵوێسمممت و هزرمەنمممد هونەرمەنمممدی همممزری بیمممرو بەرهەممممی بەرپرسمممیار، و دەروەسمممت همممونەری
 .گەلخۆشەویستە

 
 پێمموە شممانازیی ئەوەیە شممیاوی هونەرمەنممد كممام دەردەكەوێ كە كارەسمماتدایە و كۆسممت دەموسمماتەكانی لە سممەروەختانەدا، لەم

 .بزانرێ قەدری و بكرێت
 

 كە میللەتێممك بممۆ نەك نەممماوە، خەمێكیممان هممی  ئیتممر كە میللەتممانەیە ئەو بممۆ پارنمماس، قوتابخممانەی و هممونەر بممۆ هممونەر
 .ئیسالمدایە زاڵمانی ژینۆسایدی لەبەردەم و دەڕوا لەبەر خوێنی هەموودەم

 
 سۆهرابی بەیان و ئاهی شۆڕش
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 بەردەوام و دەكموڵن نیشمتمانەكەیان بمۆ دڵەوە نماخی لە كە هونەرمەنمدەی دوو ئەو یەكتمر، پەنمایەی و پشمت و هاوسەر ئەو
 نەخشمماندنەوی و ڕازانممدنەوە بە خەرمانممان، ی١٧ كارەسمماتەكەی پمماش هەیە، نیشممتمان بممۆ داهێنەرانەیممان و نمموێ پممڕۆژەی

 خەبممماتی لە بەشمممێكە كردیممان، ئەوان ئەوەی. كمممرد گەورەیمممان خەبمماتێكی دێمممموكڕات، لەشمممكاننەهاتووی قەاڵی دیوارەكممانی
 و ئێمران ئیسمالمییەكەی رژیمە بۆ لمبۆزشكێنانەشە پەیامێكی كورد، ورەبەرزی میللەتی بە ورەبەخشینەوە وێڕای و پێشمەرگانە
 .موحەمەدی نابی ئیسالمی پاسدارانی

 
 بەیان و شۆڕش بیروباوەڕتان و هەڵوێست لە ساڵو
 

 دەكەم ماچ ماندووتان دەستی
 

 ٢١١٨ی سێپتەمبەری ١٤
 

--------------------------------------- 
 
 

 بێگانە
 

 ئەی دەرێ، چماوی دەی بێتمێ؟ زەردەخەنەت نەرم نەرم ئماوا ئەوەیە ئمی ئەتماریكردن باشمە پێمدەكەنێ؟ بەچی بنەوە لە ئەوە
 بڵێمی دێتمێ؟ زەردەخەنەم ئماوا ممكردندا"چمات" كماتی لە ئەمنمیش داخموا. چمووزانم وەاڵهمی جا... بڵێم نییە وریاش هێندە خۆ

 چەنمدەی ئەممڕۆ بكماتەوە لەوە بیمر دەزانمێ هەر چمووزانێ؟. نیمیە دنیما لە ئاگمای هەر گێلە ئەو خۆ كوڕە نا بمبینێ؟ ئەویش
 دەدەیەوە لمێ ئماوڕی تما دی تمۆزێكی خەریمكە، ئەوە ئێسمتا كە، سەیری تۆ. بكا خەرج پارە چەند دەبێ سبەی و بووە خەرج
 شممەوێ نیمموەی تمما خەڵممك مێممردی ئەوەتمما كممردم؟ مممن بمموو مێممرد ئەوەش تخمموا دەی. داوەشممێی هەی. دێ پممرخەی بەراز وەك

. دەبممێ وا هەر بێشممەرم... بێشممەرمە چەنممدە ئەیەڕۆ نمماردووم؟ بممۆ چیممی سممەیركە تممۆ سممەگبابە، لەو ئەی چممی؟... بەخەبەرن
 مااڵوایی دەیویست كە. زۆڵە هەتیوە. دەیدواندم خانم و خاتوون و بەڕێز بە. بوو ئەدەب بە زۆر زۆر ئەوەڵێ. نەبوو بێشەرم
 چاوەكانمت دەیگموت جمارێ هەمموو ئەو... بمای: دەمنووسی هەر. نەدەگوت هیچم من نا... دەكەم ماچ چاوەكانت: دەیگوت بكا،
 خمۆت گموتی چمین؟ خمااڵنە و" و" ئەو: نووسمیم منیش... و دەكەم ماچ گەشەكانت چاوە: نووسیی جارەی ئەو تا... دەكەم ماچ

 پممڕ بەتمماڵەكەم شمموێنە بڵممێم وا ئەوەی لەبممری.... نەیهێشممت دڵممم. دابنممێ سممنوورێك بڵممێم ویسممتم. نەگمموت هممیچم. پڕیممانكەوە
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 و شمێت. پمڕبكەمەوە هەتیموەی بەو دەبمێ چۆڵە ئەوەندە دڵم نێو من ئەوەتا. بكرێتەوە پڕ دەبێ بەتاڵ شوێنی ئاخر. كردەوە
 بمیكەمە لێبموو حەزم. بمكەم بماس كەسیشمی بمۆ نماكرێ خمۆ. دەتكمێ لمێ ئماوم تمك تمك دەكما وەهما قسمەی وایە جماری شووڕ،

 خەڵممك و دایممدەنێ فەیسممبووكەكەی و ئینسممتا لەالپەڕەی و دەیخمموێنێتەوە بەخمموا گمموتم دوایممی بممكەمەوە، بمماڵوی و چیرۆكێممك
. مەشممێوێنە لەخممۆت ژیممان چیممیە؟ پممێ ئێممرەت خەڵكممی. كچەتیممو حەیمماچوونە بممزانن؟....بممزانن بمما دەی... باسممە چ دەزانممن

 ئەو سممەیری تممۆ. بێممتەوە لەكممۆڵم بمما. هممی  نممابێتە چممی؟ دەبێممتە شممێواوترەكەی لەوە. نیممیە خممۆش زۆر ئێسممتاش. نایشممێوێنم
 دەبمێ مانمدوو زۆر یەكێمك كاتێمك ئیمدی چیمیە؟ دروێمنە چمووزانم ممن جا دروێنە؟. هاتۆتەوە دروێنە لە دەڵێی! پرخەپرخەی

 بێمتە وەخمتە شمانوپیلەم ئەو وایە جماری ممن ئەرێموەاڵ. هماتۆتەوە تمایپكردن لە دەڵێمی نماڵێم خۆ... دەڵێن بۆ ئاوای شتێكی
 و دەسموێ ملتمان مۆرەی هەموو دەكەن مۆبایلەدا بەو سەر ئەوەندە دەیگوت. مۆبایلە ئی دەیگوت جیرانمان تەهای دكتۆر. دەرێ
 لەكمیس بمۆ هماتووە و هەلمێكە چیمیە، ژیان... نا بۆ جا... بەتەما... چیم بەتەمای تازە ببم با دەی. دەبن ئارترۆز تووشی
 جما دەیگموت رۆژە ئەو. بەربمۆتەوە بمۆی ئاسممانەوە لە بڵێمی وەك نووسماوە گمولەوە بەو نمیم كەرە شمیرنە من خۆ. بدەم خۆمی
 قسەی ئەوە كەرە، هەی كچێ چییە؟ خیانەت گوتم بكەم؟ لێ خیانەتی دەبێ چۆن كردووە پێ مێردم خۆم دڵی بە من خوشكێ
 كەیموان بە مێمردت نمابەدڵی بە تمۆ خمۆ. نماكەم وا شمتی ممن دایمكەكەم بمكە دەكەی چ بمڕۆ تۆ گوتی چی؟ خیانەتی پیاوانە،
  دەكەی؟ لێ خیانەتی بۆ نەكردووە،

 
 دەچمم دەڵمێ و دەكا بەخۆیدا ئاوێك ماڵێ گەیشتەوە هەر چی؟ كەیوانی كەیوان، كەیوان،. تێگەیەنم كەرە ئەو ناتوانم زانیم
 بممۆ ئەتمماریم و دەكمما مۆبایلەیممدا ئەو بەسممەر سممەری ئەوە دێممتەوەش كە. دێمممەوە و دەكێشممم نێممرگەلەیەك برادەرەكممانم الی بممۆ
 رۆژەی ئەو خمۆزگە. بموو باشمتر تۆزێمك سمەرەتاكان. نەكەوتمووە وێمم دەسمتی دەبێ مانگیش سێ. نییە من لە ئاگای خۆ. دەكا
. كمرد وام هیچوپمووچە شمێرزادە ئەو داخمی لە وەاڵهمی چمی؟ وردبموونەوەی ئماخر. ببووممایەتەوە ورد لێی زیاتر تۆزێك ناسیم
. دێنمین بمۆ ژنمت بۆخۆممان گوتوویانە خوشكەكانی. نەبوون رازی خوشكەكانی گوتیان كرد؟ وای بۆ ها؟ بوو كەم چیم من باشە
 ئەو. نممایەین بەماڵتممدا تاهەتممایە ئیممدی بێنممی، كممچە ئەو گوتبوویممان. بێممتەوە ئممێمە لەگەڵ تممۆ ژنممی دەبێممتە ئەوەی دەبممێ

 ئێمموە دەمگموت. دەكمرد قسممەم خوشمكەكانی لەگەڵ دەچمووم نەبمێ هەر كردبمما باسمی نەكمرد، بمماس منمی لەگەڵ خمۆ خموێڕییەش
 پممۆل، نەهمماتبووە كە رۆژەی ئەو... نەكردبممایە واشممم رەنممگە چممووزانم... تممێكمەدەن لممێم بەاڵم دەبممم، وا مممن دەوێ چۆنتممان
 گیمانم بمۆ نەممردم؟ چمۆن. نمایەتەوە و دەكما ممارە ژن شمێرزاد ئەممڕۆ: گموت مامۆسمتای بە مماهیر. بموو توند زۆر دڵم لەخۆوە

 سمڕ... بموو سمەیر دەرێ؟ نەچموومە پمۆل لە و نەگریمام و نەكمرد هماوارم یەكبەخمۆم و زاڵبمووم بەسمەرخۆمدا چمۆن دەرنەچوو؟
 و گموت چیمی مامۆسمتا نەمزانمی... نەمما لەخمۆم ئاگمام... بڕیم لێ هەناسەی و خوارێ هاتە پۆلەكە میچی كرد هەستم. بووم
 لە. كمردەوە بیمر وام... رێمگەیە باشمترین تمۆڵە... همی  دەكمرێ؟ چ كردبمایە؟ چمیم دەی. بمووم كماس. بوو تەواو دەرس چۆن

 لە ئماوا ئیتمر. چمۆنە كەیموان نەبموو گرینمگ بمۆم. بموو كەیموان لە رق زۆری چونكە دەكەم، كەیوان بە مێرد گوتم ئەو تۆڵەی
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 دیتبموون زۆریشمم. نەبموو خۆشەویسمتی و حەز مەسمەلەی. دەكەم باسمیان دیمكەدا كماتێكی لە بمگەڕێ، دیمكەی وردەكارییەكانی
 گوتم. دەكەم قسەیەش ئەو ببوورە... گووخواردن كەوتوونەتە ساڵ دوو یەك پاش و كردووە مێردیان بەخۆشەویستی ئەوانەی

. ئمارامی و رێمز لە پمڕە ژیانیمان. دەبما پمێ ئیرەییان دنیاش هەموو پێكنەهێناوە، ژیانیان خۆشەویستی بە براژنم و كاكم خۆ
. ناكما لەگەڵ شەڕیشمم. بموایە شمەڕمان ئمێمەش خمۆزگە. ئاسمایین وردەشمەڕانە ئەو خمۆ بەاڵم دەیمانبێ، نمابێ، شەڕیان ناڵێم
 ئمارامە ئەو بڵمێم؟ پمێ چیمی دەی. كە دێمم چمایەك مەكە كەر خمۆت دەڵمێ و پێمدەكەنێ. نماڵێ هی  دەشیڕێنم بەسەریدا چیی
 بمممۆ نمممامەم ئەوەوە لەالی قەت: گممموتم. دەنێمممری بۆمیمممان مێمممردەكەتەوە تەنیشمممت لە كە ناممممانەتە لەو حەزم: دەڵمممێ زۆڵە

 ئەی. ئێسمتا بەتانییشن یەك بن لە دڵنیام. حەوشە نەچوویتە سەرمایە بەو خۆ بەاڵم دەكەی، درۆ ناڵێم: گوتی. نەناردووی
 وا قسمەی بێشەرمە هێندە نابێ، گێڕانەوە بۆ دەكرد؟ چیت بوایەی ئەو جێی لە تۆ جا گوتم... بوایەم ئەو لەجێی من خۆزگە
 بە دەنووسمی، وشمەیەكم كە. دەكمرد كتێبمانەی و فەلسمەفی قسمەی زۆر سمەرەتاكان. نماڵێ پمێ وات شتی خۆت مێردەكەی دەكا
 دڵممت سمفرەی نماكرێ خمۆ بێگمانەی، تۆ ئاخر گوتم دەكەی؟ قسان بەپارێزەوە وا بۆ: گوتی جارێكیان. لێكیدەداوە باردا سەد
 ئەوەی بەبممێ دەخەون بەتانییەكممدا بممن لە كە مێممردانەن و ژن ئەو بێگممانە شممێتە، هههههههههههههممه: نووسممیبووی. بممكەمەوە بممۆ

 كەسمێكی بەالی هۆشمیان و كمامە هەر جووتبوونیانمدا كماتی لە كە مێمردانەن و ژن ئەو بێگانە... بجووڵێ یەكتر بۆ هەستیان
 بێگانەین؟ لێك چۆن المە، دڵت هەمیشە كە تۆ و تۆیە الی دڵم هەمیشە كە من. دیكەوەیە

 
 تۆیە؟ الی دڵم چووزانی تۆ جا: گوتم

 
 كمردووە، لەبیمر منت كرد هەستت رۆژێك هەر. نەكەیەوە من لە بیر بدە هەوڵ هەستای كە بەیانیان تكایە باشە، زۆر: گوتی
 ...بنێرە بۆ نامەیەكم كورتە تكایە

 
 جاروبمارەش و دەكمردەوە شمت زۆر لە بیرم هەڵدەستام لەخەو كە جاران خۆ. دادەنام لەسەر شوێنێكی دەیكرد، قسەیەكی هەر

 ئەو. ئەوە الی بیمرم هەڵدەسمتم خەو لە هەر كمردووە، قسەیەی ئەم لەوەتەی ئێستا دەكەوتەوە، بیر ئەوم شەوێی قسەیەكی
 جاروبمار راسمتە، گەڕا؟ گیمانم لە تەزوویەك داوە، سماڵوەكەیم وەاڵممی هەر بۆ نەبێ، سیحرباز... سیحرباز سیحربازە هەتیوە

 قسمەم بموو جمار دووەم پێمموابێ كە رۆژەی ئەو تما... پێموانەبموو قەت بەاڵم دەكمرد، وێنەكمانیم سەیری ئینستاگرامەكەی لە
 .دەدۆزنەوە یەكتر زوو شەپۆلن یەك لەسەر داڵنەی ئەو جا دەنێرن، یەكتر بۆ فرێكانس و شەپۆل دڵەكان: گوتی كرد لەگەڵ

 
 دەدۆزنەوە؟ یەكتر چۆن: گوتم
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 نمامە چماوەڕوانی سماتێك هەمموو كاتەوە لەو ئیدی. دێ گیانیاندا بە تەزوویەك بكەوێ، یەك بەر شەپۆلەكەیان هەر: گوتی
 . دەبن یەكتر شەپۆلێكی و
 
. دەكمرد نامەكمانم سمندووقی سمەیری یەكسمەر نەبموو بەخمۆم مۆبمایلەكەم دەدایە دەستم جارێكی هەر. كردم متووی قسەیە بەو
 ئاگمای خمۆم گمێلەی ئەو خمۆ. خۆشە زۆریش چی، پێوەبوونی. بووم پێوە تەواو. دڵەڕاوكێ بە بوو خوو، بە بوو لێم وردە وردە
 دەڵمێ هەر. نماوێ دیمكەی شمتی خمۆ. تێمدەكەم بۆ چای هەر. دەشكێ ملی تا بیكا با. ئەتارییە خەریكی هەر. نییە دنیایە لە
 چماوی هێشمتا ئەهما. هەسمتا ئەوە. دەدەممێ چمای بەرمیلێمك رۆژێ. دەبمێ ئەوەنمدە هەر داواكەی هەمموو دەكما خموا... چا. چا

 خمۆ باشمە ئەرێ بكما؟ ئەتماری هەر ئەو بڵێی ڕاستی بە تۆ... ئەویش بڵێی تۆ. مۆبایلەكەی بۆ دەستەكوتەیەتی هەڵنەهێناوە
 بمڕوا دەزانمێ؟ وا شمتی گمێلەش ئەو یمانی هما؟ بمێ؟ سمەریدا لەبمن چیمی بڵێمی تۆ دانەنابوو؟ مۆبایلەكەی لەسەر رەمزی جاران
 دەكا؟ من گێلەی ئەو مەدحی ئەوەندە بۆ شیرین باشە ئەرێ. هەڵناهێنێ سەریش هەر تۆ مێردەی ئەو: دەیگوت شیرین. ناكەم
 كممێ. بەسمتەزمانە نەكەم لممێ گوممانی لەخمۆوە بمما. هەڵمدەقەنم سممەری پێسمتی وەاڵهمی. بممێ بەسمەرییەوە چمماوم هێنمدێ دەبمێ

 ئەو وەك نماڵێ كمێ جما نەبمێ؟ دیمكەی همۆی ساردوسمڕییەكەی بڵێمی تمۆ بكما؟ شل ئاوا ساردوسڕێكی بۆ خۆی گێلە من هێندەی
 بە زۆریمش مماوەیەكە... نمازانم نەبمێ؟ وا كەیموانیش دەكما، خۆی ژنەكەی بە گاڵتە هەر و گەرموگوڕە ئاوا من لەگەڵ سەیەی
 دێ، لمێ ژنمانەی عەترێكمی بمۆنی كمرد هەسمتم رۆژە ئەو ئەرێ نێرگەلەكێشمان؟ بمۆ بچێ بەڕاستی بڵێی تۆ. دێ خۆیدا دەوری
 دەکەم؟ ممماڵوێرانە لەو گوممان لەخممۆڕا بمۆ ممن ئەی،. دابمموو لەخمۆی بمۆنەی ئەو شممیرین جارێمك پێمموایە. بمموو ئاشمنا بمۆنەكە

 هێشمتا و بمووەوە رۆژ ئەوە... ئەی... ئاگمام همی  خمۆ. گمێلم زۆر خمۆم دەكەم هەسمت كەچمی بموو، گێل پێ ئەمم من چووزانم،
 ...بنووسم سەیە ئەو بۆ مااڵوییەك با.... نەنوستووم

 
 ...باوەشێك... دڵەكەم بای
 

 ٢١١٨ ئۆکتۆبەریی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 سەربردەی شانۆنامەكانی چێخۆف
 

 (بێباوكی)شانۆنامەی 

 
 میریمی ئەرشمیڤی بە و دۆزرایەوە 7171 سماڵی لە و چیخۆف مەرگی پاش ساڵ شانزە شانۆنامەیە، ئەم دەستنووسەكەی نەسكی

 كە یەكەم دەفمتەری الپەڕەی یەكەممین. دووراون لێمك دەزوو بە كە دەفتەرە یازدە نەسكە، ئەو. ئەسپێردرا سۆڤیەت یەكیەتیی
 وەك. بمووە بمزر ممی"یەكەم پەردەی چموارەمی دیمەنمی" تێیمدا دەفمتەرە ئەو هەر نۆیەمی الپەڕەی و بێ شانۆنامەكە ناوی دەبێ

 نمامە راگرتنمی تمایبەتی سمندووقێكی" ئازۆف رووسیا" بانكی مۆسكۆی لیی لە دەڵێ، سۆڤیەتی و رووسی ئەدەبناسی لێچیكۆڤی
 پاڤلۆڤنممای ماریمما. بممانكەكە مشممتەرییەكانی بممۆ كممردووە تەرخممان گەواهێراتیممان و خشممڵ و بەهممادار قەواڵەی و بەڵگەنممامە و

 پممێش سممااڵنێك. دۆزرابممووەوە لەوێممدا مممیە"بێبمماوكی" دەسنووسممی ئەو و هەبممووە سممندووقێكی بممانكە لەو چێخممۆفیش خوشممكی
 .نووسیویەتی گەنجێتی بە چێخۆف كە دەكرا مەزن شانۆنامەیەكی باسی رووسیادا میدیاكانی لە نەسكە، ئەو دۆزینەوەی

 
 لەو: "كمرد فەوتماو شمانۆنامەیەكی چەنمد بە ئامماژەی تێیدا و باڵوكردەوە خۆی بیرەوەرییەكانی چێخۆف براكەی ،7111 ساڵی

 بەنماوی تەنزێكمی و( بێبماوكی) نماوی بە گەورەی دراممایەكی بموو، دواناوەنمدی یەكەممی پمۆلی پماڤلۆڤی  ئمانتۆن كە سااڵنەدا
 ئممێمە ئەوەی بممۆ مۆسممكۆ نمماردە تاگممانرۆگەوە لە هەردووكیممانی و نووسممی( هەسممتابوو خەو لە زوو مریشممكە نەبمموو لەخممۆوە)

 زانكمۆ، بمۆ مۆسمكۆ بمۆ همات پماڤلۆڤی  ئانتۆن كە دواتر بەاڵم راگرت، خۆم الی هەدووكیانم زۆر ماوەیەكی من. بیانخوێنینەوە
 ...".دڕاندنی و وەرگرتمەوە لێی
 

 و نووسمراوە مۆسمكۆ لە بەڵكموو تاگمانرۆگ، لە نەك كە دەكما، دیمكەش گەورەی شمانۆنامەیەكی باسی بیرەوەرییانەدا لەو هەر
 لە بموو پمڕ كە نووسمی دیمكەی گەورەی دراممایەكی مۆسمكۆ، لە مانەوەیمدا سماڵی دووەم لە پاڤلۆڤی  ئانتۆن: "فەوتاوە ئەویش
 لەبەر نەسممكێكیان كممردم لممێ داوای بممراكەم... شممەمەندەفەر بەر دەخسممتە خۆیممان كە ژنممانەی ئەو و تفەنممگ شممەڕە و ئەسممپدز

 ئەوكممات كە پمماڤلۆڤی  ئممانتۆن... بێممتەدەر سممینەم لە دڵممم بمموو خەریممك هەژابممووم وا لێهەڵگممرتنەوەكەوە بەدەم هەڵگممرمەوە،
 پەسمندی بەشمكم یەرمۆلۆڤما، خماتوو الی بمردە دراممایەی ئەم خمۆی دەسمتی بە بموو، پزیشكی كۆلێژی دووەمی ساڵی قوتابیی
 چیمی دەزانمم ئەوەنمدە گوتبموو، براكەم بە چیی یەرمۆلۆڤا نازانم. بكات نمایشی شانۆ سەكۆی لەسەر خۆی سوودی بە و بكات

 لەو. هەڵمدا تمووڕی و دڕانمدی و بمراكەم الی هماتەوە شمانۆنامەكە: چموو فیمڕۆ بە كێشمابووم لەبەرگمرتنەوەكەی بمۆ زەحمەتی
 ".بووەوە زیندوو ڤانیادا خاڵە لە دواتر كە ماوە، ڤینیتسكی ناوی تەنیا درامایە
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 و بێبماوكی: فەوتانمدووە هەردووكیمانی و نووسمیوە گەورەی شمانۆنامەی دوو گەنمج چێخمۆڤی دەڵێ پاڤلۆڤی  میخاییل جۆرە بەو
 كە 7171 سممماڵی دواتمممر. نەمممماوە لەبیمممر نممماوەكەی بەاڵم گرتمممووەتەوە، لەبەری پممماڤلۆڤی  میخاییمممل كە دی شمممانۆنامەیەكی

 لەبەری ئەو كە شممانۆنامەیەیە ئەو رێممك ئەوە گمموتی، پمماڤلۆڤی  میخاییممل باڵوكممرایەوە، چێخممۆف باڵونەكممراوەكەی شممانۆنامە
 .گرتبووەوە

 
 الویمی هەڕەتمی سمااڵنی ئمی كە گمۆڕێ هماتە شانۆنامەیەك باسی چێخۆف، مەرگی ساڵوەگەڕی دەیەمین بۆنەی بە 7171 ساڵی

 لە نەناسممراو واژۆیەكممی بە یەكێممك ئەوكممات. باڵوكممرانەوە نمماوەرۆكەكەیەوە لەبممارەی وتممار و بیممرەوەری گەلممێ و بممووە نووسممەر
 گوتبمووی نووسمیبوو،" چێخمۆڤ نەناسمراوەكانی شمانۆنامە" بەنماوی تێروتەسمەلی وتمارێكی ممدا"رووسمیا هەواڵەكمانی" رۆژنامەی

 .نەبووە بەدڵی یەرمۆلۆڤا كە دڕاندووە نەسكەی ئەو بەڵكو نەدڕاندبوو، شانۆنامەكانی ئەسڵیی دەستنووسی پاڤلۆڤی  ئانتۆ
 

 شمممانۆنامە نەسمممكەی ئەو پێیوابممموو نووسمممی،( 7171) چێخمممۆفەوە كۆبەرهەمەكمممانی لەبمممارەی كە تەفسمممیرێكدا لە بالۆخممماتی
 سمااڵنەدا لەو رێمك: "دەڵمێ ئماوا ئەو. بن یەك هەر لەوانەیە دەدا، پێ ئاماژەی پاڤلۆڤی  میخاییل كە" بێباوكی" و دۆزراوەكە
 زۆر تازەكمار نووسمەرێكی كمۆمەاڵیەتیی بماری و روانمگە هەڵسمەنگاندنی و تێگەیشتن بۆ كە خۆی مەزنەكەی شانۆنامە چێخۆڤ

 7171دا نووسمراوە و تما سماڵی  7117تما  7111نی سمااڵ لە كە ممیە"بێبماوكی" رێمك شمانۆنامەیە، ئەو. دەنووسمی پێویستن،
 ."باڵونەكراوەتەوە

 
 بمراكەی دا 7111ی ئۆكتمۆبەری 71لە  كە چێخمۆڤ بمۆ نمامەیەكە بەدەستهاتووە، شانۆنامەیەی ئەم شوێنپێی باوەڕپێكراوترین

 ممن. دەكەی( بێباوكی) باسی تۆ: "نووسراوە تێیدا و تاگانرۆك بۆ ناردوویەتی مۆسكۆوە لە پاڤلۆڤی  ئالێكساندر واتە دیكەی
 و ئممازیز بەالیەوە چەنممدە نووسممەرێك رۆڵەی كە دەزانممم خممۆم ئەزممموونی بە. كردبمموو لممێ بێممدەنگیم ئانیەسممت بە ئێسممتا تمما

 دەكمرێ، بەدی تێمدا توانمای و بەهمرە( بێبماوكی) شمانۆنامەكەی دیمەنی دوو تەنیا ناشارمەوە لێت... بۆیە هەر. خۆشەویستە
 بەرهەمە ئەم وایە بماوەڕم چمونكە بمێگەرد، و پماك دەڵمێم بمێگەرد، و پماك دانێ وای. نەبێتەوە درۆیەكە یەك لەسەر ئەگینا

 دەكمرد هەسمتت لێبمێ ئاگمات ئەوەی بەبمێ رادەیەك تما ئەگەرچی خۆشت... هەڵیوڵیوە زواڵڵەوە و پاك ئیمانێكی قوواڵیی لە
 همی  لەمەودوا ئیتمر كە چەشمت ئمازارت و بەكارهێنا نووسینی بۆ وزەیەت هەمووە ئەو كەچی گەورەیە، درۆیەکی دراماكەت كە

 بەاڵم بمكەم، بمۆ شمانۆنامەكەت باسمی قمووڵتر داهماتوودا لە ئاممادەم لێبێ، حەزت ئەگەر هەڵبەت... نانووسی شانۆنامەیەك
 چممار بەاڵم نممین، دڵ بە قسممەكانمت دەزانممم. بمموون رەق و تمماڵ وا قسممەکانم لەوەی دەكەم لممێ لێبوردنممت داوای تەنیمما ئێسممتا
 ".دایتەوە وەاڵمم من و پرسیت تۆ چییە،
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 هماوپێچی كە نامەیەشمدا لەو و نماردووە تاگانرۆگەوە لە شانۆنامەكەی گەنج چێخۆڤی كە دەردەكەوێ روونی بە نامەیەوە لەو
 پماڤلۆڤیچیش ئالێكسماندر و" كێشماوە ئمازاری و كمردووە ماندوو پێوە خۆ زۆری و نووسیویە ئەشیەوە بە" نووسیویەتی كردووە،

 نممامەكەی لە. بنووسممێتەوە شممانۆنامەیە ئەو وەك شممتێكی دیسممان بتمموانێ ئەو لەوەی هەبممووە گومممانی خۆیممدا وەاڵمەكەی لە
 كە خممراوە كەوانممیش نێممو لە و گەورە نەك نووسممراوە گچممكە پیتممی بە" بێبمماوكی" وشممەی پیتممی یەكەم پاڤلۆڤیچممدا ئالێكسمماندر

 .شانۆنامەكە ناوی یان ناو واتای بە ئاماژەیە دیارە جوان
 

 دەستنووسممە شممیكاری و تمماوتوێ هەروەهمما و چێخممۆڤ ژیاننممامەی بە پێوەندیممدار راسممتییەكانی و بەڵممگە بممواری لە لێكممۆڵینەوە
 دەستنووسمەی ئەو و مۆسمكۆ نێمردراوەتە تاگمانرۆگەوە لە یەی(بێبماوكی) دەقمی ئەو كە دەكماتەوە پشتڕاست ئەوە دۆزراوەكان،

 دەستنووسمەكانی پێكگرتنمی. بمن بەرهەم یەك هەر نەبمووە، تێمدا یەكەمی الپەڕەی و دۆزرایەوە شانۆنامەیە لەو 7171 ساڵی
 دوو ئەو نێمموان لە جیمماوازییەك همم  كە دەكمماتەوە روونممی شممانۆنامەكە، دەستنووسممی لەگەڵ چێخممۆڤ ی7111و  7111سمماڵی 

 كە دەكمات بەهێزتمر بۆچموونە ئەو دەچن، لێك هێندە دیكەوە هێماكانی و زمان و رێزمان رووی لە بەڵكو نییە، دەستنووسەدا
 مممی"نێكراسممۆڤ" مەرگممی بە ئاممماژە شممانۆنامەكەدا لە لەوەش، جممگە. كممردووە تەواو تاگممانرۆك لە شممانۆنامەیەی ئەو چێخممۆڤ
 كە دەڵمێ" مماراش زاشمر" گمۆرانیی پالتنمۆڤ هاوسمەری ساشمای یمان( هەشمتەم دیمەنمی دووەم، پەردەی) كمراوە رووس شاعیری

 سمەر وەرگێمڕدراوەتە 7111دا ممردووە و زاشمر مماراش رێمك سماڵی 7111سماڵی  دیسەمبەری لە نێكراسۆڤ دەزانین سوور ئێمە
 بەاڵم شمانۆنامەكە، نووسمرانی مێمژووی دەستنیشمانكردنی سمەرچاوەی بكمرێنە رێمكەوتە، دوو ئەو نماكرێ دیارە. رووسی زمانی
 .دابێ رووی 7111 ساڵی پاش كە نابین وا رووداوێكی تووشی مدا"بێباوكی" سەرانسەری لە ئەوە لەبری

 
 شمانۆنامەیەی ئەو واتە یەكێكیمان، كە نووسمیبێ، دژبەیەكمی تەواو دراممای دوو سماڵدا چموار لە تموانیبێتی چێخمۆڤ ئەستەمە
 قۆنمماغی بمموو خەریممك ئەو ئەوكممات دەزانممین كە بەتممایبەتی بممێ، گەورە شممانۆنامەی دوو هێنممدەی گەیشممتووە، ئممێمە بەدەسممت

 وابموو قەول دیمكەوە لەالیەكمی دەكوشمت، لمێ زۆری وزەیەكی و كات ساڵ سەری تاقیكردنەوەكانی و دەكرد تەواو دواناوەندیی
 گرینگتمر، ئەوانەش هەمموو لە و كۆلێژەكان قورسترین لە بوو یەكێك ئەوكات كە پزیشكی كۆلێژی بچێتە خوێندن بۆ چێخۆڤ
 "بێبماوكی" نماوی لەگەڵ تەواو دامەزرێنمراوە، لەسمەر شانۆنامەكەی بناغەیەی ئەو و شانۆنامەكە ناوەڕۆكی و بیر و هزر هێڵی
 .دەگرێتەوە یەك دا
 
 لە". رووسممیا باشممووری پارێزگاكممانی لە یەكێممك... رووداو شمموێنی: "نووسممیویەتی كە دانەر روونكممردنەوەی بممدەینە سممەرنج بمما

 ئەزممموونی بەرهەمممی و هەیە دەوروبەریممیەوە و تاگممانرۆگ هەممموو بە پێوەنممدیی دراممماكە، بممابەتی كە دەبینممین شممانۆنامەكەدا
 لەگەڵ دەژیممن، تێممدا شممانۆنامەكەی كەسممایەتییەكانی كەشممەی و شمموێن ئەو. دواناوەنممدی قوتممابییەكی وەك چێخممۆڤە ژیممانی
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 خمماوەن رووسممیا باشممووری لە پارێزگممایەك: دەگممرێتەوە یەك نۆزدەیەمممدا سممەدەی حەوتەمممی دەیەی كۆتاییەكممانی تاگممانرۆگی
 ...و" گەمژەكان جیهانی" پارە، دەسەاڵتی مایەپووچەكان، مەیخانەدارە و بازرگان و مڵكدارەكان بەردەخەڵووز، كانگای

 
 پێوەنممدیی دەكمما، بمماوكی یممادی تممووڕەییەوە و رق بە پالتنممۆف: منممدااڵنە و باوكممان چممڕی مشممتومڕی باسممی شممانۆنامەكەدا لە

 ئەوە شمەرمە پێیمان تریلتسمكی منمداڵەكانی چاوقمایمییە، و بێشمەرمی هەمووی دەوڵەمەندەكەی، باوكە لەگەڵ گەنج گالگلیفی
 شممیاوی نیممیە وایممان بمماوكێكی چممونكە شممێواوە و ئمماڵۆز منممداڵەكان دۆخممی... بێممزارە خممۆی كچەكممانی لە شممێچربۆك باوكیممانە،
 .دەگرێتەوە یەك ناوەرۆكەكەیدا لەگەڵ تەواو شانۆنامەكە می"بێباوكی" ناوی دواجار و بێ رێزگرتن

 
 ئەم بممێ، لەبیممرم جێممیەی ئەو تمما: "نووسممیبوو ئمماوای( بێبمماوكی) لەبممارەی وتارێكممدا لە پمماڤلۆڤی  میخاییممل 7171 سمماڵی

 مممن كە كممات ئەو. بمموون درێممژ زۆر دیالۆگەكممانی و كممراوە ئامممادە فەرەنسممییەكانەوە مێلممۆدرامە نممموونەی رووی لە شممانۆنامەیە
 رووداوە لەبەر و دەمنووسمییەوە جما سانسمۆر، فەرممانگەی بمۆ هەڵگمرمەوە لەبەر نەسمكی دوو وابموو قەول بووم، منداڵ هێشتا

 ."دەبڕا هەناسەم وابوو جاری سەرسوڕهێنەرەكانی
 
 لەسممەر تاگممانرۆگ كە كاریگەرییممانەیە ئەو دی واتممایەكی بە و سروشممت رەنگممدانەوەی هەرەزۆریممدا، بەشممی لە( بێبمماوكی) 

 حەوتەمممی دەیەی هممونەری لە هێشممتا چممۆن تازەكممار درامانووسممێكی كە دیممارە پێمموەی جمموان بەاڵم دانمماوە، گەنجیممان چیخممۆڤی
 شمانۆی و ئەدەبیمات بمۆ شمانۆنامەكە، هەوێنمی واتە" خماپووركراو همێالنەی" مەسمەلەی ئەوكمات. نەبووە رزگار رابردوو سەدەی
 ڤینیتسمممێڤ بێممموەژنەكەی مممموڵكی دەوڵەمەنمممدەكان لە یەكێمممك لێمممرەش دەبینمممین وەك هەر نەبممموو، نممموێ بمممابەتێكی رووسمممیا

 ئەم بەاڵم بەئەنیەسمت، شمانۆنامەی و گاڵتەجماڕی و مێلۆدرامما سمەر دەبمردرێتەوە سەرەداو گەلێ بێباوكییەوە، لە. دەكڕێتەوە
 كە دەخماتەوە بیمر ئەوممان بەرخەكمانی و گمورگ و دارسمتان شانۆنامەی دوو النیكەم و سترۆڤسكی بوارەوە زۆر لە شانۆنامەیە
 .نووسراون دەیەیەدا لەو هەردووكیان

 
 دۆڕانمممدنی و خمممۆبەكەمگری تووشمممی ئیتمممر و نمممادۆزێتەوە نممموێیش بممماوكی نیمممیە،" باوكمممان" ئایمممدیای بە بمممڕوای كە پالتنمممۆف

 بە ئەو ئەلمهەق شمانۆنامەكەدا لە و تێمدەگەن لێمی دیمكەش خەڵكمی نە و تێمدەگا لەخمۆی خمۆی نە ئەو. دەبێ متمانەبەخۆیی
 ئماوێتەی لەبزێكی بە و( سێیەم دیمەنی یەكەم، پەردەی. )دەزانن ئێمە سەردەمی سەرلێشێواویی پێناسەی و روخسار باشترین
 دەموسمممماتەكانی لە یەكێممممك لە ئەو. دەكەن بەراوردی هاملێممممت لەگەڵ جممممارێ و چاتسممممكی لەگەڵ جممممارێ تمممموانج و تەوس

 لێمرەدا نووسمەر بەاڵم ،(چوارەم دیمەنی دووەم، پەردەی) كەی؟ و بكا من بە گاڵتە هەیە كێ بەاڵم: "دەپرسێ خۆخواردنەوەدا
 .هەیە ساردوسڕی و مۆن نیگایەكی بەڵكو پێناكەنێ،
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 نیمیە، خۆیمدا ئەدەبیمی پێشمینانی لەگەڵ وێكچموونێكی همی  نەك گونمد، مامۆسمتاكەی واتە سەرەكی پاڵەوانی" بێباوكیدا" لە
 شمانۆنامەكەی كەسمایەتییەكانی بماقی لە ئەو. نموێیە شمتێكی تەواو خۆیشمی دەوروبەری و ژیمنگە لەگەڵ پێوەنمدییەكەی بگرە

 .بێ باشتر هەمووان لە نییە شەرتیش بەاڵم گرینگترە، و زیرەكتر و تێگەیشتووتر
 

 و سەیروسممەمەرە كەسممایەتیی. دەبێممتەوە پمماتە چێخۆڤممدا بەرهەمممی زۆر لە دواتممر واتاكممانی، و هانممدەر( بێبمماوكی) زایەڵەی
 چێخمۆڤ، دواتمری شمانۆنامەكەی لە دەچمێ، تێمدا دواتمر كە" بێبماوكی" سەرەكیی پاڵەوانی باوەڕی بێ و بێئامانج و پڕوپووچ

 .دەبێتەوە زیندوو ئیڤانۆڤدا لە واتە
 

 و كمردووە كییەكەیەوەسمەرە پماڵەوانە نماوی بە شمانۆنامەكەیان ئەورووپییەكمان، بەتمایبەتی" بێبماوكی" وەرگێڕەكانی زۆربەی
 سمممەرەكیی تێممممی و نووسمممەر بنەڕەتیمممی ویسمممتی و همممانە لە ئەوان ناولێنمممانە، بەو ئممماخۆ بەاڵم". پالتۆنمممۆڤ" نممماوە ناویمممان

 دوورنەكەوتوونەوە؟ شانۆنامەكە
 

 ٢١١٨ نۆڤەمبەریی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
 
 

 :ئەوانەی لە رۆژە تاڵەكاندا دەستیان گرتووم، تا هەم لەبیریان ناكەم
 

 گیان هاوار كاك م 7111 ساڵی سەختەكانی رۆژە پەنای و پشت و هاوڕێ
 
 وام چیمی و نەكمردووە نیشمتمانەكەم و نەتەوە بمۆ همیچم ممن ئماخر كرد، شەرمەزاری بە هەستم پۆستەت ئەو خوێندنەوەی بە
 خممماڵە ئێممموە وەك خۆشەویسمممتی و بمممرا گەورەیمممی كە نەبمممێ ئەوە بمممم، لممموتفە هەممممووە ئەو شمممیاوی كە نەهممماتووە دەسمممت لە

 .دەنرخێنن بەرزیان و دەدەن لەقەڵەم بەهێز خاڵی بە الوازەكانیشم
 

 و دڵممگەرم پێتممان چەنممدە كە كردبمما ئەوەم باسممی و كردبممایە تممۆم گەورەیممی سوپاسممی زووتممر دەبمموایە ئەمەگ بممێ منممی ئەوە
 . دڵخۆشم
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 و دۆزیبمۆوە خمانوویەكم پێشمتر رۆژ دوو. هەولێر هێنایە كۆیەڕا لە سیپاڵم و ماڵ كە ناچێتەوە لەبیر هەرگیز نیوەڕۆیەم ئەو
 تێگەیشممتم، و دەكممردم سممەیری هەر شممۆفێرەكە دابەزانممد، شممتومەكمان كە. نەدابمموو كرێیەكەشممیم هێشممتا و گرتبمموو كممرێم بە

 پمێ زیماترم بموایە پمێ زیماتر لەوەم بمم موشمكڵۆزمەت گموتم و دەرمهێنما بموو پمێ دینمارییەكم هەزار دە نا گیرفانم لە دەستم
 كموێ لە خمانوو كرێمی: گوتی خێزانم. ژوورێ چوومە بەتاڵ گیرفان و دڵپڕ منیش و رۆیشت ئەو. بێ گیانت نۆشی بڕۆ. دەدای
: گموتی كمرد تەلەفمۆنی نەجماڕی جەممالی كماك دەمەدا لەو رێمك بخمۆین؟ چ بكەوە لەوە بیر رایخەین، با جارێ گوتم بێنین؟
  وەرتدەگرن؟ بزانە بچۆ دۆزیویەتەوە بۆ ئیشێكم

 
 هەولێمممر رۆژنممامەی لە قمممادر سممەرۆ كممماك رۆژهەاڵت روونمماكبیرانی سممەر رەحمەتمممی سممێبەری و چەتمممر پێشممتر، حەفممتەیەك

 و نەدامممێ مووچەیممان یەكەم مممانگی دوو ممماڵی و كمارگێڕی برادەرانممی ئەگەرچممی. دینممار هەزار 111 مممانگێ بە دایمەزرانمدبووم
 وەاڵممی ئەویمش و دانیشمفەڕ حەسمەنی كماك بمۆ نماردم و نووسمی هەجموێكم چموارینە ممن هەتا. نەهاتووە تۆ مەعاشی گوتیان
 ژیام؟ چی بە مانگە سێ ئەو ئەی بەاڵم. درا پێ مەعاشێكم مانگدا سێیەمین لە و كردەوە ئاگادار سەرۆی كاك و دامەوە

 
 گۆڤماری لە تمۆ ئۆفیسمەكەی بمۆ هماتم هەسمتام و هێنما رێكخسمتن مماڵ لە وازم كردم، بۆ تەلەفۆنی كە نەجاڕی جەماڵی كاك

 همماتم كە. دەڕەوێنممنەوە لەدڵ جەهەننەمممت ترسممی ئیممدی وا نیوەڕۆیممانەی لەو. بمموو هەولێممر گەرمممی نیمموەڕۆیەكی. هەڵبمموون
 بیممر هەرگیممز رۆژەم ئەو ئیممدی. نەبممێ دیممار روخسممارمەوە بە دا هەوڵممم بەاڵم. بمموو برسممیم هاوكممات و تینمموو و وشممك گەرووم

 گۆڤمارەكە گوتمت و دانمام لەپمێش ئماوی پەرداخمێ و چایەك عومەر و كردم لێ پێشوازیت برایانە و خۆمانە زۆر كە ناچێتەوە
 نەجماڕی جەمماڵی كماك( پێیمان بە هەر) مماڵێ گەڕامەوە لەوێوە كە. بكە كار لێرە نووسین بەڕێوەبەری وەك و خۆتە گۆڤاری
 شمەش. خۆممان الی دەچیمنەوە ئێموارێ نمانی بۆ گوتی و كرد ساڵوی. رووخۆش و گەش هەمیشە وەك. دەهات ئێمە ماڵی بەرەو
 .نادرێ مەعاش زوو وا. بێ پێ ئەوەت با گوتی هێنابووم بۆ دیناریشی هەزار سەد
 

 :برایانە و هاوڕێ ئەو پیاوەتیی و چاكە و ناچنەوە لەبیر هەرگیز رۆژانەم ئەو نایەشێنم، سەرت
 

 دانیشفەڕ حەسەن حاجی
 قادر سەرۆ كاك
 شاسواری مییداد كاك
 

 ئازیز ئەحمەدی هەردی كاك و ئەحمەد كاروان كاك و جەنابت
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 ئەوانەی ئەگینما. نەكمردوون باسمم و كمردووە كمڕ لمێ خۆم كە منە، ئەمەگیی بێ نیشانەی ئەوەش ئیتر. چاومدایە لە هەم تا
 دەسممتی ئەوانەی. بممكەم باسممیان پمموختی بە و وردی بە دامنمماوە و كممامە هەر همماتوون، هانممامەوە بە ئەسممتەمەكاندا رۆژە لە

 بمۆ تایبەتیمان شموێنێكی بیرەوەرییەكانممدا نووسمینەوەی لە و ئەمەگمداریانم هەتمایە تما بوون، یارمەتیدەرم و گرتووە منیان
 . كراوە تەرخان

 
 فێمر ئێموە لە شمتیش گەلێمك بموو، ژیمانم شمیرینی سمەردەمێكی من بۆ لەوەی جگە بووم، خزمەتتاندا لە ساڵەی سێ ئەو ئیتر
 .بكەم پێوە شانازیتان دەبێ كە من ئەوە بۆیە بووم،

 
 ٢١١٨ی دێسەمبەری ٩

 
---------------------------------------- 

 
 

 سەربردەی شانۆنامەكانی چێخۆف
 

 لە جادە گەورەكەدا

 
 سممملۆڤۆدا گۆڤمممای لە چێخمممۆڤ مەرگمممی سممماڵوەگەڕی دەیەممممین بمممۆنەی بە 7171 سممماڵی یەكەمجمممار پەردەیمممیە تممماك درامممما ئەم

 سمەردەمی ئمی كە نەسمكەی ئەو. كمرا نممایش مۆسكۆ دەوری شانۆییەكانی هۆڵە لە یەكێك لە ساڵەیش ئەو هەر و باڵوكرایەوە
 رادەسممتكردنی رێكەوتممی و كممراوە مممۆر سممەربەرگەكەی كە سانسممۆرە فەرمممانگەی دەستنووسممی لەبەرگیممراوەی نووسممینەكەیەتی،

: بەسمەرەوەیە 7111ی سمێپتەمبەری 71و رای بەرپرسمی پێوەندیمداری بە رێكەوتمی ( 7111ی ئایاری ساڵی 71)شانۆنامەكە 
 نووسمممراوە سانسمممۆری بەرپرسمممی. زانمممراوە نەگونجممماو بە واڵت شمممانۆی سمممەكۆكانی لەسمممەر نمایشمممكردن بمممۆ شمممانۆنامەیە ئەم"

 ". نیلكهایم كایزرفێن دراماتیكەكان،
  

 سمەر مەیخمانەیەكی رووداوەكە كاتی و شوێن: "نووسیوە خۆی ئیدارەكەی سەرۆكی بۆ جیادا راپۆرتێكی لە فەرمانبەرە ئەو هەر
 خۆیمان ئەوەی بمۆ كۆبموونەتەوە مەیخمانەكە لە كە زیمارەتكەرانەدا و رێبموار و بەرەاڵ و جۆراوجۆر خەڵكە ئەو لەنێو. رێگەیە
 قەرز بە دەپممماڕێتەوە مەیخمممانەچییەكە لەبەر كە لەگەڵە مایەپووچیشمممیان مڵكمممدارێكی رۆژ، بمممكەنە شمممەو و بمممكەنەوە گەرم

 ." بكرێ نمایش و سەكۆ سەر بچێتە نابێ بۆوەی قێزەونە رەشبینە شانۆنامە ئەم من رای بە... بداتێ مەشرووبی
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 .دەكرێ چاپ سانسۆرەوە فەرمانگەی دەستنووسی نەسكی رووی لە شانۆنامەكە چاپەیدا، لەم
 

 نمۆڤەمبەری لە پماڤلۆڤی  ئمانتۆن. نووسمرابێ دا مم7111 سماڵی پماییزی لە ئێتۆدرامماتیكە ئەم كە وێمدەچێ بەڵگەكمان بەپێی
 بنێمرم، بمۆ چیرۆكتمان كۆمەڵێمك ناتوانم حەفتەیە ئەم جاران، جاری بەپێچەوانەی: "نووسیبوو لیكین بۆ ئاوای ساڵێدا ئەوێ
 بممۆ بێنممرخ و بچممووك زۆر شممتێكی خەریكممم: بممووم دیممكە كممارێكی خەریكممی ڕادەیەكممیش تمما و بمموومە نەخممۆش بەردەوام چممونكە

 ..."دەنووسم شانۆ سەرسەكۆی
 

 مم0880 سمێپتەمبەری لە كە"  بەرهارێمدا لە" بەناوی وەرگرتووە خۆی چیرۆكێکی ناوەڕۆكی لە كەڵكی ئێتۆدەدا، لەم چێخۆڤ
 مڵكممدارێكی سممەربردەی یممانی چیممرۆكەكە سممەرەكیی كێشمەكێشممی و رووداوەكە شمموێنی. باڵوبممووەتەوە بۆدیلنیكممدا گۆڤمماری لە دا

 كممابرای الی خممۆی خیانەتكممارەكەی هاوكممات و خۆشەویسممت هاوسممەرە وێممنەی و ملمموانكە كە مەشممرووبە متممووی و بەاڵلێممدراو
 لە هەر شمانۆیە ئەو. دەگێمڕێتەوە رووداوەكە ئینجما و دەناسمێتەوە خمۆی ئاغاكەی رەعیەتێك و دادەنێ بارمتە بە مەیخانەچی
 .كراوە زیاد لێ هێندەی چوار چیرۆكەكەش چاو لە و كراوە دەستكاری تۆزێك و وەرگیراوە" بەهارێدا لە" چیرۆكەكەی

  
 (دەنگی قوو)كالخاس 

  
 رێكەوتمی و باڵوكمرایەوە و چماپ سمزۆندا ئەدەبیمیەكەی كەشمكۆڵە لە 7111 سماڵی یەكەمجمار قموو، ئماوازی لە تاكپەردەیەك

 ئامادە سانسۆر فەرمانگەی بۆ كە شانۆنامەكە دەستنووسی نەسكی .مە7111ی جانیوەریی 77چاپەكەیشی  روخسەتی دەرچوونی
 .ماوە كرابوو،

 
 بموو هاوكمات بڵێمی دا دەكمرێ -7111دا یان لە یەكەم رۆژەكمانی سماڵی  -7111رۆژەكانی ساڵی  دوا لە ئێتۆدراماتیكە، ئەم

 بەنمماوی( 7111 نممۆڤەمبەری) پێترزبۆرگممدا رۆژنممامەی" ئەدەبیممیەكەی گۆڤممارە لە كە چێخممۆڤ چیرۆكێكممی باڵوبمموونەوەی لەگەڵ
 .نووسراوە كاڵخاس

  
 هەر كە نووسمیوە كمورتم شمانۆنامەیەكی: "نووسمیبوو خمۆی هاوڕێكمانی لە یەكێمك بۆ دا م7111 جانیوەری لە پاڤلۆڤی  ئانتۆن
 لە هاوكمات و بكما چماپی سمزۆن كەشمكۆڵی وایە قەول چونكە... دنیا درامای بچووكترین... دەخایەنێ دەقەیەك بیست پازدە

 جمگە چمونكە ئاسمانترە، گەورە بەرهەممی خوڵیاندنی لە بنێڕا لە كورت بابەتی نووسینی. باڵودەبێتەوە واڵتیشدا سەرانسەری
 لە نووسممیوە، درامممایەكەم دەوێ؟ دیممكەی چیممی پیمماو ئیتممر. بەدەسممتدێنێ سممەركەوتنیش سممەر، دێممتە رەخممنەی كەمتممر لەوەی

 ".دەقەدا پێنج و سەعاتێك
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 سمممۆتلۆیدۆڤ تێیمممدا كە دووەمەكەی بەشمممی بەبمممێ بڵێمممین، وردتمممر و كمممورتكراوەیی بە شمممانۆنامەیەك سمممزۆندا، كەشمممكۆڵی لە
 چماپ دەخموێنێتەوە، جۆراوجۆرەكان شانۆنامە بەشی هێندێ و خۆی الوێتیی سەردەمی هونەرییەكانی چاالكییە بیر دەكەوێتەوە

 .كرابوو
  
 نەسمكیان دوو ،"كمۆرش" شانۆی سەكۆی سەر بچێتە" قوو ئاوازی" بوو بڕیار وا كە ئەوەی بۆنەی بە دا7111 ساڵی كۆتایی لە

 داڤیمدۆڤی بمۆ پێوەنمدییەدا لەو كمات ئەو هەر چێخمۆڤ. سانسمۆر فەرممانگەی بنێمردرێتە ئەوەی بمۆ گمرتەوە شانۆنامەكە لەبەر
 ئەو نەسمكی دوو ئێسمتا و هەڵگمرنەوە شمانۆنامەكە لەبەر دانیشماند براكانمم ماڵێ، گەڕامەوە تۆوە لەالی كە دوێنێ: "نووسی

 ."سانسۆر فەرمانگەی بنێردرێنە كە دەنێرم بۆ شانۆنامەیەت
  

 .چیكی و سێربی و پۆڵۆنی و ئەڵمانی و بولگاری زمانەكانی سەر وەرگێڕدرایە قووەكەی ئاوازی كە بوو زیندوو چێخۆڤ
 

 ٢١١٨ دێسەمبەریی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
 
 

 !ئەگەر مافی دەنگدانم هەبوایە لە باشوور
 

 شۆڕشمگێڕەكانی و نیشمتمانپەروەران لە قسمەم رووی لێمرەدا هەیە، دەنگمدانیان ممافی و باشموورن لە رۆژهەاڵتیانەی ئەو زۆرن
 :رۆژهەاڵتە

 
 :بەاڵم بكەوێ وەپێشت نییە بۆی كەس و خۆتە مافی دەنگدان

 
 دەبمموومەوە ورد لێممی جمما پاڵێوراوانممدا، ئەكمماونتی و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكممان بە دەگەڕام هەبمموایە، دەنگممدانم مممافی مممن ئەگەر
 گرینمگ بمۆم ئیتمر بكمات، مەحكمووم ئیسمالمی كۆمماری مووشمەكییەكەی هێرشمە هەبمووە غیمرەت ئەوەنمدەی پماڵێوراو كام بزانم

 .دەدا بەو دەنگم رێك حیزبێكە، چ بە سەر نەدەبوو
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 همی . بێت حیزبێك هەر بە سەر جا. نەبووە هەڵوێستێكی هی  فەرمی بە كە كەسێك بە بدەن دەنگ شەرمە وەاڵهی كەوابوو،
 .نییە قبووڵ پاساوێك

  
 لەشفرۆشممەكانی سممیغەی بممۆ نەداتممێ ڤیممزەت رۆژێ سممبەی و بڕەنجممێ لممێ ئیسممالمیت كۆممماری دڵممی ئەوەی نیگەرانممی تممۆ كە دەی

 .كێی خۆتە كەیفی. بدرێت پێ شۆڕشگێڕانت دەنگی نیت ئەوە شیاوی ئێران، شیمالی
 

 ٢١١٨ی دێسەمبەری ٢١
 

---------------------------------------- 
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 ١٠٢٩" بابەتی ساڵی
 

------------------------------------------------ 
 
 

 ئافەرین رێبین جەمال و دەربازشێرزادی هونەرمەند
 
 جا
 

 .دەكەن ئێوە وەك هەبێ، غیرەتیان دیكەش هونەرمەندەكانی ئەگەر
 

 كە بەنمدە همونەرەوە بەو ژیانمت هەمموو هەیە، هونەریمت بەهرەی و هونەرمەندی تۆ. هونەرە نەبێ نرخی واڵتەدا لەم ئەوەی
 راگەیانمدنەوە و میمدیا بەنماوی كەالكخمۆر مشمەخۆری دەزگمای كۆمەڵێمك كەچمی دەكەیت، نیشتمانە ئەم گیانی و رۆح خزمەتی

 .ناگرن لێ رێزێكت هی 
 
. بمكەنەوە بماڵو بمۆت بیمت تەلەفزیمۆن فاڵن منەتباری دەبێ كەچی دەكەیت، كلیپ و تۆمار گۆرانییەك خۆت گیرفانی لەسەر تۆ
 یمان خمۆی كلیپێكمی بمۆ هونەرمەنمد لێمرەش. دەژیمن هونەرەكەیان و بەهرە بە پێگەیشتووەكان واڵتە هونەرمەندی حاڵێكدا لە

 و بمكەن پمێ خێرێكمی بەشمكم بكمات كۆمپانیمادا دەیان ماڵی بە سەر الرەمل و سەركز یان دانیشێت، عەلی ساجی لەسەر دەبێ
 .بدەن یارمەتییەكی

 داوای و كوردسممممتان پەرلەمممممانی بەردەم دەچممممنە دەخەن وەڕێ كەمپینێممممك هەبممممێ، غیرەتیممممان كممممورد هونەرمەنممممدانی ئەگەر
 ممافی هونەرمەنمد ئیزنمی بەبمێ كە رادەگەیەنمن، راگەیانمدنیش كەناڵەكمانی هەموو بە و دەكەن كۆپیڕایت یاسای چاالككردنی
 .نییە بەرهەمێكیان هی  باڵوكردنەوەی

 

 رێزتمان پووشمێك هێنمدەی كە مەبمن بازرگان تەلەفزیۆنی كۆمەڵێك الی سەركزی و منەتبار ئەوەندە. بێنن سواڵە لەو واز دە
 ....بەشكم دەی. بن غیرەت فێری جەمالەوە رێبین و دەرباز مامۆستا لە ئەمجارە بەشكم دەی. ناگرن

 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٤
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 پێی بڵێم؟
 

 خمۆی دەممی لەپمێش چماو ئەوەی بەبمێ عەرزی، سمەر نەگەیشمتبووە القێكمی هێشمتا دابەزی، كە. بوو بەدەستەوە پرێسكەیەكی
 . دانیشتبوو چەپم شانی تاكەكورسییەكەی لە ئەو. بووین ترۆمبێلەدا لەو بوو سەعات سێ. فڕین دوور دوور نیگای بكا،

 
 دەكمرد، سمەیریم هەرچمی. دەیبماتەوە خەونمووچكە و دەدا وەنەوز دەكمرد هەسمتم جاروبمار. دانمابوو كۆشمی لەسەر پرێسكەكەی

 دایكمم تمیەح. دەهات قسانەی بەو گاڵتەم من. شۆڕشە باشترین خوێندن. بخوێنە كوڕم،: گوتی دایكم. دەكەوتەوە بیر دایكمم
 لمێ ئاگمام. دەگموتەوە ئەوەم لەبەرخۆمەوە منیش دەگوتم، پێ وای جارێكی هەر. شۆڕشە جوانترین نا، باشترین ئەشق نازانێ
 لەگەڵ قسمەی سمەری تازە. ئەوێ دەگەنە دیكە سەعاتێكی دوو گوتی، ئەویش ماوە؟ چەندی: گوت خۆی پێش ژنەكەی بە بوو
 . ترۆمبێلەكە دەرەوەی ڕوانییە شووشەكەوە لە و گرێدایەوە خەمەكانی پرێسكەی ئەو دابەزی، ژنە كە دامەزراندبوو، ژنە ئەو
 

 سمماڵە هەشممت. لەوێممیە كمموڕەكەم گمموتی كە لێبمموو گمموێ ئەوەنممدەم هەر مممن. دەهممات ویرەویرێكممی خممۆیەوە لەبەر جاروبممار
 بە بموو و دەستیپێكرد تەقە نەگرتبوو، ئامێزم لە تێر و نەكردبوو ماچێكم هێشتا. بوو شەو هاتبوونەوە، ساڵێك. نەمدیتووە
 بەاڵم بمووە برینمدار گوتیمان هێنما هەواڵیمان سمبەینێ. رۆیشمتن ئیمدی. نەدەناسمییەوە خمۆی ساحەبی سەگ. تەقە و راكەڕاكە

 دی ژنەكەی. ممماوە کە بمموومەوە دڵنیمما. نمماردبوو نممامەیەكی جارێكیممان. نەمممدیتەوە شممەوە ئەو پمماش. نیممیە قممورس بممرینەكەی
 هەر وێمدەچوو. ببمۆوە كماڵ خماڵەكە. بموو چەنماگەی لەسەر كەوگی خاڵێكی. خوارێ خزیبووە شانی لەسەر رەشەكەی چارشێوە

 شمینێكی خۆیمدا دڵمی لە دەتگموت. رادەژانمد خۆی و دەبزووت لێوی خۆیەوە لەبەر. نەبێ ئەم بەسەرهاتەكەی و قسە لە گوێی
 هەر ئەم رێ، كەوتەوە تمرۆمبێلەكە كە. نەكرد مااڵواییەكیشی و دابەزی. هەیە دابەزین گوتی نەبرد، زۆری. دەگێرێ بێئامان

 بەدی منمدا چماوی لە ترووسمكاییەكی بڵێمی وەك گێمڕا، چماوی جماران دوو یەك. دەڕوانمی لێمی و دابمووەوە ئماوڕی بەدوویدا وا
 چیمتە؟ پەلەی. نیمیە زۆر گموتم بگەینمێ؟ مماوە زۆرممان بابەكەم: گوتی و چرچەكەی لێوە سەر هاتە زەردەخەنەیەكی كردبێ،
 كێ؟ الی و كوێ دەچیتە

 
 تمۆ هاوتەمەنی گوتی و هەڵكێشا قووڵی قووڵ ئاهێکی. گێڕایەوە منیش بۆ سەرلەبەری گێڕابووەوە دیكەی ژنەكەی بۆ ئەوەی 

. بموو فریشمتەیەك نەبموو، كموڕ. كموژرا تۆپبارانێكمدا لە گەورەتمرم لەو. ممابوو ئەوەم هەر. بێمنم بمۆ ژنمی بوو لێ حەزم. بوو
 خزانممدە خۆیممان خەڵممك. شممڵەژاند گونممدەكەمانی گرمەگممرم كتمموپڕ. بمموو پمماییزێ ئێمموارەیەكی. دەكممرد لممێ شممەرمی خممۆی بممابی



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

271 
 

 دەگەیەنێمتەوە خمۆی هەڵەداوان بە و نماگیرێ پمێ خمۆی بمێ جێمیەك هەر لە ئێسمتا كوڕم خالیدی زانیم من. ژێرزەمینەكانەوە
 ئمۆقرەم. دەبموو خەسمتتر جار بە جار تۆپبارانەكە گرمەگرمی. دەرێ كێشا سەرێكم و دانا قایم لەجێیەكی منداڵەكانم. ماڵێ
. دی هیچمی و مماوم دنیمایە سمۆدرەی بمۆ هەر مماوم؟ بمۆ نمازانم ممن. نەمێنم رۆڵە یاخوا. بێ كوێر دایكت ئەی. نەمابوو لەبەر

 و مانممدوو و تممۆزاوی و دابەزیممم لەوێ منممیش كە بمموو ئمماوا ئێمموارەیەكی. پسمماندین قسممەكانی هەودای دی كەسممێكی دابەزینممی
 نمازانم، دا؟ خمۆی لە و گریما چەنمدە و كمرد چیمی ممن دوای دایكمم نمازانم. ناساند خۆمم و بنكە یەكەم گەیاندە خۆم شەكەت

 ئەو ئمماهی لە ئممێمە بڵێممی تممۆ. نەدا ئمماو و نممان لە دەمممم و نەخۆشممكەوتم سمموێیانت لە حەفممتەیەك گمموتی هممات، سمماڵەی ئەو
 دەموچماویم چرچولۆچەكمانی سەیرێكی. نازانم بكا؟ چ دەبێ مرۆڤ بكەین؟ چ ئەی. ئیدی دایكە چووزانم، بین؟ رزگار دایكانە
 نمازانم بێ، كوێر دایكەكەی: گوتی. ببۆوە لوولپێ  سەر بەسەرو و هاتبووەخوارێ الجانگیدا بە سپییەكەی قژە لەپسێك كرد،
 كموڕی لە ئاگمای بماب. بموو تۆپبماران. گەوزی خموێن لە خمۆم چماوی پمێش لە. دەژیم بۆچی ئەو دوای من نامرم؟ بۆ ماوم؟ بۆ

 حەوشمە دەرگمای بەر گەیشمتەوە بمووم، چماوەڕێی و دەرێ هێنمابووە ژوورەكە دەرگمای لە سمەرم بموو، لێی چاوم نەمابوو، خۆی
 لە و همات گمرمەیەك دەرێ، نەهاتە دەمی لە تەواو قسەكەی. بیست لێ ئەوەندەم هەر. ژوورێ بچۆوە: گوتی و گەیشتێ هەر
 . بوو ون لێم دووكەڵدا و تۆز
 

 دایكمت. دەرێ نمایەتە و سمەختدایە جێیەكی لە گیان. بوو رەش رۆژی. گەیاندێ خۆم هاوار هاوار و لەخۆدان بە. نەما هۆشم
 پمێش دووكەڵە و تمۆز و گمرمە ئەو و چماومە لەپمێش هەر دیممەنە ئەو تێمپەڕی، بەسمەردا سماڵی بیسمت ئەوە. رۆڵە بێ كوێر
 . بەرنادەن چاوم

 
 توێ توێ دڵی پرێسكەی و دەكوڵی ناخەوە لە بێدەنگ و دەیباراند. نەدەبوو گیر چاوییەوە بە فرمێسك قسانەدا ئەو لەگەڵ

 ئەوەنمدەی داهماتووە چماوی ممووقرایی. چمووە چماوی سمۆمای مەجید رەحمان ئامینی دەیگوت، جارێ هەموو دایكیشم. دەكردەوە
 بە دایكممی چمماوی پممێش لە. نەهمماتەوە هەر و بممرد ئێمموارەیەك قادریممان. بمموو جیرانمممان ئەویممش. بممێ كمموڕی قممادری چمماوەڕێی
 زینمدانی لە گوتموویەتی و كمردووە باسمی عەجەمێمك كموڕە گوتیمان پمار. كمرد خموێن شەاڵڵی سەروگوێالكیان تفەنگ قۆنداغە
 جممواب هممی  مممانەوە، لەوێ حەفممتەیەك چمموون، هەسممتان برازاكممانی و دادەئممامین. بممووە لەگەڵ ناونیشممانە بەو یەكممێكم ورمممێ
  خوایە؟ بكەین لێ چ هەناسەساردە دایكە هەمووە ئەو. هاتەوە هەناسەساردی بە. نەبوو

 
. داوە ئماوڕی و كمرد ماشمێنەكە دەرەوەی لە چاوێكی و دیكەی رانەكەی سەر خستییە و هەڵگرت رانەی ئەو لەسەر پرێسكەكەی

 قۆڵبەسمت رەشمبگیرێكدا لە مێردەكەی. دەست گرتەوە بەسەرهاتەكەی هەودای. نا یان دەگرم لێ گوێی نەبێ گرینگ بۆی وەك
 بەخێمو ممااڵن جلشمۆریی بە منمدااڵنەم ئەو ممن. چماوەڕوانیم هەر و نەزانمی سمۆراغیمان ئێسمتایە كە ئێستاش دەیگوت كرابوو،
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 نەمێنمێ دایكمت. بموو جموانەمەرگ ئماوا خالیمدم بمم كموێر ئەی. هەیە خۆیمان حماڵی و مماڵ و دامەزراون باشمە كچەكمانم. كرد
 . بمرێ دایكەكەت. گەڕاوەتەوە مردن لە جار سەد ئەویش ماوە، لوقمانم. ماوە ئەوەم هەر. نامرم بۆ نازانم! نامرم بۆ. رۆڵە

 
 تەمەنممی لە لوقمممان: گمموتی و سممڕییەوە چاوەكممانی گۆشممەی و لممووتی سممەری دەسممماڵەكەی لكممی بە. نەمممدیتووە سمماڵە هەشممت
 .تۆدایە

 
 دروشمممی. دەنووسممی شممیعری. دەچمموو و دەهممات رۆژ و شممەو. بمموو شممێت لوقمممان تێممداچوو، ئمماوا خالیممدم كە. هەڵگممرت چەكممی

 وەاڵ دە: گموتی. نەدا شمتانە لەو خمۆ پماڕامەوە لەبەری. پێچمابوو توورەكەیەكەوە لە تفەنگێكی هاتەوە ئێوارەیەك. دەنووسی
 هەممموو دەیممدركێنێ؟ چممۆن بكمما وا كماری یەكممێ رۆڵە گمموتم. دادڕی خممۆمم یەخەی. دەدەیمن پاسممداراندا بممنكەی بەسممەر ئەمشمەو
 دەكەی؟ وا بمۆ كڵیشمەتەوە؟ چووەتە كێ. دەكەن داوەوەت بە رەفییەكانت رۆڵە. بێنە واز خوا بۆخاتری كوڕە. دەردێنن نینۆكت

 نینمممۆكم و نەگیمممرێم دەتەوێ ئەگەر: گمموت ئەوەنمممدەی هەر. بیسممت كەممممی ئەو و گمموت زۆرم ممممن تممۆ بەسمممەری رۆڵە خمموا بە
 بممۆم جەرگممت و دێ پێمممدا بەزەییممت ئەگەر. مەڵممێ هممی  رامنەكێشممن ماشممێندا دووی بە و نەكەنەوە لممێ گۆشممتم و دەرنەكێشممن
 ئەویممش دەیكمموژن ئێموە ئەوەی ئمماخر بەاڵم دەبمم، بێممدەنگ رۆڵە باشمە گمموتم. بكەیمن كارەكانمممان بما مەكە دەنگممێ دەسمووتێ،
 گوتبمایە بەوی ئەویمش دەڵێمی من بە چۆن تۆ وەك ئەو دایكی با دەرەهات، چاوی گوتی. هەیە منی وەك لێیەوماوی دایكێكی
 پمێ ئازاریمان و گیمانلەبەرن. هەیە منمداڵیان و ژن هەیە، خوشمكیان و دایك كوشتنیان بچیتە دەستداوەتێ چەكت تۆ ئەوانەی

 . ماڵیان سەر نەچوومەتە من خۆ. دەگا
 

 دەتگموت بموو قسمەزانێك. نەدەبمڕییەوە لێمی خمۆ دەكمرد وەسمەری كە. نەدەهماتم دەروەسمتی خمۆ مەالیە، دەتگموت كوڕم، ئەدی
 بەخموای رۆڵە، چمووزانم. خمۆم وەك دەبمێ نەزان و گێل ناینێری،. لێدێ ئاوای خوێندنێ، دەنێرییە كوڕ ئەوەتا. مەال مەالیە
 مێمردم نە منمیش، چارەڕەشمیی. خۆیمان كاسبیی و كار ناوەتە سەریان ئەوە هەیە، كوڕی شەش جیرانم كەریمی سۆفی سەدییی

 .شوكرانەبژێرم خوایە... كوڕم نە و ما
 
 لە و نووسمماند سممینگییەوە بە پرێسممكەكەی تونممد. خمموارێ دەهمماتە لەچمماوی فرمێسممكی هممۆن هممۆن و دەگێممڕاوە شممتانەی ئەو

 دەكەم ممااڵن كمارەكەریی و جلشمۆری و نمانكەری و دەكەم بمۆ سواڵت سمایل، گوتی، دایكم. كرد دەرەوەی سەیری پەنجەرەكەوە
. نەچمموون بەگوێممدا قسممانەم ئەو منممیش. نەخمموێنی نمماكەم ئممازا گەردنممت و نمماكەم حەاڵڵ لممێ مەمكانەمممت ئەو شممیری. بخمموێنە
 باشمە. گیمراوەتەوە یەك لەبەر دەڵێمی ژیانممان لێكمدەچن؟ چەنمدە بەسمەرهاتەكانمان كە سەیر تۆ چی؟ شتی و چی خوێندنی

 دەسمتێك: گموتی و داوە ممن لەالی ئماوڕی دیسمان. لەدڵمدایە تمۆی ئازارەكمانی رێمك دەكەی، كەس هەر بۆ خۆت دەردەدڵی بۆ؟
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 هەر بۆخۆشمیان. رەنمگەیە لەو حەز زۆری. خماكییە رەنگەكەشمی. داوە دوورین بە بۆ هێمن وەستا الی جوانم كوردیی جلوبەرگی
 حەزم هەر و لەبەرمممدایە ئەوەتمما ئێسممتاش. بمموو رەنممگە لەو حەز چەنممدەم منممیش. خمماكی رەنگممی. دەكەن لەبەر رەنممگە ئەو

 بە بممنەوەش لە و گممۆرانیبێژەكە دەدایە شاباشممێكم و بممادەدا سممەرچۆپیم دەسممرەی و دەكممرد لەبەرم كە ئەودەم بەاڵم. لێیەتممی
 و دەرهێنما وێنەیەكمی و نما بماخەڵی لە دەسمتی. زەوییەم ئەو سەر پادشای من دەتگوت دەكرد، كچۆاڵنم سەیرێكی چاو سیلەی
 لوقممان، دەیگموت ئەو كە. هەژیمرە ئەوە خۆ ئەی. پسا دڵم و جەرگ بەندی كرد، سەیرم كە. كوڕمە لوقمانی ئەوە ئا: گوتی
 خمولێكی لە جمار یەكەم. ناسمیبووم بموو سماڵ دوو ممن. نەدەچموو هەژیمردا بەالی خەیماڵم دەكمردەوە، خمۆم مردنی لە بیرم من

 پێمیەوە دەكرد قسەی كە. چاوشین خورمایی، سمێڵ بااڵبەرزی تیشكەڵەی كوڕێكی. دیتم سیاسیدا وانەی دەورەیەكی و راهێنان
. نیمیە خوێنمدەواریی همی  دەكمرد هەسمتت بموایەی تووشمی ئاساییدا حاڵەتی لە هەڵبەت. خوێندووەتەوە كتێب زۆری بوو دیار
 گموتم. پێمدەكەنی ئینجما"... فتمیلە بە بەاڵم روونە، ئاسمۆ: "بموو ئەوە قسەی سەروبنی. رابنێ شتێكەوە بە خۆی نەمدی قەت
: گموتی ببمووم، خەنمی پێی منیش و ببوو تێكەڵ لەگەڵم بوو دەمێك ئیدی كە رۆژێكیان دەكەی؟ شتانە بەو گاڵتە بۆچی ئەتۆ
 سمەگبابە ئەو وایە جماری بەاڵم وام، ئێسمتاش بووم چۆن هاتم كە رۆژ یەكەم وەك و نەبووە لەرزۆك باوەڕم. نیم بێباوەڕ من
 لە خمواردووە سموێندم. دەبمم بێمزار شمتێك هەموو لە دەكا كتێبی و زل زل قسەی و مایك پشت دەچێتە م هێنا یەكێكی ناوی م

 ...  هەڤاڵ ماڵی
 

. نمایەم گموتی. واڵت دەرەوەی دەچیمنە بەهمارە ئەم بمكە ئاممادە خمۆت. نەبێ بەوانە كارت گوتم. دەدەم شەقانی وەبەر بیبینم
 دەگەڕێمتەوە ئیمدی و پێشممەرگایەتییەتی رۆژی دوا ئەممڕۆ پێیوابموو بەیانیمان هەمموو بموو سەیر. دەڕۆینەوە و نەماوە زۆرمان

 .خۆی زێدەكەی
 

 پێشمی نەمتوانیبموو كە ببینمێ فرمێسمكە ئەو و دەیناسمم بكما هەسمت دایكمی نەبوو لێ حەزم و هەڵگرت وێنەكەی لەسەر چاوم
 تاسمەو و ئماوات هەممووە بەو رێمگەیەت هەممووە ئەو بڵمێم. بڵمێم دایكمی بە چ ئێسمتا دەبوو. كردبوو لێڵ چاومی پێش و بگرم
. دەیڵمێم ئما بیڵمێم؟ بڵمێم؟ پمێ چمۆنی گوتبما؟ پمێ چمیم دەكەوی؟ خاڵیمدا هەواری بەسەر بەداخەوە بڕیوە، حەژمەتەوە و حەز
 رادەسمت خمۆی و ئەودیمو چمۆتەوە و رایكمردووە گۆیما كە باڵوبمووەوە وا پێشمدا لە. بێسەروشموێنە. نییە دیار دەبێ مانگ شەش

 .كردووەتەوە
 

 كەسمم نماكەم حەز بێتاقەتم. دەیخۆمەوە چۆمە دەم لەو دەچم گوتوویەتی و بیرە دوو داوەتە دەستی ئێوارەیەك گوتیان دوایی
 و شمار نێمو چمووبێتە نەكما گوتیمان گەڕان، بەنمدیخانەكانیش و خەسمتەخانە تەنمانەت. نەگەڕێمن لێی نەما شوێن. بێ لەگەڵ
 هەممووە ئەو دەی. نەخێمر. دەرەوە دەنماردە هەر هەواڵێكمی یەكێكمدا بە گیرابمایە ئماخر بەاڵم. گیرابمێ و قەومابێ لێ شتێكی
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 كەوت؟ وەبەردڵمم ناسمیم، كە فێمرگەوە لە بڵمێم پێمی بڵمێم؟ پمێ چیمی بمكەمەوە؟ روون پیمرەژنە ئەو بۆ چۆن مەگەرە و ئەگەر
 بڵمێم پێمی تەقەكمردن؟ بمۆ فێمرگە بەرانمبەر شماخەكەی داوێنمی چمووینە پمێكەوە جماریش چموار سمێ و خۆشدەویسمت زۆرم بڵێم

 و نیمیە دیمار ئێسمتا بڵمێم پێمی چمۆن گوت، ئەوانەم ئەگەر باشە ئەی بووم؟ لەگەڵ منی گوندەكەتان هاتینەوە كە ئەوجارەش
  نازانێ؟ سۆراغی بە كەس

 
 ئەویمش و بگمرم لمێ گموێی چماوەڕێیە وا هەر كرد هەستم ماوەیەدا لەو و بكەمەوە ال نەمدەوێرا و دەڕوانی دەرەوەم لە وا هەر
. دادەبەزیمم هەر منمیش. دابەزێ دەبموو ئەو شموێنەی ئەو گەیشمتینە كوێدا بە و چۆن نەمزانی. بكا بۆ خۆیم خەمەكانی باسی
 تونمد پرێسكەكەی و هەڵێناوە سەری و كردووەتەوە كووڕ پشتی دیتم،. بڕۆم لەگەڵی نەبوو ئەژنۆم تینی كردم هەرچی بەاڵم

 .دەڕوا ئەوێ بەرەو و بەدەستەوەیە
 

 ٢١١٩ فێبریوێریی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
  

 
 گرەو

 
 ئازادی و ژیان حیكمەتی لە پڕ چیرۆكێكی.... چیخۆڤ جوانی لەڕادەبەدەر چیرۆكێكی لە بەشێك،

 
٢ 

 
 دێنماوە میموانییەكی و دەكمرد ئەمسەرئەوسمەری خمۆی كارەكەی ژووری لە پیرەكە بانكدارە ئەنگوستەچاودا، شەوێكی پاییزە لە
 هەر و هماتبوون بلیمەتەكان زۆربەی شەوێ، ئەوێ. خستبوو ڕێكی پاییزیدا شەوێكی لە لەوەپێش، ساڵ پانزە كە خۆی، بیر

 و بموون سمێدارە سمزای ممانەوەی دژی بڵێمی تما. كرا سێدارەش سزای باسی. دەكرا گەنگەشە بەجوانی گۆڕێ، دەهاتە بابەتێك
 واڵتمانی لە سمزایەیان ئەو جێبەجێكرانمی و، دادەنما ئەخالق بنەماكانی دژی و سواو و كۆن شتێكی بە سزادانەیان شێوازە ئەو

 هەمموو لە و شموێنك هەمموو لە تاهەتمایی زینمدانی كە بموون بماوەڕە ئەو لەسمەر هەندێكیان. دەزانی ناماقووڵ بە مەسیحیدا
 :دەربڕی خۆی بۆچوونی بانكدارەكەش خانەخوێ. بگرێتەوە سێدارە سزای جێی دەبێ حاڵەتێكدا
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 ئەگەر بەاڵم تاهەتمایی، زینمدانی تمامی نە و چێشمتووە سمێدارەم سمزای تمامی نە بۆخۆم من. نیم بۆچوونەدا ئەو لەگەڵ من م
 لەگەڵ پتمر تاهەتمایی، زینمدانی لەچماو سمێدارە سمزای بڵمێم دەبمێ هەڵیسمەنگێنم، بیرلێكمردنەوە بەبمێ واتە priori بمەوێ
 كممارەی ئەو هەر تاهەتممایی زینممدانی كەچممی دەكمموژێ، مممرۆڤ دەسممتبەجێ سممێدارە. تەبممایە ئینسممانییەكاندا و ئەخالقممی بنەممما
 چركەیەكمدا چەنمد لە و دەسمبەجێ جەلالدەی ئەو ئینسانترە؟ جەلالد كام بفەرموون ئێستا جا وردە، وردە بەاڵم دەكا، لەگەڵ

 دەكێشێ؟ گیانت سااڵندا چەند درێژاییی لە میرغەزەبەی ئەو یان دەتكوژێ،
 

 :دەربڕی جۆرە بەو خۆی ڕای بانگهێشتكراوەكان لە یەكێك
 
 كە هەیە، ئامانجیممان یەك ئەویممان هەمممیش و ئەمیممان هەم چممونكە ئەخالقممن، بنەماكممانی دژی سممزاكە هەردوو مممن ڕای بە ممم

 بێمبەش شتێك لە بنیادەمێك نییە بۆی حوكمەتێك هی  نییە، خوا حوكمەتێك هی  نەچێ لەبیرتان. ئینسانە كوشتنی ئەویش
 .بداتەوە پێ شتەی ئەو ڕێك نەتوانێ ئیتر م بشیهەوێ ئەگەر تەنانەت م كە بكات

 
 وەاڵمممی بڵمێ، خمۆی ڕای كممرد لمێ داوایمان كە. بموو دیممار سمااڵن وپێنج بیسمت تەمەنممی كە هەبموو، كمۆڕەدا لەو قمانوونزانێكیش

 :دانەوە
 
 یەكێمك بمێ قەرار ڕۆژێمك ئەگەر بەاڵم دەزانمم، ناتەبما و ناكۆك بە ئەخالق بنەماكانی لەگەڵ یەك وەك سزاكە هەردوو من م

 بەهمی  لەوەی باشمترە بمێ، هەرچمۆنێكی ژیمان چونكە باشترە، پێ تاهەتاییم زیندانی دڵنیاییەوە بە هەڵبژێرم، دووانە لەو
 .نەژیی شێوەیەك

 
 لە مسمتێكی و هەڵچموو كتموپڕ بموو، ئێسمتای لە بەكەفوكموڵتر و گەنجتمر ئەوكات كە بانكدار،. گەرموگوڕ مشتومڕێكی بە بوو

 :نەڕاند گەنجەكەیدا قانوونزانە سەر بە و ڕاكێشا مێزەكە
 
 .ناگری خۆ زینداندا لە ساڵیش پێنج تەنانەت كە دەكەم، گرەو ڕۆبڵ ملیۆن دوو لەسەر من! بەڕێز دەكەی گاڵتە م
 .بم زینداندا لە ساڵ پانزە ساڵ، پێنج لەبری ئامادەم من! نەگاوە درۆت دایكی ئەگەر جا م
 

 :نەڕاندی بانكدار
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 .دادەنێم ڕۆبڵەكەم ملیۆن دوو ئەوە من! برادەرینە! قبووڵمە ساڵ؟ پانزە چەند؟ م
 
 !ئازادییەكەم منیش! دادەنێن نێوەندە لەو ملیۆنەكانتان ئێوە! دەكەم قبووڵی منیش م
 

 لەدەسمت ملیۆنەكمانی حیسمابی ئەوكمات كە نمازپەروەردە، و خیرەسمەر بانكمداری. كمرا گەمژانەیە و وەحشیانە گرەوە ئەو ئیتر
 :دەیگوت و قانوونزانەكە گەنجە سەر دەخستە سەری بەردەوام نانیش لەسەر هەژا، زۆر بەڵێنە و قەرار بەو دەرچووبوو،

 خەریكمی تمۆ بەاڵم! پووشێكە من وەك كەسێكی بۆ ڕۆبڵ ملیۆن دوو كوڕە! وەرەوە وەهۆش نەچووە لەكیس دەرفەتت تا! گەنجۆ م
" سماڵ؟ چموار سمێ" دەڵمێم بمۆچی بەاڵم! دەكمڕی بەگیمان تەمەنمت ڕۆژەكمانی باشمترین لە ساڵ چوار سێ لەكیسچوونی مەترسیی
 و ناخۆشممتر زۆر دڵخمموازانە دیلێتیممی نەچممێ، لەبیریشممت! گەنجممۆ. ڕانمماگری خممۆ زیندانممدا لە ئەوەنممدەش هەر دڵنیممام چممونكە

 بەدەسممت ئممازادییەكەت و دەرێ بێممیە زینممدانەكەت لە هەیە بممۆت بڵممێن و بممێن وەختێممك. بەزۆرەملممێ دیلێتیممی لە ئەسممتەمترە
 .دێ پێتدا بەزەییم. مار ژەهری دەكاتە لێ ژیانت كەڵكەڵەیە و وەسوەسە وئە هەر بێنیتەوە،

 
: دەپرسممی خمۆی لە و دەهماتنەوە بیممر شمتانەی ئەو هەمموو و دەچمموو و دەهمات خۆیمدا ژوورەكەی لە پیممر بانكمداری ئێسمتا جما
 خمۆڕایی و همی  لە خمۆی تەمەنمی لە سماڵ پمانزە قمانوونزان پیماوێكی كە سموودێك، چ هەبوو؟ سوودێكی چ گرەوە ئەو باشە"

 سمێدارە سمزای كە بسمەلمێنێ، كەسمی بمۆ گمرەوە ئەو بڵێمی تمۆ بمكەم؟ خەسمار خۆم پارەی ڕۆبڵ ملیۆن دوو منیش بدا، لەدەست
 لە جمممگە ممممن بمممۆ كمممارە ئەو. بێمانمممایە و پمممووچ چەنمممدە. هەرگیمممز نممما، تاهەتمممایی؟ زینمممدانی لە خراپتمممرە یمممان باشمممترە،

 تەممماحی و چمماوچنۆكی ئەویممش بممۆ نەبمموو، دیممكە هیچممی خواپێممداو و تێممر بمموونەوەرێكی ئممارەزووی و هەوەس دامركانممدنەوەی
 !"دی هیچی و پارە بەدەستهێنانی

 
 قممانوونزانە كە كەوتممن ڕێممك ڕۆژە ئەو. بنووسممنەوە گممرەوەكە مەرجەكممانی دەبمموو كە كەوتەوە، بیممر میمموانییەكەی ڕۆژی ئینجمما

 لەبەر و بانكمداردا كمابرای مماڵی حەوشەی نێو لە و تەنیشتدا بیناكانی لە یەكێك لە زیندانییەكەی ماوەی تەواوی گەنجەكە
 بێمتە گۆرین بینای لە نەبێ ئەوەی مافی زیندانییەدا ساڵ پازدە لەو كە كرد مەرجیان. تێپەڕێنێ چاودێریشدا توندوتۆڵترین

 یمان نمامەیەك، نەبمێ ممافی بمێ، كەسمێك همی  دەنگی لە گوێی نەبێ هەقی بكا، قسە كەس هی  لەگەڵ نەبێ هەقی دەرێ،
 سمازێكە و كتێمب چ لە حەزی بخمواتەوە، شمەراب بنووسمێ، نمامە درا، زینمدانییەكە بە هەقەش ئەو. بگما بەدەسمت باڵڤمۆكێكی

 .بكێشێ پایپیش یان جگەرە، و بكرێ دابین بۆی و هەیبێ
 

  ئەوەیان بۆ ڕێك كە بچووكەوە، دەالقە لەو ئەویش نووسین، بە تەنیا خۆی دەرەوەی دنیای لەگەڵ هەبوو ئیجازەی ئەو،
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 هەرچمی و جمگەرە و شمەراب و نمۆتە تما بگرە كتێبەوە لە هەر پێداویستییەكانی هەموو دانا، وایان. بگرێ پێوەندی دانابوو،
 بەڵێننممامەكەی. بكممرێ دابممین بممۆی دەالقەیەوە لەو كەم و زیمماد بەبممێ دەخمما، ڕێكممی خممۆی كە لیسممتەیەك پێممی بە دەیەوێ

 كمردەوە بە گەنمج، قمانوونزانی زینمدانیی كە كردبموو، پێشمبینی جۆرێمك ورد ورد گرەوەكەی وردەكارییەكانی هەموو نێوانیان،
 دوانیموەڕۆی لە دی، واتایەكی بە و ساڵ پانزە ماوەی ڕێك كە گرت، وەئەستۆی ئەویش. تەواو تاكەكەسیی زیندانی بە دەبوو
 بممۆ ئەو هەوڵممی بچممووكترین. وەمێنممێ زینممدانەكەدا لە 7111ی نممۆڤەمبەری 71ەوە تمما دوانیمموەڕۆی  7111ی نممۆڤەمبەری 71

 ئەو مم بمێ پانزەسماڵەكە تەواوبموونی پمێش خمولەكیش دوو ئەگەر تەنانەت م گرێبەستەكە مەرجەكانی لە یەكێك پێشێلكردنی
 .نەداتێ ڕۆبڵەكەی ملیۆن دوو و هەڵوەشێنێتەوە خۆی گرێبەستەكەی دەدا بانكدار بە هەقەی

 
 دەسممت بە زۆر بمموو دیممار یادداشممتەكانی كممورتە پێممی بە بمموو، زیندانممدا لە گەنممج قممانوونزانی كە یەكەمممدا سمماڵی ممماوەی لە

 لە ئەو. دەهمات پیمانۆ دەنگمی ڕۆژ و شمەو ئەو، زینمدانی كرابمووە كە بینمایەوە، لەو. دەچێشمت ئازاری وەڕەزییەوە و تەنیایی
 شمممەراب نووسمممیبووی، یادداشمممتێكدا لە دەرهاویشمممت، خمممۆی ژیمممانی بەرنمممامەی لە جگەرەكێشمممانی و شمممەراب سممماڵدا یەكەم

 كە نیممیە ناخۆشممتر لەوە شممتێك هممی  لەوەش، جممگە. بەنممدكراوە ئینسممانێكی دوژمنممی گەورەتممرین هەوەسممیش و هەوەسممبزوێنە
 لە ئەوە كە كردبمموو، زیمماد ئەوەشممی یادداشممتەكەیدا لە. بكمما لەگەڵ قسممەی دوو نەبممێ كەسممیش و بخممواتەوە شممەراب یەكێممك

 ئەو سمماڵدا، یەكەمممین لە. دەكمما ژەهممراوی ژوورەكەی هەوای جممگەرە، دووكەڵممی چممونكە دەرێ، دەچێممتە جممگەرەش خێروبێممری
 ڕۆمانمانەی ئەو وەك بموون، سمادە و ڕووكەشمی بەرهەمێكمی كۆمەڵە گشتی بە كرا، دابین بۆی خۆی داوای لەسەر كە كتێبانەی

 .جۆرە لەو شتی و كۆمێدی و خەیاڵی و پۆلیسی ڕۆمانی یان دەكەن، ئاڵۆز دڵدارییەكی باسی
 
 بەرهەمممی داوای تەنیمما دەنمماردن، دەرەوەی دنیممای بممۆ كە یادداشممتانەیدا لەو زینممدانی و بممڕایەوە مۆسممییاكە سمماڵدا دووەم لە

 كە بوو، ساڵدا پێنجەمین لە. دەكرد كالسیكەكانی نووسەرە
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ١٢
 

------------------------------------------- 
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 هەژار و وەرگێڕانی خەیام
 

 بوو؟ سەركەوتووتر دیكە كوردەكانی وەگێڕە هەموو لە هەژار بۆچی: كورتی بە زۆر
 

 كمردووەتەوە، مانما خەیامیمان شمیعرەكانی تەنیما ئەوان بەاڵم كموردی، كمردووەتە خەیامیمان كەس چوار لە زیاتر هەژار پێش
 خەیامیمان هماتوون...  و عەونی و گۆران و سەالم سەید: دیكە شاعیرەكانی.. وەرگێڕان لە جیاوازە شتێكی ماناكردنەوە بۆیە

. ئمممازادە وەرگێڕانێكمممی كردوویەتممی هەژار ئەوەی.. كمممردووەتەوە مانمما میسمممرەعەكانیان پەیممامی بە پەیمممام و خوێنممدووەتەوە
 ئەم راسممتە. پەسندكراویشممە و بمماو شممێوازێكی وەرگێڕانممدا، جۆرەكممانی نێممو لە كە واتممایە، وەرگێڕانممی نیممیە، وشممە وەرگێڕانممی

 دەروەسمت و وەفمادار بە كەسمەوە زۆر روانمگەی لە همۆیەوە بەو و یەكەم دەقمی دەسمتەواژەكانی و وشمە ناداتە گوێ زۆر شێوازە
 هەر. خۆماڵیمانەیە و خمۆش خوێنمدنەوەكەی وەرگێمڕدراوە بۆی كە زمانەی ئەو خوێنەری بۆ خۆیدا گشتیی كۆی لە بەاڵم نییە،
 دەقممی لە كە بگەڕێممین دەسممتەواژەدا و وشممە زۆر شمموێن بە رەنگبممێ دەخمموێنینەوە، هەژار خەیممامەكەی چمموارینەیەكی كە بممۆیە

 .بن دڕدۆنگ هەژار وەرگێڕانەكەی لە كەس زۆر كردووە وای ئەوەش هەر. نین كوردییەكەدا دەقە لە بەاڵم هەن، یەكەمدا
 

 كرد؟ خەیام لەگەڵ چیی هەژار
 
 ممن دەڵمێ پێممان ئاشمكرا و روون نووسمیوە، خەیمامی كوردییەكمانی چموارینە بمۆ هەژار وا بدەین پێشەكییە ئەو سەرنجێكی كە

 لە ممن بزانمی ئەوەی بەتەممای خموێنەر تۆی ئەگەر یانی. بكەم فارسی فێرە كورد وەرگێڕی و خوێنەر وەرگێڕانە، بەو نامەوێ
 . چووی بەهەڵە كردووە، دەكار كوردیم وشەیەكی چ وشەدا فاڵنە هەمبەر

 
 :دەڵێ خەیام كاتێك وێنە بۆ
 
 برخیز تر پگه خردمند پیر ای
 تیز بنگر را خاکبیز کودک آن و

 بیز می نرمک نرم که گو ده پندش
 پرویز چشم و کییباد سر مغز 
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" وەزیمممر و میمممر و پادشممما" نممماوە دوو ئەو لەبمممری و دێنمممێ" پەرویمممز و كەییوبممماد" ناوەكمممانی لە واز چممموارینەیەدا لەم هەژار
 نییە؟ كێشە ئەوە ئاخۆ بۆ؟. دادەنێتەوە

 
 لە لێمرەدا هەژار بەاڵم ئێرانمدا، مێمژووی لە راسمتەقینەن ناوی دوو پەرویز و كەییوباد راستە چونكە. نییە كێشە من رای بە

 بەكمار وەزیرێمك و میمر و پادشا هەموو ناوی بۆ هێمایەك وەك ناوە دوو ئەو و وەردەگرێ كەڵك هێرمنۆتیكی راڤەی و زانست
 و هەژار تەفسمیرەی و بۆچموون ئەم. گمڵ دەبمنەوە و دەممرن هەر رۆژێك وەزیرن، و میر و پادشا هەرچی: دەڵێ پێمان و دێنێ

 زۆری هەرە زۆربەی لە هەژار لەوەش، جمگە. نیمیە ناتەبما همی  خەیمام روانینمی و بیمر كمۆی و كاكڵ لەگەڵ داڕشتنەوەكەیشی
 سمممممەرلەنوێ و هەڵدەشمممممێلێ تێمممممك سمممممێیەم و دووەم و یەكەم واشمممممە جممممماری و دووەم و یەكەم میسمممممرەعی چوارینەكانمممممدا

 :كردووە چوارینەیە لەم چیی بزانین با دایاندەڕێژێتەوە،
 

 پیر مامەی بدە مناڵەكەت پەندێكی
 بەبیر ژیری نەكا، گڵ و خاك بە بازی با

 دابێژێ بەس دەرێنە لەدەست پێژینگی
 وەزیر و میر و پاتشاه سەری كەللە

 
 لە بیمری... راوەسمتاوە چموارینەیەكەوە بە مانگێمك هەبمووە جمار و حەفمتە و رۆژ چەنمد... دەخموێنێتەوە چوارینەیەك بەڵێ،
 ...كردووەتەوە ئەوچوارینەیە فەلسەفییەكانی الیەنە هەموو

 
 نهێنییەشممممی ئەو هەژار. ئەرەسممممتووییەكەی مانمممما بە فەلسممممەفە نەك حممممیكمەتە، دەكمممما، باسممممی خەیممممام ئەوەی هەڵممممبەت
 دەزانمێ هەژار كمردووە، هەزم خۆیمدا زەینمی لە مانماكەی و حیكمەت لەپێشدا كەوابوو. مردن و ژیان حیكمەتی... دۆزیوەتەوە
 زۆریممممنەی لە بممممۆیە. مممممیللەتەدایە ئەو ئیممممدیۆمەكانی و پێشممممینیان پەنممممدی لە میللەتێممممك هەر جیهممممانبینیی و حممممیكمەت

 : باو و نەستەق قسەی و ئیدیۆم و پێشینیان پەندی بۆ گەڕاوەتەوە چوارینەكانیشدا
 

 نەبێ و بێ نۆ نەك بێنە مشتە لە هەشتێكی
* 
 چاكە بێ دوور لە تا دەهۆڵە دەنگی ئەم
* 
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 دوورە بەغدا دەگاتە هەژار پیاوی تا
××× 
 :نووسیونی كوردی بە و بووە كورد خەیام هەر بڵێی وەك كردووەتەوە خۆماڵی ئەوەندە چوارینەكانی واشە جاری

