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ندی آه ئاڵی  

  ل بناسين خۆرانی گه م خه
 

  
  !رگرم چۆن ناسی ر و وه ندی نووسه دپوور ناسراو به داشبه ممه ی محه زیز عه

   
ی آه  وه یه له چاو ئه نه و ئاوایه گچكه ئه. ی بۆآانه ئای آه ند گوندكی بچووآی ناوچه

آانی به  ره ربه شه له بهمی ی هه آه كه ی زانیاری خه رێ بوونی پله چوك بوو، به له سه
.  آانی شا دا بوو رمه آانی رژیم پاسگا و ژانده یه آان و ساواآی قه آمه ره دژی ئاغا چه

ن رژیمی  آانی له الیه ست آردنی رۆه ڵ گرتن و قۆبه ند له گه كی ئای آه ر بۆیه خه هه
  .هاتبوون و الیان سرووشتی بوو ڕا شاوه 

   
ق  مزانی نو م ده ناسی به ده پی خۆم نه واوی راست و چه تهئستا به .  بوو ١٣٤٣سای 

 و رۆژه ئه. وخورما شیرنن
كی  موو ماك دووآه ی هه بوو له آووالنه یا خوود رۆچنه نكی تری هه ند دیمه آه ئای
مان  نه. ر آرد بووین  یان له به رگی تازه رۆی ، جل و به و ئاسمان ده ره ت به تایبه
   ی پاش ٣جژنه ؟ و آام جژنه ؟ آاتژمرزانی بۆ  ده

 .ن آه ی ئاوای ڕا ده وه و خواره ره كه و به ر خه م زانی، هه نده وه ر ئه ڕۆ بوو هه نیوه
   
یری  زۆر به سه. په رزان بوو  نه و لدان و چه قه گریا ، راآردن به چه  ده س نه آه

ی   وه ورینگه بوویه و له ژر لوهست دا  آی فافۆنی ده یه تاوه   دایكم هاته پش چاو،
رم دا قیژاندی  وتم و به سه آه م چی بووه، فریا نه ویستم پرسیار بكه. یكوتا هات و ده ده

. قاند  كیدا تم ته منیش به دوای خه. ن  ده وه نوق و خورمات ده آانت هاتنه رابكه مامه
ك ماچیان  خه. ی زیندانزیو به ؟ ؟ س برا، س شری نه.! ! یشتم چ ببینم آه گه

 .بوو  ی تدا نه وره و بچووك نر و م ، بگانه آردن گه ده
  
م به  سك ، ده رد و آه كم بینی ،سوور و شین ، زه نگك خه موو ره مجار به هه ئه

ده  ستان بوو هه ی سۆرانی ده ر لفكه نین ، چاو به فرمسكی شادی ، به آورتی هه پكه
نج و الو  وه ، گه دته) دپوور ممه زیزمحه عه(زیز العه  بوون مهك دخۆش سوورا، خه

  .وه  شاد مامۆستایان دته
  

وه بوو  ره تیم به ال سه آی تایبه یه ی آه نیشانه روه زیز له به یشتمه مه العه من آه گه
  .  نك نوقی پدام  ند ده وه له ئامزی گرتم ، ماچی آردم و چه زووی ناسیمه

زیز له  ر باسی ئازایی مه العه آاندا باس هه جلیسه ی زۆر له ناوچه و مهآ یه بۆ ماوه
  :ولی هاوزیندانكی آه فه رمووی به قه. زیندان بوو 
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رز، منیش  وته ئه آه ده ویشتبا نه  دووقرانیت هه:  بالغكی زۆردا ده ره آورد له آاتی قه
  :م ده
ر  ر هه وته سه ویت ، بكه  رزی هه دهدپوور  ممه زیز محه شی عه ر له ر له سه گه ئه

  ن شونی تمه شی حه آی له جیه
  .   له زیندان داداغی ساواآی شایه 
  .وه ستی پ آرده زیز ده ال عه ڕ بوو، مه په  ساڵ هاتوو ت به

ی بۆ مندانی  ند له مای خۆی قوتابخانه آه ندی شا و ساواك له ئاوای ئای زامه ب ره
و  ڵ ئه تی آردن له گه وه دژایه ستی دایه ده. وه آرد رس وتنه ستی به ده دهوه  دێ آرده

ریانی   كیان له به آانی شا خه قه منییه چاو زه ی آه به پاپشتی ژاندارم و ئه ئاغا زامانه
و دیو  م دیو و ئه رزرانیان ئه ن وه زه ره ی به شیپی خه وانه نا ، ئه آان ده ند و ئاوه به
. ما  ند بوو زوم و زۆری ئاغاش برا و نه آه و له ئاوای ئای تا ئه  آورتی ههبه. آرد ده
   م آوا شا به

ندین جاسووس  پیالنیان بۆ دانا، چه. رزریان خۆش ویستووه و ئاغا رووناك بیركی وه
  .رخان آرد و ساواآیان بۆ ته

   
مجار  وتم ئه دواآه ی وهندیم بیست و بینی ، زیاتر زیزی داشبه ی عه ربرده م سه من آه ئه

ی  آه زانی ماموستام زۆر شتی بۆ باس آرد بووم ، سرووده وره ببووم شتم ده گه
یه  وهیان گۆرانی مگوته ر آرد بوو ده یالم پیت به پیت له به زا بۆ خوشكه له د جه ممه محه
ور و  ده...  ر بوون قاچاخچی پیان بوو دوو سیپ چایی  فه دوو نه(  ی  آه ر زاره سه
رام به دوای  گه. وه  گوته م زۆر به ئاسانی ده) مریكایی  ی ئه رمه ریان ل گرتین ژانده به

