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 بەڵگەیەک بە زمانی مێدی 

 1دوکتۆر د. ن مەکەنزی 

 
ی ساڵی    ٢٢من بە هەڵکەوت تووشی ئەم وتارە کورتەی دوکتۆر مەکەنزی هاتم کە لە ژمارە  

 ی گۆڤاری "قوتابخانەی توێژینەوە ڕۆژهەاڵتی و ئەفریقییەکان"ی لەندەندا باڵو بۆتەوە.  1959
زمانی   یەکبوونی  تیئۆریی  ناحەزانی  لە  یەک  دا وەک  نێو کورد  لە  کە  مەکەنزی،  پڕۆفیسۆر 
کوردی و مادی ناسراوە، لێرەدا هەوڵدەدات پردێک لە نێوان ئەو دوو زمانەدا هەڵبەستێت و  
بڵێ ئەو زمانەی وا "شانیدزە"ی گورجی بە "مەرەکە" )مێدی( ناوی بردووە، کوردییەکی بێ 

هەڵو ئەو  توێژێنەرانی  خەوشە.  کە  ئەوەیە  ئەویش  و  دەردەخات  ڕاستییەک  مەکەنزی  ێستەی 
یا ڕەدکردنەوەی بۆچوونێک، بە شوێن بەڵگە و دەستاوێزدا دەگەڕێن.   ڕۆژئاوایی بۆ پەسند 
ئەوەی کورد بە درێژایی ساڵیان گوتوویەتی زمانی کوردی پاشماوەی زمانی مێدییەکانە، بە  

گە لە کورد خۆی، پەسندی نەکردووە؛ بەاڵم ئێستا بە  هۆی نەبوونی بەڵگەوە هیچ الیەنێک ج
پێچەوانە، هەر ئەوەندەی بەڵگەیەکی بچووک دەست کەوتووە، کەسێکی وەک مەکەنزی نەک  

 بەڵکوو بۆ سەلماندنی بە خەڵکی دیکەش بەڵگەی هێناوەتەوە!    ,گرتووەyهەر وەر
*** 

ئاماژە کردنە بە بۆچ وونی "شانیدزە"ی گورجی، سەبارەت بەم وتارە کورتە دەبێ بگوترێ 
هاوڕێ لەگەڵ ڕاستکردنەوەیەکی کارەکەی ئەو. وتاری شانیدزە سەبارەت بە دەستنووسێکی  
کۆنی ئەرمەنی سەدەی پازدەهەم نووسراوە کە دەبێ ئەویش لەبەر نوسخەیەکی کۆنتر کۆپی  

انی،  کرابێت. نوسخە ئەرمەنییەکە باسی چەندین چەشنە ئەلف و بێی زمانانی جیاواز وەک یۆن
سریانی، عەرەبی و ....هتدی کردووە و دۆعایەکیشی تێدا نووسراوەتەوە کە بە زمانی فارسی، 
لە  "مەرەکە"یە،  یان  مێدی  دەقە  ئەو  دەڵێ  مەکەنزی  نووسراوە.  مێدی  و  تورکی  عەرەبی، 

 
1 D. N. MacKenzie, “The language of the Medians”, B. S. O. A. S., Vol. XIX, 1959, PP. 354-
5 

 1959ی ساڵی  19د. ن. مەکەنزی، "زمانی مێدی"، گۆڤاری قوتابخانەی توێژینەوە ڕۆژهەاڵتی و ئەفریقییەکان، ژمارە 
 .5تا  354الپەڕە 
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تەواوەتی  بە  بۆچوونەکەی خۆی  ساغکردنەوە،  و  ئاڵوگۆڕ  هەندێک  بە  و  ڕاستیدا کوردییە 
 دەسەلمێنێ. 

گیوی  بەڕ نەمر  کوردستان'ی  'فەرهەنگی  سەرەتای  لە  موکریانی  کوردستان  دوکتۆر  ێز 
کە  دەردەکەوێت  وا  بەاڵم  دەکات  ئەرمەنی  دەستنووسی  هەمان  بە  ئاماژە  دا  موکریانی 
وشەی   ئەوەی  لەبەر  وەرگرتبێت  ڕووسی  وەک  دیکە  سەرچاوەیەکی  لە  بابەتەکەی 

نووسی ی  ماد=مار  وەک  ئەو  مەکەنزی،  ساڵی  ماد=مەرەکەی  و  نووسرانی    1414وە  بۆ  شی 
دەستنووسەکە دەست نیشان کردووە کە وردترە لەو ئاماژە گشتییەی وا مەکەنزی بە سەدە و 

 ساڵەکانی کردووە.  
هیوایە سااڵنی دواتر، لە بواری پەیوەندیی زمانی کوردی و مادیدا سەرچاوەی باوەڕپێکراوی  

ەی دەستکرد و تەزویری وەک شیعری دیکەش بکەوێتە بەردەست و ئیتر کورد بە بەڵگەنام
"هورموزگان ڕمان..." دڵ خۆش نەکات و نەوەکانی داهاتوومان ئەگەر ویستیان وەک مامۆستای  
نەمر تەوفیق وەهبی بچنە شەڕەجەنگی مەکەنزییەکانی دواڕۆژ، چەکی زانستییانەی بەهێزتر لە  

 پڕۆفیسۆر مەکەنزی: "دوو تەقەلالی بەسوود"یان بەدەستەوە بێت.  ئەوە دەقی وتارەکەی 
   ٢٠٠1بەهاری ساڵی 

*** 
خۆیدا "قەوقازستان"ی  وتاری  لە  بەیلی"  و.  "ها.  بەرەو    ٢، پڕۆفیسۆر  ]خوێنەرانی[  سەرنجی 

"ئەلف و بێی تازە دۆزراوەی ئەڵبانییە  ڕاکێشاوە کە لەژێر ناوی    3وتارێکی گرنگی "ئا. شانیدزە"
ۆڤارێکدا چاپ بووە کە بە داخەوە نوسخەی  ، لە گقەوقازییەکان و گرنگایەتییەکەی بۆ زانست"

  4لێرە دەست ناکەوێت.
ئەبووالدزە'وە 'ئای  لەالیەن  وونبووەکان،  وبێ  ئەلف  دەستنووسێکی    5دۆزرانەوەی  ناو  لە 

ئەرمەنی سەدەی پازدەهەمدا بووە، کە حەوت ئەلف و بێی جۆراوجۆری تێدا کۆکراوەتەوە، 
 یۆنانی، سریانی، التینی، گورجی، قبطی، عەرەبی و ئالبانیایی.  

 
2  Professor H W Baily, “Caucasica” ؛J. R. A. S., 4th Issue, 1943 

 1943، لەندەن 4پادشاهی ئاسیایی، ژمارە گۆڤاری ئەنجومەنی 
 
3  A Shanidze, “The newly-discovered alphabet of the Caucasian Albanians and its 
significance for science”. 
4   Izvesttija Instituta Jazika Istorii I Material’noj Kult’ury  imm. Akad. Marra Gruzinskogo 
Filiala Akademii Nauk SSSR (Tiflis), IV, 1938. 

 من گەلێک سپاسی پڕۆفیسۆر بەیلی دەکەم بۆ ئەوەی نوسخەکەی خۆی بە ئەمانەت پێدام. 
 

5 I Abuladze 
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"لە هەمان دەستنووسی ئەرمەنیدا دۆعا و پاڕانەوەی "خودای پیرۆز! ئەی پیرۆزی بەهێز! ئەی  
ۆ ئێمە چوویتە سەر خاچ! بەزەییت بەسەر زەویدا بێت!" بە خەت و زمانی  پیرۆزی نەمر کە ب

جیاجیا پارێزراوە و دەگوترێت دەقی یەکێکیان بە زمانی مێدی )مەرەکە( بێت....؛ دەقەکانیتر  
 ، سریانی، فارسی، عەرەبی و تورکی نووسراون."  6بە یۆنانی

دی" واتای زمانی کوردان بداتەوە  هەر بە ڕوانینێکی سەرەتایی چاوەڕوان دەکرێت "زمانی مێ
کە تاقە نەتەوەیەکی بەرچاوی ناوچەکەیە وا ناوی ]لە دەستنووسەکەدا[ ئاماژەی پێنەکراوە.  
لەبەدەستدایە.   کوردییمان  دەقێکی  بێگومان  کە  دەکات  دڵنیامان  شانیدزە  قسەی  هەروەها 

واهەیە لە نێوان و    15شانیدزە سەلماندوویەتی کە دەستنووسەکە لە نیوەی یەکەمی سەدەی  
دا لەبەر نوسخەیەکی گەلێک کۆنتر هەڵگیرابێت کە ]ئەو نوسخە کۆنترە[  1446تا    1439سااڵنی  

 خۆی لە فیئۆدۆزیای کریمە )قرم( ەوە ڕاگوێزراوەتە ئەرمەنستان. 
بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە کۆنترین شوێنەواری ئەدەبی کوردی کە تا ئێستا لەبەردەستدا بێت، 

کۆچی    ٨ی زایێنیدا 14٨٠کە واهەیە شاعیرەکەی لە دەوروبەری ساڵی    7مەالی جزێرییە دیوانی  
دوایی کردبێت، ئەو چەند وشەیە ]ی شانیدزە[ لەو الیەنەوە بایەخدارە کە دوور نییە کۆنترین  

 ]دەقی[ تۆمارکراوی کوردیمان بۆ دیاری بکات.
چەشنایە هەندێک  لێرەدا  کە  بێت  سەرنجڕاکێش  کارێکی  بۆ واهەیە  دەقەکە[  ]ی  دیکە  تی 

ئەوانە لەبەر تەتەڵەی نایابی ئەو دەقانە نووسراونەتەوە کە   بەراوردکاری بخرێتە بەرچاو. 
لە وتارەکەی شانیدزە دا ڕاگوێزراون و هەندێک لێکدانەوەش کە لەگەڵ دەقەکان خراوە، 

ەکە، هەروەها  بەشوێن ئەوانەی شانیدزەدا هاتوون. لەوێوە دەردەکەوێت کە وەرگێڕاوە بنەڕەتیی
 لەبەر نووسینەوەکەش بۆ ناو پیتی ئەرمەنی بە سەرکەوتووییەکی ڕێژەیی بەڕێوەچووە. 

 
 فارسی 

 پئاکئی خودا، پئاکئی تەوا 
 نا، پاکئی بیمەرگ، ئەڤەر 

 خاچ شێدی بەهری ما. ڕەح 
 مەت کن ئەڤەر ما. 

 * پاکی خدا، پاکی توانا، پاکی بیمرگ، اور خاج شدی بهر ما، رحمت کن ]ا[ور ما.  
 

وتارە ئینگلیزییەکەی مەکەنزی دەقی یۆنانی دۆعاکەی تێدا چاپ نەکراوە بەاڵم دوای دەقە کوردییەکە ڕستەیەکی بە    6
 یۆنانی هێناوەتەوە. 

7 Ed. Martin Hartman, Der Kurdische Divan des Schech Ahmad, Berlin, 1904 
 161تا  155، الپەڕە 5٢19بڕوانە عالئەدین سەججادی، "مێژووی ئەدەبی کوردی"، بەغدا،   ٨
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 عەرەبی 
 قەدوس اللە، قەدووس 

 ئەلقادر، قەدووس مەیدوخ
 ئەلمەوت، ئەلەدی عەن سەلیپ، ڕە 

 حەمنا
 یخذوه >یأخذه< الموت، الذی انصلب ارحمنا-*قدوس الله، قدوس القادر، قدوس ما 

 
 تورکی 

 ی گوچ ئەری تنقری، ئەر 
 لو، ئەری ئەجەل سیز، ئیساکی 

 خاچە چختینک، ڕەحمەت 
 قەلگیل بیزە 

*ئەری تەقری، ئەری گویچلو، ئەری ئەجەل سیز، سیزە کی خاچە چیختین، ڕەحمەت 
 قەلگیل بیزە.  

 
 مێدی 

 پاکێژ خودێ، پاکێژ زەهم 
 پاکێژ وێ مەرک، کوی هات

 ی خاچێێ، ئەشکرمە، ڕەحمتئ
 ێ مە 

 
و بەم شێوەیە وەسفی    9دواییانەدا کەڵکی لە خودی ئەم دەقە وەرگرتووە پڕۆفیسۆر هینینگ لەم  

 کردووە: 
 "دیالێکتێکی باکووری ئێرانە، بەاڵم لە کۆندا پێشکەوتی زۆری نەبووە."
، بەراوردی  --کەرد -بێگومان بێگومان ئەو "ئەشکرمە"یەی هینینگ بە واتای "بۆ ئێمە" )> ئەژ

"ئەچ ئێد کرد" بە واتای 'لەبەر ئەو هۆیە'(، شێوازێک   بکە لەگەڵ فارسیی نوێی ]وشەی[ پارثی
کە ئێستا لە کوردستانی باکووریدا شوێنی خۆی داوە بە ژبۆمە، یان بونامە. بەاڵم وشەی هات 

 
9 Professor Henning, “Handbuch der Orientalistik, Abt. I: Der Nahe und der Mittlere 
Osten, IV. Bd: Iranistika, 1. Abachnitt: Linguistic”, Leiden-Cologne, 1958, 78. 
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بکە   بەراوردی  "هەڵواسران"ی ئەوی هەیە)"هەخت"ی کۆنتر،  لە  واتاکردنەوەیەکی ساکارتر 
 لەگەڵ "ئاهیخت"ی فارسیی نوێ و ...هتد(. 

 
 ٢٠بەشی  19بەراورد کردنی عیبارەتی "]ئینجیلی[جۆن"، ژمارە 

 (ئەوژی...لە کئوکی ئیسا هاتئە خاچکئرن 1
 1٠( ئەو ژیە یسووس لێ هاتە خاچکرن٢

 کە یۆنانییەکەی بریتییە لەم ڕستەیە: "ئەو شوێنەی ... کە عیسای لێ لە خاچ درا" 
باکووردا ئاسایی  کوردیی  لە  درێژ  مەجهوولی  ئەوە  بەوات   -لەگەڵ  خاچدان"،  لە  "هاتە  ای 

(. پاکژ، پاقژ بە واتای -گەتە-پیشاندەدات کە لێرەدا هەروەها فەرمانی "هاتن"مان هەیە )> ئا 
خاوێن و بێ خەوش و "زەخم" بە واتای "بەهێز"، وشەگەلێکی ئاسایی کوردی باکوورن. بەو  

 : پێیە بۆمان دەردەکەوێت کە دەقەکە دەبێ بە شێوەی خوارەوە بخوێنرێتەوە
 

 *پاکژ خودێ، پاکژ زەهم، پاکژ وێمەرگ، کی هاتەخاچێ،  ئیزکەرەمە، ڕەحمەتێ مە. 
 

هاتی )ه(   "کویە  بکرێتەوە:  تەرجەمە  نوێیە  بەم شێوە  لە خاچ درا  "ئەوەی  عیبارەتی  واهەیە 
 ko)سەلیب کرنێ"، کە تێیدا ئاوەڵناوی  ئیشارەی "یە" ئەرکی ئاوەڵناوی ڕێژەیی بەڕێوە دەبات.

ye)    وشەی کوی  واهەیە(koy)  ی ناو دەقەکە توخمی ڕێژەیی  /ی/ ]واتە[- y     هاوڕێ
  (kw)).تێدا بێت )کە ئەمیان لە فارسی نوێدا بریتییە لە "کوه"   (ko)لەگەڵ لەفزی تابیعی  کۆی  

11    
______________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
1٠   ( ئەرمەنی  بە خەتی  ئینجیل  تەرجەمەی کوردیی  لە  بێت.  ]وابزان  BFBS(  1وەرگیراو  بریتانیا  ڕادیۆی هێزەکانی  م 

 1911]؟[، قستنطنیە،  ABS(  ٢'(، ) Haineh)'وەرگێڕانی ستێپان، ئەرمەنییەکی خەڵکی هاینە  1٨57وەرگێڕ[، قستنطنیە،  
 Der Ghazarian and Abalahadian‘)  ,؛ Messra Amirkhanian مەسرا ئەمیرخانیان  )'وەرگێڕانی

دا باڵو کراوەتەوە.، بەاڵم   ٨7تا    ٨5ی گۆڤاری سروە چاپی ورمێ، الپەڕە   1٨٢ژمارە  م وتارە کوردییە، پێشتر لە  ئە   11
بۆ  دەکەم  دیمیتریا و کاک سەالح محەمەدیان  تایپ و خاڵبەندیی تێکەوتووە.  سپاسی خاتوو  لەوێدا هەندێک هەڵەی 

 تەرجەمەی دەقە یۆنانی و ئاڵمانییەکەی ناو وتارەکە؛ وەرگێڕ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یاداشتێک لەسەر شێوە زمانێکی کوردی، لقی ]شادیی[ کرمانجی

 
 نووسینی ]مێجەر[ ئی. بی. سۆن 

 
 

 سەرەتای وەرگێڕ 
بە زمان و کولتووری  چەڵەمەی زۆربەی هەرە زۆری ئەو  و  "تەنگ ئەوروپیانەی وا خۆیان 

فارسی  زمانی  شارەزای  بەاڵم  نەزانیوە  کوردییان  زمانی  ئەوەیە  کردوە  خەریک  کوردییەوە 
بوون؛ یا ئەگەر کوردیشیان زانیبێت، لە ڕێگەی فارسییەوە فێری بوون. جا نزیکایەتی ئەو دوو  

کردوون کە فارسی بە ئەسل و  زمانە و دەوڵەمەندی و دەسەاڵتداریی زمانی فارسی وای لێ
بنەما دابنێن و کوردی بە کلکی زمانی فارسییەوە ببەستن. نموونەی ئەو خەڵکانە زۆرن، لە 

  چارلز ڕیۆوە بۆ درایڤر و لەوەوە بۆ مێجەر سۆن و ئێدمۆندز و مەکەنزی.
 بۆ نموونە، مەکەنزی لە وتاری "باجەاڵنی"دا، باسی هەر کردارو ناوێکی باجەاڵنی کردبێت،

بەرانبەرە فارسییەکەشی بۆ داناوەو خوێنەر هەرگیز نازانێت ئەم کارە بۆچی کراوەو هێنانی 
نموونەیەکی دیکەی ئەم چەوتی و چەواشەییە،   وشە فارسییەکان لەو وتارەدا چ دەورێکی هەیە!

بۆ  زەقە  بەڵگەیەکی  ئێستا  وتارەی  ئەم  کارەکانیشیدا  لەناو  و  بێت  سۆن  مێجەر  هەیە  وا 
، خۆ ئەگەر زۆر میهرەبان نەبین و نەڵێین هەوڵی دەستەقەسدی بۆ چەواشەکردن  سەرلێشێواوی

 داوە.  .و بە هەڵەدابردنی خوێنەری ئوروپی 
هۆی سەرەکی من بۆ وەرگێڕانی ئەم وتارە دوورودرێژەش ئەوەبوو بە نەوەی نوێی کورد 

تکاری گەل بڵێم بەشێکی زۆر لەو ئوروپاییانەی وا نەسلی ئێمە ڕێزیان لێ گرتن و بە خزمە
و زمانەکەمانیان دانا، لە ڕاستیدا ئەگەر هەنگاوێکیان بە سوودی ئێمە هەڵگرتبێت، لەالیەکی  
دیکەوە تیغیان لە ڕەگ و ڕیشەی زمان و کولتوورەکەمان داوەو سەربەخۆیی سروشتیان لێ  
سەیرمان  بەڕێزەوە  وا  چی  بۆ  ئێمە  جا  بێگانان،  زمانی  پاشکۆی  کردوویانەتە  سەندۆتەوەو 

  ون؟ ئێوە بزانن!کردو
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با الوەکانمان بەلێزانی و شارەزاییەوە هەول بدەن خۆیان و لە مێشکی خۆیانەوە بۆ بابەتەکان  
 بچن.  

 زمانی کوردی پاشکۆی هیچ زمانێک نییە جگە لە کوردی!  
 : ئەم بابەتە پێشتر باڵو نەکراوەتەوە." تێبینی

 
 دەقی وتارەکە 

لە   یەکێکە  شادی،  گەورەی  زاراوەی  هۆزێکی  کە  کوردی  زارەکانی  شێوە  باکووریترین 
دانیشتووی چیاکانی دەوروبەری ئەرزرۆم بەرەو ڕۆژهەاڵتی بایەزید قسەی پێدەکەن    -کورد

لە   ڕێزمانیەکانی  بیچمە  دەوڵەمەندی  و  فیعلەکان  "تصریف"ی  بوونی  ئاسایی  حیسابی  بە  و 
دە کوردیدا،  دیکەی  زارەکانی  شێوە  لەگەل  لە  بەراوردکاریی  یەکێک  بە  مەزندە  بە  کرێ 

بە جیاوازییەکی گەلێک   -گرنگترین شێوەکانی تورکی  دابنرێت. هەروەها دەکرێ  کوردی 
"لیرخ" و ئەو کەسانەوە   دابنرێت کە لەالیەن  هاوشانی ئەو زاراوانە  کەمەوە، وەک زاراوەی 

 " .واتە کرمانجییان کۆڵیوەتەوە –دەستنیشان کراوە وا لە زاراوەی باکووری کوردی 
کوردە   بۆ  زاراوەکەیان  کە  هەیە  تەقیان  و  ڕەق  گەلێک  حونجەیەکی  شادییەکان  کوردە 
باشوورییەکان دەکاتە دیاردەیەکی دوور لە تێگەیشتن. لێرەشدا، کرمانجی وەکوو دەسەاڵتی 
چەند  لە  و  خۆدەنوێنێت  دا  ڕواڵەتێکی  هەموو  لە  نوێ(،  )سوریانی  کەلدانی  زاراوەی 

ە عەرەبی وەردەگیرێت. تورکیش کە وا هەیە چاوەڕوان بکرێت نموونەیەکی کەمیشدا کەڵک ل
 .ژمارەیەک وشەی گشتی هێنابێتە ناو زاراوەکەوە، بەرفراوانی کەڵکی لێ وەردەگیرێت

ئەگەر وەک دیاردەیەکی گشتی چاوی لێ بکرێت و ئەو جیاوازییانەی وا بەهۆی تێکچوونی  
بەرچاو، زاراوەکە و بگیرێنە  هاتوونەتە گۆڕێ  پارێزراوی  حونجەوە  باشی  بە  ەک شێوازێکی 

باشوور،  دیکەی  هۆزی  هەندێ  وەک  بەگشتی،  شادییەکان  دەنوێنێت. کوردە  فارسی خۆی 
  دیعایەی ئەوە دەکەن کە زاراوەکەیان فارسی کۆنە و ناوی فارسیشیان بۆ پاراستوە.

یەک  لێرەدا پێویستە هەندآ شت لەمەڕ وشەی کرمانجی یا کورمانجی بگوترێ وەک ناوی زاراوە 
و  پێدەکرێت  قسەی  تورکیا  کوردستانی  هەموو  لە  بەگشتی  و  بایەزید  دەوروبەری  لە  کە 
پێشتریش چۆتە ناو باسی ڕۆژهەاڵتناسانەوە، ڕوون بکرێتەوە.گەرچی ناتوانرێ بگوترێ ئەوە 
گریمانێکی نابەجێیە، بەاڵم زەمینە بۆ گومان کردن لە ڕاست بوون و تەواویەتی وشەکان هەیە. 

تەنانەت لە باشووریش، وشەیەکی گشتیان بۆ گوندییەکان هەیە و ئەویش  –  کورد بەگشتی
بەکاردەهێنرێت.   دێهاتی  یا  گوندی  واتای  دەربڕینی  بۆ  کرمانجیش  ناوی  "کرمانج"ە، 
کوردەکانی باشوور، وشەکە لە واتای گوندی یا خود خەڵکێک بەکاردەهێنن کە بە نەتەوە  
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ە زمانەکە بەبێ جیاوازیی، کرمانجی یاخود  کورد بێت، دیعایەی ئەوەش دەکەن کە وا هەی
  .کوردی بێت

زاراوە جیاوازەکانیش هەرکام ناوی خۆیان هەیە و دەگونجێ تا ڕادەیەکی زۆر لە تایبەتمەندییە 
"شادی"   هۆزی  کوردی  نموونە،  بۆ  بن.  جیاواز  لەیەکتر  زاراوەیەکی   -بنەڕەتییەکاندا  کە 

شتر ئاماژەم پێکرد )و ئەویش دەبێ ناوی پڕ بە هاوچەشنیان لەگەل ئەو کرمانجیە هەیە وا پێ
پێستی "هەکاری" لێ بنرێت(، خۆیان بە کرمانج ناودەبەن و هەمان ناو ]واتە کرمانج[ بۆ باس  

  کردن لە "زازا" بەکاردەهێنن کە ئەویش زۆر جیاوازە. بۆ نموونە:
  ژوور{   وەرە{  هەڕە {  کرمانجی و شادی:

 ژێر{  
 بان   {    سەر   ە {  وەرەپیر سوو  {   بڕۆ  : زازا

 جێر{    ژێر  
 

ئەوە دیاردەیەکی نەریتییە کە "کرمانجی" ناوی ئەو هۆزە کوردانە بووە وا لە چیاکانی بایەزید  
و ئەرزرۆم نیشتەجێن و لە لقی سەرەکی هەکاری و شادی پێک هاتوون، ئینجا ناوەکە وردە 

 .ر و ... هتدیشوردە باڵی کێشاوەتە سەر خەڵکی بدلیس و وان و دیاربەک
لەو چەند خشتەیەی وا کراونەتە پاشبەند]ی ئەم وتارە[، دەردەکەوێت کە لەنێوان شادی و  
لە   بەشێوەیەک  ئەوەش  و  هەیە  جیاوازی  هەکاریدا  واتە  خانی  ئەحمەدی  کرمانجیەکەی 

  .کارەکانی نووسەردا دەردەکەوێت
ەسەریان کۆبۆتەوە، بە شێوازی  وا ئەفسانەیەکی زۆر ل  -دەکرێ لێرەدا بگوترێت کە ئێزدییەکان  

هەکاری دەدوێن بەاڵم لەبەر ئەو ڕاستیەی کە ئێزەدی لەناو ئەرمەنی و قاوقازی و کوردیشدا]![ 
هەن، وەک لە هەندێ شوێنی دیکەدا گوتراوە، ئایینەکە ناتوانرێ بگوترێ زاراوەیەکی تایبەت 

 .بەخۆی هەیە
کوردی ئەرزنجان وردە ودەوروبەر قسەی زاراوەی زازا، کە لەسەرەوەتر باسی لێوە کرا و  

بەراورد لەگەل کرمانجیدا،  بە  وا دەردەکەوێت کە  پێدەکەن، جیاوازییەکی زۆری هەیە و 
  .زمانی سەردەمێکی کۆنی ئێرانی پاراستبێت

سەرنج ڕاکێشترین دیاردە لەناو جیاوازییە جۆراوجۆرەکانی حونجەی فارسی نوێ و کوردیدا، 
بوونی ئەوی دووهەمیان: ئیدغامی کونسونانتەکان نەرم بوونەتەوە و  بریتییە لە ڕێک وپێک نە

وون بوونی ڤاڤێل و گوم وگێژی لە فۆڕمی کردارەکاندا، تاقمی کرمانجی، هەرچۆنێک بێت،  
بە تایبەت لەم سەردەمە تایبەتەدا، ڕێ وڕەسمی زاراوە کوردییەکانی دیکە ڕەچاو ناکات جگە  
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ەی /خ/. بە پێچەوانە، /و/ی فارسی ڕەقتر دەکات و وەک لە حاڵەتی دڵنیای جیاوازیی لە حونج
ف/ی لێ دێنێت، یاخود لە دەنگە بنەڕەتیەکەی خۆیدا دەیهێڵێتەوە. هەروەها /ب/ ئەستەمتر /

دەبێت و وەک /پ/ی لێ دێت. /ت/ی دوای /س/ وەک لە زۆر شێوازی دیکەی کوردیدا  
ەڵە لە هەندێ وشەدا حونجە دەکرێت، دەبینرێت، لێرەدا بێ کەڵک نامێنێتەوەو بە باشی و بەبێ ه 

 ... وەک: ڕاست، دەست، بیست و
ز/ گەلێک جار دەبێ بە /ژ/، هەروەها /ت/ هەندێ جار وەک /ط/ی عەرەبی حونجە دەکرێت /

لە کوردیدا   /م/  دەنووسرێت.  /ط/  شێوەی  بە  دەکرێت،  ئەوتۆ  حونجەی  کاتێکیش کە  و 
ارسی دەبێ بە "ئوریش")(. /ر/ لە هەر کوێ  هەندێک جار دەبێ بە /ر/، بۆ نموونە "ئومێد"ی ف

بگونجێت بە توندیی وەردەسووڕێت و ئەوەش ڕوخسارێکی هەموو زاراوەکانی زمانی فارسییە، 
وەک   -چ کوردی بێت، چ لوڕی یا هەرچییەکی تر. دەنگی عەرەبی /ئا/ واتە دەنگی هەمزە

کە بۆ زاراوەکە سەمەرەیە،    لە وشەی "مەئموور"دا هەیە، ]لە کوردیدا[ گەلێک ئاساییە. دەنگێک
 دا دەبینرێت. beurre وەک لە وشەی فەڕەنسی [eu] دەنگی /ئوی/یە

دەکەوێتە پێش ڤاوێلی درێژەوە، کە زۆرجاریش وا هەڵدەکەوێت، /ە/یەکە بە  [h]/ کاتێ /ە 
دا دەبینرێت بەواتای 'باد'ی فارسی یاخود لەوشەی  [bha] "شێوەیەک دەردێت کە لە وشەی "بها

  .ی فارسی[dih]  بە واتای "دی]ه[" [dheu] 'دهێ'
]ی ئینگلیزی[ دەکات    /r/لە الپەڕەکانی دواتردا ]دەبینین[ کە پیتی /ر/ نوێنەرایەتی دەنگی

 ( )دیاری کراوە  /w/ و نیشانەی /ڤ/ بۆ گەیاندنی دەنگی
 
 

 کۆتایی / پاشگر )؟( 
]زاراوەی[ شادی "کۆ"ی خۆی  جگە لە کرماشانی و جافی،  –وەک هەموو زاراوە کوردییەکان  
( بەهۆی  ئاسایی  پێچەوانەی  [an-] (ان -بەشێوەیەکی  بە  جاران  زۆر  و  دێنێت  پێک  ەوە 

  زاراوەکانی تر، پیتی /ک/ لە وشەکە زیاد ناکات. نموونەکان:
 

 ئاف  کشت  ئاش  تەن  تاک:   جیف 
 میر  

 ئافان  کشتان    ئاشیان  تەنان  کۆ:    جیفان 
 میران  
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شەش ناوەی سەرەوەدا، سیانیان دەکرێ بیچمی دیکەیان بۆ "کۆ" هەبێت: جیفەکان،  لەناو ئەو  
  ئاشەکان و میرەکان. بەاڵم کۆی سیانەکەی تریان ناکرێ بە /ک/ دروست بکەیت.

لە هەموو زاراوە باشوورییەکاندا وا هەیە ئەم پاشگری /ک/ە بە هەموو ناوێک و تەنانەت هەموو 
[ بەاڵم  بنووسێت،  بۆ کردارێکەوە  پاراستوە.  ]/ک/[  بۆ  باشتری  کەڵکێکی  شادی  زاراوەی[ 

ە، وەک ئەوەی   diminutive Senseنموونە، بەکارهێنانی تەنیا لەگەل ناودا، پەسندکردنی
 :کە

بەواتای درۆ،   dur دروست دەبێت لە دور khizaki بە واتای "کچ"، خزەکی khiz لە خز
  .باشوریدا هەیەهیچ دروست نابێت، گەرچی لە کوردی 

بەواتای چاو، هیچ بچووک کراوەیەکی نییە گەرچی لە زاراوە باشوورییەکاندا   chaf چاف
  هەیەت. 

پێک دەهێنێت. ئەم ناوانەی خوارەوە دوو بیچمی   Malaki مال بە واتای خانووبەرە، ماڵەکەی
  :کۆیان هەیە

 لە خز، خزەکان و خزان
 لە کوڕ، کوڕەکان و کوڕان 

 ان و مااڵن. لە مال، ماڵەک
 
 

 Case Endings کۆتایی  
 
 دا .1 

لە کوردیدا گەلێک ئاساییە کە دا وەک ئیزافە و بەرکار دەربکەوێت )بە تایبەت کاتێ کە ناو  
دەبێتە بەرکاری حەرفێکی ئیزافە(. نموونە: )وان لە ماڵدا ئیشە بکنە( بە واتای لێیان بگەڕێبا لە  

بەڕێوە دەبرێت. "ئەز بازاڕدا دخوازم تروم" دەمەوآ  بەهۆی /لە/وەماڵدا ئیش بکەن. لێرەدا 'مال'  
 بچم بۆ بازاڕ.   

 ڕا   . ٢
لەناو زاراوە کوردییەکاندا، تەنیا تاقمی کرمانجی ئەم نیشانەی بەرکارییەی پاراستوە بەاڵم تەنیا 
کەڵک  ڤانرا.  هوونرا،  مارا،  ڤەرا،  تەرا،  مەرا،  وەک:  وەردەگرن.  لێ  کەڵکی  ناسناو  لەدوای 
لێوەرگرتنی زۆر و هەمیشەیی لە دوای ئاوەڵناوە. وەک عیبارەتی گەلێک ئاسایی "ژ بۆ مەرا"  
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)لە   بخوونن."  مەرا  بۆ  ژ  فاتێحان  نموونە:  من".  برای  "از  فارسی  عیبارەتی  بە  بەرانبەر  کە 
 'عروض'ی ئەحمەدی خانی وەرگیراوە(. 

ئەم یەکەیان کەڵکی زۆر کەمتری لێ وەردەگیرێت و بەکارهێنانەکەی وا دەردەکەوێت لە  
بە وایە،  پاشگرێکی کۆ  بێت و وەک  فارسی  بە /ها/ی  بەرانبەر  لە بنەڕەتدا  اڵم هەندێ جار 

واتای بەرکاریشدا دەردەکەوێت: "وان فکر دکن واڵتا خراو بکەن"، کە بەرانبەر فارسییەکەی  
ئەم   لەگەل  کۆ  بکنند.  راخراب  والیت  مکنند  فکر  آنها  بخوێنرێتەوە:  شێوەیە  بەم  دەکرێ 
  پاشگرە، واتایەکی بەرفراوانتری لە کۆی /ان/ هەیە بە واتای هەموو و گشت وەک چۆن لە 

دوو بیچمی کۆی کرمانجدا دەبینرێ: کرمانجان، کرمانجا. یەکەمیان واتای هۆزانی شادی و  
 .هەکاری دەبەخشێ و دووهەمیان "کورد" وەک ڕەگەز دەگەیێنێت

لە )نحو( )سنیتاکس(دا، ناو لەهەمان شوێن ڕادەوەستێ کە لە فارسی و هەروەها زاراوەکانی  
  :دیکەی کوردیدا هەیە. نموونە

  .یەک مانگاکی بە بازاری دووسەد پینجە چارغروشان بەژێر مەددە : "تۆشادی
  : تویک مادەگاو را بیر بازار دویست و پنجاوچهار غروش کەمترندە.فارسی

کە ]زاراوەی[ شادی، زیاتر لە فارسی نوێ، سەرنج دەداتە بەکارهێنانی کۆتایی کۆ، کە ئەمیان  
بەرکارێک ج بۆ هەموو  بیچمی )تاک(ی  باشترە و لە هەندێ  بەکارهێنانی  پێ  گە لە مرۆڤ 

تەنانەت  ئەوتۆدا  "ناو"ی  حاڵەتی  لە  نەبێت  دیاریکراودا  و  زۆر  ژمارەی  بە  تایبەت  حاڵەتی 
لەسەر   جەخت  شادی  ]زاراوەی[  لەکاتێکدا  دەکات،.  یاساخ  کۆ  کۆتایی  بەکارهێنانی 

  .بەکارهێنانی ڕاست و بەجێی "صرف"ی کۆ دەکات
نم وەک  خوارەوە،  نەخشەیەی  ئامانجی ئەم  بە  دەدات  پیشان  ناومان  ژمارەیەک  وونە، 

بەراوردکاری، لە هەر شوێنێک ]وشەی[ فارسی لە زاراوە کوردییەکانی دیکە نزیکتر بووبێت، 
بۆ  و  دەگەیێنێت  بەگشتی  کوردییەکان  زاراوە  /ک/  نیشانەی  ڕاگەیێنراوە.  فارسییەکەشی 

نزیکەی   لە  کەڵک  پ  1٠بەراوردکاری،  کە  وەرگیراوە  ژماردن. زاراوە  بێنە  نەبوە  ێویست 
هەرکاتێکیش کرمانجی )هەکاری( لە شادی جیاواز بووبێت، ڕاگەیێنراوە، بەاڵم پێچەوانەکەی 

  نا.
                      

  ئینگلیزی    زمان یا زاراوەکانی دیکە     حونجە  شادی 
 ڕوونکردنەوە  

       
  a garden  فارسی: باغ کوردی: باخ،    bákh باخ
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  wind   ک: با، وا، ڤا   ف: باد    bháv بهاڤ
 کرمانجی: با  

 an almand    ک: بایم، بائام  bádam بادام
 کرمانجی: باوام 

  now    ف: این گاە     nikã نکا
  snow  ک: ڤەفر، ڤەور، بەفر.  ف: برف   braf برف
  a leaf    ک: گەاڵ   chlu چلو

 کرمانجی: گەاڵ 
  a door   ف: در ک: در.      dari دری 
  desert, outside   ف: در ک: دشت، دەر.    dar دەر
good (able, wily)   ف: رنە ک: رنە.     rind رند

 کرمانجی: خاچ رنە 
  a tear, rent    ف: قاش   qish قیش
 a child   ، زاورو ەک: ژارور   zaru زارو

 کرمانجی: زاوری  
  wool . ک: هری، خوری. ف: خوری    huri هری 

 کرمانجی: هری    
  a gnat   شی. ف: پشەێ ک: م   mish میش

stairs, a ladder  ک: نردڤان.  ف: نردبان  harzhivar هرژور
 کرمانجی: نردوان  

  paper   ف: کاغذ kaghat کاغت 
 کرمانجی: کاغژ  

   a chair  فارسی: صندلی، عربی: کرسی  kursi کرسی
  a wall   ک: دیڤار. ف: دیوار  divar دیوار 
  a beard   ک: ریش. ف: ریش  vi وی

   teeth      ک: دڤان، دنان، ددان.  ف: دندان divan دوان
 کرمانجی: دنان  

 tongue   ک: زڤان.  ف: زبان zaman زمان
 کرمانجی: زبان  
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کرمانجی:    mouth   ک: دڤ، دم.  ف: دبان daf دف
 دو

  a lip   .یج، لیف.  ف: لبک: ل lif لیف 
 کرمانجی: لیڤ  

 eyebrows   ک: نچو، بانچو. ف: ابرو  biri بری 
 کرمانجی: برد  

  sharp    ک: تیژ، ف: تیز  tüzh تویژ 
 کرمانجی: تیژ  

  Blunt   ک: کول، کل. ف: کند  kül کویل 
 کرمانجی: کول  

کرمانجی:    barley   ک:جیە، جە، جی.  ف: جو  ji جی
 جە

 a pochot    ف: جیف  jif جیف 
 کرمانجی: جیو  

  an ox   ک: گا، گاڤ. ف: گاو  gã گا
 کرمانجی: گاڤ  

  a cow   ک: مانگا. ف: مادە کاو  mãngã مانگا
  a lot    ک: فرە فر. ف: فرا  pirr پر

  a little    ف: اندک  handik هندک 
  !A fow   غ ک: مامر. ف: مر mirshk مرشک

  sleep   خواب ک: خاڤ. ف:  khãv خاو
 کرمانجی: خاڤ 

  aister  ک: خژا، خڤاشک.  ف: خواهر khwãlik خفاف
 کرمانجی: خایشک  

  Clarified butter   ک: رڤن. ف: روغن  rwan رڤن 
  early    ک: زو.  ف: زود  zü زو

  a turnip  .ک: شلم، شیلم. ف: شلغم shailam شیلم
  a radish   ک: ترپ.  ف: تربیزە tirp ترپ

  a scorpion  ک: کژدم.  ف: کژدم  kirzhink کرژنگ 



                                                                      بەڵگەیەک بە زمانی مێدی  21
  

 

  isút chaldean isaúta   pepper ایسوت 
 erooked    ف: جپت jipt جپت

 کرمانجی: جوت 
  small   ک: بچوک. ف: کچک   quchka قچکە

 کرمانجی: بچوک  
  a cat   ک: پشی، پسی. ف: پشی  pisink پسک

 کرمانجی:  پسک  
 separate    جیە. ف: جدا ک:  jhi جهی

 کرمانجی: جیا  
  a mill    ک: ئاش. ف: آس  ãsh آش

  fish   ک: ماسی. ف: ماهی  mãsi ماسی
 کرمانجی: ماسی  

  a half    ک: نیمە. ف: نیم  nivia نیویە 
 کرمانجی: نیمە  

  all    ک: گشت  qisht گشت
  a brother    ک: برار، برا  barã برا

 daughter     ت: قز khiz خیز
 کرمانجی: کچ  

 a turban     ف: شال shãl شال
 کرمانجی: شاش 

 gaavir      the arm کاور
 کرمانجی: بال  

  an asa    ک: کر. ف: خر  kar کر 
  dust   ک: خالی    ف: خاک  khali خالی 
  snow   ک: ڤور ور     ف: برف  barf برف

 کرمانجی: برو  
 the suu   ک: تاڤ تاو    ف: تاب  Taf, taf تاف گا

 کرمانجی: تاو  
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  fire  ک: ئاگر، ئایر   ف: آژر، آگر  ãr آر
 کرمانجی: ئاگر  

 warmth    ف: گرمی  grmik گرمک
 کرمانجی: گرمی  

  cold   ک: سار   ف: سرد sãr سار
 کرمانجی: سار 

  water   ک: ئاڤ ، او.  ف: آب ãf آف
 کرمانجی: آو 

  knee   اژنو، زانیو   ف: زانو ک:  zhini ژنی
 کرمانجی: زنی  

  eyea   ک: چاڤ   ف: چشم  chãf چاف
 کرمانجی: چاو 

  Inside     ک: ناڤ  Nãf ناف
 کرمانجی: ناو 

  liver    ف: جگر jigar جگر
  Kidneys   ک: گرچی   ف: گردە  gurji گرجی
  noise   ک: دنک   ف: بانک dang دنگ

  name    نامک: ناڤ   ف:  nãv ناو
 کرمانجی: ناڤ  
  silk   ک: اورمش   ف: ابرشم  hurmishهورمیش
 کرمانجی: اورمیش  

  an old woman   ف: پیرژن  pirzhin پیرژن 
  red   ک: سور    ف: سرخ súr سور

  hashina     blue هشینە 
 a grave     ف: مزار  mazãr مزار 

 کرمانجی: گور  
 an apple   سببک: سیف، سیو   ف:  sif سیف

 کرمانجی: سیو  
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  full    ک: تیر  ف: سیر  tizhi تژی 
 کرمانجی: تیر  

  enmity   ک: دژمن    ف: دشمن  dizhmin دژمن 
  a road    ک: ری   ف: راە  ri ری 

 کرمانجی: ری  
  Bitter    ک: تال   ف: تلخ  til گال

 کرمانجی: تال  
  the hand   ک: دس  ف: دست  dast دست 
  hope   ک: اویژ    ف: امید   avish اویش

 کرمانجی: اوجی  
 an egg     ک: هیلە hi هی

 کرمانجی: هیە 
  salt     ک: خفی  khúi خوی
 a stone   ک: برد، بر  ف:سنگ  Süg سوگ

 کرمانجی: بر  
   blavk    باکوری ک: رش  rash رش
  a man     ف: مرد  mir میر 
  a tree   ک: دار     ف: درخت dãr دار
  a goat    ک: بزن    ف: بز  bizin بزن
  day   ک: روژ، رو    ف: روز  rü رو

 کرمانجی: روژ  
  night   ک: شڤ   ف: شب shãv شاڤ

  a thief    ک: دز    ف: درز   diz دز
  the neek    باکوری ک: استو  Ustü استو
  a pot    ف: کوزە  küz کوز
  a pear   امرود ک: ارمو، هرمو  ف:  harm هرم
  ground   ک: رڤین  ف: زمین  zevi زوی 
  the earth    عربی: ارچ  ard ارد

  wood    ف: هیزم  Izhink ایژنک 
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  hail   ک: تیر    ف: تگرک  diri دیری 
  a star   ک: تیر، استار ف: ستارە istiria استریە
a store- room    ف: کاەدان kãdina کادینە 

  
  thirsty   تینی     ف: تشنە ک:  tüwi تیڤی 

 کرمانجی: تینی  
  a birde     ک: بوک  baok بوک
a bridegroom   ک: زاڤ    ف: داماد  zãiã زانا

 کرمانج: زاوا  
 a mother   ک: دادالک      ف: دایە  davi دوی

 کرمانج: داو  
  a father   ک: باڤکە، باڤ     ف: بابا  bãb باب
 elowds   ف: ابر ک: هڤر، اڤر      avr اور

 کرمانج: هور  
 

 ئاوەڵناوەکان 
ئاوەڵناوی شەخسی ]ئینگلیزی[ من، تۆ، ئەو، ئێمە، ئێوە، ئەوان؛ کە لە فارسیدا بریتین لە: من،  

  :تۆ، او، ما، شما، آنها، لە ]زاراوەی[ شادیدا بە شێوەی خوارەوەن
کوردییەکان، واتە موکری ئەز بە واتای من. ئەم بیچمە لە هەموو زاراوە باکوورییە   .1

و بن لەهجەکانی، هەروەها هەکاری و هاوشانەکانیدا کەڵکی لێوەردەگیرێت. کەڵک  
لێوەرگرتنەکەشی تەنیا بۆ واتای فاعیلییە و ناتوانرێ لە شوێنی ئیزافە دابنرێت، بەاڵم 

 ( 9٠4لە فارسیدا دەتوانی بڵێی "اسب من" و هتد. ) 
چمی تۆ بەکار دەبات، وەک لە فارسی و زاراوە تە بە واتای تۆ. دیالەکتی هەکاری بی  .٢

  .کوردییەکانی دیکەشدا وەهایە
ئەڤ، بە واتای ئەو. زاراوە کوردییەکانی تر بۆ ئەم ئاوەڵناوە، ئەو، ئەوە، ئا، ئەم و   .3

 .ئەڤ یان هەیە
بیچمی   .4 تەنیا  لێرەش  بینرا،  لە تاکی یەکەم کەسدا  ئێمە. وەک چۆن  واتای  بە  ئەم، 

اڵەتی بەکاری و ئیزافەدا ئیتر بیچمی دیکە بە خۆیەوە دەگرێت. فاعیلی هەیە و لە ح
  .زاراوەکانی تر]ی کوردی[دا، "ئێمە" و "مە" و "مانگ" بەکاردەهێنن
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هوون، بە واتای ئێوە. لە زاراوەکانی دیکەدا چەشنایەتیەکی سەرنج ڕاکێشی هەیە،  .5
شما ئێوە،  ش(shma) وەک  ]زاراوەی[  ئەوەکەی  ئووتان،  تان،  هووما،  وا ،  ادی 

دەردەکەوێ کە لە بیچمی دوایین ]واتە "ئووتان"[ وەرگیرابێت کە بیچمێکی ئێرانی  
  .کۆنە و ئێستاش لە ]شاری[ یەزد کەڵکی لێ وەردەگیرێت

وان: بە واتای ئەوان. ئەم بیچمە کەم تا زۆر لە هەموو زاراوە کوردییەکاندا، یەک   .6
  .کۆ دەخاتە بەرچاو چەشنە و بەبێ جیاوازیی ]بیچمی[ ئەوان، واتە "ئەو"ی

ئیزافەوە دروست دەبن و مەوزووعی   بەهۆی  فارسی،  بەرکاری کە وەک  جێناوی ملکی و 
مڵکییان بە شوێندا دێت، بەم شێوەیە دەردەکەون. ئەگەر وشەی دور من وەک مەزووعی مڵکی 

  .بگرێنە بەرچاو، شەش بیچمەکەی بەم شێوەیە دەرۆن
شێوەیەکی   .1 لە  وشەکە  لێرەدا،  من.  فارسی  دژمنی  بیچمی  بەکاردەهێنرێت.  گشتیدا 

"مرا"ش لە تاقمی کرمانجیدا بەکار دەهێنرێت. کرمانجی تاقە زاراوەیەکی کوردییە 
  .کە ئەم بیچمە بناسێت

 .دژمنی تە  یا  دژمنی تەرا  .٢
 .دژمنی ئەڤ یا دژمنی ئەرا، یا دژمن ئەڤرا .3
یەک دەگرێتەوە  دژمنی مە یا دژمنی مارا کە لێرەشدا بە تەواوەتی لەگەل فارسیدا   .4

 ]!]سۆن، "مەڕا"ی کرمانجی کردۆتە "مارا" هەر بۆ ئەوەی بڵێت عەبن و بیلال فارسییە
بەرانبەرە لەگەل فارسی   -ی تا–دژمنی هوون یا لە گەلێک نائاسایی دژمنی تارا، کە   .5

 .تان یا ئەتان
 .دژمنی ڤان، یا دژمنی ڤانرا  .6

 
  :بیچمی بکەری، دوانە، بەم شێوەیە

 مەرا  من  .1
 تەرا  تە .٢
 ئەڤرا   ئەڤ .3
 مارا   مە .4
 تارا  هوون .5
 ڤانرا  ڤان .6
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 پاشگری جێناویی 
ناو"ن وەک )دەستم( .. هتد هەروەها ئەو "ئەم پاشگرانە، لە فارسی و کوردیدا پاشگری مڵکی  

 پیتانەی وا دەخرێنە سەر کردار، وەک "می روم" ]ی فارسی[. 
یەکەمیانی نەبێت و پاشگری جێناوی تەنیا هەرچۆنێک بێت، وا دیارە ]زاراوەی[ شادی چەشنی  

بۆ کردار بەکاربهێنێت. بیچمی یەکەم، لە صیغەی حال ی دەردەکەوێت و لە شوێنی بەراوردی  
 .لەگەل بیچمی زاراوەکانی دیکەدا دانراوە 

 
 زاراوەکانی دیکە   شادی   فارسی 

 ئەخوەم، خوەم   دەخوەم می خورم
 خۆەیت ئەخوەت، مەخوی،   دەخوەی می خوری 
 ئەخوا، مەخوەت، خوەت   دەخوا می خورد 

 ئەخۆین، مەخۆیمان، خوەیم   دەخوین  می خوریم 
 ئەخۆن، ئەخوان، مەخوەین، خوەین  دەخون می خورید 

 ئەخوەن، مەخوەن، خوەن   دەخوەن خورند  یم
 

پاشگری سێهەم کەسی تاک و دووهەم کەسی کۆ، الدانێکی هاوچەشنن لە فارسی "عامیانە"دا  
و ئەم بەشانەی کردارەکە بە شێوەی "میخورە" و "میخورین" دەردەهێنن )چاوگەی کردارەکە، 

 "خوردن"ە(،  
واتە قرت کردنی /د/ە. جێناوی  –سێهەم کەسی کۆش هەروەها نیشاندەری کارێکی هاوچەشن  

زاراوە    ئیشارە، ڤان، دەتوانرێ لەگەل  ئەوان،  عادەتییانەوە:  بە کۆی  /ڤە/  /ئەو/ و  لە  بریتین 
کوردییەکانی دیکەدا بەراورد بکرێن کە ئەو، ئەوە، ئەڤە، بۆ ئاماژەی دوور و ئی، یە، وی،  

  .بۆ ئاماژەی نزیک بەکاردێنن
عەین و بیلال   جێناوی /کێ/ و /چی/ واتای پرسیاری هەمان وشەگەلیان هەیە، لە فارسیشدا

بەهەمان شێوە بەکاردەهێنرێن ]سۆن بۆ ئەوەی بڵێ ئەوانە لەگەل فارسیدا جیاوازییان نییە، لە 
 شێوەی )کە( و )چە(دا نووسیونی![. 

  :دەمێنێتەوە جێناوی انعکاسی کە لە فارسیدا بریتین لە
گەوە( خودم، خودن، خودش، خودمان،خودتان، خودشان، کە لە وشەی خود )بە /واو/ی بێدەن

پێک هاتوون شادی ]ئەم جێناوانە[ بەشێوەیەک بەکاردەهێنێ کە دەڵێی بنەماکەیان کوردییە و 
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حونجەکەی دوور نییە حونجەی فارسی کۆن بێت واتە /واو/ حونجە دەبێت بەاڵم /دال/ەکەی  
 :دەکەوێت

 کە چەند ]بیچم بۆ[ چەند کەس پێک دەهێنێت بەم شێوەیەی خوارەوە:  [w] خڤە
 .ە، ئەڤ خوە، خوەما، خوەتان، وان خوەخوەمە، تەخو

وەک   دیکەدا  هەندێکی  لە  و  پێشگر  وەک  هەندێکیاندا  لە  جێناوییەکەی  بەشە  شێوەیە،  بەم 
 لێکدراوێک خۆ دەنوێنێ. 

 ئەوانە بیچمە ئاساییەکانن بەاڵم دەستەیەکی دیکە هەن کە ئەوانیش زۆر بەکاردەهێنرێن:  
 خڤایانخڤام، خڤای، خڤا، ئەمخڤا، هوون خڤای و 

 خوەم، خوەی، خوە، ئەم خوە، هوون خوەی و خوەیان[.[
 

 ناسناو 
لە قسە کردنی فەرمیدا، نە کوردی و نە فارسی ناسناویان نییە لەبەر ئەوەی "ناو"ەکانیان هەم  
ناوی راستەقینە و هەم سیفەتن و پلەیەکی بەراوردکاری قەبوول دەکەن. فارسیی محاوەرەیی  

پلەی   لە  بۆ بەتایبەت دەستی  ... تر"ی  "ازهمە  عیبارەتی  عالی[ هەڵگرتوە و  ]سیفەتی  عالی 
بەکاردەهێنێ بە واتای "لە هەموان ... تر"، کوردیش هەمان کاری سەمەرە دەکات. فارسی  
حاڵەتی تفضیلی خۆی بە "تەر" و کوردی بە "تر" دروست دەکەن و لە هەردوو زمانەکەدا،  

 .بە یەک شێوە کەڵکیان لێوەردەگیرێت
 

 ان ژمارەک 
 

 زاراوەکانی دیکە   شادی   فارسی  
  yak  yek  یک 1
  dü  dü  دو ٢
  seh  seh  سە  3
 chahãr chãr Chwãr , chár  چهار 4
 panj  pinj panj  پنج  5
 shish  shash shash  شش 6
 haft  haft haf  هفت 7
 hasht  hasht hasht  هشت ٨
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 nah  niyya Nuh, na, ni  نە 9
 dih, dah dah dah  دە 1٠
 yázda dah o yek yánza  یازدە  11
 dayáazda dah o dü dwánza  دوازدە 1٢
 sizda  dah o seh   sinza  سیزدە 13
 chahárdah  dah o chár chwärda  چهاردە 14
 bist  bist bis  بیست ٢٠
 chihil  chal chil  چهل 4٠
 panjá  pinja panjáh  پنجا 5٠
 shast  shaist Shist, shist  شێست 6٠
 haftad hafta haftá  هفتاد 7٠
 hashtád hashta hashtá  هشتاد  ٨٠
 navad nawt nawad, nawa  نود 9٠

 sad  sat sad  د ص 1٠٠
 hazár          hazár  hazhár  هزار 1٠٠٠

 
  دەکرێن: وم( یاخود )ان(ەوە دروست  - ناوە تەرتیبییەکان وەک فارسی بەهۆی زیادکردنی )

 
 ئینگلیزی   شادی   فارسی 

 First  پیش  لاو
 Second  مدو  مدو
 Third  سیان  مسی

 Fourth  چاران  چهارم
 Fifth  پنجان  پنجم 

 
 

 کردارەکان 
وەک لە فارسی نوێ و کوردیشدا باوە، شادی، زۆرێکیانی لەدەست داوە کە دەبێ ژمارەیەکی 

  .تەرکیبدا کەموکەسرییان هێنابێتبەرچاوی کرداری سادە بووبێتن و لە 
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شادی عونسوری نائاسایی وەک زاراوەکانی دیکە، زۆر نییە و لە شێوازی خۆیدا گەلێکیش  
 .ئاساییە

وەک یاسایەکی گشتی، کردار چاوگەکەی خۆی بە /ن/ی کۆتایی دروست دەکات و یاسای  
یاخود هەر دان قرت دەکات - تان و -ختان، –کوردی ڕەچاو دەکات کە پاشگری تەواوی 

 .نیەتی. کەوتن، هاتن، ئاڤەتن )خستن(، واردن )هێنان(، کەنین )پێکەنین(، راکەڤین )خەوتن(
چاوگە، لە قسەکردندا کەڵکی کەمی لێءەردەگرێ، لە هەموو زاراوەکانیشدا هەروایە. بەشی  

 جۆربەجۆری کردار بۆ دەربڕینی واتای پێویست، کەڵکیان لێ وەردەگیرێت. 
ڕستەد پێکهاتنی  زاراوە لە  هەموو  بەکارهێنانی  و  پێدەکرێ  هەست  بەرچاو  پتەوییەکی  ا، 

پێکهێنانی   بۆ  /می/  فارسی  پاشگری  لەجیاتی  نموونە،  بۆ  دێت.  شوێندا  بە  باکوورییەکانی 
]صیغەی[ حاڵی إخباری، کەڵک لە /دە/ وەردەگیرێت. ئەم زاراوە باکورییانە، بریتین لەوانەی  

هێنانی ئەودا نەگرتوە و بێچمێکیان پاراستوە کە بە ڕواڵەت وا پەیوەندییان لەگەل لوڕی و بەکار
دەبێ بیچمی کۆن بێت لەبەر ئەوەی لە هەموو شوێنێک تەنانەت لە بیچمی سەروگۆی شکاوی  
تییاندا   وا  زاراوانەی  ئەو  وەردەگیرێت.  لێ  کەڵکیان  )سنەیی(شدا  و کوردستانی  کرماشانی 

 :وانەی خوارەوەشتەکە بە دەست لێنەدراوی ماوەتەوە، بریتین لە
  لە ئێران، موکری و بن لەهجەکانی

 لە تورکیا، هەکاری و شادی 
کاتێ کە چاوگە لە بنەڕەتدا ساکار نەبێ، وەک لە راکەڤن )پێشگری را( و لیخەن )پێشگری  

 لی(دا دەیبینین، پاشگری دا، دەرناکەوێت.
نا/، هەروەها لە یەک یا دوو  /لە ]بیچمی[ نەرێ یی واتە مەنفیدا، /دا/ شوێنی خۆی دەدات بە   

حاڵەتی دیکەشدا جیا لەوانەی وا پەیوەندییان بە کرداری پێشگردارەوە هەیە، لەفزی /دا/ قرت 
دەبێت و جێگەی خۆی دەدات بە پیتی دیکە. یەکەم لەو کردارانە "هەڕڕن"ە، کە لە "حاڵی 

یە )دهرم( و لە یەک  /إخباری"دا دەبێت بە "تڕم" و بە ڕواڵەت /ت/ی ئەسڵی، ئاکامی /د/ و /ە
کرداری    -دەنگدا لە  خۆی  ڕابردووی  بیچمی  و  قاعیدەیە  بێ  زۆر  کردارەکە،  لێکدراون. 

  کوردی "چوون" وەردەگرێ )بڕوانە دوات(.
حاڵەوە،  ]صیغەی[  قاعیدەیی  بێ  بەهۆی  هەیە  لێوەکردنی  باس  بایەخی  دووهەم،  کرداری 

ەردەکەوێت. بە ڕواڵەت پێکەوەهاتن /د/ ئیخبارییەکەی دەبێ بە ڤارن )= هێنان( و وەک تێرم د
و /ڤ/ لە بیچمی بە قاعیدەی، هەمان ئاکامیان بووە کە لە "هەڕڕن" دا هەن. ئەم کردارە،  
هەروەها نیشاندەری بێ قاعیدەیی لە زەمانی ڕابوردوودایە، کە بریتییە لە "ئانم" )واتە هێنام(  
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ی و کوردی دەچێت و لە پاشماوەی نیشاندەری شوێنەواری کردارێە کە، لە لە "آوردن"ی فارس
 .ئال وگۆڕکراوی ئەلفی ئەسڵیدا کەوتۆتە سەر بڕگەی دووهەم

بە   کە  دەردەکەوێت  "تێم"  وەک  ئیخباریدا  حاڵی  ]صیغەی]  لە  "هاتن"یش  سێهەم،  کرداری 
 .ڕواڵەت ئاکامی هاوشانی پێک گەیشتنی /د/ و /ە/یە. وەک لە )هەڕڕن(یشدا وەها بوو

ئەم شێوازی کۆنسنانتە یەکگرتوە، هاوشانی خۆی لە زاراوە کوردییەکانی باشووریشدا هەیە  
کە لە کرداری "ئاوردن" )آوردن( پێک دێنێ و "هاتن"یش حاڵی ئیخباری "تیارم" و "تییەم" 

ی کرماشانی( پێک دێنێت. کرداری لێکدراو لە کوردیدا زۆر کەم کەڵکی لێ وەردەگیرێت. ٠
لە صیغەی حاڵی ئیخباری، ڕابردوو، ڕابردووی دوور و نزیک وشەرتی، لە  ئەمانە بە گشتی  

نزیکەی هەموو زاراوەکانیدا بەرچاو دەکەون. لەکاتێکدا، وەک لە ]شێوازی[ کرماشانیدا وەهایە،  
 کەم کەم بیچمێکی ئاسایی ئاهەنگین دەگرێتە خۆی.  

شێ بە  زۆر  ئەوان  دەبن.  دروست  فارسیدا  شێوەی  لە  لێکدراو  نادیار کرداری  وەیەکی 
ڕاگوێزراون، ئەویش بەهۆی نادروستی کرداری "بوون" و هەروەها تێکچوونیەوە کە نزیکەی  
گەلێک   تەواوی،  ڕوونکردنەوەی  کە  ڕاگواستوە  وا  بەشێوەیەکی  خۆی  بەشەکانی  هەموو 
بە  ڕابردووەکەی  کرماشانی(دا،  "بوون")ی  نموونە لە کرداری  بۆ  بێت.  زەحمەت وەدەست 

ردەکەوێ )واتە بوون(، بەاڵم لە کرداری لێکدراوی داشتەن و کردارەکانی  شێوەی "بیم" دە
دیکەدا، "من بووبووم"، بیچمەکەی، بریتییە لە داشتوم لە جێگەی داشتە بیم و لە حاڵێکدا کە  
]صیغەی[ شەرطی هەمان فیعلی کۆمەکی، بریتییە لە "بوەم" ]بوم[، بە واتای ئەگەر ببم، لە 

 یکەدا، دەبێتە "ئووتم" وەک "کردووتم" بە واتای ]ئەگەر بیکەم[. تەرکیب لەگەل کردارێکی د
ئەم   پێکهاتنی  ]زاراوەی[شادی،  ئیخباری( کردارەکانی  )حازری  لە  خوارەوە  لیستەیەی  ئەم 

 :کردارانە پیشان دەدات
 حاڵی ئیخباری کرداری )خۆڤەن( واتە خواردن، 

 دخڤەم  dakhwam  من دەخۆم
 دخڤی  dakhwi  تۆ دەخۆی 

 دخە یا دخڤە  dackha  دەخواتئەو 
 دخڤن  dakhwin  ئێمە دەخۆین 

 دخڤن  dakhwin  دەخۆیت]ئێوە[ 
 دخڤن  dakhwan  ئەوان دەخۆن
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شێوەی   بە  چاوگانە  لەم  ئیخباری  حاڵی  تاکن،  کەسی  یەکەم  خوارەوە  [کردارانەی]  ئەم 
  خوارەوەی: 

 
 فخڤن  fakhwan خواردنەوە  دفەخم
 لەیخەن  laikhan  لێدان   لەیخەم 
 نوسان Nacian  نوسم
 کنن   kanin  دکنم 
 راکتن  Riakatin  راکتم 
 دان  dán  ددم
 گوتن   gutin  دبم

 چی کرن chi kirrin چی دکم
 کفتن   kaftia  دکفم 
 دین   din  ددینم 

 واندا کرن   randa واندا کرم 
 واندا کرن  bir kirria  بیر دکم 
 فکریان  fkirian  دفکرم
 راڤن  Ravcia  دراڤم 
 پنگان Paingan  پینگام
 بون  bum  دبوم

 خازنkhazin  دیخازم 
 پرسن  pirsin  دپرسم
 گیشتن  gaishtin  دگیشم 

 قای کرن  qai kirrin  قای دکم 
 
یغەی] ڕابردوو، بەهۆی نەبوونی پێشگری وشەییەوە، نزیکایەتی لەگەڵ فارسی و زاراوەکانی  ص[

پیتە جێناوییەکان لەجیاتی ئەوەی بیانخاتە    دیکەی کوردی پیشان دەدەن، بەاڵم هەندێ جار
لە   هەرکام  دانی  سەرنج  ڕواڵەت  بە  و  پێشەوەی  دەیانخاتە  کردار[ەوە،  ڕەگ]ی  دوای 

 شوێنەکانی ئاوەڵناویی ئەداتی پیت. نموونە: "دان" بەواتای دا.ن. 
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 دام dam مەدا  mada  من دام 
 دای  dái تەدا  tada  تۆ دات
 دا dá ئەڤدا   avda  ئەو دای 

 دان dán ئەمدا   amdá ئێمە دامان 
 دان dán هووندا hûndá ئێوە داتان 

 دان dán ڤاندا vándá ئەوان دایان 
 

وا دەردەکەوێت کە هیچ یاسایەک بۆ بەکارهێنانی دوو فۆڕمەکە نەبێت کە بە ڕواڵەت هاودەنگ  
  بن و بڕیار لەسەر پرسیارەکە بدەن.

تەواو زاراوە  past perfect ڕابردووی  وەک  کردوومە(  واتای  بە  فارسی  )"کردەام"ی 
  کوردییەکانی تر دروست دەکرێت.

لەجیاتی ئەوەی بە ڕەگی کردارەوە بنووسێت، لەبەردەم پێشگری    h= بۆ نموونە، پیتی /ـە/
 .ئاوەڵناویی دەردەکەوێت و دەبێتە )کردن(

 ڕابردووی تەواو: 
  kirdima  کردمە       
 kirdita    کردتە       

 kirdia    کردیە                                                      
 kirdina   کردنە                                                       

 kirdina     کردنە               
 kirdina    کردنە      

 
 هاوچەشنە. ئەم یاسایە بۆ هەموو فرمانەکان  

ناتەواو  دەمکرد،     Past imperfect  ڕابردووی  واتە  "میکردم"  دەبێتە  )فارسییەکەی 
پیشاندەری بەراوەژووییە لەو صیغەیەدا کە لە زاراوەی موکری، سلێمانی و جافی دەردەکەوێت 

  و /دە/ یەک دێنێتە بەردەمی پێشگری وەک "دەمکرد" بە واتای "جاران دەمکرد".
م دەکر، ت دەکر، ئەڤ دەکر، ئەم دەکرـ هون دەکر، وام دەکر ی  بەاڵم شادی صیغەی  

  هەیە.
کریام لە  بریتییە  هەر  هەیە،  کرماشانیش  سنەو  لە  کە  ،  kiriai ، کریایkiriam صیغەیەک 

 .kirian ، کریانkiriain ، کریاینkiriain ، کریاینkiria ، کریاkiriai کریای
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،  bسی، کە پێشگرێک دەخاتە پێش ڕەگی  شەرطی لە صیغەکانی خۆیدا، دەکەوێتە شوێن فار
 .و وەک پاشگرێکیش

 نموونە لە چاوگەی )فکریان(ەوە، بەواتای بیرلێ کردنەوە: 
  

 ki bifkirim کە بفکرم
 ki bifkiri کە بفکری 
 ki bifkara کە بفکرە
 ki bifkirin کە بفکرن
 ki bifkirin کە بفکرن
 ki bifkiran کە بفکرن

 
 Auxiliaries یاریدەدەرەکان 

لێرەشدا، وەک فارسی، بریتین لە "هەبوون" و "بوون ]بەشتێک["، بەاڵم وەک لە کوردیشدا وایە، 
 زۆر ناتەواوە. بەکارهێنانی گشتی بەشەکانی لە خوارەوە نیشان دراون:

 
bian    بیەن 

 ڕابردوو       حازری ئاماژەیی 
 

 واتای "بووم" بە  bim بیم   بە واتای "هەم"  -am ئەم
 bi  بی      -i   ی  
 bi بی       a   ە   
 bin  بین     in - ئین 
 bian  بیەن     an - مەن 

 
 شەرطی     ڕابردووی دوور 

 
 بووم )ببم(  bum                      من بووم .bima  بیمە

 بووی      bita.         bui    بیتە  
 بو      bia           bu       بیە  
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 بینە    bun            bina     بون
 بینە  bin            bina        بن   

 
 ئەمری 

 
 ببە!)   ba     بە
 

زیاتر ناتەواوە، چاوگەکەی بریتییە لە "بوون" و بەشەکانی  (to became) کرداری "بوون"
 .بە ڕێک وپێکی دروست دەکرێت

 
 ڕابردوو    حازری ئاماژەیی 

 
 من بووم   bum   بووم  dabum دەبووم
 .bi     بی   .dabui دەبووی

 .bi     بی   .dabu دەبوو
 .bin     بین   .dabun دەبوون
 .bin     بین   .dabun دەبوون

 ڕابردووی دوور 
 

  )من بووم(      .buma بوومە
  .buna    بوونە
  .bua    بوە

  .buna   بوونە
  .buna   بوونە

 
کردارانە کەم و زۆر هاوتەریب بوونی تەواو لەگە زاراوە کوردییەکان دەردەخەن کە  ئەم  

 یاریدەدەرەکان بە هەمان ڕادە ناتەواون. 
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لەناو هەموو زاراوە کوردییەکاندا، شادی تاقە زاراوەیەکە، کە کرداری جیاوازی بۆ   .1
"ئاشامیدەن"  کۆنی  شێوازی  فارسیدا  زمانی  لە  هەیە.  خواردنەوە  و  خواردن 
بۆ   خواردن  کرداری  شێوە،  بەهەمان  کوردیش  لەناوچوە.  ئێستا  )خواردنەوە(، 
هەردوکیان ]واتە خواردن و خواردنەوە[ بەکاردەهێنێت و هەرچۆنێک بێت، شادی 
کرداری "ڤەخوەن"ی هەیە بە واتای خواردنەوە کە دیارە لە "خوەن" وەرگیراوە. ئەم 

 fakhwa رییەکەی لە ڤەخوەگریمانە پشت ئەستوورە بەو ڕاستیەی کە صیغە ئەم 
بڤخوە لە  نەک  ئەو   bifkhwa وەرگیراوە  بۆ  یاسایەکە  گرتنی  شوێن  ئەوەش  و 

 و ڕاکەف laikhan لە لەێخەن laikha کردارانەی وا پێشگریان هەیە، وەک لەیخە
rrakof  لە ڕاکەڤن. 

قا کرن .٢ قایم   qai kirrin کرداری  نان(، )کە کۆیەکەی دەبێتە  بنیات  واتای  )بە 
تەئکیدی لەسەر کرن(،   بە کردارەکە  بۆ ئەوەی  بەشەکەی لێک جیادەکاتەوە  دوو 

)خانوویەک دروست دەکەم(،     qai dakhani dakam بکرێت: قای دخانی دکەم
 بەرکردار پێشگری /د/ی وەرگرتوە. 

زاراوەکە هەندێ کرداری وەرگرتوە کە لە فارسی و باشووری کوردستاندا هەن،  .3
"خاوەن بوون"، کە بەهۆی هەندێ عیبارەتەوە دەردەبڕێت وەک "داشتەن" بە واتای  

"بۆ من هەیە" بە واتای "من هەمە". ئەو کردارە هاوبەشانەی دیکە، کە فەوتاون بریتین  
پەیدا کەردەن1لە )  ). paida kardan   بەیانی ئەوەی کرداری بۆ  )دۆزینەوە(، 
نی ئێران کەڵکی  )=دیتن(، وەک چۆن لە ]زاراوەی[ موکری لە کوردستا din دین

)فێربوون(. لەبەرئەوەی )دەست  yaid giriflan .( "یادگرفتەن" ٢لێوەردەگیرێت. ) 
گرتن( بۆتە جێگری دەقی فارسی هەمان بابەت واتە )دەست گرفتەن( کە لە زاراوەی 
محاوەرەیی خەڵکدا بە واتای دەستپێکردنە، )دەست گرتن(یش بە واتای )فێربوون(  

" بە واتای وەستان. ئەم زاراوەیە ]واتە شادی[، ئەم کردارەی  .( "ئیستادەن3)   1٢دێت.
نەماوە و لەجیاتییان کردارێک هاتوە کە کە لە ڕەگی عەرەبی "سەکەنە" وەرگیراوە: 

 بە واتای وەستان.  Sakkinin سەکنین
لە هەردوو صیغەی   da کاتێ کردار، بەرکردارێکی هەبێت، وا هەیە پێشگری /دە/ .4

ڕابر و  ئاماژەیی  جیاواز  حازری  کردارەکە  لە  جار  هەندێ  کە  بهێنرێت،  دوودا 
 :دادەنرێت و هەندێ جاریش دووپات دەبێتەوەو بەرکرداریی بۆ ناوەکە پێک دەهێنێت

 
 

 ەکەیە بە ڕاست و چەوتەوە. ئەوە وەرگێڕاوی دەق  1٢
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 تۆ دەڵێی چی؟    da chi davi  دا چی دەڤی؟
 ئەو چی گوت؟       da chi wa  دا چی وا؟

 
ێت، و خاوەنی  کرداری "گوتن" وا دەردەکەوێت کە لە دوو ڕەگ دروست بکر .5 .5

دوو دەستە وشەی جیاواز بێت کە لە هەرکام لەو دوە دروست دەبن، بەاڵم بەشە  
جیاوازەکانی جێگۆڕکێیان پێ دەکرێ و هەمیشە لەگەلڕ ئەو بەشانەدا نایەن کە لە 

 ڕەگەکان دروست کراون.
لە /گو/ و /وو/ کە وێدەچێ لە چاوگەی گوتن و وتن بریتین   (watin) دوو ڕەگەکە 

 .رابن کە بە تەرتیب بەرانبەرن لەگەل فارسی نوێ و کوردیدروست ک
 :بەشی بەکارهاتوو لەگەلڕ ئەم چاوگانە بریتین لە

 
 لەگەل "وتن"  لەگەل "گوتن"

 bira  یا biba = biwa  ببە  bagu  بەگو
 (divim/ dibim) دەڤیم یا دەبم )لە وتن(  divin دەویم 

 vatim  واتم  کوتم و مگو 
 

نەبێت، وا   جیاوازییەک  دوو کردارەدا  لەم  وەرگرتن  کەڵک  مەسەلەی  لە  کە  دەردەکەوێت 
و  دێن  یەکتردا  بەدوای  هەردوکیان  بێالیەنانە  کەسدا  تاکە  یەک  لێدوانی  لە  لەبەرئەوەی 

 دەگوترێن. 
  

  ئەوانەی خوارەوە لیستەی هەندێ کرداری سادە و لێکدراون: 
 

زاراوە کوردییەکان ئەو کردارە یاخود چەشنێک لەویان ، بە واتای بوون. هەموو  bianبیەن  
  هەیە.
، کەوتن،  kavtin ، بە واتای بوون ]بەشێک یا حاڵەتێک[، بەهەمان شێوە. کەفتbunبوون  

 .و هتد 13وەک کەوتن یا کەفتنی کوردی 

 
. الم وا نییە سۆن کاتێ دەڵێ کوردی، نیازی ئەوە بێت کە زاراوەی شادی کوردی نەبێت لەبەر ئەوەی   13

هەر وتارەکە خۆی تایتڵی کوردی بوونی شادی هەیە. دەبێ نیازی لە کوردی، بە گشتی زاراوەی سۆرانی و 
 وە.  هی الی سلێمانی بێت کە شارەزاییەکی زیاتری لێی بو
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، کردارێکی بێ خەوشی کوردییە لە هەموو زاراوەکانیدا دەردەکەوێت و مۆرکی  hatinهاتن  
  .سەرەوە نییەلوڕیی بە

 ، خستن، فارسییەکەی: ئەنداختەن Awutinئاڤتن 
 هێنان، فارسی و کوردی: ئاوەردەن و هاوردن   ،varinڤارن 

، گەڕانەوە، کوردی هەرگردبان، هەر کردبان و هتد فارسی برگردیدن  vagirrin ڤەگەڕین
 .]بەرگەشتەن[

 .هاوچەشنی نییە، بەستنەوە. لە زاراوەکانی دیکەدا chi kirin چی کرن
  ، قسەکردن. فارسی: گوفتەن؛ کوردی و لوڕی: کوتنgutin گوتن
  ، خواردن. فارسی: خوردەن، کوردی: خواردن khwan خوەن

  .، خواردنەوەfa khwan ڤە خون
  ، گرتن، فارسی: گرفتەن، کوردی باکووری: گیرتنgirtin گرتن
  ن و کەنین، پێکەنین، فارسی: خەندیدەن؛ کوردی: خەنیkanin کەنین

  ، خەوتن، کوردی: خەفتن؛ فارسی کۆن: خوفتەنrrakafin راکەفین
  .، دان. کوردی: دان؛ فارسی: دادەنdan دان

  بەرزکردنەوە. فارسی: بەرگرفتەن؛ کوردی ئەڵگرتن، هەرگردن bar girtin بەرگرتن
  یگاە، سەیرکردن. کوردی: نەیرن ]؟ روانین[؛ ڕەگی فارسی: نیگەر، نfakirin فەکرین 
 ، گەیشتن. لە کوردیشدا هەروایەgaishtin گەیشتن 

 ، رشتن. ڕەگی فارسی: ریز؛ کوردی: رشنان، ڕێژنان، رێژان، رشان، هتد و هتد. rizhinریژن
  .، تاشین. فارسی: پاشیدەن؛ کوردی واشنان، هتدazhinئاژن

  .، کێشان. فارسی: کەشیدەن؛ کوردی: کێشان، هتدkishninکیشنن، 
  .، راکردن. فارسی کۆن: رەهانیدەن؛ کوردی: راکردن، هتدrravin راڤن 

  .، فرۆشتن. کوردی: هەن؛ فارسی: فروختەنfraitin فرەتن 
  ، خوێندن، گۆرانی گوتن. کوردی: خیونن؛ فارسی: خواندەنkhunin خیونن 
 ، ناردن mashan مەشان 

  .، مردن. کوردی: مرن؛ فارسی: موردەنnirrin مرن 
  .، پرسین. کوردی: پرسین، پرسیان، فارسی: پورسیدەنpirsin پرسین 
  .، لەرزین. کوردی: لەرزان، لەرزین؛ فارسی: لەرزیدەنlirzin لەرزین 

  .، مان. کوردی: مەنەن؛ فارسی: ماندەنmain ماین 
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 .، گوێدان، تەنیا هەکاری، هەمانto hear بهیستن 
  .وری: دین، واتە دیتنەوە، دیتن، دیتنەوە. کوردیی باکوdin دین 
  .، بڕین. کوردی: بڕین؛ فارسی: بوڕیدەن birrin بڕین 

  .، کردنەوە. کوردی: وە کرن، کردنەوە؛ فارسی: وا کەردەن، باز کەردەنto open ڤە کرن  
  .، بژاردن. فارسی: حیساب کەردەن sai kirin سای کرن 
  .کەردەن، بانگ زەدەن، بانگ کردن. فارسی: بانگ ban kirrin بان کرن 
 .، دانیشتن. فارسی کۆن: نشتن؛ کوردی: نیشتن runishtin رۆنیشتن 

 .، چێشتکردن. کوردی: کوڵیانkaalin کالین 
 ، سووتان. کوردی: سووزنان، سووچیان، هتد.  shawtianشاڤتیان 

دەرزین،  durunدوروون   دوروون. کوردی:  هتد.  دووریان،  دەرزین،  دروون. کوردی:   ،
 ان، هتد. رەگی فارسی کۆن: دەرز دووری

 .، ترسان. کوردی: ترسین؛ فارسی: تەرسیدەنtirsin ترسین 
  .، چێشتکردن. بە ڕواڵەت لە رەگی فارسی )پوخت( وەرگیراوەpaizhn پەیژن 
  .، دانان. فارسی: هیشتەن؛ کوردیی باکووریی: هێشتنhishtin هێشتن 
  .شتن، شۆریان، هتد ، شۆردن. فارسی: شوستەن؛ کوردی:shshtn ششتن 

  .، گازلێدان. کوردی: قەپ گرتن qat girtin قەت گرتن 
  .، دزین. کوردی: دزین؛ فارسی: دوزدیدەنdizin دزین 

  .، هەڵگرتن. فارسی: بەرداشتەنhalbrin هەڵبڕین 
  .، هەڵفڕین، فارسی: پەڕیدەن؛  کوردی: پەڕین، هتد و هتدfarin فڕین 

 
 

 نموونەی پەخشان 
 

دیڤ چووم بازاڕی و چەند مێی گرتم خازم بمەدەر، چون هەوا پتر سار بوو  ئەز   .1
  چارە ناو شارمام

  وشە بە وشەی تەرجەمەکان لەو زمانەدا ]فارسی[:
من دیروز رفتم بازار و چند گوسفند گرفتم خواستم ببرم بیرون چون هوا خیلی سرد بوو  

  .چارە نبود شهرماندم
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خوارەوەدا، واتای وشەکان یەک بەیەک لەژێریاندا هاتوە و لە راستەوە ەم نموونەیەی  ل .٢
 بۆ چەپ دەخوێنرێتەوە: 

 ئەگەر خوڤدە  فورسەن  دا  چەند  رۆژ  شۆندا  تەیم  شادی: 
 فارسی:  ئەگەر خودا  فورسەت  داد  چەند  روز  بەعد  میآیم

 I shall came hence days som gave chance God If ئینگلیزی: 
 
 ادی:    و   تەدیبونم     ژوی  شەنداتر  دڤارە  ترم         وانش

  فارسی:   بە  دیدن شوما  ازآن   دیرتر   دوبارە میرەوەم بە وان
  to van I shall again from there see you to  ئینگلیزی: 
        

 شادی:   دوو  مانگ  شندا  چون  هەوا  ڕند  دبی
 ر   چون   هوا  خوب  میشودفارسی:   دو   ماە   دیگ

 became good the weather that hence months Two  ئینگلیزی: 
 

 شادی:   گایونەم  هەی   هەڕم   چیان   چون 
 فارسی:  گانم ]؟[  است    بروم   کوە    چون

 So that [to the] that  I go my idea   ئینگلیزی: 
 

 دەست دگرم   شادی:   وەگەڕم  ئیشەی  خوەم          
 فارسی:  برگردم  کار     خودم ]را[      ]در[ دست  میگیرم

 I shall of myself work I retain under take  ئینگلیزی: 
 
 

 حیکایەتێکی گوڵستانی سەعدی 
و   شا  )حیکایەتی  سەعدییە  "گوڵستان"ی  حیکایەتێکی  ئازادی  تەرجەمەی  خوارەوە  ئەوەی 

کە   ترساو(،  دەریا  لە  سەر  غواڵمی  کراوەتە  تەرجەمە  شادییەوە  کەسێکی  لەالیەن 
  ]شێوە[زمانەکەی خۆی:
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پادشا بە غواڵم خڤادا د گامیە رۆنشتنە، غواڵمێ وی دەنیز نەدیبوو گای چورە ترە   .1
 .گری و زاری 

گری و لەرزی جان وی گرت. هەرچی کرن راحەت نەبوو. پادشای عاجز بوو و   .٢
 چارە نەدی حەکیم ل گامیە 

پادشا گو مەرحەمەت دبو حەکیم بی، گو   .3 فەرمان دەکی ئەز ئەو راکروا دکەم. 
 فەرمان کر غواڵم باون و دتری چنە جاران 

غورغور کرو مووی سەری گرتی و ئالیە گامیە کێشنان. غواڵم وە هەردوو دەست   .4
 پشت گامیە

گرت. چون هات وە ژوور ئالیەی گامیە و رۆنیشت و قەرار گرت. پادشا خوەش   .5
 حەکیم و گو چ حیکمەت هەیهات ژ ئیشی 

گو پێشی ناچیا نە و ترس خندقی و قەدرا گامیە نزانی. هەرکەس گلی دکەت لە  .6
 رندی خوا حەق ئەو، کە خەرابی بوینت کە

 .بزانە چیە .7
 

 1دێڕی 
 لە دێڕی یەکەمدا /دا/ دوای وشەی "خڤا"، بە واتای "خۆی" هاوشێوەی وشەیەکی فارسییە. 

 واڵەت لە وشەی "گامی" کلدانی وەرگیراوە. گامیە = گەمی، ئەم وشەیە بە ڕ
 وی = هی ئەو، بەرانبەرەکەی لە فارسیدا هەیە بەاڵم لە کوردیدا کەڵکی لێوەرناگیرێت. 

 دتیری = دەریا 
 .چرتری = لەرزین. )لێرەدا لەجیاتی ئەسڵی فارسی "میحنەت کەشتی نەیازموودە"( هاتوە

 گریەو زاری گری و زاری = گریان و الاڵنەوە. فارسی نوێ = 
  

 ٢دێڕی 
 لەرزی جان وی گرت = ئەندامی کەوتە لەرزین. 

لگامیە = لەناو گەمیدا. /لە/ زۆرجاران لە کوردیدا کەڵکی لێ وەردەگیرێت و واتای "لەناو"،  
 لە ]کەسێکەوە یا شوێنێکەوە[، و "هی" و "بۆ" دەدات.

 
 3دێڕی  

 گۆ = گوتی 
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  ئەگەر فەرمان بدەیت فەرمان دەکی = تۆ فەرمان بدە، بە واتای 
 ئەز ئەورا کورا دەکەم = بێدەنگی دەکەم 

 ]مەرحەمەت دبوو = مەرحەمەتێک دەبوو ]ئەگەر
 باون = ئەگەر بیهاون

 .جاران = جاروبار، وشەی جار لە هەموو زمانی کوردیدا کەڵکی لێ وەردەگیرێت
 

 4دێڕی 
 غوڕغور = بۆڵەبۆل 

 ممدودە[ی عەرەبی وەرگیراوە.ئالیە = لەسەر، بۆ. لە "علی" ]بە یاء 
  

 5دێڕی 
 ژوور = سەرەوە. ئەم وشەیە لەناو زاراوە باکوورییەکاندا زۆر بەکاردێت. 

 .ئیشی = ئیش. ئەم وشەیە لە زۆربەی هەرە زۆری زاراوەکاندا جێگری "کار"ی فارسییە
 هەیە = هەیە.

 
 6دێڕی 

 پێشی = سەرەتا 
خەندەک لەترسی   = خەندەقی  وەترس  هەرگیز    14ناچینا  نموونە  بۆ  نەچووبوو،  هیچ کۆێیەک 

  .نەکەوتبوە مەترسی خنکانەوە
 گلی دکەت = گلەیی دەکات. فارسی: گلە. 

 لەرندی خڤا: لەبەر باشی خۆی 
 .حەق ئەو کە خراپی بوبینێت = مافی خۆی بوو ناڕەحەتی ببینێت

 کە بزانە چیە = بۆ ئەوەی بزانێت )بۆ نموونە: باش( چیە. 
 

 :حیکایەتەکە لە ئەسڵی فارسیدا بەم چەشنەیە 

 
.  دەبێ نیاز لە خەندەک ئەو خەندەکە بێت کە لە دەوری دیواری شاران هەڵدەکەنرا و پڕ دەکرا لە ئاو،   14

بۆ ئەوەی لە بەرانبەر دوژمنی هێرشکاردا بەربەستێک دانرابێت. دەبێ ئەو کەسە لە شاری خۆی نەچووبێتە  
 دەرەوە. 
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"پادشاهی باغالم عجمی ]درکشتی[نشستە بوو. غالم هرگز دریاندیدە بود و محنت کشتی  
نیازمودە، گریەو زاری آغاز کردە لرزە براندامش افتاد. چندانکە مالطفت کردند آرام نگرفت.  

کشتی بود گفت اگر فرمائی من  ملک را عیش منغض شد و چارە ندانستند. حکیمی در آن 
اورا خاموش کنم. پادشاە گفت غایت لطف باشد. حکیم فرمود تا غالم را بدریا انداختند.  
باری چند غوطە خورد پس مویش بگرفتند و سوی کشتی آوردند. غالم بەهردو دست در  
دنبال کشتی آویخت. چون برآمد گفت دراین چە حکمت بود گفت اول محنت غرق شدن  

ە بوو و قدر سالمت کشتی را نمیدانست. همچنین قدر عافیت کسی داند کە بە مێیبتی  نچشید
 گرفتار آید."

 
ئەوەی خوارەوە وەرگێڕاوی وشە بە وشەی حیکایەتەکەیە لەالیەن کوردێکی شادییەوە بۆسەر  

 زاراوەکەی خۆی: 
ندیبوو و پادشا بە غوالم عەجەمی نمەدل ناڤ گامیە رۆنشتە بوون. غوالم هیچ وەخت دێنزا  

ترس گامیە ندیبوو. گری و زاری ئاواز کریە و لەرزە وە لەشیە کەڤتە. هەرچی زامەت کێشتان  
ئارام نەگرت. خواشی پادشا ژ وی بری و چارە نزانن. حەکیمی وە ئەو گامیەبی، گو ئەگەر 
فەرمان دەکەی ئەز ئەو ڕاکروا گم. پادشا وا غایەت دۆستی بەو حەکیم فەرمان کرغوالما وە 

ینز باون. چەند جاران غوڕغوڕ کر، ژ پاش موو سەری گرتن وەالی گامیە ئانن. غوالم وە  دێ
پادشا   قەرار گرت.  رۆنشت و  ئاویژ. چون هەرهات و گامی  هەردوو دەست پشت گامیە 
تەدبیر حەکیمی پەسنی هات و گو وە چ حیکمەت بی؟ گو پێشی ترس خەفەبین نەدیبوو، 

 قەدر عافیەت میری بزانت کە وە موسیبەت گرتبت. قەدر سەالمەت گامیە نزانی هەمچین
لەبەر ئەوەی دەقی سەرەوە هاوتەریبی فارسییەکەیە، دەکرێ وشە بە وشە لەگەڵیدا بەراورد  

 .بکرێت
 

 کۆتایی بابەت
ئەم وتارە پێشتر باڵو نەکراوەتەوە.  



 

 

یا قەتاری   15کرماشانگۆرانییەکی فۆلکلۆریی کوردی باشووریی لە 
 16کوردی کرماشان

 
 17کۆکردنەوەو نووسینی مێجەر ئی بی سۆن 

 
 

فارسییەوە       ڕێی  لە  "کوردی  گوتەنی  زەبیحی  مامۆستا  کە  لەو کەسانەیە  سۆن،  مێجەر 
. ئەم فارسی زانینە ئەگەر جارێک یارمەتی کوردی فێربوونەکەی دابێت سەدجار 1٨فێربوون"
لەهەر خوێندن و نووسینێکی کوردیدا، وەک مێردەزمە سەرو دڵیانی گرتووە. مڵۆزم و   لێیان بۆتە

ئینجا وایان لێهاتووە هەموو وشەیەکی کوردی بێ سێ و دوو بەرنەوە سەر فارسی و ببێژن 
بلمی پیریشی هەر بە فارسی  کورد هەر ببڕا ببڕا زمانی نەبووە و گروگاڵی منداڵی و بلمە 

 !کردووە
هاتنە      پێش  کە  لەناو    سۆن  ئێران  باشووری  لە  سیخوری  بە  ماوەیەک  کوردستان، 

بەختیارییەکاندا ژیاوە و شارەزاییەکی لەسەر زمانی فارسی و زاراوە جۆربەجۆرەکانی باشووری  
ئێران وەدەست هێناوە، بۆچوونێکی یەک الیەنی لەمەڕ پەیوەندییەکانی زمانی کوردی و فارسی  

ەو دەڵێ: "کوردی هیچ نییە جگە لە زاراوەیەکی  هەیە، کە لە ڕستەیەکدا پوختەی دەکاتەو
 "!زمانی فارسی

ی  19٠9ئەو بۆچوونە سەرەتا لە وتارێکدا خۆی دەنوێنێ کە سۆن لە ژمارەی مانگی جانیوەری  
وەرگێراوە کوردییەکەی لە   keدا باڵوی کردۆتەوە    19گۆڤاری ئەنجومەنی پادشایی ئاسیایی 

پاشان لە وتارو نووسراوەی دیکەشدا ئەم بۆچوونە درێژی ئەم وتارەدا پێشکەشی ئێوە دەکرێ.  

 
15 A Southern Kurdish Folksong in Kermanshahi Dialect  
16 Qatar –i Kurdi 
17 E. B Soane 

عبدلرحمن محمد امین ذبیحی، "قاموسی زمانی کوردی"، سەرەتای بەرگی یەکەم، کۆڕی زانیاری کورد، بەغدا     1٨
1977 

19 The Royal Asiatic Society, January 1909, PP 35-51, Reprinted by Stephan and Austen 

and Sons Ltd., Hertford, England. 
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بەجل و بەرگی جیاواز بەاڵم بەهەمان ناوەڕۆکەوە دووپات کراوەتەوە. لە ئەنجامدا سۆن بۆتە 
ئااڵ هەڵگری بیرێک کە هەندێ ئێران ناسی ناشارەزاش شوێنیان گرتووەو مێشکی ڕەگەزپەرستە 

 .ەک "ڕەشید یاسەمی" یان پێ ئاخنیوە و قەڵەم بەدەستانی و ئێرانییەکانی وەک: رەزا شا
من شارەزای زمانەوانی نیم و وەاڵم دانەوەی ئەو بۆچوونە بۆ شارەزایان بەجێ دێڵم، بەاڵم  

  - و و فارسی هەردوو میراتگەری ماڵێکن کە بریتیە لە زمانە هیند ئەوەندە دەڵێم کە کوردی
دەف سەدە کاری  چەندەها  درێژایی  بە  فارسی  ئەگەر  و  پێکراوەئێرانیەکان  ومیری  و   تەری 

ڕادەی پێشکەوت و ئینکشافدا    کوردی ئەو مەیدانەی پێ نەدراوە، ڕەنگە بکرێ لەمەسەلەی
"زمان بوون یا نەبوون"ی ئەوی   گرنگایەتی بە یەکەمیان بدرێت، بە اڵم ناتوانرێ مەسەلەی

دیکە ببەسترێتەوە بە ڕادەی ئینکشافیەوە. ئەمرو دەیان و سەدان زمانی ئەفریقی و ئاسیایی هەن 
کە ئاسۆی پێشکەوتنیان ناگاتە سنوری زمانە ئەوروپییەکان و فارسیش مشتێکە نموونەی ئەو  

و   بسێنی  لێ  بوون"یان  "زمان  مافی  نەهاتووە  کەس  بەاڵم  ڕادەی خەروارە،  ئەو  ناوی  بە 
 .ئینکیشافەوە، بیانکاتە لەهجەو بن لەهجەی فاڵن وفیسارە زمان

هەروەها شوێن هەڵگرتنی زمانێکیش لەزمانی گەالنی دراوسێ، ئەو مافی "زمان بوون"ەی لێ 
ناسێنێ. زمانی ئۆردوو شوێنێکی بەرچاوی زمانگەلی عەرەبی و هیندی و فارسی و تورکی  

راوەی هیچ کام لەو زمانانە بێتە حیساب. زمانی ئینگلیزیش بەو یاڵ  لەسەرە، بێ ئەوەی وەک زا
ئاڵمانی و زمانی ساکسۆنەکان پێکهاتووە و شوێنێکی   و کۆپاڵەیەوە، لە ئامێتە بوونی زمانی 
زۆری زمانی ئەڵمانی و فڕەنسی لەسەرە، بێ ئەوەی کەس بە زاراوەیەکی زمانی ئاڵمانی بداتە  

 .قەڵەم
بۆچوو بێ،  ڕاستی  تێگەیشتنەکەی  ئەوەی  چوارچێوەی  لە  کوردی  زمانی  لەمەڕ  "سۆن"  نی 

پێیە   بەم  ببینرێ.  دەبێ  پەیوەندییەشدا  لەو  هەر  و  دەگونجێ  کوردا  سیاسیی  لەمەسەلەی 
دیاردەیەکی زیاتر سیاسیە کە خزمەت بە مەسلەحەت و بەرژەوەندی سیاسی واڵتەکەی دەکات 

  ە گۆرەپانی زمانەوانیدا.لەو سەردەمە تایبەتەدا، هەتا باسێکی زانستی بێت ل
سۆن، وتارەکەی تەرخانی دەقی کوردی و وەرگێراوی ئینگلیزی ژمارەیەک شیعری فولکلۆری  
ناوچەی کرماشان کردووە.، کە دەڵێ لە کرماشان بە "قەتاری کوردی" ناوی لێوە دەبرێ،  

دووە بەاڵم کەم تا زۆر نەچۆتە سەروکاری الیەنی موسیقایی "قەتار"و هەر ئەوەشی چاک کر
ڕەسەنە  مۆسیقا  ئەو  فارسییەوەو  ئاوازێکی  کلکی  بە  ببەستێتەوە  ئەویش  نەبوو  دوور  دەنا 

 !خۆماڵییەشمان لێ بکات بە قەرزو قۆڵەی باشوورو باکووری ئێران
ئەو بابەتەی وا لە وتارەکەدا گرینگی پێدرا بێ، شیعری قەتارەکەیەو ئەوەش نە یەکەم جارەو  

وێتە سەر مۆسیقای کوردی و لەجیاتی ئەو دێتە وتار و ئەو  نەدواجار کە گوشاری شیعر دەکە



ی کرماشان   باشووریی له کرماشان یا قەتاری کورد گۆرانییەکی فۆڵکلۆریی کوردی  45  
  

 

بە  ناشاردرێتەو  استیەٍ  ر بوونەکەی  بااڵ سەندنی شیعری کوردی و دەوڵەمەند  بەژن و  ە کە 
لە دەست چوونی کەسایەتی سەربەخۆی هونەری مۆسیقا و چیرۆک و شانۆگەری   قیمەتی 

 .تەواوبووە و شیعر لە زۆر شوێندا جێی ئەوانی گرتۆتەوە
لە بواری مۆسیقادا، خۆ تێهەڵقوتان و دەست تێوەردانی شیعر، کاتێ خۆی دەنوێنێ کە هەست 
وشەی   زمانی  بە  ڕاگەیەندرێ،  مۆسیقاوە  نۆتەی  هۆی  بە  لەوەی  زیاد  هونەرمەند  نەستی  و 
شیعری دێتە بەیان و دەربڕین. ئەگەر نۆتەی مۆسیقای زۆرێک لە ئاوازە کوردییەکان لە دێرێک  

ن تێپەر  دوان  بێژەکانمان  و  گۆرانی  کە  بکرێ  سەیر  دەبێ  لەوپەیوەندییەدا  ڕاست  اکەن، 
ئامێری مۆسیقایی دەباتە ژێر   بە الیەنی شیعری، موسیقاو  "شایەر"ن. شایەر، بە گرنگی دان 
پرسیار و مەجبووریان ئەکات لە ڕادەیەکی بەرتەسک و دیاریکراودا بمێننەوە و مەیدان بۆ  

وا هەیە جاروبار چەند سەعات درێژە بکێشی و لە هەموو    شیعر هۆندنەوەی ئەو خاڵی کەن کە 
ئەو ماوە دوور و درێژەدا مۆسیقا تەنیا لە خزمەت پاراستنی "ریتم" ی پێویست بەشایەر دا 

 دەمێنێتەوەو ئەرکێکی تایبەت بە خۆی نابێ.  
بە  بایەخ  کە  شێوەیەک  بە  کورد  گوێگری  پەروەدەبوونی  هۆی  بۆتە  گرنگە  دیاردە  ئەو 

و سەربەخۆیی مۆسیقا نەدات و بزووتنی هەست و شڵەژاندنی گۆیی لە شیعری    سەربەستی
کە  وەرگرتووە  ڕاستییەک  وەک  ئەوەی  کوردیش  مۆسیقاژەنی  دەکات.  چاوڕوان  ئاوازەکە 
ئەرکی سەرشانی تەنیا ئەوەیە بە شەلەشەل بکەوێتە شوێن شایەر و تا هەرکوێ کە ئەو بیەوێ  

تەوە! بێهودە نییە کە کورد خاوەنی "سەمفۆنیا" بە واتا  ئەو دوو دێر نۆتەیەی بۆ دووپات بکا
ڕۆژئاواییکەی نییە، کە هەموو ئامێرێکی مۆسیقا هەروەها گۆرانی بێژیش شوێن و سنووری 
تایبەت بە خۆیان هەیەو تەنانەت مۆسیقاکە، بە نەبوونی دەنگ بێژیش دەتوانێ خۆی بەیان  

ساکاری ئەم دیاردەیە، هەندێ ئاوازو   بکات و لەگەڵ بیسەردا پەیوەندی ببەستێ. نموونەی
لەحنی مۆسیقای کوردین کە پێویستیان بە گۆرانیبێژ و شایەر نییەو خۆ بەخۆ تەنیا بە زمانی  
بەاڵم داخەوە   نموونەی ئەو کارەن،  "بووک و خەسوو"  "بەحرو شەپۆل" و  مۆسیقا دەدوێن. 

توێژینەوەی هیچ  لە  کە  خوارەوەیە  لە  وەها  گرنگایەتییان  و  حیساب.  ژمارە  نایەنە  دا  ەک 
بە  نەکرێ و  بۆ ئەوەی وەک دیاردەی دەرەجە دوو سەیری  هونەرمەندی مۆسیقاری کورد 
جیددی وەربگیرێ هیچ چارەیەکی نییە جگە لەوەی خۆی لەژێر گوشاری شیعر ڕزگارکا و  

 بە زمانی سەربەخۆ بدوێ. 
ئەو ڕێگایەی بڕی و   لەناو گەالنی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، مۆسیقای گەلی ئەرمەنی زۆر زوو

قوتابخانەیەکی دامەزراند کە مۆسیقاری مەزنی وەک " ئارام خاچاتۆریان"ی پێگەیاند. مۆسیقای  
گەلی ئازەریش لە نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدە بە دواوە لە بەشی باکوور، بەهۆی بلیمەتیو 
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مۆ ئامیتەکردنی  هەوڵی  ەوە.  بەگوڤ"  حاجی  "عوزەیر  وەک  هونەرمەندانی  سیقای  دووربینی 
نەتەوایەتی لە گەڵ مۆسیقای کالسیکی ڕۆژئاوا دا و لەم بوارەدا وەها سەرکەوت بە شێوەیەک 
کە توانی ژمارەیەکی بەرچاو لە ئۆپیرای نەتەوایەتی لەسەر بنەرەتی هونەرە خۆماڵییەکان پێک 
بێنێ و خۆی لەچوارچێوەی بەرتەسکی فولکلۆر رزگار بکات بێ ئەوەی فۆلکلۆرەکەش پشت 

 .اتگوێ بخ
بەبڕوای من کوردیش دەبێ ئەزموونی سەرکەوتووی ئەو گەالنە و هەروەها گەالنی وەک  
چین و ژاپۆن ڕەچاو بکات و بێ ئەوەی ڕەسانەیەتی مۆسیقای نەتەوایەتی و ناوچەیی خۆی  
بفەوتێنێ خوێن و هەوای تازە برژێنێتە ناو لەشی نیوە ساردەوە بووی مۆسیقاکەیەوە. کورد  

"نیوە لە  کۆنەکان    دەبێ خۆی  ئاوازە  دووپات کردنەوەی  دەیان جار  و  فۆلکلۆر  نووزە"ی 
دەرباز بکات. ئەگەر شیعری کوردی بەهیمەتی چەند ڕۆشنبیری پێشرەو توانی قاڵبی بەرتەنگی 
بۆچی   جیهانیەوە،  شیعری  کێبەرکێی  مەیدانی  بچێتە  نوێ  شیعری  بە  و  بشکێنێ  عەرووز 

زانی کورد ئەو ئەرکە گرنگە نەبەن بەڕێوە؟ بۆ مۆسیقاکەمان نەتوانێ؟  بۆچی پسپۆرو مۆسیقا
ڕێگەیەک بۆ گەیشتن بەو ئاسۆیە نەدۆزنەوە کە تێیدا فۆلکلۆر و مۆسیقا ڕەسەنە کۆنەکەشمان 
بپارێزێ ورێزی لێ بگیرێ بێ ئەوەی پێشی پێشکەوتنی داهاتووی ئەو هونەرە بگیرێ و لە 

 .کێبەرکێی جیهانیدا شوێنی دواترین پلە وەربگرێ
*** 

لە بگە ئاوازێکی رەسەنی کوردییە کە  قەتار  "قەتاری کوردی" کرماشان.  رێینەوە سەرباسی 
زۆر شوێنی کوردستان و بەگشتی لە موکریان و گەرمیان دەگوترێ. بابەتێکە لە نێوان "بەیت" 
سیفەتی  ئەو  نییە.  دا  گەلۆ"  و  "حەیران"  لەگەڵ  بنەرەتی  جیاوازییەکی  کە  دا  "گۆرانی"  و 

زیاتر لە شیعری قەتاردا بەدی دەکرێ کە لە الیەکەوە ئەرکی گێڕانەوەی    مامناوەندی بوونە،
بەسەرهاتێک بە خەسلەتی شانۆیی و چیرۆکییەوە ناگرێتە ئەستۆ؛ لەالیەکی دیکەشەوە، مەکۆی  
ژمارەیەک شیعری لەیەک هەڵبراو نییە کە تەنیا لە دیاردەی "کێش" دا هاوبەش بن. واتە قەتار 

 .نە بەیتەو نەگۆرانی
ار، برووسکەیەکی تیژ، هەناسەیەکی گەرم، هەستێکی ئانی و لەرانەوەیەکی خێراو کەم  قەت

خایەنی تەلی هەست و شعوری هونەرمەندە، حاڵەتێکە لە شەیدایی و لەخۆ دەرکەوتن، لەگەڵ  
دڵداری خۆشەویستدا یەک گرتن و هەردوو بەیەک بوون، ڕەنگدانەوەی هەست و ئیدراکی  

کارو بێگرێ و گۆڵ. دەربرین و پێکهێنانی یەک یا چەند ئیماژی  هونەرمەندە لە جیهانێکی سا
هونەرییەو هیچ ئەرکێکی لەسەرشان نییە جیا لە گرێدانی خەیاڵ و هەست بەیەکەوە. بەیان 

 کردنیشی هەر خەیااڵوییە و پێ لەسەر زەویی رەق و بەردەاڵنی مەنتیق دانانێت. 



ی کرماشان   باشووریی له کرماشان یا قەتاری کورد گۆرانییەکی فۆڵکلۆریی کوردی  47  
  

 

خوڵقێ و نە وەک گۆرانی لە کۆڕی شایی  قەتار، نە وەک بەیت لە دیوەخانی میرو بەگلەران دە
  کاکی   دەشتی.  چۆل   ێگایٍ  و سەربانی ماڵ و ڕێگەی کانی دێتە بەرهەم. نەمامی قەتار لە ر

دەڕۆێ و بۆ یادی ئەوینی بێ ئەنجام،   هونەرمەندا   تەنیایی  ژووری  مەزراو  مووچەو  بەکاکی،
دڵداری لەدەست چوو، خۆشەویستی کۆچ کردوو، دۆستی دوورە دەست، گراویی لە مەیدانی  
شەر نەگەراوە و قارەمانی داکۆکیکاری مافی هۆزو تایفە، دەگوترێ بەاڵم جاروباریش پال 

گەوازی دیاردەیەکی دەکێشێتە سەر گۆرەپانێکی بەرفراوانتر لە عیل و عەشیرەت و دەبێتە بان
 نەتەوایەتی و تەنانەت مرۆڤایەتی. 