 
 :وەك
 

 هەباس داوە چیی هەمزە لە دەڵێ بۆیە كورد
 

 :یان
 

 بەهەشت وابێ ئەگەر بێ كوڵكن كەری چەند جێی
 
 سمەیری بەهێمزیش خماڵێكی وەك دەكرێ بگرە سەر، نایەتەوە رەخنەی نەك هەژار كارەی ئەم ئازادەوە وەرگێڕانی روانگەی لە

 و رامممان و تێممڕوانین ئەو سممەرلەبەری دەیەوێ بەڵكممو راگمموێزێ، میسممرەعەكان مانممای تەنیمما نممایەوێ هەژار ئمماخر. بكممرێ
 كەموكممووڕی بەبممێ ئەوەی بممۆ ئینجمما چمموارینەیە، ئەم نووسممینی بممۆ خەیممام ئیلهامبەخشممی بممووەتە كە راگوێزێممت بیركممردنەوەیە

 چاوێكیشمی سمیلەی هەژار لێمرەدا بێنێمت، بەكار خۆی زمانەكەی تواناكانی هەموو دەبێ دیسان راگوێزێت، الیەنانە ئەو هەموو
 ژ بە دەربڕێمت بیركمردنەوەیەك و چەممك وەهما بەبیمر و ژیمر كموردێكی ئەگەر ئماخۆ كموردە، تماكی زەینی و كورد خوێنەری لە

 :دەڵێ خەیام كە لێرەدا بۆیەش هەر دەریدەبڕێت؟ وشەگەلێك و زمان
 
 باشند بدوزخ میخواره و عاشق گر

 دست کف همچون بهشت بینی فردا
 
 نمایەوێ هەژار بەاڵم. دەسمت لەپمی وەك دەبمێ چمۆل بەهەشمت كەوابموو بمن، دۆزەخمدا لە مەیخمۆرەوە و ئاشق ئەگەر باشە جا

 ریشممدرێژانەدا و كمموڵكن ئەو گورچممووی بە بەردێكممیش راڤەكردنەكەیممدا لەگەڵ دەیەوێ ئەو بكمماتەوە، مانمما خەیممام شممیعرەكەی
 كمارە ئەو بمۆچی هەژار بەاڵم. دۆزەخ دەبمرێنە مەیخمۆرەوە و دڵمتەڕ و كمراوە تەرخمان ئەوان بۆ بەهەشت وایە پێیان كە بدات
 كردەوەیمان و قسمە كە دەرێ هماتووەتە كەسمانێكەوە زممانی و زار لە فتموایە ئەم دەبینێ دەداتەوە ئاوڕ هەژار وەختێك دەكا؟
 دەڵمێن خەڵمك بە كەچمی كمردووە، حەاڵڵ خۆیمان لە مرۆڤیمان خموێنی و هەژاران خموێنی نماوەتە دەمیمان خۆیان و دوورە لێك
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 پمێش میسرەعی لە هەڵدەشێلێت تێك هزرانە و بیر ئەو هەموو دۆزەخن، دەستەچیلەی دڵداری و ئەشق و حەرامە ترێ خوێنی
 :كەوابوو وابێ، دەڵێن ئێوە وەك ئەگەر جا: دەڵێ و دەدا ئامۆژگاریكەرانەدا بەو تەوسێك چوارینەدا ئەم كۆتایی

 
 بەهەشت وابێ ئەگەر بێ كوڵكن كەری چەند جێی
 دەست لەپی وەك كپە و بیابان و چۆل یان
  
 هەژاری كە بەتممایبەتی هێرمنۆتیمك، و راڤە بمۆ بگەڕێیمنەوە دەبمێ هەژار، وەرگێمڕانەی شمێوازە لەو تێگەیشمتن بمۆ گشمتی، بە

 .دایڕشتوونەوە و داونەتەوە وەردی و داونەتەوە لێكی و كردوون شەنوكەوی روانگەیەوە بەو رێك مااڵنگەڕ كۆنەفەقێی
 

 و جیهممانبینی ناسممینی بممۆ و مەرگ و ژیممان مەسممەلەی لە میللەتێممك بیركممردنەوەی شممێوازی دوای بممۆ گەڕان بممۆ دەزانممێ هەژار
 نەسمتەقی قسمەی و پێشمینیان پەنمدی و ئیمدیۆم لە بریتییە كە زمانەكەی، بناوانی و بنج بچیتەوە دەبێ میللەتێك حیكمەتی

 ....وەرگێڕانەدا لەو هەژار سەركەوتنی رازی ئەوەیە. میللەتە ئەو
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢١
 

-------------------------------------------- 
 
 

 وەوە"بێوەژن"دیسان لە مەڕ وشەی 
 

 واتمایەكی ئمێمەیە زەینمی ئەوە جمار زۆر حاڵێكمدا لە تاوانبمارن، وشمەكان وابمێ پێمت تمۆ كە نییە، سەقەتتر لەوە تێڕوانین
 .دەبەخشێت بێتاوان وشەیەكی بە نەخوازراو

 
 و ئمافرەت سمەیری سمووك بەچماوی كۆمەڵگما تما. بگمۆڕین كۆمەڵگما ئەقڵیەتمی و كمۆمەڵگە روانینمی لەپێشمدا دەبمێ دەڵمێم من

 بڵمێ پێمی ممادام، بڵمێ پێمی پرێنسمس، بڵمێ پێمی خانمۆڵ، بنێ ناوی بێوەژن، مەڵێ پێی تۆ بكات، مێرد بێ ژنی بەتایبەتی
 بیركمردنەوەی و زەیمن و خەیماڵ لە سمووكڕوانینەكە چمونكە بمۆچی؟. دەكەن سمەیر سمووكی بە هەر فریشتە، بڵێ پێی خاتوون

  مانایەی ئەو هەر تۆ خەیاڵی دابنێی، بێوەژن جێی لە ناوێك هەر نەگۆڕی، خراپەت هزرە و خەیاڵ ئەو تا. پیاودایە تۆی
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 .دەكاتەوە بار لێ
 

 بەهەر ژن، بێمێردبموونی ئمێمەدا كمۆمەڵگەی لە بەڵكو دەبزوێنێ، كەس هێندێ حەیوانیی هەستی كە نییە بێوەژن وشەی ئەوە
 بممێ یمان ژن، بێمێردبموونی وایە پێممی كمۆمەڵگەیە ئەم پیماوی. دەلەرزێنممێ پیماو هێنمدێ دەروونممی و دڵ بەنمدی بمێ هۆكارێمك

 بچێمتە لێمی هەیە بمۆی كەس هەمموو و بێخماوەنە كمراوەی ژوورێكمی دەرگمای ژنە ئەو ئیتمر كە مانمایەیە، بەو مێردكەوتنەكەی
 وایە پێمممی. كولێنەكمممانییەوە و كەلمممێن هەمممموو نێمممو بچێمممتە هەیە بمممۆی و پاسمممۆردە بمممێ كۆمپیممموتەرێكی وایە پێمممی. پێشمممێ

 .بلەوەڕێ تێیدا هەیە بۆی ئەو لەمپەرەو بێ لەوەڕگەیەكی
 
 لە رێمز و ژنییەوە و ك  بە بڕوانێت ئافرەت لە مرۆڤ وەك پیاو بكە، كارێك تۆ. بگۆڕە كۆمەڵگەكەت روانینی جارێ وەرە تۆ

 هەتما. ناكات ئافرەت سەیری نێچیرێك وەك كەس كات ئەو كرد، ئەوەت تۆ كە. بگرێت بەرانبەرەكەی شەخسییەكانی سنوورە
 مەسمەلە. دەكرێت سەیر سووك هەر بگۆڕیت، بێوەژن لە ناو سەد نەگۆڕین، بیركردنەوەمان و هەڵسوكەوت و روانین لێرە ئێمە

 قەبماحەتی وەرە تمۆ. دەكەوێمتەوە هاوسمەر بێ ژن حاڵەتەی ئەو حاڵەتەكە، بۆ كۆمەڵگەیە تێڕوانینی مەسەلە نییە، ناوەكە
 ...البەرە حاڵەتە ئەو سەر
 * 

 دایكمم و كەوتموومەوە بێبماوك كە بمووە سااڵن دە تەمەنم من ئاخر. نەبێ جێیەكیش هەموو لە زەینییەتە ئەو رەنگە هەڵبەت
 كمرد، ئمێمە فیمدای خۆی ژیانی كە دەكەم پێوە شانازیی. دەكەم پێوە شازانیی هەمیشەش و كەوتەوە بێوەژن كە بوو گەنج زۆر
 بێوەژنبموونی دەی. ئمێمەیە ئەسمتۆی لە گونماحەش ئەو. بكماتەوە مێمرد و دانەنیشمێ بێموەژنی بە بموو خمۆی ممافی حاڵێكدا لە

 تێدایە؟ شوورەییەكی و شەرم چ من دایكی
* 

 :گوتی سپێهری سۆهرابی وەك بەڕاستی
 ...دید باید دیگر جور شست، باید را چشمها
---- 
 وشەكانیشمما لەبەردەم ئممێمە. دەكەیممن بممار وشممەكان لە خممراپ واتممای هەر ئەگینمما وشممەكان، نەك بگممۆڕین، ئەقڵمممان دەبممێ

 .تاوانبارین
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢٤
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 وەرگێڕانی دەق لە زمانی یەكەمەوە
 

 و فەرەنسمی زممانی ئەوەی ئەگەر ئەی. نمایە بەكمار نەبمێ یەكەمەوە زممانی لە وەرگێمڕان بڵمێن، هێنمدەی خمواردووین مێشكیان
 .... خوارەوە دەقەی ئەم وەك نازانێ؟ كوردی بەاڵم دەزانێ، رووسی و ئینگلیزی

 
 بمكەنە خۆتان كاڵوی دووەمەوە، زمانی لە دانراوە، تێكست بە كە بەشەش ئەو... كوردی كراوەتە یەكەمەوە زمانی لە وێنەكە
 قازی

 
----- 

  
". لێیەومماوان ژیانی سەربردەی: "بنێ ناوی گوتیشی. كرد قسەم بە دڵ و گیان بە دیارە بنووسمەوە، قسەكانی كرد پێشنیاری

 بەپممممێچەوانەی بەاڵم نەجیمممبە، و گەورە پیمممماوێكی ئەو، کە بمممووەوە ڕوون لمممێم نووسممممیمنەوە و گممموتی كە دواقسمممەكانی لە
 نەكمراوە بێبەری كەس: "دێنمەوە نموونە بە قسەیەكی چەند لێرەدا. نییە" لێیەوماوان ژیانی" لە ئاگای هی  تێگەیشتنەكەی،

 بە تاهەتمایی زینمدانی سمزای" ممم." نییە هەر تاهەتایی زیندانی سزای" مم." خاوەنماف مرۆڤێكی ببێتە ڕۆژان لە ڕۆژێك لەوەی
 همی  بێگماری م". نییە تاقەتپڕووكێن شێوەیەك هی  بە بێگارییەوە بە زیندان" م." زیاتر نەك ساڵە، بیست تەنیا بێگارییەوە
 نە مم." مرۆیمی وزەی لە بەهرەوەرگمرتن نەك شمانییەتی، سمەر بارگرانیی ئەوە چونكە دەیكا، كە نییە كەسە ئەو بۆ سوودێكی
 ."پاكتاشراو سەرێكی نە و وەردییەوانێك نە و ئارادایە لە زنجیرێك

 
 كە دێمتەوە وەبیمرم ئێستا. بوو خۆش هەواكەی بڵێی تا شەوانە. خۆمانە الی پاییزانی ڕۆژانی دەتگوت ساوەكەی، و تاو هەوا

 . هەڵدەهات ئاسۆوە لە سپی و خڕ مانگ و مەشخەاڵنە دەتگوت بەریڕۆژاوا
 

 و بمێم نۆڤۆمیخایلۆڤمدا گونمدی و پمۆلیس بمنكەی نێموان لە ئەسپ بە سەعاتێك بووم ئەوە شەیدای و شێت شەوانەدا جۆرە لەو
 لە چەنمممدی. چەقێنمممراوە تەلەگمممرام داری و كێشمممراوە ئاسمممنەڕێیەك شمممانی، بە شمممان و تەخمممتە و ڕێمممك مەودایە ئەو بچمممم،

 بابمممادەم درەختمممی گەاڵی و دەبێمممتەوە خەسمممتتر بممموولێڵەكە و تممماریكتر دەشمممتەكە دەكەویمممنەوە، دوورتمممر ئەلێكساندرێڤسمممكایا
 ئەو پێمی بە. دەگوشمن ممرۆڤ دڵمی الیەكەوە هەمموو لە ڕەشمانەش چیما ئەو گەرمێنن، ئی گژەكان و گیا كە ئەوەن نیشاندەری
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 دارسممتانەكە دوورتممریش تۆزێممك بەردەخەڵممووزن، دەرهێنممانی خەریكممی خەڵكێممك دیممارە وا دێ، بڵێسممەی دوورەوە لە ئمماگرەی
 كراسمێكی كە دەبیمنم بێگمار زینمدانییەكی: دەكەوێ سمیحراوی تمابلۆیەكی بە چاوم كتوپڕ دەنوێنێ، خۆی مانگ. گرتووە ئاگری
 ممن بەرەو ڕێمك ئاسمنەڕێیەكەوە لەسمەر و دارێك سەر خستووەتە خۆی دانیشتووە، بچووك ەكیسەكۆی لەسەر لەبەردایە، سپیی
 .بدەم هێڵنج خەریكە. دێ
 
 :پرسی عارەبانەچییەكەم لە
 
 بێ؟ گەڕانەوە كاتی وانییە پێت م
 

 ئاگرەكمانی و چیما سمەیرێكی ئینجا و دایەوە هۆ ئەسپەكانی سەپێنراوە، بەسەردا بێگارییان لەوانەبوو كە عارەبانەچییەكەش
 :گوتی و كرد
 
 .باشترە زۆر وەزعمان ڕووسیا لە. خاوەنشكۆ وەڕسكەرە ئێرە م
 

 ٢١١٩ی فێبریوێری ٢٢
 

--------------------------------------- 
 
 

 سڕینەوە
 

 ئەو پمماڵەوانی بە كردوومممی و نووسممیوەتەوە منممی ئەوەی. دەڵممێم خممۆم نووسممەرەكەی. نیممیە كەر نووسممەرە ئەو هێنممدەی كەس
 چوارچێموەی خسمتووەتە منمی دیمتم كمردەوە، چاوم كە نەبوو، خۆم دەست بە خۆ ئەی. بێتامە چیرۆكە ئەو. سەمەرەیە چیرۆكە

 دەخماتە شمتێكم لەمپەڕێمك بەردێمك، بشمارمەوە، خمۆم دێمم تما و دەكما پمێ قمۆڕم كارێكی و كەتن و جارە هەر و چیرۆكێكەوە
 . دەكا پۆلیسم تووشی و بەردەم

 
  بە نا، خۆشی دەستی بە دەمسڕێتەوە،. سڕینەوە ناوە ناوی ئەو ئیعدام، ناشڵێ جا. گەڕامەوە ئیعدام داری لەبەر ئەوجارە



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

285 
 

. كردوویەتممی و دەیكمما خممراپە نممراوە نمماوی هەرچممی هەیە لەوەتەی. تمماوانە و كەتممن هەر گیممانی هەممموو كە كەسممێك دەسممتی
 و خموێنمژ و بموغزن و داوێنپمیس بڵێمی ممن راسمپێردراوانی بە نیمیە بمۆت. بڵێمی ممن پیماوی بە وا نیمیە بۆت تۆ دەڵێ نووسەر

 پێمدا خەڵكمی بەردەوام و هەڵواسمیوە دارێمكەوە بە پەتێكیان سڕینەوە، چ سڕینەوەش. بتسڕنەوە دەیاننێرم ئەگینا خوێنڕێژ،
 .دەكەن

 
 حەزم نەكردبممووەوە لەوە بیممرم كممردبێتەوە، شممتێك هەممموو لە بیممرم بەاڵم وا، شممتی و ئممافرەت دەچممووە حەزم بمموو دەمێممك مممن

. دەكەم ئاشمكرا پمێ شمتێكت هەمموو و تمۆم نووسمەری ممن نەشمیڵێی تۆ دەڵێ. بیڵێی دەبێ دەڵێ ئەوەتا... نەیڵێم با... بچێتە
. نمین عەیبپمۆش هەر هەموویمان خوڵیێنەر: گوتی داپۆشی؟ من نهێنییەكانی ناتوانی كە خوڵیێنەرێكی چ تۆ بابە ئەرێ گوتم

 بمۆم خمۆم ئینجما. خۆممدایە قەڵەمەكەی نمووكی لەبەر ئەوەتما دەچمێ؟ كوێ بۆ بیكا با دەكا چ لێیگەڕێ دەڵێ و گێلە هەیانە
 .لەسەرە سزای ئەوە بشیكا نەكا، قسەم بە ناتوانێ. بكا چ دەبێ نووسیوە

 
 جاشمكێكی خۆممان گەڕەكمی هەتیموانەی ئەو سماڵێكیان ئەوە جما... دێنمێ پمێ شایەتمانیشمم و دەكما مماچ پێ كەریشم ئاوایە،

 حەزم منمیش نەبموو، خۆم بەدەست خۆ دەی. بوو شار قەراغی لە ماڵمان ئێمە. مااڵن پشت دارەكانی نێو هێنابووە ژیكەڵەیان
 هەر چیرۆكنووسمەی ئەو چمووزانم،. كۆماسمی خمانی فەتماح مماڵی كۆشمكەكەی پەنما لە. بمێ شمار نێوەنمدی لە ماڵمان بوو لێ

 ئەوی بگمری، ممن لە رەخمنە نیمیە بمۆت تمۆ دەڵمێ و كێشمە بە دەكما لمێم دوایمیش و من زمانی سەر دەخاتە قسانە ئەم ئێستا
 وەسمتا برایممی عەلەڕەشمەی نماوە نێمو منیشمی و مەڵبەنمدە ئەم كوێخمای و ئاغما بە كردوویەتی و چیرۆكێكەوە نێو خستووەتە

 نمادەن؟ پمێ جنێموی هەزار بنمێ لمێ ئاواتمان ناوێكی گاڵتەش بە یەكێك بڵێن من بە ئێوە نا ناوە؟ ئەوە تخوا دەی... تڕحێو
 بمۆ دەسمەاڵتت همی  تمۆ كە بگمۆڕم چمۆنی ئماخر. بیگمۆڕە دەی دەڵمێ. نماوم لمێ نماوەت ئەو بمۆ بڵمێم نیمیە ئەوەم مافی من دەی

 .نەهێشتوومەتەوە
 
 نەكەم، دیممەنە لەو چماو و بشمارمەوە خمۆم بمڕۆم ویسمتم ممن. هێنابوو جاشكەكەیان هەتیوانە ئەو دەگێڕانەوە، بۆ ئەوەم جا

 حەكممایەتخوانی دەیكممردمە. نەبمموو خممۆم بەدەسممت خممۆ! دەگێممڕامەوە پێممی ئەرێمموەاڵ. بیگێممڕمەوە دەبممێ بممكەم لممێ چمماوی دەمزانمی
 شمتی و مماكەر بەالی ژیانممدا لە ممن خمۆ. جمۆرە لەو شمتێكی چمووزانم"! مماكەران فیتمنەی" دەنا ناو چیرۆكەكەیشی. چیرۆكێك

 بمۆنی هەمیشمە هەتیموە ئەو یەعمع،. گەرموخۆشمە زۆر دەیگموت هەژدەر هەبموو، ماكەرێكیمان گوند لە مامم ماڵی. نەچووم وادا
 هەستیشمی هەر نیمیە نماخۆش پێمی دەیگموت... كەنمدە ئەو بمن دەیبەمە دەیگوت. نازانم دەهات بێز چۆنی. دەهات لێ تەرسی
 سممەر دەچممە منممیش و دەدا وەكەنمدەكە پماڵ دێ پاشممەوپاش یەكسمەر ئەوێ، دەیممبەمە کە هەر دەیگموت. بمووە فێممر. ناكما پمێ

 هێنمدەی ژنێمك همی  وانیمیە پمێم چمونكە دەكەم، هەر ئەوە بێنمێ بمۆ ژنیشمم بمابم دەڵێ هەژدەر. دەكەم خۆم كاری و بەردەكە
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 و بكما نماز كەر بمكەوە لەوەی بیمر تمۆ نماز، هههمه. ناكما بۆ نازت هەیە عەیبێكی تاقە بێ، كێشە بێ و گەرم و خۆش ماكەر
 زۆر مماكەرە ئەو دەیگموت. بكما بۆ نازی ماكەریش دەیەوێ هەژدەر ههههههههه.... ۆشەەەەە ۆ ۆ خۆ وەیشش ی، ی ی ئەی: بڵێ

 و دەبموورێنێتەوە خمۆی نماز، چ نمازیش. دەكما بمۆ نماز زۆرم خۆشمە ئەوەنمدەی هەر كوێسمتان. جیرانمان كوێستانی لە گەرمترە
 . هەژدەر بێ بەقوربانت بابم وەی دەڵێ خۆش خۆش

 
 بماوكیم قمادری ممام یەكسمەر من دەی، بێ بەقوربانت بابم دەی دەی دەی دەڵێ كپەوە كپ دەنگێكی و بەهانكەهانك ئەگەر جا

 كوێسمتانە ئەو نەبمای تمۆ هەژدەر، كەوێ منمت لە هەی: دەڵمێ و راوەسمتاوە بەسمەرمەوە ئەوە دەكەم هەست و چاو پێش دێتە
 بمۆ هماتم کە. گموت پمێم. نمابێ حەكەدار ئیشمەاڵ دەچممەوە تما هەڵمبەت بێ، حەكەدار ناهێڵم نا،. دەبوو حەكەدار بێشەرمەم

 نما نما گموتی. نەدەی كەسمی پێشمانی دێممەوە؟ تما نەدا لمێ دەسمتی كەس هما، لێمداوە ممۆرەم مۆرە ئەوە گوتم گوت، پێم ئێرە
 بمۆ بیریشمی كەس گەورەتمرە، لەخمۆم چمونكە جما. نەیالوانمدۆتەوە تۆ وەك ئێستا تا كەس. خۆتە ئی نەبێ خەمت گۆڵەكەر،

 بچمۆ كوێسمتان لەگەڵ وەرە گیمان هەژدەر دەڵمێ دایكمی. دەشمتێ دەبماتە خمۆی لەگەڵ ممن كمارانە ئەو بمۆ كوێسمتان ناچێ ئەوە
 گموت وای دایكمم كە جمارێ هەمموو گموتی كوێسمتان. نیمیە تماقەتم دەڵمێم قەستی بە من. بێنن مانگایە ئەو بۆ گیا باقەیەك

 دایكمی وەرە جما دەیگموت كە ئیمدی. بە رازی جا كردی، بۆ كەرەی و مرەبا بابۆڵەی ئەگەر دوایی و ناچم و نییە تاقەتم بڵێ
 منمیش و دەكەوت وەپێشمم كوێسمتان ئیمدی. دەچم لەگەڵی ئەمجارە هەر باشە دەمگوت كردووی، بۆ خۆشەشی بابۆڵە ئەو خۆت

 بەو. دەیگەوزانمدم گژوگیمایەكەدا نێمو لە و دەكردم باوەشی لە خۆیان، دارەكەی پۆلە نێو دەگەیشتینە هەر. دەچووم بەدوویدا
 . دەكا پێ بێگاریم پێناخۆشە، زۆر كوێستانەم ئەو شتێكی. دەخەم وەپێش خۆم دەستی من ئیدی دواییانە

 
 رادەكشمێ زگ لەسمەر دوایمی و نیمیە هۆشی پەلەپەل لەبەر ئەو باشترە، راخەی شتێك گیایە و گژ ئەو لەسەر دەڵێم پێی من
 لەو مممن. ناخۆشممە زۆر. دەریبێممنەوە دەڵممێ و دادەنممێ لەسممەری و دەگممرێ دەسممتم ئەوەتمما، رۆچممووە، سمممتم لە دڕكێممك دەڵممێ، و

 و یەك وایە جماری. دەردێنێمتەوە پمێ دڕووم جمارێ هەموو ئەو دابنێم، یەك لەسەر چاوم تۆزێك و بم درێژ حەزدەكەم دەمەدا
 بممێ، قوربانممت بە بممابم بڵممێ نممازانێ ئەوەیە كێشممەی تمماقە خۆشتریشممە، بێكێشممەترە ممماكەرەكە بەخمموا بممۆیە. نیممیە دوانممیش
 بە بمابم دەڵمێ كە گموێ دێمتەوە كوێسمتانم دەنگمی كماتەدا لەو ممن نەڵمێ، وا بما دەی كوڕە. خۆشە وەی وەی گەڕێم، لەسەرت
 الی دەچمممە چەنممدی ناخۆشممە، ئەوەی ئیممدی... نمماهێنم ممماكەر لە واز مممن بێنممێ، بممۆ ژنیشممم بممابم ئەرێمموەاڵهی. بممێ قوربانممت
 بە وایە جماری. تێكەڵبموون لمێم. چماوە لەپمێش كوێستانم ماكەرەكە الی دەچمە چەندی و چاوە لەپێش ماكەرەكەم كوێستان،
 دەڵمێم راوەسمتە، بمۆم بڵمێم كوێسمتان بە ئەوەی لەبری  هەیە واش جاری ش، ش هۆش كوێستان هۆش هۆش دەڵێم ماكەرەكە

 ...دەوێ خۆشتر ماكەرەكەم هەر بەخوا بەاڵم... خۆم ماكەرەكەی هۆش هۆش
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 دەبم؟ ماكەر سواری هەر بێ ژنیشم بڵێی ئەوەیە ئی ماكەر تخوا دەی هەژدەر، بی لەعنەت بە حەك
 
 ئمێمە مماڵی لە بموو مانگێمك هەژدەر. بموو لەگەڵ هەژدەریمان هێنما، جاشكەكەیان كە رۆژەیش ئەو دەگێڕایەوە، بۆ ئەوەم جا 

 خمۆ. بشمۆمەوە بمۆ بمرینەكەی رۆژێ هەمموو دەبمێ دەڵمێ دكتمۆر گموتی هێنمای مامم. هاتبوو هەنگڵی بن لە سوورەكوانێكی. بوو
 نمانی ئەو. بمێ لێمرە بما. خمۆیەتی مماڵی گوتی بابم. نییە لێ دكتۆری و دەرمانخانە هی  نەبێ بەناشكوری ئێمەش گوندەكەی
 نماردییە دەسبەجێ دایكم. كڕی شتمان چووین و هەردووكمان بە دا پووڵی. بەجێهێشت هەژدەری و رۆیشتەوە و خوارد نیوەڕۆی
 هەر دەرێ، هماتە حەممام لە كە هەژدەر. بمكە لەبەر ئەوانە كمرد حەماممت ئەگەر گموتی و دانما بمۆ منیشمی جلوبەرگی. حەمام

 جارێممك دەیگمموت. نیممیە شممامپۆمان. سممابوون بە. دەشممۆین خۆمممان سەرشممۆركە لە هەر دێ لە ئممێمە دەیگمموت. دەهممات بممرییەی
 شممامپۆ بە سممەرم جممارە ئەو هەر. دا منیشممی بەشممی دەشوشممت، پممێ سممەری چممۆمی بممۆ هێنممابوو شممامپۆی مممارف حمماجی رەحمممانی
 .شوشتووە

 
 سمماڵە سممەد دەتگمموت هەتیمموانەش ئەو و خممۆی پممێش دابممووە جاشممكەكەی مممنەوە جلەكممانی بە هەر رۆژە ئەو هەژدەر ئیممدی

 نماخەوە لە هێزێمك بشمارمەوە، خمۆم ویستم. دەهاتن بەدوویدا دیكە ئەوانی و دەخوڕی لێی ئەو. كەوتبوون وەدووی دەیناسن،
 گمموتم. بممی بمماش حەكممایەتخوانێكی نمماتوانی ماكەرانممدا فیتممنەی چیرۆكممی لە ئەگینمما بیبینممی دەبممێ گمموتی رایگممرتم. رایگممرتم
 و كمردووی نەسمیب بە خمۆڕاگری ئەوەنمدەم كە بە، شوكرانەبژێرم بەوەندە گوتی. پێناخۆشە زۆر ئەوەم من بڕۆم، با لێمگەڕێ
. نیمیە چمارم باشمە گوتم ها؟ ناشكوری هێندە بۆ نییە؟ بەس... جاشكەكە دەستەی بچیتە و بكەی ئەوان وەك بچی هەڵناستی

 چی؟ بڵێم. خۆتە ئەمری ئەمر
 

 منمممیش. دەهممماتن بەالدا و دەبممموونەوە خممماو هانكەهانمممك هێنمممدێك پممماش و پشمممتەوەی دەچممموونە دوو دوو و یەك یەك ئەوان
 ممن لە و نیمیە من بە سەر ئیدی بكا ئەوە كەس هەر. خراپە دەڵێم پێ ئەوەندەت هەر من خۆتە، كەیفی: گوتی. ورووژابووم

 منممداڵ دەرێ، همماتمە دارەكە پەنمما لە هەر. فشممە بە بمموو لممێ شممتم و لەعممنەت. ورووژابممووم. دەكەم لممێ لەعنەتممی و نیممیە
 هەمموو لە ئاگمام گموتم هماتی؟ كوێموە لە ئەوە بگمرێ لمێ غەزەبت خودا حەك: گوتی هەژدەر. بەدوویاندا جاشك و دەرپەڕین

 .ناكەم باسی بوەستم بەخۆم ئەگەر گوتم. بیگێڕییەوە نەچی هەتیو: گوتی. بوو شتێك
 

 بۆگەنیمو كوڕەكەشممی جلەكمانی و نەبمووەتەوە خاوێن حەمامیش بە هەژدەر دەیگوت و دەیبۆاڵند هەر دایكم لێبوو گوێم ئێوارێ
 لمێ تەرسمی بمۆنی دیسمان ئەممڕۆ بمۆچی ئەی دێ، بمرییەی هەر دەرێ دێمتە دەكەم، حەممامێی لە رۆژێ هەموو سەیرە. كردووە
 لێممی دایكممم بەاڵم. نەزانممێ بمما دایكممم لێممیگەڕێ گمموتم. نەهێنمما خممۆمم وەسممەر. چممووزانم هەیە؟ تەرسممی شممار ئمماخر دەهممات؟
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 خمۆی پەنیمرەكەی و ماسمت دێ گونمدەوە لە كمابرا. میوانخانە بووەتە خەستەخانە، بووەتە من ماڵی دەیگوت هەر. نەبڕییەوە
 هێنممدە ئممافرەت گوتبممووی جممار زۆر بممابم. مممن بەقمموڕێگیراوەی ئەو دێممتەوە نیمموەڕۆ بممۆ بكممڕێ، نانێممك نممایە دڵممی دەفرۆشممێ،
 ....ناكەی كاسبی تۆ خۆ دەكەم پەیدا نان من. ناخۆن بابت نانی خۆ مەكە، پرتەوبۆڵە

 
 و هەسممت لە ئاگممام دەڵێممی كە تممۆ باشممە ئەرێ داوە؟ بابممت وەاڵمممی چیممی دایكممت بممزانم بگێممڕەوە بممۆم دەڵممێ نووسممەر ئەوە جمما

 دەوێ؟ ممن لە چیمت دەكەی؟ شمەكەت ئەوەندەم چیرۆكێك نووسینی بۆ بۆچی تۆ بگێڕمەوە؟ بۆت بۆچی من هەمووتانە، خوستی
 دایمك ئەو كوڕی من ناخۆشدا و بێتام چیرۆكێكی لە كردەوە چاوم كە كردووی؟ لێ داوام بكە؟ دروستم نەمگوتووە من خۆ باشە

 . شاری هاتۆتە ماڵم كە بووی دایكتدا زگی لە تۆ دەیگوت بابم. بووم بابە و
 

. بموو حەشمر رۆژی. نەممابوو خۆی كوڕی لە ئاگای باب. نەدەناسییەوە خۆی خاوەنی سەگ. بووە هەاڵت هەاڵت و شەڕ و تەقە
 لێبموو حەزم خمۆم ممن یمانی. منمی نووسەری كە دەكەی بەسەردا منەتم ئێستاش و خوڵیاندووە منت كارەساتانەدا لەو تۆ دەی
 هما؟ بدەی؟ داروبەردمدا بە ئاوا دەبم گەورە تا و دەرێ بێمە دواییش و بم تاریكخانەیەدا لەو نۆمانگ و دایكمەوە زگی بچمە
 دەیەوێ و هەڵمدەگرێ قەڵەمەكەی نمیم، مەمنموون دەڵمێم كە جمارێ هەمموو. كمردووی دروسمتم بمی مەمنموونم دەبمێ دەشڵێ جا

 ژانێمك. دەبمێ سموار پشمووم یەكسمەر بمسمڕێتەوە، ئەوەی بمۆ دەخماتەوە نزیمك لمێ قەڵەمەكەیمم كە. بكێشێ بەسەردا خەتێكم
 . شێت دەبم شێت چییە؟ ئەوە بابە ئەی. نایە تاریف لە دەگەڕێ لەگیانم

 
 بممۆچییە؟ ممنەتەی هەممووە ئەو بمسمڕەوە دە كموڕە گموتم ببمووم، تێمر خمۆم گیمانی لە ئیمدی جمارە ئەو. دەكەوێ گمۆ لە زممانم

 لە هەڵێنمما سممەرم كە. چممووم خممۆم لەهممۆش. سممڕییەوە چەپەمممی دەسممتی پەنممجەیەی ئەو و هەڵگممرت قەڵەمەكەی یەكسممەر
 خۆیانممدا ممماڵی چیممرۆكەكەی لە داود. خەسممتەخانەیە ئێممرە گوتیممان لێممرەم؟ بممۆ ئەوە كمموێیە؟ ئێممرە گمموتم. بممووم خەسممتەخانە
 تەواو خممۆ. بمموو تمماقەتپڕووكێن ژانەكەی. كردبمموو برینپێچیممان. قرتمماوە دەسممتت پەنممجەی یەكسممەر و داوە پێمموە دەرگمماكەی

 دیممكەدا چیرۆكێكممی لە. لەدەسممتم نممابێ نەجاتممت بشتسممڕمەوە دەڵممێ. چممووزانم. دەچێشممت ئممازار ئەوەنممدەم هەر سڕیباشمممییەوە
 .دەدەم شەقانت وەبەر و دەتهێنمەوە

 
 كمردووە؟ چمیم نەكمردووی؟ داگیمر لێ مڵكم نەكردووی؟ لەگەڵ خراپەیەكم من خۆ دەڵێم. نەدیتووە شێتم و بوغزن وا نووسەری

 كفمر و كموفر ئەو چیمیە ئەوە چمی؟ كوفر؟ كفر؟ كرد؟ كفرت دیسان ئەوە بە، بێدەنگ دەڵێ نەداوە؟ ماڵەكەتدا بە بەردەم خۆ
. دەنووسمی نیمیە ئەوە. خمۆتم ممن: گموتی كێمی؟ تمۆ نووسمیم جارێمك ئماخر كفمرە؟ كوفرە؟ بكەی پرسیارێك هەر یانی شتە؟ و

 . هەڵێنی مەتەڵە ئەو و رۆبچی خۆتدا بەناخی دەبێ ئەوە گوتی كردووە؟ دروست خۆمم چۆن من ئەی گوتم



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

289 
 

 لەوەش چێمژ دەبمێ تمۆ گموتی نماكەن؟ لەتموپەتم و ناكەن بەدارمدا كابراكە وەك خۆمم، نووسەری من بڵێم ئەگەر یانی گوتم
 دادگماكەی بەردەم بتهێنێمتە بڵمێ پۆلیسمە بەو بچمۆ هەسمتە گموتی بمكەم؟ چ ئێسمتا گموتم. لێبموو حەز زۆری ئەو خمۆ. وەرگری
 هەمموو خمۆم ئەگەر دانماوە؟ بمۆچی پۆلیسمم ئەی. نمیم پمۆلیس خمۆ دادوەرم ممن: گموتی نمامبەی؟ خۆت بۆچی باشە گوتم. خۆم

 لێممرە دە گمموتم... دەكەم مەحممكەمەی منممیش و تاوانبممارە گرتنممی ئەركەكەی پممۆلیس نممین؟ زیممادە ئەوان ئەی بممكەم، شممتێك
 منمی؟ تمۆش و تمۆم ممن نماڵێی ئەی گموتم تمۆ؟ یمان نووسمەرم ممن هەیهوووووو گوتی. بدە نەجاتم و بكە تەواو مەحكەمەكەت

 رەشممی مممن گمموتی نمماكەیەوە؟ رەشممی بینووسممم ئەگەر گمموتم. نەكممردووە تمماوانێكم هممی  مممن بنووسممی دەتمموانی بەاڵم بمما، گمموتی
 بەر چمووزانم، دەی... ناكما قبمووڵ لێمت بەسمەرتەوەیە، چماوی كماتەوە لەو ئەوە دیتمووە، پۆلیسمەت همۆووو بەاڵم ناكەمەوە،

 بەهەردووكیمان لێبموو چماوم ئیتمر... كەرتمرە و هارتر لەو پۆلیسەكەی كەرە، نووسەرەكەم: نووسیم بگاتێ، پۆلیسەكە لەوەی
 ...دەیانسڕیمەوە

 
 ٢١١٩ مارچیی ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
----------------------------------------  

  
 

 كورسییەكەی خاوەنشكۆ
 

 خەریكممی و دانەنمما هەر مشممارەكەی و تەشمموێ خاوەنشممكۆ رووبممار، بمموو و بەسممت لووزەویممان چمماو فرمێسممكی گریممان، خەڵممك
 .بوو كورسییەكەی پێچكەی توندكردنەوەی

 
 ...نەما نان
 

 وابموو پێمی خاوەنشمكۆ كەچمی نیشمت، چیاكمان سمەر لە و هەور بە تەم بە بموو فرمێسمكیان هااڵوی و هەڵكێشا ئاخیان دایك
 ...كرد توندتر پێچكەكانی و كردەوە تیژتر مشاری و تەشوێ و رەحمەتە هەوری

 
 ...تەنی ئاسمانی بەری جەرگسووتاوان هەناوی بۆسۆی
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 گەڕا دنیا لە شەوبێداران ناڵەی
 

 بە بممموو نیوەزینمممدوان نمممووزەی و نممماڵە و خمممواردەوە پەنگیمممان فرمێسمممك لەرزانمممد، چیاكمممانی بەنمممدیخانەكان نێمممو هممماواری
 ....ناڵەیە و گرمە ئەو خۆشە مۆسییایەكی: گوتی و هەڵێنا سەرێكی خاوەنشكۆ. هەورەتریشیە

 
 هەورەتریشمیە بەبمێ هەور بێ، مبارەك لێ نوێت بەرگی خاوەنشكۆ، بەسۆزە و خۆش: گوت پێیان خاوەنشكۆ دەوروبەرییەكانی

 :گوتوویەتی شاعیر ئەوەنییە... نابێ بریسكە و
 

 شاخان پۆپە و شیو و دۆڵ لە هەور
 ...چراخان و تەقاندن تۆپ بە كردی

 
----- 

 
 ئەمسمماڵ وشكەسمماڵی زۆر سممااڵنێكی پمماش دادپەروەریمممەوە سممایەی لە: گمموتی و همماتێ زەردەیەكممی قسممەیە بەو خاوەنشممكۆ
 ...دەبارێ باش بارانێكی

 
 هەمموو الفماو هەڵێنما، سەری كە. دا لێ بزماری ئاخر و نا كورسییەكەی لە پێچكەی دوایین خاوەنشكۆ بوو، ئێوارە دەمەدەمی

 :گوتی مابوونەوە، كورسییەكەی و خۆی تەنیا داگرتبوو، دنیای
 

 ...دادپەروەری و میهرەبانی لە بەلەمێك... پەڕینەوە بۆ كردبایە دروست بەلەمێكم خۆزگە
 ....بوو نوقم بردی، ئاو خاوەنشكۆ

 
 ٢١١٩ی مارچی ٢٤

 
------------------------------------------ 
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 خەزاڵ لە دەفتەری بیرەوەرییەكانی سمایلدا
 

. هەبموو دیمكەی هەوایەكمی بموایە لەگەڵ ئمافرەتی تمیم. هماتبۆوە لەگەڵ ئافرەتیمان چموار سێ و كامە هەر دیكەش تیمەكانی
. بموون خۆیمان لێڕەوارەكمانی و مێشمە نێو شارەزای ئەوان. هەبوو سەردەشتمان و بانە تیمەكانی تێكهەڵچوونی و شەڕ هەواڵی
. بمكەمەوە كەم ئەوان ئمازایەتیی لە همی  نمامەوێ هەڵمبەت. بموو ئەستەمتر كارمان دەشتاییەدا لەو ئێمە. بوو ئەستەم جێیان
 ئەو. شموێنەكەیە و پمێگە دەكەم باسمی ئەوەی. دەبن لەشكرێك بە ئەوانیش تیمەكانی ئەندامانی لە كام هەر هەڵناگرێ خوا

 پێشممیانمان و بێممت كممرا، قەرەگممۆل الی شممەڕەكەی كە رۆژە ئەو. نممابی دەربمماز لێممی نەبممی بەپممارێز زۆر ئممێمە دەشممتاییەی
 ئممازایەتیی و عەلممی پمماڵەوانێتیی ئەوەش ئیممدی بەاڵم. دەرنەدەچممووین كەسمممان گرتبمماین لممێ كێوەكەیممان الی و نەگرتبممایە

, پەكمووو. راوەسمتا. هەاڵت وشك دەستیدا لە قەڵەمەكەی و هات جەرگی لە كزەیەكی نووسی، خەزاڵی وشەی كە. بوو خەزاڵ
 تمۆ. لەبەردایە گیمانی حەفتما پشمیلە لەچماو ممرۆڤ وەاڵهمی گیمانە، حەوت پشیلە دەڵێن. سەختە دەعبایەكی مرۆڤ ڕاستی بە
. هەڵگمرت نووسمین لە دەسمتی.... ئمااااااای بمدەم؟ هەناسمە و ببمڕم رێمگە دەتموانم چمۆن زینمدووم؟ بمۆ زیندووم؟ چۆن من بڵێ

 كەس نەدەكممرد حەزی بممێ، دەنگممی نەشیدەهێشممت و دەگریمما بەكمموڵ. كممرد بەدەموچاویممدا ئمماوێكی كممانییەكە سممەر چممووە هەسممتا
 تاوێمك نما تماو هەر. ناكما بمڕوا. بموون تاریمك چماوی بەری. دێ ورتەی لەبەرخمۆیەوە و دەكموڵێ. دەكموڵێ رۆژە سمێ. بزانێ
 تمایبەتی سموعبەتێكی ئەوە نەكەوتوون؟ لێت بزانە بكە فیشەكەكانت سەیری: دەڵێ پێكەنینەوە بە خەزاڵ ئێستا دەكا هەست
 ئێموە نەكمردووە وام خەودا لە خمۆ. بمێ لێ ئاگاتان ئازان ئەگەر: دەیگوت. دەردێنا فیشەكدانەكانیان لە فیشەكی. بوو خەزاڵ

 بە بممێ ئمماوەدان ماڵتممان. دەكەمەوە فیشممەكدانەكەتان قسممەكانتان لە گمموێگرتن وێممڕای منممیش بەسممەرهاتگێڕانەوەن خەریكممی
 خمۆی جێمی دەیخەمەوە و دەردێنم خەشابەكە نێو فیشەكی دەترازێنم فیشەكدانەكەتان قرتەی. نییە لێ ئاگاتان پشتتانەوەیە

 ئاگایممان بممۆ وانەهەتیمم ئەو گوتبممووی، سمممایل. بممێ لەخۆتممان ئاگاتممان تۆزێممك دەكەن؟ پێشمممەرگایەتی چممۆن ئەوە. نممازانن و
 بچیمنەوە گوتبمووی، پێكەنیبموو، خەزاڵ... نەبمێ لەخۆم ئاگام بی دیار لێ تۆم خۆمە هەقی من بەاڵم نازانم، نییە لەخۆیان

 هەر بەاڵم. دامەزرێممنن پیمماوان یەكێتیممی ئێمموەش گوتبممووی. گوتبمموو وای گمماڵتەوە بە. دەكەم لممێ شممكایەتت ژنممان یەكێتیممی لە
 نیوەڕۆیمان سمەوزەی دەپێچیمنەوە، دۆڵممە. دەكەیمن خۆش قسەی دنیایەك دادەنیشین لەوێ ئێمە. ئێمە یەكێتییەكەی ناگاتەوە

 مەوزووعممان ئێمە. دادەنیشن بێكاروبار دەكەن؟ چ دامەزرێنن پیاوان یەكێتیی ئێوە دانێ وای ئەوە. دێنین كێك. دەكەین چاك
 ژنەكەی لەگەڵ عەبەشمممەل شمممەوێ گوتیمممان و هەرا بە بممموو ڕۆژەی ئەو. هەیە تازەممممان شمممتی رۆژێ هەمممموو. نمممابڕێ لمممێ

 ژنەكەی و شمەل عەبە مەسمەلەكەی رۆژە ئەو بیسمت وام هەقمایەتی بكە بڕوا. بووم لەوێ من دیتوویانە، و بووە خلەنارنجۆك
 وات شمتی گامیشمگۆلی كۆاڵنەكانی لە دەبیستی، وا شتی بكە بڕوا. بەزمێكە چ نازانێ تۆ كوڕە. نەما لەبیر هەر خلەنارنجۆكم
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 روانمگەی لە مەسمەلەیە ئەو ئێسمتا وابموو پمێم و هماتبووم تمازە ممن. گیمرا كۆبموونەوەیەك ئەوەیە خمۆش جما. نمابێ لمێ گوێ
 زیماتر ممن كمرد قسمەی كە. ممایكرۆفۆن پشمت چمووە سمكرتێر و گیمرا كۆبموونەوە. دەدەنەوە لێمك دەروونناسمیەوە و كۆمەڵناسی

 بموو باش. بووە فێر حیزبیانە و خۆمانە قسەی هەندێ و زل زل وشەی كۆمەڵێك كە پیاوێك. دەكا قسە پیاوێك كرد هەستم
 دیمكەی یەكێكمی باسمی چموو هەسمتا و هەركەسمە چمی؟ رەخمنەی. پێشمنیار و رەخمنە بە بوو و خوارێ هاتە. نەكرد قسە زۆری
 ئەو: گمموتی. بممۆران نە و دیتبممێ بممای نە وەك. نەكممرد شەرمیشممی هممی . كممرد قسممەی بمموو كەس سممێهەم خلەشممین ژنەكەی. كممرد

 و نەكمردووە لمێ خیمانەتم ژیانممدا لە دەخمۆم بمۆ سموێندی هەیە، خمۆم مێمردی ممن. نییە كەسەوە بەهی  پێوەندیی مەسەلەیە
 ...كەچی دەخۆن بەسەری سوێندی هەمووتان لەنێوتاندا هەیە ژن بەاڵم. نایكەم

 
 نەبمووبێ، همی  وەك بموو، تەواو كۆبموونەوەكە كە. هەڵمدەداوە ئەویمدی نهێنییەكمانی لەسەر پەردەی و بوو ژن هەر رۆژە ئەو
 و دوو دوو. پیاسمەكردن كەوتنە نەكردبێ، ئاشكرا دیكەی كەسی الوازی خاڵی كەس ئەننەهوو وەك نەكرابێ، هی  باسی وەك
 خێزانمدارە كمابرا لەو رقمم نێوەشمدا لەو. ژنمانەوەن بەدووی كە دەزانمی پیاوانەم ئەو هەموو ناوی من ئیدی بەاڵم... سێ سێ

 لە رقممم زیمماتریش. نەبمموو خممۆم بەدەسممت. بمموو لێممی رقممم. رادەبمموێرێ چمماوڕەش نینمما لەگەڵ بمموو ئاگممادار ژنەكەی كە دەبممۆوە
 پیاوێمك ئەوەی وەك. بموو گەوادی ئما،. بموو گەوادی جۆرێك منەوە بەرچاوی بە دەكرد، قبووڵی ژنەكەی ئەوەی. بوو ژنەكەی
 لممێ وازم بڵممێ... كمماك بە... بمماجە گوتبممووی نینمما جممار یەكەم بیسممتم. بنمموێ دی پیمماوێكی لەگەڵ ژنەكەی كە نەبممێ كێشممەی
 ئەو كچمێ: گوتبمووی وەاڵمیمدا لە. عەیمبە هەیە مێمردم ئێسمتا بمووم، مێمرد بمێ جماران قەینما. كمردووە مێمردم تازە من بێنێ،
 ...بەاڵم... بێ لێی ئاگایەكت جاروبارە. نابێتەوە كەم لێت بەوە خۆ. دەرپێكەت بن بخە قسانە

 
 باسوخواسمانە و قسەگێرانەوە نەخۆشیی ئەو تووشی خەریكە ئەتۆش. عەیبە خەزاڵ،: گوتبووی و بڕیبوو پێ قسەكەی سمایل
 ئەگەر فەرمموو دەی. بمكەی باسمی نمابێ. بەسمە پێتناخۆشمە و بەداخمی ئەوەنمدەی هەر. بیبمڕێنەوە. ها خوێندەواری تۆ. دەبی

 گرتمووی؟ پێشمی كمێ بمدرێنەوە، لێك دیكەوە چیی و چی و دەروونناسی و كۆمەڵناسی روانگەی لە دەبێ مەسەالنە ئەو دەزانی
 ئەو نێمو مەچمۆ تكمایە. خۆیاندا گۆڤارەكەی لە هەر. بكەوە باڵوی ئەكادیمی بابەتێكی بە بیكە. كردووە تەواو زانكۆت تۆ خۆ

 . باسانەوە
 

. دەكەی راسمت گوتبمووی، زوو بمۆیە. بگمرێتەوە خۆی دەبوو. هەڵخلیسكاوە زانیبووی. هەڵگەڕابوو سوور. كردبوو شەرمی خەزاڵ
 .نەكەمەوە شتانە ئەو باسی بێ بەڵێن.... باشە زۆر. دەكەی راست

 
 . دەنا پێوە ملی هەر ئاوەدان ماڵ. پەكوو. بوایەم من خۆزگە. شكاوم دەستی. بوو تاقانە. بوو پتەو بەڕاستی هەر
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 شممەهیدبوون. دەبممڕێ بەرد گمموللە. بێممئەقڵە دیممارە نەترسممێ، گمموللە لە ئەوەی خەزاڵ گمموتم. گمموت پێشممم خممۆ. نەدەپرینگمماوە
 بمۆ ئینسمان حیسمابی ممن بەاڵم دەكەی، راسمت: گموتی. نیمیە شمانازی ئینسانكوشتن. شانازییە ئازایەتی.. نییە ئێمە ئامانجی
 ....ناكەم نیشتمانفرۆش و داگیركەر

 
 ٢١١٩ی مارچی ٢٨

 
---------------------------------------- 

 
 

 (دیسان خەزاڵ)بیرەوەرییەكانی سمایل 
 

 ٢بەشی 
 
 و پێكەنممی سمولەیمانەكوێر. بممكەوێ نەممابوو چیمی هەڵخلیسممكا، پێمی سممایل. دادەگەڕان خمموار بەرو داغمداغانییەوە یماڵی لە

 .نابینێ چاوت و كوێری دەڵێن من بە جا: گوتی
 

 . نییە قسانە ئەو وەختی سەگ توخمە: گوتی و داوە لێ ئاوڕێكی بوو، تووڕە سمایل
 

 ...میرزا مام هەڵگرم بۆ قەڵەمەكەت من با بێنە بێنە. كردووە السەنگی. دەفتەرەكەیەتی خەتای: گوتی ئازاد
 

 ...دەنێی خۆتی لە ناتدەمێ،: گوتی بێ، لێ گوێی خەزاڵ نەیدەویست كە دەنگێك بە سمایل
 

 هەڵگرم؟ بۆت نی ئەوە لەسەر تۆ. دێشێ زگت بۆ جا: گوتی و پێكەنی. نەدەبۆوە تەریق قسانە بەو ئازاد. پێكەنین هەموو
 

 . قورسە زۆر. هەڵگرە بۆ ئەوم وەرە هەیە دیكەم شتێكی پیاوی، ئەوەندە ئەگەر: گوتی سمایل
 بچممین بێیمنەوە، بێمرەدا سمبەینێ چمی، دەڵێمی. بمارە لمێ خۆشممم ئەوی ممن: گموتی ئمازاد. پێكەنمین قاقمای دایمانە هەموویمان
 بستێنین؟ شوانە لەو كەرەكە
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 عەرز لە بمۆ قڵمفەكە بمن تما گوڵمیخەكمانی. بەسمتبۆوە لەوالتمرەوە گوێمدرێژی دوو. دانیشمتبوو بارەكەی و تێڕ لەكن شوانەكە
 رۆژ سمێ. بموو عەسر پێنجی سەعات. نەبوو لێ ئاگاشی هەر الی نەگەیشتنە تا كورتانەكەدابوو، و وەتێڕ پاڵی. داكوتابوون

 ئەگەر. نەدا عەزیەتمی كەس گوتبمووی ڕەحممان ممام. بمێ پمێ نانی شوانە ئەو بەشكم گوتبوویان. نەدابوو نان لە دەمیان بوو
  ناداتێ؟ نانم چۆن دەكەم، شەقتڕێنی وەاڵ گوتبووی عەلی. بێ تووڕە لێی نییە هەقی كەس نادەمێ خۆمتان نانی گوتی

 
 كێن؟ ئێوە: گوتبووی و هەستابوو دەسبەجێ الی، گەیشتبوونە كە
 
 .پێشمەرگەین م
 
 ...ماشەاڵ ماشەاڵ،... پێشمەرگە. حوسێن ئیمامی یا م
 

 ...برسیمانە گوتبوویان
 

 ماسمتیان. هێنماوم بمۆ نمان دەسمتەواریان دوو و هماتوون بێمری ئێستا گوتبووی. ئاگر سەر خستبوونە بۆ كترییەكەی دەمودەست
 . فەرموون دانیشن. هێناوە پەنیریان. هێناوە

 
 كوێن؟ لە مەڕەكانت ئەی گوتبوویان،

 
 .بوو ئەو نۆبەی. بیانلەوەڕێنێ بردوونی رەفییەكەم. یاڵەن لەو ئەوە م
 

. نەیانهێشمتبوو چیمیە وردكەنمانێكیش داوە، ئماوڕی و كموڵی كترییەكە تا. شوانە پێخۆری و نان داگژابوونە بدی و نەدی وەك
 :گوتی و گەڕاوە عەلی بڕۆن، هەستان و خواردەوە چایەكەیان. تێكردن بۆ چایەكی یەكی و دەرهێنا قورێشكەیان پەلە بە
 
 ها؟ دیتووە پێشمەرگەم نەڵێی برادەرەكەت بە م
 
 .ناڵێم بە خاترجەم نا، نا، م

 چی؟ دەڵێی هاتووە لێ چیی پێخۆرە و نان هەمووە ئەو: گوتی برادەركەت ئەگەر باشە ئەی: گوتبووی پێكەنینەوە بە عەلی
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 ...خواردبوویان كەرەكان بكەم، میزێكی چووم تا دەڵێم نا، نەبێ خەمت م
 

 .نەنووسرێتەوە یادداشتەكانمدا لە حەیفە قسەیە ئەم: گوتی خۆیدا دڵی لە سمایل. پێكەنیبوون هەموویان
 

 . كەرەكانین ئێمە بێ شوانەكە حیسابی بە: گوتی و داوە ئاوڕی ئازاد
 نابی؟ بێدەنگ بۆ تۆ. كەرە باپیرت: گوتی سمایل

 
 بگرێ؟ دەستت و دواوە بگەڕێتەوە بڵێم خەزاڵ بە. هەڵخلیسكاوی كاكە نییە من خەتای: گوتی ئازاد

 
 ...ها دەتتۆپێنم نەبی بێدەنگ سەگباب،: گوتی. بوو دەهری سمایل

 
 هەممموو. میمموانە لممێ شممایان دەتگمموت گونممد خەڵكممی. نەدەدی چمماوی چمماو. بمموو تاریممك شممەوێكی. ئمماوایی بە گەیشممتبوونە
 و جلموبەرگ و خەزاڵ دیتنمی بە كچمان. بمێ میموان لمێ پێشممەرگەی بموو ئەوەی هەڵمپەی و كەسە هەر. هاتبوون بەپیریانەوە

 هماتۆتەوە وەبیریان دەتگوت. دەكرد خۆیان سەیری كەم بەچاوێكی و ببوون شاگەشكە دەستی، چەكەكەی و فیشەكدان و رەخت
 ببنن؟ بڵێی تۆ بەاڵم. بن خەزاڵێك دەتوانن ئەوانیش

 
 دەچممە. دەبمم نیگابمان ممن: گموتی خەزاڵ. ماڵێمك كەوتبموونە ڕەحممان ممام و خەزاڵ و سممایل. بموون دابەش مااڵنمدا بەسەر
 .دەخۆن نانەكەتان ئێوە تا سەربان

 
 :دەدانێ جنێوی و دەكرد تەقەی خەزاڵ. دەرێ دەرپەڕینە. تەقە بە بوو بوو قاپدا لە دەستیان هێشتا

 
 گموتی. كمردەوە كۆ كوڕەكانی خێرا. هاتبوون وەدەست پێشمەرگە... بەدوویدا سمایلیش و دەرگا بەر گەیاندە خۆی ڕەحمان مام

. بمموو گەرم خەزاڵ سممەر تەقەی خمموارەوە لە. بمموو ئممارپیچی دەنگممی. هممات گممرمەیەك. نەبممووین بمماڵو و پەرش زۆر بمموو بمماش
 ئەوبەرەوە سمەربانەكەی لە دیمكەش كەسمی سمێ. دەكمرد لمێ تەقەیان كۆاڵنەكەوە زاری لە. پێشێ بێنە نەدەدان بواری ئەویش

 . سەربان گەیاندووەتە خۆیان و پێشمەرگەن زانیی خەزاڵ تەقەكانیان ریتمی بە. دەكرد تەقەیان
 

 ...دەرێ وەرنە خوێڕییانە؟ هەی دەرێ وەرنە دەرێ، وەرنە: دەكرد هاواری كوردی بە یەكێك
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 ...كرد لێ دەسڕێژێكی... خۆفرۆش خوێڕییە كێ: گوتی خەزاڵ
 

 تەقەیمان سممایل و ڕەحممان ممام. بمین نزیمك لێمك دەبێ وەرە... دە فڕێ خۆت خوارێ وەرە. خوارێ وەرە كرد، هەرای سمایل
 قوونەشممەڕ بە كوڕەكممان. پێشممێ دەهمماتنە ترسممەوە بە چەكممدارەكان. داهمماتبوون گەرم دیممكە كوڕەكممانی لەوبەریشممەوە. دەكممرد
 لەو ئاگاتمان كموڕینە گموتی سممایل. نەدەدا بواریمان. دەكمرد تەقەی سەربانەوە لە خەزاڵ تەنیا. یەك الی گەیاندەوە خۆیان
 كمۆپەنكە پەنما لە عەلمی و ئمازاد. خموارێ بێمنمە كچەتیموە ئەو بچممە بما بمكەنەوە پشمتی لەسەر ئاگریان. بێ كۆاڵنە سەری

 . دامەزرابوون پەینێك
 

 تەقە دەنگمی لەوێشمەوە كتموپڕ. بمێن بۆیمان پشمتەوەڕا لە نەكا گرتبوو دیكەیان كۆاڵنەكەی سەری خالید و كەریم و بێهرووز
 ئمازاد الی نماردییە و خموار هێنایە بێ هەرچۆنێك. خەزاڵ گەیاندە خۆی سمایل. دەبوو گەرمتر و دەهات هەر شەڕەكە. هەستا

. مەكشمێنەوە هەتیمو دەڵمێم دەكەم هماوار ممن. پێشمێ بێمنە زۆر با. مەكەن لێ تەقەیان كوڕینە،: گوتی ڕەحمان مام. عەلی و
 لەودەمەدا. وەرنەوە دیموارەدا ئەم پەنما بە و بمكەن تەقە دوو یەك و بمڕۆن دواوە بەرەو دوانتمان. خۆتمان جێمی لە راوەستن،

 زۆر بەشمێكی. دان لێیمان پشمتەوەڕا لە بێهمرووز و كەریمم و خالیمد. همات لێ رووناكی رۆژی وەك كۆاڵن. هەڵدا تیشكاوێژیان
 پشمتەملی خەزاڵ. دەدا جنێموی كە بموو ئەوەیمان یەكێكیمان. هێنایمانن و گیمران كەس چوار. كرد پاشەكشێیان چەكدارەكان لە

 خوێڕییە؟ كێ: دەیگوت و دەیهێنا و خۆیدابوو وەپێش و گرتبوو
 
 ...بوون خوێڕی باپیریشم و باب و خوێڕیم من م
 

 لە نمانی هەنمدێ و كەسمە هەر خێمرا. هێنما نانیمان. هێنمان بمۆ ئاویمان. دەرێ هماتنە خەڵمك تەقە، دەنگمی كپبوونی لەگەڵ
 و فیشممەكدان و رەخممت. داگەڕان ئمماڵمەڵوو بەرەو لەوێمموە و هەڵكشممانەوە داغممداغانی بەرەو و خسممت خممۆی كۆڵەپشممتییەكەی
 خوێڕییە؟ كێ: دەگوت پێی پشتەوەڕا لە خەزاڵ جارێك نە جار. دابوو جاشەكەدا كۆڵی بە بێهرووزیان كۆڵەپشتییەكەی

 نیموەی لە. بموون خموێڕی باپیریشمم و بابما و خوێڕیم من: دەیگوتەوە بووبێ، فێر رستە یەك تەنیا منداڵێكی وەك ئەویش، 
 پێشمەوە لە تمۆ گوتبموو پێشمی سممایل جمار دوو یەك ئەوەی سمەرەڕای خەزاڵ. بموو خەزاڵ ئامبمازی و وەرسووڕاوە كتوپڕ ڕێگا
 پەالمماری و دەگەڕێتەوە لەپڕ كە ئیتر. بكوتێ بوونەوەرە لەو نیورچێك جاروبارە بوو لێ حەزی. نەدابۆوە جوابی بەاڵم بڕۆ،
 بەجێیممان لەوێ و كممردەوە لممێ فیشممەكدانەكانیان و كممۆڵ. دەكمما لممێ تەقەی و دەبممێ پممێ لەسممەر چەكممی خەزاڵ دەدا، خەزاڵ
 ...هەڵدەگرن شوێنمان بەیانی گیا، و گژ بن بیخەنە مەهێڵن، بەجێی ئاوا: گوتی ڕەحمان مام. هێشت
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. هەڵگەڕێن سەر بەرەو و ئاو لە كەن پڕ قومیومەكانتان: گوتی ڕەحمان مام. دار پۆلێك نێو گەیشتنە بەیانی شەشی سەعات
 چ ئەی: گموتی و گەڕاوە خەزاڵ. بموو ڕژد زۆر شماخەكە. بمدەن پشموو بەردێمك بمن لە و كمامە هەر و بەردانەوە ئەو نێو بچنە
 بكەین؟ دیالنە لەو
 

 .بن بەكۆڵمانەوە نابێ خۆ. دەكەینەوە لێ بیرێكی نەبێ خەمت: گوتی ڕەحمان مام
 

. نەممابوو پێكەنینیان و جەفەنگ تاقەتی هیچیان. وەڕەس. ماندوو و شەكەت. كردەوە كۆڵەپشتیان و بەردەكان نێو گەیشتنە
 لە چماوی لمووتكەكەوە لەسمەر بۆخمۆی ڕەحممان ممام. كەوت لمێ خەویمان دەمودەسمت و كەوت پماڵ بەردێمك بن لە و كامە هەر

 نەكەن غیممرەت هیچیممان بڵێممی تممۆ: گمموتی. بمموو لەوێ بمموو زیمماتر سممەعاتێك. دەیڕوانممی دووربیممنەكەی بە. دەكممرد پێدەشممتەكە
 :گوتی خەزاڵ كە بوو بەرچاویەوە بە هەر دووربینەكەی. بكە ئیسڕاحەتێك بڕۆ بڵێن و بێن هەستن

 
 ..نەبی ماندوو مامە
 

 . دەنێم زەواق لە ئێرانە ئەو هەبێ، تۆم وەك پێشمەرگەی دە وەاڵهی. كچم بێ سپی رووت ئەی
 

 ...بدە پشوو بچۆ مامە
 
 *** 
 

 داینێم؟ دەكەی حەز... هەیە درێژەی
 

 تەواو مانماكەی ئەگینما بخموێننەوە دیكەشمی بەشمەكەی. دەچموو تێمك فمۆنتەكەی چونكە بەش دوو كردمە یەكەمە، بەشی ئەمە
 .نابێ

 
 ٢١١٩ی مارچی ٢٩

 
--------------------------------------- 
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 ١" دیسان خەزاڵ"درێژەی دەڵێم كەرەكە خواردی 
 

 بەر مممااڵت و مەڕ و هەڵدەسمتا ممااڵن كمموالنكەی لە دووكەڵ خموارەوە لە. دا وەگمابەردەكە پمماڵی و وەرگمرت لمێ دووربیمنەكەی
 دەشمتەكە. رێ كەوتبموونە مەزراكانیمان و ممووچە بەرەو شان لەسەر پێمەڕە و مەڵەغان سەپان و پاڵە و جووتیار و درابوون

 ...بێستان و باغ و شیناوەرد زۆریشی بەشێكی و شێوەرد جێ جێ و پەرێز جێ جێ. بوو پەڵەپەڵە
 

 بموو دیمار. بموو تۆپ یەكەم ئەوە. كرد كۆڵەكەی ئاسمان بەرەو دووكەڵەشینكە. رووخابێ ئاسمان وەك هات، گرمەیەك كتوپڕ
 . مەدەن فڕێ ڕێیە سەر لەو كەالكە ئەو: گوتبووی. كەوتەوە ڕەحمان مام قسەكەی بیر خەزاڵ. زانیون شوێنەكەیان بە
 
 گرم
 گرم
 گرم
 

 . دا مات رەوەزان و گابەرد لەبن خۆیان و كردەوە خڕ شتەكانیان پەل بەپەلە. دەكردەوە كۆ خۆیان. ببوون ئاڵۆز كوڕەكان
 ئەوە. چمی تەواوبموونی. دەبمێ تەواو تما بمكە ممات خمۆت. هەڵمەسمتە. بە ممات خمۆت جێمی لە: گوت خەزاڵی بە رەحمان مام

 وشمك گەرووی. ببموو بەتماڵ خەزاڵ قومیمومەكەی. دەبموو بەتینتمر جمار بە جمار گەرمماكەش. دەیكموتێ هەر زیاترە سەعاتێك
 ئەوەی بمۆ تمازە. ەبموو ئاشمكرا شموێنەكەمان. ڕاگمرن خمۆ بمدەن هەوڵ كوڕینە،: گوتی ڕەحمان مام. بڕایەوە تۆپبارانەكە. بوو
 .هیممەتە رۆژی رۆژ ئیدی. سەرمان دێنە. بكەن ئامادە خۆتان. ئەستەمتر لێرە شوێنی ناگەینە. بڕۆین نابێ

 
 كمۆ خۆیمان كوڕەكمان. بوون سوپایی تویۆتای و زیل بوو دیار. بوو رێگا تەپوتۆزی. هەستا تەپوتۆز ئاوەدانییەكانەوە الی لە

 :نووسی لێی و دەرهێنا یادداشتەكانی دەفتەری سمایل. خست رێك قورس شەڕێكی بۆ خۆیان و كردەوە
 
 ئاممادە بەربەرەكمانی بمۆ خۆممان خەریكمین ئمێمەش و نیگابمانە خەزاڵ ئێستا. بووك و زاوا قەدپاڵی ،7111ی پووشپەڕی 77

 ئەم بمێمممنم ئەگەر. دێمممن ممممان بمممۆ دەیمممانبینین ئەوە ئێسمممتاش و لەسمممەرە تۆپبارانممممان زیممماترە نیوێمممك و سمممەعات. دەكەیمممن
 . دڵسۆز كەسێكی دەست بكەونە هیوادارم نەشمام، ئەگەر و رۆمانێك دەكەمە بەسەرهاتانە
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 دەنووسی؟ وەسیەتنامە ئەوە سمایل: گوڕاندی ئازاد
 
 ..دیتووەتەوە بۆ باشم پیاوێكی راوەستێ، نەكردووەتەوە، مێردی ئەگەر دەڵێم دەنووسم، نەنكت بۆ نامەیەك نەوەاڵ م
 

 سممایل. نەتبینمێ بما كە ممات خمۆت كمرد، بانگی ڕەحمان مام. بوو پەیدا كۆپتەرێك دەمەدا لەو. دادەگەڕا خوار بەرەو خەزاڵ
 ڕەحمممان مممام. دادەگەڕا الیممان بەرەو بەردەكانممدا پەنممای بە خەزاڵ. نەبممی تەنیمما بمما وەرە، خمموار بەرەو خێممرا كممرد، هەرای

 خمۆی خەزاڵ. دەكمرد تەقەی دوورەوە لە. دیتبموو خەزاڵمی كمۆپتەرەكە. خەزاڵ شموێنی ناردبووە بێهرووزی لەوەپێش چارەگێك
 چماوەڕێ پەلەپیمتكە، لەسمەر دەسمت. شماخەكە بنماری گەیشمتبوونە پاسمدار. دابموو مات خۆیان كوڕەكان. بەردەكان پەنا دایە
. دەڕشماوە شماخەكەدا بەسمەر. بموو كمۆپتەرە ئەو ترسمی تمرس، تماقە. بموون زاڵ بەسمەریاندا ئەوان. سەرێ بێنە بۆیان بوون
 سمەر گەیشمتە كمۆپتەرەكە. تفەنگەكانیمان سمێرەی بەر نەگەیبوونە پاسداریش هێشتا. دەرنەكەوتبوو لێ ئەوانی شوێنی هێشتا
 ئاگریمان بەرد. كمرد تەقەی ئەویمش و كمردەوە تەقەی خەزاڵ دیسان و گەڕاوە بۆی و رۆیشت. كرد لێ تەقەی خەزاڵ خەزاڵ،

 بەرەو بەرد و بەردا. عەلمی ئمارپیچییەكەی دا پمڕی. تێبەربموو ئماگری سمایل. دەداوە دەنگی. دەینااڵند شاخەكە و دەبۆوە لێ
 كمۆپتەرەكە. شكا ئەژنۆی سمایل... كەوت خەزاڵ و دیكە تەقەیەكی. بوو ملەیان كۆپتەرەكە و خەزاڵ هێشتا. هەڵكشا خەزاڵ
. نەبموو دیمار لێ سمایلیان ئەوان. دابەزن دەیانویست و كۆپتەرەكە دەرگای زاركی هاتبوونە پاسدارێك چەند. دەفڕی نزم نزم

 سممایل... ئماگر بە بموو كمۆپتەر... گرم. دەدا شەپۆلیان ناخیدا لە خەم و سۆز رق، و قین. دەكوڵی بەردەكەوە بن لە سمایل
 سمممەروچاوی. كەوتبمموو بەردەكە بممن لە خەزاڵ گەیشممتێ،... دەسممتخۆش: گوتیممان وێكممڕا پێشمممەرگە. كممرد رای خەزاڵ بەرەو

 بەاڵم. بماوەش بگمرێتە شمەهیدێك شمەاڵڵی لەخموێن تەرممی و بمێ شمەهید هماوڕێی نەبموو جماری یەكەم سممایل. بوو خوێناوی
 خموارەوە لە كە چووبمۆوە لەبیمری سممایل. بمێ خۆشەویستیشمی و ئمازیز هاوسمەنگەربوون، وێمڕای شمەهیدەكە بوو جاری یەكەم

 ئممارپیچییەكەم. نیممیە ئەوە وەختممی سمممایل، هەسممتە: گمموتی و سممەری گەیشممتە عەلممی تمما. نەمممابوو لممێ ئاگاشمی هەر. تەقەیە
 :گوتی هەر لەپێشدا سمایل. وەربوون بەسەر هەزارەزیلەیەكمان. بكەوە كوڕەكان فریای وەرە و بدەیە

 
 بكەم؟ خەزاڵ لە چ.. عەلی... عەلی م
 

 بەنێویممان بمموون خەریممك پاسممدار گەیشممتەوە، كە. گەڕاوە و هەڵگممرت ئممارپیچییەكەی. بممداتەوە جمموابی نەكەوت فریمما عەلممی
 نما پاسمدارەكانەوە زیلمی بە ئارپیچییەكی لەوێوە هەر بۆیە. نەدەهاتن دەرەقەت ئەوان و دەستەوئێخە دەبووە شەڕەكە. وەربن
 ... یاحوسێن یاحوسێن، بوو... پێكای. دانەبەزیبوون لێی و نەگیرسابۆوە تەواو هێشتا كە
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 كوژراوەكانیمان فیشمەكی. بمكەنەوە كمۆ فیشمەك خێمرا. مەكەون وەدوویمان كوڕینە،: گوتی ڕەحمان مام.... كشانەوە پاشەوپاش
 ئەی: گموتی. نیمیە دیمار خالیمد زانیمی. داخورپما دڵمی. گێمڕا كوڕەكاندا بە چاوێكی ڕەحمان مام. دێنەوە چونكە بكەنەوە، كۆ
 كوێیە؟ لە هات؟ لێ چیی خالید؟ كوا
 

 ....ببوو شەهید خالید
 

 خەزاڵ و خالیمد تەرممی زوو: گموتی ڕەحممان ممام. ممابوو بەجمێ لمێ تویۆتایەكیان پاسدار. كردەوە كۆ خۆیان دەسبەجێ خێرا
 .دەگەڕێنەوە ئەوانە. بڕۆین لێرە با و بكەن ترۆمبێلە ئەو سواری

 
 ....كردەوە پێ دەستی تۆپارانەكە كەوتبوونەوە، دوور لەوێ مەترێك چەند تازە

 
 ٢١١٩مارچی ی ٢٩

 
-------------------------------------- 

 
 

 ڕەحمان چۆن شەهید بوو؟
 
. بموو 0061 ساڵی هاوینی رۆژێكی. بكەم بۆ ڕەحمانیشت شەهیدبوونی چۆنێتیی باسی پێدابووی قەولم دەكەی، ڕاست ئەها 
. بموو خمدر كماك فەرمانمدەمان. بكەوین وەدەر نەیاندەهێشت و بوون دوومانەوە بە بوو رۆژ سێ. مابووینەوە دارستانێك نێو لە
 پمماڵەوانێكی باسممی وابممێ پێممت و بممكەی پممێ گمماڵتەم هەر لەوانەیە بممكەم، بممۆ خممدرت كمماك بەسممەرهاتی باسممی ئەگەر جمما

. دەخوێنمدەوە هەر كتێبمی ئەو دەرفەتێكمدا هەموو لە. بوو خوێندەوار و زمانپاراو چەندە گەڕێ لەوەی. دەكەم بۆ ئەفسانەییت
 تەواو ئمارامم دۆنمی: گموتی و كمردم بمانگی بەیانییەكەی رۆژە ئەو. بوو تێدا دیوانەشیعری و رۆمان بەردەوام ەكەیكۆڵەپشتیی

 دارێمكەوە بە پماڵی. دەچمێ خۆممان پێشمەرگەكانی لە زۆر حەمەدۆك ئاخر. بخوێنمەوە كەماڵ یەشار حەمەدۆكی دەمەوێ. كرد
 كتێمبە هەمووە ئەو ئاو، و نان جێی لە باشە گوتم. دەرهێنا ئارامی دۆنی رۆمانەكەی و نا كۆڵەپشتییەكەی لە دەستی دابوو،
 خەممت هەڵنماگیرێ، پێشمت ئەگەر. بیخوێنەوە. ناژیم هیچیان بەبێ من. ئاون و نان ئەوانەش: گوتی و پێكەنی پێتن؟ چییە
: گموتم. بموو بەدەسمتەوە جمودایی نماڵەی بۆخۆشمی. بیخموێنەوە و وەرگرە لێمی بوو تاقەتت كوێ لە هەڵیدەگرم، بۆخۆم نەبێ
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 ئەو. دەبەخشممن پممێ تممایبەتم چێژێكممی دەكەم، وشممەكان سممەیری كە: گمموتی دانممانێی؟ كتێممبەكە بممۆچی لەبەرن، هەموویممت خممۆ
 لەو تممۆش خممۆ: گمموتم گرتممووە؟ كمموێرەوەرییەی و چەرمەسممەری پممڕ رۆژگممارە ئەو بەرگەی چممۆن ناسممكەوە رۆحە بەو شمماعیرە

 لەو لەعمنەت: گموتی و بمادا ملێكمی كمرد؟ چمۆن شەڕەت ئەو ئێوارێ دوێنێ و شانە لە چەكت چۆنە ناڵێی پێم ئەی ناسكتری،
 ....چارەنووسە

 
 كوڕەكمان لە یەكێمك كتموپڕ. نەبموو لێ ئاگامان ئێمەش و هاتبوون بۆمان الوە چوار لە. بوو قیامەت نەبوو، شەڕ شەڕەكە جا

 گەیانمدە خمۆی و كمرد بێمدەنگ پێشممەرگەكەی دەسمبەجێ خمدر كماك. بمووین كەس بیستوسمێ ئێمە... گەیشتنێ ئەوەتا: گوتی
 گوتیمان بەسەرسمووڕمانەوە... گرتوون بۆ جێژنێكم هەستن: گوتی نەبووبێ هی  وەك لەسەرخۆ و هێنان بەخەبەری و كوڕەكان
 چی؟ جێژنی

 
 و عەرز ئەوە فەرمموون دەی بمدەن، پاسمداران لە گورچموبڕ زەبرێكمی نماهێڵم بمۆچی كە دەبۆڵێنن لەسەرم مانگێكە ئێوە: گوتی

 ...سەرمان گەیشتنە وا كۆبكەنەوە خۆ خێرا گەز، ئەوەش
 

. لێیمانە ئاگاممان وانەبموو پێیمان. دەبموونەوە نزیكتمر لێمان جاربەجار ئەوانیش. كرد دابەش كوڕەكانی دوو و یەك ئەوەندەی
 كمردوون، سمەیرم دووربینەكە بە رەشۆ گوتی و كرد بانگ منی خدر كاك. خەوتووین هەموومان ئێمە كە تێگەیاندبوون، وایان
 لێیمان دەڵێمی. دێمن ترسمەوە بە ئەوان. ورەن بە زۆر كوڕەكمان نەبمێ خەمت بەاڵم پێیە، قورسیشیان چەكی و تۆپ. زۆرن زۆر

 .ناگەڕێنەوە سوورە
 

 كاتەدا؟ لەو ماوە لەبیر هێمنت شیعری هی  گوتم
 

 :گوتی و پێكەنی
 

 ...بكەم كۆن كەالكی بۆنی یان بڕژێ خوێن نامەوێ
 

 دەمەدا لەو... ناوەشممێتەوە مممن لە ئەوە ببممڕن؟ سممەرم بەرخ وەك بەردەمەوە دەسممت بمكمموژن، همماتوون ئەوەتمما بممكەم، چ بەاڵم
. گمرمە بە بموو. هماتبوون وەدەسمت لێیمان ئەوانمیش و كوڕەكمان سمەر گەیبموونە رۆژهەاڵتەوە قمۆڵی لە. كمرد پێ دەستی تەقە
 دیممتم. دەكممردن سەرانسممۆی و كوڕەكممان سممەنگەری دەگەیانممدە خممۆی غمماردان بە قیممامەتە بەو. نەبمموو حەجمینممی خممدر كمماك
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 دەسممتكردنەوەیە ئەو چمماوەڕوانی ئەوان... دەكمما تەقە دەسممتێكیش بە و بەردێممك پەنمما رادەكێشممێتە برینممدار پێشمممەرگەیەكی
 و نەگممرت خۆیممان ئیتممر. بمموو تەقە نیوسممەعاتێك. شممكا پێیممان و دەسممت قەڵەمممی كەوتبممێن، كەمینممدا بەسممەر وەك. نەبمموون

 ئێمرە دەبمێ دەسبەجێ: گوتی. نەكرد شلوێ خۆی خدر كاك... گەڕ كەوتنە تۆپخانە. ما بەجێ لێ زۆریان.. كرد پاشەكشەیان
 و بشمكێنین كەمیمنەكە بما بمێن ممن لەگەڵ كەس دوو لێمیە، كەمینمی رێگەممان لەسمەر نەچمێ لەبیرتمان بەاڵم... بهێڵین بەجێ
 .وەرن قوونەشەڕ بە و هەڵگرن بریندارەكە دیكەش ئەوانی

 
 نەمگموت. بێیمنەوە دارەدا پمۆلە ئەو پشمت بە و بپەڕیمنەوە ئماوە جمۆگە لەو با گوتی. كردبوون دەسنیشان كەمینەكەشی شوێنی
 كوڕەكمانن چماوەڕێی و پەلەپیمتكەیە لەسمەر دەسمتیان ریمز بە چەكمدار پۆلێمك كرد سەیرم ڕێهااڵینەوە، كە.. بكەین وا بۆچی
 و سمەریان نەچمووینە تما... پێیمانە پێویسمتمان. دەیمانگرین مەكە، لێ تەقەیان: گوتی خدر كاك. بكەن لێ تەقەیان و بێن
 دابمن، لێمی كارەبما وەك دان، دەنگممان كە. بموون كەس دوازدە. نەبموو لمێ ئاگایمان دانەنمان، لەسەر تفەنگمان پشتەوەڕا لە

 بموون خەریمك كوڕەكمان لەودەمەدا ئەسمتاندن، لمێ شمتەكانیانمان و كمارت و كمردن چەكممان. دانما چەكەكانیمان و بموون وشك
 سممموڵتان چیمممای بەرەو و دا دیلەكانمممدا كمممۆڵی بە برینمممدارەكانمان. ببممموون برینمممدار دیمممكەش پێشممممەرگەی دوو دەگەیشمممتن،
 قوڕگممان. هەڵكشماین سەر بەرەو ئێمە. وەرببوون دەشتە بەو كوللە وەك. هاتن بۆمان چیاكە، داوێنی گەیشتینە. تێهەڵبووین

 خۆیمان خێمرا پێشممەرگە سمێ دەگەنمێ، ئەوان تما دەبمێ: گموتی خمدر كماك. نووسمابوو مەاڵشموومانەوە بە زمانمان. ببوو وشك
 لەگەڵ پێشمەرگەیەكیشممم دەچممم، مممن گموتی ڕەحمممان. دەگممرین بەرگە هەبمێ ئاومممان. بێممنن ئماو تممونگە دوو خمموارێ بگەیەنمنە

 و كممرد پممڕ تونگەكانیشممی هەتمما بمموو دیممار لممێ ڕەحمممانم. هەڵدەكشمماین شمماخەكە سممەر بەرەو ئممێمە. دەسممتكردنەوە بممۆ بنێممرن
 واز دەممممانزانی. دامەزرایمممن و كمممرد دروسمممت سمممەنگەرمان كەڵەكەبەردان بە و كەسمممە هەر ئمممێمەش. ئممێمە الی بەرەو گەڕانەوە
 لمێ تەقەیمان ئەرسمەالن و ڕەحممان. شماخەكە بنماری گەیشمتبوونە پاسمدار تۆیۆتمایەك تمومەز. تەقە بە بموو كتوپڕ. ناهێنن
 كەسمی چموار خمدر كاك خێرا. بكەین لێ تەقەیان لەوێڕا ئێمە نەدەبوو ئەوەی بۆ. نەماندەدیتن جوان بوو تەپوتۆزێك. كردن
. خموارێ داگەڕایمنە گمورج. چمووین كاروانەسموور و سامە و مستەفا و من. بچین ئەرسەالنەوە و ڕەحمان هاواری بە كرد ئامادە

 لممێ تەقەت هەڵێممنە دەسممتت دەیگمموت و دەچمموو بممۆی پاسممدارەكە و كەوتبمموو تفەنممگەكەی. بمموو برینممدار ئەرسممەالن چممووین كە
 سممێ. مممابوون چواریممان. دەكممرد تەقەی دیممكەوە بەردێكممی بممن لە ڕەحمممان. نەدیتبمموو ئممێمەی ئەو. بیگممرێ دەیویسممت. نمماكەم

 و ئەنگمماوت نەی. دەچمموو ئەرسممەالن بممۆ وا كممرد پاسممدارە لەو تەقەی و نەگممرت خممۆی سممامە ئیممدی. كەوتبمموو لممێ كەالكیممان
 ئممێمە تمما. سمەریان گەیشممتینە و درا لێمی پاسممدارەكەش ئیتمر. بمموو شمەهید ئەرسممەالن. كمرد ئەرسممەالن لە تەقەی پاسمدارەكە
 تەقەیمان و كمرد خێراتمر هرووژمەكەیمان و كمردین لمێ تەقەیمان ئەوان. ببموونەوە نزیك دیكەیان چەكدارەكانی دا، لەوانمان

 لەالیەكمی بهێڵمین، بەجمێ ئەرسەالن تەرمەكەی نەماندەویست لەالیەك ئێمە. دەهات بەسەرماندا باران وەك گوللە. كردین لێ
 تۆپخانەكەشمیان دەمەدا لەو. سمەنگەرەكان بگەیمنە بموو ئەوەممان پەلەی. بمووین مانمدوو زۆریش و هەوراز رێگەكەمان دیكەوە
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 لمێ زۆرمان ئەوان ئیتر. دەدا لێی مەتر بە مەتر. دەیكێاڵ تۆپخانەكە. كواڵند شاخەی ئەو دوو و یەك ئەوەندەی. گەڕ كەوتە
 ئیتممر ئەوان. دەكشمماینەوە سممەرێ بەرەو قوونەشممەڕ بە ئممێمەش و بممرد هەورازتممر ئەرسممەالنی تەرمممی سممامە. ببمموونەوە نزیممك

 هەنگاوێمك چەنمد ئاوەكمانی تمونگە نماوە نماوە ڕەحممان. یاڵەكە بگەینە مابوومان هێشتا ئێمە و شاخەكە دامێنی گەیشتبوونە
. سممەرێ بگەیەنێممتە ئمماوە ئەو یەكێكتممان: گمموتی ئمماخری. كممردن تەقە بممۆ دادەنیشممت بەردێممكەوە بممن لە و دەبممرد هەورازتممر

 لە تۆپێممك. كوڕەكممان الی بگەیممنەوە نەمممابوو زۆرمممان ئممێمەش. بردنممی سممەر بەرەو و ئمماو تممونگەی دایە پممڕی كاروانەسمموور
 مممن. خمموارێ همماتە بەسممەرماندا بمماڕێزە وەك پڕیشممكەبەرد. كممردین ون یەكتممری لە تەپوتممۆز و دووكەڵ. كەوت نزیكمممانەوە

 كە... نمایە ڕەحممان تەقەی دیمتم. بموو برینمدار السمەرەم ئەم تۆزێمك. نەكمرد ممن لە كمار زۆری. بووم گابەردێكەوە لەودیوی
 گەیشمتمە. بموو خموێن هەمموو ەموچماوید سمەرو. دەهمات هەناسمەی حاسمتەم بە دابموو، گەورە وەبەردێكمی پماڵی وەرسووڕامەوە

. سمەرێ گەیانمدە راكێش راكێش بە ڕەحمانم... كاڵێ بە بدە بۆ نامەیەم ئەم دەگەنێ، ئێستا بێ خۆت لە ئاگات: گوتی الی،
 پاسممدار بمموو خەریممك چممونكە. راوەسممتا تۆپبممارانەكە. ببمموونەوە نزیممك لێمممان تەواو ئەوانممیش. نەبمموو كمموڕ لە ئاگممای بمماب

 دابەش پێشمممەرگەكانی دیممكە شممێوەیەكی بە خممدر كمماك نەمزانممی مممن ممماوەیەدا لەو. ئممێمە سممەنگەرەكانی نێممو دەگەیشممتنە
 بیسممت. بگەڕێممنەوە نەیممانتوانی هیچیممان شمماخەكە، داوێنممی گەیشممتبوونە ئەوانەی چاوترووكانێكممدا لە بممكە بممڕوا. كممردووەتەوە

 كممۆنەوە لە بممۆیە. پێشمممەرگەیە پەنممای و پشممت تاریممك شممەوی جمما. هممات بەسممەردا ئێمموارە بمموولێڵی ئیتممر. گیممران كەسممیان
 شمتت زۆر لەوانەیە بیمتەوە، ورد لێمی و بخموێنیتەوە ممن دەفمتەرەی ئەم دەكەم حەز لێرەوە جا. مێرانە قەاڵی شەو گوتوویانە

 یمان بمكەم باسمیان نەبمووە لمێ حەزم یمان جما هەبوون شتیش هەندێ. كردووە شتم زۆر باسی تێروتەسەلی بە. بكەوێ دەست
. بخموێنەوە دەفمتەرەكە. نەبمێ تێمدا رەنمگە تایبەتیان شتی زۆر گێڕاویتەوە بۆم ئەوانەی ئێرە تا جارێ. نەزانیون گرینگم بە
 .پێویستیشین و دێن زەینیدا بە پرسیارت زۆر دڵنیام خوێندەوە دەفتەرەكەت كە
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 برایمعەترەكەی 
 

 خماڵێكی بمڕییە چماوی و، دا لمێ قمووڵی قووڵ مژێكی داگیرساند جگەرەیەكی. دەشاردەوە شێنەیی بە تێرێژەكانی دوایین خۆر
 .فڕیوە لەوە دوورتر زۆر خەیاڵی زانیم. دوور دوور
 

 سەیروسمەمەرە رووداوی بە یمان جێوبانمدا، لە ممردن نابایەوە، سەرم سەرەبەرزی بە برایم وەك منیش خۆزگە دانیشە،: گوتی
 دەخموارد گمۆڕەكەم بە سموێندتان ئێموە ئێستا مردبام، سەربەرزانە ئەوان وەك ئەگەر ئاخر. پێشمەرگەیە چارەنووسی رەشترین

 .دەكرد زەمانەت منەوە ناوی بە پەیمانتان پتەوترین و
 

 خممۆ دەریممایە ئەو لممرفەی و خمموڕە بەر لە و بشممڵەقێنم بیرەوەرییممانەی گممۆمی ئەم دەترسممام. پممڕە دڵممی زانممیم. نەگمموت هممیچم
 :بوو بەردەوام قسەكەی لەسەر و تەكاند جگەرەكەی سووتووی لەسەرخۆتر زۆر بەاڵم. رانەگرم

 
 و نممامەیەك گەڕانەوەمانممدا لە. بمموو ئاشممق ساردەكۆسممان لە بممرایم. بمموو ئمماوابوون لە خممۆر. بمموو ئەمممڕۆ وەك ئێمموارەیەكی
 كمردووە، ئمارەقە هێنمدەم وەاڵهمی كە، پێموە عەتمرەم لەو تۆزێمك دایكمت گیمانی برایم: گوتم. وەرگرتبوو عەتری شووشەیەك

 ...بكەم نەسرین لە ساڵوێك دووراودووریش هەڵنایە رووم لە ئەمڕۆ
 

 خۆشمم لە عەتمرە ئەو دێ دڵمم ممن وایە پێت یانی بكەم؟ بەتۆدا دیاری عەتری دێ دڵم چۆن چی؟ دەڵێی ئەوە ئەرێ: گوتی
 ....خێراكە دەی. نەبووە ئاوا رۆژ تا بكە بەخۆتدا ئاوێك كانییە لەو بچۆ دەرێ چاوت. گڵ بن دەیبەمە خۆم لەگەڵ بدەم؟
 و فیشمممەكدان و چەك ئەو چمممۆن بممموو سممەیر پێمممت بممموو، چاوشممین وردیممملەی بممماریكەڵەی یەكممی دەكمممرد، برایممممت سممەیری كە

 پێشممەوە پممێش لە هەر چیممادا ئەسممتەمترین لە بێممت، كەس سممێیەم نەمممدی قەت كەچممی. هەڵممدەگیرێ پممێ كۆڵەپشممتییەی
 شمار نێوەڕاسمتی لە و دادەنمێم چەكە ئەو ممن چمووینەوە كە بەاڵم دەچیمنەوە، هەر ئماخری عەلمی،: گوتی رۆژێكیان. دەڕۆیشت

 .دەكەمەوە كتێبفرۆشییەك
 
 بی؟ مەحتەل شەوێ نانی بۆ دەتەوێ هەر كاتیش ئەو یانی كەری، پەكوو گوتم نەبێ، ئێستای بە
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  كردم، بانگی. دێمەوە و دەكەم بەخۆمدا ئاوێك دەمودەست دەكەم، قسەت بە برایم گوتم ناكا، پێوە عەترەم لەو زانیم كە
 

 .وایە كەروێشك وەك چەك بێ پێشمەرگەی بابم، بەرخی بەرە چەكەكەت ڕا، راوەستە گوتی
 

 كە. نماوین پێموە تۆپیمان زانمیم. همات گمرمەیەك نەكەوتبموومەوە دوور مەترێمك سمەد هێشمتا كمانییەكە، بمۆ خوارێ داگەڕامە
 بەپەلە. بموو هاواریمان هماوار كوڕەكمان. مەپرسمە هەر بموو دووكەڵێمك چمڕە هێشمتبوو بەجمێ بمرایمم جێیەی لەو داوە، ئاوڕم

 پڕیشمكەیەك بموو، چەپیدا دەستی نێو لە نامەكەی و راستەی دەستی لە شووشەعەترەكەی برایم گەیشتەمەوە كە... گەڕامەوە
 دەكمردەوە لەوە بیمرم هەمیشمە بموو، گەورە كتێبخمانەیەكی لە حەز زۆرم عەلمی،: گموتی و كمردم لێ چاوێكی. گرتبوو السەری

 .كتێبە لە حەزی خۆم وەك خەیاڵیش. بێ لەگەڵم خەیاڵیش و بێ شار نێوەڕاستی لە كتێبفرۆشییەكەم
 
 ئەو بممرایم. بڕابمموو تۆپبممارانەكە گرمەگرمممی لە ئاگممام مممن. نمماچێتەوە لەبیممر چركەسمماتەم ئەو دەمممرم تمما دایكممم، گیممانی بە

 بەدڵ ئێسمتاش تما رۆژەوە لەو. لەرزی ئەژنمۆم.... وەسمتان ممۆڵەق بە چاوی لێوی سەر هاتە زەردەخەنەیەكی و كرد قسەیەی
 ... بوایەم من خۆزگە برایم، بوایەم من خۆزگە گوتوومە

 
 و هەڵكێشمما ئمماخێكی. بەسممتبوو لووزەویممان چمماوی فرمێسممكی بیممرەوەرییەوە، ئەم گێممڕانەوەی دەم بە. بگممری نەدیتبمموو قەتممم
 نەهماتەوە هیچمی هەڵممژی وا دووكەڵەكەی و كمردەوە پمان پێاڵوەكەیمدا بمن لە قوونچكەكەی و دا جگەرەكەی لە مژی ئاخرین
 زۆریممانم تممۆڵەی نەبممێ، خەمممت بەاڵم. بممڕیمەوە قسممە دوو بە مممن و بیگێممڕییەوە رۆمممان بە دەبممێ بممرینە ئەو گمموتی. دەرێ

 بما وەرن كموڕینە، گموتم. داگیمركەران بنكەیەكی گەیشتینە. دابوو الی سێ لە سەعات شەوێكیان دەگەڕاینەوە كە. كردووەتەوە
 سمەر گەیانمدە خۆممان دواتمر چارەگێمك و ئمارپیچی بەر داممانە... دانیشمتین بمۆی الوە سمێ لە. بمدەین لێمی بمرایم تۆڵەی بە

 ....دەرێ هاتنە و دانا سەریان لەسەر دەستیان. مابوو تێدا كەسی چوار. پایەگاكە
 

 :گوتم و پێشێ چوومە لێیان
 

 "هەستاندن خەومان لە بمانبوورن"
 "قۆیتاسی عەلی شەهید گیانی بە پێشكەشە"
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 تف لە سیاسەت: ئەو رۆژەی سمایل گوتی
 
 ئێموارێ دوێنمێ. گوند نێو دەڕوانێتە و داوە چیاكە وەگابەردێكی پاڵی. دێنێ مرۆڤدا گیانی بە تەزوو پاییز، سەرەتای كزەی"

. دێممن ئەوێ بەرەو و بەڕێممگەوەن چەكممدار دەسممتەیەك هێنممابوو هەواڵیممان كتمموپڕ ئمماواییەكەوە، نێممو بچممنە ویسممتبوویان كە
 بمما: گوتبممووی ڕەحمممان. كردبممۆوە تونممد خۆیممان جێممی و گابەردەكممان و رەوەز نێممو كردبممۆوە روویممان و كشممابوونەوە دەسممبەجێ
 ...دایكیان و داخەین بۆ كەمینێكیان

 
 ئەوانە. بحەسێنەوە ئەمشەو با. بخۆن نانێك پارووە دانەنیشتوون خۆیان دڵی بە كوڕەكان رۆژە سێ. بێنە واز: گوتبووی خدر
 .دەكەین لەگەڵ تۆیان دڵی كەیفی بە ئێوارێ سبەی نەبێ خەمت شوێنمانەوەن، بە
 

 ئەو ئێسمتە وا شموێنەوە لەو رێمك. كردبمۆوە گونمدەكەیان نێو سەیری دووربین بە لەوێوە و بەردەكان نێو گەڕابوونەوە بەپەلە
 . دێ نێو بچنەوە ئەمشەو داوە بەڵێنیان. دەكا ئاوایی نێو سەیری و دانیشتووە

 
 هەڵدەستێ؟ لەوێوە چییە دووكەڵە ئەو: پرسیی

 
 .تێدایە دیكەشی كارگەی چوار سێ لەوە جگە. چیمەنتۆیە كارگەی: گوتی

 
 تممامەزرۆی زۆر. بممكەوێ عەلممی حمماجی رەحمممانی و بممرایم مممام بە چمماوم كەس هەممموو پممێش چممووینەوە، كە ئێمموارێ دەمەوێ
 ...دیتنیانم
 پماش بمرایم ممام هەڵمبەت. ممردن ئەمسماڵ رەحممان كماك و بمرایم ممام. نیمیە لمێ ئاگات دیارە وا: گوتی و هەڵكێشا ئاخێكی
 نەخمۆش و هەڵنەسمتایەوە ئیمدی خمۆی، مماڵەكەی هماتەوە كە رۆژ سمێ پماش و میانمدواو زینمدانی بردیمانە ئێوارەیەك ئەوەی
 . دەڕشاوە خوێن هەر. سەردانی چووینە هەموومان ئێمە. نەدەگەڕا زمانی هاتیشەوە كە. مرد و كەوت

 
 گابەردەكممان بممن لە كوڕەكممان. دەبمموونەوە درێژتممر جممار بە جممار سممێبەرەكان. فڕیبمموون دوور دوور نیگاكممانی. بمموو مممات ئەو