وت و هاو  رآه ی بۆم ده وه تا ئه دپوور و هه ممه رهاتی زیاتری محه ژیان و به سه
لی  ناف و خوا لخۆشبوان آاك سمانی عه رزان آاك مه به. وه  آانیم دۆزیه یه ندی به

ینی آاك  و آات به ئه( زاده ی ئلخانی و قاسم ئاغا و آاك سواره) لیار   سلمان عه(ئاغا 
ڵ مه ال  له زیندان دا له گه) ؟؟ !!چوو بوو  دی ئستا تك نه الح موهته سواره و آاك سه

نجه دانی  شكه رز قاسم ئاغا له زیندان به چاوی خۆی ئه زیز بوون و آاتك آه به عه
و رۆه  آانی آردنی ئه ره ربه آانی شا و ساواك و به لالده ستی جه هدپوور به د ممه محه
جلیسان باسی  آرێ له زۆر مه زیز ئازاد ده العه و له پش مه بین ، و ئه ره ده شه تكۆ

ندین ساڵ ئازاد بوونی  ی آه پاش چه وه بته هۆی ئه ش ده وه ر ئه آات و هه ئازایی ده
  .شت جژنی ئازاد آرانی بگرن رده ی سهآان ق ی فه زیز زۆر به العه مه

  
ی له و  آه له آانی گه ی رۆه وه دپوور له آاتی تكۆشان و وریا آردنه ممه زیزی محه عه

ریوان،بۆآان  ك ، تاران، سنه،مه وه ك گیراوه ر جارێ به بیانویه شارانه هه
ان ئیزنی پ نجام رژیم پاش ئازاد آردنی له زیند ر ئه راغه و سه  ،مههاباد،ورم مه
تا  ی به ژیان و خوندن داوه هه ران درژه نده ویش له هه وه آوردستان و ئه داوه بته نه
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بی و فارسی دا زاڵ ب و  ره بیاتی آوردی، عه ده ر زمان و ئه تی به سه توانیویه
  .ر بگرێ و ئستا ماموستای زانكۆیه له تاران ی وه آه  سه لیسانه

رگر،  ر و وه ندی موآری شاعر و نوسه اسراو به داشبهدپووری ن ممه زیزی محه عه
جیدخان له دایك  ك له چۆمی مه له  له ئاوایی حاجی١٣١٩حمان له سای  ستا ره آوری وه

و  م دێ بۆ ئه ی بۆآان له آانی ناوچه یه بووه و پاش زۆرآۆچ و ماڵ بار آردن له ئاوای
موو  ژیانی له  زیزیش هه وه و مه العه ته ند گیرساونه آه ی ی له گوندی ئا آه ماه دێ بنه

تا ئستا  ر بردووه، و  هه یی و دوور له آوردستانی ئازیز به سه زیندان یان له ئاواره
  !ر آوردی  وه سه ته رگراوه ی نوسیوه یا وه و آتبانه ئه
   

     
  )دی آۆر حمه شخ ئه(  دیوان و شرح حاڵ –١
  دار  چیرۆآی دار پیره–٢
  ڵ وزریان  ما چیرۆآی شه–٣
   آتبی رزمان وخاڵ دانانی رزمانی آوردی–٤
  دی هاتنی شعر و موسیقا تای به ره  سه–٥
  ند آه  شخ سۆفی ئای–٦
  جوید ی قورئانی پیرۆز و نوسینی ته وه ی آۆ آرنه رباره ك ده یه وه  لكۆینه–٧
  جویدی قورئان ت به ته باره  لدوانك سه–٨
  ورد یا ناوداران و زانایانی آوردوی آ وله ی مه  آۆنگره–٩

  !فارسی 
   فقه شافعی–١
   مجموعه قوانین ومقررات اوقافی–٢
  آداب ورسوم آوردان –٣
  ...بت واوقاف و شرحی  ثتاریخچه –٤
  قواعدالصرف ا لصرف –٥
   گردنبند مروارید–٦
   جبر واختیار–٧
  ...سیامندیه یا مقوالت عشر –٨
  حكمت وسیر ان در عالم رساله مختصرتاریخچه یه فلسفه و –٩
   رساله پاسخ به مقام استاد شیخ االسالم آردستان–١٠
    آتاب پژوهشی در باره جزری  –١١

  !  شعركی دا ئاوا دهندی له  داشبه
  ل ست هنانی آات و هه ده ل وه موو مافخوازی هۆز و گه هه
  ل رزیی آه روانن له به ل چاوه ۆی خرا له جوجك و مه هه
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  ستی ر هه ق باوته سه به ستی شه ربه ۆژی سهتاوی ر هه
  ستی ری خاتن له بن ده ستی ده وه ده ی چووه بته وه ئه

  زمانی ر له گاوانی  به پنووس و  به ئه ستن هه تۆه
  ر چاك و پیرانی نھانی چوونی سه گوتی نووسی به په

   
  

  آوردی٢٧٠٤آی                     مانگی  یه
*** 

هیدی له ریزی حیزبی   شه٦رگه و  پشمه١٤ی  ماه  بنه١٥ندی  آه ێ  ئایپویسته بگوتر
ی آردووه  آه وه ته گای نه ش به باره دمۆآرات دا پشكه  

  
     
  

  
  
   
  