وا هەیە، دەربڕینی ئەو هەست و نەستە ناسکە، بە چەند دێڕی کورت بێتە ئەنجام. واش هەیە  
ژمارەیەکی زیاتری لە وشە و کەالم پێویست بێ، کە لەو حاڵەتەدا هونەرمەندی "قەتاربێژ" بە 

ب کە  دەدات  لێکیان گرێ  وەها  توانا،  نەکات.  گوێرەی  زۆریان  جیاوازیی  بە  هەست  یسەر 
هیچ   ئەمەش  ئەندامییەو  پەیوەندییەکی  قەتار  شیعری  جیاوازەکانی  بەشە  نێوان  پەیوەندی 
نشوستییەک ناهێنێ کاتێ کە هەندێ جار ئەو پەیوەندییە بە هۆی ڕستەیەکی کورتی پەخشانەوە 

بەرز ڕادەیەکی   و  نییە  گشتی  یاسای  ئەمەش  دیارە  ڕاگەیاندن.  هونەریی   بێتە  بەهرەی  لە 
پەخشان   لە  وەرگرتن  کەڵک  بەبێ  پەیوەندیدانە  ئەم  کاری  گەلێک  دەتوانێ  هونەرمەند 

 .ڕادەپەڕێنێ
بڕگە پێک دێ؛ گەرچی واهەیە ژمارەی بڕگەکان ببێتە    1٠شیعری بڕگەیی قەتار بەگشتی لە  

اوبەشن هەشت یا سێزدەش. لە باری سەرواشەوە، هەموو ئەندامی شیعرەکە خاوەنی قافیەی ه
ئەبینێ  کاتێ  کە  گرنگە  ئەوەندە  قەتاربێژ  هونەرمەندی  بۆ  سەرواهاوبەشانە  ئەم  پاراستنی  و 
توانای دروست کردنی قافیەی زیاتری نەماوە. پارچەیەک شیعری دیکە لەسەر هەمان کێش بە 
قافیەی جیاواز دەهۆنێتەوەو ئەم دیاردەیە واهەیە چەند جار لە درێژایی ئاوازەکەدا دووپات  

 ەوە. بێت
ئەوانەی گوترا، هەندێ یاسای گشتین بۆ دیاردەی شیعر لە قەتاری موکریان و گەرمیاندا. لە 
کاتێکدا شیعری قەتارە کرماشانییەکەی سۆن شتێکی لە بنەڕەتدا جیاوازە و زیاتر "بەرتەونانە"ی 

شیعری سنەیە تا قەتار. شیعرەکان، وەک لە درێژەی ئەم وتارەدا دەبینرێن، لە ژمارەیەک فەردە  
جیاجیا و لێک دابڕاو پێک هاتوون کە هیچ پەیوەندییەکی سەرەوخواریان لەگەڵ یەکتر نییە و 
وای   کارێکی  شیعرەکان   فەردە  ئاسۆیی  پەیوەندی  سەربەخۆیە.  واتادا  لە  کۆپڵەیەک  هەر 
کردووە کە بابەتەکە زیاتر لە گۆرانی و ستران بچێ تا قەتار. کاتێ ئەو ڕاستییەمان زیاتر بۆ  

ەکەوێت کە ژمارەیەک شیعری ناسراوی فۆلکلۆری لەناویاندا دەدۆزینەوەو تێدەگەین کە دەرد
الی   و  وەرگرتوون  لەوێ  لێرەو  خۆی  ئارەزووی  بە  هەموویانی  کرماشانییەکە  هونەرمەندە 
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یەکتری داناون یا بەالی کەمەوە سۆن خۆی ئەرکی ئەم کۆکردنەوەیەی گرتۆتە ئەستۆ هەر  
فیەی تایبەت بە خۆیان هەیەو لە قافیەی فەردەکانی تر جیاوازن؛ دوو لەتە شیعری فەردێک قا

ئەو دیاردەیە، ڕەنگە تاقە بابەتێکی هاوبەش    -یە1٠فەردەکانیش بڕگەیین و ژمارەی بڕگەکانیان  
بەشەکانی   لە  قەتارەکە و شیعری گۆرانییە فۆلکلۆریکەکانی کوردی  نێوان شیعری  لە  بێت 

 دیکەی کوردستان. 
اوە ئینگلیزییەکەی دەبێ بلێم گەلێک ڕێک و پێک و جوانە. بەاڵم زمانێکی  سەبارەت بە وەرگێر

کۆنی هەیە کە بۆ خوێنەری ئەمڕۆیی ئینگلیز هەندێ بێگانە دێتە بەرچاو. ئەوەش بە بڕوای 
من دەبێ هەڵبژاردنی بە دەستەقەسدی سۆن بێت بۆ ئەوەی بە خوێنەری ئینگلیزی ڕابگەیێنێت 

بەاڵم لە    کە ئەو شیعرانە هی سەردەمێکی کۆنن کە سینگاوسینگ ماونەتەوە و پارێزراون؛ 
عەینی کاتدا پەیوەندی بە ئاڵ و گۆڕ و پێشکەوتنی زمانی ئینگلیزیزیشەوە هەیە کە لە ماوەی  

ساڵ دوای چاپ بوونەکەی پێشکەوتی زۆری بەخۆیەوە بینیوە. و بەم بۆنەیەوە نابێ وەک    1٠9
 الوازییەک لە کاری سۆن دا سەیر بکرێت.  

اگواستنی دەقی شیعرەکان لە ئەلف و بێی ئینگلیزییەوە بۆ پیتی کوردی ئەمڕۆیی شێوەزاری  ڕ
سۆرانی کاتێ تووشی سەخلەتی دێت کە دەبینین ژمارەیەک دەنگی تایبەت بە شێوە زمانی  
"گۆران"ی لە ئەلف و بێی ستانداردی کوردیدا نییە و بە ناچاری دەبێ کەڵک لە نیشانەگەلی  

وەربگرین یاخود دەنگە لێکدراوەکان بە دوو پیتی جیاوازی   u و  o ۆ/ بۆداتاشراوی وەک /  
وی/ پیشان بدەین. ئەو کارەی من کردوومەو دوور نییە خوێنەر تووشی هەڵە بکات، بەاڵم  /

 .چارەیەکیشم نەبووە
لە پەیوەندی "قەتار"ی ناوچە باشوورییەکانی کوردستاندا، دەبێ بڵێم چۆنیەتی و خەسلەتی ئەو 

لە کرماشان و ناوچەی کەلهوڕایەتیدا بۆ من روون نییە و ئەگەر دیاردەیەکی وا لە   قەتارە
مۆسیقای ناوچەکەدا هەبێت، جێگای خۆیەتی خوشک و برایانی شارەزای مەڵبەندەکە ئەرکی  

  .توێژینەوەو ناساندنی بگرنە ئەستۆو پێش بە فەوتانی بگرن
اوی خوەێنەر، پاشان دەقی هەموو  من لێرەدا وەرگێراوی پێشەکییەکەی سۆن دەخەمە بەرچ

فەردەکانی قەتارەکە دەنووسمەوە و لە پەراوێزی وتارەکەدا دوو نموونەی قەتاری موکریانی  
قەتاری  نموونەی  نەمتوانی  لێرە لە دوور واڵتی  بە داخەوە  بەشی(دێنمەوە.  بەشیو سێ  )یەک 

تاری گەرمیان و  گەرمیان و ناوچەکانی دیکەی کوردستان دێنمەوە بۆ ئەوەی جیاوازیی قە
 موکریان لەو دیاردەیەی وا سۆن بە "قەتار" ناوی بردووە دەربخەم.

ئەوەش ناشارمەوە کە هەندێ هەڵەی چاپی یاخود هەڵەی نووسینی سۆنم لە وتارەکەدا راست 
 .کردۆتەوە بێ ئەوەی لە هەموو شوێنێکدا دیاردەم بۆ کردبێ
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 زارەوەی کرماشانیدا گۆرانییەکی فۆلکلۆری کوردیی باشووریی لە  
لەهجەی کوردیی زمانی فارسی، تا ئێستا زۆر کەم کەوتۆتە بەر سەرنجی خوێندکارانی ]بابەتە[ 
ڕۆژهەاڵتی ]یەکانی ئەوروپا[، گەرچی ئەم زمانە شایانی لێکۆڵینەوەیەکی هەمەالیەنەیە ئەویش 

شتێک نییە، بەاڵم لە  بە هۆی ئەو ڕاستییەوە کە هەرچەند زاراوەیەکی زمانی فارسی نەبێ هیچ 
عەینی کاتدا تووشی ئەو سوان و ئاڵ وگۆڕە نەهاتووە کە دێتە سەر هەموو زمانێک و ]بۆ  
دەکرێت.   دیاری  و گۆڕە  ئاڵ  بەو  هەر  فارسیش  زمانی  پەرەسەندنی  ڕووخساری  نموونە[، 
هەروەها، نەبۆتە بابەت بۆ تێکەاڵوبوونی وشەی عەرەبی، کە هەر لە سەرەتای هێرشی عەرەبە 

فارسی زمانی  لە  بەرچاو  بەشێکی  بوونەتە  زمانی    .موسوڵمانەکانەوە  کارەکە،  ئاکامی  وەک 
کوردیی، گەلێک وشەی دەست لێنەدراوی وەهای پاراستووە کە ئێستا لە زمانی دایک واتە 

 .فارسیدا کۆن بوون و چیدی بەسەر زمانی خەڵکەوە نەماون
ەها لەبەر سروشتی توندو بێ بەزەیی زمانە کوردیەکان ]بە هۆی ژمارەی زۆریانەوە[، هەرو

فارسی   زمانی  خەوشی  بێ  زاراوەیەکی  دەستەکانیانەوە،  دوورە  و  شاخاوی  شوێنە  و  کورد 
کە هەمیشە بەشێک    -دەخەنە بەرچاو. گەرچی بە هۆی خراپ حونجە بوون و کورت کرانەوە

 .لە ڕووخساری هەموو زمانێک پێک دێنێ، تووشی دابەزینێکی زۆریش هاتبێتن 
اوەی چل ساڵی ڕابووردوودا، هەندێ پسپۆری ئێرانی، وردە ئاوڕێکیان لە زمانی کوردی  لە م

داوەتەوە، بەاڵم ئەو زاراوانەی وا کەوتوونەتە بەر سەرنج، هی الی باکووری ڕۆژهەالتن و 
زیاتر کرمانجی و زاراوەکانی بایەزید لە ڕۆژهەاڵتی قەوقازیان گرتۆتەوە کە جیاوازییەکی  

لەگەڵ هەیە  بەرچاویان  باشوور  و   -کوردەکانی  کشاون  کرماشان  ناوچەی  هەتا  ئەوانەی 
دوورن.   باکوور  ]کورد[ەکانی  هۆزە  لە  مایل  چوارسەد  بە  نزیک  بەرتەسک،  بەمەودایەکی 
بڵێین، پشتێندی گەورەی زەوییە بەرزە شاخاوییەکان کە بە شێوەی هیاللێکی پان،   بەگشتی 

ئێران کشاوە، شوێنی پارێزرانی زمانێکی کۆنە  لەو پەڕی باکووری ڕۆژئاواوە هەتا باشووری  
کە بە پلەی جۆربەجۆر لەناو خەڵکی وەحشی ناوچەکەدا هەر لە ڕەگەزی گەورەی کوردەوە 
]ئوستانی[ فارس( و دەشتستانی و  لە  باشوور  باکوورو  بەختیاری و لوڕ )کارزوونی  ناو  بۆ 

یان ئەو هێڵە پەیوەندییە لە  تەنگستانی و مینابی تا سنووری خاکی بەلووچ دەبینرێت و هەموو
نێوان دراوسێی باکووری و باشووری خۆیاندا دەکێشن کە بن لەهجە کوردییەکان لەگەڵ  

 .یەکتریان کێشاوە 
زاراوەیەک کە لێرەدا بۆتە نموونە، باشووری ترین زاراوەی کوردییە و گەلێک ڕوخساری لە 

ناو کورد و لوڕدا هاوبەشن.  بنەرەتدا کوردیی تێدا بەدی دەکرێت. زۆرێکی تریش هەن کە لە
بۆیەش هەر   هەر  و  ئەمڕۆییە  شێوەیان کوردیی  کراون،  پێشکەش  لێرەدا  وا  شیعرانەش  ئەو 



  50    کاچوو، ما دانی
  

وەک وشەی کۆن، گەڕانەوەیەک دەبێت بەرەو زمانی   -چەشنە دیاردەکردنێک بۆ وشەی فارسی
ێک با بەراوردێکی راستەقینەشی لەنێوان کوردی و فارسی تازەدا پ  -نوێی سەرزاری خەڵک

 .هێنابێت
گۆرانییەکە، کە لە هەموو کۆبوونەوەیەکی کرماشاندا دەبیسترێ، کێشی وەک هەموو شیعرێکی 

سەرواش، لەبەر   .دیکەی هاوچەشن یەجگار ساکارە و لە هەندێ فەرد دا لەگەڵ یەک جیاوازن
 ئەوەی لە ناو دوو میسراعی فەردە شیعرێکدا بەربەست کراوە، داوێن ناکێشێتە سەر فەردەکانی

دواتر و گۆرانی بێژ هەر ژمارە فەردێکی پێویست بێت لێی زیاد دەکا و ئەوەش بە کردەوە، 
 گەلێک جار روو دەدات. 

هەر   بۆ  عادەتییە  ناوێکی  "قەتار"یش  و  دەناسرێ  کوردی"یەوە  "قەتاری  ناوی  بە  شیعرەکە 
 فەردە شیعرە[.  31زنجیرەیەکی درێژی فەردە شیعر. ]ئەم قەتارە 

 
 "دەقی قەتارەکە "

 
 خەیاڵ پەڕکەندە، دڵ تەرفی توینەم 
 چوین فەرهاد شەهید ئی بیستوینەم 

 
 خیاڵی مەکەی لە توی دویرەم 

 مەر مردن بووات نامت لە ویرەم 
 

 وە مەیلی یاران غەریبی دڵ ڕیش 
 ٢٠وە گیانی "کیشبەر"وە سامەڕانیش

 
 ٢1واران بوارێت، بەتیە بکەی تەڕ

 "وە "سامەڕا" چیم وەماڵ "کیشبەر
 

 دووس بارکرد وە ناڕەزای دڵ ماڵ 
 ئەڵاڵ، یاری بوویت مەنزڵ وە مەنزڵ 

 
 کیشبەر، کیشوەر، ناوی کچان   ٢٠
 بەتیە، عابا   ٢1
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 بچم وە جاکەی فەرهاد کێهکەن
 بدەیم وە سەردا ڕێزەی پارەی سەنگ

 
 ٢٢ئەر موسوڵمانی، رام لە جامیتە 

 ٢3زەردی و زەییفیم پەی شەمامی تە 
 

 یە چ دەردی بی، بی وە دووچارم
 ٢4سەر بی وەساالر، لەش بی وەبارم 

 
 ٢5وەژەنگت ماتیت وە جەردەئیشی 

 ماتیت وە سوپای تازە فەتح کەردە 
 

 چە بکەم وە دەست یە نەونەمامە
 شەو لە پەژارەی، خەو لیم حەرامە

 
 "هەم کەفت وە ویرەم خاسی یی "شەوکەت

 ٢6شیرینی ئەننام ژێری کولک وەت
 خانوم خانومان بان وەعەمارەت 

 وەپام مەشق مەکەت، وەچاو ئیشارەت
 

 گرد، پشتی پاشنە گرد دەم گردە مەم
 مەسی چاوەکەت، من لە دونیا برد

 
 هەرچەن مەنیشم، ساڵ دوماتر

 خوشیم کەم مەوی، تەڵخیم زیاتر 
 

 ئەگەر موسوڵمان بیت، ئەوا بەزەیی لە جل و بەرگتدایە واتە خاوەن بەزەییت.   ٢٢
 سۆن شەمامەی وەک ناسک و ناسک بوون واتا کردۆتەوە نەک وەک مەمکی وەک شەمامەی بۆنخۆشی یار.   ٢3
 سۆن، سەر بە ساالر بوونی وەک سەر ماسین یان بە تەرجەمەی دروستتر، وەک  هەڵمسانی مێشک واتا کردۆتەوە.    ٢4
 وەژەنگ، برژانگ  ٢5
 سۆن کوڵکوەتی بە کڵۆنجە واتا کردۆتەوە.   ٢6
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 خانوم لە موڵکی کەلهور کردیە تویر 

 دنان چوین سەدەف، قامەت چوین بلویر
 

 خانوم تو نەعەلی، چاومەس تونە داود 
 پیچەکەت الوە تا بوینەم چاوت!

 
 سووفیم ساڤ، تەوبە کەردە ببم،من کی 

 قەمەر سیما"دیم، ئیمان هەردە بیم! "
 

 !27کافر، کوشتیتەم! مەگەر خوێنیتەم
 ٢٨کوشتەی خاڵەکەی چالی تەنی تەم

 
 "خاڵی وە توی نەیم، مەر وە "سەکینە

 هوما" کوتیاسەی وە تەخت سینە "
 

 ٢9دەستم بکیشن وە کوورگیانی 
 وە ماڵ دووس چیم شەو وە میمانی 

 
 ەری مل، بنووڕی، کرند دیارە لە س

 هەرکەس دووس دیریت چاو ئینتیزارە 
 لە دویرۆ هاتم، بشناسە دەنگم
 گەرد غەریبی نیشتیە لە رەنگم

 
 کەمەر چین مەخمەڵ، گووشواران وەگووش

 مردە لە مەزار تیارەت وەهووش

 
 خوینی= قاتڵ  27
 تەنی= گەردن   ٢٨
 کوورگیان، الوازی و زاییفی   ٢9
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 الڵ بام لە زوان پەی لەیلی ئامێ 

 خاڵ دانەی فەرەنگ، زوڵف دەستەی دامێ 
 

 پەناکرد غارەت سەرمایەی هووشم
 لونگ مەجنوونی ئەو دا وە دوشم

 
 چەن جەور، چەن جەفا، چەن خاکساری! 

 شوان بی موز و حەق نا دیاری 
 

  سە، جواوم کە، تا دڵنیا بویم!
 کەم دەس لە دامان شەیخ و مولال بویم 

 
 3٠فیدای ماڵەکەی پای "پەرەو"یت بام 

 فیدای دیدەکەی شەو بی خەویت بام
 

 یەیت، هەر چیت چەم وەکلەوە هەرت
 چوین کەوک نسار، خاڵ وە ملەوە 

 
 چاوم کەفت وە زێد، ماوان لەیلی

 31ئەنووم جویش هاویرد، گیریام خەیلی 
 

 من ک "کرند" شار " دیم وە ویرانە 
 "سەرپول" دیم وە جای بایە قووش خانە 

 
باڵوکراوەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردی لەندەندا باڵو بۆتەوە  "ئەم بابەتە، یەکەم جار لە دوو ژمارەی مانگانەی "مەڵبەند"،  

 )دیسامبری هەمان ساڵ( و ئێستا بە وردە دەستکارییەکەوە دەکەوێتە بەر چاوی خوێنەر:"   54( و  1994)نڤامبری    53ژمارە  

 
 پەڕاو، چیایەک لە باکووری ڕۆژئاوای کرماشان  3٠
 ئەنوو، ئەندووه، خەم   31





 

 

 چیرۆکە کوردییەکانی ناو کۆللێکسیۆنی خۆم 

 انی مەال سەعیدی قازیی کوردست                                                       
 نباسیل نیکیتی                                                                         

                 
ئەم چیرۆکانەی وا لەم ژمارەیەی "بولتن"ی ئەنجومەنی پادشایی ئاسیایی بریتانیاو ئیرلەندە       

یارمەتی   بەهۆی  کە  تاتۆ"  و  "سووتۆ  چیرۆکەی  تاقمە  لەو  بەشێکن  دەکرێن،  چاپ  دا 
ژمارە  میهرەبان لە  پەیداکرد  ئەوەم  بەختی  سۆنەوە  بی.  ئی.  میجەر  یەکەم(ی  3انەی  )بەشی 

 .بولتەنەکەدا باڵوی بکەمەوەو ئێمە ئێستا دەبێ حەسرەتی مردنی بێ وادەی سۆن بخۆین 
ئەو کوردییەی وا چیرۆکەکانی ئێمەی پێنووسراوە، بەگوێرەی دابەشکردنی سۆن، واهەیە       

زاراوەی   کوردستانی،  بە  قازی  سەعیدی  مەال  دانەر،  دابنرێت.  باکووری  تاقمی  ناوەندیی 
کوردێکی خوێندەواری خەڵکی نەهری ناوەندی شەمزینان بوو. لەڕاستیدا ئێمە لەم تێکستەدا  
زمانی   ]ی  گروپەباکوورییەکان  خەسلەتی  لەگەڵ  تەنیا  کە  دەبینین  تایبەتمەندی  هەندێ 

نیشانەی کۆی/ید/ وکۆتایی/را/، حەرفی ئیزافەی /ژ/    کوردی[دا یەک دەگرنەوە، بۆ نموونە
لە گروپی  دەگرێتەوە  /لە/  شوێنی  و  دەبینرێت  باکووریدا  تاقمی  لە  تەنیا  کە  /د/،  بەواتای 
ڕەواندز   ناوچەی  تا  تەنیا  کە  بوو(،  ئەو  )بەواتای  "هەبوو"  ڕابوردووی  هەروەها  باشووریدا. 

 .وەتی باشوورییەکەڵکی لێ وەردەگیرێت و زاراوەی ئەویش بە تەوا
بیرلەوە        ئەوەی  دەمانگەیێنێتە  کە  هەن  تایبەتمەندی  هەندێ  دیکەوە  لەالیەکی  بەاڵم 

بکەینەوە کە ئەم زاراوە شەمزینیە زاراوەیەکی بێ خەوشی گروپی باکوور نەبێت و لە گروپی  
ە/ و/ئی/  باشوورییەوە ڕاگوازرابێت. بۆ نموونە، ئەم دیالەکتە بەبێ جیاوازی، نیشانەی ملکی /ئ

 .بەکاردەهێنێت، هەروەها جیاوازی بۆ بەکارهێنانی نێوان حەرفی ئیزافەی /ژ/ و /لە/ دادەنێت
دیارە ئەمانە تەنیا نیشانەی کەمڕەنگن و دەتوانرێ هیوای ئەوە هەبێت کە توێژینەوەی       

  ورد، سەلماندنێکی زیاتری بۆ پێک بهێنێت. هەرچۆنێک بێت دەبێ فەرامۆشی نەکەین کە مەال 
 .سەعید لە ناحیەی گەردی لە باشووریترین بەشی ئەو قەزایە لە دایک بووە
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لە        وا  دەقانەی  ئەو  بڵێم  دەبێ  بەکاربهێنم،  کوردی  وشەی  هەبێت  ئیجازەم  ئەگەر 
)واتە هی گروپی زاراوەی گۆرانی(ن کە   Zhebabu "کۆللێکسیۆنی مندان هی، "ژێبابوو

 ."وانیش لەبەرانیەردا بەمان دەڵێن "کوڕکوڕەناسناوێکە سۆرانییەکان پێیان داوەو ئە
 :ئەم دابەشکردنەی ]زمانی[ کوردی بەشێوەی خوارەوەیە     

( دەکرێن:  دابەش  زمانی[دا  ]ی  گروپ  بەسەرچوار  کوردان  )1هەموو  لوڕ،  کەلهوڕ  ٢(   )
 (4( سۆران )لە سلێمانیەوە بۆ ڕەواندز، شنۆ و سابالغ، و )3)ئوستانی کرماشان و هەورامان(، )

گۆران )لە ئاکرەو ئامێدییەوە بۆ دیاربەکر و بدلیس و بایەزید(. ناوی ژێبا بوو بە هۆی ئەوەوە  
بەواتای هەروەها وەربگرن و   /لە/ /ژ/  بەواتای  ڕوون دەبێتەوە کە زۆرێک کەڵک لە /ژێ/ 

و/ڕ/ وەرگیراوە لەالیەن   /k/لەکاتێکدا نازناوی کوڕکوڕە لە بنەمای بەکارهێنانی زۆری پیتی 
 .پی سۆرانەوە )ئیکیدورو، لوکوایە، وێدەرە( گرو

وەک لە کەیسی "سووتوو تاتوو"شدا وەهابوو، پێویست ناکات دەست نیشانی گرنگایەتی       
ئەم چیرۆکانە بکەین، لەبەر ئەوەی وێنەیەکی زیندووی عەقلییەتی کوردمان بۆ دەردەخات.  

)بەواتای التینی پیاوخاس.   ناودەبرێنهەردوو دزەکە، واتە "رزگۆ" و "سولەیمان" بە میرچاک  
 ی التین پێوەندی نزیکی لەگەڵ "مێر"ی کوردیدا نییە؟( vir ئایا ڤیر
کەنایەوێت    - چەندە ئەم ئیدەئالەی کورد لە ڕۆمییەکان دوورە! هەروەها شێخ سولەیمان       

بە   تەنانەت  بگات،  بوونەوەرێک  بەهیچ  ئازاری  دا  ڕۆیشتن  ڕێگا  حەشەرەیەکیش،  لەکاتی 
ڕۆحانییەکی بووداییمان وەبیر دێنێتەوە کە وەک پرۆفیسۆر گەورانسکی پێی گوتم، ئیحتیاتێکی  

ئێمە لە فۆلکلۆری"چیرۆکیی" ڕووسی دا، شەرحێکی هاوچەشن دەبینین  .هاوچەشنی کردبوو
 :کە، زۆروکەم، ناوەڕۆکێکی هاوشێوە بەاڵم ناشایستی هەیە

ری"م وەک نموونەیەک هەڵبژارد بۆ ئەوەی پێی دەگوترێت من چیرۆکی "میرحەسەن بەگی حەکا
، RMMهوشیاری فۆلکلۆری کوردیدا )بڕوانە ]وتاری[ "کوردی فیئۆداڵی" من لە گۆڤاری

 بەرگی چوراەم دا(. 
 سەبارەت بە بابەتەکە خۆیی، وتاری گەلێک سەرنج راکێشی "م.س. ستاسیاک"ە، بەناوی     
Le   Cataka Rocznik" Orientalistyczny, t. ii,    دەریدەخات کە شەرح و بەیانی

 .بابەتی فۆلکلۆریی باڵندە، چ خۆش ئیقتبال تر و چەندە گرنگە
خوێنەران   هیوادارم  دەکرێت.  ئاراستە  وتارەدا  ئەم  کۆتایی  لە  ڕێزمانی  یادداشتی  هەندێ 

تر ناتوانم بابەتەکان بە چاوی میهرەبانییەوە بڕواننە ئەم وتارە "ناتەواو"ەی من، لەبەر ئەوەی چی
 .خۆم بە تەواوی بۆ توێژینەوەی زمانەوانی تەرخان بکەم

 .ئەم بابەتە پێشتر باڵونەکراوەتەوە 



 
 

 "جەیمز جۆیس" ی شاعیر 

 
 ( ئیرلەندی  ناوداری  نووسی  ڕۆمان  'سەلمان  1941-1٨٨٢جەیمزجۆیس،  بۆچوونی  بە   ،)

ڕۆماننوسی سەدەی بیستەمە. بەاڵم جۆیس جاروبارە شیعریشی گوتووە  ڕوشدی' گەورەترین  
پارچە شیعری لە بەرگێکدا باڵو بۆتەوە *.  من ماوەیەک خەریکی وەرگێڕانی    5٠و کۆمەڵەی  

شیعرەکان بووم بۆ سەر زمانی کوردی و هەندێکیشیانم ئامادە کرد، بەاڵم دواتر وازم لێ هێنان  
کە من شاعیر نیم و وەرگێڕانی شیعر ئەگەر هەر بەگشتی  و هۆکارەکەشی ئەو ڕاستییە بوو  

 گونجاویش بێت، کاری شاعیران خۆیانە و بۆ خەڵکانی ناشاعیری وەک من لەکردن نایەت. 
سەرەڕای ئەو ڕاستییەش، جێگەی خاڵیی شیعری وەرگێڕاوی لە ئەدەبی کوردی و گرنگایەتی 

ی باڵوکردنەوەیان. گەرچی هەوڵی ناسینی جەیمزجۆیس بۆ خوێنەری کورد، هێنامیە سەر باوەڕ
تەواوم بۆ راست ودروستیی وەرگێراوەکان داوە، لەوبڕوایەدام کە خوێنەر تەرجەمەکانی من  
زۆر بە هەند وەرنەگرن و لە دواڕۆژدا کەسانی شارەزا وەرگێڕاوی بەمتمانەتری شیعرەکانی  

 جەیمز جۆیس ئامادە بکەن.
بە    1931ەست پێدەکەم کە جەیمس لە ساڵی  وا کارەکە بە باڵو کردنەوەی پارچەشیعرێک د

بۆنەی لەدایکبوونی 'ستێپن' ی کوڕەزا و مردنی باوکی خۆیەوە گوتوویەتی و بیرێکی قووڵی  
 فەلسەفی لەمەڕ چییەتی ژیان و مەرگ تێدا شەوق دەداتەوە:  

  _________________________ 

The Works of James Joyce, with an Introduction by Michael Patrick 

Gillespie and Bibliography, Wordsworth Poetry Library, United 

Kingdom, 1995 

ئێستا وەک   من کتێبەکەم لە شاری دۆبلین و دوای سەردانی ماڵی جەیمزجۆیس کڕی کە 
شوێنەواریکی فەرهەنگی پارێزراوە و خەڵک دەچنە دیتنی. الم وایە ئەو کارانەی وا بۆ پاراستنی  

مەندانی نەتەوەیی لە ئیرلەندە کراون دەتوانن ببنە نموونەیەکی باش بۆ ئێمەی کورد  ناوی هونەر
بێرناردشاویان  و جۆرج  جەیمز جۆیس  وەک  ماڵی کەسانی  هەر  نەک  ئەوان  لە کوردستان. 
پاراستووە و کردوویاننەتە شوێنەوارێک بۆ گەڕۆکی فەرهەنگی، بەڵکوو خانووبەرەیەکیشیان  

" و تەرخانی ئەو نووسەر و شاعیرانەیان کردووە، کە کەمتر ناسراون ناو ناوە "ماڵی نووسەران
و واهەیە گونجاو نەبووبێت ماڵێک تەرخانی تاقەتاقەیان بکەن یا ئەگەر بیانکردایە سەردانیکەری 
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زۆریان نەبوایە. لەو مااڵنەدا کەرەسەی ژیانی هونەرمەندەکان و ئاسەواری فەرهەنگییان هاوڕێ 
تۆماری دەنگ وبەگشتی هەرشتێکی پەیوەندیدار بەوان پارێزراون و لەگەڵ وێنە و فیلم و  

 زانیاری زۆریش لەسەر ژیان و کارەکانیان بە شێوای جۆربەجۆر ئاراستە کراوە.  
 
 

        (1 ) 
ECCE PUER 

 
 لە ڕابردووی نادیارەوە 

 منداڵێک دێتە جیهان 
 دڵم بە شادی و خەم

 لەبەریەک دەچێت
 

 ژیان بە هێمنی 
 لەبێشکەیەکدا ڕاکشاوە 

 ئەوین و بەزەیی من 
 چاوی پێ دەکەنەوە

 
 ژیانی ساوایی 

 لەسەر شووشەی پەنجەرە هەناسە دەکێشێت و 
 جیهانی تێنەپەڕیش 

 ئێستا تێدەپەڕێت 
 

 منداڵێک خەوتووە و
 پیاوێکی پیر لەدەست چووە
 هۆ باوکی لەدەست چووم!

 کوڕەکەت ببوورە. 
 

________________________________  ___ 
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عینوانی شیعرەکە بە ئینگلیزی نییە و بە التینیی نووسراوە، منیش وەک خۆیم هێشتەوە. عینوانەکە  
لە ئینجیل وەرگیراوە و ئاماژەیە بە چارەنووسی عیسای مەسیح. واتای ووشەکانی دەبێتە "ئەوەتا  

 ترسەکە" لە بەرانبەر "ئەوەتا مرۆڤەکە"ی ئینجیلدا. 
 
 

(٢ ) 
 مۆسیقای ناو ژوور*  

 
 تەل لە ئاسمان و زەوی 
 مۆسیقای بەتام دەژەنن 
 ئەوشوێنەی وا   –تەلی لێواری ڕووبار 

 شۆڕەبییەکان لق وپۆپیان پێکەوە دەنێن
 

 بەدرێژایی لێواری ڕووبار مۆسیقایە 
 لەبەر ئەوەی گراویی من لەوێ پیاسە دەکات

 گوڵی کاڵ بەسەر بااڵپۆشیەوە و 
 انیەوە گەاڵی تۆخیش بە زۆڵفەک

 
 هەموو بە هێمنی مۆسیقا دەژەنن 
 سەریان بۆ مۆسیقا دانەواندووە و

 پەنجەیان بەسەر ئامێرەکانەوە
 دەجووڵینن 

  ___________________ 
لەناو   لە ماوەی ژیانی  بوو. دەگوترێت  جۆیس ئەویندارێکی گەورەو گرانی شاری دۆبلین 

ماڵی گۆڕیبێت. کتێبی ؟؟؟؟ جۆیس پێشوازییەکە لە ئۆدیسەی هومێر،   4٠شارەکەدا نزیکەی  
کە ئەویش ئەوینێکی لەبن نەهاتووی بۆ شاری یەثینای پێتەختی یۆنان هەبوو. شیعرەکە ئاماژەی  

ئیرلەندییانە کردوە کە لە لێواری ڕووباری ؟؟؟؟؟ ی ناوەڕاستی شاری دۆبلین بەو مۆسیقاژەنە  
 بۆئەو خەڵکانە مۆسیقا دەژەنن کە ئێواران و ڕۆژانی پشوودان بە پیاسە کردن پێیدا تێدەپەڕن.  
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    (3 ) 
 

 شەبەق،  
 لە ڕەنگی یاقووتەوە 

 دەبێتە شینێکی تۆخ و تۆختر 
 گڵوپەکان،  

 داری سەر شەقام
 شەوقێکی سەوزی کاڵ دەکەن تژی 

 
 پیانۆ کۆنەکە،

 هەوایەکی هێمن و  
 شاد و لەسەرخۆ لێدەدات

 گراوییەکەم 
 دادەنەوێتە سەر 

 ؟؟؟؟ کلیلە زەردەکانی پیانۆ و 
 سەری بەرەو ئەوال وەردەسووڕێت

 
 بیری شەرمێون و 

 چاوی گەورەی تژیی خەفەت
 لەگەڵ سووڕانی پەنجەکان
 بەهەمووالیەکدا دەگەڕێن 

 شەبەق،  
 بە چرا یاقووتییەکانەوە 

 وەردەگەڕێتە سەر شینێکی تۆخ.  
 
 

     (4 ) 
 

 ئەوکاتەی وا  
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 هەمووشت لە حاڵی حەسانەوەدایە، 
 ئەی ئەوکەسەی وا 

 بەتەنیایی چاوت لە ئاسمان بڕیوە! 
 ئایا گوێت لە بای شەو و هەناسەی 

 ئەو هارپانە هەیە 
 کە ئاوازی ئەوین 

 بەگوێی دەروازە بێڕەنگەکانی ڕۆژئاوادا  
 دەچرپێنن؟ 

 
 کاتێ کە هەمووشت لە حەسانەوەدایە، 

 گەلۆ تۆ 
 بێ خەو ماویەتەوە 

 بۆئەوەی گوێت لەدەنگی ئەو هارپانە بێت
 کە بۆ گراویی و  
 لەبەردەمی ئەو و

 لەسەرڕێگای ئەودا 
 لێدەدرێن 

 باس شەوانەش بە سروودە ئایینییەکانیان 
 ەوەاڵمیان دەداتەو

 تا شەو تێپەڕ دەبێت
 

 بژەنن! 
 ئای هارپە دوورەچاوەکان،

 هەوای ئەوین بژەنن! 
 کاتێ کە ڕێگەی ؟؟؟ لە ئاسماندا دەدرەوشێتەوە 

 لەوکاتەدا کە تیشکی بالوێن  
 دێت ودەچێت

 مۆسیقایەکی نەرم و شیرین 
 بە ئاسمانی ژوورسەرمان و
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 خوارەوەتر، 
 بە سەر زەویشەوەیە.

 



 
 

 مەتەڵی هەموو مەتەاڵن

 شیعری "نازم حیکمەت"، 
 دەقی کوردی شیعرەکە   "ڕووحی سوو" و 

 
وچیرۆکنووسی   شاعیر  حیکمەت،  پێشکەوتنخوازی نازم 

( و 19٠1  –  1963تورک  ئێمەیە  لە  زۆرێک  ناسیاوی   ،)
دەزانین بابەتی شیعرەکانی بە گشتی سیاسی و کۆمەاڵیەتین، 
گرنگیی ناو و بانگەوازی جیهانی شاعیریش هەر بە شیعرە  
سیاسییەکانیەوەیەتی. نازم حیکمەت کومۆنیستێکی قایم بڕوا 

کە بەشێکی    و دەنگی بوێری چینی کرێکاری تورکیا بوو
هەر  و  کرد  تێپەڕ  سۆڤیەت  تاراوگەی  لە  تەمەنی  زۆری 
لەوێش بە ئاواتی دامەزرانی سوسیالیزمەوە لە واڵتەکەی و 

 سەرانسەری جیهان، سەری نایەوە.
"مەسەلالرین  یا بە تورکی    "مەتەڵی هەموو مەتەاڵن"پارچە شیعرێکی نازم حیکمەت بە ناوی  

هەندێک لەو یاساگشتییە، واتە لە سیاسەت بە دوورە و زیاتر لە چیرۆکێک دەچێت  مەسەلی"  
بە ناوەرۆکی فەلسەفییەوە کە بە زمانی شاعیرانە گوترابێت و تێیدا پەسندی شیرینی ژیان و  
بێزاری لە مەرگ کرابێت. شاعیر لە شێعرەکەدا بە بیرۆکەیەکی خەییامییەوە ڕوانیویەتە واتای  

کرانە بژێری ئەوەیە کە دەتوانێت لە لێواری ئاوێک و تەنیشت چنارێک  ژیان و مردن و شو
بوەستێت، هەتاو لێی بدات و خەریکی شێعر نووسین بێت. لە درێژەی شیعرەکەدا، قارەمانانی  
چیرۆک واتە مرۆڤ، ئاژەڵ و گیا، یەکە یەکە شانۆی ژیان بەجێ دەهێڵن لە کۆتاییشدا ئاو و 

ەفەوتانی ئەوانیش ئیتر مەقوولەی ژیان بەگشتی، کۆتایی پێ  هەتاوە کە دەڕۆن و دەفەوتێن، ب
 دێت. 

ساڵێک پێش ئێستا وەرگێرایە سەر زمانی فارسی و لە تاران لە گۆڤارێک    45من ئەم شیعرەم  
بە ناوی "موسیقی" دا چاپم کرد. پاشانیش کردمە کوردی و وا چەندساڵێکە لە سەر ماڵپەڕی 

 بۆکان" دانراوە. –"ڕۆژهەاڵت 
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شیعرەکە لەو خاڵەدایە کە شاعیر پێش ئەوەی کارەساتی مردن ڕووبدات، دەرفەت لە  گرنگی  
هەلی ئێستا وەردەگرێت، هەموو لەشی دەبێتە چاو و سەیری جوانییەکانی سروشت و ئینسان  
دەکات.  شادمانی نازم حیکمەت لە ژین و زیندوو بوون بە رادەیەکە، کە خوێنەر هەست  

و دارچنارێک هەڵخستووە، پشیلەیەک لە باوەشدا، بە هەزاران  دەکات خۆی لەبەر سێبەری هەمو
چاو دەڕوانێتە نووری هەتاوی هەموو ئەو جیهانە و بە هەزاران سیپەالک هەوای تەڕ وتازەی  
سەر هەموو ڕووبارەکانی جیهان هەڵدەمژێت، ئینجا بە بزەی سەرلێوەوە ئاوی ساردی هەموو 

 کانیاوەکانی جیهان دەخواتەوە. 
واتە لە تەمەنی پەنجا ساڵی و سەردەمی کامڵ  1951ت  ئەم شیعرەی لە ساڵی  نازم حیکمە

سەردەمێک کە تێیدا مرۆڤ لە واتای ژیان قووڵ دەبێتەوە، الیەنی چاک   -بوونی خۆیدا گوتووە
و خراپی هەڵدەسەنگێنێت وبۆ یەکەم جار هەست بە لوورەی دوورەدەستی گورگێک دەکات  

و دزێو بەاڵم ڕاستەقینە و مەنتیقی هەواڵی ڕاستییەکی    کە گورگی مەرگ بێت! هەستێکی نامۆ 
بووە   "ئاگرە سوورەی لەمن دوورە"تاڵی دەداتێ. ڕووبەڕووی واقیعێک دەبێتەوە کە تا ئەودەم 

و تەنیا ناوی لە کتێباندا خوێندۆتەوە، خۆ ئەگەر گاڵتەشی پێی نەهاتبێت! بەاڵم ئەو مڵۆزمە  
تەوە و ترپەی پێی قورس وگرانی هەندێک دوور  ئێسک گرانە ئێستا لە دەوروبەری دەخولێ 

 لەدەرگاوبانی ماڵەکەی، دەبیسێت! 
ئەگەر تا ئەو قۆناغە مرۆڤ هەموو بە یەک شێوە و شێواز سەیری مەسەلەی مەرگیان کردبێت  
هەستە   ئەو  و  دەگرن  جیاواز  هەڵوێستی  دواوە  بە  لێرە  بووبێتن،  نەبان  لێی  ڕادە  یەک  بە  یا 

یەتی و هەڵوێستی تاکە کەس، ڕەنگدانەوەی جۆراوجۆری لەسەریان  ترسێنەرە بەگوێرەی کەسا
دەبێت: یەک لە بەر ناچاری بەرەو خواپەرستی دەڕوات و ئەگەر موسوڵمان بێت واهەیە بچێتە 
"ڕەجمی جەمەرە" و سەفا ومەروە؛ یەکیتر واهەیە بکەوێتە خەمی ماڵ و داهاتووی منداڵ و  

یتر واهەیە با بداتەوە سەر یارمەتی فەقیر وهەژار  پاشەکەوت کردن بۆ "باقیات صالحات"؛ ئەو
یا خود نەخۆشخانە و قوتابخانە و پرد و کاروانسەرا بنیات بنێت بۆئەوەی ناوی باش لەپاش  
پاش  و  بوون  ڕاست  مالمیش  و  قەشە  و  مەال  قسەی  ئەگەر  ئای،  و  بهێڵێت  بەجێ  خۆی 

ل  پردە  سەر  بە  تریلیالن  بە  بتوانێت  بوو،  ئەڵماس  مردن،هەستانەوەیەک  لە  و  باریکتر  موو  ە 
تیژترەکەدا بڕوات و نەکەوێتە بەر گورزە ئاگرەکەی جەنابی "مالیک"ی دۆزەخ. نووسەر و  
شاعیریش واهەیە بە پەلەپڕووزە بەرهەمەکانیان لە چاپ بدەن و کاری باڵوبوونەوەی دواڕۆژی 

ەیە کتێبەکانی  شوێنەوارەکانیان نەخەنە بەر بەزەیی کوڕ وکچ ونەوە و نەتیجە. مەال بۆی ه
وەقفی مزگەوتێک بکات لەبەر ئەوەی دەزانێ "کوڕە مەال دەبێتە کتێبفرۆش!" ئیتر هونەرمەندی  
و   هەڵدەبژێرن  ڕێبازێک  چ  ژیان  گرنگەی  دووڕێیانە  ئەو  سەر  لە  بێژ  گۆرانی  و  مۆسیقار 
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چۆن   دێننەوە،  "عملە طرب" ی  ڕەشی  دواڕۆژی  بۆ  مەال  وا  وڕێوییەی  شێر  ئەو  لەبەرانبەر 
بەاڵم ئەوەندە دەزانم کە لەناویاندا خەڵکانی دلێری وەک   –وێست دەگرن، لێم ڕوون نییە هەڵ

"عەلی خەندان" زۆرن کە ئەفسانەی بێ بنەمای مامۆستاکانی بە پووشێک وەردەگرت و بە 
 گاڵتە نەبێ باسی لە ئەساسی دیاردەکان نەدەکرد!  

ەم شیعرە دا چی بووە؟ لە وەاڵمی  پرسیار ئەوەیە گەلۆ هەستی نازم حیکمەت لە کاتی گوتنی ئ
ئەو پرسیارەدا چەند ئەگەر ومەگەر سەر هەڵدەدەن. یەکەمیان هەر ئەو کێشەی تەمەن و بیستنی  
لوورەی گورگی مەرگەیە کە باسم کرد. دووهەم، دەتوانێ لە پەیوەندی ژیانی سیاسی شاعیر  

 و بارودۆخی سۆڤیەتی سەدەمی ستالین دا بێت: 
پ  تەمەنی  لە  پێش مردنی، لە ساڵی    1٢ەنجا ساڵی و  شیعرەکە  دا گوتراوە کە   1951ساڵ 

ساڵێک پێش مەرگی دۆست و هاوبیر وهاوڕێی ژیانی    6ساڵ پێش مردنی ستالین و    ٢دەکاتە  
مۆسکۆی، واتە الهووتی کرماشانی. لەو سااڵنەدا الهووتی کەوتبووە بەر بێ میهریی ستالین  

نی دووبارەی شاری کرماشانی دەخواست. تۆ بڵێی و تەنانەت ئاواتی گەڕانەوەی ئێران و بینی
هەر  و  نەدابێت  ڕووی  حیکمەتیشدا  نازم  سااڵنەی  ئەو  لەژیانی  هاوچەشن  گۆڕانکارییەکی 
ئەوەش نەیخستبێتە سەر بیری ژیان؟ ئەو شێوازە بیرکردنەوەیە هەرچۆنێک بێت بۆ خەباتکارێکی  

ەک، بێ هیواییشە. گەلۆ هەموو کۆڵنەدەری وەک نازم حیکمەت نیشانەی ماندوویی و بەشێوەی
یا   مەرگدایە  گورگی  بوونەوەیەی  نزیک  و  کردن  پیری  بە  هەست  پەیوەندی  لە  کێشەکە 
وەڕەزی و ماندوویی و گوشاری سیاسی سەردەمی ستالینیش دەورێکیان لەو وەرچەرخانەدا 

  ناوه  کهننەمی ستالین هه جهبینیوە؟  بە وتەی برادەرێکی شارەزای ژیانی سۆڤیەت، دوور نییە 
بهکهسمییهره بوو ی  سۆسیاسیلیستی  سیسته   هەشتی  کە  ڕاستییەی  ئەو  بهمتمانه  کهمهو   ی 

ستی ئەویشی بریندار کردبێت  هیچکەس تەنانەت دڵسۆزێکی وەک ئەو والهووتی نەدەکرد، هه 
ئەنجامی هەر ئەو   لە  بۆ دەروونی خۆی لەوێوە سەری هەڵدابێت؛  نۆستاڵژی و گەڕانەوە  و 

ر شان و پیلی و  لە "سەیری ئافاق" سه  کە، قورسایی خستبێتەک مۆتهنیایی وهدۆخەشدا، ته بارو
 ەوە بردبێتیە "سەیری ئەنفوس و دەروون".

 بەاڵم ئەگەرێکی سێهەمیش هەیە: 
هیوای دواڕۆژ، بەشێک لە بیرۆکەی ناو شیعرەکەیە و ئەوەیان دەکرێت لە باوەڕی کومۆنیستیی  

بدۆزرێتەوە؛   نازم شاعیردا  کە  گوتراوە  لە سەردەمێکدا  شیعرەکە   بزانین  ئەگەر  تایبەت  بە 
حیکمەت لە یەکیەتی سۆڤیەت دەژیا و ئەویش وەک الهووتی کەم و زۆرلەگەڵ جەرەیانی 
بوو لە باڵوکردنەوەی  بریتی  پێشەوە کە عونسورێکی سەرەکیی  غاڵبدا دەچووە  فەرهەنگیی 

دواڕۆژی   هیوای  و  ژیان  بە  ئومێد  و  بینی  جیهان،  گەش  چەوساوانی  بۆ  خواستن  باش 
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باوەکووهیوایەکی ویشک و برینگیش بوایەت. تۆ بڵێی شیعرەکە مۆرکی ئەو سیاسەتە گشتییەی  
 بە سەرەوە نەبێت؟ 

من بێ ئەوەی بەڵگەیەکی ڕوونم بەدەستەوە بێت، الم وایە لە ناو ئەو سێ ئەگەرە دا هۆکاری 
سەرهەڵدانی پیری و ترسی مردن الی   سەرەکی بۆ گوتنی شیعرەکە، کامڵ بوونی تەمەن و

  شاعیرەکەیەتی. واهەیە تەئکیدی شاعیر لە سەر چەمکی "تەمەن" منی گەیاندبێتە ئەو ئاکامە. 
لەبیرمە کاتێ تەرجەمەی فارسی شیعرەکەم باڵو کردەوە، شیعرێکی دیکەی نازم حیکمەتیشی  

بوو و شاعیری نەمری    1351. هاوینی ساڵی  "دیسان بە سەر واڵتەکەمدا هەڵدەڵێم"لەگەڵ بوو:  
ئێرانی سەعیدی سوڵتان پوور نوسخەی گۆڤاری "موسیقی" یەکەی لەگەڵ خۆیدا بردبوو بۆ  

واتە شیعرە سیاسییەکە،    -بۆکان و بە کاکمی گوتبوو بە ئەنوەر بڵێ لە پەنا ئەو شیعرە چاکە
الویەتی  بۆچی شیعری وا بێ تامی تەرجەمە کردووە؟ ئاساییە سەعیدی سوڵتانپوور لە تەمەنی

ئەوسااڵنە و لە بارودۆخی ئەودەمی ئێراندا شیعرێکی نەدەویست کە پەسندی خۆشیی ژیانی  
ئاسایی مرۆڤ بدات بەڵکوو شیعر بۆ ئەو، خەبات بوو، ڕاپەڕین بوو، چەک بوو، خوێن بوو و  
لێدان   لە  پڕ هەستی  ئیرتیجاع دڵی  بەاڵم گەلۆ ئەویش ئەگەر گولـلەی  بوو.  شۆڕشی گەل 

بگەیشتایەتە سەردەمی ئەمڕۆ، ئێستا ئەویش بە "مووی سپی و ئەنفاکتووسی دڵەوە"    نەخستبایە و
 پەسندی ژیانی نەدەدا؟    

***** 
بۆ   نازم حیکمەت  بە دەنگی  بەڕێزم شیعرەکەی  هاوڕێیەکی  بێت، لەم ڕۆژانەدا  هەرچۆنێک 

بە شیعر لە یووتیووبی  وەرگرتبوو. هەر لەو الپەڕەیەی یووتیووبدا چاوم  بە   ناردم کە  ەکە 
 موسیقا ودەنگی "ڕووحی سوو"ش کەوت.  

( سوو  ڕووناکبیری  191٢  –  19٨5ڕووحی  ومۆسیقاری  بێژ  گۆرانی  بەناوبانگترین  واهەیە   )
تورکیا لە بەشێکی سەدەی بیستەمدا بێت. لە شاری وان لە بنەماڵەیەکی ئەرمەنی لەدایک بووە، 

نی کوژیی تورکان و بنەماڵەیەک  هەر بەمنداڵی دایک و باوکی کەوتوونەتە بە شااڵوی ئەرمە
بوونەتە دایەنی و لە ناوچەیەکی تری تورکیا گەورەیان کردووە و ناوی موسوڵمانیی "مەحمەت  

. ڕووحی سوو، زۆرێک لە شیعرەکانی نازم حیکمەتی بە گۆرانی  3٢ڕووحی سوو" یان لێ ناوە 
 گوتووە وئەوەش یەکیانە. 

شاعیر خۆی، پاشان بە گۆرانی ڕووحی سوو، ئینجا  سەرەتا گوێ بدەنە شیعرەکە بە دەنگی  
لە   چوومەتەوە،  پێیدا  دیکە  جارێکی  کە  بکەن  شیعرەکە  کوردی  وەرگێراوی  سەیرێکی 

 کۆتاییشدا وێنەی نازم حیکمەت و ڕووحی سوو ببینن کە لە گووگڵم وەرگرتوون: 

 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Ruhi_Su 
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 ئەوەش وەرگێڕاوی کوردی شیعرەکە: 
  

 اڵن تهموو مهڵی ههتهمه
  
 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 چنار ومن 
 مان وا لە ناو ئاودا،وێنه

 چنار ومن 
 لێمان دەدات  وقی ئاوهشه

 چنار ومن 
  
 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 چنار ومن، یەک پشیلەش 
 مان وا لە ناو ئاودا،وێنه

 شکهچنار ومن، پشیله
 لێمان دەدات   وقی ئاوهشه

 شپشیله چنار ومن، له
  
 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 تاوڵ ههگه که، لهچنار ومن، پشیله
 مان وا لە ناو ئاودا،وێنه

 تاوڵ ههگه ، لهکهچنار ومن، پشیله
 لێمان دەدات   وقی ئاوهشه

 تاویش هه و له پشیله لە چنار ومن، له
  
 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 شمان نیمهتاو، ته که، لەگەڵ ههچنار ومن، پشیله
 مان وا لە ناو ئاودا،وێنه

 نمان مهتاو و ته کە، لەگەڵ ههچنار و من، پشیله
 لێمان دەدات  وقی ئاوهشه
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 نمانمهتاو و ته، لەگەڵ ههچنار ومن، لە پشیله له
  
 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 ڕواتپێش هەموومان، کتک ده
 ئاودا نامێنێ  شوێنی له

 ڕۆمپاشان من ده
 ئاودا نامێنێ  شوێنم له

 ڕواپاشان چنار ده
 ئاودا نامێنێ  شوێنی له

 ڕواپاشان ئاو ده
 مێنێ تاو دههه

 ڕواتویش دهدواتر، ئه
  
 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 نیشمان مهتاو، ته، هه چنار، من، پشیله
 ئاو، سارده

 چنار، بەرزە
 نووسممن، شیعر ده

  میاوێنێت ده، پشیله
 رمهتاو گه هه

 ژین زۆر شوکور ده
 دات وقی ئاو لێمان دهشه
 نیشمان. مهته  تاو، لههه ، لهپشیله من، له چنار، له له

٢5/٨/٢٠11
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 یادداشتی هەفتانه  –  وردە فەرمایشت
 
 

مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانە، بەتایبەت لە کاتی تەنیایی و ئیستیڕاحەتدا هەندێک بیری بە مێشکدا  
دێت کە دەکرێ بە "شات" ێکی کامێرای بشوبهێنیت. ئەو بیرە کورت و زووتێپەڕانە دێن و  

فریایان بکەوی و تۆماریان بکەی وا هەیە گەلێک ناسک جوان بن خێرایەک ڕادەبرن، ئەگەر  
وبه  بە هەندیان وەربگرن  بەاڵم زۆربەیان وەک کهو لە گێڕانەوەدا خەڵکانیتریش  بێت.  ڵکیان 

چاالکییەکانی   گۆڕەپانی  لە  هاتوون  کە  بەوخێراییەی  هەر  و  تێدەپەڕن  ئاگر  پڕیشکەیەکی 
چەشنە بیرە  تازە و نەدیتوو و نەبیستراوانەن کە    مێشک دەچنە دەرەوە و دەفەوتێن. هەر ئەو

هەندێک کەس بە "ئیشراق" و هەندێکیتر بە "ئیلهام" یان دادەنێن و دەبنە هەوێنی شیعر بۆ  
شاعیران و بنەمای شوێنەوارێکی هونەری بۆ هونەرمەندان، یا دەسپێکی ئەفراندنێکی زانستی  

 ت!م نایهرهههیچ و شتێکیان لێ به   اڵم نابنهمن بهک  کی وهیهمژهالی بیرمەند و زانیاران. بۆ گه

ئەو پڕیشکە و شەوقە نازدارەی مێشک لە خەودا بەشێوەیەکی ئازادتر و ڕەهاتر دەردەکەوێت  
قەڵەم و کاغەز لەژوورسه نین ئەو شاعیرانەی  بە وکەم  لەخەو ڕادەپەڕن و  دادەنێن و  ریان 

ەمێشکیاندا هاتووە، هەوڵ دەدەن کارێکی بیرێکی تیژپەڕ کە ب  یادداشت کردنی بەشێک  له
تەنانەت منداڵی ساواش هەندێک جار بە هۆی چەشنێک لەو تیشک   بکەن.  هونەری گەاڵڵە 

 وشەوقەی مێشیکەوە، لە خەو یا بێداریدا، بێ ئیرادە، بزەیەکی شیرین دێتە سەر لێوی. 

بێت بکرێتە ناوەرۆکی  من گەلێک جار بیری ئەوتۆم بە مێشکدا هاتووە کە پێم وابووە بۆ ئەوە دە
عاتێک دواتر نە خۆی ماوە و نە  ووتارێک و باڵو بکرێتەوە، بەاڵم هەر ئەوەندە بووە و سه

نیم و ئەگەر هەموو   تەنیا  دڵنیام لەو هەست کردنانەمدا  نەنووسراوە!  ئاسەواری، وتارەکەش 
ێشکی خۆیانن.  بێت، زۆربەیان وەک منن و ڕۆژانە شاهیدی ئەو بیرە تێپەڕانەی ناو مخەڵکیش نه 

وای، بابەتی ئەو بیرۆکانە هەمەچەشنەن و بەگوێرەی بارودۆخی دەروونی و الوەکی وحاڵ و هه
توانن فەلسەفی بن، سیاسی، ئەدەبی، کۆمەاڵیەتی، و....هتد؛ هەندێک  کاتی دەگۆڕێن واتە ده

 جاریش ئەوەندە شەخسین کە بۆدەربڕین ودابەشکردن لەگەڵ خەڵکیتر نابن.  
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و شەوقەی مێشک بیچمی ووتار و نووسینی دوور ودرێژیان پێ نادرێت و وەک ئێستا کە ئە
بڵقی سەرئاو دەتۆقن و نامێنن، وام بەباش زانی لێرە بەدواوە وەک کەرەسەیەکی خاو تۆماریان  
بیرۆکە   ئەو  هەر  دەمەوێت  ئێستاش  و  کارەم کردووە  ئەم  ماوەیەکە  بیاننووسمەوە.  و  بکەم 

ە لەگەڵ ئێوەدا دابەش بکەم و پێتان بڵێم  ڕۆژانە چی بە مێشکمدا  نەعامالوە پەروەردەنەکراوان
بەشێکی   و  هەبێت  خوێندنەوەیان  و  بۆڕاگرتن  هەندێکیان کەڵکی گوێ  واهەیە  ڕادەبرێت. 
دیکەیان ئەوەندە تاکەکەسی و خۆمانە بن، کە لە دەرەوەی من، بۆ خەڵکانیتر بێ کەڵک و  

وونێکی نوێیە و پێم خۆشە بزانم چۆنم بۆ دەبریتە تەنانەت بێ تام بنوێنن. ئەوە بۆ منیش ئەزم
ڕێت هەندێک  پهپێشەوە. مرۆڤ بوونەوەرێکی سەمەرەیە، هەندێک جار بە کونی دەرزیدا تێده

قڵم، بێت من وام، جا شێتم، بێ عه س نه! کهوهژووره   جاریش بە دەرکی دەروازەدا ناچێته
 ئەوە ئێوە و ئەوەش ئەو تۆمارانە: تم ناترسم. سربڕینی ههدهاڵم لهم، به وهم ئهرچی هه هه

 ٠1/٠9/٢٠1٠ن، ندهله
 

1 

 تی ئایینی: شنایه چه 

 یا هیندستان هیندستان!    کوردستان هیندستانه 

  

بوونی    به  وهو ئه  تی زۆری ئایینی تێدایهشنایهزنی هیندستان چهوواڵتی مه  موومان بیستوومانههه
واته'تۆلڕه خهحه'ته  نت'  واڵتهممول' ی  لهداده  کهڵکی  و  وه  نرێت  خههایهڕاستیشدا  ڵکی . 

کی  یهوان ئایین دیاردهۆ ئهن. بیری جیهان ناکهسه  وهمارگیری ئایینییهی دهچاویلکه   هیندستان به
کانی کۆتاییه  له  ش کهییهفیرقه  و تێکگیرانهتی یا ببڕا ببڕا سیاسی. ئهاڵیهک کۆمهنه  خسییهشه
ڵدا و هیندوو و  ری ههسه  کهخۆیی وواڵتهربهددی سهروحه م و سهی بیستهدهی چلی سهیهده

له بهگیانی یهموسوڵمان  بوون، ههکتر  سیاسهڵخالر  لهندنی  ئیستیعماریی  بوو و له  تی   پشت 
 قواڵ بوو.  ڵنههه ڵگاکهناخی کۆمه

به با  ئێستا  ئهبا  وواڵتهراوردێکی  به و  ئه   رباڵوهر  نزیکهو  یهو  دانیشتووانهی  ملیار  ین  بکه   ک 
ئایینی  ی کورددا فرهخاکه  و بستهک کوردستان و بزانین لهکی بچوووکی وهڵگایهڵ کۆمهگهله

 هیندستان:  یا له زیاتره

ها روهفی ههنهی شافیعی و حهسوننه ی دانیشتوانی کوردستان ئێستا 'موسوڵمان' ن، واتهزوربه
دوازدهشیعه  )عه  ی  ئیمامی  چوار  و  پێکهلهئیمامی  جیاجیاکانی کوردستان    شه به  له  وهوی( 

ی خوشک ینییهوت و حوسه مزگه  وانهو له  یهوتی تێدامزگه  16٨نیا  ته  به  ژین. شاری سنهده
 یهلهسهم مهئه  ! دیارهزراوهدامه  ی بێ شیعهی شیعهینییهسلێمانی حوسه  ت لهنانه. تهوبرایانی شیعه
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له ئێرانی  بوههۆکاری سیاسی و گوشاری  بهپشت  نهاڵم هه،  بوونهفسی دامهر  ی  کهزران و 
ک، موو گوشارێک و داواکارێێهڕای ههرهنا بۆچی سه تی، دهیهکهڵکهنتی خهری تۆلڕهنیشانده

تی شادا،  کاتی حکوومه   له  می کۆماری 'ئیسالمی' و نهردهسه   له  ختی ئێران نهتارانی پێته  له
ملیۆن    یان بێگومان لهژماره  زرا کهمهدانه  کهی دانیشتووی شارهڵکانی سوننهتێک بۆخهمزگه
ی  ع' ێکی دیکهڕجهر 'مهیی یا ههینی یا خامنهک خومهسێکی وهرمانی کهکاتێکدا فه! لهزیاتره

 خسێنێت.  باشی بڕه به لهو ههیتوانی ئهئایینی ده

نی رمهلدانی و ئاسۆری و ئهکه  له سیحی لێن، کهی جیاوازی مهوان، کوردستان فیرقهلهجگه 
 . یهخۆیان ههت بهایبهموویان کلیسای تپێک هاتوون و هه 

ناوچه گه  له  کهجووله بهلێک شار و  ت دوای نانه بوون و تهرباڵوی ههبه  کانی کوردستاندا 
دهدامه ئهوڵهزرانی  تا  و  ئیسڕائیل  لهتی  لهمڕۆش  و  ماون  کۆمه  وێ  بهناو  گشتی  ڵگا 

 ژین. دا دهکهموسوڵمانه

ی ئایینی میترایی   پاشماوه به  که کانهدی' یه'ئێزه ی خۆڕستی، کوردستان شوێنی ژیانیشێوهبه
ئێزدایهده ئایینی کوردهناسرێن.  ئایینییه  تی  کتێب و دۆعا  بهو  واتهزمانی کوردییه  کانیان   ، 

 .  یهکهلهو گه  کهتی سروشتیترین ئایینی ناوچهئێزدایه

له لهئێزدییه  جیاواز  سااڵناه کان،  من  م  دواییدا  لهکهی  بینیوه  سانێکم  کوردستان   باشووری 
  بێت. گرنگ نییه هه  وهتییهئێزدایه  ندیان بهیوهی پهوهبێ ئهشتی' ن، بهڕده'زه  ئێمه  گوتوویانه

نتی ئایینی  کوردستان تۆلڕه  یهوهگ داکوتاوی کۆن، گرنگ ئهیا ڕه  کی نوێیهیهدیارده  وهئه
ڵک، کاروباری ئایینی  باری خهوتی نالهڵس وکهمارگیری و ههێ دهب  توانی بهو تۆ ده  تێدایه

 ڕێنی. خۆت ڕابپه

گوترێت علی  پێیان ده  ڵههه  ی بهوانهق' یا ئههلی حه'ئه  کان'، واتهقهنێوان ئێزدی و 'حه  له
وێنی  ش  ش لهم ئایینهو لق و پۆپی ئه   یهڕ هه سم و باوهکی زۆری ڕێ وڕهشییهاللهی، هاوبه 

ڕووخێنن و خۆیان  یان دهمخانهئێرانی ئیسالمی جه  کاتێکدا لهن و لهجیاجیای کوردستان هه
کوردستان ژیانێکی بێ   ن، لهدهئیمامی ده  ی دوازدهناو شیعه یان لهوهوڵی توانهگرن، یا ههده

 .    یهرایان ههوهه کێشه

تی  وڵهترسی لێدان و کوشت وبڕی دهی وا لهوانههم نین و ئهایی' کهوان کوردستان 'بهله  جگه 
یا ده جهعه  ئێرانییهم  ڵکیتر  کوو خهو وه   وه تهکوردستان حاواونه  اڵتوون، لهکان ههمارگیری 

ده تهسه  نهبهژیان  به نانهر  ڕێبهت  بههائوڵاڵی  ئایینی  ماوههاییهری  بۆ  دووساڵهیهکان    له   کی 
ده  و  ژیاوهوروبهکوردستان  سلێمانی  ماوه  ری  لهیهو  گوندی  شکه ئه  کیش  نزیک  وتێکی 

 .  تی ڕایبواردووهروێشایهده لۆدا بهرگهسه 
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  و له  اڵتبووئێران هه  له  قرةالعین که  کان طاهرهژنی مێژووی 'بابی' یه  ورههائوڵاڵ، گهپێش به 
 . کرماشان ژیاوه ک لهیه، ماوهغدا ڕاونرابووبه

حیایی( ماون  ی ئایینی 'صابئی' )یهکاندا پاشماوهکورده  کهبهناو شه  کوردستان و له  ت لهنهناته
 ن.ر ههوئێستاش هه

ڕیی ی ی دینداری، 'بێ باوهی سکهچێت ڕووی دیکه بیرمان نهر باسی ئایینمان کرد، لهگهئه 
یه لهئایینی'  هه  .  دین  بێ  و  دیندار  ئوروپاییدا  لهرددیموکراسی  ئازادن.  کوردستان    وکیان 

زرانی  بیرم بێت پێش دامهی من لهندهوهم نین و ئهڕی ئایینیش کهڵکانی بێ باوهی خهژماره
ندانی  رمهبوون هونهم نه ، کهلێک ئاساییتر بوو وبۆ نموونهگه  یهو دیاردهالکان ئهکۆماری مه

که هتد..  و  شاعیر  و  بێژ  ئایینیانباوه  گۆرانی  خهنه  ڕی  ئهبوو،  دیاردهڵکیش  وهیهو  ک  یان 
ت ئێستا  نانهقوتاند، تهدهڵنههه  کهکاره  س خۆی لهکرد و کهخسی چاو لێدهکی شهیهلهسه مه

بوونی هاوڕێ و هاوکار و دراوسێماڵی بێ ی مهمپاشی' سی ودووساڵه دوای 'سه الکانیش، 
قز مامۆستا  ری بۆکان و سه وروبهکانی دهگونده  . من خۆم لهڵک ئاساییهی خهڕ بۆ زوربه باوه

دا دی باغلووجهممهال محهندی و مامۆستا مهکهلی بوغدهالعهمر مامۆستا مهڵ نهگهبووم و له
کیان ناوچاوانیان گرژ  مدیت یهت نهبوو و قهرم وگوڕ و هاتوچۆی ماڵم ههتی گهدۆستایه

 . ڕی ئایینیم نییهمن باوه یر بێت کهیان پێ سهوهت ئهنانهن یا تهبکه 

 ، یا هیندستان هیندستان؟  کوردستان هیندستانه جا براله، ئێستا 

  

    

٢ 

 

 کی تاران تاالری ڕووده  'برایانی زێ زێ' له 

سااڵنهئه  لهو  وا  ده  ی  سهتاران  زۆر  لهژیام،  ئه  رم  شتی  و  مۆسیقا  کۆنسێرتی  و  وتۆ  شانۆ 
تا کاتی گیران و زیندانیکرانم   دواوهبه 1344تارانی سااڵنی    چ گومانێک لهبێ هی  خورا. بهده
به135٢  له لهیهرنامه، هیچ  بابهکی  به  له  تانهو  نه  که  براوهنه  ڕێوهتاران    مدیتبێت! جا له من 

 بیرمهلهت  نانهکی تر بووبێت. تهرکوێیهکی یا ههتاالری ڕووده  هر، لهتئاتری شه  دانیشگا، له
هۆڵێ    له  ر ئاندێللۆ، کهی پیه  ی "شش شخصیت در جستجوی نویسنده"بۆ دیتنی شانۆنامه

 . وهڕامهچووم بۆ تاران و گه وهراک' ه'ئه برا، لهده ڕێوهی ئیتالیا بهباڵوێزخانه

  قامی حافز له همان شر هه سه  زرا، من ماڵم لهتاران دامه  کی' لهی وا 'تاالری ڕوودهو ساڵهئه
کی  م بلیتی تاالری ڕوودهوده. ئهکهترێک خوار تاالرهد مهند سه زیزخان' بوو، چه'چوارڕێی عه

ی  رنامهکی نرخی ئاسایی! بهیهده  ک کرایهیهت بۆ ماوهنانه ت بوو و تهقیمه  بۆ خوێندکاران نیوه
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لهمانگانه تاالر  لهکۆتاییه  ی  پێشتردا  مانگی  یهڕهرالپههس  کانی  ڕۆژنامهکهی  یهان ی کهمی 
ڕۆژی دهیێنرا. من ههگهڕاده ههرچوونی، دهمان  بلیتی  و  بهچووم  بهرنامهموو  چاک و   کانم 

نه  بوایهکڕی جا کاتی چونم ههده  وهخراپه نا گرنگ  لهیان  ئهبهبوو!  نرخهوهر  ک وه  کهی 
ن تمه  3گرانیان    رهوی هه رکامیان و ئهنێک بۆ هه تمه  قڕان یا  5  خۆڕایی بێت وابوو؛ بۆ نموونه 

 بۆ خوێندکاران.  

 به ندی فیگاڕۆ'، کهماوهک 'کارمێن' و 'زهو ئۆپێڕا بینی. ئۆپێڕای وه لێکم بالهدا گهیهو ماوهله
ێن'.  ی قوو' و 'جوانی نووستوو' و 'فندق شکریاچهی 'دهبران و بالهده  ڕێوهزمانی ئیتالیایی به

ک کۆماری بۆڵغاریا،  رهم سه کهنه   ڵهر هه گهئه  -ی و میوانێکیان  کهزاشا و ژنه ڕهمهوێکیان حه شه
ئۆپێڕایهواڵی ڕاگهبێ هه   به بۆ دیتنی  هاتن  لهیێنراو  تایبهک و  بهشوێنی    وه پشته  خۆیان لهت 

ستن و ڕوویان  ریان ههبهموو لههه  بوایهده  کهڵکهرپا بوو. خهیت وهووتێکی زۆر بهدانیشتن وهه
اڵم دان، بهم بۆلێدهپڵهوان چه ش وێڕای ئهنده، به وهتهجاڵهخهن. بهیان بۆ لێبدهپڵه ن و چهتێبکه
ئه فێنک کردبێتهوهبۆ  خۆم  دڵی  دهوهی  لێ  هێواشم  به،  ئهده  وهدا!  شۆڕشگێڕیی  ندامی  ڵێن 

 ئوپۆزیسیۆنی ئێرانی!  

ناوی 'ڕۆبێرت دو   کرد کهکیدا پیاوێکی ئینگلیزی کاری دهری تاالری ڕوودهونه شی هبه  له
ژیا و من زۆرم پێخۆش بوو  بریتانیا ده  دوای شۆڕشی ئێران له   ، کهو کابرایهوارێن' بوو. ئه

سه ههفهبیبینم،  دهمووالیهری  ئێرانی  ههکی  و  گهڵپهکرد  مۆسیقای  و  دانیشتووی ڕکێ  النی 
 یهێنانهده  وهڕکێ و بالهڵپهرای هه رسهی خوێندکارانی هونهڕێگه  و له  وهکردهۆ دهئێرانی ک

  و کابرایه کرد ئهیر دهکانم سهیاندننامهی ناو برۆشوور و ڕاگهی نووسراوهندهوهر شانۆ. ئهسه 
ر ک هههی برایانی کوردی باشوور، زۆر 'موعجیب' بوو و نگوته  ڕکێی کوردی بهڵپههه   به

وه بهشوێنی  و  لوڕستان  تهک  خۆراسان،  و  ههنانهختیاری  بهڵپهت  بوایهڕکێی  ،  لووچستانیش 
 کرد.  یانی دهڕکێکهڵپهمای کوردیی ههو باسی بنه وهدۆزییهگێکی کوردی تێدا دهڕه

دۆم بێ و  نابوو. جا    وهڕکێی کوردی پێکه ڵپهی هه رنامهجارێکیان به   و ڕۆبێرت دووارێنهئه
نگی برایانی  نگیش دهو ده  ڕکێی ڕازاوهڵپه، دیکۆری جوان، ههکاڵش بۆخۆی بکات!  براله

و  شی. ئهرانمدا دابهر دۆست و براده سه بلیتم کڕی و به  دانه  ! دهیبینهمه   رهزێ زێ، جا وه
نی  مهتهر لهگهلێدابوو ئه  ڵه پمان چهندهوه، ئهوهچوهدهفری نهر بهکویستانان خاڵ خاڵ هه  وه شه

ر شایی سه  قز چووبوومهسه   ند ساڵ دواتر له! چهخۆشخانهن بۆ نهبوو بمبهم  دهئێستادا بوایه
دوو برای زێ زێ   ک لهالی یه گێڕا. لهیان دهبرایانی زێ زێ ده ند کهمیلی هۆشمهمر جهنه

کی  ی تاالری ڕوودهکهرنامهبه  ت بهباره.  سهیرم نییهبن، لهسهلی یا کاک حهدانیشتبوم، کاک عه
 کان کهپرۆفیشناڵه ر' ه'دانسه وتی کچهڵس وکهی بۆ کردم و ههکهرهفهلێم پرسی. باسی سه
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تی تۆمارکران  هیممه  ش به وهئه  ڕین. دیارهپهڵدهکی جوان هه اڵم چ کوردییهبوون به کورد نه
ن 'ڕۆبێرت دو  الیه  کانیان لهوهنهوهڕانهتی ڕۆیشتن و گه و چۆنیه   وولهی جونووسرانی ژماره

 بوو.  وهوارێن' ه

و  مان' براچکۆلهنی شۆخ که سهو ڕێزدارکاک 'حه ورهبراگه –مان' لی شۆخ کهمر کاک 'عهنه
هێنا ێک دهوه گروپی برایانی زێ زێیان پهاوکاریان بوو و پێکه   ن' و کهی ژهزیزی نهکاک 'عه

ڵکی  ن' خهوفیقی تارزهمر 'تهنه  ها جارو بارهروهگوتن 'بیتلی کوردستان'. ههم پێیان دهودهئه  که
ها یادی ڕۆبێرت روهخێر بێت! هه کردن. یادی زیندوو و مردوویان بهتیکاب، هاوڕێ یی ده

 ڵک لهو که وهبیدۆزنه تی کوردی دانیشتووی بریتانیار مابێت، جێی خۆیه گهئه  دو وارێن، که
 نی بناسن.        کهربگرن وڕوانگهکانی وهرییههونه زموونهری وئهوهبیره

  

  

3 

 

 عدی شیرازی: "کورد زیندووه!" سه 

ی کۆچی،   691تا    6٠6عدی شیرازی ) می بوستانی شێخ شرف الدین مصلح سهبابی پێنجه  له 
 وهنێکهالیه  بۆ من له  که  یهردی ههشیعرێکی پێنج فه  می زایێنی( دا، پارچهههی سێزدهدهسه 
ندی سروودی ربهسه   ی وا بۆته ناسراوه   و زاراوهم ئهکهی لێدهوهبۆنی ئه   واته  رنج ڕاکێشهسه 
)ئهوایهتهنه کورد  ڕهتی  واتهی  نه "که   قیب(،  مردووهس  کورد  زیندووهڵێ  کورد  له،  و !" 

 رگیرابێت.  عدی وهی سهشیعره

خوات و ز( ی زۆر دهاڵمێو )رهوێکیان 'کورد' ێک گهعدی، شهی سهکهتهی حیکایهگوێرهبه
 و خواردنهڵێ به هۆی ئهر، دهسه  کیمی دێننهوێت. حهوی لێ ناکهر ئازاری زگی خهبهله

ناگاته   واوهئیتر کاری ته  وهناسازگاره بهیانی دهبه   و  پاشان دهاڵم سه مرێت.  زا ڵی قهعدی 
وابوو کهدهوقه له  ومان شههه  کهکیمهحه  ر  ش  و ڕووداوهکاتێکدا چل ساڵ دوای ئهمرد، 

 ر زیندوو بوو!  هه کهکورده

  قیب، کاتێ که ی ڕهئووف دڵدار شاعیری شیعری ئهمر یۆنس ڕهدووری نازانم نه  جا من به
 .  رگرتبێتعدی وهسه ی لهیهو عیبارة یا زاراوه..."، ئهڵێ "کورد زیندووهده

 تۆ بڵێی من ڕاست بم؟ 

 : فارسییه به دیاره عدی، کهی سهکه ش شیعرهوهئه

 حکایت طبیب و کرد

 طبیبی در آن ناحیت بود و گفت: /شبی کردی از درد پهلو نخفت  
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 عجب دارم ار شب به پایان برد /خورد"از این دست کو برگ رز می  

 به از نقل ماکول ناسازگار"   / که در سینه پیکان تیر تتار  

 همه عمر نادان برآید به هیچ /گر افتد به یک لقمه در روده پیچ    

 ست کرد چهل سال از این رفت و زنده /قضا را طبیب اندر آن شب بمرد    

                                                                                   
 )بوستان، باب هفتم، اندر رضا(

  

رزێرێکی گوندییان  موو وه هه  ندێک شوێنی ئێران بههه  ڕابردوودا، له   له  ش بڵێم که وهبا ئه
ر و باری به  گرتۆتهی نهئێتنیکینیا ناوی گرووپێکی  مکی کورد تهچه   'کورد'، واته  گوتووه
 . بووهتیشی ههچینایه

   

 
4 

UPDATE 

کاتی    وله  کۆن نییه  واڵێک کهیا هه  ، نوێكڕاوهوهواتای نوێکردنه  به  کی ئینگلیزییهیهزاراوه  وهئه
رنێتدا  ئینته  له  کاتێ زیاتر بوو که  کهتی زاراوه. گرنگایهیهدا تازهوهدیتن و بیستن و خوێندنه

بێت وڕۆژ یا ڕۆژانهو هی ئه  بێ تازهرنێتیش دهباس وخواسی ناو ئینته  دیارهرگیرا و  ڵکی لێوهکه
 ڵک نابن. ڕی خهی باوهنا جێگهکرێت دهیریان دهسه  که

 وورده  ریکهروز' یان بۆ تاشی و ئێستا خه  ی 'بهک دوو ساڵی ڕابردوودا ووشهیه  کان لهفارسه
 . وههکاتڵکدا دهناو خه جێی خۆی له وورده

ک  ری کوردی وهرانبهبوونی بهر نهبهکان لهکوردییه  فیزیۆنهلهته  م لێ نیشتووهوهمن ترسی ئه
دیکه ڕاسته کردوویانه  زۆرجاری  هه ،  و  بچن  زاراوهوخۆ  خود  وه   کهفارسییه  مان  یا  ربگرن 

ک  وه   وه،نه هڕۆژ' مان لێ قیت بک'ڕۆژ' ی کوردی و مڵۆزمی 'به  ن به'روز' ی فارسی بکه
ووشه  'دهچۆن  ناقۆاڵی  کردهی  فارسییان  ی  'ده  ستگیر'  به جێگری  کوردی  سهست  ی  ر' 

 یهرێ یی ههستگیر' ی کوردی باری ئهکاتێکدا 'ده  ڵکی ئاساییش، لهر زمانی خهسه  وخستیانه
ده واتای  یاریدهو  و  یارمه  ستگرۆیی  وهو  لێ  به گیرێتردهتیدانی  گوێ،  کێ   داتهده  اڵم 

 هاتم!   ، خۆ بگرهکهیاتهحه ؟ فارسییهوقسانهئه

 یت' دابنرێت.  ی ئینگلیزی 'ئاپدهرێک بۆ زاراوهرانبهک بهی 'ڕۆژین' وهم ووشهکهجا پێشنیار ده

 . وهنه م ڕاست بکه کهوتیی بۆچوونهبا پسپۆڕان چه
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 ڕی کورد وکورد شه 

تێیدا  عرووفی کهکاک 'مه  وهڵوێست دا خوێندهڕی ههماڵپه  تێکم لهبابه  عبی' نووسیبووی و 
شه لهڵهڕی کۆمهباسی  دیموکڕاتی کردبوو  'باغڵووجهو  سهگوندی  و  بۆکان  نێوان  قز.  ' ی 

 لکی خستم.  که ژاندمی و گریاندمی و لههه  کهتهبابه

ساڵ بوو؛ ئێستاش   19نم  مه، تهو دێیهمامۆستای ئه  وم بهدا بو  4٢و    1341سااڵنی    من کاتێ له
وت، قێی مزگه، فهکهالی گوندهکانم، مهی، قوتابییهکهڵکهخه  له  ری خۆشم ماوهوهدان بیرهسه 
ی سااڵنی پێش شۆڕشی ئێران  موو ماوهخۆی و دایکی بۆ هه  نم کهمهزیزی هاوتهقێ عهفه

ش رزی چاوگهکی بااڵبهیهوینی پاکی کیژۆڵهها ئهروهبۆکان، هه   د لهکرهاتۆچۆی ماڵمانیان ده
ر ڕێگا  انی سه ڕوهی چاوهڕاده رگیز لهزانی و هه دهس پێی نهخۆی و من هیچکه له جگه  که

 .  وهرهده  چووهوتنێک نهچاوکهو چاو به 

مه لهکاک  ماڵ  نووسیبووی  نهکهگونده  عرووف  کهدا  یهگولله  به   ما  جی  ئارپی  له ی    ک 
ڕووخابێت. تۆ بڵێی کام منداڵی زیت  یتبێت و دیواری نهگه زیانی پێ نه  کهڕهکانی شهنهالیه

ئه ووریای  سااڵنه و  گوللهبه  وتبێتهکه  و  پێشمهر  وێڵی  کیژۆڵهرگهی  بڵێی  تۆ   رزهبااڵبه  ؟ 
باتکار' ی ر هێرشی کام 'خه ی  مندااڵن، بهدایک  م بووبێته ودهبێ تا ئه ده  که   -  کهشهچاوگه 

حمان،  زیز، کاک رهقێ عه؟ فهد چی لێ هاتووهممهال محهوتبێت؟ مامۆستا مهکه'شۆڕشگێڕ'  
 ؟وزهشید، حاجی سهکاک ڕه

کرا مان. هیچم بۆ نهرباری خهسه   شم لێ بووهمهو خهماڵ بووم و ئهنیا خۆم له، تهوهو شه ئه
  به   م کهعرووف بنێرم وداوای لێبووردنی لێبکهیلێک بۆ کاک مهئیمه  وهگریانه  ی بههولهجگه 

ڕوانم چاوه  بوو که وهر ئهعرووف هه اڵمی کاک مهنووسم. وهی بۆ دهک نامهبێ هیچ ناسیاوییه
 ین بهڵ بدهوموومان هههه که  وهدڵداریی دابوومه وهیشتبوو و بهتی ڕۆحیم تێگهکرد. حاڵهده

 کاریی دواڕۆژ بگرین. واشه چه کان پێش بهیاندنی ڕاستییهدرکاندن و ڕاگه

ماڵپههه   له بابهمان  هاوچهڕدا  خوێندهتێکی  که وهشنم  'حاته  ،  مه کاک  نووسیبووی.  نبهم  ری' 
بهئه چههه ویش  شه مان  مهشن  براکوژی  سهڕی  کردبوو.  وسوێری رهحکووم  تاڵ  ڕای 

گهرییهوهیاده بهکان،  بابه لێک  هه   وهشامه گه  تهو  کهو  کرد  الیههه  له  ئیتر  ستم  نی ردوو 
ک  یه   به  ڵهنگرانی حزبی دیموکڕات و کۆمهو الیه   وهرز بۆتهزایی بهنگی ناڕهده  وه کهڕهشه

ڵی د  له  یهو هیوان و ئه کهحکووم ده مه  ڕی کورد وکوردڵی شهپه و هاوکات، کاری چه   شێوه
ناو نگ' و لهرهه'فه  ڕی ناوخۆ  ببێتهتی شهدژایه  وورده  وورده  کات کهمووماندا چرۆ دههه

  بێت که ک جێگر  یهشێوهکانماندا بهسیاسییه  ێکخراوهی ڕوهژنی خوارهڵک و بهاڵنی خهکۆمه
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نگری  ندام و الیهو هانی ئه  هاتن   ڵهکان تووشی ههرانی ڕێکخراوهدواڕۆژدا ڕێبه  ر لهگهئه
ریاندا  رانبهبهله  کهشکیالتهژنی ته، بهوهڵگیرسێننهڵی نێوان کورد و کورد ههپهڕی چهخۆیاندا شه

ده بوه و  شهرفهستن  بیری  زاڵبوونی  نه تی  پێ  ناوخۆییان  به دهڕی  دواڕۆژێکی تایبهن،  بۆ  ت 
:  1357ساڵی    یئێمه  بنهو ده  وهچێتهبیر دهیان لهئێمهزموونی ئێستای  کانمان ئهالوه  نگتر کهدره
 وار! م خوێندهوار یا کهخوێندهنه وهباری سیاسییهزموون و لهم ئهنج و خاو و که گه

به نانهته من  ده   ت   لهباشی  سه سبه   زانم  دهروهینێی  و  کورددا، سه ری  یی  خۆجێ  اڵتی 
رمی دژ ی کووژراو و بریندار و ماڵوێرانان سکااڵی فهماڵهبنه   ن وردوو الیهکانی ههرگهپێشمه

ی  ما و ڕیشهبنه  دا لهرانهروهکی دادپهدادگایه  ن و لهڕی ناوخۆیی تۆمار بکهرانی شهبهڕێوهبه  به
نێک و حاکم کردنی  حکووم کردنی الیهک بۆ مه، نه وهبکۆڵنه  کهڕهرانی شهرماندهو فه  کهکاره

بهکهنهیهال تر،  بهی  نه  کهحکووم کردنی دیاردهئامانجی مه  ڵکوو  بنهو  ڕی  مای شههێشتنی 
 دواڕۆژدا.  ناوخۆیی له

 وهخوێندهزیرانی ئیسڕائیلم دهک وهرهگینی سهکانی مناخیم بهرییهوهند ساڵ پێش ئێستا بیرهچه
ی  دهکۆتایی سااڵنی چلی سه کرد لهده کهسته وتاقمی جوولهها دهندهبوونی چه  باسی له که

گین  یی ئیسڕائیلدا.  بهوهتهتی نهوڵهزراندنی دهبواری دامه  م و جیاوازیی بیرو بۆچوونیان لهبیسته
ندێک ت ههنانهته ک کهیهشێوهبوو بهکترمان ههیه  هێڵی فیکریی زۆر جیاوازله  نووسێت ئێمهده
تی  ناو حکوومه  یانویست لهوده  بوونتی ئیسڕائیل نهوڵهزرانی دههنگری دامالیه  بوون که هه

چاو باشی ڕه  مان بهو خاڵهک خاڵ پێکهاتبووین و ئهر یهسه  موو لهاڵم هه. بهوهئینگلیزدا بتوێینه
 کتر مان بهڕی یهگرین و شهڵنهک هه ویتر چههیچکاممان دژ به  بوو که   وهویش ئهکرد ئهده
 رواشمان کرد.  ڕ بێت؛ هه لێی تێپه بوایهدهنێک نههیچ الیه ێڵێکی سوور دانابوو کهه

کی سیاسی یا سوپایی  یهرانی هیچ ڕێکخراوهو ڕێبه یهههسووره وهێڵهمڕۆ کورد پێویستی بهئه
شۆڕشوانێکی دواڕۆژی  باتکار و  موو خهدروشمی هه  بێ ببێتهده  وهن.   ئهڕبکهتێپه  و هێڵهنابێ ئه

 مان! که وهتهنه

  
 

6 

 

 کانی ئوروپا تی شاره رایه به ڕێوه شۆڕای به 

هه خود  یا  لهزۆرێک  ئوروپا  شارێکی  ههڕێگه  موو  شۆڕای  خهڵبژاردهی    ڕێوه به  وهڵکهی 
لهده ئاگام  دیکهشوێنه  برێت.  لهبه  نییه  کانی  ده  اڵم  وهبریتانیا  نمووهایهزانم  بۆ  شاری نه.   ،
دابهندهله بووهن  له  3٢ر  سهبه  ش  و  شۆڕادا  یا  لههه  کاونسڵ  موو  هه  یهناوچه  3٢و  رکام 
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ناوی 'کاونسلر'    ڵک به ی خهڵبژاردهرانی ههبرێت و نوێنهده  ڕێوهڵبژاردن بهچوارساڵ جارێک هه 
 ی خۆیان. کهاوچه بردن کاروباری نڕێوهرپرسی بهبه بنهیا 'مشاور' و 'ڕاوێژکار' ده

تا   بگره  وهوبانهقیلتاو کردنی ڕێگه  له  تین، واتهڕهلێک زۆر و بنهکان گهرک وکاری کاونسڵهئه
  ی باج واته وهی بیناسازی و کۆکردنهزهرکردنی ئیجاهو ده  وقوتابخانه  خانه ستهبردنی خهڕێوهبه

کس' یا  گوترێت 'کاونسل تهو پێی ده  یهرانهباجێکی سه  ن ماڵ کهخاوه  له  کهماڵیاتی ناوچه
ڕاستیدا    یان کاروباری گرنگی تر. لهیت' و دهگوترێت 'ڕهمیان پێی دهئه  دوکانداران که  له

رکی  لێک ئهگه   وهوانیشهژوور ئه  هرداری و لهم شه هه  خشدارییهرمانداری و بهم فه کاونسڵ هه
'  له  که  ستۆیهئه  له به حکوومه  تهکاونسل' ی کردۆڕاستیدا  و  بۆنهت  له   له  وهم  و    بریتانیا 
ناسن و ر وایان دهڵکیش هه ن وخهبهیی"* ناوی دهتی ناوچه"حکوومه  رمیدا بهی فهنامهڵگهبه

 ن.کهوایان بانگ ده

، یهی ههاتییانهڵبژاردنی دیموكو شێوازی هه  ڕاستیدا شۆڕاییهله  م کاونسالنهتی ئهرایهبهڕێوهبه
ی  وهرهنگده"شۆڕای گوند" یا  "شۆڕای شار" و  " شۆڕای شارستان"** ڕه شیان واته کهوناوه
ت  تاقم یا باڵێکی تایبه  که  رنج ڕاکێشهاڵم سه. بهالتدارییانهسهتی و دهرایهبهڕێوهتی بهسله خه
 و به   البردووه  و ڕێکخراوانهر ئهسه  شۆڕایان لهسد ناوی  قهستهده   کانی بریتانیا، بهئێرانییه  له

ته یان  کهکردووه  مهرجه'شهرداری'  به  ،  ڕاستییهسهفڕی  ڕاستهداوهنه  وهر   که  یهوهئه  قینه! 
لهڵبژێرراوی خهتی ههت یا حکوومهوڵهکان دهکاونسڵه  ڵکیشدان، واتهت خه خزمه  ڵکن و 

دا داواکاری بوون:    1979می شۆڕشی  ردهئێرانی سه  پ لها باڵی چهی ویهو دیاردهڕاست ئه
  وه ژین، جا ناوی ئهی وا لێی دهڵکهو خهر ئهئی ههنگ و ڕهده  بردنی شوێنی ژیان بهڕێوهبه

تی  رایهبهڕێوهتن و بهحکوومه  یهوهرق ناکات، گرنگ ئهفێدڕالیسم بێت یا خودموختاری، فه
واوی خۆیان  ی ناتهن و بودجهکهت دهندیش ئیتاعهتی ناوهحکوومه  ، لهستهدههیان بکهناوچه 

 ن.  کهواو دهندی تهتی ناوهتی حکوومهیارمه به

هرداری، گوترێت شهزن دهکی وا مهاڵتدارییهسه ده  نابینرێت و به   قه زه  و ڕاستییهجا بۆچی ئه 
یبودی دا و مه  ک نووری زادهسانی وهڵوێست گرتنی کهشێوازی بۆچوون و هه  ی لهکهاڵمهوه
لهناوی شۆڕا ده  له  که  وهدۆزرێتهده ئهترسن و  پهترسی  ههبه  نهبهنا دهو،  فێڵێک کهر   موو 

 کان. رچاوی ئێڕانییهبه وێتهکهنه کهڕاستییه

  ڕۆن و ناوی شۆڕای شار به  ده  مان ڕێبازداهه  کانیش بهبهرهعه  ندێک لهی بزانم ههندهوهئه
وانی' ناوی 'شاره  ندێک کوردی خۆمانیش بهش خراپتر، هه وهن و لهکهده  مهرجه' تهدییهله'به
کهبهده ههسه   ن  تهیهڵهرتاپا  هیچ  'کاونسڵ'  نییهیهمهرجه،  بۆ  یا    له  جگه  کی  شار'  'شؤڕای 

 یی'!   تی ناوچه'حکوومه



 وردە فەرمایشت !              81
  

 

______________ ___________________ 

*Local Authority     ** Village Council, City Council, Borough 

Council, etc  . 
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 ن نده یت' ی له کارناڤاڵی 'نۆتینگهام گه 

  ته ساڵی چوومه  ٢3ژیم،  ن دهندهله  له  ساڵه  ٢5یری کارناڤاڵ. وا  چووم بۆ سه  ٨/٢٠1٠/ 3٠مڕۆ  ئه 
 جوانی پڕکردووه  و چاوی خۆم له  رایهنگ وهه نگ و پڕ ده نگاوڕهڕه  ڕووداوهو  یری ئهسه 

 .وهتهڕاومهو گه

رزی  ی بااڵبهی کیژۆڵهندهوهاڵم ئهبه  نهندهش پێستی دانیشتووی لهتدا هی ڕهڕهبنه  له  کهکارناڤاڵه
کان  وهتهموزاییکێکی نه  بۆته  ، کهاڵو بووهی جیاواز تێکهوهتهنه  ر بهڵکانی سه سپی پێست و خه

ت نانه بڕازیلی و فیلیپینی و کێ وکێ، ته  ، بۆ نموونه ی کردووهتر ڕازاوهش زێدهوهر ئهو هه 
به تاقمی کیژۆاڵنی کوردیشم  وپێرار  وبه  پار  که  وهرگی کوردییهجل  وایه  بینی  کاک    الم 

سه کرێکار  بهرپهکارزان  کرکهرنامهرشتی  بهیانی  ئهدبوو،  بهاڵم  نهمساڵ  دیتنیانم  بوو. ختی 
ک  ک یهژار وهند و هه مهوڵهوێت، دهرناکهتی دهاڵیهژاری و چین وتوێژی کۆمهدا ههوڕۆژهله

ک  وه   ڕاستیدا شتێکه  کات. لهت دهنگ و جوانی حکوومه نگ و ڕه نیا دهن، ته ڕووتن یا پۆشته
 اڵتان!   سهندنی بێدهاڵت سه هسورۆزی' کۆنی خۆمان: ده'میر نه

یێنن،  ڕاناگه  تانهبابه  شنهم چه واڵی ئهسی کوردیش ههکهت تاکهنانهته  میدیای کوردی و نه  نه
نیا  فیزیۆنی کوردی تهلهی تهئیزگه  ٢٠بڕوات و    یهم شێوهر بهگهبووبێتن! ئهر نهی ههوهک ئهوه
وناوی   وهنه تی گوتراو وسواو بکه گشتی دووپاتی بابه و به ن  ر باسی خۆیان و حزبیان بکه هه

غاری   جیهان وله  کی دابڕاو لهیهدیارده  بێتهرستی و کوردستان ویستی، کورد دهپهوهتهبنێن نه
بن   به   ساتانهنگاو و ڕووداو و کارهموو کار و ههو هه. ئهوهمێنێتهی نوێدا دهدههفی سهکه

بێت،    وهرشتێکیترهناوی پاراستنی فۆلکلۆر یا هه  به  -رن و گوێ کپ کردن لێیان  بگوێیدا ڕاده
  . یهورهکی گهیهڵههه

 ین! خهی نوێش دانهر دیاردهسه رگا لهاڵم ده بن، بهکانیشمان ههریتییهنه با دیارده 

 : رگیراوهگووگڵ وه ، لهکهکی کارناڤاڵهیهوێنه وهئه

  

٨ 
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 الن' ی ئێران د شاملو: 'گه حمه ئه 

،  لق' )کهیشن( یا 'خهل') نهی 'گهزاراوه  پارێزن لهده  وهگشتی خۆ له  ڕووناکبیرانی ئێرانی به
ڵک بی ناو ئێران کهرهلووچ و عه کورد و تورک و به ( بۆیهمان باری سیاسی هه م وزۆر هه که
 ن به کهده قهزه و ڕاستییهئه هێنن. واتهکار دهبه وم'  یان بۆی 'قهجیاتییان ووشهربگرن و لهوه

ئااڵ و    خۆن به بهواڵتی سه  ٢٢ڵکوو  ک بهک یهنی نهب خاوه ره، عه بۆ نموونه  که  وهژێر لچه
و ر ئهاڵم هه، به وهکانهکگرتووهیه  وهتهی نهڕێکخراوه  تی لهندامیهتی و ئهوایهتهسروودی نه

ناوخۆی ئێراندا    ، له یهئێران هه  و باڵوێزی له  یهو وواڵتی هه   خۆیهربهلێکی سهگه   ی کهبهرهعه 
نجامدا،  ئهوانیتر. لهربایجانی و کورد و ئهئازه  مان شێوههه   وم! بهقه  بێتهزێنرێت و دهبهی دادهپله 
نیگای ڕووناکبیرانی  گۆشه   ت و لهرمی حکوومهی فهڕوانگه  النی ناو جوغرافیای ئێران لهگه

 وم' ن و هیچیتر. م 'قهرجه سه وهئێرانیشه

دهوه شتێکی  لهگمهک  بهماڵپه  ن،  چاوم  فارسیدا  نهرهسه  ڕێکی  ئهتای  شاملو  حمهمر   –دی 
ئێرانی که ناوداری  بهکهخدارهبایه   بۆ کاره  وت کهشاعیری  ' ناوی 'کتاب کوچه  ی خۆی 

جوغرافیایی'    حدوودهم 'مهالن' ی دانیشتووی ئه'گه  ڵکان' واته'خه  ی لهسهو تێیدا ق   نووسیویه
دا کهووتاره  مر شاملو له. نهکانهنی ئێرانییهگمهش درکاندنێکی دهوهئێران بێت و ئه   که  کردوه  ه

  ڕوونی له   م هێشتا بهودهو ئه  تی ئیسالمییهدیکتاتۆریه  کات کهڵدانی تۆفانێک دهرههباسی سه 
 وتبوو.  کهرنهکورد!( دهله ڵكی ئێران )جگهاڵنی خهکۆمه

   رموون: . فهرگرتووهڕی 'گویا' وهماڵپه م لهکهتهبابه

 اوِل دفتر...

تواند داشت، از روزهاِی سياهی در پيش است. دوراِن ُپرِادباری که، گرچه منطقًا ُعمری دراز نمی

تيرهم نهاِد  ر  ۀاکنون  ُسلط خود  استقراِر  و  است  کرده  آشکار  زمينه  ۀا  بر  را  َنفِی خود  از  ای 

 جويد. دُمکراسی، نفِی ملّیت، و نفِی دستاوردهاِی مدنّیت و فرهنگ و هنر می

ناُگزير پايدار نخواهد ماند، و جبِر تاريخ، بدوِن ترديد، آن را زيِر غلتِک سنگيِن چنين دورانی بهاين

نسِل ما و نسِل آينده، در اين کشاکِش اندوهبار، زيانی متحمل    خويش درهم خواهد کوفت. اما

آزادی   ۀزده هر انديشگمان سخت کمرشکن خواهد بود؛ چراکه قشريوِن مطلقخواهد شد که بی 

شمارند. شرِط ِامحاِء مطلِق فکر و انديشه غيِرممکن میدارند و کامگارِی خود را جز به را دشمن می

ضرِب چماق و دشنه  هاِی قدرِت خود را به کوشد پايهاکنون میه همپس، نخستين هدِف نظامی ک

گام نخستين  و  بخشد  کتابخانهاستحکام  کشيدِن  آتش  به  با  را  خود  به  هاِی  علنی  هجوِم  و  ها 
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متفکران و    ۀهاِی فعاِل هنری و تجاوِز آشکار به مراکِز فرهنگِی کشور برداشته، ُکشتاِر همهسته

 ت. آزادانديشاِن جامعه اس

اند و غباری حرکت درآمدهکنان بهايم. بادنماها نالهطوفانی روبنده ايستاده  ۀاکنون، ما در آستان

می  است.  برخاسته  آفاق  از  دخمهطاعونی  به  در  توان  کام و سر  در  زبان  ُبرد،  پناه  سکوت  هاِی 

ن ُجستن را تجويز امان بگذرد. اما رسالِت تاريخِی روشنفکران پناِه َامگريبان کشيد تا طوفاِن بی

هاِی خونيِن خويش فرياد خواهيم کشيد و  کننده است. پس، از حنجرهکند. هر فريادی آگاهنمی

 حدوِث طوفان را اعالم خواهيم کرد. 

ای که بر اينان اند. بگذار لطمهپوِش روشنفکراِن متعهد در جنگی نابرابر، به ميدان آمدهسپاِه کفن

می مدنِی نشانهآيد  وارد  و  فرهنگی  دستاوردهاِی  تمامِی  که  هجومی  از  باشد  ُهشداردهنده  ای 

 جغرافيايی در معرِض آن قرار گرفته است.   ۀهاِی ساکِن اين محدودخلق
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 گی'  دی سامبه حمه کۆچی دوایی هاوڕێم 'ئه 

ڕۆن.  و دههێلن  جێت دهک بهک یه، هاوڕێ و دۆست و نزیکت یهیهندهردێکی کوشهپیری ده 
،  ستێکی بووهربابا،چ ههیدهناب و داوێنی حهبۆ خوشکه  وهڕانههریار دوای گهزانم شهئێستا ده

'بهده بهوموکریان' ی ههرهزانم  ئازارێکی دهرههژار  ئازاری    -تی  یهکهروونی شاعیرهمی چ 
 ! رێکی نادیارفهسه  یان لهوهڕانهگهزیزان و ڕۆیشتن و نهعه  له وهوتنهدوورکه

قامی بۆکاندا ر شهسه   به  ڕێژه  نگ' بووین و بهد دوو منداڵی 'پیشاههحمهڵ ئهگهله  بیرمهله 
ئهده یهڕۆیشتین،  لهو  ساڵێک  گه   کدوو  لهورهمن  بوو.  حه گهله  بیرمهتر  حه سهڵ  و ڵهنی  بی 
ریان  سهسیش لهکۆڵ بوون، که  میشههوت و بۆ هسازی کهر ماشێنی جادهوانیتر قامکیان بهئه
 گاڵته  وهق خواردنهران و عاره می منداڵی و گهردهتۆپێن، والیبالی سه  بیرمههات. لهجواب نه وه

  بیرمه ساواک گرتمی. له  م بوو کهکهماڵه  تاران له  له  بیرمهتی. لهمی الویهردهی خۆشی سهو قسه
یه ماڵی  چاوپێهاتوچۆی  عهکهکتر،  میرزا  براگهوتنی  کهورهباڵی  ڵ  گهله  وه داخه  به  ی 

بات و هاوخه  -   بیرهگی باوکیم لهن بهسه ت حاجی حهنانهری تێداچوو، تهرانی' سهگهته'قاله
 وشتانهئه  ملهوڕیی ئاغاکانی بۆکان، .... نه  ریمی دژ بهمر حاجی قاسمی کهنگاوی نه هاو هه 

نه ماون،  که ئه  ئێستا  هه سانه و  ئه،  نهحمهر  خۆیشی  چییه ما!  د  که "مردن  نه؟  تێ  یی  گهس 
 خێر بێت.جێی هێشتین، یادی بهبه 13٨9/ 14/5د ڕۆژی حمهتاوێستا... " ئه
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 :  ڕێ و جێیهد بهحمهرگی ئهبۆ حاڵی ئێستای من دوای مه  ندهت' چهی 'نازم حیکمهو شێعرهئه

  

 اڵن ته موو مه ڵی هه ته مه 

  

 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 چنار ومن. 

 کهئاوه وتۆتهمان کهوێنه

 چنار ومن. 

 لێی داوین  کهوقی ئاوهشه

 چنار ومن. 

