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د ممه  محه مر قازی  نه وای  پشه ی تنامه سیه وه  

دا  ژیانی آانی  دوا ساته له  

  

  الرحمن الرحیم الله بسم

 دوایین  وام له! م آه  زوم لكراوه ته میلله, آانم ش خوراوه برا به! آانم زیزه و برا عه رۆه
 خوا چیتر   خاتری رن به وه, م آه آتان ده یه ند ئامۆژگاری چه, دا  ژیانم آانی ساته

 ر دوژمنی رابه  به له, ن  بده آتری یه و پشتتان وه ك بگرن ن؛ یه آه  مه آتری  یه تیی دوژمنایه
 نده وه ر ئه دوژمن هه, فرۆشن  دوژمن مه  به  خۆرایی خۆتان به, ستن و زام بوه زۆردار
ر   هه ؛ له دا نایه  پتان یی زه ت به و قه آا  ده ج جبه  خۆتان پ تا آاری,  وێ  ده ی ئوه
. ت لتان نابوورێ قه,  دا ب لك هه  

ر   هه وتنی رآه  سه مزی یین؛ ره زه به زۆردارن؛ ب, زامن,  آورد زۆرن لی  گه دوژمنانی
تك  ر میلله هه.  ته  میلله واوی  ته ؛ پشتگیریی آبوونه و یه آگرتن یه, ك یه وه ته و نه ل گه
هیچتان !  آورد لی  گه ئوه,  ب  ده  دوژمنانی ستی م ژرده ر ده هه,  ب  نه اییب و ته تیی آیه یه
 ؛ له و لھاتوویی ت و غیره تی  پیاوه كوو له به,  متر نیه  آه ویه  زه م گۆی ر ئه  سه النی  گه له

 نه دوژم  چنگی  له  آه ی تانه و میلله ئه.  پشترن  رزگار بوون له ی النه و گه زۆر له
,   خۆیان رزگار آردوه ی وانه م ئه ن؛ به ك ئوه وه, آانیان رزگاریان بوو زۆرداره

چیتر ,  وی  زه  رووی النی موو گه آوو هه ش وه ؛ با ئوه بووه دا هه  نوان تییان له آیه یه
 فرۆشتن به و خۆنه بردن ك نه یه  به سوودی و حه آگرتن  یه ر به بن؛ هه ست نه ژرده
.توانن رزگار بن مان ده آه وه ته  نه  دژی نان لهدوژم  

ومك  و قه سته و ده نگ ر ره  هه  آورد له خۆن؛ دوژمنی  دوژمن مه چیتر فریوی! براآانم
دا؛  آوشت ده آترتان به یه به, ناآا ؛ روحمتان پ ویژدانه ب,  روحمه ب,  ر دوژمنه هه, بت
 آانی موو دوژمنه ناو هه آا؛ له آترودا ده گژ یه وفل به و ف  درۆ ؛ به ن ر ده به ماحو وه ته
و  ناستر و خوانه لعوونتر و مه موویان زامتر  هه م له جه  عه دوژمنی,  آورد لی گه
  درژایی ر به ؛ هه وه ست ناگته  آورد ده لی  گه ر به رانبه  هیچ تاوانك به ؛ له ییتره زه ببه

, ن ماشا آه ته.  تی یه و هه بووه  هه داری  ریشه ی و آینه ز ره غه, د آور لی  گه ڵ گه مژوو له
ر  وهه ؛ تا جه  بگره وه  شكاآه  سمایل ئاغای له, تان آه له  گه  پیاوانی وره  گه واوی بوانن ته

 موویان به ر هه هه,   دیكه ندین مرۆڤی و چه ند و چه نگور  مه  ئاغای مزه و هه  برای ئاغای
,  ردانه و ئینجا زۆر نامه وه  پشت آردنه كیان له و خه وه ئارامیان آردنه, نفریودا

  خری تی م نییه جه  گویا عه و قورئان فریو دان آه  سوند یان به وانه موو ئه آوشتیانن؛ هه
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 و به ڕه  خۆش باوه ر آورده م هه به, آات دا ده ڵ گه یان له و چاآه یه دا هه یان  گه له
  تا ئستاش به چی  هناون؛ آه  پ ڕی و باوه  خواردوه م فریوی جه  عه و سۆزی سوند
و  و ئه و واده  سوند م به جه  تاآوو جاركیش عه یدیوه س نه آه,  مژوو درژایی

 ج  آورد به ڵ گه  له آانی و واده بكا  پ فای وه,   داوه  آوردی رانی  سه  به  آه ی یمانانه په
,   ئوه ی  چووآه آی آوو برایه جا وا من وه.   بووه وف و ف  درۆ مووی ر هه ؛ هه ن یه هبگ
آتر   یه ت پشتی و قه آتر بگرن یه: م  خودا پتان ده بۆ خاتری,  خوادا  رگای له
 به.  آردوه  ت هری  ژه دیاره,  نگوینتان بدات م هه جه ر عه گه دنیا بن ئه. ن ده رمه به
  قورئانی ست له زار جار ده ر هه گه  ئه خۆن؛ آه م فریو مه جه  عه  درۆی نی و به وندس

آوو فكتان  تاوه,  یه  ئوه  فریودانی ستی به دنیا بن مه, بدا نتان پ و به پیرۆزیش بدا
بكا لـ.  