 ورد و دەنما بەچماویەوە دووربیمنەكەی زوو زوو. بموو دیمار لێ الیەكی هەموو لەوێوە. بوو ئێشكگریان بەتەنیا ئەو. خەوتبوون
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 یماریم كۆاڵنانەی ئەو دەگەڕێمەوە تامەزرۆییەوە بە چەندە ساڵ حەوت پاش: گوتی خۆیەوە بەر لە. دەپشكنی دەوروبەری ورد
 پیمر خەجمیج سماڵ؟ حەوت پاش بمناسێتەوە؟ بڵێی تۆ بمبینێ، ئێستا مابێ؟ رەحمانەسوور خەجیجی بڵێی تۆ... كردوون تێدا
 گمۆزەیەكی ئەودەممانە نما ئێموارە بموو، ئێموارە. دەقاسمپێنێ كەوە دەتگموت. نابێ پیر سەدساڵیش بە دیتوومە من ئەوەی. نابێ

 و داخسمتبوو سمەری. دەهمات بەرەوڕووم. دەخمواردەوە چۆمیمان ئاوی خەڵك ئەودەم. بێنێ ئاو چۆمی لە دەچوو بوو، بەدەستەوە
 هەر. رامگرتمووە بمۆچی دەیزانمی ئەو. كمردەوە لەگەڵ قسمەم سمەری بمرایەوە خالیدی بیانووی بە. دەكردم سەیری بنەوەش لە

 بەر. رۆیشمتم ممن بموو سمبەینێكەی بمۆ ئیتر... دەشترسا و دەكرد شەرمی. دەكرۆشت خۆی لێوی و دەداوە ئاوڕێكی جارنەجارێك
 بممووەتە دەتگمموت. نەبمموو دیممار. نەبمموو دیممار بممۆ نممازانم چممووم، و همماتم دەرگاكەیانممدا بەر بە جممار دە النممیكەم بممڕۆم لەوەی
 ممن ئماخر بەاڵم. دەدەم دەرگایمان لە دەچمم بیمانوویەكەوە بە گموتم سمەرم هماتە ئماخری. عەرزی نێمو چمووەتە و ئاو تنۆكێك
 خممۆم زیمماتر لەوە.... نممازانم بگەڕێممم؟ بیممانوویەك چ لە دەبمموو. نەدابمموو ماڵیممانم دەرگممای لە قەت دەهممات وەبیممرم لەوەتەی

* قۆیتماس بمابی دۆڵی لە نیو و سێ سەعات وابوو قەول برادەرانەی ئەو بگەمە دەبوایە. دەبوو درەنگ لێ رۆژم گنخاندبایە،
 نێوچمماوانم لە خممۆڵەكەیم و كێشمما حەسممارەكەیاندا گممڵەكەی دیمموارە بە دەسممتم لەپممی ناچممار. بممڕۆم لەگەڵیممان و بممن چمماوەڕێم
 گەڕایمنەوە شمەوێكیان كە هماتەوە بەسمەردا هماوینی. نەمما خمۆم خەجمی لە ئاگام و رۆیشتم ئیدی. كرد پێوە بۆنم و هەڵسوی

 دەكەمەوە لمێ بیمری كە ئێسمتا. دانما كەمینێكممان جمادە لەسمەر ئێوارێ. دەهات فڕەی چۆلەكە باڵی وەك دڵم. مەڵبەندە ئەو
 و دەدا لمێ چەپڵەیمان دانیشمتبوون ماشمێنەكە پشمتەوەی لە كەس چموار. همات پاسمدار ماشێنێكی. بوو كارەساتبار ئێوارەیەكی

 ئەوە بمۆ تمایبەت دەتگموت. گەمارۆكەممانەوە نێمو هماتنە تەواو تما گەڕایمن لێیمان. دەگموتەوە فارسمی زممانی بە گۆرانییەكیان
 كێهەیمان گموتی ڕەحممان نەكەیمن؟ لمێ تەقەیمان نماكرێ گموتی، سممایل رایمانگرت، ئمێمە بەرانبەر لە رێك بكوژرێن، هاتوون
 تممازە. نەگمموت هیچممی و هەڵممگەڕا سمموور سمممایل بخمموێنییەوە؟ بممۆ تازەكەتیممان غەزەلە نمماچی بممۆ جمما هەتیممو پمموورتە؟ مێممردی

 و دەدا لمێ چەپڵەیمان پاسمدار... الوێتمی و مێرمنمداڵی و منمداڵی كۆاڵنەكمانی بمۆنی لە بوو پڕ شیعرەكە نووسیبوو، شیعرێكی
... دان لێممان نەڕۆن یمان بمڕۆن نەبموونەتەوە ساغ دەتگوت هێشتا دەستاندەوە، بۆیان دی ئەوانی و دەگوت گۆرانیی یەكێكیان
. گیرفانیمان پشمكنینی بە كمرد دەسمتمان. سمەریان چمووینە. بمڕا لمێ جووڵەیان دوو و یەك ئەوەندەی... گێڕان یەكمان وەسەر
 دەرهێنمابوو یەكێكیان گیرفانی لە منداڵی دوو وێنەی. گریان لە بووە پڕ قوڕگی و ئاو لە بوون پڕ چاوی سمایل دیتم كتوپڕ

 لێمرە چارەنووسمەی ئەو دەسمت دەتداتە و ئێمە كوشتنی بۆ دەنێرێ تۆ دەسەاڵتەی لەو تف: گوتی. دەگریا وێنەكەدا بەسەر و
 ....بكەونەوە باوك بێ منداڵەت دوو ئەو و بكوژرێی

 
 ٢١١٩ی مارچی ١١

 
---------------------------------------- 
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 الفاولێدراو، یان الفاوبردوو
 
 "حدك" راگەیەنراوەكەی لە زمانەوانی رەخنەیەكی وردە 
 
 و هەڵەیە الفاولێمدراو بمۆ. نیمیە دروسمت" الفاولێمدراو" دەسمتەواژەی كەوابموو نەداون، لێمی الفماو بردوونی، الفاو خەڵكە ئەو

 راستە؟ الفاوبردوو
 
 .بردوویە الفاو یان گرتوویە، الفاو گوندە ئەو دەڵێی. داوە لێی الفاو گوندە ئەو ناڵێی تۆ
 
 چمممونكە جیممماوازە، شمممتێكی و هەیە ئیمممدیۆمیان و مەجمممازی مانمممای" شمممەختەبردوو و شمممەختەلێدراو بڵمممێم، ئەوە بممما جمممارێ)

 (مەجازییە ماناكەی و دیكەیە شتێكی شەختەلێدراو،. رایداوە و رایماڵیوە و هەیە راستەقینەی وانای الفاوبردوو،
 
 الفاوبردوو، و الفاوگرتوو لەسەر بێمەوە با
 
 "...نەیبردوون الفاو هەموویان خەڵكە ئەو خۆ ئاخر: "دەفەرموون. راستن الفاوبردوو و الفاوگرتوو كەوابوو 
 

( كمل و جمز ) كمۆ و پماژ پێوەنمدیی باسمی تێیمدا كە" بەدیمع و بەیان" عیلمی و ڕەوانبێژی زانستی بۆ بگەڕێینەوە دەبێ لێرەدا
 كە ئەوەیە نمموونە. مەبەسمتە بچووكیمت بەشمێكی یمان پماژ بەاڵم دەكەیمت شمتێك كمۆی باسمی وایە جماری تمۆ وێمنە بۆ. دەكات
 یمان... تمارانە رژیمی مەبەستت... ناكا قبووڵ شتە ئەو تاران. تاشیوە سەرتت مووی تۆ حاڵێكدا لە تاشیوە، سەرمم: دەڵێی
 تێمك پیتمی" بڵێمی تۆ و چووبێت تێك كۆمپیوتەرەكەت كیبۆردی ئەگەر وێنە بۆ. شتەكەیە كۆی مەبەستت و دێنیت پاژێك ناوی
 " ...چووە

 
 :ئاوایە لێرەشدا

 
  مااڵتی بردوون، ماڵی... رایماڵیوە و راداوە گشتە ئەو كۆی لە بەشێكی الفاو ئەوەیە مەبەست ،"الفاوبردوو" گوتت تۆ كە
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 لە لەوانەی زۆر خەڵكێكممی نەیبممردوون؟ هێشممتا ببممڕێ؟ جووقەواریممان دەتەوێ دەی... رووخانممدوون گونممدی و شممار بممردوون،
 .بێسەروشوێنن ئێستا بوون پولدوختەر سەربانەكانی

 
 :بێنمەوە بۆ با دیكەتان نموونەیەكی

 
 یەكمی داوە؟ یەكمانی بە یەك لە كوا... دار لێمان دەڵێین ئێمە... قەاڵ لە... دا دیموكراتی حیزبی شوێنی یەك لە مووشەك

 .كراوە مووشەكباران حیزب لە بچووك بەشێكی حاڵێكدا لە. كرا مووشەكباران حیزب. نا داوین؟ لێ مووشەكێكی
 

 :بۆیە
 

 .راستە الفاوبردوو و الفاوگرتوو. هەڵەیە و داتاشراوە و دانراوە" زدە سیل" بنەمای لەسەر الفاولێدراو،
 

 .خوارد گووی زانست ئەوە بێ، سیاسییش بڕیاری گۆپاڵی بە ئەگەر و راستەكەی ئەوەیە بێ، زمان زانستی بە ئەگەر
 

 ٢١١٩ی ئەپریلی ١
 

---------------------------------------------- 
 
 

وەرگێڕەكانی ئێستا هێندەی وشە بە وشەی دەقەكە مانا دەكەنەوە، ئەوەندە گرینگی بە پەیام 
 .و ناوەرۆكی ڕستەكان نادەن

 
 بمموارەدا لەو سممااڵنێکە کە ە(سمموڵتانی ڕەسمموڵ) ئممێمە وەرگێڕانممی دونیممای نمماو ئێسممتای دیارەکممانی ناسممراو نمماوە لە یەکێممک

 بیممروڕای وەرگرتنممی زیمماتر بممۆ. بمموو(چیخممۆف) بەرهەمەکممانی بەرگممی( ١١) وەرگێڕانممی پممڕۆژەی کاریشممی دوایممن و کاردەکممات
 .سازدا لەگەلەدا دیدارەمان ئەم وەرگێڕان بە سەبارەت

 
 یقشاخەوان سد: سازدانی
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 لەمە چممۆن ئێمموە وەرگێممڕەوە، کەسمم  الیەن لە نمموێیە دەقێکمم  نووسممینەوەى وەرگێممڕان دەوترێممت هەمیشممە :پەڕاوی هوواواڵتی
 بگوازێتەوە؟ تێکستەکان زیندووى ڕۆح  دەتوانێت وەرگێڕان وایە پێتان دەڕوانن؟

  
 بڵێمی یمان وەردەگێڕیمت، پێمی كە زمانێكمدا لە تمرە دەقەكەی داڕشتنەوەی و نووسینەوە سەرلەنوێ وەرگێڕان :ڕەسوڵ سوڵتانی

 وشمەی بە وشمە نمابێ خمۆ كوردی، بیكەیتە بتەوێ كە دەخوێنیتەوە، ئینگلیزی فارسی، عەرەبی، دەقێكی تۆ. وەردەگێڕیت بۆی
 بە وشمە هێنمدەی دەكەنەوە، مانما دەق ئێسمتا وەرگێڕەكانی ئاخر. هەن ئێستا وەرگێڕانانەی ئەم زۆربەی وەك بكەیتەوە، مانا
 سمەرلەبەری پەیامی شارەزا، وەرگێڕی. نادەن ڕستەكان ناوەرۆكی و پەیام بە گرینگی ئەوەندە دەكەنەوە، مانا دەقەكە وشەی
 لەوانەیە وشمە كمام رستانەدا لەو دەزانێ كە ئەوەشدا لەگەڵ بكا، زیاد و كەم لێی ئەوەی بەبێ دادەڕێژێتەوە كوردی بە رستە
 . تێدابێ گەورەیان نهێنییەكی یان كۆد،

 
 و زممانزانی و وەرگێمڕ دەسمەاڵتی بە پێوەنمدیی دەق، زینمدووی رۆحمی گواسمتنەوەی بڵمێم دەبمێ پرسمیارەكەت دووەمی بەشی بۆ

 دەقەكانیمممان كممموردی، دەكەنە كتێمممب فارسمممییەوە لە كە هەن وەرگێڕممممان زۆر. هەیە دووبمممارەیەوە داڕشمممتنەوەی لە شمممارەزایی
 كمموردی، بممكەنە سمادەیش رسممتەی یەك نماتوانن وەرگممریتەوە، لمێ فارسممییەكەیان قامووسمە دەكەم هەسممت جموان ئیتممر دەبیمنم،
 دەزانمن، باشمتر خۆیان زگماكییەكەی زمانە لە فارسییەكە بەڵێ،. باشترە كوردییەكە لە فارسییەكەیان حاڵەشەوە بەو كەچی
 وشممە بە وشممە. كمموردی بممیكەنە نەیممانزانیوە دایڕێممژنەوە، نەیممانزانیوە بەاڵم تێگەیممون، فارسممییەكە لە تەواو دەبیممنم چممونكە
 زۆر ئممێمە بممۆیە هەر. دایڕێممژنەوە كمموردی بە چممۆن نەیممانزانیوە بەاڵم چممی، دەڵممێ فارسممی بە زانیویممان. كممردووەتەوە مانایممان
 دەچەقمێ قوڕگمت لە" ماسی ئێسكی"داسوو دەكەی هەست یەكەمدا پەرەگرافی دوو یەك لە كە دەخوێنینەوە و دەبینین وەرگێڕان

 زممانەكە، هەردوو زانینمی پماش وەرگێمڕان. نیمیە زممانزانین تەنیما وەرگێمڕان نمازانن ئەوان. بخوێنیتەوە پتر ناتوانی ئیتر و
 خۆیشمتت زممانەكەی ئەوەی بەبمێ و دابێت تێك نووسەرت دەقی تاموبۆنی ئەوەی بەبێ دەقە، داڕشتنەوەی سەرلەنوێ هونەری

 فارسمی بە وایە پێمت هەر وەرگێمڕدراوە، ئەوە نماكەی هەسمت دەخوێنیتەوە سیفار و عەرەبی وەرگێڕدراوی دەقی تۆ. شێواندبێ
 تەرجمممومەیەكی نمممیم، دەق ممممن دەڵمممێ و دەكممما هممماوار دوور دوور كممموردی وەرگێمممڕدراوی دەقمممی كەچمممی نووسمممراوە، عەرەبمممی و

 .سەقەتوەرگێڕدراوم
 

 مممحەمەدی چممۆن وەك. رابگوێزێممت دەق زینممدووی رۆحممی دەتمموانێ هەبممێ، رسممتەی داڕشممتنەوەی هممونەری وەرگێممڕ كە بممۆیە هەر
 بۆمممان كمموردی بە خممۆی فممۆكنەر دەكەی هەسممت كە وەرگێڕێممت، بممۆ وا فۆكنەرمممان ی"تممووڕەیی و هەرا" توانیممویەتی رەمەزانممی

 .نەشێواوە فۆكنەریش شێوازی و تایبەتمەندی هی  دەگێڕێتەوە،
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 وا دەتموانێ بەتەنهما زمانێمک زانینم  ئایما هەبمن، وەرگێڕدا کەس  لە دەبێت کە چین سەرەکیانە بنەما ئەو :پەڕاوی هاواڵتی
 هونەرە؟ یان زانستە یان پیشەیە وەرگێڕان هەبێت، تێکستەکان  وەرگێڕان  تواناى بکات مرۆڤ لە
  

 زمانناسمی زۆر. پێویسمتە داڕشتنەوەیشی هونەری زمان، زانینی لە جگە كرد، باسم پێشوومدا وەاڵمەكەی لە :ڕەسوڵ سوڵتانی
 دەمێنمێ، سمووڕ سمەرت بخموێنیتەوە نووسمینەكەیان بەاڵم دەڵێمنەوە، زمانناسی وانەی كوردستان، زانكۆكانی لە هەن گەورەمان
 زانسمتە بەو تەنیما بەاڵم بیمت، كموردی رێزممانی بمواری پسمپۆڕی دەكمرێ تمۆ دیمكەیە، شمتێكی رسمتە داڕشمتنی هونەری چونكە
 كە دەی هەیە، دكتۆرایمان كە زانكمۆ مامۆستاكانی دایڕشتوونەوە؟ كێ بخوێنەوە، كۆلێژ مەلزەمەكانی. باش نووسەرێكی نابیتە

 دامماو تەڵەبەی دەمێنمێ سووڕ سەرت هەر. بێسەروبەرەیە و وێڕ و الر رستە هەمووە لەو دەمێنێ سووڕ سەرت دەیانخوێنیتەوە،
 .نیەتی كەس هەموو و هونەرە جوان، داڕشتنەوەی و نووسین. وەردەگرێ نمرە چۆن و تێدەگا چۆن و دەخوێنێتەوە چۆنیان

  
 نەدراوە هەوڵ بممۆ بگێڕێممت؟ کوردیممدا کتێبخممانەى بەرەوپێشممەوەبردن  لە ڕۆڵێممک چ دەتوانێممت وەرگێممڕان :پەڕاوی هوواواڵتی

 ئەوە ئێسممتادا لە وانممیە پێتممان بیانییەکممان، زمممانە سممەر وەربگێممڕنە بەرهەمەکوردیەکممان واتە بممکەن، پممێچەوانە وەرگێڕانمم 
 گەورەیە؟ پێداویستییەک 

  
 بمووە كەممتەرخەم كمورد لەوەدا بەاڵم. كموردەواری كتێبخانەی نێو بۆ گەالنە ئەزموونی گواستنەوەی وەرگێڕان :ڕەسوڵ سوڵتانی

 فارسممی، زمممانی سممەر وەرگێممڕدراونەتە رۆمممان هێنممدێ دواییممانە بەو. تممر زمانەكممانی سممەر وەرنەگێممڕاوەتە زۆر خممۆی دەقممی كە
 تمۆ كەمتەرخەممین، دیكەشمدا شمتی زۆر لە. بكەیمن پێموە شمانازییان دەكمرێ كە هەیە باشممان بەرهەممی ئێمە. كەمە ئەوەندە
 و نانووسمێ دێمڕ دوو فەرەنسی و عەرەبی و ئینگلیزی بە كەس بێ، كوردستان بەسەر كارەسات سەدان بكە، فەیسبووك سەیری

 خۆمممانی بممۆ كمموردی بە خەریكممن هەر واڵتممن، دەرەوەی لە كممورد هەزار سممەدان. هممات بەسممەر ئاوامممان نمماڵێ دنیمما خەڵكممی بە
 كەلێنێكمی ئەوە. دەژیمن تێیمدا كە نانووسمن واڵتە ئەو خەڵكمی بۆ و واڵتە ئەو زمانی بە دێڕ شەش كەسیان كەچی دەنووسن،
 .گەورەیە

  
 بموو چمۆن. بموو( چیخمۆف) کان  ممه هه به رگێڕان  وه ویش ئه  که بوو هه جدیتان ک  یه پڕۆژه ڕابردودا ى ماوه له :پەڕاوی هاواڵتی

 ؟ چییه رگێڕان وه بۆ داهاتووتان ى پڕۆژه ئێستا تاندا؟ یه وره گه  پڕۆژه م ئه بڕیارى
  

 كممارێكی نامەكممانیەتی، و شممانۆنامە و چیممرۆك هەممموو كە چیخممۆڤ بەرگیممیەكەی دە كممۆبەرهەمە وەرگێڕانممی :ڕەسوووڵ سوووڵتانی
  بەبێ. نەبوو ئاسان
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 گمرتە ئەركەی ئەو ڕەسمووڵ تەهما دكتمۆر كمورد، خموێنەری و كموردی كتێبخمانەی شانسمی. نەدەكمرا دڵسۆز و باش پشتیوانێكی
 زیماتر وەرگێمڕانە لەو ممن پاداشمتی. بمووم مانمدوو پێموە زۆری. نەبموو ئاسمان كمارەكە. كمردم لمێ پشمتیوانیی و خۆی ئەستۆی

 هیمممموادارم. بممممكەم كممموردی كتێبخممممانەی خزمەتمممی توانیممممومە و بمممڕاوە پممممێم كە شمممانازییەیە ئەو مەعنەویممممیە، پاداشمممتێكی
 كتێبخمموێن كمموردی لە و كمموردی كتێبخممانەی لە ئاوڕێممك ڕەسممووڵ تەهمما دكتممۆر وەك كوردسممتانیش دیممكەی سممەرمایەدارەكانی

 و شممەڕ" ئێسممتا. یە"كممامۆ ئەلبێممر" بەرهەمەكممانی كممۆی تەهمما دكتممۆر پێشممنیاری لەسممەر هەر داهاتووشممم پممرۆژەی. بممدەنەوە
 وەك مافەكمانم و مانمدووبوون زیماتر الیەنێمك هەر نییە، كوێ هی  لەگەڵ گرێبەستم. بەدەستەوەیە تۆلستۆیم میەكەی"ئاشتی

 ئەزمموونە بتوانم و بدات بەر بەرۆكمان نان خەمی هیوادارم ئەوانەش، دوای ئیتر. ئەو دەیدەمە بگرێت، لەبەرچاو وەرگێڕێك
 .نەچووە لەكیس هیچی كەس نەشمتوانی، ئەگەر بنووسمەوە، رۆماندا و چیرۆك چوارچێوەی لە خۆم ئەدەبییەكانی

 
 ٢١١٩ی ئەپریلی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هاواڵتی  : سەرچاوە

 
--------------------------- 

 
 

 بۆچی دیسان ناپلیۆن؟
 

 یممان لێكمۆڵەر یممان نووسمەر كممام هەر و بەسمەرەوەیە ناپلیۆنیممان نماوی كە دیتبممێ كتێبتمان زۆر كوردیممدا كتێبخمانەی لە رەنمگە
 و كتێمب هەزار دووسمەد لە زیماتر نماپلیۆن سمەرچاوە هەنمدێك بەپێمی كە نەبمێ سمەیر پێتمان همی . نووسمیونی مێژوونووسێك

 .نەنووسراوە لەسەر ئەوەندەی مرۆڤایەتی مێژووی پیاوێكی گەورە هی  پێیە، بەو. نووسراوە لەبارەوە نامیلكەی
 
 مێمژوو و كتێمب همۆگرانی بەشمكم كموردی، بیكەمە بێ دەرفەتم رۆژێك دەكرد ئارەزووم و خوێندبۆوە كتێبەم ئەم بوو دەمێك من

 هێنمدە سمەد گمرینگە، بموارە ئەو همۆگرانی و مێمژوو بەشی قوتابیانی و مێژوونووس بۆ چەندی كتێبە ئەم. وەرگرن لێ سوودی
 هێشممتا چممونكە. بیخمموێننەوە وردی بە كوردسممتان سممەربازییەكانی فەرمانممدە ئەوانممیش پممێش و كممورد دەسممەاڵتدارانی پێویسممتە
. سممەربازین بممواری پسممپۆڕانی مشممتومڕی جێممی و نەبمموون كممۆن دایهێنمماون نمماپلیۆن تەكنیكممانەی و تاكتیممك لەو زۆر بەشممێك
 .بدەن بەفیڕۆ كتێب خوێندنەوەی بۆ خۆیان زێڕینی كاتی دەسەاڵتداران وانییە پێم ئەگەرچی

 
 :كتێبەكە وەرگێڕانی
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 ئەوە ئیتمر. قمازیە ممحەمەدی كوردزمان وەرگێڕی گەورە وەرگێڕەكە، بەاڵم. فارسی كراوەتە فەرەنسیەوە لە راستەوخۆ كتێبەكە
 زممانێكی لەوەی جمگە متممانەیە جێمی قمازی، وەرگێڕانمی كە ئێمرانە و فمارس نووسمەرانی و وەرگێڕ هەموو قسەی و نایڵێم من

 بمێ دەریمای چمونكە. بمووە كێشمەخوڵیێن جماران زۆر ردكمو وەرگێمڕی بمۆ قمازی تمۆكمەیەی زممانە ئەو. هەیە بێوێنەی و تۆكمە
 و هەڵسمەنگاندن ئیتمر داوە، لمێ خمۆم ممن بمێ هەرچۆنێمك. گەرەكە بەگموڕی و شمارەزا مەلەوانی قازی محەمەدی زمانی بواری

 . دەسپێرم ئازیز ئێوەی بە داوەریكردنەكەی
 

 كرد؟ پێ دەستم چۆن
 

 بەرهەمەكممانی یەكەمممی بەرگممی چمموار وەرگێڕانممی لە كاتێممك. بممووم چیخممۆف كممۆبەرهەمەكەی وەرگێڕانممی خەریكممی بمموو سمماڵێك
 كممردم هەرچممی. نەدەدام بەری كردبممووم داگیممر وای چیخممۆف كەشمموهەوای چیرۆكەكممانیەتی، سممەرلەبەری كە بمموومەوە، چیخممۆف
 بە دۆم" گوتوویممانە كممۆنەوە لە وەك بەاڵم. هەبمموو پشمموویەك و حەسممانەوە بە پێویسممتم و پێممنجەم بەرگممی نەچممووە دەسممتم
 شمەڕەچەقە بمۆ فەیسمبووكەوە دیار بە دانیشتن و بەفیڕۆدان كات ببێتە پشوودانەكەم بوو حەیف پێم ،"وێرانە ماڵی دانیشتن

 یەكتمممرن، سمممەرقاڵی ئەوەنمممدە جمممارێ هەممموو كە رۆژهەاڵت حیزبەكمممانی ئەنمممدامانی شمممەڕەجنێوی و شمممەڕەفڕ خوێنممدنەوەی و
 و هەق بەبمێ ئەوان رایپەڕێنمێ، زۆر خۆمانمدووكردنێكی بە دەبمێ دوژممن ئەوەی و نمامێنێ لەبیریش هەر دوژمنیان و داگیركەر

 دڵۆڤممان مەتممین كمماك بەڕێممز، بممرای رۆژێممك بممووم، بەیسممانەدا و حەیممس لەو نەیەشممێنم، سممەرتان. دەكەن جێبەجممێ بممۆی مممز
 هەمموو خمۆی گوتیشمی و كموردی بمكەمە نماپلیۆنە ئەم كمرد پێشمنیاری خوێنمدەوارە، و كتێمب ئاشمیە كەسمێكی خۆی كە بارزانی
 لە بمۆیە. نەدەكەوت دەست بەهێزتر لەوە پشتیوان و باشتر لەوە بیانوو ئیتر. ئەستۆ دەگرێتە كاروبارەكانی و چاپ ئەركێكی

 ی06 ورەشممكێنەكەی و تمماڵ رووداوە ئەگەرچممی. هەڵممماڵی لممێ هممیممەتم قممۆڵی و هێنمما لممێ خمموام نمماوی دا 7171ی 1ی 71
 بموومەلەرزە دواتمریش و نەدەچموو كمار بمۆ دەسمتم ماوەیەدا لەو و كردم شل پێ هەنگاوی رۆژێك بیست پازدە ماوەی ئۆكتۆبەر

 سمەرەنجام دایبمڕیمەوە، دیسمان ئەسمتاند منمی هاوزممانی بمرای و خوشمك لەهەزار زیماتر گیانی كە كرماشان كارەساتبارەكەی
 .دەكەمەوە چیخۆفەكە پێنجەمی بەرگی بە دەست ئیدی و بوومەوە وەرگێڕانەش لەو 7171ی 77ی 71 ئەمڕۆ

 
 وەرگێڕ

 
 ٢١١٩ی ئەپریلی ٨

 
------------------------ 
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 عەدنان كەریم دەبوو هێلكەباران بكرێت، نەك خەاڵت
 
 یممان بەر، دەداتە شممانی یممان خممۆی هونەرمەنممد ئەركممێكە ئەوە. بێممت نیشممتمانپەروەر دەبممێ هونەرمەنممدێك هەممموو نمماڵێم مممن

 و نیشمممتمان الی دڵمممی كە هونەرمەنمممدێك بەاڵم. ناوبانمممگ لە جمممگە دی شمممتێكی همممی  نە و گمممرینگە نیشمممتمان نە بەالیەوە
 نەكمردۆتەوە كماڵ راسمتییەی ئەو ممۆدێڕنەیش پۆسمت تەنمانەت و مۆدێڕنیتە و خۆشەویستترە دڵنیاییەوە بە بێت، میللەتەكەی

 .دەرچوو مایەپووچ و دەملەپووش زوو زۆر" پارناس" هونەر بۆ هونەر بزووتنەوەی و،
 

 و تێكۆشمەر پێشممەرگەی پۆلێمك كە بموو، رۆژ سمێ تمازە( لەمەوبەر ساڵ دوو: دەڵێن نەخوێندەوار رۆژنامەنووسی وەك) پێرار
 كە رانەوەسمتابوو، خوێنیان چۆڕاوگەی و بوو گەرم برینەكانیان هێشتا و ببوون شەهید كوردستان رۆژهەاڵتی گیانلەسەردەستی

 و سیاسمی و همونەری كەسمایەتیی زۆر كمات ئەو. بمۆوە بماڵو كوردسمتان رۆژهەاڵتمی لە كەریمم عەدنمان كۆنسمێرتەكەی هەواڵی
 ئەگەر كۆنسمممممێرتەكەی كمممممرد لمممممێ داوایمممممان و گمممممرت كەریممممممەوە عەدنمممممان بە پێوەنمممممدییان راسمممممتەوخۆ نیشمممممتمانپەروەر

 كەچممی كممرا، لممێ وایەیدا ئەو و هێنممرا پێممك كەمپینێكممیش بێممت لەیممادم ئەوەنممدەی رایبگرێممت، النممیكەم هەڵیشنەوەشممێنێتەوە،
 كممممرد، باسممممم وەك بمممموو حاڵێكممممدا لە ئەوە. دەچممممم هەر و فرۆشممممراون كۆنسممممێرتەكان بلیتممممی تممممازە گوتبممممووی بەڕێزیممممان

 رۆڵەكمانی بەوەجترین ئاڵی و گەرم خوێنی هەڵمی كوردستان رۆژهەاڵتی خاكی و بریندار دڵیان كوردستان نیشتمانپەروەرانی
 هەسمممتی لە رێمممزی كامكممماران پەرسمممتی خمممومەینی بنەمممماڵەی فیتمممی بە هونەرمەنمممد عەدنمممانی كممماك بەاڵم هەڵدەسمممتا، لمممێ

 . برد بەڕێوە كۆنسێرتەكەی و نەگرت رۆژهەاڵت دڵبریندارانی و نیشتمانپەروەران
 

 .بوون بەشداری كەشوهەوایەدا لەو كە سەركۆنەن و لۆمە شیاوی كەسانەش ئەو كەریم، عەدنان لە زیاتر هەڵبەت
 
 پێمی خەاڵتەی ئەو هەڵمبەت. دەكمرێتەوە خەاڵت و خمراوە رێك بۆ كۆنسێرتی كەریم عەدنان پێشەوا مەهابادی لە ئەمساڵ وا

 كەشمموهەوایەكی لە ئەگەر بممێ، راسممتی ئەوەی بەاڵم نیممیە، گرینممگ زۆریممش و نیممیە نیشممتمانپەروەران خەاڵتممی دەبەخشممرێ،
 دەبموایە خەاڵتكمران، لەبری دەنگخۆشە هونەمەندە ئەو بوایە، كار لەسەر نیشتمانی و خۆماڵی حكوومەتێكی و بوایە ئازادیدا

 كەفمممارەتی ئەوە بەاڵم ئێمممران، الفاوبردووەكمممانی داواتە كۆنسێرتەشمممی ئەو داهممماتی بیسمممتوومە جممما. بكرێمممت هێلكەبممماران
 .نییە پێشووی گوناحەكەی
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 :دەڵێ هەژار وەك مخابن بەاڵم
 

 بوون خوێڕی مان ئەوی و نەمان پیاو
 بوون زێڕی خڕەی فێری وڕ و هێڕ
 چڵە بە فرۆشرا نامووسی كوردە
 مڵە بوونە خۆ لە گشتی شڵە گای
 

---- 
 
 :تێبینی دوو
 
 لە هممونەر چممونكە. بخمموێنێتەوە بچممێ بمما نەخوێنممدەوارە، بكممرێن، تممێكەڵ نممابێ سیاسممەت و هممونەر وایە پێممی كەس هەر -١

 .نییە جیا سیاسەت
 
 كوردسمممتان دیمممكەی بەشمممەكانی شمممەهیدانی بنەمممماڵەی و شمممەهیدان لە رێمممز رۆژهەاڵتمممیش هونەرمەنمممدێكی و نووسمممەر هەر -٢

 .بكرێت هێلكەباران ئەوەیە شیاوی نەگرێت،
 

 ٢١١٩ی ئەپریلی ١٨
 

--------------------------------------- 
 
 

 شەمە هێستر
 

 لێموی لە جمگەرەكەی دەكمرد، قسمەی كە. كردبوو كەپرۆكەیان پرووشەكەیدا چاوە دوو بەسەر بەفر كلووی وەك برۆی جووتێك
 دەتگمموت دەدا، جممگەرەكەی لە مژێكممی هەر. ببمموو بممۆز و زەرد جممگەرەكە دووكەڵممی بە سممپییەكەی سمممێڵە الیەكممی نەدەكممردەوە،
  و روون ئاوێكی بەڵكو نییە، دووكەڵ هەڵیدەمژێ ئەوەی و هەاڵتووە سیوشكەی تینوان لە و هاتووە قاقڕدا بە رۆژەڕێیەك
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 . ساردە
 

 بەفیمڕۆی بمێ حەیمف پێمی بڵێمی وەك دەرێ، نەدەهماتەوە نەبمێ تمۆزێكی هەڵیدەمژت، حەژمەتەوە بە دووكەڵەی هەمووە لەو
. دەخوێنرانەوە چوارەكەی و حەوت زەحمەت بە كە نووسرابوو لەسەر تەلەفۆنێكی ژمارە. بوو بەدەستەوە كاغەزێكی كوتە. بدا

 پمێش و، هەڵمدا تمووڕ تفێمك لەگەڵ جمگەرەكەی قمونچكی كرد، من لە رووی. بوو لێوییەوە بە هەر ببوو تەواویش جگەرەكەی
 ئەو بمابم، بمابی: گموتی قوملێمدانەوە یەكەم دەم بە و دایگیرسماند و لێموی نێوان خستە دیكەی جگەرەیەكی بكا، قسە ئەوەی

 دەخوێنرێتەوە؟ پێ ژمارەیەت
 

 مامە؟ ژمارە كام: گوتم
 

 لەبەر هەر وایە؟ كمموێر وەك نەخوێنممدەوار خممۆ كمموڕم، نووسممراوە كمماغەزە لەم ئەوەی: گمموتی و ڕاداشممتم بممۆ كمماغەزەكەی كمموتە
 زممانم ئەوەی پێش تا بڕیبوو، نێوچاوم لە چاوی... ناڵێم ناشكوری بە خوایە: گوتی كردبێ، گەورەی كفرێكی وەك خۆشیەوە
 .نا یان دەخوێنرێتەوە پێم ئاخۆ بكا هەست چاومەوە جووڵەی لە بگەڕێ

 
 .خوێندەوە بۆم.. ژمارەكەی ئەوەش... مامە بەڵێ: گوتم

 
 ... دەخوێنێ لێرە. بكەم كوڕەكەم بۆ تەلەفۆن لێرەوە پێداوم، ئەوەیان: گوتی. بووەوە گەش روخساری

 
 چییە؟ ناوی: گوتم

 
 ...ئیبڕاهیم شەماڵ: گوتی

 
 بمماوكی نمماوی قەت بممۆچی ئەدی خمموێڕییە، لەو ئەی... هێسممتر شممەمە ئەهمما،: گمموتم لەبەرخممۆمەوە و همماتێ زەردەخەنەیەكممم

 .سەیرە ؟...ماوە باوكم نەیگوت قەت كرا، پێی گاڵتەیەی هەمووە ئەو سەرەڕای و نەهێنا
 . ناڵێم هی  و دەیناسم زانیویەتی كرد هەستم بەاڵم نەهێنا، خۆم وەسەر ئەوەم

 
 .هێناوە بۆ جوانم جلوبەرگی دەستێك هاتووم. دەبێ تەواو ئەمساڵ. لێرە دەخوێنێ، لێرە: گوتی
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 ئمماوا قەتممم. پممۆل همماتەوە خەمبمماری و مممات بە خۆمممان، شممەمەكەی هەر یممان شممەماڵ، رۆژێممك هەتمما دیممتم، جممارە ئەو هەر
 جماران وەك دادەنیشمتم، تەنیشمتی لە كە ممن. دانیشمت جێمیەكەی سەر هاتە رێك. نەكرد كەسی چاوی سەیری هەر. نەدیتبوو

 مامۆسمتا كە. بەردابمووەوە سمەری و دانیشمت بێمدەنگ. تێكمنەدا خمۆی. نەداوە ئماوڕی همی  كوتما، الكەلەكەی لە سیخورمەیەكم
 . گریا ئیدی و بدەمەوە شتێك هی  وەاڵمی ناتوانم ئەمڕۆ بمبوورە مامۆستا گوتی ئەو بدەوە، وەاڵم هەستە پێیگوت

 
 هێسممترەكەی: گمموتی پشممتەوەڕا لە یەكێممك دەگممری؟ بممۆچی شممەمە ئمماخۆ سمموڕمابوو سممەرمان هەممموو ئممێمە و گریمما كمموڵ بە

 ئەمجمارە شمەمە، دەبمڕییە چاوممان و پێمدەكەنین هەمموو هێسمتر، گوتبمای یەكێمك هەر كە جماران پێچەوانەی بە... هەاڵتووە
 و دەرەوە بممردییە مامۆسمتا ئیمدی و نەكمرا پممێ قسمەی هەنیسمكان لەبەر... بماوكم... بمماوكم مامۆسمتا گموتی. پێنەكەنمی كەس
 زاردا بەسممەر هێسممتری وشممەی گمماڵتەش بە كەس ئەمجممارە ،پممۆل همماتەوە كە ئیتممر بەاڵم.... نەمانممدیتەوە حەفممتەیەك هەتمما

 . ئاخنی فەرامۆشیمان بوخچەی لە و هێنا وشەیە لەو وازمان تاهەتایە بۆ و نەهاتەوە
 

 و دیمكە شمارێكی چوونەتە و رۆیشتووە شارە لەم ماڵیان گوتی یەكێك و نەزانی سۆراغی بە كەس بوو، ون كتوپڕ كە دواییش
 هەر. نەمما لەبیمری كەس ئیمدی ئەورووپما، چووەتە نەخێر گوتی یەكێ و ئەودیو چووەتە و رۆیشتووە خۆی گوتی دی یەكێكی

 رۆسمتەمیش. خوێنمدەوە شمەهیدبوونەكەی هەواڵمی رادیمۆ ئێموارەیەك. رۆیشمتبوو بمایزاڵ قمالە رۆستەمی پێشتریش نەبوو، ئەو
 و خوێنممدەوە ناوممانی یەك بە یەك مامۆسمتا بەیمانییەی ئەو. بموو تمایبەت شممتێكی شمەماڵ بەاڵم بموو، بمزۆز شمەماڵ هێنمدەی
 پشمتەوە پشمت كورسمیی دوا لە چونكە. دایەوە ئاوڕیان هەموو لێرەم، بەڵێ نەیگوت جاران وەك ئیدی و شەماڵ ناوی گەیشتە

 . رادەكێشا یەكێكی پشتەملی بە گرم مامۆستادا وانەگوتنەوەی كاتی لە و دەكرد گڵۆڵە كاغەزی جار زۆر لەوێڕا. دادەنیشت
 

 مممممامم تممممۆڵەی دەڕۆم. نەممممماوە دەورەم و دەرس ئەو تمممماقەتی ئیممممدی و دەڕۆم دەڕۆم، گوتبمممموو منممممی بە جمممماریش دوو یەك
 لەسمەر هماتن كە پاسمدار. نەكردبموو هیچیشمی لەخمۆوە،. كوشمتیان گواسمتبووەوە ژنی بوو شەو دوو مامم دەیگوت. دەستێنمەوە

. بموو خۆی قسەی ئەوە. ناپارێزن لەكەس دەست ئاوایی، دەگەنە كاتێك ئیدی كوژرابوو، لێ زۆریان و بۆسەوە كەوتبوونە رێ
 دەبمێ، لمێ بیرێكمی بماپیرم مماڵی حەوشمەكەی. دەشمارێتەوە خۆی لەجێیەک و كەسە هەر دێیەكە، نێو دەگەنە كە دەیگوت جا

 دەمەدا لەو رێمك و دادەنێ بیرەكە لەسەر گیا باقە چوار سێ نەنكم. بووە قووڵ زۆر دەڵێن بیرەكە بیرەكە، نێو دەچێتە مامم
 نەنكمم. دەدەن لێمی ئەودا باوەشمی لە كەچمی. دەكێشێ بەسەردا خۆی نەنكم. دەرێ دەیهێننە ئیدی و دەگا بەر دەگەنە پاسدار

 هەتما نەنكم. دەكوژێ مامم و دەكا تەقە و نەنكم زگی بن دەباتە تفەنگەكەی لوولەی پاسدارێك كێشابوو، بەسەردا خۆی كە
 . نەكرا پێ قسەی مردیش
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 لەو رەشمید، دەكمرد، هماواری جارنەجارێمك هەر. دەكمرد هماواری یەكبەخمۆی شمەوانە. دەڕنمی خۆی سەروقژی هەر شێتان وەك
 وەك دیممتم، جارێممك تمماقە. بممووم منممداڵ زۆر مممن. پێشمممەرگە دەبێممتە سمممكۆم مممامە ئەوە دوای. دەخنكێممی مەكە مەلە خمموێنەدا
 و مممن دواتممریش رۆژانێممك. قەدەوە بە فیشممەكدانی و لەشممان چەكێكممی ماڵمممان همماتە. بمموو شممەو بیممرم، دێممتەوە خەونێممك

 خمۆم ممن دەكمرد، گەڕەكممان شەڕە گەڕەك مندااڵنی لەگەڵ كە. دەكردەوە ئەوانمان قەاڵفەتەی و قەد ئەو السایی هاوەڵەكانم
 چەنمد و نەهماتەوە هەر سمكۆشمم ممامە ئیمدی. نایمانبڕێ گموللە پێموابوو و دیتمن شەوە ئەو پیاوانەی لەو یەكێك دەبووە لێ

 نەشیانهێشمت. بموو ممامم شمەهیدبوونی باسمی و چموومەوە ماڵەوەمانمدا دیمكەی شینێكی بەسەر ببووم، گەورە كە دواتر ساڵێك
 باسمم ممن ئیمدی. مەكە باسمی كەس الی بەاڵم. دەڕۆم. نیمیە دەرسمم تماقەتی دەڕۆم، داوم لەسەری منیش. دابنێین بۆ پرسەی
 ڕۆژەش ئەو خمموێن، لە بمموو پممڕ لممووتم لێممدام مسممتێكی هێسممتر پێمگوتبمموو ئەوەی لەسممەر كە رۆژەی ئەو تەنممانەت. نەكممرد

 و گممرت بەخۆممدا دانمم بەاڵم پێشمممەرگە، ببێمتە بەتەممایە هێسمتر تڕحێممو بڵمێم پێمی بمما گوتیشمم جمار دوو یەك. نەمدركانمد
 . خواردووە بۆ سوێندم کە هاتەوە وەبیرم

 
 بەرهەممی ئماژەڵەی ئەو گوتبمایەت نەخێمر هێسمتر، گوتبمایەت ئێسمتر لەبمری تۆ جا. دەبوو تووڕە ئێستر ناوی بە بوو لەمێژ

 نماوی باوكمت پرسیبوو، لێی مامۆستا پۆلەكەیان لە رۆژێك. دوورە نەقڵەكەی. دەبوو تووڕە ئەو ماینە، و نێرەكەر جووتبوونی
 نەك پرسی باوكتم ناوی من نی، هێستر تۆ خۆ هەتیو، گوتبووی مامۆستا. حەسۆیە ناوی خاڵم گوتبووی یەكسەر ئەو چییە؟
 خمۆی وەك بمزۆزی نەبمێ، ئێسمتای بە شمەمە. بمڕی بەسمتۆدا شەمەهێسمتریان قوتابخمانە قۆشممەی هەتیموە رۆژەوە لەو. خاڵت
 كچێكمی دەیگموت. دڕابموو پمانتۆڵەكەی سمەرئەژنۆی هەمیشمەی. داداوە دەرسمی شەیتان دەتگوت. دەدزی قەل لە هێلكەی. نەبوو
 . نەدەما دەور و دەرس لە ئاگای. دەنووسی ئامۆزاكەی كچە بۆ شیعری و نامە هەر پۆل لەسەر وابوو رۆژی. خۆشدەوێ مامم

 
 گموتی تەمبێیمانە وەك جارێكیمان مێمژوو مامۆسمتای. نەبموو وا شمتی و تەمبمێ لە گموێی ئەو. نەكا تەمبێی مامۆستا نەبوو رۆژ
. هەڵچموو مامۆسمتا كامیمان؟ لەسمەر هەیە، پمێم سمێ من مامۆستا گوتی. راوەستی پێ یەك لەسەر دەبێ تەواو دەرس تا دەبێ
 سموور دەتكا، نێوچاوانی لە ئارەقەی. رایگرت راستی پێی لەسەر. بڵێم پێت با دەرێ وەرە. كوڕم خۆت بۆ سێیەمت پێی گوتی
.... دەخموڕی تێمی مامۆستا عەرزی، بگاتە دەهات و دەبووەوە شۆڕ هەڵیهێنابوو، كە چەپەی القی جاروبار هەڵگەڕابوو، سوور
 زممانێكی تێمدەكرد، پشمتی مامۆسمتا هەر. دەگرتەوە خۆی و دەهات بەالدا دەكردەوە، بەرزی. ها داینەنێی دەی، بكەوە بەرزی

 دەڵمێ دەمزانمی. پێمدەكەنیم پێمی بمنەوە لە ممن. چی دەڵێ دەمزانی. دەكرد من لە هەڕەشەی چاو بە و دەردەكێشا مامۆستا لە
 چەنمدە دەمزانمی. تۆقیبمووم لێمی. پێتمدەڵێم بمێ تەواو دەرسممان بما. راناوەسمتم پێمیە ئەو لەسمەر قیمامەت تما خۆ راوەستە،

 دەیمانەوێ و گرتمووە دەوریمان چوارێمك سمێ دیمتم. نەدەناسمی باشم ئەوكات من. بوو خوێندنمان حەفتەی یەكەم. دەستوەشێنە
 . بدەن لێی
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 بەری نەهمات لمێ خموێنی تما و گەسمت میرانمی شماهۆ گوێچكەی كە بوو شەڕەدا لەو. بیگرن نەیدەهێشت نەدەدا، كۆڵی ئەویش
 هەم و ترسمام لێمی هەم رۆژەوە لەو. دەدا دیمكەی ئەوانمی لە پمێلەقەش و شمەق بە گرتبموو، ددان بە شماهۆی گوێچكەی. نەدا

 یممان بممووە ئەو خەتممای رۆژەش ئەو نەمزانممی هەڵممبەت. بفرۆشممێ پممێ شممەڕی نەیممدەوێرا كەس ئەوجممار ئیممدی. كەوت بەردڵممم
 دێهاتیمانە. دێهاتیمانەن پێاڵوەكانمت گوتوویمانە و كردووە پێاڵوەكانم بە گاڵتەیان ئەوان دەیگوت خۆی قسەی بە. دی ئەوانی
 . بوو لەپێدا ئادیداسی پێاڵوی جووتێك هەر دیتم من ئەوەندەی بەاڵم چی، یانی نازانم

 
 بە النمیكەم یمان رۆژێ هەمموو ئەوانەی بموون دەگممەن. وابمووین زۆربەممان هەڵمبەت. نەممدی لەبەریدا زیاتر كراسیش دوو لە

 وانەكممانی ئەو هەمووممان لە زیماد. بمموو زیمرەك وانەكانیشمی لە شممەمە. بمێ لەبەردا جیاوازیمان جلمموبەرگی جارێمك رۆژ چەنمد
 بەسمەر یەكسمەر هۆشمم. مامۆسمتا دەبمم فێمر لێت باشتر ئاوا دەیگوت ناینووسی؟ بۆ دەیگوت مامۆستا. نەدەنووسیەوە مامۆستای

 بمۆیە دەداوە، وەاڵممی دەق دەقماو دەپرسمیەوە، لێمی دەمودەسمت مامۆسمتا. نووسمینەكە بمدەمە زەیمن دەبێ دی وەكی دەبێ، تۆوە
 جمار زۆر. دەزانمی بەوەی ئەویمش. دەبمرد پمێ ئیرەییممان. بموو پێنماخۆش ئەوەممان ئمێمەش. نەدەهێنا بۆ زۆری مامۆستا ئیدی

. راهماتووە لەگەڵمی دەتگموت. نەدەبموو تمووڕە هێسمترەكەیش بە دواییمانە بەو. دەگێمڕاین لێ قەڵسەی و دەكردین پێ گاڵتەی
 خمۆی ئەوەی بەبمێ ئەویمش هێسمتر، هێسمتر، دەكمرد، بانگممان یەكسمەر. نەدێنما هەر خۆیممان نماوی ئیدی وابوو جاری چونكە
 پمێ گماڵتەی نمابێ زانمیم پمۆل، هاتەوە خەمبار و مات ئاوا كە رۆژە ئەو ئیتر... دەوێ چیتان سەگبابینە ها دەیگوت تێكبدا
. ممردووە بماوكی شمەماڵ گموتی، هماتەوە، و دەرێ بمردییە خمۆی لەگەڵ مامۆسمتا كە. تێكچمووە وا نیمیە لەخمۆوە زانیم بكەین،
 ئەو خەمممی شممەمە هێنممدەی تممووتنەكەیش و پەڕ و جممگەرە دڵنیممام ئێسممتا: گمموتم خۆمممدا دڵممی لە. بممێ لێممی ئاگاتممان دەبممێ

 ...پیاوەیانە
 

 ٢١١٩ ئەپریلیی ٢٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
 
 

 مانگی رەمەزان و خێرخوازی درۆزن
 

 خمموداش بە بگممرە خممودا، عەبممدی بە نەك فلسممێك نەبممێ، خێركممردنەكەی لە ئاگایممان خەڵممك ئەگەر خێرخمموازانەی ئەو زۆرن
 :دەكەم باس بۆ نموونەیەكتان. نادەن
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 كمماری بممۆ دانمماوە دۆالرم دەفممتەر دە لە زیمماتر: گوتبممووی رۆژنامەیەكممدا دیمممانەی لە خێرخممواز حمماجییەكی پممار رەمەزانممی
 و بكرێمی نەشمتەرگەری دەسمبەجێ دەبمێ گوتبمووی دكتمۆرەكەی كە دەناسی نەخۆشێكم نزیكەوە لە ئەمن دەمەدا لەو. خێرخوازی

 . تێدەچێت دۆالری هەزار پێنج نەشتەرگەرییەكەیشت
 
 :كرد بۆ تەلەفۆنم و كرد پەیدا تەلەفۆنەكەیم دی، خێرخۆرم حاجێی بانگەوازەی ئەو كە
 
 ؟...حاجی كاك جەنابت ئەلۆ م
 .برام فەرموو بەرێ، م
 .خێرخوازییەكەتم و چاكەكاری ئاگاداری. بێ جێیان بەرین بەهەشتی پشتت حەوت یاخوا قوربان م
 .دەیكەین بێ دەست لە هەرچیمان خوا رێی لە ئیتر بەرێ م
. دەتمدەینەوە قیسمت بە. نەخۆشمێك چارەسمەری بمۆ بمدەیتێ درێژخایەنممان قەرزێكمی.پمێش هاتۆتە گەورە خێرێكی قوربان، م

 .بكە لەگەڵ قسەی خۆت دكتۆرەكەی الی دەچینە وەرە ناكەیت بڕواش ئەگەر
 

 دۆالرت چوارسمەد ممانگێ دەداتەوە، قەرزەكەت تا دادەنێم، لەال مەتریت سەدوبیستوپێنج عەردێكی و دووسەدمەتری من ئینجا
 .دەدەینەوە

 
... نماداتەوە یمان دەداتەوە پمارەیەم ئەو رۆژێ سمبەی دەرێ كمێ ئینجا. بكەم ناتوانم وا شتی من دەبی؟ كوو ئەوە برام ئێ، م

 ...رایدەگەیەنین تیڤییەكانەوە لە كات ئەو. بكەین دابین بۆ جێژنی رۆژی پێداویستیی و كەلوپەل دەتوانین ئێمە
---- 
 بماوەڕی ئەو چونكە... كامێرا بەردەم خێری دەیكاتە دوایی و دەفرۆشێ مزگەوتەكانیش فەڕشی نەبێ، دیار لێ كامێرای حاجی
 .من ئی نەك ئەوە باوەڕی ئەوە. نابێ لێ ئاگای خودا نەكەنەوە، باڵو خێرەكەی تیڤییەكان كامێرای ئەگەر وایە،
---- 

 :كەوتەوە بیر هاڕوونم و باڵووڵ نەقڵەكەی
 

 هماڕوون دەكەی؟ دروسمت كێمی بمۆ ئەوە هماڕوون گموتی بماڵووڵ. دەكمرد دروسمت گەورەی زۆر مزگەوتێكی هاڕوونەڕەشید گوتیان
 ...نییە وا دەسەلمێنم بۆتی: گوتی باڵووڵ. دەكەم دروست خوای لەبەر و گەورە خودای بۆ: گوتی
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 (باڵووڵ مزگەوتی) بنووسێ مزگەوتەكە دەرانەی لەسەر كرد رازی بیاسازەكەی بوو جۆرێك هەر بە سبەینێ بۆ
 
 خۆتممت بەنمماوی تممۆ كەچممی كممردووە، خەرج مممزگەوتە لەو پممووڵم دەریممایەك مممن: گمموتی. بمموو شممێت دیممت، ئەوەی همماڕوون كە

 كردووە؟
 

 كردووە؟ خوام بۆ و نەكردووە خۆمم ناوی بۆ نەتگوت ئەی قوربان،: گوتی باڵووڵ
 

 ٢١١٩مای  ی١
 

----------------------------------------------- 
 
 

 یەلێنا شاڤرۆڤا بۆ چیخۆڤ
 

 مۆسكۆ ٢٨٩٢ی جانیوەری ٢١

 
 چی؟ بەهرەی چووی، سەهوو بە تۆ بێ، راستی ئەوەی بەاڵم. خۆشەویستیت و سۆز لە پڕ وتەی بۆ سوپاس پاڤلۆڤی ، ئانتۆن

 سمەرنجڕاكێش شاسمتۆنۆڤ دەكەی ڕاسمت. هەڵمدەبژارد بۆخمۆم خموازراوم نماوێكی ئێستا تا ئەگینا نییە، خەیاڵكردنم هێزی من
 لە كە بموو چماو لەبەر شاسمتۆنۆڤم شمازادەكانی ڕەچەڵەكی من ناسناوەدا ئەم هەڵبژاردنی لەكاتی چییە، دەزانی بەاڵم نییە،
 .دووكانێك ناوی بووەتە ئێستا دەبینین ئەوە ئیتر كراوە، باسیان ماركۆڤیچدا مەزنەكەی رۆمانە

 
 و. ش.ئەی بڵمێ، پمێم سمادە تەنیما نمایە، زەینمدا بە هیچمت ئەگەر. دابنمێ بمۆ ئەدەبمیم ناسمناوێكی تكمایە پاڤلۆڤی ، ئانتۆن

 .الدەبەین شاستۆنۆڤ
 

 بەگموڕی تۆفمانێكی جێمژنەكەدا، كۆتمایی لە كمات ئەو چمونكە بنووسمم، بنەمماڵەییم نماوی و شمۆرەت ناتوانم شێوەیەك بەهی 
 .دەدات تێك شتێك هەموو سامناك
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  بە. خواردووەتەوە زۆر شامپاینم. نەكردووە رەچاو پێویست بەگوێرەی هاوڕێیەتیم رێوشوێنی كە دەردەكەوێ وا دەم ئەو ئیتر
 ئامۆژگماری. دێ بەسمەرمدا هەورەبرووسمكە وەك هەیە هەرچمی هەرچی و شتانە ئەو و نەكردووە خۆمم قسەی پێویست گوێرەی
 تەنگمم ئەگەر و، دەنووسمم و دەكەم تمۆبە و دادەنیشمم ماڵەوە لە. دەزانم گەورە تاوانبارێكی بە خۆم من و. دەكات پێ دەست
 .دەكەم را هەڵچنرێ، پێ
 

 وەاڵمێكممی هممی  بەاڵم. سممۆورین بممۆ فیۆدۆسممیا نمماردمنە ئۆگۆسممت مممانگی. كممردوون دەسممتكاری تممۆزێكم. دەنێممرم چیرۆكەكممانم
 .بوونە الواز دیارە. نەداومەوە

 
 .دەخوازم ئاوات بە ب تەندروستیت و بەختەوەری هیوای دڵمەوە ناخی لە. بی بێوەی هەر

 

 شاڤرۆڤا یەلێنا
----- 

 چیخۆڤ بۆ شاڤرۆڤا
 

 ، پیتربۆرگ٢٨٩٢ی جانیوەری ١٨

 
 in vino واتە چیرۆكەكانمت لە یەكێمك توانیمومە تەنیما كە بمووم، پیتربۆرگی ژیانی راكەڕاكی سەرقاڵی ئەوەندە ئەمڕۆ تا

 روخسمارە ئەو بمزانم بڵمێ پمێم بەاڵم كمردووە، وێنما جموان سەرخۆشمییەكەت دیمەنمی داڕێمژراوە، جموان چیمرۆكەكە. بخوێنمەوە
 وا وانیمیە پێشمم كە ئەوی، ئاشمیی تمۆ بڵمێم ئەگەر تەنمانەت دێ؟ تۆ چیی بەكاری و هاتووە لەكوێوە تاشراوە ریش قێزەونە

 مەسمەلەی هەم ئەوەی بمۆ چیمرۆكەكەوە، نێو هێنابێتتە البەال دەكەی هەست. دەدا تێك لێ چیرۆكەكەت كەسایەتییە ئەو بێ،
 چیمرۆكەكە دەكمرا ممن ڕای بە. كمردووە ئەوكمارەت( مەوداخسمتنەوە) كۆنتراست وەك هەم و چیرۆكەكەوە نێو خستبێتە دڵداریت

 دەیڵمێ، ئەكمتەردا پەسمنی لە كچمۆڵەكە ئەوەی. بێمت چیمرۆكەكە كۆتمایی و پلەدارەكە عیشیی و ڕەشەمەستی دیمەنی ئەو هەر
 بە دەسمتم كە. الببرێمت دیممەنەكە هەمموو نیمیە پێویسمتیش و، بگموترێ سمەركەوتوانە خەڵكمدا لەبەردەم و دەرەوە لە دەكرێ

 خمۆش هیچیانی بەاڵم پیاوەكاندایە، جەغزی لە ئەو. سەرخۆشە تەواو كچۆڵەكە كرد، هەستم كرد، چیرۆكەكەت خوێندنەوەی
 كەسمایەتییە ئەو سەروسمەكتی سمامناك، چەنمدە كتموپڕ، كەچمی چمووم، بمۆ وای ممن. ناكما ەریچەرمەسم تووشمی خۆی و ناوێ

 .دەبێ پەیدا تاشراوە ریش بێزراوە
 

  بێینە رۆژانەدا لەو بەتەمای سۆورین و من ئەوەی لەبەر بەاڵم. ببێتەوە باڵو دەكرێ شێوەیەش بەو چیرۆكەكەت هەڵبەت
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  و هەیە كاتیشت شوكرانەبژێرم. دەنێرم بۆ چیرۆكەكەتت من كە ئەوەیە ئەویش و، كردووە بچووكم ئارەزوویەكی مۆسكۆ،
 .پیتربۆرگ بۆ دەیبەم خۆم لەگەڵ من و بنێرییەوە بۆم دیسان و تێوەردەی دەستی هێندێ زانی بەپێویستت ئەگەر دەتوانی

 و خێروخۆشممی ئممارەزووی بمما بممدە ئیممزنم جممارێ. دەسممتی دەگمماتە پێنجشممەممە چیممرۆكەكەت. دەبممم مۆسممكۆ لە چوارشممەممە مممن
 .بم سەرلەپێناوت و رێزگر هەم تا و بكەم بۆ تەندروستیت

 
 چیخۆڤ.ئا
 

 .بێ ئاگاداری خوا... نەمابوو لەبیر شاستۆنۆڤم بەڕاست، ئەرێ
 

 .دەكەینەوە باڵوی چاكردنێك و گۆڕانكاری هی  بەبێ كەوتووە، چاو لەبەر چیرۆكەكەت ئەگەر
  

 شاڤرۆڤا بۆ چیخۆڤ.ی
 

 ، مۆسكۆ٢٨٩٢سەرەتای فێبریوەری 

 
. نماكرێ پمێ هیچم دەزانم ئێستاوە لە هەر. بكەم چیرۆكەكەم دەسكارییەكی هی  ناتوانم من چییە، دەزانی پاڤلۆڤی ، ئانتۆن
 دیمكەم شمتێكی همی  ناشمارمەوە لێمت. راسمتە ڕادەیەك تما ئەوەیمان ئەگەرچمی تەممبەڵم، زۆر یمان نامەوێ وانەبێ پێت تكایە
 .ناكرێ پێ چیرۆكە ئەو لەگەڵ

 
 كچمممۆڵەی. وایە بەڕاسممتی هممرە. دەدا لەدەسمممت چێممژەكەی و نممامێنێ مانمممای چیممرۆكەكە ئەوا بنممێم، بەالوە ئەكتممرەكە ئەگەر

 بمێ، بێزراوتمر روخسماری و داهێزراوتر و برینگ و وشك چەندی كەسە، ئەو جا. بكا كامڵی كەسێكە بە پێویستی چیرۆكەكەم
 .باشترە

 

 .بی هاوڕام بوو پێخۆش چەندەم ئای. هەیە تامێكی چ ئەودا دەمی لە ئەوەیە گرینگ
 .دەخوازم بۆ بەختەوەریت و تەندروستی هیوای و سوپاس شتێك هەموو بۆ

 شاڤرۆڤا یەلێنا
 بنووسە بۆ خۆتم رای خوێندەوە مت" سێرك لە" كات هەر تكایە

 

 ٢١١٩ی مای ٨
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 نووسین و وەرگێڕان بە زاراوەی ناوچەیی
 

 بەردەوام كۆمەاڵیەتییەكانمممدا تمممۆڕە لە كممموردی، زممممانی بمممۆ دیمممكەوە زمانەكمممانی لە وەرگێمممڕان گەشمممەی و پەرەگمممرتن لەگەڵ
 تەنممانەت جمماران زۆر و بمماس بەر دێممتە نیگەرانیممیەك و مەترسممی وەك كە دەبیسممتین" نمماوچەیی زاراوەی/ زمممان" دەسممتەواژەی

 خۆیممان گەڕەكەكەی زمممانی بە چممونكە مەخمموێننەوە، وەرگێممڕ/ نووسممەر فمماڵن بەرهەمممی: دەنووسممن دەبممێ، فتواشممیان لە گوێمممان
 .وەردەگێڕێ و دەنووسێ

 
 دەوڵەمەنمدیی نیشمانەی كە ئەوەدا لەگەڵ كموردی زمانی دیالێكتەكانی و زاراوە زۆربوونی كە بڵێم ئەوە با شتێك هەموو پێش
 دەسممتەواژەی و وشممە بە رۆژ بە رۆژ نووسممینمان زمممانی ئەوەی بممۆ بییممۆزینەوە لەبممار دەرفەتێكممی وەك دەكممرێ ، زمممانەن ئەو

 ئماخر. وەرگمرین كەڵمك زممانە ئەو تواناكمانی هەمموو لە دەكمرێ پێممان ئەوەنمدەی و بئماخنین كوردسمتان جیاجیاكانی ناوچە
 و دەبمێ بەهێزتمر و پتەوتمر ئەوەنمدە بكەیمت، پمێ وەرزشمی زانسمتیانەتر و پتمر چەنمدی و وایە لەش ماسوولكەی وەك زمان

 چەنمد تەنیما ئمێمە ئەگەر دەچێمت، بەرەوپمێش و پێمدەگات كارپێكردنمدا و زۆربەكارهێنمان رەوتمی لە زممان. دەدرێت تیفتیفە
 دیمكە ئەوانمی و سمتاندەر بكەیمنە كوردسمتان شارێكی یان ناوچە چەند یان بەشێك زاراوەی واتە زمانەكەمان، ماسوولكەیەكی
 . ناكات بوارێك هی  باشاری كە دەمێنێتەوە بۆ دەستەوستانمان هەژاری زمانێكی ئەوا بكەین، زیندەبەچاڵ

 
 زمانمان لەسمەر خۆیمان كمۆاڵنەكەی لە كە وشمەیەك هەر پێیموایە كمورد، كموردینەزانی نووسمەری و وەرگێڕ و تەمبەڵ خوێنەری
 ڕەوە ئەو لەنێممو دەردە ئەو جمما. تێینمماگەن( خممۆی واتە) خەڵممك چممونكە بممۆچی؟. نووسممینەوە دەقممی نێممو بێممتە نممابێ نەبممێ،

 دەردێكممی بممووەتە رۆژنممامەنووس، بمموونەتە همماتوون پممۆلیس و شمموڕتە ببممنە نەیممانتوانیوە چممونكە تەنیمما كە رۆژنامەنووسممەدا
 لمێ هاواریمان و هەڵمدەبەزنەوە سمێڵ سمەر برێشمكەی وەك دەبیسمتن، كوردسمتان دیمكەی ناوچەكمانی وشمەیەكی هەر. بێدەرمان

 هەمموو لە كمورد نەخوێنمدەواری دەكەمەوە دڵنیاتمان كمێن؟ خەڵمك. تێناگما لێی خەڵك وشەیە ئەو كاكە: دەڵێن و هەڵدەستێ
 . كوردستانن پەیمانگاكانی و زانكۆ دەرچووەكانی تێیناگا، ئەوەی تێدەگەن، كوردی وشەیەكی

 
 و وشمممە بممۆچی ئەوەی لەسممەر كممورد وەرگێممڕی و نووسمممەر سممەركۆنەی و" نمماوچەیی زاراوەی و نمماوچەیی زمممانی" بڕوبیممانووی
 بڕیمار دەمەی ئەو تما. دەكمات هەژار زمانەكەممان و گەورەیە مەترسمییەكی بەكماردێنێ، خۆیمان ناوچەی ئیدیۆمی و دەستەواژە
 و دەكممات یەكدەسممت بممۆ دەسممتەواژەكانمان زانسممتی پەیمممانگەیەكی و دەدرێممت پێوەنممدی و نووسممین سممتانداردی زمممانێكی لەسمەر
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 لە و نووسممراوەكانمانەوە دووتمموێی بیخەیممنە هەیە كمموردی وشممەی چیممی و بكەیممن شممل قەڵەممممان جممڵەوی بمما رێكیانممدەخات،
 بیمانووگر و لمووتبەرز كموردینەزانی خوێنمدەواری سمەركۆنەی و لمۆمە لە گموێ و رایمانگرین زیندوویی بە نووسیندا و وەرگێڕان
 . نەگرین

 
 زمممانەكەی چەكممی وردە وردە دابخممات، زمممانەكەی لەسممەر پێوەنممدیی دەرگممای واڵتێكممیش تەنممانەت یممان نمماوچە، یممان شممار، كە

 كورسمتان مەڵبەنمدی و ناوچە فاڵن دەستەواژەی و وشە بە ناوچەیەی و شار ئەو. دەكەوێ كار و كەڵك لە و دەپوێ و دەسوێ
 یەك لە مامۆسممتاكانی و تمموێژەر و ڕۆژنممامەنووس و شمماعیر و نووسممەر هەممموو نووسممینی و دەق سمماڵێك چەنممد دوای قەڵسممە،

 بەرتەسمك وشمەكان و زممان بمازنەی چمونكە بكەیمتەوە، جموێ تریمان لەوی كامەیمان همی  نووسمینی نماتوانی تمۆ ئیتمر. دەچن
 ناشممممارەزایی بەداخەوە دەمممممارگرژی، بممممازنەی دەرەوەی لە دەبینممممین ئێسممممتا وەك كەوتممممووە، هەژار زمممممانەكە و بمممموونەتەوە
 تۆزێمك ئەوی كە سەیروسمەمەرە، زممانێكی بیچمگرتنمی هۆی بووەتە كوردی، زمانی پوتانسییەلەكانی و توانا لە میدیاكانمان

 دەڵمێن" بەرخ" لەبمری... مانگما بێچمووی: دەڵمێن گوێلك،/گۆلك/گوێرەكە لەبری وێنە، بۆ: دەكات پێ گاڵتەیان بزانێت كوردی
 تەنمانەت كە بنیمادەم، بێچووی بڵێن منداڵیش بە ماوە هەر ئیدی. بزن بێچووی دەڵێن كارژیلە/كاریلە/كار لەبری. مەڕی كوڕی

 سممەگ گمموجیلەی بە تووتممك نممازانن چممونكە... بنیممادەم تممووتكی بڵممێن نیممیە دوور هممی  نممامۆن، كمموردی زمممانی لەگەڵ ئەوەنممدە
 دروسمت گمۆڵی سمێ یماریزان فماڵنە: دەڵمێ كە دەبمێ لمێ گوێممان جمار زۆر وەرزشمییەكاندا هەواڵە لە وێمنە، بۆ یان. دەگوترێ

 بمۆ كمردووە دروسمت گمۆڵی سمێ یماریزانەكە پێمیە بەو. تێمدەكرێ تمۆپەكەی كە شموێنەیە ئەو" گمۆڵ" بزانمێ ئەوەی بەبمێ. كرد
 تەنممانەت گمۆڵكردن. كممرد گمۆڵی سممێ یماریكەر، فمماڵن: بڵێمین دەبممێ لێمرەدا. بیپممارێزن و ڕاوەسمتن تێیممدا گۆڵپمارێز سمێ ئەوەی

 كمورد لەوەتەی وێمنە، بمۆ یمان. كمرد كمورد لە گمۆڵی بەغمدا دیسمان: گموتراوە جمار زۆر و كوردییشمەوە ئیدیۆمی نێو هاتووەتە
 وەك. بموو دروست الفاوێك ڕوویدا، الفاوێك: دەڵێ! دایكی زمانی بە نامۆ ڕۆژنامەنووسی كەچی. هەستا الفاوێك: دەڵێ هەیە
 فماڵنە: دەنووسمن دەكما، سمەفەر فمڕۆكە بە یەكێك كاتێك یان. كردبێت دروست الفاوەكەیان و دانیشتبن وەستایەك چەند بڵێی
 بە: "بڵمێن دەبمێ و عەرەبیمیە داڕشمتنە ئەم كە! هەبێ ڕێگەیەكی فڕۆكە بڵێی وەك. سلێمانی گەیشتە فڕۆكەوە ڕێگەی لە كەس
 .."گەیشتە فڕۆكە

 
 :با ئاوڕێك لە ئەزموونی گەالن بدەینەوە

 
 دەكمرێ جمار زۆر كە هەیە بنمزاراوەی و زاراوە كۆمەڵێمك فارسمی زممانی كوردسمتاندا، دراوسمێی ئێمرانەی لەو هەر ناچین دوور
 لە هەرگیممز دیالێكتممانە بەو سممەر نووسممەری بەاڵم تێممنەگەن، یەكتممر لە هەر رەنممگە بممكەن، قسممە خۆیممان وەك ئەگەر بڵممێم

 لەالیەن ئەوەش نەكمردووەتەوە، سمڵیان و نەپرینگماونەتەوە خۆیمان نماوچەكەی دەسمتەواژەكانی و ئیدیۆم و وشە بەكارهێنانی
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 بممممۆ دەرفەتێممممك بە بگممممرە نەكممممراوە، سممممەیر الواز خمممماڵی بە نەك فارسممممەوە زمانەوانممممانی و ئەدیممممب كممممۆڕی و نووسممممەران
 . دراوە لەقەڵەم فارسی زمانی دەوڵەمەندهێشتنەوەی

 
 :دێنمەوە نموونە بە فارس دیاری زۆر نووسەری دوو لێرەدا

 
 زمممانی هەوێنممی بە كردوونممی خۆراسممانە نمماوچەی ئیممدیۆمی و وشممە چیممی كلیممدەردا، نووسممینەوەی لە دەوڵەتئابممادی مەحممموودی
 ماناكەیمان لە رسمتەكەدا رەوتمی لە دەبمێ هەر یمان تمارانی خوێنمدەواری كە كمردوونەتەوە خەسمت ئەوەندەشمی و نووسینەكەی

 نەكمردووە لمۆمە دەوڵەتئابمادیی كەسمیش. بگەڕێ بۆیان فارسیدا وشەدانەكانی باقی و كتێبەكە فەرهەنگۆكی لە یان تێبگات،
 .كراوە ئافەرینی هەزار سۆنگەیەوە لەو بەڵكو دەنووسێت، ناوچەیی هێندە بۆچی كە
 

 ئەو بەبممێ كە دانمماوە، فەرهەنگممۆكێكی كلیممدەردا بەرگەكممانی لە كممام هەر كۆتممایی لە دەوڵەتئابممادییە مەحممموودی ئەو هەر
 كلیمممدەر بممما نەیگوتمممووە كەسمممیش و نەدەگەیشمممتن وشمممەیە هەممممووە ئەو مانمممای لە فارسمممەكانیش ئمممێمە، نەك فەرهەنگمممۆكە،
 كلیمدەر چموارەمی بەرگمی فەرهەنگمۆكی لە وشمەیەكتان چەند لێرەدا من. خۆیانە گەڕەكی و ناوچە وشەی هەمووی نەخوێنینەوە

 :دەكەم خۆمان زماننەزانانەی رۆژنامەنووسە و خوێنەر و وەرگێڕ بەو بوختان پێتانوانەبێ ئەوەی بۆ هەڵدەبژێرم بۆ
 

 تێكنان نێوچاوان واتە... اخم: وجر
 مەل هێالنەی: كزخانە
 ژنانە مەكرونازی خۆنواندن،: شالر
 شەویالگە: زبك

 هەڵم: خویس
 ئاخنین تێ پەستاوتن، تێ: تیجاندن

 

** 
 

 خەڵكممی مەحممموود ئەحمممەد". هاوماڵەكممانە" نووسممەری ی"مەحممموود ئەحمممەد" فممارس دیممارانەی زۆر نووسممەرە لەو دی یەكێكممی
 زۆری هەرە بەشممێكی ئەویممش. جیمماوازە ئێممران فەرمیممیەكەی شممێوەزارە لە زۆر زۆر قسممەكردنیان شممێوەزاری كە ئێممرانە باشممووری
 ئیممدیۆمێكی و وشممە هممی  لە كارەكتەرەكانیممدا ئاخممافتنی لە بەتممایبەتی نووسممیوە، شممێوەزارە بەو خممۆی رۆمانەكممانی و چیممرۆك

  گەورە خزمەتێكی بە كارەی ئەو فارس ئەدیبێكی و وەرگێڕ و نووسەر هەموو كەچی نەكردووەتەوە، سڵی خۆیان ناوچەكەی
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 .زانیوە
 

 ٢١١٩ مایی ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
 
 

 لەوحی رێزلێنان
 

 لێموی، سمەر زەردەخەنەی و، كرابمۆوە گەورە سمەكۆكە دیمواری بە پمڕ فەرمانمدە وێمنەی. نەدەبمۆوە دیمكەی كەسی جێی هۆڵەكە
 وێمنەیەدا لەو چۆن وەك كە، سەیر تۆ دەبریسكانەوە، ئاوا چاوی رۆژەش ئەو... دەمێنێتەوە گەش وا هەر هەتایە تا دەتگوت
 دەم بە و بممكەمەوە كتێبفرۆشممییەك لێممیە حەزم: گمموتی. دێممنم واز و دەچمممەوە شممەڕە، دوا ئەوە: گمموتی. دەبریسممكێنەوە چمماوی

 .بنووسم و بخوێنمەوە خۆم دڵی بە خۆیشم كتێبفرۆشتنەوە
 

 .نییە شانسیان تۆ چارەڕەشانەی منداڵە ئەو: گوتم
 

 بۆ؟: گوتی
 

 دووكیمان هەر دەزانی سوور. دەفرۆشی كتێبان دەچی یان دەكەین، پێشمەرگایەتی یان هەیە، تۆیان وەك باوكێكی ئەی: گوتم
 .دەكاتەوە منداڵەكانی داهاتووی لە بیرێك ئاقڵ پیاوی برسیبوونن، و قڕهاتن رێگەی

 
 بە گاڵتەیمان چەنمدی بەرپرسمەكانمان دەزانمم ئەگینما. نماكرێ لەگەڵ هیچمی حەز. حەز حەزە ئەوە. بێمنە واز رێبماز،: گوتی

 .دێ كتێبخوێندنەوە و كتێب بە گاڵتەیان هێندە سەد دێ، ئێمە ئازایەتیی
 

 .دەزانی ئەوەش باشە: گوتم
 

 .دەكەن ژنەكانمان لە تەماح ئەوان كەس یەكەم بكوژرێین، وەاڵ نازانم، چۆن مەكە، كەر خۆت: گوتی
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 كێن؟ ئەوان: گوتم
 

 ....دەكەنەوە رەش سمێڵیان رۆژێك نا رۆژ ئەوانەی: گوتی
. بكا پێشكەش وتارەكەی كرد بانگیان. وەستاین شێوە بە شەهیدان گیانی لە رێزگرتن بۆ ساتێك هات، مایكڕۆفۆنەكە دەنگی
 .دەهات برییەی هەر و كردبوونەوە رەش تازە سمێڵی

 
 خۆشەویست برایانی و خوشك: گوتی

 ...تێكۆشەری خەڵكی
 

 دەگێمڕن چاو دەمەدا لەو نیشتمانپەروەر، و تێكۆشەر خەڵكی و خۆشەویست برایانی و خوشك دەڵێن كاتەی ئەو رێباز،: گوتی
 .دانیشتووە شوێنەوە كام لە ئافرەت جوانترین بزانن

 
 دەكەیەوە؟ شتانە لەو بیر هێندە بۆ باشە: گوتم

 
 پمێ قسمەی یان نابێ لێی گوێم نەهێنێ ناوم ئەگەر دەتگوت دەگوتەوە ناوەكەمی كردبایە قسەیەكی هەر جار... رێباز: گوتی
 دەناسی؟ فاڵنەكەس رێباز، گوتی. ناكرێ

 
 .باش باش: گوتم

 
 .نێونجییەكەیەتی كچە هاوتەمەنی بێ، سەیر پێت رەنگە. هێناوە ژنێكی تازە: گوتی

 
 نەهێناوە؟ تۆی خوشكی خۆ چی؟ ئێمە بە دەی: گوتم

 
 ...ئەوان ئەوەی بۆ دەكوژرێین لێرە ئێمە ئەوەیە مەسەلە نییە، تۆ و من خوشكی مەسەلە رێباز،: گوتی و پێكەنی

 بە خەڵمك ژنمی و كم  شار نێو بێنە وەحشیانەش ئەو لێگەڕێین چییە چار باشە بێنە، لێ وازیان: گوتم و بڕی پێ قسەكەیم
 ببەن؟ دیل
 ...ناهێڵم مابم من تا رێباز،: گوتی
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 نمازانن چمما. دەدەن لمێ چەپمڵە لەخمۆوە هەر ئمێمە خەڵمكەی ئەو كموڕە چمی؟ چەپمڵەی ئەی؟. هات خەڵكەكە چەپڵەی دەنگی
 :گوتی و كرد جەماوەرەكەی سەیرێكی گەش گەش. گوتووە چیی نەمزانی خۆ گەورەیە؟ فەرماندەیەكی پرسەی ئەوە
 

 ...خۆنەویستی و ئازایەتی كرد، باسمان وەك
 

 . كەرێتییە هەمیش خۆشە هەم ئازایەتی رێباز،: گوتی
 

 كەرێتییە؟ بۆ: گوتم
 

 .دەكەن پێوە شانازییان درۆ بە و بەرپرس دەبنە ترسنۆكەكان و، دەدەن كوشت بە خۆیان ئازاكان رێباز،: گوتی
 

 لەخۆبموردوویی سمایەی لە ئمێمە ئمارامی ژیمانی. بمژین ئمارامی بە ئماوا نەمانمدەتوانی ئێمە نەبوایە، ئەوان ئازایەتیی: گوتی
 .ئەوانن قەرزباری میللەت و نیشتمان و ئەوانەوەیە

 
 ئەو. كڕیموە قەرز بە كەرسمتەكەیم هەمموو كمردووە، دروسمت نایاسمایی بە خمانوویەكم. لەسمەرە زۆرم قەرزێكمی رێبماز،: گوتی
 الی چموومە هەسمتام نەگموت، همیچم دەكەی؟ كاشمی بمۆ حەمامەكەممان كەی ئیشمەاڵ گموتی خێزانم پشوو، بۆ چووبوومەوە رۆژە

 قەرز بە شمت جا: گوتی نایدەی؟ قەرز بە ئەی گوتم. دەگرم خاترت پێشمەرگەی مادام: گوتی كابرا سێتاقان، كاشیفرۆشێكی
 ...نا یان دێیەوە بچیتەوە ئەمجارە دەڵێ كێ پێشمەرگە؟ دەدرێتە

 
 پێشكەشمی ئمازا و بەوەج و جەرگ بە ئماوا رۆڵەی كە دەگوشمین، دایكمانە ئەو دەسمتی ئمێمە خۆشەویسمت، برایمانی و خوشكان
 ...نیشتمان... دەكەن نیشتمان بارەگای

 
 .نییە مانامان ئێمە نیشتمان بەبێ و نیشتمانە ئێمە الی نیشتمان رێباز،: گوتی

 
 ئەوانەوە؟ بەالی ئەی: گوتم

 
  نێو لە ئێمە ناهێڵن بكرێ پێیان ئەگەر و دەیدۆشن بێ تێدا تەڕایی تا وایە، مانگایەك وەك ئەوانەوە بەالی: گوتی
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 .بخەوین گەوڕەكەیشیدا
 

 ...برادەرینە ئحم،: گوتی و هێنا رەشەكەیدا سمێڵە بە دەستێكی و خواردەوە لە قومێكی هەڵگرت، ئاوەكەی پەرداخە
 

 ...ئاو چۆڕێ خوا خاتری بۆ... تینووە زۆرم رێباز: گوتی
 

 . بدرێتێ ئاوی نابێ بریندار بدەیتێ، ئاوی نەكەی گوتی دكتۆر
 

 بمێخەم رێبماز،: گموتی. بموو ئێمە لەسەر هێرشەكە بوو سەعات سێ. بوو ئاگرباران. بوو دۆزەخ هەر. بوو دۆزەخی ئێوارەیەكی
 ...ناكرێ پێ شەڕی بەكرێگیراو. گیراون كرێ بە ئەوان. دەشكێن ئەوان بگرن خۆ دی چارەگێكی تەنیا بن،
 

 ٢١١٩ی مای ١١
 

--------------------------------------- 
  
 

 دایكەكەی دایكم
 

 گەش هەڵێنمانەوە، چماوی كە. نیشمتەوە چماوی پشمتی لەسمەر نەرم نەرم كۆترێمك وەك ئەو لێموی. لێكنا چاوی پێڵووی ئارام
 و ژوورێمكە نێو ونبوونی لێ رێ چۆلەكەیەكی دەتگوت نیگایدا لە وەژووركەوتنیدا كاتی لە ترسەی ئەو. دەبریسكانەوە گەش،

 و لێموی سمەر نیشمتە بزەیەكمی نەرمە لەسمەرخۆ،... هێمور. ببمووەوە هێمور ئیتمر دەكێشمێ، پەنجەرەكانمدا بە خۆی پەیتاپەیتا
 .سوپاس گوتی سەبرێ بۆچی نەیزانی

 
 گۆڤممارەكەدا بەرگممی بە چمماوێكی. ژیممان وەك بمموو راسممتی نەخێممر، ژیممان، وەك بمموو، خەون... خەونە دەتگمموت. بمموو خممۆش

 ...خۆزگە: گوتی و خشاندەوە
 

  گۆڕا لێوی رەنگی. گەڕا گیانیدا هەموو بە تەزوویەك. ئوستاد ناوی سەر چووە سەرنجی و گوت ئەوەندەی هەر... چی خۆزگە
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 سممەر چممووە یەكسممەر. هەڵمموەری و ژاكمما دەمودەسممت ئمماوا بممووبێتەوە، دار لە پمماییز كممزەی بە گەاڵیەكممی وەك زەردەخەنەكە و
 . چیرۆكەكان الپەڕەی

 
 دایكم دایكەكەی
 ...نووسینی

 
 لە كە هەتمیمەیش ئەو. دایكمم دایمكەكەی یمان دایكەكەم، دەگوت پێمی جار زۆر كە بووم منداڵ. بیست باوكمم لە جار یەكەم
 .دایكم دایكەكەی دەینووسی، جاران زۆر دەكرد، قسەی تەكما

 
 خۆشەویسمتییەكی لە بموو تمژی رۆحمم و داگرت گیانمی هەموو شیرین زۆر هەستێكی دایكم، دایكەكەی پێتگوتم كە جار یەكەم

 .بێخەوش
 

 چۆنە؟ بێخەوش چۆن؟ یانی
 
 .بكات تەفسیری ماچێك مەگەر. نایەت دەرەقەتی وشە هەیە، خۆشەویستی جۆرێك ئاخر پێت، بێژم چۆن نازانم 
 

 . بێت تێدا دەستدرێژییشی مانای ماچ دەكرێ. سەیر مانایەكی و جارە هەر. تێدایە مانایەی هەمووە ئەو ماچ ماچ،
 

 بە خمممۆ بەردەوام پشمممیلەیەك و قەفەزە نێمممو باڵنمممدەیەكی دەتگممموت سمممینگم ممممن رادەپسمممكێنی؟ خمممۆت وا بمممۆ گممموتی ئوسمممتاد
 ... دەستدرێژی بۆنی بڵێم هەر یان جگەرە، نازانم ئارەق، بۆنی هەڵگەڕابوو، سوور ئەویش دەكێشێ، قەفەزەكەیدا

 
 خۆیشممم هێنما، دەممی كە ئەو نەكمرد، ماچم من. كردوویت ماچێكم خۆ دەی... پەلەتە بۆ ئاشیتم، دەیگوت. بوو هانكەهانكی
 واتممای گمموتم فەلسممەفی، باسممێكی بیكمماتە ویسممتی تێنەگەیشممت، نمما تێگەیشممت، دا، هێڵممنجم كە ئیتممر...  بەاڵم كشمماندەوە

 بووەوە، گەش... ئەو ماچی بەاڵم خۆشە، زۆر ماچ لێی، نییە رقم خۆ دەی. ماچ لە رقمە من. مەدۆزەرەوە بۆ سەیروسەمەرەی
 وەك. خۆشممە گەلممێ جممار زۆر ممماچ ئمما،. دەدا شووشممەكەی لە بەهمماری بممارانی دڵممۆپ دڵممۆپ دایەوە، پەنممجەرەكە لە ئمماوڕی

 بەردەم هەر ئما، شمێواگە؟ لمێم بمۆچی بموومە، پیمر دەڵێمی... بموو سمەهۆڵەكە نا، بوو؟ ئەوێ گشتی، باخی بەردەم ماچەكەی
 بمزانم ویسمتم ممن. كتێبەكمانی لەبەردەم پێشمدا لە نا دەرگا، لەبەر. بوو تایبەت ئەمجارەیش ئەمجارەیش،. بوو گشتی باخی
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 چەنمدە ماچەوە؟ لەبارەی كتێبخانەیەك ماچ؟ لەسەر كتێبە هەمووە ئەو. ماچ بە بوون كتێبەكان هەموو ناوی چین؟ كتێبەكان
 . ژیان وەك. دەچوو خەونێك لە زیاتر. كرد ماچباران یەكترمان دەرێ، بچینە ژوورێیش دەرگای لە ئەوەی پێش بوو، خۆش
 .خەونێكە ژیان. خەیاڵێكە و خەون دنیا ئێژێ هەمیشە نەنەم

 
 نا؟ یان ئەویتریانە وەك رێك دایكمە دایكەكەی ئەو بزانم. دەیخوێنمەوە. چیرۆكەكە سەر چووەوە چاوی

 
 و ممماوە تێممدا رەشممی مممووی تمماڵ تمماڵ. هێشممتووەتەوە چەنمماگەی سممەر تەنیمما و تاشممیوە پمماك پمماك ردێنممی چیرۆكنووسممەكە، 

 و چیمممرۆك لە كەسمممایەتییانەی لەو هێنمممدێ وەك هەڵمممپە، بمممێ لەسمممەرخۆ، و ئمممارام رواڵەتێكمممی. بمممووە سمممپی ئەویمممدیكەی
. فڕیمممون دوور دوور خەیممماڵی و داوە پیمممرەدارێكەوە بە پممماڵی وێنەیەكیمممدا لە. بممموو جممموانتر دووراودوور. هەن رۆمانەكانیمممدا

 پماڵەوانی خەریمكە دەكمرد، هەسمتم. شمەكاوەتەوە بماوە دەم بە سمەری قژی و هاتووە پێدا سپیی خەتی تۆخ، شینی كراسێكی
 لەوانەیشمممە یمممان. دەكممموڵێ نممماخەوە لە و دەتلێمممتەوە یەكێكیمممانەوە خەممممی دەم بە یمممان دەدوێنمممێ، چیرۆكەكمممانی لە یەكێمممك

 و بمووبێتەوە نزیمك لێمی وردە وردە و بمكەم چیرۆكنووسمینت فێمری وەرە گموتبێتی و خمۆی مماڵەكەی كمردبێتە بانمگ یەكێكیانی
 . تەنیام نەگوت پێشمی و خۆیان ماڵ كردە دەعوەت منی كە رۆژەی ئەو وەك ئا،... و سەرشانی خستبێتە دەستێكی

 
 مانمدوو پێموە خمۆمی دەكما پێویسمت چ. زممانەكەیم و فمۆرم و تەكنیمك شمارەزای تەواو. دەناسمم چیرۆكەكانی فەزای. بێنە واز

 بمۆ دەسمتی نەبمێ، خمۆی بەدەسمت دەسمتی جڵەوی وەك. دانا خۆی تەنیشت لە گۆڤارەكەی و دزییەوە چیرۆكەكە لە خۆی. بكەم
 دایمكەكەی سمەر چمووەوە چماوی و گۆڤمارەكە دایەوە دەسمتی كەچمی نما، یمان هماتووە بمۆ تازەی پەیامی بزانێ برد مۆبایلەكەی

 خممووی قسممەیە ئەم هەر یممان بمموو؟ بەڕێممكەوت شممتێكی دام؟ ختممووكەی وا بممۆ رایچڵەكانممدم؟ بممۆچی دەسممتەواژەیە ئەو. دایكممم
 گوتمووە منمی بە هەر بمزانم چمۆن ئماخر. بگرتمایە لێ گوێم نزیكەوە لە جارێك خۆزگە دەڵێ؟ ژنێكی هەموو بە و رۆژانەیەتی

 ...دەنووسێت وا هەر دەنێرێ نامە كە ئێستایش... نازانم دایكم؟ دایكەكەی دەڵێ دیكەیش خەڵكی بە یان
 

 باشی؟ دایكم، دایكەكەی
 

 دایكم؟ دایكەكەی بێخەبەری وا بۆ ئەوە
 

 ویسمتبێتی و كردبێمت دڵممی هەسمتەی ئەو سۆسمەی ئوسمتاد نەكما دانرابێمت؟ بمۆ ناوەی ئەو رێكەوت بە چیرۆكە ئەم بڵێی ئەی
  بە دەیخوێنمەوە و چیرۆكێكە. نامخوا خۆ دەكات چی باسی بزانم بیخوێنمەوە با چووزانێ؟ جا بڵێی؟ تۆ. بگرێ تێ توانجێكم
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 .چیرۆكنووسەوە باوكی ریشی
 

 دەنگممی لە گمموێی. همماتێ زەردەخەنەیەكممی خممۆیەوە لەبەر... چیرۆكنممووس بمماوكی ریشممی دەكەم؟ وا قسممەی مممنم ئەوە ئەی؟
 بمماش كمماتەت ئەم: گمموتی دەرخسممتبوو، جمموان پێشممەوەی ددانەكەی دوو كەلێنممی كە زەردەخەنەیەكەوە بە. بمموو چیرۆكنممووس

 خۆمان؟ جوانەكەی نووسەرە خانمە
 

 باشیت؟ تۆ ئوستاد، ساڵم
 .بم باش دەبێ هەر من هەبن، ئێوە تا
 

 ئەوین؟ قوتابیی ئەوانەی هەموو هەموومانە، مەبەستی كێ؟ و كێ یانی ئێمە هەتا
 

 تیۆرییەكمانی لە ئاگمای و دەكمات تەتەڵە زممانی چمۆن دەبینمێ تمۆ كە ئوسمتاد نماكەی پمێ هەستی ئەوە گێلە گوتبووی، سۆما
 دەبڕێت؟

 
 .باوكمە جێی لە ئوستاد مەكە، بێتام قسەی دە

 دەزانن؟ شتانە ئەو پیاو جا گێلی، پەكوو
 .باشین ئێمە هەبن ئێوەیش تا. ئوستاد سوپاس

 
 و دەكەیممن ئەدەبیممات و چیممرۆك باسممی خۆمممان ممماڵی لە دادەنیشممین رۆژێممك وەرە دە دەدەیممت؟ لممێ سممەرێكمان كەی ئەوە ئەی

 ...تۆ دڵی بە تێدایە باشی كتێبی. ببینە كتێبخانەكەیشم
 

 .خزمەتتان دێمە ئیشەاڵ
 .وەرە ئێوارەیە ئەم دەی
 .خۆشە پێم بتوانم، ئەگەر. دەبێ چۆن بزانم با
 

 جمار هەموو نەنەم. سادەم چەندە من تواشا. نەدەچووم كردبایەوە، سۆما قسەكەی لە بیرم تەنیا گوتی، و هەڵكێشا ئاخێكی
  نییە گرینگ بۆیان و دەكەنەوە تێربوون لە بیر تەنیا ئیتر دەبن، برسی كە وان، گورگ وەك بنیادەمەكان كچم، ئێژێ
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 ...  قەڵشتی ئەیخەنە نەبێ هەر. خراپترە گورگیش لە ئیتر ئەبزوێ هەوەسی كە پیاگ دەیگوت،. كێیە نێچیرەكەیان
 

 تما پیماگ ئێمژێ، نەنەم. ئمارەق سمەر ئەنیشمێتە گیمانم هەمموو ئەكات، شتانە ئەو باسی كە نەنەم گوتی و هاتێ زەردەیەكی
 لمێ شمتێكی بتموانن و بێمنن دەسمت بە دڵمی ئەوەی بۆ ئەكەنەوە، گەورەی و هەڵدەڵێن پێیدا بەس رائەگات، ژنێ بە دەستیان

 كردبێ؟ پێ چەی بڵێی خواستوویەتی تا باپیرەم خەڵەتێنرابێ؟ ئاوا جاران چەند نەنەم بڵێی تۆ. هەڵكڕێنن
 
 لەو بمماش كمموردیزانێكی بمموومەتە خممۆم دەی قەینمما... موكریممانی نیمموە و سممنەیی نیمموە بممكە، مممن قسممەكردنەی ئەو سممەیری تممۆ

 قسممە كە پمماراوە، زمممانی و خممۆش و خەسممتوخۆڵ بڵێممی تمما قسممەكردنەكەی كەچممی نەدەزانممی، موكریممانیی نەنەم بەاڵم. نێمموەدا
 ئەكەیت؟ قسە ئاوها بۆیچە تۆ ئەرێ نەنێ، دەڵێ هەر خوشكم ژینای وایە جاری دەكا،

 
 . هەبێ نێوانیان لە سنوورێ ئەشێ وان، پووش و ئاگر وەك ژن و پیاگ ئێژێ، نەنێم

 
 لە و ماڵیمان بچممە ئەكمرد حەزم بموو دەمێمك. چمووزانم ممن ئیتر. كێشاوە خۆم بۆ سنوورم من نا كەس، هەموو بۆ سنوورم من

 ژنمی بزانم بوو لێ حەزم كۆڕێك؟ هی  ناهێنێتە خانم شیالن چە بۆ باشە ئەموت جاریش زۆر. بم ئاشنا خانمیشا شیالن تەك
 ئەو خمۆ. بمووم سمادە زۆر ممن چیمیە؟ دەزانمی. چمووم ئماوا ئیتر. دەكاتەوە بیر چۆن ئەژی، چۆن ماڵەوە لە گەورە نووسەرێكی

 ئیتمر. ئمێمەی مماڵی دەعموەتی ئەمشمەو وەرە گموتی. نەدەچمووم هەبموایە رێمزی ممن الی هێندەیش سەد ئەگینا تەنیام، نەیوت
 لمێ خمۆمی دەمەوێ هەر. نماهێنێ لمێ وازم ناخۆشمە خەیماڵە ئەو نەگێمڕمەوە تۆیشمی بمۆ خمۆ چمی؟ بما... بما گەڕێ، لێی هەر

. شمیرینی قوتموویەك لەگەڵ بموو دەسمتەوە بە گوڵێكم من. دڵمەوە خستە ترسێكی ماڵەكە بێدەنگیی كرد، ساڵوم كە. بدزمەوە
 پەشممۆكاوە، تۆزێممك دیممم. وەرگممرت لممێم شممتەكانی نەدەچمموو، پێشممووی زەردەخەنەكممانی لە هممی  كە زەردەخەنەیەكەوە بە ئەو

 .دەكا قسە چپە بە دەتگوت. بوو گوێما لە كە نەبوو دەنگە ئەو دەنگیشی دەلەرزێ، دەستی كرد هەستم
 

 .باوكمی جێی لە تۆ ئوستاد، تكایە گوتی
 

 وەخمت  جمگەرە دووكەڵمی و ئمارەق خەسمتی بۆنی. هێنا دەمی. دەلەرینەوە لێویشی. دەلەرزین دەنگی و دەست. هەژابوو ئوستاد
 بموو، وردوخماش. هێنما هەرەسمی لەبەرچماوی چیایەك بلوورین، بورجێكی كرد هەستی. دواوە كێشایە خۆی و بیڕشێنێتەوە بوو
 . تۆز بە بوو
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 لەسممەر كە لیچممق تممۆزێكی بە رەش، بممایەكی دەم سممووكی پەڕێكممی بە كارتۆنێممك، بە بمموو چمماوی لەپممێش كتمموپڕ چیرۆكنممووس
 دەرگمای الی هەسمتا، پشووسمواری و بەپەلەپمڕووزێ ئەو. دەڕۆم ممن ببموورە: گموتی و هەسمتا. نیشمتبێ چیرۆكەكانی شووشەی
 .وەدەركەوت و پێی كردە پێاڵوەكانی نەدا، مەجالی ئەم. بمێنەوە الم ئەمشەو بەس دەبێ، چ دەی: گوتی لێگرت،