  

 ستاوین راوهلێوار ئاو  له

 کیشیهچنار ومن, پشیله

 کهئاوه وتۆتهمان کهوێنه

 ش کهچنار ومن, پشیله

 لێی داوین  کهوقی ئاوهشه

 ش. کهپشیله چنار ومن, له

  

 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 تاو ڵ ههگه , لهکهچنار ومن, پشیله

 کهئاوه وتۆتهمان کهوێنه

 تاو ڵ ههگه , لهکهچنار ومن, پشیله

 لێی داوین  کهوقی ئاوهشه

 تاویش. هه و له پشیله چنار ومن, له

  

 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 نیشمان مهتاو, ته, ههکهچنار ومن, پشیله

 کهئاوه وتۆتهمان کهوێنه

 نمان مهتاو و ته, ههچنار و من, پشیله

 لێی داوین  کهوقی ئاوهشه
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 نیشمان مهتاو, ته, ههپشیلهچنار ومن,  له

  

 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 ڕوات ده موو, پشیلههه  ر لهبه

 ئاودا نامێنێ  شوێنی له

 ڕۆمپاشان من ده

 بێ ئاودا ون ده شوێنم له

 ڕواپاشان چنار ده

 ئاودا نامێنێ  وقی لهشه

 ڕواپاشان ئاو ده

 مێنێ تاو دههه

 ڕوات. ویش دهپاشتر ئه

  

 ستاوین لێوار ئاو راوه له

 نیشمان. مهتاو, ته, ههچنار, من, پشیله

 ئاو, سارده

 یهورهچنار, گه

 نووسممن, شیعر ده

 میاوێنێتده پشیله

 رمهتاو گه هه

 ژین زۆر شوکور ده

 دات وقی ئاو لێمان دهشه

 نیشمان. مهته تاو, لههه , لهپشیله من, له چنار, له له

   

  

1٠ 

 
BBC Proms 

ڵ ئاالنی کوڕم چووم بۆ دیتن و گوێڕاگرتنی  گهله  9/٢٠1٠/ ٢مڕۆ  ی ئهی ئێواره  7عات  سه 
 وهتهڕاومهگه  ن. ئێستاش کهنده'ئالبێرت هۆڵ' ی له  کی 'پرۆمز' ی بی بی سی لهیهرنامهبه
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و و دڵم به  یقایهنگی بالوێنی مۆسم ئاخێنراوی دهم، گوێچکه و مۆسیقا خۆشهستی ئهر مههه
 بوو! بوون و گوێیان لێی نهوێ نهله سووتێت کهده سانه که

ڵک و وواڵتانی  ری خههونه  و له  ر خۆمان داخستووهسهمان لهروازهی کورد خراپ دهئێمه
  له   ون و ئێمهردا پێش بکهبواری هونه  وان لهر ئههه  ر وا بڕوات واتهگهرین. ئهبهبێخه  دیکه

بمێنینه ئێمه  وهبێتهتر دهورهر دێت و گه هه  رهبهلهو که، ئهوهشوێنی خۆمان  قوڕی    ش لهو 
  زار مخابن! ین. ههدهرجا' لێدهنی 'دهستی فولکلۆردا، فارس گوتهخه

ند مانگ موو ساڵێک چه هه   ی مۆسیقای کالسیک و کالسیکی نوێیهرنامهک بهیهپرۆمز زنجیره
گهخایهده ئۆرکێسترای  و  سهورهنێت  جیهان  وواڵتانی  دهی  بریتانیا  لهکهردانی  و  هۆڵی    ن 

 ن. بهده ڕێوهبه رنامهبه 1٠٠ی جیاجیادا نزیکه

تی  وایهتهیدای خۆی کرد، ئۆرکێسترای نهگوێمان لێبوو و منی شێت و شه   ی ئێمهو مۆسیقایهئه
 ی هی مارتین ماتالۆن و موزۆرگسکی بوو.  ی برد و مۆسیقاکهڕێوهیڵز' به'وه

 : سی سایتی بی بی سی پرۆمز"درهئه وهئه

 http://www.bbc.co.uk/proms/2010/whatson/0209.shtml#prom63 

 
 کات.واکان دهری ههفسیری مۆسیقا و باسی دانهی بی بی سی ته 3ڕادیۆ  که

 : وهتهباڵو کراوه مان ڕادیۆوههه له ، کهمۆسیقاکه شێک لهش به وهئه

http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00tknqv/BBC_Proms_2010_Prom

_63_Rameau 

_Canteloube_Matalon_Mussorgsky_Part_2/ 
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PRIVACY  

مریکی دانیشتبووم. کاتێ زانی کوردم گوتی من  کی کتێبدا الی پیاوێکی پیری ئهیهبۆنه  له 
  واڵتانی الی ئێمه   ری کتێب لهمی خوێنهی که. باسی ڕادهتورکیا کارم کردووه  ساڵ له  14

وری ده  به   ندهوهوێ ئهی ئهکهڵکهخه  شتێکی گرنگ:  رنجم دایهتورکیا سه   کرا، گوتی من له
خۆیان   ڵ خۆیان بن و بیر لهگهله  نییه  وهجالێکیان بۆ ئهمه  کترن کهماڵی یه  ن و لهوهکهیه

ش وهخوێندنه. هۆکارێکی کتێب نهماڵیاندا نییه خۆیان له ت به ت ژووری تایبهنانه، ته وهنهبکه 
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زمانی تورکیدا    له  یهوهئه  رهمهگوتی سهدا  . کابرا له درێژهیهخۆیه  ت بهتایبه  و کاتهبوونی ئهنه
 ! ک بۆ 'پڕیوسی' نییهیهووشه 

و    مان بۆی نییهکوردی و فارسیشدا ووشه  ڵکوو لهر زمانی تورکی، به ک هه، نه گوتم براله
هیممه بکهزۆر  کهت  لهین  عهڵوه'خه  ڵک  ی  وهره'  دهردهبی  و  بهیکهگرین  ت'.  ڵوه'خهین 

  ، واته نشین' ه  ڵوهو بۆ سۆفی 'خه  ڵکی ئاسایی نییهش هی خهکهبییهره' عهڵوهخهرچی 'گه
 گیره!  مهدا ههکهموو ناوچه هه له کهردهوابوو ده. کهیهرکی دونیای ههتی و تهباری سۆفیایه

و بوونی ئهنههیچکاممان خۆمان نین و بۆ خۆشمان نین.    . ئێمهوهی کابرا ووشیاری کردمهقسه
هردییه'فه ده  له  ت'  خۆیدا  گهشوێنی  ههیهورهردێکی  ده،  لووت  کاروباری    ینهخهموومان 
  ڕۆژئاوا. ئێمه   ئیندیویدیالیزم بوو به  ر کاروبار. ڕۆژئاوا بهسه  وله  وهرهده  ، لهوهماڵهکتر، لهیه

خۆ   ماڵهشوێنی دانا! بنه ر' ی ستالینیمان لههێشتبوو 'تکث جێ نهییمان هێشتا بهشیره'تکثر' ی عه
مان هه شن، دۆست و هاوڕی بهمان چهههبه  قوتابخانهدات، مامۆستا لهردهخسیمان وهکاری شهله

کیر ومونکیر  نیایی گۆڕیشدا نهته  ت لهنانهدێت! ته  کهیاتهحه  تهی حکوومهوئینجا نۆره  شێوه
 بۆخۆمان بین!  ڵنو نایه وهماندۆزنهده

  

  

1٢ 

 

 ماشێن"!   - رردار و "کامێرا" و "که لی خانی سه عه 

بابامیری موکری' بوو. باوکی بهحوسهمهردار حهلی خان' کوڕی 'سهردار عه'سه  ین خانی 
  رسی خوێند و به شاری 'تفلیس' ده  ک لهیهڕووسیا بۆ خوێندن. وابزانم ماوه  تی ناردبوویهالویه

رسی سوپایی چێت ده ده  وهکرد، شکم بۆ ئهری دهبهله  که  وهشه سوپاییه  رگهجل وبه  وهۆی ئه
 خوێندبێت. 

ئیعدام   راغهمه  ین خانی باوکیان لهحوسه   مهدا حه  1914ساڵی    کان لهعوسمانییه  کاتێ که
عه  گه کرد،  خان  له   وهڕایهلی  و  به بۆکان  بوو  باوکی  و  'سه   جێی  موکری'  ساباڵغ    لهردار 

 جێ بوو. نیشته

لهده دیاردهوهڕانهگهڵێن  دوو  تهدا  هێناوهی  نوێی  یهکهناوچه   تهکنیکی  کامیرایه،  کی  کیان 
وئهوێنه دووچهگرتن  یا  پاسکیل  کهیهرخهویتریش  دهله   ک،  گوتووهمانهو  پێیان   –ر  'که  دا 

 ماشێن'! 

گر  م وێنهکهڕڕوخی' یهمر 'سمایل خانی فهنه  زانین کههچم. دده  تێکی دیکهبۆ بابه  وهر لێرههه
داری باوکی ی  بهو 'برایم خان' ی کوڕیشی درێژه  وهگری کردهبوکان دووکانی وێنه  بوو له
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له خان  سمایل  ده   دا.  ئازهوروبه سااڵنی  و  کوردستان  کۆماری  لهری  دا  ورێز  ته   ربایجان 
، کاری و سااڵنهی کوردی ئهوهرهدهتی ناوبهسایهی کهوێنهبوو و زۆر  گریی ههدووکانی وێنه

 ون.ئه

  گرییه و وێنهخزمی سمایل خان بوو. تۆ بڵێی ئه  وهی ژنخوازییهڕێگه  ردار لهلی خانی سهعه 
م  ودهئه  که  -کان  نییهرمهالی ئه  ورێز و لهشاری ته  شاگردی له  لی خان فێر بووبێت یا بهعه   له
 بوو؟  وهستهدهکنیکییان بهری و تهلێک کاری هونهوگه م کارهورێز ئهته له

  

  

13 

 

 تامی فارسی   شیعرێکی به 

ندی  مهوڵهی باسی دهوه کی بۆ نووسیبوم و تێیدا بۆ ئهیهنامه  وه  ئێرانه  ویستم لهرێکی خۆشهبراده
 بردبوو.  ی نهکهاڵم ناوی شاعیرهبوو بهی نووسیتامهبه  م شیعرهو گیرفان پڕی خۆی کردبێت ئه

  ٢٨ری  وروبهت هی سااڵنی دهنانهی ئێران و تهشڕووتهمی دوای مهردههی سه  به  کهمن شیعره
بێت   فڕاشتهلی ئهد عهممهک محهسێکی وه بێ که شی دهکهزانم. شاعیرهی ده  3٢ی موردادی  

اڵم به  ت؛بولقاسمی حالهک ئهسێکی وه نگتر و دوای کۆدیتا گوترابێت، هی کهر درهگهیا ئه
 دڵنیاش نیم.  

 :یهکهشێعره وهئه

  

 خالی من!                     ای شاهد بی ریالی من!  ای کیف همیشه

 از یاد!  پول برده یکبار نشد دلم کنی شاد                         ای چهره

 و چرندی!                   از چرم کدام گوسفندی؟  پاره ای کیف، که

 بود یکدم عمر خویش، او هم                    سیری نچریده انگار به 

 من رسیده این ارث کنون به                          زان جانور شکم دریده

 باید                        گر جیب بری ترا رباید؟  ، مرا چه انصاف بده

 تو کیف آبروریز!......  نفرین بهپیش او نیز                      شوم به شرمنده

  

 کوردیش! بێت بکرێت به ده وهبۆ ئه

  

  

14 
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 ڕی ناوخۆیی شه   ت به باره سه   دووباره 

نێوان کورد  ڕی نگریسی ناوخۆیی شه  ی پێشوومدا باسێکم لهفتهیادداشتی هه له   3/9/2010
باح ی  ی سه ڕۆژنامه  که  وهدهواڵێکم خوێن ڕی ڕێنێسانس دا ههماڵپه  مڕۆ لهوکورد کرد.  ئه

  ته تی داوهها ملیۆن دیناری یارمهندهڕی ناوخۆدا تورکیا چهی شهماوه  له  یاندووهتورکیا ڕایگه
ئاگری شهکیهالل ویهمام جه نیشتمانی و  بڵێی ههی پێ خۆش کردووهکهڕهتی  تۆ  ئه.  و  ر 

 ین؟  حکووم بکه وکورد مه ڕی کوردی شهوهبێت بۆمان بۆ ئهس نهبه  رسهده

ی گۆڕان ئاگاداری هاتنی  وهندامانی بزووتنهر و ئهبوو: ڕێبه  وهینمدا هات ئهزه  به  بیرێک که
 وهر ئهبه. بڵێی لهکردووههیچ شوێنێکدا باسیان لێ نه  مڕۆش لهاڵم تا ئهبوون به   یهو پارهئه
 ؟  یهڵهو مامهشێک بوون لهخۆیان به بووبێت که نه

 کات.  تی تۆرکیا بۆ پارتی و بارزانیش دهیارمه ، باس لهمان شێوهههبه  کهواڵههه

 مووالم تات!  ڵێم ههر نهگهرسێ الم تات، خۆ ئه خوا ههوالم تات!"... بهمالم تات و ئه"ئه

 بێ گۆڕانکاری: ڕی ڕێنێسانس بهی ماڵپهکهواڵهقی هه ش دهوهئه

 
بانی، تاڵه  کات کهده  وهبه  و تێیدا ئاماژه  وهباح(ی تورکیا راپۆرتێکی باڵوکردۆتهی )سهرۆژنامه

  وهتهدستانی تورکیا كۆبۆڵ كاربهگهسلێمانی لهدا، له٢٠٠٠ی ساڵی م رۆژی مانگی مهكهیه له
 و ئاسایش.  رگه هی هێزی پێشمبۆ موچه ملوێن دۆالریی کردووه ٢کی یهو داوای مانگانه

راپۆرتهگوێره  به   ئهحکوومه  کهی  کهتی  تورکیا،  پارتی  هه  له  وکاتی  ،  (DSP)رسێ 
(MHP) ( وANAPپێکهاتبوو، ره )زار دۆالر بداتهد هه سه6بڕی  که ندیی نیشان داوهزامه 

 بانی.  تاڵه

و تی ئهحکوومه   ی کهوهت به رهباکی ئاشكرا کردبوو سه یهڵگهباح پێشتریش بهی سهرۆژنامه  
وکاتی پارتی  رۆکی ئهو سه   وهڵ بارزانیش کۆبۆتهگهست له به مان مهی تورکیا، بۆ هه مهردهسه 
 تیی بارزانیش بدرێت.  ی یارمهوهبه تی رازیی کردووهرستی تورکیاش حکوومهپه وهتهنه

راپۆرتهگوێرهبه ساڵهنێو  تی تورکیا، لهحکوومه  کهی  وت بڕی حه  ٢٠٠٠تا    1999کانی  ان 
پاره دۆالر  چه  ملوێن  زۆریش  بڕێکی  تهو  و  داوهمهقهک  حکوومهکابینه  به  نیی  ی  کهتهی 

 سڵێمانی.   بانی لهتاڵه

کانی باشوور، تی پێشووتری تورکیا بۆ کوردهی حکوومهو هاوکارییهئه که یهشیاوی ئاماژه  
 کانی باکوور و باشووری کوردستاندا.  نێوان کورده ڕی ناوخۆیی لههڵ شگهله هاوکات بووه 
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 ممول' یا 'ڕیزگرتن'حه 'ته 

ممول  حه'ته  نس' واتهلی کورد 'تۆلڕهگه  رموو بوومرمایشت' دا فهفه  می 'ووردهکهشی یهبه  له
 کوردستان.  له تی زۆری ئایینیشنایههۆی بوونی چه  ش بۆتهوهر ئهو هه یه'ی هه

 یل ئاوای بۆی نووسیبووم: ئیمه ویستم بهرێکی خۆشهدوێنێ براده

نه'تۆلڕه بارێکی  ئه  یهرێ یی ههنس'  واتای  له  یهوهو  به  من خۆم  بهباشتر ده  تۆ  اڵم  زانم، 
کتر، ممول' کردنی یهحه'تهجیاتی    بێ لهده  م! ..... ئێمهکهممولت دهحهش تهوهڕای ئهرهسه 

 ک بگرین.! کتر و بیر و بۆچوونی یهیه 'ڕێز' له

 بوو بۆ من.   ورهرسێکی گهده وهئه

  

  

16 

 

 میسان برایانی زێ زێ  هه 

'برایانی زێ زێ'    ک لهیه   -مان"  لی شۆخ کهڵ ڕێزدار "عه گهی کاک ناسری سینا لهووتووێژ 
ی  ڵهڕادیۆ زایه  له  دا  ٢٠٠7ساڵی    له  کهرنامه. بهلێک خۆشهد، گهگورانی بێژانی ناسراوی کور  -

 ر ماوه: یاندا ههکهڕهشی 'لینک' ی ماڵپهبه ر لهو ئێستاش هه وهباڵو بۆته وهسویده

http://sverigesradio.se/cgi-

bin/international/nyhetssidor/index.asp?programid=2200 

ڕێ  قێکی بهده  کرا. ئێمهشمان دهکانی دیکهندهرمهڵ هونهگهپێز لهژی وا بهووتووێ  د خۆزگهسه 
کان  ییهک، کێمنهن زیرهسهد عارف، حه ممهوفیق، محهر تهکانی تایهو بۆچوونه   قسه  وجێمان له

هاباد  فیزیۆنی مههلی کاری ڕادیۆ و تهماوه  ماملێش دڵنیا نیم ونازانم له  . لهنییه  وهسته ده  و .... به
 بێت یان نا؟  وتۆیان لێ تۆمار کرددا شتێکی ئه

ی  وه، ئینجا الی خوارهوهرهی سهسهدرهو ئهله  کهڕهر ماڵپهسه  بچنه  کهبۆ بیستنی ووتووێژه
   .وهدۆزرێتهده . هاسان وهشی 'لینک' دا بیدۆزنهبه  ڕاست لهستهالی ده م لهکهیه ڕهالپه

 

 

17 

 
NATIONAL FRONT 
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جێ ببووم. ڕۆژئاوای شار نیشته  کتن' لهی 'ئهناوچه   ن و لهندهله  هاتبوومه  تازه  19٨6ساڵی  
 ی پێگوتم. بااڵی شڕۆڵی ئینگلیز بووم، قسهتووشی پیاوێکی کورته ر جادهسه ڕۆژێک له

کی کاڵی پێ  یهس قسهژیاوم که  لێره دا کهساڵه  ٢4و  ی ئهموو ماوههه  رێم لهگوزهق نهحه  له
بوو    سانهوکهرخۆش بوو و له ش سهتهو کابرا تایبه، ئهکردوومگوتووم و بێ ڕێزی پێ نهنه

 چووهدهمێشکم نه  ماڵ له  وهچوومه  اڵم کهدا، بهون، منیش گوێم پێ نهخهده  ر جادهسه  له  که
ئه  وهرهده شیعرهو  ههو  ئهم  فهودهر  چارهم  باسی  کردووهرموو  کوردم  ست ده  به  نووسی 
ئێرانییهرهعه  و  تورک  و  وشه  وهب  مڵۆزمێکیتر.  زیادبوونی  ناحهیهو  تێدایهکی  داوای    زیشی 

 م:  کهلێبووردن ده

  

 ناشناڵ فڕانت

 'های ستریت ئاکتن'  دوێنێ له

 ک هاتم یهڵهتووشی بووده

 ناشناڵ فڕانتم گوتی من 

 و خۆبادان،له

 من خۆگرتن 

 و جنێودان،له

 من گوێ گرتن 

 ڕاندم واو بوو، نه کاتی ته

 "کابرا، زمانت نازانم!"

 رخۆسه ناشناڵ فڕانت زۆر له

 گوتی: "گێت الست!

 ئینگلیزی باش بخوێنه

 جنێوانم!"  ی لهگهتێده

*** 

 ! گرێ، خوایهڵنهک خوا لێت ههده

 زی دنیایهگۆڵمهوی ئه

 ! رینی تۆدایهژێر سهله

 رس پێ خوێندم ده 'ئیمشی' * ت به

 و' * ت فێر کردم 'گێد' * و  'گومشه
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 وا 'ناشناڵ گوو' شت بۆ ناردم

 گوێمدا بخوێنێ! 'گێت الست' ** به

 19٨6ن، هاوینی ندهله

 ____________________ 

 بی، تورکی و فارسی رهعه * الچۆ و بڕۆ،  به 

  ئینگلیزی ر چاوم وون به، به بهله  ** 

1٨ 

  

 ڕ شه 

ی وهک ئه، وهحکووم کردووه ڕی کورد وکوردم مهدا شهرمایشتانهفه   م ووردهشی ئهدوو به   له 
 ڕی کورد و 'ناکورد' م پێ باش بێت! شه

  

 مێشکمدا بێت!  بێت وبهر شتی وا هه گهئه حاشا وکال! معادالله

  

 و وواڵتێک بێت.  وهتهر نه س و ههر کههی هه ڕ گاڵوه شه

  

 بێت.'مجوز' ێکی هه یهوتان واههو فه وهتوانه ڕی داکۆکی لهشه

  

لهناوی بهوتاندن بهڕی خۆفهاڵم شه به ترین  مژانهو گه  وتانیش بێت، 'مجوز' ی نییهفهرگری 
نا هیچ  گشتیش دهر' به 'شه  ر بکرێت لهگهوئه   بێ خۆی لێ الدات!  کورد دهڕی دنیایهشه

 خۆیی دواڕۆژمان ناکات. ربهڕوانی سهک چاوهداهاتوویه

  

  

19 

  

 قل 'موتوا' بغیرکم  

باسی ئایین دوور ڕابگرم.   م خۆم لهدهوڵ دهو هه   داوهنه   وهسهر ئایینی کهسه   من کارم به 
ل و ئایین و ڵک وگهوامی خهردهاڵویی و هاتوچۆی بهمڕۆی مرۆڤ و تێکهژیانی ئه اڵم لهبه

جیاوازله یهگهزمانی  ئهڵ  ئایهکتردا،  سهو  سه وهرهی  پێ  زۆر  قورئانم  رچاو: به  دێته  رهمهی 
توانێت بارودۆخێکی وادا چۆن ده   جیاوازن بڵێن بمرن'.  نازانم ژیان له   ئێوه  ی وا لهوانه'به
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ی  وهمیلیارد مافی مانه  1نیا  ڵکی جیهان بمرن و تهمیلیارد خه  6موو  وام بێت؟ چۆن هه ردهبه
 بێت؟  پیرۆزه و ئامانجههئێران بۆ ئ قیه' لهلی فهتۆمی 'وهبێت؟ تۆ بڵێی بۆمبای ئههه

لهبریتانیای مه  له  به یهوتی موسوڵمانان ههمزگه  ٢٠٠٠  سیحی زیاد  له،  پێته  اڵم  ختی  تارانی 
ی  وهمگدانهڕه  وهلۆ ئه. گهو نییه  وتی سوننیان یاساخهک مزگهیه  کۆماری 'ئیسالمی' دا تاقه

 ؟  نییه رمانانهو بۆچوون و فه ر ئههه

ی سوننه   ر بهک هه نه  تییهو سووکایه. ئهیه  رامزاده'ک 'حهموو سوننییهالی قوم، هه عبیری مهته   به 
نهرهعه  عیراق  و  میسر  و  بهبه  کراوهبستان  لهبه  ڵکوو  خۆیشی    شێک  ئێران    – دانیشتووانی 

ڕه'دانیشمه  وواڵتێک که و  بهکهئیسهند'  ده  ی  خۆیانی  'دانیشممڵکی  و  هزانن.  ڕاوێژکار  ند' 
 تی!  رایهڵێن ڕێبهده وه. بهر' ی ئێرانهیی 'ڕێبهتوڵاڵخامنهری ئایهنوێنه

 کهتی وواڵتهرایهبهڕێوهی بهرزترین پلهویش ڕاوێژکاری بهسێک ئه که  م جیهانهکوێی ئه  له 
بهده 'حه خه   توانێ  و  'ولدالزنا'  بڵێت  خۆی  وواڵتی  گهرامزادهڵکی  هه وهئه  لۆ'؟  ر ش 
ئایهوهنگدانهڕه بهنییه  کهتهی  ئایه؟  خۆ  فهاڵم  غهتی  و  موسوڵمان  باسی  موسوڵمانی    یرهقیر 

 تۆمی!  الی ئهم مهره، ئافهسکی خویشی بڕیوهالی قوم دهقۆی مهچی چه ، کهکردووه

 ر یووتیووب:  سه ند' لهتولئیسالم دانیشمهکانی 'حوججهقسه نهن گوێ بدهڕ ناکهر باوهگهئه

http://www.youtube.com/watch?v=so62J4NxJJM&feature=related 

٢٠ 

  

 ی کچان  نه ته خه 

له  کورد  خهڕووناکبیری  گادا  ئه  –  وتووهگوێی  بهگهخۆ  ههته  ر  ڕۆژئاوایی  ر  عبیری 
 شبێت!  ڕووناکبیرمان هه

ههبهبه  ڕۆژانه چاویی  جینایهده  وهموومانهر  و  تاوان  دهاڵیهتی کۆمهیان  ههقهتی  له ومێت    ر 
نامووسییه ته  بگره  وهکوشتنی  سێ  ژناڵقهتا  ئاگاداریی  بێ  به   ی  جاش  تاوانی و  و  جاش 

تی مڵک  نایهخاوه  ش بوونی لهتی ژن و بێ بهاڵیهی کچان و بێ مافیی کۆمهنهتهزێنی خهدڵته
  اڵم ئێمه دیدان و چی وچی دا..... بهمیرات و شایه  ی پیاو حیساب کرانی لهنیوه  وماڵ و به

 !وهڕێتهگهدهستین لهکووبا و ڤێنێزۆئێلال و لوبنان و فه مان لهگێره

موومان  لۆ پێویست ناکات هه؟ گهکان واجبتر نییهشهشه  زان لهمهلۆ ڕهیا ایهاالموءمنین! گه
 نگری بیری 'فێمینیستی' بین؟ الیه
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THE JOURNEY 

 کانی 'تۆنی بلێر'رییه وه بیره 

زیرانی پێشووی بریتانیا،  ک وهرهکانی 'تۆنی بلێر' سهرییهوهبیره   -ر'  فهدا کتێبی 'سهم ڕۆژانهله
رخان کرابێت و  تهی عیراق  که بۆ کێشهشێکی گرنگی کتێبهبێ به مزانی ده. دهوهباڵو بووه 

  کم له یهش نوسخه ربۆیه، هه کوردستان چی تێدا گوتراوه  ت به بارهپێم خۆش بوو بزانم سه 
 'ئامازۆن' کڕی. 

و کوردستانی    بجهڵههه  ڕ بهی کورت و تێپهند ئاماژهچه  له  جگه  کهرتاپای کتێبهسه  وهداخه به
له شهماوه  باشوور  بهی  دژ  ڕۆژئاوا  حوسهسه  ڕی  )ددام  وه199٠ین  و  ی  وهبیرهێنانه( 

یچیترم دێڕیک ودوان زیاتر نین ه  هیچکام له  لی کورد کهگه  ددام دژ بهکانی سهتهجینایه
 وت.کهرچاو نه به کهلهسه ر مهسهله

رمان بکڕێت وت ده ی نهپاره  یتوانی بهددام دهسه   کات کهده   وهشوێنێکدا باسی ئه  'بلێر' له
  بۆته   یهکهمارۆ'  'گه  وهڵکی جیهان بڵێت ئهخه  ی بهوهکڕی بۆ ئهیدهسد نه قهستهده  اڵم به به

کات و  یدا باسی کوردستان دهدرێژه  ردنی مندااڵنی عیراقی. ئینجا لهرمانی و مهۆی بێ ده
ی  وهڕای ئهرهددام و سه ڕای ]بوونی[ سه ره]ی عیراق[ سه  کهکوردنشینه  ناوچه   نووسێت: "له ده
نیوه، ڕادهوهوانیشی گرتبووهئه  کهمارۆ  گه مندااڵن  ناوهی ڕادهی مردنی  باشووری  ی  ند و 

 (  379." )ل. عیراق بوو

ددام عیراقی ژێر حوکمی سه  له  بێ مافی کورد و شیعه  دا باس لهکی دیکهیهڕهالپه  بلێر له
ودهده "لهکات  شیعه وهکردهبه  وه،کانهه  196٠  نووسێت:  سه  6٠دا  سه  )که  ،  می  رجهی 

ده پێک  عیراق  )کهدانیشتووانی  کورد  و  وواڵ  ٢٠دا  سه   هێنن(  دانێشتووانی  لهکهتهی   ن( 
 (  445النرابوون." )ل.تی وواڵت وهالتداریهسه ده

 شن و ئیتر هیچ!  ی هاوچهند ئاماژهو چه  ندهوهر ئههه

لهسیاسه  یهوهئه  قینهڕاسته بریتانیا  مهیوهپهتی  نهلهسهندی  چڕچیل  دوای  دا،  کورد  گۆڕ  ی 
به  وهتهماوه بریتییهشێوهو  من    کورد و ڕوولهلهپشت    له  ی ساکار  دوژمنانی کورد کردن. 
خوێندۆتهرییهوهبیره تاچێریشم  لهوهکانی  کێشه،  باسی  لهوێش  کورد  دا  'سه  ی  هێڤن'  یف 

لهنووسه  وهبێتهده  خۆالسه  لهبوێرێت، ته ی دهکهگشتییه  کێشه  ر خۆی  نهیه  نیا  بێ ک شوێن 
 وهرگری لهتوانرێت بهنه رچی وا نییهڵێ: "گهدهکات باسی یوگوسالویا ده ویش کاتێ کهئه

بۆ    -  وهیی بگرێتهوهتهنهتی فرهوڵهی دهیی جێگهوهتهتی نهولهموو شوێنێک دهههله  لێبکرێت  
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تی  وڵهتوانن بۆ سااڵنێکی زۆر ده، نهوهتانهوڵهده  ک لهیههۆی ژمارهچێت کوردان به، وێدهنموونه
 (  5٢5اڵت'، ل.سهده یشتن بهبهێنن." )'ڕێبازی گه خۆیان پێک

سیاسه نانهته بهبارهمریکا سهتی ئهت  سێبهکێشه  ت  بۆچوونهی کوردیش  ئینگلیزی  ری  کانی 
 . رهسهله

 ______________________________   

Blair, Tony; The Journey; Hutchinson; London 2010; ISBN: 24681097531  
Thatcher, Margaret;  The Path to Power; Harper Collins ; New York 1995; ISBN: 

0-   06-17270-3  

٢٢ 

 

  رستانزپهگهڵوێستی ڕهولێر، ئااڵی کوردستان، و هه تیمی فوتباڵی هه

 قز' دا:وێبالگی 'فوتباڵی سه یێنراو لهواڵێکی ڕاگهی ههگوێره به 

 http://footballsaghez.com/988 / 

ههئه فوتباڵی  تیمی  کهندامانی  یارییه  ولێر  الیهبۆ  پێنج  ورمێ    نهکی  شاری  هێشتنی  بانگ 
و پانی تۆپی پێ وبهناو گۆڕه  چنهده  وهیانهکهر تی شرتهئااڵی کوردستانی سه  کرابوون، به

 کرێت. یان دهکهیارییه رگری لهبه 'تاوان' ه

وان بوون.  خجهری ئێران و نهموویان تورکی تورکیا و ئازههه  و یارییهی ئهکانی دیکهنهالیه
 یان نا(.   واندا یاریزانی کوردیشیان تێدا بووهخجهتیمی ورمێ و نه من نازانم له )دیاره

ۆ خۆیان  ی وا ئێستا داوای 'هویت' ی تورکی برییانهو ئازهر ئه! ههیرهرێکی سه وهمرۆڤ جانه
ستادیۆمی ئازادی    ت له نانهته  ریان گرتووهنگهورێز سهپشت تیمی 'تراختۆر' ی ته  ن و لهکهده

یاری    رگری لهن به دهخۆیان ده  به  چڕن، چۆن ئیجازهتی تورک دهوایهتهتارانیش دروشمی نه 
ر سه   نیا لهو ته   کردووه  کانیشداریی یارییهبه   وهناوی شارێکی عیراقییه  به   ن که تیمێک بکه

 م جیهانهی تۆپی پێ لهشنه چهمهی ههر یانهگه؟ بۆچی مهی دانراوهکهوهتهی ئااڵی نهکهکراسه
ئهرینهبه ناوی  و  مارک  و  ئارم  ئه دا  و  وواڵت  بهم  کۆمپانیا  سینگیانهسه و  مهنییه  وهر  ر گه ؟ 

هیچی گرنگ   وانهویی یاری؟ ئهر زهسه   ناچێته   وهات' هتی شرتی 'ئیمار  ن بهنده'ئارسناڵ' ی له
 بێت؟ ی کوردستان نهنیا ئااڵکهنین ته

 ن یۆڵداش؟! هارا گێدیرسه

ژێر  وخۆش بێت له ناڕاسته   ربایجان کهی ئازهزموونهم ئهکه  کوێره  و ناسیۆنالیزمهڵ ئهگهله  ئێمه
 بێت.     ، گیروگرفتمان دهتورکیادایهتی وڵهتی دژی کوردی دهریی سیاسهکارتێکه
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 ی کچان  نه ته خه   ت به باره ئامار سه 

بهنهتهڵی 'خهپهی چهوهمن  کرده  بۆ  هه  ی کچان'   ناوێک و  ئامانجێک و لههه ر  ن  الیهر 
بوێرم و باسی  ر  گهزانم. خۆ ئهت' ی ده'جینایه  م و بهکهحکووم دهبێت مه  وهسێکه رکههه
  رمتر!ندێک نهاڵم هه بێت بهشنم ههڵوێستێکی هاوچههه  نگهم ڕهی کوڕانیش بکهنه تهخه

ی  نهتهرخانی خهی تهوهرهدا فایلێکی ڕوونکه  ٢٠٠9ی ساڵی    96  ژماره  هاباد' لهگۆڤاری 'مه
بۆ ڕوون  مترین کارێکهو که  شوێنی خۆیدایه  لێک لهگه   که  کچان کردووه اکبیرانی کورد 

 وهموومانهرچاوی ههبه  و به   ن وا ڕۆژانهتوانن بیکهده  یهییانهزهبێ به  تهو جینایهستاندنی ئهوه
  برێت.دهڕێوهبه

م  هاباد ولهمه کردنی کچان لهنهتهڕ خهمهله یێنراوهدا ئامارێک ڕاگهکهی گۆڤاره 39 ڕهالپه له
 ساڵ پرسیار کراوه. 45تا  ٢5ن مهدایک وبابی ته 1٠٠ له وهیهباره

 کراون؛ نهتهساڵ خه 16کچانی خوار   %6٠نزیک 

 کردنی کچان بوون؛نهتهنگری خهی شارن، الیهجێی حاشیهی نیشتهوانه% ی ئه4٢

بوون؛ کانی شار  ندنشینهمهوڵهده  کهڕهبوون دانیشتووی گهنه  کهنگری کارهی الیهوانه% ئه4٠
 وار و خوێندهنه ی لێیان پرسیار کراوهوانهی ئه  %3٢

  .بووهلۆر( یان ههکهی لیسانس )به% یان پله٢٢

بێ وا سوێربێت، ده  کهکانی، چێشتهرهربهت و به شاری سیاسه  -ساباڵغ    ر لهگهئه -
  ی کوردستان چۆن بێت؟ کانی دیکهشار وگوندهله

نییهگه - ڕاست  لهڕو  که  لۆ  کورد  نووستووه  وناکبیری  گادا  به  گوێی   وخۆی 
 ؟ ریک کردووهخه وهکانهڕهی نێو ماڵپهدندووکهڕهشه

چ نرخێک بۆ کورد دابنێن؟   وهئاگادار ببنه ساتهو کارهیار لهو نه  ر بێگانهگهلۆ ئهگه -
 ین؟  چاو بکه رانمان ڕهوتووی باپیت' ی دواکهدانراوین 'سوننه  وه نیا بۆ ئهته  لۆ ئێمهگه

 

  

٢4 

  

 بۆکان    گری له ڕڕوخی و مێژووی وێنه سمایل خانی فه 

مر  نه  وم کرد و گوتم دوور نییهگریی ئهردار دا باسی وێنهلی خانی سهی عهلهسهمه  پێشتر له 
فه خانی  ههسمایل  لهڕڕوخی  وێنه  وهوهر  یارمهفێری  به  بووبێت.  برادهگری  رێکی  تی 
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سهخۆشه  بابهویست  دا کهرنجی  سه   تێکم  به بارهزووتر  هه  ت  خان  لهسمایل  ماڵپهر  ی  ڕهم 
 . وهبۆکان دا باڵو بۆته  –اڵت ڕۆژهه

ڕ بابی خۆی سمایل  مه  ڕڕوخی لهنسوور فهکاک مه  کی کورت کهیهژیننامه  له  بریتییه  کهتهبابه 
ر زانم خوێنهباشی ده و به لێک زیاترهمن گه نسوور لهزانیاریی کاک مه . دیارهخانی نووسیوه
 .  وهبخوێنێته کهقی ژیننامهده کهی باسهوهبۆڕوون بوونه 

 : یهکهژیننامه شێک لهبه وهئه 

ناو   رۆژانی منداڵیی سمایل خان و کاتێ دێته  له  وهساڵه کانی زووه  گری لهری وێنه"هونه 
واتهماڵهبنه باپیری  مهفه  ی  خانی  دهڕوخ  فهستپێدهنسوورالممالیک،  خانی  کا.  ڕوخ 
لهمه رووسیه رفهه س  نسوورالممالیک  بۆ  دا  کابرایهگهله   ێکی  بهڵ  دهک  ئاشنا  ئارتان  بێ. ناوی 

.  شدا ئیشی کردوهو بوارانهر لهو هه  گری بوهققاشی و وێنهندێکی  بواری نهرمهئارتان هونه
 وهئارتانه ر لهڵ خۆی دێنێ و هه گهیدا بۆ کوردستان ئارتان لهوهڕانهکاتی گه  ڕوخ خان له فه

کوو  دا وهکهماڵهناو بنهگری لهبن. وێنهگری دهری وێنهخان فێری هونه  ت الهخۆی و عیزه
تا بێت و هه ده رهو هونهسمایل خانیش فێری ئه ورده درێت و وردهی پێ دهرێک درێژههونه

کاتهئه یهو  لهکهی  خۆی  دووکانی  مه  م  دهشاری  هونهئه  وه.کاتههاباد  چههی   رهو    شنه چ 
 ."بووهو نهمێکی ماڵی بۆ ئهرهه به

بۆکان،     –اڵت  ی ڕۆژههڕهم ماڵپهمی ئهکهیه   ڕهر الپهسه   له  کهتهمی بابه رجهی سهوهبۆ دۆزینه 
ت شی تایبهریشدا بهشی هونه به  ن ئینجا لهر' بکه شی 'هونه ر بهسه   له  قرته  وهڕاستهسته الی ده  له
 . کی دانراوهیهی سمایل خان و وێنهوێدا ژیننامه. لهوهگری' بدۆزنهنه'وێ به

 ڕاداشت.  کهتهی بۆ بابهنجهپه م کهکهده ویستهخۆشه رهو برادهسپاسی ئه 

  

 
٢5 

 

 من کێم؟ 

  سێکیش که کهم.  کهم درۆ نهدهوڵ دهبووبێتم فێری ڕاستگۆیی بووم. ههئورۆپا فێری هیچ نه  له
لێبکهسایهکه  ت بهباره، کاتێ سهڵک ڕاستهڵ خهگهدرۆ ناکات و له ن، تی خۆی پرسیاری 

 شبێ وابێت. ڵێت و دهڕاستی ده

دێ بوون   ڵکی فاڵنه ت دایک و باوکی خهنانهیا ته  وێت پێی بڵێن گوندییهس نایهئێران کهله
ر تاران بوو ئیتر گهو خۆ ئه   تر بێت باشترهورهگه  تاناو شار. شاریش هه   تهو پاشان هاتوونه 

لێرهواوهته وانییه  له  !  یا کوڕێکی الوی  . دهئورۆپا  پرسی سااڵن کاتێ لێی ده  ٢٠بینی کچ 
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ی فاڵنم ری شاروچکه وروبهڵکی گوندێکی بچووکی دهڵێ خهده  ڵکی کوێی، بۆ نموونهخه
ی وهله  وهنگێنی، سڵ ناکاتهسه ڵدهبپرسی خۆت چۆن هه   که سهکه  ر لهگه وواڵت. یا ئه  فاڵنه  له

 مهسته ئه قسانه شنهو چه شنه. ئهم چهڵم و شتی لهمبهرم یا تهچه سوودم، یا لهندێک حهبڵێت هه 
 بکرێن!    وواڵتانی ئێمه له

ڵێی ڕاستگۆم، ده  ه تۆ ک  ر بێت ولێم بپرسن باشه گه. جا ئهم زۆر پێخۆشه و ڕاستگۆییهمن ئه
اڵم  م بهس نابهکه  یی بهسوودیش نیم و ئیرهڵ نیم حهمبهڵێم تهنگێنی؟ دهسهڵدهخۆت چۆن هه 

به ترسه و  هه جهنۆکم  نیم،  بۆیهرگ  مه ر  بۆ  گهسئوولییهش  ترین  ورهگه  نگه ڕه  نابم.  ورهتی 
 وهرکارێکی لهک بێت. هه یهبخانهسی قوتاکه  3٠  –  ٢٠ڵبسووڕێت پۆلێکی  پێم هه  ڵێک کهکۆمه

 س دێنێت!  رهترم پێ بسپێرن ههورهگه

چه ئه له  کردنقسه  شنهو  خۆ  ڕاستگۆییهقاودانه و  ساویلکه  ،  ئهیان  ساویلکه گهیی؟  و ر  یی 
هه مژهگه بێت،  قه ییش  نییهبووڵمهر  ناخۆش  پێم  ساویلکه   .  بگوترێ  به پێم  ناشمه ،  وێت اڵم 
 م! ڵک و خۆم درۆ بکه هڵ خگهله

'ژان ژاک ڕۆسۆ'   قۆناغێک که  ین بهی بگهوهبیبڕین بۆ ئه  یهکی دوور ودرێژمان ههڕێگایه  ئێمه
 وێت.ڵبکهکمان لێ ههیه

 

  

٢6 

 

 ئاسایشی کوردستان 

ڕۆژنامه کهپاره 'گاردیه،  ههی  ئینگلیزی  ی  باڵوکردهن'  به بارهسه   وهواڵێکی  کاروباری   ت 
رکی ڕاهێنانی  ئه  تاوانبار کرد که  وهرێمی بهستانی ههدهرێمی کوردستان و کاربههه  ئاسایش له

 کان. ست ئیسرائیلییهده تهرێمیان داوهئموورانی ئاسایشی ههمه

گاردیهیهنامه بۆ  ههکم  گوتم  و  نووسی  مهن  ڕاهێنانێکی  لهموو  ئاسایش  و   ئموورانی  شار 
ی ئینگلیزی  تایبه  ریکاتی ڕۆژئاوایی، بهست شه ده  ، به وهغدا خۆیشیهبه  ی عیراق، بهکانناوچه 
یبینین، ده  که  یهوه کان ئهرج، بارودۆخی شارهها ملیار دۆاڵر خهندهن و دوای چه وهمریکیهو ئه

ر گهوێکیش ئهر و پیاده  ماڵ بیتهرپۆش له بێ سه  هیچ ژنێک ناوێرێت به  سرهغدا و به به  له
ماڵ یان   وهڕێتهگهساغی ده  ک گۆشت، نازانێت بهبازاڕ بۆ کڕینی کیلۆیه ترس بێت و بچێتهنه

یی هاوواڵتییان  تی ئاسایشێکی ڕێژهرێم توانیویهتی ههدا حکوومهیهنامرۆڤانه  و بارودۆخه نا!  له
چی  و تێڕۆڕدا که ریای ئاژاوههناو د کی ئاسایش لهیهدورگه دابین بکات و کوردستان بکاته 

ب و ئێرانی بۆ تاوانبارکردنیان. تۆ  رهست میدیای عهده  نهدهو بیانوو ده  وهکۆڵی نابنه  له  ئێوه



 وردە فەرمایشت !              99
  

 

کی  یهریکهست شه ده  تهدراوهکوردستان نه  له  کهراتی کارهبێت کۆنتهنه  وهمووی بۆ ئهبڵێی هه
 ئینگلیزی! 

 .  وههکرایم باڵو نه کهنامه

زیاتر    ک ڕاست بێت که یهنووسانی ناوخۆی کوردستانیش تا ڕادهبۆ ڕۆژنامه  یهواهه   م قسانهئه
ن. الت بکه سهکانی دهرێ ییهئه  نهباسی الیه   یهم واهه گرن و کهرێم دهکانی هه کاره  له  خنهڕه

که بههه  من  کوردستانم  نهرێمی  لهبینیوهچاو  ڕۆژڕوانگه  ،  خۆییهنامهی  ک   وه  وهنووسی 
 بینم!      یموونان' ی دهی مهساره'ژوراسیک پارک' و 'هه

  ؟ ئینساف نییه دوور له وهلۆ ئهگه 

 

٢7 

 

 ممول حه نس، ته ر تۆلڕه سه   دیسان له 

 ی بۆ نووسیوم:م دێرانهویست ئهرێکی خۆشهدا برادهکهی باسهدرێژه له

"تۆلڕەنس"   وشەی  سەر  درووستە.  "لە  ئەوەش  هەر  ڕێزگرتن،  نووسیوتە  سەرەوە  لە  خۆت 
ڕەنگە تەحەموولکردن]لە فەرهەنگی ئێمەدا[ وشەیەکی تەواو نەبێت بۆ "تۆڵڕەنس" ]هەرچەند 
تەحەممول کردنیش لەو بەستێنانەدا هەر دوو الیەنی هەیە[. تۆڵڕەنس لە فەرهەنگی ئەمڕۆدا بە  

تایبەت  ناسینی  بەڕەسمیەت  و  ڕیزگرتن  دەتوانێ مانای  کە  بەرانبەرە  کەسی  مەندییەکانی 
هەمووشتێک بێت نەک بە تەنێ ئایین. ئەگەر دەگوترێ کورد لە گەڵ کەسانی تر تۆلڕەنسی  
هەیە، دەبێ ئەوە لە بەر چاو بگرین تۆلڕەنسی یەک الیەنە سەر ناگرێ؛ دوو کەس و دوو  

ێ ڕێز بۆ یەکتر دابنێن بێت هەر دووک ال دەبالیەن کاتێ لە گەڵ یەکدا جیاوازیان هەبێ، ده 
 ]ژن و مێردیش ئەگەر لە گەڵ یەکدا تۆلڕەنسیان نەبێ، یەکیان ئەوی دی "دەخوات![.  

تەحەممول کردن کاتێک ئەو مانا نەرێ ییە ئەدا، کە پیاوساالرانە بفکرین و ئیمتیازی زۆرتر  
بە هەمان   بۆخۆمان قایل بین، دەنا لە کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوودا تۆلڕەنس ئەوە نییە]ئەڵبەت

نە لە تۆلڕەنس یان تەحەممول دەدات بە  پێوانە، 'بەرتەری قەومی و ئایینی' ش مانای یەک الیه
مانای   تۆلڕەنس  ئەگەر  دوایە  مەنتەقە[.  دەستەاڵتەکانی  و  زمانی کوردی  وێنە  بۆ  دەستەوە، 

 ؟" یهمەنفی بدات، چ وشەیەک لە بەرانبەر ئەودا مانای موسبەت یان ئەرێ یی هه

 ن. کهی هاوڕێیان زۆرم شت فێر دهبۆچوون
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٢٨ 

 

 کانی 'دارالمخطوطات صدام'  کوردییه   ستنووسه نووسی ده چاره 

ددام، تی سهسی حکوومه رهر عیراق و ههمریکا و ڕۆژئاوا بۆ سهکانی ئهدوای هێرشی هێزه
 کهی گشتی واڵتهکتێبخانهی عیراق و  وت، مووزه ی وا زیاترین زیانی لێکهو شوێنانهک لهیه
و    ی ناو مووزهسه رهشی کهچواربه  ش لهمووی تااڵن کرا. ئێستاش سێ بههه  غدا بوو کهبه  له

 ماون. وتاون و نهفه کهکتێبخانه

لێک  گیرا. گهستنووس ڕاده، بوو و دهوهرهسه ین' ی بهددام حوسه ناوی 'سه   ک کهیهکتێبخانه  له
ی دیوانی بێسارانی.  ، کۆنترین نوسخهوانهوێ پارێزرابوو و لهنرخی کوردی لهبهستنووسی  ده

کانی ستنووسهده  داغی' بۆ ناساندنی  رهلی قهد عهممهتکێش 'محهحمهکاتی خۆی مامۆستای زه
رگ کتێبی 'مێژووی زانایانی کورد'  ت پێنج به نانهتی نووسی و ته لێک بابه گه  کهناو کتێبخانه

 . وهباڵو کرده و کتێبانهمای ئهر بنهسه له ی

ر  گهر هاتبێت؟ خۆ ئهسهچی بووبێت و چییان لێ به  ستنووسانهو دهنووسی ئهتۆ بڵێی چاره
 .  وتووهشی کهوتابێتن، کورد کۆستێکی دیکهفه

ستنووسی کوردی  زیاتر ده  م جیهانهی ئهکی دیکهیهموو کتێبخانههه  'دارالمخطوطات صدام' له
کانی  کوردییه  ستنووسهند قاتی دهیان چهستی کورد نووسراوی تێدا ڕاگیرابوو  و ژمارهدهیا به

کتێبی کوردی و    ی. ژمارهستنووس زیاتر نییهده  1٠٢  یان لهژماره  که  رلینهی بهکهکتێبخانه
کتێبخانهدهبه نووسراوی  کورد  بکووژێتستی  خۆی  بریتانیا  نابێت، تێپه  3٠و    ٢٠  له  ی  ڕ 

 غدا شتێکی تر بوو.  ی بهکهاڵم کتێبخانه. بهیهمتریشیان ههکه وهکانی تر زۆر لهکتێبخانه

ههرکههه دهس  پارێزرانی  خۆشی  بهکوردییه  ستنووسهواڵی  بدکانی  مزگێنی  غدام  اتێ، 
   وێت!  کهده

  

 
٢9 

 

 ر"ی ورمێ وگێچه "نه 

له بۆچی  نازانم  سهرییهوهبیره   هیچ  جێگه ردهکانی  شوێن  دوو  مێرمنداڵیمدا  و  منداڵی  ی  می 
 ڕێت. پهئاوێکیان پێدا تێده ردوکیشیان جۆگهرچاومن، ههبهله میشهو هه یهتیان ههتایبه

کشا و دوای  اڵتی شار دهوڕۆژههرهبه  که  ی بۆکانهورهگهوزهحهی  ئاوهو جۆگهمیان ئهکهیه
، حاجی  بیب زادهدی حهممهینی، سۆفی محهسهید سمایلی حوماڵی حاجی سه  ڕبوون بهتێپه
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ری الیی' سهرماڵی 'کامهکۆاڵنی به  قزی سوهرابی دا، لهبیب سهو حه  بیب زادهبرایمی حه
یید  وشی ماڵی حاجی سمایل ئاغای حیسامی و حاجی سه حه  بچیته  یوهردێنا و پێش ئه ده

 –ک  ڕهڵکی گهڕی. خهپهکۆاڵنێکی ئازاددا تێدهترێک بهمه  3٠  -٢٠،  وهیشییهینی قوڕهحوسه 
 مانهودهریکی ئاوهێنان، جل شۆردن و پاپ وقاچاغ شتن بوون. ئه وێ خهگشتی ژن و کچ لهبه
کووتاڵێک    دۆیان به  ڵهری دیزهندێک ماڵ سهڕۆژانی هاویندا هه  و له  بووبا نهبۆکان کاره  له
له  پێچاوهده ئاوه  و  بۆئهیان دادهکهناو  بێت  بیبهئێواره  ی لهوهنا سارد  سیش ماڵ، که  وهنهدا 

کم  ڕهگهڵک و مندااڵنی  و خه   ئاوهو جۆگهدان.من ئهدهستی لێنهدابوو و دهنه  وهریانهسهکاری به
دا مهودهسێک لهر کهگهچاوم. خۆ ئهربه  ی گۆرین دێتهو کات و نا کات جۆگه   بیرهباشی له  به

 ر لێویشم بکات. کی سهیهبزه ست به هه یهبمبینێت واهه

جۆگهدووهه  گهمیان  ئهڕهئاوی  ورمێیهرمهکی  'نهپێیده  که  نیانی    وتبووه وکهر'  وگێچهگوترا 
 ینی'!(. مڵکی 'خۆمه  ئێستا بێگومان بۆته  م، کهودهوی' ئههلهکی شار )'پهرهقامی سهڕۆژئاوای شه

ر سه  ریان هاویشتبوهراغی ڕوابوون وسێبهقهبااڵ لهرزهئاوێکی زۆری بوو، داری به  که، جۆگه
بهکهقامهشه ڕۆژهه  .  جۆگهشانی  ئه  ندێکهه  وهکهئاوهاڵتی  و رمهدووکانی  بوون  نیان 
ی  مهردهو سهنی و ئاسۆری لهرمهی موسوڵمان و ئهوانی لێبوو. کێشهریشی ماڵی ئهردووبه ههله

سوننی ی کورد و کوێرهم وسوننهجهی عه . شیعه وهحاوابوونه  وهڵک پێکه بوو و خه ر نه مندا هه
 سازاو بوون.  وهڵ ماڵ وپێکههموو ئاونی و ئاسۆری، ههرمهڵ جوو و ئهگهله

کراوه  سفاڵت نهئه  قامهو شه ئه  وهمانهودهو له  ه  134٠و    1339م سااڵنی  کهی باسی دهوهئه
  زیهنمدا تۆمار کراون   ری لهوبهر وئهمبهو دار ودووکان و ماڵی ئه  خواروخێچه  ئاوهو جۆگه وئه

سایه دارهو  لهی  سهسه  کان  النار  ههرم  دهچێت.  بیریش  وایه  وهمهکهرچی  نازانم.    بۆچی 
بێ    و به  وهدزییهورمێ. به  یی چووبوومهشاراوه  وێکیان بهساڵێک پێش ئێستا، شه  ٢7ت  نانهته

خاوهئیجازه ماڵهی  لهکهن  چوومهم  سه رهده  ماڵ  'نهوه،  بدهوگێچهرێکی  جوان  ئهر' ی  و م. 
نشوێنه  ییهڕازاوه نه هواری  نه   مابوو،  نه   دار،  نه   ئاو،  میهرهرمهئه  دووکان،  بانی نی 

سفاڵت و سمیت و بێتۆن و دیوار وی بوو ئهمابوون. ئهر دووکان چ نهکانی بهرکورسییهسه 
ی وهی ناو زیهنم بشێوێت. چاوم قووچاند بۆئهویست وێنهمده، نه دواوه  وهڕامهگه  لهپه بوو. به

 ری جاران بێت! وگێچهر نهری من ههوگێچهی خۆم و نهکهناو دۆخه وهڕێمهبگه 

 "یادی جوانی خێر بێت"  
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3٠ 

 

 لێڵه  رچاوه سه 

تایان  رهسه   کوێوهکان لهزانرێت کارهینی دهی خومهم ووتارهئه  ووردی گوێ بدرێته  ر به گهئه
ڵ کورد و پاشان گهتا لهرهسه   که  ستاوهوه  و بێ ویژدانییانهموو ئهپشت ههو کێ له  ڵبووههه

 موو ئێران کرا.  ڵ ههگهڵق و ئینجا لهموجاهیدینی خه

کانی  رگۆی قسهینی دراوه.  بهماڵی خومهتاران له  ڕی کوردستاندا، لهی شهماوه  له  که،ووتاره
ڕهخومه هاشمی  مهفسهینی،  و  دیکهنجانی  دهالکانی  ڕهسهی  ئاراستهنهخالتدارن.  ی  کانیش 

فیزیۆنی  لهڕادیۆ وته  کاتی خۆیدا لهله  که.  ووتارهت' هققهتی موهوڵه'میهدی بازرگان' و 'ده
 بوو. ڵک گوێیان لێی نهو خه وهکرایهباڵو نه وهئێرانه

رمانی  فه  ی بهتانهجینایهو  ڵخاڵی ئهک خهالتی وهنێکی شهسهگوێتان لێ بێت وبزانن الپره  با ئێوه
' و  قیهلی فهژێر حوکمی 'وهسیج و ئیتیالعاتی ئێرانی لهبرد و ئێستاش سپا و بهده  ڕێوهکێ به

 ن:بکه و بێ قانوونییانهتوانن ئهبێت چۆن دهر' دا نههبه'ڕه

http://www.youtube.com/watch?v=g_E0aJtpP0U&feature=related 

 

 

31 

 

 لخاص'ی ئاشوری کرماشانی کۆچی دوایی کرد 'هانیباڵ ئه 

لخاص، کۆچی دوایی کرد.  لی 'ئاشوری'، هانیباڵ ئهققاش( وشاعیری ناوداری گهر )نهگهوێنه
کانی  رییههونه لخاص و کارهڵ ناوی ئهگهله سلی ئێمهجیهان. نه کرماشان هاتبوه لخاص لهئه
گوێم بۆ   وتبوو وکانی تاران چاوم پێی کهجوانهرهزانکۆی هونه  بوون. من له  ورهودا گهئه

 کانی ڕاداشتبوو. قسه

  ناسرێن له ده وهناوی 'ئێرانی' یهی بهوانهزۆری ئهرهی ههرن! زۆربهوهختهبه ندهکان چهئێرانییه
 !  رهسهاڵم ناوی 'ئێرانی' یان لهی دانیشتووی ئێرانن بهشنهچهمهالنی ههگه  ر بهڕاستیدا سه

   لخاصدا گوتراوه:کۆچی دوایی ئه ت بهبارهبی سی فارسی سه ڕی بیکی ماڵپهیهرنامهبه له

لهلخاص ڕووداوه"ئه قوتابییهده  وهقوواڵیی مێژووه  کانی  فێری  دههێنا.... و  کرد  کانی خۆی 
 کانی خۆیان ".  نگییهرههما فهر بنهسه  وهبچنه

زمانی    رد شیعری بهزاران فهلخاص ههڵێ "'ئهده  واڵێک کهپاڵ هه  ینهخهده  وبۆچوونانهکاتێ ئه
 وێت:  کهردهک دهئاشوری گوتوو"'، ڕاستییه

http://www.youtube.com/watch?v=g_E0aJtpP0U&feature=related
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 لی ئاشوری' یهش 'گهلهوگه نگیان بوو. ئهرههلی خۆی و مێژوو و فهوینداری گهئالخاص ئه
 ک هیچی تر. نه

 خێر بێت! یادی به

 ی بی بی سی فارسی: کهرنامهش به وهئه

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/09/100915_l55_alkhas.shtm

l 

 

 

3٢ 

 
 کۆنسێرتی 'عالیم قاسیمۆف'

مۆسیقا   مهدهگوێ ده  ربایجانیم و ڕۆژانه وینداری مۆسیقای ئازهلێک ئهمن گه:   19/09/2010
ت' وکهرۆوا' و 'بولبول' و 'شهب خانله ینهنگی  'خان شوشنیسکی' و 'زهده  ر لهیان. ههکهتامهبه

ندۆف' و مهلیجان سهبانی 'عهلییۆف' و باڵهی 'هابیل عهمانچهتا که  وهشید بیهبودۆف 'هو 'ڕه
 . موویان ئاشنایهنگی ههده وانیتر، گوێم بهئه

ساڵێكهچه ته کهزا'نه  ند  زۆریان گوڵ کردووهت  قاسمۆف'  'عالم  و  دهیمورۆوا'  من  نگی  ، 
و   یهاڵم 'عالم قاسمۆف' ناوبانگێکی جیهانی هه، بهمووان پێ خۆشترهههت خانمم لهزاکهنه

کۆنسێرتی خۆی و   و چوومه مشه. ئهربایجانیدا هێناوهر مۆسیقای ئازهسه گۆڕانێکی زۆری به
وق! چاوم م هاتبوون، چ بێ زه ڵکێکی کهن. خهندهر'ی لهنتهن سه'باربیکه ی کچی لهرغانه فه

 ڵخست. چ کات و ساتێکی خۆش! قووچاند و گوێم هه

فۆلکلۆری کۆندا    ی لهببینم. ئێمه  و خۆشییانهت لهززهڵێ لهمی مۆسیقای کوردی نایهاڵم خه به
وێکی  پێشڕه  پێویستمان به  ! ئێمهریدا نموونهگههو تاز  وهنوێکردنه  م لهردهوانی ههقیو و ئهچه

ئهیر حاجی بهک 'عوزهو ئازا وه  جیهاندیده ریت  خاکی نه  گی لهڕه  که  یهوان ههگۆف'ی 
سێکی و و کهتی ئههیممه  کان به ربایجانییهبهاوێت. ئازه  ل بۆ ئاسمانی نوێداکوتابێت و په 

لهوه توانییان  قوڵییۆف'  'قوڵی  سهکۆتاییه  ک  نۆزدهدهکانی  سه   ی  سهرهو  بیستهدهتای  مدا  ی 
نه ئامێتهمۆسیقای  فۆلکلۆریی خۆیان  بکهریتی و  عیلمی ڕۆژئاوا  مۆسیقای    ئاوێته   ن و لهی 
ک  'کوێر ئۆغڵی' و 'ئاڕشین ماڵ ئاالن' و 'شاه ئیسماعیل' و  ، ئۆپێڕای وهو دوانهکردنی ئه

 شیشیان سووتا نه  ریتین. نهش نههێندهمڕۆیین دهی ئهندهوهئه  نن کهم' بخوڵقێرهسڵی و که'ئه
 یان پاراست. کهم کۆنههه وهیان  نوێ کردهم مۆسیقاکهباب، هه که

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/09/100915_l55_alkhas.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/09/100915_l55_alkhas.shtml
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بن ده  وهوان' بۆ ئهیدهند'و 'سهج و سیامه م و زین'، 'خهک 'دمدم'، 'مهیتی کوردی وهلێک بهگه
ی  وهرهێنان و جوونهبر دهقهریکی مردوو لهر خهموو ههێ بیکات؟ ههاڵم ک ئۆپێرا. به  بکرێنه

زیاتر    نگی بێگانه رههفه  له  یهیان ههکهکنیکیی کارهری و تهش وا توانای هونهوانهجواون. ئه
فهشاره تا  نهرههزان  بریا  کوردی.  سهمردایهنگی  و  لێبوایهمفۆنیایهم  گوێ  کوردیم   له  کی 

مڕۆی بۆ  باری ئهو بارودۆخی له  ر بمایهگهت! قادر دیالن ئهببرایه  ڕێوهڤاتوارێک بهکۆنسێر
عید کان و دڵشاد سهی کامکارهوتۆ بکات. ئهکی ئهشکێنییهڕچه  بوو بیتوانیایهت، واهه بخوڵقایه

و م ولهر لهزار دۆاڵهه 5م کوێن؟ من ئامادهو ئیقباڵی حاجیبی له گرمهمال سهبدوڵاڵ جهو عه 
ری  سهو له  ڵێنهبه   وهبکات. ئه  شکێنییهو ڕچهئه  ک کهیهورهت گه خزمه  مهوبیده  وهمهکۆبکه

  ستم! وهده

 : رغانه ی کچیش لینکێک بۆ مۆسیقای عالیم قاسیمۆف و فهوهئه

http://www.youtube.com/watch?v=Qpb_trigPM4 
 

33 

 

 هاباد  ی شاری مه که وه قینه ته 

گه:   22/09/2010 کراوهمه  له  ورهئاگرێکی  تهوهتههاباد  ڕێژیم  ئاشکرای یهوهقاندنه.  کی 
بۆ ئه هاوکاره  نگوڕهس وکاری مهبرد و کهڕێوهبه تاوانهوهکانی خۆی پێ کوشت  ی کهی 

حکوومیان کرد و خۆیان موومههه  کارێک که  –کانی  سیاسییه  پاڵ کورد و ڕێکخراوه  بداته
هاباددا. ئێستاش  ڵکی مهنگوڕ و خه نێوان مه  له  وهکی نانهرهری زانی، ئامانج؟ دووبهلێی بێبه

 ند بهیوهسی بێ تاوان و بێ په ند کهبۆ ئیعدامی چه   کات و ڕێگه ڵک دهخه   ف لهڕێژیم گه
لی کورد و زیاتر  ی گهک پاشماوه، وهساڵه  3٢هابادی خوێناوی  ن. مهکهخۆش ده  کهلهسه مه
 ردێت. سهساتی بهشوێن کارهسات به و کاره الکانی ئێران هاتووهاڵی مهوان، تووشی به له

 : تێیدا گوتراوه تم بینی، کهرییهکسهی فیدائیانی ئهیاندنی ڕێکخراوهڕاگه

کانی  تهی جینایهوهوڕووبوونه رهی بهاڵم تێرۆر ڕێگهکات، به ت دهکوردستان جینایه  له  "رژیم
 ". ڕیژیم نییه

تیان  سیحهتی و نهکانیهسیاسییه  کاری کورد و ڕێکخراوه  کهوهقینهته  ی دڵنیابن کهوهک ئهوه
کهبکه  لهده  ن  هه  ست  بهتێرۆر  بێخهڵبگرن.  کهبهر  ئهسله   کشکهران  دوای  ههوات!  موو  و 
 ڕاستییه  رناگرن و لهرس وهر دهڕابردوودا کردی، ئێستاش هه  له  کهی وا ڕێکخراوهیهڵههه
 ن.  ش دابدهڵکی دیکهرسی خه وێت دهیانهکان شت فێر نابن، دهقهزه
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ئازهقسه  به  ئوستانداری  وادهکانی  ڕۆژئاواشدا  که کهردهربایجانی  ئیتیالعات  سوپ  وێت  و  ا 
 اڵیسێنن. دا ههکهناوچه  له دهغهڕی نهشنی شهچه ری لهری کورد و ئازهوێت ئاگری شهبیانه

نا کانیان بگرێت، ده نامرۆڤانه  ی ریژیم و پالنهم تاوانانهبێ بتوانێت پێش به ڵک دهووشیاریی خه
 بێت. پێش دهساتمان لهکاره

 
34 

 

 ری کۆن''ئازه زمانی    شێعرێک به 

  یه مای هیند وئێرانی ههناسرێت بنه ری باستان' دهزمانی 'ئازه  ئێران به  له  که  –ری  زمانی ئازه
نزیکهو گه  بهتایبه  به  ربایجانهئازه  کهزمانی کوردی.  شوێنی گشتیی زمانه  له  لێک  شی ت 

 . وهتهێنیش باڵو بوونه زونجان و قهی زهتا ناوچهرانی ههی و ئاخێوهکهباشوورییه

ی ده)سه  وهکانهوییهفهمی سهردهسه  ت لهتایبهربایجان و بهئازه  ڵدانی تورکان لهرههدوای سه
  . من که وهی گرتۆتهو تورکی جێگه   کشێی کردووهساڵ پاشه   ساڵ به   و زمانهم(، ئههه شازده

کرد  ند کارم ده رهرێز و سوفیانی نزیک مهوته  ی ئێراندا له  1979سااڵنی پێش شۆڕشی    له
ڵکی گوندێکی  یگوت خهئاخفی و دهریی کۆن دهئازه  به  ڵ پیاوێکی پیردا هاوکاربووم کهگهله
مهوروبهده تهبه  ندهرهری  ئهاڵم  چه  ونیا  کهو  به ند  به سی  زمانهسااڵچوو  ن، کهده  قسه  و 
 له  کهدوێن. زمانهترکی دهر بهمووی ههیان ههتیجهو نه  وهمنداڵ و نه  ی تر واتهکه ڵکهخه

 ! وتاندایهو فه وهتوانه

، وهتهجوی شاعیرانی کۆنی ئێرانی تێدا باڵو کراوهنز و ههشێعری ته  ڕێکی فارسیدا کهماڵپه  له
به  فه چاوم  سێ  به   وت که که  ردهم  شاعیرێک  هی  ڕازی"    نووسرابوو  "بونداری    واته ناوی 

نزیک    ی" له.   شاری "ڕهمی کۆچیدا ژیاوهی چوارهدهسه  له ، کهی" یهڵکی "ڕهبونداری خه
 ری کۆن.  رانی ئازهی ئاخێوهناوچه  له شێک بووهڕابردوودا به و له تارانه

 یگوتکرد و دهڵک دهعزی بۆ خهڵێ واعیزێک وه. شاعیر دهنزێکی خۆشی تێدایهته  کهشیعره
! ژنێک ڵێن چیمان پێ کردوونن و دهدهر دهسه  دیمان لهشمان شایهندامی لهموو ئهودونیا ههله

ستی خۆیدا ده  ، به ناسی نابی مامۆستاشی دهتی جهسایه که  کانی بوو و دیارهقسه  گوێی له  که
بکرێت و چهسهتلهت قسهندهنابت چه جه  و ڕۆژهدا و گوتی داخوا ئهده ڕاستیت لێ   ندر 

 :  یهکهشیعره وهئاشکرا بێت!  ئه

 
 بندارِ رازی  



  106    کاچوو، ما دانی
  

 به شهر ری ، به منبر بر، یکی روج  

 همی گت واعظک زین هرزه الیی 

 روجِ  محشر  کی: هفت اندامِ  مردم 

 دهد ور کرده های خود گوایی  

 زنی ورعانه، می زد دست و می گت  

 خایی!  آن روج   کی ته  وسا ژاژا 

 ______________________________________ 

 روج: ڕۆژ

 گت: گوتی کوردی و گفت ی فارسی 

 ی بێ واتا کردنالیی: قسههرزه

 ر،  ور: سه

 رع و پارێزگار؟   ن وه: خاوهورعانه 

 وسا: زۆر، بسای فارسی

 ی بێ واتا، مزخرف ژاژ: شاش، قسه

 ی بێ واتای زۆر وساژاژا: قسه

 : تۆ ته

 رددان خستن  خایی، خاییدن: جوون، به

 ی بێ واتاکردن.ژاژخایی: قسه
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 ڵکی جیهان نی خه مه درێژیی ته 

  وه نشینی جیهان باڵو بۆته  ڵکانی خانه خه   ت بهبارهڕی بی بی سی فارسیدا  ئامارێک سهماڵپه  له
 ' زیاد نابێت!  'قل هوالله ن بهمهکات: تهک ئاشکرادهڕاستییه که

لهفه  بهگهرموون  لهڵ  ئامارهشێک  خهژماره  که  و  تهی  ژوور  له  65نی  مهڵکانی  چاو ساڵ 
 دات:و وواڵتانی 'کافر' پیشان ده وواڵتانی ئێمه می دانیشتوان لهرجهسه 

  

 ساڵ  65ڵکانی ژوور ناوی واڵت              % ی خه 

  _________________         _________ 

 1                          ئیماڕات   



 وردە فەرمایشت !              107
  

 

 ٢کویت                        

 3بستان                     رهعه 

 4تاجیکستان                     

   5ئێران                          

 5میسر                          

 7ربایجان                    ئازه

  

 اڵم:به

  

 1٢نستان                   رمهئه

 13                          مریکا   ئه

 14  گورجستان                 

 14کانادا                       

           16بریتانیا                       

 16ئوکڕائین                     

 ٢٠ئاڵمانیا                       

    ٢1ژاپۆن                       

  

 خۆی:  کهش ئامارهوهئه

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/09/100914_pensions_t

able.shtml 

 فاعتبروا یا اولواالبصار! 
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 زموون ئه 

م مهرجهکی تهیهریکهرگێڕی' شهساڵیدا ئیمتیحانێکی 'وه  67نی  مهته  مڕۆ لهئه   16/09/2010
 وتم. هوڕا! رکهدا و تێیدا سه

 واو بێت.  ته ساڵی ماوه 15مان هێشتا کهرزی بانکی ماڵهم. قهکهکارده یانی تائێواره، به ڕۆژانه

 رزی بانک!  قه نه یهماع و چاوچنۆکی کۆتایی ههته نه
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هانده ئهنازانم  بۆ  حه رم  ههلوهم  به یانهکامه،  ییهمیشهال  خۆم  من  دهکهیه  ؟  بهمیانی  اڵم زانم 
 ! کهیهقینهی بانکیش ڕاستهکهرزهقه

بئاژوێت،   میشهک ڕووبار هه دات و وهکۆڵ نه  اڵم مرۆڤ باش وایه رکامیان بێت، با ببێت. به هه
 بمرێت.   رپێوهسهکوو دارێکیش بهوه
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 نزی ژیان! ته 

به گههه  من  بهورهژاری  مێرمنداڵیم  و  منداڵی  و  تێپهنه  بووم  کردوهداری  نایشارمهڕ    وه . 
 متر!  که وهندێکیش چڵێسی خواردنم، خواردنههه

سارمان بوو گۆشت  وش وحه ی وا ماڵ و حهمانهودهگوت ئهکی نزیکی خۆم دههاوڕێیه  به
اڵم شوێنی  بوو به ندا گۆشت هه ندهی ناو ئاپارتمانی لهساڵی ژیان  1٨ی  ماوهبوو بیبرژێنین؛ لهنه

نه ههبرژاندنیمان  ئێستا  وا  هه بوو؛  ئهردوکیان  کاکهن،  بۆته  مجار  لێم  مڵۆزم   'کۆلێستڕۆڵ' 
 بابێک بخۆم!  ڕێت کهلێناگه

 

 
3٨ 

 

 ڕتی بیر وباوه یا دوژمنایه   خنه ڕه 

سێک نووسیبووی.  وتاری که ت بهبارهرێک سهادهبر وهتێکم خوێندهڵوێستدا بابهڕی ههماڵپه له
 . وهتلێمهده وهر پێیهئێستاش هه  هاتوو هاتم کهبن نهی تووشی ئازارێکی لهوهخوێندنهبه

ی  وانهکی گرتبوو لهیهخنهکات، ڕهت دهبابهوواڵتێکی ئوروپی ته  و له  دوکتۆره  رێک کهبراده
لی  کانی گهی ڕێزهجێگه  تییهسایهر کهسه  نهکهت هێرش دهمانجی تایبهئازایی یا بهناشاره  وا به

سی ڵکانیتر ناوی کهک زۆر خه یویستبوو وهگشتی نووسیبوو  و نه   ی بهکهتهاڵم بابه کورد، به 
کاره تایبه و  ببات  بکاتهکهت  دووکهیهکێشه  ی  بچووکی  له کی  قسهعه   سی،  کاتدا  ی  ین 

 .  کێیه ی لهڵی چی و ڕووی قسهیزانی دهباشی ده ر بهوخوێنهخۆیشی کردبوو 

ووتارێکدا هێرشی    یشتبوو، لهگهلێی تێنه  وهداخهو به  وهی خوێندبووهکهتهبابه  سێکی تر، کهکه
ی  وهک ئه؟ وههێناوهست نه کانتدا ناوی کهقسه  بۆچی له  ری کهسه  توند و بێ پارێزی کردبووه
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نگی جه ڕهشه گشتی بچنهدات به س نهکهبه وهس بۆی گرنگ بێت و مافی ئهکهتاکه یکێشه
 تی. اڵیهڵی کۆمهپهکی چهیهدیارده

کهنووسراوه  له دووهه ی  ئهسی  ئهمدا  بوو  گرنگ  که   وهوی  کردبووه  بوو  ر سه   هێرشی 
ڵی  گهله  ساڵه  ٢٠  سیاسیدا که  ندی حزبێکی یوهپهویش لهم ئهکهسی یهڕی سیاسی کهبیروباوه

بکات،    کهسه که  تی بهنیا ویستبووی سووکایهر تهنووسه   بوو که   وهرنج ڕاکێش ئه! سه ماوهنه
نیشانهربۆیههه 'دوکتۆر'  ناسناوی  دوای  سه یهش  خستبوویهکی  و  دانابوو  بۆ  ناو    رسوورمانی 
م دابێت. کابرا  ڵهقهدرۆ خۆی وا له  بێت و به نه  دوکتۆر  کهسهی کهوهک ئه)!( وهوهوانیشهکه

 ن! رسێک کچی موعاویهین ههن و خوسه سه گوتی خه

ئهله  ئێمه به وه   و جیهانهکوێی  به   وێت کامهمانهده   وهدارینه  و القهستاوین و  ببڕین و   ڕێگا 
 رن!   وهختهبه ندهین؟ دوژمنانمان چهکوێ بگه

 
 

3٨ 

 

 جۆک 

زۆردار و ملهۆڕ    له  یهوهندنهسه شنێک تۆڵه. جۆکی سیاسی چهیهورهرێکی گهجۆک گوتن هونه
نه گهئه ڕاستهر  به تتوانی  ڕهوخۆ  بچی.  که ربۆیههه   نگهگژیاندا  بێت  ناوهخه   ش   ندهڵکی 
کان تهبابه  وهوسهتهنز و  ته  خۆشن و بههاباد قسهورێز و مهته  کانی ئێران بۆنموونهتییهوایهتهنه

کراو و  ردهروهتیف و پهبعێکی لهو ته  گشتی کارێکی هاسان نییهیێنن. جۆک گوتن بهگهڕاده
 وێت.  می ڕاهێنراوی دهزاراوی ده

ده دروست  خۆش  جۆکی  لهکه ئێرانی  شۆڕشی  ردهسه  ن.  دوای  زۆری    1357می  دا 
ی  ندهوهرئهاڵم هه ینی' بوو، بهزیری' جێگری 'خۆمههتوڵال مونت'ئایه  ت بهبارهکان سهڵۆکهقسه
ما!  ئێستا جۆکی زۆر بۆ  زیریش نهگری ڕژێم، ئیتر جۆکی مونتهخنهڕه  وت و بوو به لێکه
 تی.  م بۆ ڕواڵهکردنی و ههم بۆ قسهخرێت، هه ژاد' ڕێک دهدی نهحمه'ئه

م وجاری  کهیر دهجۆک. من زۆری سه  له  ڕهو پ  تام و خۆشهڕێکی به' ماڵپهڕی 'جۆکخونهماڵپه
 بێ ناوی خۆم!  به ، دیارهوهتیشم بۆ ناردوون باڵویان کردۆتهوابووه بابه 

 : ' یهکانی 'جۆکخونهجۆکهک لهیهڵبژاردههه وهئه

رێکی  م هیچ ناخوات؟ گوتی مێزهالی دوکتۆر و گوتی چی بکه  ی بردهکهک کوڕهالیهمه
 خوات! ر، دنیات بۆ دهبنێ سه یالیانهمه
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به دانابوو،  پڕۆفسۆری  ڕیشی  هه   کابرا  گوت  هههاوڕێکانی  بیکهئه  یهرپرسیارێکتان  ن  مڕۆ 
 تاشم!  ینێ ڕیشم دهسبه

اڵم رم دا، به سه   ردێکی زۆریان لهت چۆن بوو؟ گوتی به کهجه ری حهفهکابرایان گوت سه   به
 ر ماچم کرد! هه

تار ڕۆیی.  یشتنێ. دوانیان سوار بوون و قهنگ گهتار، درهی قهئیزگه  س چوون بۆسێ که
 ن! ڕێ بکههاتبوون من به و دوانهنی؟ گوتی ئهکهنی، گوتیان بۆ پێدهکهمیان پێدهسێهه 

 نگوین شیرنتر بووبێت؟ گوتی ترشیاتی خۆڕایی! هه له کابرایان گوت هیچت خواردووهبه

خۆی؟ گوتی  چی ده   وهیتهکهتان دهکهخچاڵهرگای یهان پرسی کاتێ دههانییمنداڵێکی ئیسفه  له
 لێدان! 

ر ، ههدهری مهبه  یگوت کوڕم توندی بگرهبا گرتبووی، دایکی دهکوڕێکی گوندی کاره
 بوو باوکتی کوشت!وهئه

 تعبرونارأیت میمونا کیف خلقت و البستنا بالکاپشن و جعلناه الرئیس الجمهورکم  لعل لکم  

 سوره عنتر

؟ گوتی  ئێره  دێیه  م جارهچواره  وهئه  وهریق نابیهپێی گوت ته  کهرهدادگا، داوه  کابرایان بردبوه
 ی! موو ڕؤژێک لێرههه وهریق بییهبێ تۆ تهده

دێک  نهیوای ههر گوتی بهدهماڵ چووهله  یانی کههێنا، بهدهخودا ئێشا بوو ناوی نه  کابرا دڵی له
 س! که

 !، زاوامانهنییه کێ کرد؟ گوتی بێگانه کابرایان پرسی خوشکت مێردی بهله

یاری  اڵم خهبه  یهکابرا چوو بۆ دووکانی ساندویچ فرۆشی گوتی ساندویچێکی مریشکم بده
 ین؟ خهی تێ نهماتهوێ تهتهده ر نییهیارمان هه. گوتی خهخهتێ مه

 کانی وون بوون!موو منداڵه، هه وهنگ کردهنی ڕهیاکهرگای ماڵهکابرا ده

، وهبخوێننه  وانهتامتر لهر ویستتان شتی بهگهزوێنی بۆ ڕاگواستن نابن، ئهئیتر جۆکی تورکی و قه
 ن!یری بکهخۆتان سه 

 : تییهکهسه درهش ئهوهئه

jokekhoone.com  
 
 

4٠ 

 

 نی رمه فۆلکلۆری ئه 
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ههنیا کورد خاوهته  براله   من زۆرم هاوار کردووه و    ڕکێی فۆلکلۆری نییهڵپهنی مۆسیقا و 
  .یهریتیییان ههری کۆن ونههونه ک ئێمهوه م جیهانهلێکی ئهموو گههه

ئه لهجیاوازی  ئێمهگه  وان  لهخه  یهوهئه  ڵ  کاری  عه  ڵکانیتر  فۆلکلۆریاندا  پاراستنی  ینی 
ئه  زانهنوێخوا دهو  هه کهمڕۆییش  مۆسیقایان  کۆنسێرڤاتواری  سه یهن،  ده،  و مفۆنیا  نووسن 

و....    کانیان دروست کردووهریتییهنه  ساسی چیرۆکهر ئهسه  یان لهخوڵقێنن، ئۆپێرا و بالهده
لهسه  کاری  ئهشنهوچهدان  ده.  بۆچی  ئێمهی  قوڕهله  بێ  چهسته خه  و  فۆلکلۆر  و قیبێتیی  ن 
 ر؟ دهتوانین لێی بێینهنه

مۆسیقا خۆش و ههیرێکی ئهسه  بهڵپهم  ئهتامهڕکێ  بکهرمهی  له  ن کهنییان  مۆسیقا و    زۆر 
و   ستاوهوهنه  وهوهر بهنی ههرمهلی ئهگه  چێت کهبیرتان نهاڵم له، بهڕکێی کورد نزیکهڵپههه

ی  پێوانه  بێ بهو ده  دا بێ هاوتایهکهناوچه  له  که  یهمڕۆییشی ههوتووی ئهکی پێشکهمۆسیقایه
ردوکیان شان  و هه  داوهویتر نهو زیانیان لهئه  م و نهئه  نگێنرێت. نهڵسهوروپی ههمۆسیقای ئه

 ڕۆن: ژین و دهکتر دهشانی یهبه

  https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12b43319603363b9   

 ی بۆ ناردوومکهلینکه م کهکهم دهویستهخۆشه  رهو برادهسپاسی ئه
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  کوردستان  کۆنسێرتی 'گوگوش' له 

 لێک بهر باشووری کوردستان گهلتووری فارسی بۆ سهی زمان و کهرباڵوهبه  و هێرشهمن  ئه
اڵم زۆرم پێ ناخۆش بوو  رگی لێ بکرێت، بهپێویست بێت به  بینم و الم وایهترسیدار دهمه

یانهێشت  ست و نه ی سێ ڕۆژ به ران' یان بۆ ماوهالکانی ئێران سنووری 'حاجی ئۆمهکاتێ مه
 .  وهمایه وهرانیهبهڕێوهستی بهر دهسه به کهی بلیتی کۆنسێرتهنجامدا نیوهئه ، لهوهڕیتهس بپههک

  وه باری ئابوورییه  نێو وواڵت و له  ک توریست دێنێتهیهم ژماره، الیکهکۆنسێرتانه  شنه و چهئه
ستێت. بهش سنوور ده ر بۆیه ێت و ههزانباش ده   وهیێنێت. دوژمنیش ئهگهڵک دهخه   سوودێک به 

  نه خالقی ئیسالمی' بخهوێت بچن گوگوش ببینن و 'ئهو نایه  ڵکدایهمی خهخه  ر لهگهنا ئهده
  ڕێوه شنی لێ بهیان کۆنسێرتی هاوچهساڵی ده  ستێت کهی نابه، بۆچی سنووری دوبهوهترسییهمه
 ناگرێت  موو ئێرانییهو هه ، بۆچی پێش به سالمی' دایهخالقی ئیمی 'ئهخه   ر لهگهبرێت؟ ئهده
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رخۆیان  هه  مریکا هیچ، کهنگاپوور! ئیتر ئوروپا و کانادا و ئهند و سه تایله  چنهده  ڕۆژانه  که
 کیان کڕیون! الیه ژارههه لهو گهی ئهپاره وێن و بهله ڕۆژانه

 خۆت بی!ر خۆت بهیاخوا مامۆستا هه

 
 

4٢ 

 

  ۆزیی ناو شاری 'سنه'ئاڵ 

به    07/10/2010 ئیسالمی  بهئاشکرا گه  کۆماری  بهفرۆشێت. مهکوردستان ده  ڕ   الکان 
ی خوێناوی،  سنه  مڕۆ لههاباد و ئه مه  قز، پاشان له سه   تا لهرهن. سه وهورهشوێن پیالنێکی گه

نییه لهسبه   ڕوون  یهبه کوێ؟    ینێش  ڕوونه اڵم  ئیتیالعک شت  به،  ئێران  پیالنێکی  اتی  شوێن 
 ! یهوهشوێنهیی بهساتێکی ناوچهو کاره ترهورهبااڵی خۆی گه له ، پیالنێک که ویهورهگه

دووسێ ڕۆژ پێش    لێک پێ ڕاست بوو، که ینی"م گهی "کاک شاهۆ حوسه نگاندنهڵسهو هه ئه
ر مهی درۆی ڕێژیم لههاباد و دیعایههی مکهوهقینهته ت بهبارهر تیشک تی ڤی سهسه ئێستا له

باشووری کوردستان کردی و    سی "دژی شۆڕش" له که  3٠ڕ و پێکدادان و کووژرانی  شه
دوای  ر باشووری کوردستان دوابهسه  بۆ هێرش کردنه  رییهڕێ خۆشکه  ریکیگوتی ئێران خه

رێمی  تی ههاڵتداریهسهدنی دهوڵی ڕووخانهه  خاکی عیراق و له  مریکا لهی ئهوهرهدهچوونه 
 ستهڵبهدرۆ و هه   م به ڕێ خست، هه هابادی وهی مهکهوهقینهم تهشدا ههو بواره؛ لهکوردستاندایه

 –یاند رێمی کوردستانی ڕاگهکانی ههناو سنووره  ڵ "دژی شۆڕش" له گهواڵی پێکدادان لههه
 . وهدرۆی خسته کوردستان به له  رگهرپرسی کاروباری پێشمهبه ک کهیهکێشه

سنهشه شاری  ناو  ی  دوێنێ  ئهڕی  ڕاستبوونی  ههش  مهردهده  نگاندنهڵسهو  له خات.    الکان 
خوڵقێنن. بوون ومانی  ستکرد دهی دهکێشه  وهیاڵیی دژی شۆڕشهناوی هێرشی خه  کوردستان به

ن و بێ داشدار  ستراوه. کوردستانیان بێ خاوهبه وهڕهڕوگهشه کانی ئێران بهزگا ئیتیالعاتییهده
ر سهکی سیاسیدا چاره ڕێگایه ی کورد بهڕێن کێشهن و لێ ناگه کهگایی دهڵه، که وهتهدۆزیوه

 بکرێت. 

 کانی عیراق بهربازیی شیعهری کۆدیتای سه گهواڵی ئه، ههکهڕاست ڕۆژێک دوای ڕووداوه
کانی ئێران  جموجۆڵ و پیالنه  ی کوردستان ناتوانن لهم ڕووداوانه. ئهوهباڵوبووهدانی ئێران  دنه
 عیراق جیاواز بن. کانیان لهستهدهکاری بۆ کۆدیتای دارهئاماده عیراق و له له

ئهڕ دهپڵی شهته  الکانمه و سپێکی ئهده  شهاباد و سنه قز و مهی سهرییانهو شانۆگهکوتن! 
 ن. ڵهپهچه  ڕهشه
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خۆی    کارێک که  –بێت    کهر و پالن داڕێژی هێرشهتورکیا، هانده  ، واتهگای بنه  یهواهه
  ندیل بیکات.  قه له مایهتهبه

 بێ ووشیار بین! ده

 

  

43 

 

 ز و گیوی موکریانی به مال نه ژار، جه ، هه بۆرینه   نبانه هه 

جه  مامۆستا  نهڕیزدار  لهبهماڵ  گوتوویه  ز  گوایهووتارێکدا  'ههرههفه   تی    ' بۆرینه  نبانه نگی 
کۆڕی    تی بهرینی خۆی داویهسه  و مامۆستا گیو به  می مامۆستا گیوی موکریانی بووهرهه به

،  وهبۆ پێداچوونه  ژاریان کردووهسلیمی مامۆستا ههوانیش تهغدا بۆ چاپ، ئه به  زانیاری کورد له
 (.  1)چاپی کردوه وهناوی خۆیه رگی گیو بهژار دوای مهئینجا مامۆستا هه

  لبکوتێته هاسانی هه   س نابێ وا به و که  یهلماندن ههو سه   ڵگهبه  وتۆ پێویستی بهتێکی ئهتۆمه
و توانای داکۆکی کردن    مابێتژیاندا نه  له  ویش کاتێ کهس، ئهکهیعتیباری تاکهر ناو و ئسه 
موو  هه  ماڵ لهبۆچی مامۆستا جه  یهوهدا ئهندییهیوهم پهکی لهرهبێت. پرسیاری سهخۆی نه  له

یاند و گهی ڕانهوهژار زیندووبوو، ئههه  مێکدا کهردهو سه  که نگهرههی سااڵنی چاپی فهماوه
 دا؟  قاوی نه له

می کۆچی دوایی مامۆستا گیو دا،  ردهسه واته 1977ساڵی   گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد له
سه  له شۆڕه  ژێر  سێ  "کۆچی  هه ردێڕی  مهسوار"،  دوایی  کۆچی  سه واڵی  لیم،  مدووح 
رگی مه   م' واتهوتی 'کۆستی سێهه وڕێکه  یاندووهونی و گیوی موکریانی ڕاگهددین عه جمهنه
 تی: و نووسیویهت به باره، ئینجا سهتۆمار کردووه 7/1977/ ٢5 مر گیوی موکریانی بهنه

نێکی مهته  ، کهکراوی "کوردستان" هنگی پاکنووس نهرههکانی گیو فهپاشماوه  کی له"..... یه
  موو زاراوه هه   نگێ بێ لهرههفهفراوانترین    یهوانهر و لهسه  بردۆته  وهکردنیهئاماده  زۆری به
 ( ٢کاندا....")کوردییه

ڕاگهله جگهکورته  یاندنهو  کۆڕ  کارگێڕانی  ئاماژهرههفه  له  دا،  'کوردستان'  بهنگی     یان 
هه داوه'گۆڤاری  گیو  به  تاو'ی  هیچ  دیکهرههو  ئهمێکی  نهی  ناو  فهبردووهویان  نگی رهه، 

 وهکوردستان موکریانییه  ن دوکتۆرالیه  ندساڵێک پێش ئێستا لههزانین چ'کوردستان' یش ده
کی وا بێت تییهسایهکه یه و الم وا نییهماڵ ههڕێزی زۆرم بۆ مامۆستا جه چاپ کرا. من، که

  دڵنیایی درابێته  به که ستنووسهده چم که ده کهلهسهوا بۆ مه  ستێت،ڵبهڵک ههبۆ خه  ناو وناتۆره
ته   کۆڕ ئه نانهو  بهت  هه   وانیش  جهپێی  مامۆستا  دابێتیانهواڵی  هه   مال  بهمامۆستا  له ژار.  اڵم 
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ژار  خۆکردن و غورووری مامۆستا ههتداریی و شانازی بهمانهستپاکی و ئهده وهکی دیکهالیه
 ین.  ڕوان بکهوتۆی لێ چاوهناسین و ناتوانین ناپاکی و ناڕاستیی ئهده

وخۆ ڕاسته  کهستنووسه ، دهدا هاتووهکهنامه  ی وا لهو سێ ساڵهدوای ئه  بێم وایه دهجا، من ال
ت، الی کۆڕ بمایه  وتۆ لهتێکی ئهمانهر ئهگه نا ئهالی مامۆستا گیو، ده  وهڕابێتهوخۆ گه یا ناڕاسته

باسم کرد، باشترین   هورهسه  له که –یان و ڕێز لێگرتنهر و ئهڕووداوی کۆچی دوایی نووسه
ی  وهبۆ ئه  دادهست نهده  تانی وایان لهرهرگیز دهو هه  کهلهسهیاندنی مهبوو بۆ ڕاگهدهت  رفهده
ی وهن و هیوای باڵوبوونه ی الی خۆیان بکهتهمانهو ئهک بهیهئاماژه  کورتیش بێت سووکه به

 دواڕۆژی بخوازن.  

  نی به مهی تهموو ماوههه  که  - ژارک مامۆستا ههسێکی وهر کهگهئه  هومهکهده  وهمن بیر له
شت،  ی چهکهلهر گهسهیی و تاڵ وسوێری زۆری لهڕکرد و ئاوارهتکردنی نیشتمان تێپهخزمه

به بێ  وا  تاوانی  بدرێتهڵگهدوای مردن  به  ی  مردن چی  تی سایهر کهسه   پاڵ، داخوا دوای 
 وێرێ بمرێت! و ئیتر کێ ده ڵکانی تر دێتخه

کوردی    بی به رهڕاستیدا عه   له  نگه رههو فه بزانین ئه  نوێنێت کهجێ ده کاتێ زیاتر نابه  ،کهتهتؤمه
بهبۆرینه  نبانهو 'هه  بووه شێواز و ئوسلووبی   ها کاتێ لهروه. ههفارسییه  -کوردی ' کوردی 

هه مامۆستا  کاری  دهگشتیی  وورد  دیکهمهرههبه   له  که  وهنهبیژار  دهکانی  ون، کهردهیدا 
 نوێنێت: تر دهرهمهالمان سه کهلهسه مه

حه  ڕهالپه .1 و  حهچل  تا  سهوت  وسێی  شهرهفتا  تهفنامهڕهتای  ههمهرجهی  ژار  ی 
ناوبردهته و  ڕێزگرتن  ئهرخانی  کهکردنی  گوته  که   کراوهسانهو  بۆ خۆی   ..." نی 
ند تی چهستخه" وتێیدا ناو و وێنه و دهندووهیهیان پێگههرهبه  کهکوردییه  فنامهڕهشه

 ( 3)وهتهباڵو کراوه یانی  جادی و ڕۆژبهک سهمامۆستای وه

: "... بۆ خش کراوهی تێدا نهم دێڕانهشی ئهکهاڵن"هردهتای کتێبی "مێژووی ئهرهسه  .2
 هاتوون، که  رچاوهش سهڵێنجا"، پاشان ناوی شهههم  رچاوانهم سهش، لهم کارهئه

خانم،    ستوورهاڵنی، مه ردهگی ئهوبهد، خوسرهممهال محهکتێبی سمایلی مه  بریتین له
 (.  4یانی )کانی مامۆستا ڕۆژبهووتاره راوێز و زنجیرهردۆخ، و په توڵاڵ مهئایه

 (.  5)  یێنراوهی کار ڕاگهرچاوهسه 1٢شدا بۆرینه نبانهتای ههرهسه  ها لهروههه .3

ی مامۆستا کهتهتۆمه  رچیرپهبه  ش کهکی دیکهیهڵگهبه  یهکانی خۆی، واههنووسینه  جیا له
 ڕهراوێزی الپهپه   د ماجد ڕۆحانی' لهممهڕێزدار 'محه  بێت که   و یادداشته، ئه وهداتهمال دهجه

سه  نۆی  و  ههرهبیست  نووسیویهبۆرینه  هنبانتای  یاریدهدا  و  هاوکار  ماجید  کاک  ری  دهتی. 
  که فارسی کتێبه  شیڕاستیدا به  دا و له  کهنگهرههوتی پێکهێنانی فهڕه  ژار بوو لهمامۆستا هه
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ئامادهئه بهو  کرد،  پێیهی  ڕۆژانهم  کارهیوهپه   له  ش  پێشوهچۆنیه   و  کهندی  و  تی  چوون 
 نووسێت:  بوو. کاک ماجید ده چوونیداڕێوهبه

هه خوێنه"خودا  نهڵناگرێ  هێژا  کهری  ]ههبه  زانێ  مامۆستا  کارێک  لهڕاستی   ژار[ 
نا  چاو بیبینێ ده  فیلم و به  ر ببێتهگه، مهکردوویه  [ وهبۆرینه  نبانه]هه  و کتێبهت ئهبابه
کرا و دهی پێ نهجوان قسهفونم لێکرد،  لهت......  جارێک تهنووسین نایه  ت لهقه

له نهرمایشتهفه  باش  نهگهدهکانی  قوربان  پرسیم  سهکهخۆشییهیشتم.  ری ت 
فهوهتهڵداوههه به؟  نا،  ڕۆژه رمووی  دوو  ئهنه  اڵم  تا  به نووستووم   کهکاره  له  شهو 

ر بهوێک لهوێ.... شهوم لێ ناکهنێرم خهم و بۆتی نهکهواو نهنگ( تهرهه)کاری فه
ند دوکتۆر  بیمارستان چه  وی حاڵی تێک چوبوو، لهتی و بێ خهکهکاری زۆر و شه

عات  ش سهشه  و وڕۆژ لهکا و شهت خۆی ماندوو نهبێ قهدیتیان کوتیان ده  که
نه بهشت سه نووسێ و ههزیاتر  بنوێ.  هاتهگهاڵم ئهعات  تا ماڵ، زۆر شه  وهر  وان 

دا. دهگوێی نه  وهپاڕاینهندیش لێی دهرچه کرد. ههبوو و کاری دهر ده بهخهیانی به به
 کهنوێ، کارهعات نه م چوار سهوان الی کهر شهگهئاکامدا سوێندم بۆی خوارد ئه  له

 (.  6جێ بێڵم ) [ بهکهنگه رهه]کاری فه

مر گیوی  کانی نهکاره  ڵکی لهژار کهمامۆستا هه  که   دواوه  مهبده  رهگهو ئهوێت ئهمن نامه
تی  بێ یارمه  سێک به که  گشتی کاری قامووس نووسین شتێک نییهرگرتبێت، به موکریانی وه

لهوه خه  رگرتن  بهکاری  بتوانێت  هه ڕێوهڵکانیتر  و  ببات  ئهی  فهوانه موو  وا  نگێکیان رههی 
ی مامۆستا  تهو تۆمهاڵم ئه،  به رگرتووهوانی پێش خۆیان وهکاری پێشڕه سوودیان له نووسیوه

ڵ گهله  ی و نهکهتیهسایهڵ کهگهله، نهوهژار دێتهڵ شێوازی کاری ههگهله  ز نهبهمال نهجه
. دوای کهنگهرههمی فهکاری دووهه هاوکار و ئاماده  -کانی کاک ماجیدی ڕۆحانی  بۆچوونه

ئههه شێروڕێوییهموو  نهو  بێکهش،  موکریانی  گیوی  نییهمر  وه  س  داشدارێکی  خاتوو  و  ک 
هاباد و مه  ردان چۆتهسه   ، به نگی کوردستانی بۆ چاپ کردوهرههفه   ، کهیهکوردستانی هه

کدا  یهرچاوه هیچ سه  رگیز لهو هه  وانی کردوهش ووتووێژی ڕۆژنامهزۆر شوینی دیکه  لهوێ  له
 . گوتووهوتۆی نهشتی ئه

  

 ڵێ: شاعیری فارس 'خاقانی شیروانی' ده

 دادیم، این رفت ستم برما  "ما بارگه

 رسد خذالن!"بر قصر ستمکاران تاخۆد چه

 ممان لێ چوو،ی دادین، ئاوا ستهرگانهده )ئێمه
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 مکار چۆن تووشی نشوستی بێت!(  داخوا کاخی سته

 _______________________________________ 

: ز، بڕوانهبهمال نهی مامۆستا جهکهبۆ نووسراوه
http://www.jemalnebez.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/j_ne

bez_2010.pdf 

   436تا  435 ڕهالپه  1977م، ساڵی رگی پێنجه"گۆڤاری کۆڕی زانیاری کورد"، به .1

کوردی، کۆڕی زانیاری کورد،   به  ژار کردوویهخانی بدلیسی"، ههڕهی شهمهفناڕه"شه  .2
 وت.  چل وحه  ڕه(، الپه3)یا  197٢غدا به

ئه .3 لێکدانهرده"مێێژووی  وه  وهاڵن"،  ههو  مامۆستا  تازهرگێڕانی  چاپی  نگاه،    ژار، 
 . 11  ڕه، الپه٢٠٢تاران)؟( 

م، انتشارات سروش،  کهفارسی"، چاپی یه  –کردی  فرهنگ    -  بۆرینه  نبانه ژار، "هه هه .4
 سی وچوار. ڕهرگی(، الپهک بهی یه، )نوسخه199٠تهران 

 مان، لل. بیست و نۆ و سی.   هه .5
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 لالکی بێکار! ده 

  یه ڵهوپه   ڵهموو هه و ههبانیم وبژاری ئهزای تاڵهکانی شێخ ڕهی شیعرهوهریکی ساغ کردنه خه 
م کردبوو  کهیری کتێبهپدا سه الی چهبه  م گرتبوو هێندهو مل ئێشهوتووندوێشهتێی کهم وا  کهده

 ر نووسیبووم! مپیوتهر کهسه وخۆ لهو ڕاسته

تی کورد  سایهر کهکانی شێخ بۆ سهی هێرشکارییه  9٠دا  : سهرنجی خاڵێکی گرنگم داوهسه 
ڵکان، ڵگوتنی خهباسی 'نعت' و پێداهه   گاتهاڵم کاتێ ده ، به کانی کوردستانهڵکی شارهو خه 
 کوردن! یرهیان بۆغه7٠دا ی سهنزیکه

خه ئه  یهواهه یهسله و  پووچاندنهتی  سه   یهوهکتر  عه ردهبۆ  ژیانی  ئاسایی  شیرهمی  شتێکی  یی 
ن، هککوردی ده  کان بهکوردییه  ڕ' ه'ماڵپه  ندێ لهی وا ههوهمڕۆ چی؟ ئهاڵم ئهبووبێت، به 

 ر! دهن! کوردین و کۆڵنهکانی دراوسێمان پێمانی ناکهرسته زپهگهڕه

 بم. مۆکی دهم تووشی خهبکه ڕانهو ماڵپهردانی ئهر سهگهمن ئه

 ربووین! گیانی بهمشار له ر لقی دار دانیشتووین و بهسه له 
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 "یکی بر سر دار و بن می برید 

 دید...." )سعدی( خداوند بستان نظر کرد و 

  

 

45 

 

 مفۆنیای کوردی سه 

خواز  و ئاواته  رمایشتانهفه  م ووردهی ئه 3٢شی  ی بهوهویستم دوای خوێندنهرێکی خۆشهبراده
مڕۆیی، می ئهرههمفۆنیا و بهنی ئۆپێرا و سه خاوه  ی مۆسیقای کوردی ببێتهوهبوونی من بۆ ئه

 م:  کهسی زۆری دهی بۆ نووسیوم، سپاند دێڕهم چه ئه

"سەمفۆنی کوردیمان هەیە. یەکێک لەو کەسانەی کە کۆمەڵێک سەمفۆنی نووسیبوو، زیندەیاد  
( هێنا بۆ ئاڵمان و لە سیمینارێکدا لە  Partiturپارتیتورەکانی)  19٨٨'قادر دیالن' بوو. ساڵی  

  دووا. دواتر لهسەر قابلیەتەکانی موسیقای کوردی بۆ کردنی بە سەمفۆنی و کاری کالسیک 
بەوالوە زۆری حەول دا ئۆرکێسترێک پێک بێنێ، بۆ ئەوەش پەیتا پەیتا دەهات    1996سااڵنی  

بۆ ئاڵمان، لە ئاڵمان و بلژیک کوردەکانی باکورر بەڵێنیان پێدابوو یارمەتی بدەن، بەاڵم نە تەنیا 
و بە هەزارانیان لێ   یارمەتیان نەدا بەڵکوو یەکێک لە بەرهەمەکانیان بەالش لە دەستی دەرهێنا

پاش مەرگی   بە هونەرمەند دەزانی  فرۆشت، ئەو کەسانەش کە دەوریان گرتبوو و خۆیان 
قادر دیالن دوامانگەکانی ژیانی   بۆ خۆیان.  بردیان  پارتیتوری هەبوو،  نووسراوە و  هەرچی 

ەشی خۆی لە نەخۆشی و تەنیاییدا بردە سەر و لە پراگ دڵی لە لێدان وەستا. دیالن بەرپرسی ب
 موسیقای مندااڵن لە ڕادیۆی پراگ بوو، بەاڵم لە ناو کورددا........!؟" 
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 ربابا"! یده یی و "حه هریار، خامنه شه 

بههاوڕێیه  بابهکی  لهڕێزم  سهماڵپه  تێکی  بهڕێکی  ههحکوومه  ر  ئێران  بۆی  تی  و  ڵگرتبوو 
هریار شاعیری ناوداری فارسی ین شهوسهد حممهشیعرێکی محه  له  بریتییه  کهتهناردبووم. بابه

 ربایجانی. وێژی ئازه

واهه   ربابایهیده'حه شهبه   یهسالم'  شیعری  که ناوبانگترین  بێت  گوتراوه  به   هریار  و   تورکی 
کراوهچه حه   تهندجارێکیش  کاک  ئهسهکوردی؛  وه   ییووبزادهنی  منیش  رگێڕاوێکیمان و 
 . وهندساڵ پێش ئێستا باڵو کردهچه
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'ئایهوێده خامنهچێت  کهتوڵاڵ  به  یی'  تورکهگهڕه  خۆی  ده  ز  تورکیش  زمانی  زانێت، و 
ساڵێک پێش    ٢3هریار؛ ئینجا  گوێی شه  یشتبێتهش گهوهواڵی ئهو هه  وهربابای خوێندبێتهیدهحه

ئه شیعرهئێستا  بهم  هه  ی  ئه  وهکهواڵهشانازی  بۆی،  ناردبێتی  و  یهله  کهویش  گوتبێت  ک  م 
بۆ زیادکردنی    ڵکی ئێراندایهاڵنی خهزیادبوونی کۆمهژێر گوشاری ڕولهی دوایی لهدووساڵه

 . وهباڵوی کردبێته وهسمیی 'فارس' هواڵنێریی ڕهی ههڕێگه ت' ی خۆی لهحبووبییه'مه

شهگه ههرچی  هههریار  نهرگیز  قایمی  و  قورس  سیاسی  بڵوێستێکی  پێشتر  و  زوڵفی    هبوو 
پهڕهفه ئایههله حی  ڕیشی  و  بهوی  ههههتوڵاڵ  به شتیشیدا  ههڵگوتبوو،  بێت،  اڵم  رچۆنێک 

لهکهشیعره خامنهیوهپه  ی  بۆ  خسووسیدا  ناردووهندێکی  نه  یی  باڵوی  خۆی  ، وهکردۆتهو 
 بوایهدهو نه   ماوهار نههریی شهوهر ئهبهچێت لهنا  کارێکی جوامێرانه  ی لهوهش باڵوکرانه ربۆیههه

 ی بکرێت. کهشیعره بازرگانی به

شیعره هه بێت،  بخوێنرێتهده  وهبۆئه  کهرچۆنێک  جارێک  ده  وهبێت  بزانرێت  چ سهو  اڵت 
کانی ژیانی  بکات و ڕاستییه   واشهند چهرمهتوانی هونه ردا و چۆن دههونه   له  رێکی گرنگهفاکته

 رێت. رچاو البه بهله

 :. وهمهویستهخۆشه رهو برادهسپاسی زۆری ئه به یهکهشیعره وههئ

اي از شهريار درباره رهبر انقالب به همراه دست خط  "خبرگزاري فارس شعر منتشر نشده
 كند. اين شاعر را منتشر مي

 اين شعر به همراه متن تقديمي شهريار به شرح زير است: 

ي رياست جمهوري اسالمي محبوب و امام جمعه بزرگوار  ابر آستان واالي آيت الله خامنه
تهران تقديم و توفيق روزافروز ايشان و امام امت و رزمندگان اسالم را شب و روز به دعا  

 نمايم.  مسئلت مي

 
 رشگم آيد كه تو 'حيدر بابا'!  

 بوسي آن دست كه خود دست خداست  

 
 راستان دست چپ از وي بوسند  

 كه خدا بوسد از او دست براست  

 
 در امامت به نماز جمعه 

 صد هزارش بخدا دست دعاست  
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 من بيان هنرم، يك دل و بس 

 او عيان هنر از سر تا پاست  

 
 او شب و روز براي اسالم  

 پاي پويا و زبان گوياست 

 
 او چه بازوي قوي و محكم  

 با امامي كه ره و رهبر ماست  

 
 شهريارا سري افراز به عرش 

 كو نگاهيش به )حيدربابا( ست 

 
 شمسي   1366هجري قمري مطابق هفدهم امرداد / 14٠7الحجه/ دوازدهم ذي -تبريز

 سيدمحمدحسين شهريار )در هشتاد و دو سالگي("(  
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 !وانیرازه به 

  یشتۆته گه  وهکهئایینی جووله  له  ریتێکهنه  وهراز ناخۆن. ئهبهڵکی ووالتانی ئیسالمی گۆشت  خه 
 کرێت. چاو دهردووالیاندا ڕهنێو هه موسوڵمانان و له

بکرایهحه  بەرازی  نیا خواردنی گۆشتیتهئایین  ر  گهوه ئهکردهده  وهبیرم له ئاژه  رام  ڵدار  و 
 هات! قێک دهونهبفرۆشن، کاریان تووشی چ ڕهکانی دیانه ن و بهخێوی بکهبهبیانتوانیایه 

  و دوازده   راز دهاڵم بهبینن' بهرخ و گیسکێک 'دهگوێلکێک یا به  ڕ و بزن سااڵنهمانگا و مه
 کرد! قازانجمان ده ده ک بهبێت. یهبێچووی ده

 ! یاڵ کردن گوناح نییهخه

  

 

4٨ 

 

  "و کوردژنی "ئومانیته جه 
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موو ساڵێکدا  مبری ههمانگی سپته  له  نسهڕهئۆرگانی حزبی کومۆنیستی فه  – 'ئومانیته'  ی  ڕۆژنامه
و   وه بۆ کۆبوونه  کهیهبۆنه   بات کهدهڕیوهبه   ڕۆژه  3ژنێکی  شاری پاریس جه   پاڕکێک له  له

دا کهژنهجه  تی. لهاڵیهی بیروڕای سیاسی و کۆمهوهو باس و گۆڕینه  وتن و قسهکتر کهیهچاو به 
ڕێکخراوه و  ههپهچه  حزب  ڕهکان  ههرکام   خۆیان  ڕۆژنامهدهڵدهشماڵی  و  کتێب  و    ن، 

دیکهشتومه وهکی  وبه ی  جل  ده ک  شتی  و  وخواردهرگ  خواردنه مهسکار  و  تێدا  وهنی  ی 
باری، ر هات و نه گهقوڕوچڵپاو، یا ئه  بێتهک دهمووالیهر باران ههبهشدا یا لهو مانگهفرۆشن. لهده
 بێت! تۆزوخۆڵ کوێر ده ڵک چاو بهر هاتوچۆی زۆری خهبهله

 پ لهحزابی چهبۆ ئه  رخان کراوهو ته  ، ناوی 'گوندی جیهانی' لێنراوهکهشوێنه  شێک لهبه
شدار  موو ساڵێک بهدا پێشتر حزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێران ههشهوبه. لهووالتانی دیکه

وێ  کرد، منیش ساڵیکیان لهی دهڕکێی کوردی قوولهڵپههه  کهمی چادرهر دهبه  و و لهبوده
 رزیدا دا! عه  ند سمم بهچه

نیا چادری  مابوو و تهک نهیهحزبی دیموکڕات نیشانه  بووم، له   کهژنهشداری جهبه  اڵم پار، که به
یههاوبه  ڕێکخراوهشی  دوو  بک  تورکیام  وتورکی  کورد  جیاوازی  ی  تاقمی  سێ  ینی، 

لهئێرانییه گوایهکانیش  کوتابوو.  دایان  ساڵێکه   وێ  دووسێ  دیموکڕات  شداریی  به  حزبی 
و ش لهاڵم پێم خۆش بوو جارێکی دیکه کات یا خراپ نازانم، به ناکات. چاک ده  کهژنه جه

 م! ک بڕۆیشتایهکی زێ زێ سێ پییهگۆرانییه دا بهقوڕ وچڵپاوه

 .   وهتا خۆی بشارێته وێت باشترههرککورد ده
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 سالوادۆر! 