پتان , م آه تان ده ئامۆژگاری وره  گه  خودای  خاتری دا به  ژیانم آانی  دوایین ساته وا من له
و  گیان و به ر  سه به, ستم هات  ده  له ی وه  من ئه  آه زان  ده و خوا بۆ خۆی م ده

.  آردوه درغیم نه,   ئوه  راست نیشاندانی ی و رگه و رنونی  ئامۆژگاری به, تكۆشان
  چیتر فریوی نم آه یه گه دیسان پتان راده, دا و بارودۆخه و له دا و ساته ئستاش له

. ن آه آانیان مه و سۆزه ن و به  قورئان دان ست له و ده  سوند ڕ به و باوه خۆن م نه جه عه
 ڕیان به  باوه و نه یه ر هه مبه و پغه  خوا ڕیان به  باوه و نه ناسن  خوا ده م نه جه  عه چونكه
,  آوردن  آه ی وه ر ئه به ر له  هه وان ئوه  ئه  الی له.  یه و آیتاب هه و حساب ت  قیامه رۆژی

و گیانتان بۆ  و ماڵ ر بۆ وان دوژمنن؛ سه, حكوومن و مه تاوانبار, با موسمانیش بن
 و دوژمنه ست ئه  ده  به و ئوه بوو من بۆم نم وانه به, زانن  ده زای  غه و به ه وان حه ئه

,  وه  پیاوانمان آردۆته وره و گه ابردوو ر زۆر جاریش بیرم له,  بھم ج  به وه شانه ده
 یدانی  مه  له چونكه, و آوشتوویانن  گرتوویانن و حیله و درۆ و سوند  فریو م به جه  عه آه
و   درۆ ناچار به, ستن دا رابوه ریان رانبه  به  له یان توانیوه و نه ستان وه ردیدا پیان نه به نه
ف یان خه  هه وف ه شتوویاننآو, تاندوون.  

م  ؛ به آردوه مان نه جه  عه ڕم به تیش باوه بیر بوو؛ قه موویان له  ر هه وانم هه من ئه
 و به  نامه یان به و راسپارده م ندین جار وه  چه یان بۆ ئره وه ڕانه  پش گه م له جه عه

  آه وه و بۆره جار زۆرآ  یه یمانی و په ن   به  دانی و فارس به  آورد  ناوداری سی  آه ناردنی
 ت دۆپك خون له نانه  نین ته و ئاماده یه   خریان هه تی  نیه  و شا خۆی م جه  عه تی وه ده

. آوردستان بژێ  

و   هۆز  رانی ر سه گه بینن؛ ئه  خۆتان ده  چاوی آانیان به نه  به نجامی  ئه ئستا ئوه
, فرۆشتبا م نه جه  عه تی  حكوومه و خۆیان به آردبا تیان نه آانمان خیانه  آورده ته شیره عه
.هات ده ر دا نه سه  به  مان وای آه و آۆماره  و ئوه  ئمه  
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 آورد  تی  میلله ی  ئمه چونكه, آانتان بخونن با منداه:  یه وه تم ئه سیه و وه ئامۆژگاری
  آاروانی  له ی وه ؛ بخونن بۆ ئه ب ئیلال خوندن نه,  متر نیه  آه  دیكه تانی  میلله هیچمان له

.   دوژمنه ی  آوشنده آی ر خوندن چه هه, ون آه الن دوا نه گه  

ر  سه ؛ زۆر باشیش به واریتان باش ب و خونده آگرتن و یه بایی ر ته گه و بزانن ئه دنیا بن
,  آانم چاوتان بترسو ئامۆزا و برا  من  آوشتنی  به  ناب ئوه, ون آه رده دا سه دوژمنانتان
ن؛ تا  خت بكه به[  خۆیان گیانی]دا  و رگایه  له آوو ئمه  وه ی  دیكه سی  زۆر آه ب هشتا ده