 
 سممڵەمییەوە، تێممپەڕی، شمماردا كتێبفرۆشممەكەی هەردوو بەالی دووركەوتبممووەوە، چیرۆكنممووس ممماڵی لە زۆر دەرێ، همماتە كە

 هانكەهانمك بە داپچمڕاو زار و زەق چماو برسمی، گمورگی رەوە سمەدان. گمورگ بموونە كتێبەكمان نێو وشەی بوون، شل هەنگاوی
 بەرپێمی هەورەتریشمیەیەك بریسكەی. نایەن دووی لە پێی و گیراون قاچی دەماری كرد هەستی رایكرد،. هێنا بۆ هرووژمیان
 وشمك دەممی نێمو. بڕابموو لمێ هەناسمەی. دووركەوتبمووەوە خۆیمان مماڵەكەی لە كۆاڵن دوو هەڵێنا، سەری كە. كردەوە رووناك
 خمۆی پشمتەوەی لە هیچمی كە. نماوە دوو لە سمەریان وا هەر كتێبەكمان نێمو گمورگی رەوە پێیوابموو و داوە ئماوڕێكی. بوو وشك
 . نووسەرە و ئەدیب و ئەدەب  هەرچی لە تف: گوتی. بووەوە هێور تۆزێك نەدی،

 
 شممیعرەم كممۆپلە ئەم و بممووم ئاشممیت دەڵممێ و دەكممات بەگممژا نامەیەكممت مەسممنجەرەوە لە ئێمموارێ بممۆ دەكەیممت، شمماعیر لە سمماڵو

 .نووسیوە تۆ بۆ تایبەت
 

 تەڕەماشمێكی دەبیمتە ئیتمر، مەكە قسمە ئەوان زممانی بە چی، پرسۆناژی كوڕە پرسۆناژی، دەبیتە سبەی نووسەر، الی دەچیتە
 جموان هەتمیمە ئەو تەنیما... بمووم ئاشیت دەڵێ دواجاریش و دەكاتەوە بەتاڵ پێ خۆیت دەروونی عوقدەی و چیرۆكەكەی نێو

 .دەكات ئەشق باسی
 
 .بێ خۆیدا ساتی و كات لە ئەگەر بەاڵم گەورەیە، نیعمەتێكی ئاشیبوون دایكم، دایكەكەی م

 
 . گەمژانەمە ئاشیبوونێكی بەرهەمی تێیدام، دۆزەخەی ئەو. دەبێتەوە وا شتی و ئاشیبوون لە بێزم ئەمن گوتم

 
 .تر هیچی و ئیحساسە تەنیا دێ، كچدا و كوڕ بەسەر هەرزەكاری بە ئەوەی نییە، ئەشق ئەشیێك هەموو ئاخر م
 .ئیحساسە هەمووی ئەشق ناپێورێ؟ ئەقڵ پێوەری بە ئەشق نەتگوت خۆت دەی م
 . دەیكوژێت هاوبەش ژیانی بۆیە ئیحساسە، هەمووی با، م

 
 :نووسیی ئینجا
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 ولی وجودند پرگار نیگەی عاقالن
 سرگردانند دایرە این در كە داند عشق

 
 .سەریا بە ئەكا هەڕگ ئەشییش و ناژی ئەشق بەبێ مرۆڤ نازانم،

 
 نووسمین بمۆ هەر ئمێمە الی نێمرانەیەی شمێوەزارە ئەو بمكە، قسمە ئاوەها تۆزێك دە. دەمكوژێ قسەكردنەت سنەیی ئەو: گوتی
 .نییە خۆش ژنان زمانی لە شیرینە، و خۆش
 خمۆم ممن. بمكەم خۆممت وابەسمتەی نماكەم حەز. مەكە شمتانە ئەم باسمی و مەنێمرە نمامە هێنمدەیش. ئیتمر داكەوە بەسە: گوتم

 .دەرناچم لێی گرتووەسەو، بۆخۆم هەڕگێكم
 

 سممەركەوتندا لووتكەكممانی لە دەمەوێ. بیممت كەس سمەركەوتووترین تممۆ دەمەوێ تەنیمما. نمما نمابم تممۆ وابەسممتەی مممن: نووسمیی
 .بی سەركەوتوو لێیە حەزم. بتبینمەوە

 
. دەكما قسمە لەوانە جیماوازتر هەر ئێسمتایش تما. بموون جیماواز زۆر قسمەكانی. نەگوتبمووم پمێ ئاوای كەس قەت. بوو خۆش
 نەبمێ هەر بەاڵم نمازانم، دەكمردن؟ باسمی نەنمێم لەوانەی بموو جیماواز ئەوە. بمێ قمورس دڵم لەسەر نەگوت وای شتێكی قەت
. نەكردبموون بماس كەسمم هی  بۆ كە دەكرد، بۆ خۆمم ژیانی حاڵەتەكانی ناسكترین باسی وابوو جاری. بوو یارمەتیدەرم زۆر
 دیممتم، سممەهۆڵەكە لە كە رۆژەیممش ئەو تەنممانەت. دەكممردمەوە هێمموری و دەدام نیشممان رێممگەی. دەگممرتم لممێ گمموێی ورد ئەو

 لمێم چماوێكی سمەركەوتین، پلیكانەكمان لە كە. بموو گشمتی كتێبخانەی بەردەم نەبوو، سەهۆڵەكە نا. هەبوو سەیرم هەستێكی
 . بیگێڕمەوە چۆن نازانم.... خۆمانە گەرم، گەرم. دایە دەستمم نەگوت، هیچم بگرم؟ دەستت ئیجازەیە: گوتی و كرد

 
 لەو ئەم بموو، چماوەڕوان وا هەر تەكسمییەكە شمۆفێر راگمرتم، بمۆ تەكسمییەكەی گشمتی، بماخی بەردەم لە كرد مااڵواییمان كە

 . كردەوە ئاشتمی. بوومەوە ئاشت ماچ لەگەڵ ئاوا من.... نێوچاوانیشم و كردم ماچی و كرد پێمدا باوەشی شەقامە راستەی
 

 دەرگمای لەبەر نما، ئینتەرنێتەوە هێڵی دیو لەو ئەمجارە و چاوم بڕییە چاوی شتێكەوەیە، هەموو لەسەرووی من بۆ ماچ گوتی
 گمموتی و ممماچ بممۆنی لە كممردم پممڕی پممڕ و چمماوم بممڕییە چمماوی رووبەڕوو، رێممك ئمما...  مممااڵوایی ممماچی گمموتی ژوورەكەی،
 ...دایكم دایكەكەی خۆشمدەوێی

 
 ٢١١٩ی جوونی ١٩
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 شیعر، زمان رزگار دەكات
 

 زممانی لە هەر خمۆی كەرەسمتەكانی شمیعر زممانی ئەگەرچمی. ئاسمایی و رۆژانە زممانی لە جیاواز زمانێكی بە ئاخافتنە شیعر،
 زممانی ئەو دەكمات، لمێ وای شماعیردا زەینی و خەیاڵ جیهانی لە زمان داڕشتنەوەی و تێكهەڵشێالن بەاڵم وەردەگرێ، ئاسایی

 سممڕینەوەی یممان زمممان نممامۆكردنەوەی باسممی فۆرمالیسممتەكان خممۆی كمماتی. بێممت جیمماواز خەڵممك ئاسممایی زمممانی لە دەربممڕینە
 ئمێمە: دەیمانگوت وێنە بۆ. دەتەكێنێ زمان و وشە لەسەر رۆژانە عادەتی و خووخدە تۆزی شیعر،: گوتیان و كرد ئاشنایەتیان
 یەكێكمممی لە ئەگەر و ئاسممماییە زممممانی قسمممەیە ئەو گممموتنی. بمممووەوە گەش گەش خۆشممممدەوێ، زانیمممی كە بڵێمممین راهممماتووین
 باسمی كەسمەی ئەو تێمدەگەین و دەكەیمنەوە رسمتەكە پەیمامی لە بیمر یەكسمەر بەڵكمو نماكەینەوە، وشمەكان لە بیمر ببیستین،
 روخسماری دەسمتبەجێ خۆشمدەوێ، دەبێتەوە روون لێی و دەبێ رزگار" نا یان دەوێم خۆشی ئاخۆ" گومانی لە وەختێك دەكرێ،
 ئاسممماییمان قسمممەیەكی ئیتمممر ،"پشمممكووت خۆشەویسمممتیم شمممنەبای بە روخسممماری گممموڵی: "بڵێمممی ئەگەر بەاڵم دەبێمممتەوە، گەش

. دوورخسمتووەتەوە ئاسمایی زممانی لە زمانەكەیمان شمتانە ئەو. خۆشەویستی شنەبای بە پشكووتن، روخسار، گوڵی. نەكردووە
 دەبێممتەوە دیسممان و دەسمموێ گمموتنەوەدا زۆر ئەنجممامی لە بممووە، نائاسممایی سممەردەمێك زمممانەی ئەو هەر جممار زۆر ئەگەرچممی
 گۆڕەپممانی لە داهێنممانە شمماعیریش داهێنممانی گەورەتممرین و داهێنانممدان لە بەردەوام شمماعیران بممۆیە. رۆژانە سممواوی زمممانێكی
 .زماندا

 
 بممێ شمیعردا لە ئمێمە بممێ، كەدكەنمی بۆچموونەی ئەو بەپێممی. روودەدات زمانمدا لە رووداوێمكە شممیعر: دەڵمێ كەدكەنمی شمەفیعی

 رووی پێشمتر رووداوێمك. بكمات راچڵەكینمان تووشی كە رووداوێك،. بگەڕێین زمانیدا رووداوێكی بەشوێن پێویستە ئەمالوئەوال
 . بكەوێ بەسەریدا بێ جاری یەكەم خوێنەر و نەدابێ

 
 بەاڵم بەسممەرهاتە، یەك هەر ئێسممتا تمما مێممژووەوە بنەبممانی لە خۆشەویسممتی و عیشممق بەسممەرهاتی دەڵممێ، شممیرازی حممافزی
 دووبمارە و سمواو زممانێكی بە نمابێ شمیعر كەوابموو. نیمیە دووبمارە و تمازەیە دەبێتەوە، لێ گوێمان زمانێكەوە هەر لە سەیرە،
 رووداوەكممان دیتنممی بە تەنیمما مممرۆڤ ئمماخر بخمموڵیێنێ، رووداو پێویسممتە نەبممێ، دووبممارە ئەوەی بممۆ ئینجمما. بممدوێ بۆمممان

 هەركمممام و لێكجیممماوازن ئەگینممما یەكمممن، هاوشمممێوەی مەرگمممدا لە تەنیممما مرۆڤەكمممان كوشمممتنی و كممموژران رووداوی. رادەچڵەكمممێ
 رووداوی كەوابموو. دەكەنەوە سەرسموڕمانمان و راچڵەكمین تووشمی رووداوێك هەموو بۆیە روودەدەن، لەویتر جیاواز بەشێوازێكی
 رووداوانەدا ئەو بەالی مێشممكی یەكەوڕێ دەكمماتەوە، رووداو لە بیممر كە مممرۆڤ.  بێممت داهێممنەرانە و بممێ نمموێ دەبممێ زمممانیش
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 ژێممممر لە كمممات زۆربەی بەرهەممممانەی لەو بمممریتین ئەدەبممممی، رووداوی بەاڵم روودەدەن، دەوروبەریمممدا دنیمممای لە كە دەچێمممت
 و بەرهەم دێمنەوە شمیعردا و رۆممان و چیمرۆك فمۆرمی لە و زممانی رووداوێكی دەبنە دەوروبەرماندا رووداوانەی ئەو كاریگەریی

 :هەیە رووداومان دوو پێیە بەو. وەردەگرین ستاتیكی چێژێكی خوێندنەوەیان بە ئێمە
 
 .روودەدەن و دەقەومێن جیهاندا لە رووداوانەی ئەو -١
 بەتمایبەتی. دەخموڵیێنن زممانی رووداوێكمی و دەهەژێ نووسمەر و شاعیر ناخی ئەواندا كاریگەریی ژێر لە رووداوانەی ئەو -٢

 پمێش شاعیرانی زمانی لە جیاواز زمانێكی بە و شیعرێك هەوێنی دەكاتە روویداوە، واقیعدا جیهانی لە رووداوەی ئەو شاعیر
 دەڵممێن خەڵممك دەسممووتێ، منممداڵێك بۆردومانێكممدا لە وێممنە، بممۆ. دەگێممڕێتەوە بممۆ رووداوەكەمممان نوێمموە داڕشممتنێكی بە و خممۆی

 لە بیمر تەنیما ئمێمە تێیانمدا كە ئاشمنا رستەگەلێكی و وشە بە دەبیسین دڵتەزێن هەواڵێكی تەنیا لێرەدا... سووتا منداڵێك
 لێمرەدا. هەڵپڕووكماون خمونچە: دەڵمێ شاعیر بەاڵم ئاخری؟ ئەی بۆچی؟ چۆن؟ كەی؟: دەپرسین و دەكەینەوە رستەكە پەیامی
 دێمتە وێنەیەكممان دەبیسمین، هەواڵێمك بكەیمن هەست ئەوەی لەبری كە رووداوێك. رووبەڕووین زمانی رووداوێكی لەگەڵ ئێمە

 لە و پمێكەوە وشمەكان كمۆی و پماژ نێموان پێوەنمدیی. گمرینگن وشمەكان رسمتەكە، واتمای لە بەر تێیمدا كە وێمنەیەك. بەرچاو
 . دێڕەكەدا سەرلەبەری لەگەڵ پێوەندیی

 
 یمان هەواڵ گەیانمدنی زمانی شیعر، زمانی. زیندووە جیهانێكی شیعر، زمانی. زمانە گرینگە زۆر شیعردا لە ئەوەی بۆیە، هەر

 و تممایبەت مەبەسممتێكی وشممەی بە وشممە بەڵكممو نیممیە، دیمماریكراودا مەبەسممتێكی پێنمماو لە و نیممیە هەواڵ بەدرۆخسممتنەوەی
 .تایبەتە جیهانێكی

   
 مەنێژن سپیانە گوڵە ئەو دێم تا
 
 بە روو، خسممتوومانەتە تیممۆری وەك بممابەتەدا ئەم سممەرەتای لە ئەوەی و وردبیممنەوە بممێكەس شممێركۆ شممیعرەی دێممڕە لەو بمما

ی 71ی تماڵەكە رووداوە و كارەسمات. بكەیمنەوە شمیی و هەڵسمەنگێنین پمێ دێمڕەكەی سەرلەبەری دواجار و وشە و پیت كردەوە
. دەخمموڵیێنێ شمماعیردا نمماخی لە زمممانی رووداوێكممی بمموون، شممەهید هەڵەبممجە لە كەس هەزار پێممنج تێیممداكە  7111مارسممی 
 و قمووڵ زممانێكی گێمڕانەوەكە زمانی سەرەتاوە لە هەر. دەگێڕێتەوە بۆ كارەساتەكەمان قوواڵیی شیعر زمانی بە شێركۆ تێیدا

 :دەڵێ كە شوێنەوە لەو هەر. ئاخاوتن زمانی لە جیاوازە
 

 دەنووسێتەوە گوڵ باران دڵۆپ دڵۆپ
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 گیمان بماران. وەبەرنمان گیمان واتە نووسمینەوە. دەنووسمێتەوە گموڵ بماران دەڵمێ. دەشمكێنێ گوڵ تینوێتیی باران ناڵێ، شێركۆ
 .نووسین بە وشە و دەبووژێتەوە باران بە گوڵ. دەنێ گوڵ وەبەر

 
 .بپێكین وردتر مەبەستەكەمان ئەوەی بۆ بینەوە ورد پتر پێویستە مدا،"مەنێژن سپییانە گوڵە ئەو دێم تا" دێڕی لە
 

 شممیعر كممۆڵەكەی بە خمموازە یممان جێگممرتنەوە واتە. دامەزراوە" جێنشممینی" تەوەری بنەمممای لەسممەر شممیعر پێیمموایە یاكوبسممۆن
 دیسمان سمپی،. پماكییە و بمێگەردی و ناسمكی و كمورت تەمەنمی هێممای گموڵ. گرتمووەتەوە منمداڵی جێمی گوڵ، لێرەدا. دەزانێ
 بمۆچی ئەی. بنووسمە دەنووسمیت لەسمەر چیمی و وایە سمپی پەڕی وەك منمداڵ دەڵێمین لەالیەكمیش. بێگەردیمیە و پماكی هێممای
 سموورخەاڵت؟ نماڵێ لێمرەدا بمۆچی ئەدی سوورخەاڵت، دەڵێن شەهید بە خەڵكدا ئاسایی زمانی لە خۆ دەی سوور؟ گوڵی ناڵێ
 كفنمی و ئەسمتێنرا لمێ گیانیمان بێمت، لمێ خوێنیمان ئەوەی بەبێ و نەبوون شەهید فیشەك بە هەڵەبجە، شەهیدەكانی چونكە
 كە منمدااڵنە ئەو دێمم هەتما راوەسمتن گوتبمای شماعیر ئەگەر وێمنە بمۆ. سپییانە گوڵە ئەو: دەڵێ بۆیەش هەر. پۆشی سپییان

 و ئاسمایی زممانێكی بە دەبموو، ئاسمایی قسەیەكی لە گوێمان ئێمە كات ئەو مەنێژن، بووە كورت گوڵ تەمەنی وەك تەمەنیان
 دەقەكە شممیعرییەتی پەخشممان، زمممانی بە داڕشممتنەوەی و شممیعر مانمماكردنەوەی دەڵممێن كە لێرەشممەوەیە هەر. رۆژانە سممواوی
 كە زمانێممك. زمممانەكەیەتی شممیعر، كممردووەتە داڕشممتنەی ئەم ئەوەی كەوابمموو. دەكەوێ شممیعریەت لە ئەوكممات ئیتممر و نمماهێڵێ
 سمپی، گموڵ، دێمم،. "هەڵێنجمراون ئاسمایی خەڵكمی زممانی لە وشەكانیشمی كەچمی نادوێن، پێی ئاوا ئاسایی خەڵكی لەالیەك
 ".مەنێژن / ناشتن

 
 رزگمار تاكڕەهەندبوون لە زمان شیعر،. فرەڕەهەندە بگرە نییە، ئاسایی وشەیەكی شاعیرانەدا دەقی و زمان لە وشە گوتمان،

 .بكات ئاشكرا خوێنەر بۆ وشە/ زمان/  دەق شاراوەكانی رەهەندە ڕەخنەگرە، ئەركی ئەوە. فرەڕەهەند شتێكی دەیكاتە و دەكا
 

 دووەمیمان و ئەسمپاردنە بەخماك یەكەمیمان هەیە، واتمای دوو ناشمتن. ناشمتنەكە سمەر بێیمنە بما كرد، تاوتوێ گوڵمان وشەی
 شمین و ناكما چەكەرە نەنێمژرێ، خاكمدا لە و نەممرێ هەتما تمۆو: دەڵمێ هەیە مەسمەلێك. تمۆوە و نەمام چاندنی و چەقاندن
 ئماخر. دەشموبهێنێ گوڵیمان بە لەسمەرەتادا وەك. هێنماوە چەقانمدن و چاندن واتای بە ناشتنەكەی شاعیر لێرەشدا. نابێتەوە

 ببمێ تما. دەنێژیمت بەرگرتنمی و گەیشمتن و هەڵمدان و شمینبوونەوە بۆ بەڵكو ناسپێریت، مەرگی بە دەنێژیت، نەمامێك كە تۆ
 بگمرە نەمردوون، گواڵنە ئەو: دەڵێ لێرەدا شێركۆ. بخۆی بەروبووەكەی هەم و بحەسێیتەوە سێبەریدا لە هەم و بەری داری بە

 ممیللەت و دەحەسێتەوە سێبەریدا لە نیشتمان دارێك، دەبێتە مەرگەیش رواڵەت بە ئەم تەنانەت رۆژێك كە خەباتێكن، تۆوی
 .هەڵدەگرێتەوە بەروبووی
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 پێكیممانەوە و كۆدەكمماتەوە جیهممان نێممو پەرشمموباڵوی شممیعری وردە شمماعیر: دەڵممێ هممزردا و شممیعر كتێبممی لە ئاشممووری داریوشممی
 مەبەسممتی. خەیمماڵە شممیعر گەوهەری: دەڵممێ یەكسممەر لەوێیشممەوە هەر. كمماریگەر و تممۆكمە شممیعرێكی دەیانكمماتە و دەنێممتەوە
 جیهمانێكی دەبێمتە شمیعرەوە سمایەی لە گوتممان زممانەی ئەو. نمامێنێ پێموە هیچمی بسمتێنیتەوە، شمیعر لە خەیاڵ تۆ ئەوەیە،
 لمێ گیان منداڵێكی شاعیر، خەیاڵی ئاخر. دەبێتەوە قووڵ وا شاعیرانەوە خەیاڵی سایەی لە زمانە ئەو مانا، فرە و زیندوو

. زینمدوو جەسمتەیەكی دەبێمتە و دێ بەردا بە گیمانی خەیاڵەوە سایەی لە زمان. سپی گوڵی دەكاتە غەدر دەستی ئەستێنراوی
 و رسمتە پێكهماتەی لە سمەری بكماتەوە، شمیعرەكە پەیمامی لە بیر ئەوەی پێش جار زۆر خوێنەر كە سۆنگەیەشەوەیە لەو هەر

 جیما ئاسمایی قسمەی لە شیعر ئەوەشە هەر وەربگرێ، چێژ دەكات لێ وای زمانە فرەڕەهەندبوونی ئەو و سوڕدەمێنێ زمانەكەی
 .دەكاتەوە

 
 ٢١١٩ جووالیی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە

 
----------------------------------------  

  
 

 ئەمن و بێستانەكەی مامە ڕەشیدم و عەلیە كەچەڵ
 

 و كماڵەك سمێ یەكێكیمان چڵكمن، و تمۆزاوی خمۆم منمداڵیی سمەردەمی وەك وردیملەی منمداڵی دوو دی، ڤیدیۆیەكم كورتە ئەمڕۆ
 .بووەوە زیندوو لێ بیرەوەرییەم ئەم. گرتوون پێ پێشی یەكێك و كردووەتەوە لێ بێستانێك لە كاڵەكیان دوو دی ئەوی
---- 
 تەپڵممی لە هماوین هەتماوی ئێموارێ، تما بەیانیمان. دەلەوەڕانمد مانگامممان. بمووین سمەرەتایی چمواری یمان سمێ. بمووین منمداڵ

. دەترشممان هەردووكیمان عەسممرێ، چمای تمما كە بموو، پەنیممر سمەلكێك و ماسممت كیمتەڵەیەك پێخۆرەكەشمممان، و دەدا سمەرمانی
 و بیمانلەوەڕێنین دیمكەدا شمتی و حاسماڵت نێموان جمۆگەی لە دەبموو. بحماوێنەوە و بلەوەڕێمن لێمی ممااڵتەكە نەبموو لەوەڕگەمان

. دەبمرد گەنممەكە بمۆ دەممی گامێشمێك یمان مانگمایەك نەدەبموو لمێ ئاگاممان جاروبمار چمونكە دەخوارد، تێهەڵدانیشمان رۆژانە
 .دەبووینەوە كۆ لێك و دەكرد مەلەمان و دەدان مۆڵمان دەبرد مااڵتمان چونكە. بوو جێژنەمان نیوەڕۆیان

 
 بێسمممتانچی. دەگەڕا دەشمممتەكە لە نمممۆبەرە كممماڵەكی بممۆنی وردە وردە. دەبمممووین تمممامەزرۆ زۆر گەیشمممتنێ كممماڵەك سممەروبەندی
 بەری تمما. دەشمماردنەوە توێكڵەكەیممان و دەیممانخوارد دزیممیەوە بە كردبممایەتەوە لێشممیان ئەگەر و نەدەكممردەوە لممێ نۆبەرەیممان
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 و نمۆبەرە رنینمی پمێش. دەكمراوە دڵیمان و دەسمت تۆزێمك لەوێموە. بموو شمیرین و خۆشەویسمت وا هەر دەڕنمدرا كاڵەك یەكەمی
 لێمی دەبموون ناچمار و دەممایەوە كرچوكماڵ كماڵەكی دەممرد، بمڕكەكە. دەداینمێ بڕكەمردوویمان كاڵەكی جاروبارە یەكەم، بەری

 بڕكەمممردووی هەر كمماتیش ئەو. بمانممداتێ كاڵەكێممك نەدەچممووە دەسممتی هەر یەكەمممیش بەری پمماش ڕەشممیدم مممامە. بممكەنەوە
 قەتمیش. نەدەممرد بڕكەی مامەرەشیدم بێستانەكەی هێندەی كەس هی  بێستانی ئێمەوە ئاهی و خوا سایەی لە بۆیە. دەداینێ

 .نەدەفرۆشت لێی خۆی دڵی بە
 

 كەچەڵ عەلیە
 

 و سممممەحابە هەقممممایەتی و ریمممموایەت لە حەزی هێنممممدەی كە ئیمانممممدارێك، سوێرقسممممە، الواز، و لەڕ وردیمممملەی پیمممماوێكی
 بەپیمت هەمیشمە عەلمی كاك بێستانی. دەكرد بێستانی ساڵێ هەموو. نەبوو خۆش پێ قورئان ئەوەندەی بوو، پیروپیاوچاكان

 . بوو بەرەكەت و
 

 هەر. بموو پمێ مانگاممان و گمامێش پەرێزەكمان لە بمووین كەس دوازدە وابموو جاری و كەس هەشت دەكردین، بانگی نیوەڕۆیان
 رۆژێ هەمموو لەوەی جمگە عەلمی كاك بێستانی. دەشكا دڵمان ئاهی. جار دوو رۆژێ. دەداینێ باشی كاڵەكێكی كەسان دوو بە
 و هەڵدەكەنممد قممووڵكەیەكی لەوێ. نەدەبمڕا لێممی پماییزێش دەینممارد، و دەكمرد بممار كماڵەكی مەهابمماد و بۆكمان تەڕەبمماری بمۆ

 هێنمدەی هەر رەشیدیشمم ممامە بێسمتانی. دەخموارد لێیان هەر خەڵك زستانێ تا دایدەپۆشی، كا و گڵ بە و تێدەكرد كاڵەكی
... ئمێمە بە بمدا بڕكەمردووەكەیشمی و بخموا كماڵەك ئمێمەوە دزیمی بە دەبموو ئەوەنمدەی هەر. هەبموو بەرەكەتی خۆی دڵەكەی
 دەخمموارد، تێهەڵممدانێكمان دزینێكممیش، هەر پمماش هەڵممبەت. دەدزی لممێ باشممەكانمان كمماڵە دەبمموو، خافممڵ چمماوی هەر ئممێمەش
 .كردبوون نیشانە هەمووی چونكە

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١٥

 
---------------------------------------- 
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 پەژارەیەك، تەنگ بە ڕۆحم هەڵدەچنێ
 
 دەنێممتەوە، سممەر بممێن، وەدی ئاواتەكممانی ئەوەی بەبممێ ڕۆڵەكەیممدا گەڕانەوەی چمماوەڕوانیی لە كممورد تێكۆشممەرێكی دایكممی كە

 . نییە دەربڕینم توانای و ناكا باشاری وشە كە دەگرێ بەرۆكم و دێ پەژارەیەك
 

 بێت؟ قورس و قووڵ مرێمەكان پوورە دواساتەكانی تاسەباریی و چاوەڕوانیی خەمی هێندەی كە بنووسم ئەوتۆ شتێكی چۆن
 بمدەیە ماچێكم وەرە دە كوڕە گوتی و الم هاتە سەبرێ. مەنیج پوورە كوڕەكەی شایی لە بوو، برایماباد لە دیتم كە جار دوا 

 . دێ لێ كوڕەكانت بۆنی دەبم، بەقوربانت
 

 مماوەیەك خمۆی كە گمۆرانیبێژەكەش. هەڵبڵمێ پێشممەرگە بە ئەوەی بۆ گۆرانیبێژەكە، بە دابوو شاباشم جار سێ دوو ڕۆژە ئەو
 نماوی ئامماژەوە و هێمما بە تۆزێمك بەاڵم نەدەشمكاندم قسەی دەمناسی بوو دەمێك و ببوو دیموكراتدا پێشمەرگەكانی ڕیزی لە

 لمێ ئاگمای گمۆرانیبێژەكە كمردم، مماچی و گمرتم باوەشمی لە كە مرێم پوورە. ڕاكێشابوو مرێمی پوورە سەرنجی ئەوەش دێنان،
 گوتی گۆرانییەك بە بوو،
 

 كمۆ یەكتمر دەوری لە نیشمتمانپەروەرەكان و خەمخۆرەكمان كە ئەوەیە ئەویمش ڕادەكێشمێ، سمەرنجم شمتێك شماییەك هەر دەچمە
 بۆ؟ گوتم. دەكەم دەری بێ من بە گوتی ئێمەیەتی، لەگەڵ ئەوە پوورێ گوتم. دەبنەوە

 
 .ناوێرێ و هەڵبڵێ پێشمەرگە بە دەتەوێ تۆ كە ڕاگرتووە هەستم و لێیە ئاگام بەیانییەوە لە گوتی

 
 مێممژوو بممۆ مەزنەدایكممانە ئەو نمماوی و ژیممان كممورتەی بەبیروبمماوەڕ و خمموێنگەرم الوێكممی و بەهەسممت قەڵەمێكممی ڕۆژێممك دەبممێ

 دەڵێ هێمن كە بنووسێتەوە،
 

 خەبات دەنێرێتە ئازا كچی /كوڕ زانایە دایكی
 

  بەهەستی و وەرزشكار كوڕی و خالید دكتۆر وەك ڕووناكبیری و تێكۆشەر ڕۆڵەی كە گیانت لە ساڵو مرێم، پوورە بەخێر یادت
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 .كردووە نیشتمان بارەگای بە پێشكەش سۆرانت و یوسف و ئەمیر وەك هونەرمەندی و ئەنوەر وەك
 
 دوورەواڵت خزمانی هاوخەمتانم دڵەوە ناخی لە
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٢١
 

-------------------------------------------- 
 
 

 چركەسات
 

 تمر سماتێكی چەنمد تەواو،: گوتی خۆیەوە لەبەر. بوو یەك وەك نەدیتن و دیتن ئیتر. نەبوو گرینگ بۆی. نەدەدی كوێی هی 
 و بێنمێ سینگی لە زرمە شتێك و بێ تەقەیەك بوو چاوەڕێ چركە بە چركە دڵی، ترپەیەكی و هەنا هەر لەگەڵ. نەماوم من

 . دەلەرزین ئەژنۆی. بكەوێ و بنووشتێنەوە ئەژنۆی
 

 لێمك بمۆی نەیمدەزانی،. بموو نیگەرانمیش نە و دەترسما نە یمان. دەشترسما.. بموو نمیگەران نما،.. نما یمان دەترسمێ نەیمدەزانی
 و دەیزیڕانمد یەكبەخمۆی قەرەچیمدا حەمە مماڵی سمەگەكانی كەڵمبەی و پێ و دەست بن لە رۆژەی ئەو وەك رێك. نەدەبوونەوە

 ئەو مەهممێڵە گوتبمموو، دایكممی بە جممارێ هەممموو بممابی. ورووكممابوون تێممی حەپەحەپ و مڕەمممڕ بە ئەوانممیش و دەكممرد همماواری
 دوو نمابێ بمۆوەی ئمابڕووە، بمێ و بێشمەرم و بێحەیما ئەوەنمدەش و نابەستێتەوە سەگەكانی كابرایە ئەو. دەرێ بچنە مندااڵنە
 دایكممی رۆژە ئەو. دەیممانخنكێنن یممانیگرن، سممەگانە ئەو بممێ، لێیممان ئاگممات مەكە، بەڕەاڵ منممدااڵنە ئەو. بممكەی لەگەڵ قسممەی
 پموورە مماڵی لە بچمۆ دە كموڕم سملێمان گوتبمووی. دەگمرت ئەنگموتكی بموو خەریمك و دانمابوو هەویر تەشتێكی تەندوور لەسەر
 .بێنەوە بۆ قەاڵنگەكەم فاتم

 
 خممراپە، زۆر ئەمجارەمممان ئمماردی دەیگمموت. دەبممرد ئەوانممی قەاڵنممگەكەی دەهممات جممارێ هەممموو دەكممرد، نممانی كە فمماتم پمموورە
 گوتمووە مسمتەفام وەستا بە ئەوە. دەرێ نایەتە پێ كۆڵووەم هەمووە ئەو قەاڵنگ بەبێ و تەندوورەكەوە نێو دەچێتە هەمووی

 هێنمدە یەكی رۆژێ ئەوێ دەنا. نادەمێ پارەی پێیوایە دەكا، درۆیانیش. نەماوە شیشم دەڵێ. بكا دروست بۆ باشم قەاڵنگێكی
 نازەی و مەكر ئەو. دەكا فەرق ئامین ئاخر. بوو جوان هێندە دارحەیزەرانە دەتگوت كردبوو، دروست چاوشین ئامین بۆ جوانی
 . خوشكێ رادەبینێ مێردیشی عەبەی لە. ناكرێ ئێمە بە دەیكا ئامین
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 چماوی دوو. چماوی پمێش هماتبووە ئمامینی دادە چمی؟ نمازی و مەكر. تێنەگەیشتبوو ئەو كردبوو، قسانەی ئەو كە فاتم پوورە
 زۆریمش. جموانە زۆر ئمامین دادە خمۆ دەڵمێ؟ ئمامین دادە بە وا بمۆ فاتم پوورە گوتبووی،. پێكەنین بە دەم گەش، گەش شینی
 چەنمد دێ، بریسكەی و نەبووەتەوە وشك هێشتا پرچی و دەرێ دێتە كە ئێواران. دەكا لەبەر جوان جلوبەرگی هەمیشە. باشە
 دەكەن؟ نماز و مەكر دەگوتن پێیان خەڵك بوایەن، وا ئەوانیش ئەگەر ئەی. بوایەن وا فاتمیش پوورە و دایكم خۆزگە. جوانە
 و هماوار تەنمانەت و خموارێ فڕێمدابووە خمۆی دیموارەكەوە لەسەر قەرەچ حەمە بۆرەكەی سەگە خەیااڵنەدابوو، لەو.... نازانم

 فریشممتەیەك وەك پوورفمماتم دەمەدا لەو ئەگەر خممۆ. دوویممدا بە دیممكەش سممەگەكانی دابمموو، عەرزی لە و نەدابمموویێ قیژەشممی
 لێیمممان كە دواتمممریش زۆر كردبمممووەوە؟ چ لە بیمممری كممماتەدا لەو. دەكمممرد كەوڵیمممان نەدابمممایەن تمممێاڵی وەبەر و نەگەیشمممتبایە

 وەك. نەهماتبووەوە وەبیمری هەر ئەو دەكمردەوە، چی لە بیرت دەمەدا لەو بتخنكێنن، نەمابوو چیی سەگەل وەختێك دەپرسی،
 . زریكاندبووی هەر. كەوتبێ لەكار تەواو مێشكی و بووبێ سڕ بڵێی

 
 و شووشمت بمۆ برینەكانیمان و خەسمتەخانە گەیانمدبوویانە كە رۆژە ئەو. كمردبێتەوە زریكانمدن و قیمژە لە بیمری تەنیا رەنگە

 سمەگ. بتمۆپێنرێن دەبمێ گیمان دكتمۆر گوتبمووی، بماوكی. بكموژرێن دەبێ سەگانە ئەو گوتبووی، دكتۆرەكە دابوو، لێ دەرزییان
 بمێ دەوڵەت مەگەر گوتبمووی بماوكی. بمێمنن لەوێ نمابێ بەاڵم. باش گوتبووی و لەقاندبوو سەرێكی هەر دكتۆرەكە. ناكوژرێ

 چەنمدە دەزانمن ئەوانمیش گوتبمووی، باوكی. بیانتۆپێنێ ووبوونەچ دەوڵەتیش. نایە خاوەنەكەی دەرەقەتی كەس بیانتۆپێنێ،
 چ دەزانمن نەیناسمێ؟ دەوڵەت هەیە كەس. دەیناسمن دێمیەین، كموێرە لەو ئێمە نییە بەوەی. دەیناسن نازانن؟ چۆن. بێحەیایە
 . نازانن چۆن. سفرەكانیشمانە لەسەر خواردنێك

 
 گوتموویەتی دیمكەش جماری دوو یەك بمابم بێ؟ چۆن شتێكی سیخوڕ بڵێی تۆ سیخوڕ،. خۆیان سیخوڕی بە كردووە دارودیواریان

 بەهەسمتە و تیمژ هێنمدە گموێی بەاڵم هەقایەتەكمان، نێمو دێوەزمەی وەك شتێكی خۆی، چاوی پێش هێنابووە سیخوڕی. سیخوڕ
 یەكسمەر و دەكاتەوە چی لە بیر دەزانێ تێپەڕێ، كەسدا هەر بەالی. خەڵكە خوستی و هەست لە گوێی دیواریشەوە دیوی لەو

 هەر دەوڵەتمی ئەو مندااڵنەی مێشكی. نەیزانیبوو بردبوو و هێنابوو زۆری سەربازە؟ چییە؟ دەوڵەت. دەڵێ دەوڵەتی بە دەچێ
 بەر دەیانمدانە و دەكمردنەوە كمۆ پیاوەكانیمان و وەردەبموون گونمدەكەیان بە كتموپڕ كە دیتبموو چەكمدارانە و سەرباز ئەو وەك
 و رۆیشممتن و كوشممتیان. كەڵەگممایی بە. كوشممتیان و دا باڵەكییممان محەممممەد لە جارێكیشممیان همما همما. دەوڵەت ئەوەیە. شممەق

 و گەڕان ماڵەوممماڵ وەربمموون، گونممدەكە بە كە بمموو، ئێمموارەیەك. ئاسممان و سممووك زۆر. بڵممێ پممێ هیچیممان نەیتمموانی كەسممیش
 پمێلەقە و مسمت و شمەق بەر دایماننە و كردن ریزیان دواییش. كردن بۆ قسەیان لەوێ. مزگەوت دەركی بەر بردە پیاوەكانیان

 .تفەنگ قۆناغە و
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 ژنمی سمەیزادەی. داونەتمێ جموێنی دەیمانگوت. كردبموو قسمەیەكی بموو، تموركی بمزانم وەك دی، زممانێكی بە باڵەكی محەممەد
 چەكمدارێك ئیمدی. بیكموژن ویسمتبوویان دیمكەش جماری دوو یەك. بموون بیانوو لە لێی هەر نەداوە، جوێنی بیلال وەاڵ دەیگوت
 نەیدەهێشمت. نەدابمێ لێمی هەر وەك. كەوتمووە وەكموێی گموللەكە بزانمێ نەداوە لمێ ئاوڕیشمی هەر دەیانگوت. دەكا لێ تەقەی

 لە هەر دەوڵەت یمانی ئەوان دەمەدا لەو. هەڵیمانگرتبۆوە چووبموون گریمان و شمین و قژڕنین بە ژنان. هەڵیگرنەوە خەڵكیش
 پیمماوی دی چەكممداری و پاسممدار و دیممكەیە شممتێكی دەوڵەت زانیممی بمموو گەورە كە دوایممی. بمموو ئەوە دەوڵەت. دەدا خەڵكیممان
 بممووەوە، روون لممێ دیممكەی شممتی زۆر و كممڕی تەلەفزیۆنیمان دوایممی و خوێنممدی و قوتابخممانە چممووە كە تممایبەتی بە. دەوڵەتمن
 لە و شممەق بەاڵم بیممری، دەهمماتەوە خەونێممك وەك. نەمممابوو گوێممدا لە هەر قەرەچیممی حەمە سممەگەكانی مڕەممڕی و حەپەحەپ

 . نەدەچووەوە لەبیر هەر پاسدارەكانی خەڵکهەڵدانی
 
 بەزاردا سمیخوڕی وشمەی كە دەكەی؟ سیخوڕی ناكەی عەیب تۆ رەحمان گوتبوو، جەبەلیی عەبە رەحمانی بە ئێوارەیەی ئەو تا

 دەبموو، سمیخوڕ وشمەی لە گموێی وەختێمك منمداڵی بە كە چماوی پمێش هماتبووە دۆڵپمایەی ئەو وێمنەی چمركەیەك بمۆ هاتبوو،
 رەحممان. شمكابوو پێشمەوەی ددانێكمی چاوشمین، مووزەردی یەكی. بوو الواز و لەڕ و ریوەڵە رەحمان بەاڵم. زەینی بەر دەهاتە

 دەوڵەتەم ئەو خزمەتكماری ئەممن. نیم سیخوڕ ئەمن. زیادن دەمت لە قسانە ئەو گوتبووی، جگەرەكەیەوە بەباداكردنی دەم بە
. شمكابوو دیكەشمی ددانێكی دابوو رەحمان دەمی لە مستێكی ئەو. شەڕ بە ببوو لێیان ئیدی. بكەم خزمەتی سەرشانمە ئەركی و
 بممۆ مەسممڵەتیان ریشسممپی و كەیخممودا و نێوانیممان همماتبوونە خەڵممكەكە و شممكایەتكاری و شممكایەت كەوتبممووە كممار سممبەینێ بممۆ

 . وازبێنێ رەحمان بە دایان و تیانفرۆش بوو، مانگایەكیان تاقە. كردبوون
 

. نەدەچمموو لەبیممری هەر ببمموو، ناشممیرین دیممكە ئەوەنممدەی بیچمممی و نەمممابوون پێشممەوەی ددانممی دوو ئێسممتا كە رەحمممان بەاڵم
 لەوێ تمۆ بموو جێمیەك هەر لە ئەو. بمدە رەحممان الی لە ال دەیمانگوت خەڵمك. دەدایمێ جموێنی خەڵكی نێو لە و دەیبوغزاند

: گمموتی. بمموو خممۆش دڵممی بمموو، پەیممدا بەردە و بگممرە و گممرمە و تەقە دێ لەنێممو ئێمموارەیەی ئەو ئمماخری. بەاڵیە ئەوە. بممڕۆ
. نەدەناسمییەوە خمۆی خماوەنی سمەگ سمەعاتێك دوو. بمكەن تەمبمێ هێنمدێك سەگبابە ئەو بڵێم با كوڕە. هاتن ئەوە ئۆخەیش

 . كێشابوو گوندەكەدا بەسەر باڵی ترس و دڵەڕاوكێ. دەرێ بێنێتە سەر خۆی ماڵی لە نەیدەوێرا كەس
 

. سمەگبابە ئەو كمادێنی بسمووتێ بما. بموو خمۆش بەوە دڵمی لەخمۆوە. هەڵدەستا لێ دووكەڵی قەرەچی حەمە ماڵی كادێنەكەی
 كەمێمك ترسمەكە. دەرێ دەركێشما سمەریان حەوشمەوە دەرگای لە وردە وردە خەڵك. بوو كپ تەقەكە دەنگی سەعات، دوو دوای

 پمڕی و دا غاری. كەوتبوو تەنیشتیانەوە لە چەكەكەیان و كەوتبوون بنیادەم لەوێ و لێرە كۆاڵن، هاتنە خەڵك. رەویبووەوە
 لەوێ بمووە شمەو سمێ. بموون قەرەچمی حەمە مماڵی لە. بموون كەس شمەش گوتیمان،. هێنمایەوە پەلەپەل بە و تفەنگێك دایە
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 دەنممگ كتمموپڕ بەاڵم. سممەریان همماتوونەتە و كممردووە تەلەفممۆنی و زانیمموە بەوەی رەحمممان گوتیممان دەمودەسممتیش هەر. بمموون
 گمموللەیەك. نەممردووە و همماتۆتەوە وەهمۆش خەسممتەخانە لە گوتیمان هممات، هەواڵ دواتمر رۆژ دوو. كمموژراوە رەحممان داكەوت،

 . كردبوو دەرباز خۆیان پشتەوەدا باغەكانی بە پێشمەرگەكان. القی یەكیش و گرتووە الملی
 
 مماڵی لە. گەڕان مماڵ بە ماڵ. نەبوو دیار تفەنگێك كۆكردنەوە، كوژراوەكانیان و وەربوونەوە گوندەكە بە پاسدار دووبارە كە

 نە ئمێمە. ئمێمە مماڵی نێمو خمراوەتە رەحمان فیتی بە ئەوە دەكرد، هاواری خۆڕنین و لەخۆدان بە دایكی. دۆزییانەوە ئەواندا
. بمموو ئاوقایممان دەیممبەن، گرتوویممانە پاسممدار دوو وا دی ئەوی و داوە ئمماوڕی دایكممی كە. هێناویشمممانە نە و هەبممووە چەكمممان
 جموێنی و راپسمكاند خمۆی ئەو. كەوت و دا السمەری لە قۆنمداغێكیان و نما پێموە پاڵێكیمان دەرێ، بێنێتە دەستیان لە ویستی
 هەر ئەوە گموتی دی یەكێكمی. بمووە هاودەسمتیان ئەوە: گموتی ئەفسمەرێك. بردیمان. بموو خوێناوی سەروچاوی. دا لێیان. دانێ

 . بووە لەگەڵیان
 
. بمبەن ئەوە: گموتی و كمرد چەكمدارێك بە ئامماژەی فەرمانمدەكەیان. همات تەقە دەنگمی دیسمان چمۆمەكەوە دەم لە دەمەدا لەو

 خەسمتتر و دەهمات هەر چمۆمەكە دەم گمرمەی و تەقە و هەرا و همات. بمكەن لمێ چیمی و بمبەن كموێی بۆ نەیپرسی چەكدارەكە
 لەوسمەری گریمان و شمین دەنگمی. بەسمت چاویمان پەڕۆیەك بە. بردیمان. سمێ بە بموون و هماتن دیمكەش سمەربازی دوو. دەبوو

 بمۆ نەكمرد؟ تەقەی و شماردەوە تفەنمگەكەی بمۆچی كە دەكمرد سمەركۆنە خمۆی بموو، دایكی الی بیری تەنیا. دەهات گوندەكەوە
 خمۆم دەسمتیان، لە بەربمم ئەمجمارە بەس: گموتی كموێیە؟ كێمیە؟ دیمواری نەیزانی. نا دیوارەكەیانەوە بە بوو؟ ترسنۆك هێندە
 ... دەكەم چی دەزانم

 ....هات تەقەیەك
 

 ٢١١٩ ئۆکتۆبەریی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
 

----------------------------------------  
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 سەماكەی دایە فاتم
 
 ....الیە انا و للە انا
 

 ...خۆشەویست برایانی و خوشك
 

 كە دوور و دێ ورتەورتێكمممی لەبەرخمممۆیەوە پێشمممدا لە هەیە وا مەالی دەسممتپێناكا، ئمممایەتە بەو مەالیەك هەمممموو خمممۆ كچممێ
 پماكەی دڵە بەو خمودا بەشمكم بخموێنێ، بما. دەخموێنێ دوعایمان و وێمرد خمۆیەوە لەبەر ئەوە دەزانمێ دەبمزوێ، لێوی دەیبینێ
 سممینگی لە قورئممانەی ئەو پێغەمممبەرانن، جێنشممینی مەال رۆڵە دەیگمموت. دەگمموت وای هەمیشممە فمماتم دایە. بكمما لەگەڵ ئەوممان

 لەبەر كمۆمەڵە حەمە دەكمرد، قسمەیەی ئەو كە. پێغەممبەرانن میراتگمری مەال. گەیشتووە مەال بە میرات بە بووە، پێغەمبەردا
  ف ف ف ف فف پیف دەیگوت خۆیەوە

 
 نماوە دڵەتەوە بەو مۆری خودا ئەوە نێی، قوڕێ لە سەرت هەی كوڕە نەبێ، ئێستای بە قوزەڵیورت، حەی دەیگوت فاتم دایە
 نەكەی، ئەی ئەی. بمووە ڕەش وا دڵمت بمۆچی تمۆ ئەوە. بموو ئیممان بە زۆر بابمت تۆ خۆ كوڕە. دەتبینمەوە. بووە رەش دڵت و

 دەبمارێ، لمێ غەزەبمت خوێنمدووە لێمی ئمامۆزام رەحیممی مەال قوڕئمانەكەی بە. نەڵێمی مەال بە قسە لەكنەمن نەبێ هەر كوڕە
 ...دەگرێ داوێنت رۆژێك. دەبی گول
 

 هەر. هەڵمدەگیرا لمێ قەراری و ئمارام فماتم دایە رۆژان چموار سێ. دەڕۆیشت هەڵدەستا و دەگوت شتێكی دیسان كۆمەڵە حەمە
 لمێ گموێم ممن خوایە. موسوڵمانان جەمیعی لەگەڵ خوارد گووم تۆبە خوایە تۆبە، یاڕەبی تۆبە، خوایە: دەیگوت لەبەرخۆیەوە

 ئەوەنمدەم هەر ئەممن خمۆ بنووسێ؟ منی لەسەر بۆ جا: دەیگوت لەبەرخۆیەوە دیسان..... نەنووسی منی لەسەر خوایە نەبووە،
 بەگژیممدا مەیشممارەوە، بمموو، پێنمماخۆش خممودا لەبەر شممتێكت ئەگەر دەڵممێ ئممامۆزام رەحیمممی مەال. بممێم بەگژیممدا هممات لەدەسممت
. دەبمێ خمۆش پێی و ناكا حیساب تۆی لەسەر خودا بێ، ناخۆش پێت خۆشتدا دڵی لە بیڵێی زمان بە نەتوێرا ئەگەر وەرەوە،
 لەگەڵ لەوەتەی هەتیمموە ئەو وەاڵهممی. همماتم بەگژیممدا چمماكیش زۆر و همماتم بەگژیممدا وەاڵ دڵەخۆمممدا لە نەك ئەمممن ئەوەتمما
 بسمتێك. كردبموو خەتمم قورئانیشی جزمەی سی و مەال الی دەچووە منداڵی بە خۆ. بووە كافر ئاوا دەگەڕێ مەال مینە ساڵەی
 ئماخر. بموو رەش رۆژی. نەكما رۆژێ بەوێ خمۆزگەم. نەبموو لەمماڵ مەال رۆژە ئەو. خوێند مەحموودی سۆفی یاسینی بوو منداڵ
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 و رۆیشممتبوو بمموو سممااڵنێك كمموڕی شممەماڵی. بمموو رێگمما لە چمماوی هەر. دەرنەدەچمموو گیممانی. بمموو نمموورانی پیمماوێكی سممۆفی
 .نەهاتبووەوە

 
 دەرگمای بەسەر چاوی. دەخنكێ دەتگوت. دەچێشت ئازاری. دەرنەدەچوو چووزانم، كوڕە. لووتی سەر لێوی، سەر هاتبووە رۆحی

. هێنمما بممۆ شممەماڵمان وێممنەی دوو ئمماڵبوومەكەدا نێممو لە چممووین نمماعیالج. شممەماڵە چمماوەڕێی زانیمممان. ببمموو سممپی ژوورەكەوە
 بیسمممیلالهی. رادەگممرت ئاسمممانێ لە تەیممری. هەبمموو دەنگێكیشممی چ جمما. یاسممین سممووڕەتی. دەخوێنممد قوڕئممانەكەی حەمەش
. بمكەم لەبەری خەریمكە خوێنمدووە مردووان لەسەر هێندەیان چووزانم... وەلیوڕئان ن، ن سین یااااااااا... ڕڕڕەحیم ڕڕەحمانە

 بەو جما. وەرگەڕێمم دیمن لە سمەگەی تمووتكە حەمە ئەو وەك بمم ئەوە فێمری دەترسمم گەڕێ، لێمی نما. مابوو ئەوەم هەر وەاڵ
. لەرزیممن لێمموی حاسممتەم بە. رامممانگرتن سممۆفی لەبەرچمماوی. هێنمما شممەماڵمان وێنەكممانی ئممێمە و دەیخوێنممدەوە خۆشممەی دەنممگە

 .لێكنا چاوی ئارام و بەست لووزەیان چاوی لە فرمێسك
 

 چموار سمێ و گەنمجە جمارێ چماكە، كوڕی حەمەش. فاتم دایە مە مەكە سەغڵەت خۆت دڵی ئیشەاڵ، بكا عافووی خوا دە گوتم
 .تێگەیشتووە ئەوەندەی هەر و خوێندووەتەوە كتێبی

 
 خممۆم وەك وەاڵهممی بشممێوێنێ، لممێ ئمماوا سممەرت كتێبخوێنممدنەوە ئەگەر جمما. تڕحێممو هەی گمموتی فمماتم دایە بممێ ڕەحمممەت بە

 .باشترە بی نەخوێندەوار
 
 حەمە بە جنێموی كە بموو دایەفماتم هاتوهماواری دەنگمی لە گموێم و تێمپەڕیم فاتممدا دایە ماڵی بەردەرگای بە ئێوارەیەی ئەو

 و بمدا جنێموان و دەرهەڵبمێ ئماوا فماتم دایە نەدیتبوو قەتم. سووڕما سەرم هەر دەكرد، هاواری خۆی بە یەك و دەدا كۆمەڵە
 سمەری دیسمان چمووە سمەگە تموخمە ئەو نەبمێ، ئێسمتای بە هەتیوە ئەو نەبێ و بێ گوتم. نەیگێڕێتەوە زاری سەر بێتە ئەوی

 دایەفماتم و نەگموتبێ هیچمی هەر لەوانەشە یان. تێگەیشتووە كوفری بە فاتم دایە كە گوتووە وای شتێكی و سەری كردووەتە
 كە جمارانیش. حەوشمەكەیان چموومە و گەڕامەوە. ڕشمتبێ پمێ قسانەی ئەو قینی و دەرنەچووبێ دڵ لە رۆژێی ئەوێ قسەكانی

 دیسممان نممایەی فمماتم، دایە: دەكممرد هەرام و حەوشممەكەیان دەچمموومە یەكەوڕێ ئمماوا دایەفمماتم قسەخۆشممەكانی دەچممووە حەزم
 كمۆمەڵەش حەمە. دایە دەگموت پێممان هەمموو بمۆیە. بڕیبموو گەڕەكمی منمدااڵنی هەمموو نماوكی فماتم دایە ئماخر ببمڕی؟ ناوكم

 خمۆت جمارە جمار تمووڕەم، لێشمت بەاڵم سەرخڕ، خۆشدەوێی زۆریشم قوزەڵیورت، هەی كوڕە دەیگوت، ئەویش. دایە پێیدەگوت
 حەمە بممری؟ ئیممانی بەبمێ بمۆچی باشمە دەممرین، هەمموو رۆڵە. ناهێنی شایەتمانێك و بەشەر نابیتە لەوە جیا. دەكەی كەر
 فماتم دایە جما. نەكمردووم لەسمەر باشمت دوعمای و پێچماومەتەوە خراپمت منمداڵی بە خمۆتە خەتمای دەیگوت، پێكەنینەوە بە
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 نمازانی. نەدەچمووی ئادەمیزاد لە هەر بووی دایك لە ئەگەر سەگە هەتیوە: دەیگوت و دەدایێ جنێوانی سێ دوو و دەبوو تووڕە
 نماڕەحەت تمۆ هێنمدەی هیچیمان لە ببموو، ممن دەسمتی لەسمەر دیمكەی منمداڵی شەش. نەدەبووەوە لێی. هەبوو ژانێكی چ دایكت
 دەبمممێ هەر. كمممردی پمممێ روحممممی خمممودا. دەچمممێ منمممداڵبوونە بەو وابممموو پێممممان هەمووممممان. كمممرد نیوەعمممومرت هەر. نەبممموو

 . بێ لەبەرچاو بەزەییەت و روحم ئەو نەبێ لەچاودا هیچت هی  هەر بی، خوا روحمەی ئەو شوكرانەبژێری
 
 وەرە هەتیموە نەیگموت جماران وەك ئیمدی و هەڵێنما سمەرێكی ببمڕی؟ نماوكم نایەی گوتم جاران وەك گەڕامەوە كە رۆژەش ئەو

 بمێ دڵنیماش و دەرهێنمابێ چنگمی لە زۆر بە سماوایەكت دایكێكمی وەك بەڵكمو نەگوت، وای. بخۆوە خۆت دایكێ لەكنە چایەكی
 بمۆچی كەرە، هەتیموە... ناوكمت لە لەعمنەت ژەكمت، لە لەعنەت كوڕە: گوتی. بوو ئامبازم و هات بۆم ئاوا دەكوژی، ساواكەی

 بمۆتە چمووە دەڵمێن. رۆیشمتووە و بمردووە منمی كموڕەكەی ئەوەتما هما؟ سمەریدایە لەبمن چیمی زلە سەر حەمە ئەو نەگوتم پێت
 چمی؟ پێشممەرگەی هما؟ پێشممەرگایەتییە بە كاری چ من كوڕی ئاخر بكەن، رەجمم عالەمینە وەرن كوڕە هاوار، ئەی. كۆمەڵە
 دیسمان... و و و و تڕحێو. دەكا رزگار بۆ كوردستانم قەرەج ئامە كۆڵی حەمە... تڕحێو دەبێ؟ رزگار تۆ بە كورد رۆڵە ئاخر
 نەكمرد، تەواوی. چمی ئەوەنمدە بڵمێ دەیویسمت نمازانم... ئەوەنمدە تمۆ ئیشمەاڵ نما نما ئەتمۆش؟ نەكما گموتی تێكردمەوە، رووی
 و چممووبێتەوە لەبیممر لەوەپێشممی چممركەیەك تممووڕەییەكەی بڵێممی وەك. هممات لممێ نیوەزینممدوویەكی نممووزەی دەنگممی وەك دەنگممی
 نەممدەزانی. هەڵگموت كوڕەكەیمدا تاقمانە بە و ڕاژانمد خمۆی. بمووبێتەوە سمارد كردبێ، پێدا سارد ئاوی سەتڵێكت وەك كتوپڕ
. وەدەركەوە بمڕۆ. نەتبیمنمەوە حەوشمەیە لەو دەی یماڵاڵ گموتی و هەڵێنما سمەری ناكماو لە. دەیالوێنێتەوە دەمزانی چی، دەڵێ
... دەخەم كلكمی لە پشمیلەی بێمتەوە دەركممدا بە خمواردبێ، خموێڕییە حەمە ئەو لەگەڵ نمانێكی ئەوی وەاڵ ها، نەیەوە بێرەدا
 .نەگوت هیچم و گەڕامەوە ئیدی

 
 ئەوەی پمێش بەتمایبەتی بمدەمەوە، دڵ بڕێكمی الی بچممەوە دامنمابوو. سماردبێتەوە و سەرخۆ بێتەوە تۆزێك با لێیگەڕێ گوتم

 هەقممایەتە ئەو هەممموو پێممدابووم بەڵێنممی فمماتم دایە بممڕۆن، مممااڵوایی بەبممێ كممۆڵ حەمە لەگەڵ كتمموپڕ ئمماوا كمموڕی هەیاسممی
 ئەوە بممكەوە، گوێممت جمموان دەیگمموت جممار. بیاننووسمممەوە دوایممی و بممكەم تۆماریممان لێشمممگەڕێ و بگێممڕێتەوە بممۆ فۆلكلۆرییممانەم
 نماوی بەبمێ كتێمب، كمردمە و بێمت پێمدا بەڵێمنم ئەمنیش. بكەیەوە باڵویان خۆت بەناوی خودایەی لەو خودام دەیاننووسیەوە،

 دوو دەگێممڕمەوە، بۆتیممان مەرجێممك بە گوتیشممی تەنممانەت. دەكممرد وام هەر نەیگوتبممایە ئەویممش. نەبێممتەوە بمماڵو و چمماپ ئەو
 . بوو پاییزێ بەرەبەری. خوری كردمەوە لێ ریسەكەی هەیاس و حەمە لەناكاوەكەی رۆیشتنە بەاڵم. بكڕی بۆ الریم فڕووجی

 
 دایەفماتم تووشمی جێیەكیش لە ئەگەر تەنانەت. بڕۆمەوە كۆاڵنەدا بەو نەموێرابوو من و رۆیشتبوون ئەوان بوو پتر مانگ سێ

 رۆژەی ئەو تما. دەدزیمیەوە لمێ خمۆم و دەدایمێ فیزمماڵكم و نەئماڵیێ نیگمای لە نیگمام دەكمرد كمارێكم بمێ هەرچۆنێك بوایەم،
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. دەچمموون فمماتم دایە ممماڵی بەرەو هەممموو. نەممماوە ژوورەوە لە كەس دەتگمموت دەرێ، دەرپەڕیمممە. شممڵەژا گەڕەكەكەمممان كتمموپڕ
 وەشمموێن و كممردن پممێمەوە بەسممەر وا هەر پممێم، بممكەمە پێاڵوەكممانم نەكەوتممم فریمما. رایانممدەكرد خەڵممكەكە. بمموو حەشممر رۆژی

 و كموژراوە هەیاس دەڵێن گوتی بووە؟ چ پرسی كەسم دوو یەك لە فاتم دایە ماڵی بەرەو غاردانەوە بەدەم. كەوتم خەڵكەكە
 . بووە شێت فاتم دایە
 

 بە كە راوەسممتابوون شممتێك دەوری لە خمموارەوە لە خەڵكێممك. سممەربان چووبممووە ئەو. حەوشممەكەیان گەیشممتمە چممۆن نەمزانممی
 خەڵكێكمی. هماتووەتەوە تەرمەكەی گوتیمان. نەدەكەوت وەعەرزی هەاڵویشمتبایە دەرزیت. پێشێ بچمە نەمتوانی پاڵەپەستۆش

 سمەربانی لە ئەو. خموارێ بێنمنە فماتم دایە و سمەربان بچمنە و بنمێن دیموارەكەیەوە بە و بێمنن پەیمژەیەك دەدا هەوڵیان زۆر
 دەی هەسمتن، هەسمتن،. دەییریوانمد بەخمۆی یەك و دەكرد سەمای بوو بەدەستەوە سووری یەكی و سپی دەسرەیەكی ماڵەكەیان

... چەپمڵە ئموووووووووی ئموووووووی دەی دەی. هماتۆتەوە زاوایمی بە ئەوەتما. كموڕمە هەیاسمی زەماوەندی دەی لێدەن، چەپڵە
 ... چەپڵە... چەپڵە

 
 لێواری تا جاروبار. كرد سەمای هەر ئەو گرت، فاتمیان دایە و سەربان گەیاندە خۆیان گوڕ و تین بە كەسی چوار سێ هەتا

: دەیگموت و رادەداشمت هەیماس تەرمەكەی بمۆ پەنمجەی و دەكمرد خموارەوەی سمەیرێكی دەكێشا، قاقایەكی دەهات، گوێسوانەكە
 بەشمێك دەگریمان، بەشێكیان خەڵكەكە. خەڵكینە دەی... هاتۆتەوە بووك بەبێ زاوا... چەپڵە چەپڵە، دەی زاوایە، بەخۆشی
 لەبەر ژن چموار سمێ. چمی دەڵمێن بزانمی جا بێ سووك زۆر گوێت دەبوو كە دەگوت شتێكیان لەبەرخۆیانەوە بەشێك. تاسابوون
 گەردنتمان دەیگموت و دەكمرد سمەمای دەسمرە دوو بە فماتم دایە و دەگریمان خۆیمان مردووی بۆ بەكوڵ و دانیشتبوون دیوارەكەوە

 هەڵناپەڕن؟ بۆ زاوا بووەتە كوڕێكم تاقانە ناكەم، ئازا
 
 چەپمڵە بەشمان، هەسمتە بە گەڕەك خەڵكمی بەیانی كەڕەی رۆژێ هەموو رۆژەوە لەو ئیتر... خوارێ هێنایانە بێ هەرچۆنێك 

 كە سمەعاتەدا و چمركە لەو رێمك ئێموارانیش،. دەهماتن بەخەبەر فماتم دایە شمتانەی ئەو و بووك بێ زاوای بەخۆشی لێدەن،
 مماڵی حەوشمەی دەگەیانمدە خمۆی ئەو بەاڵم شماردبووەوە، لێ پەیژەكەیان. سەربان دەچووە هێنابووەوە، هەیاسیان تەرمەكەی

 دوو بە و خممۆی سممەربانەكەی دەهمماتەوە لەوێمموە و ئەوان سممەربانی دەچممووە ئەوانممدا پەیممژەكەی بە و جیرانیممان رەشممی خەجە
 سمماتێك چەنممد فمماتم دایە رۆژێممك ئەگەر و راهمماتن دایەفمماتم سممەماكانی لەگەڵ خەڵممك وردە وردە. سممەما دەكەوتە دەسممرەوە
 و ئماودامەوە گوێی كۆاڵن زەنازەنای دیسان ئێوارەیەك. دەبوون نیگەرانی زۆر خەڵكێكی بكردایە، سەماكەی بە دەستی درەنگتر
 .قەوماوە شتێك نەبێ و بێ زانیم
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 ئمای: گموتم. دەڕۆیشتن دایەفاتم ماڵی بەرەو هەڵەداوان بە و لێشاو بە ئاوا خەڵك دەرێ، دەرپەڕیمە رۆژەكە ئەوێ وەك كە
 خەیماڵە، ئیتمر.... دابێمتەوە دەرگمای لە و هماتبێتەوە هەیاس ئێستا و نەبووبێ هەیاس هی هاتبووەوە، تەرمەی ئەو خۆزگە
 كۆببموونەوە شتێك دەوری لە رۆژە ئەو وەك رێك دیسان خەڵكێك حەوشەكەیان، گەیشتمە كە... دەكەی لێ چیی و چی دەڵێی

 ئمۆخەیش شموكرانەبژێرین، زۆر گیمان خموایە دەیگموت لەبەرخمۆیەوە و كەسمە هەر... پێشمێ بچممە نەمتموانی كمردم هەرچی كە
 ئەنیەسمت بە دەڵمێن. بمووە هەالهەال بەربمووەتەوە كە دەڵمێن چمی، نەجماتی كوڕە... وەیش. بوو نەجاتی حەسایەوە، بۆخۆی
. لەسمەربانە نەشمیزانیوە هەر نماوەاڵ بكما؟ شمتێك ئەنیەست بە تا مابوو لەخۆی ئاگای بۆ چی؟ ئەنیەستی. بەرداوەتەوە خۆی
 دەنگێكمی بە مەال. هەیماس گمۆڕەكەی تەنیشمت لە. بمووین قەبمران لە هەڵێنما، سمەرم كە. تێكچووبموو لمێ كماتی و شوێن ئەو
 ...راجیعووون ئیلەیهی ئیننا و لیلاله ئیننا: گوتی بەرز
 

 ...بێ خۆش گوناهانی لە خوا
 

 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ١٤
 

------------------------------------------- 
 
 

 دەبێ چ چاوەڕوانییەكمان لە شیعر هەبێ؟
 
 و خەبممات و بەرگممری چەكممی قۆناغێكیشممدا لە بمموو، پەروەردە و ئامۆژگمماری و ئەخممالق چەكممی شممیعر ژیانممدا قۆنمماغێكی لە

 نێمڵ نیشمتمانپەروەرانی هەسمتی ئماگری شمیعر كە قۆنماغەدا لەو. بموو نیشمتمان پاراستنی و نیشتمانپەروەری هەستی هاندانی
 .دەگەڕا زارەوزار و سروود بە دەبوو و دەدا
 

 دەممانەی ئەو چ و خمۆی ئەسمتۆی دەگمرێتە مرۆیی و نیشتمانی ئەركی كاتەی ئەو چ راستەقینە، شیعری دەگوترێ پێی ئەوەی
 هەوێنمی دەكماتە مرۆڤمایەتی كمۆمەڵی تماكێكی وەك شاعیر خەمەكانی وەختەی ئەو هەم و دەكات جوانی و خۆشەویستی باسی

 مەالیممێ سممەردەمی لە. دەمێنێممتەوە نەمممری بە و دەبممڕێ زەمممان سممنوورەكانی و نمماكەوێ شممیعرییەت لە خممۆی، جوانكارییەكممانی
 زەمممان هێڵەگممی بەاڵم هۆنیمموەتەوە شممیعریان هەبمموون دیممكە كەسممی زۆر مەولەویممدا و بێسممارانی و مەحمموی و نممالی و جزیممری

 شماعیری بمۆیە هەر. ئەسمپاردووە مێمژوو بە دیمكەی ئەوانمی و هێشمتووەتەوە ئێمە بۆ گەوهەرەكانی و دوڕ تەنیا و دایبێژتوون
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 ئەوەی بممۆ بجممووڵێتەوە، شممیعر و زمممان لەگەڵ رانەداهێممنە و بممدۆزێتەوە خممۆی تممایبەتی رێچممكەی دەبممێ سممەردەمێك هەممموو
 .بێت نەمر هۆنراوەكانیدا دووتوێی لە بەرزی بە ناوی جەستەی، مەرگی پاش و نەنێژرێت خۆی پێش شیعرەكەی

 
 نمادا، بەدەسمتەوە خمۆ وەرگێڕان بۆ دەقە ئەو. سەربزێوە و تۆڕ و سرك دەقێكی ئەدەب، دیكەی ژانرەكانی باقی چاو لە شیعر

 ئممامرازی شممیعر زمممانی. دەنرێممت بنیممات زمممان بە و زمانممدا لە ڕەهەنممدە فممرە و پممانوبەرین جیهممانێكی شممیعر كە بەتممایبەتی
 پەیمام و مانا و فۆڕم لە كە ئامانجەی ئەو. ئامانجە خۆی بەڵكو نییە ئامراز شیعر زمانی نییە، رووت پەیامێكی گواستنەوەی

 لە دەقە ئەو ئیتمر بكەیمتەوە، جیمای و بنێیمت بەالوە توخممان لەو كمام هەر و بێمت ئەگەر دەبمێ، یەكانگیر وەها مۆسییادا و
 زممانی ئەوەیە مەبەسمت ئاممانجە، و نیمیە ئامراز شیعر زمانی دەڵێین كە. شیعر بنێیت ناوی ناكرێ ئیتر دەكەوێ، شیعرییەت

 لێممی و ناسممیم ئەوە بڵێممی لێبممڕاوانە ئینجمما و. وردبیممتەوە لێممی ڕەهەنممدەوە یەك لە بتمموانی نیممیە كەرەسممتەیەك ئیتممر شممیعر
 زینمدووی بموونەوەرێكی دەبێمتە و دەر دێمتە قامووسمی و تەكمانمایی چوارچێموەی لە تێیدا وشە كە زمانێكە بەڵكو تێگەیشتم،
 و بڵێمتەوە پمێ سیاسمیمان وانەی یمان بكمات ئەخالقممان فێمری نیمیە شمیعر لە چاوەڕوانیمان ئێمە ئیتر. فرەمانا و فرەڕەهەند
 لەو شممیعرە جیمماوازبوونی شممیعربوونە، دەوێ، شممیعری لە خمموێنەر ئێسممتا ئەوەی بكمماتەوە، روون بممۆ فەلسممەفیمان روانممگەی
 بكمات پیاسمە تێیدا و بێت بەرەوڕوو نوێدا جیهانێكی و نوێ زمانێكی لەگەڵ دەیەوێ خوێنەر. نووسراون خۆی پێش شیعرانەی

 .بگرێت خوێنەرەوە رۆحی بە پێوەندی و رایچڵەكێنێ و ببزوێنێ خوێنەر سۆزی شیعرێك. وەرگرێت چێژ و
 

 ئەو و خمۆی دەروونییەكمانی و كەسمی ئەزمموونە ئەوەی بۆ شاعیرە هەوڵی بەڵكو نییە، رۆژانە سواوی زمانی ئیتر شیعر زمانی
 جیهممانەدا لەو ئممێمەش و بگمموازێتەوە نمموێ زمممانێكی بە دەدەن، روو ناخیممدا و خەیمماڵ لە سممۆزدارییانەی و خەیمماڵی رووداوە
 ئیتمر نیمیە مانمایە بەو دوورە، ئاسمایی قسمەكردنی زمانی لە شیعر زمانی دەڵێین كە. ناوە بنیاتی زمان بە كە بكات بەشدار
 جموێ ئاسماییان زممانی لە جۆرێكن وشەكان تێكهەڵكێشانی و پێكهاتە و شیعر چنراوەی بەڵكو نەگات، تێی كەس بێ زمانێك

 :دەنووسێ بەڵكوو دێنم بۆ دیاری بە مانگت ناڵێ شاعیر وێنە، بۆ. دەكەنەوە
 

 ك یه شووشه  بووكه  به م كه ده مانگ
 تدا كه ماڵه ی باخچه نێو  له
 نێم دایده ت كه ره ژووه ی ره نجه په ر رامبه به
 

 بەخشمینە كەسمایەتی شمیعر، جوانكارییەكانی لە یەكێك. زماندا لە جوانكارییەكە و رۆژانە قسەكردنی زمانی لە الدانە ئەمە
  چۆن وەك. دەبەخشیت شتەكان بە مرۆڤ تایبەتمەندییەكانی و دەكەیت سەیر مرۆڤ وەك شتەكان تۆ یانی. شتەكان بە
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 :دەڵێ شیعرێكدا لە شاعیر
 

  شكێنه مه  باخچه دڵی
 

 و وێكچوانمدن. بشمكێ دڵە ئەو لەوانەیە و چماوەڕوانی لە پمڕە و هەیە دڵێكمی كە كمراوە، سمەیر مرۆڤێمك وەك بماخچە لێرەدا
 . دەنێ بنیات پێ شیعریان كۆشكی شاعیر كە سەنعەتانەن و كەرەستە ئەو مۆسییا و كێش و خوازە

 
 تۆ ناوی
 و ئاسمان لبومی ئه رگی به ر سه له
 كانی ڕه الپه موو هه

 نووسم ده ور هه كتێبی
 باران ڵ گه له ی وه ئه بۆ

  دابباریته
 ن مه زه كانی دۆله و شت ده و چیا نێو
 

 شمماعیر ئیتمر. پەڕپەڕ دەفتەرێكمی بە هەوریمش و ئەسمتێرە پمڕ ئەلبموومێكی چوانمدووە، ئەلبوومێمك ئاسممانی دەبینمین لێمرەدا
 چمی، یمانی ئەوە جما دەیگوت، خوێنەر گوتبایە، وای ئەگەر چونكە دەنووسم، هەور گەواڵەی لەسەر و ئاسمان لە ناوت ناڵێ

 دیممەن دەچموێنێ، پەڕپەڕ دەفتەرێكمی بە هەور و ئەلبوومێمك دەكماتە ئاسمان دێ كە بەاڵم بكەم، وا قسەی دەتوانم ئەمنیش
 .دەكات وێنا بۆ نوێمان وێنەیەكی و
 

 و بیخمموێنێتەوە و دیمموانە ئەم دووتمموێی نێممو بچێممتە تممامەزرۆییەوە بە خمموێنەر ئەویە بممۆ بمموو دەروویەك كممرد، باسمممان ئەوەی
  بچنێتەوە لێ خۆی گوڵی

 
 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ٢٨

 
------------------------ 
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 وەرگێڕی شێعر، ڕەنج بەخەسارترە
 

 :هۆكار دوو بە بەخەسارە،  ڕەنج كەسێكی گشتی بە وەرگێڕ
 

 ئەگەر. دەكەن دەق خممماوەن و نووسممەر لە ئممافەرین و دەستخۆشممی خەڵممك ئەوا وەرگێڕێممت، بمماش زۆر دەقەكە ئەگەر :یەكەم
 ...وەرگێڕانت ئەرێوەاڵ بۆ نەیەشێ دەرەوە دیوی لە كوێت هی  و بشكێ دەستت هەی: دەڵێن خەڵك ئەوا وەرگێڕێ، خراپیشی

 
 كەسمانی منمداڵی بچمێ منمداڵ، سموێی لە و نەبمێ منمداڵی خمۆی كەسێك ئەوەیە وەك چونكە بەخەسارە،  رەنج وەرگێڕ :دووەم
 .دەمێنێ پێ گوێلهەوساری/گوێلەوسار هەر دەكا، بەخێو خەڵك گوێلكی ئەوەی: گوتوویەتی دەمێكە كورد خۆ. بكا بەخێو دیكە
 پمووش لە دەم بگمرە رەنجبەخەسمارترە، نەك شمیعر وەرگێمڕی ئەوا بێمت، رەنجبەخەسماری گشمتی بە وەرگێمڕان ئەگەر بۆیە جا

 .دەمێنێتەوە
 شمێعرەكانی وەرگەڕێنمراوی دەقی بە چاوم چاپكراودا، كتێبی دووتوێی لە جاروباریش و تاكوتەرا لەوێ و لێرە ساڵێكە چەند

 لەو تۆزێمك دەدەن هەوڵ و نمازانن فارسمی و ئەدەبمن تامەزرۆی كە دێتەوە كەسانەدا بەو بەزەییم و دەكەوێ سپێهری سۆهراب
 وەرگەڕێنمراون چمۆن وەرگێمڕدراوانە ئەو بمزانن ئەگەر مخمابن كەچی وەرگرن، وەردەگرین، سپێهریی شێعرەكانی لە ئێمە چێژەی

 .سەر چۆتە كاڵوێكیان چ دەزانن ئینجا ماونەتەوە، پووش لە دەم چۆن وەرگێڕەكانیان و كراونەتەوە بەراوەژوو و
 

 نمادا، بەدەسمتەوە خمۆ وەرگێڕان بۆ دەقە ئەو. سەربزێوە و تۆڕ و سرك دەقێكی ئەدەب، دیكەی ژانرەكانی باقی چاو لە شێعر
 ئممامرازی شممێعر زمممانی. دەنممرێ بنیممات زمممان بە و زمانممدا لە ڕەهەنممدە فممرە و پممانوبەرین جیهممانێكی شممیعر كە بەتممایبەتی
 پەیمام و مانا و فۆڕم لە كە ئامانجەی ئەو. ئامانجە خۆی بەڵكو نییە ئامراز شێعر زمانی نییە، ڕووت پەیامێكی گواستنەوەی

 لە دەقە ئەو ئیتمر بكەیمتەوە، جیمای و بنێیمت بەالوە توخممان لەو كمام هەر و بێمت ئەگەر دەبمێ، یەكانگیر وەها مۆسییادا و
 زممانی ئەوەیە مەبەسمت ئاممانجە، و نیمیە ئامراز شیعر زمانی دەڵێین كە. شیعر بنێیت ناوی ناكرێ ئیتر دەكەوێ، شێعرییەت

 لێممی و ناسممیم ئەوە بڵێممی لێبممڕاوانە ئینجمما و وردبیممتەوە لێممی ڕەهەنممدەوە یەك لە بتمموانی نیممیە كەرەسممتەیەك ئیتممر شممێعر
 زینمدووی بموونەوەرێكی دەبێمتە و دەر دێمتە قامووسمی و تەكمانایی چوارچێوەی لە تێیدا وشە كە زمانێكە بەڵكوو تێگەیشتم،
 وەرگێمڕدراوی ئمێمە كاتێمك و دەشمێوێ جیهمانە ئەو كمۆی یەك لەسمەر شمێعردا وەرگێڕانمی لە بۆیە هەر. فرەمانا و فرەڕەهەند
  تەنیا من بەاڵم بناسێنی، پێ خۆتم هاوڕێی فاڵن دەكەم حەز بڵێی من بە تۆ ئەوەیە وەك دەخوێنینەوە، شێعرێك
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 .بێنم بۆ جلوبەرگەكانیت
 
 ئەوەی بەبمێ دیمكە، زممانێكی هەر یمان ئینگلیمزی عەرەبمی، فارسمی، بكەیمتە «نمالی» دێڕەی ئەم دەتوانی چۆن تۆ وێنە، بۆ

 :گەورەتری نالی لە تۆ كەوابوو توانیت، ئەگەر بیپارێزیت؟ تێیدایە ماناییەی فرە ئەو و بشێوێنێ ستاتیكییەكانی الیەنە
 
 لێو لەسەر بارە دەمەكەت گوناهی هەرچەندە»
 «كەفارەت ماچە بڵێ كە نالی چییە حەددی 
 
 و سمزا واشمە جماری و دنیمایە مماڵی كەفمارەتە ئەو وایە جماری. الدەچمێ ممرۆڤ لەسەر كەفارەت بە گوناه ئیسالمدا ئایینی لە

 .شەرعی حەددی ...دحە: دەڵێن پێی كە جەستەییە تەمبێیەكی
 

 :شێعرە ئەم فرەماناكانی وشە
 
 :هەیە مانای چوار: دەمەكەت / دەم
 زار: دەم
 خوێن واتە عەرەبی بە: دەم
 …دەموسات. كات: دەم

 …تۆ وامەكەی دە گوناهی …وامەكە دە …مەكە دە دەڵێی تۆ كە یانی/  دەمەكەت
 …دەبێ مرچومۆنیش و لێوبەبار مەكە، وا دە دەڵێ ناقایلی بە ئافرەت وەختێك كە
 

 …كممردووتە كە وامەكەیەی دە ئەو گونمماهی ئەگەرچممی …ڕشممتووتە كە ئاشممق خمموێنەی ئەو گونمماحی ئەگەرچممی: دەڵممێ نممالی
 بماری ئێسمتا داوە، رووی كە سماتەوەختەت ئەو گونماهی ئەگەرچمی …كوشمتووە منیان كە لێوەت و دەم ئەو گوناحی ئەگەرچی

 …لێوەكانتە سەر
 

 .ماچە گوناهە ئەو كەفارەتی بەاڵم. …الدەچێ كەفارەت بە گوناهە ئەو ئێستا
 ئەگەر چیمیە «حەدد» نمالی شەرعیی سزای یانی چییە؟ شەرعییەكەی حەددی «كەفارەت ماچە» بڵێ نالی ئەگەر ئێستا، جا
 بكات؟ ئاشكرا نهێنییە ئەو
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 :نەخێر یان
 

 …نییە حەددی و بڵێ وا شتی «ناكەوێ رێی» نالی یانی. كەفارەت ماچە بڵێ و بێ چییە حەددی نالی
 .دەکەم ماچ دەستت من بێتەوە تەنک شێعرەکە قوواڵیی نەهێڵی و بگوێزیتەوە وردەکارییانە ئەم هەموو توانیت تۆ ئەگەر جا

 كوردی؟ ناكرێتە بۆچی کە سۆهراب سەر بێینەوە با ئینجا
 

  خواردن بۆ بولبول حاڵێكدا لە ببڕی، سەر گۆشتەكەی بۆ بولبولێك/كەناری ئەوەیە وەك شێعر تەرجومەی دەڵێ، شاملوو
 .…چریكاندنە و خوێندن بۆ نییە،

 
 شمێعری دیسمانیش بۆچموونە ئەم سمەرەڕای شاملووش وەك كوردی، بكەینە شیعر ناچارین هەر دانێین وای با بگوزەرێین لەوەش

 كامانەن؟ نادەن بەدەستەوە خۆ سركانەی شێعرە ئەو بەاڵم فارسی، كردووەتە جیهانی شاعیرانی
 
 ڕانەبمردووی؟ پێیمدا سمەفەریش بە بگمرە نەژیاویمت، تێیمدا نەك كە بكەیمت، بمۆ جیهانێكم تاریفی و وەسف دەتوانی چۆن تۆ

 تەواو كە بگێمڕمەوە تمۆ بمۆ جمۆرێكی دەتوانم فیلمێكەوە ڕێی لە نەدیتووە، ئوسترالیام شوێنێكی و سەیرانگە هی  كە من ئاخۆ
 چاوت؟ پێش بێتە
 

 تمانەی شماملوو تەنمانەت جیماوازە، فمارس گشمتی بە و خمۆی هماوچەرخی شاعیرانی هەموو لە سپێهری سۆهرابی شیعری دنیای
 سمەرچاوەوە الی سمەرووترەوە، لە ئماخر: دەڵمێ پێمی «…نەكەیمن لێمڵ ئماوەكە بما»: دەڵمێ كە شمیعرەی ئەو لەسەر دەدا لێ

 ممن بە و نابینیمت خوێنماوە ئەو تمۆ نیمیە مماقووڵ ڕووبمارەوە، ئەم نێمو دەڕژێمتە خوێنەكەی و دەكوژن كۆتر پۆل پۆل خەریكن
 …خوێناو بووەتە ئیتر ئاوەكە. …مەكە شلوێ ئاوەكە دەڵێی

 
 بكمات، ئەزمموونی بتموانێ هەیە کەس کەم كمورد، ئێسمتای چارەنوسمی و بمارودۆخ بەپێمی جیهمانێكە سۆهراب، زەینیی جیهانی

 جیهمانە ئەو وەسمفی دەتوانێ ژیانەدا دۆزەخی لەم كورد ئەرێ. ئازارە بێ و بێخەم و بێگەرد و بێخەوش عاریفانەی جیهانێكی
 ئەوێ؟ ناكەوێتە ڕێی خەونیش بە كە بكا
 
  و وێنە و پێكهاتە و دەستەواژە و سۆهراب شێعرەكانی ناوەوەی مۆسییای الیەنی سەر ناچمە نەبێتەوە، درێژتر نووسینەكە با

 …دوورن كوردەوە زەینی لە ئاسمان و زەوی هێندەی كە ئاماژەكانی
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 هیچمی كە دەخموێنینەوە سماویلكە منداڵێكی دەقی دەكەین هەست دەخوێنینەوە، سۆهراب شێعری وەرگێڕدراوی كاتێك بۆیە هەر
 .ماوە پووش لە دەم وەرگێڕەكەیە بەڵكو نییە سۆهراب خەتای ئەوەش …نییە تێدا
 

 شماعیرێک هەر لە. فارسمە شاعیرانی شێعری ڕاڤەی کتێبە ئەم« .شوکران شرح» ناوی بە هەیە کتێبێکی ساڵحی عەلی سەید
 و دانمماوە شممێعری چمموار سممۆهراب گەیشممتووەتە کە بەاڵم. نووسممیون بممۆ تەفسممیری و شممەرح و هەڵبممژاردوە شممیعری چمموار سممێ

 .وەربگری لێ چێژی و بخوێنیتەوە دەبێ تەنیا. هەڵناگرێ ڕاڤە سۆهراب شێعری بیڵێن، با دەڵێن چ: نووسیویەتی
 هەمممموو تەنمممانەت كە نەزان فارسمممی کممموردێکی نەکمممرێ، ڕاڤە پمممێ شمممێعرەکەیان فمممارس شممماعیرانی کە شممماعیرێک باشمممە

 کوردی؟ بیکاتە ئەوەی بۆ تێدەگا لێی چۆن نییە، شارەزا لێی و نەناسیوە كوردییشی زمانی پتانسیەلەكانی
 
 و بمدا توخممانە ئەو هەمموو بماڵی وەبمن دەسمت نماتوانێ وەرگێڕانیمدا لە وەرگێمڕ كە دەگمرن، یەك توخم كۆمەڵێك شێعردا لە

 مۆسمییای و زمانییەكمان گەمە و خەیماڵ هاوكمات و وەرگێمڕی شمێعرێك دەتموانی چمۆن تۆ. خۆیەوە زمانەكەی نێو رایانگوێزێتە
 نەنمێن نماوت دەبمێ ئەوا همات، لەدەسمت ئەوەت ئەگەر خمۆ ڕاگوێزیمت؟ شمیعرەكە پەیمامی و شماعیر زەینمی جیهانی و شێعرەكە
 .سەردەم پیتۆڵی و بلیمەت بڵێن پێت بەڵكو وەرگێڕ،

 
 بە بەڵكموو نما، ممن قسمەی بە هەر چمونكە جیماوازە، باسمێكی كموردی، بە كردوونی هەژار كە خەیام چوارینەكانی نێوەدا لەو

 سمممەرەكییەكە دەقە لە هەژار چوارینەكمممانی جمممێ زۆر لە دەزانمممن، بممماش فارسمممییەكی و كممموردی ئەوانەی هەمممموو ئیعترافمممی
 پڕماناتریشن و شاعیرانەتر

 
 ٢١١٩ی دێسەمبەرێ ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 پەژارەیەك، تەنگ بە ڕۆحم هەڵدەچنێ

 
 دەنێممتەوە، سممەر بممێن، وەدی ئاواتەكممانی ئەوەی بەبممێ ڕۆڵەكەیممدا گەڕانەوەی چمماوەڕوانیی لە كممورد تێكۆشممەرێكی دایكممی كە

 . نییە دەربڕینم توانای و ناكا باشاری وشە كە دەگرێ بەرۆكم و دێ پەژارەیەك
 

 بێت؟ قورس و قووڵ مرێمەكان پوورە دواساتەكانی تاسەباریی و چاوەڕوانیی خەمی هێندەی كە بنووسم ئەوتۆ شتێكی چۆن
 

 بمدەیە مماچێكم وەرە دە كموڕە گوتی و الم هاتە سەبرێ. مەنیج پوورە كوڕەكەی شایی لە بوو، برایماباد لە دیتم كە جار دوا
 . دێ لێ كوڕەكانت بۆنی دەبم، بەقوربانت

 
 مماوەیەك خمۆی كە گمۆرانیبێژەكەش. هەڵبڵمێ پێشممەرگە بە ئەوەی بۆ گۆرانیبێژەكە، بە دابوو شاباشم جار سێ دوو ڕۆژە ئەو
 نماوی ئامماژەوە و هێمما بە تۆزێمك بەاڵم نەدەشمكاندم قسەی دەمناسی بوو دەمێك و ببوو دیموكراتدا پێشمەرگەكانی ڕیزی لە

 لمێ ئاگمای گمۆرانیبێژەكە كمردم، مماچی و گمرتم باوەشمی لە كە مرێم پوورە. ڕاكێشابوو مرێمی پوورە سەرنجی ئەوەش دێنان،
 گوتی گۆرانییەك بە بوو،
 

 كمۆ یەكتمر دەوری لە نیشمتمانپەروەرەكان و خەمخۆرەكمان كە ئەوەیە ئەویمش ڕادەكێشمێ، سمەرنجم شمتێك شماییەك هەر دەچمە
 بۆ؟ گوتم. دەكەم دەری بێ من بە گوتی ئێمەیەتی، لەگەڵ ئەوە پوورێ گوتم. دەبنەوە

 
 .ناوێرێ و هەڵبڵێ پێشمەرگە بە دەتەوێ تۆ كە ڕاگرتووە هەستم و لێیە ئاگام بەیانییەوە لە گوتی

 
 مێممژوو بممۆ مەزنەدایكممانە ئەو نمماوی و ژیممان كممورتەی بەبیروبمماوەڕ و خمموێنگەرم الوێكممی و بەهەسممت قەڵەمێكممی ڕۆژێممك دەبممێ

 دەڵێ هێمن كە بنووسێتەوە،
 

 خەبات دەنێرێتە ئازا كچی /كوڕ  زانایە دایكی
 

  بەهەستی و وەرزشكار كوڕی و خالید دكتۆر وەك ڕووناكبیری و تێكۆشەر ڕۆڵەی كە گیانت لە ساڵو مرێم، پوورە بەخێر یادت
 .كردووە نیشتمان بارەگای بە پێشكەش سۆرانت و یوسف و ئەمیر وەك هونەرمەندی و ئەنوەر وەك
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 دوورە واڵت خزمانی هاوخەمتانم دڵەوە ناخی لە
 

 ٢١١٩ی دێسەمبەری ٢١
 

---------------------------------------- 
 
 

 نامە
 
 چ نمازانم. دەممانكردن ئمێمە كە سموڕدەما جەفەنگمانە و گماڵتە و سوعبەت لەو سەری زۆرجار. بوو كەفوكوڵ بە زۆر هات، كە

 تاوێمك و دەحەپەسما دەبموو، سمڕ دەدیتمین، ئماوای وەختێك كە دەكردەوە ئێمە لە بیر چۆنی بوو، زەیندا لە ئێمەی وێنەیەكی
 . ناكا بڕوا یان دەخوا لێ خەفەتی بوو دیار. بادەدا سەرێكی و ڕادەما

  
 ئەگەر گوتبمووی و نیزامی سیاسی بەشی چووبووە جاران چوار سێ. كەوتووە دیكەدا شتێكی بەسەر و هاتووە شتێك بۆ دەتگوت
 خەبمات هماتووم تماوڵەكردن، و بیرەخمواردنەوە بمۆ نەهماتووم ئەمن. دەڕۆم نەمنێرنەوە و نەسپێرن پێ واڵتم ناوخۆی كارێكی
 تمازە هەتیموە ئەو دەیمانگوت كوڕەكان. دەهات كەفوكوڵە بەو گاڵتەمان هەر هاتبووین، بوو سااڵنێك ئیدی كە ئێمەش. بكەم
 تەڕ خمۆی بتەقمێ، پێمی بمن لە تۆقتمۆقیلەی دەی. شۆڕشمگێڕترم ئێوە لە ئەمن بڵێ دەیەوێ دەرێ، هێناوەتە هێلكە لە سەری
 .دەكا
  

 كە دۆزیبمووەوە لەوانە كەسمێكی چەنمد فێرگەیمدا پماش یەكەمەی حەفتەی لەو هەر. كردبوو دیكەشی پەلی دوو یەك سەردانی
 و مەزرا لە ئاوداشممتنەوە بیممانووی بە و ئانیەسممت بە شممەوان گەلممێ واتەنممی خممۆی و بیسممتبوون لەو و لەم نمماوی منممداڵی بە

 شمەوی كە گێمڕاومەتەوە بمۆی جارێمك ئامۆزاكەم دەیگوت. بیانبینێ و بێنەوە بەوێدا شەوان لە شەوێك بەشكم مابووەوە دەشتێ
 . دەهات دەنگ بێستانەكەمەوە نێو لە گەالوێژ، بیستوپێنجی

 
 بە ئەوانە كەچمی دەڕوا، و دێ ماتەماتەش بە تەنانەت و دێ دەنگ و چپە بەبێ دز چونكە نین، كاڵەكدز ئەوانە زانیم زوو

 بە خموار، هماتمە چمارداغەكە لە دەیگموت،. كوڕەكمانن نەبمێ و بێ گوتم دەسبەجێ. پێدەكەنین و دەكرد قسەیان بەرز دەنگی
 ئەوان ئەوەی بممۆ ئەمنممیش. بمموون كەس چمموار دیممتمن، كەمانگەشممەوە رووناكممایی لەبەر وەرسممووڕامەوە، گوڵەبەڕۆژەكانممدا پشممت
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 وەك. چمموومەوە بەرەوالیممان گۆرانیگمموتن و ویرەویممر بە لەوێمموە دیسممان و چممارداغەكە الی گەڕامەوە سممەبرێ نەكەم، نممیگەران
 لێمرەی؟ ئەوە بێسمتانچی؟: گموتی و كمردم بمانگی یەكێكیمان بیمانگەمێ ئەوەی پمێش. بێسمتانەكە نێمو هاتوونە نەبێ لێ ئاگام
 بە بممووم ساردوسممڕ زۆر پێشممدا لە چممووم، كە. نمماتخۆین خممۆ وەرە پێشممێ وەرە گمموتی كممێن؟ ئێمموە فەرممموون.... بەڵممێ گمموتم

 . ئانیەست
  

 كاردانەوەیمان خەڵمك بمزانن ئەوەی بۆ پێشمەرگە، دەكردە خۆیان و دەهاتن پێشمەرگەوە جلی بە جاشەكان وابوو جاری ئاخر
 بما گموتم نیمیە؟ كەس فماڵنە مماڵی مەزرای و ممووچە ئێمرە: گموتی كردبمووم، بمانگی ئەوەی. دەدا خەڵكیمان لە دوایمی و چۆنە
 ئێموارێ. نەدەكەوتمین وەنێمو ئیجمازە بەبمێ ئماوا دەنا لێرەی نەمانزانی: گوتی بەاڵم نەناساند، خۆی ئەو. ئەوم برازای ئەمن

 جمار سمێ دوو ئەوەی. بمێ دەشمتێ لە ئەمشمەو كەسمێك همی  نمابێ گوتوویمانە و ماڵەوە ناردوونەوە زۆر بە خەڵكیان بیستمان
 چاوەڕێیمان دەشمتە لەو هماوین درێژایمی بە هاوینێمك، هەمموو چمۆن كە گێڕابووەوە ئاشناكانیشیانی بۆ تەنانەت و گێڕابووەوە

 فێممرگەش لە تەنممانەت و دەگێممڕانەوە تممایبەتەوە تمماموبۆنێكی بە زۆر شممتانەی ئەو. بیممانبینێ و بممێن بەوێممدا شممەوێك بممووە
 ئێسمتاش. كردبمووەوە شمتانە بەو ئامماژەی لەوێشدا گێڕابوو، دەوریان خۆی هاودەورەیەكی چەند لەگەڵ و نووسیبوو شانۆیەكی

 یمان دوور لێك چەندە دەیانبینێ واقیع بە ئەوەی و خەیاڵەكانی ئێستا بڵێی دەمگوت ئەمن هەڵیدەگرت، خەیاڵ جارێكی هەر
 . بووم وا منیش ئاخر بن؟ نزیك

  
 یەكتمر لە دەنمگ پێشممەرگە دوو دەبمێ چۆن نەبێ؟ نێوانیان پێكەوە پێشمەرگە دوو نەیدەبڕی ئەقڵم سەرەتاكان بۆچی نازانم
 ئەمنممیش تێممپەڕی، بەسممەردا سمماڵی و هممات بەسممەردا مممانگی و حەوتە و ڕۆژ وردە وردە كە بەاڵم بممێن؟ بەشممەڕیش یممان بگممۆڕن
 بمۆچی بردبمووینەوە لەبیمری باڵبماڵێن. دەسموو دیمكە بەرەكەی لە تیمرم و شمیر ئێموارێ هەتا ڕۆژ و بەرێك كەوتمە و راهاتم
 بماڵێكیش ببمنەوە، لەكۆڵیمان و بشمكێنن ملیمان بمڕۆن دیمكە الیەكەی دەكمرد حەزی الیەك. چییە بەرپرسیارێتیمان و هاتووین
 بمبمە ڕاهاتبووم ئەمنیش. بكەنەوە جوێ خۆیان سفرەی بكەن ئەوە بەشی بیانووەكان بوو خواخوایان بوو، ڕۆیشتن لە حەزیان
 . خوو بە ببوو لێم بگرە و هەرایە لەو بەشێك

  
 لەگەڵ پێممانوابوو هەمووممان جیمابوونەوەكە پمێش لەحاڵێكمدا. ئێمە الی كەوتە ئەو هات، وەدی هەردووالیان ئاواتی كە جا

 مانەوەشمیمان چمۆن وەك حەیمفە، گوتبامان ڕۆیشتبایە ئەگەر كە نەبوو واش كەسێكی هەرچەندە. دەڕوا و دەكەوێ دی ئەوانی
 یەكتمممر و شمممەڕەجڕتانێ و دووبەرەكمممی لەگەڵ هەم كە نەدڕانمممدبوو جلممموبەرگی دەسمممتێك هێشمممتا. نەبممموو گرینمممگ بەالوە زۆر

. دەدا گەورەكمانیش بە بگمرە ئمێمە، بە نەك گەورەگەورەی جنێموی جمار زۆر لێهماتبوو وای هەممیش و ڕاهمات بوغزاندنەكانمان
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 خمۆم جما نەدەبموون، پێشممەرگە خۆزگە دەیگوت هەر ئەو دێنا، بۆ زۆریان قۆشمانە هەتیوە ئەو وەختایەك سەرەتاكان كەچی
 ....دەكەم لێ چتان دەمزانی