ناوخۆی   و له ڵداوهری ههناوی "فارسی وان" سه  به فیزیۆنی تازهلهناڵێکی تهدا کهم دواییانهله
و    نیا فیلمه، تهکهفیزیۆنهلهی تهرنامه. بهریک کردووهخه  وهخۆیهموو بهی ههکهمهئێراندا عاله

ڵێن  ، دهی وا دیتوویانهوانهستۆی ئهئه  . باڵ بهوهنهکهدووسێ جارێکیش دووپاتی ده  نهڕۆژا
 ڕێن!  گهده وهوریهدهبه  روانهک پهوه کهڵکهاڵم خه و نین بهکانی ههرنامهبه

حاڵهئه په ڕۆژهه  له   تهو  کوردستانیش  بووهاڵتی  به   یدا  به و  خهشێکی  لهرچاوی  ی جیاتڵک 
 ن.  کهیری "فارسی وان" ده کان، سهکوردییه فیزیۆنی حزبهلهته
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فیزیۆنی ناوئێرانی بێ  لهته  مێژهالکان لهسانسۆری مه  که  یهتاڵه  و واقیعهکی ئهیهوهنگدانهڕه  وهئه
ریکن  خه  وهقهق وتهتی ڕهسیاسه   کانیش یا بهکوردییه  فیزیۆنهلهو ته  ن کردووهوهڵک وقێزهکه

  وه چنهنێن و خۆیان دهن دادهوهند دار ودهی چهڵ وێنهگهدان جار بیستراو لهیا گۆڕانی سه
 ماڵێ! 

  

 

5٠ 

 

  ی ناکوردیوشه 

  -زمانی کوردیدا   زانم لهم ودهگهباشی تێده ، بهمهرجهی تهحیسابی کاروباری ڕۆژانه من به
  رییه کنیکی و هونهنوێ زانستی و ته  موو دیاردهو هه بۆ ئه  ، ووشهکهک زۆر زمانی ناوچهوه
 . وهبمهده یهنگژهو تهڕووی ئهش ڕووبه و ڕۆژانه یانهووالتانی ڕۆژئاوا هه که نییه

پێستی کوردی  و پڕبه   ی ئامادهووشه   س چاو لهندێک کهم بۆچی هه تێناگه  وهاڵم هیچ له به
 گرن. ردهکانیان وهفارسییه رهرانبهبه ڵک لهپۆشن و کهده

شوێن  " ی فارسی لهنێت و "خانوادهالده" ی کوردی وهماڵه"بنه  گریت کهڵنههه   سهوکهخوا له
جێی؛ یا   نێتهوان" ی فارسی دهوجهکات و "نه نێ؛ یا  "مێرمنداڵ" ی کوردی قرت دههداد
ستگیر" ی فارسی جێی "ده ی نابهرناگرێت و ووشه ر" ی کوردی وهسهست به "ده  ڵک لهکه
و واتای    یهرێ یی ههنی ئهسگرۆیی، الیهک دهستگیری' وهکاتێکدا 'ده  جێگری، له  کاتهده

گوترێت  ت دهریقهرانی تهشێخان و ڕێبه  ستگیر به، پیری دهگیرێت. بۆ نموونهردهلێ وه  ئیجابی
 ن. بهتی خواناسییان دهریقهو تهرهگرن و بهکانیان دهستی موریدهجازی دهی مهشێوه به که
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  'رزیه کۆچی دوایی 'مه 

گۆرانی بێژی ناسراوی ئێرانی    - (  رزیهف السادات مرتضائی" )مهشره"ئه  مڕۆئه   13/10/2010
  وره گه  رزیهش و مهڵ گۆرانی دلکهگهله  م کهسلهو نهرچی من لهکۆچی دوایی کرد. گه

به  وهبوون،  تاکهاڵم  ههکهک  دهس  نهرگیز  پێ خۆش  زۆر  ته بوهنگیم  کهنانه،  کاتێ   له  ت 
تارانیش   لهزیندانی  زۆرێک  و  ئهزیندانییه  بووم  گۆرانی  دهکان  ههوهگوتهویان  نه،   بوومهر 

ین  بدولحوسهڵ 'عهگهدووقۆڵێ له  ی وا بهو گۆرانییهیانگوت ئهده  ت کهتایبهنگی. بههۆگری ده
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لهبه همی(،  آید  مولیان  )بوی جوی  گوتبوویان  دا  به  36و    1335سااڵنی    نان'  ی بۆنه  دا 
 .  تی گوتراوهختی شایهرتهی شا بۆ سهوهڕانهو گه  133٢ی موردادی    ٢٨ڕی کۆدیتای  گهساڵوه

ناو زۆرێک   ویست: لهمن خۆشم ده  بوو، کهدا هه  رزیهژیانی مه  ی گرنگ لهک دیاردهاڵم یهبه
بێژهرمهو هونهله ئێران ڕدوای شۆڕشی گهدوابه  دا کهئێرانییانه  ند و گۆرانی    وویان له النی 
مریکا  ئه و ئیعتیاد، یاخود له  شوێن ناو و پاره وتنهکهنه  ی واوانهم بوون ئه ران کرد، که ندههه

 نیشتن و مۆسیقای بازاڕیی 'لوس ئانجلیسی' گوتن. دانه

ڵ  گهتا مردن لههه   بوو که   ن ئایدیۆلۆجییانهخاوه  ندهرمهن هونه گمهو دهک لهیه  رزیهاڵم مهبه
ی کورد  ئێمه  الکانی ئێرانی کرد. دیارهتی ڕیژیمی مهو دژایه   وهلق' دا مایه'موجاهیدینی خه

تی  یارمه  به  ین کهکهبیر ناوان لهی ئهتانهو جینایهوێت و ئهلقمان ناتی موجاهیدینی خهسیاسه 
شی  رته'ئه  له  نه  هرزیاڵم مهکوردی باشووریان کرد، به  ق بهرحهددام دهتانگ و تۆپی سه

رێژیمی    له  لێک جگهسێک و گه تی کهدژایه  وی دا بوو و نه جهسعوودی ڕهجاویدان' ی مه
ندی  رمهدان هونهیان و سه ده  ی کورد کهرزیه، بۆ ئێمهی مهسیاسییه  ڵوێستهو ههئێرانی کرد. ئه

کانی  ئێرانییه  ندهرمهناو هونهله  رزیهاڵم مهبه  نییه  رهمه، شتێکی سهو بووه  یهمان ههرگهپێشمه
یهوهرهده ووالتدا  کهکهی  بوو  بێژ  گۆرانی  خهڕێچکه  م  ههی  ئهباتی  بۆ  من  و  و ڵبژارد 
   گرم. ی دهکهرهخۆی و هونه ی ڕێز لهڵوێستههه

 : رزیهمه ت به بارهواڵ سهدووهه 

 'بانگ' ی دا.   المدا کهجیهانی ئیس م ژن بوو لهکهیه رزیهمه .1

 ر کاری پیاوانی موسوڵمان بوو. بانگدان، پێشتر هه

ی  ڕێوهن به نده"ئالبێڕت هاڵ" ی له  ساڵ پێش ئێستا له  ٨-7  رزیهمه  کۆنسێرتێکدا که  له .2
شاپه  خستبوو،  ڕێک  بۆیان  موجاهیدین  و  که ئێرانییه  رسته برد  تی  دژایه  کان 

ی  وهناوی ئه  دایکی هان دا به  یان دژ بهرزیهڕی مهن، کوکهلق دهموجاهیدینی خه
  تی به و سووکایه  وهی نایهئاژاوه  کهناو هۆڵه  ویش له. ئهنی موجاهیدینی گرتووهالیه

میش و  و ده اڵم ئهند، بهرمهی هونهرزیهردێکی گران بوو بۆ مهده وهدایکی کرد. ئه
  گوت.نه چاو کرد و هیچینگی ڕهدواتریش بێده

 خێر بێت! یادی به

  

 

5٢ 

 

 یا ...؟  سادوف ته 
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ههئه  13/10/10 مهمڕۆ  نهواڵێ  کاک  نهرگی  پارێزهسروڵاڵ  و  سر  کورد  ناسراوی  ری 
 . وه، باڵو بووه شاری سنه   زیندانیانی سیاسی کورد له  لێک لهکانی مرۆڤی گهداکۆکیکاری مافه

به کهڕووداوه  به ڕواڵه،  ترومبیلهت  پێکدادانی  داوه  وههۆی  به ڕووی  سه ،  زۆر  ی  رچاوه اڵم 
ستانی دهپێشتر کاربه  بوون که   شانه ڕهو هه ناسی و ئاگاداری ئهویان ده تی ئهسایهکه  کوردی که

لێیان کردبوو، له ئیتیالعات  و  بڕوایهر ئهسه سوپا  بووه   کهکاره  ن کهو  زگای و ده  پیالنێک 
 . ئاسایشی سوپا ڕێکی خستووه

کهوه  کاتێ  دێت  ته  1347ساڵی    له  بیرم  "تهرمدا  پاڵهی  خه ختی"  و  ناودار  باتگێڕی  وانی 
 زی ساواک لهرکهمه  ژووری ئوتێلێکی نزیک به  مردوویی له  ملی" ئێران به  کانی "جبههڕیزه
س  ، که ختی' خۆی کوشتووه'ته  یاند که، ساواک ڕایگه وهقانی ئێستای تاران دۆزرایهقامی تالهشه
بهباوه خنه  کهواڵههه   ڕی  و  تهه کرد  ناشتنی  بۆ  چله کهرمهڵک  و  مهی  ڕژانهی  ر سه  رگی 
 ی "توفیق" نووسی:م ڕۆژنامهودهکانی تاران. ئهقامهشه

 "تختی را خودکشی کردند!" 

 نصر را تصادف کردند!" : 'نصراللهینووسیایه، نهبوایهوفیق' ێک ههر ئێستا 'تهگهتۆ بڵێی ئه 

  کورد زیندوو بمێنێت.کانی وساوه ری چهیادی پارێزه 
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  مر زای نه جه مه حه 

 ن.  ندهله له زا' یهجهمهمر 'حهندی نهرمهی هونهمڕۆ پرسهئه   09/10/2010

بڕار؟  ندی ئیسالمی ئهناوه یر بوو بۆچی لهندێک الم سهالم هه، بهی داناوهکهنازانم کێ پرسه
 ران لهنجدهی ڕهڵهیه؟ کۆمهدا ههندانهناوه شنهوچهو و ئهتی ئهسایهنێوان که ندێک لهیوهچ په 

ئه و  شیعهکوێ  عهبراری  لهرهی  که  ب  دواتر،  برادهکهشوێنه  چوومه  کوێ؟  رێکی ، 
 بووڵ کرد. یم قهکهاڵمه. وهئێره  تههاتووینه  بۆیه  وتووهکهست نه ویستم گوتی شوێنمان دهخۆشه 

ی دووکاندارێک  وهک ئهوێ بووم، ئاسایی بوو، وه من له دا کهتهعا و سهی ئهوهما ، لهکه پرسه
مه خوێندنی  قورئان  عهالیهمردبێت،  قاوهرهکی  عه ب،  بهرههێنانی  تر  و  تهقهته  بێکی  ق 

وتی اڵم گم بهکهرهی پیاوان! و چیتر بڵێم؟ برادهوهپشته  نگ، ژنان لهڵکێکی بێدهلوور، خهلووره
ندێک هه  یهو قسهدرێت. ئهندیش پیشان دهرمهنگی هونهنگ و ڕهبێت و دهدواتر ووتار دان ده

حه به  وهساندمهپشووی  گه وهو  کهش  بووم  شادمان  بهکهرهبراده  لێک  گوتی  کی  یهرنامهم 
 نرێت. رگی دادهی مه، بۆ چلهعزیهک تهنه –ڕێزگرتن 



  124    کاچوو، ما دانی
  

زازی و ر و ماملێ و ڕهروهوفیق و شوانپهر ته زا و تایهجهمهزاین. حهجهمهرزداری حهقه  ئێمه
زیندووڕاگرتنی سکڵی    له  یهوهه  رچاویان بووهوری بهکانمان دهندهرمههونه   ندێکی تر لههه

ڕاگرتنی  رزبه  وفیق لهرته' ی تایههارهریی 'شیرین بهتیدا. کارتێکهوایهتهباتی نه مۆی خهژێر ژیله
ڵ گهر دابنرێت لهرانبهنیایی بهته  به  یهیلوول، واههی دوای شۆڕشی ئهوهی شؤڕشگێڕیی نهوره
ماڵپهلهوری تهده بهحزبییه  ڕهفیزیۆن و ڕادیۆ و  ئێستامان  تی سایهکه  وانه! ئهوهکهریهسه کانی 
 ری کوردین. یی هونهفسانهئه

 باتکار: زای خهجه مهحه

http://www.youtube.com/watch?v=ClL-qqlm6ig&feature=related 

 ند: رمهزای هونهجه مهحه 

http://www.youtube.com/watch?v=pDK4e1N_SQs&NR=1 

 خێر بێت! . یادی بهتهسلهودوو خهک بوو لهیهزا ئامێتهجه مهحه
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 ر کوجا!  کوجا به 

فیلمی ئیعدامی  بریتی بوو له یل لینکێکی بۆ ناردم کهئیمه ناسراوێک بهمڕۆ نهئه 8/10/2010
ماوهبه  س لهسێ که ئێران.  کهیهلووچستانی  بینی و سهکهفیلمه  م لهکی  تی و  ئازایه  یریم 

ئیعدامییهجه به نامرۆڤایهکان و شهرگیی  و  بهالتیی  پاسدار و  ئێرانم لهسیجییهتی  کاتی    کانی 
ق  شه  به  کهیهڕاده  کان بهتی ئیعدامییهژارانه کرد. ئازایهو ههتی کردن بهجنێودان و سووکایه

 .وهخواره نهخهکۆی ئیعدام دهر سهسه کان لهپاسداره ک لهیه

نگی  ده  نیا گوێم لهم. تهیر بکهکان سهو شانۆی کووژرانی قوربانییه  کهموو فیلمهمتوانی ههنه
ی گوێی ئازار  کهاکبر" و "مرگ بر وهابی" یه  هاواری "اڵڵه  بوو کهپاسدارێکی بێ ویژدان ده

تی  داڵهڵ ئیعدام و خوێنڕشتن و بێعه گهله  رهرانبهاکبر"به  الکاندا، بانگی "الله ئێرانی مه  له  دام.  ده
 و پێشێلکردنی ماف. 

ش ئێوه  م. تکایهبکه   کهموو فیلمهیری ههدی سهخۆم ڕانهه. من لیهکهلینکی شانۆی ئیعدامه  وهئه
 : وهتهکانم هێناومهک بۆ قسهیهڵگهک بهنیا وهن؛ من تهیکهمه

http://taftana.blogspot.com/2010/10/blog-post_06.html 

بهر ئههه لهڵکههه   مڕۆ  لهیهڕۆژنامه  وت  به بارهواڵێکم سهندا ههندهکی چاپی  "ئوسقوفی   ت 
کهوهکانتربێری"خوێنده په   ،  مهیڕهبۆ  ئهسیحییهوانی  که نجلیکهتی  پاپی  وه  کهتییهسایهن  ک 

ن  ندهکانی دانیشتووی لهشتییهردهی زهوهکۆبوونه  چۆته  وهوپایه  و پلهسێک بهکان. کهکاثۆلیکه
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ڵگای بریتانیا"  وان بۆ کۆمهوی ئهعنهووی مهتی و بارب"یارمه  و له  مهکجار کهیان یهژماره  که
 .دواوه

وکههه  وهئه هڵس  "کافر!"  ڕۆژئاوایی  خهگهله  وتی  غه ڵ  ئهیرهڵکانی  و  خۆیان  ش وهدینی 
مههه لهڵوێستی  "موسوڵدان"  وهگهالی  موسوڵمانی  ئهڵ  و  حه هابی  ده هلی  و  روێشی  ق 

کی  ڕیشی مباره ژار بهسیحی ههو مه کههایی و جوولهی خۆی، ئیتر بهکهقانشینی وواڵتهخانه 
 حشام"! تولئهڵێ "حوججهرێکمان پێیان دهبراده که -خشین بهده تولئیسالمانهو حوججهئه

 : رگیراوهوه یهرچاوهم سه له کهتهو بابه وێنه

Harrow Times, 07/10/2010, page 8 
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   کتێبی تازه 

 خوێنن!  بۆ کورد ده وهژمان' پێکهد' و 'پهر'قانیعی فه

باڵوبوونه هه تازهوهواڵی  قانیعی فهی کتێبی  عیرفان  فارسیدا خوێندهماڵپه  ردم لهی  .  وهڕێکی 
ت بارهژمان، سهعیسا په -وتووی ساواکی پێشووککهنگی پهرههڵ سهگهله  ووتووێژه کهکتێبه

یلوولدا.  می شۆڕشی ئهردهسه   کورد له  به   و مامۆستایهکانی ئهت' ه 'خزمهی کورد و  کێشه  به
کوڕی    ژمانی به، پهی نووسیوهکهکتێبه  ت بهبارهسه  دا کهنددێڕییهچه  تهو بابهرد لهقانیعی فه

،  یهی سنهڵکژمان خهڵی پهده ی کهوهئه  . دیارهناساندووه دایکبووی شاری سنهبدوڵال و لهعه 
م  جهو عه  نی جل خوارێکی کوردهران بزانن کابرا کورد گوتهخوێنه  که  بووه  و ئامانجهبه

و    ی بڵێ موسوڵمانهوهر بۆ ئهگهبدوڵالی باوکی بۆچی هێنابوو، مهمزانی ناوی عهاڵم نه ، بهنییه
 !جوو نییه

فه ئهقانیعی  کتێبهرد  بهیهتازه  م  نڵکهههی  به   نووسیوههوت  پهڵکهههو  عیسا  ی  وتیش  ژمان 
نی 'دایی جان ناپلیۆنی'  زل زان و فارس گوتهنی ڕۆحێکی خۆ به ژمان خاوه. پهوهتهدۆزیوهنه
یی خاکی  کپارچهپارێزگاری یه  زل بزانرێت و به  راندا بێت، بهناو سهری لهوێت سهیهده  که  یه

ردیشدا قانیعی فه   باشی له  به   تانهسله و خه ربکات. ئهخواز ناو دهست کوردی جیاوازیده  ئێران له
سایکۆلۆجی    رنجیان دابێتهو سه  وهژمانیان خوێندبێتهکانی پهکتێبه  سانێک کهکرێن. کهدی دهبه

 ورهو گه   ندووهی سهرهساڵ په ساڵ به   چۆن   ستهو ڕۆح و هه زانن ئهباشی ده   ی، بهکهرهنووسه 
  خۆی کردۆته   وهو سییه  بیسته  کی ساکاری پلهساواکییه  ر لهنجامدا نووسهئه  ، تا لهوهبۆته

  که   کانی دواییدا وای نواندووهکتێبه  وی و لههلهزاشای پهدڕهممهی محهورهڕاوێژکاری گه
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و کۆدیتای    اڕژاوهودا دژێر ڕووناکایی بیری تیژی ئهڕاست لهاڵتی ناوهخۆرهه  تی شا لهسیاسه 
مووی  یلوول، هه سی شۆڕشی ئهرهزایر و ههلجهیمانی ئهعیراق و په   دژی قاسم و عارف له 

به ڕهمهودابوون؛ حهرینی ئهژێر سهله نهڕاوێژ و 'سفارش' ی ئه  زاشاش،  بڕیاری  و   بووبێت 
 .  داوهڕ عیراقی نهمهت لهتایبه ی ئێران بهوهرهتی دهسیاسه 

  وه ری پیرییهسه  تی، ئێستا بهمی الویهردهکی سهموو جل خوارییهژمان دوای ههپه   یهوهقیع ئهوا
 کهیی وواڵتهکپارچهری یهری ئێران و دابینکهشوێنی ڕزگارکه  و خۆی له  تووشی ماخولیا بووه

عهشه ڕههه  له 'کوردی  دواکه شیرهی  و  دهت  وهوتوو'  لهبینێت.  کانیشیدا  رییههوبیره  ک 
"سه فتهوێت،  دۆستی ده کهردهده بارزانی  ت و حزب شیرهڕۆ، عه رهری سیاسی و دوژمنی 
ڕای رهپاڵ بارزانی و سه   تهیداوهک کیسنجر نهسێکی وهت که نانهته   تاوانێک که  -  ناس" بووه نه
وداکردن سات و سه   ،  که مان' ێکی ناوبردووه'قاره  هاتوو، به بن نهموو ڕق وکینێکی لههه
 (  1. )م بووهستهڵی ئهگهله

 ر وا بڕواتهگه پێوێت و ئهوی دهی ئهز و ڕبه مان گههه   رد به ساڵ، قانیعی فه  35ئێستا، دوای  
کی ناوخۆی کوردستان و ئێرانی  یهوپایه  ژمان، هیچ پلهنی ئێستای پهمهته  گاتهپێشێ، کاتێ ده

ببێتهده   ش ناکات و ناچار به   وه مینهوته ئاسمانی حه  موو جیهان و له ک کۆماری ههرهسه  بێ 
لێک  گه   له  روونییهده   خۆشییهو نهبکات! ئه   وپێسته  وواڵتانی جیهان ڕاسته کاروباری سیاسی  

  )که   مریکائه  یدا لهوهی مانهماوه  ڵێ لهده  ، کاتێ کهوێت، بۆنموونهکهردهو بۆچوونیدا ده  قسه
ی  وهرهتی کاروباری دهزاڕهی نهێنی وهنامهڵگهزار بهشت هه ک دوو ساڵ(، هه یه  گاتهنه   یهواهه

  کارێک که   –رگرتوون  ڵکی لێ وهکانیدا کهکتێب و نووسراوه  و له  وهمریکای خوێندۆتهئه
بێ میداڵیای جیهانیی  ت، ده نی ئاسایی خۆیدا بیکامهی تهموو ماوههه  سێک بتوانێ لهر کهگهئه

 مل بکرێت!   ی لهوهتوێژینه

گرێ   ، کهرهمهی سهند دیاردهچه   له  اڵوێکهبۆچوونی من تێکه  به   -ردهێڵی فیکریی قانیعی فه
خوڵقێنێت و  پڵینگ' ده  -گا  - کی 'ووشتر  تییهسایهسدا، کهکهک تاکهناخی یه  خواردنیان له

ڕوونی    ودا بهنتیقی ئهی بێ مهری و دیعایهردخهڵکێشی و خۆدهخۆهه  له  و ڕاستییهئه  ئێمه
 بینین.   ده

 ن: مانهبۆچوونی من ئه کان بهدیارده

سیاسی   م،  کهیه کهاڵیهکۆمه  –بیری  ستالینی'،   ' له  تی  بزووتنهدژایه  خۆی  ی  وهتیکردنی 
النی  و، ناسیۆنالیزمی  'گهی ئهگوێرهنوێنێت و به( دا ده٢النی بچووک ) ی گهڕزگاریخوازانه

لی  ندی گهیوهپه  له  یهو بیرۆکه. ئهکانمپڕیالیستهبۆ نفووزی سیاسی ئه  بارهبچووک'  شوێنێکی له
 ستی پێ کرد، که ناوی 'کورد وکوردستان' دهووتارێکی الهووتی کرماشانی به   کورد دا، به 



 وردە فەرمایشت !              127
  

 

  می ستالین له ردهسه  دا چاپ کرا و له  19٢3ساڵی    هل  تی دوای مردنی لێنین، واتهسۆڤیه  له
'ئهڕێگه بهی  هرادهحزابی  گهسه  ڕایهرگهوه  وهر'  زمانی  بهر  بوو  و  جیهان  جیاوازی   النی 

ی  ، زوربهمهردهو سهتی ئهتی سؤڤیهکیهری یهوروبهکانی دهکومۆنیستییه  وێک بۆ حزبهیڕهپه
(  3کرد.)چاو ده یان ڕهو ووتارهرۆکی ئهنگاندنی پرسی کورد دا ناوهسهڵهه   ش لهو حزبانه ئه
دا ڕۆیشتن  یهو ڕێچکهر بهرگرت و تا سهیان وهمان بیرۆکهش هه کهناوچه  ر' لهرادهحزابی به'ئه

 یری پرسی کوردیان کرد.  سه  یهو چاویلکه و به

عهدژایه م،  دووهه  کردنی  سه کان  کورده  تهشیرهتی  به رۆکهو  ئه  کانیان،  ی  وهناوی 
دواکهئه کۆمهنستیتوتێکی  پێشکهوتووی  ڕێگری  و  په  وتنڵگا  خهسه رهو  بهندنی  و  و ڵکن 

مان بیری ی ههک، درێژهیهشێوهش بهیهم بیرۆکهناو ببرێن. ئهقاو بدرێن و لهبێ لهده  وهیهبۆنه
دژایه  ستالینییه دیموو  پارتی  کردنی  دیموکڕاتی  تی  حزبی  و  باشوور  کوردستانی  کڕاتی 

به و  ئێران  'ده کوردستانی  باڵێ  و  یهفتهشان  و  کۆن  سیاسی'  تازهکیهری  نیشتمانی  تردا  تی 
لههه گۆشه ڵگوتن  هه4کرێت.)ده  یهوهنیگایهو  ده(   به ندێک  لهڵهقهست  خۆ  ئێرانیش   وهمی 
کار به   یهو زاراوهر ئه، جا هه وتووهلێکی دواکهگشتی گهڕاشکاوی بڵێن کورد به پارێزن بهده

رانی سیاسی تیش ڕێبهشیرهرۆک عه سه  لی کورد و لهت، گه شیرهعه  کاتێکدا نیازیان له  دێنن، له
 گشتی! به کورده

به سایه که م،  سێهه  خۆ  پاڵهتی  و  زان  په زل  نووسه ممهوان  ناپلیۆنی'  جان  'دایی  و  که یی    ر، 
ی  لهسهزای مهپسپۆڕ و شاره  کان بهربخات و ئێرانییهخۆی ده  یهک ههیهرشێوههه وێت بهیهده

زانستگه خوێندکاری  و  وکورد  هاروارد  سیاسه  ی  عیلمی  ی  وه'دوکتۆرا'  و  بناسن  ک  تی 
غدا و  وزی بهی سهتا ناوچه  وهزائی یهئۆفیسی موحسین ڕه  له  ن کهێک چاوی لێ بکهسکه
ردێک موو هههه  ستی بهک کۆماری عیراق و شوێنی ژیانی هێنڕی کیسینجر، دهرهری سهفتهده

پێشخانهرانی ههگات و ماڵی ڕێبهراده ناو  به   -تیی خۆیهرێمی کوردستان  کورتی، دێوی 
که کانههفسانئه هه  ،  کورد  لهدوژمنانی  و  موویههه   رکاتێک  ههرکوێ  ڵپڕووزێنن،  کی 
سهزهونه ستهده کهردهر  کاری  و  نهردێنێ  وهکردهس  چهی  خه  واشه ک  و کردنی  ڵک 
به راوهبه بۆ جێ  مێژووی کوردیان  ده ژووکردنی  یهجێ  لهکات.  کارهک  به رانهمهسه   و   ش، 

مریکای  ی ئهوهرهتی دهزاڕهدیتووی سیا و وهس نهی نهێنی کهڵگهبه  یهوه، ئهی خۆیگوێره
بهبارهسه  دۆزیوهت  خوێندوونیهوهتهکورد  ههوهته'  بهڵیسه،  و  ژیننامه  نگاندوون  مام  ناوی  ی 
تهماوه  اللێک کهمام جه  -(  5)  وه تهباڵوی کردوونه  وهاللهجه  نی خۆی لهمهی سی ساڵی 

به ناوئهپشت  و  تێپهشکهرد  کوردستان  چیاکانی  کردووهوتی  له  ڕ  گوندێکی    و  دیتنی 
 یی و جیهانی.  وهتهتی نێونهسیاسه شداریی لهبه ش بووه چ بگات به کوردستانیش بێ به
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ماڵی چاک وخراپداکردن بۆ  ربهری و سهگهریۆزهری و دهم، زمان لووسی و خۆڕێکخهچواره
بهکۆیگرده و  زانیاری  ئهڵگهی  نه،  بهویش  ڕاده  ک  و  لێکۆڵهشێواز  تێگهی  یشتووی  رێکی 

ی وا چاویان پێی وانهئه ردز و نهێنی کار، که به گوێن جاسووسێکی خهڵکوو لهزموون، به ئهبه
  ڵگرتن و هه   جاسووسانه   وتی شێوهڵس وکهنگن: ههتی هاودهک حاڵهر یهسهموو لههه  وتووهکه

باشووری    ت لهتایبه  ی بهم کارهڵک. ئهی خهخسی و خۆمانهتی شه و بابه  نامهڵگهو بردنی به
به چۆته   کوردستان  بۆ  لهسه   باشی  ئهبهر  ههوهر  کهی  ئێستا  کۆنه ر  و    سانێکی  ساواکی 

ناسراون و  باشی    ئێران به  له  ژین کهسلێمانی ده  ت لهتایبه  وێ و بهگومانلێکراوی زۆر له
 وهناوی 'مامۆستا' فاڵن و 'دوکتۆر' فیسار' ه کوردستان به اڵم له، بهڵک نییهڕێزێکیان الی خه

رد هاتوچۆی کوردستانی قانیعی فه له موویانر کوردن و ههسه ریکی جاسووسی کردن له خه
 نددان.   یوهپهڵی لههگفون لهلهیل و تهئیمه ر ئێستاش بهمی بوون و ههدا هاونشین و هاوده

ئهئامێته دیاردهبوونی  چوار  بوونهیهرهمهسه  و  خوڵقاندووهوه،  ساڵی  یه  له  که  رێکی  دوو  ک 
ئاژاوه لهیهڕابردوودا  فیکری  ناوهکۆمه  کی  سیاسیی کوردستاندا  ندێک  و الی هه  وهتهڵگای 

وهبێگانه تهی  دهلهک  فارسی  ئهفیزیۆنی  کنگی  له  تهردوویهمریکا،  کورد،  پرسی   پسپۆڕی 
کان  کوردییه  سیاسییه   نهک عامیلێکی نفووزی ناو الیهئیتیالعاتی سوپای پاسدارانی ئێرانیش وه

کرێت.  کانی بۆدهی بیروبۆچوونهوهگیرێت و کارهاسانیی هاتوچۆ و باڵوبوونه ر دهڵکی لێوهکه
مریکا و ئوروپا  رێمی کوردستان و ئهو عیراق و ههنا  ی چوونهئیجازه  که  شدایهو بوارهر لههه

ر گهئه تانێک کهرهده -درێت کانی پێ دهی کتێبهوهی ناوخۆی ئێران و باڵوبوونهوهڕانهو گه 
وا حه  نهخهیان پێ بدرێت کاڵویان دهوهکی ئهدا یهری ئاسایی ناو ئێران سهر و نووسهتوێژێنه

 !وهیگرنهو ده

  شه ڵ پارتی دیموکڕاتی کوردستان هاوبهگهالتی کوردستاندا لهسهدهله  تی نیشتمانیش، کهکیهیه
نایه ڕاستهو  بکاته وێت  هێرش  بهسه  وخۆ  مار  دهدهریان،  دوژمن  واتهستی  دوکتۆر   گرێت، 

ی  وهئهتانی  رهتی نیشتمانی(، دهکیهری تارانی یهفتهرپرسی دهر )به ماڵ فوئاد و نازم عومهکه
ده کهبۆ  ئهخه  به  خوڵقێنن  پیتاکی  و  لهرج  و  گهسهوان  گیرفانی  بهر  کورد  موو هه  لی 

ته لهکوردستاندا  بکات،  له  راتێن  زیاد  و  ڕابگیرێت  ئوتێل  له  5٠  باشترین  ڵ  گهووتووێژ 
مریکای  ئه ببات، ئینجا کارهاسانی هاتوچۆی ئوروپا و ڕیوهکان بهکورده سییاسییه تییهسایهکه

ربگرن،  وتنی بۆ وهوعید و کاتی چاوپێکه ک کیسنجر ی بناسێنن و مهسانی وه که ن و به بۆبکه 
  که   -  وهباڵو بکاته  وهبانی' یهکانی مام جاالل تاڵهرییهوهناوی 'بیرهنجامدا کتێبێک بهئه  تا له
 وان لهرجی ئهخه   به  کهییشدا کتێبهکۆتا  الل! لهریی مام جهوهبیره  له  جگه   یهموو شت هه هه

تی بارزانی  ی دژایهوهنیا بۆ ئهبکریت، بۆچی؟ ته  مهرجهند زمان تهچه ناوخۆی ئێران چاپ و به
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 و قسانهئه  ستێت. من کهبهڵدهت بۆ خۆی و پارتی دیموکڕاتی کوردستان ههکات و تۆمهده
ژیان وهبایی و پێکهتی نیشتمانی،  تهکیهدوژمنی یه  دۆستی پارتی دیموکڕاتم و نه  م، نه کهده

ڕاست   س بهکهند تاکهوێت چه اڵم نامه. بهی شانازیمهریشیان جێگهنگهو هاوشانی و هاوسه 
به بکهڵهڵخههه   یا  کارێک  که تاوی  دووبهدهداره  ببنه  ن  ئاگری  و  دوژمن  و رهستی  کی 
نگریی  تا الیه  . مردن بۆمن شانازی زیاتری تێدایهوهنه وپات بکه د دووهی نهیهکانی دهساتهکاره

تیدا دۆست کیهناو یه  له  ش کهندهوهی کوردی. ئهتاقم و حزبێکی دیکه  تاقم و حزبێک دژ به
 قم نابێ بهق و ڕهی حهش قسهربۆیه، ههناو پارتیدا نییه  وم لهی ئهن نیوهێندهو ناسیاوم هه 

 ربگیرێت. کان وهتی حزبهیا دژایهنگری الیه

**** 

ڕوانم رۆکیانم، چاوهزای ناوهو شاره  وهژمانم خوێندۆتهکانی پهکتێبه  ڵێم من، کهکۆتاییدا ده  له
ندووکی  و ده  رگرتووهل' ی مامۆستای وه'قه  ند لهندی پهشی ببینم و بزانم چهکهکتێبی قوتابیه

 . وهخواره ی چۆتهقووڵتر له مامۆستاکه ندهی بێگاناندا چهترایهرانگوێلکی نۆکهسه له

توانێت ده تی کهلماندوویه، کورد سه دیتووهنه وهخۆیهمی بهڵی کهقهباتی کورد چه چۆمی خه
 ڵفڕێنێت! ردێک ههبه ل بهد قهسه 

 تساڵمه ری کووپه! سهاڵم کاکه"به 

 ند ئیستیکانێک ر هات و شکا چه گهئه

 ت  بات و ئیستیقامهنج و خهو ڕه لهگه

 زانێک"وون کا  ڕێ نه رکوو ڕێگهگهئه

 ___________________________________ 

 راوێز: په

می رگی سێهه " به وهسااڵنی نوێکردنه -: هێنڕی کیسنجر، "تڕاجیدیای کوردان بڕوانه .1
ل.  رییهوهبیره چه  596تا    576کان،  من  وهندس)ئینگلیزی(.  ئێستا  پێش    رگێڕاوه اڵ 

 . وهیم باڵو کردهکهکوردییه

 من.که ژماره به النێک بێت که ، گهیهو زاراوهبێ نیاز لهده دیاره .2

وه بڕوانهکهکوردییه  رگێڕاوهبۆ  ئهی،  و  :  "کورد  کرماشانی،  الهوتی  بولقاسم 
وه  جهکوردستان"،  دوکتۆر  هۆلهرگێڕانی  قادر،  دووهه   .199٨ندا،  بار  می  چاپی 

کتێبی "الهووتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگێڕی کورد"   له  کهکوردییه  رگێڕاوهوه
دا    ٢٠٠6ساڵی    ی ژینی سلێمانی لهو بنکه  کی منهیهنووسراوه  که  وهدا باڵو بۆته

ی  م سااڵنهله  یهواشه چه  و بیرهوتنی ئهرکهبۆ ده  شوێنێکی دیکه  .وهباڵوی کردۆته
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 کانی کاک 'ئیبراهیم یۆنسی' ن کهکراوهمهرجهته  کتێبه  ندێک لهتای ههرهییدا، سهدوا
هه پیشانگایه  تهبوونه   وهداخه   به ڕێبهمیشهکی  لێدانی  و  کوتان  بۆ  بزاڤی  یی  رانی 
لهوایهتهنه و  کورد  هه  تی  بنهپێش  بارزانی.  ههموویاندا  'دۆن  مای  گرتنی  ڵوێست 

انه یکیشۆت'  ههی  دژایهۆنسیش،  عهگهله  تیتییهر  سه شیرهڵ  و  هۆزه.  رهت  ک 
لێرهحیکایه ده ت  دووپات  ئاشکرایهوهبێتهشدا  وه   .  یۆنسی،  کهمامۆستا  تی سایهک 

و  ڕای ئهرهرد  و سهژمان و قانیعی فهپه  له  د جیاوازهداسهکی سهیهخۆی، دیارده
ر و خۆفرۆشان ڕایان . نۆکهمانهکهل و نیشتمانهگه  ، دڵسۆزیفیکرییانه  کارییهواشه چه

ی خێرا  وهتی و چاک بوونهن. هیوای ساغیهوێت پێاڵویش بۆ یۆنسی جووت بکهناکه
 خوازم.  بۆ مامۆستا یۆنسی بۆ ده

کهیهدیارده .3 به هه  ک،  'چۆخ  و  ساواکی  جار  هندێک  کان رسته شاپه  ردهبێده  ختیار' 
  خاتهوتنخواز دهپی پێشکهی چهوهزموونی ناو بزووتنهیکراوی بێ ئهڵ تاقمی دیارگهله
نگاویان لی کورد دا هاوهه تی کردنی بزاڤی نیشتمانی گهدژایه و له وهرهنگه ک سهیه
 کات.  ده

زار  شت هه و هه موو ئهو هه و، لهکانی ئهڵوێست گرتنهی ههگوێره  ، به یهوهئه  رهمهسه  .4
بن، کان نه رهبزاڤی ڕزگاریخوازی کورد و ڕێبه دژ به  کیان نییهت یهنانه دا تهیهڵگهبه

 کیان پێ بکات!  یهئاماژه و بتوانێ سووکهئه که
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الیی پوور' و  'جه   کوردستان  کانی کۆماری ئیسالمی ئێران له بی" یه زهه مه   - تی "میللی جینایه 
 هاباد ی مه که الوه شۆڕه   59

 14الوی بێ تاوانی    59هاباد بوو،  رمانداری مهالیی پوور' فهزا جهمید ڕه'حه  که  136٢ساڵی   
 روشوێن کران.  ، گیران و بێ سه کهوژووری شارهرهساڵ به

ان  ریینی، سهری خومهفتهتاده  وههابادهسوپای پاسدارانی مه  کان لهس وکاری الوهباوک وکه
وهههه   به کرد  ئێراندا  قوژبنێکی  ئهموو  بۆ  ڕاوکرد  شوێنێکیان  عهوهموو  شوێنی  زیزانیان  ی 
م ودهئه  که  –زیری  توڵاڵ مونتهری ئایهفتهده  ی لهوهتا ئه  وهدانهاڵمی نهس وهڵبگرن، کههه

ورێز ئیعدام کراون! شارێکی  ته  موویان لههه  یان درکاند:کهتاڵه  قیه' بوو، ڕاستییهلی فه'نایبی وه
 یشتوو. پێگه الوی تازه 59تباری  ئازیه هاباد بووهک مهبچووکی وه
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رمانداری  فه  -الیی پوورزا جهمید ڕهالم حهرد؛ بهبه  ئاو و ئاوی چاوان بوو بهبوو بهرد  دڵی به
 ی سمێڵی هات. نیا بزهمی شار، تهودهئه

  

  نگری 'ئیسالحات'! له الیه  بۆته  الیی پوور' ه، کهو 'جهی کوڕی ئه  زا' دڕهممهمساڵ 'محهئه
کرد و چی نه   که. باوکهوهزینداندا مایه  کی کورت لهیهی تاران گیرا و بۆ ماوهخانهفڕۆکه
 رێ! ده زیندان هێنایه ی لهکهنووسی تا کوڕهگوت و چی نه چی نه

  

 این چونست و آن چون؟ "  پرسم کهاز او  /"اگر دستم رسد برچرخ گردون 

  

و بزانن   وهکان' دا باڵو بۆته رگهڕی 'پێشمهماڵپه  له  ٢٠٠7ساڵی    ن کهبکه   واڵهم هه یرێکی ئهسه 
چۆنه   وهنگری 'ئیسالحات' هی الیهبی' یانهزهه مه  –و 'میللی  ست ئهدهی کورد بهحاڵی ڕۆڵه

 تی'! و کێ 'ئیسالحا و کێ 'ئیتیالعاتی' یه

http://www.peshmergekan.com/index_a.php?id=388  

ئهسه  ڕاگهیری  بکهیاندنهم  نێونهیهڕێکخراوه  ن کهش  باڵوی کردۆتهوهتهکی  وتێیدا    وهیی 
جهده پوور،میرحوسه وری  مووسهالیی  مووسه ینی  نووری،  ناتیقی  تهوی،  مهوی  و  ال بریزی 
لهسه حه ورمێی  جینایهنی  دهزنهمه  تهو  هه  رخستووهدا  ناوی  کانیشی هیدهشه  59موو  و 

  . یاندووهڕاگه

کاندیدی    ببێته  دواڕۆژدا دوور نییهو له  الیی پوور ئێستا مامۆستای زانکۆیهک جهقاتڵێکی وه
 بوون ؟ک کۆمار، وانهرهسه ی بوونهوانهک کۆماریش! بۆئهرهت و سه زاڕهوه

http://www.andaryari.com/print.php?news.40 

 کانمان پیرۆز بێت.  وونبووه -گۆڕ هیدهشه 59یادی 
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 هید گوندی شه 

ری شاری  وروبه ده  ر" لههیگوندی "نی  ت بهبارهفیزیۆنی 'ئاسۆسات' م بینی سه لهکی تهیهرنامهبه
کرا.  ده وهالکانی ئێرانهست کۆماری مهده به کههیدی گوندهشه 57دا باسی کهرنامهبه. لهسنه
 ماڵی زیاتر لێبێت!    57 چوو لهدهدا، وێ نهپیشان ده شیان کهکهی گوندهوێنه

بنهقسه  کهفیلمه   تایبهیهماڵهی  لهکی  بهده  کهگونده  ت  "مینبه  کرد  ناوی  ناوی  و  ری" 
 دا. س دهکه 7و 6 اڵم خۆی لهند، به مزانی چهبرا، نهکانیان دههیدهشه
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 وێنین. نهرتان بۆ دادهگرین و سهکان! ڕێزتان لێدههیدهدایکانی شه

یان شاکاری  مای دهبنه  بێت ببێتهده  وهر" بۆ ئه. "نیهڕینهبات و ڕاسان و ڕاپهری خهیکهر" په "نیه
کوێن؟  گۆرانی  ر لهماکار و شانۆگهگر و سینهر و وێنهگهکوێن؟ وێنه  ری. شاعیران لههونه

 کوێن؟  یت وێژی کورد لهبێژ و به

  ر"؟ نێین "نیهکانمان نهبۆ ناوی منداڵه

 ر" بدوێین!  "نیه ، با له "دمدم" کۆن بووه

  

  

5٨ 

 

 ڵێن شیعر! ده   وه به 

مر دوکتۆر  ی نهکر و باپیرهبوبهال ئهفیع و باوکی مهالشهفیعی، کوڕی مهددینی شهال عیسامهمه
  بوه بۆکان و ب  هاتبوه  وهمباری باکووری ڕۆژئاوای بۆکانهگوندی عه  ، لهفیعییهری شهعفه جه

اڵی  وتی جامیعی بۆکان و نزیک قهژوور مزگه  . ماڵی لهکهوتی جامیعی شارهپێش نوێژی مزگه
 .*  ردار بووسه 

شه مه بهال  شاعیرێکی  بووه  فیع  ئهتوانا  فه.  لهشیعرهردهم  'پاشه  یم  مامۆستا  کتێبی  ی  رۆک' 
 ن: ی بکهکهیری جوانییههێمندا بینی. سه

 من  جنێوی دابوو بهعلی لێوی له

 ستم! ، منیش گهمهقینی بنیاده

 9٨، ل. ٢واری خاڵی"، ب. هێمن، "هه 

  

 ______________________ 

نێوان ماڵی    وتبووهمی کۆماری کوردستاندا کهردهسه  ژاری موکریانی لهمر هه*  ماڵی نه
ئێستا    یهرهو خانووبههسیری. ئخانی نهنیشت ماڵی ساڵهوتی جامیع، تهفیع و مزگهالشهمه
 . کیعیدی موبارهماڵی حاجی سه ی بۆتهکهو شوێنه ماوهنه
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 فارسی!   یل و تێکست نووسین به ئیمه 
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ست کردنی مافی خوێندن  ربهپێناو به  کانی ئێران لهی ڕژیمهساڵه  ٨٠تی  ریی سیاسهکارتێکه 
 کهڵکه. خهروایهتورکیاش هه   ر. لهئاکامێکی ترسێنه  یشتۆتهگهزمانی زگماک ئێستا    و نووسین به 

ت تایبه  کردن و بهقسه  ران ڕاهاتوون، که زمانی داگیرکه  ت الوان و مندااڵن،  وا به تایبه  به  -
 عامالو.م و ناشیرین و نهستهشتێکی ئه زمانی کوردییان بۆ بۆته نووسین به

  س به دا کهدهیان نهئیجازه رکوت بوون کهی سانسۆر و ساواک و سهئموورانمه وهجاران، ئه 
  کان کارێکی کردووه ندییهیوهکنۆلۆجی و پهشۆڕشی ته  اڵم ئێستا کهکوردی بنووسێت، به

سانیتر  یل و تێکست بۆ کهئیمه  وهفونی مۆبایلهلهخسی یا تهری شهکۆمپیوته  مووان بتوانن لههه
نامانه  مجاربنێرن، ئه بهخۆمان  بنووسین! ته  وێت  برا  یاخود  نانهکوردی  ت دوو خوشک و 

یل  ن، کاتێ ئیمهکهده  کدا قسهڵ یهگهکوردی لهبه  ری نزیک کهس وکار و دۆست و برادهکه
ر مۆبایل و  ی پیتی التینی سهوهک ئهینووسن. وهفارسی ده  نێرن، بهکتر دهیا تێکست بۆ یه

 کوردی نووسین تێک بچن!  زگاکان بهت، یا دهیهڵکی کوردی نووسین نهکه به رکومپیوته

 کوێی بڵێی: حاجی قادر له

  

 سلی کوردانی نه بۆ تۆ که یفه"حه 

 تی ئاو و خاک نازانی   حورمه

 ینووسیتورکی ده زت بێ به کاغه

 بوونی ئێرانی" یا زمانی زه

  

 بم. ڵ حاجیدا نهگهلێکی تر، لهپاڵ زمانی گه تهدراوه ی واتهو سیفهبۆ ئه یهرچی واهه گه

  

 

6٠ 

 !بێ شرۆڤه 

هید  ال و موجتهیوانیی مهنگ و حه رتهی بهیل بۆی ناردووم. ڕوانگهئیمه  رێک بهبراده  تهم بابه ئه
ی  هردان لێرست تێوه بێ ده   وێت. من بهکهردهی تێدا دهوهژیان  و مردن و زیندووبوونه  له

 نێم.  داده

 ! با زووتر بمرین!  یتهشت کوهههم نووسیبووی بهکهرهبراده

دربهشت توان بدنی انسان درکامیابی از زنان به اندازه صد نفر می گردد. )کتاب کنزاالعمال، 

 (  468، ص 14جلد
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ری از  برند، لذت آمیزش و بهره بردابهترین چیزهایی که مردم در دنیا و آخرت از آنها لذّت می

 (  468، ص 14باشد. )کتاب وسائل، جلدزنان می

برند. )کتاب  پیامبراکرم)ص(: همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی

 (  503لئالی، ص 

حوری از خیمه خود بیرون آید و روی به تخت مؤمن بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با  

برای هیچ کدامشان ، خستگی و مالل   پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را بوسه زنند که 

آدمیان، که   از  زن  دهند و چهار  حوران می  از  زوجه  را هفتاد  نمی گردد. هرمؤمنی  حاصل 

با حوریّه صحب بر  ت میساعتی  باخود خلوت می کند و  با زن دنیا و ساعتی  دارد و ساعتی 

 (  98، ح 157، ص 8دارند. )بحاراالنوار، ج اند و بایکدیگر صحبت میکُرسیها تکیه زده

گیاه(  )مانند  پستان  نار  دختران  آن  کناره  در  که  است  نهر کوثر  از  بهشتی  نهر های  بیشتر 

در دو طرفش دختران باکره سفید روی و سفید پوش    رویند. در بهشت نهری وجود دارد کهمی

 (  196، ص8اند و مشغول تغنی )آواز خواندن( هستند. )بحاراالنوار، جنشسته

اند و این  دوشیزگان با چنان صدایی می خوانند که خالیق تا کنون چنین صدایی را نشنیده 

ت الهی( تغنی میکنند. نعمت، باالترین نعمات بهشتی است این دوشیزگان به تسبیح )ذکر صفا

    (1۲7)بحاراالنوار، ص

از زیر هفتاد حّله معلوم   ایشان  اند و سفیدی ساق  ازآن حوریان، هفتاد حّله پوشیده  هریک 

است. از جماع با هر یک ازآن حوریان لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش  

 (  ۲05، ح  8. )بحاراالنوار، ج مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسّر نشده باشد

پس آن مؤمن با قوّت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتاد  

سال طول می کشد. مؤمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر  

فا، روی خود را درآن  پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می کند از شدّت نور و ص

مشاهده می نماید. پس دراین حال زن دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر  

 (  ۲05، ح 8از اوّلی است. )بحاراالنوار، ج 

فرماید هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنیّ ، پانصد حوری به او عطا می

باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون  یز نیز میکه با هر حوری هفتاد غالم وهفتاد کن

 (  ٢٠5، ح ٨)بحاراالنوار، ج  باشند.می
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 ی "تالیش  ی ناوچه رزه له بوومه 
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ی تالیش و ک ناوچهیهرزهلهڕۆ بوومهمڕۆ نیوهکان ئهواڵهی ههگوێره،  به٢٢/1٠/٢٠1٠ینی،  هه
ر و رهی زهڕاده  ت به بارهوتۆ سه واڵێکی ئه. هێشتا ههوهرزاندهلهگێاڵنی    ند شاری دیکه چه

ڕووداوه نه   کهزیانی  به وهبۆتهباڵو  له،  گومان  نییهوه اڵم  ته  دا  و  و نانه وێرانی  بریندار  ت 
 . وهوێتهکووژراوی لێ بکه

به به ڕاگوێزراوی سهناوچه  رچاو لهشێکی  تالیش شوێنی ژیانی کوردی  قاجار و هردی  می 
ستیان دێت  دهی وا لهسانه وکهبێت ئه. جێی خۆی دهیان ماوهستی کوردانهوین و هێشتا هههله په
 بچن.   وهیشتووی ترهڵکانی زیان پێگهوماو و خههاواری کوردانی لێقه به

چهرزهلهبوومه  له ناوچهی  پێشتری  واته ندساڵ  تالیش،  دراوسێی  ده  ی  دا  زگا ڕوودبار، 
لی  ل وپه ی کهوهفرۆشرانه  له ت قسه نانهدا و ته ڵکیان نهوتۆی خهکی ئهتییهکان یارمهتییهولهده

 کرا.  کانی تاران دهقامهر شهسه له وهرهی وواڵتانی دهیاریده

  

 

6٢ 

 

 ڕۆکان" زێده   گروپه 

 ت به بارهی گۆڤاری 'نیوزویک' سه  1٨/1٠/٢٠1٠ی ڕۆژی  ژماره  کیرهواڵی سهووتار یا هه 
ی و وێنه  پ. ک. ک کراوه  ت بهشێک تایبهدا به کهووتاره  . لهڕۆ"کانی جیهانهزێده  "گرووپه 

 .  النیشی تێ هاوێژراوهبدوڵاڵ ئوجهعه 

ساڵ 'یاخی بوون' ی کوردانی    36ی  ماوه  س لهزار کههه  4٠کووژرانی    له  ، قسهکهووتاره
نابی بپرسێ جه   س نییهو که   یهواتای سیاسی گرنگیان هه   و تێرمانهکات. ئهخواز' دهوه'جیابوونه

ی  وهی داوای جیابوونهو که   تورکیا بۆچی "یاخی" یه  ر!  کورد له'ئۆوێن ماتیوز' ی نووسه
وتۆمان  داوای مافێکی ئه  که  خۆمان بوایهڕمان بهین و باوهزا بوایهئا   ندهوهد بریا ئه؟ سهکردووه
کانی تورکیا دووپات ی فاشیستهچ مافێک قسه  ین، بهو نایکه  نیمانه  اڵم ئێستا که، بهبکردایه

 ؟ وه نهکهده

ڵ  گهله  وتۆیکی ئهپرسی کورد جیاوازییه  ر بهرانبهڵوێستیان بهمریکا و ئینگلیز ههمێدیای ئه
  ڵوێسته و ههو ئه  وه نهکهدووپات ده  و قسانهر ئهموو هه. ههتی تورکیا نییهڵوێستی حکوومههه
بهرانبهبه ئاگربهگهتی. ئهتی تورکیا گرتوویهوڵهده  گرن، کهپ.ک.ک ده  ر  یێنن  ست ڕابگهر 

د سه  به  ئاراوه  دا بێتهکهستهئاگربهواوبوونی  ئاکامی ته  ر پێکدادانێک لهاڵم هه ن بهباسیان ناکه
 ن.  دهقاوی دهزوڕنا له
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کانی باکووری  داری شارهسیان شارهکه  1٢  که  یهڕێوهکورد به  15٠ر ئێستا دادگاییکرانی  هه
  ریکی هێرش کردنه ن؟ تورکیا خهکهده  هێنن و باسی لێوهر ناوی دهکوردستان بوون، بۆهه 

مندیلهر قهسه  بۆ  باسی دهگهه،  بۆ  ڕۆژ تی ڤی داوهوڵی داخستنی  یان جار ههن؟ دهکهر   ،
 ن؟ کهرباسی دهگهمه

رجی خه  به  فیزیۆنی ئێرانهلهڵێ: "بی بی سی فارسی تهنزنووسی ئێرانی دهندی تههادی خورسه
 ان! کرجی ڕۆژئاواییهخه چێت میدیای ڕۆژئاواش میدیای تورکیا بێت بهبریتانیا!" وێده
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 فا' و شیعری 'ایرج میرزا'! ال، کتێبی 'وه سانسۆری مه 

 مساڵدا هاتبوو: ی کتێبی فرانکفۆرتی ئهنوێنگه ت بهباره" سه وێلهواڵێکی ڕادیۆ "دۆیچههه له 

 13٨4سااڵنی    ئێران، واتهژاد دا لهدی نهحمهک کۆماریی ئهرهمی سهکهچوارساڵی یه   نیا له"ته
سه  1٢٠٠ی  ژماره  ٨٨تا   ناوچه رتاسهباڵڤۆکی  و  لهری  ته  یی  ئێستا  ئێران  و  کراون  وقیف 
لههه کتێب  چاوهزاڕهوه  زاران  ئێراندا  ئیسالمی  ئیرشادی  ئیجازهتی  باڵوبوونهڕێی  ن."  وهی 
  ست وبڕ، یان مقهروگوێ بڕاویی و دوای ده سه  به کردبوو کهی نه و کتێبانهباسی ئه کهواڵههه

ست  مقه  ت بهبارهالکانتان سه ی مهریفهشه  وهو کردهک لهیهدا نموونه. من لێرهچاپخانه  تهچوونه 
 : وهو سانسۆر بۆدێنمه

ری سوڵتانی  "عومه  – کانی کاکم  فارسییه  شیعره  شێک لهی بهڵهکتێبی "سرود پرستو" کۆمه
 دا له  134٢ساڵی    عیدی سوڵتانپوور لههید سه شاعیری شهتی  هیممه  به  و کتێبه. ئهفا(" یه)وه

له ئیتر  و  بوو  چاپ  سه  تاران  نوسخهردهسااڵنی  ئێراندا  شۆڕشی  بهمی  که ده  ی   وهسه ست 
ی پینج ساڵێک پێش  وهڵگرتبوو. دوای ئهی الی خۆی ههک نوسخهنیا یهمابوو و کاکم تهنه

حیسابی  . تایپمان کرد و بهوهمهرینی خۆم بۆی چاپ بکههس  ئێستا کۆچی دوایی کرد، ویستم به
ڕێز و ناشرێکی به  ، دامان بهوهئێران چاپ بکریته  کری لهی کتێبێکی سیاسی نییه و دهوهئه

 . شیمان دایهکهرجی چاپه خه

 وهیرشاد دا مایهتی ئزارهوه  ک لهیهربگیرێت. ماوهی بۆ وه ی ئینتیشار""ئیجازه  کهکتێبه  بوایهده
موو  هه  وت، واقم وڕما! تیغی سانسۆر بهچاپ کرا و چاوم پێی که  کهنجام کاتێ کتێبهرهو سه 
شێرێکی بێ یاڵ و    وهی لێی مابووهوهری بریندار کردبوو. ئهروبهڕابوو و سهکانیدا گهڕهالپه

 ی! کهوانهبۆ کۆتایی یا پێچه تاوههرسه ، لهوهبێ چۆنی بخوێنێتهزانی دهتدهنه کلک بوو، که 
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ی  لماندنی ڕادهم، بۆ سه که. یهوهکانی دێنمهسانسۆرکراوه  شهقی بهدا بۆ دوو ئامانج، دهمن لێره
  یان که کهئیسالمییه مڕۆی ئێران و دیموکڕاسییهیشتوویی حاکمانی ئهنگ و تێگهرههرزی فهبه

ببێته بکه په  هیوادارم  لهملیان؛ دووهه   وێتهت و  بۆ ڕێزگرتن  وا کتێبهسانهوکهمیش  یان  کهی 
 ! وهداماون چۆنی بخوێننه وهستیهدهو به کڕیوه

سه   یهوهئه  رهمهسه  خۆم  چاپهتایهرهمن  بۆ  ئیجازهکهتازهکم  مامۆستاکان  نووسیبوو،  ی  ی 
 که   کان البردووهشیعره  ک لهیهر پارچه سه   اڵم ناومیان له، به یان داوهتاکهرهی سهوهباڵوبوونه 
 شی کردبووم! مدا پێشکهکهچاپی یه کاکم له

تی ئیرشادی کۆماری ئیسالمی ئێران  زارهی وا سانسۆری وهشانهو بهبریتین له  وهی خوارهوانهئه
ریان  فا( دهری سوڵتانی )وهشیعری عومهڵهکۆمه  –می کتێبی "سرود پرستو"  چاپی دووهه   له

 : واو کردووهیان پێ ناتهکهو کتێبه هێناوه

 عمرسلطانی )وفا(.   چاپ دوم کتاب سرود پرستو، سروده  مطالب سانسور شده 

در سال  اند کهاین موارد توسط وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران از کتابی حذف شده
، در تهران چاپ شده  بکمک شاعر شهید سعید سلطانپور توسط انتشارات صفی علیشاه  134٢

 بود. از زیر تیغ ساواک شاه سالم بیرون آمده

کتاب، موارد زیر   با پوزش از خوانندگان و خریداران کتاب، خواهشمنداست پیش از مطالعه 
  نمایند:  اضافه صفحات مورد اشاره را به

 17، سطر 5٠ صفحه

 ابهام  ای خدا ای سایه

  

 1٨، سطر 5٠ صفحه

   ای ظلمت جاوید

  

 ': ، پیش از عنوان شعر 'جلوه، بخش آغازین صفحه5٢ صفحه

 (  دوست شاعرم پرویز صالحی )الله به

 هایشترانه که

 های افسوس استشکوفه             

  

 ، پیش از عنوان شعر 'بوف کور': ، بخش آغازین صفحه56 صفحه

 تنها خدا نبود، تنها ابلیس نبود،

 هم خدا بود هم ابلیس
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 در جوانی مرد "پڕشنگ" من بود کهاو 

  

 1، سطر 57 صفحه

خط باریکی برای ایجاد    بگذارید، انگاه در پایان صفحه  ٢"پرشنگ" عدد    لطفا باالی کلمه
 (، الهام بخش اشعارم. "پرشنگ" )جرقه٢زیرنویس بکشید و در زیرآن بنویسید:  

  

 پایانی صفحه  ، چهارپاره5٨ صفحه

 پرهیز و گناه! آه ای معجون 

 بستر خاموش من امشب تهی است

 آغوشم بگیر!پیچک وحشی، در

 حاصل هستی بجز اندوه نیست  

 ٢/1/39بوکان،                     

  

 ، پیش از عنوان شعر 'گل اندوه':  ، بخش میانی صفحه65 صفحه

 دوست هنرمندم  به

 آشنا –د  –ا 

  

 در بستر تابوت عالئق  بگذار که

 بمیرم  مبهم افسانه چون همهمه

  

 ، پیش از عنوان شعر سرود پرستو':  ، بخش میانی صفحه66 صفحه

 دوست شاعرم "سعید سلطانپور"  به

 شعرش  که

 اندوه انسانهااست  عصاره            

  

 بخش پایانی شعر:  چهارپاره 3، 7٠ صفحه

 روی من اوفتاد قامت او

 با دو گوی قشنگ و لرزانش 

 گرد پیکر من  ای زد بهحلقه

 ران های سفید لغزانش 



 وردە فەرمایشت !              139
  

 

  

 خوابگاهم بود روی تختی که

 سر در آغوش هم فروبردیم

 هردو مست، هردو از جهان غافل

 لذت عشق و آرزو بردیم 

  

 چون  سحر چشم خویش بگشودم

 از لب من گناه میبارید 

 باز او  لیک از چشم نیمه

 باز ناز نگاه میبارید 

 3٠/9/3٨تهران،             

  

 7٢ آغاز صفحه و یک چهارپاره 71 پایان صفحه ، یک چهارپاره7٢و  71 صفحه

 : 71  انتهای صفحه

 اشک گرمش دامنم را خیس کرد 

 ام اش لغزید روی سینهسینه

 کرد  عطر تند گیسوانش زنده

 امدیرینه التهاب خفته

  

 : 7٢ ابتدای صفحه

 د مرا گفت: شاعر، جام امی

 از شراب عشق خود لبریز کن! 

 عشق و گناه ام من، تشنهتشنه

 وای، از وسواس خود پرهیز کن! 

  

 ، پیش از عنوان شعر 'گل آتشین': ، بخش آغازین صفحه76 صفحه

 "محمدانور سلطانی" برادر هنرسنجم : به

 شکوه لبخندش  که

 ترجمان پاکی قلب اوست             
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 ارشاد اسالمی.  رت جلیله پایان شاهکارهای وزا

  

 واو بوو!  دا تهکانی کتێبی 'سرودپرستو' لێرهسانسۆرکراوه تهبابه

 : وهبخوێنینه وهی 'ایرج میرزا' ش پێکهو شیعرهئه کۆتاییدا خراپ نییه له

 بر سر در کاروانسرائی"

 تصویر زنی به گچ کشیدند

 را  خبر این عمایم ارباب

 شنیدند  صادقی از مُخبرِ

 گفتند که وا شریعتا! خلق 

 روی زن بی نقاب دیدند 

 آسیمه سر از درون مسجد

 تا سردر آن سرا دویدند

 برق سرعت به امان  و ایمان 

 رسیدند مؤمنین که رفت می

 این آب آورد آن یکی خاک

 یک پیچه ز ِ گل بر آن بریدند 

 ناموس به باد رفته ای را 

 با یک دو سه مُشت ِگل خریدند

 نبی ازین خطر جست چون شرع 

 رفتند و به خانه آرمیدند..... 

 بالجمله تمام مردم شهر 

 حر گناه می تپیدند در بَ

 شد می بسته بهشت درهای

 جهنمیدند  می  همه  مردم

 می گشت قیامت آشکارا 

 یک باره به صور می دمیدند

 با این علما هنوز مردم 

 " از رونق ملک نا امیدند!

 است( شده گرفته "کامهزل دات ")متن شعر از سایت  
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64 

 

 ش! باینجانی ڕه 

وێنهئه  لهیهم  به ماڵپه  شم  و  بینی  دا  کام"  دات  "هزل  فارسی  ڕسته ڕی  ژێروێنهیهو  دا  کهی 
و    وێنه  وهالی چاک ناسیبوو!  ئهج، مهج میرزا'.   ئیرهی 'ئیرهبیری شیعرێکی دیکه  وتمهکه

 ردوکیان: هه  کهشیعره

 بادمجان!   خواهر شوی، می  خوبی خورشت لکن

  

 قربانت! مگر سیری، پیازی ".... به

 چادرنمازی؟  توی بقچه که

 تو مرآت جالل ذوالجاللی 

 چرا مانند شلغم در جوالی؟ 

 آئی، چون در کوچه بسته سر وته

 بادمجان مائی!  خانمجان، که  نه

 در دهات و بین ایالت مگرنه

 ..." روباز باشند آن جمیالت؟.. همه

 چرا بی عصمتی در کارشان نیست؟ 

 در بازارشان نیست...." )ایرج میرزا(   رواج عشوه

 
 
 

65 

 

  حیزبی داعبا!

ئه'عه الدعوهئه  -کافی'  لسهلی  حزب  پێشووی  بهندامی  سوپای  و  عیراق  ئێران، ی  دری 
ڵ کۆماری گهلهی کهکانی خۆی و حیزبهندییهیوهکی بی بی سی فارسیدا باسی پهیهرنامهبهله

 کات.ڕی دژی عیراق دهشه در لهشداری کردنی سوپای بهئیسالمی  و به

ن ئاوای  سه حه  دوێت لهکانی دهتارهربازیی خۆی و هاوقهکاری ڕاهێنانی سه  کانیدا لهقسه  له
وان  ی ئهگهکوردستان مۆڵ  واته .  وهالکانی ئێرانهن مهالیهو چوونیان بۆ "شیمالی عیراق" له  سنه

 .  سیجی ئێرانهو پاسدار و به 
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  به   وێت قسهیه' و کاتێ دهزه'موعاره  لی ئێستا لێمان بۆتهوای ببینێت، کاک عهاڵم خوا ڕهبه
ئهڕێبه تهرانی  بڵێت،  عیراق  جهمڕۆی  ناوی  تاڵهنیا  مهالل  و  ده بانی  بارزانی  و سعوود  زانێت 
ی  کهی ناو حیزبهکاتێ خۆی و داعباکانی دیکه  وهۆتهبیری چندێکیش نووری مالیکی! لههه

 ی دابوون!"شیمال" بوو داڵده نیاری، تهیسهقه مشکیان لێ ببوهکونه

 الن! رتهنی خه سکه مه هۆ کوردستان، چۆن بوویه

 ڕی بی بی سی فارسی: ر ماڵپهسه له کهواڵهش لینکی ههوهئه

 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/10/101016_u02_hardtalk_b

adr_brigade.shtml 
   

  

66 

 

 فرۆشێت ڕ ده رێمی کوردستان گه هه   ئێران به 

ی ناو شاری مههاباد و گه ی مهکهوهقینهکانی ئیتیالعاتی ئێران، تهوتووی پێشوو باسی پیالنه حه
پیالنێکدان کهیوهپه  مووی لههه   وانه م کرد و گوتم ئهسنه به  ندی  رێمی  هه   له  مایهتهئێران 

 عیراق بیگێڕێت.  کوردستان و له

تیی  وڵهفیزیۆنی دهلهبێت. تهردێت و ئاشکراتر دهده  پڕوپێست  هێدی هێدی له  کهلهسه وا مه
وت ڵکههه   به   ش نه وهسعوود بارزانی و ئه ر کاک مههێرشکاری بۆ سه   به  ستی کردووهئێران ده

تی ریکی بنکۆڵ کردنی حکوومههاوکاریی تورکیا خه . ئێران بهرچووهیان دهپلله  له ، نه بووه
وخۆ  وێت ڕاستهیهدی کرد، دهکانی بهمریکاییهی ئاسۆی ڕۆیشتنی ئهندهوهر ئهو هه  رێمههه
 ببات.  ڕێوهکانی بهرنامهبه

 دهۆن. م بهجه . عهوهکانی خۆی چرتر بکاتهبێ ووشیار بێت و ڕیزهلی کورد دهگه

 ن: بکه  تهم بابهیرێکی ئهسه 

http://www.xebat.net/detail_articals.php?id=4366&z=4&l=1  
 

  

67 

 

 ری نووسینی کوردانه وه بیره 
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بیرهخه برادهرییهوهریکم  زهکانی  ئێران حمهرێکی  کوردستانی  دیموکڕاتی  حزبی  تکێشی 
. زۆری یههێزی ههمێکی بهڵهو قه  لێک شیرینی نووسیوه. گهمساڵ چاپ بووه ئه  که  وهخوێنمهده

 مبیستن.  م جار بوو دهکهیه ، کهکهناو کتێبه یو شتانهبوون ئهم نهلێ فێر بووم و که

سهبه گرنگ  خاڵێکی  کهاڵم  ڕاکێشام  مهوهبیره  له  رنجی  زۆر  دیکهریی  حزبی  سئوولی  ی 
به ده   رچاوهدیموکڕاتیشدا  ئاماژهمهو  بکه وێت  پێ  لهی  قسانهم.  تهم  لهدا  تکام  ڕووی   نیا 

س  و زۆرکه  پێشتریش کردوومه  م کهکهکی گشتی دهیهقسهو    نییه  رییانهوهو بیرهری ئهنووسه 
کوردانهله ڕێکخه وهبیره  که  وهگرێتهده   و  و  سیاسی  نووسیوه اوهریی  خۆیان  باڵویان    یی  و 

  له   که  وهکانیانهدانیشتووه  ردوو لقی، بهت حزبی دیموکڕاتی کوردستان ههتایبه  ، بهوهکردۆته
وانمان  ریی ئهوهرگ بیرهیان به مڕۆ دهتا ئه  و ئێمه  یهستێکی بااڵیان ههدا دهریی نووسینوهبیره
 . ستدایهردهبهله

برادهئه گێڕانه   رانهو  ڕووداوهوهله  لهی  مه  کاندا  دهنجهبنی  هه دهڵ  و  نه ن  و  هه بوو  ر بوو، 
ک گیرابێت  یهتێک و ڕێکخراوهوڵهنێک و دهرالیهڵ ههگهندێکی سیاسی ونیزامی حزب لهیوهپه

  نه یخهینووسن و دهریگرتبێت، ڕاست و بێ گرێ دهنێک دابێت یا وهالیه  کی بهتییهریارمهو هه 
ر  اڵم دوژمن و داگیرکهکات، به یدی نهزۆر قه  یهستی دۆست و دوژمن. دۆست واهه ر دهبه

  تی ئێران له کانی بزانن؟ حکوومهییهکانی کورد و هێز و بێ هێز ندییهیوهپه   بێ بهبۆچی ده
یان بۆ تانهو بابهئه  که  یهو هه  کرێگیراویان بووهرگێڕی بهردوکیاندا وهال ههمی شا و مهردهسه 
 ن. کهده مهرجهته

تی سیاسی و گرنگی ناو  رچی بابه هه   ڕۆژانه  م که من خۆم ئاگاداری دوو شوێنی جیهان هه 
ئینگلیزی و   نهیکهو ده مان ڕۆژ تا شه هه  فیزیۆنی کوردییه،لهڕ و ته ماڵپه  و گۆڤار و   ڕۆژنامه
و  ورهگه و کارهئه فرۆشن! ئاشکرایهکێی ده نێرن وبهکوێ وبۆ کێی ده نهیدهزانێ دهخوا ده
تاکه  رجه پڕخه نییهکهبۆ  ته  س  ئهنانه و  شه گهت  بیکهر  خسووسیش  به ریکاتی    دڵنیایی   ن، 

داگیرکهتهحکوومه یهکانی  کوردستان  لهری  دهییهمیشههه  رییهمشته  ک  چهکانیان  جا  ند  بن. 
بێ ده  اڵم الم وایه ن، ئاگادار نیم به هه   م جهیانهی ئهندشوێنی دیکهچه   شن لهی هاوچه بنکه
 ببن. 

ڕ ی شهماوه  کانی حزب لهنیزامی و نهێنییه  ئاشکراکردنی شوێنی بنکه  له  مان جگهرهو برادهئه
بهگهله ناوی  ئێران و  پێشمهڵ ڕژێمی  په کانی، ههرگهرپرس و  ی  کهکانی حزبهندییهیوهموو 
  رچی بووه هه  واته  -ستین و وواڵتانی سوسیالیستیلهڵ عیراق و سووریا و لوبنان و فهگهله

و    ش زیاتر، جیاوازیی بیر وبۆچوونی ناوخۆی حزب، کێشهوهر. لهستی خوێنهردهبه  خستۆته
دههه و  فڕاکسیۆن  و  بابهرا  هاوچه یان  کردووهتی  باس  که شنی  به  ،  هیچ هیچ  رپرسی 
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ناسراو، ری نهنهمی خوێردهبه  نایخاته  و ووردییهدا بهم جیهانههیچ شوێنێکی ئه  ک لهیهڕێکخراوه
لهکه  ویش ڕووداوێک کهئه به  ٢٠ساڵ و    1٠  متر  تێپهسهساڵی  بووهردا  ئێستاش هه  ڕ  ر و 

 ستێت.  ڵدهڵی لێ هههێشتا دووکه کهنگهولی ئینگلیزی، تفهقهو به زیندووه

کانی سنووره رسه  نگری حزبی لهت و الیهعیهرهلێک گوند و ئاغا و  یرتر، ناوی گهسه  وانهله
تییان  و یارمه  ی وواڵت لێیان میوان بووهوهرهده  بۆ چوونه   ، کهتورکیا و عیراق درکاندووه

 ڵ چوون و لهگهتا تورکیای له که نێو ناودێر کردووه ی به سانهو که موو ئهت هه نانه، ته داوه
 بن، نه جیهاندا ههواما و ئیتیالعاتێک لهسا  ی نهوهک ئه؛ وه وهتهڕاندوویانهسنووری بوڵغاریا په

'میت'! ئهجه بهسانهو کهنابی  وا  بۆ  ڵی کهگهله  وهدڵسافی و دلسۆزییه  ی  وتوون و کاریان 
بێ ناوی خۆیان و کوڕ و برازا و ناوی گوند و  ده  که   چ گوناهێکیان کردووه  ڕاندووهڕاپه
هابێت؟ بێ وهی دهریی نووسینی سیاسی کهوهرهقاو بدرێت؟ بیڵ حیزب لهگهندیان لهیوهپه

کام   وواڵت به   ر لهدهرێکی سیاسی کورد بۆ چوونه بێ بزانم ڕێبهو بۆ ده  ر بۆچیمهمنی خوێنه
تی و کێ یارمه  الی داوه   موسافیرخانه  ڕاج و کامهکام گه   ، لهڕیوهشار و کام گونددا تێپه

ری براده  یهوهئه  رهمهزانێت؟ سه نووسرێت تا 'میت' پێ نه دا نههکری ئوتێلهفتهدهناوی له  داوه
اڵم ، بهڕاپۆرتیان لێداوه  که  وهبێتهڕووی جاش و خۆفرۆش ده دوو شوێندا رووبه  ر لهنووسه 

  تییهسایهاڵم ناوی کهڕیان بپارێزێت، بهگهڵک بیانناسێت و خۆ لهخه   کان ناهێنێت کهناوی جاشه
ئیتیالعاتی ئێران   که   وهناکاته  وهیێنێت و بیر لهگه ڕاشکاوی ڕاده  کان بهکار و دڵسۆزهتخزمه

 ریان. سه ڵبکوتنهببن و هه کهلهسهیجۆی مهپه یهو میتی تورکیا وا هه

نی  مهی تهموو ماوههه  کاری وا دۆستێک کردبێتی که  یهرهمهم وپێم سهڕ ناکهمن ئێستاش باوه
یان  ، دهرییانهوهو بیرهر ئهی ههگوێره  و به  یهوهه  یدا بووهکهلهت گهخزمه  له  وهئێستاشه  به
بهورهترسیی گهمه ئازایه  گیان کڕیوهی  نهو  بووهدهبههڕاد  ترسی لهتی و  مووی  هه  که  ری 

 لی زوڵم لێکراوی.   ی و گهکهتییهوایهتهنه ت ئامانجهخزمه خستۆته

ته بۆچرکهنانهمن  لهیهت  گومانم  نییهوهکیش  ئهنووسه  که  دا  کارهر  بهم  زیان    ی  ئامانجی 
م شتی وا  خۆم ناده افی واش به و م  کردووهمان نهکهلهتی گهوایهتهی نهوه بزووتنه  یاندن بهگه

و    لی کورد بووهتگوزارتر و دڵسۆزتری گهمن خزمهدان جار لهزانم سهی دهوهر ئهبهبڵێم له
  ٢٠ له ڕێبازێکه وهوئه نیا نییهته و بهر. ئهسه باتی سیاسیدا بردۆتهکار و خه نی لهمهموو تههه

تی  ر جارێک یارمهگهشیان ئهکهنجامی کارهئه  وهداخهبهوی زۆر بوون و  ساڵی ڕابردوودا ڕێڕه
 بێت.  واو دهزیانی ته باتی ئێستا و دواڕۆژ بدات، چوارجار بهخه
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ڕوو ڵی ڕووبهگهیی لهساویلکه  وێ بهی کورد بمانهئێمه  که  ئاڵۆزتره  وهلێک لهمڕۆ گهژیانی ئه
یشتنی  یی و تێگه ، ساکاریی و ساویلکه ی کاتدا فێڵبازهینعه. دوژمنی کورد ووریا و لهوهببینه
 کات. ڕێگای بۆ خۆش ده ژووی ئێمهرئاوهبه

خسی و خوسووسی تێدا نێکی شهیڵێم هیچ الیهده  ڕێزهبه  رهو نووسه ت به بارهی وا سه وانهئه
ی وا  رییانهوهو بیرهلێک لهگهو    نیا نییهتهو بهر ئهشزانم ههمناسێ، دهدهیناسم و نهده  ، نه نییه
ک  ی منیش نهن. ڕووی قسهندییهتمهو تایبهنی ئهرپرسانی حزبی دیموکڕات نووسیویانن خاوهبه
ریکی رپرسانی حزب خه به  س لهند کهر ئێستا چهزانم هه. دهموو کوردێکههه   ڵکوو کهو بهله

م کهده ش بۆیه م هاواره، ئه چاپخانه نهی بیبهڕۆ و سبهمئه یهکانیانن و واهه رییهوهنووسینی بیره
خۆگرتن'  لهخنهت' و 'ڕاستگۆیی' و 'ڕهداقهناوی 'سه  و به  وهوشیار ببنه  تا زووه  رانهو برادهئه  که

 .  وهرهئاشی دوژمن و داگیرکه نهخهئاو نه وهتار گرتن' هشکیالت و هاوقه ته له خنهیا 'ڕه

لی  اڵم گهکرا، بهئازاد نه  رینی ئێمهسه  کرا و کوردستان بههیچی وای بۆ نه  ی ئێمهوه نه  استهڕ
ڕابردووشدا    ر لهگه، ئهم ڕێگابڕینهبیبڕێت. ئه  و ناچاریشه  رهبهکی دوورودرێژی لهکورد ڕێگایه

وێت. ساکاری  یشتوویی دهه ناسی و تێگزایی، ڕێگهو لێزانی، شاره  مڕۆ وانییههاسان بووبێت، ئه 
هۆی ڕژانی خۆێنی زیاتری    بێتهده   وانهپێچهنادات و به   کهکی کارهتییهیی هیچ یارمهو ساویلکه 

 باتکاران.  خه

بیرم ڵآـ له، بهو یادداشتم کردووه  وهکی ئینگلیزیدا خوێندۆتهیهرچاوهسه  م لهیهم ڕستهمن ئه
 نییه کوێ بوو: 

نگاندن  ڵسهکاتێکدا ههون، لهکهردهکاندا دهرییهوهبیره  س لهکهو تاکه  نی ڕێکخراوهکا"الوازییه
 ."داوهنه وهنانهو الیهر ئهسهکاری به وه و شیکردنه

ڕێکخراوه دۆستانی  لهسییاسییه  با  کورد  ئهکانی  ههجیاتی  بیرهو  و وهموو  نووسین  ری 
یهسهله چکتردانهروگوێالکی  ههه،  شیکردنهڵسهند  و  بهوهنگاندن  کارهی  وجێی  کانمان  ڕێ 

 ست!ردهبه  نهبخه

 
 

6٨ 

 

 یر! شێخی هێمن و ژن خوشکی تۆنی بله   کچه 

  یریش بوو به ژن خوشکی تۆنی بله  -خێر و خۆشی، 'لۆڕا بووث'    وا به    24/10/2010
 موسوڵمان!  
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ڕێی الدا،   له  زیری بریتانیا بوو، کهک وهرهر سهن و هیشتا ههنجلیکهسیحیی ئهیر خۆی مهبله
کاثۆلیک    ی لهکهاڵم ئێستا ژن خوشکه کاثۆلیک. به  ی و بوو به کهرهر ڕێبازی هاوسهسه   چووه

موسوڵمان.    به  شاری قوم، بووه  له  عسوومهبری مهتی قهو دوای زیاره  وهژیوان بۆتهبوون په
 کبیر گوتن! ته ی خستۆتهی خۆیشکهبچووکه خۆی هیچ، کچه

 : بیر وهی هێمنم دێتهکهشیعره

 ڕا،رگهئیسالم وه نعان بۆ کچی گاور له"شێخی سه 

 !" وهبمهژیوان دهشێخێ پهریکم بۆ کچهمن خه

ه  وهئه 'ئیعتیراف'  ئاتهکهفیلمی  دوو  موسوڵمانی  ی  بووث'  'لۆڕا  و    به  شه ی  حیجاب 
 : وهرییهڕووسه 

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/10/112497.php  

ر حیجاب!  سه   تاران، له  واته  -ڵکی شارێکی نزیک قومموسوڵمانێکی خه  ش شیعری کچهوهئه
 . ینێ. ناوی"روسری سیاه من" هکی بدهگوێیه

لێی تێ  کردبێت  یر فێری فارسی نهی تۆنی بلهکهیان ژن خوشکهندهوهالکانی قوم ئهبڵێی مه
 بگات!

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/10/112468.php 
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 جێی هێشتین المان" به رخێڵ شیرین که "مامۆستای سه 

هه  زهنووسه  ٢٠/1٠/٢٠1٠ینی  ڕۆژی  مارف خهحمهری  "دوکتۆر  لهزنهتکێشی کورد   دار" 
بردنی  ڕێوهرکی بهئه  ڕێزم کهرێکی بهولێر کۆچی دوایی کرد. ڕۆژێک دواتر برادهشاری هه

ناودارانی کورد لهسم و مه لێک ڕێ وڕهگه لهندهله  جلیسی یادی  ئهئه  ن  به   وهستۆی  بێ و 
ی  وهگرتم و باسی ئهندی پێوهن، پێوهوانه پێک نایه و کۆبوونهی ئهو زوربهکانی ئهتهمهحزه

 کی یادی مامۆستا ڕێک بخات.  یهوهوێت کۆبوونهیهدهکرد که

ر سهی زانیاری لهوهوڵی دۆزینههه   م و لهکهکان دهکوردییه  ڕهیری ماڵپهسه   ند ڕۆژهئێستا چه
مامۆستام بهژیانی  به ،  ده   وهداخه اڵم  وام  نه هیچی  به وتووهکهست  نزیک  ماڵپههه   !  و  موو  ڕ 

ی دیبێتم ندهوهاڵم ئهبه  یاندووهمردنی مامۆستا ڕاگه  ت بهبارهواڵێکی کورتیان سهکان ههڕۆژنامه
 .  وهپێشه تهچوونهگراف زیاتر نهرهک دوو پهیه هیچیان له

تڕۆژنامه  بیرمهله لهی  سه  5  نندهایمزی  مردنی  پێش  وهرهساڵ  ئێران  ک  پێشووی  زیری 
له'موهه بازرگان' داوای  بابهکه  ندیس میهدی  بنووسێت و  سه تێک لهسێک کردبوو  ر ژیانی 
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 رسات و ساڵێک بوو، له ڕۆژی مردنی، جا هه   ئاڕشیڤدا ڕایبگرن و له  ی لهوهبیانداتێ بۆ ئه
بکه کهڕۆژنامه باڵوی  دیارهوههندا  کارهئه  .  هه   م  خهبۆ  بواری موو  گرنگی  و  ناودار  ڵکانی 
گشتی  ڵکوو بهبه تهتایبه و ڕۆژنامهر ئهک ههکرێت و نهر و ئابووری و.... دهت و هونهسیاسه 
 . یههه م کارهیان بۆ ئهموویان ئارشیڤی هاوشێوهکانی ڕۆژئاوا ههن ئیعتیبارهخاوه نییهمهچاپه 

بی  دهر و ئهمێژوو و هونه ت بهبارهرگ کتێبی سهبه 6٠ سێک کهم خوارد کهوهتی ئهسره هح
 س لهچوار که بوایهده، بۆچی نهمانهکهلهبی گهدهکیان مێژووی ئهنیا یهو ته کوردی نووسیوه

بنکهچه ههند  تهی  و  ماڵپهلهواڵنێری  و  ئینتهڤیزیۆن  ژیننامهڕی  تێروتهیهرنێتیدا  بۆ  سهکی  لی 
اڵتی سهوواڵتی بێدهدووره  م لهکهرهک من و برادهسانێکی وه ستی کهردهبه   نهبنووسن و بیخه

 بردنی کۆڕی ڕێزلێگرتنی؟ ڕێوهک بۆ بهمایهبنه ی ببێتهوهبۆ ئه

ی مێژووی  . نووسینبی کوردییهدهکانی دوکتۆر مارف نووسینی مێژووی ئهکاره  ک لهیه  تاقه
میللهدهئه ئهبی  پڕ  کارێکی  زهتێک  و  نه  تهحمهرک  بهفهو  بڕوای  و  درێژ  شهسی  و  و هێز 

چهوشه  دهندسالهونخوونی  ئه ی  گه وێت،  بۆ  وهویش  که لێکی  کورد  مێژووی  نانه ته  ک  ت 
وهله شاعیرێکی  مردنی  و  ڕهدایکبوون  شێخ  و  نالی  و  خانی  لهک  و ردهپهزاشی  گومان  ی 

رگدا   به  7  ندی لهمهوڵهکی دهڕاند و مێژوویهی ڕاپهزنهمه و کاره. مامۆستا مارف ئهتاریکیدایه
ی کوردیش  جادی. ئێمهددینی سهالئهمر عهی نهکهری مێژووهواوکهته  کرد و بوو به  ئاماده

 بێت.  دا پێزانیمان ههیهورهگه رکهو ئهر ئهرانبهبهبێ لهده

لهانهنته بیر  من  مێژووی    که  وهمهکهده  وهت  بتوانرێت  ئێمه  دوای  سااڵنێک 
  مای ڕووداوه ر بنه سهبی لهدهکی ئهمێژوویه  لی کورد واتهگه   بی"دهئه  –تی  اڵیه"کۆمه گرنگی  

  ی دوکتۆر مارف ئاماده کهزنهمه  تی کارهیارمه  کانی مێژووی کورد بهتییهاڵیهسیاسی کۆمه
و بێ ئهو به  پێویسته  م کارهبێت بۆ ئهکی دهرهی سهی مامۆستا بێگومان پایهکهبکرێت. کاره

 ت.یهگونجان نههاسانی له میشیان بهبوو ئهواهه  زنهمه وتهسکه ده

ڕێز و سپاسی   وهیهم بۆنهدارین و بهزنهتباری دوکتۆر مارف خهمنه  رکهو کار وئهبۆ ئه  ئێمه
تی کاری  دواڕۆژدا گرنگایهی ئێستا، لهوهکاریی نهواشهڕای چهرهین. سه کهده  مانی ئاراستهخۆ

 وهی کاری لێکۆڵینهزنهمه  نگه و پێشهوێت و کورد ڕێزی پێویست لهکهردهمامۆستا باشتر ده
 گرێت. بی خۆی دهدهمێژووی شیعر وئه له

 دار زیندوو بێت!  زنهد دوکتۆر مارف خهلی کورتکێشی گهحمهیادی مامۆستای زه 
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7٠ 

 رگێڕان ژار و وه هه 

کتێبی "بۆکوردستان"   شێک لهبوو. بهستێکی بااڵی ههرگێڕاندا دهوه  مر لهژاری نهمامۆستا هه
  ی وانهئه که یاندووهری ڕاگهخوێنه به وهتاشهرهسه ر لهو هه کراوه مهرجهرخانی تهی تهکهه

 رگێڕاون.  وه

ینی کاتدا پڕمانا.  عه تام و لهرد شێعری بهسێ فه  له  ، بریتییهکهکانی ناو کتێبهمهرجهته  ک لهیه
رم  رانبهوت و کاتێ به کدا چاو پێکهیهرچاوهم له سه و شیعرهسڵی فارسی ئهوت ئهڵکههه  من به

 ی! کهتدارییهمانهئه م به ی و ههتوانا م بهمامۆستا برد، هه ییم بهدانان ئیره

 :کهسڵییهئه شیعره وهئه

 ابلهی میگفت آن شنیدم که

 پدر من وزیر خان بودست

 مم،نیست معلو باوجودی که

 آنچنان بودست خود گرفتم که

 بخورد  گه ای کههیچکس دیده

                                                                   عهد قدیم نان بودست؟  کاین به
               می کۆچی(شهی شهده می سهکه ی یه)ادیب صابر ترمذی شاعیری فارسی وێژی نیوه 

 :  کهکوردییه مهرجه ش تهوهئه

 یگوت قێ دهحمهدوێنی گوێم لێبوو ئه

 زیری خان بووگهم وه ورهگهباوه

 رموو رچی پێم وابوو زۆر درۆی فهگه

 ین درێژ وپان بووگهڕزکهبا فه

 می ده س گوو بنێتهکه دیوته

 ؟ نان بووگه میچهبێژێ ڕۆژێ ئه
                  ژاری موکریانی()کتێبی "بۆ کوردستان"، هه

دهوه کهک  وهبینرێت،  زانایانهڵک  ئهزاراوه  له  رگرتنی  تهردهی  کاری  و   مهرجهاڵنی، 
کانی زمانی کوردی و  زاراوه  زایی لهاڵم شاره، بهوهی بۆ مامۆستا هاسان کردۆتهکهوانبێژییهڕه
، ڕێ وجێیهاڵنی بهردهی ئهته زاراوهتایبه  تهم بابهبۆ ئه  ی کهگرنگه   و خاڵهست کردن به هه

بووه ئهده  له  کارێک  هاتووهست  نموونه  و  بۆ  الگهئه  و  وهسه پرهر  خهنێکی  من  ریکی ک 
 وت.کهدهرنهنجامیشدا سهئهبچێت و له کهلهسهتوانی ئاوا بۆ مهیده، نهترگێڕانی بوایهوه
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 ن ویزدم"  کۆچی دوایی "نۆرمه 

 ٢٢ /1٢٠/ ٠1٠ 

بهئه   جومعه  مڕۆ،  'نۆرمهکۆمێدیه  ت، ماعهوجه  ڕۆژی  ئینگلیزی  ناوداری  له نی  ویزدم'    ن 
"مهزیرهج بهی  مه  ن"  ئۆف  "ئایل  سپێررا.  جزیرهخاک  له  له  کهیهن"  بریتانیا  نێوان  ڕۆژئاوای 

جارێک   بۆی بچی. زۆرم پێ خۆشه   می یا فڕۆکهگه  بێ به ده  نی باکووریدا وبریتانیا و ئیله
 وێ. ن ویزدم لهر گڵکۆی نۆرمهسه وێت و بچمهڕێم تێی بکه

 تهما هاتوومهسینه   نین لهپێکه   لێوبهو    م بینیوهنهو کۆمێدیهند فیلمی ئهتییدا چهالویهمی  ردهسه   له
ر حوکم و گریان و گریاندن  سه ال هاتنهمه زانی، دواتر کهدهدریم نهم قهودهاڵم ئهرێ، بهده

!  تهحمهزه  ندهنینیان چه که پێ  هاسان و هێنانه  ندهڵک چه ، زانیم گریاندنی خه کاری ڕۆژانه  بوو به 
ئاوات    یشتن بهتیدانیان بۆ گهو یارمه  ڵکهتیش شاد کردنی دڵی خهسیاسه   شێکی گرنگ له به
یی و دڵخۆشی و بێ ئاسووده ییش بن. مرۆڤ پێویستی بهماڵهسی و بنه کهکان تاکهبا ئاواته -

موو شوێنێک هه   نین لهپێکهم به و ده   خۆشڵکانی قسهش خه ربۆیهو هه   یهتی ههفهم وخه خه
 ڵکن. ی ڕێزی خهجێگه

اڵم  به  یهکرمانجی خواروودا هه  ناوی "گریاندن" له  کرادارێک به  که  وهببوومهووردنه  وههیچ له
 نین، وهپێکه  یێنین: هێنانهعیباڕة ڕابگه   به   کهمکهبێ چه و ده  نیناندن" مان نییهکرداری "پێکه

 . بۆچی؟ نازانم. شنهو چهنین خستن، و شتی لهپێکه

قڵ و عه ر پێ خۆش بوو، "ویزدم" واته ن ویزدمیشم ههی نۆرمهی، من ناوکهرههونه له جگه 
ر ویستتان  گهژین، ئهبریتانیا ده  له  ئێستا که  کانم گوتووهمنداڵه  ند جارم بهیشتوویی. چهتێگه

ن، ختی باوکتان ڕزگار بکه ست "سوڵتان" ی بێ تاج و تهده  ه تان بگۆڕن و خۆ لکهبهقهله
لهتمهحه "ویزدم" بۆخۆتان هه قهن  لهڵبژێرن. ههبی  واتای هه گوێ خۆش دێت، هه م  و   یهم 
 بپارێزن!  رانهکاری که ڵکدا عاقڵ بن و خۆ لهناو خهبن لهجبوور دهمه کهی ناوهگوێرهبه

له و  ناو  لهقهگۆڕینی  هاسانه  ب  پارێزه  بریتانیا  لهو  دهماوه  رێک  بۆتی  خوله  پازده  ی  کدا 
  شێک له به  وهوتۆشی ناوێت. ئهت و دادگا وشتی ئهکی حکوومهیهگۆڕێت، هیچ ئیجازهده

ودوورکه ڕۆژئاوایه  کان.  تیهشیرهعه   ندهیوهپه  له   یانهساڵه  5٠٠-  4٠٠ی  وهوتنهدیموکڕاسیی 
ڵبژاردنی  بی "سوڵتانی" ههقهڵبگرێت؟ لههه وهکۆڵیهباری باوک و باپیری به وورهجبمنداڵ چ مه
نه تێدا  نهبووهمنی  باوکیشم  خوادهیویستووه،  سه ،  بێ  نووسی  سجیل  کام  اڵتی  خه  لیقهزانێ 

کردووه چه  به  که  باپیرمی  و  خهخۆی  بووه  نه  وهیاتییهرخێکی  نهسوڵتان  و    ،  سوڵتانخوا 
 وهر منداڵ و نهسهله  چ پێویسته ناپیرۆزه و ناوه! ئێستا ئهیشتووهکان پێگهسوڵتانه خێرێکی لهنه
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ی شاملووم و شیعره توڵاڵ خۆشتر ناوێت! ئهئایه  'سوڵتان' ی له  بمێنێت که  وهسێکهی کهتیجهو نه 
 و وشهر ئهبهر لهشی ههوهبیر مانهله  یهتی؛ واههزاشا گوتوویهڕه  ڕوو له  ، کهرهبهله  یان ساڵهده

 بێت:  کهناموباره

 آن کس که برای یک خانه در شهر و سه خانه در ده،  "...
 با قبا و نان و خانهء یک تاریخ چنان کند که تو کردی، رضا خان

 نامش نیست انسان، نه نامش نیست انسان، 
 انسان نیست، من نمی دانم چیست، 

 ..." جز یک سلطان
 

 ن: بکه  م لینکهیری ئهن ویزدم سهرمی نۆرمهڕێکردنی تهی بهبۆ دیتنی وێنه

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2010/10/101022_l41_norman_wi

sdom_funeral_album.shtml 

 
  

7٢ 

 

  الهووتی کرماشانی وحیجاب

وێنهئه دوو  وهماڵپه  له م  یرهسه  م  کام"  دات  "هزل  دووههله  که  رگرتووهڕی  میاندا ژێر 
                                          :      نووسراوه

 چۆن خواردن بخۆن!" مانه"بڵێی ئه    
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*** 

بێتهردههه ژنان  حیجابی  باسی  "الهووتی   م  وێژ  فارسی  کوردی  شاعیری  یادی  گۆڕێ، 
و ڕقی لێی   ماندوو بووه  وهی حیجابی ژنانهکێشه  موان بهههزیاد له  که م  کههکرماشانی" د

من ناوم   زنه، که مه  و شاعیرهنێین ڕێزی ئهداده  یهو دوو وێنهالی ئهکان له. کاتێ شیعرهوهبۆته
کن  یهڵبژاردههه   وهی خوارهوانهئهبێت.  ر چاومان زیاتر دهبهی دۆڕاوی کورد!" له"هێلکه   ناوه
 رگیراون: شیری' وهد بهحمهی چاپی 'ئهکهدیوانهکانی الهووتی، لهشیعره له

 

 پس کی تو این نقاب زرخ دور میکنی؟             کی ترک این اسارت منفور میکنی؟ 

 آن ستمگر مغرور میکنی؟  ثابت به   بامرد همسری تو، کی این حق خویشرا          

 بندگی زور میکنی؟   به   تمکین چرا به  مردان قیام کن!               برضد خودپرستی

 مجبور میکنی؟  تیرگی زچه زن را به ای پادشاه پارس! در این عصر روشنی        

 . در گور میکنی.. را همه زنهای زنده در چادر سیاه             تو! که تف بر سلیقه

  

 بی آبرو مکن  مارا میان جامعه  رو مکن!       را به زین بیش این نقاب سیه

 جانا، زبازکردن رو، هیچ رو مکن ای هنوز     تو درپرده شرم آور این بود که

 این زشت خو مکن!  گفته  هیچ اعتنا به  گر           ای و شیخ بداخالق، حیلهتو ساده

  

 بحث از نقابت آمد و بی آبرو شدم م         هرجا ز حسن روی تو درگفتگو شد

 روشنائی بیشتر دارد، نمیدانی مگر؟  ماه بی حجاب        رخ مپوش ای دختر ایران که 

  

 آزاد شدند همچو مردان،        دختران ازبک     .....آنروز که
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 زان چادر چون سیاه زندان   شد گفتگو، ای نژاد مزدک،          

 از ذکر اسارت تو، چندان        ان و من تک    شادم مردم همه

 یک بود و هزار گشت دردم!         کردم     گریه شدم که شرمنده

  

رخساره   الهوتیا! بگوی بمن دختران پارس      ز  ننگ  نقاب  این    کی 
  واکنند؟ 

چه      در شریعت خوبان حجاب نیست      باآنکه  برای  مرا  حجاب    یار  از  شرم 
 نیست؟ 

  

 گوتوون!زمانی زگماک نه ی بهپڕواتایانه و شیعرهالهووتی کورد ئه وهداخه به

 
73 

 

  تی ئیسالمی!داڵه عه 

یان  ی ئێران پێێشوێنی دیکه  ی لهتییهداڵهو بێعه. ئهالکانهکوردستان وواڵتی داگیرکراوی مه
 رموون: ن. فهیکهوێ دهکرێت، لهنه

  

تاران    " یان لهسرین ستوودهرگ خاتوو "نهجهری ئازا وبهپارێزه  کهیهماوه   :تاران  له  .1
ری  ، پارێزهبۆ ئازادکردنی. خاتوو ستووده   یهڕێوهینێکی جیهانی بهمپهو وا که   گرتووه

زیاتر   وهتاران له  الکان لهمه ند کوردیش.  چه   وانهو له   ند زیندانی سیاسی بووهچه
 شتوانن بچن. ترسی بیروڕای گشتی نا پێشێ و له تهچوونه نه

ر  کارکردنی دوو پارێزه  له  رگریی کردووهت به حکوومه   :ربایجانورێزی ئازه ته   له  .2
مه"نه   واته "عه قی  و  جهحموودی"  کهبباس  وه  له  مالی"،  دا  تی  کالهڕابردوو 
مههه بزووتنهدهڵسووڕاوانی  نهوهنی  ئازهوایهتهی  لهربتی    ستۆگرتووه ئه  ایجانیان 

 وداکۆکییان لێکردوون.  

ری زیندانیانی سیاسیی کوردیان بر"، پارێزه سروڵال سه مر "نهنه    کوردستان:  اڵم له به  .3
دهشانۆسازییه   به لهکی  و  ترومبیلهڕێگه  ستکرد  پێکدادانی  ئینجا کوشتوه  وهی   ،
بهده مباره  ستێکیان  هێناوهڕیشی  نه  کیاندا  میوان  لێ  مێشێکیشیان  لێرهبووهو    له    ! 