.ستتان به و مه  ئاوات نه گه ده  

.برن ین ده  به  له و دووڕوویی  ف ر به  هه  دیكه سی ش زۆر آه  ئمه  دوای دنیام له  

ش   ئمه له, مان جه  عه وفی  ف  داوی ونه آه ش ده  ئمه  دوای  له ی وانه لهدنیام زۆر 
 ت بۆ دسۆزانی و عیبره ند  په  ببته  ئمه م هیوادارم آوشتنی به, بن و لھاتووتر ده زاناتر
ر  هه, ن  داوا بكه وره  گه  خوای  له  آه یه وه  ئه م بۆ ئوه  دیكه تكی سیه وه.  آورد لی گه
 وره  گه ؛ دنیام خوای و بۆ ب  ئه آتان له آۆمه,  آرد له و گه  ئه رفرازیی آتان بۆ سه چیه
: م دا ده م  وه له, وتم آه رنه  بۆ من سه ی  بن ئه نگه ره. آا آتان ده و آۆمه خا رتان ده سه
 ئستا وا   آه تره وره  گه وه وتنك له رآه و چ سه تك وتووم؛ چ نیعمه رآه  من سه و خوایه به

, نم ودا داده  ئه  پناوی و گیانم له و ماڵ ر سه, دا م آه و وته ت و میلله ل  گه ی  رگه من له
  له رگك بمرم آه  مه ر مردم به گه ئه, زووم بوو  ئاره وه  دمه ن من خۆم له ڕ بكه باوه

 رگه و مه روو سوور بم؛ بۆ من ئه, اد م آه ته و میلله ل و گه  خوا سووی و ره  خوا حزووری
. وتنه رآه سه  

 ندامانی دا ئه وه  ماه آوو له ر وه ؛ هه موو آوردكه  هه آوردستان مای! آانم ویسته خۆشه
, سپرن ده  پ ی و آاره ئه,  یزان دا ده ك یه وه و آرده  آار ر جۆره  هه س له ر آه  هه و ماه ئه

ر زانیتان  گه ؛ ئه یه و ماه ر ئه آوردستانیش هه,  نیه  پ ی چاوچنۆآی س مافی ئیتر آه
رد   به ئیتر ناب. ڕن با بیكا  گه ؛ لی ست دێ  ده  له  آاركی و ماه  ئه ندامانی  ئه سك له آه
 ی وره  گه تیی رپرسیاره  به  ئوه آك له  یه  دگیر بن آه وه  به و ناب ر ری  سه نه بخه
 دیاره, با  ده ی ڕوه و به سك  آه ر شانی  سه وتۆته  آه وره  گه ر آاری گه ئه.  یه وه سته ده به
. یه دا هه رآه و ئه ر ئه رانبه  به له[  ی]تریش  وره  گه تیی رپرسیاره و به زان  ده لی  

 تیی هرپرسیاری ر من به گه و ئه  ده  له ی ؛ دوژمن آینه ر چاآتره ت هه آه  برا آورده دنیابه
  ناب بۆیه. ستام وه ده دا رانه  سداره ژر داری ئستا له,  بوایه  نه رشانی  سه م له وره گه
ر  ك هه نه, یاند گه ده  نه ج یان به  ئمه رمانی  فه ی وانه ئه. دا چاوچنۆك بن آتری  یه ڵ گه له
 ی وه ر ئه به له, آردین هتییان د  دوژمنایه واوی  ته كوو به به, آردن  نه ج رمان جبه فه

,  خۆیان و مندای نو ماڵ وان له ئستا ئه,  زانی  خۆمان ده كی  خه تكاری  خزمه خۆمان به
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  ژر داری وا له, ت  میلله تكردن به  خزمه  ناوی  به م ئمه به, ودان  شیرین خه له
ر  گه م؛ جائه آه واو ده  ته یه امهت ن سیه م وه  ژیانم به آانی ریكم دوایین ساته و خه ین سداره
 ناو   له ك ئوه ئستا منیش وه,  بووایه ر شان نه سه م له وره  گه تی رپرسیاره منیش به
 خۆم   ئامۆژگاریتان بۆ دوای  آه ی وه ئه, بووم ودا ده  شیرین خه  خۆم له و مای خاوخزان

 سكی ر آه گه دنیام ئه,  ر شانمه سه  له آه  ی تیانه رپرسیاره و به  له آكه ش یه مه ئه, م آه ده
  شونی و له ئستا ئه,  گرتبا  خۆی ستۆی ئه  وه  منی آانی یه تیی رپرسیاره ؛ به  ئوه  له دیكه
 تی رپرسیاره  به  پی و به  خودا تی زایه  ره ستی به  مه وا من به. بوو  ده  ژر سداره من له
) امر بالمعروف(دا   چاك  آاری  رگای و له ل  گه تكاری زمه خ آوو آوردكی وه, رشانم سه
 واوی  ته و به ربگرن ت وه ودوا عیبره مه  هیوادارم له م آردن آه ند ئامۆژگارییه و چه ئه