  
 ئاشمیی زانمیم بەوەڕا ممن جما. ببموو چاوشین شیرینی وردیلەی كچۆڵەیەكی ئاشیی. بووە ئاشق كرد هەستمان سەروبەندەدا لەو
 لە و دەهمماتەوە ئەوانیشممدا ممماڵی بەالی هەر نەدەچمموو، نەبمما ئەوانممدا ممماڵی بەالی شممار، نێممو ناردبایممانە دەمممدی كە بممووە

  بوو شاییە ئەو پاش. بەرنەدا هەر دەستی نەبوون شل شل گاوانییەكەیش لە هەتا و دەستی هاتە كچە ئەو دیتم شاییەكیش
 . بووە كێ ئاشیی و كێوەیە بە دڵی بووم دڵنیا و رەوییەوە گومانەكەم ئەمن كە
  

 دژی دەبموو لمێ گموێم ئەوجمار دەبەسمتن، پێشمەرگە پێی و دەست منداڵ و ژن و هەبێ ژنی نابێ پێشمەرگە دەیگوت كە جاران
 باشمە دەیگموت، قۆشممەیی بە جا. بكا زەماوەند نابێ ساڵ سێ تا پێشمەرگە گوتبوویان و دەركرابوو تازە كە بوو بڕیارە ئەو
 نمابوو ناویمان كمرد، لەوێ و لێمرە قسەی ئەم كە جار دوو یەك ئەلەمووت؟ قەاڵی شەڕكەرەكانی وەك. بمانخەسێنن نایەن بۆ

 . ئەلەمووت سامان
  

 لە دەكەم هەرچمی و نووسیوە چاوشینە كچەتیوە ئەو بۆ نامەیەكم گوتبوو، چێشتلێنەرەكەی ژنە بە رۆژێكیان ئەلەمووت سامان
 بما راوەسمتە هەتیموە گوتبمووی ئەویمش نما؟ یمان وەردەگمرێ لمێم ئماخۆ كە دەكەیەوە ئاگمادار بۆم چۆن. بیدەمێ هەڵنایە ڕووم

 قسممەیە بەو دەناسممێ؟ خممۆی لێممرە هممات هەرچممی بممۆ ئەوە. بشممۆرێن و بممن چڵكممن جارێممك و بشممكێ دەقیممان فێممرگەت جلەكممانی
 دادەنیشممت و دەیخوێنممدەوە شممەوێ هەممموو دەمممدی. هێنممابوویەوە و نەدابمموویێ نممامەكەی و شممكابووەوە بەخۆیممدا دی ئەوەنممدەی
 . دەكا كەم و زیاد لێ شتی دەمزانی. دەینووسییەوە سەرلەبەر

  
 خممۆی لە فارسممیی و كمموردی شممیعری دیمموانە دوو یەك چممونكە دەكمما، زیمماد لممێ شممیعرێكی چەنممد جممارێ هەممموو بممووم دڵنیمما

. دەكممردن الپەڕەی هێنممدێ سممەیری و لێكممدەكردەوە یەكێكیممانی و جممارە هەر نممامەكەدا نووسممینەوەی كمماتی لە و كۆكردبمموونەوە
 دەینووسییەوە؟ و دەیكەیەوە و دەیپێچییەوە و دەینووسی هەر چییە نوشتووە ئەو ئەلەمووت، ئەرێ گوتم

  
 . نییە بەتۆوە پێوەندی ئەوە گوتی بوو، تووڕە

 .دەبەم بۆی ئەمن بێنە نووسیوتە، و نامەیە ئەگەر جا گوتم 
 . نییە تۆوە بە پێوەندی دەڵێم: گوتی و كرد گرژ خۆی كتوپڕ و گەشاوە كرد هەستم پێشدا لە 
  وەختی چ تەواو، و گوتبایە پێت هەڵپەڕی، دەستتدا لە سەعات دوو ڕۆژە ئەو باشە گوتم، و تێكنەدا خۆم ئەمن 
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 شتە؟ و نامەنووسین
 

 و شمانیدایە لە چەكەكەی دڵخۆش و بەخۆ شایی. كردووە جوان جوان خۆی دیتم ئێوارێ. دەرێ چووە هەستا نەدامەوە، جوابی
 . دەچێ و دێ
 

 ناوچە؟ دەچیەوە ئەلەمووت، ها گوتم
 

 ...نووسیومە خۆم شانۆیەكە. بەشدارم شانۆیەكدا لە ئەمنیش. رێوڕەسمە ئەمشەو نا: گوتی
 

. رێوڕەسممەكە نەچموومە ئەممن. بەجێمهێشمت و سمەری نەكمردە سمەرم ئیتمر و بووم بێتاقەت لەخۆوە تۆزێك خۆم هەبوو شانسی
 لەوێ بمرادەرم دوو یەك بچمم لێبموو حەزم بموو، تەواو رێوڕەسممەكە كە. ببمووم بێمزار شمتە و رێوڕەسم لەو بوو دەمێك چونكە
 تما ڕووخمابێ، ئاسممان بڵێمی وەك هەسمتا گمرمەیەك خەڵمكەكە، ئماپۆرای بگەمە ئەوەی پێش. نەمدیتبوون بوو دەمێك ببینم،
 لە گەیشممتمێ، كە.... همماوار همماوار و هەرا بە بمموو و دا شممەوەكە تاریكممایی بە دڕی ئاگرێممك و دیممكە گرمەیەكممی داوە ئمماوڕم

 ....بوو دیكەیدا دەستەكەی لە نامەكەی و دەستێكەوە بە چەكەكەی. كەوتبوو قەراغەوە
 

 ٢١١٩ی دێسەمبەری ٢٩
 

----------------------------------------- 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

363 
 

 
 

 ١٠١٠: بابەتی ساڵی
 

---------------------------------------- 
 

 مەگری مۆنا، چیرۆکت بۆ دەگێڕمەوە
 
 و چمی مەالی دەگمرین؟ بمۆ چیمیە؟ لە گریانەتمان و شمیوەن ئەو چمی؟ مردنمی لێتمانە، ئاگمام نیمیە ئەوە ئەی من؟ مردووە؟ کێ

: بڵمێ و سمەرم ژوور بێننە مەالیەک گەرەکتانە ئێوە ئێستا و خوێندووە کەسم سەدان تەڵیینی و یاسین خۆم من چی؟ تەڵیینی
 واز مۆنمما، کچممم؟ چیممیە لە شممینگێڕانەت و بمماوکەڕۆ ئەو. نەمممردووم مممن بێممنن، واز نمما نممامەوێ ،نەمممگەرەک ...یااااااااااااسمین

 هێشمتا نەبموو، دایکمت کمات ئەو ئما، دایکمت،. گێمڕاویتەوە بۆیمان و کمۆنە حەکمایەتێکی ئەوە چمی؟ شمتی و چمی مەرگمی. بێنە
 نما مەبە، دایکمی گموتم ترسمام، پێشدا لە بۆچی نازانم شڵەژام، تۆزێک ئەمن بێ، دایکت بوو لێ حەزیشی دایکت، بە نەببوو
 کمات ئەو کە دایکت،. چووزانێ کێ نەبووی، دیار کوێوە هی  لە تۆ خۆ مەبە، دایکی نەمگوت دایک، بە مەبە گوتم وابێ پێم

 حەز تمۆ گوتی،. بێنە قسانە لەو واز گوتم ...دەنێم ناوی گوتی دایکت، ببێتە تا نەببووی تۆ یانی نەبوو، تۆ دایکی هێشتا
 بمڕییە چماوی و پێکەنمی. دەوێ خۆشمم بەربێمتەوە تمۆ داوێنی لە دێوەزمەیەکیش نەشمیالنە، کیژۆڵەیەکی نەک گوتم ناکەیت؟

 نما گوتی، و هەڵکێشا ئاخێکی. گیرسابۆوە تۆزاوییەکەوە جامە بەسەر دڵۆپ دڵۆپ و کردبوو پڕیشکەیەکی باران. پەنجەرەکە
 :خوێندبوومەوە لەمەوبەر ساڵ سی بزانم وەک خوێندەوە بۆ شیعرێکم من بیرمە لە نەگوت هیچی ئەو
 

 وچان بێ نەدیبا هەر بەیانی شەو ئەمشەو، خۆزگە
 ...نبەیا کیژی هەیلکەلی نەگرتبا ئامێزی لە قەت 
 
 ئەو ئەوجمار. نووسمراوە ئمێمە ئەمشمەوی بمۆ دەڵێمی هەر خۆشمە، زۆر شیعرە ئەو: گوتی و کردم سەیرێکی چاوییەوە گۆشەی لە

 همماتەران و وڕێممنە وەک زیمماتر مممن پێشمموو جممارەکەی بەاڵم خوێنممدبوومەوە، پێشممتریش کە خوێنممدمەوە بممۆ خممۆی چیرۆکێکممی
. نووسمیویەتی لەمەوبەر سماڵ چوار ئەو و، ئەمشەومانە باسی رێک دیتم خوێندییەوە کە کەچی چاوم، پێش هاتە پاتەرانێک

 ئیممانم وایە، گموتم، دەکمات؟ پێشمبینی شمت زۆر ئەدەبیمات دەزانمی تمۆ: گموتی. بەدفەڕیم خەریکی هەر ئەمن چیرۆکەکەدا لە
. نەکەوتمم ئەوە فریمای بموو دڵمدا لە هێنمدەم. نەگموت وام …ئیمانی چی؟ ئەو خۆی بەشێک بوو لە ئیممانی ممن …هێنا پێ
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 داهاتووممان چیرۆکمی لە بەشمێک مۆنما گموتی، کەچمی نەبموو، نەبوونیشمت و بوون لە خەبەرێک هەر نەببوویت، تۆ نا گوتت،
 ژیانممانە نهێنیمی هەرچمی نماوە ئەو نما گموتم. مۆنما دەنمێم نماوی بموو دایمک لە کە گموتی کێیە؟ مۆنا گوتم من. دەنووسێتەوە

 .نەکەی نهێنی باسی و بمریت دەبێ بوو، دایک لە ئەو کە ئیتر گوتی. دەکات ئاشکرای
 

 نهێنیمیەکم باسمی نیمیە ئەوە ئیمی نەگێمڕمەوە، چیمرۆکە ئەم تما نمامرم نماوەاڵ دەڵمێم من و مردووم وایە پێت تۆ کە ئێستایش
 .هاتوویت تۆ زانیم کەی بڵێم پێت با. مەگری مەگری،. چی حاڵی و چی نهێنیی نا کردبێ،

 
 دەسمت بە نمامەیەت ئەم کماتێ»: نووسمیبووی. کمردمەوە پەلەپەل بە. گەیشمت بەدەسمت نامەیەکم بوو، سێشەممەیەک ئێوارەی
 رووبمماری لەوبەری ئەمممن ئمماخر بممکەم؟ چ نەمممدەزانی. هاتوویممت تممۆ زانممیم دەسممبەجێ. «بممووەتەوە رۆشممن وەجاغممت تممۆ دەگمما،

 هێشمتا نایمت، نماوی کە شەوە ئەو. بوو دایکت ئەمجارە ئیتر. بوو لەوبەری دایکیشت. ئاگرەکە سنووری بڵێ تۆ. بووم ئاگرەکە
 بموو، سێشمەممە رۆژەیمش ئەو رێمکەوت بە جما. هێنایمت نماوی منمدااڵنەوە بەدفەڕییەکمی و پێکەنین دەم بە هەر. نەبوو دایکت
 نێمو وشمەی هەرچمی بمۆنی جانتماکەی گوڵەشمێعر، و گموڵەچیرۆک فێسمتیڤاڵی بمۆ هێنمابوو شمێعری و چیرۆک بۆنی هاتبوو ئەو

 پەلەی خێمرا. بمکەم مماچی تێمر نەکەوتمم ئەوە فریمای بموو، برسمی و شمەکەت هێنمدە بەاڵم دەهمات، لمێ دنیمای چیرۆکەکانی
 ئەو لەبمری. بپرسمە لێی دە دەحەسێتەوە؟ بێ من لەالی یەکێک چما چی؟ حەسانەوەی. بحەسێتەوە و بخوات نانێک بوو ئەوەم
 بیابمانێکەوە لە نەبمووم، باوکمت هێشمتا ممن شمەوە ئەو نما کمرد، چیمی شەوە ئەو باوکم بڵێ بپرسە لێی نووزەنووزە، و گریان

 تینموێتیم چۆڕانمد هەڵمم و نما پێموە دەممم جاران سێ دوو بێ بڕوات. زواڵڵ کانیاوێکی سەر کەوتبوومە کوتوپڕ و هاتبوومەوە
 پێموە دەممم ممن. نەدەبمووم پماراو ممن بوو، پەیدا لێ قووڕەقووڕی کانییەکە چاوگی. دەیحیالند یەکبەخۆی دەشتەکە. نەدەشکا
 چ باسممی نممازانی تممۆ. ناشممکێ دەی. نەشممکا هەر تینمموێتییەکەم نمما نەدەهممات، سمموکناییم. دەیگرمانممد دەیحیالنممد، ئەو و نممابوو

 بووبێمت هەتمڵە لێ ڕێی بیابانەکاندا و شۆرەکات لە سااڵنێک کە سەرگەردان و شەکەت رۆحێکی تینوێتیی. دەکەم تینوێتییەک
 تمایبەت خمودا بڵمێ تمۆ نمازانم و سروشمت کە کانیاوێک. کەوتبێ کانیاوێکدا بەسەر ئاوا کرابێ، موعجیزەیەک وەک کوتوپڕ و
 و نەخنکماوە کانیاوێکمدا لە کەس همی  ئێسمتا تما گوتیمان بمنێمژن، لەوێمدا و بم نوقم بوو لێ حەزم. خوڵیاندبێ ئەویان بۆ

 کمموێری کەس مممن کانیمماوەکەی. دەکممرێنەوە کمموێر هەممموو کانیاوەکممان رۆژێ سممبەی. دامەهێممنە بممۆ بەزمەشمممان ئەو نەنێممژراوە،
 خممواردن لە بێزیشممی تەنممانەت و خمموارد تێممری ئەو زوو زۆر. تینمموو مممن بمموو، برسممی ئەو چممی؟ کمموێرکردنەوەی. نەدەکممردەوە

. بموو پمڕ دڵمم. دا سمەروچاومدا بە خمواردنەکەی هەمموو بخموات، دیمکە پمارووی یەک تەنیا کردەوە خوڵیم دیسان کە. هەستا
 خمۆ. گریمام من بەاڵم. دزێوە و قێزەون چەندە رەزاگرانە، چەندە ناشیرینە، چ دەگری کە نەدیتووە پیاوت تۆ جا ئا،. گریام

 هممی  بەتممایبەتی کەس. نەدیتبمموو چمماومەوە بە فرمێسممکی کەس ژیانمممدا لە بممۆیە دێ، لممێ ئمماوای دەگممری کە پیمماو دەشمممزانی
 هەال هەال. کمرانەوە یەک بە یەک رۆحمم نێمو ساڵەی دەیان گرێی و گریام. گریام شەوە ئەو کەچی بگریم، نەیدیتبووم ژنێک
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 هماتمەوە وەخمۆ کە دواتمر رۆژێک چەند. بوو ناخم هەرەسی قرچەی ئەوە چی؟ گریانی. نەبوو گریان ئەوە زانیم دوایی. بووم
 رووخمان نەمزانیبموو ممن. نەمزانیبموو. بموو لەناکماو ڕووخمانەکە. نەدەگمرت خمۆم. بوو گەورە هەرەسێکی و ڕووخان ئەوە زانیم
 نەیدەهێشممت کانیمماوەکە بە گەیشممتنەوە هیمموای و خەیمماڵ هەم داروپەردووەکەشممیدا بممن لە کەچممی ڕووخممام، ئیتممر بەاڵم. چیممیە
 نما پێکێمک، و بمووم تمۆ هماتنەوەی چماوەڕێی من. مەرگەوەیە سەرووی لە پلەیەک سەد ڕووخان. چی شتی و چی مردنی. بمرم

 رۆژێ سمبەی ئەوەیە نمۆرەی جما. دەکەم بمۆ چیمت باسمی ممن نمازانی تمۆ بەڕاسمت خمۆ ئەرێ. خۆم کانیاوەکەی ئاوی لە قومێک
 و کانیمماو و رووخممان و مەرگ بڵممێن و هەڵبەسممتن بممۆ بوختانمممان هەزار و بممکەن ڕاڤە وشممانە ئەم بممێن وا شممتی و ڕەخنەگممر
 تمۆ گیمانی بە نما دەزانمن؟. چیمیە مەرگ نمازانن هەر خمۆ بکەن؟ چ نەکەن ئەوە بێکارانە ئەو. بکەن وا با دەی …و تینوێتی
 ئەتمۆ نەیمدەزانی سروشمتیش تەنمانەت و نەکردبمۆوە تمۆ هماتنی لە بیریشی کەس هێشتا و هات دایکت کە رۆژەیش ئەو کچم،
 دابموو بڕیماری شمەوە ئەو کە دایکمت. زینمدوون بەسمەر هەر کەس زۆر گموتم کمرد، مەرگم باسی تۆزێک من رۆژەیش ئەو دێیت،
 مەبەست؟: گوتی بێ، دایکت ئیتر

 
. دی هیچمی و زینمدوون بەسمەر ممردوویەکن، دەژیمن، پمێکەوە سەرشمانیان ئەرکمی وەک تەنیما سمااڵنێک ژنومێردانەی ئەو گوتم
 چەنمدە ئەو کمات ئەو دەزانمم ئێستا ئەوە ئەمن جا. نادرێتەوە لێک فەلسەفەیەک هی  بە مەرگ. بێنە فەلسەفە لە واز گوتی

 دەفمتەری پەڕ پەڕ دەمزانمی تەنیما کە نەخوێنمدەوارێک،. تینموو نەخوێنمدەوارێکی چەندە ئەمنیش و بوو گەورە فەیلەسووفێکی
 پەڕ پەڕ دەتوانیممت مممرۆڤ، بمموویتە ئەگەر. بە مممرۆڤ مەبە، خوێنممدەوار گمموتی، ئەو. دی هیچممی و هەڵممدەمەوە جەسممتەیەک
 لەنێممو مێشممکی و ئمماژەڵێکە هێشممتا. مممرۆڤ نەبممووەتە نەکممرێ پممێ ئەوەی پیاوێممک هەر. هەڵممدەیتەوە ژنێممک رۆحممی دەفممتەری
 ممن ئیتمر کە کمردوومەوە دڵنیمای دایکمت کچمم، مەگمری بمۆیە. نامریمت تمۆ ئیتمر گموتی. مرۆڤ بە کردمی شەوە ئەو. گەڵیدایە

 پێیمان. دەبەن کموێم بۆ بڵێ دایانناوە؟ چییە تابووتە ئەو. شانیان سەر مەمخەنە بڵێ پیاوانە بەو. بێنن مەال لە واز. نامرم
 … دەگێڕمەوە چیرۆک نییە ئەوە نەمردووم من بڵێ بڵێ،
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 شەڕ و ئاشتی
 

 تۆلستۆی نووسینی
 

 ماندوویەتیم ساڵێك بەرهەمی تازەترین
 

 دەبێت چاپ زوانە بەو
 
  دڵتە؟ بە نووسیوە، بۆ پێشەكییەكشم كورتە ئەم
 

 پێویست شەڕێكی و وتەیەك
 

 گەالنمی بەخمتەوەر، گەالنی دەڵێم، ئەوەندە. دەدوێ خۆی ڕۆمانەكە. بگرم خوێنەر كاتی دوورودرێژ، پێشەكییەكی بە نامەوێ
 شممێوەكاری زمممانی بە مۆسممییا، زمممانی بە ئەدەب، زمممانی بە زمانێممك، هەممموو بە خۆیممان مێممژووی پێگەیشممتوو و تێگەیشممتوو
 و دەگێمڕنەوە میللەتمان بمۆ ئازارەكانیمان و دەسمەلمێنن دنیما بمۆ نیشتمانەكەیان و میللەت مەزنیی ڕێگەیەوە لەو و دەنووسنەوە
 و ئمازایەتیی و دەكەن وێنما بمۆ خۆیمانەوە گۆشمەنیگای لە خوێنڕێژییەكانیان و كاولكاریی و پەالماردەر و داگیركەر ڕوخساری
 لەو و ڕەنگممین تممابلۆی و شممانۆگەری و فممیلم و ڕۆمممان سممەدان هەوێنممی دەكەنە نیشممتمانەكەیان بەجەرگەكممانی ڕۆڵە گیانبممازیی

 بممۆ چییممان ڕەشممەكاندا ڕۆژە لە ئەوان كە دەڵممێن، دنیمما بە هەمممیش و واڵتەكەیممان داهمماتووی نەوەكممانی بە هەم ڕێگەیەشممەوە
 .كردووە نیشتمانەكەیان

 
 گۆڕەپممانی ڕۆمانەكممانی مەزنتممرین لە یەكممێكە" ڕووس شممیعری رۆحممی" یممان" ڕووس ئیلیممادەی" دەگمموترێ پێممی كە ئاشممتی و شمەڕ

 .جیهان ئەدەبی
 

 و هەڵمماڵم لمێ قۆڵی ئەمنیش و بگرێ وەئەستۆی ناوەندێك دەكرد ئارەزووم دڵ بە خوێندەوە، ئاشتیم و شەڕ ڕۆمانی كاتێك
 و دەداوە ئاشممتی و شممەڕ لە ئمماوڕێكم كە جاروبممارەش وەردەگێممڕا، چیخممۆڤم كممۆبەرهەمەكەی كە سممااڵنەدا لەو. كمموردی بممیكەمە
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 چیخمۆڤ لە كە. بمێ تەواو نەممابوو چیمی یەكەممی بەرگمی داوە، ئاوڕم وەختێك تا كوردی؛ دەكردە ئەویشم الپەڕەیەكی چەند
 و كردبمووم نموقمی ئماوا خوێنمدنەوەكەی ڕۆمانەی ئەو. بكەم ماندوو پێوە خۆمی و بكەم تەرخان بۆ كاتی دا بڕیارم بوومەوە،

 ئاگمام دیسمان وەرگێڕانیشمیدا لە كردبووم، نوقمی بێبن دەریایەكی گێژەنی وەك و بردبوومی خۆی لەگەڵ بەخوڕ شەپۆلی وەك
 ئەم نووسمینی لە تۆلسمتۆی شمێوازی چمونكە. بمووم ماندوو پێوەی. كردم شەكەتی بڵێی تا بەاڵم نەدەما، دەوروبەرم و خۆم لە

 فرممانی و هەڵكێشماون یەك لەبەر ڕسمتەی چموار سمێ، وایە جماری. داڕشمتوون قمورس زۆر ڕسمتەكانی. جیاوازە زۆر ڕۆمانەیدا
 و وردە بە لەگەڵمی زۆر دەبمێ. نمامۆیە ڕسمتەیە جمۆرە بەو تۆزێمك كموردی زممانی سروشمتی. كۆتایی كەوتووەتە یەكەم ڕستەی

 ئەوا بمكەیەوە، سمادەتریان و دەربێنمی یەكیمان لەبەر و بشمكێنیت ڕستەكان داڕشتەی و پێكهاتە ئەگەر چونكە. بیت لەسەرخۆ
 خموێنەری بۆ ڕستەكان ئەوا نەبیت، وردە بە و بەكاوەخۆ لەگەڵیشی زۆر ئەگەر دەگەیەنیت، نووسەر شێوازی و ستایل بە زیان
 لە ئاگممام هەمممیش و بپممارێزم نووسممەر شممێوازی هەم داوە؛ خممۆمم هەوڵممی هەممموو ئەمممن لەوەدا. دەبممن نمماخۆش و نممامۆ كممورد

 بەر دەیمخەنە دەقەی ئەو نەبمێ، خۆیمان خموێنەری لە چاوێكیمان سمیلەی ئەگەر نووسمەر و وەرگێمڕ چمونكە. بێ كورد خوێنەری
 نیمیە، واتایە بەو ئەوە هەڵبەت. دەنێ بەالیەوە و دەبێ شەكەت و بێزار خوێنەر كە دەبێت، ئاڵۆز هێندە جار زۆر دەستیان،

 لمێ بیركمردنەوەی مەودای و بكەیمن خموێنەریەوە دەممی بە و ئاممادە و سادە و چەور پاروویەكی بكەینە شتێك هەموو ئێمە كە
 .ببڕین

 
 دارێكممم كممارەش بەو هیمموادارم. كممورددایە خمموێنەری لەبەردەسممتی ئەدەبیممات شمماكارەكانی گەورەتممرین لە یەكێممك ئەوە ئێسممتا،
 .كردبێ میللەتەكەمم ئەدەبی و زمان خزمەتێكی و بەردێك سەر خستبێتە

 
 پێویست شەڕێكی

 
 ممیللەتە ئەم نووسمەری و وەرگێمڕ هێنمدێ گۆیما دەبیسممەوە و دەبمێ سەیروسمەمەرە بۆچموونێكی لە گوێم لەوێ لێرەو ماوەیەكە

 و نمادەن بەفیمڕۆ كتێبخوێنمدنەوە بمۆ خۆیشیان بەنرخی كاتی و بن پاراو و پوخت زمانێكی فێری نەیانتوانیوە كە بەاڵلێدراوە
 لێمممان و قەڵەم داوەتە پڕیممان و زانیمموە دەرفەت بە هەلیممان ئیتممر و بمموون فێممری قوتابخممانە لە كە ڕازیممن بەوەنممدە هەر

 و نەمماوە بماوی ڕەسمەن زممانی: دەڵمێن و دەخموێنن الوانمی گموێی لە و دەكەن بانگەشمەی ئەوانە وەرگێمڕ، و نووسمەر بوونەتە
 .بكرێتەوە سادە زمان پێویستە

 
 زممانێكی ئەوەیە مەبەسمتیان ئەگەر! دەرهێنماوە؟ عەتار كام قوتووی لە ڕەسەنەیان زمانی دەستەواژەی ئەم نازانم هەر جارێ

 ئەو بمزانین بڵێن پێمان با نەماوە، باوی ئیتر دەوڵەمەند و ئیدیۆم و وشە پڕ و لەبار و ڕەوان و خۆش كوردیی خەستوخۆڵی
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 بەڕێمزانەم لەو كەس دوو یەك وەرگێمڕدراوی و نووسمراو ئەممن ئەوەیە خمۆش جما كمامەیە؟ دەكەن باسی ئەوان سادەیەی زمانە
 چممونكە نمماهێنم نمماوی بەاڵم دادەنممێمەوە، بەڵممگە وەك لێممرەدا سادەنووسممینەكەیان نممموونەیەكی ئێسممتا و كەوتممووە بەرچمماو
 بەردەسمتیانەوە میمدیای هێنمدێ سمایەی لە كە چەوتە، بۆچموونێكی شمەڕی نیمیە، كەسمەكان شمەڕی نووسینە لەم من مەبەستی
 .دەدۆزنەوە بۆ كڕیاری و دەدەن پێ پەرەی خەریكن

 
 دەخمۆن نان پەلەپەل بە ئەوانەی" بنووسێ ئەوەی بری لە ڕۆژنامەیەكدا لە زمان سادەكردنەوەی بانگەشەكەرانەی لەو یەكێك
 و كمردووەتەوە سمادە سمەرەوەی ڕسمتانەی ئەم هماتووە دەبمن، قەڵەو دەخمۆن نمان خێراخێمرا ئەوانەی بڵێین یان دەبن، قەڵەو

 كمماڵوی ئێمموە دەی". دەدا ڕوو تێممدا كێشممیان زیممادكردنی دەپەڕن،تێمم خێممرادا نممانخواردنی پرۆسممەی بە ئەوانەی: "نووسممیویەتی
 ئەوەیە مەبەسمتی" داوە ئەنجمام مردنمی پرۆسمەی سماڵە شمەش بماوكم" یمان ئماوایە؟ زمان سادەكردنەوەی قازی، بكەنە خۆتان
 .سادەكردنەوەی نەك زمانە، شێواندنی ئەوە. مردووە ساڵە شەش باوكی

 
 ،"دەبمێ تینمووی زوو زوو ممرۆڤ هاوینمان" بڵمێ ئەوەی بمری لە زممان، سمادەكردنەوەی بانگەشەكەرانەی لەو دیكە یەكێكی هەر
 ممرۆڤ هاوینانمدا، لە: نووسمیویەتی و كمردووەتەوە سمادە و نموێ بۆمانی و بووە سواو و كۆن و پێچەاڵوپێ  پێ ڕستەیەی ئەم

 ".دەبێ تینووبوون زوو دووچاری
 

. دەدات لمێ لەڕادەبەدەرممان خەسمارێكی ئەدەبیمات زممانی بەتمایبەتی زممان، رووتكمردنەوەی و ئیمدیۆم داڕنینمی لەوەش، جگە
 و سمماویلكە و كەم پممێ خوێنەریممان نممابێ نووسممەر و وەرگێممڕ. زمممانە چێممژی كوشممتنی و زمممان مرانممدنی خەسممارانە لەو یەكێممك
 دەمیمیەوە بە و خۆشمەكراو پماروویەكی بكەمە بۆ شتێكی هەموو بم ناچار ئەمن تا نییە ساوا منداڵێكی خوێنەر. بێت كەمتوانا
 ئەگەر خموێنەر. بەدواداچموونە لە حەزی هەممیش و هەیە بیركردنەوەی توانای هەم كتێب، دەداتە دەست ئەوەی بەڵكو بكەم،

 وشمەدانێكی لە نەبمێ هەر و هەڵمدێنێ مانماكەی رسمتەكەدا داڕشمتەی و پێكهماتە لە دڵنیماییەوە بە ببینمێ، نمامۆش وشەیەكی
 تموانیبێتم ئەممن هیموادارم كە خموێنەرە، زممانی دەوڵەمەنمدبوونی یارمەتیمدانی ئەوەش و دەبێت فێری و دەگەڕێ بۆی كوردیدا
 .كەوم سەر تێیدا

 
 باسەكەمان سەر بێینەوە با
 

 فێمری باشمی بە كموردی، زممانی جۆراوجۆرەكانی ڕەهەندە لە قووڵ وردبوونەوەی و بەردەوام خوێندنەوەی سۆنگەی لە ئەوانەی
 سادەنووسمین و، سمادەترە دەبمێ پماراوتر و پوخمت چەنمدی زممان دەزانمن بماش پماراوە، و پوخمت نووسمینیان و بموون زمانەكە
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 ڕۆژنممممامە، لە و، خوێنممممدووەتەوە قوتابخانەیممممان دەرسممممییەكانی كتێممممبە تەنیمممما كەسممممانەی ئەو بەاڵم گەورەیە، هممممونەرێكی
 لەوێ لێمممرەو دیكەیمممان الپەڕەیەكمممی چەنمممد پەلەپمممڕووزێ بە و دامەزراون چەشمممنە لەو شممموێنێكی و ڕادیمممۆ یمممان تەلەفزیمممۆن

 لە ڕقیممانە دەكەن، بەخێممو خۆیممان خەریكممن میدیایەكممدا بمماڵی بممن لە و قەڵەم داوەتە تاویممان بەپەلەپەل و خوێنممدووەتەوە
 فێمری ناشمیانەوێ و نەبموون كموردی شیرینەی زمانە ئەو فێری خۆیان چونكە جا خۆشئاواز، و ڕەوان و گۆڵ و گرێ بێ زمانی
 لە و نووسمینە ئەم پێشمووی دێمڕی چەنمد لە لە. دەفرۆشمن وشەكان بە شەڕ وێنە بۆ و دەگرن زمانەكەمان بە بیانوو دێن بن،
 لە دڵنیماییەوە بە نەزانمی، ماناكەیمت و هاتیمت وشەیەك تووشی ڕستەیەكدا لە تۆ كە كردووە، باسم دیكەیش جێیەكی چەند

 نمموێ وشممەیەكی و دەكەی هەنبممانەبۆرینەدا و خمماڵ فەرهەنگممی بە سممەرێك نەبممێ هەر دەگەی، تێممی هەر ڕسممتەكەدا پێكهمماتەی
 مەرجەی بەو هەڵممبەت زەرەر، نەك كممردووە قازانجممت لەوەشممدا و دەیممانزانی زاراوانەی و وشممە ئەو خەرمممانی سممەر دەخەیممتە

 .نەگرتبی بەرۆكی شارچێتی دەمارگرژیی
 

 سممەرمان هممی ..." و دلممیڤەر ئممۆڤەر، شممەڵتەر، سممەنتەر،" وەك دەبممین، بیممانی وشممەی دەیممان فێممری ڕۆژانە ئممێمە باشممە، ئەرێ
 و شمممار دەرەوەی دیمممكەی نممماوچەیەكی و مەڵبەنمممد وشمممەیەكی تووشمممی كە بمممۆچی ئەی هەڵنمممابەزینەوە، پێیمممان و ناسمممووڕمێ

 كمممردبێین لمممێ تەقەیمممان ناكاوێمممك لە وەك زمانەكەممممانە، ڕەسمممەنی وشمممەیەكی دەشمممزانین و دەبمممین خۆممممان كەوشمممەنەكەی
 جەهمالەت نیشمانەی لە جمگە خۆممان شارەكەی دەرەوەی دەستەواژەكانی و وشە لە ڕقلێبوونەوەیە ئەو بۆچی؟ هەڵدەبەزینەوە؟

 بممۆ دیممكەی واتممایەكی چ دەبممێ نەزانممانە خۆبەئمماقڵزانینێكی و بەرچمماوتەنگی لە جممگە هەیە؟ دیممكەی مانممایەكی چ نەزانممین و
 دیمكە زمانەكمانی وشمەی هەزاران دەڵمێن وەك و سمەدان سمااڵنە ئینگلیمزی زممانی ئەوەتما بمدەینەوە؟ لێمك چمۆنی و بدۆزینەوە
 وەربگمرێ؟ دیمكەوە مەڵبەنمدەكانی و نماوچە و بەش لە خۆممان زممانەكەی وشمەی نمابێ ئمێمە شارەكەی بۆچی ئەی وەردەگرێ،

 چی؟ لەپای دوژمنایەتییە ئەو
 

 دەبمێ فراوانتمر بیركمردنەوەی ئاسۆی بێ، بەدەستەوە زیاتری دەستەواژەی و وشە چەندی مرۆڤ سەلماندوویانە لێكۆڵینەوەكان
 بەرۆكممی نەگبەتیممیەك ئممێمە كەچممی بپێكممێ، خممۆی ئامممانجەكەی و بیگەیەنممێ و دەربڕێممت خممۆی مەبەسممتی باشممتر دەتمموانێ و

 شممارەكەمان ڕەسممەنایەتیی لە نەكمما بممین، هممی  فێممری پتممر خۆمممان گەڕەكەی وشممەیەی چوارسممەد لەو نمماكەین حەز و گرتممووین
 .داببڕێین

 
 بێ لەسەرخۆ و پشوودرێژ دەبێ ڕۆژمانە ئەم خوێنەری
  زمانەكەیانەوە بە خۆیان كە خوێندەوارانەدا، ئەو سەری سایەی لە بەتایبەتی و سۆشیالمیدیادا تەوژمی لە ئێستا مخابن
  كردووە كارێكی و، كێشاوە نووسیندا جۆرێكی و شێواز هەموو بەسەر باڵی ڕۆژنامەنووسانە زمانێكی نەكردووە، ماندوو
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 ئەدەبیمی زممانی گشمتی بە و مانمادار و قمووڵ زممانی تماقەتی و بگرێمت ڕووكەشمانەوە سمواوی زمانێكی بە خوو كورد خوێنەری
 هەمموو ئەدەبیاتمدا لە زمان. قووڵبوونەوەیە و بیركردنەوە زمانی ئەدەبیات زمانی چونكە گەورەیە، مەترسییەكی ئەوە. نەبێ

 دەقممی خمموێنەری بممۆیە. نیممیە مممردوو زمممانێكی ئەدەبممی زمممانی ئیتممر و دەبممێ چمماالك و گەڕ دەكەوێممتە جومگەكممانی و ڕەهەنممد
 .هەبێ زمان لە دیكەی چاوەڕوانییەكی پێویستە جیهانن، ئەدەبیی شاكاری كە دەقانەی ئەو بەتایبەتی ئەدەبی،

 
 ئەدەبممی دەقممی. ڕووبەڕوویممن ئەدەبممی دەقێكممی لەگەڵ دەخمموێنینەوە؛ ڕۆمممان خەریكممین ئێسممتا ئممێمە بممێ، لەبیممر ئەوەمممان بمما

 و گەڕەك لە كە دەبمێ، دەستەواژانە و وشە ئەو تووشی كاتێك خوێنەر. مەسەلە و پەند و نەستەق قسەی و ئیدیۆم چنراوەی
 زممانی دووتوێی ناخرێنە یان نراون، بەالوە یان ئەواندا شارەكەی ڕۆژانەی قسەكردنی لە و ناهێنرێن بەكار خۆیان شارەكەی
 و وشمە ئەو بڵێ و هەڵبەزێتەوە سێڵ سەر برێشكەس وەك و بپرینگێتەوە ئەوەی بری لە دەیانبیستێ، جارە یەكەم و ڕۆژانەوە
. خممۆی زمممانەكەی دەوڵەمەنممدكردنی بممۆ بزانممێ دەرفەتێممك و هەل بە ئەوە پێویسممتە كوردسممتانن، مەڵبەنممدی كممام ئممی واژانە

 .كردوون شەرحم پەراوێزدا لە بن، نامۆ لەوانەیە ئیدیۆمێك و وشە كە كردبێ هەستم جێیەك هەر لە هەرچەندە
 

 .وەرگرن جیهان ئەدەبییەی شاكارە لەو چێژ من وەك ئێوەیش هیوایەی بەو
 

 ئاشتی و شەڕ خوێنەری بۆ پێویست شتێكی
 

 هێرشمی دووەم پماش ڕووداوەكانی و ڕووسیا سەر بۆ ناپلیۆنە هێرشەكەی دوو باسی ڕۆمانە، ئەم گرینگی هەرە بەشێكی چونكە
 لەم مێژوویمی زانیماریی وردە هێنمدێ نەبمێ هەر پێویسمتە خموێنەر فەرەنسما، بەرەو مۆسمكۆوە لە نماپلیۆن ڕاكردنمی و ناپلیۆن
 كە ،"بێموێنەدا كتێبێكمی لە نماپلیۆن" نماوی بە وەرگێمڕاوە نماپلیۆن لەبمارەی وردەكماریی پڕ كتێبێكی وەرگێڕ،. هەبێ بارەیەوە
 دوو بەتممایبەتی و نمماپلیۆن لەسممەر زانیممارییەكی هممی " ئاشممتی و شممەڕ" خمموێنەری ئەگەر. كممردووە چمماپی ڕۆژهەاڵت دەزگممای

 خەیماڵی لە بەشمێك وەك ڕۆممانەكەی ڕیالیستییەی و مێژوویی تەواو بەشە ئەو ڕەنگە ئەوا نەبێ، ڕووسیا سەر بۆ هێرشەكەی
 .وەردەگرێ لێ هەر خۆی تایبەتی چێژی حاڵەتەشدا لەو كە چاو، پێش بێتە نووسەر

 
 و خەنممی زمانەكەمممان تممازەی وشممەیەكی هەر فێربمموونی بە و، بمموێ خمۆش خۆمانمممان زمممانەكەی وشممەیەكی هەممموو دەبممێ ئمێمە

 .بین شاگەشكە
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ١٥
 

----------------------------------------- 
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 ئەو رۆژانەی نیشتمان مانگا بوو
 

 ئەو. دانمابوو خمۆی پمێش لە جمگەرەی پاكەتێكی و سوی  و مۆبایل دانیشتبوو، مەچكۆ چایخانەی لە. دیتمەوە دواتر سااڵنێك
 خموویەكی وەك دەبموو، تەواو جمگەرەكەی هەر و هەباسماغا مزگەوتی سەوزەكەی كۆڵەكە دابووە پاڵی كە كەوتەوە بیر رۆژەم
 و دەكمرد تەڕ پەنجەیەكمی سمەری حاسمتەمێك بە دەگێمڕا، كەیتووتنە قوتووە بۆ دەستی بووبێ، گەورە پێیەوە منداڵییەوە لە

 . دەكرد تێ تووتنەكەی و دەكردەوە لێ پەڕێكی
  

 بە بكما، سمەیری ئەوەی بمێ و بمادەدا سمەری هەردوو و دەكمرد تەڕی چەپ بۆ ڕاستەوە لە زمانی نووكی بە و دەیپێچاوە ئینجا
 هیچمممی هەڵیمژیممموە دووكەڵەی لەو دەتگممموت هەڵدەكێشممما، ئممماخێكی ممممژەوە یەكەم دەم بە و دایدەگیرسممماند شمممیارتە چڵێمممك

 زیمادی دووهێنمدە و بمووە تمێكەڵ هەناویشمی دووكەڵمی دەكمرد هەسمتت دەرێ، دەداوە دووكەڵەكەی كە كەچمی دەرێ، نایەتەوە
 .كردووە

  
 لە خۆممممانن، هاوزمممانی و بممرا و خوشممك ئەوانە گمموتی، بمممابم. دابەزیممن پاسممەكە لە دوو دوو و یەك یەك كە بمموو ئێمموارە

 و گەرمممێن دەگمموت هەر بەشممەیان بەو بەتەمەنەكانمممان كوردسممتان، باشممووری نەیممدەگوت كەس ئەودەم. همماتوون گەرمێممنەوە
 دەڵممێن هەر پیرەكمان ئێسمتاش. كوێسمتان دیموی دەچممە ئەوە دەیمانگوت. كوێسمتان دەگموت ئێمەیمان بەالی گەرمێنمیش خەڵكمی
 سمێیەم ئەوە ئەمن گوتی، و پێكەنی. نیگەرانی لە پڕ نیگایان و شەكەت و ماندوو هەموو دابەزین، كە جا. ئەمدیو و ئەودیو
 .دەدەم كۆڵەكەیەوە بەم پاڵ جارمە

  
 چۆن؟ گوتم،

  
 ئەوە نمازانم ئیتمر. ممزگەوتە ئەم هماتوومەوە هەر پێشمووش جمارەكەی هەردوو. بموومەتەوە ئماوارە جار دوو پێشتریش :گوتی
 . دێمەوە دیكەیش جارێكی چەند یان دەبێ  جارم دوا
  

 دەچمم. بمدۆزمەوە كارێمك بمڕۆم دەبێ. دەڕۆم گوتی دوایی و گیرساوە لەوێ رۆژێك چەند و ماڵێ هاتەوە من لەگەڵ شەوە ئەو
 .كردبێ كارێكی هی  پێشتر وێنەدەچوو دەبوومەوە، ورد پلی و دەست لە هەرچی. دەكەم كارێك
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 دەزانی؟ پیشەیەك چ: گوتم 
  

 .گاوان یان شوان، بە بمگرێ یەكێك بەشكم دێهاتانە، ئەو دەچمە. نازانم وا شتێكی هی  :گوتی
  

 دوور دوور نیگمای دەدا، جمگەرەكەی لە ممژی جمارێكی هەر و، ببوون ماشوبرینجی سمێڵی. نێوچاوانی هێنابووە جەمەدانییەكەی
. دانەنممێ نیگممای فڕینممی بممۆ سممنوور شممتێك هممی  و بممن نیگممای بەرگممری و بەرهەڵسممت نەتمموانن دیوارەكممان بڵێممی وەك. دەفممڕین
 .دەگەڕا لێوی لە تاڵ زەردەخەنەیەكی پێبكەنێ، چارەنووس و ژیان سەرتاپای بە وەك لەبەرخۆیەوە جاروبار

  
 باوكیشمم سمەرباری ژیانممدا لە گموتی بەاڵم بمێنێمتەوە، ئمێمە لەگەڵ و هەمانە هەژارانەیەی نانە بەو بێ قانع هەوڵدا زۆرم

 .بدۆزەوە بۆ كارێكم دێ، شك پێ كەسێكت ئاشنایەك، ئەگەر. خوارێ ناچێتە گەروو لە كەسم نانی نەبووم،
  

 سمەوزەڵێی گیرفانیانمدا لە ئەسپێ و بوون نووسەر و شاعیر هەموو دەمناسین، ئەوەی. وێكهات لێ ئاسمانم سەری قسەیە بەو
 و زۆر بە كمردم، لمێ ممااڵوایی كە بەیمانی سمێیەم. نمابەم شمك كەس بمێ بمڕوات گموتم، و داخسمت شمەرمەزاریم سەری. دەگوت
 .دەبێ پێویستت رێگە بۆ گوتم نا، گیرفانی لە شتێكم زۆرداری

  
 بموو، خۆی وێنەی وێنەكە بەاڵم نەكرد، خۆم چاوی بە بڕوام پێشدا لە دیت، گۆڤارێكدا لە ناویم كە دواتر ساڵێك دوازدە دە

: گمموتم لەبەرخممۆمەوە بممۆچی نممازانم. نەمممابوو لەبیریشممم هەر سمماڵەوە لەو و گوتبممووم پێممی وا بمموو نمماوە ئەو هەر نمماوەكەیش
 هەر نەكمرد؟ سمۆراغێكم جماران لە جارێمك بمۆچی ئەممن ئەی ممن، ماڵی رووبكاتەوە كرد شەرمی كە كابرایە ئەو باشە، ئەرێ
 سمەرنجی زۆر چیمرۆكەكە. نیمیە خمۆی كموڕی لە ئاگمای باب قورسە، هێندە ژیان: گوتم و هێناوە پاساوێكم دەستبەجێ خۆیشم

 شمەوەی سێ ئەو چۆن كە خوارد خەفەتیشم بەاڵم بوو، بەدڵ زۆر نووسینەكەیم شێوازی و ناوەڕۆك و ناو بەتایبەتی راكێشام،
 بمۆ نووسمەرم؟ ئەمنیش نەیگوت و نەهێنا هەر خۆی وەسەر كەچی ئەدیبم، و دەنووسم شیعر ئەمن دەیزانی سوور بوو، ماڵم لە
 بڵێممی وەك نەكمرد قسمەی جممۆرێكیش هەر نەكمرد، باسیشمی هەر سممەیرە بەاڵم نمازانم، دەهمات؟ لەدەسممت همیچم گوتبمایە، وای

 چمۆن ئماوا نووسمەرێكی كە دەخوارد لەوە خەمم چیرۆكەكەیەوە، خوێندنەوەی بەدەم. بێ واش شتی و كتێبخوێندنەوە لە حەزی
 بیناسمم ئەوەی بەبمێ بمێ، هەرچۆنێمك بكا؟ پەیدا نانێك پارووە ئەوەی بۆ بلەوەڕێنێ مااڵت و مەڕ بچێ دەكردەوە لەوە بیری
 و پەڕ جمگەرەی ئەمجمارە بەاڵم بموو، لەپمێش تەڵخمی چایەكی مەچكۆ چڵكنەكەی و كۆن قەنەفە لەسەر دیتمەوە، كە. رۆیشت
. دانمابوو لەسمەر چەرخەكەیشی و مارڵبۆرۆ پاكەتێك مۆبایلەكەیەوە هەردوو و سەیارە سویچی تەنیشت لە. نەدەكێشا تووتنی

 . ناسیمەوە زوو زۆر



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

373 
 

 تەنیشممتی لە. راكێشممام سممەرنجی زۆر سمماڵێیش ئەوێ هەر كە هەبمموو، لممووتی پەڕەی و چمماوی مممابەینی لە گۆشممتی خمماڵێكی
 بماریكەلەكەی ڕەشمتاڵە كوڕە كە. نەیناسیمەوە. ئەستاندمەوە ساڵوی حاستەمێك بە و كردم سەیرێكی چاو سیلەی بە دانیشتم،
 ورد لممێم كممرد هەسممتم بێممنە، بممۆ ئمماوێكم گمموتم ئەمممن و قمماوە؟ شممیر؟ نیسممكافە؟ ئمماو؟ دەوێ؟ چیممت: گمموتی و هممات چایخممانە
 چایەكیشمم گموت، كموڕەم بەو ئماوەكەوە دەبە سمەری بمادانی دەم بە دانمرا، پێش لە ئاوەكەم كە. كرد گێل لێ خۆم. بووەتەوە

 . بێنن بۆ قاوەیەكی كرد داوای ئەویش. بێنێ بۆ
  
 لەسمەریەك گۆڤمار و كتێمب كۆمەڵێمك كە  خمۆی تەنیشمت بەتماڵەكەی كورسمییە لە بمرد دەسمتی دانما، پێش لە قاوەكەیان كە

 پتمر الپەڕە هێنمدێ لەسمەر دەكرد هەستم و هەڵدانەوەی بە كرد دەستی و هەڵگرت گۆڤارێكی ئەون، ئی دیاربوو و دانرابوون
 یمان بناسمێنمەوە پمێ خمۆمی نەممدەزانی. هەڵیمدەداتەوە جما دەخموێنێتەوە لێ پەرەگرافێكی یان رستە چەند دیارە و دەوەستێ

 سمیلەی بە دەكمرد هەسمتم جارێمك نە هەرجمار چمونكە نما؟ یمان بكما لێ پرسیارم نەیدەزانی بوو، دوودڵ بوو دیار ئەویش نا؟
 بمبماتەوە و بكما خموڵكم دەبمێ و لەسمەرە قەرزێكی لێكدەدرێتەوە وا بناسێنم، پێ خۆمی ئەگەر پێموابوو. دەكا سەیرێكم چاو
 . ماڵێ

  
 خمۆمم ئیتمر و بناسمێنم پێ خۆمی با هەیە، خۆمم ژیانی و ماڵ و لێرەم ساڵە سێ ئەوە. نیم جێ و ماڵ بێ من خۆ دەی گوتم
. خمۆمی میموانی تمۆ كماكە: گموتی و گمرت مەچەكممی دەدا، ئماوەكەم و چما پارەی كە. هەستا ئەویش و هەستام. نەناساند پێ

 دەوری بە بیرەوەرییممانەوە وردە بەدەم و كممردم پێممدا باوەشممی ئەویممش و كممرد پێممدا باوەشممم و گەڕامەوە. ناسممیومیەتەوە زانممیم
 ئەژنمۆدا لە تینم هاتمەوە، وەخۆ كە دەزانم ئەوەندە كرد، بازاڕەكەمان ئەمسەرەوسەری جار چەند نازانم سووڕاینەوە، قەاڵدا

 .الیدابوو شەو هەشتی لە سەعات و نەمابوون
  

 هەمیشممە ئەوان دڕنممدەیی: گمموتی و بممادا ملێكممی بممووم، دەربەدەر زانیممی كە همماتووم، سممەردان و سممەفەر بممۆ پێیوابمموو لەپێشممدا
 .دەڕازێنێتەوە ئێمە سەركردەكانی بۆ سفرەیەك

  
 چییە؟ مەبەستت: گوتم

  
 بماس بمۆ چۆنمت. هەڵەیە رێگەكەممان بەاڵم هەیە، رەواممان و هەق داوایەكمی ئێمە دەزانم من. تێگەیەنم چۆنت نازانم :گوتی
 لێمیگەڕێ،.... نمازانم هیموادارم،. نەبێ وا هیوادارم هەڵبەت. خوێن بازرگانی دەبنە هەر ئێوەش ئەوانی كە بڵێم چۆن بكەم؟
  نییە ئەوە شیاوی شتێك هی  بەاڵم بی، گومان بە و دوودڵ نامەوێ. نایناسی نەشكێنێ، خۆت سەری تا بەردە ئەو كاكە
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 .بدەی كوشت بە بۆ خۆتی
  

 ...نیشتمان: گوتم
 

 مانگمایە نیمیە، هوتێمل نەخێمر. بازرگمانە كۆمەڵێمك هموتێلی ئێستا ئێمە نیشتمانی رێزم، لەگەڵ :گوتی و بڕیم پێ قسەكەی
 سممەر بچیممنەوە بمما دەكەم لێبمموردن داوای بممووم، بێممزار دەسممتەواژانە لەو ئەمممن تكممایە. دی هیچممی و دەیدۆشممن هەر مانگمما،

 .شتانە ئەو و نووسین و ئەدەبیات
  

 بمووە؟ چ خەریكمی سماڵە ئەوەنمدە و همات بەسمەر چیمی و رۆیشمت كموێ بەرەو كمردم، لێ مااڵوایی كە ئاخۆ پرسی لێم دیسان
 هەمموو وردی بە كتێمبەدا لەم گموتی، و دەرهێنما یەكێكیمانی گۆڤارەكانیمدا و كتێمب نێمو لە. نماگێڕمەوە بمۆ شمتێكت هی  گوتی
 .كردووە جەنابیشتم و ئێوە ماڵی باسی و نووسیوە شتێكم

  
 بممۆ شممتی زۆر. خمموار دەهمماتنە فرمێسممكی جاروبممار بیرەوەریممانەوە وردە دەم بە. بممووین پممێكەوە شممەو درەنگممانی تمما شممەوە ئەو

 لە بمرای دوو بموو دیمار. نەدیتبمایە كارەسماتەم هەممووە ئەو و نەهاتبمامەوە و مردبمایەم لەودیو هەر خۆزگە گوتی. گێڕامەوە
 لەودیمو ئەمن گوتی. دەرنەدەچوو دڵ لە ئەوەی. تێداچووبوون دی بەوی دژ بەرانبەریدا سەنگەری لە هەركام و ناوخۆدا شەڕی
 . كوژرابوون بەیەكدا دژ سەنگەرێكی لە و رۆژدا یەك لە رێك بووم،

  
 بەزەیمیم یمان بمدەمەوە دڵمی نەمدەزانی. نەدەگوترا پێ هیچم و دەهاتن پێدا مووچڕكەم هەر دەگێڕامەوە، بۆ شتانەی ئەو كە
 بمێ دیكەشی پرسیاری زۆر چونكە. پرسی لەوم من نە و كوێیە لە ماڵت گوتی ئەو نە كرد، لێ مااڵواییم. بێتەوە خۆماندا بە

. دەدزیمیەوە لمێ خمۆی و دەگمۆڕی دیمكەدا بەبمارێكی قسمەكەی و هەڵدەكێشما ئماخێكی دەپرسی، لێم هەرچی و هێشتمەوە وەاڵم
 ئێموەش ئەوانمی هیموامە گموتی، كە بەتمایبەتی. بموو گوێچكەممدا لە وا هەر دەنگمی كەچی بەجێیهێشتبووم بوو پتر سەعاتێك

 نماوی. بیخموێنییەوە خۆشمە پمێم: گموتی پەرۆشمەوە بە كمرد، ئیممزا كتێبەكەی كە و خوێن بازرگانی نەبنە ئێمە ئەوانەی وەك
 . دەكەم براكەم دوو باسی كە چیرۆكەكانمە، لە یەكێك ناوی كتێبەكە،

  
 "...بوو مانگا نیشتمان رۆژانەی ئەو" نەدیتبوو ناوەكەیم نەكردبوو، كتێبەكەم بەرگی سەیری ساتە ئەو تا
 

 ٢١٢١ ی جانێوێری١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رووداو  : سەرچاوە
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 (غەتاس)رۆژنامەنووس و ماتۆڕی ئاو
 

 و دەهمات بەشمەڕ بمزن تمڕی لەگەڵ. بموو تۆسمن و تمووڕە پیماوێكی( بكما عەفمووی خموا بڵمێن هەیە بۆتان ئێوە) ڕەشیدم مامە
 دەهمات، دەرەقەتمم و گمرت داری دەسمتم ممن تما هەڵبەت) بدا لێمان و بداتێ جنێومان دەگەڕا بیانوویەك لە خودا هەمیشەی

 (.دەدام لێ زۆری
 

 هەنمدلم كە جما. دەكمرد هەڵممان هەتما دەبووین كوت و شل بەیانیان. هەبوو ماتۆڕێكمان ماڵ هەردوو بە نەیەشێنم، سەرتان
 : دەیگوت خۆیەوە لەبەر هەڵنەدەبوو، و دەدا لێ
 گوتووی؟ پێ دەرسێكی چ ئەوە بەم، كەت(مامۆستا) موعەلیم قوونی لە م

---- 
 چیە؟ خەتای. نەگوتووم پێ ماتۆڕهەڵكردنی دەرسی من مامۆستاكەی خۆ مامە دەمگوت
---- 

 
 بەاڵم

 
 پمێ دەرسمیان بەباشمی چەنمدە دیمارە ئیتمر. هەبمووە كوردییان زمانی مامۆستای نازانن، زمان ئێستا رۆژنامەنووسانەی ئەو خۆ

 .....بڵێین هەقمانە ئێمە بۆیە.... كردوون فێر جوانیان چەند و گوتوون
---- 
 ئاگادارە خوا... چی بڵێ قوڕبەسەر مامۆستای نابێ، فێر و دەبەنگە خۆی كابرا مەڵێن ئێوەش جا
 

 مامۆسممتایەك دەی. نەخوێنممدووەتەوە كتێبیممان خۆیممان قسممەی بە دەبممێ سمماڵ بیسممت دەناسممم، مامۆسممتا هەشممتا حەفتمما النممیكەم
 .ئیتر دەردەچێ دەبەنگ هەروا قوتابییەكەی نەخوێنێتەوە، كتێب شەش مانگێ

 
 .من دەنگی پاڵ بخەنە دەنگتان جنێوەدا لەو ئێوەش تكایە بۆیە
---- 
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 .دەخوێننەوە باش كتێبی شێست پەنجا ساڵێ دەرسەكەیان، كتێبی لە جگە كە ناگرێتەوە، مامۆستایانە ئەو ئەوە هەڵبەت
  

 ٢١٢١ی فێبریوێری ١٧
 

------------------------------------------ 
 

 
 سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان، بەڕێز كاك مەسروور بارزانی

 
 نامەیەكی سەرئاوەاڵ: بابەت

 
 ئەمە. بێمت گرینمگ بەالتەوە هیموادارم نما؟ یمان گمرینگە بەالتەوە نمازانم بیبینیمت كە نما؟ یمان دەبینیت نووسینە ئەم نازانم

 كەڵمكەڵەی و نیگەرانمی ئەوە نیمیە، پێشممەرگە منمی دەردەدڵمی تەنیما نیمیە، رۆژنمامەنووس و وەرگێڕ و نووسەر منی دەردەڵی
 رابمردوودا رۆژەی دوو لەم. جەنابمت حكوومەتەكەی سەرباری بوونەتە ناچار بە كە رۆژهەاڵتیانەیە شۆڕشگێڕە و تێكۆشەر ئەو

 تێكۆشمەرانی گازنمدەی و گلەیمی لەوێموە و بمكەمەوە بماڵو نمامەیەك فەیسمبووكەوە لە كمردم ناچماری ناوخۆ وەزارەتی بڕیارێكی
 و بەهەڵوێسمت و دڵسۆز كەسی زۆر نامەیەوە، ئەو سۆنگەی لە. ناوخۆ وەزیری بەڕێز بگەیەنمە باشوور نیشتەجێی رۆژهەاڵتی

 هەوڵ و بگمرن گمرفتە ئەو پێوشموێنی دا بەڵێنیمان و كمردم پێموە پێوەنمدییان و خەت سەر هاتنە پارتی نێو نیشتمانپەروەری
 . بكرێت چارەسەر بدەن

 
 حكوومەت سەرۆكی بەڕێز

 
 كمممردەوە بە رۆژهەاڵت نیشمممتمانپەروەرانی كە حەقییەتمممێكە بەڵكمممو خۆڕانمممان، نە و نیشمممتمانپەروەرییە مممموزایەدەی نە ئەوە

 و شمماد سەركەوتنەكانیشممی و دەزانممن خۆیممان ئممازاری و خەم بە نیشممتمان باشممووری بەشممی ئازارەكممانی و خەم سممەلماندوومانە
 بێهەڵوێسمت نیشمتماندا بەشمەی ئەم دەسمكەوتێكی و سمەركەوتن همی  رۆژی لە و كۆسمپ همی  ئاستی لە و دەكەن شاگەشكەیان

 و دەزانمین خۆممانی نیشتمانیی و نەتەوەیی ئەركی بە رۆژهەاڵتی ئێمەی و، نیە موزایەدە ئەوە دەكەم عەرزت دیسان. نەبوون
 و دەیكەیممن بممێ دەسممت لە چیمممان یەكبوونممدا رۆحممی و همماونەتەوەیی هەسممتی خەسممتتركردنەوەی و پتەوتركممردن پێنمماوی لە

 . دەكەین پێوە شانازیی
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 دامودەزگاكانیمان بمۆ رێنمایی و یاسا و بڕیار كۆمەڵێك ناوخۆوە وەزارەتی لە هەرێم، تەناهیی پاراستنی بیانووی بە كەچی،
 كە كەسمانەش ئەو هەمموو و ئمێمەش هەوڵمی و دەگەیەنێمت هماونەتەوەییە هەسمتی و یەكبموون بەو زیمان رێك كە دەردەكرێن،

 . ئاو سەر بڵیی دەكاتەوە دەیدەن، و داوە وایان هەوڵی ئێستاش و ئێمە پێش
 

 بێمت پمارێزراو پیالنێمك و بەاڵ هەموو لە هەرێمە ئەو دەكەین حەز و هەرێمەوەین تەناهیی تەنگ بە خۆتان هێندەی ئێمەش
 بەاڵم. بگەیەنمن نیشمتمانەكەمان و ممیللەت بە زیمان لەوێموە كە بكەوێمت دەسمت درزێكیان هی  كورد ناحەزانی نەدرێت رێگە و

 كە بمكەنەوە جیما كەسمانە لەو رۆژهەاڵت شۆڕشمگێڕانی و تێكۆشمەران ئمێمە حیسابی نەیانتوانیوە ئێستاش تا ناوخۆ وەزارەتی
 مماوەی و بكرێمت بمۆ زیاترممان كارئاسانیی لەمەودوا بووین چاوەڕوان ئێمە. دەكەن باشوور سەردانی دیكە مەبەستێكی هەر بە

 مممۆڵەتی نممیگەرانكەرانەدا و چمماوەڕواننەكراو بڕیممارێكی لە مخممابن كەچممی سممااڵن، پێممنج بكممرێتە بممۆ ئییامەكەمممان یەكسمماڵەی
 و بكەیمنەوە نوێی ئییامەكەماندا لەگەڵ ساڵێ هەموو دەبێ و، سااڵنە كردووینەتە جارانەوە ساڵەكەی پێنج لە شۆفێرییشیان

 خۆتمان یاسماكانی پێمی بە ئمێمە حاڵێكمدایە لە ئەوە. نەدرێمت پمێ مۆڵەتممان هەر نەبێت، پاسپۆرتمان ئەگەر لەوەش، جگە
 دروسممت بممۆ گرفتمممان ئەوەیە مەبەسممتیان هەر كەوابمموو. نیممیە ئێرانییشمممان پاسممپۆرتی خممۆ دەی. وەرگممرین پاسممپۆرت نمماتوانین

 .بكەن
 

 قوربان
 

 هەسمتی بەو زیمان بگمرە دەكەن، نیشتمانەكەمان بە خزمەتێك هی  نە و كوردن قازانجی لە نە رێنماییانە و بڕیار جۆرە ئەو
 . تۆقیون لێی كوردیش ناحەزانی و بكەین پتەوتری پێویستە ئێمە كە دەگەیەنن، یەكنەتەوەییە و یەكبوون

 .بڕەوێننەوە نیگەرانییەكان تەمی و بكرێن چارەسەر وردەگرفتانە ئەو هیوایەی بەو
 

 كوردستان و كورد بۆ سەركەوتن هیوای
 
 رۆژنامەنووس و وەرگێڕ و نووسەر 
  

 ٢١٢١ی فێبریوێری ١٩
 

------------------------------------------- 
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 بۆ ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 
 !نەبن ماندوو 
 

 بەدەسمتەوە كوردسمتانتان ڕۆژهەاڵتی دەسەاڵتداریی جڵەوی! ؟ داهاتوودا لە دەڵێن و ڕۆژهەاڵتن خەباتی ئااڵهەڵگری كە ئێوە
 بممۆ كوردسممتان لەهەرێمممی كە یاسمماییانەدا گممرفتە و ئاسممتەنگ ئەو ئاسممت لە بممۆچی نمماڵێن پممێم دەبەن، بەڕێمموەی و دەبێممت

 بێدەنگن؟ دەكرێن، دروست الیەنگرانتان و ئەندام و پێشمەرگە
 

 بمكەن تماوتوێ دروسمتكراوانە گرفتە ئەو ناوخۆ وەزارەتی لەگەڵ ڕایسپێرن و بێنن پێك هاوبەش كۆمیتەیەكی پێویستە ئێستا
 .بدۆزنەوە بۆ چارەسەریان ڕێگەیەكی و
 

 .دەكرێن چارەسەر و دێن دەنگتانەوە بە بەدڵنیاییەوە نەبن، ئەنیەست بە گرفتانە ئەو ئەگەر
 

 بمخەنە گوشمار دەیمانەوێ ڕاسمتی بە و دەكەن دروسمت كۆسمپ و ئاسمتەنگ و گرفمت ئەنیەسمت بە بەڕێمزانە ئەو دەشزانن ئەگەر
 وەهمما كممردەوەی لە ڕۆژهەاڵت خەڵكممی میممدیاكانتانەوە لە ئێمموە پێویسممتە هەمممدیس باشمموور، لە ڕۆژهەاڵت تێكۆشممەرانی سممەر

 .بكەنەوە ئاگادار
 

 دەكات دڕدۆنگمان بێدەنگیتان
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١
 

---------------------------------------- 
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 كورتەیەك لە وتارەكەم
 

 زمانی زگماك
 

  نوێ زمانناسیی باوكی بە كە سۆسۆر
 

 ئمێمە كاتێمك. دادەنێمت گرینمگ زۆر خماڵێكی لەسمەر پەنمجە زمانمدا سیسمتەمی لە و دەكمات لێكمدژ دوانەی لە بماس ناسراوە،
/ گەرم. شمیرین/تماڵ. ناخۆش/خۆش. رەش/ سپی. رووناكی دەبێتە كە زەیندایە لە تاریكیمان دژەدیوی كەوابوو تاریكی دەڵێین
 لێكمدژ دوانەی نێمو لە دیمكە چەمكمی دوو لێمرەوە. بەردەوامە لێكمدژانە دوانەی ئەو لەسمەر زممان سیستەمی بڵێی هەتا و سارد
 .دوژمن/ دۆست. ئازادیكوژ و ئازادیخواز. مافخوراو و زاڵم. داگیركراو و داگیركەر: ئاراوە دێنە
 

 پەالممماری كە شممتێك یەكەم داگیممركەر بممۆیەش هەر. دەكەیممن پێناسممە دەوروبەرمممان جیهممانی و خۆمممان زمممان بە ئممێمە كەوابمموو
 چوارچێموەی لە هەرچمی دەزانمێ ئەو. خمۆیەتی زممانەكەی زاڵكردنی دەیكات كە كارێك یەكەم و بندەستەكەیەتی زمانی دەدات
 دوو لە بمۆیە هەر. ممن زەینی لە بەشێك دەبێتە ئیتر بكەم، پێناسەیە ئەو خۆم یان بیكات ئەو چ بكرێتەوە، پێناسە زماندا
 ئەوە، پممێش بەاڵم. خممۆیەوە میممدیاكانی و پەروەردە لە. دەكممات پممێ دەسممت خممۆی پرۆسممەكەی ئەو هەستیاریشممەوە زۆر شمموێنی
 بۆچی؟. دەدات كڵۆم من زمانەكەی سەر لە دەرگا

 
 الدێیمی و دەشمتەكی زممانێكی من زمانەكەی ئەوەیە ئەویش بكات، دروست باوەڕێك مندا كۆنەستی و نەست لە دەیەوێ: یەكەم

 جێممیەك هەر لە كە بەداخەوە، كوردسممتانیش باشممووری خوێنممدەوارانی نێممو پەڕیمموەتەوە ئێسممتا سیاسممەتە ئەو. كشممتوكاڵییە و
 لەو ئەوەش نووسمراوە، دەشمتێ و بمازاڕ و الدێیمی زممانی بە دەڵمێن دەبمن، رەوان و خمۆش و خۆمماڵی و رەوان دەقێكی تووشی

 .بێنرخە و سووك زمانێكی زمانە ئەو كە دەگرێت، سەرچاوە باكگراوەندەوە
 

 دەخوێنرێمت، پێی ئەوەی ئیتر لەوێوە و دەكات پێ دەست قوتابخانەكانەوە و ساوایان باخچەی لە داگیركەر، هەنگاوی دووەم
 و فەلسممەفە دەرەقەتممی مممن زمممانی كە بئمماخنێ منممی مێشممكی لە داوە هەوڵممی ئەو چممونكە. ئەوە زمممانی بەڵكممو نممیە مممن زممانی

 هەرێممدا بمااڵی خوێندنی و پەروەردە وەزارەتی لەمەوبەری ساڵ دوو بڕیارێكی لە ئەوە دیسان. نایەت بیركاری و كۆمەڵناسی
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 و هەڵمدەگرێت خەسمتوخۆڵ باسمێكی ئەوەش. )بێت ئینگلیزی زمانی هەرێم لە زانست زمانی باشترە وا گوتیان و دایەوە رەنگی
 (.تر كاتێكی بۆ هەڵیدەگرم و بكەم شەڕە ئەو لێرەدا نامەوێ

 
 بەگوێمدا دەسمەاڵتمان دڵخوازەكانی چەمكە شەو و رۆژ میدیایانەدا لەو هەم دەكات، پێ دەست میدیاكانەوە لە هەنگاو سێیەم

 ...مندااڵنەوە بەرنامەكانی و كارتۆن لە هەمیش و دەچپێنن
 

 خۆیمان زممانەكەی و دادەخەن لمێ زمانەكەممان دەرگای یەكەمدا قۆناغی لە: دەبڕن قۆناغ سێ داگیركەر هەنگاوەكانی كەوابوو
 .بێنرخە و سووك زمانێكی ئێمە زمانەكەی كە دەگەیەنن قەناعەتمان بە دووەمدا قۆناغی لە. دەسەپێنن

 
 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١
 

------------ 
 

 چەند تێبینییەك لەسەر ئەم كتێبە
 

 لە ئارشیفی پێشەوا قازی دا
 

 هێنمدێكیان جما قاجار، سەردەمی فارسیی. لەمەوبەرن سەدساڵێك هیی هێندێكیان كە نامەیە كۆمەڵێك كۆكراوەی كتێبە، ئەم
 .بوو ناڕێك و شپرز لەڕادەبەدەر فارسییەكەیان زمانە نەبووە ئەوتۆیان خوێنەوارییەكی میرزابنووسەكانیان

 
 :بەاڵم بووە چاپ ئێستا

 
 نماتوانێ كەس و نیمیە سموودێكی همی  كموردی، بكمرێتە ئەوەی بەبمێ شپرزە و كۆن فارسییە بەو هەر كتێبە ئەو چاپكردنی -١

 .وەرگرێت لێ كەلكی
 
 ....... نووسینەوەی و خوێندنەوە لە: نووسیویانە -٢
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 نامەكانمممان پێموابمموو سممەرەتا. نیممیە وامممان ڕسممتەی كمموردی بە تێفكممریم زۆری چممی؟ یممانی( نووسممینەوە و خوێنممدنەوە لە)
 .گوتووماننەتەوە دەنگ بە و گۆرانی كردووەتە

 
: دەگممموترێ پێیمممان كمممارانە ئەو بمممۆیە. كمممردووەتەوە سممماغمان دوایمممیش و خوێنمممدوومانەتەوە پێشمممدا لە ئمممێمە لەوەش جمممگە

 . ساغكردنەوە ئا،. ساغكردنەوە
 
 هەڵە بممێ كمماری نممابێ هەرگیممز كممورد نیممیە، كەس خەتممای ئەوە هەڵممبەت. ڕووبەرگەكەیممدا لە ڕێنممووس هەڵەیەكممی چەنممد -١

 .بكات
 
 .نووسابا یەوە(قازی) بە. واتە خۆیەوە پێش ناوی بە دەبوو پاشگر ی(دا)
 
 .قازیدا پێشەوا ئەرشیفی لە
 

 بە كردبما عوسمانەكەشمتان دەی. كموردی بە ناوبانگەكەی و باوكی ناوی و نووسراوە عەرەبی بە عەبدولڕەزاق دكتۆر ناوەكەی
 .علمان

 
 .ئینسانییەكانی مافە هەموو وەك خوراوە یەكی دەنووسرێ( و) دوو بە ڕەسووڵ

 
 .نەبووم ئاگادار هەر من بێ، چاپ وا هێشتووتانە بۆچی مەڵێن ئینجا

 
 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١

 
------------------------------------------ 

 
 

 كاتێك، ناوەندێكی ئاكادیمی ئەمانەت ناپارێزێت
 سووكایەتییش دەكات و
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 كەسممایەتییە نمماوی فارسمماندا دیهخممودای فەرهەنگممی لە ڕاسممپارد كاویانیممان فەتمماحی كمماك خممۆی كمماتی كمموردی ئەكادیمیممای

 .بكەن چاپی ئەوانیش و كوردی بیانكاتەوە و هەاڵوێرێت بۆ كوردییەكانیان
 

 كرد، چاپیان ئەوانیش و كرد كارەكەی فەتاح كاك
 

 بەاڵم
 

 .نەنووسی كتێبەكە بەرگی لە ناوەكەیان و خوارد كاویانیان فەتاحی كاك مەعنەویی مافی مخابن بەاڵم
 

 نەنووسیوە؟ پیاوەتان ئەو ناوی بۆچی پرسی كەسیانم سێ دوو لە ٢١١٧ ساڵی
 .چی ناوی برا وەرگرتووە خۆی پارەی. داوە پێ پارەمان: گوتیان

 .بكەی ئاوای كردت ئەگەر دەبێ سووكایەتی
 
 .قازی بكەنە خۆتان كاڵوی ئیوە جا

---- 
 

 ممافە ئەو كتێبەكەدا دووەمی چاپی لە تێدایە دڵسۆزیان و بەرپرسیار خەڵكێكی كە ئاكادیمیا ئێستای بەڕێوەبەرانی هیوادارم
  كاویان فەتاحی كاك مەعنەوییەی

 .بدەنەوە 
 

 دەكا بوختان نەڵێن جا كتێبەكە، بەرگی ئەوەش
 

 .نەكەن هەڵە ناكرێ ئەكادیمین، ئەوان ئاخر بێ، چاویان بەقوربانی دێهخوداكەش لۆغەتنامەی: نووسینی هەڵەی
 

---- 
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 نماوی ئەویمش و كردەوە ساغ زادەی حەسەن عەبدوڵاڵ مامۆستا بە تاڵەبانی نووری دكتۆر كە ناكەم كتێبەش ئەو باسی جارێ
 .دەكەم ئەویش باسی بدا ئیزنم مامۆستا ئەگەر. نەهێنا

 
 (بكاتەوە ساغی توانیی بوو مامۆستا هەر و بووە بنەماڵەیان كەسایەتییەكی دەسنووسی كتێبە ئەو)
 ...... 
 
 چیە؟ ئێوە ڕای
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١
 

------------------------------------ 
 

 
 ئەمجارەش بۆ رووداو

 
 رووداو بەڕێوەبەری بەڕێز

 
 باشمتان دەورێكمی وشمەناس، و كموردیزان خەڵكمی و زممان پسپۆڕانی لەگەڵ ڕا و پرس بە دەكرا رابردوودا، سااڵنەی لەو ئێوە
 و جێگیركمردن لە تەنمانەت و هەبێمت واتمادا پمڕ وشمەی و دەسمتەواژە كۆمەڵێمك بووژانمدنەوەی و كوردی زمانی پێشخستنی لە

 كەچمی بگێمڕن، بماش دەورێكمی بەپێزیشمدا و بەهێز كۆمەاڵیەتیی و فەلسەفی و زانستی و سیاسی دەستەواژەگەلی چەسپاندنی
 وشممەی رۆنممانی و وشممە داتاشممینی بە كممردووە دەسممتتان تمماكڕەوانە و یەكالیەنممانە بگممرە نەكممردووە، ئەوەتممان نەك مخممابن

 رەخنەگممرێكیش هممی  لە گمموێ و، كمموردی زمممانی پێوەرەكممانی هەممموو لەگەڵ نممامۆ و نازانسممتیانە و بێبنەممما سەیروسممەمەرەی
 بێبڕانەوەتمان سامانێكی كە ئەوەش لەبەر و، بڕاوە خۆتان بەژنی بە و ئێوەیە مافی تەنیا رەخنە وایە پێتان چونكە ناگرن،

 .بخەوێنن كوردیزانەكان و زمانناس رەخنەی لە گوێ و نەدەنەوە كەس وەاڵمی هەیە ئەوەتان مافی پشتە، لە
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 راپمۆرت لە بێسمەروبەر داڕشتنی و ناكوردی و نامۆ و سەمەرە رستەی رۆژێ هەموو چاالكییەكانتاندا، و كار ساڵەی چەند لەو
 زممانە ئەو كماریگەریی ژێمر دەكەونە كەناڵەكەتمان بیسمەری و بیمنەر و دەبنەوە باڵو ژێرنووسەكانتاندا و هەواڵ و ریپۆرتاژ و

 .ئێوە زمانی و داڕشتن شێوازی سەر نەكردووەتە كاری كوردیزانێك هی  رەخنەی ئێستاش تا و، شێوێنراوەوە
 

 عەتممار كممام قوتممووی لە نممازانێ كەس همماتوون قەرەنتیممنە، وشممەی بممۆ كڕۆنممادا، پەتممای سممەرهەڵدانی گەرمەی لە ئەمجممارە
 ئێموەش و كمردوون پمێ پێشمنیارەی ئەو كوردیزانتمان و زماننماس كمام نمازانم و، داتانتاشمیوە و دەرهێنماوە نامۆتان وشەیەكی
 زمممانە پێممی ژێممر لە دڕكێممك و مێمممڵ دەیممكەنە و دەدەن خەڵممكەی ئەو دەرخممواردی خەریكممن راپرسممییەك و پممرس هممی  بەبممێ

 . نازشێواوەكەماندا
 

 بمۆ وێمنەیەكە دروسمتكردنی وشمە ئەركمی دەزانێ بگات، زمان و وشە فەلسەفەی لە و هەبێ زمانەوانیی مشووری تۆزێك ئەوەی
 جیماكردنەوە وێمنەی یەكسمەر دابمڕین، نەخێمر یمان هەاڵواردن، و هماوێر وێمنە بمۆ(. بیسمەر بینەر، خوێنەر،) بەردەنگ زەینی
 . زەینمان چاوی پێش دێننە

 
 .بدەمەوە تێبینییە ئەو وەاڵمێكی لێرەوە با. هاتووە بەكار مااڵت و مەڕ بۆ هاوێر گوتیان،

 
 . بووە گێرەشێوێن دەستەواژەی لە گوێمان هەموومان

 
 ئەوانەی ئێسمتا بەاڵم. گێرەشمێوێن گموتراوە پێمی و شێواندووە گێرەی گایەكان لە یەكێك. دەكرا گێرە" گا" بە خەرمان قەدیم

 و گێمرە ی"گما" دەسمتەواژەیە ئەم بیستنی بە ئێوە ئەرێ". گێرەشێوێن" دەگوترێ پێیان بكەن تێكدەری سیاسەتدا گۆڕەپانی لە
 .نییە وا پێم زەین؟ بەر دێتە خەرمانتان

 
 . كاتی هەاڵواردنێكی. یەكدی لە گیانلەبەر جیاكردنەوەی واتە هاوێر. وایە هەر هاوێرگەكەش و هاوێر مەسەلەی بۆ
 

 خۆتمان هەڵەیەكمی لەسمەر بەردەوامبموون و بمكەن كەس همی  قسمەی بە نمادات رێگە كوردانەتان غرووری دڵنیام من ئێستاش
 و نووسمەر وەك ممن بەاڵم. نییە گیرفاندا لە دۆالر ئێوەیان هێندەی وا بكەن كوردیزانانە ئەو قسەی بە لەوەی باشترە بەالوە
 هممی  سمموورە لممێم هەرچەنممدە هەڵبممڕم دەنممگ دەزانممم سەرشممانمی ئەركممی بە كمموردی زمممانی مشمموورخۆرێكی و خەمخممۆر و وەرگێممڕ

 :واتەنی فارس و نابێ كاریگەرییەكی
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 منە لە هاوار و ناڵین و تۆ گوێچكەیی ئەگەر گوێ

 هاواڕە گوێت نایەتە ئەوی كە دڵنیامە
 

 ٢١٢١ی مارچی ١٤
 

-------------------------------------------- 
 
 

 سەركەوتنی منیشە سەركەوتن و درەوشانەوەی تۆ، بچووكبوونەوەی من نییە
 

 نەتەوەیە، ئەم تماكێكی هەر پێشمكەوتنی و سمەركەوتن. نیشمتمانەكەی و نەتەوەیەكە ممنە، چماوی پێش لە ڕوونی بە ئەوەی
. و نووسمەر فماڵن درەوشمانەوەی و سمەركەوتن و دەركەوتمن و گەشمانەوە. دەبیمنم نەتەوەكەم و نیشتمان و خۆم سەركەوتنی بە

 . گشتین بواری بوارانە ئەو نیشتمانییە، درەوشانەوەیەكی و سەركەوتن منەوە بەالی كورد لێكۆڵەری و شاعیر
 بۆیە
 

 دەسمكەوتێكی بە و بین شاگەشكە پێی و شانازیمان مایەی ببێتە دەبێ لێكۆڵەرانمان و نووسەران و شاعیران بەرهەمداربوونی
 .شەخسی سەركەوتنێكی نەك دابنێین نیشتمانیی

 
 خزمەتكردنمممی داهێنەرەكانممممان، و بەهمممرەدار بەكەمگرتنمممی و بوغزانمممدن یەكتمممر و بەرچممماوتەنگی پەتمممای و ئیرەیمممی تەممممی

 .بین ئاگادار داگیركەرانە،
 

 دەتموانم و دەبینمرێم باشمتر تمۆ ڕووناكمایی بەر لە ممن. نییە من بچووكبوونەوەی شێوەیەك بەهی  منە، گەورەیی تۆ گەورەیی
 .هەڵكشێم و بگرم داوێنتەوە بە دەست

 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ١
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---------------- 
 

 بەڕێز سەرۆكی حكوومەتی هەرێم
 

 خمۆش خمۆی سمەری كەس هەر دەكەوێمتەوەو لمێ بموێژ بمۆ نەگبەتیمی و شمەڕ هەمیشمە دەسمەاڵتداران بۆ خێر قسەی هەرچەندە
  و زار بۆیە بێزارم قورسەم سەرە لەو من بەاڵم ناڵێت، پێ خراپیشیان قسەی و ناكا دەسەاڵتداران بۆ باش قسەی بوێ،
 ...دەكەن شتێك هەر بێ ئازا گەردنتان بكەم قسەیەك ئەمجارەش با كەوابوو ناوەستن، زمانم

 
 .دابێت ئێمەش لە نیورچكێكی هیوادارم كەوتەوە لێ جیهان بۆ باشی بەرچاوڕوونیی زۆر كۆڕۆنا

 
 قوربان

 
 تممۆڕی و( نیتممۆورك)ڕایەڵنێممت ڕێممی لە و هەڵسممووڕابان ئەلیكترۆنممی بە حكمموومەت دامودەزگممای ئەگەر بممكەوە لەوە بیممر تەنیمما

 و ئاسمانتر و سمووكتر كاروبارەكانتان چەندە ئێستادا قەیرانەی لەم بووبایە، جێبەجێ هاوواڵتییان كاروباری ئینتەرنێتییەوە
 ؟!دەبوون ئاسوودەتر

 
 هماتبوون مەعماش بۆ خەڵك. كۆڕۆنا باڵوكردنەوەی لە بوو بەشێك خۆی دیتم خۆم بەچاوی بانكێكدا لەبەردەمی ئەمڕۆ ئەوەی

 .بوون ناچاریش. و
 

 بەئەلیكتمۆرنیكردنی بما هەڵمدەماڵی، لمێ قمۆڵی لێبمڕاوانە كمارانەی لەو یەكێمك بەاڵیە ئەو بەسمەرچوونی پماش تكمایە بۆیە
 .بێت دامودەزگاكان

 
 نممایە قڕیممان خممۆ قەیناكمما بەاڵم دەبممڕێ گەنممدەڵ هێنممدێ نممانی مخممابن حكمموومەت بەئەلیكتممۆرنیكردنی بەداخەوە ئەگەرچممی
 .لەبرسان

 
 نەبەسمترا، پمێكەوە( نیتمۆورك)ڕایەڵنێمت بە كوردستان هەموو مانگ شەش پاش ئەگەر دا، چەشنەتان لەو بڕیارێكی هەركات
 .دەبێ تەواو زووتر لەوەش ئەگینا نەیانهێشتووە، كەسێك بیست پازدە دڵنیابە
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 ٢١٢١ی ئەپریلی ٧

 
------------------------------------- 

 
 

 و تا باخ ك شە یە
 
 فەرموون( من خێرای لێكدانەوەیەكی و رۆژهەاڵت ڕابوون نوێی غەزەلێكی)
 
 مابێ وی شە ك یە ر هە بڵێم، ئیعدامێك  بە حكووم مە ڵێم؛ دە
 ستابێ هە كاتێ شوێنی،  بێتە دایكی بیری یانی؛ بە
 
 كاتێك وی خە بێ بیری،  بە ربێ وە ش كچە و ئە یاڵی خە

 مزابێ شە نە ر هە و ئە و بێ  ئامادە: ڵێ دە پێی نێگابان
 
 نگی بێدە  لە بوو پڕ ك یە ئێوارە  ؛ وە بێتە بیری وە
 دابێ ریان وە دە كدار چە پۆلێ ناو، بێ كۆاڵنێكی  لە
 
 رووناك چرای دوو ماڵێك،  كۆنە هاریی بە ی نجێرە پە  لە
 ستابێ وە و ترسابێت و مات كۆاڵن،  بە روو كیژێك  وە
 
 هاوارێك و تاریك  ی رە نجە پە و ژاو ژاوە و  بچە لە كە

 گیرسابێ دانە ك نیگایە هی  ، تازە  ماڵە و لە ئیتر
*** 

  !خافڵێنە مە خۆ  ڕێیە چاوە دار بڕۆ، كات،  واوە تە
 نووسرابێ  شێعرە دوایی و دێم و نووسم دە شێعرێ بڵێ
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* 
 ی رزە وە بێ  دارە و ئە و رە بە" رۆییم وا ئە من ڤااڵن هە"
 كێشابێ  كازیوە تا هە ی ریشە  ، وە یارە ی كووچە  لە
 
  نگە بێدە  كە بووم، باخێك  لە پڕ یانی بە نا، دار ڵێم دە
 ترسابێ  دیوارە وی ئە نگی؛ بێدە  لە نا، یار ڵێم دە
 

*** 
 هیچی و رە بە پیاوێك الو، شێعرێكی ك، یە ركە دە كلیلێك،

 بابێ ر بە ستی دە ی كایە الوە و شێعر  دوایە، عاتێك سە 
*** 

 
 ڕوا دە چاو،  بە چاو دیوار،  بە دیوار ند، بە  بە ند بە: واڵێك هە
 خرۆشابێ شارێك ی رە نجە پە ی كووچە  كووچە ینێ؛ سبە
 

---------------------- 
 
 دەیمان لە هەیە شماعیر نەكردبمێ، سمێدارەی و پەت باسی هەیە شاعیرێك دەگمەن ئێستا، تا قانعەوە مامۆستا شیعرەكەی لە

 بۆچی؟. بارەیە چەند و دووبارە ناكەی هەست هەرگیز كەچی كردووە، لەسێدارەدراوی و سێدارە باسی خۆیدا شیعری
 

 دەیڵممێ شمتەی ئەو كە ئەوەیە بەڵكموو چممی؟ دەڵمێ كە نیمیە ئەوە گممرینگە، شمیعرێكدا لە ئەوەی دەیمانگوت، پێكهاتەخوازەكمان
 گرینمگ بۆیمان پمێچەوانەوە، بە نیمیە، گرینمگ همی  شیعرەكە ناوەرۆكی و واتا كە نەبوو ئەوە مەبەستیان ئەوان. دەڵێ چۆنی
 بممۆچی بەاڵم دەكممات، جمموانی و خۆشەویسممتی و ئەڤینممداری و ئممازار و خەم باسممی شممیعر، بە هەیە لەوەتەی مممرۆڤ ئمماخۆ بمموو

 بەاڵم جمارانە، باسمەكەی هەر ئەشمق باسمی خمۆ: "گموتی حافز و نابڕێتەوە و نابێت كۆن بابەتەكەش و ناچن لەویتر هیچیان
 ئەویممش و دەردەكەوێممت گمموتنەكە چممۆن گرینگیممی لێممرەوەیە(... اسممت نممامكرر)نیممیە دووبممارە دەیبیسممتم زمممانێكەوە هەر لە

 . شیعر زمانی پێكهاتەی سەر دەمانباتەوە
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 یەكێكمی وەك. هەناسەسموار و كمورت كمورت رستەی خێرا، ریتمێكی بە زمانێكە ڕۆژهەاڵتدا، ڕابوون شیعرەی لەم شیعر، زمانی
 جمار هەنمدێ و بڵمێ وێكمڕا رسمتە چەنمد هەڵمدەبڕێ، دەنمگ جمارێكیش هەر و بگێمڕێتەوە بۆ شتێكت بیەوێ راكردنەوە دەم بە

 :وەك دی بابەتێكی سەر بچێتە و نەكرێت تەواو پێ رستەكەی
 

 هیچی و رە بە پیاوێك الو، شێعرێكی ك یە ركە دە كلیلێك
 بابێ ر بە ستی دە ی كایە  الوە و شێعر  دوایە عاتێك سە
 

*** 
 
 ڕوا دە چاو،  بە ،چاو دیوار  بە دیوار ند، بە  بە ند بە: واڵێك هە
 خرۆشابێ شارێك ی رە نجە پە ی كووچە  كووچە ینێ؛ سبە
 

 *** 
 بمممۆ دیمەنێكممممان هاوكمممات.....( هیچمممی بەرەو پیاوێمممك الو، شمممیعرێكی دەركەیەك، كلیلێمممك،) خێمممرایە، ریمممتمە بەو شممماعیر

 . سێدارەیە بەرەو دیمەنی دیمەنەكە، بۆچی؟. دی شتێكی سەر دەچێتە شتێكەوە لە خێرا خێرا كامێراكە چاوی كە دەخوڵیێنێ،
 دایكیەتمی بیمری خەیماڵی، دێمتە شمتی یەكەم هەڵدەستێ، خەو لە كە شتێك هەموو پێش دەبەن، سێدارەی بەرەو كەسەی ئەو
 . بشەمزێ ئەوەی بەبێ... كچێك خەیاڵی ئینجا و
 

 دوا لە ئەو بەاڵم. دەگمرن دەوری ئێموارەیەك خمۆی هاوزممانی چەكمداری كۆمەڵێمك كە دەمەی ئەو تما ڕابمردووی فیلمی هاوكات
 و ممیللەتە چماوكراوەی و هۆشمیار ویژدانمی كە شماعیرێك نما، خمۆی؟ بینووسێ؟ كێ شیعرەكە بنووسم، شیعرێك با دەڵێ ساتدا

 .دەنووسێتەوە شیعرەكە و دەچێژێت ئازارەكان ئەو دوای و ئەو جێی لە
 

 خمۆی ئەوەی بەبمێ و نووسمراوە كمێ بمۆ شمیعرە ئەو بزانمێ ئەوەی بەبمێ خموێنەر دەكمات وا كە داڕشتنەیە و دەربڕین چۆن ئەو
 چركەسماتانەدا لەو خۆی دەكات هەست و دەبەن سێدارەی بەرەو كەسەی ئەو كەسایەتیی و كارەكتەر دەبێتە بكات پێ هەستی
 .نووسراوە وی بۆ شیعرەكەش و ژیاوە

 
 خۆش ڕابوون دەستی
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 ٢١٢١ی ئەپریلی ١٥
 

------------------ 
 

 حیزبەكانی هەندەران و ڕووناكبیرانی ناوخۆ
 

 ڕایمان و بیمر تما نماكەنەوە بیر هەر خۆ دەی كردبن؟ پەرشوباڵوی ڕا و بیر جیاوازیی بڵێی تۆ بۆچی؟ پەرشوباڵون، حیزبەكان
 ناگرنەوە؟ یەك و ناگرن یەك و دەترازێن لێك بۆچی كە دەكەن لێ گلەییمان ناوخۆوە لە ڕووناكبیران ئینجا. جیاوازبێت

 
 :بۆچی بڵێم پێتان با
 

 ...ڕێبەری ئەندامی دەبێتە كێ و زۆرینەیە كێ داهاتوو كۆنگرەی لە ئەوەمانە شەڕی ئێمە
 

 ڕوووووووونە؟
 

 ...باش
 
 ...بكەم ئێوە لە پرسیارێك منیش با جا
 

 لەوەش جممگە. سمەركردایەتی كورسمیی نە و لەپێشممە كۆنگرەتمان نە ئێموە خمۆ چیممیە؟ لە بوغزانمدنەتان یەكتمر ئەو ئێموە ئەی
 تێڕاممان و خوێنمدنەوە و شەونخوونی حیسابی لەسەر بەڵكوو نییە، من حیسابی لەسەر بێنی، بەرهەم باشتر دەقی تۆ ئەگەر

 ...مەترسی نەك من بۆ نیعمەتێكە هەبێ شعوورم من ئەگەر تۆش داهێنەربوونی و خۆتە داهێنانی و
 

 پەرشوباڵون؟ بۆچی ئێوە ئەی
 

 نین؟
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 .بە ڕووڕاست خۆت لەگەڵ خۆتدا دڵی لە النیكەم با،
 

 دەڵێم داهێنەرانە نووسینی ناڵێم، وەرگێڕان دەبێ، چاپ كتێبێكی دیكە شارێكی لە هاوزمانێكت نەخێر هاوڕێیەكت
 

 شیعر
 

 چیرۆك
 

 لێكۆڵینەوە
 

 پمڕ ئەدەبیمات كەلێنەكمانی هەمموو بەتەنمێ دەتموانم ممن نە. بەهەمووممانە پێویسمتی نیشتمانە ئەو بە، خەنی بە، شاگەشكە
 تۆ نە و بكەمەوە

 
 و بكممڕین بەرهەمەكەیمان و بكەیمن پێشممەنگەكان و داهێمنەر لە دەستخۆشمی گەڕ، بخەیمنە توانامممان و بەهمرە هەمووممان دەبمێ

 .نووسینیانە گڕوگاڵی و دارەدارە كە بگرین ئەوانەش دەستی و بشیناسێنین
 
 با
 

 نەدەین كەس هەنگڵی وەبن شووتی
 
 و
 
 .نەبوغزێنین كەسیش 
 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ١٥
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----------------- 
 

 چێژی جوانیناسی چییە؟
 

 بە همونەر،. دەگەین تێیان جۆرەی بەو نەك دەكەین، پێ هەستیان جۆرەی بەو شتەكانە، هەستی ڕاگواستنی هونەر، ئامانجی
 تمۆ وێمنە، بۆ. دەكاتەوە نامۆ لەبەرچاو شتەكانمان تێگەیشتن، وەدرەنگخستنی و دژواركردنەوە بە و نامۆ بیچمی دروستكردنی

 تووشممی ڕادەیەك تمما دڵپممڕ، هەورێكممی بڵممێ بەاڵم. گەیشممتووی تممێ دەمودەسممت و راسممتەوخۆ... پێمموەیە بممارانی هەورەكە بڵممێ
 ئەو جمار بە جمار شماعیر. نامۆیە ڕادەیەك تا تۆ لەبەرچاوی وێنەكە چونكە بۆچی؟. دەكات خەریك مێشكت و دەكا تێڕامانت
 نەیممدۆزێتەوە، كەس بشممارێتەوە وای نەك هەڵممبەت دەشممارێتەوە، لێمممانی و دەپێچێممتەوە پتممر زمانممدا پێكهمماتەی لە واتایممانە

 واتماكە و وێمنە دۆزیمنەوەی بەرەو خمۆت كەندوكۆشمەكەی سمەرەداوە، ئەو دۆزیمنەوە بە تۆ كە دەهێڵێ، بەجێ سەرەداوێك بگرە
 .جوانیناسی چێژی دەگوترێ پێی كە دەدات پێ چێژێكت ئەوەش و بەر دەگریتە

 
 دەربێنن فەرامۆشیدا ڕەشنووسەكانی لە ناوم

  سەرمەستیم ڕەزەكانی هێشووهێشوو دەمهەوێ
 (١) بەربێنن ئێوە خوێنی بە 
 

 چێمژی ئەم دەممانگەیەنێتە رێمگەیەوە لە شماعیر كە تەكنیكمانەی لەو یەكمێكە بەخشمین، كەسایەتی یان گیانوەبەرنان و وێنە
 نماوم: دەڵمێ نەچمەوە، یادان لە جەستە مەرگی بە و بم نەمر دەمەوێ منیش بڵێ ئەوەی بری لە شاعیر لێرەدا. جوانیناسییە

 ...دەربێنن فەرامۆشیدا ڕەشنووسەكانی لە
 

 سەرمەستیم رەزەكانی هێشوو هێشوو دەمەوێ
 ....بێنن بەر ئێوە بەخوێنی

 
 بەر قەت نەدرێ ئمماو خمموێن بە ئممازادی داری: "دەڵممێ ئێسممتاش دەنگێممك كۆنەسممتیدا لە و ئممازادییە تینممووی شمماعیر بەڵممێ،
 "...ناگرێ

 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

393 
 

 ئەی بمێنێممتەوە؟ باوكممدا بێكەسممی زمممانەی لەو لێگەڕێممین واتممایە ئەو ئممێمە ئمماخۆ. بممڕایەوە و گمموترا وا جارێممك ئەوە بەاڵم
 بمۆ وا زمانییەكانممان نیشمانە چمۆن دەبمێ بیڵمێ، كە دەی بڵمێ؟ هی  نابێ بدات؟ ئازادی بانگی نابێ سەردەمە ئەم ئەدەبیاتی

 رێگەیمانەی لەو یەكێكە ئەوە ببەخشێت؟ پێ ستاتیكیمان چێژێكی هەمیش و بكاتەوە هاوارەكەی هەم كە هەڵكێشێتەوە، تێك
 .وەرگرتووە لێ سوودی سەركەوتووانە زۆر لێرەدا شاعیر كە
 

 سوڵتانی ڕەسووڵ
 
 گەر... خوێنمدا ریزی لە ئامادەم" شیعری. خانی. سەقز. 7111 چاپی. رەزایی یونس شیعر،. پاییزدا تیراژی لە تەنیایی -١

 "....ناوم بە كات بێ تینوو
 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ١٥
 

------------------- 
 
 
 