 بیروڕای گشتی.  نهن و گوێش نادهشیکه لوێت، دهده یان بۆ تانهو جینایهکوردستان ئه

 ت!شهتی ئیسالمیی دوو ئاتهداڵهتوڵاڵ بۆ عهنابی ئایهمری جهنه .4
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  ی گومان لێکراوڵگه به 

 ک بوو گوایهیهیل بۆ ناردم. نامهئیمه  کی بهیهنامهڵگهرێک کۆپی بهوتووی ڕابردوو برادهحه
ست  ی دهئاماده  کی سوپای ویستووهرارگایهی قهرماندهفه   تی و لهسیویهیی نووتوڵاڵ خامنهئایه
 کاروباری عیراق بێت.  ردان لهتێوه

ستکرد شتێکی ده  دا، به کهرمانهتی فهراحهشێوازی نووسین و ڕاشکاویی و سه   م، به کهڵگهمن به
کان  کوردییه فیزیۆنهلهته ک لهیتم یهو دمان شه هه وهداخه  . بهدایهو سازکراو زانی و گوێم نه

 فیزیۆن! لهی تهفحهر سه سه ی پێ دا و هێناشیهکانیدا ئاماژهواڵهی ههرنامهبه له

 ستهده   زیاتر ووشیار بن و بزانن ڕژیم به   وهلێک لهبێ گهستانی مێدیای کوردی دهدهکاربه
کات و ده  اڵنهپهچه  م کارهکانی کورد لهرییهبهزگا سیاسی و خهسد و بۆ سووک کردنی دهقه

ندێک  ستی هه ده  خاته ی ساخته دهڵگهواڵ و به سد هه قهستهده   ڵک بهڕ کردنی خهبۆ بێ باوه 
 .  وهنه توانن باڵوی بکهو ده یههه وهمیدیای ئوپۆزیسیۆنه ندییان بهیوهزانن پهده که وهسانه که

 بێ بژمێری!  ردهشیش بێت، ددانی هه سپ با پێشکه ا، ئهدمهردهم سه له

 
75 

  

 پیالنێکی دیکه 

تی  تی ئیتیالعاتی ئێران گوتوویهزاڕهکاندا بوو وهواڵنێرییهواڵی هههه  مڕۆ لهئه  4/11/2010
شاری    ش لهندییهیوهو په ئه  بووههه  وهلهکۆمه  ندیان بهیوهپه  که  ریوان گرتووهمه  سی لهچوارکه
کوردی دانیشتووی بریتانیا  رێکی  نابه په  رمانیان لهفه   کهسهاڵم چوار که ، به گیراوه  وهسلێمانییه

 ؟ وهر چییهسه  و جاسووسی بریتانیاش بوون! چی به رگرتووهوه

مێکی شێوێت و نازانێت چ بکات. سیستهری لێ دهسه  س نییهکهر تاکههه  وهڕاستیدا، ئه  له
 رلێشێواوی بێت.  خۆشی سه توانێ تووشی نهسیاسیش ده

ئادوو ڕۆژ پێش ئێستا سه فایو" ی بریتانیا گوتی ئێمهرۆکی "ئێم  ر سه  جاسووسیمان له  ی 
اڵمێکی  ی وهوهتی ئیتیالعاتی ئێران بۆ ئهزاره. ئێستاش وهکانی ئێران" کردووهکییه"ناوه   رنامهبه
ر بهو له   بووه  وهڵهکۆمه  ندیان به یوهپه  ریوان گرتووهمه  ڵێ چوار کوردم له، دهوهوی دابێتهئه
 ش بوون! وابووجاسووسی ئێوهژی، کهبریتانیا ده ریان لهسێکی خزم یا برادهی کهوهئه

، ساڵ و نیوێک پێش  ژارهو چوارە هه و ئه  تی شتی وا نییهیاندنێکدا گوتوویهڕاگه  له  ڵهکۆمه
 ئێستا گیراون. 
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یکات؟ اڵم بۆچی ده ه ناکات، ب  قهلهق مهلهو حه ڕ بهس باوهزانێت کهکۆماری ئیسالمی خۆی ده
له  یهوهر ئهی ههکهڕاستییه "ئێران گهرمایشتهفه  ی وورده  66شی  به  وا  بهکانمدا گوتم:   ڕ 

ک شت بۆ یه  و شێروڕێوییهموو ئهالکان ههفرۆشێت". مهرێمی کوردستان دهتی ههحکوومه
لمالیکی  مانی عیراق پشتی نوری ئهلهرپه  رانی کورد لهرێم و نوێنهتی هه: یا حکوومهوههێننهده

ن! بکه ی ئێران ئامادهوه ڕووبوونهزیر، یا خۆیان بۆ ڕووبهک وهرهسه  ن ببێتهبده بگرن و ئیجازه
بێنه ده  ئاو  دهو  بشۆ.  نهست  بهوڵهده  نا  گوێی  بریتانیا  ههتی  وهووتهو  نهده  یت  و   بزوێت 

  وه ساڵ و نیوێک پێشترێشه  ر لهگهت ئهنانهته  -ریوانی  هکات چوار کوردی مڕ دهسیش باوهکه
ی  رنامهبه  وهورامانهریوان و ههی مهموو کێو وشاخهو ههپشت ئه  بووبێتن، بتوانن لهزیندان نه  له
رێکی دانیشتووی  نابه ی پهڕێگهن و لهنز و بووشیهر کۆنتڕۆڵ بکهتهقوم ونه  تۆمیی ئێران لهئه

بێ ر ئێران بکات ده سه   وێت جاسووسی لهک بیهزگایهو ئێم ئای فایو! دهن بهبیده  یاوهبریتان
بۆ    یهرهمهسه  و شێوازهئه  بێت کهقڵی ههتی ئیتیالعات عهزارهرپرسانی وهدرایی بهقه  ر به هه

 ڵبژێرێت! ی ههکهکاره

 . ونی خراپیان بۆ عیراق و بۆ کوردستان دیوهالکان خهمه
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 می جاهیلی" و قورئان رده شیعری "سه 

  

 وتارێکی زانستییانه 

. کاری زۆری  رنجڕاکێشهکی سه یهوه. لێکۆڵینهوهڵوێست دا خوێندهڕی ههماڵپه  م لهتهم بابهئه
، وهتهشیعری پێش ئیسالم هێناوه  کتی لهندێک فهنیا هه ، تهداوهنه  وهڵکهڕی ئایینی خهر باوهسه   به

 !  بووهڕاستیشدا وا نه ه ت" و لمی "جاهلییهردهڵێن سهبی موسوڵمان پێی دهرهعه  که

فهگوێرهبه ههکتهی  ئایهکان  دهندێک  قورئان  وهقاودهتی  عه  کق  شاعیرانی  بی  رهشیعری 
 ری ئیسالمن.  مبهت' ی پێغهعوهمی ئیسالم و پێش 'دهردهسه 

سێکیان تێدا  ڕی ئایینی کهکی باوهتییهلمێنراون و هیچ دژایهسه   ڵگهبهکان به دا، قسهکهووتاره  له
 ربگیرێن:  وه وهدڵفراوانییهبێ بهش دهربۆیهنابینرێت، هه

 : یهکهلینکی ووتاره وهئه

  

http://www.helwist.com/Xeber/10/17%20%2010%20%20Sher%20l

e%20Qor,an.htm 
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 وه رهدهیمانیی کوردستان هاتهی هاوپهلیسته گۆڕان له

گه  2010/ 10/ 29  نیگهمن  ئهلێک  کارهرانی  لهکهنجامی  کورد  ئه   م.   مڕۆی  بارودۆخی 
 کات. سووکی ده کییهرهم دووبه، ئهنی قورساییهعیراقدا خاوه

پڵی  پان و تهناو گۆڕه  وههمیسان هاتبێتنڕی نگریسی براکوژی ههوانانی شهچێت پاڵهوا پێده
 ڕ بکوتن. شه

ژێر گوشاری بیروڕای گشتیدا بیری 'کوردکوژی'  ناچاری و له  ند ساڵێک بهی بۆ چهوانهلۆ ئهگه
دات  یان پێدهتانهرهو دهلۆ کورد ئه؟ گهوهتهکار بوونهست بهنوێ دهرلهر تاق، سهسه  یان نابوه

 ن؟  ل بکهخوێنی الوانی گه و یاریی به وهسوون بێننهڵهنوێ ههرلهسه 

 رڕێ.  سه مان دێتهورهترسیی گهڕێت، مهی جاران بگهمان پاژنهر هه سهرگا لههێڵین دهبا نه

 ین. که، ئینجا شتی تر! تکاتان لێده وهکگرتنهیه
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 ش، کاک پشکۆ! نگاوێکی دیکه هه 

  ت له مانهئه  دین' م بهجمهیاد" نووسینی کاک 'پشکۆ نهزموون و  می کتێبی "ئهکهرگی یهبه
ن، سه ی ڕهی جوان، وشه هێز،ڕستهمی بهڵه. قهوهرگرت و خوێندمهویست وهرێکی خۆشهبراده

ژوور   ناوی گوند و چیا و ڕووباری کوردستان و له  ک لهنسیکلۆپێدیایه، ئهزمانی شاعیرانه
تی حزب و تاقم و گرووپ.  روێشایهده  خۆ و دوور لهربهک سهیها ڕادهڵوێستی تهه  ، وهمووانههه
 .  و کتێبهیشتنی منن لهتێگه وانهئه

ی  وهگێڕانه هێشتا له ی کهمهودهو تا ئه کهمی کتێبهکهی یهنیوه ت لهتایبه ر، بهزمانی نووسه
یارانی  ڵ نهگهرت و تێکگیرانی فیزیکی لههتی کرپرسایهرکی بهاڵوی ئهکاندا تێکهرییهوهبیره

یی پێ  ئیره  یی زمانهو ڕازاوهدات. من بۆ ئهشانی شیعر ده   و شان له   ، سیحراوییهبووهنه  ڵهکۆمه
بهبهده ئهم!  دیاردهاڵم  نهبه  یهم  نووسهوهله  بووهرگر  بپهی  بابهسه  رژێتهر  سهر  کی  رهتی 

بۆچوونی من    و به  ڕی براکوژییهحکووم کردنی شهقاودان و مهویش لههئ  ی، کهکهنووسینه
 .  بووه وهر ئهش هه کهکی نووسرانی کتێبهرههۆکاری سه

 : ش نموونهوهئه
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خوێنی براکاندا    ڕا و لهڵگهش ههکی براکاندا ڕهڵی چهدووکه  کدا لهیهئێواره  "گوندێک له
ی مندااڵنی  وقریشکه کان، تووک و نزای ژنان، زووڕهنگاوتهی ئهسوور داگیرسا. هاوار و ناڵه

 ( 77)ل. رڕێژ کرد." ڕ وبزن ئاسمانیان سهی مهو قاڕه شچوو و باڕهترههه

و    ڵهوان )]كۆمهوئه  بوو. ئێمهپروون دههات هه ستهاڕێکدا ڕۆحم دهرداشی ده نێوان به   له"من  
دا گوناه بووین." )ل.  خی کوردکوشتنهو دۆزهموومان لههه  بوو! ئێمهپارتی[ چ تاوانێکمان نه 

155 ) 

له دهماوه  "من  پێشمهی  تهیهرگهساڵی  خۆمدا  یهتیی  نهنیا  جووتیارم  نگرانی  الیه)به  بینیک 
  وه ی نێو بزووتنهکانی دیکهنه ت و پاشتریش الیهققهموه  ڕی قیادهشه  وهدڵه  له  (، کهوهتیشهکیهیه

 ( 51یان پێ خۆش بێت." )ل. کهکدارییهچه

کوشتنی    دیت بهک جووتیاریشم نهکتر کوشتن من یهڕی یهدرێژایی سااڵنی شاخ و شه   "به 
 ( ٢٠٢نێکی کوردکوژ دڵخۆش بێت." )ل. وتنی الیهرکهکورد و سه

تی و  کیهتی و پارتی، یهکیهڕی یهشه ییدا وێنهکهمی کتێبهکهرگی یهبه دین لهجمهپشکۆ نه
ت نانه ددام و تهتی و ڕژێمی سهکیهتی و ئێران، یهکیهتی و شیوعی، یهکیهسوسیالیست، یه

کۆتایی    ، ئینجا لهوهتهکێشاوه  مزوڕازی شاعیرانهڕه  کی پڕ لهزمانێ  ی بهڵهتی و کۆمهکیهیه
 : کردووه تێئۆریزه یهم شێوهتی نیشتمانی بهکیهڕ یهمهدا بۆچوونی خۆی لهکهکتێبه

پێی ڕۆژگار  و به   کورتبینانه  بوو که  رچڵه سه   سیاسییه  و هێزهتی نیشتمانی کوردستان ئهکیه"یه
هێنا و ئاکامی خراپیان کورتییان ده  میشهتی ههکیهکانی یهسیاسییه  . تاکتیکهکردتی دهسیاسه 
 ( ٢44)ل.وه. وتهکهلێ ده

ی  الل، قیادهخسی مام جه شه   ییانهزهکان بێ بهڕهدرێژایی دێڕ و الپه ، بهیهخنهی ڕهتیژ  و تیغه ئه
سوسیالیستهتهقهموه پارتی،  حزبی،  و  شیوعی  حزبی  ئێران...    کان،  کوردستانی  دیموکڕاتی 
ی باشوور  ڵهالی کۆمهمتر بهاڵم کهخات، به ردهکانیان دهتهی سیاسهوهدڕێت و دیوی ناوهڵدههه

ر ینی نووسهر زهسهوتۆی لهچێت. فانتیزیای بیروبۆچوونی ماویی کارێکی ئهاڵتدا دهو ڕۆژهه 
رگیز (، ههبۆنموونه  ٢14کانیان )ل.  نی کارهدێک الیهنههگرتن لهخنهڕای ڕهرهسه   که  ،کردووه

به لهواوهتهناتوانێت  حزبایهزمهمێرده  تی خۆی  و چهی  وخۆشهتی  ئهکداریی   ودوانهویستیی 
له  دوور  و  بکات  'تههه   ڕزگار  'الیهعهموو  ێکی  تهللوق'  باوهنی'  به نیا  خه   ڕ  و  ڵکی  خاک 

سه وساوه چه ببێتهکهاوهداگیرکر  رخاکهی  و  بهێنێت  گه  ی  ی  به"ڕووناکبیر"    عبیره ته   ل 
لهبه  ک کهیهدیارده  –ی  کهئوروپییه یدا، بۆ ندێ پارچههه   ت لهتایبهکوردستان و به  گشتی 

دهده ناکهرمانیش  بۆگێڕانهست  پشکۆ  زمانی  ههوهوێت!  خه  ڵهی  کۆمهو  لێک  گه  ڵهتاکانی 
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زمانهله  جیاوازه بۆ  یو  یه  وا  کردنی  قیادهکیهڕووماڵ  و  به  تهققهموه  تی  کانیان رپرسهو 
 شێنێت.  لهقهیگێڕێت و مووی پێ دهده

و دیو بگرێت هیچ  مدیو یان ئهی ئهڵهکۆمه  له  خنهم ڕهر هان بده وێت نووسه م نامهیهم قسه به
لهیهکێشه نییهگهکیشم  هیچکامیان  ئهڵ  یا  هه گه،  نییهمهر  زیاتر  لهوهله  ،  وا  حزبی گهی  ڵ 

ی وا  یهێکخراوهو ڕوان ئهک لهو یه  مهی کوردستان ههکانی دیکهدیموکڕات و ڕێکخراوه
له ماوه  19٨٠و    1979ساڵی    خۆم  بۆ  له  17ی  دا  کهگهمانگ  فیدائیانی    واته  -وتم  ڵیان 

خۆ" و دوور  ربهها سه ی ڕهشێوهبیرێکی "بهی ڕووناکوێت بڵێم جێگهمهنیا دهت. تهرییهکسهئه
 !  ڵگای کورد دا خاڵییهکۆمه له  ندهکی حزب و ئایین، چهنگرییهموو الیههه له

ناوهفهباسی سهک لهپشکۆ، وه بۆمان دهری  هاوڕێیانیدا  "بێوران" ی خۆی و  ، وهگێڕێتهختی 
و   تیدا ڕچیوهرمای حزبایهسه   ووناکی، له ئاوایی و ڕ  یشتنهنگاوێک پێش گه ند هه ش چهلێره
بهچه لێرهستووه قی  وه،  ئهش  ههک  بهوێ،  خۆی  ناتهر  سهوهواومانهرپرسی  تی! یهکهرهفه ی 

 بکات، خۆی چی؟ وهست به توانێ ههر دهخوێنه

 م. کهی کتێبهکانی دیکهرگهی بهوهزرۆی خوێندنهتامه

 
 

79 

  

 رسی ئابووری! ده 

  

ژنی جل ، جه الوهمه  الوهژنی هه ژنی هالۆوین بوو، جه ئوروپا جه  مڕۆ لهئه    31/10/12010
 باغی!  قهی شهکهژنی کوولهران، جه سک و داسی جادووگه ژنی گه، جه رهمهرگی سه وبه

اڵی  مند  ش بهندوباوێکی کوردیی خۆمان. دڵنیام ئێوهبیری به  وتمهی هالۆویندا کهکهکووله  به
 : و گوتووتانه بیستووتانه

 که؛قوڵتی کووله، قوڵتهکهماڵی جووله چوومه

 نی؛مهقوڵتی سهنی قوڵتهرمهماڵی ئه چوومه

 نگی یاسین و قوڕئان! ماڵی موسوڵمان، ده چوومه

زانم: دراوسێ  اڵم ئێستا دهکرد، به دهست پێ نهدا ههو سێ ماڵهنێوان ئهکم لهمنداڵی جیاوازییهبه
  وه کانیان بێننهدابوون پێخۆرێک بۆ منداڵهوهبیری ئهله  تاوهرهسه ر لههه  کانماننی و جووه رمهئه

تێربکه به ماڵێ و زگیان  ئێمهن،  باوکی  ئهئیمان، لهن  ی خاوه اڵم دایک و  بابۆڵهوهجیاتی   ی 
 !   گوێدا خوێندووینتمیان بۆ کردووین و یاسینیان بهستمان، خه ده نهنانێک بده
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نهی خومهئه "ئابووری هی گوێدرێژهینی  قابیلهیگوت  له  ئێمه  "؟     هیچ وپووچه   و شتهبیر 
 ین! ک بکهیههلیلهین تهچو، نهجیاتی ئهوه و کاتی خۆمانی پێ بگرین؟ بۆچی لهینهبکه 

  

 
 

٨٠ 

 ی کوردستان  وزه و سه   میوه 

 نا ندهکی لهیهپیشانگه له

  ٢7ندا )نده( ی له1"ئێکسێل")  مساڵ لهی ئهوزهو سه  ی میوهیێنراوی پیشانگهی ڕاگهرنامهبه  له
وت رێمی کوردستان کهتی هه ی حکوومه شی غورفهبه   (، چاوم به ٢٠1٠ی ئوکتۆبری    ٢٨و  
به  که گوترابوو  میوهرههتێیدا  سه  می  کهوزهو  کوردستان  شهبه  وتۆتهی  تی  ریکارچاوی 
جیهان  بۆ ناساندنی کوردستان به نگاوێکی باشی ئابوورییههه وهبریتانیا. ئه ی کڕیار لهورهگه

  له   وهم خوێندبووهواڵێکی دیکهکانی. پێشتریش ههکشتوکاڵییه  مهرهه ها بۆ فرۆشتنی بهروهو هه 
وشی و پاکیدا بێ خه  له  نگوینی کوردستان" که گوایه"هه   ت به بارهڕێکی کوردیدا سهماڵپه
 .  وهمی جیهانی هێنابێتهکهی یهپله 

دی سعهڕێزدار "ئه  . لهیهکانی جیهانیان ههبازاڕه  ڕووی چوونه  می کشتوکاڵیی ئێمهرهه لێک بهگه
بیست کهسیڕاجه م  نهساڵێکیان جه   ددینی"  قهقشبهنابی شێخ عوسمانی  ی  ک میوهیهرتاڵهندی 

"د باخی  هه ووڕوه جوانی  ی  داوه"  که ئه  تهورامانی  و  لهو  تر  بنهئه  سێکی  ی  ماڵهندامانی 
ئهقشبهنه بۆ  بهوهندی  بیبه  ی  "فهدیاری  بۆ  دیبا" ژنی محهڕهن  پهدڕهممهح    وی له هلهزاشای 

  کان یی میوهورهیی و گهجوانی و ڕازاوه  ح چاوی بهڕهیگوت کاتێ فهد دهسعهتاران. کاک ئه
 وانهم هاتبێت، پاشان گوتی ئهرههکوردستان به  کرد شتی وا لهدهڕی نهتا باوهرهوت، سه که
  که میوه  رتاڵه، من قهیهوروپا هه شوێنی ئه  فاڵنه  له  کی میوهیه، ئێستا پیشانگهوهبمێننه  یفن لێرهحه
به ده به ست  بهده  فڕۆکه  جێ  بۆ  تایبهینێرم  بهشی  لهئێرا  ت  لهبا هه   کهپیشانگا  ن  وێ  مووان 

 !   وهمی ئێرانهرههناوی بهبه بیبینن. دیاره

 ڵێنێت. رههڵگای جیهانیدا سهکۆمه خۆیی زیاد بکات و لهڕبهباوه وورده بێ ووردهکورد ده

 ڕی ئێکسێل: ماڵپه وهئه

http://www.excel-london.co.uk/whatson/events/217/ 

  

دهگه)ئهوێدا  له  مابێت(،  بچیتهر  بهسه  بێ  پیشانگهر  میوهشی  سه  ی  له وزهو  جیهانی    ی 
  ، واته: کهڕهڕاستی الپهستهده

World Fruit and Vegetable Show 



 وردە فەرمایشت !              159
  

 

 ڕێی بۆ: ، بگهلف و بێی ئینگلیزی داڕژاوهپێی ئه به یدا کهکهرنامهلی بهدوهجه ئینجا له

“Kurdistan Regional Government ”  

 _______________________________________ 

1.World Fruit and Vegetable Show, Excel, London 
 
 

٨1 

 
 وتووێژ  

ووتووێژێکی کورتی  ئه  4/11/20190 فارسی  سی  بی  بی  ڕادیۆ  لهخوله  5مڕۆ  ڵ  گهکی 
کان" بوو، ومییهقه  مینهیانگوت "کۆماری ئیسالمی و کهوان دهک ئهکان وهتی قسهکردم. بابه

 زانم. کان' ی دهییهوهتهنه مینه'که من به که

ریکی  ک خهیهشێوه چی بڵێم و به وهکردههد وهپێیان گوتبووم، بیرم له که وهڕۆژی پێشتره له
کاری  و ئامادهیشتم پێویستی بهدا تێگهکهکاتی ووتووێژه اڵم لهکردن بووم بۆی. به خۆ ئاماده

ی کۆماری ئیسالمی  وهت و کردهر باسی سیاسه ی ههوهر ئهبه، له بوهنه   و خۆماندوو کردنانه
ر ڕاستن، مووی ههبیڵێی، هه  وهبیرت دێتهرچی وهو هه  ێنیتوانی چاوت بقووچگۆڕێ، ده  بێته
 ک کۆمار!  رهک سهبێژێکی ڕاستگۆی وهر قسهگه، مهوهرچیان بداتهرپه سیش ناتوانێ بهکه

  

٨٢ 

 عیراق:   رکێی سیاسی له نجامی کێ به ئه 

 ڵکی عیراق. خه   –   1مریکا  ئه   –  ٢ئێران  

بێنهچه  دوای   11/11/2010 کێشه  رهوبهندمانگ  هه  و  لهو  و  ووتووێژ  و  نجامی  ئه  را 
بهکانی ههدانیشتنه ئهولێر و  دا،  نوێنهنجومهمڕۆ ئهغدا  عیراق دهنی  پۆسته رانی  بۆ سێ    نگی 

پشتگیری    وهن ئێرانهالیه  له  که  - تی دادێی عیراق دا و نووری مالیکی  وڵهی دهکهکییهرهسه 
ک کۆماری عیراق  رهک سه بانی وهالل تاڵهزیری عراق و ڕێزدار جهک وهرهک سها وهکرلێ ده

ر سه   عیراق، له  کانی ئێران لهتهنگرێکی سیاسه دۆستێک و  الیه   واته  وهست نیشان کرانه ده
تی هرۆکایالویش پۆستی سهیاد عهو ئه  لعیراقییه' ی ئه. 'کۆتلهوهپۆستی پێشووی خۆیان مانه

کان  ڵبژاردنههه  ، خۆیان لهم کاتهبوون و تا ئهپێی ڕازی نه  که  وهرانیان بۆ مایهنی نوێنهنجومهئه
 و گۆشتهوه و لهدا مایهگۆزهستیان لهگشتی ده  ڵکی عیراقیش بێت بهی خهوه. ئهوهتهکێشاوه
 ! بڕانه م دڕا، هیچم پێ، کاڵهبووسیب نه نه هیچیان به قوربانییه
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 درۆ باسیان له   ڕاست یا به   کان بهمریکییهمریکا بۆ عیراقدا ئهکانی ئهتای هاتنی هێزهرهسه   له
شق بۆ  رمهسه   بێت و ببێته   دا نموونهکهناوچه   له  کرد کهشێوازێکی دیموکراسی بۆ عیراق ده 

ڕۆژهههه دیموکڕاتی  نا  وواڵتانی  ناوهموو  ئهاڵتی  خهڕاست.  پاڵوهیاو  گه  ڵ    یشتۆته ئێستا 
نادیموکراتیترین شێواز   در و به دا سه خواستی ئێران و موقته  کان بهڵبژاردنهی ههوهنجامی ئهئه
کار  کتر بهکرێن و تێیدا فێڵبازی و پاشقولدانی یهش ده دابه   وهرهسه  کان لهببرێن، پۆسته  ڕێوهبه
 !شاوهسی لێوهکهتاکه ک بهنه 'لیسته' نگدان بهشتدا: ده کنجامی یهئه مووی لههێنرێت و ههده

ڵکی موو خهی ههوانهپێچه  قام، به رشه ڵکی سهخه  ری ئاسایی ونگدهدا، ده نگدانهده  و شێوهله
تکاریی کاندیداکان  فاداریی و خزمهی وهس و تواناکانی و ڕادهکهتاکه نگ به ده م جیهانهئه

  کی پێچراوهیهو بۆخچه   ک پرێسکهوه   ن کهدهک دهیهلیسته  نگ به ده  لکوو کوێرانهن به ناده
ئاگای لهکه نییهکهرۆکهناوه  س  لهوانه. زۆرێک لهی  وا  'لیستهڕێگه ی  ڵبژێرراون،  ' وه ههی 
ئێران و  ژیاون، جا له  وهرهدهساڵ له 3٠یا  ٢٠بوون و ت دانیشتووی ناوخۆی وواڵت نه نانهته

ئه یا  بێت  لهتورکیا  ئهئه  وروپا.  کهنجامدا،  شارهشێوه  به   سانه و  پێویست  بارودۆخی  ی  زای 
نین به  وهنزیکه  ڵکی خۆجێ یی لهو خه   ناوخۆی وواڵت  نازانن.  دهناناسن و  وئازاریان  رد 

لهته  وانهئه یهبهنیا  لهر  هۆکار  'کۆتلهالیه  ک  و  حزب  کهن  الیه  وهیانه'  نگریی پاڵێوراون: 
ن و توند و تیژ کهی دهکهۆکهر و سه بهڕێوهو به   وانکهی ئهحزب و ڕێکخراوه  یمارگیرانهده
 ستن! وهدا دهکانی دیکهنهر الیهرانبهبهله

له نانهته   وتووهدواکه   و شێوازهئه ئێرانیشدا ڕهنادیمۆکڕاتترین وواڵتانی جیهان وه   ت  چاو ک 
 ر بههه   کهڵکهن، هێشتا خهکهده  ک ئامادهیهئێران لیسته  کان لهر حزب و تاقمهگهاکرێت، ئهن

ئهکهتاکه ناو  لیستهسی  دهده  یهو  نهدهنگ  بهن  به   کهپرێسکه  ک  له'ژماره  و  له یه  '!    کێ 
نی  خاوه  اری پێشوو، بوو بهک کۆمرهنجانی سهفسهمانی ئێراندا هاشمی ڕهرلهکانی پهڵبژاردنههه
دهکه لیستهمترین  ناو  هه   کهنگی  لهوهبژێررایهڵنهو  به،  له کاتێکدا  زۆر  لیسته هه  شێکی    مان 
له. 'ههوهلبژێررانهنگیان پێ درا و هه ده عیراق  ناوه  ڵبژاردن' ی  و  ئێرانیش    رۆکدا لهشێواز 

 . وتووترهپاشکه 

کان نهڵبژاردهو هه  ر کوردستانیش داناوهسهی ناو عیراق شوێنی لهشتییهگ   وتهو ڕهئه  وه داخه  به
  به   که  لتوورێکی نادیموکڕاتی دروست کردووهکه م کارهڕۆن. ئهمان ئاقاردا دههه  وێش بهله

ناسکترین   ی 'گؤڕان' لهمساڵ لیستهی ئهوه ی بوو بهکهنجامهستی پێکرد و ئه فیفتی ده  –فیفتی  
 و ڕوو لهکوردستان    وپشت  له  وهیمانیی کوردستا ن جیا بووههاوپه  رودۆخی سیاسیدا لهبا
ددام کۆن ی سهکهی ماچهوهک ئهوه  –غدا ولێر چوو بۆ بهجیاتی ههندیی حیزب، لهوهرژهبه

 :وهنهی بکهوێ تازهمان بیانهبووبێت و ئه
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 ت باقی"!م سوحبه "بڵێ یار باقی و هه 

ی  رانهو نوێنهشێک لهت به نانه وری بینی و ته' دهڵکوو 'لیستهڵک به ک خهدا، نه زهناحه  و بڕیارهله 
ی  ڵ پاشماوهگهناچاری لهبوون، به ڕازی نه  ڵک کردنهخهو پشت لهخۆیان به  ی گۆڕان کهکۆتله
بێ ئهک ئهغدا و وهبه   کان چوونهرهنوێنه بۆ؟ لهوهڕانهنجامیش گهوان  ئهبه.  ندامی  ی ئهوهر 
و    وهتوانی لێی جیا ببیهڵاڵ ناعازهمه  که  ها پیرۆزهعیراق شتێکی وه  له  ' بوون و لیسته'لیسته

سه ده هه ربهنگی  خۆت  تهخۆی  هه نانه بێت.  ڕاست  ئهت  یهر  لهمڕۆ  لیستهئه   ک  ی  ندامانی 
بێ پرس و   به کهکۆچی دوایی کرد و لیسته کاک سامی شۆڕش،  –یمانیی کوردستان' 'هاوپه

دهحهسڵه مه کهنگدهتی  دیکهران  لهسێکی  ئه  ی  مڵکایهشوێنی  دانا،  خانووبهو  و    رهتی 
 ل! ریی گهروهت و سه ڵێن ئازادی و دیموکراتیهده وه. بهدووکانیش وانییه

به  ئێمه ههته  پێویستمان  دیموکڕاسی  بهیهمرینی  لهڕێزگر  ،  تاکه  تن  نهکهمافی  بهس،   ک 
  ته دیموکراتیه  یی دژ بهنگی پرێسکه' و دهکان. 'پرێسکهوت لۆی گرووپ و تاقمهی حهپرێسکه

ر خوری  رق ناکات. عیراق با ههتی بێت یا هی پارت و گۆڕان و ئیسالمی، فهکیهجا هی یه
ی  سهرهزرێنین و کهت دابمهیموکڕاتیهساسی دناو خۆماندا ئه  توانین لهده  خۆی بڕێسێت، ئێمه
 وێت! ر بمانهگهئه بۆ پێک بێنین. دیاره

***** 

له هه بێت،  هه ماوه  رچۆنێک  دابه ی  و  پۆسته ڵبژاردن  بهشکرانی  کورد  باش    کاندا  گشتی 
ئیتر    ستا،ر ئێرانیشدا باش وهرانبهبه  واند و لهنهمریکا دانهکانی ئهوه، ملی بۆ گوشارهجوواڵیه

سهوهئه بۆ  کورد  کاندیدای  جێگهرهی  کۆماریی  پهک  لهی  و  بوو  ئێرانیش  دا وخاڵهسندی 
ڵوێست  و ههناگۆڕێت. ئه  کهلهسهمه  وتۆ له، شتێکی ئهوهبوونهردووال لێک نزیک دهتی ههسیاسه 
ئهقایمه  گرتنه ییه، خاڵێکی  ههکانی حکوومه تهسیاسه  له  رێ  بتی   و ووشیارییهۆ ئهرێمدا و 

 بێ پیرۆزباییان لێبکرێت.  ده سیاسییه

وه. با بزانین بنهڕۆژانی دادێدا ڕوون ده  له  ن که دا هه کهلهسهمه  تی نادیار لهلێک بابه گه  دیاره
ی  مواندا کێشهپێش هه لی کورد و لهکانی گهدا مافهردهی پشت په نافبازی و پێکهاتنانهو تهله

و چ بڕیارێکی    ر کراوهسهچ سازانێکی له  یهو ناوچهئه  ڵبژاردنیو هه  14٠ی  ک و مادهرکووکه
توانێ واتای زۆری  تی تورکیاش دهڕواڵهی بهوهنگ مانهدا بێدهندییهیوهو په . لهر دراوهسه   له
 بێت.  هه
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 ر زمانی کوردی سه   ڕانسێک له کۆنفه 
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  ر زمانی کوردی له سهڕانسێک لهواڵی کۆنفهنی قازیدا ههسهاک حه" ی کوێبالگی "ڕوانگه له
ئه ئانجلێسی  بۆته لوس  باڵو  بابهوهمریکا  کۆنفه.  به   کهڕانسهتی  ناوی  شداربووانی  و 

مهسه  لهلهسهرنجڕاکێشن.  ئیتر  کوردی  زمانی  و  کورد  گه   ی  ئوروپی  بۆچوونی  ڕۆکێکی 
ئیدارهفسهوئه تێپهاڵتناسێکی ئهرات و ڕۆژهه عمهی موستهرێکی  بووهوروپی  بۆته  ڕ  ئێستا    و 
 .  نگاوێکی باشه هه وهکیش جیهانی. ئهیهیی و تاڕادهتێکی زانستگهبابه

گوتبووی "کوردی زمانێکی ژێر    دا کهکهڕانسهکۆنفه  نپوور لهسهمیری حهی کاک ئهاڵم قسه به
  ترسییه و مهکانی دا لهی قسهشێکی دیکهبه  ت کاتێ لهتایبهبه  وه" ووشیاری کردمهترسییهمه

 چن". ناو ده هان لهمڕۆی جیلی ئهی زمانگهم نیوهکهی بیست و یه ده"تا کۆتایی سه دوابوو که 

له  یهو قسهئه بهدایخورپاندم و  بهزمانه  رزاندمی. زمان  ناپارێزرێت،  ڵکی فتنی خهئاخه  وانان 
ین؟  دهوڵی بۆدهش هه وهکردهو به   یهئامانجی پاراستنیمان هه  لۆ ئێمهپارێزرێت. گهئاسایی ده

لۆ  خوری؟ گه  وهینهبکه  ویستانهتهو نه  ر و دۆژمنموو داگیرکهو ههتوانین ڕیسی ئهلۆ دهگه
کی  یهلی کورد، دوای ماوهکی گهرهی سهین زمانی کوردی، ناسنامهکهر کاری بۆ نهگهئه
 .و گرانه ورهرشانمان گهرکی سه؟ ئهڵاڵوهگیانه وێتهبکه  یهزۆر درێژ، واههنه

وێبالگی    ی کردوون ولهنی قازی ئامادهسهحهکاک    که  کانهی ووتارهرگێڕاوی کورتهوه  وهئه
 :وهته' دا باڵوی کردوونه'ڕوانگه

http://www.ruwange.blogspot.com / 

دهوهئه ووتووێژهش  بهقی  له  کان  بهچه  ئینگلیزی،  ئهندین  )من  لهشدا،  ' 'ڕوانگه  ویشم 
 (: رگرتووهوه

http://bambuser.com/channel/vokradio  
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 !یان مێرووله   ه کورد   وه ئه 

زاران  هه  نگهدان و ڕهسه  : بهوهئینترنێتدا باڵو بووه  له  یهرهمهیر وسهم فیلمه سهدا ئهم ڕۆژانهله 
کاری وای  ش ریکی کۆڵکێشانن! مێروولهو چۆمان خه ر سنووری بانهسه ری کورد لهکۆڵبه

له  که! شتهکردووهنه ناچێت، ده  هیچ  فیلمێکی سورڕێئالیستی دهواقیع  کانی ستهی شهیهڵێی 
 نی قوبادی!  همهکان" ی بهسپهرخۆشیی ئهمی فیلمی "کاتێک بۆ سهی دووههئوروپایه یا ئاڵقه

. ئابووریی وێران،  وهژیانی کورددا ڕوویداکوردستان و له ش لهوهاڵم زۆر شتی ناواقیعتر لهبه
بێده لهرهبێکاری،  کاری  گرانی،  و  بهرهمهسه  وهتانی  دهکهتهمیلله  تریش  بڕوانن  مان  کات. 
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ن دا بوایهکهناوچهله  دوو کارخانه  ر تاقه. ههمان هێناوهکهلهر گهسهری وواڵت چی بهداگیرکه
 ستی پاسدارهدهلێکران و کووژران به   قهسی تهترکرد؟ مهی دهنج وئازارهپڕڕه  و کارهس ئهکه
 ستێت. وال بوهالکانیش لهی مهشهڕه

ئه تێماوم  ئێستاش  ئه  وهمن  ژیانی  ناوچهواقیعی  دهیهیهو  دروستکراوی  فیلمێکی  یا  ستی ، 
ش! کهمهتنی فیل ی مهکهفارسییه  ، گۆرانییهیهرهمهم پێ سه کهی فیلمهندهوهندێک؟ ئهرمههونه

  وه ندی فارسییهیوهکی بێ پهمۆسیقایه  بێ بهی ژیانی کورد بۆچی دهو شانۆ ڕوون و ئاشکرایهئه
 !  براله ؟ ئینساف شتێکی باشهوهباڵو بکرێته

 یووتیووبدا: له یهکهفیلمه وهئه

http://www.youtube.com/watch?v=Hq1Gqcf0N4E&feature=player_

embedded 
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 ڕۆ! نه   ی بابه ئه 

 ن! که ردا ده سه رازێک حوکممان به چ گورگ و به 

لموسلیمین  تولئیسالمی وهتی حوججهزرهکانی حهواو ئیسالمییهته  رییهوهبیره  له  شێکهبه  وهئه 
رازێک حوکممان  بزانن چ گورگ و به   وهی شاری ورمێ. بیخوێننهئیمامی جومعه   -نی"  سه"حه 

 ن. کهدهردا سه به

 ڵێ:  نی دهسه حه

واڵم  بێ کومۆنیست بوو، من چووم ههنه  وهنیا ئهکردبوو تهم هیچی نهورهگهشیدی کوڕه"ڕه
شوێنه بهکهلێدا،  ڕاگهئموورهمه  یم  موحاکهکان  گرتیان،  نارد،  پاسداریان  کرد،  مهیاند،  یان 

اڵم م، به کهروای لێدهر وابێت هه گهشم ئه ی دیکهکهستیشم خۆش بێت، کوڕه ئیعدام کرا، ده 
رژیم هیچی    ی دژ بهوهر ئهبهله بوو زیندانی دایمیان پێ بدایهبوو ئیعدامیان کرد دهقیش نه حه
 کردبوو!" نه

 یهوه، ئهوموسوڵمانانه ڵێن کاری مرۆڤانهده  وهچاوی خۆت و ڕووی باوکت سپی مامووسا! به
شارێک بۆخۆت ورهیی گهکرێ ئیمام جومعهدڵی ئیسالمی! ئاوا دهعه ت و دادگا و  حکوومه
 یت! ر بکهمسۆگه

دام!" وێت پێیان نهم بکهکهفایلی کوڕه  وڵ دا چاوم بهڵی: "زۆرم ههکۆتاییدا ده  نی لهسه حه
جومعه نمایهئیمام  و  ورمێ  لهندهی  ناتوانێت  ئیمام  فایلێک  ته  ی  خۆی  گوێی  بن  ورێزی 
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ی ئاسن،  ردهیا پشتی په  دییهممهئیسالمی نابی محه  وهکێن؟ ئه  وانه. ئهوهرێت و بیخوێنێتهربگوه
 ردوکیان؟ یا هه

و ورمێ    دهغهاڵتان ونهقه  بێ لهرموێت، دهفهده  و کارهڵ کوڕی خۆی ئهگهی لهسه وکهئه
 ڵ کوردی سوننی چی کردبێ و چی بکات!گهله

 : نیسهال حهدر مهقیهی عالیقهکانی فهییهوهبیره وهئه

 از دیدگاه »مال حسنی« فرزندش »رشید«، مستحق اعدام نبود. 

از كتاب خاطرات مال حسنی )حاج شیخ غالمرضا حسنی امام جمعه ارومیه(، که »مركز 
 اسناد انقالب اسالمی« منتشر نموده است:  

كرد. دوران ستم شاهی كه در دانشگاه  خت مبارزه می»پسر بزرگم رشید با رژیم شاه س
نمود، یكی دو بار دستگیر و زندانی شد. قبل از پیروزی، وقتی به تهران تحصیل می

آباد، آمد، در برگزاری هر چه باشكوهتر مراسم نماز جمعه بزرگ ارومیه و روستا می
فعالیت تالش می باكرد و در  بیل زنی در  قبیل:  از  غات، شخم زدن،  های جنبی آن 

 كوشید.  كمك كردن به فقرا و مستمندان می

او پس از پیروزی انقالب، ناگهان به گروه سیاسی سازمان فدائیان خلق پیوست و از  
سران آنها شد، به طوری كه مسئولیت شاخه آذربایجان غربی بر عهده او بود. خیلی با  

نكرد.... ولی  كند،  نظر  تجدید  راهش  در  تا  جلوی  او صحبت كردم  گرفتم  تصمیم 
 فعالیتهای او را بگیرم.  

نكرد. آن وقت نماینده مجلس  نخست چند بار تذكر و تهدید انجام گرفت ولی فایده
و در تهران بودم. یك روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی كردیم. در  

هست،   كنی تماس گرفتم و گفتم یك موردیالله مهدویكمیته انقالب تهران با آیت
چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یكی از محافظان خودم به نام آقای جلیل 

بچه از  او  آنها كردم.  نیز همراه  تجارت  حسنی را  به  بود و االن  ارومیه  های كمیته 
 مشغول است. 

گفتم اگر مقاومت یا فرار كرد بزنید...اگر هم تسلیم شد، دستگیر كنید و به كمیته  
آنها رفتند و او را دستگیر كردند. رشید چند روزی در كمیته تهران    تحویل بدهید.

هایش، بود. بعد برای بازجویی و محاكمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت
استان آذربایجان بود در این شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بالفاصله حكم 

ان وقت، حضرت حجت االسالم سید اجرا گردید. در مرحله اول، رشید را به دادست
حسین موسوی تبریزی تحویل داده بودند، او نیز وی را به یكی از دامادهایش كه او 
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هم قاضی بود، سپرد و حكم اعدام رشید را او صادر كرده بود. حتی بعد از اعدام 
 اش ار هم به ما تحویل ندادند... جنازه

او نبود.  اعدام  این است كه رشید مستحق  یا    حقیقت  بود،  نشده  جنایتی را مرتكب 
كسی را نكشته بود تنها جرمش این بود كه گرایش شدید كمونیستی داشت و این  

شود. حداكثر این است كه باید به حبس ابد محكوم  هرگز منجر به اعدام كسی نمی
 گردید.  می

 ای حكم صادر كرده بود...  متاسفانه قاضی پرونده همین طور فله

می پدلم  میخواست،  را  رشید  میرونده  مطالعه  و  میدیدم  چه  هر  خواستم كردم، 
به فقر    ٍ  شنیدم قاضی این پرونده شدیدا  ٍ  امكانپذیر نشد و در اختیارم نگذاشتند. اخیرا

خواهد او را پیدا كنم و از مال و  های دیگر مبتال شده است، دلم میمالی و گرفتاری
 .«نمودم.. های شرعی خودم به او كمك میاندوخته

  

 : رگیراوهوه ڕهم ماڵپهله کهتهبابه

http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=7144 
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 دی شاملوو و کورد حمه ئه 

دهئه مهیهمساڵ  ساڵی  ئهمین  ئێرانییهحمهرگی  ناوداری  شاعیری  شاملوو  وهدی  شاملوو  ک  . 
وهدهدرێژه فارسی،  سپی  شیعری  باوکی  نیما،  ڕێگای  پێشکهرری  و  گێری  وتنخواز 

 ناسرێت. ڵوێست دهن هه نووسی خاوهڕۆژنامه

سااڵنی  ڵ شاملوو لهگهوخۆم لهریی کاری ڕاستهوهزانم بیرهپێویست ده یادی شاملوودا، به له
 . وهتان بۆبگێڕمه 69و  196٨

متر ناسراو  گۆڤارێکی وون و که  ' بوو. خووشهری گۆڤاری 'خووشهرنووسهم شاملوو سهودهئه
ئه  تا  به   ی کهوکاتهبوو و  بوو  لهنییهمهری، چاپهرنووسه سه   شاملوو  بوو   ی گۆڤاریڕاده  ک 

م دوای ی کهکیهماوه  تریش. بهوهخواره  وبگره 'تهران مصور' و 'سپید وسیاه' و 'خواندنیها'  
بی نۆێ و  دهستۆ، کاری شیعر و ئهئه  ی گرتهکهریی گۆڤارهرنووسهرکی سهی شاملوو ئهوهئه
یدا کرد و  وی پهدا برهکهگۆڤاره  بی لهدهی ئهخنهی شیعر و چیرۆکی ئوروپایی و ڕهمهرجهته
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'  و 'خووشه  وهدا باڵو بوونه کهرهگۆڤاله و بوارانهن ناوی ئهڵکانی خاوهخه لێک لهمی گهرهه به
 . وهی فارسی ئێرانهفتانهکی ههنییهمهموو چاپهپێش هه  وتهردنێک کهروگهسه 

هه وه ڕوانگه کوو  شاملوو  ئهیهڵوێست،  و  ڕوون  بهکی  یی  گه نیسبه  رێ  دانیشتووی  ت  النی 
دوور ست به لی بااڵدهرستی گهزپههگڕه  وتنخواز لهک ڕووناکبیرێکی پێشکهبوو و وه هه  وهئێرانه

  یره النی غهری گهب و هونه دهزمان و ئه  ڕووی له  ش کارێکی کردبوو کهوهر ئهبوو، هه 
وه ئهدهرنهفارس  و  ووتارهگێڕا  چهو  وا  سهی  مردن  پێش  به بارهندساڵ  رستیی زپهگهڕه  ت 

ش  ربۆیه. ههیهیهو ڕوانگهی ڕوونی ئهموونهمریکاش دای، نی بێرکلێی ئهزانستگه  وسی لهفیرده
ربایجانی، تورکمانی و کوردی  می تورکی ئازهرههبه  دا جاروبارهکانی خووشهڕهالپه  بوو له

' ی  'خووشه  ر لهئێرانیش هه  نگی لهدی بیهڕهمهرکردنی سهڕاستیدا ناوده  ، لهوهکرایهباڵو ده
وان باڵویان  ینووسین و ئهد دهمهسه   که  وهبچووکانه  و چیرۆکههستی پێکرد و لده  وهشاملووه

 .وهکردنهده

 

 



 وردە فەرمایشت !              167
  

 

ی  م خوێندکاری زانستگهودهئه و کاک فاتیحی شێخولئیسالمی که ی ئێلخانی زادهمر سوارهنه
وه بۆ ی فارسییهمهرجهته  شیعری کوردییان به  بوون، جاروباره  رچووی زانستگهتاران یا ده

لهندهوه، ئه وهدا ىاڵو بووهخووشه  له  م شیعرێکی کوردی کهکهیهنارد.  ده  خووشه  بیرم  ی 
 بێت هی کاک سوار بوو. 

"شهرری' نزیک    کوردستان له  رکران لهدهرهێنابوو و دوای شاربهده  هێلکه  رم لهسه  من تازه
ده مامۆستاییم  لهتاران  ماڵم  و  عه  کرد  لهچوارڕێی  تاران  سهشه   زیزخانی  لیشای  فیعهقامی 

نه   وهخووشه  "ههدوور  ڵگرت و ژارم هه " ی مامۆستا ههرزهربهڵۆ هه بوو. ڕۆژێکیان شیعری 
ر گهئه   ی دانا و گوتم تکایهکهر مێزهسه   م لهکهمی شاملوو. شیعرهردهبه   چووم بۆ خووشه 

ی وا چاپتان کردوون کوردییه  کدوو شیعرهو یه ی ئهوهر ئهبهبێت له  ڵهن با بێ هه کهچاپی ده 
تێکهلههه زۆریان  دی  شاملوو  به هوتوون.  کارهست  چ  گوتی  مامۆستای  جێ  گوتم  ی؟ 

  ئێره   ی جارێک بێیهفتههه   یهڵێ. گوتی کاتت ههم. گوتی خۆت کوردی؟ گوتم بهقوتابخانه
ڵێ و ویست! گوتم بهخودام دهبۆمان دێت؟  له  ی کهبکه  کوردییانه  تهو بابهبڕی ئهڵهو هه

 ریگرت.ودا سهسه 

چوومهفتههه دواتر  هه   وهی  ههڵهو  ههبڕیی  به رزهربهلۆ  کرد.  پارجه م  سێ  شیعری  شوێنیدا 
ند شیعری  ماڵ شارباژێڕی و کامڕان بوون( و چهبزانم هی جهشم دانێ چاپیان کرد )وهدیکه
هه دیکه بۆ  کهڵهشم  کردن  دیکهخه  بڕی  ئه  ڵکانی  خوازیاری  شاملوو  ناردبوون.    وه بۆیان 

کی توندی  ک سیاسییهالم نه بێت به وتنخخوازیان ههتی پێشکهاڵیهکۆمهرۆکی کان ناوه تهبووبابه
بوون و ستدا نهردهبهم هیچی وام لهودهکانی ساواک. من ئهرچاوی گورگهبه  وێتهبکه  وا، که 

 نارد، جا وورده دهت بۆ نه ڵکیش زۆریان بابهوت، خه کهگیر دهتی کوردیم وهرا بابهتاک وته
 ما.  و ئیتر نه وهم بووهکه کهندهیوهه پ وورده

م بوونی ماتریاڵ و کهتاوانبار نازانم، بارودۆخی کورد بوو و نه  ، من شاملوو به ستانهم وه بۆ ئه
زا بووم و  نا. من ناشارهدانه  کهم کاره ر دهبه هیچ کۆسپێکی له ژارهو هه نا ئهزموونیی من، دهئه

ی شنهچهمهتی هه دا بتوانم بابهدهی نهوهتانی ئهرهند، ڕژیمی شاش ده یوهم په اڵت و که سهبێده
بوون. کاک سوار و کاک  من چاکتر نهکانیشم لهرهوروبهم. دهوێ گردوکۆ بکهوله  کوردی لێره

یا   ندێکی دووریوهپه  شنه، چه وانهپێجهژیان، به تاران دهله دی کهالحی موهتهفاتیح و کاک سه
اڵم یشت. بهگهپێ ده   راش بوایهیان تاک و تهبوو و کتێب و ڕۆژنامه ڵ باشوور ههگهنزیکیان له

 نارد ده' نهت بۆ 'خووشه وانیش زۆریان بابهئه

ک  سانی وهبن گوێی که  تاران و لهله  م کهودهئه  م: ئێمهکهسارێک دهخه   ست بهمن ئێستا هه
 وان و لهبی کوردی بهدهکاری جیددیمان بۆ ناساندنی زمان و ئه  ژیاین بۆچیشاملوودا ده



  168    کاچوو، ما دانی
  

کانمان  کرد؟ زۆرێکیان گوێیان بۆ بیستنی قسهدهڵکی ئێران نهاڵنی خهکۆمه  به  وهوانهی ئهڕێگه
 هاته ت ده نانهت ته بوو و نوسرهتیم ههحمانی' دا دۆستایهتی ڕهڵ 'نوسرهگهبوو. من له  کراوه

'سه هکماڵه لهم،  سوڵتانپوور'  دۆستایهگهعیدی  منیش  و  کاکم  هه ڵ  چووبوومهتی  من  و   بوو 
ن بۆچوون ڵسووڕاو و خاوه کی ههک قوتابییهبۆکان. وه  ماڵی کاکم له  ویش هاتبوهماڵی، ئه

ری،  بوو، دوکتۆر خانله نی' مامۆستامدا نێوانێکی زۆر خۆشم ههدکهفیعی کهڵ دوکتۆر 'شهگهله
ته هو پاریزی،  باستانی  ناتیق،  بهما  سه راهه قی  دوکتۆر  لهنی،  زۆرێکیتر  و  که دیقی  ،  سانهو 

رسی زمانی کوردیم  ش ده د سدیقی موفتی زادهممهمر دوکتۆر محهمامۆستام بوون و الی نه
 خوێند. ده

تانێکی  رهده  یهاهه کان، وت سیاسییهتایبه  کوردانی دانیشتووی تاران، به  رکام لهدا، ههو سااڵنه له
دیب و شاعیری فارسی زمانی و ڕووناکبیر و ئه  سانهو کهڵ ئهگهمنیان له  شن یا زیاتر لههاوچه 
ی خۆمان  کهلهخۆ، یا گه ڕ بهرمێون و ناباوهڵکانێک بووین شهخه  اڵم ئێمهدا بووبێت. به دیکه

و مامۆستا ر ئهنا ههربێنین. دهران دهنێو سه  هر لبوو بتوانین سهگرت و المان وانهردهم وهکه  به
ی مهردهو سهی ئهو ڕووناکبیرانی دیکهرهک بن بهیهالقهیانتوانی دهده  دیب و زانا ئێرانییانهو ئه

ئه و  کوردی  دهئێران  کهیهڕاده  به  –بی  بهکی  و  ئیجازهربهم  و  رژیمیش ستکراو  پێدراوی 
نگی و  دی بیهڕهمه. سهوهڵکی ئێراندا باڵو بێتهاڵنی خهناو کۆمهله  وهوانهی ئهڕێگهت، لهبوایه
 وتووش بوون.رکهو سه  وهیان باش قۆستهلهو ههروێشیان ئهفی دهشرهلی ئهعه 

ند ساڵێک دواتر،  چه  ڤاڵ کوێستانیم بیست کهکاک هه  ن لهندهله  ی دواییدا، لهم سااڵنهمن له
ڵ ببوو، گهسیشیان لهوابزانم کاک شێرکۆ بێکه  ری باشوور، که ند شاعیر و نووسه و و چه ئه
ب و شێعری کوردییان  دهتاران و باسی ئه  دی شاملوو لهحمهالی ئه  چووبوونه   وهکوردستانهله

ویش زۆری پێشوازی لێکردبوون و گوتبووی  ش کردبوو، ئهیان پێشکهبۆ کردبوو و نموونه
 زانیبوو.  بی کوردیم نهدهواڵێ ئههه ا ئاوا بهمن تا ئێست

 مانان بوو!  ی ئێمهڵههه ی شاملووزانینهو نهئه

ی رزهربهڵۆ ههشیعری هه  به   ی شاملووهکی گۆڤاری خوشهیهڕهکۆپی الپه  وهی خوارهوهئه
 نووسیوهم خراپ نه تاکهرهشاملوو. سه  من دامه ی کهو شیعرهمان ئههه  واته وهژارهمامۆستا هه

 تهحمهر بۆم زه، ئێستاش هه رمووهفه  مهرجهواوی تهناته   م بهکهبینن ناوی شیعرهک دهاڵم وه به
 چی لێ بکرێت!   ر" ه و "ههبێ ئهفارسی و نازانم ده م به " بکه رزهر بهڵۆ ههتی "ههعیباڕه

حه  هه وابزانم  نوسخه وت  'خوشت  گۆڤاری  ئهوشهی  قوتابخانه  له  و سااڵنه' ی  ی  ئاڕشیوی 
زانستگهفریقییهاڵتی و ئهڕۆژهه  وهتوێژینه ئهندهی لهکانی  پارێزراون و من  دا  )سواس(  م  ن 
. شیعری  وه( دا دۆزییه5/196٨/ 19)  ٢9/٢/1347  ممهکشهوتی یهو ڕێکه  1٢  ژماره  م له شیعره
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دا و ژمارانهش لهشیعری دیکهکدوو پارچهشارباژێری و یهمال  رد' ی مامۆستا جهری قژزه'په
 ن. هه

 
87 

 

 الن'! ردی ده ندیلی 'به قه   قی دوژمن له دڵڕه 

  و هی ئێرانی ئیسالمییه   بۆمبارانه  ی بۆ ناردووم. نازانم فیلمی کامهم لینکهڕێزم ئهکی بههاوڕێیه 
تورکیا هی  بهیا  سێکیوالر؟  هه ی  تۆپ  ڕه   تۆپهر  اڵم  و  پێست  ده و  خوێن  و  سمێت.  گ 

مان وێران  کهیان خاکهندهوه؟ ئهبزانم هی کام مانگ و ساڵه  نییه  وهکهر فیلمهسهوتێک بهڕێکه
ئه  کردووه، ڕاناگیرێت.  بۆ  وساڵیمان  مانگ  هه   وهحیسابی  کێ  گرت،  ڕاشمان  و    یه هات 

 گوێمان بداتێ! 

بیبینم.    رایی نادات جارێکی دیکهم، دڵم بهبکه  کهفیلمه  یریت توانیم جارێک سه حمهزهبه
 زانن.  خۆتان ده ئێوه

 !وهکورد خۆیه  هی کورد بێت، به   رشتێک کهوتاندنی ههکات: فهزانێ چ دهدوژمنی کورد ده

 :کهفیلمه وهئه

http://www.youtube.com/watch?v=I8C1NTwOqDk&feature=player

_embedded !# 

  

نێوچاوانی نگریسی    می ئێران، بۆشتهی ههده' شاعیری سهرغانهیفی فهش شیعرێکی 'سهوههئ
 :وهتهو کورت کراوه گیراوهویکیپێدیای فارسی وه له کهدا. شیعرهتهو جینایهرانی ئهبکه 

   

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد!              هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد! 

 برباغ و بوستان شمانیز بگذرد                        ام ناگهان باد خزان نکبت ایّ

 شمانیز بگذرد   برحلق و بردهاِن   آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام        

 این تیزی سنان شما نیز بگذرد    ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز!          

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد           چون داد عادالن به جهان دربقا نکرد 

 این عوعو سگان شما نیز بگذرد   ش شیران گذشت و رفت رّدر مملکت چو غُ

 م خران شما نیز بگذرد گرد سُ   بارش فرونشست  آن کس که اسب داشت، غُ

 غدان شما نیز بگذرد هم بر چرا         شت بادی که در زمانه بسی شمع ها بکُ

 ناچار کاروان شما نیز بگذرد         زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت   
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 نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد    این نوبت از کسان به شماناکسان رسید       

 بعد از دوروز،از آن شمانیز بگذرد    بیش از دو روز بود از آن دگر کسان        

 کمان شما نیز بگذرد  تا سختیِ   ل سپر کنیم             مّبر تیر جورتان ز تح

 لستان شما نیز بگذردل،ز گُ این گُ  تی                  در باغ دولت دگران بود مدّ

 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد              کم اوست پیل فنا، که شاه بقا مات حُ

  
  

٨٨ 

 

 !خۆشه ند  چه  وه خودا و خورما پێکه 

رێ و ده   ی بێتهکهنگی" یهک ده "یه   کۆنه   شێوازه  له  یهوههاواری من بۆ مۆسیقای کوردی ئه 
ئامێری مۆسیق   نگی" و ند ده"چه ک مۆسیقای ڕۆژئاوا ببێتهوه  ئۆرکێستراسیۆنی بۆ بکرێت واته

خۆشیان ت بهتایبهوری  نگ و دهخۆ بن و دهربهکاری خۆیاندا سه  رکام لهنگ بێژ ههو ده
نه هه هه  وهپێکه  فهده  دانه  4٠ک  بێت  و  بدرێن  ههلێ  یهموو  دهر  دهک  ئهنگ  م  ودهربێنن، 

 بێت؟ چیدا دههۆڵێک لهو ده فهده 4٠جیاوزیی نێوان 

ئازه 'عوزهوا مۆسیقای  بهربایجانی دوای  پیشاندهگۆف' ڕێبهیر حاجی  نوێی  ر و ڕێ  رێکی 
 : عالم قاسمۆف. کردووهیدا په

اڵویی تێکه  و له   و بادراوه   ربایجان چۆن پێچراوهی ئازهتییهمۆسیقا سوننه  م پارچه ئه  نهگوێ بده
نهچه ئامێری  ئازهوایهتهند  لهتی  ئورکێسترایهگهربایجانی  چوارکهڵ  ی  کی  )کوارتێت(  سی 

مۆسیقایه بهئیسپانیا،  هێناوهرههکیان  ههنوێیه  مهه  که  م  هه ،  کۆن،  ئازهم  م هه  ربایجانییهم 
 و.  م هی ئههه مهم ناسیاوی گوێی ئهڕۆژئاوایی، هه

کی ئوروپی گورانی  ڵ ئۆرکێسترایهگهربایجانی لهگۆرانیبێژێکی ئازه  نییه  وهدا گرنگ ئهلێره
کرانی   مێته. گرنگ ئارب و تورکیش کردوویانهکورد و ئێرانی و عه  م کارهگوتبێت، ئه
یه ئازهکدهمۆسیقای  چهگهله  ربایجانهنگیی  مۆسیقای  کهنددهڵ  ڕۆژئاوا  ده  نگیی  نگی تێیدا 

تێکهنگبێژهکانی مۆسیقا و دهئامێره  رکام لهخۆی ههربهسه  ینی  عهبن و لهک دهاڵوی یهکان 
 . دایهو خاڵهله کهشکێنییه پارێزن. ڕچهخۆیی خۆشیان دهربهرکام سهکاتدا هه

جوولهسه  حه  یری  ئهکهرهو  و  گۆرانیبێژ  ئۆرکێشتراکهی  بکه ندامانی  لهش  ببینن  و  چاو  ن 
ندی  ، چهوهب و تورکی تورکیارهکورد و فارس و عه  به  ی ئێمهریتیی ناوچهمۆسیقای نه

ستێت و وهت ڕادهکهرههک مردوو بێ حگۆرانیبێژ وه داکهریتییهنه شێوه . لهشکێنی تێدایهڕچه
به نیا کاتێ دهته بوهئامێره  کات که گۆرانی گوتن ده  ست  مۆسیقا  نۆرهکانی  و ی ئهستن و 
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هاوبهبده بزانن  تێکه ن!  و  دهشیکردن  دهاڵویی  لهنگی  بێژ  ئامێرهگهنگ  چ   ڵ  مۆسیقاکان 
 .  رپاکردووهتێکی بهقیامه

 وهرهیان بهالقهم دهو هه   ڵگای خۆیان پاراستووهی ناو کۆمهریتی کۆنم نه خۆیان، ههم به خۆزگه
زموونمان  شیعردا ئه  له  باب! ئێمهکهنه   شیش سووتاوه   . نهوهش کردۆتهوهرهی دهوای تازههه

وێت و ر بمانهگهئه  توانین، دیارهبارچوو، بۆ مۆسیقاش دهنوێ له  وتا و نهکۆن فه   کرد، نه
 بێت! مۆسیقاشدا هه ک گۆرانمان لهوهوی پێشڕه

  

http://www.youtube.com/watch?v=J_8W43sLOmQ&feature=related 

 
 

٨9 

 

 نێت ندی دا ده فکه ڕه قاسملوو و شه   تڵیقه   کۆماری ئیسالمی دان به 

شهعه  مۆرهبدوڵال  دهیههبازی  گرنگی  ئیتیالعاتییهکی  ئێرانهزگا  بۆ  کانی  ناوبراو  ک  یهماوه. 
واتهرپهسه  اسناد"  "سازمان  ههناوه  رشتی  و  پاراستن  گرنگی  "دروست ندی  جاریش  ندێک 

ت ڕێکی تایبهماڵپه  . ناوبراو  ئێستا لهستۆ بووهی نهێنی سیاسی ئێرانی له ئهنامهڵگهکردن" ی به
بابهبه بهباری ڕاگه  له  نووسێت کهت دهخۆیدا  وورد و  زانیاریی  بهبارهسه  ڵگههبیاندنی   ت 

ده نهێنی  زانیارییهکاروباری  و  جاسووسی  ئێرانهزگا  سهگه  وهکانی  وبهلێک  ڕاکێشه  و رنج 
 . رکردووهناوی ده وهشه یهبۆنه

ئامانجێک، بۆ لێدانی    یاندنێکی بهر نووسین و ڕاگهو هه  هبازی بێ موو نییهماستی شه  دیاره
کهکه کاری  پاساوی  یا  ده سانێک  باڵو  تر  ده بنهسانێکی  لهوه،  زۆر  ری  فتهده   شگوترێت 
نزیکههبهڕه دهریی  هیچ  عهزگایه.  بهلهکی  وا  ئیسالمی  ناچێته  نی کۆماری  و    ووردی  بنج 

کی  زگایهینی کاتدا، هیچ دهعهر نادات. لهخوێنه  و زانیاری وا وورد به   وهکانهتهبناوانی بابه
به سهنی  لهعه  بهکۆر  ناتوانێت  ئاسایی چهخوێنه  یهو ڕادهماری ئیسالمیش  بکات و    واشهری 
 .  وهبشواته نێکی دیکهتاوانی الیه وهتهنێکی تایبهحکووم کردنی الیهی مهڕێگهله

که  له 'پهماڵپه  ووتارێکدا  کردۆتهڕی  باڵوی  نێت'  ئهگوتراوه  وهیک  ووتاره:   ڕاستیدا  له  و 
ڵێ  ده  ناوی "سرویسهای اطالعاتی وانقالب اسالمی ایران" که هبازییه بهبێکی شهی کتێ کورته

 ". وهک ووتار باڵوکردهشیم وهندێک بهش ههربۆیهبوو ههبار نهی لهوه بۆباڵوکردنه مانه"زه

 یک نێت:ڕی پهر ماڵپهسه له یهو ووتارهکانی ئهباڵوکراوه شه ، بهوهی خوارهوهئه

http://www.pyknet.net/1389/05aban/20/page/31Shahbazi.php 
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هه وهئه بابه ش  لهمان  ئهرچاوهسه   ت  نووسه ماڵپه  واته   سڵیی  ووتارهڕی  بدوڵاڵ عه  -  کهری 
 هبازیدا: شه

http://www.shahbazi.org/index2.htm  

  

رب  ژێر ده  تی کۆماری ئیسالمی ئێرانی بردۆتهرایهبهڕێوهبهیدا باڵێکی  کهووتاره  هبازی لهشه
ئیمامی' دهک 'سه تکارانی  وه رب و جینایهو زه  بهعیدی  ئیسڕائیلی   'تاکه  زگای جاسووسی 

کوشتارهبه ی  ناساندووهرپرس'  به کان  ئامانجه،  کهو  ڕهده  ی  'هاشمی  و  فسهستی  نجانی' 
به'خامنه سبهڕێوهیی'  جینایهوهرههرانی  و  ئێران  وه تکارهی  رهکانی  ویالیهکو  و زائی،  تیی 

لهفه زنجیره  لالحی  و"قتلهای  میکونوس  تێڕۆڕی  هه تاوانی  قه روهای"   دوکتور  ها  تڵی 
 وهتکاری ناوزراو جعفر جعفری صحرارودی ناسراو به رحیمی بشواتهستی جینایهدهقاسملوبه

ی  ڕێگهوان بوون له ئه  که  یی تاوانبار کردووهتانی الوهوڵهده  زگای جاسووسی ئیسڕائیل وو ده
 .بردووه ڕێوهیان بهتانهو جینایهئه وهناوخۆی ئێرانیانه کانیستهدهداره

 اڵم له، بهی گومان نییهئێران جێگه  له  وهرهچاالکیی جاسووسی ئیسڕائیل و وواڵتانی ده  دیاره
قههه میکونردوو  ڤیهتڵی  و  نهوس  نهئه  ندا  و  وه  وان  سهتاکێکی  بهک  ئیمامی  ڵکوو  عیدی 
راری  ی قهگوێرهشدارییان کرد و بهئێران به  ت لهت و حکوومهوڵهزگای دهمی دهرجهسه 

لهتخانهزاڕهوه  16دادگای میکونوس،   ئێران  نجانی و  فسهک کۆماریی ڕهرهمی سهردهسه  ی 
 . که کردووهتهچوونی جینایهڕێوهویدا کارهاسانییان بۆ بهسهزیریی مووک وهرهسه 

ههرهسه  ئهرای  چهموو  ئهکارییانهواشه و  جاره کهیه  وه،  ده  که  م  یا  کۆماری  زگایهتاک  کی 
تڵی ری قهبهڕێوهالکانی ئێران بهکۆماری مه  نێت که دا دهو ڕاستییهڕاشکاوی دان به   ئیسالمی به

و    کهتهتی ڕیوایهندی و هاوڕێکانیان بوون، چۆنیهفکهڕهوکتۆر قاسملو، دوکتۆر شهمران دنه
 گومکێ و به  نیا بۆ شوێنهکان، تهساتهکاره  له  ردانی بێگانهست تێوهڕ دهمهکاریی لهواشه چه
پهرئهتی ئێران سه، حکوومهم پێیه. بهڵکهخستنی خهوارهشه   ی کرد که کسندی ڕاستییهنجام 
خه هه لهموو  جیهان  ده ڵکی  بوو  سیستهمێژ  دهیانزانی:  ئێران  وڵهمی  ئیسالمی  کۆماری  تیی 
ندی  فکه رهحمانی قاسملو، دوکتۆر سادقی شهبدولڕهتڵی دوکتۆر عهوخۆی قهرپرسی ڕاسته به

    و هاوڕێکانیانن! 

ی  کهووتاره  شێک لهبه   وه، ئهیان نییهکهتهموو بابهی ههوهکاتی خوێندنه  ی کهسانه و کهبۆ ئه
 : ندیفکه رهتڵی دوکتۆر قاسملو و دوکتۆر شهقه  ت بهبارههبازی سهبدوڵاڵ شهعه 

سعید امامی در دوران اقتدارش به برخی اقدامات به شدت مخرب در داخل و خارج از ایران  

از رهبران حزب دمکرات   ترین آن قتل صادق شرفکندی و چند تن دیگردست زد که جنجالی 

( است. قتل صادق شرفکندی، 1371شهریور    ۲7کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین )
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( رهبر پیشین حزب دمکرات کردستان ایران،  1368تیر    ۲۲مانند قتل عبدالرحمن قاسملو )

زمانی صورت گرفت که رهبری حزب فوق از مقابله نظامی با جمهوری اسالمی ایران دست  

شیده و به شدت در تالش برای مصالحه و سازش با ایران بود. قاسملو در زمان مذاکره با  ک

نمایندگان سپاه پاسداران در وین به قتل رسید و سردار محمد جعفر صحرارودی، طرف مذاکره  

ها در بیمارستانی با وی، به علت اصابت گلوله مهاجمان به دهانش به شدت مجروح شد. او مدت

ری بود و پس از بهبود به ایران بازگشت. جلسه رستوران میکونوس نیز به منظور  در وین بست

آمیز  های مسالمتهای مخالف جمهوری اسالمی ایران بود که تنها فعالیت ای از گروهایجاد جبهه

 کردند. های تروریستی فرقه مسعود رجوی را طرد میرا قبول داشتند و روش

دید فرقه رجوی به قاسملو و سپس به شرفکندی و سایر  فحاشی ش  ها من شخصاًدر آن سال

از عراق گروه با حمایت حکومت صدام  از رادیوی فرقه فوق، که  با وی را  های طرف مذاکره 

های فوق،  کردم. بنابراین، در زمان وقوع قتلشنیدم و تحوالت را دنبال می شد، میپخش می

این اقدامات، از سوی هر که انجام گرفته    ترین تردیدی نداشتم که بر اساس تحلیل سیاسی، کم

باشد، با هدایت سرویس اطالعاتی اسرائیل )موساد( و به سود فرقه رجوی بوده است. جلسه  

به پایان می با موفقیت  اگر  نیرومند در میان مخالفان  میکونوس،  ایجاد یک جبهه  به  رسید، 

و  دمکرات کردستان  از حزب  مرکب  ایران،  اسالمی  فدائیان خلق    معتدل جمهوری  سازمان 

انجامید و انزوای شدید فرقه رجوی را در پی داشت. قتل قاسملو یا کشتار  )اکثریت( و غیره، می

به سود جمهوری اسالمی ایران نبود. از منظر منافع جمهوری اسالمی ایران،    میکونوس قطعاً

قتل این  سلیم  نمیعقل  تأیید  را  بهها  بلکه  رو  کرد  گرایش  از  حمایت  رشد  عکس  به 

جویانه را، برای منزوی کردن مخالفان تندرو و افراطی که تروریسم کور و خونین را  مصالحه

 نمود. گرفتند، توصیه میپی می

 یێنراون. تر ڕاگهوهرهسه  ی وا لهسهدرهو دوو ئهئه ، بڕوانه کهتهمی بابهرجهی سهوهبۆ خوێندنه

 
9٠ 

  

 وه ته بونیاتنانی نه 

 ی دیموکراسی و مارکسیسم ڕوانگه 

 
ڕی  ماڵپه  " لهوهته'بونیاتنانی نه  ت به بارهنپوور سهسه میری حهڵ دوکتۆر ئهگهله  م ووتووێژهئه

 :رنج ڕاکێشهلێک سهو گه  وهدا باڵوبۆته برووسکه 



  174    کاچوو، ما دانی
  

http://www.brwska.org/kurdi/index.php?news=3880 

 
91 

  

 زیندان   ند' له بوودوه بارودۆخی ڕێزدار 'که 

کی  ڵ ڕادیۆیهگه ند" بوو لهبوودوهد سدیق کهممهری کاک "محهووتووێژی هاوسه  گوێم له
واند، دانه   پیاوهورهگهو  زنی ئهتی مهسایهر کهرانبهبهعزیمم لهری تهی وواڵت. سه وهرهفارسی ده

  یه نامرۆڤانه  و کارهرپرسانی ئهی کۆماری ئیسالمی و بهت و ڕق و کینی خۆیشم ئاڕاستهفرهنه
 کرد.  

له که ئازار،  بێ  ڕێکخراوهسێکی  خۆیدا  لهیهماڵی  داکۆکی  بۆ  کورد    کی  مرۆڤی  مافی 
خراپترین بارودۆخی زینداندا    له  ساڵه  سێ  ! ئێستا زیاد لهزنهمه  و "تاوان"هو به  زراندووهدامه
 کانی تاران و قومیش نهال موسوڵمانه. مهی میشک هاتووهکتهی ئازاری دڵ و سهخه ویهستهده

ن. تۆ بڵێی  دهرجی خۆی پێدهخه  ر و عیالج کردن بهدهی هاتنهئیجازه  ن نهکهعیالجی ده
 بێت؟   دڵیی و ڕق لهزهبێ به ندهوهرازیش ئهبه

رێ و عیالجێکی دهند' بێتهبوودوهڕێن با 'که! لێگهوهکۆڵی ببنه، لهالیینه، مهتینه، بێ غیرهرازینهبه
 خۆشی دڵی بکات!نه

 سدیق گیان!  رت، کاکهڵک لێدهدڵی بۆخه اڵ لهسه 

  

9٢ 

 

 یا لێبووردن؟   وه ندنه تۆڵه سه 

 الل کارێکی باشی کرد. مام جه 

'لێبووردن'   و تێیدا له  ڵ 'هاواڵتی' کردووهگهوتنێکی لهین چاوپێکهددام حوسه ری سهپارێزه 
 . الل دواوهت  مام جه تایبهرانی کورد بهتاپۆشین' ی ڕێبهخهو 'لێخۆشبوون' و 'چاوله

 -غدا به بیرهڵوێستی حاکمانی عه ر هه رانبهبه  وم لهڵوێستی ئهم زۆر پێخۆش بوو وهه وهمن ئه
المالکی و موقتهعفهئیبڕاهیم جه  واته نوری  لێبووردوویی مرۆڤانهدر دادا سهری و  و  ی نا  
ری سپاس بۆ  متوانی سهنگاند و نهڵسهواندا ههستێنیی ئهئه  ڵ ڕۆحی تۆڵهگهرانی کوردم لهڕێبه
 وێنم.  نهالل دانهی مام جهو دڵفراوانییهئه

ئهده لێبووردزانم  بهرانبهبه  نهو  وه  ر  سهدوژمنێکی  بنه  ددامهک  بهماڵهو  و ی  کیمیایی  ڕێزی 
شدا نیم، با  وهڵ کوشتنهگهڵ کوشتندا نیم، لهگهک لهاڵم من وهنجێنێت، بهڕهکان دهنفالکراوهئه
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س کهتاکهوڕووی له  زیزیش بن! بڕوای من گشتییهرزان تکریتی و تاریق عهددام  و به سه 
 بێت!  وهسێکه رکهن ههالیهس بێت و لهرکه، هی ههسنده: ئیعدام کردن کارێکی ناپهییهن

وباوکی شه  تکایه ببوورن، من هههیدهدایک  لێم  بهکان  بهکهئازاریان ده  ست  ناتوانم  م  اڵم 
نابێتهستێن بم. کوشتنی کهئه  ق و تۆڵهدڵڕه نیا  ته  کێکی تر،ی یهوه هۆی زیندووبوونه  سێک 
، نگییهرهه کی فهیهش دیاردهیهوهندنهسه  و 'پێداویستی' تۆڵهکات و ئه مان ڕازی دهستی تۆڵههه
وێ خوێن  تیدا شتی وا ڕوونادات، لهشیرهژیانی عه  کرێ بگۆڕێت. لهم دهردهگۆڕانی سه  به
 . وهینهوان بکهن. با بیر لهش ههوی دیکهاڵم شێواز بیرکردنه. بهوهشۆرێتهخوێن ده نیا بهته

  وه ی کوشتنهڕێگهر کورد لهگهگؤڕێ. ئه  ری' و 'سزا' دێتهروهدا پرسی 'داد' و 'دادپهلێره  دیاره
کداری  ڕی چهلۆ شهئامانج بگات" گه   بێ چی بکات؟ چۆن به ی دهگات، ئه شوێنێک نه  به

  رگری له بێ بهوابوو دهپرسیارمان بێت، که   اڵمیر دادگا و داد وهگهژێر پرسیار؟ ئه  ناچێته
  و له   وهگرێتهک دهتدا یهداڵهمکی عهڵ چهگهله  نده؟ چهخالق' چییهکرێت. 'ئهی نهکهرارهقه

  ی که وه بێ چۆن بێت؟ ئهڵ 'دیل' دهگهوت لهڵس وکه؟ ههوهبێتهکوێ حیسابیان لێک جیا ده
بێ  زیندوویی گرتت، دهکووژرا و بهاڵم بۆت نهویست بیکووژی بهتهڕوودا دهڕی ڕووبهشهله

، ئا؟ چ  مهر نا، بۆچی دوای موحاکهگهپێنی و بیکووژی؟  ئهردا بسهسهڕی بهحوکمی شه
به  نێوان دیلێک که  له  یهک ههجیاوازییه پشتی  تهده  وهدیوارێکه  دوای گیران  ی  قهنرێت و 

کهلێده ئهگهکرێت  هه وهڵ  چارهی  موحاکهمان  دوای  ده   مهنووسی  ئهبۆ  ر گه نووسرێت؟ 
ک  ندی سزای کوشتندا چ جیاوازییهیوهپه   بێ باش بێت؟ لهمیان ده، بۆچی دووهه میان خراپهکهیه
؟ وهی خوارهاڵتی پلهسه م دهئموور' و کهڵ 'مهگهو "ئامیر" له  رکردهرپرس و سهنێوان به   له  یههه

ئهئه  مڕۆ لهکانی ئهدیموکڕاتییه  مهتهسیس ناتهوروپا چۆن  ؟ من  ر کردووهسه یان چارهباییانهو 
جێگری    ن بکرێتهر زیندانی درێژخایهگهئه  یهاڵم واهه، بهکان نییهاڵمێکی ڕوونم بۆ پرسیارهوه

به وئیعدام،  لهکوشتن  تۆڵهدڵڕه  شێک  بکاتهکه  وهستاندنهئهقی  بهوهم  دژ  من  هه  .  ر ئیعدامم 
 و ئیتر هیچ!  ندهوهئه

  

 : یهکهرهقی ووتووێژی پارێزهده وهئه

http://83.169.12.202/K_Direje.aspx?Jimare=980&Besh=Witar&Cor=11 

  

زیز ئیمزا  رای ئیعدامی تاریق عهتی قهگوتوویه الل کهڕ مام جهمهتر لهواڵێکی تازهش هه وهئه
زانێت و بیر  و خۆی دهاڵم ئه بێت، بهکانیدا پێ باش نه قسه  یدی 'ئایین' م لهقه  یهناکات. واهه 

 و بۆچوونی خۆی: 

http://www.renesans.info/index/index.php?id=2569 
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 "تورگوت ئوزال" یان کوشت!  

شووری کوردستان او" ی با ی "ڕوودواڵنامهووتووێژێکی هه  له  یهڵبژاردهشئ هه ، دوو به وهئه 
ت بارهک کۆماری پێشووی تورکیا سه رهسه   –ری تورگوت ئوزال  مرا ئوزال' هاوسهڵ 'سهگهله
 ی: کهگومان لێکراوه مردنه به

رووداو: دوای نەمانی ئۆزال، زۆرجار باس لەوە دەكرێت كە ئەو بە مردنی ئاسایی نەمردووە  
 بەڵكو كوژرا. ئێوە دەڵێن چی؟ 

ئۆزاڵ: نەخێر بە سەت لە سەت دڵنیابوونەوە پێتاندەڵێم ئەو كوژرا. ئەو بە مردنی خۆی   سەمرا
نەمرد، ژەهرخواردوو كرا. بەداخەوە ئەو بەڵگانەی ئێمە بۆ ئیسپاتی ئەو مەسەلەیە باسیاندەكەین  
و دەیاندۆزینەوە، لەنێو دەبردرێن. ئێمە تائێستاش هەر بەدوای ئیسپاتی ئەم مەسەلەیەوەین لە  

ئۆزال  رێ بنەماڵەی  وەك  ئێمە  دەبرێن.  لەنێو  بەڵگەكان  بەاڵم  لێكۆڵینەوە،  و  دادگا  گەی 
نابین و رۆژێك دەیگەیێنینە ئەنجام. ئەوكاتەی ئەحمەدی كوڕم   دەستبەرداری ئەم مەسەلەیە 
مەسەلەیە  لەم  لێكۆڵینەوە  بۆ  كۆمیسیۆنێك  كرد  پەرلەمان  لە  داوای  بوو  پەرلەمان  ئەندامی 

 كۆمسیۆنەكە هیچ لێكۆلینەوەیەكی نەكرد . ئێمە بەردەوامین و كۆڵ نادەین.   پێكبهێنرێت، بەاڵم

شتێك  هەموو  لە  ئێمە  دەڵێن  و  كراوەتەوە  ئەرگەنەكۆن  دۆسیەی  توركیا  لە  ئێستا  رووداو: 
 دەكۆڵینەوە، ئەی بۆ لەو چوارچێوەیەدا لەڕووداوی ژەهرخواردكردنی ئۆزال ناكۆڵنەوە؟ 

مەسەلەی   بۆ  ئۆزاڵ:  هەوڵێكی  سەمرا  رووداوە  ئەو  پێش  بەاڵم  نازانم،  كوشتنەكەی 
كە  دەردەكەوێ  كۆتاییدا  لە  پێموایە  من  هەبوو.  ئۆزال  تیرۆركردنی  سەرنەكەوتووی 
ئەرگەنەكۆن لەپشت ئەو هەوڵەی تیرۆركردنی بوو. ئەحمەدی كوڕم وازناهێنێت و بەردەوام 

 كاری لەسەر دەكات. 

 تی: واوهته به کهقی ووتووێژهش دهوهئه

http://rudaw.net/kurdish/index.php/hevpeyvin/3580.html 
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  لالجی و لباد کوتان و یونسکۆهه 

ڕێکخراوهئه  18/11/2010 سهمڕۆ  یونسکۆی  به ی  کاری  کگرتووهیه  وهتهنه   ر  کان 
 ک میرات و توڕاثێکی جیهانی ناسی. لالجی" و "لباد کوتان" ی وه"هه 
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دێری  و چاوه  یهمێژینهله  و دوو پیشههۆی پشتگیریی زیاتری ئه  بێتهو ده  گرنگه   نگاوێکیهه  وهئه
یبینین چاو ده  موومان بهریکن. ههخه   وهکهپیشه  کوردستانیش به  ی وا لهسانهو کهکردنی ئه

ری و ک جۆاڵیی و ئاسنگهی وه ندێک پیشهکرێت ههنه   کی باش ئاراستهر پشتگیرییهگه ئه  که
  ش له و جۆاڵیی و لبادکوتانهریتی و ئهرگدروونی نهت پێاڵو و جل وبهنانهسازی و تهکهنهته

به نهو فهرهکوردستاندا  هیوایهچن  مان دهوتان و  بڕیارهئه  .  لهته  و  نهر کاغهسهنیا  بێت و ز 
ڕاستهپشتگیرییه لبادکوتههه  له  قینهکی  و  بکرایڵاڵج  ته  له  ت کههکانمان  و باری  ندروستی 

 .  یهباریان ههلێک نالهدۆخێکی گه وهشوێنی ئیشکردنه

ندنی شار و دوای  سهرهپه   به  بڕیارێکی وا بۆ پاراستنی کاری جۆاڵییش بدرێت، که  هیوایه
هان و کانی ئیسفهرماڵ و جاجمی کارخانهیی وبهت وپانتۆڵی چینی و کورهیدابوونی چاکهپه
 کرێت.  مانی جیددییان لێدهترسیی نهشان، مهکا

 ی یونسکۆ: کهت به بڕیارهبارهواڵێک سه هه وهئه

http://www.voanews.com/persian/news/iran/UNESCOP_Iran-2010-11-

18-108909204.html 
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 " ته چاوی چه ژنی قوربان "دوور له جه 

به موو جیهانی ئیسالمدا جههه  له  مڕۆئه   16/11/10 له  ڕێوهژنی قوربان  نه  برا  بێت!  ئێران 
 ژن.  جه  ن بهیکهینی دهو سبه وهالکانی ئێران حیسابی خۆیان جیاکردۆتهمه

ژن  وێرن جهمڕۆ دهئه  . نهاڵتی کوردستان خراپیان گیر خواردووهدا کوردی ڕۆژههو ناوهله
ڵکێکی زۆریان ی ئیتیالعات خه زانی ڕابردوو ئیدارهمهژنی ڕه . جهژنهێ جه ینێیان پسبه   ن نهبکه 

الی  ژنیان کردبوو ئیتر مهی جیهان جه ڵ موسوڵمانانی دیکهگهی هاوڕێ لهوهر ئهسه  گرت له
 کهڵکهن. خهڵک بکهژن بۆ خهپێدراو نوێژی جه  ڕۆژی ئیجازه  له  کانیش ناوێرن جگهوتهمزگه

بێدهجبومه به ورن  و  مزگه  نگێک  نوێژی  لهبێ  جه  وت،  خۆیاندا  بکهماڵی  نه ژن  و  هێڵن ن 
نهان باید  یان بزانن. شاملوو زوو گوتی "خدارا درخانهکهکاره م به جهالی عهئیتیالعات و مه

 کرد". 

سێ ڕۆژیش.    نی منمهت پێش تهنانهکرا و تهژن دهبۆکان دوو ڕۆژ جه  له  بیرمهڕابردوودا له  له
بانک   له  گشتی جگه  بوو و بهکان دوو ڕۆژ پشوویان ههی پێش شۆڕش قوتابخانهم سااڵنهتا ئه
ڵک بوو  ژنی خهکیان جهخران، یهرمی دوو ڕۆژ دادهی نافهشێوه  کان بهتییهوڵهده  موو ئیدارههه

له عهگه هاوکات  یهرهڵ  ئیسالمی،  وواڵتانی  و  جه بستان  فهژنکیشیان  بوو؛ ی  ئێران  رمیی 
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  له   وهن. ئهکهژن دهوتیاندا جهماڵ و مزگه  بوو چۆن لهنه   وهڵکهرخهسهتیش کاری بهوڵهده
کانی کوردستان وتهالی مزگهمه  مڕۆ بهتی کردنی ئهو سووکایه   نجهشکه کوێ و گیران و ئه 

 کوێ! ژن کردن لهبۆ جه

ستن، م ببهجهالی عهک مهیان وهکهندیلهمه  جبوور کردووهمه  کانیانال کوردهمه  ڵێکهندسا چه
ڵکیش  سنوێژ گرتنی خهی دهوز و جێگهر حه سه   ئیتیالعات له  ند ساڵی دیکهدوای چه   دوورنییه

بێ رستن و دهپهنا بێگانه ن دهسح' ی بکهبێ 'مهئموور دابنێت و بڵێ نابێ القتان بشۆن و دهمه
ڵک خه   هێنێت کهنه   و ڕۆژهاڵم خوا ئهیدی ناکات، به زۆر قه  شوه'، ئه. 'الحکم للهزیندان   بچنه

بکه مه تارهجبوور  بهن  گرتنیش  مه  ت  محهیاسای  مهممهال  باقری  'بحاراالنوار'  د  و  جلیسی 
ندی  به  زۆر شوێن دابنێن و به  عرووف' لهمهمر بهئمووری 'ئهبێ مهم دهودهرن، ئهبه  ڕێوهبه

 قامک بیپێون!    
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 ن نده ماویی له جیهانی ته 

هاته  پایز  نیشتهو ته  وهوا  من ئهر زهسه  وهم ومژ  بۆیهندهمم، لهوینداری تهوی.  خۆش    نم 
م  ته  یانان چاوت بهباکووری شار بژی، زۆر به  ر بی و لهوهختهر بهگهمه. ئهتهربه وێت سهده
تا   یهاڵ بێت، وا هه وروهه ر ڕۆژێکی ههگهبێت؛ خۆ ئهنگانێک میوانت دهتادره  هک  وهکرێتهده

رم خۆش ناوێت، جا مرۆڤ بێت،  ر و خۆپیشاندهرخه. من شتی خۆدهوهوێتهڕهڕۆش نه نیوه
  که یهردهم ومژ' بۆ من پهتاو. 'تهو مانگ و هه  ستێرهت ئه نانهن بێت، ماڵ بێت یا تهوهداروده

م پێچراو  ته   نی لهوهم لێ نیشتوو و دهشتی ته م و ده تهربه. من چیای سهوهشارێتهق دهواقیعی زه
رق بم. مدا غهنێو تهم دا بڕۆم و لهنێو ته  به   وێت. پێم خۆشهڵمم خۆش دههه ربهڕووباری سه

نگانێک ر و تا درهده   چمهاڵ دهمله  مانهکهکهڕهم میوانی گهته  یانانێک کهم! بهکهرواش ده هه
 م.   کهم دهی تهئاڵێنم و ڕۆحم ئاوێتهخۆم دهم لهته یهو ماوهموو ئه، بۆ هه وهڕێمهناگه

 بوومهم، ده ری بکهگهوێنه  ر بمتوانیایهگهگوت و ئه ماویم دهم شیعری تهر شاعیر بوایه گهئه
تهوێنه تهکێشی  ومژ،  لهم  دهداروبه  مم  دهرد  و  وبه  مکردهپێچا  ههجل  بۆ   رشتێک کهرگ 

ی  دالی، نیوهێندهپیکاسۆ و نه    ڤانگۆگ، نه   ڕافائیل ، نه  رێک، نهگهقی خۆ بنوێنێ. هیچ وێنهزهبه
پشت   و سروشت له   ماوییهکێشی جیهانی ته. "ترنر" وێنهوهکردۆتهدڵمدا نهی له[ جێگه 1"ترنر"]

کات، ماوی دهتاو تهت هه نانهئاسمان و ته گاتهم دهی تهیژهپه  بینێت، بهده وهمهی تهچاویلکه
، کێشی نووریشهاڵم "ترنر" وێنهری جیهان. بهی هونهرزهبه  و پێگهئه  تهیاندوویهمیش گهر تههه
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زه دهنوورێکی  ته سه   خاتهرد  شانۆ  ئهماوییهر  من  هونهگهکان.  توانای  بوار  ئهیهریم  و  ت، 
توانێت نووری  رگیز نهگرت هه مێکی وا دهته   تاوم بهری خۆرهکرد و به تیس دهشم قهنووره

نهزه ئاوقای ملی کۆاڵنهرد و  بکات. من کۆاڵنهکهجوانه  خۆشی خۆی  به مانم تهکهمان    نیا 
 وێت.خۆشده وهمهته

بم؛ ئیتر قینم  ده  شکه، شاگه وێتوی بکهر زهه می سته ستم و چاوم به و هه خه له رگهیانی ئهبه
سکرد ر نووری چرای دهبهژوورێکدا زیندانی کردن و له، خۆ له وهبێتهم دهکاری ڕۆژانه  له

س  مووکه؟ هه م چییه. شه وهبگؤڕمه  چرا  م و به شه   م به وێت ته ت نامهرگیز! قهدانیشتن، هه
م اڵم با بتوانم تهک! بهیهوپڵیته  وریستێک چه دهپهتوانم، لهتوانێ دروستی بکات، منیش ده ده

شت بااڵی دهی بهشه هاوبه   رپۆشهو سه ، ئهریر چنراوهحه   تان وپۆ به  و کووتاڵهم! ئهدروست بکه 
زرا،  شت و چیا، ڕووبار و مه رو مرۆڤ، دهوه ن و بنج و گیا، بوونه وه،  دار وده وچیا بڕاوه

رم ونیان  ش ناکات. نه اڵتی ئاوریشمینی خۆی بێ به خه   برستانیش لهت قه نانه ، ته الوههماڵ و ک
شێت؛  بهردا دادهسهکات و ئاوریشمیان بهند دا دهمهوڵهژار و دهماڵی ههر بهو دڵ فراوان سه
ئازار بێ  بێ زیان. کهناسک،  لهیهتی دیاردهس دیویه،  تهبهک  بسووتێ و ڵبێتق ههم ڕهر   ،

 بمرێت؟  

بهته داده  م  بهبههێمنی  و  دهئه  زێت  ئه  وهکشێتهسپایی  کهوهبێ  ههی  بهس  و    ست  هاتن 
بۆ   وهڕێتهگهکات و ئینجا دهبڕێت، پاراوی دهر سروشت ده به به ی بکات. ڕۆحێکهوهڕانهگه

، یهین! مردن ههش وا بوایه بریا ئێمهقی ئاسمانان.  به ران"، بۆشه ر سه وری سهماڵی باوان، بۆ "هه 
 !  بوایهش ههوهکگرتنهو یه وهڕانه و گه وهبریا زیندووبوونه

 
[1] .  http://en.wikipedia.org/wiki/J._M._W._Turner 
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 تی  ڕێنێسانسی کوردایه 

 وه  باکووره   میسان له هه 

نه هه نیشتمانیی  وایهتهستی  وبیری  لهتی  ئه  وهباکووری کوردستانه  کوردی  وه  چرۆی کرد. 
ش وهزا و ئیحسان نووری، ئهیدڕهعید و سهکان و شێخ سهدرخانییهفخان و خانی و بهڕهشه

 وروپا. ئه وان لهنی ئهدهڵسووڕاوانی سیاسی و مهمڕۆی باکوور و ههرانی سیاسی ئهڕێبه
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یان  ، ده زراوهن دامهندهله  ڵدیز وهاوکارانی لهریم یهی مافی مرۆڤی کاک کهتا ڕێکخراوهوهله
س  رهکیاندا ههیه له بووهورۆپا و نه دادگای ئه تی تورکیای بردۆتهحکوومه یسی سکااڵ لهکه

 .  وتووهرکهموویاندا سههه م  لهرجهبێنێت و سه 

  ی پارتی ئاشتی و دیموکراسی له ری ئێلحێ )باتمان( نگی یڵدز" نوێنهی کاک "بهم ووتوێژهئه
حه کاک  بۆتهسهوێبالگی  باڵو  قازیدا  زانایانهوهنی  کاری  ئه.  لهی  پێداگریی  و  ر  سهوان 

دهداخوازییه ببێتهکانیان  ئێمهرمهسه   توانێ  بۆ  دیکهشهبه  له  شق  به کانی  واڵت  لهتایبهی   ت 
 اڵتی کوردستان: ڕۆژهه

post_25.html-http://ruwange.blogspot.com/2010/11/blog 
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 مریکا،  نگی ئه فیزیۆنی ده له ته 

  تی ئێران!نگری حکوومه الیه 

کات فیزیۆنی فارسی بی بی سی ده لهندی" کاتێ باسی ته نزنووسی ئێرانی "هادی خورسه ته
گرن  ردهو جۆک وه  گاڵته  به  یهو قسهس ئهرجی بریتانیا"! زۆر کهخه  به  فیزیۆنی ئێرانهلهڵێ: "تهده

 ن.  ڕی پێی ناکهو باوه

فیزیۆنی لهستانی تهدهکاربه  ندێک لهرۆک و هه سه  که  یشتووهگه  وهواڵی ئهاڵم وا ئێستا ههبه
 ک که ڕاستییه  –رکار البراون  سهله  وهیهبۆنه و  نگری ئێرانن و به مریکا الیهنگی ئه فارسی ده

ڵکی ئاسایی چاکتر  خه   مریکاش لهزگای ئاسایشی ئهتی ئوباما و دهوڵهیانزانن و دهمووان دههه
  ک بووه یهڕاده  ئێران به  ق به رحهتی ئوباما دهرمی سیاسهنی نهاڵم الیه، به یهکهلهسهئاگاداری مه

 ! س ئاگای لێ نییهوکه تریش کراوهورهگه وهی لهڵههه  که

 :ڵگهبه وهرموون ئهفه

wR9_pU-http://www.youtube.com/watch?v=p3Yo 
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 تۆلستۆی 

چهئه  فیلمهم  بهبارهسه  کورته  ند  نووسه   ت  تۆلستۆی  لێئۆن  به مه  ریژیانی  ڕووسن.    زنی 
موو جیهاندا  هه  ڕۆماننووسێک له  تاقه  که  ستاوهک وهیهپله  می تۆلستۆی لهڵهبۆچوونی من، قه

له   که شان  "ڕۆمه   بتوانێ  بدات،  ه شانی  ڕۆالن"  ئهن  دوو.  قهخواوه   وان  ڕۆحی  ڵهندی  من، 

http://ruwange.blogspot.com/2010/11/blog-post_25.html
http://www.youtube.com/watch?v=p3Yo-wR9_pU
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دبریا  . سهوهدۆزنهژیاندا ده  ناو گێژاوی  تیی وونبووی لهسایهدۆزن و کهی مرۆڤ دهشاراوه
 . وهتهڕ و ئاشتی" و "ژان کریستۆف" م بخوێندایهجارێکیتر "شه بوایهم هه تهرفهو دهئه

 کان: فیلمه دوو له وهئه

http://www.youtube.com/watch?v=V07ZCisMt-Q   

http://www.youtube.com/watch?v=rh1vYrogvNE&feature=related 

 : وهخوێنێتهقێکی ئینگلیزی دهده ریکهخه نگی تۆلستۆی کهش دهوهئه

http://www.youtube.com/watch?v=6310hAtdl6k&feature=related 

بۆ    چرکه  1٢  وهڵکردبوو. ئهههنی"  دهرپێچیی مهلێک پێش گاندی دروشمی "سهتۆلستۆی گه
 ئاشتی: 

http://www.youtube.com/watch?v=6pT989OvZ2k&NR=1 

 رگیراون. "یووتیوب" وه کان لهموو فیلمههه

 

  

1٠٠ 

 

  کانی 'میس بێل'نامه 

( بێڵ  "گێرتروود  کاربه19٢6  -  1٨6٨خاتوو  پایهده(  لهبهستێکی  بوو  بریتانیا  عیراقی   رزی 
و   ڕیدهک سکرتێرێکی گهمی جیهانیدا. وهم و دووههکهڕی یهتیداب و نێوان شهمی ئین ردهسه 

می عیراقدا.  ودهتدانانی ئهسیاسه  ت لهنانهبوو تهوری ههندووبی سامی، میس بیل دهلێزانی مه
ی  ڕێگهب بوو و لهرهزای زمانی عهغدا و شارهی بهری موزهزرێنهها دامهروهمیس بێل هه

 .  وهندی کورد و پرسی کوردیشهیوهپه وتبووهکه وهرمییهش وکاری فهئی

کانی میس ری و وێنهوهو یادداشت و بیره ی 'نیوکاسێڵ' ی بریتانیا نامهزانستگه ند ساڵێکه چه
 ری ئاسایی. ستی خوێنهر دهبه تهتدا خستوویهڕێکی تایبهماڵپه و له بێلی ڕیک وپێک کردووه

 وهیهم بۆنهرنج ڕاکێشیان تێدا بێت و بهتی سهندی کورددا بابهیوهپه له یهواهه  نامانهڵگههو بئه
یان  کهنجامی کارهن و ئهریک بکهخه  وهنگاندنیانهڵسههه  سانێک خۆیان بهس یا کههیوادارم که

 ش. ستی ئێمهردهبه  نهبخه

وڵی کورد  مر و هه حموودی نهمی حوکمی شێخ مهردهمی کار و فرمانی میس بێل ، سه ردهسه 
لێک خاڵی گرنگی  ی گهوهرهتوانێ ڕوونکهده  وهیهم بۆنهکانی بیل بهخۆیی بوو و نامهبهبۆ سه 
 بێت.   مانکهلهی گهمهردهو سهتی ئهسیاسه 

 : کهڕهسی ماڵپهدرهئه وهئه

http://www.gerty.ncl.ac.uk 

http://www.gerty.ncl.ac.uk/
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1٠1 

 

 ی هێشتا منداڵ! وره ک بۆ گه یه وانه 

دهچه ئایتماتۆف  بهنگیز  "مرۆڤ  قسهشه  ڵێ  فێری  ساڵ  بهش  و  فێری  شه   کردن  ساڵ  ست 
 بێت!"کردن دهنهقسه

له دهئای  حه  رسهو  ساڵهگرنگه!  پۆلهله  وت  مو  که وهتهاومهدا  له،  هێشتا  وانهچی   یهو 
 ! گرتووهرنهڵکم لێ وهیشتووم و کهگهتێنه

 

  

1٠٢ 

 
 

 ، خۆت و ئینسافت،  براله 

 ت؟ که شیعر بۆ گۆرانیه   ش بوو به وه ئه 

 لێک بێ تام و دوور لهکی گهی ڕێزی باشووری کوردستان گۆرانییهگۆرانی بێژێکی جێگه
ك  گهی بگۆڕێت، له کهی شیعرهوهبێ ئه  و به  وهتی کۆنی کوردی زیندوو کردۆتهشارستانیه

ناوداری مۆسیقای کوردی تۆماری کردووه ر سی دی، باڵویشی سه   تهو خستوویه  تیپێکی 
 .  وهکردۆته

کام    چ حیسابێک و به  به  ڕێزهبه  ندهرمهو هونه. نازانم ئهو" هسهنی المهرمهناوی "ئه  کهگۆرانییه
کی  رستییهزپه گهڕه  وه؟ ئهی کردووهیهرهمهسه  و کارهخالقی و سیاسی ئه نگاندنێکی ئهڵسههه

خه  میللهرجه سه   به   وشهبێ  سووکایهمی  'التێک  و  بکرێت  بگوترێت. زههمهتی  پێ  یان  ب' 
ی  الکانی ئێران قسهستی مهدهتاقمی ئایینی داره  مارگیرێکی بێ فیکری فاڵنهیدی ناکات دهقه

ویستی  ن قورسایی وخۆشهندێکی خاوهرمههونه  یهوهاڵم پرسیار ئهن، به شیکه ده  ن، کهوابکه 
ئیجازهوهگوترێنهو ده ڵک  ر زاری خهسه   ونه کهکانی دهگۆرانییه  ل، که گه خۆی  به   ، چۆنی 

مارگیریی کوێرانه دووپات  زانی و دهری و نهبهمی کۆنی بێ خهردهی سهبێتامه و قسهئه داوه
مڕۆی وواڵتانی  ژیانی ئه  وتۆ لهکی ئهیهڵهر زمانی الوانی کورد؟ ههسه  وهو بیخاته  وهبکاته
 .  وهی سزای قورسی بۆ ببڕرێتهکهرهگا بکرێت و وێژهی دادکرێ ئاراستهوتوودا دهپێشکه

لێکی گه  یت، چ بگات به تی بکهسی تاکیش سووکایهکه  به  ئاشکرایه  و شێوهتۆ ناتوانی به
ستی  هیدی دهملیۆن و نیو شه  ژاری ژێر داری تورکان بهنی ههرمهویش ئهئه  -ند ملیۆنیچه
چاو نستاندا لهرمهکۆماری ئهله  ردی کورد، کهاڵچۆکراوی هاودهقهنی  رمه؛ ئهوهرستانه زپهگهڕه

 وه تهمان باشتر جوواڵوهکهتهڵ میللهگهم یا زۆر لهب، که رهرانی ئێرانی و تورک و عهداگیرکه
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زمانی زگماکی    تانی خوێندن بهرهده  تاوهرهسه   ر له کان، ههی تورک و ئێرانییهوانه پێچه  و به 
 . کورد داوه هب

 ، کوردێک کهوهن کوردهالیه  ویش لهر ئهسه کرێته، هێرشی دهژارههه تهو میللهر ئهئێستا هه
ماڵ  ک دوکتۆر کهو ئێستا مێژوونووسی وه   رهسهنیانی لهرمهکوشتاری ئه  شداریی لهتی بهتۆمه

ر شانی کورد سه له  یهڵهو په یکن ئهرد سوێند وقورعان خه سه   ڵکانی تریش بهر و خه زههمه
کی  تییهیارمه  ندهرمهو هونهلۆ گۆرانی ئه. گهکردووهنی کوژیمان نهرمهئه  و بڵێن ئێمه  وهبشۆرنه

بوارێکی وا   لۆ  لهخوری؟ گه  وهکاتهدات یا ڕیسیان لێ دهکانمان دهڵوێستی مێژوونووسههه
؟ جێیهمێشدا کردن، کارێکی بهئاگری بن خۆڵه وت به و نه  هوکردنه باریکدا برینی کۆن تازه

مڕۆیی  مان مێلۆدی کوردی بپارێزێت و شیعرێکی ئهتوانی ههیدهنه  ڕێزهبه   رهو برادهلۆ ئهگه
وان ن؟ ئهبکه   نتیقهمه  دوور له   و کارهرگری لهبه   بوایهدهنه  لۆ تیپی مۆسیقاکهر دابنێت؟ گه سهله
ی  یان ئالوودهکهرهبووهونه، چۆن دهیانههه  که  وهرییهتی و هونهاڵیهزموونیکی کۆمهموو ئههه   به
نهرستییهزپهگهڕه بکردایهکی  گهیهڵههه   -خوازراو  هه  که  ورهکی  نایبهمێژوو  خشێت.  رگیز 

 س تۆمار ناکات! الن شانازی بۆ کهگه تی بهسووکایه

لهگهئه ئهجیر من   تیپی مۆسیقاره  کورده  ندهرمهو هونهاتی  بوایهکهناوداره  و  ست  م، دهی 
 میشهم بۆ ههکهنگێک شریتی گۆرانییهکرد، و بێدهنی دهرمهلی ئهگه  جێ داوای لێبووردنم لهبه
  تییه ئازایه  و بوێری وکرد. با بزانین ئهتۆمار ده  وهشیعرێکی دیکه  مان گۆرانیم بهوهه   وهشۆردهده
 ؟  یهکیاندا هههیچ الیه له

 

  

1٠3 

 

 دۆگم! 

یرم سه   وهنزیکهن و لهندهحشی لهدا بینیبوو، چووم بۆ باغی وه وێنه  نیا لهبووم تهچاوی کونده
  بۆچی له   وهیهجوانه و چاوهبه  نازداره  و باڵندهیر هات ئهکرد. چ جوان و سیحراوی! الم سه

ههکه گهلتووری  ناوچهندێک  ئێمهلی  بهی  دانراوه  دا  کراوه  "شووم"  یاساخ  لێ  ئاوایی  ؟  و 
ههیهباڵنده دهکی  چ  دهژار  لهورێک  ببینێت  چاره  توانێ  یا  دابینکردنی  ماڵبات  نووسی 
س بێنێت و تێک بڕمێت؟ رههه  ربانی ماڵێک، دیوارسهو لهنیشتنی ئهبێ به  سدا؟ بۆچی دهکهتاکه

ت رما وباران و تۆفان وئاغا و حکوومهرماو گهما وسهو بنه  ند و پایهههننا و ڕهستای بهبۆچی وه
بهوئه نین،  ڕووخان  هۆکاری  ڕاگواستن  و  کیمیاباران  و  ماندووحهنفال  چهوه سانهاڵم  ند  ی 

ن ماندوو بکه  مێشکیان  یانویستووه؟ باپیرانمان نههۆکاره  ر دیوارسهله  جوانه و چاوهکیی ئهخوله
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و    وهخۆ هاسان کردۆته   یان لهکه، جا کاره وهنهس" بکه رهی هۆکاری "ههوهدۆزینه  بیر لهو  
چی؟    اڵم ئێمهوتان. بهمان وفه'علت العلل' ی ڕووخان و نه  یاڵ کردۆتهخه  کیان بهیهباڵنده

ر کانیشمان ههوه؟ بۆ نهم بمێنێتهر شووم بێت و شووش ههبوو بۆ ئێمهچی؟ کونده  ی تازهوهنه
 ؟ وهینهکهکان نهما و هۆکارهبنه سمان بیر لهوابێت؟ که

کی  یهشێوه  و به  گۆشتخۆری خوڵقاندووه  . سروشت بهرێکی بچووکی الوازهوهڕێوی بوونه
ده "به سروشتی  بۆ  مانه بێ  و  ههوهقا"  خۆی  دۆزینهڵپهی  ههوهی  خواردنی  ده ی  ی  بێت. 

وبیانخوات، ئهکه   ک شێر خۆ به وه  شی هێز نییهندهوهئه تی و یهی ههوه ڵ و گامێشدا بدات 
رێ و جووچکێک، دهودا دێتهتاریکایی شه  تی. له، لێزانی و ووشیارییهالتهسهجێگری هێز و ده

کردبێت.  ڕێویش  م بووبێت و باشی دابین نهرخهمتهی کهکهنهخاوه  که  وهدۆزێتهمریشکێک ده
گوێی  به  وهمنداڵییه  له  قڵی مریشک ومام ڕێوی کهنه  نه، گوێ بدهت لێکراوهفرهنه  الی ئێمه

ندی، ربهی دهمهحه: " مامهدڵدا جێگر کردووینی ڕێوی لهو ڕق و کینه  مووماندا دراوههه
ی  ؟ کوالنهمان بۆچییهژارهو هه ئهندی؟" پێستی  چهندی، پێستی مام ڕێویت بهقهتوڵهخۆت و به به

ر مام ڕێوی بێت واو! با هه ین، تهدهرکیان لێ پێوهین و دهکانمان قایمتر دروست بکه مریشکه
ڕێت؟  ر ناگهڕێت؟ داگیرکهڕێت؟ دز ناگهڕێت! بۆ گورگ ناگهدا بگهکهوری شوێنهدهو به 

 ڕێت؟ نفالچی ناگهئه

فادار.  نگ، وریا و چوست، بێ ئازار و وه ، جوان و خۆش ڕه ژارترهه ش هو دوانه له  شکه ڕهلهقه
باڵندهکهرما دهسه  کاتێ که و  بهنازداره  وێت  قهرمێن دهوگهرهکان  جێمان  به   شکهڕهلهفڕن، 

لهر. لهسه   باتهڵماندا زستان دهگهناهێڵێت و له  باشه ڵمانهگهخۆشی و ناخۆشیدا  ئه.  بۆ  ،  ومان 
ده ناخۆ دهش  سابوون  لهوێت؟  لهدهخوات؟  و  دهبهرێ  ئهر  دانهندووکی  دهوی  نگی نێین! 

رکێی  کێ به  کامه  نگێنین؟ لهسهڵدهنگ ههده  کام پێوانه  ؟ بهنگ ناخۆشیی چییه؟ دهناخۆشه 
جێ به قڕێنێت و ماڵهار و پایز و زستان ده؟ بهوه تهت کراوهڕه شکهڕهله"ئێکس فاکتر" دا قه 

ناخۆشمان   سێک کهکه   بێ تاوانباریش بێت؟ بهی بۆچی ده. ئهفادارهگ وهک سهناهێڵێت، وه 
ی شوومی و بێ  ل بۆ نیشانهقڕێنێت". یانی چی؟ قڕاندنی قهل بۆمان دهک قهڵێین "وهبوێت ده

م،  نجام ناگهئه   زانم، به م، لێی ناکهدهڵه  ؟ من ههکام ئاکادێمیا خوێندووه  مان لهوه؟ ئهختییهبه
 ل بڵێ چی؟ ی قهل بڵێ چی؟ قڕهتووشی زیان دێم، قه

ڵ کردووین، گهی لهقسه ، نه دیتوومانه ! نه یتان" هزڵوومتر "شهت لێکراوێک مهفرهموو نه هه له
ی خاک  ماڵی سووتاندووین، نه  ڕی پێ فرۆشتووین، نهشه ر باسی کردووین، نه  سه پشته  له  نه

ی مادده  ،  نه ژاری کوشتووهری ههکۆڵبه  ، نه ناوه   وهندیلهقه  بۆمبای به   داگیر کردووین؟ نه
 ، نهکردووهچاو نهساسی ئێرانی ڕهی قانوونی ئه  15سڵی  ئه  پشت گوێ، نه  ی خستۆته  14٠
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یال  له   ، نهوهری ئیعدام کردومانگهرزادی کهفه   ، نه ر کوردستانی داوهرمانی هێرش بۆ سه فه
نهدار داوهقاسمی له لێی ده، ئهیالزانای زیندانی کردووهله  ،  وێت؟ ڕقی چیمان ی چیمان 

قهلێیه کام  دهتی؟  لێی  عهوهوێتهرزمان  هه؟  کردنی  پرسیار  ئیتاعهبووهقڵی  کوێرانه؟  ی  ی 
کام کتێبی "داروین"    ؟ لهڵگهبه  مهکا   م؟ بهئاده  ؟ کامهواندووهنهم دانهری بۆ ئاده؟ سهکردووهنه

وتووین؟ خۆمان هیچ، فێری  ڵی تێکهگهبیستوو بۆ لهدیتوو، و نه، نهی باشه؟  دهیهم ههدا ئاده
کیان ناخۆش بوێ یهسێک، شتێک، دیاردهکه  ین چاو بقووچێنن و کوێرانهکهکانیشمان دهمنداڵه

 .   بووهرگیز زیانی بۆیان نههه  که

لێبوونهئا مای  رستنی بێ بنهخۆش ویستیی وپه   بێتهک دهیهمای دیاردهی بێ بنهوهکامی ڕق 
و   کوێرانه  بنهردوکیان ده! ههکوێیه  و له  ویش ناناسین و نازانین کێیهئه  کی تر، کهیهدیارده
 ما.  بێ بنه

ی بێ  وهرهکوێری الساییکه  ڵگایکۆمههیچ نه  بێ به نگاندن دهڵسهنتیق و ههتاکی بی مه  نه
 ک!  هیچ کوێیه گاتهتێڕوانین ده

 ی بۆ نووسیم: م دێڕانهویست ئهرێکی خۆشه، برادهکهی ووتارهوهدوای بالوبوونه
 

 
نیشانهیۆنانی کۆن کوونده  "له بووهی عهبوو  ئیستاش سکه  قل  بهی یهو   ک ئۆیڕۆیی یونان 

نرێ  ک دادهڵێکی زیرهئاژه  به   مان شێوههه  . رێویش بهوه تهوهکی جووان رازابوویهشکلێ کونده
رقمان    . ئێمه=[  schlauer Fuchsک  ڵێ ] رێوی زیرهک دهڵکی زۆر زیرهخه  و ئاڵمانی به

 حاڵمان وابێ."  بۆیه یهوانهقڵ و وریایین. لهسیمبۆلی عهکه یهرهوهو دوو بوونه له
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 شیعر و شووتی! 