.ون رآه دا سه ر دوژمنانتان سه  به وره  گه  خوای  هیوای به. آانم بگرن  ئامۆژگارییه  له گوێ  

 و )خ.د(ر  مبه و پغه  خودا رستنی و په )  من عندالله ْماجا (و  خودا ڕتان به ـ باوه١
. و ب  پته  ئایینی رآی  ئه یاندنی جگه به  

آتردا  ر یه رانبه  به شیاو له  نه آاری, دا بپارزن  نوان خۆتان  له بایی و ته تی آیه ـ یه٢
.دا ت آردن مهو خز تی رپرسیاریه  به ت له  تایبه بن؛ به و چاوچنۆك مه ن آه مه  

 دژمنان  متر فریوی  آه ی وه ؛ بۆ ئه وه ره  سه رنه  زانیاریتان به ی و پله و زانست ـ خوندن٣
.بخۆن  

و  ند هۆ  چه  به چونكه, م جه  عه  دوژمنی ت به  تایبه به, ن آه  دوژمنان مه ڕ به ـ باوه٤
مژوو .  ایینتانهو ئ و نیشتمان ل  گه دوژمنی,  یه  ئوه م دوژمنی جه  عه رگاوه
 و له تانكوژێ مترین تاوان ده  آه و به یه هانه  به  آورد به وام له رده  به  آه تی لماندویه سه

. وه ست ناگیته  آورد ده ر به رانبه هیچ تاوانك به  

 چونكه,  دوژمن فرۆشن به  خۆتان مه م دنیایه  ئه تی  قیمه  ب ند رۆژك ژیانی ـ بۆ چه٥
. ڕ پكردنك نیه  هیچ باوه ی و جگه ژمنهدوژمن دو  

 چونكه,  و نامووسی و مای  گیانی و نه  سیاسی تی خیانه نه, ن آه  مه آتری  یه ت به ـ خیانه٦
تكاردا   خیانه  رووی ت به خیانه,  و تاوانباره و مرۆڤ سووك  خودا تكار الی خیانه
. وه ڕته گه ده  

 هاوآاری, نجام بدا تكردن ئه  خیانه  ب  به  ئوه آانی  آاره  توانی  ئوه آك له ر یه گه ـ ئه٧
 ری سه آا له یان خوا نه, ستن  بوه خیلیدا دژی و به  چاوچنۆآی  پناوی ك له وه نه, ن بكه

.  بگانه  جاسووسی ببن به  
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؛  و قوتابخانه خۆشخانه و نه وت  بۆ مزگه دا نووسیومه آه تنامه سیه  وه  له ی و شونانه ـ ئه٨
. گیرێ رده وه و سوودیان لـ آرێ ن تا ده  بكه مووتان داوای  هه ئوه  

 ژر   له  دیكه النی موو گه ك هه ستن؛ تا وه وه و تكۆشان مه وڵ و هه بات  خه  له ـ ئوه٩
,  ب ر وتكو هه گه ئه,   دنیا هیچ نیه مای,  ب  دوژمنان رزگارتان ده پۆآی چه
موو   هه و آاته ئه,   خۆتان ب و هی آه و نیشتمانه و خاك ؛ ماڵ ب آو هه یه ستی ربه سه

. ب و نیشتمانیشتان ده و ئابوو ت وه م ده هه, ت روه م سه هه,  م ماڵ هه,  یه شتكتان هه  

 الیسك  ر آه گه م ئه ؛ به ر ب سه م له  دیكه قی حه,  ب  خودا نه قی  حه ـ من پم وا نیه١٠
  له با بچ,   هشتوه  زۆرم ج تی روه سه,   منه  الی م تا زۆر شتكی  آه له, وابوو

. وه  بگرته ری و وه واریسانم داوا بكا  

 خوا زۆر زوو  چونكه, ن آه ك مه  یه و زۆر له ون؛ زوم رناآه سه, گرن آتر نه  یه تا ئوه
و  ڕووخ زام ده, و زیاد م آه  ب نده  خواوه نی به  وه ئه, آا  ده و نابوودی با ین ده به زام له

. وه آاته ده  لـ  زومی ی خوا تۆه,  ب نابوود ده  

ك  وه, دا ر دوژمنان سه وتووتان بكا به رآه و خوا سه  بگرن گوێ  له وانه هیوادارم ئه
: تی رموویه  فه عدی سه  

 مراد ما نصیحت بود و گفتیم

تیمحوالت باخدا آردیم و رف  

ل و نیشتمان  گه تگوزاری خزمه  

د ممه  محه قازی  

  

 

" ئراندا م دادگای رده به  آورد له رۆك آۆماری سه "  آتبی رگاو له وه  

 دین ساح دره  به ڤكردنی رهه به