 نووسەرانی ڕۆژهەاڵت و خەمە ورد و گەورەكانیان
 
 جیممددین، و داهێممنەرانە زۆریممان بەشممێكی بڵێممین دەكممرێ و دەبممنەوە بمماڵو و چمماپ كوردسممتان ڕۆژهەاڵتممی لە بەرهەمممانەی ئەو

 ممموتڵەقی بە دەكممرێ لەوێ ئەوەی چممونكە ئممازادی، بەرهەمممی نەك داهێنەرەكانیممانن شمماعیرە و نووسممەر ئممازایەتیی بەرهەمممی
 .ئازادییە نییە، هەر بڵێین

 
 بەاڵم

 
 . دەكەن ئەزیەتیان و بەردەدرێن تێ دروستكراویان زڕەشاعیری و زڕەنووسەر و زڕەقەڵەم زۆرجاران شاعیرانە و نووسەر ئەو
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 لە سممۆنگەیەوە لەو و بهێڵێممتەوە نووسممەران و شمماعیر بممۆ هەناسممەیەك تممۆزە بممواری دەزانممێ پێویسممتی بە كە ئیسممالمی كۆممماری
 جاشمیەڵەمی و جاشممیدیا البەال بەاڵم دیمكەش، شمتی زۆر و كمورد كێشمەی بەنماوی نیمیە كێشەیەكمان ئێمە بڵێ دەرەوە دنیای
 .دەنێتەوە بۆ كێشەیان و بەردەدات داهێنەرەكان شاعیرە و نووسەر لە خۆی

 
 بە هەرنەبمممێ و بناسمممین ئەدەب و زممممان دڵسمممۆزەكانی و هەاڵوێمممرین لێكیشمممیان و بمممێ لێیمممان ئاگایەكممممان دووراودوور بممما

 .ڕاگرین بەرزتر ورەیان مەعنەوی پشتیوانییەكی
 

 نیشتمان ئەدەبپارێزانی و زمانپارێزان دەكەم ماچ قەڵەمتان
 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ١٧
 

------------------------------------------ 
 
 

 قادر قەیتەرانی گوێگجەلی و حیزبی دیموكڕات
 
 . دەكەم خۆم قسەی دوایی جا بكەم، قەیتەران قالە باسێكی پێشدا لە با
 

 كموڕەكەی بموو شمانازی پێمی كە كمورد بەهەڵوێسمتەی پیماوە هەزاران لەو بموو یەكێك بوو، گوێگجەلی خەڵكی قەیتەران قالە
 .پێشمەرگە ببێتە

 
 ئەویمش. وەردەگرین سەربازی دەفتەرچەی دەچین سبەینێ دەڵێن هاتووە سەربازییان وەختی كە قادر مام كوڕی دوو شەوێكیان

 دەكەن؟ خومەینی بۆ سەربازی چی؟: دەڵێ
 
 .دەبێ میوانیشیان جا
 

 ...بكەن سەربازی نەهێڵی ناكا قادر كاك بۆ دەڵێن میوان
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 ...دەكا خومەینیی بۆ و ناكا قاسملوو بۆ سەربازی دەگێم كوڕە ئەو من: دەفەرموێ قادر كاك

 
 گیان قادر مامە بەڵێ

 
 ممن هەر لەوانەشمە یمان حیمزبم لێكترازانمی خەتابماری ممن تەنیما چمونكە ئاخر شەرمەزارم، من حیزبەكەتدا پەرتەوازەیی لە

  پێ بوێرم
 

 ....بنێم خۆم لەهەڵەی
 

 .بەرانبەرەكەیدایە ئەستۆی لە خەتایە هەرچی وایە پێی و بێتاوانە پێ خۆی موتڵەقی بە هەیە وا گەلحۆی لێرە ئاخر
 

 . دەڕوانی حیزبەتان لەو چۆن ئێوە نازانن ئەوانە
 
 .شەرمەندەتم خۆم بەرپرسیارەتیی ئەندازەی بە و خۆم بەحاڵی بەش من
 

-------- 
 
 

 سنوور بە پاسپۆرتی وشە ڕابوون ڕۆژهەاڵت سەفەری بێ
 

 پێكهاتەشكێنیی زمان، واتا، فۆرم

 
 و، همات بەسمەردا گۆڕانی شێعر بۆ شاعیران و ئەدیبان تێڕامانی و ڕوانگە ڕووسییەكان، فۆرمالیستە بیری پەرەگرتنی لەگەڵ
 لێكمدانەوەی و ڕاڤە كەوتمنە جارانمدا لە جیماوازتر ڕێچكەیەكمی بە بموارەش ئەو تموێژەرانی و لێكۆڵەران ئەوان شانی بە شان
 و درا پمێ تمایبەتی بمایەخی و گرینگمی شمێعردا لە تمایبەتی بە ئەدەبمی دەقی لە زمان كاتەوە لەو ڕێك و ئەدەبییەكان دەقە
 ئەوەی بمایەخی شمتێك همی  زممان دەرەوەی لە گوتیمان هات لێ وای تا لێكۆڵینەوەكاندا، لە یەكەم مەبەستی و بابەت بە بوو
 .بكۆڵیتەوە لێی نییە
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 تمایبەتی بە ببەخشمێ، پمێ مانایمان و بكماتەوە كۆ هزرەكانی لێشاوی و شەپۆل ناتوانێ مرۆڤ زمان بەبێ هزرە، ماڵی زمان
 بە خموێنەر و دەنمێ بنیماتی شماعیر كە جیهانێمک سمەربەخۆ، جیهمانێكی دەبێمتە زممان ئیتر شێعرەوە، گۆڕەپانی نێو دێینە كە

 پێمی ئمێمە كە نیمیە زممانە ئەو هەر ئاسممانییە؟ زممانێكی سمحرێكە؟ چ شماعیرانەیە زمانی ئەو بەاڵم. دەگێڕێ مانادا كۆاڵنی
 .نەخێر و بەڵێ دەدوێین؟

 
 بنیانتمانی همۆی بموونەتە ڕسمتەكان و وشمە چنراوەی بەاڵم بیستوومانن، ئێمە كە وشانەن ئەو هەر بەڕواڵەت وشەكان بەڵێ،

 ئەوپەڕی دەنێمتە پمێ شاعیر چونكە. دەكا وردبوونەوەمان و تێڕامان تووشی و ڕاماندەچڵەكێنێ كە جیهانێك،. نوێ جیهانێكی
 تمما ڕێسممایانەی ئەو شممكاندنی بە و وشممەكان دانممانی یەک پەنمما لە بە ئەو. ڕاهمماتووین لەگەڵممی ئممێمە كە كەوشممەنەوە ئەو

 نموێ ژیانێكی تێیدا ئێمە كە زیندوو، سیستمێكی دێنێ، بەرهەم نوێ زمانیی سیستمێكی ڕاهاتووین، لەگەڵیان ئێمە هەنووكە
 ئاشمنایی یمان نمامۆكردنەوە نما ناویمان فۆرمالیسمتەكان كە بموو ئەوە هەر هەڵمدەمژین، نموێ هەناسەیەكی و دەكەین ئەزموون
 .سڕینەوە

  
 ئاشنایی سڕینەوە چییە؟

 
 بیمر تەنیا. ناكەینەوە زمان و وشە گەوهەری لە بیر ئیتر كە ئاستێک، دەگەینە زماندا بەكارهێنانی ڕۆژانەی ڕەوتی لە ئێمە
 لە تەنمممانەت و ڕۆژانەدا قسمممەی لە ئەوەی بمممۆیە هەر. بەرامبەرەكەممممان بگەیەنیمممنە ڕوونمممی بە پەیامێمممک دەكەیمممنەوە لەوە

 گەیانمدنی بمۆ ئمامرازێكە تەنیما كە دامماڵراوە، تاكڕەهەنمدیی زممانێكی ڕووبەڕوویمن، لەگەڵمی ئەدەبیاتمدا لە جیا بوارەكانی
 بەو چڕوپمڕی پێوەنمدییەكی وەرگمرین، شمێعر لە چێمژ ئێمە دەكا وا ئەوەی. دەبێتەوە پێچەوانە شتە ئەو ئەدەبیاتدا لە. مانا

 .دەتەكێنن زمان لەسەر ڕۆژانە عادەتی تۆزی: واتەنی فۆرمالیستەكان كە هەیە، زمانەوە نامۆكردنەوەی بابەتی
 

 زممان باوەكمانی ڕێسما لە الدانمی بە ئاماژەیان سەرەكی، بابەتی وەک زمان مەسەلەی لەسەر داگرتنەوە پێ بە فۆرمالیستەكان
 ئەوان ئەگەرچمی دەخمولیێنێ، نموێ واتمای و فمۆرم باوانە، ڕێسا ئەو شكاندنی و ڕێساباوەكان لە الدان بە شاعیر كە كردوە،
 زممانی ئاممانجی“: دەڵمێ فۆرمالیسمتەكان بەناوبمانگترین لە یەكێمک شكڵۆفسمكی. نمابینن جیاواز لێک شتی دوو بە واتا و فۆرم

 ”.دەتەكێنێ ڕۆژانەمان خووخدەی تۆزی نائاسایی، و نوێ فۆرمی بە ئەوەیە ئەدەبی
 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

397 
 

 ئەو واتە ئیمدئۆلۆژی زمانی لە ئێمە دادێنێ، زمانی نوێی پێكهاتەیەكی ڕاستیدا لە و دەیكا كە پێكهاتەشكێنییەی بەو ڕابوون
 خموێنەر مێشمكی كە سیسمتمێک. بەردەم دەخاتە نیشانەییمان نوێی سیستمێكی و دادەبڕێ گرتبوو پێوە خوومان پێشتر زمانەی

 .دەدات ئیستاتیكیمان ڕوانگەی لە نیورچكێک و ڕادەچڵەكێنێ
 

 ڕابووندا غەزەلەكانی لە دەقاوێزان یان دەقیەتی،  نێوان
 

. بەسمت بماختین بۆچوونەكمانی بە پشمتی لەوەشمدا و داهێنما دەقماوێزانی یان نێواندەقیەتی پێوەندیی دەستەواژەی شكڵۆفسكی
 پممێكەوە پێوەنممدییان مێممژوودا قۆناغەكممانی هەممموو لە دەدوێممن، همماوبەش باسممێكی و بممابەت لە دەقممانەی ئەو كە مانممایە بەو
 .هەیە نێوانیاندا لە( مكالمە) یەكتردواندن جۆرێك و هەیە

 
 ئازارەكمان باسی مرۆییەوە كۆمەڵگەی كۆنەستی لە شاعیر كە تایبەتی بە. نابێ لەدایک بۆشاییدا لە دەقێک هی  پێیە، بەو

 .دەنووسێتەوە نیشتمان ژانەكانی و برین خۆیەوە نەتەوەكەی كۆنەستی لە و دەكات
  
 ن كە مفیستۆم ستی ڕادە   وە برایانم، بمخۆن رن وە
 ن كە ستۆم ئە  لە ست دە وێكی شە رتان، نجە خە وێڕای رن وە
 وزاو گە خوێن  لە شای ، دڕوویە ی مێژوە وی ئە ن كە رمی سە لە 

 ن كە تۆم تۆ  دە قینتان، ر گە  تینوویە بێ، دە زیاتر شكۆی
 م ستە جە  نە ڕاكە ستی مە  بە بێ، بیرتان  لە ئاخر وی شە 
 ن كە اڵچۆم قە جا و ڵێنن هە رسوڕمان سە پێكی خوێنم لە
  ئاژاوە نداوێكی كە چاوی بۆ رن بە من واڵی هە 
 ن كە هۆم جا،  سیحایانە مە و  ئێوە بن  هوودایانە یە
 بێ مووتان هە ی ئاوێنە  لە پڕ خشن ببە خاچێكم  بە 
 ن كە تاپۆم گۆڕخانێكی  لە ، یامێكە عە رگم؛ مە من ئە
 وا پێم بووم دە ون دا خۆم  لە خۆم و زاند بە سنوورتانم 

 ن كە ئاسۆم  لە پشتتان بێ دە من، ی ئێوە مزانی نە ئیتر
 دا ناخم  بە تیژتر نیشتمان، كانی ڵبە كە ی ئە رن وە

 ن كە وشۆم ئە  لە ڕوو دا، من  لە  نگانە درە ینێتان سبە
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 سمەری دڕكەتماجەكەی و یەهموودا خیمانەتی و مەسمیح عیسای دانی لەخاچ بەسەرهاتی بۆ گەڕانەوە بە غەزەلەدا، لەم شاعیر
 خمۆی هاوزمانەكمانی كە كەسمێكەوە، زممانی لە دەكما، هاوزمانەكمانی خیمانەتی و برافرۆشمی بە ئاماژە عیسا، خوێنی و عیسا

 مێمژووی لە چماوێكی و دایە مەسمیح چیرۆكمی لە پێیەكمی همزر، وەک دەقە ئەم. كمردوە دوژمنیمان ڕادەسمتی و فرۆشتوویانەتەوە
 .ڕاگرتوە هاوزمانەكانیدا غەدری لەبەردەم ئاوێنەیەكیشی و خوێناوییە

 
 شكاندنی نۆرم و ڕێسا باوەكانی زمان

 
 .دەگرێ لەخۆ پێكهاتەیی و ڕێزمانی و واتایی الدانی كە بەرباڵوە، باسێكی زمان نۆرمەكانی لە الدان

 
 نیشممانە، پێوەنممدی، پممردی بەردەنممگ، بێممژەر،: لە بممریتین كە هەیە پمماژی شممەش پێوەنممدی پرۆسممەی وابمموو، پێممی یاكۆبسممۆن

 سەرڕاسممتی بە پەیممامەكەی و دەكمما قسممەكانی بمماو ڕێزمممانی پێممی بە خۆیممدا ڕۆژانەی ئاخممافتنی لە مممرۆڤ. بممابەت و پەیممام
 وشمەی لە زۆر مانمای چڕكمردنەوەی و زممان كماریگەرتربوونی بمۆ كات زۆربەی ئەدەبیاتدا لە بەاڵم. بەردەنگەكەی دەگەیەنێتە

 سیرووسمی. زممان و وێمنە نمامۆكردنەوەی و ئاشنایی سڕینەوەی لە بەشێكە ئەوە و دەشكێن تێک نۆرمانە و ڕێزمان ئەو كەمدا،
 و جوانیناسمممانە بنەممممایەكی دەبمممێ الدانە ئەو بەڵكممموو داهێنمممان، نمممابێتە زممممانی الدانێكمممی هەمممموو خمممۆ“: دەڵمممێ شەمیسممما

 ”.هەبێ ئیستاتیكیشی
 

 :وەک دەشكێنێ زمان ڕێزمانییەكانی ڕێسا كە كاتەیە ئەو یەكێكیان. دەدا ال ڕێساكان و نۆرم لە جار دوو ڕابوون
  

  ژیاوە ناخیاندا  لە ئاور ڵێی دە كانیشت، چاوە
 دێڕی؟  نوورە پڕ وا  چاوانە و ئە ڕێنووسی چیین مزی ڕە
  

 داییسمێ، ئماگر دەڵمێن دەژی، ئماگر یمان ژیاوە، ئاگر ناڵێن هەرگیز ڕۆژانەیاندا می(ئۆتۆماتیک) خۆكاو قسەكردنی لە خەڵک
 .ژیاوە چاوەكاندا ناخی لە ئاور دەڵێ، پێمان شاعیر كەچی

 
 نموور، لە پمڕن دێڕەكمانی كە چاوانە ئەو ڕێنووسی چاو، ڕێنووسی دەستەواژەی داهێنانی سڕینەوەدا ئاشنایی پرۆسەی لە هەر

 .ڕادەچڵەكێ خوێنەر لێرەدایە. نوێیە سڕینەوەیەكی ئاشنایی و واتایی داهێنانێكی
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 یان؛
 
 !ونە یدا نجە پە  لە ئاسمان وا  دارە و ئە ڵی نگە جە یا

 :وەك زمانی نوێی پێكهاتەی دروستكردنی بە سڕینەوە ئاشنایی
  وە بخوێنمە ک یە چۆڵگە ر هە ور، هە كردووم پێ ئیلهامی

  وە  بڕوێنمە ک یە ڕێژنە تا ڕێی،  بێتە وشکی چۆمێ ر هە
 بخوێنمەوە چۆڵگەیەک
 بڕوێنمەوە ڕێژنەیەک
 (ئییتباس) خواستنەوە

 
 یمان كە داڕشمتنەوەیەک، و نموێ شمێوازێكی بە بەكارهێنمانەوەی و خمۆی پمێش شماعیرانی لە نیوەدێڕێک یان دێڕ خواستنەوەی
 ڕابمردوو بمۆ وەفادارییەكیشمی و كردبمێ پشتئەسمتوور پمێ خمۆی بۆچموونەكەی ئەوەتما یمان كردبمێ، دروسمت جیماوازی مانایەكی
 :وەک دابێ نیشان

 
 ک یە لووتكە ژینی وزیی سە و ریا دە ونی خە و خۆر تتی خە
 

 ”دران  سێدارە  لە وا ی وانە ئە تاوانی“  بوونە
  
 :دەڵێ و نووسیویەتی هاوڕێیانیدا و پێشەوا دانی لەسێدارە و كۆمار شینی لە وا قانع بەرزەی شێعرە لەو ئاوڕدانەوەیە كە
 
 دران؟ لەسێدارە وا ئەوانەی تاوانی بوو چی
 نزیک یان دوور مێژووی بۆ گەڕانەوە 
 

 هەم شممێوەیە، بەو و ڕابمموون داهێنممانی لە بەشممێكە ڕووداوەكممانیش، لە ئمماوڕدانەوە نزیممک، یممان كممۆن مێممژووی بممۆ گەڕانەوە
 .دێنێتەوە وەبیر مێژوومان غەدرەكانی سۆنگەیەوە لەو هەم ڕادەگرێ، زیندوو بۆ مێژوومان ڕەمزەكانی و ئوستوورە

  
 دێرین مدمی دە اڵی قە  كوردانە یی شانامە یتی بە
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  خوایە تی ئایە كچێک باڵی  لە، گە دیوانی شێعری
 مێژووی  لە بێ پڕ پڕ  كوڕە چیی ی بزە جوغرافی بێ دە
 اڵیە قە دە النی مە  شۆڕە دڵی خشی نە رێک یكە پە
 مڕۆ ئە داسنی چیای  شنی چە ڕێک مە بانە تێ یوە گە
 رایە سە لە وینی ئە وزایی سە شۆڕشی وان یدە سە
  
 نوێیمان رێچكەیەكمی و نموێ زمانێكی و كردەوە كوردییدا غەزەلی بەر بە نوێیان هەناسەیەكی ڕابوون، غەزەلەكانی گشتی، بە
 و بمدا تماو خۆی ئەسپی هەیە ئەوەی توانای گۆڕەپانەدا لەو كوردی زمانی هێشتا سەلماندیان و، كردەوە ئێستا شاعیرانی بۆ

 لە كەسممانە ئەو بڵێممین دەبممێ دەبەسممتن، شمماعیر پێممی و دەسممت قەڵەمممی سممەروا و كممێش وایە پێیممان كەس كۆمەڵێممک ئەگەر
 .كۆڵەوارن و دەستەوەستان شاعیرانەدا داهێنانی و زمان ئاست لە هەر سەرواش و كێش دەرەوەی

 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
--------------------------------------------- 

 
 بۆڵەبۆڵ و ئەلبۆمی وێنەكانیان ژنە تێكۆشەرە خوێندەوارەكان و

 
 و بیسممتووە نێمموحیزبم خوێنممدەوارەكانی ژنە لە شممتێكی تەنیمما ئەمممڕۆ، تمما دیممموكڕات حیزبممی نێممو همماتوومەتە كە ڕۆژەوە لەو

 یمممان سممماالرە پیممماو نیمممیە بەوە كمممارم ممممن جممما. پیاوسممماالرە دیمممموكرات حیزبمممی دەڵمممێن ئەوەیە نەهممماتووە بەسمممەردا گمممۆڕانی
 بممۆ خوێنممدنیان هەلممی كە ئەوانەیممان بەتممایبەتی حیممزبە نێممو ژنەخوێنممدەوارەكانی بە كممارم شممتێك، هەر یممان شایستەسمموارە

 ....ژنان یەكیەتیی هەمووشیانەوە سەرووی لە و وەرگرتووە بڕوانامەیان و زانكۆ چوونەتە و ڕەخساوە
 
 خاتوونەكمانی بۆكمان لە نماچم دوور هەر. بمدەینەوە كوردسمتان ڕۆژهەاڵتمی نێوخمۆی چاالكەكمانی و دڵسمۆز ژنە لە ئاوڕێك با

 ڕۆشمنگەرییەكانی و ئەدەبمی و فەرهەنگمی و مەعریفمی چاالكییە سەیری كاتێ هەیە،( قلم و واژە بانوان انجمن) كتێب و وشە
 كمۆڕ نێمو بۆڵەبمۆڵی لە ئماوڕ و دەكەم حیزب خوێندەوارەكانی ژنەتێكۆشەرە وێنەباڵوكردنەوەی چاالكیی سەیری و دەكەم ئەوان

 نیمیە خمۆم دەسمت بە دەدەمەوە، دیمموكڕات حیزبی و كۆمەڵگە پیاوساالریی ئەقڵییەتی سەر بۆ هێرشیان و كۆبوونەوەكانیان و
 .ئەقڵە بێ و تووكنەرم نەبێ، پیاوالساریش بگرە و پیاوساالر كتێب دوورە ئێوەی لەگەڵ پیاوێك هەر: دەڵێم
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 مەكە پەلە ڕاوەستە

 
 ئەگەر ڕەخسماوە، بمۆ چاالكیمت و خۆپێگەیانمدن زێڕینمی هەلمی ژنمان، یەكیەتیمی ڕێكخمراوی و نێموحیزب ژنەخوێنمدەواری تۆی

 نووسمممین و داهێنمممان و لەچمماالكی دڵەڕاوكێمممدا و تمممرس و هەڕەشممە نێمممو لە داگیركمممراو ڕۆژهەاڵتممی نێوخمممۆی ژنەچاالكەكممانی
 دوو یەك جاروبمارەش و وێنەكانمت باڵوكمردنەوەی لە جمگە جەنابت ڕابردووی ساڵی دە نا سێ بەرهەمی بڵێ پێم دا ناوەستن،

 چییە؟ ڕۆشنگەریت بەرهەمی و كردووە چیت پیاوساالریدا بەسەر فەیسبووكی بۆڵەبۆڵەپۆستی
 
 و ڕۆشمنبیری چماالكیی پرۆسمەی نێمو بێنمنە كمۆیەش شاری نێو ژنانی بگرە حیزب نێو ژنانی نەك هەبوو لێتان چاوەڕوانیم من

 . سیاسییەوە
 

 لە زانكمۆ دەرچمووی تمۆی بۆچی بڵێ پێم دەیكەن، ئیسالمیدا كۆماری بندەستی ڕۆژهەاڵتی لە ڕووناكبیرەكان و ئازا ژنە ئەوەی
 بیكەی؟ ناتوانی دیموكراتدا حیزبی نێو ئازادی كەشی

 
 كردبێ؟ بەردبارانمان جاهیلەكان پیاوە ئێمە تا هێناوە فەرهەنگیی و ڕووناكبیری پڕۆژەیەكی ژنێك هی 
 

 كۆبوونەوە نایەنە خەڵك
 

 بممزانن خەڵممك ئەگەر دڵنیممابە بەاڵم. بنەممما بممێ دروشمممی و بەتمماڵ و سممواو وتمماری كۆبمموونەوەی بممۆ نممایەن خەڵممك بەڵممێ
 .دەبم بەشدار و خزمەتتان دێمەوە لێرەوە منیش بگرە كەمپەكانەوە نێو لە نەك زانیارین و نوێ بابەتی پڕ كۆبوونەوەكان

 
 سمێڵفی و دۆڵمەپێچمانەوە و ئاڕایشمتكردن فریای خوێندنەوە و خۆپێگەیاندن كێبەركێی لەبەر ئێوە بوو، لێتان چاوەڕوانیم من
 سممممەرچاوەی ببێممممتە ئینسممممتاگرامتان و فەیسممممبووك و تمممموویتەر الپەڕەی بمممموو لێتممممان چمممماوەڕوانیم. نەكەون سممممناپچات و

 شمیعرەی ئەو هێشتا وادیارە بەاڵم. بیانییش خەڵكی بۆ تەنانەت و ناوخۆ كچانی بۆ زانیاری و ڕۆشنگەری و مەعریفەبەخشین
 :نەبووە كۆن هێمن

 
 ئەتۆش و كرد دروست ئاتۆمی بۆمبی خەڵكی كیژی
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 پنە و دەرخۆنە و ئەستێوڵك ناوی دەزانی هەر 
 

-------- 
 

 دەكەمەوە باڵو وێنە منیش و كەسێكە هەموو مافی وێنەباڵوكردنەوە هەڵبەت
 لەسەرشانە نەتەوەییت و نیشتمانی بەرپرسیارەتییەكی كە تۆ بەاڵم 
 دەبێ چۆن 
 بێ؟ وێنەباڵوكردنەوە تەنیا ڕۆژانەت چاالكیی لووتكەی 
 

 بینووسنر دەنووسن هەرچی. نادەمەوە كۆمێنتیش جوابی
 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ٢١
 

------------- 
  
 

 پەلەپڕووزێی دەفتەری سیاسیی حدك، بۆچی؟
 
 (كورتی بە سەرەقەڵەمێك،)
 
 و نەبیمنن مامۆسمتا بەهێمزی خماڵێكی همی  خمواردووە سموێندیان كە كەسمانەی لەو جمگە بمۆوە، باڵو مامۆستا نووسراوەكەی كە
 و كمورد شۆڕشمی و نیشمتمان بمۆ دڵمی تۆزێك هەرچی بنێن، باشیدا هەنگاوێكی و كار هی  بە دان نادا پێ رێگەیان رق و قین

 و مموعجیزە مامۆسمتا نووسمینەكەی نماڵێم ممن. بموو دڵخمۆش پێمی و گەڕا دڵ لە ترووسمكاییەكی دەدات، لمێ دیموكرات حیزبی
 بمۆ وەبماڵی دەبمێ كە بابەتمانەی لەو یەكمێكە خۆیمدا، جۆری لە بەاڵم یەكگرتنەوەیە، و یەكبوون مانیفێستی و شەقولیەمەرە

 پێشموازییەكی كمورددا میللەتی دڵسۆزانی و تێكۆشەران و رووناكبیران و نیشتمانپەروەران نێو لە و ڕاستگۆیی لە پڕە بكێشین،
 .كردبێ نیگەران الیەنی و كەس زۆر ئەوەش هەر ڕەنگە كە. كرا لێ گەرمی
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 قینمی و رق ئماگری بە فێنكمی ئاوێكی دیموكرات حیزبی لەتبوونی ئەوكاتیش كە هەن، نەخۆش كەسانێكی گەڕێ، لەوەش جا
 یەك دەیەوێ بمۆچی و كرد لەتی بۆچی مامۆستا دەی:"دەڵێن ئێستا دا، مشتوماڵ دڵیانی سەر ژەنگاری تۆزێك و كرد رەشیاندا
 سممەر پێممیەوە تمما بتلێتممنەوە خۆیانممدا قینممی و رق زەلكمماوی لە ئەوانە بمما نیممیە، تمماقمە ئەو لەگەڵ قسممەم مممن". بگممرنەوە
 .دەنێنەوە

 
 كێمە؟ لەگەڵ ئەی
 

 گمرت، هەڵوێسمتی جۆرێك هەڵەداوان و پەلەپڕووزێ بە و دەمودەست سیاسی دەفتەری ئاخر. حدكمە سیاسیی دەفتەری لەگەڵ
  شۆڕشی و كورد ماڵی و دەخاتەوە یەك وەسەر حیزب و پێڕابگەن ناهێڵێ مامۆستا نەكەوێ، فریا خێرا ئەگەر ئەوەی وەك
 ...دەردەكێشێ ئەوان موبارەكی قوونی بن لە مەسئوولییەتیش بەڕەی و دەگرێ قوڕ بە كورد

 
 نێممو لە النممیكەم و مامۆسممتا قسممەكانی لە بمموایە پێشمموازی حممدك، سیاسممیی دەفممتەری وەدەنگهمماتنەی خێممرا ئەو خممۆزگە، ئەی

 گوتبایمان، جارێمك تماقە جارێمك، نەبمێ هەر النمیكەم درایەوە، كەریمیمیەوە كەمالی كاك بەڕێز زمانی لە كە وەاڵمەكەیاندا
  لێدوانی و پەیڤ لە گوێی جارێك ئەوی بگرە نەكرد، ئەوەیان نەك كە. دەكەین مامۆستا بانگەوازەی لەو پێشوازی ئێمە

 ...تێدابوو بێڕێزیی چەندە دەزانێ گرتبێ، سیاسی
 

 ئەو هەر كمممران،( كەممممال كممماك) سیاسمممی دەفمممتەری لە بمممانگەوازە ئەو لەسمممەر پرسمممیارانەی ئەو ئەگەر دڵنیمممام، ممممن ئممماخر
 باشممی خمماڵی كۆمەڵێممك بممانگەوازە ئەو دەیگمموت، جارێممك چمموار سممێ النممیكەم كرابممایەن، هیجممری مسممتەفا كمماك لە پرسممیارانە
 النەی در آب" واتەنممی فممارس مامۆسممتا دیممارە وا بەاڵم. بكممرێتەوە لممێ بیریممان نەكممرێن، رەچمماویش ئەگەر دەبممێ كە تێممدایە
 ...نشستە تماشا بە خود و ریختە" مورچگان

 
---- 

 
 لەتە دوو ئەو دەكەن حەز دیمموكراتە، و كمورد دڵسمۆزی و نیشمتمانپەروەر و تێكۆشمەر نماخۆش،هەرچی یمان بمێ خمۆش پێتان
 قمین و رق ژەنگمی ئەوانەی و كمورد دوژمنمانی لە جمگە هەمموانە، ئماواتی ئەوە جماران، مەزنەكەی و گەورە دیمموكراتە ببنەوە
 . نەهێشتووەتەوە مێشكیاندا لە دەروویەكی هی 
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 الیەنێمك وەنەبمێ شمێوازەش ئەو كە حیمزب، هەڵسمووڕاندنی شمێوازی و شەخسمی رقمی كمۆنە و قمین كمۆنە لەسمەر حیزبە، ئەو
 پلەوپایەپەرسمت كەسمی كۆمەڵێمك و كورد دوژمنانی لە جگە كە لەتبوونێك،. بوو لەت بەداخەوە بووبێ، پێ زانستیی شتێكی
 هەر لە ئەوانەی دەبێمتەوە، گەرموگموڕ یەكگرتنەوە باسی جارێكی هەر بۆیە هەر. نابینێ لێی و نەدی لێ قازانجی كەس هی 
 بەر یەكگرتنخموازان لە تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكمانەوە لە زوڕناژەنەكانیمان بڕاوە، پێ لەتبوونەدا لەو پیوازێكیان و نان بەری دوو

 بمێ كورسمییە مەرجەی بەو بمێ، خمۆش ئیسالمی كۆماری دڵی خۆشە پێیان ئەوانە. دەكەن خۆش یسالمیئ كۆماری دڵی و دەدەن
 . مەترسییەوە نەكەوێتە بنیان پێچكەكەی

 
 خۆی؟ بۆچوونی یان هەموومان، دڵی قسەی مامۆستا، بۆچوونی

 
 :بارەقەاڵ ئەی خۆیەتی، بۆچوونی نووسیویەتی، مامۆستا ئەوەی فەرمووی پەیتاپەیتا سیاسی، دەفتەری

 
 (.است شیرین گفت و خورد را شیرە... است این ما شیخ كرامات از)
 

  جێژنی پێكەوەگرتنی بۆ هەوڵدان یانی دی؟ هیچی و بێ خۆی بۆچوونی و ڕا دەبێ كە گوتووە، شتێكی چ مامۆستا باشە
 كەوێ لەمنممت ئەی بممكەی؟ بێمبەری لممێ خمۆتی دەسممبەجێ مەترسمیدارە و قێممزەون و خمراپ هێنممدە شمتێكی سمماڵە، حەفتماوپێنج

 ....دەفتەر
 

 بممۆ هەوڵممدان و دیممموكرات گەورەی بنەممماڵەی یەكخسممتنەوەی سممەرەنجام و لێكنزیكخسممتنەوە بممۆ هەوڵممدان ڕاسممتی بە یممانی
 ئەوەنممدە یەكخەبمماتی و یەكسممەنگەری و پێكهەڵكممردن و دڵەكممان پمماكژكردنەوەی و شەخسممی بمموغزی و كممۆنەقین نەهێشممتنی

 و بكمات شمەریك خمۆی وادا قەبماحەتی لە نمابێ دەفمتەر و بمێ حەسمەنزادە عەبمدواڵی بۆچموونی تەنیا دەبێ كە مەترسیدارە،
 ...یاڕەبی بن بێچاوێنی ئەی بێ؟ ئەستۆپاك و بێبەری پێویستە

 
 ئەو تمۆقی دەبمێ كە بمێ، گەورە هێنمدە قەبماحەتێكی كمورد، دوژمنمانی كموێركردنی و نیشمتمانپەروەران دڵخۆشكردنی بڵێی تۆ

 دەفتەر حیكمەتت بۆ ماشەاڵ سێبەری؟ نەچێتە كەس و بێ حەسەنزادەدا عەبدواڵ ملی لە هەر قەباحەتە
 

---- 
 

 . بوونە بێهیوا لێتان دیكە ئەوەندەی خەڵك ناوخۆوە، لە رۆژەوە لەو كە بزانن، ئەوە دەكەم حەز
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 :بەڕاست ئەرێ
 

 یەكگمرتنەوە هماواری یەكمالیەنە سماڵە پمازدە ئمێمە مەڵمێن پێم جا. تۆقیون دەركەوت بەڵێ، تۆقیون؟ یەكگرتنەوە لە بۆچی
 . ئیدی بووە چ هاوارەكەتان دەركەوت ئەوە دەكەین،

 

*** 
 

 :دەڵێم پێتان مێژوو بۆ و راشكاوانە من بەاڵم
 
 بەهێمز و یەكگرتموو گەورەی حیزبێكمی سمادەی پێشممەرگەیەكی دیمموكرات، لەتمی هەردوو سەركردایەتیی یەكتان، بە یەك بە
 . بن حیزبێك لەتە سكرتێری و سەرۆك لەوەی گەورەترن و ماقووڵتر بن،
 

 ٢١٢١ی مای ٢٢
 

---------------------------------- 
 
 

 سەربەجۆ، لە ناوخۆ، ڕووناكبیری سەربەخۆ
 

 ئمی)دەبمین سەیروسمەمەرە قەڵمبازی و كتێبباز چووزانم لێكۆڵەر، شاعیر، نووسەر، تووشی هەڵدەكەوێ لەوێ و لێرە زۆرجار
 .سەربەخۆین ڕووناكبیری ئێمە: دەڵێن جا و قسەكردن دەكەونە ،(كوردستان رۆژهەاڵتی

 
 .جا فەرموو. دەفەرمووی راست بەڵێ

 
 بە سممووكایەتی دەدا، كممورد شۆڕشممی لە پممالر دووهەزار. نمماهێڵێ خەبمماتەكەی و كممورد شۆڕشممی شرتوشممۆی دێ، پێممدا كمماكم جمما

 وایە پێمی تەنمانەت و ناكما ئیسمالمی كۆمماری لە گلەیمیش هەر چیمیە حاسمتەمێكیش بە بەاڵم دەكما، بەهمایەك و رەمز هەموو
 .دەبوون!!! میهرەبانتر زۆر ئەوان نەكردبایە، شۆڕشی كورد ئەگەر

  ... 
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 . سەربەجۆیە بەڵێ خوارێ، بێنیتە بۆ میەكەی"خ" نوقتەی دەبێ بەاڵم سەربەخۆیە، رووناكبیری كاكم
 

 :رووناكبیر دەڵێی بەخۆت كە كتێبباز، قەڵەمبازی جەنابی ئەگینا
 
 ئمممازادیخوازانی و جیمممابیران و تێكۆشمممەر و روونممماكبیر بە سمممووكایەتی رۆژێ هەمممموو كە داگیركمممراو، و بندەسمممت میللەتمممی مممم

 ...دەكرێت
 ...كۆڵكێش ببێتە و بنێ گوللەوە بە سینگ دەبێ منداڵەكانی نانێكی پارووە بۆ داگیركراو، و بندەست میللەتی م
 ...دەدرێت تواندنەوەی و نەهێشت هەوڵی الیەكەوە هەموو لە كە داگیركراو، و بندەست میللەتی م
 

 هەڵكەوتممووە؟ لممێ چممۆن سممەربەخۆی تممۆی نمماڵێی، پممێم دەیكێشممێ، بندەسممتیدا لە كە نەهممامەتییەوە هەزاران بە مممیللەتە ئەو
 بە جنێمو كە سمەربەخۆی ئەوەنمدە تەنیما تمۆ ممن كاكی دیارە كاوێژتەوە و راوێژ و دەم بە خۆ دەی كێ؟ لە چی؟ لە سەربەخۆ

 . بدەی تێكۆشەرەكانی و ئازادیخواز و كورد بزووتنەوەی
 

 . بێنی شۆڕشەكەیدا ئەستۆی بە كردیشت ئەگەر و نەكەی میللەتەكەت نەهامەتییەكانی باسی لەوەی سەربەخۆكراوی بەڵێ
 .كردووی ناڵی و جل ئەوەی هەم دەناسین، خۆت هەم كەرەگیان،

 
 ...فۆكۆ میشل ببیتە تا نیت فەرەنسی خۆ. چامسكی نوام ببیتە تا نیت، ئەمریكا خەڵكی تۆ خۆ
 

. سمەربەخۆ دەڵمێ بەخمۆی سمەربەجۆیە، نەزانمین و كوێمدایە جمۆی تموورەكە لە سەری بشارێتەوە لێمان ئەوەی بۆ كاكم بەڵێ،
 .دەدا دیموكرات حیزبی بە جنێو دەكاتەوە، دەمیش هەر

----- 
 بە بماوەڕم ممن. دەربێمنە چاویشمی و بگمرە لێ رەخنەی. مەكە لێ گلەیی و مەگرە دیموكرات حیزبی لە رەخنە نەیگوتووە كەس

 دەناسممینەوە، زارت بممۆگەنی گیممان، كەرە مەكە، سممووكایەتی بەاڵم بگممرە رەخممنە. نیممیە هەر( بنیمماتنەر ڕەخممنەی" دەسممتەواژەی
 ....شوێن فاڵنە سەربەخۆی

 
 ٢١٢١ی مای ٢٢
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----------------------------------------------- 
 
 

 ژەهرێك بە تامی هەنگوین
 

 كوردستان رۆژهەاڵتی لە سیاسی ئیسالمی
 

 دەكمما حەز ئیسممالمی كۆممماری. بممێ چمماالك تمما ڕەخسمماوە بممۆ دەرووی و دەرفەت زۆر كوردسممتان رۆژهەاڵتممی لە سیاسممی ئیسممالمی
 بمۆ زەڕ، بمێ هەڵمبەت) بمێ چماالك كلكەكمانییەوە و لمك هەموو بە كورد سیاسیی ئیسالمی وەكوو زیانی بێ و زەڕ بێ رەوتێكی
 ئایمدۆلۆژیایە ئەو جما نیمیە ئیسمالمی ئایمدۆلۆژیای دەزانمێ، مەترسمیی بە ئیسمالمی كۆمماری ئەوەی چمونكە(. ئیسمالمی كۆماری

 و نەتەوەیممی بیممری تۆقیمموە لێممی ئەوەی ئیسممالمی كۆممماری. ئیسممالح و دەعمموەت ڕەوتممی یممان ئیخمموانیزم یممان بممێ سممەلەفیزم
 ڕواڵەت بە ئەگەرچممی كوردسممتان، رۆژهەاڵتممی لە رەوتەكممانییەوە هەممموو بە سیاسممی ئیسممالمی دەشممزانێ و نیشممتمانپەروەرییە

 و سموننەمەزهەبەوەن ئیسمالمیی ئۆممەتی دروستكردنی شوێن بە ئەوان بەاڵم دەدەن، سینگیان لە كوردایەتییش بەردی جاروبار
 .دەزانن كەبیرەی گوناحی بە ئەوان دانەنێن، ئیلحادیشی و كوفر بە ئەگەر بگر نییە، نەتەوەییەوە بیری سەر بە فڕیان

 رژیمەیممان ئەو كوردسممتان خەڵكممی گشممتی بە و كڕیممونی كەمیممنەیەی لەو جممگە كممورد الوانممی دەزانممێ بمماش ئیسممالمی كۆممماری
 و فییهمی ئیختیالفمی وردە هێنمدێ ئەگەرچمی كە بكاتەوە، كۆ رەوتێكیان دەوری لە باشترە پێی بۆیە نایانەوێ، و نەویستووە
 و تاڵیبمان و ئەلیاعیمدە نێموان وەسمڵەتی. كمۆكن هەر( ثوابمت) سمەر لە دواجمار بەاڵم هەیە، لەگەڵمی مەزهەبییمان بۆچوونی

 .دیتووە ئیسالمی كۆماری لەگەڵ ئەوانەمان و ئەنسارولسوننە
 

 وریماییەوە بە زۆر دەبمێ رۆژهەاڵت حیزبەكمانی و پشتە لە بەرنامەیەكی كوردستان، لە سیاسی ئیسالمی پەرەگرتنی كەوابوو،
 كوردسممتان نەتەوەییەكممانی حیممزبە گۆشممەگیركردنی ئامممانجی بە كوردسممتان، رۆژهەاڵتممی لە ئیسممالمییانە ڕەوتە ئەو. بیبیممنن

 ئممی دەگممرن، لممێ كەسممانێكیان و دەكممرێن بانممگ جاروبممارەش ئەگەر خممۆ. دەدرێممت پممێ پەرەیممان دیممموكرات حیزبممی بەتممایبەتی
 . ڕادەكێشن پێ زیاتر كێشاون، بۆیان سنوورەی لەو ئەوەیە،

 
 ئەوانە بمێ هەرچۆنێمك. بكمات هەڵسموكەوت پرسمە ئەو لەگەڵ زیماترەوە وریایی و چاوكراوەیی بە دیموكرات حیزبی هیوادارم
 . ئیسالمین كۆماری دراوەكەی دیكەی دیوێكی

 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

408 
 

 سمەر خسمتیانە و گمرت ممیان(موقمت دولمت) كماتی دەوڵەتمی جمڵەوی سیكۆالرانەی ئەو وەرگرین، مێژوو لە دەرسێك نەبێ، هەر
 بوو؟ چ چارەنووسیان هات؟ بەسەر چییان پێ،
 

 ....شیرینەكەن ژەهرە ئەوانە. نەبێ داوەوە بەو ملتان كوردستاندا، رۆژهەاڵتی بانەڕۆژی لە بن، ئاگادار
 

 ٢١٢١ی مای ٢١
 

---------------------------------------- 
 
  

 پێشمەرگەی رۆژهەاڵت لەسەر هەست بە
 
 پاسماو و دەكەی سمەركردایەتییەكەت ئەنمدامانی و بەرپمرس پملەی و پۆست و كورسی شەڕی فەیسبووكە لەو ئێوارێ هەتا ڕۆژ
 دەرممانی حیمزب سمكرتێری و سمەرۆك گمووی: دەڵێمی كە ئاسمتێك دەگەیە و دێنیمیەوە ئێسمتایان و ڕابمردوو پەڵەی و هەڵە بۆ

 .دەردە سەد
 

  بۆیە هەر
 

 .بەرداوی تێی و كردووە ڕستی ئیسالمی كۆماری كە نییە سایبێرییە لەشكرە لەو ئاگات
 

 .ئیسالمییە كۆماری شەڕی كە ڕاستەقینەكەت شەڕە بۆ گەڕ بخە توانات و وزە وەرە
 

 و كەسممایەتیت شممكاندنی بممۆ دەكمما سممەرمایەگوزاری ببمما، لەنمماوت و بكمما شممەهیدت جەسممتە بە نەیتمموانی كە ئیسممالمی كۆممماری
 .شانازیت لە پڕ مێژووی و خەبات سووككردنی

 
 .كردووە دوژمنەكەتی پیالنەكانی و پالن خزمەتی بزانی ئەوەی بەبێ دەیكەی، سااڵنێكیشە شەڕەدندووكەیەی ئەو
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 گماڵتەكردن بمۆ كمردووە دروسمت زڕەنووسمەری و زڕەشاعیر و جاشوولكەڕۆژنامەنووس سەدان ئیسالمی كۆماری بە، هەست لەسەر
 دەیانناسمی بمكە ئیسمالمی كۆمماری سمایتەكوردییەكانی سەیری. )بەر گرتووتە ڕێبازەی بەو مێژووەكەت، و شۆڕش و خەبات بە
 ..(كێن
 

 .دوورە لێت بستێك دوژمن كاتێك مەدە خۆت لە فیشەكەكانت
 
 ٢١٢١ی مای ٢١
 

-------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...مەزنانەی، ڕاوێژكار و دەمڕاستەكانیان گەندەڵ و بێنامووسنپێشكەش بەو 
   
 "شاكوژ"
 

 یون دە تە مێهدی
 

   ی"شما ری راوكە"  بە بموو اڵم بە. كناس چە  بە و بوو كدار چە  نە. وت كە شا دڵی ر سە وە راست ویش ئە هاویشت، كی یە گوللە  تاقە
 .كرمانی زای رە میرزا: ئێران مێژووی
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 مێمك كە ر هە گوتیمان و گما تێنە س كە كرد وایان مینوسوڵتان ئە فێڵی  بە پێكرا،  گوللە  بە زیم بدولعە عە دی رقە مە لە شا كاتێك
 . تاران  وە یاندیانە گە  لە پە  بە دواتر و   داڕووشاوە گیانی

 
 !  مردووە نە ت گزوگومە ئاوا س كە گوتیان و  ڵداوە هە یان كە برینە. ر سە هێنا نگیان ڕە فە پزیشكی. بڕێلیان ی هۆدە  بردە شایان

 
 كمراو  ئاممادە لمی پە و ل كە مموو هە اڵم بە كرا، دە یار تە شا دین ناسرە تی پاشایە ساڵی مین نجایە پە جێژنی بۆ  وردە  وردە واڵت
 .نجا پە  بووە نە ت نە ڵتە سە ساڵی نۆ و چل و   سە رە كە  بوونە شا خۆشی رە سە و م ماتە بۆ
 

  كە  وە دێنێمنە بیمر وە  وە ئە ر هە دا، مبمانە هە  لە  بمووە گوریسێك چ و زان فێڵە تی وڵە دە پیاوێكی چ مینوسوڵتان ئە بزانین ی بۆوە
 چماو چمۆن: " نمارد ی كمورتە  تێلگمرافە و ئە بموو ورێمز تە جێی نیشمتە  كە شما ی وە جێگمرە میرزای ردین فە موزە  وە كردنە ئاگادار بۆ
  ستێن؟ بە بێ جاڕی  بزە  بێتە نە لێو چۆن و خوێن؟ گۆمی  بێتە نە
 

 .وت كە دیار وە ر وهە گە و  بۆوە ن هوە ئە ریا دە چون
 

 دوو. رگرتبموو وە لمێ اڵقمی تە ی كە ژنە. بموو نە هیچمی دونیما داری  لە زا رە میمرزا. دابموو زنجیمر و كۆت  لە هید شە شای بكووژی
 .زیم بدولعە عە گای بارە ر بە  هێنابووە نای پە  ئاوارە و   داڵدە بێ بۆخۆشی و ببوون لال وە تە لێی ی كە منداڵە

 بموو پمڕ گیانی موو هە. بوو دابادی سە ئە دینی ماڵە جە ید سە یدای شە و شێت و ئە: شاوە گە دە دا دڵی  لە وینێك ئە پۆلووی اڵم بە
 و كما مماچ القمی ی بمۆوە مبووڵ سمتە ئە  چووببموە بۆخمۆی جارێكیش دیتبوو، ئێران  لە یدی سە جار دوو. ید سە ی كردە و  گوتە  لە

 .بكا تی زیارە
 
 ت ڵممبە هە.  یشممتووە گە و بە  وە یدە سممە  لە  بیممرە و ئە  كە  پێممداگرە  وە ئە ر سممە لە  وە كممۆڵنە دە كممان هۆكارە  لە شمما كوشممتنی دوای  كە
 .بكووژێ شا  ە كردو فێری وخۆ راستە ید سە یگوت نە
 
 . وە بكە  تۆڵە  چێشتووتە ی ژانانە و ئە بری  لە  كوتوویە  كە  بووە ید سە ی یە رستە و ئە ی كە رە هاندە وابێ پێم اڵم بە
 

 جێمی  بمۆیە ر هە.  شمایە دین ناسمرە تیمرۆری دا ئێران رابردووی ی دە سە دوو  لە سیاسی تێرۆرێ زنترین مە و ترین وتووانە ركە سە
 كوشت؟ شای بۆچی زا رە میرزا بپرسین تی خۆیە
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  ؟ یە هە دا  رووداوە دوو و ئە نێوان  لە ك ندییە پێوە چ. كرا   شڕووتە مە شۆڕشی شا دین ناسرە رگی مە دوای ساڵ دە
 

  لە زا  میمرزارە كمانی واڵمە و پرسمیار.وێ نماكە سمت دە بكووژممان كانی قسمە  لە باشمتر ی قسمە  وە ببینیمنە  كە كوشمتنە ی هانە ی بۆوە
  كوشمتووە شمای نیما تە تماقی  بە  كە  مكووڕە  وە ئە ر سە   لە وام ردە بە میرزا.  كراوە تۆمار دا" كان ئێرانییە راسانی ی مێژوە" كتێبی

 .  بووە نە ویش ئە تی نییە  لە ئاگای و  یزانیوە نە سێكیش كە  تاقە ت نانە تە و
 
 .  بووە تی اڵیە كۆمە كی یە هانە كیشیان یە سی كە تاكە بڕیاری كیان یە شا كوشتنی بڕیاری هۆی   بوونە ی هۆكارانە و ئە
 

  لە راكمردن بمۆ جارێمك ت نمانە تە و  دراوە  نجە شمكە ئە و  بمووە دا نمد بە  لە درێمژ و دوور كی یە مماوە دا پێشمتر سمااڵنی  لە میرزا
 ڵدڕیبوو هە خۆی زگی  دروێشە و داغ ست دە
 

 خمۆڕا لە  كە  وە نمدانە بە و كمۆت و لە ؟ كوێموە  لە چمۆن كموتی. بكمووژی شما ی وە ئە فكمری  وتیمیە كە  كوێوە  لە پرسن دە لێی كاتێك
  كە  وە شمیانە رە   رۆژە و لە. ڵدڕی هە لێ خۆم زگی  كە  وە شوێنە و لە و دران لێم هۆ بێ  كە  وە دارانە و لە. پاند داسە منتان ر سە بە
 ...كرام زنجیر و كۆت مانگ چوار و ساڵ چوار. هات رم سە بە
 هممۆی  بێممتە دە ش وە ئە ر هە ، گوێزتبمۆوە ئێممران رپرسممانی بە بمۆ زانیمماری هێنممدێك ممماكۆ تە رای ممماجە  لە ر بە میممرزا ڵمێن دە ك وە
 لێمی ری بە خە رووحیشمی  كە دانێین تاوانێك  بە پێ دانی و ن دە ی نجە شكە ئە و بزانن تاوانباری  بە و بن دۆنگ دڕ لێی ی وە ئە
 . بووە نە
 
 نمین؟ خمودا تی مانە ئە ئێران وماوی لێیە ڵكی خە ر گە مە بۆ: یپرسی دە و بوو هە اڵتیشی كۆمە كی یە هانە میرزا كوترا كی وە اڵم بە

 زاران هە  بە رووسمیا كانی رسمنوورە سە و ئابماد عیشمق و فیماز قە واڵتمانی و عێمڕاق  لە رێ، دە  رنە بە ئێمران سنووری  لە القتان
 و ر كمۆڵبە وی ئە.قاڵن سمە  وە ناچمارییە و سمووك كاری  بە و بوون وێ ئە ی وازە ڕە پە  وە خۆیانە واڵتی  لە ئێرانی داماوی عێتی رە

 ...ئێرانین موو هە  زگییە نانە كرێكاری و ر كە وكێشی جڵە و ر نۆكە
 
 زوڵمم بماری ژێمر  لە دامماو و خسمیر یە و ژار هە عێتی ڕە. بوون نگ رە پە نگ رە پە و رۆیشتن موو هە  ڵكە خە ستم بە مە كانتان ڕە مە
 .دێنن ژن د سە ژن د سە بۆخۆشیان و دا اڵق تە ی هاوتاكە بێ  ژنە  تاقانە بێ دە زۆر و
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 . بووە باش كارێكی شا كوشتنی  كە بوو نە دڕدۆنگ  وە لە ك رزییە دە  رە سە ت قە بە میرزا
 

 ٢١٢١ی مای ٢٧
 

-------------------------------------------- 
 
 

 بۆ حدك هەڵدەبەستن؟( ریفۆرمخواز)بۆچی تۆمەتی 
 
 دیمممموكرات، حیزبمممی دابەشمممبوونی خەسارناسمممیی بمممۆ هەوڵمممدانێك هەر شەخسمممی، رقمممی و قمممین كمممۆنە لە ئممماوڕدانەوە بمممێ بە

 .دەدا بەرد لە تیرەكەی و نائەنگێوێ مەبەست و كرچوكاڵە و سەقەت ئەنجامەكەی
 

 ئەو و دیموكراتمدا بماڵەكەی دوو نێموان لە وەهممی كەلێنێكمی لە باسمكردن بمۆ بیانووەكە راستیدا لە ریفۆرمخواز، دەستەواژەی
 .دەدرێت پێ پەرەی و گرتووە سەرچاوەی و هەڵداوە سەری حدكدا و حدكا یەكگرتنەوەی نەیارانی وەهمی لە دەستەواژەیە

 
 دڵیممان سممەر قینممی و رق ژەنگممی ناشممتوانن و مەترسممییەوە دەكەوێممتە وەهمییەكانیممان پمملە و پممێگە یەكگممرتنەوەدا لە ئەوانەی
 و دەدەن باسمە بەو پەرە دێن یەكگرتنەوەین، نەیاری و دژ ئێمە بڵێن كوردستان خەڵكی بە ئاشكرایی بە ناشوێرن و بسڕنەوە
 هەیە جەریانێمك حدكمدا نێمو لە گۆیما ئەوەیە، یەكگمرتنەوە لە ئێمە نیگەرانیی یان یەكگرتنەوە بەردەم كۆسپی ئێستا دەڵێن
 .دەكاتەوە ئیسالمیدا كۆماری نێو لە ریفۆرم لە بیر
 

 :دەپێكن مەبەستێك چەند باسە ئەو پەرەپێدانی بە ئەوانە
 

 هەوڵەكممممانی پممممووچەڵكردنەوەی مەبەسممممتی بە ترسممممێك نممممانەوەی و وەهمممممی و زەینممممی كەلێنێكممممی دروسممممتكردنی :یەكەم
 .دیموكراتەكان یەكگرتنەوەی بۆ یەكگرتنخوازان و نیشتمانپەروەران

 
 دیممموكراتی حیزبممی سممبەینێی لە كە بمێنممێ پممێ بیانوویەكیممان و دەسممكەال ئەوا سممەرنەكەوتن، لەوەشممدا هەر ئەگەر :دووەم

 وەك هەر. هاوڕێكانیمان بوغزانمدنی بمۆ هەممیش و كمۆنگرە و كۆنفرانسمەكان بمۆ بانگەشمەكانیان پێخمۆری بمیكەنە یەكگرتوودا
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 نماپیرۆزیش مەبەسمتێكی هەمموو بمۆ و نەكەوت زاری لەسەر الدەریان دەستەواژەی 71 كۆنگرەی هەتا دە، كۆنگرەی پاش چۆن،
 .بوو زاریان سەر بنێشتەخۆشكەی و دێنا بەكاریان

 
---- 

 
 بەڵمگەی و بەگمۆڕە وا هەر خەباتمدا مەیمدانی لە سمەلماندوویەتی كمردەوە و خەبات بە كوردستان دیموكراتی حیزبی ئەگینا،

 .خەباتەكەیدا رێبازی لە نیشتمان بارەگانی بە الوانیەتی بەوەجترین پێشكەشكردنی و چاالكانە حوزووری حاشاهەڵنەگریش
 

 ٢١٢١ی مای ٢٨
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 سەرجەم ڕۆمانەكانی دكتۆر ئیبراهیم یونسیدەكەمە كوردی
 

 (ئارمێن بۆ نزا لە جگە) 
 
 عیرفان جەمال دەزگای بۆ
 

 هاتی بەخێر
 یونسی برایم نووسینی
 سوڵتانی ڕەسووڵ: وەرگێڕان
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 ئەسمپی سممی كموتی و زرم جاروبمار. كەوتبوو حەوشە لە كەالكیان م تۆپاندبوو ماڵێیان سەگەكانی م دەوەڕین ئاوایی سەگەلی
 بە توركێمك، و ١چاوشمی باش... داگرتبوو واڵتی ترساو مریشكی و جووچك جریوەی و جیكە و قاوقیژ دەهاتن، ئۆقرەلێبڕاو

 و قەڵغمانی كردبمووە خمۆی و كێشمابوو كموڕیژگەكەدا بەسمەر خمۆی ژنێمك دەرێ، دێنما كادێنێ لە مێرمنداڵێكیان ڕاكێش ڕاكێش
 .دەدا جوێنی هێندێجاریش و دەپاڕاوە جاروبار هاواركردنەكەیدا لەگەڵ و دەكرد هاواری

 
 هەبمموو، ئەزممموونی داپیممرە... كردبمموو مەترسممییەكە بە هەسممتیان ممم دابمموو مەاڵس عەرزیممیەوە بە خۆیممان داپیممرە و كمموڕیژگە
 قموونە بە جمارێ ئەفەنمدی چماوش بماش. دەگموت پمێ وای وارسمكەی منمداڵەش، بموو، مەترسمی جێمی بموو، نێمرینە منداڵەكە
 دەپماڕانەوە، دەگریمان، ژنەكمان راوەسمتابوون، زراوچموو لەوالوە كەسمێك چەند... دەیبزواندن شەق نووكە بە جارێ و تفەنگ
 سمینگی لە دەستێك بە دایكە نووساندبوو، دایكییەوە بە خۆی كچۆڵەیەك گرتبوون، پێشیان تورك سەربازێكی و چاوشی باش
 داپیمرە ببموو، سمیس و نەممابوو ڕوخسمارەوە بە ڕەنگمی مم گرتبوو كچۆڵەكەی دی دەستەكەی بە و دەڕنی دەموچاوی و دەدا خۆی
 و شمەق نمووكە بە ئەفەنمدی چماوش بماش و دەكمرد هاواری ئەو و دەیزیڕاند نەوەكەی و كێشابوو نەوەكەی بەسەر خۆی هەروا
 چماوی نووسمابوو، روومەتیمیەوە ئێسمكی بە دەموچماوی پێسمتی شمەكەتیان لە و داخمان لە... دەدا هەوڵمی هەر تفەنمگ قوونە
 بە لوولەكەی و پێ سەر خستە تفەنگی بوو، ماندوو لێدان و تێهەڵدان لە كە ئاخری. بوو هانكەهانكی... دەرپەڕیبوون زەق
 ...ترازاند پەلەپیتكەی و نا منداڵەوەی السەری بە و برد پیرێژنەدا كڵۆنجەی ژێر
 

 - دا هەوا بە دڕی پێكمراو گمورگێكی لموورەی وەكموو نەبوو، مرۆ هیی كە زریكەیەك دەنگی و گەڕا شەوێ تاریكیی لە دەنگەكە
 .بوو دێ قەراغی لە ئاغا ماڵی.... گوند سەگەلی سەوەڕی دوورتر و... دەوروبەر كورتی و بەرز قیژەی و هاوار لەگەڵ

 
 زڕبماوكی و توركمان ممی"بماوك" ئەتماتۆرك،: "بموو كەممال مسمتەفا حكموومەتی هماتنی راگەیاندنی مۆسییای ،٢كاكۆفۆنییە ئەم

 .كوردان
 

. بمموو تەمەنیممدا رۆژەكممانی دوا لە شممۆڕش بمموو، خۆیممدا ئمماخروئۆخری لە ئممارارات كۆممماری بمموون، ئممارارات لە گونممد پیمماوانی
 بە گونمممد، مەالی.... كردبممموو بەتممماڵ دانگەكانیمممان و كمممۆز دەرێ، دابمممووە فمممڕێ ماڵەكەیمممان سمممیپاڵی پێشمممتر سمممەرباز،

 و تممرس بە تەقەوەسممتاندن، دانوسممتانی بممۆ همماتووە بەزیمموە و چاولەدەسممت دەوڵەتێكممی بمماڵوێزی دەتگمموت قوڕئممانەكەیەوە،
 كەریمممی قوڕئممانی ئممایەتێكی چەنممد جاروبممارەش پاڕانەوەكممانییەوە بەدەم و دەپمماڕاوە ئەفەنممدی چمماوش بمماش لەبەر لەرزەوە
 كچمۆڵە. چووبموو همۆش لە مم گەورە دایە مم" خانم. "دەڕنی دەموچاویان و دەدا خۆیان سینگی و سەر لە ژنان... تكاكار دەكردە
 خولەكێمك، تاوێك، بدا ڕێی دەپاڕاوە بەگ سائیم لەبەر و نەبوو قارای و ئارا دایكە نووساندبوو، دایكییەوە داوێنی بە خۆی
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 و تمرس بە پیرێژنێمك و پیرەپیاوێمك ئەفەنمدی چماوش بماش ئەممری بە. ببینمێ جگەرگۆشمەكەی چمركەیەك تەنیا چركەیەك
 تۆقیمموەوە نیگممای بە دواتممر، سمماتێك هەڵگممرتەوە، منممداڵەكەیان تەرمممی و بمموونەوە جیمما خەڵممكەكە لە دڕدۆنگیممیەوە و لەرز

 لە دڕدۆنمگ،... ڕێ كەوتمنە دڕدۆنگمی بە دیسمان... بمكەن لمێ چیمی بزانن كە ئەفەندی چاوش باش روخساری بڕییە چاویان
 .بكەن لێ تەقەیان پشتەوەڕا لە نەكا ئەوەی ترسی

 
 خمۆی كمرد، رای دا، خمۆی لە بەدوویمانەوە، چماوی و لەگەڵیمان رۆحمی و گیمان و نیگما بە و داد و هماوار بە دایكە و رۆیشتن
 دووی بە قوڕئممانەكەیەوە بە مەال... ڕنممی روومەتممی و زریكانممدی دا، خممۆی لە ژنە. نەیهێشممت ئەفەنممدی سممەرباز بەاڵم ڕنممی،

 حكمموومەتەكەی همماتنی بەرەبەیممانی ئەوە،... چمموو خممۆ لە و... دا بممانگی لە دیسممان دایە و... كەوت وەڕێ مەیتهەڵگرەكانممدا
 .كوردان زڕباوكی و توركان باوكی ئەتاتۆرك، بوو، كەماڵ مستەفا

 
 مماڵەكەدا شموێنی هێنمدێ بە نەوتیمان بەگ، سمائیم جڵەوكێشمیی بە: بموون سمەرقاڵ زۆر ئەفەندی چاوش باش و بەگ سائیم
 ژن... گەچمماڵ شممەوەكە تمماریكیی و هەسممتا بڵێسممە و... سممەند كڵممپەی ئمماگر كێشمما، شممیارتەی ئەفەنممدی چمماوش بمماش.. كممرد

 زڕبماوكی و توركمان بماوكی ئەتاتۆرك، م بوو كەمال مستەفا حكوومەتەكەی هاتنی بۆنەی بە ئاگرەگەمەیە ئەو... زریكاندیان
 .كوردان

 
 .دەمژی گەورەی پەنجە ترساوەوە چاوی بە و نووساندبوو دایكییەوە داوێنی بە خۆی سەرسام و مات... بوو هێور كچۆڵە

 
 خمۆی منمدااڵنە و گرتبموو چەپمی پێمی كەڵەموسمتی نمابوو؛ پیرەپیماوەوە ئەژنمۆی بە پاڵی بوو؛ بەگ رۆستەم نەوەی" خانمێ"

 :دەكرد غا بابا بە مامەسواری و كاوس باباغا پرسیاری جارێكیش نە جار و دەكرد قسەی خۆی لەگەڵ و رادەژاند
 
 ."رۆڵە شاری چوونەتە"
 "بەكر؟ دیار چوونەتە"
 ."كچم ئەدی"
 "دێنن؟ بۆ چووكەم سوولی كەوشی دێنەوە؟ كەی ئەی"
 ."دێنن بۆت بی، خانم و باش بی، ئاقڵ ئەگەر گوتم خۆ كچم، ئا"

 .كرد لێ خاتوونان و خانم وەك خۆی و بۆوە قیت و بەردا پێی كەڵەموستی كچە
 "باشە؟... دادەنێم سەرتیان بن لە و وەردەگرم لێ كەوشەكانیان خۆم خەوتبووی، تۆ و هاتنەوە ئەگەر"... 
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 ٢١٢١ی مای ٢٨

 
---------------------------------------- 

 
 

 لۆلیتا
 

 لە و دەكرێمت لەسمەر قسمەی و لەسەرە هەرای ستاشئێ تا بەرهەمانەی لەو یەكێك. نابۆكۆڤە بەرهەمەكانی سەرتۆپی لۆلیتا
 هەمبێرتمی بمێفەڕی و كەڵمكەڵە پمڕ و بمڤە ەڤینمیئ سەربردەی ڕۆمانە ەمئ. جیهاندایە ەدەبییەكەیئ مەزنە شاكارە سەد ڕیزی

 .هیز دلۆرێس ناوی بە دەبێت تەمەن كەم كچۆڵەیەكی اشییئ كە لەخۆگەڕاوەیە و بەتەمەن
 
لە لۆلیتما كموردیی دەقمی. كموردی كردممانە ێمەشئم ەوەئ و، وەرگێمڕدراوە جیهان زیندووی زمانی سی لە زیاتر بە رۆمانە ەمئ 

 . كوردی كراوەتە وە"نیا پێدرام ەكرەمئ دكتۆر" فارسییەكەی وەرگێڕانە


  میەست لە و دەكات چاپی ەفغانستانئ لە وەرگێڕ خاتوونی بۆیە هەر نەدراوە، پێ چاپی رێگەی ێرانئ لە فارسییەكە دەقە
 .دەیپارێزێت سانسۆر چەقۆی و


 هەسمتم. بموو اڵۆزئم زۆر فارسمییەكە دەقە چمونكە! دەچێتەوە پێیدا كێ اخۆئ بوو ەوەمئ خەمی بوومەوە، وەرگێڕانەكەی لە كە
 كماك قەڵەمجموانم و وەرگێمڕ هماوڕێی بە پێمداچوونەوەكەی خمۆم بەختمی و خمۆم یتمرئ. نەپێكماوە بماش شموێنی هێنمدێ دەكرد

 و فارسییشممە و ینگلیممزیئ زممانی شممارەزای دەزانمێ، پمماراو و پوخممت كمورییەكی ەوەیئ وێممڕای كە ەسمپێردرائ قارەمممان جووتیمار
 كە سممممۆنگەیەوە لەو و، گرتبممممووەوە فارسییەكەیشممممی بە و كردبممممووەوە بەراورد ینگلیممممزیئ دەقممممی لەگەڵ كمممموردییەكەی دەقە

 بەرهەمە كممارە ەوئ بەبممێ كە كردبمموومەوە ڕاسممت بممۆ پەڵەی و هەڵە گەلێممک كێشممابوو، پێمموە تمماقەتپڕووكێنی زەحمەتێكممی
 دڵمی بە هیموادارم. دەكەم جووتیمار كماكە شیرینم برای زەحمەتەكانی سوپاسی دڵ بە بۆیە. دەبوو كەموكووڕیی كوردییەكەمان

 .بێت ازیزیشئ ێوەیئ
 
وەرگێڕ 
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 كوردستان كتێبفرۆشییەكانی دەگاتە ٢ شەش مانگی
 

 ئەدیبان ڕۆشنبیریی دەزگای
 

 ٢١٢١ی مای ٢٨
 

-------------------------------------------------- 
 
 

 كتێبێكی پڕ ئەزموون، بۆ دەسەاڵتدارانی كورد
 

 ماسمتاوچی و دڵسمۆز. بمنەوە ورد راوێژكارەكانتمان پێشمنیاری و راوێژ لە و بیخوێننەوە بخوێننەوە، كتێبە ئەم دەكەم پێشنیار
 خۆیمدان بەرژەوەنمدیی پێنماوی لە قسمەكانی ئماخۆ بمزانن هەڵیسمەنگێنن دەكات، قسە راوێژكارێك كاتێك. بكەنەوە جیا لێك
 . گشتی بەرژەوەندی یان
 

  هەڵدەڵێن، پێتان و دەكەن بۆ درۆتان نزیكەوە لە كەسانەی لەو بترسن مەبن، نیگەران رەخنەگرەكانتان لە مەترسن،
 دەكەن مەدحتمان و دەدەن پەسمنتان ئەوانەی. حەكیمتمرن دنیمایە فەیلەسمووفی هەرچمی لە ئێموە دەڵمێن پێتان لەوانەی بترسن
 .دەخۆن سەرتان ئەوانە. دەكەن درۆ ئەوانە بكەن، تڕۆیان

 
 بموونە چمۆن سمەركردە هێنمدێ و هێنما هەرەسمیان خمزمێنەوە خمزم سمایەی لە چمۆن ئیمپراتۆرییەكمان دەڵێ، پێتان كتێبە ئەم

 .كردن هەڵەڕێیان چۆن خۆیاندا بەرژەوەندی پاراستنی پێناوی لە راوێژكارەكانیان و فێڵبازەكانیان راوێژكارە دەسخەرۆی
 

 رێممگەی مانەوەتممان، رێممگەی رزگاربوونتممان، رێممگەی ئەوەیە ماسممتاوچییەكانتان، نەك بممكەن خەاڵت ڕەخنەگرەكانتممان بممن فێممر
 . درەوشانەوەتان

 
 ....بیخوێنەوە دانیشە حەفتەیەك

 
 ٢١٢١ی مای ٢٩
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------------------------------------------ 

 
 

 چێژی جوانیناسی چییە؟
 
 بە همونەر،. دەگەین تێیان جۆرەی بەو نەك دەكەین، پێ هەستیان جۆرەی بەو شتەكانە، هەستی ڕاگواستنی هونەر، امانجیئ

 تمۆ وێمنە، بۆ. دەكاتەوە نامۆ لەبەرچاو شتەكانمان تێگەیشتن، وەدرەنگخستنی و دژواركردنەوە بە و نامۆ بیچمی دروستكردنی
 تووشممی ڕادەیەك تمما دڵپممڕ، هەورێكممی بڵممێ بەاڵم. گەیشممتووی تممێ دەمودەسممت و راسممتەوخۆ... پێمموەیە بممارانی هەورەكە بڵممێ

 ەوئ جمار بە جمار شماعیر. نامۆیە ڕادەیەك تا تۆ لەبەرچاوی وێنەكە چونكە بۆچی؟. دەكات خەریك مێشكت و دەكا تێڕامانت
 نەیممدۆزێتەوە، كەس بشممارێتەوە وای نەك هەڵممبەت دەشممارێتەوە، لێمممانی و دەپێچێممتەوە پتممر زمانممدا پێكهمماتەی لە واتایممانە

 واتماكە و وێمنە دۆزیمنەوەی بەرەو خمۆت كەندوكۆشمەكەی سمەرەداوە، ەوئ دۆزیمنەوە بە تۆ كە دەهێڵێ، بەجێ سەرەداوێك بگرە
 .جوانیناسی چێژی دەگوترێ پێی كە دەدات پێ چێژێكت ەوەشئ و بەر دەگریتە

 
 دەربێنن فەرامۆشیدا ڕەشنووسەكانی لە ناوم

  سەرمەستیم ڕەزەكانی هێشووهێشوو دەمهەوێ
  (١)بەربێنن ئێوە خوێنی بە
 

 چێمژی ەمئ دەممانگەیەنێتە رێمگەیەوە لە شماعیر كە تەكنیكمانەی لەو یەكمێكە بەخشمین، كەسایەتی یان گیانوەبەرنان و وێنە
 نماوم: دەڵمێ نەچمەوە، یادان لە جەستە مەرگی بە و بم نەمر دەمەوێ منیش بڵێ ەوەیئ بری لە شاعیر لێرەدا. جوانیناسییە

 ...دەربێنن فەرامۆشیدا ڕەشنووسەكانی لە
 

 سەرمەستیم رەزەكانی هێشوو هێشوو دەمەوێ
 ....بێنن بەر ئێوە بەخوێنی

 
 بەر قەت نەدرێ اوئمم خمموێن بە ازادیئمم داری: "دەڵممێ ێسممتاشً    دەنگێممك كۆنەسممتیدا لە و ازادییەئمم تینممووی شمماعیر بەڵممێ،
 "...ناگرێ
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 ەیئ بمێنێممتەوە؟ باوكممدا بێكەسممی زمممانەی لەو لێگەڕێممین واتممایە ەوئ ێمەئمم اخۆئمم. بممڕایەوە و گمموترا وا جارێممك ەوەئ بەاڵم

 بمۆ وا زمانییەكانممان نیشمانە چمۆن دەبمێ بیڵمێ، كە دەی بڵمێ؟ هی  نابێ بدات؟ ازادیئ بانگی نابێ سەردەمە ەمئ ەدەبیاتیئ
 رێگەیمانەی لەو یەكێكە ەوەئ ببەخشێت؟ پێ ستاتیكیمان چێژێكی هەمیش و بكاتەوە هاوارەكەی هەم كە هەڵكێشێتەوە، تێك
 .وەرگرتووە لێ سوودی سەركەوتووانە زۆر لێرەدا شاعیر كە
 

 سوڵتانی ڕەسووڵ
 
 گەر... خوێنمدا ریزی لە امادەمئ" شیعری. خانی. سەقز. 7111 چاپی. رەزایی یونس شیعر،. پاییزدا تیراژی لە تەنیایی -١

 "....ناوم بە كات بێ تینوو
 

 ٢١٢١ی مای ٢٩
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

 بۆچی هاتمەوە فەیسبووك؟
 
 ئەوە...هماتمەوە و كموردی كمردە ڕۆمانەم ئەم. خزمەتتان بێمەوە ڕۆژێك چەند خۆشە پێم دەبمەوە، كتێبێك وەرگێڕانی لە كە

 دێڕێكممی چەنممد قمماوە و چمما بممری لە نەڕۆیمموم تمما فەرممموون جممارێ.... دی ڕۆمممانێكی تمما دەكەمەوە لممێ مااڵواییتممان دیسممان
 :بخوێننەوە

 
 لە پمممڕ ئاسممممانە هێشمممتا شمممەیتان و بممموو تاریمممك دنیممما كە سمممەردەمەیە ئەو همممی. كمممۆنە هەقمممایەتێكی ئممماگر، بەسمممەرهاتی
 دەبممێ، ون لممێ مێممردەكەی ژنە،. نەبمموو زەویممیە ئەم سممەر لە كەس پیاوێممك، و ژن لە جممگە و نەكردبمموو دروسممت ئەسممتێرەكەی

 جمما. دەگمموورێ خممۆر تممۆوی و ئاسمممان دەچممنە ژنە نمماڵەی و ئمماخ. هەڵدەكێشممێ ئمماخ. دەگەڕێ بممۆی دەسممتەكوتێ بە و خەمبممار
 دەبمڕێتە چماو پیماوە. دەیدۆزێتەوە ئاخری و دەگەڕێ دەگەڕێ،. بگەڕێ دەتوانێ باشتر دنیادا كزی رووناكایی لە ژنە ئەوجار
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 بەاڵم دێنێمتەوە، بیمر ڕابمردووی. دەكا لەگەڵ قسەی دادەنیشێ، تەنیشتی لە ژنە. ببینێ خۆی وێنەی ئەوەی بۆ گۆلێك، ئاوی
 خمۆی وێمنەی ئەوەی بمۆ هەر دەكما، ژنە چماوانی سمەیری و دەداتەوە ئماوڕ جاروبمار نەبمێ ئەوەنمدە نییە، خەیاڵیشی بای ئەو

 لە رۆژێمك و دەكماتەوە كمۆ خۆیمدا لە ناڵینەكانی و ئاخ. ناگری. ناكا قسە. دەنێ لێك دەمی. دەبێ شەكەت ئیتر ژنە. ببینێ
 .دەگرێ گڕ. هەڵدەستێ بڵێسەی و دەكا كڵپە ناخەوە

 
 .بكاتەوە گەرم پێ خۆی دەتوانێ دنیا پیاوی یەكەم كە ئاگر، یەكەم. زەوییە سەر ئاگری یەكەم ئەوە

 
 ئاگر دەوری قەرەجەكەی

 
 ڕەوانیپوور مۆنیرۆ: نووسینی

 
 ٢١٢١ی مای ٢٩

 
---------------------------------------------- 

 
 

 بخوێنینەوە( بەخێر هاتی)وەرن چەند دێڕێك لە ڕۆمانی 
 
كاكەسموار و بموو پیاوێمك كمات ئەو كاووسمە ئەو هەر بموو، منداڵ و ژن خاوەنی ئەو و مابوو هێشتا باوكی دەدا، هەڵی تازە 

 لە ڕێمكەوت بە ئەوجمارە. نەیانمدەزانی خۆیمان بموو، خۆیمان رۆژی رۆژ ببموو، تەواو جیهمانی جەنگمی. بموو الویدا هەڕەتی لە
 ئەگەر كە ڕەخسمماند، بممڕ بێمموێنەی مێژوویممی دەرفەتێكممی 7171 - 7171سممااڵنی  دەركەوت، دواتممر وەك. ڕاببمموو زسممتانەخەوێ
 عوسممانی ئیمپراتمۆریی و بڕابمۆوە یەكەم شمەڕی. بمكەنەوە خۆیان كۆڵ لە توركان شەڕی هەتایە تا دەیانتوانی قۆستبایانەوە

 لەشمكرە ئەو و هێشمتبوو بەجمێ خودا تەمای بە ماڵەكانیان و كردبوو رایان توركەكان والییە و هێز فەرماندەی ببوو، دابەش
 سیاسممەت گۆڕەپمانی لە خممۆی رووسمیا. مممابۆوە لمێ سمموڵتانی دابودەسمتووری گمماردی تەنیما ئەسممتەمبوڵ لە عوسممان، گەورەیەی

 نماوخۆی دۆخمی بە ئەو... هێنمابوو خماك داواكردنەوەی مافی لە وازی" سۆڤیەتی" حكوومەتی ڕاگەیاندنی بە و گرتبوو بەالوە
 و یەخسمیری نیمری و بیمانیۆزنەوە دەیمانتوانی خەڵمكەكە كە بموون لەبار دەسكەالی شتانە ئەو هەموو... بوو سەرقاڵ خۆیەوە

 شمتە بەو كە سەركەوتووەكان هێزە وەكوو بەریتانیاش و فەڕەنسا دانێ وای تازە. داڕنن خۆیان ئەستۆی لە توركان بندەستیی



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

421 
 

 و ئینگلیمز خەڵكی بەتایبەتی ئەورووپا خەڵكی: بگرن ئاواتە ئەو وەدیهاتنی پێشی نەتوانن بوو لەوانە بەاڵم نەبوون، ڕازی
 لەو نەبموو لمێ حەزیمان و بوون كەلەال و شەكەت شان، سەر كەوتبووە هاوپەیمانان لەگەڵ شەڕیان قورسی باری كە فەرەنسا
 بە تۆزێمك بمزووتنەوەكە ئەگەر نەبموو دووریمش همی  و بمكەن چەرمەسمەری تووشمی خۆیمان دوورەدەسمتانەدا و ئەسمتەم ناوچە

 مەڵبەنمدێكی چەنمد كوردسمتان ئەوەی لەبەر بەریتانیما كە بەتمایبەتی بیسمەپێنێ، ئماخری توانیبمای جوواڵبماوە، حیكمەتەوە
 مەڵبەنممدە پاراسممتنی واتە وی مەبەسممتەكەی و بممێ دروسممت كمموردی حكمموومەتێكی نەبمموو نمماخۆش پێممی هەبمموو، نەوتممی خمماوەن

 كەچممی. دابمموو مەحممموود شممێخ بە مممیان"فەڕمممانڕەوایی" فەرمممانی كە بمموو تێبینیانەشممەوە بەو هەر. بپممارێزێ بممۆ نەوتییەكممانی
 ڕێوشموێنی بە و نەدەگەیشمتن تێبینیمانە لەو كە بموو، كەسمانێكەوە دەست بە جاران وەك بزووتنەوەكە سەركردایەتیی مخابن،

 بە عوسمممانییان سمموڵتانی هێشممتا شممێخەكانیان، سممەركردایەتیی بە خەڵممكەكەش و دەكممرد هەڵسمموكەوتیان خۆیممان خێاڵیەتیممی
 پێنماو لە هەنگماوێكی همی  نەك بمزووتنەوەكە سمەركردەی. واجمبە ئاسمتیدا لە ملكەچبموون كە دەزانی، موسوڵمانان خەلیفەی

 خەلمیفە، الیەنگرانمی و مەال كمۆلكە و شمێخ لەوانەیە نەیزانیبمێ، هەر لەوانەشمە) هەڵنەگمرت خەڵكدا مێشكی ڕوونكردنەوەی
 وای كماری بموارەوە هەنمدێ لە بەڵكو( نەبوو لەباراندا ئەوەی سەركردایەتییەكەش بێ، هەرچۆنێك بووبێن، ڕێگریش و پكۆس
 .چەسپاند پتریش بیروباوەڕانەی ئەم تەنانەت كە كرد،

 
سەیرە زۆر كرد؟ ئاواتان و دەزانی شتانەتان ئەو ئەودەمیش: "گوتی ئەستێرە"... 
ناڕوونی بە بەاڵم دەكرد، شت زۆر بە هەستی... نەخێر دەیزانی؟ ڕاست بە هەر. 

 
"هەڵكێشا ئاخێكی". رۆژگار ئااااای. 


 قوونمت بردبما دەسمتت پیمرۆت دەردی بە و هماتبوون نمزیكەوە و دوور لە الوە هەمموو لە هەبموو، كەیفێمك و كەفوكوڵ ئەوكات
 ئاممادەی هەموو و خستووە توێژیان وێكڕا هەموویان دەتگوت بوو، سەیر دۆخێكی. دەكەوت خەڵك بەرۆكی و وەسینگ بخورێنی
 و گممۆرانی لە بمموو تممژی هەممموان دڵممی دەگەشممانەوە، و دەبمموون شمماد یەكتممر دیتنممی بە و بمموون شمماد هەممموو بمموون، فیممداكاری
 ئەركمی دەیگموت. بموو بمزووتنەوەیە ئەو لەگەڵ گیان و دڵ بە باوكی. پێدەكەنی ئەویتر دڵی لەگەڵ هەموان لێوی و پێكەنین

 قمۆڵ و بمن یارمەتیمدەر نگریسمە خەالفەتە ئەو لەناوچوونی بۆ دەبێ هەموان كوردێكە، هەموو سەرشانی ئەركی و نیشتمانییە
 ڕواڵەت، و بریمق و بماق بمداتە گموێ نمابێ شمێخ وابموو باوەڕی. ناردبوو تفەنگچی كۆمەڵێك و كاوس لەگەڵ ئەوی. هەڵماڵن

 دوایمی هەڵچنمین، مماڵەكە چواردیواری پێشدا لە با: بوو ئەوە قسەكانیشی سەربەندی. دوایی بنێن، پێكەوە شتێك پێشدا لە
 .دێین پێك ڕواڵەتەكەی و ڕەنگ لەسەر
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 خمۆڵی دەتگموت دوێنێمیە، دەتگموت هەر... گیمرا دیمل بە و بموو برینمدار مەحموود شێخ كە بوو بیر لە رۆژەی ئەو جوان چەند
 دیوەخمان، لە دەدی ئاغای سەلیم عەباسی نەدەهات، نووزەی كەس. مردبوو دڵیان هەموو و كردووە لەشكردا بەسەر مردوویان

 تەڵەكەیەك و فێمڵ همی  بە كەی"قۆشممە" و تمووتنەكەی قوتمووە پشمتی بڕیبمووە چماوی و سمەرینێك سەر دابووە ئانیشكی كە
 بمێ هەرچۆنێمك سمەرۆكەكان بەاڵم... دەكرد باڵوەی وردە وردە لەشكر. خەڵكەكە و ئەو لێوی سەر بخاتە بزەیەك نەیدەتوانی
 .هێنا ئینگلیز بۆ زۆریان و خستەوە رێك دۆخەكەیان



 تیربمار كمامیۆنی زرێپمۆش،: دەرێ چووبمووە كەركمووك لە هێمز: بموو لەبیر باش زۆر ئینگلیزەكان لەگەڵ تێكهەڵچوونی یەكەم
 شمار لە فەرسمەخێك. نەبموو لەگەڵ عەشمایریان كەسمی... پەنجمابی سمیك، بەنگماڵی، بۆرممایی، هیندی، سەربازی... لەسەر
 تەقە الیەكەوە هەمموو لە... الیەكەوە هەموو لە و الوە لە و دواوە و پێش لە.... كرد پێ دەستی شەڕ كە كەوبتوونەوە دوور
 .بوون شەڕانخێوییەكەدا نێوەندی لە كاوس و ئەو. كرا تابوورەكە لە
 

 ٢١٢١ی جوونی ١
 

----------------------------------------- 
 

 (بەخێر هاتی)دوو پەرەگراف لە ڕۆمانی 
 

 نووسینی برایم خانی یونسی

 
 و ئێسمتا دەسمەاڵتی دەكمات، مەحمموود شمێخ سمەردەمی الوازەكمانی خماڵە باسمی چۆن ڕۆمانەكەوە كاراكتەرێكی زمانی لە بزانە
 بممووەتە بممۆیە وەرنمماگرێ پەنممد بشممیخوێنێتەوە نمماخوێنێتەوە، مێممژوو كممورد. ئەودەمە كممۆپییەكەی هەر ئێسممتا خممزمێنەی خممزم

 ...زەمانە پەندی
 

 .رۆژگار ئااااای
 

 تەواو كڕێژی و چەپەڵی شۆڕش نەمابوو، لەدڵدا هیچی كەس بوو، خۆشی و جێژن جێیەك هەموو لە شۆڕش سەرەتای رۆژانی
 كتموپڕ هەمموو بموو، نیگایمدا لە پێكەنینێكیمان و سەرلێو لە بزەیەك هەموو. داماڵیبوو دڵەكان لە تۆزی و ژەنگ و شوشتبۆوە
 دەتگمموت. بمموو دانبەخممۆداگری و لێبمموردەیی و پێكەنممین شمموێنێك، هەممموو لە یەكتممر، همماودەمیی و همماودڵی چووبممووە حەزیممان
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 چمونكە بموو، زینمدەخەو هەر شمەوانەش. نابن تێر لێك و یەك گەیشتوونەوە لێكدووری سااڵنێك پاش و خێزانێكن ئەندامانی
 .نەدەكرد خۆشییەكانیان و چێژوەرگرتن بەشی رۆژەكان

 
 كەوتەوە ساردوسمڕییەك بۆمبماران، دەسمپێكی و ڕەوتەكە درێژەكێشانی لەگەڵ: نیشتەوە كەفوكوڵە ئەو وردەوردە دوایی، بەاڵم

 سمماردوگەرمی كە بەسممااڵچوو، كۆمەڵێممك لە جممگە. هەڵیپڕووكانممد و كممرد سممیس لێوەكممانی سممەر زەردەی سمماردییە ئەو كممزەی و
 كەم بیمانووش. شمەڕ بمۆ دەگەڕان بیمانووەك لە و بموون تووڕە هەموان، كردبوو، قوونەكەو زۆر دنیایان و چەشتبوو رۆژگاریان

 بەگزادەكمانی و شمێخ كە كۆبوونەوەیەكدا لە بوو لەبیری: كرا عەشایریتر بوو، عەشایری لەسەرەتاوە هەر كە كاروبار. نەبوو
 دوو یەك لەگەڵ بموو وان بەگمی خەلیمل كموڕی پێمیەی بەو بەاڵم بوو، گەنجتر تر لەوانی ئەگەرچی ئەو، بوون، بەشدار تێدا

 سمموارچاكانەی و تفەنگچممی ئەو لەبممری شممێخەكان و هۆزەكممان سممەرۆك و بممكەن لەبیممر ڕابممردوو كممرد، پێشممنیاری تممر كەسممی
 پێمك نیشمتمانی سموپایەكی و ئەسمتۆ بگرنە پیادە و سوار كۆمەڵێك خەرجی ڕەعیەتەوە، شانی بەسەر بار دەبنە و دەیاننێرن

 و كێشمە...  و كوڕەخماڵ و كوڕەممام مەگەر بەاڵم... همات پێمك نماو بە سموپاكەش و كمرا پەسند ڕاستیدا لە پێشنیارەكە. بێ
 قموت سمەریان دیسمان شۆڕشمەكە درێژەكێشمانی لەگەڵ كە بموون، لەمێژینە كێشەی كۆمەڵێك ئەوانە دەكرد؟ لەبیر كۆنەقینیان

 و بڕابموو كلكمی و شمێالبووی و خواردبمووی و ئمامۆزا فماڵنە تمووتنی نێو الیدابووە و كردبوو هەتڵە رێی گوێرەكەیەك: كردبۆوە
 الدێیمیەكەی كیمژە بردبموو، دی ئمامۆزایەی ئەو بۆ هانای كە بوو، مامە كوڕە ئەو ڕەعیەتی تكابوو، كوڕەمام حەیای و ئابڕوو
 كموڕە ئەم ئیزنمی بەبمێ گونمد مەالی و ممام كموڕە ئەو گونمدی چووبمووە و كەوتبوو دڵدارەكەی ڕەدووی كە بوو، مامە كوڕە ئەو
 كە توركممانەدا ئەو چەكوچممۆڵی عەمبمماری تممااڵنكردنی لە گرینگتممر، هەمووشممی لە جمما و، كردبمموو مممارە گەنممجەكەی لە مممامە

 .نەبڕابوو پێ فیشەكیشی قاپۆڕە یەك ئامۆزایە ئەم حاڵێكدا لە كەوتبوو بەر تفەنگی دە ئامۆزایە ئەو دەكرد، پاشەكشەیان
 و هەڵمپە یمان خۆگنخانمدن سماتێك كە دێ، پمێش زۆر ژیمان دیمكەی بمواری زۆر و شمەڕ و ئەشمق وەكوو سیاسەتیشدا بواری لە

 پەروەردەی كە" سملێمانی هێمزی" بنەممای لەسمەر نیشمتمانی سموپای دانمرا وا. دەگمۆڕێ میللەتێمك ژیمانی ڕەوگەی چاونەترسی،
 نەبموون كەم عوسممانییش سموپای نێمو كوردەكانی دەرەجەدارە و ئەفسەر ژمارەی. بێتەوە پێك بوو، ئینگلیز ئەفسەرانی دەستی

 عەشممایری دیممكەی شممێوازەكانی و" هەڵگممری كەشممكۆڵ" بەاڵم. بممكەن خممزمەت خۆیانممدا سمموپای لە بمموون ئامممادە ئەوانەش و
 كتموپڕ شمەوێكیان كە بموو، بەگ جەمال سەرهەنگ بزووتنەوەكە، گەڵ هاتبووە ئەفسەرانەی لەو یەكێك... نەدەدا دەرفەتیان

 و شمێخ دیوەخمانی و میوانمداری بمۆ سمامان و پمارە نابێ نابێ، ئاوا گوتبووی گۆیا چونكە بۆچی؟... كوژرا خۆیدا ماڵەكەی لە
 پسممپۆڕان و خوێنممدەوار بە كممار دەبممێ. بكممرێ خەرج ئەو و ئەم خەاڵتممی بممۆ تفەنممگ و ئەسممپ كڕینممی و بەگممزادە و شممێخزادە

 كممۆنەوە لە... حیممز قسممەی: "دەیممانگوت و دەخورانممد بناگوێیممان هەر ممماوەیەك. نەبمموو دڵیممان بە كە ئمماوا شممتی و بسممپێردرێ
 نماكرێ خمۆ لەوەش، جیما" هەبمێ؟ گیرفمانی كفمن دیتووتە تۆ خەرجكردنە، بۆ پارەش و بژیێی دەبێ زیندووی تا گوتوویانە،

  بنەماڵەیەكیان و گوتووە نەجیبزادەیەكیان. داینێی بەگزادەیەكەوە و شێخزادە سەرووی لە و بێنی بەڕەاڵ ڕەعیەتێكی هەتیوە
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 .خوایە یاسای ئەوە... گوتووە
 

 بموو، بەرباس ئەوەی. خەڵك بۆ بوو ئامانج ڕوونكردنەوەی و خەڵك كۆكردنەوەی باسی نەبوو، تەڕیشدا كوولەكەی لە ئەوەی
 تەقەكمردن و تەقمڵە و سمەما و ئەسمتوور نێموقەدێكی و فیشمەكدان ریزێمك و ئەسمپێك: بموو وخۆهەڵكێشمان خۆنواندن و یاری

 گممۆزەی لە تەقەكممردن و ممماڵێ پەنممجەرەی لەبەر دانیشممتن یممان شممەڕانخێوی و جلیتممانێ و ڕاو و ژنهێنممان و كچانممدا بەسممەر
 كە مەحمموود شمێخ بمۆ كەڕاممات و كەشمف داتاشمینی بە كمرد دەسمتیان ئینجما. دەهماتنەوە كانییەوە لە كچانەی ئەو سەرشانی

 ئمماگری ئاسمممانێ لە ئینگلیممز تەیمماری ترازانممدووە، پەلەپیممتكەی و شممێخ كمماكەحمەدی یمما گوتمموویەتی هەر رۆژ فمماڵن بەڵممێ،"
 یمان تەقیموەتەوە، هەوا لە لەوێمدایە، شمێخ دیتموویەتی كە شمێخ، سمەنگەری بگاتە لەوەی بەر تۆپەكە گوللەی یان گرتووە،

 و كەوتمووە وەشمێخ گموللەیەك دیتوویانە، خۆیان چاوی بە كە دەخوارد سوێندیان هێندێك. كەوتووە دی وەجێیەكی و داوە الی
. هەیە ممی"گوێزانبەنمد و گوللەبەنمد" شمێخ چمونكە... بەربمۆتەوە ئماوا بەربێمتەوە، گیرفانی لە گوێزێكی وەكوو و نوشتاوەتەوە

 بمێ، برینمدار دەبموو هەر دەی: "هەبموو وەاڵممی ئەوەش بەاڵم. گیمرا دیمل بە و بموو برینمدار وێمكەوت، گموللەیەكی هەر كەچی
 ."نەبوو دەسنوێژی وێكەوتبوو، گوللەكەی ئەودەمەی چونكە

 
 چمی؟ لە ئینگلیزانمت دەمەالسێكی و توركان لەگەڵ پێوەندییە ئەو بوو؟ چ ئااڵیە ئەو باشە بپرسێ شێخ لە نەبوو كەس ئینجا
 .نەدەداوە لێك پرسەكانی و نەدەكرد شیكاری بارودۆخەكەی كەس ئێستا، وەكوو كاتیش ئەو
 

 سیاسمی پرسی لە بیری كەس. نەگرێ سەر كارەكەی بكا خوا بەغدایێ، هاتووەتە ئینگلیزی وەفدێكی: دەیانگوت كە دەتبیست
 هەر بمزووتنەوە. نەبموو قورسمایی و وەرنەدەگیمرا هەنمد بە بۆچوونیمان و قسمە هەبوون، كەسێكیش چەند ئەگەر نەدەكردەوە؛

 بڵێ وەك". نەبووە هی  خۆ بگرێ، عەمرتەوە بە دەست خوا ئەی ئینگلیز،.. "نەترازابوو لەوە و بوو عەشایری دابونەریتی بە
 یمان. دەبمڕێتەوە شمتێك هەمموو و دەنێمرێ بمۆ دیماری بە تفەنگێكمی و ئەسمپێك نەبمووە، كاول دنیا خۆ بووبێ شتێكیش ئەگەر
 ئینگلیمز نەخێمر،... دەگمۆڕێ خمۆی سیاسەتی وەسڵەتەوە ئەو سۆنگەی لە ئینگلیز و دێنێ كوڕەكەی بۆ ئینگلیزێك كچە نەخێر،
 زۆر ئینگلیممز: بڵممێن كە بمموو ئەوەنممدە هەر نمماوچە دەسممەاڵتەكانی بممۆ هۆزەكممان سممەرۆك فممامی و تێگەیشممتن. ناشممكێنێ قسممەی

 .سیاسەتە بێ بەاڵم مەردە زۆر ڕووس هەیە، سیاسەتی بەاڵم نامەردە،
 

 لەبەردەم بەردەوام و بممموون مممااڵت و مەڕ خمماوەنی: نەبممموو ناهەقیممان لەالیەنێكیشممەوە بەاڵم. دەدزیمممیەوە خۆیممان جافەكممان
 كمۆیەوە لە كمۆیە، بمۆ ڕانمیە لە: بموو هەوڵدا لە هەر میش"جوامێر پیرە" كوێر بابەكرە بوون، ئینگلیزدا فڕۆكەكانی بۆمبارانی

 میوانممداریی بممۆ هەممموو خەزێمنەی پممارەی كاتێممك مەحمموودیش شممێخ. كەركممووك و سممولەیمانی بمۆ هەولێممرەوە لە و هەولێممر بمۆ
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 دەسمبەتاڵ و ماتمڵ و، كەوت هەنبمانە وەبنمی دەسمتی و مەنمجەڵ وەبنمی ئەسمكوێی ئیتمر كمرد، خەرج شێخەكان و هۆز سەرۆك
 .هەڵچنیبوو پێ تەنگی ئینگلیز فڕۆكەی. دێنا خەڵكەكە بۆ زۆری ناچار

 
 كمێ... هەروەتر یەزدانشێریش شۆڕشی لە بوو، وا هەر بەدرخانیش شۆڕشی لە... نەبوو جار یەكەم ئەوە خۆ: "گوتی ئەستێرە
 "رۆچوون؟ یەك گژ لە بۆچی ئێستا باشە ئێستا؟ ئەی. خۆتان شكاند؟ ئەانەی پشتی

 
 .بپرسە خۆیان لە چووزانم،"
 
 ..."یانی لێپرسینەوەن، شیاوی دیسان یانی دەبنەوە، و بوونەتەوە دووپاتە كە ڕووداوگەلێكن ئەوانە، ئاخر"
 

 ٢١٢١ی جوونی ١
 

---------------------------------------------- 
 
 