 دی قازی ممه مر محه شیعرێک بۆ نه   پارچه 

 هاباد بوو. کدا بینی و فۆتۆکۆپیم کرد، وابزانم گۆڤاری مهیهرچاوهسه  م لهم شیعرهئه 

شیعره 'محه  کهشاعیری  ڕهممهدوکتۆر  شهد  کهزا  یهدکهفیعی  به  نی'  جهبۆنه   و  ژنی ی 
لهکهشتاویههه محهمینی  وهممهدایکبوونی  قازی  نووسه دی  و  کوردهرگێڕ  ناوداری   وهری 

شهگوتراوه و  قازی  ناوی  ڕازاوه.  و  شیعرهفیعی  هێنامیه  کهیی  ئهسه  خۆی  لێرهوهر  دا  ی 
بی تاران مامۆستام بوو و ڕێزێکی زۆرم بۆی  دهزانکۆی ئه  فیعی له. دوکتۆر شهوهنووسمهبی

ئێران و کورد و ئێرانی بوونی  لهسه ر مهسه  اڵم لهلێک شتی لێ فێر بووم بهبوو و گه هه ی 
ی وهو به  وهکردهده  ئێراندا خۆالسه مووشتی لهو ههکواڵ. ئهنه  وهت دانوومان پێکهکوردان قه

ش کهبوو. شیعرهڕازی نه  وهزندا بتوێتهئێرانی مه  وێت لهیهبێت و نهخۆی ههربهکورد ڕێبازی سه
قی قازی  و حه  ڕی جوانی و قورس وقایمیدایهوپهاڵم لهبه  ئاشکرا تێدایه  مکی بهمان چههه

 بوو شیعری وای  بۆبگوترێت.  

و بۆ زمانی فارسی کرد ی ئهوهدی قازی بن، ئهممهمنوونی محهمه  میشهبێ بۆ هه کان دهئێرانییه
کان  تاران کۆچی دوایی کرد، کورده دی قازی لهممهکاتێ محه  بیرمهکرد. لهخۆیان بۆیان نه

ڕێزهوپه به ده  وهڕی  تهروازهتا  شار  بهی  لهرمیان  و  شیاوی  مه  ڕێ کرد  پێشوازیی  هابادێش 
 وهرانهتی نووسهکیهن یهالیهس لهک کهیه  م و ئێرانی ناو تاران تاقهجهموو عههه   اڵم لهلێکرا، به

 ڕێ کردنی و ئیتر هیچ!  هاتبوو بۆ به

 ڵمان! ژێر باغه تهدا دووسێ شووتیشی ناوهکهشیعره فیعی لهدوکتۆر شه

 

 پیر دیر 

 بمناسبت هشتاد ویکمین سال تولد محمد قاضی 

 بزرگا، ڕادا!                         سال هشتاد ویکم برتو مبارک بادا! مردا و  قاضیا! نادره

کامت    ایام به  بینم همه  شادی مردم ایران چوبود شادی تو                        بو که
 شادا!

 خط بغدادا!   پیردیری چوتو، دردهر نبینم امروز                        از در بلخ گزین تا به

ی و کردان دل ایرانشهرند                     ای تو شمع دل ما، پرتوت افزون شمع کردان
 بادا!

 پروردن ایران مهین                           بود آئین مهابادی  و ملک مادا  و دایه مایه
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ماست زکرد                       شیخ اشراق و نظامی دوتن از    فخر تاریخ و تبار همه
 اکرادا 

 فرخزادا!  که چنو مادر ایران کم زاد                   رستم کرد بد اما نه زند، آنکه  خان

سخن سرکند از    اصل 'کرمانجی' و 'گورانی' و 'زازا' خود چیست؟     حرف شیرین کها
 فرهادا

 هر بد و هر بیدادا فرهنگ وطن جان بخشید          قلمت، صاعقه عمری ای دوست به

 بزی  همچنین شاد و هشیوار و سخن پیشه

 نیز هشتاد دگر بر سر این هشتادا! 
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 گیان!  هۆ کاکه 

.  من  فا( یهری سوڵتانی )وهعومه  –ڕی کۆچی دوایی کاکم  گهمڕۆ ساڵوهئه    ٢٠1٠   /22/11
، ستێکی شاعیرانهزڵووم واقیع بووبێت. ههک کاکم مهوه  سم بینیوهمتر کهرینی خۆم کهسه   به

زیندانی    رێکی پڕشۆر و بیرێکی نوێخواز لهرز، سه بعێکی بهرین، دڵێکی ناسک، تهیاڵێکی بهخه
س که  ژن ومنداڵ، نه  دایک وباوک، نه نه  کی داخراو دا!ڵگایهتی و کۆمهکی سوننهیهماڵهبنه

 مووان خراپتر! هه بناسن، من له ی گوڵهڕهو دل پهڵک توانییان ئهی خهئاپۆره وکار و نه

نا، داده کاری سیاسیم    یاڵی خۆم، به خهی وا، به وهتی و ئهمی الویهردهی سهکاری مندااڵنه
و   ماڵهریی و زیندان و ڕاونرانی تووش کردم، بنهدهو شاربه  وهر داوێنی منی گرتهک هه نه

 مووان کاکم. هه سووتان و زیاد له وهئاگریهس وکاریشم بهکه

وهبه شا  ساواکی  بوو  مندا  ئیعتیرافی  لهکهماڵه  ربوونهشوێن  نامیلکه  ی  و  کتێبی    بۆکان  و 
 ریکهشه   . ئیتر کردیان بهوهو ودایکم بۆیان شاردبوومهئه  که  وهان تێدا دۆزییهی منیشاراوه

زانی. دهیان نهیسهیس وبه و حه ڵکیش بهرهێنا، خه یان دهکهرگای دووکانهی دهنهتاوانم و گرێژه
به ئه بوو  هه  و  بۆ  منیش  و  من  بوومهجاڵهخه  میشهقوربانیی  خه وهتی  بێجاڵه.  و تی  گوناهی 
 ی.  کهزڵومییهمه

بوو ت، دهر وواڵتدا حاکم بوایهسهر بارودۆخێکی ئینسانی بهگه، ئهو سااڵنهئێستاش دوای ئه
پێشه پێشڕهبۆ  و  دهنگی  و  پێشخهویی  لهرییهست  هونه  کانی  وهبواری  ناوی  شیعردا  و  فا  ر 

کرابێت و کوا ڕێز لێنان و کوا کۆڕ بۆ    وهیهناوقامێک بهاڵم کوا شه . بهوهتهکایهرزان بشهبهله
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کوردستانی   شیعری به  ی نوێخوازییفا بوو بیرۆکهوه  وهبڵێ ئه  س نییهت کهنانهگرتنی؟ ته
ی شیعری کوردی' شیعری نوێی گوت. ندساڵ پێش 'سێ کوچکه چه   اڵتدا هێنا و به ڕۆژهه

 ن.خهپۆشن و پشت گوێی دهده قهزه هو ڕاستییسد چاو لهقه ستهده کان بهبێ ئینسافه

!  تاڵه، چ بی واتا و بهچیمان لێ بێت؟ ژیان چ تاڵه  بێ ئێمهبچێت، ده  ردهو دهفا بهر وهگهئه
 ندهوهڕۆین؛ ئهشوێنیدا ده بیسین، به ده  وهدوورههۆڵێک لهنگی دهشوێن چیدا وێڵێن؟ دهبه ئێمه
ردێت و  ش ههاڵم دوای ئێمهبه  کهنگهوین. دهکهردهین و لێی وهوکهالق ده  ڕۆین تا لهده

 داراغ جادهقه  ی لهالی ئێمهوانیش دێن، بهکێشێت. ئهوخۆی دهرهبه  دێت و ڕێبواری تازه
ون، جا تاقمی کهالق ده  ستێک لهدهدووره  رکام لهوانیش ههڕن و پاشان ئهپهوتوو، تێدهکه

  رخه و چهئه تێکی نادیار، تا ڕۆژێک کهدییهبهر بڕۆ تا ئهوان و .... ههدوای ئه وان و دوای ئه
زارساڵی ند هه، چههاتووهنه  زاران ساڵههه  خۆشه  و ڕۆژهاڵم ئهڕێت، بهتردا بگهبارێکی مرۆڤانهبه

 گاتێ؟   ده دیکه

ههگه ژیان  ئهلۆ  پێوانهر  ڕێ  ئه  و  ئهیهنجامهبێ  چییهنییهر  گه؟  ڕێگه  ،  و    تهخڵه سه  که؟ 
و ، ئهو ڕێگره  مهستهی ئهوه، ئهیهوتنیانی ههرکه، مرۆڤ توانای سهرهبهمووتی زۆری لهڵههه

 ، لهو کۆسپانهن. ئهکهکانی خۆیانی دروست ده رهفهکان خۆیان بۆ هاوسهڕێبواره  ن واکۆسپانه
سووتێنه ئاگری  ئاویسروشتی  و  گژهخنکێنه  ر  و  ڕفێنهر  لهبای  خۆ  پێدا  بهرن.  و  رگرتن 

گهتێپه پۆاڵیینی  گیانێکی  بهکهرهڕبوونیان  هه ،  ئه اڵم  پۆاڵیهر  لهو  گهیهپله   ش  رمادا کی 
وپێش رهی بهجیاتی ڕێگهی ژیان دانیشتبن و لهراغ جادهقهله  دیوهوانانی واتان نهپاڵه  .وهتوێتهده
موو  ن. ههزاران هههه  به   وهرمانهوروبهدهرئێستا بهم نین و ههکه  وانهن؟ ئهر بکهسهیری پشتهسه 

ئاژوێن و  " و ده نگاویان خۆشه نی "باوی هه " گوته ی وا "سوارهوانهلۆ ئه: گهیهوهئه کهپرسیاره
 بێ به یگوت ده مین" ده  "هوشی  ی کهقووڵه  و دۆڵهکوێ؟ ئه  نه گهبڕن، ده ده  وام ڕێگه ردهبه

ک  فیداکاری؟ هیچ ئاسۆیه  نده؟ چهوهبێتهی پڕده، کهوهران پڕبێتهختکهشی خۆبهمێشی لهخۆڵه
 بینن؟ هیچ ده لۆ ئێوهستاون گهی چیا وهر لوتکهسهی لهوانهی ئه؟ ئهدیاره

مام  ته یشت، من بهگههیچ کوێ نهو به، ئهوهمهکهکاکم ده زیاتر بڕناکات، بیر لهوهمێشکم له
 تم، هیوامهکهو شه   لێک شپرزه؟ گهیهیشتن" ێک ههتدا "گهڕهبنه  ر لهلۆ ههکوێ؟ گه  مهبگه 
 بێت. ک من نهس وهکه

 گیان! هۆ کاکه

 وهناتناسمه

 تۆ کێی؟ 

 کوێی؟  له
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 ی چاومدای و نامبینی بیبیله له

 ی گوێمدای و نامدوێنی ردهپه له

 بارمدای و ناخی دڵی تاسه له

 مێنی. رواش ده هه

  

نگی شاملوو ده  ییام بهی خهم شیعرانهئه  تهیان جارم گوێ داوهماڵ دانیشتووم و دهنیا لهمڕۆ تهئه
 ریان: جهو شه 

http://www.youtube.com/watch?v=rSEFYPNYnLY&feature=player

_embedded # 

 م!کهی هاوار، من بیری کاکم ده. ئهموو وجوودمی داگرتووهم هه خه
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 درێت! تی پێده دادگا مۆڵه   کوردی له   کردن به   تۆرکیا: قسه 

 ! کرێت ده یاساخ   قوتابخانه   کوردی له   کردن به ئێران: قسه 

  تی ترین مافیشی له رهر بۆی لوابێت بنهگه. دوژمنی کورد ئهر وابووه هه  میشههه   26/11/2010
سه ده نهست  گوێشی  و  نێوده  تهداوهندووین  یا  ناوخۆیی  کهوڵهیاسای  ئێستا  رانی  ڕێبه  تی. 
کی دانیشتووانی  زانن ناتوانن پێنج یهو ده  وتووهد کهلحهردی ئهبه  تی تورک لووتیان لهوڵهده
و ئه  یان داوهن، ئیجازهوت بکه تایی ترین مافیان لێ زهرهوسه   وهوسێننهزیاتر بچه  وهله  کهتهواڵ

 بکرێت!  کوردی قسه تاتورک' بهر خاکی ئهسه ڕووبدات و 'له یهورهگه کفره

ئیجازهرهسه  لهتا  زمانی کوردییان  خوێندنی  تایبهکه  ی  دهرتی  تهتی  ئینجا  زیۆنی  فیلهرکرد، 
تبارێکی  تۆمه  تیان بهکر( مۆڵهکی شاری ئامێد )دیاربهدادگایه  مڕۆ لهو وا ئه  وهکوردییان کرده

داوه له  به  کورد  داکۆکی  ئه  کوردی  بکات.  قهگهخۆی  هات  زۆر  هی تاڵهبه  باڵهر  با   ،
 تاتورکیش بێت! ئه

تێگه ، سه والوهله دنیادیدهرۆکی زۆر  سیاسه   یشتوو و  ئیدارهتو  پهزانی  بهی سهردهروهی   قز 
 و داوای لێکردوون به   ردوهقز ناکانی سه و فێرگه  موو قوتابخانهی بۆ هه رمی نامهی فهشێوه

شتا ساڵ کردیان  ی ههی بۆ ماوهکهزاشا و کوڕهڕه ی کهو کارهمان ئههه  -نبکه فارسی قسه
کان  موو شوێنێکی قوتابخانههه  قوتابی بووین له  ئێمه  ش کهمهو دهر. ئهسه  چووهو بۆیان نه
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"به  بدو  نووسیبوویان  فارسی  شیرینی  ئهزمانی  به ێن"،  له یهندهم  قوتابخانانهش  په و   ردهروهدا 
 !  رسم خوێندووهکراوم و ده

  مه ردهسه  مبێت و لهی مێژوویی نهی حافیزهندهوهئه  قز کهی سهردهروهی پهرۆکی ئیدارهسه 
له به لووتکه  و  نهی  ووشیاریی  داواکارییهوهتهرز  کورددا   گهیی  با  مژانهکی  بکات،  وا  ی 

 تهوتوونهکانی تورک ببینێت چۆن کهمارگیرهده  رهو ڕێبه  وهبداته  کهڕۆژئاوای وواڵته  ئاوڕێک له
بێوچانی گهر خهرانبهبه  رچۆک و لهسه  ملیکهلهباتی  و ئه  سێک که. کهج کردوهان کهماندا 

  له  تهقڵ و کیفایهموو عه و هه ئه  یفه" بنووسێت، حه ی وا "عاقاڵنه بینێت و نامه نه   قهزه  ڕاستییه
  رس به " ی شارێ پیرۆزی قوم دهی عیلمیهوزه"حه  چێت له سار بکات و نه کوردستان خه

 .  وهوێ بڵێتهتوڵالکانی ئهیهئه

 کان: واڵهردوو هه هه وهئه 

http://www.aknews.com/ku/aknews/4/197797 / 

http://saghez.org/index.php?besh=dreje&id=1978 
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 نووس" یا "خۆنووس"؟ "چاره 

مهرییهوهبیره مامۆستا  ئهممه"محهال  کانی  خزری"  دیموکراتی  دی  حزبی  پێشووی  ندامی 
خوێنده ئێرانم  له  -*  وهکوردستانی  پڕ  کارهژیانێکی  و  نووسه ڕوداو  لهسات.   می ردهسه   ر 

ڵسووڕاوی حزب  ندامێکی ههی شۆڕشگێڕدا ئهو پێکهاتنی کومیته  ٢ی  کانی کۆنگرهڕووداوه
باڵی   ر دووباڵی جیاوازدا، لهسهندامان بهرمیی ئهونی نافهشبڕۆژانی دابهوله  یهو بڕگهو له  بووه

 که به   هێڵێکی فیکری بووهر بهو سه   وهوتۆتهوفیق دوور کهد ته حمه'ڕاست' ی ئه  ناسراو به 
ده 'چه نه پ'  و  شه  مرانناسران  سمایلی  موعینی،  مه   ریفزادهسلێمانی  و الیه  له  الئاوارهو  ک 

کرد  تییان دهرایهکیتر نوێنهالیه مینی سیراجی لهدهمهریمی حیسامی و حهکه دوکتۆر قاسملوو.
  میان له ستان و دووهه ی جیاوازدا وهرهدوو به  وانیش له، ئهم دوای کۆنگرهکی کهیهماوه  و به 

 .وهی ئێران نزیک بووهحزبی تووده

ئهله دابهڕاستیدا،  سهشکردنهو  جی  وهرهی  بهفیکرییه  اوازییهواقیعی  پێویست  شێوه  کان  ی 
لهده ئهبهرناخات  سهوهر  بیرهی  ئهوهرنجدانی  کومیتهریی  ناوهندامانی  لهی  حزب  و  ندیی 

)ئهیهبڕگه سهدا  قازی،  وێنهمیری  کوێستانی(  تاڕادهیهعید  لهیهکی  ڕوون  ی  قینهڕاسته  ک 
و    ر بنکهت وبۆچونی هه سیاسه   کات کهو ئاشکرای ده  وهکێشێتهم دهودهکانی ئهندییهیوهپه

http://saghez.org/index.php?besh=dreje&id=1978
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کانی ندامهتیشدا دانیشتووان و ئهکی تایبهیهناو بنکه  و له  ویتر جیاواز بووهڕڕێکی حزب  لهقهمه
هههه خۆیان  ڕێبازی  له  بووهرکام  ڕێکخراوهو  هه  وهییهباری  پێکهودایههیچ  قایم  ی  وهکی 
س، پێیان  کهک تاکهوه  و ئامانجێک ڕۆیشتوون کهرهکدا و بهالیهرکام بههه  ستوون، واتهبه نه

هید وێ شهبۆ ئێران و له  وهی نحۆ پاشایی چۆتهستهده  وهتهتا ئاوڕیشیان داوه. ههچاک بووه
هید کردوون و پێنجی گوندێکی باشووری کوردستاندا شه   ی لهسی دیکه که   5  بوون، ژاندرمه

ری  وروبهده  واڵی سلێمانی موعینییان لهبۆ ئێران؛ هه  وهته" گرتوون و بردوونیه"بیاره  تری له
ریمی حیسامی  ، کهروشوێن چووهغدا بێ سه به وفیق لهد تهحمهوه، ئههاباد بیستۆتهخانێ و مه 

 وهندامانهو ئههندی بیوهک دوکتۆر قاسملوو پهو وه  غدای کردووههاتووچۆی به   وهبوڵغارستانه  له
بهسه  که  گرتووه داوهری  سه غدایان  موهته،  محهالحی  و  زادهممهدی  ئێلخانی  حزبی    دی 

نگتر ری و درهیدهرێ، ساالری حهده تهحزبی دیموکڕات چوونه  و له ڕزگارییان پێک هێناوه
 .  وێ دانیشتوونران و لههاباد و تامه وهتهڕاونهگه دی خزری و زۆرێکی دیکهممهال محهمه

ی  م و کومیتهی دووههست نیشان کراوی کۆنگرهندیی دهی ناوهندامانی کومیتهکورتی، ئهبه
و   یان کردووهکدا باڵوهالیهرکام بهرێز ههک تووی ههند مانگدا وهی چهماوه   له  وهرهساغکه 

کی رهی سهبنکه   سیان لهکه  ٢نیا  ی نوێ، تهومیتهندامی کسی ئهکه  7  ؛ لهماوهوانیتر نهئاگایان له
ندێک و هه   خۆیان پێیان ڕاست بووه   شوێنێکدا ڕۆیشتوون کهرکام به هه   وانی دیکهماون و ئه 

 بوون.  جار هاوڕێکانیشیان لێی ئاگادار نه

باوه بێ  و  کارێکی کردووهدڕدۆنگی  ئهستهده  که  ڕی  تهحمهی  لهد  و رێمسهجه  وفیق  ک 
ستن و کتر بوهیه  یی دژ بهرێکیتری ڕێکخراوهمسهجه  فیکری ماڕکسیستی له  وانی نزیک بهئه
دژایهله تاڕادهتییهو  یهدا  کوشتنی  بڕۆنهی  سه)نووسه  وهپێشه  کتر  کووژرانی  تاوانی  دیقی  ر 
الحی  ێشتر(. کاک سهو پ  1٢5نی ئیسحاقی برای)لل.سهوفیق و حهد تهحمهپاڵ ئه  داتهنجیری دهئه

ها  روهر ههکات. نووسه ده   و بۆچوونهسندی ئهدا پهکهیادداشتی کۆتایی کتێبه  دیش لهموهته
وان  ندێک له((. هه114بات )ل.  تکار" ناوده "جینایهوفیق بهدتهحمهئه  وهزمان سلێمانی موعینییه  له
 بووه ری سیاسی ههفتهندامانی دهڵ ئهگهر لهندێکیتڵ پارتی و بارزانی و هه گهروساڵویان لهسه 
سانی  ت که نانهدا تهو ناوه غدا کردبوو. لهئێران و به   و ڕوویان له   وهپارتی جیاببوونه   له  تازه  که

وهنێوبژیکه ئهک سهری  و غهر تووڕهبه  ونهکهنجیریش دهدیقی  نێک و گیانیان  بی الیهزهیی 
 ن.   کهخت ده دا بهو شۆڕشگێرانه ڤانهوڵی مرۆپێناو ههله

ک تێی  مووالیههه بینم کهک گێژاوێک ده وه ییهرنامهرلێشێواوی و بێ بهرباڵوی و سه و بهمن ئه
دان. دهتانی ڕزگاربوونی پێ نهرهاڵم بارودۆخ دهبوو به ریان ههدهی هاتنهقاژهلهوتبوون و په که
کان  واوییهی ناتهر زۆربهنووسه   وفیقدا کهد تهحمهئه  ت لهنانهبینرا، تهموواندا دههه  ی لهوهئه
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ل  ڵک و دواڕۆژی شۆڕشی گهخه تی و بڕوا بهوایهتهستێکی پاکی نهو، ههردنی ئهگه خاتهده
ڕاسته هه ئه  بوو.  هاندهده  ڵوێستهو  ئهیتوانی  بۆ  بێت  بیرلهوه ر  چاره   ی  و  نووسی خۆیان 

خاوێنیش بێت   ندهرچه ست' ههاڵم 'ههترسن بهختکردن نهمردن وگیان به و له وهنهکهننهخۆیا
کردنه گرێپووچکهوهبۆ  وهیهی  ڕیزبهکی  هێزهک  ڕهندیی  وناسینی  وڵێک وتهکان  کان 
 بوو. س نهی ووردی دۆست و دوژمن بهوهجیاکردنه

گرێپووچکهده  که نه ڵێم  درۆم  پارکردووه،  ڕێبه:  و  له تی  پاراستن  و  شۆڕش  ک، الیه  رانی 
رات و ک، موخابه الیه  له  وهساواک و ژاندرمرییه  کیتر، ئێران بهالیهری سیاسی پارتی لهفتهده

ک، حزبی شیووعی  له الیه  کیتر، حزبی توودهالیه  کانیان لهشارهسوپای عیراق و جاش و موسته 
تی و وواڵتانی  تی سۆڤیهکیهتی گشتیی یهش، سیاسه وانهوو ئهمکیتر و دوای ههالیه عیراقی له

ی  ڕێگهش له کهناوچه  تی وواڵتانی ڕۆژئاوایی و ئیسڕائیل لهک و سیاسهالیه  سوسیالیستی له
سیاسهکیتر، هه الیهله  ئێران وتورکیاوه قووڵتر دهمهردهو سه تی ئهرکام گۆمی  و   وهکردهیان 

، قهڕهک سۆنێ و دۆڵه ستی وهدهکی دوورهیهبنکه  ل لهتگوزاری گهی خزمهند الوی دڵپاکچه
ت بژیوی ئاسایی خۆیان و  نانهبوو، ته یان نهئاڵۆزانه  لهسهو مهری ئهسهر توانای چارهک هه نه

  ساڵێک دوای  کات کهده  وهدی خزری باسی ئهممهبوو. کاک محهدهیدا نهژن و منداڵیان پێ په
 ٢نیا  ی زستان تهموو سێ مانگه رجی هه بۆ خه  وهر و منداڵێکیانهخۆی و هاوسه   زیواج، به

هه سه بووهدیناریان  دۆخی  ئه!  و  قارهعید کوێستانی  شه مانانهو  وا  لهی  بوون  باشتر  هید  وان 
کی یهستهده  رنگ بهیامێکی گیاندنی پهک بۆ گهیهستهده  ک کهیهڕاده  یشتۆتهگه   که. کارهبووهنه

الی    ینێرنهپێیان ده  ڕی بهگرن و سێ ڕۆژهردهکی دڵپاک وهچییهقاوه   ڵک لهی خۆیان، کهدیکه
بێنێت، دیارهی ههوهبۆئه  وهڕێتهگهڕێش دهرانیان، سێ ڕۆژهبراده بۆ  ئهبهله  واڵیان  نهوهر   ی 
ترسی ئاسایشی پارتی و جاشی  ڕێگاوبان له نه ڕێنێتیان بۆ ڕاپهکهکاره بووهسی حزبی هه که

ندێک جار  ریان ههواڵبهر و ههتهچی هیچ، ته. قاوهبووه  ی متمانهعیراق و ساواکی ئێران جێگه
یان  کهحوکمی کاره  وبه   ری سنوور هاتوچۆیان کردووهردووبه ههله  کان' بوون که'قاچاخچییه
رانی جاسووسی سێ  گهته  ی قالهکهتدا بوون، نموونهمه ردوو حکووندی ههیوهپهزۆرجار له

 !نهو چوار الیه نهالیه

تاوانبار   تی به واوهته  کانی حزب به باڵه  ک، هیچکام لهریهسه   وهمهخه ده  و ڕووداوانه ئه  من که
 زانین، نهده   هات که   نووسه و چارهغدا و تووشی ئه به   چووه   وفیق کهد ته حمهئه  نازانم، نه 

فادار بارزانی وه   به  ی کهتییهو زۆرایهئهری سیاسی چوو، نه فتهو دهرهبه   حزبی ڕزگاری که
شانی ساواک و ژاندارمی شان به   سۆ میرخان و پاراستن هاتن که ک حهاڵی وهو تووشی به   وهمانه

و ئه  دیت و نه دا ده تی حزبی توودهنزیکایه  یان لهی وا ڕێگاچارهوانهئه   ڕۆیشتن، نهئێران ده
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اڵتی کوردستان  ڕۆژهه   وهڕانه، گهوانهداوی هیچکام له  وتنهکهبۆ نه  ی وارهختکه ند گیان بهچه
رگرت  یان وهمان نامهش وا ئهوانهت ئهنانهئێران؛ یا ته  ستده  هیدکران یا گیران و درانهو شه

 و دانیشتن. 

، ڕێبازێکی  ند ڕێگایهو چهله  مدا، جگهودهبارودۆخی ئه  ین، لهبوایه  ن و ئێمهبوایهوان نهئهلۆ  گه
روا سووک و سانا  کانمان ههراوردی هێزهی به لۆ گرێ پووچکهبوو؟ گهم ده ردهبهمان لهدیکه
خراپ  کهکوێی کارهستبوو؟ قی بهکوێدا چه له  کهبێ بزانین کێشهوابوو، ده؟ کهکراوهبۆ ده

کان با  کی پرسیارهیهوهاڵمدانهی یا ئاو بوو یا ئاگر؟ بۆ وهکدا بڕۆیشتیایهرالیههه   به  ببوو که
 : وهمدا بچینهودهی ئهکهگشتییه بارودۆخه  به

ستی پێکرد ده   وهری سیاسییهفتهتاقمی ده  یلوول لهی ڕاستی بێت، شۆڕشی ئه وهئه    -         
ژمان" "عیسا په   ورهکانی جاشی گهرییهوهوت. بیرهنجامدراودا کهر کاری ئهسه   بارزانی به  و
ده به کهریدهڕاشکاوی  دووکه   خات  لهساواک  دهئهس  بردهفتهندامانی  سیاسی  و   ری  تاران 

ائیل و  مریکا و ئینگلیس و ئیسڕم ئهودهڵبگرن. ئهک هه تی قاسم چهحکوومه   هانیاندان دژ به 
به بوون و کهبدولکهری عهخوێنی سه  ئێران  قاسم توونی  نههه   ڵکیان لهریم  تی وایهتهستی 
  1975تا ساڵی  ڵگیرساند و ههڕیان پێ ههر تیپ، شهرمگی بهواچهکه  رگرت، کردیانهکورد وه

لی کورد  اتی گهبرگیز خههه  ی من،و بۆچوونهددامیان فرۆشت! ئهسه  ڵی هاتن ئینجا بهگهله
 می ناگرێت. که پشت گوێ و به واکانی ناخاتهڕه پێناو مافهله

راوێکی ده  اڵت کهری کوردی ڕۆژههروهڕووناکبیر و خوێندکار والوانی نیشتمانپه -
له ئه  ڕوونیان  دهشۆڕشی  سه یلوولدا  لهرهدیت،  له  تا  پاشان  و  کانی شاره  تاران 
ل" مهکی عهیهرنامهی هیچ "بهوهباشوور، بێ ئه  ڕوویان کردهڵ  کۆمه  به  وهکوردستانه

تاران و ئێران    وێت لهیانهی دهوهوێت، و ئهن، چییان دهکهبێت و بزانن چ دهیان هه
له ئایا  دووره  فاڵنه  بکرێت  باڵهدهگوندی  سوێسنایهکایهستی  و  باشووری  تی  تی 
ودای  تان و مه رهی بزانن شۆڕش دهوهبێ ئه   ت به نانهم دێت؟ تهرهه کوردستان به

 یان نا؟    یهوانی ههی ئهوهرگرتن و حاواندنهوه

چه - بهشۆڕشی  پاڵپشتی الوه  کداری  ئهبێ  چه مهستهکی  ته،  و  بژیوی  مهقهک  و  نی 
پ تێک، چهوڵهتێک وهیچ دهدابین بکرێت. هیچ سیاسه وهکهالیه بێ لهده رگهپێشمه

به  یان چاوه  ڕاست،  وبهبێ  بهوهرژهڕوانی  دینارێک  خۆی  و کهندیی  نادات  س 
کهده سیاسه سگرۆیی  ناکات!  ئه س  شۆڕشی  ڕۆژئاوا  لهتی  نزیک    یلوولی  ئێران 

هێنایهفتهتا دهره. سهوهکرده سیاسییان  بۆدژایهمههه  ری  بارزانی  ئینجا  تیکردنی  دان، 
ی ڕۆحی  کهکووله  یهوهو نزیک بوونهر ئهو هه  وههئێران نزیک بوو  وان، خۆی لهئه
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مالم تات و  اڵتی شکاند و ئهکانی ڕۆژههرنامهاڵم بێ بهتگوزار بهدڵپاک و خزمه  الوه
 هێنا و لهی نهوهتی دوورخرانهوفیق تاقهد تهحمه. ئهوهڕاستدا مانهناوه  والم تات، له ئه
شاری کورد و جاش و موسته  س لهندێک کهت دا؛ ههڕاتهفهری خۆی بهغدا سه به
لهله بوونهحکوومه  ڕاستیدا  نزیک  عیراق  تاقمیك به  153)لل.    وهتی  دواوه(، 

 وهڕانهشێک گه گرێدا، به  وهی ئێرانهنیش وحزبی توودهڕادمه  نووسی خۆیان بهچاره
نگاویان خۆش"  "باوی هه  شێکیش کهشێک ملیان بۆ پاراستن دابرد و به و دانیشتن، به

به  گهچهبوو،  ڕۆژههڕانهکداری  وته وه  چارهاڵت  که سلیمی  بوون  چیتر    نووسێک 
ی  ر گوللهرانبهبهوان لهکرا خۆی لێ بپارێزن: سینگی ماژینۆ و دڵی پڕهیوای ئهدهنه

ژاندرمهفیشه پڕی  'ئوه  کدانی  جهوجاشی  ئههه  دیاره لالد!  یسی'   گرووپه و  موو 
دوندی   ی وا لهوهک دانانرێن. ئهک حیسابیان بۆناکرێت و الی یهک یهوه  جیاوازانه

کی ناو  ڵ دانیشتوویهگهکات لهخت دهری خاکدا گیانی بهڕی داگیرکهشه  چیا له
ردووالدا ههی لهوهاڵم ئهک بێت، بهک نییه و ناشتوانێ یهی خۆی یهو کاشانه  النه

 س و تێک شکان.رهنجامی ههئه گاتهردوکیان دهبۆ هه که ییه،رنامه، بێ به شههاوبه 

لهگه ڕزگاری  تهلۆ  به   ونه و  لهو  چارهرگری  گه   نووسه و  بوو؟  دهگونجاو  ئهلۆ   وخوێنهکرا 
پێشتر، با! اڵم  دا نا، به و ڕۆژانه بۆچوونی من، لهتاسێن؟ بهنه   تینانهو هیوا به ڕژێن و ئهنه   شانه گه

، ئینجا  هاباد و بۆکانتاران و مه یه لهکهوهسپێکی بزووتنهتای کار و دهره'پێشتر'، سه نیازم له
تاران پێکهات و بڕیاری    له  ی وایهو کومیتهندامانی ئهوفیق. ئهد تهحمه باشوور و الی ئه  له

یه ده کهچوونی  دا،ستهم  شۆڕشی  ناو  و  باشوور  بۆ  الوان  لهگهئه   ی  باشتر   کهتهبابه   ر 
ر لێهاتوویی و گه، ئهیشتایهکان تێبگه نگیی هێزهکان و هاوسه ندییهیوهپه  و له   وهتهووردبوایه

ی وزه  ک بههێزی بیر ولێزانی، نه  کانی دواتر بهر گرووپهگه، ئهبوایهزایی  زیاتری ههشاره
ی  یهو کومیتهندامانی ئهت ئه نانهر تهگهپرسی کورد، ئه  تهرنجیان بدایهست' و ئیحساس سه'هه

 کان بهر کارهگه ن، ئهبوایهنگ نه تفه  یی و عاشقه شیرهی عهماڵهبنه  تاران پێک هات له وا له
هاباد و موکریان( ک )مهیهنیا شارێک و ناوچه ڕوانینی ته  ن واتهشێوازێکی "کوردستانی" بکرایه

پارتی،    نووسی خۆیان بهرمێن چارهی گهوانهر ئهگه، ئهبوایهدا زاڵ نهکهییهوهتهنه  هر کێشسه به
توودهفتهده حزبی  سیاسی،  عیراقهری  شیوعی  حزبی  یا  ئێران  ڕیزێکی  گهئه   بهنه  وهی  ر 
 ندهوهئهندێکیاندا  هه  زلزانی لهوی و خۆ به ر خووی تاکڕهگه ، و ئهبوایهکگرتووتریان ههیه
لهئه  که  بوایهنه دووربخاتهوانیتر  بزووتنهوبه  وهخۆی  و  حزب  الوازبکات، کهوهژنی  پێ  ی 

بوو ، وا ههبرایهک نهست بۆ چه ده  وهست وبرد و بێ توێژینهر وا ده گهمووان، ئههه  وگرنگتر له
   . والسالم!رایهکان بگیساتهکاره شێک لهم بهکان یا النیکهساتهکارهپێشی 
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باتی  وتی خهڕه یشتن لهدی خزری بۆ تێگهممهال محهکانی مامۆستا مهرییهوهی بیرهوهخوێندنه
ی  می حزبی دیموکڕاتی کوردستان و "کومیتهی بیستهدهی سه   6٨تا    63ی سااڵنی  کدارانهچه

شۆڕشگێڕ' ی پێ ڕاست   یعبیری 'کومیتهر تهنووسه  رچی)گه  شۆڕشگێر"، کارێکی پێویسته
ئه  نییه ئهو  کومیتهندامانی  'کومیتهئه  به  یهو  نوێی  دیموکڕاتی  ناوهی  ندامی  حزبی  ندی 

ده که  –زانێت  کوردستان'  سه  بۆچوونێک  کاک  و  بێت  ڕاست  موهتهناتوانێ  دیش  الحی 
کتێبهله وهکهکۆتایی  دژی  نووسهستاوهدا  له(.  گهکهکتێبه  ر  بابدا  بههلێک  باس   تی  ووردی 

ر سهر زۆر شتیشدا بازی بهسه   اڵم بهکراون، به تارانیدا باس نهریی هاوقهوهبیرهله  که  کردووه
ڕێین" خۆی ک "با جارێ لێیبگهکی ساکاری وهیه"سێ نوقته" یا ڕسته  و به   کاندا داوهڕاستییه

ئه دڵنیام  الداون.  کارانهلێ  مه  و  گهحهسڵهبۆ  به ل  تی  کراون،  شۆڕش  ههو  بۆ  ئهاڵم  و ر 
بوایهتهحهسڵه مه سووکهده   ش  بهیهئاماژه  بوو  بکردایههه  کی  نموونهندێکیان  بۆ  له .   ،  

ست نیشانی  کانیاندا دهرییهوهنووسین و بیره  گرێت بۆچی لهده  خنهرانی خۆی ڕهنگه هاوسه 
نه وهکۆبوونه کهی  قاسملوو،  دوکتۆر  سوله   ریمیمران  سه حیسامی،  موعینی،  عید یمانی 

الم  به  غدایان کردووهبهی ئێران لهنیشی حزبی توودهڵ دوکتۆر ڕادمهگهکوێستانی وخۆی له
م تا  کات و کهمان کار دهینی کاتدا خۆیشی ههعهدواون؛ لهکان نهرۆکی ووتووێژهناوه  له

رناخات. ش دهو دانیشتنهکانی ئهو بڕیاره وهکیان ناگێڕێتهوباس یا پێشنیاری هیچ الیهزۆر قسه
نییهیهڵههه  وهئه نه  ک  بۆبکرێت.  گهوهپاساوی  داهاتووی  دهکهلهی  ئێمهمان  بزانن  چ    بێ 
د  ممهر کاک محهگه . ئهوهنهکهی خۆی لێ بپارێزن ودووپاتی نهوهبۆ ئه  کمان کردووهیهڵههه

ژیاندا  له  کهی دانێشتنهبووانی دیکهن ئامادهکهنه  یهلهسهو مهئهعید کوێستانی باسی  و کاک سه
 . وهی دادێی وواڵت هێج نامێنێتهوهی پرسیار بۆ نهورهکی گهیهنیشانه له ماون و جگه نه

یا تهتی کردنی حزبایهر دژایهگهبێت ئه ده  ورهکی گهیهڵههه به نانه تی  ستانی ڵست وهرههت 
لهی چهڕشه من وهو قسانهکداری  بهربگیرێت. من دهی  پێشڕه  زانم  ڵک، وی خهبێ حزبی 
ئهرکهسه  نهگهوتن  نهر  گه گونجاو  ئهبێت،  شه مهستهلێک  چه ؛  واههڕی  دوایین    یهکداریش 

خه  چاره قۆناغی  و  هه سه بات  بێت.  ناچار  ده روهرێکی  کهها  له  زانم  ر  سهبڕیاردانی کۆتایی 
کانی، نهموو الیهی ههوه بێ ڕوون بوونهمان بهکهلهژیانی سیاسی گهستیار لهاغێکی وا هه قۆن

کانمدا  بڕیار و بۆچوونهپێم بڵێت له  یهی ههوهر مافی ئهو خوێنه  سندهکارێکی ناکامڵ و ناپه
ک  یهخنهبووم، ڕه نه  کانکان و ڕووداوهتهموو بابهی ههوهڕوانی ڕوون بوونهم کردووه وچاوهلهپه
 گرم!ستۆی دهئه له که
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  1963)  1347- 134٢کانی  ی سالهوهتێکۆشان و جووالنه  ک لهیهڕهد خزری، "الپه ممه* محه
  37+   ٢٢9، کوردی،  ٢٠٠3ر، سوید( ی حیزبی دیموکڕاتی کوردستان"،ناشر: نووسه196٨  –

 ڕهالپه

ISBN:   91-974681-0-X 

خوێندنه بابهوهدوای  برادهکهتهی  گه،  خۆشهرێکی  ئهلێک  بۆچوونانهویست  ی م 
 م:کهسپاسی ده . ربڕیوهده

 چاره نووس یان خۆنووس؟ 

 ی: ''هیچیان'' کهالمهوه

 مانمان دۆراندووه. ئێمه زه

با بۆ ئاش و  نووسێ. باراشی خۆی ده دا خۆی دهراستینووسێ لهریی دهوه س که بیرهرکههه
تاگهرکام  له رووداوهوه. ههڕێتهگهو دهکادهلێی به ئاش و گهکانی  خۆی  ی وهڕانهیشتن 
 دوێ.  ده

غدا و  نش ، توده ، قاسم، به ریم حیسامی ، ڕادمهمیری قازیی، کهال محمد خزریی ، ئه مه
ر مانی دووکان و زه وانه رووداوی پچڕپچر له مهم. ئهالن... من ناتوانم لێکیان گرێ بدهخه
 چن...  چن و  وچۆن ده دا دهکام رێچن و به وه. جوانی بۆ چووی.  بۆکوێ دهکدا خوالونهیهله

ی  کهرشهکان، دونیا خان، کرگاری فه چوون و چین و چنینی رووداوهالمی چوون و نه وه
داویه فه  7وه.  تهڤانگۆک  تا  بووه  پێویست  رێگهساڵی  چنیوه،  دوومیتریی  ناسیوه، رشێکی  ی 

ی تابڵۆکانی ڤانگۆگ بووه و وهستی وێکرا کاریان کردووه، ئامانجیشی ئافراندنهشک و دهمێ
 وتووه.  رکهتێیدا سه

زه ئێمهئێمه  دۆراندووه.   رێرهمانمان  و  کورد  ئهی  ئهوی  رێگه  سهسته و  و  مێشک  بری  مه 
باوه ئێمه  نییه.  به خۆنیییه و لهدونیاخانمان  نهڕمان  بێزراوین.  ببینه خاوهمانتوخۆ  بیرو انیوه  نی 
 ڵبه.  مانه قهکی که ههمێشکی خۆمان. جیهانبینییه

نابهنگهوه زهرێمان پووش.  شهمان تووژه و تۆشهکهرێگه ی دونیا  خشهدی رێگاین.  نهڵهو 
 ی.  کهکه و لێزانییهرهخانمان  گه

 یهانن.  یان بڕێوه و ئێستا ئاغای جو رێگهاڵنی  له ئێمه کڵۆڵتر ئهگه 

هود  وه و زانایانی یهوه. دونیا خانم ڤانگۆکی ئافراندۆتههود بخوێنهکانی زاناکانی یهپرۆتۆکۆله
یهگه سهلی  له  رهرگههودیان  کردووه.  رزگار  سه ردانیی  ئهرکهمزی  له  وتنی  کرگارانه  و 
کانی  کانن، وشهئاوریشمه میر قازیی تاڵهریم حیسامی و ئهال محمد خزریی و کهدایه؟ مهچی

پرۆتۆکۆله له یهزموونهمی ئهرجهبێ سه کانن، دهنێو دێڕی  بۆخۆمان بدهکتر گرێکان  ین و 
 ین.  کاری خۆمان بکه
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ئهئه یه  یزموونانهو  بخوێنهزاناکانی  قسههود  نیییه  گرنگ  لهوه.  ئهسهیان  گرنگ  یه وهره، 
 بیندرێ... ی تێدا دهم جیهانهتی ئهواقعیییه

 http://www.jewwatch.com/jew-references-protocols-full-text-

folder.html 
 

  

1٠٨ 

 

 ناپێویست! 

ئینگلیزی    تا بهرهسه   ،و ووردبینانه  ، کتێبێکی خۆش، زانایانهوهکتێبی "معمای هویدا" م خوێنده
ژیانی    له  وهنووسین وتوێژینه  فارسی. ژیننامه  تهر خۆی، کردوویهو پاشان نووسه   نووسراوه

و  ری ئهرانبهبه  کاتێکیش له.  ی نییهفارسیدا وێنه  ، له زمانییهرز و پسپۆڕانهبه  و ڕادهسێک لهکه
ی مام ناوی ژیننامه  رد و ئیتیالعاتی سپای پاسداران به عیرفانی قانعی فه   دابنرێت که  هاتهتوڕڕه

 برێت.  ده کهیی کارهورهگه ی به، زیاتر پهوهباڵویان کردۆته وهاللهجه

یدا  بباسی هوه میرعهئه  گوایه  باسی ڕۆژێکه  ، کهوهخۆێنرێنهده   م دێڕانهدا ئهکهشێکی کتێبهبه  له
سه  – وهرهدوایین  سهک  شایهردهزیری  لهمی  ئێران،  هاوڕێیهگهتی  دهڵ  خۆیدا    چێته کی 
ی پێ  م قسانهکات و ئهیدا ڕووی تێدهی هوهوێدا هاوڕێکهپاریس، له برستانی "پرالشێز" لهقه
 ڵێت: ده

لێرهوانهموو ئه"هه  وا  لهنو  ی  به  وستوون، زیاد  بۆ  بهبردنی کارهڕێوهمن و تۆ خۆیان   کان 
و   ڕاوهر گه هه  یهمانهم زه رخی ئهش چه وان و دوای ئێمهاڵم دوای ئه، به'پێویست'  زانیوه

هه شگه ده جا  لهڕێت،  یا  خێراتر  یهسهندێک  لهرخۆتر.   ئهشییهڕهچاره  ک  مرۆڤ    یه وهکانی 
  یه وهستیانهدهی وا بهو کارهبوونیان بۆ ئه  ، الیان وایهم نووستووانهجێگای ئه  دێنهی وا  وانهئه
کان سێک بۆ کاروبارههیچ که  تۆ و نهمن و نه  کاتێکدا نه، لهرووری' یهد 'پێویست و زهداسهسه 

 رووری' نین!"'پێویست و زه

 ڕه، الپه   135٨م، نشر اختران، تهران  بباس میالنی؛ "معمای هویدا"، چاپ شانزدهدوکتۆر عه
 ، فارسی57

 

  

1٠9 

 

 !شاری سنه   "ڤان گۆگ" له 
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هونه  تهرمهخانمێکی  خهندی  سنهونکاری  نه  1٢  ڵکی  وێنهتابڵۆی  ناوداری  گهققاشی  ری 
کی بچووکی  یهقاڵیچه له وه ند پێکهرمهی هونهڵ پۆرترهگهندی "ڤان گۆک" ی هاوڕێ لههۆله
لهمتکه چنیوهدوومه  ر  دا،  ئاوریشمین  دووجای  کارهتری  پسپۆڕانهیه  که.  و    کراوه  کجار 
ر سهق کاری لهبهساڵی ڕه  7ی  ند ماوهرمه. خاتوو "دونیا بوڕنا"ی هونهییدایهڕی ڕازاوهوپهله
و ی ئهوێنه مالنیکه یف بوو ئێوه، پێم حه وتووهچاوم پێی که  و من که کردوه یهو مافوورهئه

.  ریتییهکی نهیهیاندا دیاردهماڵهبنه   ون کردن له و ته   بینن. دونیا خانم ژن خوشکی منهنه   شاکاره
زانن ونکاری دهری تهاڵم هونه ن بهو ئیدارهم یا ئهری ئهرمانبهموو فهشی هه کانی دیکهخوشکه 

 ندی خۆیان فێربوون.  رمهدایکی هونه و له

موو  هه  ، کهرگیراوهرمی بۆ وهی فهئێران ناسنامه  و له  شتی ڤانگۆگ" ههه"به   کهشهڕناوی فه
کوردستان    له  رییههونه  و شاکاره. هیوادارم ئهکانی تێدا تۆمار کراوهکنیکییهته  ندییهتمهتایبه

 بێت.ی وواڵتان نهوه بازرهبمێنێته

  
 

11٠ 

 

 کوشتنی کورد: 

 فی" له هابی" و "سه وه ناوی " مجار به ئه 

 ر کوردبێ و بۆر بێ! هه 

!  سهر کورد بێت بهکێ بێت وناوی چ بێت، هه  کهکووژراوه  بۆ کۆماری ئیسالمی گرنگ نییه
بی قورئان،  کتهبات و مه و دیموکڕات، پاشان خه   ڵهناوی کومونیست و کۆمه  کاتی خۆی به
 مانکووژن. فی دهلههابی و سه وه مجارهئینجا پژاک و ئه

ئه دوای  سپا،  و  چهئیتیالعات  شانۆگه و  مهرییهند  سنهی  و  که  هاباد  کاتی  حزبه   و    دیتیان 
یهکوردییه بهکدهکان  لهنگ  خۆیان  ته  شداریی  و  خهوهقاندنهتیرۆر  دایه ی  تاوان  بێ    ڵکی 

  - کانیتهی سیاسه وهپێداچوونه  ت به بارهرمیی پژاک سهیاندنی فهت دوای ڕاگهتایبه، به دواوه
 که وهسانێک بدۆزێتهس یا کهکه بوایهمجار دهکیان بوو، ئهکداریی یهبێگومان کاری چه که

م هه   یهو شێوهپاڵ و به   ڵکیان بداتهدرۆی خهو کوشتاری به  وهقاندنهنی تهوهریی قیزهشانۆگه
 رکوت بدات بهی سهی خۆیان و درێژههوک بۆ مانهتێک بدات و بیانوویه  کهئاسایشی ناوچه

هه وه ستهده هه ،  هه حکوومه  له   شهڕهم  سیاسه تی  و  بکات  لهتهرێم  ئێران  عیراقیان  مهکانی  ڕ 
 پێنێت. ردا بسهسه به
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مکێکی گشتی و ناڕووون پاڵ: چه  کانیان بدرێتهتاوانه  که  کێ بن باشه  سانهس یا کهو کهئه
"سهوه یلهک  ئههفی"  له  وانهکان!  که   وهکهالیه  کێن؟  نین  سیاسی  دیاریکراوی    حزبێکی 
کی  الیه نین؛ له ن ئێمهکهدرۆ ده چاویاندا کهبکات به  نجهنگ بێت و په دهیان وهکهرۆکهسه 

حوججهسوننه  وهشه دیکه و  ده  تییهن  ئهئایینییه  مارگیرهو  باڵی  نهحمهکانی  وهدی  ک  ژاد 
 ن.   کهکی چاویان لێدهرهنێکی سهدوژم

http://kurdishperspective.com/expand.php?id=2725 

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/11/113711.php 
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 لی بباس وه کانی دوکتۆر عه بۆچوونه   ناسیۆنالیزمی کوردی و

عه وهدوکتۆر  ئهبباسی  بوغازیچی  زانکۆی  مامۆستای  لهستهلی  له  موڵ  ڵ  گهووتووێژێکدا 
یدابوونی ناسیۆنالیزمی  په   ، له وهی کوردستانی نوێدا باڵوبۆتهڕۆژنامه  له  ت جان'، که 'هیدایه

ێب و ووتار و کت رچی لهبباس گهکانی کاک عهو بۆچوونه ، ڕوانگه ماکانی دواوهکوردی بنه
 رن.  و ڕێ پیشانده وه رهر ڕوونکهکانی پێشتریشیدا بینراون، هێشتا ههووتووێژه

 :  رگرتووهڕی ڕێنێسانس وهماڵپه م لهکهقهمن ده

http://www.renesans.info/index/index.php?id=2509 

ی "ئوزگویر  مهڕۆژنا  که  وهبباسیش باڵو بۆتهکاک عه  دا ووتووێژێکی دیکهم ڕۆژانهر لههه 
بهگهپۆلیتیکا" له بردووهڕێوهڵیدا  به رهسه  که. ووتووێژهی  ،  وهتهزمانی تورکی باڵو کراوه  تا 

ر ته سهریگێڕاوهنی قازی' وهسهئینگلیزی، ئینجا کاک 'حه  تهما غالیب' کردوویهپاشان 'ئوێزله
زیاتر بارودۆخی کورد    کهتی ووتووێژهبابه.  وهدا باڵوی کردۆتهوێبالگی ڕوانگه  کوردی و له

 ر:  به ی گرتۆتهپهڵوێستی حزبی حاکمی ئاکهمڕۆ وههتورکیای ئه له

http://www.ruwange.blogspot.com / 
 
 

  

11٢ 

 

 بارانه نوێژه 
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ریتی کۆنی  ی نهوهڵک و زیندووکردنهوتوویی بیری خهدواکه  ن به دهده  رهالکانی قوم پهمه
بنه لهبێ  ئه  ما  لهکوردستان.  بهسه  مڕۆ  وهیهرنامهقز  دهک  سبه خهڕێ  ههن،  لهینێ    مان شت 

کورد   ، گرنگه تی واتای نییهوڵهوان سنووری نێوده. بۆ ئهوهنه کهباشووری کوردستان ڕاست ده 
بگه  و  لههه  وهڕێتهبێت  جا  ئێستا،  پێش  ههههزارساڵ  بوو!  بوو،  کهرکوێ  بۆ  ک  ڵمووشی 

 ی سیاسی.   رگرتنی ناجوامێرانهوه

س مافی  مووکههه  که  دا نییهوهو هیچ گومانم له  داوهڵک نهڕی خهباوه  من کارم به  دیاره
اڵم کرێت. بهردی پێدهی دهچاره  وێت و پێی وایهیهخۆی ده  ڕێبازێکدا بڕوات واتی بهخۆیه
  یان لهبارانهک پێش ئێستا نوێژهوتوویه؛ حهرا دیارهئاشک  الکان بهشێری مهڵهکلکی که  دهلێره
و ڕێک  ن. ئهخهڕێی دهباشووری کوردستان وه  وتووی داهاتوو لهو حه  ڕێ خستووهقز وهسه 

 تێک دێت کهست حکوومه دهنیا لهو ته  ژار نییهکاری تاکی کوردی هه  نگییهماههخستن و هه
 . ڕۆیشتووهست ری سنوور دهردووبه هه له

بهمه  ڕاستهالکان  ههرپرسی  و  وێرانی  لهرهوخۆی  و  ئابووریی کوردستانن  ڕێگهسی   وهیهم 
 ستۆی خودا:  ئه نهرن و بیخهڵی خۆیان البهپه ر شانی چهسهله وێت باری تاوانیانهده

 قز: سه له بارانه نوێژه

 http://saghez.org/index.php?besh=dreje&id=1989 

 کانی باشووری کوردستان: شاره له بارانه نوێژه

http://www.zanayan.org/t_detail.php?section=1&id=679 
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 دوای مردن!   وه رزدانه قه 

وهئه  "ئهشیعرییه  تنامهسیهم  حالهی  تهبولقاسم  شاعیری  گهت"  ئێرانی  خۆشهنزنووسی  ،  لێک 
زۆریان پێویست  ڵکانێک کهخه نهکانی بدهندامهئه رکام لهمردنی ههدوای  تی کردووهسیهوه
شێکی ، ئیتر بهرزدارهشاعیر پێی قه  که  چووهبیر نهندیشی لهمهوڵهدا کابرای دهو ناوهتی و لهپێیه

 : و کردووهشی ئهندامی خۆی پێشکهباشی ئه

 بعد مرگم نه به خود زحمت بسيار دهيد  

 رسر گور و کفن آزار دهيد  نه به من ب

 نه پي گورکن و قاري و غسال رويد  

 نه پي سنگ لحد پول به حجار دهيد  
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 به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسي  

 که بدان عضو بود حاجت بسيار دهيد 

 اين دو چشمان قوی را به فالن چشم چران  

 که دگر خوب دو چشمش نکند کار دهيد  

 بازي بود   وين زبان را که خداوند زبان

 به فالن هوچی رند از پی گفتار دهید  

 کله ام را که همه عمر پر از گچ بوده است 

 راست تحويل علي اصغر گچکار دهيد  

 وين دل سنگ مرا هم که بود سنگ سياه  

 به فالن سنگتراش ته بازار دهيد 

 کليه ام را به فالن رند عرق خوار که شد 

 ازعرق کليه او پاک لت و پار دهيد 

 ريه ام را به جواني که ز دود و دم بنز 

 درجواني ريه او شده بيمار دهيد  

 جگرم را به فالن بی جگر بی غیرت  

 کمرم را به فالن مردک زن باز دهید  

 چانه ام را به فالن زن که پي وراجي است  

 معده ام را به فالن مرد شکمخوار دهيد  

 تا مگر بند به چيزي شده باشد دستش  

 الاقل تخم مرا هم به طلبکار دهید! 

 . رگرتووهڕی "هزل دات کام" م وهماڵپه له
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 !  کاکه   ت کردنه سیاسه   وه کوا ئه  و دیموکڕات،   ڵه کۆمه 

  قسه ڕهشه تهربوونهکانیان بهڕهر ماڵپهسه له و حزبی دیموکڕات ڵهکۆمه کهیهماوه  7/12/2010
ن کهده  کهشێنی ئاگری کێشهرپرسیش باوهنگری نابهندێک الیهکتر، ههر یه سه   نهکهو هێرش ده 

له هه  و  دهیێنراوهڕاگه  واڵهژێر  یادداشت  سووکایهکاندا  و  الیهنووسن  به  دیکه کهنهتی    ی 
 ن. کهده
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هێشتا پشتمان    دانی پێبدات. ئێمهتی درێژهمان نابێ مؤڵهکهلهو گه  ترسیدارهی مهکارێک  وهئه
شه  له گرانی  باری  چهژێر  ئهکدارانهڕی  هێزهی  دوو  نه   و  خوێنی    وهکردۆتهڕاست  و 

و رهسانێک بهویستیی کهتی و خۆخۆشه سئوولییهبێ مه ، که رمهر گهردووال هه کووژراوانی هه
 ن. بهمان دهساتێکی دیکهکاره

باشووری کوردستان و چ   چ له ڵێم. ئێوهده ردووالڕێزی ههرانی بهڕێبه ک شت به نیا یهمن ته
ده   له لهئوروپا  یهگهتوانن  کێشهڵ  و  دابنیشن  بهک  چاره  کان  بکه سه ووتووێژ  چ ر  ئیتر  ن، 

، بێزاره  ی ناوخۆییڕ وکێشهشه  کورد له  لیربگرن؟ گهوه   زهناحه   و شێوازهڵک لهکهپێویسته
ربدات و ک بهگیانی یهله  ی ئێوهوهرج بکات بۆ ئهملیۆن خه  به  یهئیتیالعاتی ئێرانیش ئاماده

خهووره لهی  خهکۆمه  بات  بێنێتهاڵنی  نه  ڵکدا  هیچ  دهخوارێ.  ئهبێت  خاڵهبێ  ڕوون    و 
 . وهووشیارتان بکاته ،وئاشکرایه

لههیچ چه  ئێوهکام  مێژوو  ئهبکه  واشهناتوانن  کهگه ن،  بهر  سه  سێک  شهووردی  ڕی  رنجی 
ئێوه یهگهله  ڕابردووی  دهڵ  بدات  ههکتر  هه زانێت  لهتان کردووهڵهردووال  ڕووداوانه.  دا، و 

ستێک دهبه ڵه پچه تاوانبار دابنێت، نه به ی دیکهکهنهعسووم' و الیه'مه  س ناتوانێ خۆی بهکه
 کات.  یدا دهپه گیرسێت ودرێژهڵدهنێک ههالیه وتۆ بهڕێکی ئهشه  درێت، نهلێ ده

ن، کوشتنی دهنه  ت لێکراوهفرهنه  و کارهبه  کانی بترسن و درێژهرییهمێژوو و داوه  له  بێده  ئێوه
نییه ی دهی کورد جێگهڕۆڵه نبۆ دیمه  نه   ست خۆشیکردن  لهڵهبۆ کۆمه   ه کڕات،  جیاتییان . 
ش دابڕێژن،  دوژمنی هاوبه  ش دژ به باتی هاوبه ش بۆ خه کی هاوبهدابنیشن و ستراتێژییه  وه پێکه

 ، ڵکهاڵنی خهخواستی کۆمه وهئه

 ، نگی نیشتمانهده وه"ئه

 ، رێشانهستیت په بێ هه له

 ، زامداری تیغێکی تیژه

 ."*.. یهکهستی ڕۆڵهتیغی ده

   ____________________________ 

ناوی   وهداخه. بهگوتراوه  وهکی دیکهیهبۆنهدا، به  196٠ری  وروبهسااڵنی ده  له  م شێعره* ئه
 . بیر نییهیم لهکهشاعیره

   

 

115 

  

 سازان   وه پێکه 
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ند تابڵۆم بینی و  چه   وهنهندهشارێکی نزیک له  روونی' لهندروستی دهندێکی 'تهدیواری ناوهبه 
اڵم یین  بهماڵهروونی و ژن ومێردی و بنهی دهسی و بۆ کێشهکهکان تاکهته. بابهوهنووسیمنه

 . وهگرنهتی و سیاسیش دهاڵیهکاروباری کۆمه رینتر واتهندێکیان ئاسۆی بههه

 کاروباری ڕۆژانه  رسه   قڵ بهنتیق وعهین مهوڵ بدههه   یهوهکان ئهرۆکی گشتیی نووسراوهناوه
ڕق و قینی بێ    و له  وهکان وورد بینهمای کێشههۆکار و بنه  کانماندا زاڵ بێت و لهندهیوهو په
 رموون:، فهکانهتهرگێڕاوی بابهوه وه. ئهوهینهنتیق خۆ دوور بخهمه

  کوێوه کێین و له  ، گرنگ نییهیهریتی جیاوازمان ههین، نهکهده  زمانی جیاواز قسه  به  ئێمه
 ین! رپرسی داهاتوومان هه اڵم بهرپرسی ڕابردوو نین، بهبه هاتووین، ئێمه

  !کهسهک کهدا بچۆ، نهکهگژ کێشهبه

 نێ! ڵست دامهرهه، به ستهڵبهپرد هه

 . وهڕێیتهتوانی بگهده میشهت بڕیبێت، ههڵهڕێگای هه ندهچه نییهگرنگ 

 . نهیمانی دووالیهک په خوازێت نهده نهبووڵی دووالیهیشتن و قهندی باش، تێگهیوهپه

 ! بکه  شکهندهیوهری پهسهکه، چارهری کارهسهڵ چارهگههاوڕێ له

وچه ته سهکاجیاوازییهله  مهڵهنگ  لهرهه ن  ڕاگهچۆنیه  ڵنادات،  بهتی  جیاوازییانهیشتن   و 
 دات ڵدهرههسه 

 ک ڕابردوو! دادێ بدوێ نه له

 توانی. ده ی کهخۆتی پیشان بدهبه اڵم باشترهتوانی، به ده خۆت بڵێی کهبه باشه 

 . وهخاڵێ جیاوازییهک لهنه  ست پێ بکه ده وهخاڵی پێکهاتنه له

 توانی داهاتووت بگۆڕی. اڵم دهڕابردووت بگۆڕی، بهناتوانی 

که به تۆ  که سێکی  ئیجازهنرخی،  بتخاتهکه  دهمه  وابوو  ئهغه   که  وهدۆخێکه   س   وهیری 
 . وهیتهبیربکه
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 سووریا   می کوردی ژێر سته 

بیر کردبێت.   تی لهواوهته  کانی پێشوومان به تییهسۆڤیهچێت کوردانی سووریا و کۆمارهوێده
تههه   له وماڵپهلهواڵی  بهکوردییه  ڕهفیزیۆن  نهڵکههه  کاندا  نابرێت،  وت  لێ  ناوێکیان  بێت 
 . ی سیفردایهڕاده ڵیان لهگهکانیشمان لهندییهیوهپه
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پێناو  له  نهماناباتێکی بێ ووچان و قاره سووریا خه   کورد له  بۆ نموونه  که  کاتێکدا،ش لهوهئه
ههچه کۆمهسپاندنی  و  سیاسی  مافی  دهاڵیهندێک  خۆیان  بهکهتی  و  بۆنه ن    ڕۆژانه   وهیهم 

 مان دێن. کهرانی خاکهڕووی گیران ولێدران و کوشت وبڕی داگیرکهڕووبه

واڵی باکوور و ڕۆژئاوای  ندێک هه یل ههئیمه ردووسێ ڕۆژ جارێک بهناسراو ههرێکی نهبراده
 ڕێک خراون.  ئینگلیزی نووسراون و زۆر ڕێک وپێک و پسپۆڕانه به نێرێت کهتم بۆ دهوواڵ

ئهدرهئه  وهئه کهسی  کهو  یا  دهیهسانهس  هه.  پهمووالیهکرێ  پێوهیوهکمان  بگرین،   ندیان 
باتی خۆشک خهوان و  و پشتگیری کاری ئه  وهینهکاندا باڵو بکهکوردییه  ڕهماڵپه  کانیان لهواڵههه

   ین:   کانی خاکی کورد بکهموو پارچههه وبرایانی کوردمان له

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12cb8779e0733bf6 
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 تاپۆش چاوی خه 

اللم کرد  تاپۆش" ی مام جهدا باسی "چاوی خه  91  رمایشتی ژمارهفه  وورده  له  04/12/2010
  ێکم له ووتار لهسهمان مههه ت بهبارهمڕۆ سهی "ئیعدام". ئهوهڵ کردهگهتی کردنی لهو دژایه

خوێندهماڵپه دا  "گویا"  چوومه   وهڕی  پاشان  ماڵپهسه   و  نووسه ر  لهڕی  و  ووتار    وێوه ری 
   .ئێره م ڕاگواستهکهووتاره

  و له   هاتوچۆی کوردستانی کردووه  اڵم وادیارهبه  و کورد نییه  ئێرانییه  کهری ووتارهنووسه 
تی کردنی ئیعدام  الل بۆ دژایهی مام جه ڕوانگه  تهویهڕوانی  وهڕێزێکی زۆره  یدا بهکهنووسینه

هه بهو  گرتنی  بهرانبهڵوێست  "تۆڵهدیارده  ر  ڕۆحی  کهکووله  شتێک که  –"  وهندنهسهی  ی 
ر . من نووسهوهی لێ بکرێتهبێ بیرێکی دووبارهکرێ و دهمڕۆ دهو ئه  ییهشیرهبیروبۆچوونی عه

 تی.  یهکهتارهوو وهاڵم ئهناناسم، به 

به پهبێ هیچ دوودڵییه  من  بزووتنهسندی ههک  بهیهوهموو  "وهوهکرده  کی دژ  "ی حشییانهی 
 م: کهئیعدام ده

http://www.babakdad.blogspot.com / 
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 نسیم را بدزدد، دزد است!   دزدی که 

https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/12cb8779e0733bf6
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ففاری" بۆ .  ئاخوند "هادی غه هاتوون  قینهیرانێکی ڕاستهئێران تووشی قه  الکانی حاکم لهمه
دان کداری ملهوڕی کۆماری ئیسالمی سهقۆکێش وچهالت و چهک شهها ساڵ وهندهی چهماوه

و و کیدادان. ئهیهشاری تاران شێواند و به  وتنخوازانی ئێرانی لهو دانیشتنی پێشکه  وهکۆبوونه
زۆرقۆکێشهچه سااڵنێکی  لهیه  کانی  وچهته  ک  ئهمهڵهنگ  هێزانهکانی  دژایه  و  وا  تی  بوون 
دهمه حاکمیان  ولهالکانی  کۆبوونهههکرد  بووایهیهوهرکوێ  ئهللهروکهسه  کیان  لێ  ی  وانیان 
 درا. کان دهبوو و لێیان تێک ومهیدا دهپه

، ففاریتر هاتووهخۆی هادی غهکی لهففارییهتووشی هادی غه  ففارییهو هادی غه ر ئهئێستا هه
 شێوێنێت!  تی لێ دهماعهوت و نوێژی جهکات و مزگهسڵی دهففاری ئههادی غه  ملهوڕی له  که

 مازندران را    نگیرد جز سگ مازندرانی!  شغال بیشه

   ن:بکه واڵهم ههیرێکی ئهسه 

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/114195.php 
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 کیه وه توێژینه  کان، ئایینییه   قه ده   

بڕوا و بیر وبۆچوونی    ینی ڕێزگرتن لهعهکان سنوورێک ناناسم. لهڕاستییه له  وهمن بۆ لێکۆڵینه
گریان  خنهڵک زیهنێکی ڕهی خهوهرگری بکات لهبه  که رێک نییهمپههیچ له  ڕم بهڵک، باوه خه
نه هه و  کۆمهبێت  گه هێڵێت  کهاڵنی  تاکهل  بکه کهشفی  له سی  گوێ  و  یا  کهمستی  ن  س 
ن ئاوڕی ڕاست  دهتانیان پێ نه رهرن و ده به ڕێبازێکیاندا به  وێت کوێرانهبیانه  بن که سانێک نه که

ندێک مجێور  ڕێ ههی بوێت، ئیتر لێگهوههیچ ئایینێکیش ئه  . الم وانییهوهنهدهپی خۆیان نهوچه 
  تا قوتابخانه   وهرانی ئایینهڕێبه  له  –ی  بی سیاسی یا ئایین کتهی فالن مهخانهقهری چهوشدانهو که

هیدی ڕاست. دوژمنی  تا پاپ و مالم و موجته وهپهئولتڕاچه کان، لهفیکری و ئایدیۆلۆجیکییه
که رکههه بهبیه   سێکم  بیانویه هه وێت  و  ناوێک  بیرکردنهر  ئازادیی  هه   وهک  و ڵسهو  نگاندن 

 مرۆڤ بستێنێت.   له وهتوێژینه

اڵم بن بهده  وهکان بۆ بیرلێکردنهڵوێست" دا بینی. بۆچوونهڕی "ههماڵپه  م لهیهوهلێکۆڵینه  مئه
 گۆڕ!  ڕی نهدۆگم و باوه وانیش بکرێنهنابێ ئه

Nuseran/Aram%20Celal/27%2011%20%2http://www.helwist.com/

0Djayeti%20Qoran.htm 

 

 

http://www.helwist.com/Nuseran/Aram%20Celal/27%2011%20%20Djayeti%20Qoran.htm
http://www.helwist.com/Nuseran/Aram%20Celal/27%2011%20%20Djayeti%20Qoran.htm
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1٢٠ 

 ی مێژوویی "الهووتی کرماشانی" وێنه   3٠

 الهووتی کرماشانی نووسیبووم وله  ت بهبارهسه  ڕێز داوای لێکردم ووتارێک کهرێکی بهبراده 
م  که. کارهوهوانیشدا باڵو بکرێتهی ئهکهڕهماڵپه  ، لهوهبۆکاندا باڵو ببوه  –اڵتڕی ڕۆژههماڵپه

ت کهتهبێ ئاگاداریی خۆت بابه  به  ن کهندێک شوێن ههی ههوهر ئهبهزۆر پێخۆش بوو له
 م کرد. قهجێ موافهست بهکانت ناگرن. دهتهحمهزه وه و ڕێز لهنه کهبالو ده

ی کۆن  وێنه 3٠تێیدا  نیان دات کام" ی بۆ ناردبووم کهڕی "ایراکی ماڵپهیهڕهاڵمدا الپهوه له
نه رنج ڕاکێشن و هی دووقۆناغی لێک سهکان گه. وێنهوهتهالهووتی باڵو کراوه  بینراویو 

الهووتی  ن که 1957تا  19٢٠ی زۆریان هی سااڵنی نێوان ژیانی الهووتین. زۆربه جیاواز له
دا   19٢٠ساڵی  الهووتی له   ورێزن کهکیشیان هی تهیهانهند دژیا و چه ت ده خاکی سۆڤیه   له

ی خاڵۆقوربانی  و سواره   فخانهڕهکانی شهڵ ژاندرمهگه رپاکرد و له"شۆڕشی سوور" ی تێدا به 
ی، کهزراند، ئینجا دوای تێک شکانهتێکی کومۆنیستی دامهڕۆژ حکوومه  1٠ی  رسینی بۆ ماوههه
 مۆسکۆ.  یشتهوان و باکۆ و ئینجا گهخجهنه وهڕییهپه ئاوی ڕووباری ئارازی دا وله

پڕه الهووتی  سه  له  ژیانی  کهرهمهڕووداوی  وا  ئههه  ی  بۆ  فیلمێکی  ده  وهرکامێکی  بێت 
هایی، ماسۆن، توڵالهی، به روێشی نیعمهوت، دهقێی مزگهر چێ بکرێت: فهسهلی لهسهتێروته

ست دیموکڕات، کومۆنیستی  الیهسوسیال  ڕه الینی،  تاران،  کرماشان،  شت،  نگری خرۆشۆف، 
ئه سلێمانی،  مهستهقوم،  تهمووڵ،  سه هاباد،  مۆسکۆ؛  پاریس،  تاجیکستان،  خان،  ورێز،  تتار 

سه ممهیارمحه خان،  کوچک  میرزا  موقتهدخان،  سه ردار  مهدیری  شێخ  حموودی  نجابی، 
اڵتی  ینی، خهددینی عهدرهت، سه یکمه، نازم حرزنجی، سمایل ئاغای سمکۆ، مخبرالسلطنهبه

له نووسهده  لێنین  نوێخواز،  شاعیری  ستالین؛  وهست  سیاسی،  ووتاری  شانامهری  ی  رگێڕی 
پڕڕووداو   و ژیانهله  رهشنی تر. جا وه تی هاوچه یان بابهر زمانی ڕووسی و.... دهوسی بۆسه فیرده
 !  گرهو شوێنی مه وهکۆڵهمه کاکڵهوبه

بێت الهووتی ئهالم قسههب بهتهموو خزمهو هه ی خۆمان  به  ی  فارسی کرد و  ناوی   زمانی 
جێ  شیعری کوردی لێ به  پارچه  3نیا  شی کورد بێت ته ی بهوهناسرا، ئه  وهشاعیری ئێرانییه

که  ڕووسی  ووتارێکی  و  شه  ماون  دهتێیدا  کوردی  شووی  و  بزووتنهرهێناوهرت   وهو 
ی دۆڕاو"، "هێلکه   ! من الهووتیم ناوناوهم داوهڵهقهسکردی ئینگلیز لهده  ی بهکهتییهوایهتهنه

 ؟کردووهچاکم نه

رچاوتان، ئیتر  به  وتهکه  م کهکهی یهڕی "ایرانیان دات کام" دا. وێنهماڵپه  کان لهوێنه  وهئه
Nextی  ر وشه سهن لهرکلیک بکه هه 

http://www.iranian.com/History/2003/August/Lahooti/4.html 
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 بۆکان دا: -اڵتڕی ڕۆژههماڵپه ی من لهکهش ووتارهوهئه

http://bokan.de 

ده  له الپهچهستهالی  یهڕهپی  کرتهکهی  ووشهسه  نهبکه  م،  "ئهر  لهدهی  ئینجا  ناو    بیات"، 
 :  وهبدۆزنه م عینوانهکاندا ئهووتاره

 دیی دیکەی ئەبولقاسم الهووتی کرماشانی )شاعیری شۆڕشگێڕی کورد(". "شیعرێکی کور

  

 :وهکادێمی زمانی کوردیشدا باڵو بۆتهڕی ئهی ماڵپه له و ووتارهر ئههه

http://www.kurdishacademy.org/?q=node/763 

 

 

  

1٢1 

  

 دات! تاتورک تێکده یی خاکی ئه کپارچه "ڕێوی کوردستانی" یه 

ههئه  وسهسه  واڵهم  بۆتهماڵپه  له  ٢٠٠5ساڵی    یهرهمهیر  باڵو  فارسیدا  سی  بی  بی  و   وهڕی 
 ! ن ڕاسته ڕ بکهاڵم باوه، به ی بڕوا نییهجێگه کهواڵهویست بۆی ناردووم. ههرێکی خۆشهبراده

و .... به زمانی    ڵ، باڵندهی سروشتی، ئاژهخۆشی، دیاردهلێک نهزمانی ئینگلیزیدا ناوی گه  له
نسی و ئاڵمانی..... یش دۆخێکی  رهک فهکانی تر وهئوروپاییه  بێ زمانهنووسرێت، دهالتین ده

   بێت.شنی ئینگلیزییان هههاوچه 

نگێکی شن و ڕهحش یا چه کی وهیهر یا باڵندهوهبوونه  ئوروپا، کاتێک که  ریتێک لهک نهوه
یهتایبه بۆ  لهکهتیان  جار  ده  م  ئهدۆزرێتهشوێنێک  ناوی  شوێنهوه،  به و  ناوه  ش  یدا  کهدوای 
  که التینییه  ناوه  واتهی ئێرانی و....: پاندای چینی یا وورچی سیبریایی یا پشیلههێنن. بۆ نموونهده

 .  یوانهیا حه و باڵندهی ئهناو و ناسنامه  بنهده وهکهریهسهو ناوی شوێن به

ری  وهی التینی سێ بوونهتی تورکیا ناوی زانستییانهوڵهواڵی بی بی سی، دهی ههگوێره  ئێستا به
! وولیس نستان هاتووهرمهی کوردستان یا ئهووشه   وهیانهکهشوێن ناوهی بهوهر ئهبهله  گۆڕیوه

 رپرسه. به " ڕێوی کوردستانی" ناسراوهئوروپا به  له که کی سوورهڕێوییه شنه کوردستانیکا چه
یان کهو ناوه  وهترسییهمه  خاتهتی خاکمان دهکیهیه  وهئه  کانی تورکی گوتوویانهیشتووهتێگه

 "ڕێوی ڕێوی"!   کردۆته وهڕێوی کوردستانی یه له

یی  کپارجهو بۆ خاتری یه  ک و ئاسکێکیش کردووهکێوییه  رانهڵ بهگهشنیان لهکارێکی هاوچه
 ر البردوون.سه نستانییان لهرمهنی و ئهرمهخاکی تورکیا ناوی ئه

  :شهکانی تورکیا. زۆر خۆرپرسی پارکهی بهقسه نهرنج بدهو سه وهبخوێننه کهواڵههه

http://www.kurdishacademy.org/?q=node/763
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http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2005/03/050308_mf_na

mes.shtml 

 

 

1٢٢ 

 

 تاران   ک له ن زیره سه ی کۆچی دوایی حه چله 

نی سه تاران بوو. کاک حه ی دوایی کرد من ماڵم لهبۆکان کۆچ ک لهن زیرهسه مر حهکاتێ نه
کیش  ن زیرهسه ی حهورهکی براگهزیرهب خانم و زاوای مینهمێردی زێنه  -بی(  ڵهدیاکۆ )حه

ش گشتی و ئێمهڵک بهرم بوو. خه پمان گهوگههاتوچۆ و گاڵته   وهتاران بوو و پێکه   ماڵی له
ی کوردیی ڕادیۆ تاران رنامهفیزیۆنی ئێران و بهلهی ڕادیۆتهدڵگیر بووین بۆچ  وهردوکمان بههه
وه  له سهمردنیشدا  نهردهک  بۆ  هیچیان  ژیانی،  نهمی  لێ  پێویستیان  ڕێزی  و  ئیتر  کرد  گرت. 

یهقسه کهمان  خست  چلهبۆنهبه  ک  مردنیهی  خۆمانه  وهی  بخهکۆڕێکی  ڕێک  بۆ  و  ی  ین 
 یێنین. گهڵس بووین، ڕانهستیان قهدهزۆر له اران، کهڕادیۆی کوردی ت ش بهکهلهسه مه

دهرهسه  بکه  بوایهتا  دابین  لهشوێنێک  ئه  ین.  که نێو  ده سانهو  وا  کهی  شوێنێک   له   مانناسین 
لهتر و بهورهمووان گههه تاحی  کاک فه  بیل کهلسهقامی سهشه  ڕێ وجێتر بێت، ماڵێک بوو 

ی کرد یندا قسهڵ کاک حوسهگهن لهسهنیشتن. حهنی تێدا دادهدهمهینی کاویان و کاک حوسه
ین  ماڵی کاک حوسهله  کهیان پێداین کۆڕهئیجازه  وهڕووخۆشییه  تاحیش بهویش و کاک فهو ئه

 تاح. تر بۆ ماڵی کاک فهوهرهقاتی سه زۆر بوون بچنه کهڵکهر خهگهبگرین و ئه

ی ند جاپخانهتێکی کورتم نووسی و بردمان بۆ چه. بابهوهینهاندنێک باڵو بکهیڕاگه  بوایهئینجا ده
تی ئیتیالعات و ڕادیۆ' مۆری  زاڕه'وه  یانگوت تاکاتێ کهکرد دهتاران، هیچکامیان چاپیان نه

نا نه بکه کردبێت  چاپی  ده توانین  ناچار  ئه  بوایهین.  بۆ  کوردی  بچین  ڕادیۆی  ئۆفیسی  وێ. 
ه کردهرلههتارانیش  ڕوومان  ئیتر  و  وهئه  وێدابوو  بۆ  ئیجازهوان  چاپی  رگرتنی  ی 

ی وانهپێچه  مان پێ گوتن، بهکهلهسهشی کوردی و مهبه  چووینه  مان. کاتێ کهکهیاندنهڕاگه
  ین بۆ بیبه ئێمه کهیاندنهڕاگه  و گوتیان باش وایه وهجوواڵنه لێک جوامێرانه، گه بۆچوونی ئێمه
یاندنی کدا ڕاگهند خولهی چهماوهرواشیان کرد و لهن، ههبکه  قهزووتر موافه  مۆرکردن، که

 ربڕی.  ده کهشداریی کۆڕهیی خۆیان بۆ هاتن و بهها ئامادهروهگۆرین مۆر کرا! هه

دوو ک  کۆتایی دووسێ دێڕیدا شوێن بۆ زیاد کردنی یه  له   م وا نووسیبوو که کهیاندنهمن ڕاگه
تی  زارهبوو وهوا هه  ین کهکدوو شتی لێ زیاد بکه دوای مۆرکران یه  یوهبۆ ئه  وهمابووه  ووشه 

نه  خۆش  پێی  به   بوایهئیتیالعات  یهو  ووشه و  که یهکدوو  ڕه ،  وزۆر  نهم  تی وایهتهنگێکی 

http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2005/03/050308_mf_names.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/science/story/2005/03/050308_mf_names.shtml
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ماڵ و ئۆفیسی    ندێکرکی ههردهبه   ست بردمانه دهیاندن چاپ کرا و به کوردیمان پێدا. ڕاگه
کوردانی دانیشتووی تاران و "خوابگا" ی خوێندکاران. قاپ وقاچاغ و کورسی و مێزیشمان  

 رگرت. وه ئیجاره دووکانێک به له

 ڵسووڕان. بهبۆی هه  یان داین و ئازایانهکهتی کارهرانی کوردی تاران یارمهبراده  زۆرێک له
رین  بهڕێوهک بهن زیرهسه ری حهژیان و هونه  رتن لهبۆ ڕێزگ   کهموومان بڕیارمان دا کۆڕههه
ر  بهژی، لهتاران ده  ئێستاش له  رانی نزیکی خۆمان کهبراده  سێک لهک بۆ مردنی و ئیتر کهنه
خوانی و فاتیحه  جلیسی پرسه مه  وهگوت ئه هات پێی ده س دهرکهستا و هه رێ وهرگای دهده
ڵکێکی  کمان دانا وهیچیتر! خهن زیرهسه کانی حهخاوه   دا شریتی گۆرانییهشکهنێو ژووره  . لهنییه

 باش هاتن.

ی ڕادیۆی  ستهاڵم کاتێ ده، بهوهک بخوێنمهن زیرهسهکی حهیهم و ژیننامهبکه  بڕیاربوو من قسه
د سدیقی موفتی  ممهمحهیانی، دوکتۆر  ندی ڕۆژبهمیل بهمران جهنه   هاتن که  کوردیی تاران

(،  ماوهبیر نهسێکی تریانم لهناوی که  وهداخهناودابوو )بهیان لهی ئێلخانی زادهو کاک سواره  زاده
که من  دیتم  لهئیتر  نیم  ئهسێک  قوڕوقهالی  بڵێم،  هیچ  بتوانم  کارهوان  و  لێکرد  بۆ  کهپم  م 

به ئهکارزانان  هێشت!  بهجێ  ههه  وهییهئاماده  وان  بهاتبوون،  وتاری  و  رسێکیان  دا  پێزیان 
ی جافی کرد  میل باسی مۆسیقای کوردی و هۆرهمامۆستا جه  بیرمهکانیان تۆمارکران. لهقسه
کانیدا  ناو قسه  د سدیقیش لهممه، دوکتۆر محهوهزدا و گاثاکانهئاهورامه  ندی دا بهیوهو په

 نگتر چاپیش کرا: ی دانابوون و درهکن زیرهسهبۆ حه که وهشیعرێکی خوێنده

 ر  تی هونهک! زۆرت کرد خزمه"زیره

 ر....."  سهر بردهپێناو هونهژینت له

مڕۆیی تر بوون و  لێک سیاسی تر و ئهزانم گهالم دهماون بهبیر نهکانی کاک سوارم هیچ لهقسه
 شریت تۆمار کران.  مووشیان به ر هه ، ههوهکرده دا زۆریان جێگهکهدڵی دانیشتووانی کۆڕهله

ندساڵ ن چه سهحه   وهداخهی بهوهو دوای ئه  وهنی دیاکۆ مایهسهالی کاک حه  کانشریتی ووتاره
  وه چومه  وهورێزهتهخۆشی لهرهست دا، من بۆ سهدهڕووداوێکی ترومبیلدا گیانی له  دواتر له

ناو  ری کرد. لهب خانمی هاوسهزێنه  خۆشیم لهرهبی سهڵهلی حهماڵی کاک عه  بۆکان و له
ب خانمیش زێنه  وهداخه. ئێستا بهالی منه و ماوهشم لێکرد گوتی لهکهکاندا پرسیاری شریتهقسه

ست کێ و  ده وتۆتهکه که. نازانم شریتهماوهژیاندا نهش لهمینه ، کاکهکۆچی دوایی کردووه
لهگه ساڵه لۆ  بهی  شانه ڕه  م  ئیسالمیدا  براوهکۆماری  له  تااڵن  چڵکن یا  پاسداری  ترسی 
و بتوانێک ژی و هیوادارم ئهدا دهنهکه  ب خانم ئێستا لهخانمێکی کچی زێنه  ؟ گوایهوتێنراوهفه
 وتان ڕزگار بکات. فه له مێژووییه و شریتهو ئه وهبدۆزێته ودایهو ههری ئهسه 
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ئه  بیرمهله هه   کهکۆڕهی  وهدوای  و  هات  پێ  خۆمانهکۆتایی  ماینهر  شریتی وهکان   ،
یادی    کمان مان دانا و بهن زیرهسهندێک گۆرانی کرژتری حهکانمان گۆڕی و ههگۆرانییه

 رم! کی گهڕکێیهڵپههه ربووینهو، به ئه

گهوڕۆژهله لهدا  دیکه  لێک  و کوردانی  خوێندکاران  و  یارمهی  الوان  تاران  تی  دانیشتووی 
.  کهبردنی کۆڕهڕێوهتا ڕێک خستن وبه وهکانهیاندنهی راگهوه باڵوکردنه ر لهزۆریان داین، هه
له نهناوی زۆریانم  "له ماوه   ش کهوه و ئه  ماوهبیر  ناوبرده تهترسی چه   ،  ناکرێت  بکه "  م.  یان 

 ستیان خۆش بێت.ده

 خێر بێت! ک بهن زیرهسهکورد حه زنیندی مهرمهیادی هونه

کی گۆرانییه  ٢٠٠اڵم  به  کوردی نییه  ڕێک کهر ماڵپهسه   ک لهن زیرهسهند گۆرانی حه ش چه وهئه
 : وی تێدا تۆمار کراوهئه

http://www.bomb-mp3.com/index.php?search=hasan+zirak 

 
 

1٢3 

 

Decision Points 

 کانی جۆرج بوش  رییه وه بیره 

  
George W Bush, “Decision Points”, Virgin Books, ISBN 

9780753539675 (paperbacks) & 9780753539668 (hardbacks). 

  

 زیری پێشووی بریتانیا )بڕوانهک وهرهکانی تۆنی بلێر سهرییهوهسێ مانگێک دوای چاپی بیره
لێک . گهوهکانی جۆرج دابلیو بوش باڵو بووهرییهوهبیره(، کتێبی  ووتاره  م زنجیرهی ئه٢1شی  به

 و له   سهو دووکه می حوکمی ئهردهسه   فغانستان لهڕی عیراق و ئهک شه ی گرنگی وهڕووداو
نی توانێت خاوهکانیان دهرییهوهش بیرهربۆیهواندا ڕوویاندا و هه شی ئهتی هاوبه نجامی سیاسهئه

 ت. تی زۆر بێگرنگایه

سهرێکی خۆشهبراده لێکردم  داوای  کتێبهویست  سهبکه  کهیری  بزانم  و  به بارهم  پرسی   ت 
و بۆی گرنگ بوو بزانێت    تی کوردهزای سیاسهشاره  مکهرهبینرێت. برادهکورد چی تێدا ده

ت بارهسه  مریکا و بریتانیات ئهتایبهزنی ڕۆژئاوا بهواڵتانی مه  ت لهرانی سیاسهبۆچوونی ڕێبه
ی ڕوانینی چرچیلی و تاچێری   نهمان گرێژهر ههسه رگا لهلۆ دهو گه   ی چییهکورد و داهاتوو   به
 .  ردا هاتووهسهی عیراق گۆڕانێکیشی بهم دواییهکانی ئهرخێت یا دوای ڕووداوهچهده
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ڕێی دۆخێکی  انیدا، چاوهکرییهوهبیره  پرسی کورد له  ت به بارهنگیی بلێر سهی بێدهگوێرهبه
نیا دا و تهنه کهی کڕینی کتێبهرهر قهخۆم له ربۆیهکرد، ههی بوشیش دهکهکتێبه شم لههاوبه 

 ی کرد. وهرفی خوێندنهکم سهیهک دانیشتم و ماوهیهکتێبخانه له

 بێت به   بێ ئاماژهده  که   -: "خاڵی بڕیار" یا "خاڵی بڕیاردان"  یهناوێکی پڕواتای هه  کهکتێبه
 فغانستان. ڕی عیراق و ئهشه   ر، بۆ نموونهک کۆماریی نووسهرهی سهورهند بڕیاری گرنگی دهچه

نیشانهی شارهندهوهئه  وهداخه به بکات  بڕ  ئهیهزایی من  سیاسه   وتۆ لهکی  گشتی    تیگۆڕانی 
رچاو  س بهتڵهرێکی ئوقیانوسی ئهیچ بهه  پرسی کورد له  ت به بارهنگلۆساکسۆن سهوواڵتانی ئه

 ستن.  ناوه و بۆچوونهدژ به شم دوو کتێبهرۆکی ئهوێت و ناوه ناکه

ڕاستدا  اڵتی ناوهکانی ئێستای وواڵتانی خۆرههجوغرافیاییه  ی سنوورهچوارچیوه  ی کورد لهوهئه
نگی و ئابووریی پێ بدرێت، زۆر رههتی ناوخۆیی و فهرایهبهڕێوهندێک مافی بهو هه  وهبمێنێته

مهسیاسه   له ی  "ویڵسن"  ئه تی  و  سامی  لهفسهندووبی  بریتانیا  سیاسیی  نێوان    رانی  سلێمانیی 
لتووری  و پارێزرانی که نگییانهرههفه و مافهمیش باس لهوده، ئهڕی جیهانی جیاواز نییهدووشه 

لی کورد شتێکی زیاتر  باتی گهوڵ و خه ر هه گههش ئمڕۆکهکرا؛ ئهرده"ئێتنیکی" ی کورد هه
 . زیاتریان بوێت وهوان لهکات، وێناچێت ئهر نهبۆخۆی مسۆگه

کورد    ست نیشانیی بوش، دوور یا نزیک دهکهرچۆنێک بێت، پێرست و ئیندێکسی کتێبههه
ی کورت دوو ئاماژه  له  رانی کوردیشدا جگه ژێر ناوی ڕێبه  و له  کردووهو کوردستانیان نه

ک رهک سهویش وهئه  -وێت  ر ناکهرچاوی خوێنهبانی هیچیتر بهالل تاڵهناوی ڕێزدار جه  به
 تی کورد. وایهتهی نهوهرێکی بزووتنهک ڕێبهک وهکۆماری عیراق نه

سه   3٨4  ڕهالپه  له باسی  بوش  ئهفه دا،  شاری  بۆ  خۆی  دهری  عیراق  و نباری  کات 
لهیههوکۆبوونه ئهگهکی خۆی  نووری  سهڵ  وهرهلمالیکی  شیعه ک  جه   زیرانی  تاڵهو  بانی  الل 

بڕێت  ردهنبار و خۆشحاڵیی خۆی دهی ئهی ناوچهشایری سوننهرانی عهکورد و شێخ و ڕێبه
ڵیاندا  گهو له  وهکۆبکاته  وه شوێنێکدا پێکه  و کوردی عیراق له  وسوننه  تی شیعهتوانیویه  که
 داهاتووی عیراق بدوێت.  ت بهبارهسه 

  کات بۆ عیراق و ڕۆیشتنی شان به ی خۆی دهرێکی دیکهفهسه  یشدا باس له  391  ڕهالپه  له
له جهگهشان  مام  بهڵ  ئهردهبه  الل   ئااڵی  و  ئیحتیرام  گاردی  حهم  و  له وهوانهمریکادا    ی 

و  تی ئهین وشوێنی ئیستیراحهددام حوسهکاخی سه  و ڕۆژهش ساڵ پێش ئهشه  کاخێکدا که
 ببوو. 
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وخۆ وخۆ یا ناڕاسته ڕاسته  کڕاند که ڵنههه  کهکتێبه  زیاترم له  وه مدا، چی لهرپێیهسه   م ڕوانینهله
ڕاست اڵتی ناوهی خۆرههوواڵتانی دیکه  عیراق یا لهی لهکهکورد و بارودۆخه  ک بهیهئاماژه

 بکات بکات.  

 پشت من  "کس نخارد

   عدی( جز ناخن انگشت من!" )سه
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 کوردستان   حاکمانی ئێرانی له 

ر به  ستانی ڕژێمی ئێرانی خستهدهکاربه  س لهکه  ٨مریکا  تی ئهوڵهوپێش دهمهله  فتهند ههچه 
ستیان دهوخۆ  ڕاسته  سهکه  ٨و  موو ئهمریکا. ههست کردنی هاتوچۆیان بۆ ئهربهبه  حریم' واته'ته
ڕۆڵه  به سوورهخوێنی  واتهی کورد  له  ،  'خزمه  یا  یا حوکمی  ت'یان کردووهکوردستان   ،

کانی ریژیم  رهرکوتکهسه رپرسی هێزهزیر یا به، یا وهلی کوردیان داوهکانی گهئیعدامی ڕۆڵه
تانداری  ئوس  ندساڵ برای خۆی کردبووهی چهزیری ناوخۆش، بۆ ماوهججاڕ' ی وهبوون، 'نه

 ت بوون.و جینایه وهوساندنهریکی چهوێ خهدووقۆڵی لهکوردستان و به

کوردستان و  تهی وا نێرراونهئموورانهو مهموو ئهاڵوێررێت، ههکی لێ ههرایهر تاک و تهگهئه
 ر بوون؛ستێن و ماڵ وێرانکهئهق و تۆڵهت ودڵڕهخسییهالت وبێ شهشه  کاریان پێ سپێرراوه

النیکه به یا  ڕووتێنهم،  و  خۆر  پڕکهرتیل  گیرفان  و  ئهر  ڕهر!  لههه  وتهو  خان  ردهسه ر  می 
ست ده  وهکانهاڵنییهردهاڵتی ئهسه ی دهوهشانهڵوهت دوای ههتایبهاڵن و بهردهدخانی ئهحمهئه

کوردستان و برای   ججاڕ' ی ئوستانداری'نه  وتووهدووسێ حه   مڕۆ، که تا ئهکات و هه پێده
اڵتداری  سهده  تهو گاڵوتر کراوهزانێ لهکی خوادهو یه  النراوهالکان وهزیری ناوخۆی مهوه

ببڕمه. لهیهی ههکه، درێژهناوچه  ئه، هه وهکورتی  بهفسهمیر و ئهر  ئێرانی   پله  رێکی سوپای 
 . شاندووهکورد وه نگی لهبروزهی زهستو ده کوردستان بووهیشتبێت، پێشتر لهک گهیهوپایه

موو حاکم و والی  ی ناوی ههوهودۆزینه  دوورودرێژ وتاڵ و سوێره  و مێژووهی ئهوهپێداچوونه
ش و پۆلیس و ژاندارم و رتهی ئهرماندهخشدار و ئامیرهێز و فهرماندار و بهو ئوستاندار وفه

پاسداران و به  هاسانه   نه   ،وه م و ئهسیج و ئهسوپای  نه   کارێکی  ئه تاقه  له   و   م یادداشتهت 
وامیی  ردهبه  م کهک ببهیهند نموونهینی خۆم ناوی چهتی زهیارمه  توانم بهنیا دهدایه. من تهکورته

سیاسه ئه ئێرانییهڵهپه چه  تهو  باسه رهک سهربخات. وهکان دهی  نیشانی نیا دهش تهکهتای  ست 
 ڕۆم: م و دهکهدهک خاڵ یه
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 13٢4ربایجان و کوردستانی ساڵی تی میللی ئازهسی حکوومه رهدوای ههدوابه

کهئموورگهمه گهئازه  نێررانه  لێک  سه ربایجان،  مهوڵهدهربهرچی  دژکاری  رکهتی  و  زی 
ئازهسه ده بهاڵتی کۆماری  بوون،  ی  تگوزارڵک و خزمهمخۆری خهیان خهاڵم زوربه ربایجان 

زراند و  ورێز دانێشگایان دامهتهله  ربایجان بوون و بۆنموونهی ئازهوهرهدانکهو ئاوه  کهناوچه 
 دا.  کهئابووریی ناوچه یان بهرهپه

مووی رههربایجانیش بوون ههیان ئازهرچی زۆربهکوردستان گه  ی نێررانهئموورانهو مهاڵم ئهبه
رگرتن  رتیل وهو به   وهڵکی خۆجێ یی و ڕووتاندنهی خه ریکی داپڵۆسین و کوشت و بڕخه

کیان  یهدا کارخانهساڵه  65می ئهموو ماوهههلی کورد بوون و لهی گهوهوساندنهگشتی چهو به
 ن وا به ریک بکهخه  وهئیش وکارهبه وانهس لهکه ٢٠ زراند کهمهشوێنێکی کوردستان دانه له

بۆ کوورهشاره  هل  وهرییهوهکوێره پێژیی  ئێران خشت  ئهخانهکانی  وئهی  دهم  دهکهو  ڵێی  ن 
و  کارێ ناپسپۆڕانه  بێت بهنیا دهی تهکهڵکهوخه  کانهمییهسێهه  می جیهانهکوردستان جیهانی سێهه

ئێرانییهخه  وه سووکه بن،  بهریک  هه  کانیش  و  چه  شهڕهداپڵۆسین  کوشتن  یان!  وه وساندنهو 
 شغووڵ!  کاری مه س بهرکههه

هۆی دڕدۆنگیی  اڵم بهخۆیان کورد بوون به  رانهو داپڵۆسێنهشێک لهبه  یهوهئه  ورهردی گهده
سیاسه حکوومه و  دهت  کوردی  دژی  ئههه  وهتهوڵهتی  کردارهمان  بووهڵهپهچه  و    که   یان 

بوویانهکوردهیرهغه  سهکان  زهرهه.  بوو؛  ردهسه  ینهنگهنگ  کورد  کوردستان  کۆماری  می 
قز و بۆکان، خۆی کورد و  ی سهکههیدهشه   1٢هۆی گیرانی    بوو به   روان خاکسار کهسه 

شه سههیدهخزمی  بوو!  ڕهرههکانیش  مونشی  سهنگ  ساواکی  بوو،  ئیسی  کورد  قز 
بی  کتهمه  موویان لهاڵم هه کان کورد بوون به ڵواخییهڕینی جوانرۆ و گهرانی ڕاپهرکوتکهسه 

 کرابوون.  ردهروهتی دژی کوردیی ڕیژیمدا پهسیاسه 

 :   و مرۆڤکوژانهمشتی ئه شتێک لههه وهئه

 می قاجار:  ردهسه 

 سساب' ی کاشانی، و......  ی 'قهرهادمیرزای قاجار، شریف الدولهفه

 کان:  وییههلهمی پهردهسه 

 هانبانی،هبود جه زم ئارا، سپههبود ڕهسساب باشی(، سپهدی )قهحمهئهمیر هبود ئهسپه

 دانیتر.... هرام و سه رههبود وه. سپهنه نگهنگ زهرهه فشار، سهند ئهنگ هوشمهرههسه 

 می کۆماری ئیسالمی: ردهسه 

کیل و  زیر و وهت وهنانه سیج، تهرپرسێکی سوپای پاسداران و بهردار' و بهموو 'سهر هههه
الکانی قوم و  مه  ڵ زۆرێک لهگهالواردن هاوڕێ لهبێ هه ک کۆمار، بهرهزیر و سهک وهرهسه 
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 وهتییهوڵهراتی دهسیج و ئیداتی سوپا و بهقیدهرپرسی عه ری ئیمام و بهناوی نوێنهبه   د کهشهه مه
 کوردستان بۆ کورد کوشتار و ماڵوێرانی بووه  وان له ت' ئ ئهکوردستان.  'خزمه  تهنێرراونه

 تییدا.  ی حکوومهوپایه ی پلهیژهپه ڵکشان بهک بۆ ههو بۆ خۆیان پێداویستییه

ییادی ژاد وسه هیرنهمران و زهچه  ر له، هه م نییهستههیچ ئه  مهردهم سه بۆ ئه   وههێنانه  نموونه
کانی ئێستای ئیتیالعات  بچووکه ڵخاڵییهڵخاڵی و خهنابی خه جه تا وهتای شؤڕشهرهشیرازی سه

 کانی کوردستان. شار و گونده له
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  که کوردی جووله 

کوردی    ت بهبارهسه   ی "یووتیووب" ی بۆ ناردبووم کهم لینکهویست  ئهێکی خۆشهربراده
بابهیرم کرد دیتم گه. کاتێ سهئیسڕائیله  له  کهجووله یووتیووبدا    ر لهشن هه تی هاوچه لێک 

ده هه و  دهبوو  هه  خست کهری  و  وبهڵپهمۆسیقا  و جل  لهڕکێ  زیندوو  رگی کوردی  وێ 
 وێت. کهردهژن و شاییاندا دهسم و جهو ڕێ و ڕه بۆنه و له ڕاگیراوه

لیه  له گه  هکێ  وێنهڤیدیۆکاندا  ههلێک  مێژوویی  له  یهی کۆنی  دیکهیه  و  وێژهکی  ری  دا 
دهووشه   جاروباره   کهرنامهبه کوردی  قسه  خاتهی  له وهکانیهنێو  جه،  نهویتردا،  ورۆز ژنی 
چێ شاعیر بێت  وێده بینرێت کهسێک دهشدا کهوهی خوارهم لینکهشێکی ئهبه گیرێت و لهده
 کات شیعرهست دهر ههبیسه  که  وهخوێنێتهرداڵن دهبهشێوازێکی وا جوان و له  ی بهکهشێعرهو  

ر عیبری و سه   تهرگێڕاوه( ی وهم سنه کهق شناس )شارهی مامۆستا محی الدین حهکهڕازاوه
 م! یشتیایه. بریا لێی تێبگهوهیخوێنێتهمان ئوسلووبی شاعیر دههه  به

ی  ڕکێیهڵپهو گۆرانی گوتن و هه گوت تۆ بڵێی ئهخۆمم دهکرد بهکانم دهیری فیلمهکاتێ سه
یه نهکپارچهکورد  ئیسڕائیلی  خاکی  بهوهترسییهمه  خستبێتهیی  یا  نهجه   ،  کورد  ژنی  ورۆزی 

ریا یی خاکی تورکیا و سووکپارچهی بۆچی یه؟ ئهوهشابێتهوهڵنهک ههر یهبهخاکی ئیسڕائیل له
سنووری وواڵتانی ئیسالمی   ؟ دوور نییهوهترسییهمه  وێتهکهکردنی کوردی دهقسه  و ئێران به

 دروست کرابن!  شووشه  له

 سی یووتیووب بۆ ڤیدیۆکان:  درهئه وهئه

http://www.youtube.com/watch?v=9bJGpcEMJKs&feature=related 

 وت،  که " دا چاو پێکه وێبالگی "ڕوانگه  م لهتهم بابهندی زمانی کوردی و عیبڕیدا ئهیوهپه   له
لوس    –زانکۆی کالیفۆرنیا  'کۆنفڕانسی زمانی' له له  -ی ووتارێکی 'یۆنا سابار' ناوێکهپوخته
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  رگرتووه ی وهوهی خوارهیهرچاوهم سهنی قازی لهسهکاک حه ( دا، که5/11/٢٠1٠ئانجلیس ) 
 کوردی:  تهو کردوویه

/http://www.kaes.us  

 یۆنا سابار، زانکۆی کالیفۆرنیا، لوس ئانجلیس 

 ر زمانی ئارامیی نوێ سه   ی زمانی کوردی له وه کاردانه 

 
  تی له تایبه، به دیاره  وهرهسه ستی فارسی بهکی خهیهوهت ئارامیی نێو ئینجیلیش کاردانهنانهته

ر به  تهوتوونهتوندی که  اڵتیش به ی نوێی ڕۆژههکانی مۆدێرنی ئارامیهجه. لهوهیڤهڕووی په
یان  کی زۆری خوازراوهیهووشه   ی کهوهر ئهبه  ر لهک هه، نهوهری فارسی و کوردییهکارتێکه

مانا ناسی دا تێدایه  ( لهوهتهدیسان خوازراونه  ی کهووشه  وانه) له ڵکوو ، به  گشت بواری 
لهکارتێکه ڕێزمانیش،  ووشهده  انهوری  ئه  نگسازی،  سینتاکس.  و  کارتێکردنانهڕۆنان   له  و 

 مۆرفۆلۆژی ناوان دا. له  له  وانیتر، بۆ نموونههێندێک بواری زمانی پسپۆڕی دا زیاترن تا ئه
ندی  زانی، کوردیی زمانی پێوهس کوردی دهموو کهنشینی کوردستان دا ،ههکهی جوولهناوچه 

یی یان کهشی جوولهڵ زمانی هاوبهگه  مانی کڕین و فڕۆشتن بوو، لهو ز  کهڵگهدوو کۆمه
زۆربهمه نوێ.  ئارامیی  بهسیحی  فۆلکلۆر  و  موسیقا  به  ی  و  بوو  کوردی    یه وشێوهگشتی 

  رچاو بوو.به ر ئارامیی نوێوهسه ستی بهری خهکارتێکه

 ند زمانیتر: دی و چه زمانی کور کورد به –ڕی ئیسڕائیل سی ماڵپهدرهش ئهوهئه

http://www.israelkurd.com 
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  !سته هۆپ، ڕاوه 

: هێرشکاری  ترسیدار هاتووهکی مهخۆشییهباشووری کوردستان تووشی نه میدیای کوردی له
سه  ههبۆ  ئهر  کهوشتانهموو  ده  ی  کهپێیان  وواڵتهگوترێت  به کهیانی  و  ڕێبه  مان،  ران 
 . وهستانیهدهکاربه

بێ قانوونی ناو وواڵت  ڵی و خزم خزمێن و  ندهم ئاگاداری گهکهده  و قسانهئه  من که  دیاره
ند  مهوڵهڵکه ده و خه'بیت الماڵ' ی ئه  ی وا بهوانه بن و ئهژارتر دهژار تێیدا ههزانم ههم و ده هه

 ن.  کهڵ ڕۆژ وورگیان زلتر دهگهبوون ڕۆژ له

http://www.israelkurd.com/
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ڕه  یهموو شتێ حیسابی خۆی ههالم هه به گازندهو گله  خنهو  ش شێواز و سنووری  یی و 
ئهدیاریکراو  و  یاسایی  ههی  لهخالقی  ئه  ن.  وواڵتی  کهکام  دهئێمه  وروپی  لێ  ژین  ی 

ڵگا،  خالقیاتی کۆمهئه   نهی وا هیچ گوێ نادهوانهت ئه نانهڕێک، تهک، گۆڤارێک، ماڵپهیهڕۆژنامه
زیر  ک وهرهکچی فاڵن سه  ز لهنووسن من حهمیان دهکهی یهڕهر الپهسه  له  ورهتایتڵی گه  به

 م!  کهک کۆمار یا پادشا دهرهیا سه

ن  دهقاودهشار لهستتان خۆش بێت، جاش و مستهده  وهنهکهڵی باڵو دهندهواڵی دزی و گههه
رگیز نا!  س، ههکهمی تاکهرهریم و حهر حهستدرێژیی بۆ سهاڵم دهستتان، بهڵ دهگهستم لهده
گه  وهئه په   یهورهتاوانێکی  ناکهسو  دهندی  دژیشتان  هیچ،  ئهوهم  ئێوهوهستم.  ن  یکهده  ی 

 !  وه نهیکات، بیرێک بکهئیتیالعاتی ئێران و میتی تورکیاش ده

وای ئازادی لێ  ی ههشنه   ، ئێستاش کهی سانسۆردا بووهشهڕهژێر ههله  میشهمی کورد ههڵهقه
ی وا مێژووییه وته سکهو دهگیانی ئه تهربۆ! بهملم کوێرم، ناپارێزبووه و شه واره، شه وتووهکه

 .  ر کراوهبۆ کورد مسۆگه مڕۆکهو ساڵ ئه  دهندان سهدوای چه

 گوترێت؟ ی پێ دهتاوان هیچی دیکه له جگه  وهلۆ ئهگه

 عدی شیرازی( "یکی برسر شاخ و بن می برید..." )سه
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Wikileaks 

ڕاگه  به شۆڕشێکی  لیکس"  "ویکی  کاری  گومانێک  هیچ  کهبێ  بوو  وێنه  یاندن  ی  پێشتر 
 وێت. ربکهکانی دهسیاسییه رییهکارتێکه هێشتا زووه یاندنێک که، ڕاگهبینراوهنه

 ڵکێک که، خهڵکهاڵنی خهکۆمهڵک و ڕێزگرتن لهخهڕ بهری کاری ویکی لیکس باوهوهه گه
و نهێنی  ی ئهسایه  وه و لهشارێتهتیان لێ دهکانی سیاسهکات و ڕاستییهراوێزیان دهاڵت پهسه ده

ڵ  ندیی کۆمهوهرژهبه یمانی دوور لهراری ناماقووڵ، په زویر، قهدا، بێ یاسایی، درۆ و ته کارییه
 بن. دایک دهڵی سیاسی و دارایی وسوپایی لهندهگشتی، گهو به

ترسن و کان دهدواڕۆژی ئاشکرابوونی نهێنییه وله وهبنهووشیار ده  دواوهبه داران لێرهتمهسیاسه 
تێک  ڵهر غهن. ههکهکانیان زیاتر ده، یا قایمکاری و نهێنی کارییهوهونهکهڵی دوور دهندهگه  له
ڵدانی  رههی سهمڕۆ چوارساڵ دوا: ئهگرهڵنهک ڕاستیی حاشاههیه  یهی ههوهن، ئهن با بیکه کهده

سیاسه  لیکس"  "ویکی  سیاسه شۆڕشی  و  ئهتمهت  قوددوسییهداران  نه تهو  جارانیان  ، ماوهی 
کانی رزهبه   پله  رهزانن ڕێبهر هاتوون و دهبهخه مڕۆ وهوتبوون ئهگوێی گادا خهش وا له وانهئه
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وت  ک و نه رانی چهوداکهک سات وسه چین و وهڵهنۆک و مامهکی ترسهیهڵهجیهان چ بووده 
 ن. کهالن دهنووسی گه چاره به گاڵته چۆن

ی وا تائێستا باڵو نامانهڵگهو به ناو ئه کورد له  ت به بارهوخۆی سه ی ڕاستهڵگهکوو به باوه    
ک  یهند دانهڕی عیراق چهشه  ت بهبارهی سهڵگهزار بههه  4٠٠ له  من و بۆ نموونهکه  وه تهبوونه

و   ورانهگه  چییهڵهو مامهاڵم ناسینی ئه، بهکراوهرانی کوردیان تێدا نهبێت باسی کورد یا ڕێبهنه
و   وهوان مانهمای ئهته  . بهیهورهرسێکی گهده  وت بۆ ئێمهک و نهنۆکی چهبازرگانانی ترسه

تێکی بووبێت ئیتر  ققانییهز و حهوامڕۆ جهر تا ئهگهوان خواستن ئهری پرسی کورد لهسه چاره
 "، نه ک باب وایهو بۆ کوردان وه  وایه"ئیستالین پێشه  . نهیماوهمی ویکی لیکسدا نهردهسه  له

 بانی، دوو برای گیانی گیانی" ن!  "جۆرج بوش و تاڵه

دوێن و کورد ده وخۆ لهی ڕاستهوانهکانی ویکی لیکس چ ئهنامهڵگهی بهوهدۆزین و توێژینه
و   یهخی زۆریان هه ، بایه وهنهکهری کورد شی دهتی وواڵتانی داگیرکهسیاسه   ی واوانه چ ئه

نه غافڵ  لێیان  کورد  ئههیوادارم  لهڵگهبه  وانهبێت.  وه  ی  کاروباری  انهتخزاڕهفیلتردراوی  ی 
ی وا زیانیان بۆ وانهرنجیان درابێت و ئه ووردی سه   به  مریکا و ئینگلیز نین کهی ئهوهرهده
ن  نجام و ئاکامی کارێکی شۆڕشگێڕانهئه  وانهڵک؛ ئهستی خهردهبه  بووبێت خرابێتنهنه  کهزهپه
 . وهبێتهدووپات نه  داهاتووی نزیکدا جارێکی دیکه له یهواهه  که

 : کی ویکی لیکسهرهڕی سهلینکی ماڵپه وهئه

http://wikileaks.ch 
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 تیی ساڵ سایه که 

یس بووک"  ری "فهدانهمریکی مارک زوکربرگ بناغهدوێنێ گۆڤاری "تایم" ی ئه  16/12/2010
ڵک اڵنی خهواڵی بی بی سی، کۆمهی ههگوێرهڵبژارد. بههه  ٢٠1٠تی ساڵی  سایهک کهی وه

ران رنووسهاڵم سه ڕی ویکی لیکس دابوو به ری ماڵپهدانهنگی زیاتریان بۆ جولیان ئاسانژ بناغهده
 تی ساڵ. سایهکه ستاون و زوکربرگیان کردۆتهوه و بڕیارهدژ به کهرانی گۆڤارهتهو ڕاپۆر

 که  دیاره  وهرهسهکانی ڕۆژئاوای بهتهتی حکوومهی ئاشکرای سیاسهنیشانه  و بڕیارهکوو ئهباوه
ۆنێک بێت رچاڵم هه ربکات، به زیاتر ناو ده  وهویکی لیکس بدرێت و له  خ بهوێت بایهنایانه
یس  ی فهوهر ئهبهڵبژاردنی زوکربرگ وێناچێت جێگرێکی خراپ بێت بۆ بژاری ئاسانژ لههه

http://wikileaks.ch/
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مدا توانی کی کهیهماوه  ندیدانی مرۆڤدا و له یوهکاری په  زن بوو له بووکیش شۆڕشێکی مه
 .  زیادبوونه  ۆژ لهڵ ڕگهڕۆژ له   ک کهیهژماره  -وه ببواتێت  کترهیه  ڵک به ی خهملیۆن ئاپۆره  5٠٠

ئههه ماڵپهردوک  دهڕاستییه  ڕانهو  پهخهردهک  چیتر  یوهن:  زانیاری  ڕاگواستنی  و  گرتن  ندی 
ند  یوهکتر پهڵ یهگهتوانن لهوان دهبێ "لوتف" ی ئهڵک بهو خه کان نییهتهمۆنۆپۆلی حکوومه

ئهببه ڕابگوێزن.  زانیاری  و  ڕاستییهستن  دیکتهه  و  نیمچهموو  و  و جووچکه   اتۆر   دیکتاتۆر 
 وواڵتانی نادیموکراتدا، ترساندووه  ت لهتایبه  به   م جیهانه موو شوێنێکی ئههه  کانی لهدیکتاتۆره

ریی  کارتێکه  له  کهیهزیندان ئازاد کرا، نموونه  سپاردنی زامن لهئه  مڕۆ بهئه  که  -و گیرانی ئاسانژ
  ت.   ری حکوومهکهلکهبێ سه   ڵ مرۆڤ بهگهندیی مرۆڤ لهیوهپه  ی بواریزنهمه  و شۆڕشه ئه
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  اڵیچی" " و "قه "زێویه 

 ردوک برا بوون ڕۆ" و "بێستوون" هه "په 

 م جیابوون! ههرد جهک کارێ کهلهفه

 وه:ونباز" هکانی وێبالگی "خهی لینکهڕێگهله 

http://xewnbaz.blogfa.com 

ڵکی  ری زۆرێکیان خهبهڕێوهن و بهچێت خاوهوێده  م کرد کهندێک وێبالگی دیکهردانی ههسه 
کانمان  ی الوهوهبڕم بۆئهرنهڕی خۆشحاڵی خۆم دهوپهگشتی موکریان بن. ناتوانم ئهبۆکان یا به

ت و سیاسه  وهنگی، نووسین، لێکۆڵینهرههرک و کاری فهریکی ئهرم وگوڕی خهگه  بینم وا بهده
گی  سه  ک بکرێت کهیهشێوه  بێ بهمڕۆی ئێران دهی ئهپێوانه  به  کهتهکوو سیاسهکردنن باوه
  که   یهمز وڕازیان هه" زمانێکی پڕڕهتهترسی چهی زۆریان "لههێنێت! زۆربهر نهبهخه نووستوو به

ڵک لێ چۆنی که  الدا بینیومها و مه می شردهسه   سااڵنێکی زۆر له  و به   لێک ناسیاوی منهگه
 .وتووهتێک خهراحه چ ڕاشکاوی و سه وهپشتیهشزانم لهگرن، دهردهوه

.  تسکین آالم بشری" م ڕاگواستووه  –کان  ورهگه  ڕی "ئاواتهماڵپه  له  تێکهبابه  وهی خوارهوهئه   
،  نووسیوهاڵم ناوی خۆی نه به   مدا داناوههکیه   ڕهالپه  ی خۆی لهوێنه  کهری وێبالگهبهڕێوهبه
 : کهسهدرهئه وهناگۆڕێت. ئه کهلهسه مه ش چ لهوهئه

http://shahrokhfeyznejad.blogfa.com/   
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ر ئازاری قووڵی نووسهست به کان دا ههی دێڕهوهخوێندنه  ر لهخۆی. خوێنه  کهتهش بابه وهئه
بهنگییهرههفه  میراتهبارودۆخی    له کوردستان  مۆڵهدهکانی  "قاچاخچی  هست  پێدراو"    وه ت 
 :اوهفارسی نووسره به کهکات. ووتارهده

 مقایسه دو قلعه باستانی زیویه و قالیچی 
 

 
 باالیی قالیچی و پایینی زیویه است 
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از جهاتی هم اطالعات عمومی   از سرگرمیهایم که  برد  این روزها یکی  باال می  آدم را 
استفاده از گوگل ارث است. البته نسخه ای که دیگر برای استفاده عموم گذاشته شده و  

 حتی ایرانیها هم میتوانند از آن استفاده کنند! 

این نسخه کهنه شامل اطالعات تصویری از زمین، ماه، مریخ و فضا است که چند سال قبل 
طر حفره های موجود در ماه را بر حسب متر ، یارد، تهیه شده و مثال شما با آن میتوانید ق

مایل و.... اندازه بگیرید. همچنین منزل خودتان را ویا خانه فالن شخص را با دقت تا نیم  
متر اندازه بگیرید و براحتی فاصله خانه خوتان را تا محل کار متر کنید. میتوانید مانند من با  

ید و متوجه شوید که در پنچ کیلو متری آن بین  هزار زحمت قلعه باستانی زیویه  را بیاب 
*****و ***** هم آثاری وجود دارد که ممکن است به جهت باستان شناسی از خود 
قلعه با ارزشتر باشد. صد البته در روی زمین ابدا این آثار دیده نمی شوند اما من میتوانم  

فی گوگل ارث ننوشته ام  حدود آن را با متراژ برایتان مشخص کنم. این پست را برای معر
میراث  سازمان  اختصاصا  پست  این  مخاطبان  شناسید.  می  را  آن  شما  اغلب  میدانم  چون 
فرهنگی و فرمانداری سقز هستند که موضوع مستقیما به آنها مربوط می شود. میدانم که  
هیچکدام از ادارات نامبرده از افشای محل مورد نظر راضی نیستند و تا جایی هم که من  

ع دارم هنوز کاوش رسمی در آن محل انجام نشده است. البته به شرطی که کاوشگران اطال
همیشه در صحنه، ببخشید )غارتگران شبانگاه در صحنه( تا کنون اقدام به غارت آن نکرده 
باشند! چون اطالعات موجود در گوگل ارث ما مربوط به چند سال قبل است. باری مسئوالن  

صورت عدم اطالع ار وجود چنان محلی میتوانند برای جلو گیری    در محترم ادارات ذیربط  
از ادامه غارت فرهنگی گرای محل دقیق آنرا از من دریافت کنند.اما از طرفی میخواهم که 
خوانندگان عزیز و اهل نظر سقزی هم از موضوع مطلع باشند مبادا سرنوشت این محل هم 

یقی بارها از وجودش خبر داده بود اما  به سرنوشت قلعه ای دچار شود که کاک محمد صد
 رویش فلکه بنا کردند و بقیه آن ملک شخصی شد!)داستانش را از آقای صدیقی بپرسید(. 

این همه ی ماجرا نیست. ما میدانیم که بر سر میراث فرهنگی ما در زیویه چه آمد. کتاب 
که است  تراژدیی  بر  قاطعی  شاهد  کیخسروی  رشیدخان  مرحوم  بیخبری  آن    دوران  در 

بیگانگان شناسنامه ملی ما را بردند و جعل و مخدوش کردند. آیا من میتوانم نگران نباشم  
ایوب ربنوی دیگری بیاید و با باقیمانده صفحات مدفون شناسنامه ما آن کند که قبال   که

  کردند.

می میدانیم که چند سال قبل بر اثر یک اتفاق قلعه باستانی قالیچی کشف شد و غارتگران بو
و غیر بومی مانند سیل و ساعقه بر سر آن ریختند و با کمال وقاحت به چپاول آن پرداختند.  
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در آنجا غیر اشیایی که دلسوزان ملت هرگز تصویرش را هم ندیدند، خشتها و کاشیهای  
لعابدار و نقشدار بسیاری را غارت کردند که هر کدام برگی از تاریخ گمشده ما بودند.  

  توانید در فلکه خه جی به نده ری بوکان ببینید. بدل خشتها را می

با این احوال چون کاوشهای بعد از غارت، کمی اصولی تر، به نسبت زیویه! بر روی قالیچی  
که آیا در حق قلعه زیویه  انجام شده است، میتوانید از روی تصاویر گوگل قضاوت کنید  

 اجحاف و سهل انگاری شده یا نه. 
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  ریوان" مه گوندی "نی 

ریی  روهتی و کوردپهم کرد و ئازایهر ی شاری سنهوروبهر" ی دهپێشتر باسی گوندی "نیه
 (. م ووتارانهی ئه 57شی )بهی که ڵکهخه

یهان  تێیدا کاک 'که  وت که ڕی 'اخبار روز' دا چاو پێکهماڵپه  م لهفارسییه  م ووتارهدواتر، ئه
ریوان. نازانم  ری مهوروبهده  کات له، باسی گوندی "نی" دهکهری ووتارهنووسه  -یۆسفی'  

 ر" ه یا شوێنێکی تر؟   مان گوندی "نیههه وهئه

 : جێیهبه ندهشێو چه بدوڵاڵ پهربازی ون" ی عه"سه 

  خه ر دامێک سه ترسه! کهئاسمانێ، مه  زهر گهژێر ههمینێ، لهزه ربستهر هه سه، .... لهم واڵته "له
 "ت دانێ!کهگوڵینهو تاجه

 سانێک کهاڵم بۆ که ، به ئیحساس نووسراوه  و به   ستیارانههه  زۆریش  ، کهکهلینکی ووتاره  وهئه
 : می تێدایهن زانیاریی کهتێناگه کهلهسهکورد نین و مه

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=33009 
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  رد شیعری بێ وێنه وی و خانا و دوو فه وله مه 

لهده گه   زانم  دیکهزمانی  ڕازاوهالنی  شیعری  به   شدا  شیعرێک  زۆرن،  بکرێت  نیم  دڵنیا  اڵم 
 جوانتر بێت:  وهی خوارهردهم دوو فهله وهبدۆزینه

 نندهرهاد ڕهفهواچۆ وهس نه"هیچکه 
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 نندهنگ کهڕووی سهقش شیرینش وهنه

 نندهگیان سهرجهس با وهک ڕێزان دههد

 ن!" ندهی وێش شهڕووی دیدهڵماس نهکێ ئه

مه تاوهوله)دیوانی  مهوی  مامۆستا  چاپی  عه گوێزی،  مودهبدولکهال  ل.  تیمی  ڕڕیس، 
551 )  

 : م نووسیوهم یادداشتهوی ئهولهی دیوانی مهڕهمان الپهر ههسه من له

و" ی خانای سرهی "شیرین و خه  375  ڕهالپه  ، لهوهندێک جیاوازییههه  به   م شیعره"ئه
 ."هاتووه ناوی خاناوهریم دا، بهالکهدی مهممهقوبادی چاپی کاک محه

، وهویش بێنمهقی ئهده  ستدا نییهردهبهم لهمهحهوی چاپی کاکهسرهئێستا شیرین و خه  وهداخه به
ندێک  هۆی ههبێت، به دا ههکهقهنێوان دوو ده  م لهکی که، جیاوازییهوتوومهک گر وهگهاڵم ئهبه

ناوی شیرین    رگرتن لهڵک وهر کهبهها لهروههه  وهکارهاتووهی بهندیی زمانی و ووشهتمهتایبه
خه چیرۆکهسرهو  و  خۆیان  که  ناوچه  یانکهو،  دڵخوازی  ئیالمنزیاتر  و  کرماشان  تا    ی 

 وی.  ولهوی بزانم تا مهشیعری ئه  الی خانای قوبادیدا دایبشکێنم و بهزیاتر به  یهرامان، واهه وهه

  .  بێت ڵهکرێ ههو ده نیا بۆچوونێکهته وهئه دیاره
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 ر تا هونه وه ئه 

بێ وخۆ و به کرێت بیرمان ڕاستهوتوو دهری پێشکههونه  کاتێ باس له  واڕاهاتووین که  ئێمه
س بیر  متر کهم بڕوات! کهی بیستهدهند و فۆکسی سهی لووڕ یا دیسنی لهو موزهرهالدان، به 

 . وهکاتهری ڕۆژئاوا دههونه له جگه  شتێکی دیکه له

ستی چین  دهکی دوورهیهناوچه  ند لهرمهڵکانێکی هونهن. خهبکه ییهوێنه واڵهم ههیرێکی ئهسه 
 ئافرێنن.  خوڵقێنن و چ شاکارێک دهرێک دههونههۆڵ چ سه  به

شێک کانیش بهاڵم وێنه دابنێم، به  ی لێرهکهمتوانی فیلمهنه  وهداخه   ن.بهڕ ناکهیبینن باوهر نه گهئه
 هۆڵ و به سه   له  ل و ڕێگاوبان و مانیومنتانهیکهو هه   و بینایهموو ئهن. هه خهردهده  رهو هونه له
خه ده چه ستی  با  کراون  دروست  بهڵک  لهندقاتیش  بن.  هه سهرز  بکهیهروێنهر  کلیک  ن  ک 
 وێت.  کهردهتر دهورهگه

 ی گوگلی بۆ ناردووم. کهلینکه م کهکهده ویستهخۆشه  رهو برادهسپاسی ئه

 رموون:  فه
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http://www.google.co.uk/images?q=ice+festival+china&rlz=1I7DKUK_en&oe=
UTF-8&redir_esc=&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=ndgITb_QN8GEhQfQuYihDw&sa=X&oi=image 

result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CC0QsAQwAQ&biw=1160&bih=639 
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 بێت"!   یجه با به ده بوو،  یال نه ر له "گه 

اڵم هیچی پێ بوو به را" ی ورمێ ڤیولۆنێکم هه"دانش سه   ن بم. لهزۆرم پێخۆش بوو مۆسیقاژه
نه لهفێر  توانیم هه   شهڕهمریشکه  یشتمهورێز گهته  بووم!  بهوایهو  لێبده  ک دوانیش  م،  ڤیۆڵۆن 

کوردستان،   ڵدا و بردینییههه وهخۆمه ی ئێران ڤیۆڵۆنی به 1979بای شۆڕشی ساڵی اڵم گژهبه
ههده ڤیۆڵۆنی  لهنگی  تفهشریخه  ژار  پێشمهی  مه  رگهنگی  بۆمبابارانی  وهۆڕی  گرم  الی  و 

م دڕا  ی ژیان کاڵهت و زۆر بواری دیکهک سیاسهشدا وهو بوارهنجام؟ لهالدا وون بوو. ئهالبه
 !  م الیانه ئه اڵتم هاتمهدوژمن ههڕوو له  دۆست و ڵگرت، پشت له بڕا، گیانم هه و هیچم پێ نه 

ند دڕام )چه   "دڕامر" واته  یدی ناکات، ئاالنی کورم بۆتههیچ، قه   بووم بهر من نهگه اڵم ئهبه
و چاکیش   خوێندکارییه  یرهند باند و گروپی خوێندکاری و غهندامی چهدات. ئه( لێدهپڵه ته

لێده بهدرام  برالهدات،  داڵم  تهه،  لهنگی  مێشکی    ، خۆشه  وهدووره  پڵ  هیچ،  خۆمان 
 !  دراوسێکانیشمانی بردووه

ردی  ده   نێ با به گوێی بده  وهدووره   ش لهر یووتیوب، ئێوهسه   تی لهکانیهی کارهنموونه  وهئه
 چن! نه ئێمه

http://www.youtube.com/watch?v=00HvvuxFtmI  

http://www.youtube.com/watch?v=sTLmGaTFjmM&feature=relate

d 

http://www.youtube.com/watch?v=WESClfuWeFs&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Wjqf9EiTdCk&feature=related 
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 کورد!  گلوو" بوو به هانبه "جه 
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خهچه   یهواهه دهقۆی  نهڵک  خۆی  بهسکی  کورد  بڕێت،  هی  دهدهاڵم  ئهیبڕێت،  موو وههنا 
 دێن! کوێوهله شارهسیجی و جاش و موسته به

ر سه   له  . قسهتی ئێرانهاڵیهی کۆمهفهلسهو فه   فهلسهکی بواری فهزایهگلوو شاره هانبهڕامین جه
کارهپسپۆڕایه بواری  ولێزانیی  نییهکهتی  مهده  وه، دۆست و دوژمن ئهی خۆی    الکان زانن. 

ڵ  گهووت وێژێکدا له  زیندان له  ر لهدهم گرتیان و دوای هاتنهکی کهیهساڵی پار بۆ ماوه
 ، بهوهباڵوکرایه نداوههۆله " لهمانهڕادیۆی فارسی "زه له ت جان" کهناوی "هیدایهسێک به که

مانی  کهلهپاوی گهاسهردسه ی بهکدارانهباتی چهرکورد و خهسه  ڵیکوتایهک ههبێ هیچ بیانویه
ڕیشدا ناوێک  ی تهکهکووله  ڵاڵ لهعازه ی مهوهحکووم کرد، بێ ئه مه  وهناوی "توندوتیژی"یه  به
به  له و  زیندانهپاسدار  و  ئیتیالعاتی  و  ئهسیجی  و  شهنجهشکهوان  حاکمی  و  و  چی  رع 
 ی کورد جندۆکهوهک ئهبات. وهالکانی قوم و تاران ببارانی مهللهو گه  ئموورانی سێدارهمه
  رگوللهبه  داتهده  بانانهمیهره  و پاسدار وئیتیالعاتییههیچ و خۆڕایی ئه  شاندبێت و لهستی لێ وهده
 کوردستان!  تههاتوونه وهشێک گوڵهباوه  به که

ڵگای کوردی  مهناو کۆکی زۆری لهیهوهنگدانهگلوو، ڕه هانبهجێ و ناڕاستی جه ڵوێستی نابههه
بابهبوو و گه ی وواڵت ههوهرهناوخۆ و ده  کیانیش هاوکاری  یه  ر نووسرا، که سهتی لهلێک 

 ڕشی بوو. بۆکان، کاک برایمی فه-اڵتڕی ڕۆژههماڵپه

ڵی  گلوو دههانبهتێیدا جه  که  وهی باڵو کردۆتهکهمی ووتووێژهشی دووههبه  مانهوا ڕادیۆ زه
ڵ "دۆستان و هاوشارییان" ی گهشم لهین، ئامادهڵکی شاری سنهک کوردم و خهڵهچهڕه  من به

ڵوێست پێشووی خۆی  هه  شدا بستێک لهشهو به له یهوهئه رهمهاڵم سه بێت. بهخۆمدا لێدوانم هه
ر کورد گهو "ئه  یشتووهکانم خراپ تێگهقسه  له  کورده  وهتی ئهو گوتوویه  وهبۆتهز نهپاشگه 

 لێک باشتر!"   ، گهر کردووهسه ناو خۆیاندا چارهی توندوتیژییان لهلهسهکان مهکوردییه و حزبه

گلووی ئێستا کورد دوور یا نزیک، جیهانبه  وێت کاتێ کهکهردهدا باشتر دهشێر لێرهڵهکلکی که
می سیاسی حاکم، ناکات  سیسته  ، واتهو توندوتیژییهکی ئهرهنی سه الیه  م تا زۆر، باسێک له که

 .  وهزیندانه وی دژی توندوتیژیشیان خستهت ئهنانهته ناڵێت که الیانهو مهگوڵ کاڵتر بهو له

 مشکل!" آسون، عاقل شدن جه  ڵێن: "عالم شدن چهفارس ده

 گلوو:هانبهڵ جهگهله مانهی ڕادیۆ زهلینکی ووتووێژی تازه وهئه

http://www.radiozamaneh.com/comment/reply/628 
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 غدا کانی به ته زاڕه کورد و وه 

ی نوێی زیرانی کابینهوه  شێکی زۆرلهی بهمڕۆ لیستهڕوانی، ئهدوای نۆمانگ چاوه  21/12/2010
هی خۆیان.    یان کردۆتهکورسی کابینه  ٨در  دا سهیێنرا. تاقمی موقتهلمالیکی ڕاگهنووری ئه

خۆکشانه دوای  پۆستهوهکوردیش  "گۆڕان"،  سه ی  جێگری  وهرهی  وهک  تی  زارهزیران، 
 .  زیری ڕاوێژکاری پێ دراوهڵ سێ وهگهی لهتی دیکهزارهو سێ وه وههرکاروباری ده

لهیهو ڕادهئه پۆستی سهگه ، هاوڕێ  باشه  ک کۆماریی، لهرهڵ  بۆ کورد  ئێستادا  ؛ بارودۆخی 
مڕۆ  ی ئه  وسوننه  شکراوی نێوان شیعهغدای بێ هێزی دابهبه  یهوهکی ئهرهاڵم پرسیاری سهبه

اڵم  بێت، بههه وهت کوردهنیسبهرمی بهنی نهالیه یهوێ، واههمریکا لهکانی ئهبوونی هێزه و به
بمێنێت   وهوانهست ئهده  وت و دارایی بهتی دیفاع و نهزارهزیریی، وهک وهرهکاتێ پۆستی سه

لۆ  ن، گهێ بدهوتی پی داهاتی نه  17دا  ی سهوهوان بێت بۆئهستی ئهدهر چاولهو کورد هه
 ؟ یهڵ کورددا ههگههاوپشتی و هاوکاریی دواڕۆژیان له کی قایم بههیوایه

یا   ددامێکی شیعهدر سه داسه ئێران و موقته  بکات که   ئاماده  و ڕۆژهخۆی بۆ ئه  کورد پێویسته
سه سعوودییه سوننهکان  بکه به   له  ددامێکی  قوت  لهوهنهغدا  ومههه.  نه ل  خوازراوی  رجێکی 

کان سیاسییه  مۆی حزبهسته ده  هێز کهمانێکی بهڕلهکانی کورد و پهکگرتوویی ڕیزهوتۆدا یهئه
سازیی ناوخۆی  وتووی پیشهمی پێشکهرههندنی ئابووری و بهسه شهڵ گهگهبێت، هاوڕێ لهنه

 یهکان، واههییهوهتهێونهن  تان و ڕێکخراوهوڵهڵ دهگههێزی سیاسی لهندی بهیوهکوردستان و په
رکی  ش ئهوههێز ڕابگرن. ئهکی بهیاری ناوخۆیی و الوهر نهرانبهبهی کورد لهبتوانێت پێگه

 کات. کان قورستر دهسیاسییهرێم و حزبهتی ههرانی حکوومهبهڕێوهرشانی بهسه 
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 ورامی فراسیاو ههدوکتۆر ئه

پێویسخۆشه  20/12/2010 تهویستی  ناکات  وکهت  خزم  بۆ  دهنیا  بێت،  وکار  بۆ  س  کرێ 
وهحمهزه ئهتکێشێکی  حهک  )ئهفراسیاو  ههلیمی  کهفراسیاو  بێت  ش    وه دووره  له  ورامی( 
 یناسی. ده

مێژساڵ پێش ئێستا چاومان  رچی لهبوو، گهتی نزیکم نهفراسیاودا دۆستایهڵ دوکتۆر ئهگهمن له
م  ن کهندهله  له  بوو. من لێرهکتر ههکاری یهاڵم دووراودوور ئاگامان لهوتبوو، بهکتر کهیهبه

کانی  زای کارهمێژ ساڵ بوو شارهیکرد. لهمۆسکۆ ده  و لهئه  کرد کهم دهو کارانهر ئهو زۆر هه
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ێنی بڕوات و نه  و ڕێبازهر ئهسه  خواست له یی کورد بووم و هیوام ده نامهڵگهر مێژووی بهسهله
 رخی کوردمان بۆ ئاشکرا بکات. زیاتری مێژووی هاوچه

ڕم تا باوهره. سهوهیم خوێندهواڵی کۆچی ناوادهاڵت تایمزدا ههڕی ڕۆژههماڵپه  مڕۆ لهوا ئه
یف بوو، زوو بوو،  دا بینی و تاسام. حهندییهیوهو پهر لهم هه کرد، پاشان ووتارێکی دیکهنه

 اڵم:زوو، به 

 مووشت دێنێ هه دوایی به رگه"مه

 ( ڵۆ، سوارهستێنێ" )ههدڵ دهموو ئاواتێ لههه

 خێر بێت!  یادی به

http://rojhelattimes.org/read.php?id=1759 
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 زانستی  -کنیکی تهوتێکی نوێی سکه ده

هاوکاری    به  ی "گووگڵ بووکس" )کتێبی گووگڵ(، وا کۆمپانیاکهورهی گهدوای پڕۆژهدوابه
ندساڵ تا چه   که   کردووه  کی نوێی ئاڕاستهتگوزارییهخزمه  ی ترریکهند شه مایکڕۆسۆفت و چه 

 بینرا. دهونیش نهخه پێش ئێستا به

زمانی    6  تێک لهیا عیباڕه  ر ووشه شوێنی هه  وهرڤیسهو سهی ئهڕێگهلهکرێت  ده  دواوهبه  لێره
 و ووشهئه  دواوهی زایێنی به  14٠٠ساڵی    ڵبگیرێت و بزانرێت لهدا ههم جیهانهکی ئهرهسه 

ی رجارهکرێت هه! دهک هاتووهیهچ شێوه  ردا بهنووسه  کتێبی چاپکراوی کامه  کامه  له  تهتایبه
 ربگیرێت.اڵم وهگووگڵ بکرێت و وه وهکهریهسه به ووشه 5تا  1

ران اڵم بۆ لێکۆڵهبێت به وتۆ نه کی ئهتییهن گرنگایهڵکانی ئاسایی خاوهبۆ خه  یهوا هه  کهپڕۆژه
تای  رهسه  ی "دیموکڕاسی" لهووشه  وێت بزانی بۆ نموونه ته. تۆ ده دا گرنگهی موعجیزهڕادهله
  دارانی جیهاندا چۆن هاتووه تمهڵناس و سیاسهسووف و کۆمهیلهکتێبی فه  له  وهابوونی چاپهیدپه

واتا کراوه  تێگه تهو چۆن  لهڵوێستی ههیشتن وههوه و  بووه مکهو چه بواری ئهرکام  .  دا چی 
ی کتێبی  ڕهقی الپهینی دهعه   "کن فیکون" ێک بۆ نموونه  ی گووگڵ بهکهتازه  تگوزارییهخزمه

دا ند چرکه ی چهماوهم و له ردهبه خاتهیکن" یا "ڕاسێل" و ت ده فالتوون" یا "فڕانسیس به"ئه
ر کتێبێکی  هه   سێک لهر که هه  مان شێوههه   ، بهدیموکڕاسییان چۆن بینیوه  سانه و کهزانی ئهده

http://rojhelattimes.org/read.php?id=1759
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له ناوێکی  له  چاپیدا  هێنابێت  دهیهلیسته  دیموکراسی  ده کهردهکدا  و  ههوێت  موویان  توانی 
 یان! کهی کتێبهڕهینی الپهڵکوو عهکانیان بهوی قسهک گێڕانهویش نهوخۆ ببینی، ئهڕاسته

پڕۆژهئه ئینگلیزییهڕهبنهله  دیاره  یهم  بۆ زمانی  سه   تدا  پشکێنراویش ههرچاوهو زیاترین  ر ی 
نسی، ئاڵمانی، چینی، ڕووسی و عیبری.  رهر: فهبهگرێتهش ده زمانی دیکه  5اڵم  ئینگلیزین به

  6و کانی ئهچاپکراوه موو کتێبهی هه  %1٠یێنراوی گووگڵ تا ئێستا ی زانیاریی ڕاگهگوێرهبه
 6و  ملیۆن کتێبی ئه  5  ی لهملیار ووشه  5  تا ئێستا زیاد له  کهپشکێنراون و داتای پڕۆژه  زمانه
 . یهی ههوتندایه و درێژهپێشکه وام لهردهبه هک. کارهدا تۆمار کردووهزمانه

دادێی   بیر له ن کهڵکانێک ههکی سیاسیدا خهرایهو هه ڕوشۆر و کێشهموو شهناو ههڵێی لهده
کۆاڵنی    گاتهده  و شاییهی ئهن. کهبهده  وهوپێشهرهمان بهرخی زهو چه  وهنهکهتی دهمرۆڤایه

لیان وێت شاقهیانهده تووڵاڵکانی ئێران دێت کهئایه نینم بهاڵم پێکهازانم، بهزمانی کوردییش ن
کان و  ئینترنێتییه  ڕهفیلترکردنی ماڵپهریکن بهر خهمڕۆش ههوت و تا ئهری پێشکهمپهله  نهبکه 
 مان ڕابگرن. رخی زهالیت چهتهسه رگریکردن لهبه

خوارهوهئه چوونه  هکیهروازهده  وهی  به   بۆ  که ههناو  ڤیوڤڕ"  ئێنگرام  بووک  "گووگڵ    شتی 
 : یهیان هه وهژوورهکان مافی چوونهڵهمێشک پووچه له س جگهمووکههه

http://ngrams.googlelabs.com/info 
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 م نا! جه ڵدا"ی عه وی یه "شه ڵێ،  ی کوردی به وی چله" "شه 

موکریان باو بوو و   . لهیهورهگهتای چلهرهوی ساڵ و سهو درێژترین شهمشهئه  19/12/2010
، وهبوونهک کۆدهوری یهدهدا لهوهو شهله  ماڵهندامانی بنهئه  ر باو بێت کهئێستاش هه  دوورنییه

بوو و قسه بهڕهوچهو شه   وهنهت گێڕاوباس و حیکایه دانیشتن  گوترا  ش ده وهو شه خواردن. 
 ".وی چله"شه 

ئمووری  سیجی و مهربوونی پاسدار وبهفیزیۆن و وهلهت تهتایبهڵدانی ڕادیۆ و بهرههدوای سه
به جهعه  گه کهناوچهم  وڕه دا،  داب  ئێرانییهلێک  بۆنموونهسمی  و  و  ممهچوارشه   کان  سووری 
به وی یهشه پاشه  وهڵگای کوردهناو کۆمه  خێرایی خزانهڵدا،  بهکشهو  کانی کۆنه  ریتهنه   یان 

به ئێستاش  کرد.  یه"شه   وهداخه خۆمان  خه وی  "شهجێگه   ریکهڵدا"  چله ی  خۆمان وی  "ی 
 . وهگرێتهده

http://ngrams.googlelabs.com/info
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جێیان  می ئێرانی  جهسمی عه و داب وڕه  وهچنهبیرمان دهکانی خۆمان لهریتهی وا نهوهمن له
 منیش زیاتر دڵگیرن. ک من و لهش وهلێکی دیکهزانم گهتم، دهحه ناڕه وهگرنهده

ک  اڵتی کوردستان وهڕۆژهه  ڵگای کورد لهر کۆمهسمی ئێرانی بۆ سهر هێرشی داب و ڕهگهئه
انرێت،  کی "ناچار" بزیهسروشتی و دیارده  ک بهیهیر بکرێت و تاڕادهلی غاڵب، سهنگی گه رههفه

ز و کی ناحه یهباشووری کوردستان، دیارده  له   سمهو داب وڕه ی ئهوهبێگومان السایی کردنه
 . بێ هیچیتر نییهجاڕ نهڵ و گاڵتهپه چه

کی یهرنامه! به"وه وی چلهک "شه ڵدا" نهوی یهی "شهبۆنه فیزیۆنی کوردسات بهلهساڵی پار ته 
ڵک سۆراغی خه  چووهقام و کۆاڵن دهر شهسه  ی لهکهرهرتدهڕاپۆ  بێ تامی ڕێک خستبوو، که

ڵداشی لێ  وی یهپیرۆزبایی شه  بوو که  وهتر ئهرهمهسه   وه، لهڵدا چییهوی یهپرسین شهو لێی ده
واتهده هه شه  کردن!  له ش  چووبوونهئێرانییه  نگاو  کردبوویانه  کان  و  و  "جه   پێشێ  ژن" 
لهیاپێرۆزهژنه جه نهڵک دهخهن  ئێرانییهکرد! من  بێت جه کان ههمبیستبوو  بۆ زار ساڵیش  ژنیان 
اڵم کوردسات بێزارن، به   یهکی بێگانهیهووشه  که  –ی  کهناوهوان خۆیان لهڵدا" گرتبێت. ئه"یه

 بوو هیچی تر!   کهوهی بۆی گرنگ بوو السایی کردنهوهڵ کردبوو ئهدۆ و دۆشاوی تێکه

لهمسئه خهبهاڵ  سه فهر  پار،  تهتی  هیچ  نه لهیری  دهفیزیۆنێکی کوردیم  کردێتیانه کرد.    ترسام 
کاندا  کوردییه  ڕهماڵپه  اڵم لهبه ستبێت!  به  وهمهجهکلکی عه  ی خۆیان بهوهژن وتریلیالن بۆئهجه

و مۆرکی خۆی   وهێشهپ  ت هاتۆتهخێر وساڵمه   رانی شاری سلێمانی بهتی نووسه کیهیه  دیتم که
نهندامهوئه  داوه  نهوهقیزه  وهو السایی کردنهله "یهر جهک ههکانی  بۆ  نهژنیان  ناسراو ڵدا" ی 

 !  ستووهڕکێشیان بۆ بهڵپهو کۆڕی هه ڵگوتووهڵکوو شیعریشیان پێدا ههبه گرتووه

به  ئێمه ووشهبۆ  "جێندهکارهێنانی  زانستی  لهی  کێشهمارلهپهر"  تووشی  دهوهه  ن  و  را  بین 
ر فرت وفێڵێکی  اڵم ههربگرین، بهی زانستی وهکی تازهیهووشه  ڵک لهوێت کهندێکمان نامانههه
به جهعه  لهردهوه  وه چاوقووچاندنه  م  هیچ،  هه  گرین  وهوبیخه  ڵیخهپێشوازیکردنیدا  ڕێ  ش 
 ین!  خهده

 : وهسلێمانی بخوێننه ی شاری  ٢1/1٢/٢٠1٠ی ڕۆژی واڵهم هه رموون ئهن فهڕ ناکهباوه

http://www.peyamner.com/details.aspx?l=1&id=215630 

 ستان"! کانمان قورس وناوه، پێش سوارهتای سواران نییه"خه 
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 . سهژنی کریسمهینێ جهسبه  24/12/2010

کیی  ژن مبارهگرت، بۆ جه زانم دهمهژنی قوربان و ڕهجه وواڵت بووم،    له  کاتی خۆی که
دهماڵه ئهگهوماڵ  وبهگهڕام،  جل  تازهر  بکڕیایهرگی  بۆ  لهشیان  دهبهم  جگهرم    له   کردن. 
 نه   بوو واتهکان نهژنهمای جهبنه  ڕێکیشم  بهکانی دواتردا هیچ باوهساڵه  می منداڵی لهردهسه 

 وڕاتدا بووم.بیری ئیبڕاهیم و ئیسماعیلی تهله نه گرت و ڕۆژووم ده

نیا هی مندااڵن ورۆز تهش نه   1979بۆکان تا ساڵی شۆڕشی    ورۆز! لهژنی نه جه   مان شێوههه   به
هه هێلکهالوهمه  الوهبوو:  هێلکه  ،  و  ئاگرکردنهشکێنه  سوورکردن  نارنجهوه،  ته،  قاندن ک 

کی،  ژن مبارهجه کرد نهر دهبهرگی نوێمان لهجل وبه هیچیتر! نهواخستن و حه شێتهکهوفیشه
و شه   له  کهسمهموو ڕێ وڕهسووری. ههممهچوارشه  دووکان داخستن و نه   ڕان، نه مااڵن گه   نه

ته دهوڕۆژێکدا  نهواو  عهوه  بوو.  جهجه ک  ههوه  ژنانهمستان  نه رگرتن  وبازاڕ   بوو،  دووکان 
ی  ندهوهی شار! ئهوهرهده  یران لهسه  ک باشووری کوردستانیش چوونهت وهنانهته  نهداخستن و  

مستان  جه عه  اڵم کاتێ چوومهبوو. بهیهو شێوهر بههه  کهی موکریانیش کارهموو ناوچهههبزانم له
 کهڵکهڵ خهگهوله  وان گرتووهشێوازی ئه  ورۆزیشم بهژنی نهژیام، جهورێز دهتاران و ته  و له

 . یاندا باو بووهکهشاره  له که م کردووهوهبووم و ئه

تا ! ههوهتهس" بوومهڕووی "کریسمهو ڕووبه ردوو دین بووم  ههک کابرا لهن وهندهلهئێستا له
س  ریسمهن، داری کوان هه تی ئهوهاڵم لهس بهکریسمه  دایهدهبوو، زۆرمان گوێ نهمنداڵمان نه

هه  یهوهڕازاندنه چرا  قهو  و  کڕین  دیاریی  و  نیوه  موونهلهڵکردن  ی  "پوودینگ"  ڕۆی  و 
 نه نین تا ئێوارێ. دیارهوشادی و پێکه وهس خواردن و میوانداریی میوان و خواردنهکریسمه

زانم ڕاست ده  دایکبوونی بهتی لهقڵ و حیکایهنه  و نه  مهعیسای عاسمانی چواره  ڕم بهباوه
خالقی رکێکی ئهک ئهژیم و وهیدا دهکهڵکهنێو خهشار و وواڵتم و له  ن بۆتهندهاڵم ئیتر لهبه

  بێت. یان نهکهسڵی ئایینهئه ڕیشم بهگرم، با باوهریتیان دهخۆیان و داب و نه ڕێز له

خوێ و دراوسێ ردنی خانهکتی نهڵک ودژایهڕی خهباوه  ژیان و ڕێزگرتن لهوهگرنگ پێکه
 کهڵکی شارهم و خهکهماڵهڕی بنهزانی جێی باوهمهقوربان و ڕه  کوردستان ڕێزم له  . لهماڵه
و    مستانم کردووهجهورۆزی عهریتی نهیری داب ونهسه  وهڕێزه  ورێز بهتاران و تهگرت، لهده

کریسمهلێره باوهش  جێ  خهسی  ئێرهڕی  دهجه  به  ڵکی  ئه  زانم.ژن  ناتهبۆ  به ههو  هیچ ست 
 ک البین نیم خۆشحاڵم. ی دۆگم و یهوهم و لهسارێکیش ناکه خه
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 ست ڕابگرن! ، ده سه ئیعدام به 

کریسمه  ژنجه    24/12/2010 پشووی  و  شادی  بهو  ههسم  که   زێنهدڵته  واڵهو  چوو    تێک 
خۆشهبراده گوایهرێکی  ناردم.  بۆی  "حه پارێزه  ویست  ڕێزدار  لهری  پوور"  بیبوڵاڵ  تیفی 

 برێت. ده ڕێوهبه یکهراری ئیعدامهقه ممهکشهڕۆژی یه یێنراوهپێی ڕاگه تی کهگوتوویه

تێکی  جینایه  یانناسم دوور نییهی من دهالیانهو مهاڵم لهبێت، بهڕاست نه  کهواڵههیوادارم هه
به رحهده  دیکه گهڕۆڵه  ق  بکهکانی  کورد  مهلی  خوێنخۆرهن.  ڕۆژی  ال  ئێران  کانی 

 ت وواڵتانی ڕۆژئاوا بهتایبه موو جیهان بهزانن هه، دهڵبژاردووهتی ههگیهسه یان بهممهکشهیه
ڕکێ و  ڵپهی ههرنامهر بهبهفیزیۆن لهلهرناچێت و تهده  ریکن، ڕۆژنامهخه  وهسهکریسمه  ژنیجه

 . تهو جینایهواڵی ئههه رژێتهمۆسیقا ناپه

م،  کهوێی، یادت ده بیرمدای، خۆشم دهبیبوڵاڵ لهحه  ی بڵێم کاکهوهلهکرێت جگه چیم پێ ده
 شکێنێ! دڵت ده ستهو دهبشکێ ئه

 ! سه سینه ئیعدام بهرهست ڕابگرن! تهده گبابینهکان: سهتکارهش بۆ جینایهوهئه
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 من قاچاغی!  ر" نی له وهه خۆ تۆ "جه 

مانبیستبێت، ریش نهگه، ئه دی ماملێمان بیستووهممهمر محهی نهو گۆرانییهئه  ئێمه  زۆرێک له
ک شت وه   ڵێن "فاڵنهده  که   وتووهرگوێمان کهدا بهڵکی خهرۆژانهڵۆکی  تهوباس و مه  قسهله

 ".ر قاچاغه وهه جه

 ؟ ر چی قاچاغ کراوهبه؟ له؟ کێ قاچاغی کردووهر بۆ قاچاغه وهه جه

پرسیارهوه ئهاڵمی  ئاوایهندهوهکان  بزانم  من  لهی  واته19٢6ساڵی    :  می  ردهسه  )؟( 
ڕهاڵتداریهسه ده پهتی  مهویداهلهزاشای  یاسایه،  ئێران  شوڕای  پهجلیسی  دهک  کهسند    کات 
کرێت.  بۆ ناوخۆی ئێران یاساخ ده  وهی وواڵتهوهرهدهر لهوههکردنی جهو، هاوردهی ئهگوێرهبه

مه فهنایهسهڕه  ویستوویانه  بووه   وهئه  ڵهسههۆکاری  مافوورهتی  و  و ڕش  بپارێزن  ئێرانی  ی 
 ڕش به ن" ی فه سروشتی، "به   نگیجیاتی ڕۆنیاس و ڕهکان لهمچی" یهی "خووهرگربن لهبه

 وهی واڵتهوهرهده  قاچاغی له  ، بهرهوههو جهن. ئهنگ بکهنگی کیمیایی ڕهڕه  ر واتهوهه جه
به  هێنرایهده ئێران و  بهناو  اڵت و ڕۆژهه  یشتهگه ده  وهباشوری کوردستانه  رچاوی لهشێکی 
 ورێز و تاران.  ته چووهده ێوهوله
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کهیهرچاوه سه  تاقه نووسراو  قاچاغی جهباسی ئه  کی  پێی  رهوههو  من چاوم  ی کردبێت و 
 له  کهری کتێبه. نووسهدییهمهدی سهممهید محهوتبێت، کتێبی "تاریخ مهاباد" ی کاک سه که
'ته  96  ڕهالپه باسی  ناوچهڵکی شاری مهسی خهکه  ٨٠تا    6٠بعید' ی  دا کاتێ  ی هاباد و 
نووسێت  کات، دهمی جیهانی دهڕی دووههپێش شه  ( واته194٠)  1319ساڵی    ری لهوروبهده

 زرێنێت کهمهند گومانێک دادهنازانرێت، ئینجا چه  رکردنهدهو شاربههۆکارێکی ئاشکرا بۆ ئه
تی ئێران  وڵهڵی دهدی دهمهر. سه وههیان قاچاغی جهکی دیکهویه  کیان هۆکاری سیاسییهیه

ڕش و قاڵی  کردنی فه  ناردههه  و زیان به  "ستاندارد" نییه  یههاورده  رهوههو جهالی وابوو ئه
دا ندییهیوهو په له  ڵکانه و خه گونجێت ئهده  که  یهوهدی ئهمهی سهیێنێت. واتای قسهگهده   وواڵت
 ر کرابێتن. دهشاربه

و   هاتووهردانهسه ساڵ گۆڕانی به  9٠دوای    کهئێستاش بارودۆخی ئابووریی ناوچه  وهداخه   به
کۆڵبهمڕۆکهئه لهش  ئهسه  ری کورد  هاوردهخه   و سنوورانهر  برده   ریکی  نه و  قاچاغن؛   ی 

 له  وانهی ئهوارت؛ ئاسه وڵهکی دارایی دهپشتگیرییه  کی ئابووری و نه یهبنکه   ک، نه یهکارخانه
ناوچه شوێنێکی  بهکوردنشینههیچ  نابینرێت؛  جهکان  جێگای  واکر"  "جانی  ئێستا  ری وههاڵم 

 ! وهتۆزێتهڵدهدی پێ ههشهه الی قوم و مهاڵم مهخراپ ناکات به  . جانی واکر مافوورهوهگرتۆته

 
 
 

14٢ 

  

 وری الر! هه 

"ههگرتووه  وهگۆرانییه  به  یهمفتهم هه ئه  پێخۆشه ! گۆرانی  به وری الر" م زۆر  ر ڕۆژدا هه، 
مم  کهندی یهر بهی ههوهر ئهبهبێ بۆخۆمی بڵیم لهر دههه  ، دیارهوهیڵێمهو ده  وورتمه  وورته

 دا نامێنێت! کهژوورهس لهگوت ئیتر که

 م: کهست پێدههد ردهم فهبه کهگۆرانییه میشهناشزانم بۆچی هه

  

 ڕۆم" م بڕۆم یان نهکهیداخی ڕۆم               پرست پێده ک بهوه رزهت به "بااڵکه

  

 الی خۆمان وام بیستبێت.   تی لهالویه به  نگهڕه

  

ئه به نامهڵسم دهقه  شیعره   ردهو فهاڵم  و  به کهخۆشه   وری الرهمووجارێ ههوێت هه کات   م 
ی کورد   زیاتر سینگی ڕۆڵه  وهرز بێتهند به چه  یداخێک کهبه  -مزێنم  کان بشهییهیداخی ڕۆمبه
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  م دانا شیعره  ردهم فهئه  وهیڵێمهم و چیتر نهست ڕزگار بکهدهی خۆمی لهوهسمێت. جا بۆ ئهده
 ! ر گوتوومههه وهدجاریشی بڵێمهو، ئێستا ڕۆژی سهجێگری ئه و کردمه

  

 ڵگورد"رزیی ههبهله ڵکراوهیداخی کورد              وا ههک بهوه رزهبه ت "بااڵکه

 ر یووتیوب وری الر' ی سهش دوو 'هه وهئه

 ک:  ن زیرهسه نگی حهده میان بهکهیه

http://www.youtube.com/watch?v=bMbZ5GzdfF8 

 دیان: ممهددین موحهاللهنگی جهده میان بهدووهه 

http://www.youtube.com/watch?v=NzrRoyI11uc&feature=related 

 .ویش زۆر خۆشهاڵم ئهبیستبێت، بهمتان نهوی دووههیه ئهواهه
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 شاری سنه   ڵک له اڵنی خه گیرانی کۆمه 

ی حوکمی ئیعدامی کاک  وهشانهڵوههه ری خۆم لهدهبهڕادهخۆشحالیی له ناتوانم  27/12/2010
ری  ێزهخت پارهی کاک ساڵح نیکبهقسه  مهگوێ بده  اڵم پێم خۆشهبڕم. بهرنهبیبوڵاڵ لوتفی دهحه

ی  ڕێگهکان لهی کارهوهبهێنرێت بۆئه  کهلهسهمهنگی لهداوای کردبوو بێده  تیفی کهڕێزدار له
 س. ست کهده ینهدهپێشێ و بیانوو نه ببرێنه وهیاساییه

بیب و و دۆست و هاوڕێ و هاوکاری کاک حه  ماڵهندامانی بنهینی کاتدا، گیرانی ئهعه  له
و شاعیر سیمین چایچی، بۆ   شاری سنه نی لهدهڵسووڕاوانی مهڕووناکبیران و هه ک لهیهژماره

  ری خست که ده  ڵکانهو خه گرتنی ئه  ۆشرێت. کۆماری ئیسالمی بهنابێت چاوی لێ بپ  وهئه
کات و  ست پێدهده   وهکوردستانه  تا لهرهڵکی ئێران سهرکوتی خهپێناو سه نگاوێک لهموو هه هه

لهکاره بهکان  دهوێ  له  وه،کاتهتاقی  دیکهشوێنه  ئینجا  بهکانی  ئێرانیش  دهڕێوهی  بات. یان 
کی نوێ و  یهس وکاریان دیاردهی زیندانی و دۆست و کهماڵهندامانی بنهوو ئهمگیرانی هه

تازه ندامانی  ر ئهسه  و له  سنه  تا لهرهسه  م کاره. ئهڵکهرکوت کردنی خهی سهشێوازێکی 
  ستی پێکرد:بیب دهی کاک حهماڵهبنه

http://news.gooya.com/didaniha/archives/2010/12/115402.php 
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ندی  یوهناوی پهبه مڕۆلی سارمی که ئه ی عهماڵهندامانی بنهگیرانی ئه تاران و به  یشتهئینجا گه
ندامانی  واڵی گیرانی ئههه   وهیداکرد. ئهی پهئیعدام کرا، درێژه  وهڵقهڵ موجاهیدینی خهگهله
 : ڤینی تارانرگای زیندانی ئهردهبهلی سارمی لهی عهماڵهبنه

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/115425.php 

 باتکار پێش ئیعدام: لی سارمی خهنگی عه ش دهوهئه

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/115423.php 
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 خێربێت به   زیریروین خانمی موشیروه په   یادی

 رهمهکی نامۆ و سه یهاڵتی کوردستان دیاردهڕۆژهه  یشتووی کورد لهپێگهی تازهوهبۆ نه   یهواهه
ت تایبهسی کۆماری کوردستان و بهرهسااڵنی دوای هه  ک من بڵێت لهسێکی وهر کهگهبێت ئه

ڵاڵدا گیانه  ی کوردی لهتی و ناسنامهو کێیه  ویها، ههی ئێراند  1953الوێژی  ی گه  ٢٨کۆدیتای
ی  ڕێگهتی ستالینی لهڵ تورکیا و سووریا و سۆڤیهگهتی ئێران هاوڕێ لهبوو و ڕژێمی شایه

مافهربهبه کردنی  ئیعدامی  کییهرهسه   ست  و  زیندان  و  گرتن  و  ڕاگواستن  و  کورد  کانی 
کیش یهی کوردی بوون و تاڕادهویهی ههوهتواندنه ریکیت، خه ڵسووڕاوانی بواری سیاسههه
 وتبوون. رکهکانیاندا سهڵهپه چه رنامهبه له

ریم  بدولکهی عه  195٨م شۆڕشی  کههات، یه  وههانای کورده  دا بهتاریکه  و ڕۆژگارهی لهوهئه
ڕاستی اڵتی ناوهههی خۆرموو ناوچه هه  عیراق بوو کهتی لهمی شایهقاسم و ڕووخانی سیسته

په هه و  بهژاند  نگریسی  ههیمانی  دووهه وهشاندهڵوهغدای  هه؛  شۆڕشی  م  ئاگری  ڵگیرسانی 
بات ی ئاگری خهوهڵگیرسانهی ههپێگه  ک بوو بهخێرایه  باشووری کوردستان که  یلوول لهئه
 اڵتیشدا. ناو کوردی ڕۆژهه له

ئاکامهله  جگه  شۆوخۆیانهڕاسته  و  ئه،  لهڕشی  مهحه  یلوول  کۆمهوزی  کوردی  ندی  ڵگای 
چهڕۆژهه کوردستاندا  شه اڵتی  دیکهند  وهپۆلێکی  بۆ  شی  ئێران  شای  ڕژێمی  خست.  ڕێ 

تاران و کرماشان اڵت، ڕادیۆی کوردی لهبردنی شۆڕش و فریوی کوردی ڕۆژههنهگرێژهله
ئیجازهدامه دا. گه  هی کوردستانی لرچوونی ڕۆژنامهی دهزراند و  و ردوو ئه رچی ههتاران 

کانی رژێمی  دیاریکراوه ئامانجه یشتن بهوخۆی ساواک و بۆ گه دێریی ڕاستهژێر چاوهله  بنکانه
به  دانرابوون  گوللهشا  کهاڵم  رژێم  ئهوانهی  و  کرد  کارهی  زۆر  یهتاڕاده  کاننجامی  کی 

و  ر ئهی ههڕێگهڕا: کوردێکی زۆر لهرژێمدا گهکانی  تی ئامانجهندیی کورد و دژایهوهرژهبهله

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/115423.php
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ساواکهیهڕۆژنامه شاره  وهی  و  کوردی  نووسینی  و  خوێندن  ێفێری  ئهزای  و  بی  دهشیعر 
به وایهتهنه بوون  کرماشانیش  و  تاران  کوردی  ڕادیۆی  و  بوون  خۆیان  ری  ندیدهیوهپه   تی 

اللیش  رکی و شکاک و جه ی ههاڵن و موکریان و ناوچهردهئهکانی کرماشان و  کوردی ناوچه
رکوتکراوی  مۆی ناسیۆنالیزمی سهڵکدا خوڵقاند و ژیلهخهتییان لهوایهتهگوڕی نهستێکی به و هه

 . وهشاندهکوردییان گه

ئهوهشانه گهله ژیلهی  چهمۆیهو  دهندکهدا  سهس  حهرهوری  بینی:  زیرهسه کییان  ک  ن 
سوارهگۆرانییههب زادهکانی،  ئێلخانی  و  تییهاڵیهبی/سیاسی/کۆمهدهئه  رنامهبه  به  ی  کانی 

سانێکی  که  . دیارهستیارانهی ههوهشیعرخوێندنه  زیریش بهروینی موشیروهشوکروڵاڵی بابان وپه
وانیان  کاری ئه  هی مایکرۆفۆنی ڕادیۆ بوون کوهپشتهر لهبهڕێوهنووس و بهرنامهک بهزۆر وه

یانی  ندی ڕۆژبهمیل بهددینی و مامۆستایان جه، دوکتۆر عابید سیراجهوانهکرد و لهگونجاو ده
ری  نگی ئاشنا بۆ گوێی بیسهاڵم دهندێکیتر، بهوچه  دیقی موفتی زادهد سهممهو دوکتۆر محه

زیری  ین خانمی موشیروهروس مامۆستا شوکروڵاڵی بابان و پهمووکهئاسایی ڕادیۆ، پێش هه
ناو ماڵی کوردی    وههێنایهراوێزکراوی کوردییان دهبیرکراو وپهر شیعری لهک ههوان نهبوون. ئه
کوردیان  وان بهکراو. ئهکوردبوون بێگانهکوردی له  وهدایهتییان دهسایهڵکوو کهاڵت، به ڕۆژهه

 ڕۆژنامه  و له  یهوهه  گوت کورد زیندووهدهیاری کوردیشیان  نهین، بهش ههگوت بڵێن ئێمهده
 کرد: هاواریان ده ڕادیۆی کوردیداو 

 لبورزا ئهر بهرکا گهگوزه زیزم شاسوارێکهعه 

 یدا خارا تووتیا پهسپی لهکا نووکی سمی ئهئه

بهئه تووتیایهوان  بوون کهشوێن  لهنووکی سمی ئه  کدا وێڵ  سیاسه  سپی کورد  تی خارای 
وان  تای ئهخه   وهدۆزرایهنه  و تووتیایهر ئهگهکرد. جا ئهیدادهرانی خاکی کوردی پهیرکهداگ
 کان" بوو. ستایی پێش سوارهتای "قورسی و ناوهبوو، خه نه

کی ساکاری  یهوهرهنگی خوێنهزیری دهروین خانمئ موشیروهنگی په دا، دهشانهڕه  و ڕۆژهله
نه کوردی  بشیعری  هه انگه بوو،  زیندووڕاگرتنی  بۆ  بوو  بهوازێک  خۆ  و  ستی  کوردزانین 

م  س ئهندێک کههه  یهتی و زیندووڕاگرتنی کورد. واههنجامدا، زیندوو ڕاگرتنی کوردایهئهله
ڵسووڕاوانی  باتکاران و هه دڵی خه   بات له م ئاگری خهودهئه  ڕۆیی بزانن وبڵێنزێده  به  یهقسه

ندامی لێک ئهدا گه   134٢و     133٨سااڵنی    له  دا زیندووبوو و بۆ نموونه سیاسی وحزبیی کورد
اڵم کاتێ ، به ر نییهسهیان لهکتن و قسهفه  وانهحزبی دیموکراتی کوردستان گیران وڕاونران. ئه

چاو    و ڕاستییه، ناتوانین لهڵکی خه ئاپۆره  ینهگهده  وهوتووی سیاسییه ڵکهڵسووڕاوانی هههه   له
پهرینی گهاڵنی بهروین خانم بۆ کۆمهنگی پهده  که  بپۆشین باتی وخۆی خهیامی ناڕاستهل، 
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په وایهتهنه بوو،  نووستووی لهس و زۆر هه گوێی زۆرکه  یشتهگهده  یامێک کهتی  و خهستی 
 ڕاند. پهڕاده

  تییه سایهو که وه ئهداخهبه   ستاش کهروین خانمین، ئێرزداری پهقه  ڕاندنهو ڕاپهخهو لهبۆ ئه  ئێمه
نه له  خۆبووردووهله ئهماوهناوماندا  ئه،  هه رکی  له  کهمووالیهخالقیی  کار سایه که  ڕێز  و  تی 

 .           وهکۆژێنینهدڵدا نهکانی لهتهباتی  بگرین ویادی خۆی و خزمهوخه 
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 ورامی فراسیاو هه ئه دوکتۆر    ت به باره دیسان سه 

  م به ی پێشوو ئاماژهفتهرناچێت. ههدڵ ده  ورامیم لهفراسیاو ههی دوکتۆر ئهکۆچی بێ واده
ی  ک و لیستهیهژیینامه ی ژینی سلێمانی دا کورتهڕی بنکهماڵپه ی کرد. وا لهکهزێنهدڵته مردنه

نهرهه به وچاپ  چاپکراو  ئهمی  کاک  ڕاگهکراوی  لێره  یێنراوهفراسیاو  ڕایدهومن  گوێزم.  دا 
 ونهوتێن و بکه فهنه  وه، مهرجهنووسین و ته  کانی، بهکی کارهیهڕهپهلێکیش هیوادارم تاقه  گه
 ری کورد. ستی خوێنهردهبه

 :  ی ژینهی بنکهکهووتاره وهئه

http://www.binkeyjin.com/Direje.aspx?Jimare=75 
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 کانی کوردستان واڵه کی باش بۆ هه ڕێ ماڵپه 

چێت کوردی  ژین و وێدهبریتانیا ده روکانی لهبهڕێوهبه زمانی ئینگلیزی که به ڕێکهماڵپه وهئه
کانی کوردستان  موو پارچه هه ئاوڕ له ک شێوهیه  به  یهوهئه  کهڕهندیی ماڵپهتمهسووریا بن. تایبه

باڵو    وهمانهکهرانی خاکهن داگیرکهالیه  کانی کورد لهکرانی مافه  واڵی پێشێلو هه   وهداتهده
ڕاستهوهکاتهده من  په.  مهرپرسهوخۆ  به  کهڕهڵپهکانی  وێدهناناسم،  لهاڵم  ی لیسته  چێت 

لهیلهئیمه واڵی نوێم پێ  نێرن و ههیلم بۆ دهک دووجار ئیمهیه  فتانهی ههوهر ئهبهکانیاندا بم 
 یێنن. گهادهڕ

 :یانهکهسهدرهئه وهئه

http://supportkurds.org/sks/iran / 
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 "ویکی لینکس" دا   ئێران له 

مدا.  ی بیستهدهفتاکانی سهحه   ئێران له  ندیدار بهیوهی پهنامهڵگهر چوار بهسه  مانباتهده  م لینکهئه
باڵوێزخانهنامهڵگهبه باسی ههمریکان لهی ئهکان هی  ئهتاران و  لهڵوێستی  ل ر ههرانبهبه  وان 

مریکی  ی ئهباڵوێزخانه  انرێت کهزڕوونی دهخات. بهردهرجی سیاسی ئێرانی پێش شۆڕش ده ومه
ندێک هه  ستیان به کان 'واقیع بین' تر بوون و ههچاو ئینگلیزییهمریکا لهتی ئهگشتی حکوومهو به

  1975اڵم تا ساڵی  ت کردبوو، بهوڵهکانی دهتهسی سیاسهرهڵگای ئێران و ههگۆڕانی ناو کۆمه
کورتی، دی. بهدهترسیدا نهمهختی شایان لهج وتهڵک تااڵنی خهڕینی کۆمهو پێش الفاوی ڕاپه

کانی  تهپێش سیاسه وه بوو که کردبوو والیان وانهل نه ر هێزی گهسهکان حیسابیان لهڕۆژئاواییه
 وێت. کهوان دهئه

ندی وواڵتانی  یوهپهله  کانی ویکی لینکس که نامهڵگهنگاندنی بهڵسهرگێڕانی کوردی و ههوه
گههداگیرک کارێکی  کوردستاندان،  پێویستهری  که  لێک  به وهیوادارم  ئهسانێک   رکهو 
 ستن. هه گرنگه

 کان:نامهڵگهبه وهئه

http://wikileaks.ch/origin/21_0.html   

م  . ئهنندهی "تایمز" ی لهی ڕۆژنامهگوێرهی ویکی لینکس بهکی دیکهیهنامهڵگهش به وهئه
سه   یهنامهڵگهبه گهردههی  تازهمێکی  له  ترهلێک  باس  ئه   و  ناخۆشیی  نهحمهنێوان  و دی  ژاد 

ی  رماندهفه  دات کهده  واڵکات و ههی سپای پاسداران دهرماندهری فهعفهلی جهد عهممهمحه
 : ژادی داوهدی نهحمهئه له زلله ناوبراو به

http://www.timeslive.co.za/world/article830805.ece/Wikileaks--

Iranian-president-slapped-by-top-Revolutionary-Guard 
 
 

  

14٨ 

 

 روینی ئیعتیسامی  ری، په یده گی حه لی به عه 

ند گوندی  حیمخان" وچه راو" و "ڕه عید(، ئاغای گوندی "سه ری )ساالر سهیدهگی حه لی بهعه 
ری شاری ساباڵغ و بۆکان و نوێنه  ورهوت دهبۆ حه  ان، کهی نێوان میاندواو و بۆک  دیکه

وق ن زهی، شاعیرێکی خاوه ورهک میسباحوددیوانی براگهمانی ئێران بوو، وهرلهپه   شت لهردهسه 
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اڵم دیوانی تا ئێستا  به  وه تهوێدا باڵوبوونهو له  رباڵوی کوردی و فارسی لێرهبوو و شیعری به
 . بووهچاپ نه 

پهیدهحه  مردنی  بۆ  ئازهری  شاعیری  ئیعتیسامی  پارچهروێنی  وێژ،  فارسی  چهیهریی  ند  کی 
ردی  فه  واته  –ع  قتهمه  وهرویندا چاپ کراون. ئهدیوانی په  له  ردیی شیعری گوتوون کهفه

 ( ی زایێنی: 1941تاوی )هه 13٢٠ کاتهد دهبجهحیسابی ئه و به یهکهکۆتایی شیعره

 یخ فوت و هجرت جستم ز حیدری، گفت: تار 

  دهر پروین اعتصامی" ادیبه "مرده

 . 13٢٠ساڵی  کاتهد دهبجهحیسابی ئه م به ی دووههشیعره تکهله

  مسی دین دیارهاڵم شه ، بهکێیه  ، نازانم ڕووی لهوهر هی ئهش ههکوردییه  جوانه  ردهم فهئه 
 : شێخی بورهانه

 مسی دین، کوو شهم بێ من، پیری وهکوو تۆ"یاری وه

 ندم!"ربه، چ دهر زید بێ، کاکیلهگهدنیاشم ئه

 
 

149 

 

 ندێکدا گوتراون؟ یوه چ په   کان له کوردییه   شیعری گۆرانییه 

گۆرانییههه شیعری  جار  وهکوردییه  ندێک  بهکان،  ده ک  کۆن،  ههیتی  و واڵدهوری  ریی 
ڕووداوێکی مێژوویی   به  ئاماژه  ن که لێک گۆرانی کوردی هه. گهرهاتیان بینیوهسه بهی  وهگێڕانه

ریی  وهی شریتی بیرهوهر ئهبه یان لهماکهر بنهسه  وهمڕۆ ناتوانێت بیانباتهی ئهوهاڵم نهن به کهده
به پچڕاوه  سینگ له  سینگ  په  شوێنێکدا  لهیوهو  نهگهندی  ڕابردوو  ، خۆ کتێبێکیش وهماڵ 

بیگه   بووهنه بکات و  نهده  یێنێتهتۆماری  نموونهی ئهوهستی  بۆ  "ئای کاتێ ده  مڕۆ.  گوترێت 
نازانی ئه  ریرهحه تۆ  بارانه"  ئاگر  ئاگربارانهو شه و  باسی دهڕ و  وا  چ    و له  کرێت چییهی 
داوهردهسه  ڕووی  سهشایه  که  مێکدا  دواتر  بێژ  گۆرانی  کردووه  روایری  دروست  و   بۆ 

"کارخانهگوتوویه لهکهتی  دیارهگڵۆاڵنهی  بهده  ".  له  زننهمه  توانین  نیاز  ی  کارخانه  بڵێین 
  مکی "ئاگرباران" چییه اڵم چه ، بهبووه  کهرهریری گڵۆاڵن، دۆست و گراویی شاعیر یا شایهحه

 ؟ هاتووه کوێوهو له

ن ڕپهمووشتێکدا تێنهر ههسه ساکاریی به  کانمان بهالوه  یهوهئه  سهو بازراندنی ئهدامه  نیازم له
ندی  یوهتدا پهڕواڵه  له  ت کهیهنه  ند وباوهو شیعر و بهیان بهن گاڵتهیکهندێک دهک ههیا وه
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ر چی بهچۆن و له  ییهنتیقمه  ندهیوهو پهو بزانن ئه  وه نهبکه  وهبیر له  یهوهنتیقییان نییه، باشتر ئهمه
 .ماوهو نه پساوه

 :     وههێنمهک دهیهند نموونهچه

 ک( ن زیرهسهبازاڕێ" )حه ک کابرای لهر تۆ بمکووژن "وهسه"با له .1

له بیستووه  من  خۆم  حهده  که  دایکی  کاتێ  زیرهسهیگوت  دهن  تۆ  سه'باله  ڵیک  ر 
وه لهبمکووژن  کابرا  ئاماژه  ک  کووژرانی    به  بازاری'،  غه ڕووداوی  فووری  "میرزا 

 کات. هاباد دهمه " لهحموودزادهمه

کانی  کۆاڵنی جووله  ناسراو لهستێکی نههابادی بوو. دهبازرگانێکی مه  حموود زادهمه
شارهمه بازاڕی  نزیک  و  کهله  کههاباد  کوشتی  مه  کاتێکدا  شارهسێ  وانی ئمووری 

  1946کتێبی "کۆماری  ی "ئیگڵتن" لهگوێرهبرد. بهیان دهو گرتووخانهرهگرتبوویان و به
  و کوشتنه رگێڕاوی فارسی سید محمد صمدی(، ئهی وه116ی کوردستان" دا )ل.  

 . ڕووی داوه ٢4/٠1/1946ڕۆژی 

می کۆماری کوردستان بوو و  ردهنی سه گمهڕووداوێکی ده حموود زادهکووژرانی مه
و د بهممهوا قازی محهو پێشه  کوشتنیدا بووه  له  کانی بێگانهستی هێزهگوترێت دهده

نی  مهتایی تهی کورد تا کۆرانی دیکهوا و ڕێبهوڵی پێشه. ههلێک تێکچووهگه  یهوهکرده
ده بوونه رهکۆمار  دووپات  هاوچهوهتانی  ڕووداوی  لهی  حکوومههه   شنی  تی  رێمی 

 دا.کوردستان نه

 هابات  پردی مه اڵت دای لهاڵت و ڕۆژ هه "تاو هه .٢

 و دێموکڕات"  ختی تووده، وه م پێ خۆش بوویامهو عه ئه

ر شایی سه   ریمی سالمی چووبووینهڵ کاکم و کاک کهگهله  134٢ری ساڵی  وروبهده
اڵتی بۆکان.  گوندی ئاڵباڵغی ڕۆژهه   ریفی خزممان لهشهمهحمانی کوڕی کاحهکاک ڕه

شاییهشایه هه  له  کهری  ئهڵپهکاتی  شیعرهڕیندا  سهو  به وهرهی  من ی  گۆرانی گوت، 
 ک یادداشتم کرد.  یر بوو و خێرایهزۆرم پێ سه 

  133٢گی هاوینی  یزوڵاڵبهی فهرزێرانی ناوچهڕینی وهڕاپه  له  ی گوندی ئاڵباڵغپێگه
کی رهی سهڕاستیدا "گۆل" و "ئاڵبالغ" دوو بنکه   و له  رچاو بوولێک به( دا گه1953)

ر تێک سه ساڵێک به  1٠نیا رشایی تهسه من چووبوومه  ش کهمهودهکان بوون. ئهڕیوهڕاپه
ڕاپه وهکهشکۆداره  ڕینهشکانی  ناوچهی  تێدهکهرزێرانی  و  پهدا  یاد  ئاگری  و  ڕی 

 رم بوو.  ر گهکان هێشتا ههریی ڕووداوهوهبیره
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ری رژیمی  ردوکیان دژبهبوو و هه نه  رهمهش زۆر سهکههێنانی ناوی دوو حزبه  وه پێکه
الیه و  وهشا  لهنگری  بوون،  شارانبهبهرزێران  ڕژیمی  ئاغاوات    ردا،  و  پشتیوانی 

ڕاپهرکوتکهسه  ئهڕینهری  شیعری  بوو.  شایهکه  لهڕێزهبه  رهو  ناوم  وا  نهی  ، ماوهبیر 
     واڵی تێدا گونجابوو! وباس و هه درایی کتێبێک قسهقهبه

 روێشی کوێستانێ "کاده .3

 یابانێر خهسه  رنهوه

 شموولیان نووسیوممه به

 ک( ن زیرهسه ه، ح)نایلۆنه    ری تارانێ  فتهده له

روێشی کوێستان و خیابان و  تدا کادهڕواڵه  . لهبیستووهس نهکه  م لهو شیعرهباسی ئه
ردا  بیسه  له  ستهو هه ئه  یهکترن و واههڵ یهگهند لهیوهی بێ پهری تاران سێ دیاردهفتهده

.  وهستبێتنهبه  وهکیههیبه   کهروای شیعرهنیا بۆ ڕێک خستنی سهر تهشایه  دروست بێت که 
 کات: مان بۆ ئاشکرا دهو بۆچوونهم دژی ئهکی کهیهوهاڵم ووردبوونه به

مه"کاده دهروێش"  ئهنگوڕن.  شیعرهبێ  ئه  م  سههی  که  مهردهو  نیزام    بێت  "قانونی 
ت بۆ وڵههئموورانی دسند کرا و مهویدا پههلهزاشای پهمی ڕهردهئێرانی سه " لهزیفهوه
ر رانبهبهربوون. لهشار و دێهاتدا وه ربازی، بهناردنی الوان بۆ سه  شموول گرتن" و"مه
 .  کی زۆر کراوهتییهکوردستان دژایه ت لهتایبهدا بهو یاسایهئه

شیعره  به دهکهحیسابی  تایفه،  مهبێ  دژایهی  بۆ  بهنگوڕ  نواندن  بهرانبهتی   یاساکه  ر 
ر بهکات لهنگوڕان ده مه  ر داوا لهدا شایههاباد. لێرهکانی شاری مهقامهر شه سه  نهڕژابێت

ئهوهئه ناوی  بهی  نووسراوهمه  ویش  بێنه شموول  شهسه   ،  خۆپیشاندان ر  و  شار  قامی 
 ربازی. ن بۆ سه زیفه" بیگرن وبیبهی نیزام وهوزهی "حهوهرگربن لهن و بهبکه 

 ، برایانی زێ زێ(رزانهبانه"    )لهله ڕهگرم شهڵدهه"بڕنوو ه  .4

 ڵ کێ؟ نازانم. گهی؟ کێ؟ و لهکراوه؟ که بانه له ڕێکهچ شه  وهئه   

 وهبانانهبه  ، گیانهوهبانانهرێ به"ئه .5

 ( ، برایانی زێ زێوهبانانه)به    وه" پاڕانهڵال دهدا، وهرتیلیان دهرێ بهئه    

اڵتنێک بێت  بێ باسی هه کێ؟ دهکوێ؟ لهبۆچی؟ له یهوهرتیل دان و پاڕانهو به ئه     
 له وهربانی مااڵنهسه له

 که وهست زۆردار و ملهوڕێکهدهڵکێک بهشوێنێکی کوردستان و گیرانی خه     
 ئموورانی مه یهزۆر واهه

 ی؟ نازانم. اڵم کام و کهتیی ئێران بووبێتن. بهحکوومه      
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 و ئاگربارانه ریره"ئای حه .6

 ک(ن زیرهسه، حهریرهگڵۆاڵنه"   )حه  ی لهکهکارخانه  

تی؟ دڵنیام ناوی گوندی "گڵۆاڵن"  ؟ کێ کردوویهی کراوه؟ کهم ئاگربارانهکا  وهئه
ئاگر  لهسه مه  یهو زۆر واهه  هاتووه  کهروای شیعرهر سهبهنیا لهتی تهورکایهی گه ی 
 بێت. نه وهو گوندهندی بهیوهپه  کهبارانه

رتۆی دنیا ودینم/ ئامینێ و ئامین، هئامینێ و ئامین، ه  /شووشه   ئامینێ و ئامین، ئامینه  .7
 ئامین تاقانه

و ت ئهتایبهکدا هاتوون بهن زیرهسهلێک گۆرانی حهگه  ناوی  "ئامین" و "تووران" له
گوترێت  کێن؟ ده  سه ودووکهغدای کوردی گوتراون. ئهر ڕادیۆ بهسه  ی وا لهگۆرانیانه

ڵ ناوی بۆکاندا  گهلێک جار لهی ئامین گهاڵم ناوهاباد بووبێت بهڵکی مه"تووران" خه 
  : ئامینه س ناویان ئامین بووهکدا سێ کهن زیرهسهی حهماڵهناو بنه  دێت. له  وه پێکه
ئامینهن زیرهسهیفێی دایکی حهکه هاوسه  ک،  برای حهمینه  ری کاکهخانمی  ن سهی 

 ک. ن زیرهسه ی حهکهین برای دیری کاک حوسهسووری هاوسه ک و ئامینهزیره

می ردهسه  ت لهتایبهبن، به   سانهو سێ کهکان هیچکام لهگشتی، وێناچێت ئامینی گۆرانییه  به
بوو. من ناوی ئامینی کچی  ین نهسوور ژنی کاک حوسه  کدا ئامینهن زیرهسهغدای حهژیانی به

نیا ش ته وهاڵم ئهو گوترابێتن، به ۆ ئهکان بگۆرانییه  که   سێک بیستووهک کهسروڵالم  وه مام نه
 سترێت.  و ناتوانرێت پشتی پێ ببه یهقسه

شن ی هاوچهزاران ئاماژهدان و هه، سهوههێنانه ک نموونهنیا وهم تهردهند فهو چهکورتی، ئهبه
 . وهیان بکرێتهبێ گرێمز وڕازن و دهک ڕهوه ن، کهکاندا ههفۆلکلۆرییه ناو شیعری گۆرانییهله

نهتۆبڵێی که لهس  توێژینهرهقه  بێ خۆی  ئهیهوهی  گۆرانییهکی  بدات؟  کوردییه  وتۆی  کان 
لێکۆڵینهناوه قووڵی  لهیهوهرۆکی  چهکی  ده نانهته   شنهو  ببێتهت  وهبابه  توانێ  رگرتنی  تی 

 ک.  دوکتۆرایه

  

15٠ 

 

 ی "حل المسائل"  ڕیساله 

 تی! کانی مرۆڤایهگرنگه ری پرسیارهسه بۆ چاره
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زانیارییهئه انه"به  م  لهنرخ"  ڕه  م  'کامڕان  وهنگهوشهوێبالگی   بهر؛  خودا  تۆبی    رگرتوون. 
بیانخوێننه وامه  وهووردی  هید و  موجته  بنهخۆڕایی دهم بهجهعیلمی عهالی دوازدهزانن مهو 

 قلید. عی تهڕجهمه

 !ت پێدراو نییهسااڵن مۆڵه ٢5نی مهڵکانی ژێر تهیان بۆ خهوهنهخوێنده

http://kamranroshangar.blogspot.com/2010_10_09_archive.html 
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 ساڵی نوێ و دوو ڕووداوی خۆش 

 ساڵی نوێتان پیرۆز!  1/1/2011

 م وبزانم لهکانی ناوخۆ بکه ناخۆشه  واڵهیری ههی سهوه. پێش ئهمی ساڵهکهمڕۆ ڕۆژی یهئه
م وهختی ئه، به کانیتر ئیعدام کردووهشاره  یان لهسی دیکه که  9پیرانشار و    سیان لهکه٢ئێران    

لێرههه به ندهله  له  بوو  دوو  یهرنامهن  ببینم،  خۆش  راستهی  یه   وخۆکیان  لهو  ر  سه کیان 
 فیزیۆن:,  لهته

  

1. New Year’s Day London Parade 

  ته یشتوومهی من گهو ساڵه)ڕاست ئه  ستی پێکردووهده  وهه  1٨٨6ساڵی    له  کاڕناڤاڵێکه  وهئه
برێت.  ده  ڕێوهن بهندهزی لهرکهکانی مهقامهشه  می ساڵ لهکهڕۆژی یه  ساڵه  ٢5ن!( و ئێستا  ندهله

ئاکڕۆباتهڕکێیهڵپه، ههمۆسیقایه نمایشت و  وبه،  ته، ترومبیلی کۆنهرگی جوانه، جل  ت  نانه، 
بهسه  گوێدرێژ  و  هێنانه جاده  گ  ئهوهه  دا  بۆ  بزهوهمووی  بێتهیهی  بینهسه  ک  رانی رلێوی 

 . وه ی دڵیان بکاتهنینێک خونچهکان و پێکهری جادهردووبههه  ڕوان لهچاوه

ری  نتهسه   می ساڵ بچیهکهیانی ڕۆژی یهبه   سهبه   ندهوه، ئه رجی نییهخه  کهیرکردنی کارناڤالهسه 
 وهیانییهی به  11عات  سه  ستی، ئیتر لهک بوهیهر جادهسه  ری پیکادێللی لهوروبهده  ن و لهندهله
ڕکێ  ڵپهمۆسیقا و هه  پێیان و سواری، به  ، پیر وجوان، بهورهڕۆ منداڵ و گهی دوای نیوه 3تا  
رکام ن، و هه خهت بۆ ده ڵێن، گوڵ و میوهری ساڵت پێده متدا دێن و پیرۆزبایی سهردهبه به
ر دڵی  گه ت ئهنانه ، ته وهنهشن و گرێی دڵت بکه ڵدا دابهگه ن شادیت لهدهوڵ ده ک ههیهشێوهبه

 لیش بێت!  یی کهکهمی وواڵتهخه کوردێکی به

  ندێک له ، هه خۆشه رنامهو بهیری ئهسه تهمووساڵیک چوومهم وزۆر ههدا، کهساڵه ٢5و  من له
بهبه ساڵێک میوانداریی زیاد له ن ههندهوانیی لهدێن وشاره  مریکاوهئه  له  رنامهشدارانی    موو 
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گههه ده  ورهزار  قوتابی  وکوڕی  کچ  و  منداڵ  کهو  ئهنیته  کات  بۆ  کارها    ته یالهئه  له  م 
.  نهندهوانیی لهر شاره سهشیان لهوهرجی ڕێگا و مانه ن، خهندهله  دێنه  مریکاوهکانی ئهجیاوازه

 دهگوێ مه  ره، جا وه ڵهگهنیان لهمۆسیقاژه  5٠  ک زیاد لهیهر کۆلێج و قوتابخانهی ههستهده
گهئه و  الوژهڕهو  بهئیره  خۆشه  مهکه  یی  وشادییان  دهبهیف  ئێمه! چ  کهبوو  ڤاڵێکی  ڕنهش 

ندێک جاریش  وس وپالر و هه جیاتی جنێو و تهوله  کانماندا بگێڕایهشاره  ویستیمان لهخۆشه 
 ؟  کتر بخستایه! گوڵمان بۆ یهگولله

 !  ئاوات خواستن گوناه نییه

  

2. Musikverein, Vienna  

  

ئه زێڕینی  سهؤڵێ  ڤیهناوداره  رهنته هو  شاری  لهی  یه  نا  ههکهڕۆژی  ساڵێکدا می  موو 
مۆسیقای کالسیکی شاد   نا به کات و ئۆرکێسترای فیالرمونیکی ڤیهده  کی شایانهمیواندارییه

 چێت. ده وپیری ساڵی تازهرهبه

  

لێزانیدا، شوێن  وپهلهبینم، مۆسیقا  ده  وهڤیزیۆنهلهتهله  کهرنامهبه  ندساڵهمن چه ڕی پسپۆڕی و 
و چی   و چۆنه  شت چییههه به  ندی مۆسیقای جیهان، باشهی مێژوویی، شار ناوههۆڵێکی ڕازاوه

نجام  وێت بێ ئهست بکه م دهکهرنامهی جارێک، ساڵێک، بلیتی بهوهوڵێکم بۆ ئهموو هه! ههلێیه
پاڕانه وهتهماوه نه وه، تکا و  وه، دهخشیوهبهش سوودی  بۆ ئه دهگوترێت  بلیت  هێنانی  و ست 

 حااڵتدایه. حوکمی مه ک من، لهنی وهسهڵک و الپرهی خهبۆ ئاپۆره کۆنسێرته

ژوورێکی  مساڵم لهی ئهرنامه! بهیهفیزیۆن ههلهم تهبوو، الیکهو نهر ئهگهرچۆنێک بێت، ئههه 
مڵۆزم، گوێ ڕاگرتن   کیش لێم ببێتهاڵیهی گهمهێشت خشهیر کرد، نهنیایی سهته نگدا بهبێده
قووچاند چاوم ده   رم، جاروباره نگێکی بالوێن و نهنگ بوو، ده ڵلووشین و قووتدانی دهبوو، هه نه

 بات.ال نه کهر مۆسیقا خۆشهسهالر، بیرم لهیی تهی ڕازاوهوهبۆ ئه

بهمساڵ سهئه بوو، چ  رک ودیوار ههی کردبوو، دههکرنامهعاتی ڕۆلێکس سپانسری  ر گوڵ 
 س جگه رکهنرێت؟ ههاڵتی نۆبێلی گوڵ دانه؟ تۆ بڵێی ڕۆژێک خهوهک ڕازاندبوویهمامۆستایه

وهله وێژهحه به  وهبباته  کهالتهخه   ستایهو  بێت!  تهرامی  دهلهری  لهفیزیۆن  کۆتایی  یگوت 
 ماڵێ!  وهشی خۆی گوڵ بباتهباوهڕ بهتوانێ پس دهمووکهدا ههکهکۆنسێرته

مۆسیقای    ند پارچه مۆنست" چه   -تی "فڕانس وێڵسر رایهڕێبه  ننا بهئۆرکێسترای فیالرمۆنیکی ڤیه
برد: یوهان شتڕاوس    ڕێوهی مۆسیقای بهییانهفسانهئه  م ڕوخسارهواڵس و پۆلکا و ماڕشی ئه
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   هڵمزبرگ و.... ن شتڕاوس واتر، جۆزێف  )سینیۆر(، جۆزێف شتڕاوس، ئێدوارد شتراوس، جۆ
  

م، دابنیشتایه  ری ساڵهی سهرنامهو بهو ئه  الرهو تهر کورسی ئهسه  بریا پێش مردن جارێک له
 !  بووڵهر قهش بێت هه وهکورسی پشت پشته

  

 

151 

  

  ڕابی کوردی!شه 

ر سه   ڕابی سووری لهک شهیهرێکی کورد میوان بووم. شووشهماڵی براده  له   ودوێشه   3/1/2011
 وت: که کهر شووشه ی سهنووسراوه وت چاوی به ڵکهههکان بهمیوانهک لهدانابوو. یه کهمێزه

Chateau Kurdi Selection  

 کان: ی نووسراوهوهخوێندنه ربووینهیر بوو، بهپێمان سه

Szigetvin Malrai Gabernet Sauvigon, Hungaries 

  میوانی هاتۆته   پێشتر به  سێک کهو که  جارستان( هڕابی وواڵتی هونگاریا )مهوت شهرکهده
 ؟ نازانرێت! کوێی کڕیوهاڵم کێ؟ و لهستیدا بۆی هێناون. بهڵ دهگهمان لهرهو برادهماڵی ئه

ساڵی   م لهڕابی کوردی الیکهچێت شه ڕام. وێدها گهدکهشوێن ناوهر ئینترنێت بهسهمڕۆ لهئه
 وهوێت. ئهست بکه ت لوبنانیش دهنانهزۆر وواڵتانی ڕۆژئاوا و تهم هاتبێت ولهرههبه  وهه  ٢٠٠٢
 تی: یهکهلینکه

http://www.cellartracker.com/wine.asp?iWine=794126 

وهوهئه  زانیارییهش  شۆڕشی  ک  پێش  له  1979ک:  ئێران  له  ی  و  ورمێ  ی  کارخانه  شاری 
دووچه بهشه  شنهپاکدیس  دهرههڕاب  کهم  سه  هات  "شاتۆ  و ردهناویان  سوور"  شتی 

الکان ی مهوهشت پێش ئه ردهڕابی ترێی سهبێ تامی شهده   شتی سپی" بوو. دیارهرده"شاتۆسه 
بکه لهئیعدامی  هه ترێکه  ن،  بووبێت.  خۆشتر  به  رچیشی  ئه حمهڕهبوو،  بێ،  مع    لفاتیحهت 

 الصلواة! 

  

 

15٢ 

 

 کن زیره سه ماویی حه ماوی و خه دونیای ته 

 ر!" زهر، ئوێزی لووت گهزهلقی بهک خهڵێ: "ئینهده یهڵێک ههتهربایجانیدا مهتورکی ئازه له 
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 ".ڕێت:گهڕووتی ده اڵم خۆی بهبه وهڕازێنێتهدهرگ[ جل و بهڵک ]به رزی، خهده واته

و مایکڵ  ندی مۆسیقار و گۆرانی بێژ. ئهرمهت هونهتایبهرزین! بهدا، دهم جیهانهس لهزۆرکه
ماڵی خهجاکسنه میوانی  بیتڵ، سهڵکی ههی  لێنۆنی  بوو، جان  ر سغهلی ئهید عهموو جیهان 

تهوتایه محهر  و  عارممهوفیق  ونهد  وفهف  شیروان  وهتتانهسرین  سهی  و  ماملێ  و  ید  لیدی 
ر،  ر و بینهرلێوی بیسهسه  هێنایهیان دهندهخه  ندانی خۆمان، کهلی خهفایی و عهدی سهممهمحه

ڵک یا  ردی خهدار بوون، جا ده ردهڵکوو تا قووالیی ئێسقان دهبوون بهر خۆیان شاد نه ک هه نه
ندێک ئاکار و ت و ههی ڕواڵهوانهپێجهک، بهن زیرهسه خسی. حهسی و شهکهردێکی تاکهده

ڕی ناشادی و  وپهژیانی خۆیدا تا ئه  وێ ژن هێنانی، لهولهق خواردن و لێرهی و عارهوهکرده
تدا  رفهدوو ده  کرد. من لهدهکی خۆشحاڵ نهن زیرهسهیلی ڕۆیشتبوو. هیچ شتێک حهدڵ که

بێت   وهر دڵیهسه ت بهفهستووری خهکی وا ئهیهردهپه  سم دیوهمتر کهواندبووم. کهبینیبووم و د
شاد   گۆرانییه  له   ن کهبکه   م شیعرانهیرێکی ئهسه   چێت.اڵتێک النه سهو ده  هیچ هێز وئیرادهو به 

 ک ڕاگوێزراون:  ن زیرهسه ر شایی حهکانی سهو بن بزۆکه

 بدی خودا نیم عهی جومله "بۆچ من له

 ها نیم"ت ڕهست میحنهدهعاتێ لهسه 

 ڵێ( وزه)گۆرانی سه

 "شل شل بمکوتن با بۆخۆم بمرم 

 ی ڕابگرم؟"رد تاکهت و دهم و میحنهخه

 )جوانی الی بانه( 

 ی من"ناڵهم سووتا له "عاله

 ی نار( ی نار، هه)هه

 مگین" دڵێکی غه"یار خوداحافیز به

 ( )باران بارانه

 بادم"نج بهوا ئێستا ڕه"

 رمێن( گه ی ئێران، خۆشه )هه

 برینم... "خوێناو دێ له

 تم" سره م خۆر و پڕ حهغه 

 نینم( مخۆری نازه)غه
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  کانیدا گۆرانییهک لهن زیرهسه ی حهقووڵ و بێ بنه  مهو خهی دیکه لهدان نموونهروا بڕۆ و سه هه
پڕ چوهببینه بڕۆ سۆراغی ژیانی  ئینجا  بگرهسهرمهه،  پێکیان  بزانه رێی و  کیان دووقامک  یه  ، 
 ویتریان کورتی دێنێت؟ بێگومان نا! له

  
153 

 

 کن زیره سه ڵ حه گه دوو دیدار له 

ر ڕادیۆ کوردی تاران و کرماشان  غدا و چوونی بۆ سهبه  ی لهوهڕانهک دوای گهن زیرهسه حه
تدا  رفهلێک دهگه  و له  وهبڕایهپێشوودا، هاتووچۆی بۆکانی نهی دهکانی سه ستهتای شهرهسه  له
ر و  نوهید ئهلیشا و سهمبیل و عهیدی زهمبیل بۆماڵی سهگوندی زه  چووهبۆکان و ده  وههاتهده
هاته  له  نگتریش کهری کوڕانی شێخ. درهید عومهسه  بێزرا و   وهر، ڕووی کردهده  ڕادیۆ 

ن سهوێ حهو لهدا لێرهیهو ماوه. لهوهر نایهبۆکان سه  و ئینجا له  د و شنۆ و بانههابابۆکان و مه
 وهبوو و تێیاندا پێکه  وهنزیکه  و خۆ و لهاڵم دوو دیداریان ڕاستهلێک جار بینی، بهکم گهزیره
 مان کرد. قسه

لهکهیه دیدار  حه  م  بوو.  زیرهسه تاران  لهن  ه  ک  زهه دووکانی کاکم  و  ڕادیۆ  و ندێک  بت 
ست بالو بوو هیچ گوێی لێک دهسێکی گهتی، کهسایهک کهرز کڕیبوو. وهقهی ماڵی بهسه رهکه
لێره  پاره  دایهدهنه به   وپووڵ،  وه قهشتی  لهردهرز  و  ئهگرت  کهگهوالتر  لێ ر  داوای  سێک 

 ! یدایهخۆڕایی ده ، به بکردایه

م پاره  ک بڵی فاڵنه ن زیرهسه حه کم گوتی بچۆ بۆ ڕادیۆی کوردی و بهتاران بوو، کاماڵم له
 بوو. نێک دهتمه ٢٠٠  -1٠٠تۆ. وابزانم به وهتی با بیداتهالیهله

ر به  رکی تاران. لهیدانی ئهمه  م لهودهتی ئیتیالعات و ڕادیۆی ئهزاڕهرگای وهردهبه   چوومه
ستێت تا  فونیان بۆکرد. گوتی ڕاوهلهشی کوردی. تهبه  له  سهکه  فاڵنه  گوتم کارم به  رگاکهده

رزی  حواڵی کاکم. گوتم بۆ قهحواڵی پرسیم و ئهستام. هات. ساڵوم کرد، ئه بۆخۆم دێم. ڕاوه
و بڵێ وا کتێبی   یێنهڕوخۆشی و زمان خۆشی گوتی ساڵوی کاکت بگه   کاکم هاتووم. زۆر به 

فرۆشرێت، مووی دهی چاپ بێت، هه ندهوهر ئهچاپ بکرێت، هه   ژیانی خۆم نووسیوه وبڕیاره
 ڕامه! گیرفانم پڕ بوو وگهوهمهدهموویاندا هی کاکتی پێ دهپێش ههڵک و لهرزی خهئینجا قه

 .دواوه

دووهه لهدیداری  هاوینێکیان  ئهگهم:  کاک  سامبهحمهڵ  برادهدی  و  خۆشهگی  ویستی  رێکی 
کمان کرد گوتیان  ن زیرهسه ی حهکهیخانه، پرسیاری مهیل چووین بۆ بانهترومب  خزمی خۆم به
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نه. چووین لهوهیدۆزنهن، دهشوێن البده  فاڵنه   گوند و له  فاڵنه  بچنه لێره وێ    بوو، گوتیان 
 یشتینێ. تاریکی گه نگانێک بهوێ ودرهئه ، چووینهناوچه  فاڵنه  و چۆته ماوهنه

مێز شکاوتر، وق، سێ چوار مێزی شکاو و کورسی له م شه کی کهچرایهخت،  تهکی شتاییهده
ندێک  پی خۆش بوو هه وگهد گاڵتهحمهڵ ئهگهک خۆی! لهن زیرهسه ڵووز و حهئاگرێکی خه

خۆن، المان دانیشت. گوتی چی دهوری مێزێک دایناین. هاتهده  کتر دا و پاشان لهیهجنێویان به
کرد    ی ئامادهکهخواردنه  ر خۆی بوو. کهبوو کاری بۆبکات، هه س نهکه  شتێکمان گوت.

وری  ی دهوانهڵین گۆرانی بڵێم، ئهپێم مه  م، تکایهکهوهێنای، گوتی داوای لێبووردنتان لێده
 ، زۆریان بۆهێناوم گۆرانی بڵێم، گوتوومهن، ڕقی دنیام لێیانهموو ژاندرمههه  والوهی ئهو مێزهئه
 .وهومهکهدرۆ نهوان با به ت، الی ئهرنایهنگم دهده رمام بووهخۆشم و سه نه

 . وه بۆ بانهڕاینهدێکیش جنێو درا، ئینجا گه، ههکرا ندێک قسهقێک خورا، هه عاره

و ، شهستیوهنا وپه بێ په  و بیابانهله  ژارههه  ندهرمهو هونهبوو. ئهسدا نهڕی کهباوه  ی دیتم لهوهئه
بوو کی زۆر نهیهماوه که -ی ئێرانیک ژاندرمهنی وهسهڵکانی الپرهمی خهردهبهیان لهبهرهتا به

و    وهڕابوونهی شۆڕشگێڕی حزبی دیموکڕاتی کوردستان گهباتکارانی کومیتهڕی خهشه  له
له دهماندووییان  هه وهساندهحهوێ  وقه،  ودالسووڕێت، گورگ  نهل  ئهڵیش  ؟  چێیه  مهیخۆن! 

نانێک بخوات. هونهوێت بژیوێک پهیهده ی من  و کارهی هیچ، ئهکهند بوونهرمهیدابکات و 
ی خۆی وهر ئهبهڵیبژاردبوو لهو خۆی ههاڵم ئهتی بوو! بهدیتم بۆ مرۆڤێکی ئاساییش سووکایه

 نگی مرۆڤی کورد ببیسێت" ویست چیتر "دهیدهنی نهگوته

 خێر بێت!  به تهزڵومییهو مهیادی ئه

 
 

154 

 

 کوردی! فیلمی چاڕلی چاپلین به 

ینی کاتدا پێ  عهیر و لهلێکم پێ سه فارسی بینیبوو. گه  ئینگلیزی و به  فیلمی چاڕلی چاپلینم به
 ر یووتیوب بینی.  سهکوردی له می نوێ" م بهردهفیلمی "سه  شێک لهخوش بوو کاتێ به

 ن؟ رگێڕانی کوردی نادهکاری وه و بهماکانی کوردستان برههبۆچی سین

http://www.youtube.com/watch?v=2c6w9SVssxM&feature=related 
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 کوردی چاک، كوردی خراپ! 

ناوی 'کێڤن    سێک به ، که که. فیلمهوهخوێندۆته  و ناوه ر فیلمێک بهسه   کم لهیهخنهند ڕهچه 
 .  مریکا چێی کردووهئه له ٢٠٠1ساڵی   رنان' لهک کیهمه

  : کهر فیلمهسه زانیاری له یشتن بهست ڕاگهلینکێک بۆ ده وهئه 

http://www.kevinmckiernan.com/doc.html 
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 ال و 'مروور'! مه 

دری ئیسالمیشدا  سه   رمووبووی لهڕێکدا. فهماڵپه  له  وهخوێندهکی ئێرانیم دهالیهنڕانی' مه'سوخه
  وه تهوومهکتێبی فاڵندا خوێند  و من له  بووه'مروور'( هه  ئوسووڵی "ڕاهنمایی و ڕانندگی" )واته

کابرای    ق بهنگووتن، حهڵئهک لێک ههیهک و پیادهیهر سوارهگهتی ئهرموویهئیمام فه  فیساره  که
 . دری ئیسالمه'مروور' ی سه وهبێت! ئهڕ تێپه ستێت تا سوارهبوه بێ پیادهو ده یهسواره

 عجب!...."  "از کرامات شیخ ما چه

ڵخی،  وی بهولهولی مهقه  اڵم به ری مروور، بهفسهئه  تهانی خۆی کردوونهکال، ئیمامهنابی مهجه
 ک بهنه یهپیاده ق به یاساکانی راهنمایی و رانندگی دا حه  "! لهدیوهی نهکهکهبیالمانێ "کووله

الی  پا بهدادگاکانی ئورو  گشتی، یاسا لهر بهستێت! ههبوه  ر پیادهسهله  بێ سوارهو ده  سواره
 ی!  کهو ئیمامه الیهنابی مهو جه ی ئهوانهپێچه اڵتدار، ڕاست بهسه ک دهنه وهشکێتهبێ هێزدا ده

 هف' خۆش بوو؟ مامووسا! غاری 'که وهخێر بێیهبه 
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 بگرین!   وه کاڵومانه ست به ده 

چێ  یار و دوژمن کرد. وێدهکانم الی نهکوردییه  دا باسی درکاندنی نهێنیی حزبه  67شی  به  له
ڵکوو پێویست بکات کان به سییاسییه  رپرسانی حزبه ر بهک هه قووڵتر بێت و نه   وهله   کهگۆمه

 خۆمان بێت! بگرین و ئاگامان له وهکاڵومانهست به ک تۆ و منیش دهڵکی ئاسایی وهخه

http://www.kevinmckiernan.com/doc.html
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 وهو تێیدا باس له رگیراوهڕی "گویا" وهماڵپه  له وم کهی بۆ ناردوم لینکهڕێز ئهرێکی بهبراده
هۆی  ج و به  ر لهسه  جیان بۆ هاتۆتهکانی ڕژیمی ئێران چۆن حهزگا ئاسایشهده  کات کهده
په"فه  و  بووک"  خهده  وهکانه شنههاوچه  لکتڕۆنیهئه  رهندیدهیوهیس  بیروبۆچوونی  ڵک  توانن 

ندی کێدایه، به  یوهپه، بزانن کێ لهوهکانیان ئاگادار ببنهتییهی و دۆستایهندیوهپه  بپشکنن، له
 . مای چییهتهڕێ و بهگهچی ده، له شغووڵهمه وهچییه

نووسه ڕوانگه  له ئهوهرهی  زانیارییه،  زه  و  بێ  و  ده خه  رسه له  تانهحمهخۆڕایی  بۆ  زگا ڵک، 
  وێته کهخاریج دهرج و مهبێ خه  به  ، کهرد وایهنجی بادئاوهک گهکان وهئاسایش و ئیتیالعاتییه

 گرن. ردهی لێ وهڵکی ناجوامێرانهستیان وکهردهبه

یلی  رۆکی ئیمهتوانن ناوهکان دهزگا ئاسایشهڵێ دهکات و دهیلیش دهئیمه  ، باس لهکهووتاره
 گرێت! ردهنووسێت و چی لێ وهکێ دهن و بزانن کێ چی بۆ شف بکههاسانی که  ڵک بهخه

 جاران بین.  کات ووشیارتر لهاڵم پێویست دهپێویست ناکات بترسین و دژ دانیشین، به

 : اڵم گرنگهکورت به و ووتارهلینکی ئه وهئه

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/112382.php 
 
  

15٨ 

 

 ئینگلیزی  رگێڕانی شیعری کوردی به وه 

  زۆرمان کردووه   کیمییهرخه م تهژین، کهی وواڵت دهوهرهدهمان وا لهوانهت ئهتایبه، بهئێمه
. ناساندووهژین نهی تێیاندا دهو وواڵتانهڵکی ئهخه  بی خۆمان بهدهنگ و ئهرههو مێژوو و فه

کان  ئوروپاییه  ر زمانهرگێڕانی شیعری کوردی بۆ سهتایی بۆ وهرهنگاوی سهندێک هههه  دیاره
 پێناویان بدرێت.    وڵ لهیان قات هه ده ێ بهبتای کارن و دهرهسه  وانهاڵم ئه، بهوهتهڵێنراوههه

ئینگلیزی،   یان" ی سواره م کردۆتهژار و "کچی به ی هه   الیه"  دا شیعری "الیهم دواییانهمن له
سێکی ئینگلیز  که   م به مام بیاندهتهرگێڕانی شیعر ڕازی نیم. بهی خۆم بۆ وه کهئینگلیزییه  اڵم له به

و دوو  ڵبژاردنی ئه. بۆ ههوهمهباڵویان بکه  وهردوکمانهناوی ههچاوێکیان لێ بکات ئینجا به
ی  گوێرهم کردوون. دڵنیام بهمهرجهو ته  رمدا هاتووهسه، بهبووهتم نههیچ هۆکارێکی تایبه  قهده
و    وهپێویستتر یا باشتر بدۆزێته  وانهتی لهلێک بابهتوانێ گهس دهمووکهڵوێست، ههوق وههزه
شیعری هێمن ڕووی   ڕنسی، ئاڵمانی یا سپانیۆڵی. بۆ نموونهر ئینگلیزی، فهسه   یان بکاته مهرجهته
فارسی،   ڕێز کردبوویهرێکی بهک برادهی وهکهردی جوداییه، بریا دهیهجلیسێکی ههموو مههه

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/112382.php
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 وهکهموو الیههه   بوو لهبا ده رحهحسین و مهر ته ئینگلیزی ئینجا هه  تهتدارێکیش بیکردایههیممه
 کرد. ردهشی ناوێکی دهکهلهباری و گهردا دهر شاعیسه به

نهتایبهبه  وهئه ئێمهوهت کاری  دوای  ئه  واته  مانانه،ی  گهو کوردانهمنداڵی  وا   تهیشتوونهی 
نه ڕۆژئاوا.  دووههوهوواڵتانی  ئێمهی  دوای  کوردییهگهئه  می  زمانهبه  کهر  بزانن،   باشی 

ک من  سانی وه که  قدا بچن کهلێک دهگژ گهتوانن بهزانن و دهده  وانیڕه  کانیش بهئوروپاییه
 ڵ بگرن. گهخۆیان ڕانابینن زۆرانیان له له
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 ژار! رگێڕی هه و وه   نیچه 

 دا کهوانهییم دێت بهزه. بهپێ خۆشتره  م جیهانهموو شیرنیاتێکی ئههه  م لهکانی نیچهفڕییهرزهبه
 ن. و لێی تێناگه وهناخوێننه نیچه

.  ولێر کتێبكی چاپ کردووههه  زگای موکریانی له"، دهکانی نێچهناوی "باشترین شیعره  به
مسته لهفا شیعرهکاک ڕێباز  تهبه  کانی  فارسییهمهرجهر  به  کردۆته  وهی   رهمهاڵم سهکوردی. 