 ڕۆژنامەنووسی ئێمە و ئەوان
 

 كتێبخوێنە و كتێبە ئاشیە ئەوان، ڕۆژنامەنووسی
 

 .ڕۆژنامەنووس بووەتە كتێبخوێندنەوە داخی لە بنێڕا لە هەر ئێمە ڕۆژنامەنووسی
 

 ...دەخوێنێتەوە باش كتێبی و ئەدەبی شاكاری چل تا سی النیكەم ساڵێ ئەوان ڕۆژنامەنووسی
 

 .دەكاتن ختم كتێبێك ساڵ سی بە ئێمە ڕۆژنامەنووسی
 

  لە بتوانن باش ئەوەی بۆ دەخوێننەوە ئابووری و سیاسی و كۆمەڵناسی بواری كتێبەكانی تازەترین ئەوان ڕۆژنامەنووسی
 .بكەنەوە شیی و بگەن ڕووداوەكان ڕەوتی
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 .بكەن بانەڕۆژ پێشبینیی باشتر تا دەخوێننەوە پێغەمبەر دانیالی و سیرین ئیبنی خەونامەی كتێبی كورد ڕۆژنامەنووسی

 
 نادەنێ، كاری نەزانێ باش خۆی زمانەكەی ئەوان ڕۆژنامەنووسی

 
 .دەردەكەوێ بەرپرسەكەی الوازی خاڵی چونكە دەریدەكەن، بزانێ باش كوردییەكی كورد، ڕۆژنامەنووسی

 
 جیهانە ڕووداوەكانی وردی لێكدەرەوەیەكی و شیكار ئەوان ڕۆژنامەنووسی

 
 .دایمەزراندووە كە بەرپرسەیە ئەو باشی پەسنبێژێكی كورد ڕۆژنامەنووسی

 
 ڕۆژنامەنووس بووەتە بۆیە ڕۆژنامەنووسییە كاری ئاشیی ئەوان ڕۆژنامەنووسی

 
 كارەكەشمی لە ڕۆژنمامەنووس، بمووەتە پێشممەرگە و ئاسایش و پۆلیس و شوڕتە ببێتە نەیتوانیوە چونكە كورد، ڕۆژنامەنووسی

 .بێزارە
 

 بكمات، نیشمتمانەكەی بە سمووكایەتی ناكمات قبمووڵ لەكەس بەكوشمت، دەدا خمۆی نیشمتمانەكەی لەسمەر ئەوان ڕۆژنامەنووسی
 (ئێرانییەكان نموونە) بن قەحپەش واڵتەكەی بەرپرسانی ئەگەر تەنانەت

 
 .نەداوەتێ عەڕدیان چونكە بۆچی؟ بكات، نیشتمانەكەی و میللەت بە سووكایەتی دەگەڕێ بیانووەك لە ئێمە ڕۆژنامەنووسی

 
 لە بەشمێك بە یەمەن فمارس، ڕۆژنامەنووسمی دەزانمێ، توركمان مڵكمی بە كەركمووك و هەولێمر و مووسمڵ تورك، ڕۆژنامەنووسی

 دەزانێ، ئێران
 

 .كوردستانە كەركووك دەڵێ شەرمەوە بە رد كوڕۆژنامەنووسی
 

 .تر زۆری و ڤۆنێگۆت كۆرێت و تۆلستۆی و هەمینگوای وەكوو ناودار، نووسەرێكی دەبێتە دواجار ئەوان ڕۆژنامەنووسی
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 .دەسڕۆیشتوو كەسێكی مستەوای بێ سەرنووسەرێكی و ناودار مەدداحێكی دەبێتە دواجار ئێمەش ڕۆژنامەنووسی

 
 (بێ خودات كوڕە فەرمووی چونكە بێخاڵی، نووری مامۆستا بە پێشكەش)

 
 ٢١٢١ی جوونی ٤

 
--------------------------------------- 

 
 .....ئەگەر من

 
 دەدەن پێشمان كردەییشمم و ئەكمادیمی ڕێگەچمارەی ڕەخنەگمرتن وێمڕای كە دەكرد خەاڵت ئەوانەم تەنیا بوایەم دەسەاڵتدار من
 .تەنگژەكان لە دەربازبوون و كەمایەسی چارەسەری بۆ
 

 .دەكات خەاڵتی ئەپڵ كۆمپانیای بدۆزێتەوە ئایفۆن مۆبایلی لە عەیبێك كەسێك هەر ئێستا چۆن وەكوو
 

 .كردبایە سەیر سیستەم وەكوو واڵتەكەیان و بوایەن تەكنۆلۆژیا كۆمپانیایەكی وەكوو دەسەاڵتدارەكان خۆزگە
 
 لە سمەعاتێك ڕۆژێ ئەوەی بمری لە واڵتە كماولە ئەم بێسموودی دەهۆڵكموتی و بەهمرە بمێ زوڕنماژەنی و ماستاوچی ئەودەم جا

 .بكەن حەمباڵی بچن دەبوو بن ڕیباط و قاط خەریكی ئاوێنە پێش
 

 :فەرموو جوانی خەیام ئاخر
 

 زانا بن لێوبەبار و هەژار ڕاستە كەی
 باری و ناڵ زێڕن لە كەریش و مێشك بێ
 

 ٢١٢١ی جوونی ٤
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 !سەرم لەوەیان دەردەچێ بەاڵم لەویان؟ نا

 
 یەكبموونەوەی دژی بیمانووەك بەهەر كەسمانێك حیزبمدا ئاشمكرای تەشمكیالتی و دیموكرات حیزبی ڕیزەكانی لە دەبینم ئاسایی

 كەسمانەی ئەو بەتمایبەتی نماپیرۆزە، بڵێی تا هەڵوێستێكی بێ، بیانووەك بەهەر دژایەتیەك وەها هەرچەندە بن، دیموكڕات
 دەكەن حەز و نمممابێ دیمممار بااڵیمممان و بەژن پێویسمممت گممموێرەی بە یەكگرتممموودا و گەورە دیمممموكراتی حیزبمممی لە وایە پێیمممان

 نێممو لە بممێ كەمزانێممك باشممترە مممرۆڤ كە بمماوەڕە ئەو سممەر بێممنە خممۆزگە كەسممانە ئەو. بممن كورتەباالیممان واڵتممی كەڵەگەتممی
 .بستەبااڵیان نێو گەورەیەكی نەك بی گەوران نێو بچووكێكی نەزانان، نێو زانایەكی نەك زانایاندا

 
 .ئیدی گوناحن چونكە دەكەم دەركیشیان و دەگەم ماڵوێرانانە ئەو شێواوی دەروونی لە من حاڵ بەهەر

  
 نمامەیەی ئەو بمۆچی بەتمایبەتی و هەڵمدەكا دژایەتمی ئمااڵی بمۆچی نماوخۆوە لە كمابرا نمازانم دەبەم و دێنم سەر چیی بەاڵم

 داوە؟ هەنگڵیان وەبن پێكوڵی مامۆستا
 

 لەنماوەكەدا تەنیما كە( بمرادەر) نەبمێ عەیمب یمان بمی ئیخوان جا جێیەكەوەیە بە سەرت بڵێم هەقمە... دەرناچێ لەوە سەرم
 .یەكە هەر ناوەرۆكەكەیان و جیاوازن

 
 جاشمی یمان بیمت ئیسمالمی كۆمماری جاشی تۆ چیە فەڕقی. سوننەمەزهەبن جاشێكی ڕۆژهەاڵت لە كورد ئیسالمگەرای و ئیخوانی

 میسر؟ ئیخوانی بە سەر
 

 ٢١٢١ی جوونی ١١
 

----------------------------------- 
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 :بەشێک لە هۆنراوەکان

 

--------------------------------------------- 
 

 ٦١٠٢: ساڵی
 
 

 د مه وا قازی محه بۆ پێشه
 

 بەستەڵەكدا كڕێوەو و تۆف نێو لە

 بووی چیا سەر خۆری تیرێژی ئەتۆ

 بووی گوڵێ تۆ فەرمووی قاسملوو وەكوو

 رووابووی بیاباندا جەرگەی نێو لە
----- 

 زار سەر دێتە كورد پێشەوای ناوی كە

 دەغەزرێ دڵڕەش دوژمنی ناخا لە

 پێشەوایە ئەو ورەی هیمی لەسەر

 دادەمەزرێ كوردان كۆماری یەكەم
----- 
 گەیشتن تا و تۆین رێبازی لەسەر

 ئەخوێنین خۆر سروودی ئازادی، بە

 بێین ئەگەر زانستیش تیشكی بەسواری

 ناشكێنین تۆ پێی تۆزی بەراستی
 كۆڵەوران و كۆڵ هۆنراوە وشەی

 بەرزی؟ هێندە چیی ئەتۆ تاریفت، لە

 مەزارت كێلی زیارتی بۆ هەتاو

 عەرزی ناردوونە خۆی تیشكی لەشكر بە

 7177ی ئاوریلی 1: وتی ڕێکه  -اڵت   ڕی بۆ رۆژهه ماڵپه:  رچاوه سه



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

430 
 

 
 "بۆ قالەمەڕە

 
 شمشال هاواری لەگەل كۆ كەژو رابوون لەخەو
 شمشال زاری لە رژا بوو كۆ و دەشت سروودی
 ئەستۆ گرتە گەلێكی بەیتی و حەیران خەمی
 شمشال ئازاری چەمی رۆژ شەوو ئەدا شەپۆل
  زامار سیامەندی و خەج بەسۆزی نووزەى لەگەل

 شمشال ئەباری چاو لە لێڵی ئەشكی بەڕێژنە
 شێخ كاكە و كاكەمیر شینی ئەستی و بوغدان
 شمشال زاماری و رەش هەناوی نێو دەڕێژنە
 چوو لەدەست كوڕ خەمینی عەبولعەزیزی لەگەل
 شمشال نزاری دڵی دەگرى و شین دەگێڕێ
  رەقیبە ئەی و خەزال بەیتی و الوك هەواى
 شمشال هەواری بەرەو ئەكێشێ دل كاروانی
  بێ ئاشنا حاستەم بە ژان و خەم لەگەل ئەوى
 شمشال نارەناری بە دەپشكوێ خەمی چرۆی

  تۆیە دەستی لە چاویان موزیك ئامێرەكانی
 شمشال كۆماری سەرۆك دەنگا نیشتمانی لە

  لێلێ حەیرانو كچی ئەستۆی ئەخەیتە دەستت
 شمشال كۆساری و كەژ دۆستی كە خۆت لە خۆشی
 قالە مامە بەهەستی پەنجەی نەبایە ئەگەر
  شمشال داری بەرامی و بۆن لە دەبووین بێبەش

 
 بۆكان ٨٢ هاوینی
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 سکرتێر

 
 خۆشدا و بژوێن و چڕ لێڕێکی لە
  خرۆشدا پڕ و کەیف بە ژینێکی لە
 

 تەبایی دەژیان گیانلەبەر جۆر هەموو
 دڵنیایی رادەی بە و خۆر مشوور

 
 پاشا کردە هەمووان لە خۆی شێر هەتا
 حاشا کەوتە وان گەورەیی و مەزنی لە
 

 چاوی و زانین کەم بە یەکسەر هەمووی
 هەناوی تاسەی لەگەڵ بوو گۆشتیان لە
 

 سیخوڕ و جەالد کردنە لێ یەکی
 کوڕ و ک  بوو گومانی خۆی دایکی لە
 

 بوو لەوێ و بوو لەبەردا گیانی ئەوی
 بوو لێ ترسی و دەترسا خۆی نیسێی لە
 

 هەڵچوون کارە لەو گیانلەبەر گشت ئیتر
 بوون وەڕەز دارستان لە شێر زوڵمی لە
 

 کەن پا بە شۆڕش ساغبوونەوە هەموو
 کەن چا دۆخە ئەو و رابن شێر دژی
 

 دی جێیەکی بۆ بڕۆن کەوتن وەڕێ
 دی دێیەکی کەن ئاوەدان و بڕۆن

 
 زۆر گەڕان نشێواندا و هەوراز بە

 خۆر گەشی تیرێژی ئاوابوو هەتا
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 ژین خێوەتی دا هەڵیان گردێ پشت لە
 پەرژین و کوچک هەڵیانبەس خۆ دەوری لە
 

 تەگبیر و دەنگدان کەوتنە بەیانی
 ژیر هەم بێ زانا کەسێ کەن دیاری کە
 

 بێ کەسێ سەرکردە پێویستە گوتیان
 بێ فریادڕەسێ ژیان تەنگانەی لە
 

 هەڵێنا دەنگی نێوەدا لەو یەکێ
 نا هەر فەرمووتە ئەوەی قوربان گوتی

 
 بێ نەناس ماندوو کەسێ رێبەر دەبێ
 بێ باس و دەنگ هەوێنی دایم کەسێ

 
 دیاری کەین دیکەش پێودانگی دەبێ
 باری کۆشکی بباتە رێبەرمان کە
 

 ناحەز سەروسەکتێکی هێنا یەکیان
 خۆشبەز کەحالنێ ماینی وەک بەاڵم

 
 دەکێشێ زەحمەت گەلێ ئاغا گوتیان

 پێشێ نایێتە دەمێ هیالکی لە
 

 گەیاندی خوا کە بدەن دەنگ بوون خەریک
 زەڕاندی ناکاوێ لە گوێدرێژ بەاڵم

 
 لەسەرخۆ و ژیرە کام وەمزانی گوتی
 کۆ و کەژ پاشای و رێبەر دەبێتە

 
 فامە و ئەقڵ پێوانگ وەمزانی ئەمن

 سامە و ترس و خەبات مشوورخۆری



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

433 
 

 جەسوورە و زانا کام وابوو الم بەڵێ
 مشوورە و تەگبیر بە و زاکوون بە
 

 بێ نەجات رێگەی رێبەری ئەو دەبێ
 بێ خەبات و ژین سیمبولی ئەو دەبێ

 
 لێرە پێودانە ئەو وەدیارە کەچی
 خێرە ئێوە بۆ و پەزە بۆ زیانی

 
 ماندووبوونە هەر ئەگەر پێودانگ بەڵێ
 هاتووچوونە و قورس کاری و زەڕین

 
 بێ لەسەر ئەو بوو ماندووتر کێ ئەگەر
 بێ خەتەر دەفعی و رێبەر ببێتە

 
 جێتان لە و شوێنە لەو نێوە لەو کەسێ

 رێتان لە نەبووە شەکەت من ئەوەندەی
 
 لێنام بارو نشێوان و هەوراز لە

 دەهێنام پێ جۆتان و نان و تفاق
 
 دەمودەس کەوتا پەکی یەکتان کوێ لە

 هەس کەرێ وا قەیدی چ جا دەتانگوت
 
 بڕاوە لێ بڕستی کێ جێ هەر لە
 حەساوە ماندووی تەواو پشتم سەر لە
 

 من گەشی ژینی بکەن سەیری وەرن
 من بەشی هەر دراوە ئێوە پاش لە
 

 پشووتان و ژین بۆ لە بەڵگەم بەڵێ
 هەمووتان ژینی سەر لە بووم سێبەر کە
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 خێر قسەی ئاخر بێ پێودانگە ئەو بە
 سکرتێر دەبمە بڵێم خۆمە هەقی

 
 ٢١١٥ی جووالی ٥

 
----------------------------------------- 

 
 

 م رگه من پێشمه
 
 چاندووە خۆشەویستیم و ئەوین خاكم رێی لە من

 فەوتاندووە كەوشەنە لەو داگیركەرم دڕكەزیی
 من لە دوور دەبڕم باداكە و كەڵە ئەو شادەماری

 ئااڵندووە گەلم داری شاڕەگی و بنج لە خۆی
 بكەم شۆڕ سەربەو و نەبم مردن سەرشۆڕی ئەوەی بۆ

 نەخشاندووە خۆم ئاڵی خوێنی بە مێژووم سەرلەبەر
 نیشتمان خزمەت خستووەتە پێنووسەكەم و چەك من

 تۆقاندووە دوژمنی بەجارێ گوللەم و گوڵوشە
 بەاڵم بۆم دادەنۆنێ سەر چیا الیێ هەر دەچمە

 دانەنواندووە گەردوونی و چیا بۆ خۆم سەری من
 دابدا خۆشەویستیم و ئەشق بە چۆك ناتوانێ
 ماندووە نەماوە هیوای هەبێ بڕوات دوژمنم
 ناسرەوم نیشتمانە ئەم رێی لە لەسەردەستم گیان

 فەوتاندووە خۆم ژینی من دەڵێ كەس هەر گەمژەیە
 ئیتر و سەربەستی ژینی چێژی بە گرتووە فرچكم
 سەلماندووە خۆم بوونی خەباتا مەیدانی لە هەر

 ناگرێ بەرۆكم بێ حەشریش رۆژی ناهومێدی
 تاساندووە دوژمنی بەجارێ من كۆڵنەدانی
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 قازییە خەباتم خۆری و پێشمەرگەیە من ناوی
 دامەزراندووە كۆمارم من و ئااڵم سەنگەری

 
 ٢١١٢ی جوونی ١٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاوە

  
-------------------------------- 

 
 ڕازی گەالوێژ

 
 نادا خەمی بەیانی لە خۆ زمان كە  شیێ ئه

 نیگادا ڕۆمانی لە ئەمڕۆكە دەركەوتووە
 

 شمەودا لە ئەستێرە و من ژوانی نەیدی كەس
 بادا بە ی"گەالوێژ" رازی بوو" شنە" نامەی

 
 بنووسم تۆ ئەوینی شەرحی سەر لە  پیتێ ،تا

 دوادا بە  دێ غەزەلی پیتی بە بارانی
 

  دەدامممممێ ماچی ئەوین دادگایی لە كە لێوت
 ڕەوادا مافی وشەی و پیت سەر لە تەفسیری

 
 بەڵێنم پەلكی بزەت بارانی بە سەوزە هەر
 نادا گوڵە ئەو تەڕی شابسكی لە شەختە قەت

 
 هەستم تۆوەیە بزەی تیرێژی بە دەستی تا
 الدا ئەستەمە  هەبێ جوانی هەتا ڕەوتە لەو
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 رێوە لمممممە زیزە غمممممەزەلم  بزانێ كە خاڵت
 وەهادا مەرجی و هەل لە  بێ دەكا مەجبووری

 
 بنێری نامە رستەیەكی شنەی بۆنی هممممەر
 رادا غوربەتە ئەو حەسرەتی تەمی هاسانە

 
 شەوگار هەبوو پالنی ئەستێرە كوشتنی بۆ

 هەرادا لە لێی نیگات گەالوێژی تیشكێكی
 

 7111 كۆیە
  

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١١
 

------------------------------------------ 
 

 شاكارە شیعرەكەی حافزی مەهابادی
 
 اڵت سه ده و جوانی نی خاوه بڕم، ده تێت بژیم تا

 اڵت و رتۆپی سه گوڵی ی ئه هیوام، و ئاوات چاوی
 

  بێ ده چ م خه ڕێت تاوێکی دڵ کوڵی مرکێ داده
 پات یی نجه په بنی  له زمانم نووکی ری سه  به
 

 م ڕاکه تێت م که گوڵه بێ جا ده  وته ڵکه هه ڕۆژی
 بات خه کۆڕی و ره به فیداکاری ترۆمبیلی  به
 

 قاو  یه بیکه چی نه نگی ده بێ  به جارێ م به ده لێت
 دێمەکوڕات ی که شۆڕشه ڵ گه له هاوکاری نێوی
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  چووه نه لێت تا ، زووه تا ، ره وه  ده شیرین یاری
 مات ته  به ی که تا  وه پێکه بژین جوانی، نی مه ته
 

 من  به دابوو پترت جار زار هه تۆ خۆ م که گیانه
 هیوات  به تریتم  ویشکه ر هه  وه؛ کرده بێ ولی قه
 
 کێشم ردا سه  به خۆمی نی، که داده بۆم نگێ که
 مات و کز پێت ر به  دانێمه ر سه و م که ماچ ت که وشه که
 

 م که ڕ ته بۆت ئەشێ نگی ته ر به  له  نگه ڕه چێ نه لێت
 دات نه ئازاری  بازنه ت که شله و رم نه  سته ده
 

 م ڕاده لێی با ده  که تیل بۆم  سه به تیژی و توند
 وات که شانی ر سه له  تۆزه و ئه م ده گەسکی سمێڵ  به
 
 پڕا  له قێنین چه ده تێک بی  ڕقه و ئه ر سه له تۆ
 نیگات تیری دڵم  له تۆ مژۆڵ، دڕکی پێت  له من
 
 کوژم نه خۆم با  یه ده کێکم یه  تاقه بێ نه ر هه
 بات نه لێوی و دەم سڕی ده پێی  که  سره ده موو هه م له
 

 رت سه سندووقی  بووە ق ڕه  وه مه که خاوی  بێڵه
 گۆنات ر سه ی که قه ئاره ی تکه  به لێوم باری

 
  چوونه ستم به مه کە من بۆ  که یه ر هه پێش و پاش
 سیات پرچی یا  وه ستمه ده ناو  چووە لیمۆ  رده زه
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 کێشم تێی وێ مه ده من ی وه ئه  تۆیه الی  له ر هه
 کات ده ڕووناکی کرێ چاوم  له  پێته ر به خۆڵی

 
 نێم تێی با پێش  ره وه بۆم بژیم جارێ ی که ده ز حه
 یات حه ئاوی خۆم وه  سینه، و م مه نێوانی  له م ده
 

 م تێخه بۆت با ده پێشێ،  ره وه بێشێ، ڵم نایه
 اڵت خه  به قامکت  له  ئاڵتوونه  ئەنگوستیله دوو م ئه
 
 ت وه به  بگره م وه ئه تاوێ ت، وه قه و گیان  ره وه ده
 الت  له  که خۆشم نه  نجه، په ری سه  به ستم ده زمی نه
 
   که فش بۆم تۆش ئه پێناوت  ته ناوه خۆم  که من

 واڵت  له رچین ده و باسکم  مه بخه ڕاستت قۆڵی
 
 دایهێڵم ئیتر و ست ده ر سه  له  تۆبه م بکه با

 رات سه و کۆشک ر به سالکی ببمە بۆزم؛ ڕیشی
 

 دا چاکت دەڵێن سازە نەشەت بۆیە گوڵەکەم
 مامۆستات بژی ناوەندی، شەشی ئیمتیحانی

 
 نێم پێتەوە با دە داخە سەرت کە، شل کەمێ خۆت
 نەکات زیپکە چەنەت چاڵی و گەش کوڵمی زەروو؛ دوو
 
  شکێنه مه دڵم هانێ، بڵێ کوانێ، کوتم تا
 کات موو هه تۆم سی ده  له چاو قم، حه موسته م،"حافز"
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 دەرکەوت بۆم من، ناحەزی محەک لە دا تۆی جوانی
 الت هەیە تەنیا بە هەیانە جوانان ئەوی

 
 (دەبباغی فووری غه ال مه) مەهابادی حافزی

   

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١١
 

------------------------------------- 
 

 دوو شیعر بۆ شەهید دكتۆر قاسملوو
 
٢ 

 
  دەگری ژانەوە دەم بە مێژوو دڵی خەمبارە

  دەگری شەهیدانەوە زامی چڵی بە گڵکۆ
 

  خۆی زی رەوه لووتکەو گرتووه تەمی لە قەندیل
  دەگری مەریوانەو زرێباری بە شاهۆ

 
  دایە باوەشی نێو لە مانگی خەمی ئەستێره

 دەگری زستانەوە شەوی ناڵەی بە ئوقرە بێ
 

 دا گەرووی لە ئەمڕۆ هەور هەنیسکی خنکاوە
  دەگری کێوانەو و کەژ بناری بە کانی

 
 الفاو وەکوو دیدەی لە ئەسرینی چەمی هەڵگورد
  دەگری سیروانەوە خەمی ی هاژه بە دەڕژێتوو
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 هەڵەبجەش سلێمانی، ناوە هەژ لە سۆرانی
  دەگری موکریانەوە بە مهاباد هاودەنگی

 
  گلێنەی گۆلی نێو لە ئەمڕۆ دەکووڵێ ورمێ

 دەگری وانەوە دەم بە بەکروو دیار تاساوە
 
 

 قاسملوو
 
 ١ 

 
 دەشكێنی مەرگ دیواری كە نەیانزانی قەت

 خوێنی و هەناسە و هزر و گەل بیری تێكەڵی
 
 بوو چێ ئەوینت و ئیمان لە كە چیایەی ئەو
 داوێنی؟ دەگەنە چۆن چەقەڵی و داڵ و قەل

 
 نەورۆز بەیانی بۆنی و شنە و تیشك لەگەڵ تۆ

 دێنی خۆ لەگەڵ سەركەوتن موژدەیی و دەگەی
 

 بووی لێ تۆی دەبا خاكە بەو ئێرەیی خۆرەتاو
 دابێنی كزی تیشكی بەسەر دەستێ هاتووە

 
 یادگاریت شیلەبزەی گەشی بەگزینگێكی

 داچێنی هومێد تۆوی وەها توانیوتە چۆنە
 

 خاك لەسەردانا پێاڵوت تۆ كە بوو سەربەرز
 دەیژێنی بەهزر دی كەتۆی نازی بەخۆی ژین
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 قوربان من هەتەری بێ و كز چاوی لەبەر نەك
 بەستێنی بەبێ بەحری ئەتۆ ئێژن مەزنان

 
 دوارۆژیش نەوەی خوێنی نێو لە هزری و باوەڕ
 نامێنی بڕۆی وابوو پێی دوژمنم بوو گەمژە

 
 جێدێڵێ چیا کاتێ ڵۆ هه  یفه حه زۆر  یفه حه)

 (شوێنی  له ن بکه  چینه ڵ چه که  سیسارکه  پۆله
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١١
 

----------------------------------- 
 
 

 بەڵێن
 

 نەبوو سەر هەتاكوو تۆ قەولی مانگی تیشكی گەرچی
 نەبوو بەر ئەوینت داوێنی لە قەت یادم دەستی

 
 گوڵبزەم باخی ژاكاندی خەفەت شەختەی تۆ لە دوور
 نەبوو بێبەر غەزەل رازاوەی باخی قەت دەنا خۆ
 
 بەاڵم دواون شارەزا تۆ نیگای رازی سەر لە زۆر

 نەبوو نووسەر و شاعیر و زانا كاری شیت ئه شەرحی
 
 نەگرت مەستت نیگای داوێنی بە دەستی نیگام تا

 نەبوو دەفتەر و كاغەز نێو شارەزای نامۆم شێعری
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 كەچی شێعرم وشەی كۆچت دووی لە فرمێسكن بە چاو
 نەبوو كاریگەر شینە ئەو بوونەوەت پەژیوان بۆ
 

 باخ لە بچنم بۆ دیاری بە گوڵت  چەپكێ وتم  دوێ
 نەبوو ئەسمەر رەش كیژی دەستی شایانی گوڵێ هی 
 
 ئارەزوو بسكی لە نەیدا ئەوین سەوزی شنەی تا

 نەبوو داهێنەر و تیژ ئەوەندە ئاڵۆزم بیری
 

 من شێعری دا پشووی دلۆڤانیت سایەی ژێر لە هەر
 نەبوو سێبەر شاعیران بۆ ژیان داری دەنا خۆ
 

 كەرەج 7117
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٩
 

--------------------------------------- 
 

 تۆزی گومان
 

 بوو ون هەتاوم تیشكی جیهان نایە پێم كە هەر
 بوو باڕن و تەم و تۆف تەمەنم وەرزی هەموو

 
 ئەمما رووناك، جێیەكی ژیان ئاسۆگی لە دیم

 بوو رۆشن گورگ چاوی چرای بە بوو گۆشەیەك
 

 بۆیە هەر ژیان داری بەری بوو تاڵ من بەشی
 بوو شیرن و كەم خەونێكی دیتنی ئارەزووم
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 تاو تیشكی بزەی نەمدی من كەچی چوو بەسەر ژین
 بوو چڵكن و هەاڵ و هەور رۆژ شەوو ئاسمانم

 
 جوان و روون نەبوو  ئاوێ ئەدی رووبارم و چۆم
 بوو لیخن لەسەرچاوەكەیا كە دیتم و چووم

 
 ببوم سەربەستی عاشیی جیهان شوێنێكی لە من
 بوو كوشتن ئەوین شێعرو بزەو باوی لەوێ كە
 
 دەڵێن كە پەرستە جوانی زۆر شاعیرە ئەو منم

 بوو ون گومانا گۆمی نێو لە روونی باوەڕی
 

 7117كەرەج 
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٩
 

---------------------------------- 
 

 جەنابی گوو
 

 بوو سەوابی بای، سواری كە بوو، قاترێكم زەمانێ
 بوو بابی بابی ئەو بەاڵم عیسا، گوێدرێژەكەی لەگوێن
 ئەكرێ باس كە ئینجیال لە و قورئان لە دەجاڵ كەری

 بوو جەنابی هەر دەقاودەق خۆ دەفكریم تێی ئەوەندەی
 بدیبایە بزماریت و ناڵ و بێ سمی و كورت پەلی
 بوو رابی پوورە هەرامەی عەینەن شڕی لەوسی و دەم
 كرد كەرێتی وەقفی هەموو خۆی ژیانی دڵ و گیان بە
 بوو قوتابی سەر و ماڵ بە ماكەرانەیدا رۆئیای لە
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 قەت نەدیبوو دێزەم و تسكەن وا باوەڕی بێ كەری
 بوو وەهابی شەو جوو، دوانۆوەڕۆ و كافر بەیانی
 دێ خەڵكی بۆیە دەغەزری كوێستانێ مالۆسی وەكوو
 گوو جەنابی نا ناویان بوو خراپەی خووە ئەو داخی لە
 مە(چاپ ئامادەی) ماكەرنامە دیوانی لە
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٢
 

---------------------------------- 
 

 سرتەی خەیاڵ
 

 مشتووە خەودا لە تۆم ئاڵی لێوی من  شەوێ  دوێ
 رشتووە ئەوینت رێی خاكی بە هەڵبەستم چاوی
 بەر بێتە خۆشەویستیت سەوزی و بەرز نەمامی تا

 هەڵڕشتووە بۆم یەكجاری هەبوو فرمێسكم هەرچی
 هەڵوەری كۆچت پاییزی لەگەڵ لێوم گوڵبزەی

 كوشتووە پێكەنینمی پەپوولەی تۆ دووریی ژانی
 دەڵێی هەڵداشتووم چەشنێكی چارەنووس قۆچەقانیی

 نیشتووە رێ زۆر ترسی تۆ و من بەڵێنانەی لەو
 خەمت بای  رانەژێنێ زمانم سووری لیی با

 هەڵنیشتووە لێ هاواری سەدان باڵندەی چونكە
  هەڵگرێ سوژدەی لە سەر با  بەرناكەوێ قەت نوێژی
 نەشتووە شیی ئه دەسنوێژی خوێن بە من وەك  كەسێ هەر

 گوێت بێتە لەهەرجێ  مزگەوتێ بانگی سەوزی دەنگی
 داڕشتووە بنەوە لە سووریان پیالنێكی دیارە
  گوێ بێتە ئەوینم سروەی و نیگا سرتەی ئەوەی بۆ

 هاویشتووە تەڕ شیعرێكی باوەشی بێشكەی لە خۆم
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  ورمێ 7111 رەشەمەی

 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٥
 

----------------------------------------- 
 

 پەرچەم
 

  گممرێ و پێ  پڕ پەرچەمی نەكا شانە بڵێن پێی
  نمممممەدرێ تێممك دەبا ماندووممە دڵی النەی ئەوە
 فڕیممن دێتە ئەوین ئاسمانی لە چاوی هەڵۆی كە

  دادەگممرێ سڵم و مات دڵی لە پەنجەی سەری
 دڵ گوڵی بەهاری لێوی و دەم سمەوزی بزەی بە

  الدەدرێ ژیان باخممممممممی لەسممەر پاییزی تەمی
 دەفتەرەكەم وشەی ئازارە و خەم و ژان هەموو
  دەگمرێ گڕ غەزەل كیمژی دڵی چەشنە بەو بۆیە
 رادەپمەڕم  لەخەوێ ئەسرین چەمی شەپۆلی بە
  رادەبممممرێ روومەتما سەر بە و دێت خۆڕ بە كە

 سەرم لە دەڕەوێنم خەم و دادەخەم دڵ دەركی
  دەدرێ لێی تر¬یەكی دەستی بە ئەمجارە كەچی
 دەمی ماچی و بزە و ئامێممممز خەوی بۆ پەلەمە
  بكرێ ژین شەمی لە فوو و نەگەمێ دەترسم چون

 

 7111 بەهاری
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ١٤
 

----------------------------------- 
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 پەشیمانی

 
 بەسەرت بوو غەڵەت ئەوینداری پیتی سەرەتای
 بەسەرت بوو شەكەت و خەفەتبار بۆیە غەزەلم
 دامەزراند بەڵێن خۆڵی سەر لە كە شیت ئه ماڵی

 بەسەرت بوو پەلەت بۆیە  دەڕمێ بوو خەبەرت
 وا ئەوی دەنۆشێ پەشیمانی تاڵی شەربەتی

 بەسەرت بوو بزەت شێعری و نیگا پەخشانی شێتی
 كرد ئەوینداری و مەست غەزەل بۆنی دڵەی ئەو
 بەسەرت بوو لەت شیەوە ئه درۆی تیژی چەقۆی بە

 ژین داری گەاڵی سەوزی بزەی ژاكاوە ئێستە
 سەرت بە بوو گزەت وەرزی رەشیی بۆنی هۆی ئەوە
 چون شیت ئه مەكۆی كردە دڵم خوێنی پڕ ماڵی
 بەسەرت بوو مەلەت مەیلی دڵم خوێنی نێو لە تۆ
 نیگام رێوە پەتی بە تۆ دەدی سێدارە لە هەر

 بەسەرت بوو چەنەت ماچی چەمم تاوانی چونكە
 شمشاڵ جودایی تاڵی رەشی ئاوازی لێدە

 بەسەرت بوو غەڵەت ئەوینداری پیتی سەرەتای
  هۆالكۆ قەاڵی 7111 هاوینی

 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢٢
 

--------------------------------------- 
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دەنێین، منیش گۆیا یەك دوو كەس فەرموویانە هێندە فشار بۆ سوڵتانی دێنین، تا راوی 

 :هەژارانە بۆم نووسیون
 
 البەرن من تا داوە وایان حوكمی كەسانەی ئەو
 ماكەرن هۆزیان پشتی حەوت بكەم؟ بۆ حیسابیان چۆن
 نەزان و گێل دادەنێن ژنانیش سەركردەی بە خۆ
 رێبەرن وەهایان گەمژەی میللەتەی ئەو بەسەر قوڕ
 ئەخالقییە بێ گشتی ژیانیان سەرمایەی و ماڵ

 بەرن لێ ئەویشیان بێن بەجارێ دز و جەردە خوایە
 راكشان زگ لەسەر هەر و نەبوون پێوە بەسەر قەت
 سێبەرن بن ناندەری گشت و بەخشندەن لەش هەربە

  

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢٢
 

-------------------------------------- 
 

 خوێنی پێنووس
 

 كۆسارەوە گوێی بە شیت ئه خەمی بچرپێنم گەر
 هاوارەوە ئەو تیژی تیخی بە جەرگی  دەبێ لەت
 
 خەو لە  هەستێ چۆتەوە بیری لە گیا بەهارە ئەم
 دارەوە لێوی بە  بڕوێ گەاڵ سەوزی بزەی تا
 

 بەاڵم ژاكاندووم هەستی پاییز پیرە شەختەی گەرچی
 تارەوە ئاسۆی بە هەتاوێكم تیشكی چاوەڕێی
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 دڵ خوێنی نەڕێژێ پێنووس و  نەبێ رەشپۆش غەزەل چۆن
  سێدارەوە پای چۆتە ساوام ئاواتی كۆتری

 
 نەبێ شێعرم رووی تیشكی و خەیاڵ گەرمی باوەشی

 شەوگارەوە رەشی پەنجەی بەدەس  دێ وەهانام كێ 
 
 من چاوی تاڤگەی لە  دێ شەپۆلەی ئەو ببینی گەر

 ئەژمارەوە بێ ژانی دەستی بە چۆنم تێدەگەی
 
 بێنێتەدەر دڵ لە تۆم شیی ئه پنجی  دەكارێ كێ
 ئازارەوە هەمووە بەو نەكردووم باشارت كە تۆ
 

 لەك حاجی 11زستانی 
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢١
 

------------------------------------------ 
 

 بەهار
 

 بەهار بادەی دڵگری بۆنی لە مەستن دەر و دەشت
 بەهار سادەی كچی بۆ ئەچڕێ گۆرانی كانیاو

 سروشت رەنگی هەزار دەسرەی شەماڵ بای  رادەژێنێ
 بەهار سەیزادەی وەرزانە داوەتی نێو گەڕی دۆی

 باخ روخساری سەر لە شەختەی رەشی شەپاڵخەی شوێنی
 بەهار وادەی بای ئاوازی و گوڵ جێژوانی كردە

 بۆوەیە هەر گوڵ و دار چڵووكی رێزانی چەپڵە
 بەهار رادەی خەو و مەرگ تۆزی كێوانە و كەژ لەم
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 زیندووە خۆر بكەن بڕوا باڵندەكان هەموو تا
 بەهار الدەی ئاسمان بەر تەمی  واباشە ئێستە
 چاوەڕێن بێكەس دارستانی و دەشت دەمێكە زۆر
 بەهار دادەی بەسەر متفەڕكیان و كەسك شاڵی تاكو

 لێو دەخزێتە بزەی بولبول دەكا  گریانێ تەركی
 بەهار بەرنادەی دیالنە ئەو دەستی بزانێ گەر

 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢١
 

---------------- 
 
 

 گیانی دایكت
 

 لێرە وەمێنن تاوێ مەڕۆ، دە دایكت گیانی
 بسپێرە ژیان بە واڵتم ئازادیی خەونی
 باشە زۆر بكەی و بێت ئەگەر پارێزێ وردە
 شمشێرە ئەو ئایەتی هەر ژەهراوییە دەمی

 تاوێ ناسر هاوخەمی و مل لە دەس( گیان كاكە)
 رادێرە خەمم لە گوێ دەمێ راوەستە لێرە
 كەم ساڕێژ چی بە لێرە وەهاب و ساالر زامی

 بلوێرە وەك كونكونە هەموو جەرگی نیشتمان
 بوو تێكەڵ كورد سەنگەری لەگەڵ كوێستانێ خوێنی
 زەنوێرە و گوڵ رازاوە هەموو پێدەشت سینگی

 كوێ بۆ مەجیدخان چۆمی بەورەی پاڵەوانی
 باژێرە و دەڤەر ئەم دووت لە شینپۆشە هەموو

 فەرماندە واوەگەڕێ نەكەی، كاكە نەكەی وا
 هەڵدێرە و رەوەز ئەو سەر ناوەتە پێت بۆچی
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 كاروانە ئەم سەرقافڵەی بوومەتە دەڵێ پێم
 ئەستێرە دەبمە مانگ لەالی پێناوێ خەمی

 

----- 
 

 گیمانی: گموتی كمرد، لمێ ممااڵواییم تەقیمنەوەكە پمێش دەقەیەك دە. بموو عەلمی كاك قسەی بنی و قسە سەری: دایكت گیانی
 ...دانیشە لەال تاوێكم دەچین مەڕۆ دایكت

 
 ئەرسەالن ناسناوی: گیان كاكە

  

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢١
 

----------------------------- 
 

 بە گونت
 

 گونت بە تێر یا برسیە نەكەوێ، یا سەركەوێ
 گونت بە خێر یان شەڕە جا دەبێ، چ دوورم كە من
 

 بكا سەودایە كەرە ئەو لەوێ ناردوومە ئەوە
 گونت بە شێر یا رێوییە زوو، بێتەوە دەكا خوا
 
 ئیتر و لێی دەڕۆم ناوێ، هەر منی واڵتەی ئەو
 گونت بە سكرتێر كێیە لەوێ، دەمڕاستە كێیە

 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١١
 

---------------------------------- 
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 تەوافی مەم

 
 بوو شانە تۆ قژی بۆ هەناسەم پەنجەی سەری تا

 بوو ریحانە و گوڵ گۆرانیی لە پڕ شێعرم سینگی
 نیگام نابوو شیەوە ئه كانیی بە بینی تاسەبار
 بوو هێالنە تۆی لێوی چڵووكی ماچم كۆتری
 دادەگرت شێعرم لە چاوی ژوان بۆ لێوت خاڵی
 نەبوو وەستا غەزەل فریودانی بۆ خاڵ وەكو كەس

 دەركەوت دا ژین رێبەندانی لە تا شیت ئه تیشكی
 بوو وەرزانە ئەم رووخۆشی خانەخوێی خاكەلێوە
 دەمخوێندەوە نیگات دێڕی لەسەر رازەی ئەو شەرحی
 نەبوو دا  كتێبێ هی  شەرحی و تەفسیر نێو لە قەت
 من شێعری ئەستۆی خستە تا بزەت ملوانكەی لیزگە
 بوو تاقانە غەزەل دنیای نێو لە هۆنراوەم كیژی

 بەژنەكەی قەسیدەی جوانیی دەم شەرحی زیاتر هەرچی
 بوو مندااڵنە شەرحە ئەو  دەبێ روون لێ چاترم
 كردوە زۆر تۆم مەمكی بەیتولحەرامی زیارەتی

 بوو ئەویندارانە توافانەم و مەروا و سەفا ئەو
 ماچ پیرۆزی ئایەتی كرد نازڵت رەحمەت بە تا
 نەبوو دنیا لەسەر شیێ ئه پێغەمبەری من لە جیا

 شاعیرە خۆی بڵێم تا پتەومە بەڵگەی تۆ چاوی
 بوو شێعرانە ئەو تەفسیری شارەزای ئەو هەر چونكی

 جوان پەخشانی كچی مل دەخستە دەستم شەو و رۆژ
 بوو شانە تۆ قژی بۆ هەناسەم پەنجەی سەری تا
 

 7111 حاجیلەك
 

 ٢١١٢ی ئۆکتۆبەری ١١
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 ١٠٢٧: ساڵی  
 

-------------------------- 
 

 ...تازەترین شیعری ماكەرنامە
  

 زیكری و فكر بە جوانە چەند ماكەرە ئەو
 شوكری بكەم دەبێ ئێژێ نەبووم سواری خۆ

 ئێمە الی نییە فەڕقی هی  كە نازانێ
 موكری یان لوڕە كرمانجە ماكەری جا

 **** 
 دەكا موكریانی مەكری وا ماكەرە ئەو
 دەكا لەبۆمانی بۆیە هەر موكرییە خۆی

 هات بۆی وا گونەی بۆنی بەو بووە سەرخۆش
 دەكا بەقوربانی بابی و دەخا جووتە هەر

 **** 
 زاهیدە ئیتر دەشتێ پیاوماكەرەكەی

 ناهیدە لەسەر و مەڕڕیخ لە فكری وا
 وابوو پێی ئیتر هەبوایە رۆئیایەكی
 جەمشیدە و كەی سەرتەختی لە پاشایە

 
 دەكەم زیاد لێی هەر مابێ قافییە قافی تا و گاڵتەجاڕانەیە بەرهەمێكی ماكەرنامە: تێبینی

 
 ٢١١٧ی فێبریوێری ٢٨
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 بۆ شەهید قۆیتاسی

 
 دێم بەسەر

  
 دێم سەر تا لەگەڵت من بەاڵم هەورازە رێگە
 دێم داگیركەر دوژمنی رەشی گۆڕی سەر تاكوو

 
 ئەژنۆشم نەما تینی ئەگەر كردوومە شەرتە
 دێم سەر و گیان بە لووتكە تا نەسرەوم نەدەم كۆڵ
 
 شەو كوا شەهیدان خوێنی سای لە چراخانە رێ
 دێم سێبەر وەكوو رێیە لەو بەدووتانەوە وا
 

 ناترسم ئیتر قازی مەرگ، بە دادا چۆكی
 دێم رێبەر قاسملووی وەفای تیشكی لەگەڵ من
 

 داوم لێی هێند دوژمنە ئەو كردووم پتەوی
 دێم لەمپەر سەدان دەروەستی ناكەمەوە سڵ تازە

 
 دەگرم نەیارم گۆڕی لەسەر سەرچۆپی و دێم

 وەردێم شەهیدم خەونی قەد لە و ئامێز دەبمە
 

 تێداچێ سەریش و بێت ببڕن، پەلوپۆشم
 دێم هەر نا، ناسرەوم شەپۆل چەشنی دەخۆم خول

 

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ١
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 بۆ پێشمەرگەیەکی نیشانشکێن

 
 پێشمەرگەدا سەنگەری لە

 دەقاسپێنێ قەناسەیەك
 و نیشتمانە بەخشی ورەی
 دێنێ دوژمنی بۆ مەرگ
.... 

 دڵی نێو لە قەناسەیەك
 خوێن شەاڵڵی سەنگەرێكی

 تۆڵە و رق لە پڕ سینگی
 تۆقێن دوژمن و پێیە لەسەر
 .... 

 شەهید كۆتری شەش لەوالوە
 ئاگرباران الیەوە لەم
 تۆڵەتان هەتاكوو دەڵێ

 یاران ناكەوم نەستێنم
. ... 
 و تەوپوتۆزە الوە گشت لە

 دەگرن تێ بیكەیسیی و دۆشكا
 و خۆرەتاوە تیرێژی ئەو

 دەگرن لێ رێی تاریكپەرست
.... 

 تیشك دەڵێ و رادەپەڕێ
 نابێ دەسگیر شەوەزەنگ بە

 دەستی لەنێو خۆرەتاو قەت
 نابێ ئەسیر تاریكیدا
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 ترساو دێن، بەدوویدا خوێنمژ
 ماڵ بە ماڵ كۆاڵن بە كۆاڵن
 و راوچییەكە خۆی ئەو بەاڵم

 تەماڵ وەكوو هەڵیاندەنێ
 * 

 و كوردە شۆڕشی قەناسەی
 نیشتمان ئەی دەكا هاوار
 بۆتۆیە هەر ژین و مردن

 گشتمان رێتە لە سەرمان
 * 

 كورد شۆڕشی قەناسەكەی
 دەداتەوە دەنگ و دێ دەنگی
 گەل دوژمنی پشتی لەسەر
 دەكاتەوە ئاگر هەروا
 * 

 دەماری لە مەیو خوێنی
 گەڕ كەوتۆتە وا شۆڕشدا
 پێشمەرگەدا دەنگی لەگەڵ
 شەڕ خودای رێنیشتووە ترسی
 * 

 دەماری نێو مەیوی خوێنی
 جووڵە كەوتە مێژوو بااڵی
 مەلەوانە پێشمەرگەی هەر
 قووڵە و بن بێ دەریا ئەم
 * 

 دایكی لێوی مردووی زەردەی
 بووژانەوە شەهیدەكان
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 هات بڵێسەی هیوا چرای
 كوژانەوە دوژمن هیوای
»» 

 دەكا هەتەر چاو هەتاكوو
 ئاگرە ئاسمانی و زەوی
 پیرۆز تۆڵەی بۆ ئەو بەاڵم
 پێداگرە و سوور وا هەر
 .... 

 وەستا دەستەونەزەر ئاسمان
 ژان لە بوو پڕ زەوی دڵی
 پێشمەرگەیەك قەناسەی بە

 پژان جاش بەتاڵی كەللەی
.... 

 پێشمەرگە راسانی لەگەڵ
 شانازی لە بوون پڕ سەنگەر
 زیندووین مەرگیشا لە ئێمە

 قازی داداوین وا دەرسی
****  

 
 ٢١١٧ی ئاگۆستی ٧

 

---------------------------------------- 
 

 ساقیا
 

  وه بێنه ی مه  وه بێنه ی مه ساقیا
  وه بێنه ی مه بۆ  زووکه  کوێیه  له ڕووت

 



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

457 
 

 دا باده ی باده جامی کێ بڵێم تا
 دا ده با ر به ی مه نجی ڕه ی یاره نه و ئه
 

 خوێنمژی و کورد  ڕاوه دیبات  که تۆش
 ئینسانکوژی و گرتن  سته ده  سته ده
 

  وه پێکه س که نۆ و نجا په کوشتنی
 ؟  وه تێکه بۆم خودا، تۆبی: گوت تده نه

 کان شاره الوی و نج گه دیبات  که تۆش
 کان دڵداره و عاشق خورتی و سرت

 
 النکێ ر سه ی ڵه کۆرپه ساوی  ساوه
 دایکێ ی رۆڵه ڕۆڵه و چاو چاو
 
 وێ شه ی الیالیه  ڕۆڵه زاندی یته ده
 وێ که کۆستی ڕفرۆش شه  ڕۆڵه ببی ڕه مم
 

 رت به سێ گرتبایان رد نامه  که تۆش
 رت سێبه نگاوتبایان ئه تف  به یا
 

 هاتبا ستت ده  له کارێ ر هه  که تؤش
 ستاندبا نه خۆت مافی و کردبات

 
 نا داده ی باده ستی مه بۆ ت وه شه م ئه
 " !نا داده ی ده ر سه  له نۆت" نا، نا، ده یا
 

  وه بمخوێنه ، وه بمخوێنه ساقیا،
  وه خوێنه پڕ ی دڵه م به م چبکه ئاخۆ
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 ژمار بێ یاڵی خه  رمایه سه  له هێند
 خومار ر هه خومارم، ر هه خومارم، ر هه
 

 سیر ئه عیشیا ڕێی  له ی مه بۆ ی مه  بێنه
 پیر ئاماڵ و  سته مارگه و  سته خه
 

 بڕاو گورچوو کاولی ماڵ دڵپڕی
 دڕاو ر فته ده کولی ی خامه نی خاوه

 
 ماڵ  وێرانه ڕی ڕپه په گوڵ بولبولی
 ماڵ جه و جوانی ری وداسه سه شاعیری

 
 تاڵ و توند ئی بۆم  بێنه توانی ده تا
 یاڵ خه ریای ده ناو  بچمه  بینه  به با
 

 رام خه خۆش کوردێ شۆخه دیبات  که تۆش
 مام نه بااڵ و  ڵه باریکه و  ڵه ژیکه

 
 تی حاڵه و ئۆین و رؤین و  نجه الروله
 تی خه و خاڵ و م رچه په و لوول زولفی

 
 ناسکی و شووش ژنی به و  نجه په و دست

 ئاسکی ی شێوه و وت ڕه و ڕاخوشین
 
 برۆ و برژانگ هێزی زمی نه زمی به
 مرۆ ک وه زما ڕه کاتی زمی جه زمی عه
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 ئاڵ و سوور ئاماڵ ڵێوی مزی ڕه رزی ته
 کاڵ ختێ نه و ست مه چاوی نازی ڕازی

 
  وه دابایه لێ ئاوڕێکی ناز به گا،
  وه ژیابایه مردبای دجار سه ڕۆژێ

 
 تۆش  عانه و ئه گرت ده ئاورت ساقیا،
 تۆش  ستانه مه کرد ده نۆش مینات جامی

 
 :داد هاوارو و را هه تکرد، ده خۆت  به ک یه
 "باد رچی هه بادا، رچی هه بادا، رچی هه"

 
  وه الده وا   وه الده وا ساقیا،

  وه ده مال له رێ سه ی، تاکه رێ سه ر سه
 

 ڕێ  له چاو ی ئێمه دری قه مشۆ ئه ، بگره
 "ڕێ رگه وه وا' و" وه باده" هێمنانه

 
 "لێم  به نێزیک ، ره واوه ی ده  ره واوه"

 ڕێم چاوه ڕێتم، چاوه ڕێتم، چاوه
 

 وا بێنه قڕاتووی ی مه بۆ ی، مه  بێنه
 وا نه بێ اڵتووی نگهه ژه ی نه  وه ڕکه ته
 
 هێمنی  ی نه ک وه  رته شه بووم ست مه  رکه هه
 ی( هێمن) ی جوانه  شێعره و ئه بڵێم بۆت
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 م که جوانه  واڵته ی ئه واری کورده"
 "م که باوانه م، که خێزانه م، که ڕۆڵه

 
 م که شمیله نه  ره دڵبه ویستم، خۆشه
 م که خنجیله ی که خشپیله ی ڵه ژیکه

 
 م که یاره م، تروسکه ی ئه م، تریفه ی ئه

 م که ڕازداره ی که نازداره ی که یاره
 
 منی زاری و م ده وێردی ی وه ئه ی ئه

 ی( هێمن) ک وه تۆم دیداری ڕێی چاوه
 
  وه بێته ژوان و ره به هات ێکی( هێمن)
  وه بێته جوان و ش گه و رخۆش سه و ست مه
 

 ی که زێده و نیشتمان ببینێ هات
 ی که دێده و کاک و خزم ببینێ هات

 
 راو ده و دۆڵ و ر ده و شت ده وو ره به هات
 راو به و دێم و ن دیمه و دێ و ره به هات

 
 شین  کێله واری هه و  هۆبه و ره به هات
 زین  یایه ئامێز  بگرێته مێ مه ک وه
 

 بڕی وردی لی په ند سیامه کوو وه هات
 بڕی ڵگوردی هه کێوی هات جێ خه بۆ
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 بار له گۆرینی یاری ببینێ هات
 چاوخومار ژوانی دووره جوانی یاری

 
 پێم هێزی بمێنێ تا: "یگوت ده  که هات
 "دێم و دێم و دێم و دێم و دێم و دێم
 

 واڵت زیزانی عه گشت ببینێ هات
 هات و هات و هات و هات و هات و هات

 
 ند له کێوی بڵیندی دوندی و ره به هات

 ند ڕه و وق زه خۆش لی گه ی وره گه شاعیری
 

 یار  شپۆشه ڕه دوور  به دوور دیتی  که هات
 خوار  وته که گالوو رزایی به  له.. هات

 
 ساڵ کۆنه دێوی  بووبه پیریی، عیشیی
 ..یاڵ خه ناسک شاعیری وکی ئه گرتی

 
 ی مه  بێنه س به ی، مه  بێنه س به ساقیا،

 ی مه ژه و ئه م تۆڵه ستی مه  یانه، به وا
 
 ر ده هاتۆته وا  ئێسته ی گزینگه و له

 ر فه سه تێشووی نێم تیکده هێشوو هێشوو
 

 خۆم ستی هه و بڕست و هێز م ده ده تین
 خۆم ستی قه و رز به ئاواتی دی  دێنمه
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 ر ته خه پڕ باتی خه بۆ قۆڵ م که ڵده هه
 ر به بێته کۆسپم و ند که و لیسم ته د سه
 
 ڕۆم ده ر سه تا ر سه و گیان بمێنێ تا
 ..ڕۆم ده ر هه و ڕۆم ده ر هه و ڕۆم ده ر هه

 

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ١١
 

----------------------------------- 
 

 گەورەم هێمای ئاشتیخوازی
 

 قازی رێگەی رێبوارەكەی
 وریایە پێ خۆی هەیە كەس
 زانایە زۆر وایە لەوی
 دیوە ئەتۆی نزیكڕا لە

 نووسیوە لەبارەت كتێبی
 ئاكار و ئەخالق لە كەچی

 رەفتار و جووڵە و رەوشت لە
 نیشتمانی و میللەت بۆ
 هاوسەنگەرانی و هاوڕێ بۆ

 نەبوو خێر ئەسپەی ئەم هێندەی
 نەبوو فێر لێ ئەویشت وەك

 
 ٢١١٧ی ئاگۆستی ١٤

 
-------------------------------------- 
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 تۆڵە

 
 ناكەین لەبیرتان خوێنە بەو دەكرێتەوە، تۆڵە
 داكەین دارێ بە نیزیكە دوژمنە ئەو سەری

 
 ستران و سروود بە دەم دێن بەدووتانەوە هەر
 خاكەین و ئاو و گەل ئەم كوڕی و كیژ دەڵێن وا
 

 لەدایكبوونی جێژنی بۆ پێكەوە هاتبووین
 كەین یەڵدا شەوی مۆمی گڕی لە فوو خۆرەتاو

 
 دا باڵتان شەقەی لە وا بەپۆل ئێوە دیم كەچی
 بەرپاكەین تر شۆڕشی هەتا لووتكە سەر چوونە

 
 كوێ بۆ وا بەپەلەن بۆ ئەرێ كاكە وتم من
 سامناكەین زۆر شەوە ئەو چرای ئێمە دەڵێ پێم
 

 ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١
 

---------------------------------- 
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 ١٠٢٨: ساڵی 

 

----------------------------------- 
 

 کەر
 

 نەدەبوو نەدابا دیوارێ لە جووتێكی كە كەر
 نەدەبوو كرابا ئاوریشمێ لە كورتانی و جل

 ئەوەیە شا بڵێن و نێن لەسەر زێڕینی تاجی
 نەدەبوو وا دەنا بایە وەها خۆزگە بڵێن بەس
 بەتەنێ ماڵ بێ و ژن بێ شاخ لە پێشمەرگە كوڕە

 نەدەبوو نەگابا تەسكی كوس ماكەری نیوەشەو
 مەدەن تانە ئیتر شایە، كوڕی ئێستە من كەری
 نەدەبوو شا نەبا، قوڕمساغ و حیز نەبا، كەر

 
 ٢١١٨ی جانێوێری ٢

 
-------------------------------- 

 
 جاش

 
 نیە جاش نەزەڕێ، کەر وەکوو جاشێ
 نیە باش تەغار، بە نەهاوێ جووتە
 چەورەیە و چڵ رۆیوە بەوەی ناوی
 نیە ماش و گەن لە ئیشتیای دەوێ، جۆی
 دەڵێ؛ وی بۆ خۆشترە مەقەڕ گانی

 نیە کاوالش لە قوندانی سەردەمی
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 زەڕم بێ دەسلەوەڕم، من": دەڵێ خۆی
 "نیە ئەنواش و رەشمەم بێ و جل بێ

 کەرەی تفاقی گوایە دەبا، الترە
 نیە کاش هەر کەچی جۆیە، و هەرزن
 رەشکەیە و سن و کێ  گەنەیە، وەک

 نیە سەمپاش و سەم الی ژیوەبڕی
 دەردەدار گەلی لێوی سەر لە بارە
 نیە گاش ملی لە قەت وەها نیری
 کەر زۆڵە دەخوا ریشە مڵەیە، وەک

 نیە تاش و مەڕە بە هەرگیز مردنی
 هەر جاشە ئەو بکەی مردەوەژیشی

 نیە عیساش ی الی لە چاری
 کەرباوەکەی بە گەرمە گەلێ پشتی
 نیە وێڵداش و گەل تانەی لە ترسی

 :گواوییە زۆر تڕە بەم سەربەنەکەی
 "نیە خاش و خەس باشە، زۆر مە جاشی"

 ئەوی الی فرۆشت، نامووسی و غیرەت
 نیە باواش نیە، یار و برا و دایک
 ئەو نوقمە کەرییا دەریای لە هێندە
 نیە پاش و سبەی رۆژی لە هۆشی
 ژیان دامەی تەختەیی سەر لە سووکە

 نیە داش قەت ئەوە حاشا کشپەڵە،
 سمی و سووروسەپانە ماکەرەکەی
 نیە باش قسان لە و گوایە زەڕکوتە
 خشڵەکەی سەرە، لە زۆری پاژملی
 نیە بەغداش زێڕێنگەری لە تاقە،
 گش تەویالنە و کۆخ ئەو گوتە گوت
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 نیە ئاغاش ژنە خۆ ئەون، مڵکی
 ئەنگڕان وەهای بوو پەسیوان ژوانی
 نیە ئەڵاڵش لە شەرمی زێو و زەڕ بۆ

 سا ە"فعال" گەلێ و "بسیج" بۆتە
 نیە سوڕەییاش لە قەت وا ی"خواهر"

 جاشەکەر بەاڵم زۆرە قسەم و بەند
 نیە ئاواش رەقی توانجی بە باکی
 پیس و پاک بەرن ناوی بەوەی فێرە

 نیە ئازاش گرتوویەتی، خوویەکە
 و چەقێ مەیدان لە کۆتانێ کەڵی وەک
 نیە جاش و کەر چیدیکە کە بێژێ
 هەڵبڕێ گەلی لە و بێ جاش کەسێ هەر
 .نیە چاش کوڕی و رەند مرۆی و مەرد

 ...نییە من ئی باشە شیعرە ئەو بەداخەوە
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 (مام رەحمان ئاخكەندی)بۆ پیرە هەڵۆی كوردستان 
 

 دەفڕێ خەیاڵم بەرزە لەو چەندی
 دەبڕێ سنووران و پێدەشت و هەرد
 تاوێ بۆ سەران لە ئۆقرەی نییە

 وێ تا دەبزێوێ باڵ و دەفڕێ
 جوانی و حەماسە شاری هەتا دێ
 گیانی بە گوڕێ و تین بدا پێی
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 شێران هەڵۆیەو مەڵبەندی ئێرە
 دێران خوێنێ بە دەشتە ئەو گوڵی
 باوە لێ وای كۆنەوە كۆن لە هەر

 بڕاوە بەژنی بە ئازایی بەرگی
 خوێن الفاوی و سێدارە داری
 چاوترسێن نەكرد خەڵكی نەك لێرە
 رۆڵە سەد دەكا پەروەردە رۆژێ
 تۆڵە بۆ خۆی خەنجەری دانەنێ

 

*** 
 

 نەما شااڵوی پەهلەوی چەقەڵی
 نەما ناوی هەر بۆنەعلەتێ جگە

 رایماڵی زەمەن الفاوی دەستی
 بەرماڵی و مەال گورگی جێی هاتە

 بوو فتوا و درۆ فێری ئەوەیان
 نابوو باخەڵ لە شەیتانی دەستی
 وەركرد زێدم بە پاسداری رەوە
 دەركرد پۆی و لك خوێنخۆری داری
 دەرە و دەشت لەو راپەڕی كورد كوڕە
 لەبەرە فەرەنجی شێرە مەڵێ كوڕ

 خوێناوی و بەخەم دڵ سەقزی
 پێناوی دەخەنە سەر ك  و كوڕ

 شار و گوند گشت لە رۆڵە راپەڕین
 پاسدار ما بەجێ و جاش دەرپەڕین
 قەڵەم كۆڵە زۆر و زۆرن قارەمان
 هەڵەم و تاوان لە بە خۆش لێم خوایە
 جوامێری و ئازایەتیی باسی
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 رادێری گوێ شیرنە و دەیكەم
 ژیان ئاوی وەكوو رەحمانێ لێرە
 ژیان پێناوی لە پێشمەرگە بە بوو

 خەبات مەیدانی لە قارەمانانە
 بەخەاڵت گەل بۆ لە دانابوو گیانی
 ئاسا خۆر دەكرد الیێ هەر لە رووی

 تاسا دەش و دەردەپەڕی كەمتیار
 كرد ئاشی نێو لە سیخواری سەری
 كرد جاشی چەقەڵی و گورگ راوی
 الوان ژیانی سەرمەشیی بە بوو

 وان دا ئەوینی و ئیمان دەرسی
 هات گەوركانەوە لە تا پێی دەنگی

 هات بوركانەوە لە رۆڵە ئافەریم
 هەڵگورد پێی بەر لە دانابوو سەری
 كورد زێدی و كوڕ بپارێزی تا

 بوو نەوی بۆی بەتەم قەندیلی سەری
 بوو كەوی حاندی لە گڕەمشیاڵە

 ناوی دەیبیست كە جارێ جاش زۆڵە
 راوی جێ دەكرد چۆڵی دەردەچوو
 بوو ئەو پەل و لك و هێز كۆڵەكەی
 بوو شەو شەبەنگی و رۆژ سێبەری
 بێدادی شەوی تارە دەیدڕی

 ئازادی شنەی دڵیدابوو لە
 چاوی فیشەك لە نەترساوە قەت
 هەنگاوی نەبووە شل خەبات لە

 تەمەن دەریاێی لە قەترێكە ئەوە
 وەتەن پێناوی نابوویە بەدڵ كە
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 دڵ بە رابە قەڵەم پیرە ئەی هەستە
 چیڵ ئازاری و سەخڵەت مەدە گوێ
 زوو بەرە بۆم و ئەسپاردەیەك هەمە
 پشوو نەبڕێ لێت هەورازەوە بە رێ
 تەمە بە سەر سەقزم شاری پیرە
 بەخەمە دڵ و بەهەش سەر چەمەش چل

 ئاخكەندی دڵی داخی و كەسەر
 لەندی و كەند لە تەپوتۆزێتی

 هەوران چاوی لە بارانێ لێزمە
 گەوران كۆچی لە خەمبارە دیارە

 داون پێ هەڵۆی مەرگی خەبەری
 تاساون هەموو لێرە بەرد و دار

 دێ پێنجوێنەوە لە رێگاێی كوێرە
 دێ شوێنەوە گشت لە پێشمەرگە بۆنی

 كوێن بە مل و بەتەم سەر پەرەژاڵ
 كوێن لە هەڵۆیان پۆلی دەڵێ پێم

 هاوارە پڕی زاری سیانەزار
 دیارە چاوی لە تۆ كۆچی خەمی
 باینجان بەرەو دێڵێ بانگ بانە
 رەحمان مام نەهات بۆچی كوا دەڵێ
 پاك داوێن و دڵ پیری گیان مامە
 خاك داوێنی لە بە ئارام بنوو
 هاتن دووتا بە كاڵەی و كوڕ ئەو

 رێگاتن ورەی بە رێبواری
 تۆن وانەی و قسە و پەند لەسەر گشت
 تۆن قوتابخانەی شاگردی هەموو
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 ئامادەن و گوڕ بە دەست لەسەر گیان
 بەرنادەن خەبات رێبازی تازە
 دەوەن و لێڕ و وچیا دێهات و شار

 دەكەن ئاخكەندی لە سەرخۆشی گشتی
 دەریاوێ سەری نایە ئەتۆی پێی
 ناوێ تاجی كە پادشایێ بۆتە
 گشتمان بۆ شانازییەكە ئەوە
 رەحمان مام سەنگەرەكەی نییە چۆڵ
 خاكەین ئەو لەسەر و زیندووین تاكوو

 ناكەین چۆڵ شەهید سووری سەنگەری
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 شێست ساڵ ٢١كاك كەماڵ تەمەنی بووەتە 

  
 ساڵە چل بەاڵم شێستە تەمەنت
 تیژباڵە هەڵۆی هاوڕێتە ئەوی
 بێدادی دژی ساڵە چل ئەوە
 ئازادی رێی لە رێبوارێ بوویە
 مابێ با بەاڵم زۆرە گلەییم
 نابێ وا دەچێ، گەردوونە دەوری

 گڕكان و تۆز بە و هات فیتنەیەك
 جیفڕكان و هەرا كەوتنە ماكەران
 یاران بوون، نەبان و گرژ هەموو دۆست
 جاران وێنەی بە لوتفی نەبوو كەس
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 بی یەكڕەنگ لەگەڵم بووم چاوەڕێ
 بی بێدەنگ من، الیەنگری نەبیە
 بوو زۆر تەوژمی تۆزە ئەو كەچی
 بۆربوو و زۆر دەڵێ وەك یار و دۆست
 گۆرین شەپۆلی ئاوماڵكی بوونە
 داشۆرین لەبەر هاوڕێیی بەرگی
 گێڕا وا فیتنەكەیان ماكەران

 داگێڕا رەشیان بوو گەش و سپی چیی
 دڵ سفرەی دەیكەمەوە دێ رۆژی
 گڵ و گۆڕ نێو دەیبەمە نەمام گەر
 بێ جۆش پڕ هەر دڵە ئەو گڕی با

 بێ خۆش پێ دوژمنەكەو نامەوێ
 شانازیت پڕ و بەر پڕ تەمەنی
 گیانبازیت و ورە و هەوڵ دەیە چوار
 بگرم رێزت و بم خۆش دەكا وا

 بمرم با خەمەوە بەو چیە قەی
 راوەستان بەبێ رێیە لەو كە تۆ

 كوردستان رێی لە لەسەردەستی گیان
 بوون تۆ دەوری لە كە قارەمانان

 بوون پشكۆ گەل شۆڕشی بۆ هەموو
 مێژوون میداڵی ئێستە لەوان زۆر

 نوستوون خاك نێو لە بۆیە گەوهەرن
 بێ بەر بڵێسەی پۆلوو دێ رۆژی
 بێ بەر نەیارت خۆیانی لە گڕ
 بێ بانەی و سنە شاری هەوای دڵ
 بێ نەی با دەڕەوێ، ماتەم و خەم
 مابێ تین تا ئاربابەوە لە دێم
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 بێ تێدا وزەشم و هێز چەندی
 هەڵدێنم دەنگ و دەچریكێنم

 دەدوێنم چەوی و زیخ دەدەم جاڕ
 ئێمە رۆژی دێتەوە مەخۆ خەم

 پێمە من وا تۆڵەیە خەنجەری
 تۆپی جاش بڵێن خەڵكی دێ رۆژی
 سەرچۆپی بگری بێی ئەتۆش جا

 

-------- 
 ....بخوازم بۆ تەمەندرێژیی هیوای و بیدوێنم قافیەدار و كێش نەزمێكی بە بوو خۆش پێم هەر ئەوە
 بڕیارەكمانی لە بما... نیمیە پێمی كارێكیشمم همی .... بێممنەتم لێمی بارەوە لەو وەاڵهی. سیاسییە دەفتەری ئەوەی لەبەر نەك
 كەسمممانەی لەو یەكمممێكە چمممونكە دەوێ، خۆشمممم بەاڵم. بمممێ ئەوبەری لەبەری هەر و نەگمممرێ الم قەت جممماران وەك ممممن دژی

 ...دەخوێنێتەوە كتێب تامەزرۆیانە
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 ...بۆ كاك خالید شێخ ئەحمەدی، شەرمەندەم هەر ئەوەندەم لەدەست هاتووە
 

 كاكە بی نەخۆش حەیفە خوانەكا،
 خاكە ئەم بەتۆ گەرمە زۆر پشتی

 گەل رۆڵەی و سەقز پاڵەوانی
 پەل و هێز بەگوڕی ورەبەخشی

 سات لە متفەڕكە دیواندەرە خاكی
 دێموكرات هەموو بەرزە پێت سەری
 ئاسۆ دوورڕا لە دیارە گەش و روون
 تۆ بێ دەزانم رێگە ئەمن كوا
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 قەاڵ دەوری بۆ بێنەوە تین و گوڕ
 بەاڵ و دەرد هەتە هەرچی من بیدە

 دە نیشان رێم كەوە پێشم هەستە
 دە یاران و من بە تینێك و گوڕ
 دێ وا ال گشت لە ئازادی بۆنی
 الدێ و شار پیرتانەوە بە دێن
 جاران هەوارگەی دێیە دێ رۆژی
 گوڵباران دەكا ئێوە هەموو كورد
 سەما و بەزم بۆ پیرتانەوە بە دێین
 نەدەما كورد نەبا، ئێوە چەكی چون
 یەكتان یەك چەكی و رەخت دەكەم ماچ
 چەكتان بێ دەبوو، رێزی قەڵەم كوا
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 بۆ ئەدیب و رێبەر كاك فەتاح كاویان
 

 بۆت شارە ئەم دایگرتووە تەم و هەور دەگێڕێ شین
 بۆت خەمبارە غەزەل و شێعر پەریی وەک حەوتەوانەش

 واڵت ئازادیی بووکی باوەش بگەیتە بوو ئارەزووم
 خەبات و هەوڵ بەرهەمی میوەی تامی بچێژی تێر
 نەدای مەودای مەرگ هێشتین بەجێت داخانم داخی
 دای ئێمە یادی لە تاهەین نی، لێرە جەستەش بە گەر
 

 ٢١١٨ی جانێوێری ١٩
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 (یوسف قەرزاوی)یۆڵفس قۆڕزاوی شیعرێك بۆ .

 
 دینی مۆتەكەی و" زانی" كە تۆ قۆڕەزاوی ئەی بڵێ
 ئیخوانولشەیاتینی زمانپاراوی و پێشەنگ كە

 تەرسن هەموو فتوات و وتە و مزگەوت ئاودەستی دەمت
 بینی ڕەوا پێشمەرگەم بە و شەڕڤان بە مەرگت تۆش كە

 گەندوگوو و ریخ و پەین لە بوو پڕ تۆ مێشكی تەویلەی
 پەرژینی و دیوار كرا حیزی و گەمژەیی و جەهل بە
 دەگرن تەرەس تۆی فتوای لە گوێ ئەوانەن كەرتر خۆت لە

 نابینی دیكە بەهاری و دێز كەری وەك دەتۆپی
 هاوتا بێ ئوستازی فەرمووە گوو دەمە بەو ئەوەندەت

 نووسینی و تایپ بۆ كەوێ فریات بڵێ ئەردۆغان بە
 مەلعوونی ئیبلیسی كوڕی و دەهرە ئەم دەججاڵی ئەتۆ

 عەفرینی شاری كوڕانی و كیژ دژی وا لەبۆیە
----- 
 ...زیناكار دەبێتە بەكوردی و عەرەبییە وشەیەكی: زانی

 
 ٢١١٨ی جانێوێری ٢٢

 
----------------------------------------------- 

 
 مەال

 
 ....دۆستیانن كە ئەوانەش و مەزەبێكن و نژاد و نەتەوە هەر لە جا ئیسالمی كۆماری مەالكانی بۆ)

 زۆر رووناكبیریان و باش كەسی نین ئیسالمی سێدارەی كۆماری بە سەر هەموو ئێران مەالی چونكە ئێران، مەالی ناڵێم
 (تێدایە
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 مەال

 

 مەال بێ پڕ ئاخوڕت هەمیشە ئەپاڕێمەو بۆت
 مەال بێ تڕ وەكوو هەر زارت وێردی و فتوا دەنگی
 پێی بتڕە هەر بەتۆ دای خوا نیعمەتێ وەك دەمەت ئەو
 مەال بێ گڕ تەواو دەنگت پشدەرێ سەی وەكوو با

 بیستووە پشدەر و هەوشار سەگی تاریفی زۆرم
 مەال بێ دڕ تۆ هێندی سەگ پێموانییە بەاڵم قەت
 بێ تازە هەر جلت و كورتان و وشك تەویلەت تۆ

 مەال بێ خڕ چوارسمت تا نەبێ ناڵت خەمی قەت
 بوو؟ چ بۆ دەرپەڕینەی و زەڕین ئەو هەینی رۆژی
 مەال بێ ئاخوڕ دوورە تا فەرموویەتی كوێ لە و كێ

 دەدا پیرۆزی كلكی بن پێكوڵیان منداڵ دوێنێ
 مەال بێ سڕ جێگەكەی تاكوو دە، لێ مەڵحەمێكی

 ئافەرین تێكراوە، پەینی و تەرس هەر تۆ مێشكی
 مەال بێ پڕ تەواو با پشیلەش گووی بئاخنە تێی
 نییە خواش نوێژو بە ئیمانی چ و نیە بەڕۆژوو خۆ

 مەال بێ مڕ تەواو با من ماكەری بێ، لەوەڕ خۆش
 دەبێ هەر بۆیە ئیمانە بێ شەیتانە نوێنەری

 مەال بێ قۆڵبڕ و سووک و خۆڕی و داوێنپیس و حیز
 بەاڵم خست جووتەی غەززە بۆ و زەڕی تێڕ فەلستین بۆ
 مەال؟ بێ كڕ دەبێ وا كەركووك و عەفرین ئاست لە بۆ

 بدەم غاری حەشر رۆژی هەتا بم سورای شەرتە
 مەال بێ شڕ دەوار وەك تێوەژێنم نەقیزەی هێند
 ئەگەر خوا، بەهەشتی وەك هەر دەبێ خۆش جیهانە ئەم

 مەال بێ قڕ تۆرەمەی و نەمێنێ دایناسۆڕ چەشنی
 

 ٢١١٨ی فێبریوێری ٢
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 بۆ مامە جەلیل گادانی

 
 جەلیل مامە خەبات رێبازی مەردی

 دەلیل و رێنوێن بوویەتە وا كە تۆ
 پێشمەرگەی تۆ زیاترە سەدە نیو
 رێگەی لەم غیرەتەوە و ورە بە
 بەزین رێیە لەو و هاتن هەبوون زۆر
 زین خوانی سەر لە ماوی بەاڵم تۆ

 ماون دەورت لە سوارچاكی و سوار
 وەستاون پتەو و توند خۆت وەكوو
 قازی رێگەی لە رێبوارن هەموو

 گیانبازی بۆ و سەرلەسەردەستن
 دێن شانازی بە ئامادە هەموو

 خوێن و گیان دەكەن خاكی پێشكەشی
 هەستای تین و گوڕ بە كۆمار پاشی
 وەستای كۆسپان و لەمپەر هەموو بە

 كەوتی الوان و كوڕگەل وەپێش خۆت
 نەسرەوتی لەوێش و زیندان کەوتییە
 لێدان گرتن، و كوشتن هەڕەشەی

 پێدان رێ بۆ زیاتری ورەی هەر
 ترسابای مەرگ و زیندان لە تۆ
 مابای؟ وا دەبوو ئێستە هەتا كوا
 شادی و بەخۆشی خوایە بژی هەر

 ئازادی هەوای و بۆن هەڵمژی
 
  رێی لە خۆیان تەمەنی هەموو كەسانەی بەو دەكەم شانازی من هەیە، لێی رەخنەیەكت و گلەیی چ خۆتە كەیفی تۆ
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 وابممێ پێتممان تمما نیممیە بەڕێوەبەرییشممی دەسممەاڵتێكی هممی . نەبممێ لێممی رەخممنەم نیممیە مانممایەش بەو دادەنممێن، میللەتەكەیانممدا
 . گرتووەتەوە بۆ ماستاوم
 نیشتمانپەرسمتی و سمەداقەت بمۆ نیمیە بەڵمگە رێگەیەدا لەو بەردەوامی و پێداگری و مانەوە ساڵ 11 لە زیاتر بەڕاست ئەرێ

 كوردایەتی؟ و
 

 ٢١١٨ مارچیی ٢
 

----------------------------------- 
 

 ساڵوێك لە مەال حەسەنی شیوەسەڵی و یادێك لە شەهید نارستی
 
 :كراوە زیاد لێی و كراوەتەوە نوێ هۆنراوەیە، ئەم
 

 رەش رۆژی كوڕی نارستی حەمە
 بێبەش هیوا لە كردبوو دوژمنی
 دوژمن بۆ دەبرد پارێزی كە ئەو

 من بۆ دەهێنا ئازادیی گوڵی
 شێرە ئەو نەبا كە نامەرد دەستی

 سێرە سینگی لە بگرێ هەبوو كێ
 رۆژێ دێ دەسووم تۆڵە خەنجەری

 بكرۆژێ ددان بە داخان لە لێو
---- 
 زانایەك وێنەیەدا لەو دیارە
 مامۆستایەك لووتكەیە، وەك بەرزە
 زانیاری و خەمە و ژان پڕ سینگی

 زۆرداری دژی تاوێ نەسرەوت
 شیوەسەڵی تفەنگ دایە دەسی كە

 لەگەڵی كۆ و كەژ و هەرد راپەڕین
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 خاكە ئەم پارێزبەرەكەی شێرە
 بێباكە مەرگ لە هەر ئێستەكەش

 فەرماندە شیوەسەڵیی وەرەوە
 دە نیشان رێم وەرە كرچوكاڵم

 نازانم پێ و زۆرن رێ كوێرە
 نیشانم بدە رێگە و وەرە تۆ

 نی ماندوو پتەوی، هەر دڵنیام
 بەرچاوڕوونی پێویستمە منم
 الت بۆ دێ كوڵم بە نامەی ئەوە
 پات و دەست و سەر و چاو دەكا ماچ
 دەسوێ پێت بەری لە سەر و دێ وشە
 سوێ بە برینی و زام دەكا ماچ
 دێنن خەیاتێ مزگێنیی و دێن
 وەردێنن خەمت لە ئامێز و دێن
 گەل كاڵی و كوڕ بڕوانە وەرە

 قەل قیڕەی نەما بۆیە پەڕكوڕن
 نەكراوە چۆڵ سەنگەرە ئەو ئێستەش

 ماوە پێ لەسەر پەیتە و پتەو
 داوین نیشانی قازی رێگەیەك

 ماوین تا ئەوین سەرلەپێناوی
 رزگاری مەزنی ئااڵی تاكوو
 رێبواری گوڕن و تین و ورە بە

---- 
 ...دەنێرم بۆی تێبگرامەوە لە شیوەسەڵی؟ حەسەن مەال مامۆستا بیگەیەنێتە دەتوانێ كێ دەیخوێنمەوە، خۆم دەنگی بە
 

 ...سپاس
 

 ٢١١٨ مارچیی ٤
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  شێعری مەڕۆ كاكە، مەڕۆ 

 
 فەرماندە قادر قادری

 
 داخەكەم دیسان چەقۆی نێو ماڵی خۆم
 دای لە چاو و شاپەڕ و شاباڵی خۆم
 دڕوەاڵن لۆمەی گوڵی نێو باخ ئەكەن

 بەردی داوێن تف لە لووتكەی شاخ ئەكەن
  

 دەسكی تەوری دی، دەگریا پیرە دار
 تۆ لە خۆمی بۆچی من دەبڕی گەمار

 نێوخۆمە رەگ و ریشەی بڕیم كرمی
 دەفتەری ژینی بە جاری لێ دڕیم

 

 *** 
 

 ئێستە هەڵگوردیش سەری گرتۆتە تەم
 پیرە شاهۆشم پەشێوە و دڵ بەخەم
 دەشتی الجان و شنۆ گشت چاوەڕێن

 پۆلە پێشمەرگەم بەرەو وێ داگەڕێن
 تاسەبارن بەرد و داری رێگەكان

 
 ببنە سایە و سەنگەری پێشمەرگەكان

 ەركێ لە نێوان دار و بەردبۆتە كێب
 بۆتە خۆڕانان لە نێوان شاخ و هەرد

 ئەم دەڵێ پێشمەرگە پێی نا سەر سەرم
 ئەو دەڵێ من رۆژی رەش بۆی سەنگەرم
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 ئەم دەڵێ من سێبەرم بۆ رادەخست
 ئەو دەڵێ لووتكەم لە حاندی دادەخست
 نیشتمان ئێستاش بە تاسە و حەژمەتە

 چاوەڕێیە هەڵكەوێ ئەم دەرفەتە
 ێن فەرماندە قادر قادریچاوەڕ

 قارەمان و سیمبولی خۆڕاگری
 شاهەڵۆی لووتكەی ورە و ئازایەتی

 سەرنموونەی باوەڕی كوردایەتی
 رۆڵە ئازاكەی خەباتی بێبەشان

 بێتەوە مەیدانێ گورج و چەك لەشان
 

 *** 
 

 كاكە گیان، تۆ وا بەلەز بۆ كۆ دەڕۆی
 بەو شەوی ئەنگوستەچاوە بۆ دەڕۆی

 و قومار بەگیانی خۆتبۆ دەكەی گاڵتە 
 كەمتیار بۆسەی لە رێ داناوە بۆت
 بۆ دەڕۆی وا بێخەم و كەمتەرخەمی
 بۆ وەها لەو رێوییە خاترجەمی

 تۆ كە فتوای پیرە شەیتانت لەدوون
 باش دەزانی دوژمنت بێ ئابڕوون

 ئەو كەسەی فارس و تورك بێ دوژمنی
 چۆن دەبێ بێ ترس و خەم بێ خەوتنی؟

 و داو دادەنێنتورك و فارس هەر تەڵە
 خۆ بە مێژووی دروسكراویان رادەنێن

 ئەودەمی زۆر دۆستی تۆن، ژەهرن، دژن
 ترسنۆك و بێڕەوشت، میوانكوژن
 كوردزمانی خۆفرۆشیش دێنە پێش
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 دەتخەنە نێو داوی، دەبنە گورگەمێش
 نیشتمان لێم مەگرە من زۆر دڵپڕم
 وا بڵێسەی دێ هەناوی پڕ گڕم
 ەڵێنچاوی شیعر و دەستەواژەم خوێند

 هەر سروودی تۆڵە، تۆڵەم بۆ دەڵێن
 چونكە ئەم سووتمانە دنیاداگرە
 چاری ئەو تۆفانی سووری ئاگرە
 تۆڵەیە هەر تۆڵەیە حاوانەوەی
 تۆڵەیە دەرمانی دامركانەوەی

 تا لەسەر تەرمی خیانەتكاری زۆڵ
 هەڵنەپەڕم و لێنەدەم زوڕنا و دەهۆڵ
 تاكوو تۆڵەی خوێنی ئاڵ نەستێنمەوە

 ین بۆ گەلم ناخوێنمەوەشیعری پڕ ت
 

 زایینی ی٢١١٨ مارچی: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
 

 (بۆ مۆگرینی)ماكەرنامە 
 

 بڵێمی وەك. كردبموو لەسمەر لەچكیمان تمارانیش لە و كرد ئێرانیان سەردانی سوید" فێمێنیستی" حیزبی ئەندامی ژنە كۆمەڵێك
 . بگرێ مرۆڤ مافی و ژن لە رێز زۆر ئێران
 :نووسی بۆم شاعیرێك وەك منیش

 
 مۆگرینی الی بتبەمە با وەرە ماكەر
 نەیبینی وەها حەیفە شڕە، وەزعی زۆر
 بێسوودە نەدان و دان نەخا، جووتە با
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 تینی هی  نەما ساردە تەندوورەكەشی
---- 
 سەرت ناتە وا لەچكەیە بەو وەرە ماكەر
 لەبەرت دەمرن و حیزن زەریف پیاوی سەد

 تەڵەبان ئیسالح مێگەلی لەگەڵ رووحانی
 بەرت تووكە كەرەمی بۆ دەبەن سوژدە هەر
---- 
 لێرە وا تڕامپ سوورە مەڕۆ، دە ماكەر
 بسپێرە بەوی داون، مەالت بە هەرچی

 خەمبار دڵ و بزە بە لێو زەریف مامە با
 گێرە گای وەكوو دەشتە لەو بخولێتەوە

---- 
 دیسان خەی وەڕێ كەمپینێ نەچی ماكەر،
 نیسان بای لەگەڵ رۆیی هەبوو كە هەرچی

 تۆ شیوی بەربووەتە وا ئاگرە ئەو
 داییسان لەبەر توونی و چیا گڕكانی

 
**** 

 
 شاران بادەی لە تێكە بۆم وتی ماكەر
 جاران وەك نێرەكەرێ نییە و بووین پیر
 بكەین پێ دەس نیكاح جیهادێكی چاكە وا

 تاران مەالكەی بگەینە دەبێ بۆیە هەر
 ماقووڵە بكەی هەرچی دەوەرە ماكەر
 مەشغووڵە بەچی بێژە نییە، كە مێشكت

 گۆڵەمەال لەگەڵ تارانێ لە ئێستە تۆ
 قووڵە سیاسەت بەسەرشۆڕی، رایبوێرە
---- 
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 نی سڕ گەرمی، كە بوو خۆش پێت دڵم ماكەر
 نی وڕ و كاس چ غەربی ئەتۆی مۆدێڕنی

 ترسام لێت دی كە دوێنێ دیمانەكەتم
 بڕنی گونانم ئەودەشتە ماكەری وەك
---- 
 دەگەڕێ تاران لە وریایە ماكەرە ئەو

 دەگەڕێ هەواران كۆنە لەگەڵ سەرهۆبە
 وەها بۆیە نەما پیاوی سوید وەدیارە

 دەگەڕێ جەماران پیری گونی جووتە بۆ
---- 
 داماوی وا بووە چی دەوەرە ماكەر
 ناوی لەسەریان تێڕە، و جل لەچكە ئەو

 نەتگاتێ مەال دەستی هەتا وەدیارە
 ماوی جێ ژیان كاروانی لە وایە پێت
---- 
 كەن باری بەدڵ خۆشە پێی ماكەرە ئەو
 كەن سواری بزەڕێ، بۆی گۆڵەكەرێ هەر

 دەخوازن سوید فێمێنیستی وەدیارە
 كەن چاری گون بە لێرە ماكەرەكان، پیاو
 

 ٢١١٨ی مای ٨
 

-------------------------------------- 
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 هەڵگورد، مەسنەویەک بۆ مێژووی کورد

 
 هەڵگورد

 
 ڕاپەڕێ و زمان بێتە قەڵەم با

 !ناگەڕێ زمانی چۆنە پێم سەیرە
 هەڵۆ هێالنەی بۆتە هەڵگورد ئێستە
 !خاوەنشكۆ دەكەن بانگی هەموو كەژ
 بدە ڕێ كانی و چۆم و كە كەرەم تۆ

 بدە پێ بەدیاری هەڵۆیەكمان خۆت
 بكەین شانازی تۆزێ تۆ وەكوو با

 بكەین ڕێبازی و خۆی سەربەقوربان
 هەڵێ سەرمان بین گەورە تۆ وەكوو با

 بڵێ مێژوودا لە ناومان نیشتمان
 ڕووگەیە بەردت خۆشبەختی چەنێ تۆ

 پێشمەرگەیە پەنای و پشت و سەنگەر
 سەری ئێستا لووتكەتە وەك "قادری"

 سەنگەری لەشكاننەهاتوو و دەچێ سپی
 بەتین وایەو هەر هەنگاوی ئێستەكەش

 یەقین و ئیمان بە زۆر دەبڕێ ڕێگە
 هاوسەنگەرە لەوێ ێكی" خۆشكەالم"

 جەنگاوەرە قەاڵی و مەیدانە شێری
 خوار بێتە هەڵگورد لە و بێت "خۆشكەالم"

 لێوبەبار و دەبێت سووك چیایە ئەو
 بدەن كورد مێژووی جاڕی با لێگەڕێ

 بدەن هەڵگورد چیای و قەندیل بە هێز
 دەنگ بێتە لەخۆشی ئەمڕۆ قەڵەم با

 تفەنگ و پەالپیتكە پەنجەی بكا ماچ
 كورد ڕۆڵە شەپیلكی و شان دەكەم ماچ
 كورد زۆڵە داخان لە چاوی دەبێ كوێر

 پێشمەرگەیە لووتكەیە لەو ێك" قادر"
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 شەڕگەیە گیانفیدایی ڕۆژی شێری
 ”خۆشكەالم“ بێ هاوسەنگەرم دەڵێ پێم

 لەالم بایە وەكوو هەر بۆمبا دەنگی
 

 بۆ هەردوو لەتەكەی دیموكرات: ١هەڵگورد 
 

 دەڵێ و چیاكانە شای هەڵگورد ئێستە
 هەڵێ داگیركەر كە هاتووە وەی كاتی
 نیشتمان ڕۆڵەكانی لێرەن ئێستە

 گشتمان بۆ ڕووگەیە نیشتمانیش
 ڕادەنێن خۆ وانەبێ پێی دوژمنم
 دادەنێن نیشتمانا پێناو لە سەر
 ژیان بۆ نیشانداین ڕێگەی "پێشەوا"

 چیان شێری نیشتمان ڕۆڵەی بۆیە
 هەموو نا یەك دەست لە دەستیان كوڕ و كیژ
 دوو نە بێ، یەك حیزب ماڵی دەكەن حەز
 لەقن كورسیی ئاشیی ئەوانەی ئەی

 ناحەقن هەمووتان نەگرن یەك تاكوو
 وەرنەوە یەكڕیز و یەكدەنگ و هەستن

 بەرنەوە قارەمانی میداڵی جا
 نەبێ یەك هەنگاو و ڕەنگ و دەنگ تاكوو
 نەبێ یەك چاو و و دیدە سۆمای تاكوو
 ئەنگوستەچاو ڕێگەیی دەبڕن چۆنی

 شكاو ئاوێنەی لە میللەت تووڕەیە
 مەكەن ون قازی ڕێبازی و هەستن
 مەكەن كون كون دایكمان جەرگی بەسیە
 مەبن نوستوو و سڕ شێری و ڕابن
 مەبن دوو بن، یەك خۆتانە گەلی بۆ
 مەدەن ال شەهیدان ڕێبازی لە نا

 مەدەن بەربا ڕێبەران ئاڵی خوێنی
 واڵت شەهیدانی خاتر بیكەنە
 خەبات ڕێبازی بێ یەك با گرن یەك
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 ٣هەڵگورد 

 
 !سەربەتەم بەرزی هەڵگوردی لێمگەڕێ

 بكەم خۆم دەردی باسی تۆ كن لە با
 

 میللەتم ژانی لە پڕ زامی باسی
 لەتلەتم نیشتمانی و خاك باسی

 
 شەهید سەروشوێنی بێ تەرمی باسی
 شەهید خوێنی تكەی نێو پەیامی دوا
 

 دابڕان لێكترازان، و نسكۆ باسی
 كوردقڕان كارەساتی قاڕنێ باسی

 
 بەستەمان و شیعر  بوونی لەتلەت دەردی

 جەستەمان خۆرەی و كرم و ناتەبایی
 

 شەڕگەمان لێكدابڕاوی سەنگەری
 پێشمەرگەمان برای زامی پڕ رۆحی

 
 كرا ڕەش ڕووی بوو ڕۆژە ئەو دەفتەرم
 كرا دابەش شەهید پیرۆزی گۆڕی

 
 

 خەمین تەمگرتووی هەڵگوردی دەیە گوێم
 گەرمەشین بگێڕم تاكوو هاتووم

 
 بتاوێنێتەوە بەرد گەرمەشینێك

 بڕژێنێتەوە تاڤگە لەچاوی ئاو
 

 دوورواڵت شەهیدی بۆ گەرمەشینێك
 خەاڵت بێ نێژرا كە شەهیدێكی بۆ
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 بەكوڵ بناڵێنم تاوێ لێمگەڕێ
 گوڵ و دار بدێرم فرمێسكم بە تا
 

 من هەردی و خاك لە بێ شین گوڵێ هەر
 من دەردی و ژان لە با بێ شارەزا

 
 دەكەم سوور مێژووی شینی بزانن با

 دەكەم "مەنسوور" سەدان و "ساماڵ" شینی
 
 ڕۆڕۆیەمە ئەم باسی بزانن با

 كۆیەمە دەرگای ناودارانی شینی
 
 تۆش نازناوی نەچێ مێژوو بیر لە با

 كوردفرۆش بێ ڕەش و پیس وا هەر ناوی
 

 خۆڕاگری چیای تۆ هەڵگورد دیارە
 ناگری "مەنسوور" و "ساماڵ" بۆ سەیرە

 
 بەهار بەفری هەروەكوو بەردت سەیرە
 خوار نایێتە و ناتاوێنەوە بۆچی

 
 تەمێ نێو ناگرێتە سەر ڕەوەز بۆ

 خەمێ بۆسۆی ناگرێ بەرۆكی چۆن
 

 بووە خاپوور تەواو من نیشتمانی
 بووە سوور خوێنم بە باشووریش خاكی

 
 

 چارەسەر باتی لە خۆم هاوزمانی
 سەر هێنامە داگیركەری لەشكری
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 دەهۆ و ناپاكی لە بكەم تف تا دە ڕێم
 بەسۆ زامی ناكرێ تیمار لێرە

 
 ٤هەڵگورد 

 
 قەڵەم باوەش بەرمەوە پەنایە با
 هەڵەم الدەم ڕۆندكی و خوێن بە با
 
 گەلە ئەو مێژووی لە دەم سەرێكی با

 هەلە و لەبەردایە تینم تاوەكوو
 

 پێشەوا ساوای كۆماری بچمەوە
 بێنەوا كوردی ڕووخاوی سێبەری

 
 گۆڕەكەی سەر گڵی كەم ماچ بچمەوە
 سەرشۆڕەكەی دوژمنە با بكەم كوێر

 
 سێدارەیە ئەو بوو میداڵ بڵێم پێی

 سێدارەیە ئەو بوو الڵ پێ دوژمنی
 
 دوژمنم  هیوابڕاوە ژیای، تۆ

 كردنم ئەستۆ لە پەت بۆ دێتەوە
 
 چیام لووتكەی بەڕووی من دەزانێ ئەو
 ژیام باڕن و مژ و شەختە نێو لە من
 
 داڕنێ؟ هیوام بەرگی دەكارێ كوا

 باڕنێ و شەماڵ نەیترازاندووم
 

 خۆڕاگرم هەڵگوردەكەی لێگەڕێ
 ڕاگرم هەستم لە گوێ با بدە ڕێم
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 بیالوێنمەوە و بگریم خوڕ بە با
 بتوێنمەوە ما، و زەرد و تەالن با
 
 بەخوێن و فرمێسك بە من بدێرم با
 كوێن؟ لە یاران بڵێ چۆڵ، هەواری جێ
 

 ڕێگەناس؟ بەكاری قاسملووی كوانێ
 ”كورتەباس“ بكاتە من مێژووی ژانی

 
 خەبات؟ جڵەوداری شەرەفكەندی كوا
 بكات ڕزگارم شەوگارە لەو و بێت
 
 ڕێبەرم بێ شۆڕشی من ئەوان بێ
 دەربەرم ڕێ چۆن بیابانانە لەو
 

 فریادڕەسێ بۆ هاوارە  وان پاشی
 كەسێ نابەم شك نێوە لەو دەكەم چی
 

 تێدەگەن دەزانن وا كەسانێ هەن
 پێدەگەن؟ چۆن خوێندنەوە و كتێب بێ
 

 ڕێبەرن دەزانن وا كەسانێ هەن
 ونكەرن ڕێ پەرست، كورسی دیتمن،

 
 دوو كردە پێشەوایان یادگاری

 بەشوو دا كورسی بە باوەڕیان و بیر
 

 كەوت كۆستی شۆڕشم ئێوە پاشی
 خەوت لێی بوو سڕ كۆیە دەشتی هاتە
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 پۆستەكان ملمالنێی و كێشە بە بوو
 دۆستەكانكورسی ڕمبازێنی بە بوو
 

 قەڵەم خاوەن لێدران و دەركران
 قەڵەم خاوەن بوغزێندران كران، سووك

 
 لەوێ بوو زاردا لە زمانێكی كێ

 بەركەوێ پالری و تەوس هەردەبوو
 
 درا ڕێی بوو بێزمان و نەزان كێ

 نرا لێ ڕێزی هەرزە و بێسەواد
 

 هەموو هەر ئێوەن قەرزاری ئێستەكەش
 دەسوو لێك تیریان و شیر كەسانەی ئەو
 

 سڕن و كەوتوون خوانە ئەو لەسەر هەر
 نابڕن ئاویش و ژەنگاوین شیری

 
 بێنەوە؟ ماڵ بەرەو ڕۆژێ بڵێی تۆ"

 "گەرمێنەوە؟ الی لە چریكێنن تێی
 

 زورگ و قەدپاڵ لە ئەمنیش داخەكەم
 گورگ چاوی دوو تیشكی شوێن كەوتمە

 
 هاتەرپاتەران دەنگی شوێن كەوتمە

 ماكەران فیتنەی تاكوو نەمدەزانی،
 
 
 كرانەوە هەرایە بەو چاوم بوو چا

 برژانەوە هەموو نوێم و كۆن زامی
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 بێمەوە بەخۆدا بدەن ڕێگەم بۆیە
 نەشكێمەوە ئیتر هەستاوم كە با
 

 گەلە؟ ئەو بەحاڵی شینێ نەكەم چۆن
 گەلە ئەو تاڵی ژینی خۆمە، ژانی

 
 دڕیم ڕووباری قوڕگی نێوخۆ كرمی

 بڕیم لێ پرزەی و تین ناتەبایی
 

 گڕوو نەگرم ئەمن نەناڵێنم چۆن
 دڕوو نێو ئاردی بوونە هاوەاڵنم

 
 نابەزن؟ چۆن پاڵەوان جا بڵێ پێم
 مەزن و سەركردە بوونە لێ بنەم گای
 

 دەڵێم پێتان ڕاگرن گوێ ئێستەكەش
 هەڵبڵێم ئێوە بە تا نەهاتووم من
 

 بەرگەوە بەو هۆنراوەكەم هاتووم
 پێشمەرگەوە هەموو بەرپێی بیخەمە

 
 ڕێگەیە، ئەم چرای تیشكی بڵێم تا

 پێشمەرگەیە ورەی هەر ،!نا! نا ئێوە
 

 كەسەی ئەو بزانم پێشمەرگەی بە چۆن
 قسەی؟ بن كورسی و پۆست پێناو لە هەر
 

 مەكەن برسی زگی باسی هەر ئێوە
 مەكەن كورسی یەك قوربانی شۆڕشیش

 
****  
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 بەوالیەدا بدە سووڕێ ساقیا
 سەرمایەدا و وەیشوومە گوڕەی بەو
 
 من تاڵی ژینی چۆنە بزانی با
 من شاباڵی شكۆی شكاندوویە كێ
 
 فڕیم بووم، دەرباز بۆچی بزانی با

 بڕیم لێ بڕستی نانێ خەمی چۆن
 
 بۆ؟ وایە بۆ من ژینی بزانی تا

 مەچۆ ئاوا و واوەرە دەی ساقیا
 
 كێوانەمە و بەندەن ئەو كوڕی من
 كوردستانەمە خاکی ئەم تەرەی وا
 
 كەمتیار پڵنگان، و شێر جێی لە وا

 شار لە و دێهات لە كردووە چێ النی
 

 پێش كەوتوونە ئەوا گوێشۆڕیش جاشی
 گورگەمێش وەك دەكەن بۆ ڕاوی و دێن
 
 كوردایەتی ڕقی و تاوان بە ئەو
 ئازایەتی و غیرەت داخی لە ئەم
 
 دانەدا چۆكم كە وەی داخی لە ئەو
 النەدا ڕێگەم لە بۆ حەیفان لە ئەم

 كوشتنم بۆ دێ هەڵماڵیوە قۆڵی
 گەردنم بخاتە داری پەتی دێ
 

 !خۆم خاكی نافرۆشم چون دەمكوژێ
 خۆم پاكی خاكی زەڕڕە یەك نایدەمێ
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 دەوێ خۆم زمانی چونكە دەمكوژێ
 دەوێ خۆم ژیانی ئازادیی و ماف
 

 بەشم و ماف كوشتنە كوردم چونكە
 ڕەشم وی الی بم سووننە یا بم شیعە

 
 بێ وێرانە من ماڵی بۆچ دەڵێم چون
 بێ؟ بێگانە خانەخوێ دی كوێی لە كێ
 

 خەم بە دڵ و گرانە دەردم ساقیا
 نەكەم بۆ خۆم گەلی مافی بێ شینی

 
 هەژار كوردی گەلی شینی نەكەم چۆن

 كۆڵەوار و باڵوە و پەرش شۆڕشی
 

 دەكا برسیم كوشتنم بۆ دوژمنم
 دەكا كورسیم یەك قوربانی ڕێبەرم

 
 كردووم وێران ماڵی ناتەبایی

 بردووم چاوی حوكمی و ئەژنۆ تینی
 

 شیر بە ڕاساوین ئێوارە هەتا ڕۆژ
 لەبیر چوو داگیركەریشمان و دوژمن

 
 

 خەمە و دەرد ئەو سەرباری ساقیا
 هەمە ژانەی ئەو لە و بگرە من لە گوێ

 
 ژین لە دوور و بژێو بێ و پەشێو وا

 قین الفاوی بەر كەوتۆتە میللەتم
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 خۆی ژینی بژیوی بۆ پیرم و الو
 خۆی تینی و بڕست و هێز دادەنێ

 
 دەبێ ڕەت مەرگدا قوڕگی نێو بە وا

 دەبێ لەت لەت دڵی سوێیانی لە بەرد
 

 ئەو ژیانی ئێستا پاروویە یەك نرخی
 ئەو نانی دڕ سەگی زاری نێو چۆتە

 
 دوور لە دێ كەمیندا و مین نێو بە ئەو
 سنوور گورگی دەكا پێ گاڵتەی لێرە

 
 تەرەس  جاشی و داگیركەر  فیشەكی
 هەرەس گرمەی و باڕن ڕێ، سەر مینی

 
 پێكەنین بۆ هەر گاڵتە و بەخۆشی هەر

 ژین لە بێبەش ئیتر دەیكەن دەیكوژن
 
 دەڕۆم بەرنادەم ڕێگە من بەاڵم خۆ
 دەخۆم خۆم واڵتەی لەو مشوورێك خۆم
 

 دەخوێنمەوە خۆم تۆماری دێ ڕۆژێ
 دەستێنمەوە شەهید تۆڵەی بەسەد یەك
 

 گەڕ دەخرێتە كورد الوی تۆڵەی گورزی
 شەڕ شوومی ئاسەواری ڕادەماڵێ

 
 دەبم ئازاد تەواو ئەمنیش دێ ڕۆژێ
 دەبم شاد پێگەیشتوو گەالنی وەك
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 پێش دێنە لێم وەمە داخی ئەودەمی
 پوڕگەمێش وەك حازری مفتەخۆری

 
 من خوێنی و خەبات سفرەی لەسەر دێن

 من شوێنی و جێ لەسەر هاوار دەیكەنە
 

 كوشتووە مرۆڤی مافی دەڵێ یەك
 ڕشتووە جاشی خوێنی بۆچ دەڵێ یەك

 
 نواندووە زەبروزەنگی بۆ دەڵێ یەك

 فەوتاندووە زاڵمی شوێنەواری
 

 دیكەوە ڕەنگی بە دێن دەبینی جاش
 فیكەوە و فاك بە هەڵاڵ دەیكەنە

 
 مرۆ پیرۆزی مافی ناوی بە دێن

 دەسخەرۆ لێ دەكەن الوم و میللەت
 
 كڕن و بێدەنگ ئێستە كەسانەی ئەو

 دڕن من ئاستی لە ئازادی پاشی
 
 هەراش دەم جا دەكەن مەحكوومم و دێن
 جاش مەرگی و دەخۆن داگیركەر لە خەم
 
 ڕۆژمە  و كارە لە گورزم بەاڵم من

 ڕۆژمە و لەبارە خۆم تۆڵەی باری
 

 جڵەو بێ هەڵدەكێشم تۆڵەم شیری
 ئەو هاواری نادەمە گوێ دەدەم لێ
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 واڵت الوانی لە دێڵم بانگ و دێم
 هات  ئێمە نۆرەی كە ڕابن دەڵێم دێم
 

 جاش خوێنی بە البەرن دڵ سەر ژەنگی
 خاش و ورد بهاڕن كەللەی بیدڕن

 
 ڕاپەڕن الوان و پیران كوڕ، و كیژ
 هەڵپەڕن نەیاران تەرمی لەسەر تێر
 

 نەیار یاری و  كوردكوژ  و خۆفرۆش
 لەدار بیدەن و كەن ڕیز بەیەكیان یەك

 
 دێ و شار دەبەخشێ شادی دێ رۆژی
 دێ و شار دەنەخشێ جاش تەرمی بە جا
 

 كەسە هەر مرۆڤیش مافی الگری
 بەسە ئیتر بڵێن تێهەڵدەن تێری

 
 بوو مە پێناسی سێدارە ئەودەمی
 بوو مە كاسی سەری ڕێبواری گوللە

 
 شار زیندانی من لە بوو پڕ ئەودەمی

 خوێنەوار؟ و دەمدرێژی بووی لەكوێ تۆ
 

 خوێ لە دەكرا پڕ مە زامی ئەودەمی
 لەكوێ؟ تۆ بووی، لەكوێ تۆ بووی، لەكوێ تۆ
 

 نەستێنمەوە شەهید تۆڵەی تا بۆیە
 ناخوێنمەوە مرۆڤ مافی دەفتەری
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 دەفتەرێ دووتوێی دەچتە ئینسان مافی
 بەرێ جاشان سەری و بێ خوێن دەبێ جا
 
 دەفتەران و شێعر بە ئەمنیش دەمی ئەو
 داگیركەران سەری و تەرم سەر دێمە

 
 دەكەم بەش لەگەڵتان خۆم شادیی و دێم

 دەكەم پێشكەش هۆنراوەتان جوانترین
 

 ٢١١٨ی مای ١١
 

-------------------------------------------- 
 

 

 میوانە تازەكانی گۆڕستانی شەهیدان
 

 مەتارەكەت پڕ كە لە ئاو
 وا میوانی تازە هاتن

 جلوبەرگیان هەاڵڵەیە و
 -خەونی سووری خۆرهەاڵتن

---- 
 سفرەی ئێوارە دابین كە
 هاوڕێكانی جاری جاران

 ماندووی رێگەن سەروكاكۆڵ
 شەستەی بارانخوساوی بەر 

---- 
 شەكەتی ئەو رێگە دوورەن
 بە كۆڵێ زامەوە هاتوون
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 دەیانەوێ لە باوەشی
 دایكی نیشتماندا بنوون

----  
 مەتارەكەت پڕ كە لە ئاو
 گەلێ تینوون، گەروو وشكن

 هێندێ هاوڕێ مانگ و هێندێ
 لەگەڵ هەتاو دەستەخوشكن

---- 
 هاتوون و ناگەڕێنەوە

 خەمی گەلیان لە كۆڵ ناوە
 پەنگری بن خۆڵەمیشن
 ئاگرستانیان بەدواوە

---- 
 جەستەیان كانیاوی برین
 ناسنامەن بۆ بیر و بڕوا

 تا خەونەكانیان وەدی دێ
 هەروا خوێنیان لەبەر ئەڕوا

---- 

 ٢١١٨ی سێپتەمبەری  ١٢ :ڕێکەوتی
 

-------------------------------------- 
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 شەهید

 
 دێموکرات قەاڵی موشەکبارانەکەی شەهیدانی

 
 تۆزاوین گوڵ نیشتووە، چیا روخساری لە خەم

 هاوین وەرزی گڕی پڕ دڵی گرتوویە شەختە
 دیتم كرد هەتەری چاو هەتا داوە ئاوڕم
 خوێناوین یەكی بە یەك گەلم دیرۆكی پەڕی
 نایەنەبەر لکم سەیرە دەڵێ ئازادی داری
 پاراوین خوێن بە ساڵە مێژ لە دەشتە ئەو و من

 سوورن وا چەمت بۆچی ئەرێ ئەستێرە گوتم
 گریاوین هەیڤ تەرمی لەسەر ئەمڕۆكە گوتی
 كورد شینی لەبەر دەشتە ئەو بۆتەوە سوور و شین
 گێڕاوین بۆ شیوەنی كۆ و كەژ و بەرد و دار

 دێ برینانم شمشاڵی لە هەرمانە دەنگی
 ماوین نەمردووین، ئێمە دەڵێ دەنگێ هەر نۆتی
 ئێژێ و دێ شیعرەكەما نێو لە دەنگی شەهید وا

 فەوتاوین نەبێ تۆڵە هەبێ، تۆڵە مەگرین
 ژانی بشكێ ئەستەمە لەشم زامی دەڵێ پێم
 تێناوین دەمی لێرە دووبەرەكی زەرووی تا
 رووناكە؟ وەها ئێستە بەچی رێگە دەڵێم پێی
 تاوین شەبەنگی و تیشك ئیتر ئێمە دەڵێ پێم
 غەزریوە؟ وەها بۆچی نەیار كە دەپرسم لێی
 راساوین شەو لە چونكە بووە، دەهری دەڵێ پێم
 دەڕمێ مووشەك بە پێشمەرگە باوەڕی قەاڵی كوا

 داداوین وەها دەرسی مەزن قازیی پێشەوا
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 ژین بۆ زەردەخەنەشمان مەرگ، بە بێ گاڵتەمان
 هەستاوین خەو لە دیتی نەتەوی، چوو زەندەقی
 قاسملوو زەردەخەنەی گوڵی و رێباز بە سوێند
 وەستاوین پتەو و رێبوار لە رێیە ئەو پڕە
 ئازادی رێی لە و پیرۆز رقی هەسانی بە

  بیساوین با بووە كول ئەگەر تۆڵە خەنجەری
 

 سوڵتانی رەسووڵ
 

 تۆڵە هەوێنی و گورز بكەنە رۆندك و خەم
 پڕپۆڵە بكەنە پێ عەجەمی و جاش لەشی

 
 ٢١١٨ی سێپتەمبەری  ١٢ :ڕێکەوتی -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 

 

 الواندنەوەیەكی درەنگوەخت
 

 هەڵڕێژم دڵ كوڵی با لێمگەڕێ
 بینێژم لەوێ شادی هەمە چیی
 بووی ئازیز گەلێ تۆ خۆ گیان دادە
 بووی زیز لێم وا فیتنەیە ئەو بوو چ

 بگرێ گەردی دەبوو بۆ تۆ دڵی
 بدرێ بەردی لە شووشە دەبوو بۆ
 بووی رووسوور خەبات كۆڕی نێو لە تۆ
 بووی دوور درۆیان و بوغز و رق لە

 یاران ژوانگەی لە ئەوجارە بوو باش
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 جاران وەك تۆ خزمەتی هاتمەوە
 روانیم لێت وەها لۆمە پڕ دیدە
 زانیم زوو منیش بوو كوڵ پڕ دڵت
 بۆ دەمشڕ سەربەقوڕی گوتم پێت

 تۆ زمانەی و قەڵەم ئەو ناسرەوێ
 دڵگەرمی وەها حیزبە بەو كە تۆ
 بێشەرمی وا دەمشڕی وەها بۆ

 دووری بۆنی هاتبێ بڵێی وەك
 بمبووری گەورەییە گوتی پێم
 بێنە واز نەبووە هی  گوتت تۆ

 بڕەنگێنە شیعر بە، گەل شاعیری
 ئامادەم دڵ بە دادە گوتی پێم
 نادەم ال خەبات رێبازی لە قەت
 دای سوڵتانی دڵی شیعرو لە تۆ
 دای هانی وا ماكەرە ئەو لە تف
 

 مابم هەتاكوو داوی پێم قەولە
 بم خۆما گەلی پێناوی لە سەر
 بم گەل شەهیدی وەفاداری هەر

 بم هەل و سات و دەرفەت چاوەڕێی
 بێ زۆرداری دژی هەر قەڵەمم

 بێ وەفاداری لە پڕ گەلم بۆ
 بخوێنم خۆم گەلی بۆ دەم بە پڕ

 بستێنم هەزار بە یەك تۆڵەتان
 جێگاتان هەموو چۆلە زۆر گەرچی
 رێگاتان دەدەن درێژە پاڵەوان

 خەبات كاروانی گوڕە و تین بە هەر
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 دێموكڕات قەاڵی بەرزە ناچەمێ
 

 ٢١١٨ی سێپتەمبەری  ٢٤ :ڕێکەوتی
 

----------------------------------------- 
 
 

 بێ واڵت
 

 خەمن بێ ژیانە و دنیا لەم خوایە ئەوانەی كێن
 ئەستەمن و چەتوون رێی و كۆست لە دوور ئەوانەی كێن
 

 وەكۆن بەهارێدا دڵی لە وا زستانە تەزووی چیی
 تەمن و هەور نێو نەدیاری بەاڵم سەربەرزن لووتكە

 
 خۆم ژینی ماتەمینی بۆ خەمم شاری شای كە من

 پێشمەرگەمن هەموو پاراو وشەی و پیت لەشكری
 

 ببان كەڕ گوێچكەم و كۆڵ دەستم و كوێر چاوم خۆزگە
 ئەمن نەزانیبا هەر كتێبم و پێنووس ناوی

 
 تێگەییم تازەی قورسە خۆی جێی لە هەر بەرد دەڵێ كورد

 پەرچەمن و واڵت بێ كەسانەی ئەو گۆڕغەریبن
 
 ئاوارەیی خەمی و ماڵی بێ دەردی گرانە زۆر

 خاترجەمن ژین لە وا ئەوانەی ژیاون بەختەوەر
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 شارەزام خۆم هەر بۆیە بێخەمیدای، كۆشكی لە تۆ
 جەستەمن و ناخ لە برینانەی ئەو ژانن بە چەند

 
 شاردۆتەوە خۆم ناخی پێكەنینێ و زەردە بە من
 هەمن هەڤااڵنەی ئەو قەت تێنەگەن دەردم لە با
 

.... 
 .سڕدرایەوە لێ دیكەم ئەوی. نووسیبوو كۆمێنتیان لەوانەی دەكەم لێبوردن داوای

 
 ٢١١٨بەری  ئۆکتۆی ٢١ :ڕێکەوتی

 
-------------------------------------------- 

 
 زیارەتی زام

 
 "بۆ شەهید مەنسوور مەعروفی"

 
 وەردێنن غەزەل كیژی قەدی لە دەست وشەم تا

 دەدوێنن چیا و چمممممۆم هەتاو پرشەنگی دەبنە
 ئۆقرەن بمممێ هممەتاو و رووبار و چممەم و كانیاو
 راژێنن خەم النكی  دەبێ ئەسپایی بمە چممون
 زریان بای دەست داوەتە وەها دەستی شەو بۆیە

 دابێنن چمممۆك بمە لێرە همممەتاو تیرێژی تاكممممو
 دەڵێن گیراوە دڵی خەزەڵوەر خممەمناكی مانگی
 شموێنن بێ شممممەوا گۆالوی لە ئممەستێرە پۆلی

 كون كون جممەرگی بمممە لێرە هەتاو چاوەڕێتانە
 بمڕژێنن دڵ زامی سمممەر بمممە ئەسممممرینی رێژنە
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 رووناكین بمممزەی شیمملە دژی درنجانمممە ئممممەو
 دەشمكێنن قین و رق بمممەردی بممممە ئاوێنە دڵی
 دە ئیزنیان زام زیارەتی بمۆ هاتووە كێو و شاخ
 دانوێنن سوێت بە زامی لەبەر  كڕنممۆشێ سەری

 هەڵبەستم دڵی زامی بمممۆ دەوێ مممەرهممەمێكم
 خوێنن شمممەاڵڵی گشتی غمممممەزەلم وشمممەكانی

 
 7117 م بۆکان

 
 .كرا شەهید لێ مەنسووری كاك كە نووسیوە، شوێنە لەو رێك شیعرەم ئەو گریانەوە كوڵی بەدەم بوو، ئێوارە

 
 ٢١١٨بەری  نۆڤەمی ٢ :ڕێکەوتی

 
-------------------------------------- 

 
 ئیمزای خودا

 
 نێوەرۆكە پڕ پەخشانەكی زەتب

 ختۆكە دا زەمانی سڕبووی دڵی
 كوێستان سەوزی ئاسوی لە دەركەوتی كە

 كە چرۆ، كڕنۆشی لە  چاوێ وەرە
 شێعمممرم و پەخشان بوون ئاوارە دووت لە

 وەخۆكە بممۆ ئەوینم سەوزی وشەی
 ژمارن بێ دڵدا لە ژانم و خممممممممممەم

 سەرۆكە شیت ئه خەمی تەنیا بەاڵم
 هەڵوەراندم ژانت هاوارو دەسی
 كە دەستەمۆ، پەژارەش  دەكرێ ئەگەر
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 دووریت ئازاری شەو لە بیزار دڵی
 بەرۆكە كازیوەی دینی تاسەی بە

 گەیشتم تێ دی نیگام یەك شەپۆلی
 تنۆكە یەك زرێبار چاوتدا لە

 شیت ئه كە دووری لەمن بێژم چلۆن
 خڕۆكە وەك دەسووڕێ خوێنمدا لە

 بزۆزن مەمكت كۆتری بەراستی
 خزۆكە هەوریشمە تەنكە ئەم ژێر لە

 خۆت سەری تۆ: خودایە ئیمزای بزەت
 كە ڤیتۆ مردن دەست لە بۆ ژیانم

 
 ٢١١٨بەری  نۆڤەمی ٢ :ڕێکەوتی

 
----------------------------------------- 

 
 

 پێشمەرگە
 
 مەدا خەباتی گەرمی كۆڕی لە

 ماندوونەبوونی هێمای و پێشەنگ
 ڕزگاری سووری ڕێگای پێشمەرگەی

 پیرەگەردوونی شانازیی مایەی
---- 
 بەحرانم و بەژ پادشای دەكەم هەست
 سەرم تاجی بە بێ ڕێگەت تۆزی
 بڕشتە بە هێند قەڵەمت چەكی
 بەرم بۆ سوژدە سەدجاری دەبێ
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 سرەوتن بەبێ خەبات دەیە شەش
 تینی و بەگوڕ الوێ وەك ئێستاش
 دەوێ هێندەم هەر ناڵێم نووح عومری
 ببینی خاكت و گەل ڕزگاری 

 
 ٢١١٨بەری  نۆڤەمی ١٥ :ڕێکەوتی

 
---------------------------------------- 

 
 قەاڵی بەرزی خۆڕاگری

 
 پێداگری سووری هێمای
 واڵت دڵدارانی مەكۆی

 خەبات ئااڵبەدەستانی
 لەسەردەستان گیان پەناگەی

 كوردستان ئەڤیندارانی
 قازی ڕێگەی ڕێبوارانی

 گیانبازی بۆ لەسەردەست سەر
 شكێن دوژمن و ئازا ڕۆڵەی

 تۆڵەئەستێن لەخۆبوردووی
 خاكەن ئەم پێناوی لە سەر

 ناكەن لەبیر سمكۆ خوێنی
 

 ٢١١٩ی جوونی ٧
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 ١٠٢٩: ساڵی  
 

---------------------------------------- 
 

 ڕۆحی شۆڕش
 
 وێستاوە بەرز زامارە، لەشی قەاڵیەی ئەو 
 كانیاوە تینووان بۆ و بەرزەفڕە هەڵۆی جێی 
 مووشەك دەستی بە جارێ تەزی دارە ئەو قەدی 

 ماوە ئەمێستا پڵینگێكە بەرزی پەیكەری
 پڵینگ و شێر بەر دێتەوە وا كە نەسرەوتی ڕۆحی 
 ڕاساوە لێی و دوژمن گوڕەی بە نا نابەزێ 
 سەركەوتن چیای لووتكە سەر تاوەكوو و ڕابووە 
 هەستاوە بۆی تینەوە و بەگوڕ و ناسرەوێت 
 بوغزاندی تەرەس پیاوی وا شۆڕشە ئەو ئێستەش 
 چەوساوە گەلی پێناوی لە پێیە سەر لە هەر 
 

 ٢١١٩ی جانێوێری ١١
 

------------------------------------- 
 

 پیمرۆزی كێلمی لەسمەر منیمان شمیعری و هەیە ممن قەڵەممی بە متمانەیمان كە خەرمانمان، ی71 شەهیدانی بنەماڵەی بۆ سپاس
 :شیعرەكانن لە بەشێك ئەوە... شەهیدەكانمان گەورەیی ئاست لە كۆڵەوارە قەڵەمم ئەگەرچی. نووسی شەهیدانە ئەو
 

 بۆ شەهید كەریم سەقزی
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  نیازه بێ دوژمن  له گیان و ڕۆم ده
  بازه پرده ل گه بۆ له ر سه و ڕۆم ده

 ڕووخێ ده ر هه دڵنیابن هەڤااڵن،
 ڕووخێ ده ر سه و خوێن  به زاڵم اڵی قه
 

---- 
 

 زێوەییبۆ شەهید برایم 

 
 زەمانە نمروودی تۆقیوە من لە

 راپەڕیوم زوڵمی لە برایمێكم
 نیشتمانە ئەم هەڵۆی پۆلی لەگەڵ
 فڕیوم هیوام و حەز لووتكەی بەرەو

 
*** 

 
 بۆ شەهید هاشم عەزیزی

 
 پتەو و قورس ئاربەبا وەك

 پێیە لەسەر هەر باوەڕم
 نیشتمان رێگەی لە مردن

 نوێیە لەدایكبوونەوەی
 

*** 
 

 سۆیال قادری بۆ شەهید

 
 گوتم هێنا سەرم و گیان
 بەرم نیشتمان بۆ دیاری
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 سایەتان لە خۆشە دڵم
 سەنگەرم ئاوەدانە هەر
 

 بۆ شەهید مام شێركۆ

 
 خۆم گەلی و خاك رێی لە دانا سەرم
 كەم تەخت بۆ سەربەخۆیی رێی هەتا
 ببەخشن پێ تریشم گیانی هەزار
 كەم بەخت گەلدا رێی لە گشتیان دەبێ

 
**** 

 
 شەهید مەنسووربۆ 

 
 دار سەر دەچمە ئازا مەنسووری وەكوو
 سەردار دەبمە خۆم شۆڕشا كۆڕی لە
 بم نەمر مەرگیشا لە كرد فێر منی

 كۆمار سەربەرزی پێشەوای گوت وەهای
 

**** 
 

 ببۆ شەهید جەمال ئەكبەرپوور

 
 خۆمدا گەلی و خاك رێی لە

 شانازی بە دانا سەرم
 زیندووین مەرگیشا لە ئێمە

 قازی داداوین وا دەرسی
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 بۆ شەهید هاوڕێ

 
 ئێوەم خەونی هەتاوی هاوڕێی ئەمن
 بەڕێوەم سەركەوتن بەرزایی بەرەو
 ئاوەدانە هەر سەنگەرم دەبینم
 بەپێوەم دااڵهۆ و قەندیل وەكوو

 
 ٢١١٩ی جانێوێری ٢٤

 
-------------------------------------- 

  
 قەناسە

 
 پێشمەرگەدا سەنگەری لە

 دەقاسپێنێ قەناسەیەك
 و نیشتمانە ورەبەخشی

 دێنێ دوژمنی بۆ مەرگ
---- 

 دڵی نێو لە قەناسەیەك
 خوێن شەاڵڵی سەنگەرێكی

 تۆڵە و رق لە پڕ سینگی
 تۆقێن دوژمن و پێیە لەسەر
---- 

 شەهید كۆتری شەش لەوالوە
 ئاگرباران الیەوە لەم
 تۆڵەتان هەتاكوو دەڵێ

 یاران ناكەوم نەستێنم
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----  
 و تەپوتۆزە الوە گشت لە

 دەگرن تێ بیكەیسیی و دۆشكا
 و خۆرەتاوە تیرێژی ئەو

 دەگرن لێ رێی تاریكپەرست
*** 

 تیشك دەڵێ و رادەپەڕێ
 نابێ دەسگیر شەوەزەنگ بە

 دەستی لەنێو خۆرەتاو قەت
 نابێ ئەسیر تاریكیدا
 *** 
 ترساو دێن، بەدوویدا خوێنمژ
 ماڵ بە ماڵ كۆاڵن بە كۆاڵن
 و راوچییەكە خۆی ئەو بەاڵم

 بەتەماڵ هەڵدەنێ هەموان
 *** 

 و كوردە شۆڕشی قەناسەی
 نیشتمان ئەی دەكا هاوار
 تۆدا ڕێی لو مردن و ژین

 گشتمان رێتە لە سەرمان
 *** 

 كورد شۆڕشی قەناسەكەی
 دەداتەوە دەنگ و دێ دەنگی
 گەل دوژمنی پشتی لەسەر
 دەكاتەوە ئاگر هەروا
 *** 
 دەماری لە مەییو خوێنی
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 گەڕ كەوتۆتە وا شۆڕشدا
 پێشمەرگەدا دەنگی لەگەڵ
 شەڕ خودای رێنیشتووە ترسی
 *** 
 دەماری نێو مەیوی خوێنی
 جووڵە كەوتە مێژوو بااڵی
 مەلەوانە پێشمەرگەی هەر
 قووڵە و بن بێ دەریا ئەم

*** 
 دەكا هەتەر چاو هەتاكوو

 ئاگرە ئاسمانی و زەوی
 پیرۆز تۆڵەی بۆ ئەو بەاڵم
 پێداگرە و سوور وا هەر
---- 

 وەستا دەستەونەزەر ئاسمان
 ژان لە بوو پڕ زەوی دڵی
 پێشمەرگەیەك قەناسەی بە

 پژان جاش بەتاڵی كەللەی
---- 
 پێشمەرگە راسانی لەگەڵ
 شانازی لە بوون پڕ سەنگەر
 زیندووین مەرگیشا لە ئێمە

 قازی داداوین وا دەرسی
 *** 
 دایكی لێوی مردووی زەردەی

 بووژانەوە شەهیدەكان
 هات بڵێسەی هیوا چرای
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 كوژانەوە دوژمن هیوای
 *** 

 بێ پێ لەسەر پێشمەرگەم تا
 بەرزە سەری نەتەوەكەم
 رازاندەوە نیشتمانی
 وەرزە چوار هەر گوڵی شەهید

 
 ٢١١٩ی مارچی ٥

 
------------------------------------------ 

  
 

 بۆ خەڵكی كوردستانپەیامی پاش نەورۆزی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی ڕۆژهەاڵت 
 

 بین ئێوە وەكوو ناتوانین ئێمە
 یەكگرتوو و تەبا و یەدەنگ ئاوا

 كورسی سایەی لە پەرشوباڵوین
 دڕوو نێو ئاردی بووینە لێرە وا

*** 
 مەیدانێدا لە خۆشە پێمان خۆ

 بین شێر بەچەشنی و تین و بەگوڕ
 دەسەاڵتخوازی ڕزیوی كورسیی
 بین فێر ئێوە لە تۆزێ ناهێڵێ
*** 
 زوو سااڵنی وەك ئێستاش دەكەین حەز

 بین پێشەنگ ڕزگاریخوازی حیزبی
 شێواندووین وای پۆست و پلە كەچی
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 بین ڕەنگ و دەنگ سەد و باڵو دەبێ
*** 
 دەشتە لەو ئێمە ئێستا ببوورن
 ڕێبەرین پۆلێ گیرۆدەی هەركام
 ئیتر و ناپێوێ كەس ڕبەی بە كەس
 الدەرین الیێ و تێكدەر الیێ
---- 

 الیەك و پێشووین هاوڕێی الیەكمان
 پاشوو و جاران هاوڕێی بووینەتە
 بێزەحمەت الیێ زەحمەتكێش الیەك

 زیندوو بەحاستەم شۆڕشگێڕێكی
---- 
 ئێوە تێكوشینی و ئێمەین ئەوە

 بێ وشك دەبێ ئێمە بەتەمای
 بین چاتر تۆزێ لەوە ناشتوانین

 بێ سەرپشك خۆی كورد نەتەوەی با
 

 ٢١١٩ی مارچی ٢١
 

------------------------------------------ 
 

 پەیامی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی رۆژهەاڵت
 

 رۆژهەاڵت خەڵكی خۆشەویستان ئەی
 خەبات و پێشمەرگە پشتیوانانی

 دەسووین لێك خەنجەر لێرە وا ئێمە
 خەسووین و بووك وەك و دڕدۆنگین لێك
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 هەرامە هینە، شتە، وانێكە،
 مەقامە و كورسی لەسەر كێشەمان
 باسی و دەنگ بە بێ كێ گرینگە
 سیاسی دەفتەر پۆستی بگاتە
 بێبەری ببێ شتێ هەموو لە كێ

 رێبەری پۆستی بگاتە دەبێ
 رادەنێ خۆی دێ تر یەكێ دەنا

 نادەنێ نانی ماڵێ لە ئەویش
 كۆیە و زڕگوێز ڕزیوی كورسیی
 سۆیە بە زامی و دەرد دەرمانی
 بێ شانی لەسەر رێبەریت پلەی
 بێ قوربانی بە پێشمەرگەی هەزار
 ئازارە بە زۆر یەكگرتن باسی
 مەترسیدارە پایە و پلە بۆ

 باڵوی و پەرش سایەی لە زۆرمان
 پیاوی ڕاستی بە ئێژن پێمان دێن
 نییە كێشەتان ئێوە خۆ بەاڵم
 نییە ئێشەتان و زام و ژان ئەم
 ئاقڵ زۆر ئێمەی قسەی بە بگرن یەك
 خافڵ مەبن گەل كاروباری لە

 بین نایەكگرتوو بڕیارە ئێمە
 بین خەسوو و بووك یەك لەگەڵ تاهەین
 بین برا وەكوو درۆ بە بڕیارە
 بین ناتەبا هەر هەین هەتا بەاڵم

 
 ٢١١٩ی مارچی ٢١
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 سەرهەڵگرتن

 
 پێشكەش بە هێمنی مەزن

 
 بێ سەروو الی قەل جێی كە باخێكی لە

 بێ سەهوو و شەرم بولبوالن چریكەی
 

 بێ قەفەس نێو جێی بكەن باڵی و پەڕ
 بێ تەرەس و حیز قەلی باوی بەاڵم

 
 بێ باخەوان بێمشووری كەرێكی

 بێ خەزان وەرزی وەكوو بەهاریشی
 

 رێوی مامە و بێ بالۆرەبێژ چەقەڵ
 سێوی شەكرە بۆ بانگەواز بكاتن

 
 ماكەر و مالۆس و بڕڕەك و یەكانە
 عەنتەر و مەیموون لەگەڵ بن سەر لەالی

 
 كەن كەوی شمیاڕ و هەڵۆ و باز لەوێ
 كەن نەوی سەر گۆشت پنچكێ بۆ پڵینگ

 
 بێ جەواڵ و هەنبانە چاودێری مشك
 بێ تاڵ ژینی ئاسك و بێت شوان گورك

 
 بەهایان بێ یەك و وەك هەژگەڵ و گوڵ
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 كەیخودایان و سەرقەتار بێ دڕك
 

 كەن وەخۆ سووك و مەزنەكان دەن فڕێ
 كەن تڕۆ بولبول گۆرانییەك لەسەر

 
 بخوێنێ گەر بولبول عەمری نەمێنێ

 نەمێنێ بڕوا دەبێ وا باخی لە
 

 ٢١١٩ی ئەپریلی ١٧
 

------------------------------------------- 
 
 

 زمانم كوردییە و پێناسی ئێمە
 

 ئێمە پێناسی و كوردییە زمانم
 نیشتمانە و زمان و مێژوو و گەل

 من گەلی و دیرۆك و خاك دەفەوتێ
 زمانە ئەم بفەوتێ رۆژێ ئەگەر
** 
 كوردی زمانی کە بەڵگەیە زین و مەم

 زیندوو و پەیت و رەوانە زمانێکی
 دەنووسرێ پێی دەوڵەمەندە و لەبار
 مێژوو و زانست و فەلسەفە وتاری
*** 
 بفەوتێ دا هەوڵیان و ویستیان گەلێ

 بێ خاشەبڕ نەمێنێ، هەڵیكێشن،
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 بەكوردی دەدوێ ئەوگەلەی هەتاكوو
 بێ وڕ و كاس زمانی بێ بەدەردی
*** 

 خاك دڵی نێو هەتاكوو نەیانزانی
 دارە پیرە ئەم كردووە رەگاژۆی

 دڵسۆزەكانی و نووسەر سایەی لە
 دیارە و هەوران لە دەسوێ سەری

 
 ٢١١٩ی مای ٥

 
-------------------------------------------------- 

 
 

 گالراو
 

 ناگەڕێمەوە هەر ئیتر دەڕۆم، و هەڵگرتووە جانتام
 دەنێمەوە سەر خەمێكا سڕی باوەشی لە دەڕۆم

 
 ژینەدا ئەم پەساری لە كۆن، بەفرێكی وەك و دەڕۆم
 دەتوێمەوە برین لە پڕ دەروونێكی كڵپەی دەم بە
 

 خنكاوەوە ئاوازی لە پڕ پڕ سینگێكی بە دەڕۆم
 دەڵێمەوە تاهەتایی وایلۆكێكی مردن لەگەڵ

 
 پیرێ گۆڕی سەر پەڕۆی وەك شەكەت، و شڕ و تاوەسووت

 بشنێمەوە وا ناكەم حەز بمنێژێ، بێ نییە دەستێ
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 بەمۆرانە سەر رازە ئەو گۆڕیشا لە ئەترسم زۆر
 توێمەوە توێ دڵی نێو لە دەرێ، بێنە و سەرهەڵدەن

 
 من پیرەدارە هەناوی كرمی گۆرانیی لە گوێم وا

 دەكرێمەوە لێ ناوادە پێنەگەیوی سێوێكی وەك
 

 ناكۆكییە شەختەی سڕی خۆ، بێ پتەو زۆر ڕەگیشی
 بحەسێمەوە سایەیدا لە چۆن من و نییە سێبەری خۆی

 
 دەڕۆم لێرە و نەگوتراوە شیعری لە پڕ دڵم پرێسكەی

 بخولێمەوە پڕوپووچا جەغزی نێو لە هێندەی مردم
 
 كەوتووم خەیاڵ سوارانی شوێن گالراوی سوارێكی من
 بدوێمەوە سوارچاكی لە ئێوە، بۆ روو و ورە كام بە
 
 جوانێ قژی وەكوو بوو خاو كەوتم شوێنی خەیاڵەی ئەو
  دەكولێمەوە ساتێ هەموو بەسۆ، زامێكی وەك بۆیە
 

 ٢١١٩ی مای ٥
 

---------------------------------------------- 
 
 

 "كوێوستان"
 
  ئەبێ باران تێكەڵی ی نیممممگاکه وی پارا عریشێمم

  ئەبێ كوێستان هۆگری ر گه هەقیەتی بەستەم كۆتری
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 زەمان بۆ بممممكا ئاماژەیێ گەشی چاوانی بە گەر
  ئەبێ راوەستان تووشممی ڕۆژگاریش پیری چەرخی

 
 دەركەوێ جوان خاڵەكەی و لێوی بێتە گەر زەردەیەك

 ئەبێ ئیمان بێ سۆفی و وەردەگێڕێ دینی لە شێخ
 

  تێكەوێ چووكەی خاڵێكی ئەگەر ڕوخساری بەفری
  ئەبێ جوان ئەوەندە سەت كوێستان گەردی  بێ ڕوومەتی

 
 دەمەی ئەو خۆشەویستی و ئەوین و شق ئه شای دەبمە
  ئەبێ میمممموان  لمممێ دڵداریتی لە لێوڕێژ نیگای نیو
 
 هۆنمممممراوەمە گەردنی سەوزی میداڵی تۆ شیی ئه

  ئەبێ ئەوینمممممممداران زاری سەر لە لەمڕۆوە بۆیە
 

 دڵنیام زووانە بەو شاخەو پێشمەرگە پشووی جێی
 ئەبێ جێژوان خۆم كوردستانی كوێستانی باوەشی

 
 ٢١١٩ی مای ١٥

 
--------------------------------------- 

 
 

 بێدەنگی
 
 بێدەنگی هاواری زەمان، گوێچكەی دەكا كەڕ

 بێدەنگی شەوگاری هەڵدڕی مانگی سینگی
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 بۆیە بوو، بەدواوە پاییزی سوورت كۆچی
 بێدەنگی داری داكوتاوە ریشەی و پنج
 

 وا هەڵبڕیون لێ نیگات بارانی رێژنە
 بێدەنگی ئازاری بڕی كانیاوی جەرگی

 
 دیسان ئارەزوو سەوزی پەلكی هەڵپڕووكا

 بێدەنگی باری تۆوە كۆچی هەوری لە چون
 

 دێو وەك زەمان سینگی لەسەر داداون چۆكی
 بێدەنگی یەكجاری شارەیە ئەو نیشتەجێی

 
 زوویە زۆر شارە لەم بنەت و بار مەنێ تێك
 بێدەنگی كۆچباری بچێ تۆدا پێش لە با
 
 تۆ بێ ئەستێرەدا چەمی فرمێسكی لە من
 بێدەنگی ئاساری خوێندوونەوە وشەم بۆ
 

 رۆژێ دەركەوی ئاسۆ لە تۆ خۆرەتاوی
 بێدەنگی روخساری نیگات دادەڕووشێنێ

 
 هەستم بۆ بڕوانە شیعراوییەت بزە بەو
 بێدەنگی ئەژماری بێ زامی مەرهەم بیكە

 
 بێ سوورت كۆچی ترپەی لە گوێی پاییز و بێت
 بێدەنگی باشاری ئیتر ناكا كەسێ هی 

 

 ٢١١٩ی مای ٢٧
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 شاربەدەر

 
 رۆییم و جانتایەك خستە خۆمم ئاوارەیی خەمی
 رۆییم و شەوبایەك كڕی گوێی چپاندە چیرۆكەم ئەم
 

 بووم لەدایك خەما و ژان و ئێش لەگەڵ ئێوارەیەك
 رۆییم و سەودایەك سڕی دووتوێی خستە خۆم گریانی

 
 دابوو حەشار شیعرەكانما و دڵ نێو لە نیشتمانم
 رۆییم و دەریایەك چڕی پێلی دەست دایە دڵیشم

 
 تۆزاوییە پێدەشتە ئەو سەر باریمە هەور هەور
 رۆییم و گیایەك سیسی دڵی تاسەی شكاندم تا
 

 دەبیست چیا و سەنگەر لە پەشیمانیم هەقایەتی
 رۆییم و چیایەك و شاخ بەردی بە بەرد لەگەڵ گریام

 
 رادەسان لێك پەنجەكانم و دەبوونەوە مۆڕ لێك چاوم

 رۆییم و تەمایەك نەمما ئیتر و ناشت حەزەكانمم
 
 بوو سەرقەتاری بنە گای ڕێبواركوژەی كاروانە ئەو
  ڕۆییم و حەزیایەك سووری گەرووی نێو دەمخاتە زانیم

 
 كێل بێ ناشتمن و هەڵكەند خەیاڵ و هەست بۆ گۆڕێكم

 ڕۆییم و فاتیحایەك بە ئەسپاردمن دەشتەدا لەو
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 خۆرەتاو تیشكی نە مانگە، و ئەستێرە بە باوەڕم نە
 رۆییم و چرایەك كزی ترووسكایی دوا بوومە وا
 

 ٢١١٩ی جوونی ١
 

--------------------------------------------------- 
 
 

 پەرجوو
 

 گرتووە ڕووی الپەڕەی وا تاڵ بە تاڵ پرچی شیعری
 گرتووە بیانووی تۆراوە هەیە هۆنراوەم هەرچی

 
 دەكرد فرمێسكم بە گاڵتەی خەڵك و دەگریام من
 گرتووە بستووی و الفاوێك بۆتە نەیاندی هەر
 
 داخ بە بوو تۆش خەمی نابوو لەكۆڵ خاكی خەمی دڵ

 گرتووە مردووی ڕەنگی گشت گوڵ و دار و دەشت بۆیە
 ژیان ژانی و كوشتمی نیشتمانی بێ خەمی من
 گرتووە خووی خەمە بەو و خۆشە ناڵینی ئەڵێن پێم
 

 شیعرەدا لەو بدەم تاو با گوتم پێنووسم ئەسپی
 گرتووە خەوتووی بەختی خوووی ئەویش دیتم داخەكەم

 
 بڵێن هەڵبەستم گرتە بەئانیەست بەردێكی دوێنێ

 گرتووە گورچووی بەردە ئەو ئەنگێوەیە ئافەرین
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 هێالنەمە تەرەی شكاوێكی باڵ ئێستا كە من
 گرتووە پەرجووی لە ڕێی كێ دەوێ عیشیم هیممەتی

 
 ٢١١٩ی جووالی ٢٥

 
---------------------------------------------- 

 
 

 ( و لووتکه ره به)
 
 ئێستەیش تاكوو ژینم رۆژەژمێری لە
 گەالوێژ ئەستێرەی پێشەنگە هەر كە
 

 شەهیدێ تەرمی ناشتنی بۆ ئەوا
 راوێژ كەوتوونە هەیڤ و خۆر لەگەڵ

 
*** 

 
 نابێ هەتڵە رێم دڵنیام من ئیتر
 هەتاوێ تیشكی گەیوەتە دەستم كە

 دڕ دوژمنی دەوەستێ پێم چۆن ئیتر
 دەهاوێ خۆ خۆر بەرەو هەنگاوم كە
 

*** 
 

 بەر گرتبا خەباتم رێگەی چلۆن
 نەبایە قازی وەكوو هەتاوێكی

 
 ناسنامەم دەشێوا و دەفەوتام

 نەبایە شانازیی لە پڕ مێژووم كە
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 مردن كوو تا بووم فێر قاسملۆوە لە
 رانەوەستم قەت و بم رووبار و چەم

 
 هەڵبماڵم لێ هیممەتی قۆڵی كە
 دەوەستم مەرگیش و لەمپەر و كۆسپ بە
 

**** 
 
 ئەنگوستەچاوا نێو لە شەودادێ كە

 رامدەكێشێ دێ نەرم تیشكێ دەسی
 

 هەم هەتا سەعیدێكە وانەی ئەوەش
 پێشێ دەمباتە هەتاو لووتكەی بەرەو

 
**** 

 
 لەسەرما و پێشمەرگە بەرگی بەرما لە

 دڵداگرێكە نیشتمان ئەوینی
 دێ و ناگرێ بەرگەی الفاوێ هی  كە

 ئاگرێكە و خاكە ئەشیی بڵێسەی
 

*** 
 

 دار و پەت بەردەمیا لە دێن بەچۆكدا
 بەمردن و دێ دوژمن بە گاڵتەی ئەویش

 
 بوون شەهید رێیە لەو هەرچی دەزانێ
 نەمردن خۆیان بڕی، مەرگیان سەری

 
**** 
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 و بەرم كردە خەباتم بەرگی منیش
 پێشمەرگەكانم برا و خوشك لەگەڵ

 
 بەخوا نیمە گیانم لە جیا سامان لە

 نیشتمانم رێی بۆ دامناوە ئەویش
 

*** 
 

 كە قەبووڵ لێم تۆ نیشتمان ئەی دەڵێم
 ناوەرۆكە بێ من ژینی تۆ بەبێ

 
 دیاریت بۆ گیانم سووكە ئەگەرچی

 ئاڵەكۆكە و شوانە دیاریی بەاڵم
 

*** 
 
 خەباتا مەیدانی لە مردیشم كە
 جێژن بە بیكەن هەموو گریان جێی لە

 هەڤااڵن بێ لەبیرتان تۆخوا بەاڵم
 بنێژن شەهیدێكم گۆڕی الی لە
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١
 

--------------------------------------------- 
 

 تۆڵە
 

 هەڵدەماڵم قەڵەم قۆڵی
 خەیاڵم بای دەدەمە تین
 دەران و دەشت و شاخ بە شاخ

 سەنگەران شوێنی دەگەڕێم
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 چیایان بەردی بە بەرد بن
 مەودایان بێ نزیك و دوور
 باخان و دار و دەوەن نێو

 شاخان لووتكەی و دەشت سینەی
 چنارێ هەر سێبەری لە

 ڕێبوارێ لێی دابێ پشووی
 داران پەنا و پنچك بن

 پەساران بەر و بەربەڕۆچكە
 باو و بەیت بۆ هەڵدەخەم گوێ
 پیاو و ژن و منداڵ زمان لە
 كیژۆاڵن مل جامانەی لە
 كۆاڵن و كووچە نێو سرتەی لە

 شەهیدان دایكی الی دەچمە
 دان وی دڵی لە خەمانەی بۆو
 هەموویان لە ڕادەگرم گوێ
 زوویان و ئێستە چیرۆكی لە

 تاسەیەك بە هەركامەیان
 حەماسەیەك دەگێڕنەوە
 هەزار هەزار نا داستانێك

 زار لە هەڵدەڕژێن نوقڵ وەك
 ئەفسانەن وەك بەاڵم چیرۆك

 كوردستانەن ئەم الوی ئی
 ڕۆمانێكە و سەنگەرە هەر

 قارەمانێكە سەربردەی
 گاشەبەردێ و ڕەوەز هەر

 نەبەردێ باسی لە كتێبێ
 كوردی شێعری دێری بە دێڕ

 وردی بە دەیانپشكنم
 هاوارێكە وشەیەك هەر
 دەردەدارێكە زامی ئی

 دەبینم شانازی چەندی
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 دەبینم گیانبازی و ورە
 پێیە جوان چیرۆكی چەندەم

 لێیە برین ئەوەندەم سەد
 گۆڕێ دێتە باس تا ئێستاش
 دەچۆڕێ لێ خوێنی سمكۆ

 هەڵخرا بۆ سێدارەمان
 چوارچرا بۆكان، سەقز، لە

 سەردار چوونە پاڵەوانان
 سەردار بەچۆكدانەهاتن

 كوشتن بەند، و كۆت و زیندان
 خوێنڕشتن و پەالماردان

 تاران ئەهریمەنی فتوای
 گوللەباران و سێدارە بۆ

 چاوی لە دەچۆڕا خوێن بەرد
 خوێناوی سنەی ئاستی لە
 پاوە هەتا وە ورمێ لە
 هەڵكێشراوە ئاڵ خوێنی لە

 سەروشوێن بێ پەنجاونۆالو
 لەكوێن نەیزانی هەر ساباڵخ
 مێژووە قەاڵتان و قاڕنێ
 ڕۆیوە لێ خوێنی دەریای

 بێستوون لە بدەم سەرێ با
 گۆشتەزوون هێناویە دڵم
 دەباغی كەماڵ یادی بە

 باغی و دەشت بكەم بۆنێ
 دوور و نزیك بەرم سوژدە

 
 شاپوور شەهید زێدەكەی بۆ
 كۆسااڵن بۆ بێمەوە جا

 هەڤااڵن كۆنە لە یادێ
 سەری تەمە هەر كۆسااڵن
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 مینبەری نیەری دەچمە
 شێران النی الدەدەمە
 دلێران سەربەرزی مەكۆی

 كورستانە ئەم سەرانسەر
 نیشتمانە ئەم بست بە بست

 خوڵیاوە لێ حەماسێكی
 نێژراوە لێ شەهیدێكی

 هەمزە شەهید الی دێمەوە
 ڕەمزە نوێمان خەباتی بۆ

 ڕاسان شەو لە بوون ئەوان چون
 تاسان دییش جارێكی دوژمن
 دەزانێ دەمێكە دوژمن
 ڕانێ خۆی قەوتر بە چەندی
 بترسێنێ من ناتوانێ
 ناڕمێنێ الوم ورەی
 ژاون خوێنانەی ئەو چون
 نێژراون خەباتن تۆوی
 نەسرەوتن بۆ گوڕن و تین

 سەركەوتن بۆ هەوێنێكن
 ساتێ هەموو ئەوەتانێ

 رۆژهەاڵتێ لە هەڵدێ خۆر
 قازی ڕێی وەفادارانی

 گیانبازی بۆ شانازی بە
 ڕزگاری ڕێی ڕێبوارانی

 شاری و الدێ كیژی و كوڕ
 شەهیدانن وەفاداری

 ئاوەدانن هەر سەنگەریان
 كاڵ و كوڕ دێن پۆل پۆل ئێستاش

 تیژباڵ هەڵۆی و پڵینگ وەك
 هەستن و باوەڕ و بەبیر
 دەبەستن پەیمان لێرە دێن
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 خەرمانانە مانگی دیسان
 برینانە و خوێن مانگی
 غەزریوە ئەهریمەن دیسان
 دابەشیوە ڕقی و قین

 كوردە ئاڵی خوێنی تینووی
 دەستوبردە بە كوشتن بۆ

 دەشكێ خوێن بە تاسەی خوێنمژ
 دەمرێ نەمژێ خوێن داخان لە

 قەاڵ سەر باراندە مەرگی
 بەاڵ سووڕەی و ئایەت لە

 خوێنن خەڵتانی پاڵەوان
 دەنەخشێنن خوێن بە مێژوو
 كراون ڕیز شەهید پۆلێ
 داپۆشراون ئااڵیێ بە

 گەشە هەر زێوەیی بزەی
 بەشە مەرگی دوژمن دەڵێ
 مەنسوور و پێشەوا و جەماڵ
 حەسەنپوور و نەسرین لەگەڵ
 عوسمانی عوسمان شێركۆ، مام

 شانی تفەنگەكەی و هاوڕێ
 لەوێیە عەزیزیش هاشم

 پێیە خۆشی قسەی حەتمەن
 هەمیشە وەك گەش گەش سۆیال

 ڕیشە قالە لەوالوەتر
 موختار و فاڕووق و پیرۆتی
 هەوار بەرەو دەچێ كاروان
 كزی بە ئەسپایی بە دێم

 سەقزی كەریم الی دەچمە
 چۆپانی شێخ حەماسەی تا

 هەڤااڵنی بۆ وەرگرم
 تاوێ ناكەوم ئەو فریای
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 الوێ شۆڕە دەكا بانگم
 كەمێ شیعر سەروای ڕاگرە
 دەمێ نوێت هەواڵێكی با

 مەخوێنەوە شیعرت جارێ
 بالوێنەوە عەلیش و برایم
 مەكە تەگبیر بەبێ كاری
 مەكە بیر لە سادق و بایز
 قارەمانیی نەكەی لەبیر
 نستانی ئەمیر و ئازاد

 
----- 

 
 خەمینە دڵ و خەرمانانە

 برینە لە پڕ واڵت دڵی
 سوێیە بە دڵ نیشتمانم
 توێوێیە هەناوی و جەرگ
 زامە ئەو ناخا من بەاڵم

 بەسامە و ژان بە هەرچەند
 داداوم دەرسی قاسملوو

 كێشاوم بۆ نیشانی و ڕێ
 دیموكراسی مامۆستای لە
 ناسی پیرۆزەم وانە ئەم

 شەهیدانە ئەو پاداشتی
 ڕێگەیانە درێژەدانی

 كردووم فێری شەرەفكەندی
 خوێندووم گوێ لە وانەیەی ئەو
 پێداگرین ڕێمان سەر لە
 ناگرین شەهیدانمان بۆ

 داوە بڕیارم من ئیتر
 خاوە دوژمنم خەیاڵی
 بوێرەم گەلە ئەو ڕۆڵەی
 لێرەم و ناكەم چۆڵ سەنگەر
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 چاوی نێو لە چیڵێ دەبمە
 ئاوی و نان دەكەم تاڵ لێی

 دەزڕێنم خۆشی خەوی
 دەستێنم ئارامی و ئۆقرە
 دەكەم ناڵ بۆ گەڕی جاشی
 دەكەم تاڵ لێ ئاوی و نان
 نانەوم بایە بەو چیام
 سەردەكەوم من دێ ڕۆژێ
 دێ بێبەشان گەشی ڕۆژی
 دێ ڕووڕەشان سزای ڕۆژی

 دەخوێنمەوە ژین تۆماری
 دەستێنمەوە شەهید تۆڵەی

 مەیدانان لە دێ و شار لە
 زەمانان دەورو پەندی بۆ

 هەڵدەوەرێ جاش گەاڵ وەك
 بەرێ سەران و بێ خوێن دەبێ

 خۆرن دژی وا ئەوانەی
 زۆرن و زوڵم الیەنگری

 شەون هاوڕێی سەولەیەك بۆ
 ناكەون لێبوردن وەبەر
 شەهیدەکەم هاوڕێ بنوو
 دیدەکەم سۆمای بە ئارام
 بەڵێن و گفت داوە تۆم بە

 دەڵێن خوێن برینی بە سوێند
 تۆ شوێنی نابێ چۆڵ هەرگیز
 تۆ خوێنی بەفیڕۆ ناچێ
 ڕۆیی زامە لەو خوێنەی ئەو

 سەربەخۆیی بۆ هەوێنە
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 حەز

 
 دەكەم حەز شۆستە و كۆاڵن وەكوو ئەمنیش دێی كە تۆ

 بخەم هەڵ هەنگاوەكانت گەشی مۆسییای لە گوێ
 

 داگرم ئاسمان لە بۆ هەتاوت تیرێژی خەونی
 بدەم لێوەی و دەم لەو بەهاریت ماچێكی چەپكە

 
 چلۆن هەنگاوت سەوزی نۆتەی بە دەتزانی خۆزگە
 بزەم ژاكاوی پەلكی وەبەردێ شیرینی گیانی

 
 خوێندەوە خاڵم فەرهەنگی لێوەكەت دەوری لە هێند
 شێعرەكەم سەروای بوونە ئەوینن، و ماچ وشەی چیی

 
 سینەتە زێرەڤانی وا دەرزیلەیەی بەو خۆزگە
 نەبەم پێ چۆن ئێرەیی تۆیە لە چاوی شەو و رۆژ
 

 كردووم داگیر مێشكی خەیاڵە ئەو و دەڕۆم هەر
 مەم لە كا پڕ ستیانەكەی وەكوو زارم كەی خوایە

 
 دێی كە كاتێ دەنێی شار شەقامی و كوچە وەبەر گیان

 رادەخەم پێت لەبەر چاو من هەڵخستووە گوێی كووچە
 

 بكا داگیر دڵم تەنیایی ناهێڵێ تۆ یادی
 خەم و ئازار دەمكوژن خۆ نەبێ، شیت ئه ئاگری

 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١١
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 پێشمەرگە
 

 پێشمممەرگەی ڕۆژی سممەرماوەز ی ٢٢ ڕۆژی بممۆ نمموێ بەرهەمێکممی سمموڵتانی، ڕەسممووڵ مامۆسممتا نووسممینی لە پێشمممەرگە شممێعری
 هەیبەتمممی لە پمممڕ بمممااڵی بمممۆ گەورەیمممی و پەروەری نیشمممتمان هەسمممتی لە و لەخۆشەویسمممتی پڕاوپمممڕ بەرهەمێمممک کوردسمممتان،
 و گەل خائینماننی و گەلفمرۆش و خۆفرۆش و جاش بۆ سەرشۆڕی و نەنگی لە پڕاوپڕ هەمانکاتدا لە و کوردستان پێشمەرگەی
 .نیشتمان

 
 پێشمەرگە

 
 بێنم ناوت چۆن نازانم
 بشوبهێنم بەچیت بڵێ
 
 شوبهاندووی کە هەڵۆمان بە
 شکاندووی گەورەییمان لە
 

 نییە کەس بەرسێرەی هەڵۆ
 نییە تەرەس هێرشی بەر
 

 نییە دوژمن لێ هاوخوێنی
 نییە من دەردی وەک دەردی

 
 شوێنی ناکەونە ناحەزی
 خوێنی بە کەس نییە تینووی

 
 دەرنەکراوە خۆی ماڵی لە

 نەروخاوە لێ هێالنەی
 

 ماڵی و زێد نەکرا داگیر
 باڵی و پەڕ نەشکێندراوە
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 مرۆڤانە بانگی سەر لە
 بەندیخانە نەخراوەتە

 
 نەگیراوە دیل بە بێچووی
 هەڵنەخراوە بۆ سێدارەی

 
 نییە دەست بن هاوزمانی
 چییە؟ حەق و ماف ناشزانێ

 مەالن راوی دەشچێتە کە
 تەالن و چیا و پێدەشت لە
 

 نییە سەر لە مەترسی هی 
 نییە سەنگەر بە پیویستی

 
 بژیو و نان بۆ هاوخوێنی

 ڕزیو گۆشتی و ئێسیان بۆ
 

 قەالن ڕیزی نێو ناچێتە
 مەالن ڕووڕەشی نابێتە

 
 تۆ نیشتمانی لە کەچی

 تۆ بێستانی و ڕەز نێو لە
 

 پەڵە هەیە لەوێ لێرەو
 کەڵە و زیوان کەوتوون تێی
 

 گورگەمێش بە دەبن هێندێک
 پێش لە پاش لە دەفرۆشن خۆ
 

 برسی گورگی پێش دەکەونە
 مەترسی دەخەنە گیانت
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 پێناوی لە خەڵکەی لەو هەر
 خوێناوی خەباتی دەکەی

 
 بژین ئازاد دەدەی هەوڵ

 بژین دڵشاد و سەربەستانە
 

 بن کۆیلە و دیل ناتهەوێ
 لەبن نەیانهێنێ دوژمن

 
 شوێنت دێنە و جاش دەبنە
 خوێنت دەڕێژن دوژمن بۆ
 

 نیشتمانت لەوالشەوە
 باپیرانت و باب زێدی

 
 دەکرێ خاپوور چاوت پێش لە
 ئەکرێ سوور الوان خوێنی بە
 

 چەک دایە دەستت بووی ناچار
 مەچەک و قۆڵ ماڵی هەڵت

 
 بپارێزی نیشتمان تا

 ڕێزی و پێگە بیپارێزی
 

 بەر کردە خەباتت بەرگی
 سەنگەر و شاخ دایە ورەت

 
 گەل بەهێزی باسکی بە بووی
 هەل بە کردووە هەموو ژینت
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 سەربەرزانە و کورت ژینی
 جوانە تۆ لە بێ هەش ئەگەر

 
 بایە دەم مۆمی وەک ژیانت
 دایە خەتەر دڵی نێو لە
 

 کوژانەوەت چرکەی بەاڵم
 بووژانەوەت بۆ دەستپێکە

 
 ناوت ناوێرێتە مردن
 چاوت ناو نابڕێتە چاو
 

 بەزیوە تۆ ناوی لەبەر
 دانەویوە بۆت لە پشتی

 
 ڕێیە چرای مەرگیشت تۆ
 یە نوێ بوونەوەی دایک لە
 
 هەرمانی ژینی ڕەمزی تۆ
 نیشتمانی غیرەتی تۆ
 

 وەرزە چوار هەر شنەی ناوت
 بەرزە پێت سەری نیشتمان

 
 هەرمانە ناوی پێشمەرگە

 مێژوومانە بااڵی بە پڕ
 

 زەوی گۆی لێدەکا ساڵوت
 مەعنەوی وا سامانی بۆ
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 خۆتەوە بە بنازە تۆ
 بردۆتەوە گرەوەت ئەو
 
 پێداوی خودا بەڕاستی تۆ

 ناوی ناوی کورد پێشەوای
 

 ٢١١٩ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -کورد  ماڵپەڕی کوردستان و : سەرچاوە
 

----------------------------------------------- 
 
 
 ١٠١٠: ساڵی

 
---------------------------------- 

 
 

 خۆزگە
 

 با گەرممدا باوەشی نێو لە یارە ئەو خۆزگە
 با دا وی رێی لە گشتی هەبوو، كە گیانم و ژیان

 
 هەڵنیشێ گوڵێك پەلكی لەسەر كاتێ هەنگ وەكوو
 با دانا دەمی و لێو سەر لە خەمبارم لێوی

 
 ئەو ئەشیی ؟بێ دەبوو چی مەرگ و ژین فەلسەفەی

 با مانا بەبێ و پووچ نەبوون و بوون دەبوو هەر
 

 تر رۆژی یەك ویستووە ژیان لە ئەوەندەم هەر
 با ئاوا قەدەمی و پێ چرای بە چۆڵم ماڵی
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 وی دەمی و هەناسە نۆتی و بزە تیرێژی بە تا
 با ئاوا كەلم لە دەمێكی چاخە ئەو خەمی

 
 لێو هاتبا زەردەخەنەی بەخوڕ فرمێسكی بە گەر

 با دەریا حەشر رۆژی هەتا دیدە دوو چەمی
 
 ئەڤین تینی پڕ باوەشی نێو گرتمە دەمەی ئەو

 با وێستا زەوی سووڕی و گەڕ سەدخۆزگە خۆزگە
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ١
 

------------------------------------------ 
 

 من و تۆ
 
 ئاوارە ژانێكی لەگەڵ تۆ، بێ پڕ ماڵێكی و من

 ئازارە و ژان ئەو بەرەو من، بێ رۆیشتنێ و ئەتۆ
 
 دیتنەوە یەك تاسەی لە پڕ ساردی باوەشێكی و من

 ئێوارە دەم مااڵوایی چیرۆكی دنیایەك و ئەتۆ
 
 شاری پاركی دەرگای لەبەر ماچ لە پڕ پەرداخێ و من

 شارە ئەم شەقامی سەر لە هیوا، پڕ جانتایەك و ئەتۆ
 
 كەسیرە و خەمبار وشەی بێنازی شیعرێكی و من

 بەهارە ئەم بارانی لە تەڕتەڕ چیرۆكێكی و ئەتۆ
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 ژینە ئەو رەشماڵی بن لە جارێ پێكەوە با وەرە
 دیدارە ئەم بێ، دوادیدار بڵێی وەكوو بژین جۆرێك

 
 ٢١٢١ ی جانێوێری١٥

 
------------------------------------------- 

 
 

 متمانە بەو دەستە مەكە
 

 مەكە دەستە بەو متمانە
 ژەهراوییە ڕەشمارێكی
 دەچێ مرۆڤ لە ڕواڵەتی

 فێاڵوییە ڕێوییە ئەو
---- 
 كەوە دوور كەمتیارە لەو

 لەخۆت دوور دوور بخەوە دووری
 بۆگەنە ناخ ئەو مەهێڵە
 ئەستۆت بگاتە پیسی دەستی
---- 
 پێكەنین بە دێ كاتەی ئەو
 دەخواتەوە خۆی ناخدا لە

 و پەت لە بیر تۆقە لەگەڵ
 دەكاتەوە تر سێدارەی

---- 
 ڕێوییە بەو مەكە بڕوا

 دێڵە و حیز ئێستا گەرچی
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 دۆستایەتیشا لەوپەڕی
 فرتوفێڵە و پیالن بە

---- 
 ڕەگەزی لە ڕێوییە ئەو

 فێاڵوییە و ڕەزاشایە
 مەكەن لەبیر سمكۆ خوانی

 خوێناوییە هەر هێشتاكە
---- 
  و دووڕووییە نوێنەری ئەو

 زۆر و زوڵم و هەقخۆری ماكەی
 هەیە كولتووری یەك تاقە

 تیرۆر كولتووری هەر ئەویش
---- 
 هەستیارەدا ڕۆژگارە لەو
 سەرشۆڕێ بە مەدە ڕوو قەت
 ئێستاكەش قاسملوو خوانی
 دەچۆڕێ لێ خوێنی هەروا
---- 

 بكا ئەستۆت لە دەست مەهێڵە
 بااڵكەت نەگاتە دەستی
 دوێنێ بوو سەرحیزە ئەو هەر
 ئااڵكەت بە كرد ڕێزیی بێ
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ١٥
 

-------------------------------------------- 
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 بۆ دادە ئەفسەر

 
 رۆژگارە سەری تاجی ئەفسەرێك

 دیارە لێ شكۆی و شان و غیرەت
 سەر و سینگ قەرەگۆل راگرت بەرزی

 ئەفسەر وەك رۆڵەیەكی هەیەتی
 توندوتۆڵ پێشمەرگەیەكی ژنە
 خۆڵ و خاك و گەل ئەشیی پڕ دڵی

 پاسدار گەماڵی و جاش دیتبووی
 هار سەی وەك خەڵك، گیانی كەوتنە
 جوامێران خوێن بە كوێستانێ بەفری
 دێران پێ دەری و دەشت و دەبوو سوور

 بوو زستان بوو چلە بوو بەستەڵەك
 بوو كوێستان لەسەر دێوێ سێبەر
 رەش دەجاڵی نوێنەری هاتبوو
 بێبەش بكا ژین لە ئێمە میللەتی

 بوو زانا گەلی و زانست دژی
 هێنابوو بۆم لە مەرگی ئایەتی

 شەیتان فتوای بە بمرێ دەبوو خۆر
 مەیتان دەوری لە بوو رۆرۆ و شین

 خوێن گۆمی و سەرا بە بوو قەرەگۆل
 بەكوێن مل خەمۆك و رەشپۆش خەڵك
 ئەستەمدا و رەش رۆژی لەوەها

 خەمدا كاتی و ماتەم چەقی لە
 هەستا سیاوەش مەنگوڕی، راپەڕی

 راوەستا پڵینگ چەشنی ئەمجەدی
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 راوەستێ دەكرد شەرمی ئەفسەریش
 ناوەستێ پێ ئافرەتە بڵێن پێی
 شێر چەشنی و چەك رووبوویە بۆیە
 نێر یا مێ چییە فەرقی گوتی جا
 ئازایی و ورە و تین و گوڕ بە

 چیائاسایی مەیدانێ هاتە
 ماوە مەیدان لە شێرە ئەو ئێستەش

 وەستاوە گوڕەوە و تین بە هەر
 چاوی رۆژ و شەو ئاسۆیە لە وا

 هەنگاوی پتەون هەر و نابەزێ
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ٢٧
 

----------------------------------------- 
 

 ماكەرەكەی من و هەڵبژاردن
 

 نەخوێنەوارە هەس ماكەرێكم
 بەغارە زۆریش و بیرتیژ گەلێ

 
 كڕیومە پووڵ بە و نییە فێمێنیست

 دیومە لەوەتی حیكمەتە بە زۆر
 
 زمانلووسە زۆر سیاسەت بۆ جا

 ڕۆژنامەنووسە ئێستای نموونەی
 

 كەرانە حیزبی سەرۆكی جێگری
 شانە لەسەر زۆر بەرپرسیارەتیی



سوڵتانی ڕەسووڵ هاوڕێ چیرۆکی و هۆنراوە بابەت، لە بەشێک  

 

 

544 
 

 هەڵبژێراوە نییە لەمێژ خۆ
 داوە پێ دەنگی زانا زۆر خەڵكی

 
 حەوتووە دوو وا داخەكەم بەاڵم
 گرتووە مانی و تووڕەیە و گرژ
 

 نادا خۆ لە هەر ئۆدكڵۆن و عەتر
 نادا جۆ و كا و ئالیك لە دەم
 
 چەقاندووە پێی و تووڕەیە. من لە

 نەگەوزاندووە پاڵ و پەین لە خۆی
 

 ئەمان گیان كەرە گوتم كرد كوفرم
 پەرلەمان بچۆ و بكە كاندید خۆت

 
 زار لە دەرنەچووە قسەم من هێشتا

 دیوار و دار لە وەشاندن جووتەی
 

 ناتدوێنم گوتی و لێم بوو دەهری
 بێنم بۆ نوشتووی شێخ لەالی مەگەر

 
 سووكم هێندە من وایە پێت دەڵێ
 پووكم مێشك هێند و دەمار بێ هێند

 
 ئیسالمی شووڕای مەجلیسی دەچمە
 نەفامی؟ و حیزی هێمای بە دەبم
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 قەسیمم؟ و نامجوو ڕەحمانی من بۆ
 نانەجیمم؟ هێند وایە پێت ڕاست بە
 

 بووگە ئابڕوو بێ منیش بابی یانی
 ڕووگە؟ بە كردبوو خومەینیی ئاودەست

 
 سوڵتانیم ڕەسوو ماكەری ئەمن
 نەزانیم؟ خێڵی هاوشانی كوانێ

 
 دەنووسم ناوم پەرلەمان بۆ چۆن
 نامووسم؟ و حەیا دەیبەم چۆن ئاخر

 
 بێدادی و زوڵم باری ژێر منی
 ئازادی؟ دژە چەقۆی دەبمە چۆن

 
 بێ ناڵ بێ سمم مردن ڕۆژی تا

 بێ بەتاڵ ئاخوڕم و شڕ كورتانم
 

 سەرشۆڕ و بم سووك شوێنێكی ناچمە
 گۆڕ نێو بمنێنە برسێتی بە با
 
 زەلیلە و جاش جێی مەجلیسە ئەو

 تەویلە بڵێ چی، پەرلەمانی
 
 كەر دەڵێن من بە دێن ئاقڵ پێ خۆ

 دەنگدەر خەڵكی لە ژیرترە تەرسم
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 نەزانەیە ئەو خۆڕیتر لەوان
 حیزانەیە لەو هیوای چاوی كە
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١
 

-------------------------------------------- 
 
 

 "پیرۆتی رەحمان میرزا شەهید یادنامەی"
  

 دەچم مێژوو دەخوێنمەوە 
 شاخ دەکولێنمەوە

 دەچم مێژوو دەخوێنمەوە 
 برینی شاخ دەکولێنمەوە

  ئەسپی پێنووسم تاو دەدەم 
 دەهۆ و پیالن لە قاو دەدەم
  چەکی شەڕەف دەکەمە شان 
 دەبمە هاواری بێ بەشان
   بە گژ زۆرداریدا دەچم 
 نابێ پێی وابێ ملکەچم

  لە هەر جێیەک بۆم هەڵکەوێ 
 دەبێ سەت زەبری وێ کەوێ

  ئەو پێیەی دێتە واڵتم 
 بۆ نەهێشتنی خەباتم

   وردی دەکەم، دەیبڕمەوە 
 ئاسەواری دەسڕمەوە

   هاودەستی داگیرکەر بێ کێ 
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 دەبێ بێ گوێ و لوت و سەر بێ
  زمانی لە بن را دەربێنن 
 چیڵی لە چاودا بڕوێنن
   با دوژمنانی ئازادی 
 پشتیوانانی بێدادی

  خوێنمژانی تینووی مێژوو 
 کە بە خوێنم دەکەن وێژوو

  دڵنیابن من بەپێوەم 
 کاروانی سوورم، بەڕێوەم
   گرتن، لێدان و سێدارە 

 تانک، بە تۆپ، بە خۆمپارە بە
   لە خوێنیشم بگەوزێنێ
 هەر بە چۆکم داناهێنێ

   قەت گەلی من پێ مل ناکا
 مەرگ چۆکم پێ شل ناکا
  بە هەر چەکێکم لێ دەدا 
 تین و گوڕێکم پێ دەدا

  چی هەیە با تاقی بکاتەوە 
 من بەرەو دوا ناباتەوە

  پێشمەرگەم و دەنگم شێرە 
 مەرگ سەری شۆڕە لێرە 

 
 "پیرۆتی رەحمان میرزا شەهید یادنامەی" پڕاگماتیست خەباتگێڕێکی کتێبی باڵوکردنەوەی ێوڕەسمیر
 

 ٢٧١٩ی رەشەممەی ساڵی ١
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١
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 سپاسی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 كوردستان ڕۆژهەاڵتی یەكهەڵوێستی و یەكدەنگ خەڵكی بۆ
 

 بین ئێوە وەكوو ناتوانین ئێمە
 یەكگرتوو و تەبا و یەكدەنگ ئاوا

 كورسی سایەی لە پەرشوباڵوین
 دڕوو نێو ئاردی بووینە لێرە وا

*** 
 مەیدانێدا لە خۆشە پێمان خۆ

 بین شێر بەچەشنی و تین و بەگوڕ
 دەسەاڵتخوازی ڕزیوی كورسیی
 بین فێر ئێوە لە تۆزێ ناهێڵێ
***  
 زوو سااڵنی وەك ئێستاش دەكەین حەز

 بین پێشەنگ ڕزگاریخوازی حیزبی
 شێواندووین وای پۆست و پلە كەچی
 بین ڕەنگ و دەنگ سەد و باڵو دەبێ
***  
 دەشتە لەو ئێمە ئێستا ببوورن
 ڕێبەرین پۆلێ گیرۆدەی هەركام
 ئیتر و ناپێوێ كەس ڕبەی بە كەس
 الدەرین الیێ و تێكدەر الیێ
---- 

 الیەك و پێشووین هاوڕێی الیەكمان
 پاشوو و جاران هاوڕێی بووینەتە
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 بێزەحمەت الیێ زەحمەتكێش الیەك
 زیندوو بەحاستەم شۆڕشگێڕێكی

---- 
 حەزیادا قوڕگی نێو لە ئێوە وا

 دەست بەری لەسەر داناوە گیانتان
 ئێمە سایەی لە كردتان ئێوە چیی

 مەبەست ناگەنە و دەچێ بەفیڕۆ
*** 

 ئێوە تێكوشینی ئێمە بەتەمای
 بێ وشك دەبێ ئاوابین هەتا

 بین چاتر تۆزێ لەوە ناشتوانین
 بێ سەرپشك خۆی كورد نەتەوەی با
* 
 ڕۆژهەاڵت تێكۆشەرەكەی خەڵكە دەكەم پێوە شانازیتان وەرگێڕێك و نووسەر و شاعیر وەك من
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢٢
 

------------------------------------------- 
 
 

 «رمێن گەكانی  یرە بۆ تە» ت درێژایی غوربە  ك و بە شانۆیە
 

 اڵت ڕابوون رۆژهە

 
 ! مین خە و دا جانتا  لە پیری شان؟  لە ت غوربە  وە دێیە ی كە
 !برین باخی خێر  بە یادت ، ونە كاتم  ؟ وە دێیە ی كە
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 وێك شە و دا شێعرێك  لە رۆژێك  چاندووە، ییتم ئاوارە
 هەڵفڕین پیتەکانی دەکەم،تا چێ خەونت لە مۆمێک

 
 ریك تە دارێكی شنی چە دوور كات،  لە و كۆاڵن  لە بووی ون
 تین  بە ژانی لێك گە مێژووی ی، ڕە الپە هێمای  بوویە زوو
 

 !نگ درە ئاوابووی ڕۆژێكی! م خە باكووری! ژان باشووری
 ! خۆرنشین دەشتی لە بوو ون هەاڵت، ڕۆژ بەژنی بە خۆرێک

 
 بووی  شاخانە و ئە گۆرانیی بووی،  فسانە ئە ك یە ئاوێنە
 نین پێكە رچی هە تاراوی بووی،  وێرانە ست دە وێرانی

 
 كان رستە ودای مە  تاریكە كان، كووچە كاتی  زستانە
 !وین كە بالوێنی ی ستە بە و  ورە رهاتی سە بە ی رستە

 
 دەست  دوورە ساڵی كاتێكی نیشان، بێ رزی وە رۆژێكی

 ئەوین و ئاونگ  لە بوو پڕ ی، یە كووچە و لە  وە تبینمە دە
 
 چرا بێ شاری ڵكی خە بۆ ، وە خوێنمە دە ك یە مەونا شە

 ئاگرین داری لە باخێک نیشتمان، بۆ بێنەوە تۆش
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢٤
 

---------------------------------------------- 
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 دیسان دیارییەكی ڕابوون ڕۆژهەاڵت

 
 اڵت رۆژهە ڕابوون دژوازیی

 
 شارم ی بزە و دیوار و دار رووخان،  داوە مارۆی گە
 رووبارم روونی ساتی ، دایە رۆژێك  وێرانە ژێر  لە
 
 ئاو رگی مە و باخ ژانی باسی ر هە كان، شاشە واوی تە
 هاوارم شنی چە مژدا،  لە ون كانیش شاخە واڵی هە
 
 بێ؟ دانی ئاوە پڕ كا دە كوا بوومێك  لە روو مووم، م ڵە قە
 وگارم شە سكاری دە لێڵ، رووخاوی كی تابڵۆیە ڵێی دە
 
 بوو ر نگە سە دێڕێكی ر هە  كە بووم، شێعرێ چیرۆكی من ئە
 ئاكارم  ئامانە زمان نگیی،  بێدە  بە ئێستا چی كە
 
 باخ ی رووگە بێ جوانیی وا، رۆژێكی  وە بیهۆنمە ڵێم دە
 ئازارم  لە بێ ئاوا  كە چاوێك،  وە بیكێشمە ڵێم دە
 

 ریا دە ی بزە ی خوازە ری وبە ئە ی، چیایە و ئە بنووسم
 یارم تی قامە هێندی  رزە بە ی، پۆلە شە و ئە یڤم بپە
 
 ! ڵكە هە ك گۆرانییە منا ی وێرانە  لە! یارێ  رە وە

 زارم بێ دە تۆ ناوی  لە پڕ و فڕێ دە  شێعرە ی بڵێسە
 

 ٢١٢١ی مارچی ٥
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 "شیلە بزە"

 
 منداڵی گەشی و روون سوێی لە وەسەركەوتی كە
 ممماڵی كووچەكەتممممانی گزینگ برژانگی بە خۆر
 
 بزەیەك بروسكەی كۆنە خەمی قەندیلی لە دای

 رامممماڵی هەموو ئیحساسی روومەتی سەر تەمی
 

 بكەم راڤە خەمی و پێ  پڕ قژی قەسیدەی چۆن
 تاڵی یەك وشەی شەرحی لەحاند كۆڵە قەڵەم كە
 

 ئاوێنە دڵممممی كممەوتە شیلەبزەت دڵۆپ یەك
 شاباڵی هەڵدەوەرین ئەدی ئازاری و خەم

 
 حاجی دیبا خاڵەتی ئەو حەجەرولئەسوەدی

 بەرماڵی ڕانەدەخست خودای ماڵی بەرەو قەت
 

 دێموكرات قەاڵی ٢١١٢
 

 ٢١٢١ی مارچی ١٤
 

------------------------------------------ 
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 گراو
 

 ئەساوی شێعرم وشممممەی لە تا نیگا شاباڵی
 ساڵوی دێنە هەتاو و مانگ گەڵ لە ئەستێرە

 
 ژین دەڕژێتەچەمی چاوانەوە لە كە شیت ئه

 هەناوی دێتە ئەوین سەوزی تەزووی هۆنراوە
 

 دی دەمی و خاڵ و بزە و روخسار كە ئاوێنە
 چاوی سەرو بۆ خزی چڕژاوی دڵی قرچمممەی
 رەگاژۆ كمردی وەها ممممە ئممەوینی چیرۆكی
 راوی بوونەتە هەمموو بممەسااڵچمموو و منداڵ

 
 تۆیە دەمی دەوری لە رۆژی شمەوو جێژوانی

 گراوی بۆتە چەنەتی خاڵی كە شێعرە ئمممەو
 

 دەشكێنم  سمممممروودێ بارانی بمممە تینوێتی
 تەماوی زستانی و پایز رەشی كۆچمممی پاش

 
 لێشاو بە  دوێنێ هەڵدەوەرین نیگات لە لەت لەت

 شكاوی بە بەڵێنی و پەیمان رەشی شووشەی
 

 بمژم كوڵمەیە سەر شەونمی ئممممەو بدە ئیزنم
 نەداوی روخساری گوڵی پممەلكی لە شەختە تا
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 بۆكان
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 مەعشووق. خۆشەویست: گراو
 
 

 ٢١٢١ی مارچی ١٥
 

----------------------------------------------- 
 

 .شاعیرە بەهەڵوێستەكەی نیشتمان مااڵوا


 "ژاکاو"، ناسراو بە "ناسر ئاغابرا"



 شینپۆشە ئێستاكە قەندیل
جۆشە لە كانیاوی دڵی 
ڕنوو ناوەستێ فرمێسكی 
گڕوو دەگرێ و دەگری ڕەوەز 
دڵدایە لە خەمی بنار 
هەڵنایە خەم لەبەر سەری 
تازیەبارن كەما و مەندێ 
بەربنارن دەستەمالنی 
نسار كەوی ناقاسپێنێ 
تەوار بووە شل شاباڵی 
كۆڵەوارن قەڵەم و وشە 
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دەردەدارن بنووسن چیی 
بەسامە زۆر هەواڵە ئەو 
زامە كێڵگەی چیا جەستەی 

 مەهێڵە بەجێمان نەمگوت
 ڕەهێڵە؟ و تۆفان نێو لە
 كرد لەپڕ بۆ سەفەرەت ئەو
 نەبرد ئەمنیشت بۆچی ئەی
 گەرموگوڕی نموونەی تۆی
 نۆرەبڕی كردت بۆچی
 هەناسەساردی بە دەڕۆی

 ئەسپاردی نیشتمانم بە
 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ٥
 

--------------------------------------------- 
 

 
 اڵت ڕابوون رۆژهە ستنووسێكی نوێ دە

 
  هایە وە  شانامە و م رۆستە بڕێ دە رهاد فە ری سە
  دایە مە شاخی دڵی  لە وینێك ئە  تڕاژیكە چ
 

 دوا دە  وە سروودێكە  بە دێوێك  كە بوو م وتە حە خانی
  چیایە رزایی بە  لە چاوی رووی  شیرنە و ئە ڵ گە لە
 

 رۆژێك  كە بوو ك نیگایە رووباری ری فتە دە بێستوون
  بایە شە رە ی ڕگە شە  نە بوو ستی مە و ر زبە رە تی خێوە
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 دێرین مدمی دە اڵی قە  كوردانە یی شانامە یتی بە
   خوایە تی ئایە كچێك باڵی  لە گە دیوانی شێعری

 
 مێژووی  لە بێ پڕ پڕ  كوڕە چی ی بزە جوغڕافی بێ دە
 اڵیە قە دە النی مە  شۆڕە دڵی خشی نە رێك یكە پە
 
 مڕۆ ئە داسنی چیای  شنی چە ڕێك مە بانە تێ یوە گە
 رایە سە لە وینی ئە وزایی سە شۆڕشی وان یدە سە
 

 رهاد فە قاتڵی دا وشە رزی وە  بە برێ رانە  باشە
 دوایە كوو تاوە  غە دە قە... جینایی فیلمی... نوێ ساڵی

 
 ٢١٢١ی ئەپریلی ٢

 
------------------------------------------------- 

 
 اڵت ڕابوون رۆژهە  وە ڕانە رێك بۆ گە فە سە

 
  بارانە نگاوی هە و تۆ جوانی  قامە، شە و لە من شی بە
   !خیابانە و لە ڕژێ دە  پایزە نا دە!  بە هارم بە
 
 ی سبحە چون ، ئێستە وێنی هە  بێتە ت بزە دوایین ڵێم دە
 رزانە بە  شاخە و ئە ر سە لە تۆ، یادگاریی نووسم دە
 
 ون پڕدا،  لە هاواری ژمێرێ دە ك؛ زیندانییە كوو وە

  یانانە بە نگیی، دڵتە كاتی خۆرنشینی بژاردم
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 ك ینێیە سبە بێڵم، جێ  بااڵنە و ئە ستی بە بون بێ دە  
  ئاسمانە رچی هە نا، خۆم كۆاڵنی ری وبە ئە دروشمم

 
 ی كرێكارە و ئە ك وە ك، یە ئێوارە بم نە ئاوا تا هە
  ژانە ڕی وپە ئە ی ژوانگە   ، نیایە تە یی وێنە ئاسۆی  كە
 
  بە تاوم هە رمێن گە تا هە و ئاسۆمدا  لە ڵبێ هە  رە وە
 زستانە ردێڕی سە ر هە  كە ساڵێكی،  لە رچین دە  رە وە
 
 ل گە ژانی رچی هە بنۆشین ین، كە ساز ك  پارتییە با ڵێم دە

  یارانە نە جێی كوێ ر هە  لە نوێ، رێكی نگە سە بنووسین
 
  تاكوو ژن، رزی وە و ور هە و چۆم ستی دە لە ست دە ستی، مە بە

 ئینسانە رچی هە   ینە بگە جوان، رسنووری سە   بچینە
 
 ك ریایە دە  لە روو بین؛ تۆ و من ئە و قام شە رۆژێك، بێ دە
 !نیگابانە چی ،"بانی شارە چوارڕای"  لە بێتێ ی بزە
 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ٧
 

------------------------------------------- 
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 اڵت ڕابوون رۆژهە - تی یارمە
 
 ئێوارێ نیگات بوو، ینی هە پڕی كانت ستە دە
 !جارێ من پڕم نیایی تە  لە  كە دی؟ چی می خە
 

 ون وزایی سە  لە ساڵێكی، ڕی پووشپە  تە بوومە
 نابارێ و كا دە شتێكی گە  زڕە  ورە، هە وی ئە
 
   دایە كاتم وی ئە زامی  لە بوو، ون رێك نجە خە
 وگارێ شە نی مە تە پڕ ، منە ستی مە و گۆ  دێتە

 
 هار بە نگاوی هە و ك رێیە ی، سبە ئازاری و من

 رێبوارێ ی بزە  لە چاو ز، ڕە وە و سست كان جادە
 
 نیگات كاتی موو هە بێ، دی كی یە فتە حە با  رە وە

 !یارێ بن، چیا سپێكی دە موو هە كانی؛ ڕۆژە
 

 خماخێ چە روو گە شینكی ڵبگرین، هە  وە پێكە
 خوارێ النی مە  لە روو یاڵ، خە بۆری شین سواری

 
 رێ ی فانووسە موو هە و لە ین، بكە  كۆوە تی یارمە
 رووبارێ م دە  لە و وال ئە لی كە تا خۆر،  لە پڕ
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 بڵێین ورۆزی نە كچی و بژین رووناكی كوڕی
 نارێ ی هە و و كە  خاسە وای هە  لە الوژێك؛ ڕە گە
 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ١٧
 

--------------------------------------------- 
 

 نهێنی
 

 ساوی و هممەتاو نیگای تیشكی شیە ئه بەیانی
 خاوی هەوری تاریكی ئاسۆی لە دەركەوت كە
 
 كممرد خۆی سەیری ئەوەندە هەتاوا ئاوێنەی لە

 چماوی تیشكاوێمممممممممژی لە تیرێژ تەقیوە دڵی
 

 دادەمركێممممممم  بداتمممێ لێمموم ماچی لە  قومێ
 الوی سممممممممممممەوزی بەهاری لێم ئیتر  ناكەوێ دوور

 
 لێمممموی لە سەوز بزەی پەلكی  نەژاكێ بۆوەی

 نماوی داوە حەشممممارم وشەمدا فرمێسكممی لە
 
 كۆتمممرێكن شێمممموە چ وی راوكەری مەمكی دوو
 راوی و داو جەغممممزی لە  نابمممێ نەجاتی دڵ كە
 

 رازدەڵێنم خەمینمممممی شێعمممری چڕاژاوی دڵی
 شمممممكاوی قەولی لەگەڵ  دەكرێ چارە  ماچێ بە
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 7111ی گەالوێژی 71
 

 هەیە فۆلكلۆریشدا لە. دەدەڵێنێ ئاو كووپە چۆن وەك. دەیدەڵێنێ دەكا، ئاشكرا خۆی ڕازی واتە ڕازدەڵێن،: ڕازدەڵێن
 

 دەیشەكێنێ با وەختێ پەشمینە دەسرە وەرە دە
 دەدەڵێنێ خوێن جەرگم چاوی، بە كەوتووە چاوم

 

 ٢١٢١ی ئەپریلی ١٨
 

---------------------------------------------- 
 
 

 چرادزەكان
 

 خاكەڕاییتان پەیڤی لە هەڵدەستێ، بێزم بەڕاستی
 خوداییتان تۆپی و تڕ ژێریدا لە دەیبینم كە
 

 چەندە كفن، بێ شەهیدم الوی دەمەی ئەو دەنێژرێ
 دڵنەواییتان و گرین و قەستینە ئاخی دزێوە

 
 دەیدۆشن كە ئێوەن و مانگایەكە نیشتمان لەالتان
 براییتان سفرەی سەر لە جووتن هەبێ شیری هەتا

 
 هەستن خەڵكەوە خوێنی بە سەرخۆش و دزی شەوتان چرای
 شاییتان و بەزم بگێڕن كااڵن و كوڕ تەرمی سەر لە
 

 شاعیر و نووسەر زمانی ببڕن و بشكێنن قەڵەم
 مەراییتان و پەند درۆی دا، قاوی لە و هات ئەگەر
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 هەڵدەستێ اللە سینگی لە ئاهەی دووكەڵی ئەو نێو لە
 وەفاییتان بێ بیری لە قاقایەك، دەنگی دەبیسم

 
 بۆیە پێكەنین تیرێژ بە نەزانیدا تاریكیی لە

 دڵنیاییتان داخی لە ئەمڕۆ ئەدا هێڵنج وشەم
 

 ٢١٢١ی مای ١١
 

-------------------------------------------- 
 

 بۆ مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
 
 مەدا خەباتی گەرمی كۆڕی لە

 ماندوونەبوونی هێمای و پێشەنگ
 ڕزگاری سووری ڕێگای پێشمەرگەی

 پیرەگەردوونی شانازیی مایەی
---- 
 بەحرانم و بەژ پادشای دەكەم هەست
 سەرم تاجی بە بێ ڕێگەت تۆزی
 بڕشتە بە هێند قەڵەمت چەكی
 بەرم بۆ سوژدە سەدجاری دەبێ
---- 
 سرەوتن بەبێ خەبات دەیە شەش

 تینی و بەگوڕ الوێ وەك ئێستاش
 دەوێ هێندەم هەر ناڵێم نووح عومری
 ببینی خاكت و گەل ڕزگاریی

 
 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ١٥
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 دەزگای ڕۆشنبیریی جەمال عیرفان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئێمە وەرگێڕی وەها هەڵدەبژێرین
 

 زمان پاراو و بەسەلیقە/ ڕەسووڵ سوڵتانی 
 

 کە بەکموردی کمرد چیخمۆڤی ئمانتۆن ڕووسمی نماوداری نووسمەری کمۆبەرهەمی عیرفمان جەممال ڕۆشمنبریی دەزگمای ڕابردوو ماوەی
 سمممەخالین دوورگەی یاداشمممتی دووبەرگمممدا، لە شمممانۆنامەکان چوابەرگمممدا، لە کمممۆچیرۆک) بەرهەمەکمممانی لە بممموون بریتمممی

 ئەم نامەکمانی تەنها مابوویەوە ئەوەی ناوازە، جوانی بەرگی حەوت لە هاتبوون پێک بەرهەمانە ئەم سەرجەمی( لەبەرگێکدا
 کۆتمممایی بەرگەی سمممێ ئەم نوێمممدا هەوڵێکمممی لە خۆشمممحااڵنە دەبینێمممتەوە، بەرگمممدا سمممێ لە خمممۆی کە نممماودارەبوو نووسمممەرە

 ڕەسممووڵ بەتوانمما وەرگێممڕی الیەن لە بەرهەمممانە ئەم سممەرجەمی دەبێممتەوە، بمماڵو بەمممزووانە و لەچاپممدراوە کۆبەرهەمەکممانی
 کوردی بە کراوە/  سوڵتانی

 
 لەبارەی ڕەسووڵ سوڵتانییەوە -

 
 (شاعیر و وەرگێڕ/ )رەسووڵ سوڵتانی 

 
 .  بوە دایک لە کوردستان رۆژهەاڵتی بۆکانی شاری نزیک گوندێکی لە ١٩٧٢ ساڵی *
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 .فارسیدا ئەدەبیاتی و زمان لە هەیە بەکالۆریۆسی* 
 . ئەدەبیە کاری سەرقاڵی مەوە١٩٩٥ ساڵی لە *
 بممماڵو ئەدەبیمممی بمممابەتی سمممیروان، ویمممرا، مەهابممماد، سمممروە،: وەک کوردسمممتاندا رۆژهەاڵتمممی گۆڤارەکمممانی و رۆژنمممامە لە *

 .کردووەتەوە
 كردووەتەوە باڵو چیرۆكی و شیعر و تەرجەمە و وتار كوردستاندا رۆژنامەی لە *
 رۆشممنبیریی و ئەدەبممی كمماری زمممانەوان و شمماعیر و وەرگێممڕ و نووسممەر وەك كوردسممتانیش باشممووری لە سمموڵتانی ڕەسممووڵ *

 و خەبممات رۆژنامەکممانی و بیمماڤ و ئاینممدە ،٢١ گۆڤمماری واتە، وێممران، ئایممدیا، رامممان، کمماروان، گۆڤارەکممانی لە و كممردووە
 . بووەتەوە باڵو بابەتی بەردەوام دا جاران راپۆرتی کوردستان و ئازادی ئااڵی و چاودێر و نوێ کوردستانی

 
 دەرهێنەروسمیناریۆی کاری هاوکات نایابە و جوان تێکستێکی چەند خاوەنی مندااڵنیشدا شیعری بواری لە سوڵتانی ڕەسووڵ *
 .کردووە مندااڵن گۆرانی و کلیپ بۆ
 
 بمماڵو و چمماپ و کمموردی زمممانی سممەر وەرگێممڕاوەتە فارسممییەوە زمممانی لە کتێبممی ٢٧ کانی شممیعرە کممۆی  لە  جممگە ئێسممتاش تمما *

 :لەوانە بوونەتەوە
 
 (دۆراس مارگریت نووسینی) ژان رۆمانی -١
 (کوردستان کۆماری لەسەر کتێبێکە) رابوون پێشەوای -٢
 رۆژئاوادا سیاسیی فەلسەفەی لە ژن -١
 (میل ستیوارت جۆن نووسینی) ژنان کۆیلەکردنی -٤
 رۆسۆ ژاک ژان/  ئێمیلی -٥
 کامۆ ئەلبێر/  تاعوونی -٢
 (.کوێستان دیوی و ئە) ناوی  بە کەمال یەشار بەرگیی سێ رۆمانێکی -٧
 (ئابادی دەوڵەت مەحموود رۆمانێکی) ل گوزە ختم بە ی کە ئاسکۆڵە و سەفەر -٨
 (داوەتەوە بوناپارت ناپلیۆن ژیانی نهێنییەکانی لە ئاوڕی رۆمانێکە) هەڵۆ سێبەری -٩
 (رووسیا سیاسیی مێژووی)  پووتین بۆ  وە لینینە  لە -١١
 (مێژوو) نتی بیزە ئیمپراتۆریی -١١
 (مێژوو) راست ناوە کانی دە سە کۆتایی -١٢
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  یە رە الپە ١٥١١کە( مال شارکە یە رۆمانێکی) ئاقچاساز ئاغاکانی -١١
 (رۆمان) کابول کیژانی -١٤
 فیمینیزم -١٥
 (کۆچیرۆک) ماچ و نان -١٢
 (کامو لبێر ئە. رۆمان) وتن کە -١٧
 (رۆمان) شق عە م کە یە -١٨
 (رۆمان)  ئاسییە -١٩
 (مال کە شار یە/ رۆمان ) یاخی -٢١
 الفاوەبەهارییەکان -٢١
 نووسیندا ژووری لە سەفەر -٢٢
 مەڕەکێوی راوی -٢١
 هەقایەتاندا و کتێب لە بەهلوول -٢٤
 پەتییەکان پێ -٢٥
 گاوان -٢٢
 (ماچ زیارەتی) شیعری دیوانە -٢٧
 عیرفان جەمال دەزگای/  گەمژەیی مێژووی -٢٨
 دەبێمتە بەمەش کمردۆتەوە بماڵوی و چماپ عیرفان جەمال ڕۆشنبیریی دەزگای کە/  چیخۆف ئانتۆن بەرهەمەکانی سەرجەم -٢٩

 .کوردی بکاتە نووسەرە ئەم بەرهەمەکانی سەرجەم کە دەزگا یەکەم
 

 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ٢
 

-------------------------------------- 
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 :بەشێک لە بەرگی یەکەمی کتێبەکان
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 عەبدوڵاڵ حەسەن زادەبۆ مامۆستا 
 

 مەدا خەباتی گەرمی كۆڕی لە
 ماندوونەبوونی هێمای و پێشەنگ

 ڕزگاری سووری ڕێگای پێشمەرگەی
 پیرەگەردوونی شانازیی مایەی

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەحرانم و بەژ پادشای دەكەم هەست
 سەرم تاجی بە بێ ڕێگەت تۆزی
 بڕشتە بە هێند قەڵەمت چەكی
 بەرم بۆ سوژدە سەدجاری دەبێ
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 سرەوتن بەبێ خەبات دەیە شەش
 تینی و بەگوڕ الوێ وەك ئێستاش

 دەوێ هێندەم هەر ناڵێم نووح عومری
 ببینی خاكت و گەل ڕزگاریی

 

 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ١٥
 

------------------------------------------------- 
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