رگێڕی فارسی  وه   ور ونزیک ناویان لهدو  کهی کتێبهوهرهی باڵوکهبنکه  خۆی و نه   نه  یهوهئه
 . بردووهنه

ژار چاوی رگێڕی ههسد. وهقهستهده  زانی کرابێت، چ به نه   ، چ بهکی ئاشکرایهگاییهڵهکه  وهئه
کردووه کوێر  به  خۆی  ده  و  وهگژی  نیچهقێکی  شیعری  چووهک  ئێمهدا  ئینجا  کورد  ،  ی 

تهئیجازه کارهمهرجهی  ته  گرتووهرنهوه  یمانکهی  خاوه نانههیچ،  ناوی  تهت  مان مهرجهن 
 !  هێناوهکیشدا نهیهڕهراوێزی الپهپهله

 کوێ؟  ینهوێت بگهمانهده  اڵنهڵب و پووچه قه م کارهبه

 
16٠ 

 

  تعریض!

ئه پاسداران،  سپای  نهحمهباڵڤۆکی  بهدی  کردووهتۆمه  وهژادی  له "ته   که  تبار  ی    عریض" 
 . و پالر هاویشتنه ی کردنقسه کینایه عریز" به. واتای "تهینی داوهخومه

 :یهکهواڵهقی ههده وهئه

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/11/101101_l39_sepah_ahm

adinejad_majlis_leader.shtml 
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زای  اڵم شێخ ڕه، بهی کوردیشدا هاتووهشیعری کام شاعیری دیکه  ی "تعریض" لهنازانم وشه
ک  بێ لێم ببوورن، یهنه   زۆر پااڵوته  کهر زمانی شیعرهگه. ئهشیعرێکیدا جوانی هێناوه  خۆمان له

ئهبهله کهوهر  لهی  ڕه  سمان  شێخ  دڵمهشیعری  دووهه   ندزا  لهنابین،  ئهبهمیش  ئێستا  وهر  ی 
" ی شێخ  ک ماری بێ ئیجازهبێ زمانی "وهده  زام و دیارهبڕی دیوانی شێخ ڕهڵهریکی ههخه

 : زایهشیخ ڕه وهو نووسینی منیش دانابێت! ئه ر قسهسهشوێنی له

  

 بنی سینگت بم؟  له عریض و کینایهته ند به چه

 ..............!  ت لهراحهسه  ندی بهفهگ ئهبه

  

یا    ندی' بووهفهگ ئهر 'بهی سه واڵهشنی حهچهژاد لهدی نهحمهی ئهکهعریزهمزانی تهاڵم نه به
 ! ڵتیزاندووهکانی سپای ههردارهوا سه تێکی زیاتری تێدا بووهراحهسه 
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 کانه مییه ننه هه م، زمانی جه جه زمانی عه 

البهکابرایه .1 لهکی  له  ال  تهگهووتوێژ  دهلهڵ  ئێراندا  فهفیزیۆنی  زمانی  رمیی  یگوت 
بن، شتدا فێری دههه ژوورێی بهڵ چونهگهله  که ڵکهو خه  بییهرهشت عه ههدانیشتوانی به

 ! مییهجه م عهننههه ڵکی نێو جهاڵم زمانی خهبه

و  زۆر دژی موسوڵمانانی سوننه ' بوو کهندتووڵال 'دانشمهی ئایهقسه مڕۆ گوێم لهئه .2
 ئێرانی کردووه  5٠دارکاریی    دینهمه  ر لهیگوت عومه. دهتتابهری کوڕی خهعومه

ئهسهله عهوهر  نهرهی  عهبه  زانیوهبییان  ئهاڵم  کوڕی  عهلی  زمانی  بی رهبیتالیب 
 ! کردووه ی فارسی قسهزاراوهبه

م چۆن چواره یهوهاڵم پرسیار ئهردووال بۆ نێو کتێبی جۆک باشن، بهی ههئاکام: قسه .3
کان میهننهههی جهزاراوه  بی بهرهعه  یانمی شیعهکهی موسوڵمانان و ئیمامی یهلیفهخه
 ؟   کردووه قسه

 

16٢ 

 

 ت! سیه وه 
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 ش بێت! جگه نجاساڵی دیکهر مردم، با پهگهئهتم کردووه سیه! الی ژن و منداڵم وهرینهبراده
  گیرێت. به م بۆ نه جلیسێکی پرسهبران و هیچ مهقه  تهیهڵم نهگهس لهم که کهژن و منداڵه  له

  وێوه وله سیش لێرهنێن. کهخۆشیم بۆ دانهرهکوردستان سه له ئێران گوتووه کانیشم لهخوشکه 
  نه   خزممه  سیش بیکات نه رکهم ههو کارانهخۆشی. من دژ بهرهو سه  ماڵمان بۆ ناشتن  تهیهنه

خۆمی بڵێت، رئێستا بهبا هه  یه چاک و خراپک یا کارێکی ههیهسێک قسهر کهگهدۆستم. ئه
مسووتێنن  م ده کهتهسیهی وهگوێرهس ناگرم! سووک و هاسان، به ی کهقسه  دوای مردن گوێ له

بم  ردهندساڵ ههئاخنن. خۆ دوای چهدی دیوارێکم دهقه  و له  وهکهیهشووشه   نهکهوارم دهو ئاسه
  سێک که که ئینگلیزیی به به مێش. لێرهخۆڵه ببمه وهمهکهڕۆژی یه له وابوو باشترهخاک، کهبه
 ڵێن: مرێ، دهده

Ash to ash 

 برآمدیم و برخاک شدیم".   تی: "از خاکزار ساڵ پێش ئێستا گوتوویهییامیش ههخه

 وهمهکهوا بیرده  مێژ ساڵهک نین، لهییهڵچوون و تووڕهنجامی ههبڕیارێکی کوت وپڕ یا ئه  وانهئه
ت حه سیش ناڕهکه، له. ژیانم زۆر پێ خۆشه ندساڵ پێش ئێستا نووسیوهشم چهکهتهسیه و وه

  نیا هی من نییه. مردنیش تهجاڕ و ناسروشتییهاڵتهم پێ گشریفاتهسم و تهو ڕێ وڕهنیا ئهنیم، ته
 . مووانههی هه

شهکێشهله بهی  ئه دهخسی  من  پرسیاری  ئێمهفهلسهفه  یهوهر،  الی  مردن  وا   ی  بۆ 
نی مرۆڤ مهزارساڵ تهیان ههده  ون و لهوی و کهنی زهمهملیۆن سااڵن ته  ؟ لهوهتهکراوهورهگه

نیوه ئهسه  مرۆڤی  و  زهر گۆی  ته  7٠-  6٠،  وییهم  لهمهساڵ  تاک  مرۆڤێکی  پشکووتنی    نی 
بوون وهه یهخۆنچه سیس  و  زیاترهڵوهک  گوڵێک  وایهرینی  وه   ؟ الم  مانهبێ  پرسی وهاڵم  ی 

 و پرسیارهکی وا ڕوون و ئاشکرا ئه یهدیارده  بێ لهنا بۆچی ده ده   نیا فرت وفێڵی ئایینه،مردن، ته
 ن:ژار بکهی مامۆستا ههمهرجهته ییام بهی خهم شیعرهیرێکی ئهن؟ سهڵبدهرههسه فییانهسهلفه

 یی تاوێستا گهس تێ نه؟ کهمردن چییه

 ئاوێستا  نهگهبوور، تاده وڕات و زهته

 زانایانه ژیان دواوه س لهزۆرکه

 زان ڕاوێستا رگ گێل ونهبۆ باسی مه

"که  نهبۆ  تێ  ئهگهس  تائێستا"؟  تێنهیی  کاتێکهته  یشتنهگهو  ئایینمان  چاویلکه   که   نیا  ی 
زان رگ گێل و نهبێ"بۆ باسی مه بۆچی ده  نا بۆچی ئێمهمل. ده  تی ئایینمان لهچاودابێت و په له

وه. بۆچی گوڵێک  اڵم بدرێتهپرسی ژیان هاسانتر وهلێک لهبێ گهده  ستین"؟ پرسێک کهڕاوه
ی بۆ شر ناکرێن؟ ئهو حه وهراز زیندوو نابنه؟ بۆ وورچ و بهوهرین زیندوو نابێتهڵوهدوای هه

ین؟  بکه  توانین قسهو ده  ندێک ئاڵۆزترهی مێشکمان ههوهر ئه؟ ههوان زیاترهمرۆڤ؟ چیمان له
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وان  تر. بۆ ئهبێ ئازار پوولهپه ندێکیشمان لهترین و ههشێر و پڵێنگ دڕنده ندێکمان لهخۆ هه
نابنه ئێمه  وهزیندوو  قهبه   قڵی لهکام عه   به   وه؟ ئهوهبینهده   و  ئاییندا  نهندی  ؟ ماو ڕاستهتیس 

،  شیش و ڕاهیبهال ومالم و کهی مهی قسهوهقلید و السایی کردنهستی تهی دهی کۆیلهوهئه
ی نگهرتهبه  و جوغزهیش بێت، ناتوانێ لهیشتووترموومان تێگهههییامی لهر خهگه ت ئهنانهته

کااڵ ڵک یهبۆ خۆی و بۆخه   کهقین و کێشهرینی یهپانی بهگۆڕه   رێ و بگاتهده  بێته  گومان
 ییام ببیسن: خه . لهوهبکاته

 وێ ڕام لێروله"پرسیم و نواڕیم و گه

 وێ می گومانم بڕهبوو تهنه ڵگههیچ به

 ،ی نایههارهبهو یاڵی ئهخهناژین به

 وێ!"کهسمان نهده له ژیان، باده تا ماوه

ی  م شیعرهیرێکی ئه. سهر کردووهسهم الی خۆم وبۆخۆم چارهکهرچۆنێک بێت، من کێشههه
 : و پرسه بۆ ئه اڵمی منیشهوه وهن، ئه هاوی بکههاوی، برای موفتی زهمیل زهجه

 "...من فدای حکیم عقل شوم

 ب مشکلی گشاد مرا عج که 

 قوتی هست دربنای جماد 

 آورد از جماد مرا بر که

 نیست کم کن ای شیخ! پند خویش، که

 طاقت سمع، زین زیاد مرا 

 بیم جحیم من آن جاهلم که نه

 افکند دور از مراد مرا 

 بعد مرگم چو عصرها گذرد،

 دگر آورد به یاد مرا؟  که

 نیست جز عقل خود در این ظلمات

 برچراغ کس اعتماد، مرا..." 
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 لفاتیحهئه !رمایشت" قوتار بووفه "وورده

لکیان خستووم، کاتی زۆرم که  ش لهرمایشت" انهفهم"وورده خۆشم. نووسینی ئهنه  کهیهماوه
 ست بڕیوم. هد یان لهو کاری دیکه وهگرن و کتێب خوێندنهده

و    ماوهتم نهم تاقهکه ست ده س هیچی گوتبێت، ههسێک بێت یا که تای کهی خهوهبێ ئه   به
ههده باری  بکهبێ  سووک  کار  لێرهندێک  دهده  وهرمایشتهفهوورده  له  م.  پێ  و کهست  م 
 . بارم بیالمانێ قورسه مکهریش داوای لێبووردن دهڕ و نرخێنهر و ماڵپهخوێنه  ستێنم. لهیوهده

 ختی خۆی! یاریش بهڵناگرێت. ماڵی دۆست ئاوا و نهزیاتر هه وهو شانم له

 وهی بۆ باڵو کردمهبێ تامه  موو قسهو هه ئه   بۆکان که   –اڵت  ڕی ڕۆژههسپاسی زۆرم بۆ ماڵپه
 رایگواستن.   ڵوێستیش کهڕی ههو بۆ ماڵپه

 چرای کورد ڕۆشن!   وتووبن!رکهسه 





 
 

 یادداشت 

 
هەفتانە لەسەر  دا نووسراون و بە شێوەی  ٢٠17ئەم یادداشتانە لە ماوەی بەهار تا پایزی ساڵی 

بۆکان باڵو بۆتەوە. من پێشتر بابەتێکی هەفتانەم بەناوی "وردە فەرمایشت" -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
لە سەر هەمان ماڵپەڕ باڵو دەکردەوە کە دوای ماوەیەکی هەشت ساڵە، بە هۆی بارودۆخێکی  

ێنەرانی  نەخوازراوەوە وەستاندم. ماوەیەک درەنگتر هەستم کرد کە پسانی پەیوەندیم لەگەڵ خو 
و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  بارودۆخی  لەسەر  قسەم  گەلێک  ئەوەی  هۆی  بۆتە  ماڵپەڕەکە 

 فەرهەنگیی دەوروبەرم هەبێت و نەکرێت لەگەڵ خوێنەرانیدا دابەشم.
نوێتر باڵوم کردنەوە.   بە شێوازێکی  نووسینی ئەم یادداشتانە کرد و  بە  بۆیەش دەستم  هەر 

کە هیوایەکی زۆرم پێ بەستبوو،    ٢5/9/٢٠17بەداخەوە دوای هەرەس هێنانی ڕیفراندۆمەکەی  
 ئیتر ورە و تاقەتی نووسینم کەم بووەوە و دوومانگێک دواتر بە تەواوەتی ئەویشم وەستاند.  

الپەڕەیی و هیوادارم بنکەیەکی چاپەمەنی  1٢٠٠وردە فەرمایشت بۆتە کتێبێکی زیاد لە  ئێستا 
 باڵوی بکاتەوە.

مانگی ئەو   1٠هەرچۆنێک بێت، یادداشتەکان کەم و زۆر ئاوێنەی بەشێک لە ڕووداوەکانی  
 ساڵەن، کە بە بێ دەست تێوەردان بۆ جاری دووهەم باڵویان دەکەمەوە.

٢5/5/٢٠٢٠ 
 

    
 ٢/٢٠17/ 3هەینی،        1بەشی  

هەموومان ئەم دوو فەردە شیعرەی نالیمان بیستووە کە حەسەن زیرەکیش بە ئاواز گوتوویەتی 
 و کردوویەتە ناوپڕی چەند گۆرانی: 

 "مانگی یەکشەو بۆیە دایم زیاد ئەکا و ئەشنێتەوە 
 تا جوانیی خۆی وەکوو ڕووی تۆ بڕازێنێتەوە 

 بە تۆتا دەگاتە چواردەمین شەو، تێدەگا ناگا 
 جا لەپاشا وردە وردە کەم ئەکا و ئەشکێتەوە" 
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شیعرێکی   دەقاودەقی  وەرگێڕاوی  نالی  شیعرەکەی  بزانێت  کەسێکمان  کەمتر  واهەیە  بەاڵم 
 فارسیی شاعیرێکی کوردە. فەرموون ئەوە شیعرە فارسییەکە: 

 "هرشب مە نو سوی فزونی تازد
 تا همچو جمال تۆ، جمالی سازد 

 پردازد،در چاردهم شب چو بە خود  
 چون نیست چو روی تو، ز خود بگدازد"

شاعیری شیعرەکە، 'عەلالمە مەال عەبدوڵاڵ بەیتووشی' یە کە بە گوێرەی کتێبی 'مشاهیر کرد'  
ی    1٢٢1تا    114٠(، لە نێوان سااڵنی  ٢٨4تا    ٢76، لل  1ی بابا مەردۆخ ڕۆحانی )بەرگی  

اوە. ئەگەر قەبووڵمان بێت کە مەال  ی زایێنی[ دا ژی1٨٠6تا    17٢7کۆچیی مانگی ]بەرانبەر بە  
  1٨5٠تا   1795ی کۆچی بەرانبەر بە 1٢66( و 1٢)یان  1٢1٠خدری نالیش لە نێوان سااڵنی 

سااڵن بووبێت. بەم پێیە،    6یا    4ی زایێنیدا ژیابێت، دەبێ نالی لە ساڵی مردنی بەیتووشیدا  
 بەیتووشی وەرگرتووە.  ئەگەر "توارد"ی ئەدەبی نەبێت، نالی ناوەرۆکی شیعرەکەی خۆی لە 

 من شیعرەکەی بەیتووشیم لە هەمان کتێبی مشاهیر کرد دا بەرچاو کەوت. 
تۆمار  بۆ  "بەیتووشی"  کوردیی  شیعری  فەردێک  ڕۆحانی  مەردۆخ  بابا  شوێنەشدا،  لەو  هەر 

 کردووین: 
 "لە دیباچەی کیتابی حوسنی عالەم، هەر وەرەق الدەم،

 لە هەر بابێ" دەبینم مەبحەسی وەسفت لە هەر فەسڵ و 
نازانم ناوی بەیتووشی لە مێژووی شیعری کوردیدا هاتووە یان کەسێکی وەک مامۆستا محەممەد  
عەلی قەرەداغی لە پشکنینی کەشکۆڵ و بەیازەکاندا ڕووبەڕووی کارەکانی دیکەی ئەو زاتە 

ر  بۆتەوە یان نا، بەاڵم هەر ئەو دوو نموونەیەی سەرەوە بەسن بۆ ئەوەی بەیتووشی بە شاعی
 بناسین و هەوڵی دۆزینەوەی شوێنەوارەکانی دیکەیی بدەین. 

 
 ٢٠17/ 9/٢پێنج شەممە،        ٢بەشی  

بەپێی دوو سەرچاوە، هونەرمەندی کورد سەید عەلی ئەسغەر کوردستانی )سەی ئەسکەر( لە  
)بۆچوونی کاک محەمەد    1٢61ی هەتاوی )بۆچوونی نەمر عەبباس کەمەندی(، یان    1٢6٠ساڵی  

حەمە باقی( لە سەڵەوات ئاوای ڕۆژهەاڵتی شاری سنە لەدایک بووە و بە تەرتیبی هەمان ئەو  
ی هەتاویدا کۆچی دوایی کردووە، کە دەکەنە 1315یان    1311ساڵی    دوو سەرچاوەیە، لە

 ی زایێنی.   1937تا   1٨٨٢یان  1937تا  1٨٨1سااڵنی 
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ئەسغەریش  عەلی  سەید  هاوچەرخی  و  ئێرانی  ناسراوی  بێژی  مەقام  وەزیری  قمرالملوک 
کۆچی  دا    133٨ی هەتاوی لە تاکستانی قەزوێن هاتبێتە جیهان و لە    1٢٨4دەگوترێ لە ساڵی  

 ی زایێنی.   1959تا  19٠5دوایی کردبێت کە دەکەنە سااڵنی نێوان 
ساڵێک پێش قەمەر خانم    ٢5ئەگەر ئەو زانیارییانەی سەرەوە ڕاست بن، مەقام بێژەکەی ئێمە  

نزیکەی   و  بووە  ئەگەری    ٢٠لەدایک  واتە  کردووە.  دوایی  کۆچی  ئەویش  پێش  ساڵ 
ەلێک الواز  و لە سیفر نزیکە؛ خۆ ئەگەر کارتێکەریی قەمەر لەسەر سەید عەلی ئەسغەر گ

کەسێکیش ئەو ئیدیعایەی کردبێت، دەبێ بەهۆی ناوبەدەرەوەیی قەمەر و کەم بەختیی سەید 
 عەلی ئەسغەری کوردەوە بووبێت، دەنا کوجا مەرحەبا!  

 
 ٢/٢٠17/ ٨چوار شەممە،  

و تێیدا باسی  بی بی سی فارسی وتارێکی لە زمانی ئینگلیزییەوە وەرگێڕابووە سەر فارسی   
کتێبی کردبوو کە دوای سەرهەڵدانی دیاردەی "تڕامپ" لە ئەمریکا، ژمارەیەکی زۆریان  چەند  

لێ فرۆشراوە و لەوانە کتێبی "هونەری سات و سەودا" بوو کە ترامپ خۆی بە یارمەتی 'تونی 
ڕاگوێزرابوو کە واهەیە  شوارتز' ناوێک نووسیویەتی. لەوێدا ئەم دوو سێ ڕستەیە لە کتێبەکە  

 بۆ ناسینی ترامپ یارمەتیمان بدات: 
من فانتزی مردم را ارضا می کنم. همه مردم   ."عامل اصلی در پیشرفت من الف زدن است

افکار و ایده های بزرگی ندارند ولی به سمت کسانی که بزرگ فکر می کنند جذب می  
اشتیاق از گزاف گویی و ارضای  به همین خاطر حدی  ندارد. مردم   شوند.  ایرادی  مردم 

ترین  العاده  خارق  و  مهمترین  بزرگترین،  واقعا  چیزی  یک  که  کنند  باور  دارند  دوست 
چیزهاست. من به این می گویم گزاف گویی حقیقی، که نوعی اغراق معصومانه و روش  

 ".بسیار موثری برای پیشرفت است
 

 ٢٠17/ 7/٢سێ شەممە،  
 دیموکرات' لە ئێران، ئازەربایجان و کوردستان: سەبارەت بە مێژووی 'حزبی 

بە گوێرەی بیرەوەرییەکانی سپەهبود ئەحمەد ئەمیر ئەحمەدی )ناسراو بە قەسسابی لوڕستان(، 
ی زایێنی )کە سەرجەم    1941  -ی هەتاوی    13٢٠لە ماوەی نێوان شەهریوەر و ئابانی ساڵی  

حزب لە ئێراندا    15٠ێران(، زیاد لە  مانگ دوای هاتنی هێزی هاوپەیمانان بۆ ناو ئ  3دەکاتە  
هەڵدا!   ایرانسەریان  سپهبد  نخستین  خاطرات  کوشش    -)بڕوانە  بە  امیراحمدی،  احمد 
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انقالب  غالمحسین زرگری نژاد، موءسسە پژوهش و مطالعات بنیاد مستضعفان و جانبازان 
 (  47٨[، ص. 1994] 1373اسالمی، تهران 

( واتە چوار ساڵێک دوای شاربەدەرکرانی ڕەزاشا 1945-46)  13٢4ماوەیەک درەنگتر، لە ساڵی  
لە ئێران و هاتنە سەرکاری محەممەد ڕەزاشای کوڕی، سێ حزب لەئێران دامەزران کە ناوی  

 دیموکراتیان لەسەر بوو:  
یەکەمیان "حزب دمکرات ایران" بوو کە ئەحمەد قوام السلطنە بە هاوکاریی 'مظفر فیروز'ی  

دا دایمەزراند و لقەکانی    9/4/13٢4ورد و ئەحمەد ئارامش لە  توودەیی و 'عباس شاهندە'ی ک
لە هەموو شارەکانی ئێران جگە لە ئازەربایجان و کوردستان کرانەوە. دوای ئەوەش کە قەوام 

 لە سەرەک وەزیری وەال نرا، حزبەکەی هەڵوەشایەوە. 
ۆژ دوای  ڕ  3مانگ و    ٢واتە    6/13٢4/ 1٢دووهەم، "فرقە دموکرات آذربایجان" بوو کە لە  

حزبەکەی قەوام، لە تەورێز دامەزرا و نەمر 'میرجەعفەر پیشەوەری' دامەزرێنەری بوو. حزبەکە 
ی سوپای ئێران بۆ سەر ئازەربایجان و هەاڵتنی بەشێک لە  13٢5ی ئازەری   ٢1دوای هێرشی  

ڕێبەرانی بۆ خاکی سۆڤیەتی، بە کردەوە هەموو کار و کردەوەی وەستان و لە ناوخۆی ئێراندا  
بەاڵم دوای ڕاپەڕینی   نەما،  باڵوە و   1357هەڵسووڕاو  ئێستا  سەرلەنوێ سەری هەڵدایەوە و 

ماڵپەڕی تایبەت بە خۆی هەیە. دیارە فیرقە لەو سااڵنەی بێدەنگیدا ناوی لە باکۆ و ئازەربایجانی 
ئازەربایجان دەردەکرد کە دوو   ناوی  بە  باکووری زیندوو ڕاگیرا و ڕۆژنامەیەکی تورکی 

 کۆتایی بە کوردی بوو.  الپەڕەی
  ٨/13٢4/ 1سێهەم، "حزب دمکرات کردستان" بوو کە وەک میراتگری کۆمەڵەی ژێکاف، لە  

 1لە مەهاباد دامەزرا و ڕۆژێک دواتر یەکەم کۆنگرەی خۆی بەست. ئەو ڕێکەوتە دەکاتە  
ڕۆژ دوای حزبەکەی تاران.   ٢1مانگ و   3ڕۆژ دوای حزبەکەی ئازەربایجان و  1٨مانگ و 

لە گۆڤاری    1ەی  ژمار کوردستان(  دیموکراتی  حزبی  بیری  )باڵوکەرەوەی  کوردستان  ی 
ی کوردستان کە  ئەویش خۆی وەک ڕۆژنامە دا باڵو کرایەوە و یەکەم ژمارەی    13٢4/15/1٠

  3٠/1٠/13٢4ڕۆژ دواتر لە    15'باڵوکەرەوەی بیری حزبی دیموکراتی کوردستان' دەناساند،  
ردستان لەو دەمەوە تا ئێستا بە ڕێگایەکی بەرز ونەویدا دا دەرچوو. حزبی دیموکراتی کوە

تێپەڕ بووە و دوای کۆنگرەی سێهەمی حزب بە ناوی "حزب دمکرات کردستان ایران"ەوە 
"حزبی  یەکیان   ناوی  کە  لق،  دوو  بۆتە  ساڵێکە  چەند  ئێستاش  نواندووە؛  هەڵسووڕاوی 

 ئێران"ە.   دیموکراتی کوردستان" و ئەویتر "حزبی دیمەکراتی کوردستانی



 یادداشت  259
  

 

 

کوردستان   دیموکراتی  ساڵی    –"پارتی  لە  حزبەکەی    1946عیراق"  دوای  ساڵێک  واتە 
و   باکوور  لە  ناو  هەمان  بە  دیکەش  حزبی  سێ  دواتر،  و  دامەزرا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 

 ڕۆژئاوای کوردستان و تەنانەت لوبنان هاتنە دامەزران.  
 

 ٢٠17/ 6/٢دووشەممە،  
"ناصر خسرو قوبادیانی" شاعیر و فەیلەسوف و زانای ئێرانیی پەیڕەوی  ئەم فەردە شیعرە هی  

فیرقەی ئیسماعیلییە بووە کە لە سەدەی پێنجەمی کۆچی )یازدەهەمی زایێنی(دا لە شاری بەڵخ  
و یەمکان ژیاوە. ئەو دوو شارە ئێستا کەوتوونەتە خاکی ئەفغانستانەوە. ناوبراو لە الی پەیڕەوانی 

سەردەمی خۆی، وەک "حوججەت" و "پیری کامیل" ناسرابوو. بێزاریی    ئایینی ئیسماعیلییەی
ناصر خسرەو لە فەقیهـان )مەالیانی موجتەهید و پسپۆڕی فیقهی ئیسالمی( لەم شیعرەدا بە باشی  

 دەردەکەوێت؛ شاعیر شای بە مار شوبهاندووە و فەقیهـ بە ئەژدیها!
 "از شاه زی فقیە چنان بود رفتنم،    

 دهن اژدها شدم!"  کز بیم مار، در
ناودەمی   بوو لە ترسی مار چوومە  وا  ئەوە  فەقیهـ وەک  بەرەو  واتە، ڕۆیشتنم لە الی شاوە 

 ئەژدیهاوە! 
 تۆ بڵێی هەڵەی کردبێت؟ 

هەروەها ناصر خسرو، کە بە گوێرەی باوەڕی ئیسماعیلیی خۆی، واتە شیعەی چوار ئیمامییەوە،  
کەدا گاڵتەی بەو کەسانە کردووە وا الیان الیەنگری "معاد روحانی" بووە، لە شێعرێکی دی

وایە لە قیامەتدا مرۆڤ بە لەش زیندوو دەبێتەوە و حیسابی لێ وەردەگیرێت. ئەم شیعرە بە 
هی ئەو زانراوە کە تێیدا باس لەوە دەکات مرۆڤێک لە بیابان گورگ خواردوویەتی و باڵندەش  

کام لە شوێنێک جیقنەیان کردووە.  هەرکام بەشی خۆیان لێ بردووە و خواردوویانە، ئینجا هەر
و   دەکرێتەوە؟  زیندوو  ]بە لەش[  قیامەتدا  لە  چۆن  ئەوتۆ  دەپرسێت، کەسێکی  کۆتاییدا  لە 

 جنێوی توند ئاراستەی ڕیشی ئەو کەسانە دەکات کە باوەڕیان بەو بۆچوونە هەیە: 
 "مردکی را به دشت، گرگ درید

 زو بخوردند کرکس و زاغان 
 بن چاه این یکی ریست بر یکی 

 وان دگر رید بر سر کوهان 
 اینچنین کس به حشر زنده شود؟ 

 تیز بر ریش مردک نادان!"
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 ٢/٢٠17/ 5یەکشەممە،  
ز(،   1934تا    1٨7٠ئەو فەردەی خوارەوە شیعری سید اشرف الدین حسینی )نسیم شمال()

 شاعیری سەردەم و دوای مەشرووتییەتی ئێرانە: 
"                                                               سوفیل انگلوفیل، آلمان فیل"خاک ایران شدە ویران ز سە فیل      ڕو

 )بە واتای الیەنگرانی ڕووس و ئینگلیز و ئاڵمانیا( 
لە دەی    ٨دۆزینەوەی ئەنگلۆفیلەەکان لە دەسەاڵتداریەتی ئێراندا ئەستەم نییە و کەم و زۆر  

پەهلەوییەکان   سەردەمی  وەزیرانی  سەید  سەرەک  بوون:  ئینگلیز  حکوومەتی  الیەنگری 
ضیاءالدین طباطبائی، وثوق الدولە، ساعید مەراغەیی، دوکتۆر ئیقباڵ، عەلەم، شەریف ئیمامی  

 و....  
 بەاڵم بابزانین ئەوانی دی کێ بوون: 

ڕووسوفیڵ واتە الیەنگرانی یەکیەتی سۆڤیەتی لە دەسەاڵتداریەتی ئەودەمی ئێراندا. دەگوترێت  
تەیمورتاش وەزیری دەرباری ڕەزاشا و سەرلەشکر سەرلەشکر   ئارا سەرەک وەزیران،  ڕەزم 

 دورەخشانی فەرماندەی هێزی ژاندارمری ئێران الیەنگری سۆڤیەت بووبێتن. 
ئاڵمان فیل، واتە الیەنگرانی سیاسەتی ئاڵمان لە ناو دەسەاڵتداریەتی ئێراندا: ڕەزاشا بە دەست 

لە   بەاڵم  سەرکار  هاتە  ئاڵمانەکانیدا  ئینگلیزەکان  الی  بە  ڕادەیەک  تا  حکوومەتدا  درێژەی 
ی   3شکاندەوە و هەر بەو بۆنەیەشەوە لە یەکەم ڕۆژی هاتنی سوپای هاوپەیمانان بۆ ئێراندا )

( لە سەر کار البرا. جگە لەو، دەگوترێت ئەحمەد مەتین دەفتەری سەرەک  13٢٠شەهریوەری 
 وبێت. وەزیرانی سەردەمی ڕەزاشا الیەنگری ئاڵمانیا بو

هاتە  گەورەتر  فیلێکی  دواتر  بوون،  شمال  نەسیم  ژیانی  سەدەمی  هی  فیلە!  سێ  ئەو  دیارە 
گۆڕەپانی سیاسەتی ئێرانەوە و ئێمە 'ئەمریک فیل'یشمان لێ زیاد بوو. دوکتۆر عەلی ئەمینی  
ناسراوترین ڕوخساری ئەو سیاسەتەیە کە چەند جار گەیشتە پلەی سەرەک وەزیریی ئێران و  

ی    ٢٨ل الـلە زاهیدی کە یەک لە بەڕێوەبەرانی کۆدیتای دژ بە موسەددیق لە   سپەهبود فض
 بوو، هەروەها ئەردەشیری زاهیدی کوڕی، بەو ناوەوە ناسراون. 133٢گەالوێژی 

جا، ئەوانە باشن، پەنا بە خوا لەدەست 'نەجەف فیل' و 'کەربەالفیل'ەکانی ئێستای ئێران هەر  
وردە جانەوەرەکانی تر لە قوم و مەشهەد و تاران و تەورێز. ئەوان  لە خومەینییەوە بیگرە تا  

ئاخوڕی   قووڵتردایە کە  ئاخوڕێکی  لە  نەبن، سەریان  سیاسەتێکی ڕۆژئاوایی  بە  ئەگەر سەر 
لوبنان  عاملی  جبل  و  شام  زەینەبیەی  و  بەغدا  کازمەینی  لە  گێرەیان  و  شیعی"یە  "هیاللی 

 نەجەف فیل"انەوە بمێنێت، الفاتحە مع الصلواة! دەگەڕێتەوە. ئەگەر ئێران بە دەست ئەو "
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 ٢٠17/ 4/٢شەممە،  
اوستا"دا  ناشناختە  یا کوههای  ایران  غرب  "جغرافیای  کتێبی  لە  دولتشاهی  عمادالدین  نەمر 

 هەوڵیداوە دوو شت بسەلمێنێت:  
 یەکەم، تەرجەمەی ئیبراهیم پوورداود لە ئاوێستا هەڵەی زۆری تێدایە؛ و

ێنانەی وا لە ئاوێستادا هاتوون و ئاوێستاناسان بە نەزانی یان بە غەرەز و دووهەم، ناوی ئەو شو
ورمێ  گۆلی  لە  زەردەشت  و  بن  ئێران  ڕۆژهەاڵتی  لە  گوایە  گوتوویانە  دەستەقەسد 
)چیچەست(ەوە بەرەو ئەفغانستان و ئەو الیانە ڕۆیشتبێت، سەرتاپا هەڵەیە و لە ڕاستیدا هەر  

وردستانەوە لە موکریانەوە تا سنە و کرماشان و ئیالم و  هەمووی ئەو شوێنانە کەوتوونەتە ک
 لوڕستان. 

من لێرەدا بۆچوونی نەمر عمادالدین دەوڵەتشاهی سەبارەت بە ناوی چەند شوێن دێنمەوە کە  
لە ئاوێستادا هەن و ئەو شوێنانەی کوردستانی ئێستاش کە دەقاودەق لەگەڵیاندا یەک دەگرنەوە.  

ێ بڵێم کاک عمادالدین بەشێک لە یەشتەکانی ئاوێستا )زامیاد  بۆ زانیاری زیاتری خوێنەر دەب
یەشت(ی تەرجەمەی فارسی کردۆتەوە و ئەم بۆچوونانەی تەنیا سەبارەت بەو بەشە دەربڕیوە، 
بە کەسانی وەک  لەباردا دەبوو و چی  بمایە، چی دیکەی  بوایە و  تەمەنی درێژ  جا ئەگەر 

 ووە، نازانم.پوورداود دەکرد کە ئاوا خەڵکیان چەواشە کرد
   شوێنی ئێستای لە کوردستان             ئاوێستا 

 ئاویدەر ]لە شاری سنە[    ئەڤشی ئەدرنی                                 
و              چیای گەرەواو کرند  نێوان  ]لە  گەراو  چیای 

 سەرپێل[
ناوچەی    گەوەرە                                          ]لە  گەهوارە  گەوارە/ 

 گۆرابن، سەر بە کرماشان[ 
 سەحنە   پائیری سائینە                                     
 بەیرەموەند ]کرماشان[ پائیری وین                                       
 شاری کرند  کرەنێتە                                            
شاری سەقز ]ڕۆستەم بە سەگزی ناو   'سوغد' و سەگزی                                

 براوە[
)زێی     'زابان' ی ئاویستا کە بە 'زابول' دانراوە      'زاب'  ڕووباری  دەوروبەری 

 گەورە و بچووک( 
 زەهاو                                  زااو                
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 هۆزی زەرزا   زەرەزااو]الی گۆلی ورمێ[                     
 بە هەمان شێوە، ئەیوان، جەیحوون، ڕووباری ئەڵوەن، گاوەرۆ، پەراو، پاوە و .... زۆر شتی تر.

نووسەرە ئەم کتێبە لە الیەکەوە خوێندنەوەی پێویستە، لە الیەکی دیکەشەوە، ڕێبازی کاری  
لەدەستچووەکەی دەبێ درێژەی هەبێت. بەو هیوایەی کەسانێکی دیکەی کورد لە دواڕۆژدا 
زمانی ئاوێستایی فێر بن و هەڵەی دیکەی ئاوێستاناسان سەبارەت بە شوێنایەتی چیا و ڕووبار  

 و شار و گوندەکانی ناو ئەو کتێبە ئایینییە ساغ بکەنەوە.  
 
 13/٢/٢٠17دوو شەممە،      3بەشی    

قاتی جیاجیای هەیە،   بەهەشت حەوت  مەالیەکی شارە شیرین و جوانەکەی قوم دەیگوت 
دوای پێغەمبەر و ئیمامەکان کە لە باشترین و ڕاقی ترین قاتی بەهەشتدان، نۆرەی خەڵکانی 
شیعە دێت کە لە قاتی شەشەمدان، سوننی ئەگەریش بە زەحمەت ڕێگەی بەهەشتی بدەن،  

دێک لە جەهەننەم باشترە! بیرم لە خۆم دەکردەوە و دەمگوت خۆ  دەینێرنە قاتی یەکەم کە هەن
من تەنانەت سوننیش نیم بچمە ئەو کەالوە الڕووخاوەی قاتی یەکەمی بەهەشت، خۆ ئەگەر  
بەو شێوەیەی ئاخوند دەیفەرموو، ڕێگەی ئەوێشم بدەن، کە نامدەن و حەفتا حۆریشم بدەنێ،  

 ووی قاتەکانی سەرەوە دەبن!  کە نامدەنێ، هەر هەموویان پیر و لەکارکەوت
بەاڵم خەم نییە لەبەر ئەوەی کاتێ دەگەمە ئەو الیە، شێخ ڕەزا گوتەنی، مالیکی دەرکەوانی 
لێیان دەبێتە شەڕ وهەرا و داخوا چ   جەهەننەم و ڕیزوانی دەرکەوانی بەهەشت لە سەر من 

کەوە! بە حیسابی  سەگ بەحەوشەیەکیشم پێ دەکەن، ئینجا لە کۆتاییدا دەمخەنە قوواڵیی ئاگرە
تەمەن زۆرم نەماوە بگەمە ئەو شوێنە خۆشە و دڵنیام کەسانێکیش کە ئەوەندە بێکارن دادەنیشن  

 See youئەم دێڕانە دەخوێننەوە، لەوێ  حاڵیان لە من باشتر نابێت، جا ئینگلیز گوتەنی،  

there!     
 

 ٢/٢٠17/ 14شەممە،   سێ 
 پرسیاری زمانەوانی! 

ئەمڕۆ چووم بۆ کتێبخانەی بریتانیا لە لەندەن. لە بەشی کتێب فرۆشتنی کتێبخانەکەدا، چاوم بە  
نەقشەیەکی پان و بەرینی کورەی مانگ کەوت کە وەک نەقشەی شار و واڵتانی ڕووی زەوی 
ڕێکخرابوو و دەیانفرۆشت. سەرم سووڕما لە کار و زەحمەتی زانستیی ئەو خەڵکەی وا دەیان 

داوە هەموو  بەرز ونزمییەکی سەر ڕوووپەڕی مانگ بست بە بست بناسن و    ساڵ هەوڵیان
بیکەنە نەقشەیەکی ئەوتۆ کە الپرەسەنێکی وەک منیش بۆ نموونە، بزانێ بەشی باکووری مانگ 
خۆشتر و ڕاقیترە لە باشوور! بەاڵم جگە لەوە، دیاردەیەکی دیکەش سەرنجی ڕاکێشام: هەموو  
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بەرز ونزمییەکی ئەو کورەی مانگە، ناوی ئئینگلیزی لەسەر ناوچە و چیا و گرد و دەشت و 
دانراوە، ڕاست وەک ئەوەی شارێکی ئەمریکا یان بریتانیا بێت. واتە کابرای فەڕەنسی یان چینی  
سەیر   میوان  وەک  و  دەبێت  غەریب  ئەوێ،  بگاتە  دواڕۆژیشدا القی  لە  ئەگەر  تانزانیایی  و 

وو عاسمان بە مڵکی خۆی دەزانێت، چی لێ  دەکرێت؟ ئەی عارەبی موسوڵمان کە هەر هەم
 بەسەر دێت؟  

ئەمریکا   لە  بوون  خەریک  دیتم  تەلەفیزیۆنیدا  بەرنامەیەکی  لە  ئێستاش  پێش  ساڵ  چەند 
سەرەک کۆمارەکانی   لە  یەک  تەنانەت  و  دەفرۆشت  خەڵک  بە  مانگیان  زەوییەکانی کورەی 

لەخۆم دەکرد و دەمگوت  پێشووی واڵتەکەش سەد مەتر زەوی لێکڕیبوون! ئەودەم پرسیارم  
باشە لێرە لە سەر زەوی ئەگەر کەسێک  چەند مەتر "زەوی" بکڕێت، دەڵێ "زەوی"م کڕیوە،  
ئەی ئەوەی دەچێ سەد مەتر لە مانگ دەکڕێت، هەر دەبێ بڵێ "زەوی"م لە مانگ کڕێوە، 

 یان دەبێ بڵێ "مانگ" م لە کورەی مانگ کڕیوە!  
 

   ٢٠17/ ٢/ 15چوارشەممە،  
 وی باوکی سپی! چاوی خۆی و ڕو

دەهەندەییەکەی   و  بەخشندەیی  ئاگاداری  و  بیستووە  تاییمان  حاتەمی  ناوی  هەموومان  ئێمە 
هەین. بەاڵم ئایا هیچکام لە ئێمە پرسیارمان لە خۆمان کردووە ئەو وشتر و پووڵ و پارەیەی 

لە کوێوە هاتووە و بەرهەمی ڕەنج و زەحمەتی چەندهەزار مرۆڤی هەژار    ,وا بەخشیویەتەوە
ڕووتاندووتاننەتەوە؟  هۆز  سەرەک  و  ئاغا  وەک  باوکی  مەرحوومی  و  حاتەم  مام  کە  بووە 
دەگوترێ یەک لە گەورەیی نواندن و خاوەن بەزەیی بوونی حاتەم ئەوە بووبێت کە لە مانگی  

چا ئافەرەم!  نەکوشتووە!  کەسی  یازدە ڕەجەبدا  ئەی  سپی!  باوکت  ڕووی  و  خۆت  وی 
مانگەکەی دیکە چی لێهات؟ کەس هەیە بڵێ حاتەم بە درێژایی دەسەاڵتداریەتی خۆی و  
باوکی لە یازدە مانگی هەموو ساڵێکدا چەند کەس لە ڕەعیەت و ژێردەستەکانی خۆیانیان  

 کوشتووە؟ ئەی بۆچی باسی ئەوانە ناکرێت؟ مێژوونووسان چ گەندەڵن! 
لە  تایبەتم کەم  و  زۆر  هەیە کە  فیئوداڵیدا  سیستەمی  لە  قانوونمەندی کۆمەاڵیەتی  ەندییەکی 

بە   نواندن سەبارەت  بێڕەحمی  و  فیئوداڵ لە ڕووتاندنەوە  هەموو شوێنێکی جیهان دەبینرێت: 
ڕەعیەتەکانیدا هیچ سنوورێک ناناسێت و ئەوەندەی بۆی بکرێت لە ژێر هەر ناوێک و بە هەر  

دەیا بێت،  دیوەخانێکی بیانوویەک  هەمیشە  بەزەییە،  بێ  فیئوداڵە  ئەو  بەاڵم هەر  نچەوسێنێتەوە. 
ئاراستەیان  باشترین خواردەمەنی و خزمەت  لە میوان دا جمەی دێت و  ئاوەدانی هەیە کە 
دەکات.  لە سەفەر و هاتوچۆی شارانیشدا لەگەڵ خەڵکانی "غەیرە ڕەعیەت"ی خۆی لەوپەڕی  
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ت بۆ بەرژەوەندی خۆی، دەبێتە هاوڕێی خەباتکارانی سیاسی  دڵئاوایی و بەخشندەییدایە، تەنانە
 و شۆڕشگێڕانی چەکداریش! 

دیوەخان نشینان، تەنیا ڕووی دەرەکیی فیئۆداڵەکان دەبینن و بە شان وباڵیاندا هەڵدەڵێن؛ ئەوە 
ڕوانینێکی ناتەواوە. مامۆستا هەژار لە باسی دیوەخانی نەمر شێخ لەتیفی حەفید دا ئەو ناتەباییە  

ردەخات، بڵێی ئێمەش لە هەڵسەنگاندنی ئەو خاوەن مڵک و دەرەبەگانەدا، کە چەوسانەوە  دە
و زوڵم وزۆر و کوشت وبڕی ڕەعیەتیان لە ژێر ئااڵی نیشتمانپەروەیدا شاردۆتەوە، بتوانین وا 

 ورد ببینەوە؟ 
 

 ٢٠17/ 16/٢پێنجشەممە،  
 ئاخری  دیدارە و

دا کۆچی دوایی کرد، من شاربەدەری ئەراک و شەهر ڕەی بووم    1347کاتێ باوکم لە ساڵی  
 و لە گەڕانەوەی بۆکانمدا تەنیا کێلەکەیم توانی ماچ بکەم.  

لەوەتی لە دەرەوەی واڵتیشم، دایک و کاک و خوشکم، هەرسێ بەجێیان هێشتووم بێ ئەوەی  
هەبێت. ئێستا تەنیا من ماوم و خوشکێکم و کؤڵێک  تەنانەت بەختی ماچ کردنی کێلەکەیانم  

بیرەوەریی ئەو سااڵنەی وا بنەماڵەیەک بووین، بە دەوری یەکەوە دەژیاین و هاوبەشی خۆشی  
من   پەروەرییەکانی  خەیاڵ  ئاگری  بە  هەموو  ئەوان  بووین.  یەکتر  ژیانی  ناخۆشییەکانی  و 

د تورجانەوە  باغڵووجەی  گوندی  لە  وابوو  پێم  کە  ڕۆژئاوا  سووتان،  ئەمپڕیالیزمی  ەتوانم 
بڕووخێنم و دادپەروەریی سیاسی وئابووری و فەرهەنگی بۆ حەوت ملیارد خەڵکی جیهان  

 دابین بکەم!
زۆر هەوڵ دەدەم نەهێڵم ئەو بیرکردنەوە نەرێ ییە لەسەر ژیان و فیکری ئێستام شوێن دانەر  

ئەوە دەکرێت؟  بۆ  چیم  زەق  وا  ڕاستەقینەیەکی  لەگەڵ  بەاڵم  بە   بێت،  دژ  نەبووین  ئێمە 
ئیسالحاتی ئەرزی و سپای دانشی شا دەوەستاین؟ هەر ئێمەش نەبووین دواتر خومەینیمان لە  

ساڵی   لە  کێ  دەدیت؟  خومەینی    1357مانگدا  ڕیشی  بۆ  و  نەکردووە  مانگی  سەیری  دا 
 نەگەڕاوە، با دەست بەرز بکاتەوە؛ ئەوە دەستی من هات، قووالیی عەرز خۆت بگرە!

 
 ٢٠17/ ٢/ 19یەکشەممە،      4بەشی    

هەواڵم زانی کە 'دوکتۆر صادق جالل العظم' مامۆستای فەلسەفە لە زانکۆکانی دیمەشق و 
ساڵیدا کۆچی دوایی کردووە. صادق العظم ڕووناکبیرێکی   ٨3ئوردەن و ئەمریکا لە تەمەنی  

 چەپی هەڵکەوتووی کۆمەڵگای واڵتە عەرەبییەکان بوو.  
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ساڵ پێش ئێستا وتارێکی ئەوم کردە کوردی و لە گۆڤارێکدا )وابزانم    1٢یان    1٠نزیکەی  
"مەڵبەند"( باڵوم کردەوە، کە تێیدا داکۆکییەکی پشت ئەستوور بە بەڵگەی مێژوویی لە سەلمان  
ڕوشدی و کتێبەکەی کردبوو. وتارەکە لە عەرەبییەوە کرابووە فارسی و لەگۆڤاری فارسی 

دا انداز'  پیاوە    'چشم  مەزن  ئەو  یادی  بە  و  بیدۆزمەوە  بەڵکوو  گەڕام  ئەمڕۆ  ببووەوە.  باڵو 
سەرلەنوێ باڵوی بکەمەوە بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی وا کەسایەتی جالل  العظم ناناسن، الی 
بەداخەوە   هەبێت؛   ناسیاوییان  بۆچوونەکانیدا  و  هەڵوێست  لەگەڵ  ڕێگایەوە  لەو  کەم 

بەخێر بێت کە شوێنی زانایەکی وەک ئەو لە کۆمەڵگای  نەمدۆزییەوە. هەرچۆنێک بێت، یادی 
 ئیسالم لێدراوی ئەمڕۆی خۆرهەاڵتی ناویندا گەلێک بەتاڵە.  

ئێستا سەردەمی تەراتێنی ئەسپی بێ لغاوی حجت االسالم صادق خەڵخاڵییەکانە، نەک دەرس 
    بێژیی کەسانی وەک پڕۆفیسۆر صادق جالل العظم، با هەردوکیان ناویشیان صادق بێت!

 دنیا تاکەی لەسەر ئەو پاژنە چەواشەیە دەگەڕێت، نازانم.          
 

 ٢/٢٠17/ ٢1سێ شەممە،  
 بەراوردێک

ماوەیەک پێش ئەوەی نەمر سوارەی ئێلخانیزادە شیعری "خێڵی درۆ" بڵێت و هێرش بکاتە سەر 
 ڕووناکبیرانی دانیشتووی شار: 

 ئێوە کێن؟ خێڵی درۆ! "
 گەلی دەم پڕ لە هەرا! 

 نیشتەجێی شاری بە گرمە و دووکەڵ! 
 :پێم بڵێن

 ئێوە چ کارەن،
        چ کەسن؟.... 

                   
 ئێستە وا گرمە لە کێوان بەرزە 

 " مێش ئەخاتە لەشی گا بوولەرزە....
 "نیمایوشیج"یش، کە وەک سوارە، پەروەەردەی چیا و کوێستان بوو، لە شیعرێکدا گوتبووی: 

 شهرستان نیم من از این دونان "
                        خاطر پر درد کوهستانیم،                                                                                                       

 کز بدی بخت، در شهر شما
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 روزگاری رفت و هستم مبتال... 
 من خوشم با زندگی کوهیان 

 " فلی بدان...چون که عادت دارم از ط
شیعرەکەی نیما زۆر شەخسی و سەمیمیە؛ بەاڵم ئەوەندەی شیعرەکەی کاک سوار باری سیاسی 
لە  سوارە  شیعری  دەزانم  بەاڵم  نازانم،  تەواوەتی  بە  شیعرەکان  گوترانی  ڕێکەوتی  من  نییە. 

دا  گوتراوە، کە فەزای 4٨و    1347دەیەی چل)شەستەکان( و بە ئەگەری زۆر لە سااڵنی  
ئێران، لەچاو سەردەمی شیعرەکەی نیما، گەلێک سیاسیتر بوو و لە بەشێکی بەرچاوی گشتیی  

ئێراندا کار و خەباتی سیاسی، و لە کوردستان تەنانەت خەباتی چەکدارانە بەڕێگەوە بوو، ئەو  
 سااڵنە، دەکەنە هەشت نۆ دەساڵێک دوای مەرگی نیما.  

ت سووکایەتییان پێدەکات و پێیان دەڵێ  نیما لە شیعرەکەیدا لە شارنشینان تووڕەیە و تەنانە
ئەو  جیاوازە.  هەندێک  سوارە  تووڕەیی  بەاڵم  نزم!  پلە  و  نرخ  پەست وبێ  واتای  بە  "دون" 
فیکریی و دوور لە کردەوەی  لە ژیانی شار و کتێب خوێندنەوە وخەباتی  تەنیا  وێدەچێت 

ئەو،   شارنشینێک.  هەموو  نەک  بێت  ناڕەحەت  شار  نیشتەجێی  و ڕووناکبیرانی  ڕووناکبیر 
و "بووکی   ردەماوخۆری توڵە و گورگی گەڕ" خوێندەوارەکان بە "میراتگری جێ لەوەڕ" و "بە

 بن تارای سوور" ناودەبات. 
ئەو هێرشکارییە لەو زەرفە زەمەنییەدا بە ئاشکرا ناوەرۆکێکی مائۆئیستی هەیە، و ئەوەش بۆ  
ئەو سااڵنە هیچ نامۆ نەبوو. تەنانەت دۆستایەتی نیما لەگەڵ نەمر سدیقی ئەنجیری، ڕۆیشتنی  
خوێندکارانی کورد بۆ ناو شۆڕشی ئەیلوول و گەڕانەوەی چەکدارانەی هەندێکیان بۆ موکریان 

بەخت کردنیان لە شەڕ لەگەڵ ژاندرمەی ئێرانیش، هەموو دەرخەری حزووری ئەو    و گیان
بیرۆکەیەک کە ئێستا    -بیرۆکە سیاسییەن لە هەموو ئێران و ناوچەکە، بەتایبەت لە کوردستان

جیهانی  دواکەوتووی  واڵتی  هەندێک  لە  گەرچی  گیانەڵاڵدایە،  لە  و  هێناوە  هەرەسی  ئیتر 
دوای دەکەون و سینگی بۆ دەکوتن، لە کاتێکدا واڵتەکەی  سێهەمدا خەڵکی وا ماون کە  

 مائۆتسە تۆنگ خۆی، بە فرسەنگ لێی دوور کەوتۆتەوە.  
کەسێک کاسەی لە ئاش گەرمتری بە دەستەوە نەگرتبێت، با بچێت سەفەرێکی چین و پاشان  

 ! سومالیا و سوودان و ئیتیۆپیا بکات و لەوێندەرێ ئەو ساردی و گەرمییە بە باشی بناسێت
  

 ٢٠17/ ٢/ ٢٢چوارشەممە،  
و  کێشاوە  ئاسنی  ڕێگای  کە  هەڵدەگوت  پەهلەویدا  ڕەزاشای  باڵی  و  شان  بە  کابرایەک 
شەمەندەفەری هێناوەتە ئێرانەوە. گوتم ئەگەر وابێت دەبێ بە عابای خومەینیشدا هەڵبڵێی بۆ  
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ئەوانە ڕەوتی ژیان و   ئێرانەوە!  هاتنە  مۆبایل لە سەردەمی ئەودا  ئینترنێت وتەلەفونی  ئەوەی 
زەما ئێران  پێشکەوتی  ئاسنی  ڕێگا  کێشانی  پەممەکان.  پاڵەوان  ملهوڕیی  نەک  دەیکەن،  ن 

و  هیبند  ئوقیانووسی  نێوان  بواری  کردنەوەی  نزیک  بۆ  ڕۆژئاواییەکان  کە  بوو  پڕۆگرامێک 
ڕووسیا بە ناو ئێراندا بەڕێوەیان برد، بەاڵم بە پارەی خەڵکی ئێران! ڕەزاشا بۆ ئەوەی خەرج و  

ب قەرەبوو  بەست )کیلۆی مەخاریجی کارەکە  قەند و چاییەوە  بە  تایبەتی  ماڵیاتێکی  کاتەوە، 
 قڕانێک بە قەند و شەکرەوە و زیاد لەوەش بە چاییەوە(. 

شەهرڕەی لە سەردەمی   -ڕێگا ئاسن لە ڕاستیشدا پێش ڕەزاشا لە ئێران هەبوو و هێڵی تاران  
پاشماوەی خوار    ناسرەددین شای قاجاردا کێشرا، کە پەنجا ساڵێک پێش حوکمی ڕەزا شا بوو.

وخێچی ئەو هێڵەی تاران بۆ شەهرڕەی لە ناوچەی  "دولت آباد" ی نێوان ئەو دوو شارە، تا  
( دا، کە مامۆستای قوتابخانەی دەوڵەت  1966)  1345ئەم دواییانەش هەر مابوو و من لە ساڵی  

 ئاباد بووم، سەدان جار بەسەریدا پەڕیومەتەوە. 
ەزاشا بۆ هاوهەنگاویی لەگەڵ سەردەم، کاری کەمی لە بەاڵم با قسەیەکیش بۆ دز بکەین: ڕ

ئێراندا نەکرد و ئەگەر ئازادی کوژی  لە الیەک و زوڵم وزۆری سەر گەالنی دانیشتووی ئێران 
بە   ئێرانی کە  بکرێت. چەپی  لێوە  باسی  قارەمانێک  نەبوایە، دەکرا وەک  لە الیەکی دیکەوە 

ەق کردنەوەی دیارەدەکان بێت، بە شێوەیەکی  حیسابی باوەڕی مارکسیستی، دەبوایە دژ بە موتڵ
موتڵەق دژ بە هەردوو پەهلەوییەکە وەستا!  ئەو هەڵەیە خۆی یەک لەو هۆکارانە بوو کە مەال  
ئێران   چەپی  هەر  نەک  ئێستا  و  زاڵ کرد  سەرخەڵکدا  بە  ئەوی  جووجەڵەکانی  و  خومەینی 

 بەڵکوو هەموو ناوچەکە بەدەستیانەوە دەناڵێنن.   
 

 ٢/٢٠17/ ٢3شەممە،  پێنج  
 یادی هاڕۆڵد پینتر بەخێر بێت! 

گەلی  بەوەفای  دۆستێکی  بوو،  تا  بریتانیایی،  گەورەی  شانۆنووسی  و  نووسەر  پینتر  هاڕۆڵد 
دا بۆ دژایەتیکردن لەگەڵ سیاسەتی ڕەگەزپەرستانەی تورکیا    19٨٨کورد بوو و تەنانەت ساڵی  

ئەشکەنجە ئەو  هەروەها  زمانی کوردی،  بوونی  یاساخ  تووشی    و  تورکیا  لە  وا  ئازارەی  و 
کوردان دەهات ]و ئێستاش هەر دێت[، شانۆیەکی یەک پەردەیی نووسی کە ناوی "زمانی 
چیایی" بوو، و وابزانم تەرجەمەی کوردییش کرا. شانۆنامەکە، دوای ئەوە نووسرا کە پینتر  

ردیان بە  لەگەڵ ئارتۆر میللری ئەمریکیدا سەفەرێکی تورکیایان کرد و دۆخی شپرزەی کو
 چاو بینی.  
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ساڵی   دەکردەوە،   199٨لەبیرمە،  باڵو  گۆرانی"م  "کەشکؤڵەشێعرێکی کوردی  کتێبی  کاتێ 
ناشری کتێبەکە پەیوەندی پێوە گرت بۆ ئەوەی یەک دوو دێڕ لە ناساندنی کتێبەکەدا بنووسێت 

تێبە و لە سەر ڕووبەرگی کتێبەکە دابنرێت. هارۆڵد پینتر موافەقەتی کرد و نووسی: "ئەم ک
ڕازاوە و پسپۆڕانەیە لە ئەدەبیاتی جیهانیدا شوێنێکی گرنگی بۆ شیعری کوردی دابین کردووە" 
کەسی  هەمان  ڕۆژێکیان  نووسرا.  ڕووبەرگەکە  لەسەر  کوردی  و  ئینگلیزی  بە  دواتر  کە 
پەیوەندیکار بە تەلەفون قسەی لەگەڵ دەکرد، گوێم لێبوو گوتی "خۆت دەزانی من تا سەر 

ەو "لەگەڵ بوون"ە  کورد بە گشتی و کوردی باکوور بە تایبەتی دەگرتەوە لەبەر لەگەڵتانم". ئ
ئەوەی کەسەکە ئەودەم بەرپرسێکی کاروباری پ ک ک بوو لە لەندەن و تەنیا ئەوان بوون کە  

 پەیوەندییان بەو کەسایەتییە جیهانییانەوە دەگرت.  
ن پیشان نەداوە کە خەڵکانی باش کوردی ڕۆژهەاڵت و باشوور تا ئێستا ئەو توانایەیان لە خۆیا

و ناوبەدەرەوەی بێگانە لەخۆیان نزیک بکەنەوە، یان ئەگەر لە شوێنی دیکە کردبێتیان، من لێرە  
لە لەندەن، لەو سااڵنەدا کە خەریکی ئەو کارانە بووم، نەمبینیوە. بە پێچەوانە، بینیومە ئەگەر 

نە و تێکیان داوە! من ئەوەم لە ماوەی  پەیوەندییەکی گرنگ هاتبێتە سەر ڕێگەشیان، پچڕاندوویا
سێ ساڵ کارکردنم لە مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردی و هەروەها ئەندامیەتی و سەروکایەتی  
دەستەی بەڕێوەبەرایەتی بنکەی زانیاریی کوردی و ئەندامیەتی ئەنجومەنی خانووبەری کوردی  

وێنانە، بەتایبەت  کە سێ ڕێکخراوەی گرنگی کوردی لە لەندەنن، هەست پێکردووە. لەو ش
مەڵبەند و بنکە، شەڕە پەڕۆ و دژبەرایەتی حزبی واتە کێشەی ناو حزبە کوردییەکان ئامانجی 

 یەکەم بوو، ئەوەی کە لە کوولەکەی تەڕیشدا باسی نەدەکرا ئەو پەیوەندییە گرنگانە بوو. 
پشتە سەری کەسێک   لە  بکەم یان  تاوانبار  بەو قسانە کەسێک  نامەوێت  بکەم من  بەدگۆیی 

لەبەرئەوەی خۆیشم بەشێک بووم لە بەدەنەی ڕێکخراوەکان و ئەگەر حیسابی تاوانباری بێت، 
ونایانزانین،   ڕانەهاتووین  کارانە  ئەو  بۆ  ئێمە  ئەوەیە  من  قسەی  تاوانبارەکانم.  لە  یەک  منیش 

ن باوەشێکی  ناشمانەوێت فێریان بین یان خۆمان بە کەم دەزانین و بۆی ناچین، دەنا ئوروپاییەکا
گەلێک ئاواڵەیان هەیە بۆ هاوکاری و یارمەتی گەالنی جیهان. کوردەکانی باکوور، بەتایبەت 
 الیەنگرانی پ ک ک گەلێک زیاتر لە ئێمە بایەخ بەو پەیوەندییانە دەدەن و تێیدا سەرکوتووشن. 

    ٢٠17/ ٢/ ٢5شەممە      5بەشی  
 مەترسن! 

ووە. ئاگادار نیم چەندە پێشوازیی لێکرابێت  دوێشەو لە سلێمانی کۆنسێرتێکی ڕۆک بەڕێوە چ
و چەندە بەدڵی الوانی شارەکە بووبێت، بەاڵم خۆی لەخۆیدا، هەواڵێکی خۆشە و پێمان دەڵێ 
کەسانێک هەن بیر لە هەژاریی مۆسیقاکەمان بکەنەوە و هەوڵ بدەن لە زەلی فۆلکلۆر دەریبهێننە 
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ی مۆسیقای کوردی، گۆرانیی دەیان جار دەرەوە. ئەوانەی وا بە ناوی پشتگیری لە ڕەسەنایەت
دووپات کراوی کۆن جارێکی دیکەش دووپات دەکەنەوە و ناهێڵن هونەری مۆسیقامان لە 

 قابغی بەرتەنگی فۆلکۆر بێتە دەرەوە، لەبەرانبەر مێژوودا بەرپرسن.  
توانایەکی   و  چوارچێوەدار  ڕادەیەکی  هەڵپەڕکێ،  چ  و  مۆسیقا  چ  بێت،  شیعر  چ  فۆلکۆر 

تا    بەربەست بێت  ئازاد  دەبێ  و  ناناسێت  ڕادە  و  سنوور  هونەر  لەکاتێکدا  هەیە؛  کراوی 
ئەو  ئێمە  بشکێنێت.  تێک  چوارچێوە  و  قاڵب  و  بڕوات  و  بفڕێت  دەتوانێت  هەرکوێیەک 
ئەزموونەمان لە شیعردا کرد و گۆران و شێرکۆبێکەس و عەبدوڵاڵ پەشێو و لەتیف هەڵمەت  

ێ ئەوەی خانی و نالی و مەولەویمان بفەوتێن یان ڕێگایان  و سوارە لەناوماندا سەریان هەڵدا، ب
کوێر بێتەوە، یان بەرگری لە شاعیرانی وەک هەژار و هێمن و هێدی بکات و نەهێڵێت هاوکات 
و هاوهەنگاو لەگەڵ نوێخوازەکان بڕۆنە پێشەوە. لە عەینی کاتدا، دەستەیەک شیعری کالسیکیان  

بێ سەروا و تەنانەت بێ کێشیان دەگوت و هاوشانی    دەهۆنییەوە و دەستەیەکی تر شیعری نوێی
ئەو  پێشەوە.  و  سەرەوە  بردە  گەلەکەمانی  هونەری  پێکەوە،  هەردوکیان  هاوهەنگاویی  و 
نەریتییەکانمان   هونەرە  بکرێت،   کوردیشدا  هەڵپەڕکێی  و  مۆسیقا  لە  ئەگەر  نوێکردنەوەیە 

ە زۆری بەبەرەوەیە و جێگەی  نافەوتێن و تووشی نشوست نابن. مۆسیقای ئێمە بۆ نوێکردنەو
 ترس نییە.  

دزەیی   هۆمەر  زۆر  دەتوانین  باشی  بە  چەندە  دەریدەخات  شەستەکان  "جاز"ی  ئەزموونی 
دیکەشمان هەبێت 'قزکاڵی لێو ئاڵی' ی تازەمان بە پۆپ و ڕۆک بۆ بڵێن و بە ڕاپ گوتن بچنە 

سین کە حەسەن زیرەک و ناو "باخچەی پاشا"وە! با لێبگەڕێین ئەوان سەرهەڵبدەن و لەوە نەتر
عەلی مەردان و محەممەد عارف و کێمنەیی جێگە وپێگەیان لە ناوخەڵکدا لە دەست بچێت. 

 ئەوان هەر دەمێنن و ڕێزی زیاتریشیان لێ دەگیرێت.  
عەینی شت بۆ هەڵپەڕکێشە. ئێمە بۆ دەبێ لە سامبا و ساڵسا بترسین؟ الوەکانمان سااڵنێکی  

ن بەاڵم لە هۆڵی دانسی ئێرانی و تورکیدا! ئەی بۆ نەهێڵین لە  زۆرە بەو هەوایانە سەما دەکە
هؤڵێکی خۆماڵیی کوردەواریدا ئەو کارە بکەن؟ هەڵپەڕکێی نەریتیی کوردی دارێکی ڕیشە 
داکوتیوە و بەو بایانە نە دەلەرزێت و نە دەکەوێت؛ تۆ بڵێی ئەگەر  هەردوالمان پێکەوە هەبێت 

 دا ببارێن؟ عاسمان بڕووخێت و ئەستێرە بەسەرمان
 

 ٢٠17/ ٢/ ٢7دووشەممە  
 حەوت سین"ی ئۆباما و "چوار سین"ی ترامپ! "
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ئوباما چەند ساڵێک بوو بە ڕەسمی ئێرانییەکان، سفرەی حەوت سینی لە کاخی سپی ڕادەخست.  
وەباڵ بە ئەستۆی ئەوانەی وا دەیانگوت "گوایە" خۆی شیعەی دوازدە ئیمامییە و بە دزییەوە  

ساڵێک سفرەی حەزرەتی زەهرا و حەزرەتی حوسەین ڕادەخات و کاتی لە ماڵەوەش هەموو  
 نوێژکردنیش، دەست ناگرێت و وەک خەڵکانی شیعە دەستی بەردەداتەوە! 

  
کاتێ   ئۆبامایە،  دژی  زۆر  تڕامپ، کە  "گوایە"،   هەواڵنێریی  دەزگای  هەواڵی  گوێرەی  بە 

واڵتی ئیسالمی ڕیز    گەیشتۆتە دەسەاڵت گوتوویەتی لە جیاتی سفرەی حەوت سین، حەوت
سفرە   لە  باشترە  ئەمریکا  بەرژەوەندیی  بۆ  ئەوە  دەخەمەوە،  دووریان  ئەمریکا  لە  و  دەکەم 
دوژمنی   واڵتانی  لیستەی  خستۆتە  سووریای  و  سوودان  و  سۆمال  ناوی  ئینجا  ڕاخستن! 
  ئەمریکاەوە. "گوایە" بەتەمابووە سعوودیاشیان بخاتە پاڵ، کە وەزارەتی دیفاع و بازرگانی و 

 نەوت هاواریان بەرز بۆتەوە ئامان، نەکەی، ماڵمان وێران دەبێت! 
دەزگای هەواڵنێریی "گوایە" لە زمان خەڵکانی نزیک بە ترامپەوە گوتوویەتی، ترامپ ئێستا  
کەوتۆتە ژێر گوشارێکی زۆرەوە کە ئێران و عیراق لە لیستەکە دەر بهاوێت و ڕاوێژکارەکانی  

نەوە، ئەوانیش  ناوی ئەم واڵتانەی خوارەوەیان داوەتێ بۆ  ڕاسپاردووە چارەسەرێکی بۆ بدۆز
ئەوەی چواریان لێ هەڵبژێرێت و نەهێڵێت حەوت سینەکەی ناتەواو بێت: سینگاپور، سێنێگاڵ،  
هێشتا   عەزیز"  "ئیسالمی  ئەوەیە  سپی  گەورەی کاخی  کێشەی  ئێستا  سییەرالێئۆن.  و  سیشێڵ 

تانە  بکاتە موسوڵمان و ترامپ واهەیە بە هاسانی  بەتەواوەتی نەیتوانیوە سەرجەم خەڵکی ئەو واڵ
 بۆی نەکرێت بە ناوی واڵتانی موسوڵمان بیانقەبڵێنێت! 

 
 3/٢٠17/ 1چوارشەممە،  

شیعرە ناسراوەکەی نەمر سەیفولقوزاتی قازیم وەبیر هاتەوە کاتێ هەواڵی چاوپێکەوتنی ئەمڕۆی 
ڕۆحانی سەرەک کۆماری ئێران و ئەردۆغان سەرەک کۆماری تورکیا لە ئیسالم ئابادم گوێ  
و   سووریا  ارضی'  'تمامیت  تێکچوونی  بە  دژ  "ئێران  گوتوویەتی:  ڕۆحانی  ئەوەی  و  لێبوو 

 ە ڕووی قسە لە هەردوو ئەو واڵتانەدا لە کورد نەبێت لە کەس نییە: عیراقە"؛ ئاشکرای
    "...مەغبوونی هەر موعامەلە، مەحکوومی هەرکەسێک 

 شاهان بە مەحوی ئێمە دەبەستن گرێ و گرەو..."              
هەڕەشە تاقە دیاردەی هاوبەش لە سیاسەتی تورکیا و ئێران، داپڵۆسینی کوردە. بەاڵم کورد بەو  

سەربەخۆیی  و  ئازادی  بۆ  خۆی  خەباتی  دەبەنگ  دوو  قسەی  بە  و  ڕاهاتووە  وگوڕەشانە 
 ناوەستێنێت:
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    "شەرتە کردوومە دەگەڵ دایکی وەتەن، یا دەمرم 
وەردەگرم"                                گەلم  فەوتاوی  حەقی  دوژمن  لە   یان 

 )مامۆستا هێدی( 
 

 ٢٠17/ ٢/3پێنج شەممە،  
وەرگێڕاوی کوردیی چیرۆکی "میرنامە"ی "جان دۆست"م خوێندەوە و چێژم لێ بینی. جان  
دۆست کوردە بەاڵم بە زمانی عەرەبی دەنووسێت. میرنامە چەند شانۆی یەک لە دوای یەکن  
دۆست خۆی  جان  نەمدەزانی  خانی.  ئەحمەدی  )یان کووژران(ی  مردن  بەکاتی  سەبارەت 

پەڕەی فەیسبووکەکەی بە هەواڵی ئەوەم زانی و هەروەها خەڵکی "کۆبانێ" بێت. لە سەر ال
نووسیوە. کتێبەکەی  "مەهاباد" و "کۆبانی"  بە ناوی   تێگەیشتم کە دوو چیرۆکی دیکەشی 

 کۆبانی تەرجەمەی کوردیش کراوە.  
لە سەر هەمان الپەڕەی فەیسبووکی ڕێزدار جان دۆست، وێنەیەک لە دەستخەت و ئیمزا و 

دانراوە. لەوێدا پێشەوا، بە ڕەسمی مەال و مامۆستایانی کورد، بە    ممەدمۆری پێشەوا قازی محە
عەرەبی نووسیویەتی: "شایەدەکان الی من سەبارەت بەوەی وا ]لێرەدا[ نووسراوە، شایەدییان  
دا. منی بچووک، محمد قاضی". ئەوە دەبێ پشتڕاست کردنەوەی پەیمانێکی کۆمەاڵیەتی، یان  

بووبێت. بازرگانی  لە    مامەڵەیەکی  محمد".   علی  "صل  لە  بریتییە  مۆرەکەش  نووسراوەی 
ڕابردوودا باو بوو خەڵکانێک کە دەیاندا مۆریان بۆ هەڵکەنن، ئایەتێکی قورئان یان حەدیس  
تێدا  خۆیانی  ناوی  کە  دەنووسی،  مۆرەکە  لەسەر  عەرەبییان  دۆعایەکی  یان  ڕیوایەت  یان 

بێ تێدا  ناوەکە  واتای  بە  ئاماژەیەکی  یان  پەیوەندییە، گونجابێت  ئاڵقەی  ئەو  لێرەدا  ت؛ 
 وشەی"محمد"ە کە ناوی پێغەمبەری ئیسالم و ناوی پێشەوا خۆیشیەتی.  

Jan Dost 

15 January [2017]  

Diyariya êvarê: Imze û Mohra a Qazî Mihemed  

 1947هدية المساء: توقيع وخاتم موالي الشهيد قاضي محمد رئيس جمهورية كردستان )
 

https://www.facebook.com/JanDost1966?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134164163366731&set=a.195596633890160.43152.100003194742118&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134164163366731&set=a.195596633890160.43152.100003194742118&type=3
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 ٢٠17/ 3/ 3هەینی،  
شنگاڵ   لە  ڕۆژئاوا  شەڕڤانانی  و  پێشمەرگە  ڕابردووی  ڕۆژی  پێکدادانی  هەواڵی  بیستنی  بە 
تاساوم. لە خوو وخدەی کوێستانیی و ڕوانگەی موتڵەق بینی کورد زۆر نیگەرانم شەڕەکە  
درێژە پێبدەن، ئەگەریش بیوەستێنن سەرلەنوێ هەڵیگیرسێننەوە، بە تایبەت کە دەستی الوەکیش  

 ەمان دەدات.  لە کاردایە و دن
ڕاست لەو بارودۆخە ناسکەدا بوو کە لە سەر ماڵپەڕی هەڵوێست چاوم بە وتارێک کەوت  

تا    135٨"ئەو پێشمەرگە ژنانەی کە لە ریزەکانی کۆمەڵە لە ساڵەکانی  لەژێر ئەم سەردێڕەدا:  
پێشمەرگەی ژن ڕاگەیێنرابوو. ئەو هەواڵە   137گیانیان بەخت کردووە". لەوێدا ناوی    1395

بۆ من جێگەی خەفەتێکی گەورە بوو، بەاڵم خەفەتی گەورەتر ئەو ڕاگەیێنراوە بوو کە نزیکەی  
گریسی ناوخۆیی و پێکدادان لەگەڵ حزبی دیموکراتدا  کەسە لە شەڕی ن 137کەس لەو  1٠

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134164163366731&set=a.195596633890160.43152.100003194742118&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134164163366731&set=a.195596633890160.43152.100003194742118&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1134164163366731&set=a.195596633890160.43152.100003194742118&type=3


 یادداشت  273
  

 

 

حزبی   دڵنیام  بەاڵم  نەکەوتووە  بەرچاو  دیکە  الیەنەکەی  لە  ئەوتۆم  ئامارێکی  کووژرابوون. 
دیموکراتیش ژمارەی گیان بەختکراوانی ژنی لەو شەڕە چەپەڵەدا دەبێ لە دەوروبەری هەر  

 ئەو ژمارەیە بێت، کەمتر یان زیاتر. 
بەرەی شەڕ!  بە گوێرەی مەنتی ژنانی کووژراوی هەردوو  ئاماری  قێکی ساکار، ئەگەر ئەوە 

بووبێت، دەبێ ژمارەی کووژراوانی پیاو بە چەند قاتی ئەوان بزانین؛ شەرمەزاری لەوە زیاتریش  
 بۆ 'پێشەنگانی گەل' هەیە؟  

بە  میللەتی لە گوێی گادا خەوتوو الی وابوو ئەو دەرسە پڕ ئێش وئازارە ببێتە هۆی ئەوەی حز
چەکدارەکانی کورد هێڵێکی سووریان بۆ شەڕی براکوژی کێشابێت و چیتر تێپەڕی نەکەن.  
بەاڵم ئەوان عومرێک شەڕی یەکتریان کردووە و پێی ڕاهاتوون، تەرکی عادەتیش نەخۆشی  
دێنێت، جا مانگی ڕابردوو پێکدادانێک لە نێوان هێزی چەکداری پ ک ک و پارتی دیموکراتی  

ڕوویدا   ترسی   13و  کوردستاندا  لە  هەردووالیان  گەرچی  کووژران،  هەردووال  لە  کەس 
کارێکی بێ سوود   -تووڕەیی خەڵک سەرپۆشیان نایە سەر و ڕاستییەکەیان لە خەڵک شاردەوە

پەممۆکان  پاڵەوان  و  هەڵداوە  سەری  شنگاڵەوە  لە  ئاگر  بڵێسەی  هەرئێستا  ئەوەی  لەبەر 
 هەردووال بە خەڵک و نیشتمان!  ڕووبەڕووی یەک وەستاونەتەوە. ئافەرەم بۆ وەفای

بە داخەوە، ئەگەر چاوەڕێ بین ئەو باخە دۆزەخییە گوڵی سووری زیاتریش لە خوێنی الوانی 
 کورد بەرهەم بێنێت، کارێکی ناماقووڵمان نەکردووە. 

 
 ٢٠17/ 7/3سێ شەممە، 

هەواڵێکم خوێندەوە سەبارەت بە کوردانی دانیشتووی سوودان. بەو چەشنەی لە هەواڵەکەدا 
هەزار کەس لە سوودان هەبن کە بە ڕەچەڵەک کوردن! ئێستا    1٠٠تا    ٨٠باس کرابوو، دەبێ  

دوای لوبنان و ئیسرائیل و قازاخستان و ئازەربایجانی باکووری، دەبێ سوودانیش لە لیستەی  
تێدا فەوتاو" یان "تیانەی توانەوەی کورد" زیاد بکەین. سەری پەتەکە بگرە و  واڵتانی "کورد 

 بچۆ بۆمیسر و پاکستان و ئەفغانستان و تەنانەت بۆ ئاڵبانیا و هۆنگاریاش! 
 ئەو تووی هەرێزە بە کێ کۆدەبێتەوە؟  

 بە کەیانێکی نەتەوەیی! جوولەکە لە ئێمە پەرش و باڵوتر بوون و توانییان کۆی بکەنەوە.  
 ئەو کەیانە چۆن دادەمەزرێت؟ 

 بە دڵنیایی شەڕی شنگال وەدیهێنەری نابێت! 
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    3/٢٠17/ ٨چوار شەممە،  
بە   دەوڵەتییەکان  و  فەرمی  سەرچاوە  ڕۆژئاوادا،  واڵتانی  لە  بوو.  ژن  جیهانی  ڕۆژی  ئەمڕۆ 
نیونیگایەک بە سەر هەواڵی ڕووداوەکانی ئەو ڕۆژەدا تێدەپەڕن و دەڕۆن. هۆکاری سەرەکی 
مەسەلەکە سیاسی بوونیەتی و گرنگی پێدانی لە الیەن ڕێکخراوە چەپ و فێمینیستییەکانەوە، 

 ێکی ڕۆژئاوا خۆشی لە چارەیان نایەت.  کە هیچ حکوومەت
بەاڵم هۆکارێکی دیکەش هەیە و نابێ سەرنجی نەدرێتێ. ئەویش ئەوەیە ڕۆژی ژن هێشتا  
نەبۆتە 'مارکێت' و بازاڕی کڕین و فرۆشتنی دیاری و پێشکەشی! سەیرێکی ڕۆژی ڤالنتاین و 

ا ملیار گوڵ و چۆکلێت ڕۆژی دایک و ڕۆژی باوک بکەن، بزانن لە ماوەی ئەو ڕۆژانەدا چەندەه
و شتومەکی پەیوەندیدار و بێ پەیوەندیی ئەو ڕووداوە مێژووییە بە خەڵک دەفرۆشرێت، ئیتر 
ئیستر )پاک( هەر مەکەن کە تێیاندا عیسای هەژار ناوی لە کوولەکەی   باسی کریسمەس و 

بەاڵم   تەڕیشدا نابرێت و بایەخی ئەو هێلکە چۆکلێتییەی پێ نادرێت کە بۆ مندااڵنی دەکڕن،
بەحری دیاری کڕین لە هەموو دووکان و شەقامێکدا مڵق ئەدات! لە ڕۆژئاوا هەموو شتێک 

 کاالیە و نرخەکەی لە بازاڕدا دیاری دەکرێت.  
ڕۆژی   کە  بین  خۆشحاڵ  گەلێک  سیاسی  ٨دەبێ  و  شۆڕشگێڕانە  بایەخە  مارس  -ی 

 ۆمەاڵیەتییەکەی پارێزراوە و هێشتا نەبۆتە کاال! ک
 

   ٢٠17/ 9/3پێنج شەممە،  
'عەبدولکەریم سروش' زانای ئایینیی ئێران، کە ئێستا لە دەرەوەی واڵت دەژی، ماوەیەکە لە 
ئیسالم ڕاساوەتە سەر پێ و گوایە دەڵێ مەوالنای ڕۆمی )سەدەی شەشەمی زایێنی( ئایینێکی  
  جیاواز لە ئیسالمی هێناوەتە گۆڕێ، بەاڵم خەڵک لێی تێنەگەیشتوون و ئەویش لە ترسان نەیوێرا 

 ئاشکرای بکات.  ئەوەی خوارەوە یەک لە بۆچوونەکانی دیکەیەتی: 
"وەحی ئەنبیا خەونن و دەبێ تەفسیر )خوابگوزاری( بکرێن... قورئان حاسڵی ئەو خەونانەیە  
وا پێغەمبەری ئیسالم بینیویەتی؛ زمانی قورئان و زمانی وەحی زمانی خەونن، زمانی بێداری  

 بەهەشت و جەهەننەمی دەکێشێتەوە، لە خەونیدا بینیویەتی". نین؛ ئەو وێنەیەش کە پێغەمبەر لە  
ماوەی   کەریم!  مەال  بەاڵم   4٠ئافەریم  لێدا،  مەشهەد  و  قوم  مامۆستاکانی  بۆ  زوڕنات  ساڵ 

بیالمانێ هینیان بە کاڵوت نەپێوا، ئێستاش بەڵکوو ئایینێکی نوێ بهێنی و خەڵکانی وەک خۆت 
ەکی وەک شق القمریشت پیشانی خەڵک بدایە، بە دەورتەوە کۆبکەیەوە، خۆ ئەگەر مۆجزەی

ئێرانیی   ئوپۆزیسیۆنی  جەماعەتی  سەرجەم  لە  سرووشی'  'ئۆممەتی  ژمارەی  شەوێک  بە  ئیتر 
 دانیشتووی دەرەوەی واڵت زیاتر دەبوو! 



 یادداشت  275
  

 

 

 3/٢٠17/ 13دووشەممە،     7بەشی  
 شیعرێکی باڵو نەکراوە 

 من دانە خال میشمارم، تسبیح بە صوفیان گذارید! 
شێخ  ئەوە   بەیازەی  ئەو  هەمان  لە  هادی".  "مەال  یان  "هادی"  ناوی  بە  شاعیرێکە  شیعری 

عەبدولموئمینی مەردۆخیدا چاوم پێی کەوت، کە لە کتێبخانەی بریتانیا لە لەندەن پارێزراوە و 
 ( لەبەر ئەو نووسراوەتەوە.BL.MS.OR.6444"کەشکۆڵە شیعرێکی کوردی گۆرانی" )

ی و فارسیی شاعیرانی ناوچەی ئەردەاڵن و گۆرانە و بەم  سەرجەم بەیازەکە  شیعری کورد
پێیە، دەبێ "هادی"ش کوردێکی خەڵکی هەمان ناوچە بووبێت. ئەگەری زۆر الی من ئەوەیە  
هادی ناسناوی شیعریی مەالیەکی بنەماڵەی مەردۆخی، یان مامۆستا، فەقێ و موستەعیددێکی 

ساڵێک    ٢٢٠کەش، دەبێ هادی الی کەم  ئەوان بووبێت. بە حیسابی ساڵی نووسرانەوەی بەیازە
 پێش ئێستا ژیابێت.  

سەد بریا کتێبی "مشاهیر کرد"ی بابامەردۆخ ڕۆحانی یان مێژووەکانی ئەدەبی کوردی، جگە  
لە پێرست، ئیندێکسی ناوەکانیشیان بۆ پێک بهاتایە بۆ ئەوەی لە کاتی وادا یارمەتیدەری خوێنەر  

 بن و بتوانرێت سۆراغی ناوی کەسانیان لێبکرێت.  
ڕە مرخە  بەو  شاعیرەکەی  و  جوانە  گەلێک  هەبن.  شیعرێکی  دیکەشی  شیعری  دەبێ  وانەوە 

و  بیهودە  دوا)د(،  و  دل  درد  سمند)س(،  سم  بکەن:  پیتەکان  دەروونیی  مۆسیقای  سەیری 
طبیب)ب(، خبر خود و بیخبر)خ(.  بەاڵم 'هادی' کێیە؟ تۆ بڵێی کەس نەبێت سەری هەوداکە  

 بدۆزێتەوە؟ ئەوە شیعرەکەیە: 
 پارید یاران، اگرم عزیز دارید / نعشم چو بە خاک میس

 عطر کفنم ز خاک راهش / از جای سم سمندش آرید 
 درد دل من دوا ندارد / بیهودە طبیب را میارید 

 من دانە خال میشمارم / تسبیح بە صوفیان گذارید 
 "هادی" خبری ز خود ندارد / ای بیخبران، خبر ندارید! 

 
 3/٢٠17/ 14سێ شەممە،  

وا نەورۆز و چوارشەممە سووری و سێزدەبەدەری ئێرانی دەگاتێ. هەندێک کورد لە باشووری  
و   چوارشەممەسووری  خەریکن  و  ئێرانییەکان  دوای  کەوتوونەتە  هەڵەداوان  بە  واڵت 
ئێستامان ببەستنەوە بە  سێزدەبەدەر و تەنانەت جەژنی شەوی یەڵدا بکەنە نەریتی کوردی و 

نی سێ هەزارساڵ پێشەوە، بۆچی؟ لەبەر ئەوەی خۆیان ناناسن و  کلکی زەڕدەشت و ئارییەکا
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وەک ئەوەی    -مێژوو ناخوێننەوە. بۆ ئەوان سووک و ساناتر ئەوەیە پێ بنێنە جێ پێی ئێرانییەکان 
ئێمە میللەت نەبین و لە سیاسەت و هەمووشتێکی دیکەی ژیاندا لێدەگەڕێین ئێرانییەکان لێمان  

 ە بڵێین 'بە گوێی مامۆستا'!  ببن بە مەڵاڵ و ئێمەش وەک قڕڕ
ئێوە ئەگەر بە ڕاستی دەتانەوێ مێژووی کۆن زیندوو بکەنەوە بۆچی لە جیاتی چوارشەممە  
سووریی ئەوان ڕێز لە "چوارشەممە کوڵە"ی خوشک وبرا ئێزدییەکانمان ناگرن کە چەند هەزار 

و گەیاندوویانەتە   ساڵە لەژێر ئەو هەموو گوشار و کوشتوبڕەی خۆیی و بێگانەدا پاراستوویانە
ئەمڕۆ؟ چوارشەممەی بێگانە جوانە و هی خۆمان دزێو؟ ئەوە یاری مندااڵنە یان چارەنووسی 
میللەتێک؟  تەلەفیزیۆنە کوردییەکان بۆچی یاری بە کەیانی گەل و فەرهەنگی خەڵک دەکەن؟ 
گەورەیی   بۆچی  دەکەن؟  دروست  بۆ  تەزویرمان  مێژووی  بۆچی  هەڵدەبەستن؟  درۆ  بۆچی 

ئەویش بێگانەیەک کە دەیەوێت لە ناو خۆیاندا    -لە السایی کردنەوەی بێگاناندا دەبینن   کورد
بمانتوێنێتەوە و کۆنسولەکەیان لە هەولێر دووساڵ پێش ئێستا قەندی شکاند و فەرمووی کوردی  

 هەر زمان نییە!  
 

 ٢٠17/ 3/ 15چوار شەممە،  
مانگەدا، چوار جەژنی نەورۆز لە ی ئەم    ٢4تا    15بە گوێرەی زانیاریی من، تەنیا لە نێوان  

چوار شوێنی جیاوازی لەندەن بەڕێوە دەبرێت! دوور نییە چەندی دیکەش هەن کە من پێم  
 نەزانیون.  

ئایا دابەش کردنی خەڵک بە سەر چوار هۆڵ و چوار شوێنی یەک شاردا، خزمەتە بە کورد و 
 زیندوو ڕاگرتنی مێژووەکەیەتی؟  

کەیفی خۆتانە، هاوکاریی یەکتریش ناکەن قەیدی ناکات،   ئێوە حزبن، گرووپن، هەرچی هەن،
 بەاڵم بۆچی  ڕقەبەرایەتی یەکتر دەکەن و یەکتر دەپووچێننەوە؟ 

 
 ٢٠17/ 3/ 16پێنج شەممە  

ئێران و عیراق و ئاسیا و ئەفریقای ناوێت، لە هەرکوێیەک ئیسالمی عەزیز دەسەاڵتی سەند، 
ەڵدەهێنرێتەوە! فەرموون، کێشەی سیاسی و  ڕاست لەو شوێنەدا یەکەم هەنگاو دژ بە ژنان ه

ئابووری لە ئەفغانستان کەمن، وا سەرەک کۆماری نوێی واڵتەکە،  راست هەڵیکوتاوەتە سەر  
جل وبەرگی قوتابخانەی کچان! کا غەنی گوایە فەرموویەتی ئەو ڕەنگی شین و بۆرەی وا  

کەکەدا یەک ناگرێتەوە  بۆ بەرگی قوتابخانەی کچان پێشنیار کراوە لەگەڵ داب ونەریتی خەڵ
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لەبەر ئەوەی  کچان هەر لە قەدیمەوە بەرگی ڕەشیان پۆشیوە یان چارشێوی سپییان بەسەردا  
 داوە، کەوابوو فەرموون بگەڕێنەوە سەردەمی پێش زاهیرشا؛ بۆ پێشەوە چوون کفرە.  

 خبردار! عقب گرد! چاوی خۆت و ڕووی باوکت چەرمگ! 
 

 ٢٠17/ 3/   ٢٠دووشەممە     ٨بەشی  
 ی مارچ، ڕۆژی جیهانیی شادی و خۆشی    ٢٠

ئەمڕۆ لە الیەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بە ڕۆژی شادی جیهانی دانراوە. یووئێن  
ئەگەر بۆی نەکرابێت هەموو ڕۆژێکی گەالن بکاتە ڕۆژی شادی و دڵخۆشی و تەبایی، وا 

 ساڵ ڕۆژی شادی بێت! الیکەم  لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەوە دەیەوێت یەک ڕۆژی 
بە هەڵکەوت و بە حیسابی سەعاتی گۆڕانی ساڵی هەتاوی، ئەمساڵ لە ڕۆژژمێری ئێرانییەکاندا  

ی مانگی ماڕچ، گەرچی یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێ هەر   ٢٠نوێ بوونەوەی ساڵیش کەوتۆتە  
 ەمی مانگ واتە سبەینێیە. بەم پێیە، ڕۆژی نەورۆز و ڕۆژی شادی کەوتوونەتە یەک. ٢1

گ خەڵکەکەیان  بە  دڵخۆشبوونی  بۆ  جیهان  واڵتانی  یەکەم  سی،  بی  بی  ڕاگەیاندنی  وێرەی 
واڵتانی سکاندیناویا و بە گشتی ڕۆژئاوای جیهانە و واڵتانی ئێمەمانان، وەک زۆر شتی چاکی  

ی هەیە، عەجەم دەبێ شوکرانە بژێربن    1٠5دیکە، کەوتوونەتە کۆتاییەکانی لیستە! ئێران پلەی  
ی کۆتایی،  179نەکەوتۆتە پلەی    ال و مانگی محەڕڕەم و سەفەر و ڕەمەزاندا مە  لە ژێر سایەی 

 کە گوایە هی لیبیایە! 
ئەو ڕۆژی شادییە بۆ کورد لە زۆرێک لە گەالنی دیکەی جیهان پێویستترە. ئێمە ڕۆژی خەم 
و خەفەتمان گەلێک زۆرە، هیچ نەبێت با ئەمڕۆ دڵشاد بین. بەاڵم  بە داخەوە کوردستان لەو 
ئامارە فەرمییانەدا  حزووری نییە، گەلێک کە هەر پەلێکی بەدەست واڵتێکەوەیە، لەگەڵ یەکیان 

، ئەڕەستوو و جالینووسیش نازانن  17٠و    15٠و    1٠٠و لەگەڵ ئەوانیتردا پلەی    5٠دەبێتە پلەی  
 کورد لە کوێی جەدوەلەکە وەستاوە!

 
 3/٢٠17/ ٢1سێ شەممە،  

نەورۆزە،   تازەیە  ساڵی  ڕۆژی  بە ئەمڕۆ  و  خۆشی  بە  کوردە  کۆنی  جەژنێکی   / هاتەوە 
 "هات"ەوە... 

واهەیە زۆرکەس نەزانن "هاتەوە" و بە"هات"ە وە، کە پیرەمێردی نەمر جیناسی لێ پێکهێناون،  
دوو واتای جیاوازیان هەیە. "هاتەوە"ی یەکەم هەمان واتای ساکاری هاتنەوە و گەڕانەوەی  
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تای هات و بەخت و ئیقباڵە و شاعیر گوتوویەتی هەیە، لەکاتێکدا  "هات"ی دووهەم  بە وا
 نەورۆزی کورد بە 'هات'ەوە هاتەوە ناومان.

هەرچۆنێک بێت، هیوای منیش وەک هەموو کوردێکی دیکە ئەوەیە ئەمساڵ نەورۆز بە 'هات'ەوە 
با ئەمساڵ  تێکردوون  ساڵە ئەو 'هات'ە ڕووی  ناو کورد. گەالنی دراوسێ سەدان  هاتبێتەوە 

 بێت و هیچ نەبێت، ئااڵکەمان لە سەر قەاڵی کەرکووک شەکاوە بمێنێت!  'هات'ی ئێمە 
 

 ٢٠17/ 3/ ٢٢چوار شەممە،  
سااڵن! بەاڵم هەواڵی ناخۆشی    73ئەمڕۆ ساڵوەەگەڕی لەدایکبوونی جەنابم بوو، تەشریفم بوومە  

بە  مەالکان  عەزیز"ی  "ئیسالمی  کردم.  تاڵ  لێ  ڕۆژەکەی  لەندەن  شاری  هێرشکارییەکەی 
ترومبیل و چەقۆ هێرشی کردە سەر خەڵکی بێتاوانی ناو جادە و لە نزیک پەڕلەمانی بریتانیا و  

کەسی کوشت و بریندار کرد. یەکیان ژنێکی هەژاری گەڕۆک بوو هاتبوو لەندەن ببینێت   ٢٠
و جوار وێنە هەڵبگرێت و بگەڕێتەوە واڵتی خۆی، بەاڵم ئیسالمی عەزیز خستیە چۆمەوە و  

پ ئێزدی و هاوڕێ لەگەڵ  تەنیا کچ و ژنی  ۆلیسێکی بێ چەک، کوشتی. 'عطوفت اسالمی' 
کلدانی نەگرتۆتەوە، بەڵکوو باڵی کێشاوەتە سەر ژنی مەسیحی سەر بردی وێست مینستریش. 
بوونی ئیسالم؛ چ گەورەیی و شانازییەک لەوە زیاتر دەبێت ژنێکی بێ  بەوە دەڵێن جیهانی 

سەیری بکەی! گوایە هێرشکارەکە "ڕیشن" بووە،    تاوان لەو سەر پردەوە بخەیە خوارەوە و
هەمان ئەو ڕیشانەی وا شیرکۆ بێکەس لە شیعرە جوانەکەیدا پەردەی لەسەر باوەڕیان الدا، 
دەست و پێوەندی ئەوانیش بێکار دانەنیشتن و کێلی قەبرەکەی شێرکۆیان لە ناوەڕاستی شاری 

زیندووان ناکات و لێناگەڕێ لە  سلێمانی ورد و خاش کرد. ئیسالمی عەزیز تەنیا شموولی  
قەبری   بە کێلی  بەڵکوو   پێشوازی خەڵک،  بێنە  بە گورزی ئاسن  نەکیر و مونکر  ناوقەبردا 
مامۆستاکانیان   دادراون،  دەرس  مەشهەد  و  قوم  لە  سلێمانی  ئەوانەی  ڕادەگات.  خەڵکیش 

  لەمێژساڵە خەریکی ئەو کارە 'پیرۆز'ەن لە ناو ئێران. 
 

 3/7٢٠1/ ٢3پێنج شەممە،  
 ناوی کورد لە شیعرێکی فارسیدا 

  1٢73  –  1٢٠7ی زایێنی( و مەولەوی بەڵخی ڕۆمی )941  –  ٨5٨ڕودەکی سەمەرقەندی )  
 ی زایێنی( 

پارچە شیعرێک هەیە کە تێیدا باس لە خەڵکی سێ شوێن دەکات، مەرو، ڕەی، ڕۆم، ئینجا 
ئایا هی ڕوود بە شوێندا دێنێت. شیعرەکە کێشەی لەسەرە  یان  ناوی کوردیشیان  بێت  ەکی 
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ساڵێک پێش و دوای یەکتر ژیاون، جا ئەگەری زیاتر ئەوەیە    3٠٠مەولەوی. ئەوە دوو شاعیرە  
شیعرەکە هی یەکەمیان واتە ڕوودەکی بێت بەاڵم بە گوێرەی ناوەرۆک، زیاتر لە هی مەولەوی 
 ڕۆمی دەچێت. شاعیر بە هاوردنی ناوی ئەو چوارە ویستوویەتی قیاسێک بکات و بڵێ باوەکوو

ئەو  ماڵیاندا دەبنەوە هەمان  ناو  بەاڵم لە گەڕانەوەی  بن،  هاوسەفەریش  پێکەوە  هەرچواریان 
پرسیویەتی   بۆچوونی خۆیشی،  بۆ سەلماندی  بزانین؛   نابێ وەک یەکیان  و  بوون  شتەی کە 

پارچەی کەتانی؟ هاوشانی  هاوریشم دەبێتە  عینوانی شیعرەکەی ڕوودەکی    کەی  کووتاڵی 
مرگ چنان خواجه نه  /    مرد مرادی، نه همانا که مرد  والحسن مرادی":ئەوەیە: "در رثای اب

ست خرد. شیعرەکەی مەولەویشی ئاوا دەست پێدەکات: "گفت کسی خواجە سنائی  کاری
 ست خرد".مرگ چنان خواجه نه کاری /بمرد

بە گوێرەی ئەوەی شاعیرانی کۆنی فارسی زمان قەت ددانی خێریان بە کورددا نەناوە و لە 
زوربەی ئەو شوێنانەدا کە ناوی کورد هاتبێت، وەک شوان و ڕەوەند و گوندی لە قەڵەم دراوە،  
لێرەشدا الم وانییە شاعیر ، چ ڕوودەکی بێت چ مەولەوی، ئێمەی بە هاوریشم دانابێت! تەنانەت  
سەعدی لە "حکایت طبیب و کرد" )بابی پێنجەمی بوستان(دا تەمسیلێک دروست دەکات لە  

نەز و  دێت  زانا  دوکتۆرەکە  و  چازان  نەزانە کە  کابرای  لەوێشدا کورد  چارەنووس.  و  ان 
نەخۆشیی ئەو چارەسەر بکات، بەاڵم خۆی دەمرێت و کابرای کورد چل ساڵ دوای ئەویش 
دەژی: "قضارا طبیب اندر آن شب بمرد / چهل سال بگذشت و زندە است کرد!"، کە من  

کورد   نەڵێ  "کەس  شیعری  بەشەی  ئەو  وایە  یۆنس  الم  نەمر  زیندووە"ی  کورد  مردووە، 
 ڕەئووف دڵداریش لەژێر کارتێکەریی ئەم فەردەی سەعدیدا بووە.

با لێرەدا ئەو معترضەیەش بڵێم: لە مێژووی سەدەکانی ناوەڕاستی ئێراندا گەلێک جار وشەی 
"کورد" چەمکێکی گشتی بووە بۆ شوان و مەڕدار نەک خەڵکێک کە زمانی ئاخافتنیان کوردی  

 ئەوە شیعرەکەی ڕوودەکی یان مەولەوییە: بێت. 
 "...در سفر افتند به هم ای عزیز 
 مرغزی و رازی و رومی و کرد 

 خانه خود بازرود هر یکی
 اطلس کی باشد همتای برد؟..."
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 3/٢٠17/ ٢7دووشەممە،     9بەشی  
نەورۆزی ئەمساڵیش هات و ڕابرد. لە ڕێگەی تەلەفیزیۆن و ئینترنێتەوە ڕێ و ڕەسمی نەورۆزی  
چەند گەل و واڵتم بینی و پرسیارێکم ال دروست بوو: "نەورۆزی کورد" چییە؟ واتە ئەگەر  
کەسێکی بێگانە لێمان بپرسێت واتای نەورۆز بۆ کورد چییە، یان کورد چۆن دەڕواننە نەورۆز؟  

 مە چی دەبێت؟  وەاڵمی ئێ
نەورۆز جگە لە ئاگر کردنەوە و سەیران چوونێک، چی بۆ ئێمە پێیە؟ شادی" ؟ ئەگەر شادی  
بۆ کورد بە دیاری بهێنێت، گەلێک بەخێر بێت! بەاڵم ئێمە جگە لەو شادی و سەیرانە، چ 
شتێکمان هەیە لە نەورۆزدا الی یەکمان دابنێت و لێکمان نزیک بکاتەوە؟ وەک ئێرانییەکان  

سفرەی  ڕ نییە،  تەحویل'مان  'ساڵ  ڕەسمی  و  نابێتەوە، ڕێ  نوێ  ناچنین،    7ۆژژمێرمان  سین 
منداڵ  بە  جەژنانە  ناکڕین،  منداڵمان  بۆ  نوێ  بەرگی  و  ناکەین، جل  یەکتر  ماڵی  سەردانی 
نادەین، چەند ڕۆژ پشوودانمان نییە، تەنانەتوەک ئەوان ڕێ و ەسمی ئایینی تێکەاڵوی ڕەسمە 

ناکەین. وەک ئازەربایجانییەکانیش لە سەر شەقام کارناواڵ بەڕێوە نابەین.    دێرینە مێژووییەکە
ئەی چی؟ سەیران ناتوانێت نەتەوەیەک لێک نزیک بکاتەوە لەبەر ئەوەی دیاردەیەکی بنەماڵەییە  
و بۆ هەموو خەڵکی شارێک و گوندێکی کورداستان نییە، ئەویش تەنیا لە باشووری کوردستان  

 بەڕێوە دەبرێت.  
ە دیاردەیەکی گشتی دەگەڕێم کە وەک عاشووڕا و ئەربەعینی شیعە، هەموو میللەتەکەمان من ل

. حکوومەتی  پێکەوە بڕیاردانلە دەوری خۆی کۆبکاتەوە و دەرفەتێک بێت بۆ پێکەوە بوون و  
ئێران بە گرنگایەتی ئەو کۆبوونەوە گشتییانەی کۆمەاڵنی خەڵکی زانیوە و ئێستا دوو سێ ساڵە  

تاسو هەر  و  نەک  ئەربەعین  و  و عاشووڕا  زیاد   ٢7وعا  لێ  فاطمیەشی  بەڵکوو  ڕەمەزان،  ی 
کردووە. ئێمە چیمان هەیە لێکمان نزیک بکاتەوە و لە دەوری یەکمان دابنێت؟ ئایا نەورۆز  
سیاسی  هەمیشە  بۆ  دەبێ  نەورۆزی کورد  ئایا  دەبات؟  بەڕێوە  نەتەوەییە  گرنگە  ئەرکە  ئەو 

ببێتە دیاردەیەکی ئایا نەورۆز دەبێ کەرەسە و ئامێرێک بێت بە   بمێنێتەوە یان  کۆمەاڵیەتی؟ 
 دەست حزبە سیاسییەکانەوە یان دیاردەیەکی سەربەخۆ لە سیاسەت؟

سەیرانی ڕۆژی نەورۆز لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا بە هیممەتی پیرەمێرد و کەسانی  
حاکم دەسەاڵتی  بە  دژ  بوو  خۆپیشاندانێک  ڕاستیدا  لە  و  ڕێکخرا  ئەو  وا   وەک  ئەوانەی  و 

بەرگرییان لە بەڕێوەچوونی جەزنی نەورۆز دەکرد، ئەوانیش ڕاست بەو نییەتە دەچوونە سەیران 
کە بە دوژمن بڵێن ئێمە هەین و پێکەوەین و تایبەتمەندی خۆمان هەیە. بەاڵم ئێستا سەیران 

 ئەو واتا سیاسییەی نەماوە و ناوەرۆکە شۆڕشگێڕانەکەی لێ ئەستێنراوەتەوە. 
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ییە نەورۆز ئەفسانە بێت، ئوستوورە بێت، یان چی. دەبێ بیرێکی سیاسی لەئارادا بێت گرنگ ن
المتین"ێکمان دەوێت کە هەموومان  "حبل  ئێمە  نەتەوەیی کورد.  بکاتە جەژنی  نەورۆز  کە 
بکەینە  نەورۆز  دەبێ  بخات.  وەڕێمان  و  بخات  ڕێکمان  بخات،  یەکمان  پێبگرین،  دەستی 

ی کە هەموو کوردێک پشتی پێ ببەستن و بەهۆی ئەوەوە لە  ئەستوندەکێکی قایمی نەتەوەی 
بەرانبەر دوژمناندا بوەستن. نەورۆز دەبێ بکرێتە شریتێک کە تاکی کورد لە هەرشوێنێک هەیە، 
وەک تەسبیحی موسوڵمان بە یەکەوە ببەستێت. نەورۆزی ئێستامان ئەو دەورە نابینێت، بە بێ 

هەر دەنکەی لە شوێنێک کەوتووە؛ ئەوەش بۆ  هەوڵێکی ئەوتۆ گەلەکەمان تووی هەرێزە و  
پۆخڵ  و  پیس  و  بادەنۆشی  و  کەباب  و  سەیران  مەترسیدارە.  سیاسیمان  خەباتی  داهاتووی 
کردنی سروشت بەو ئاقارەدا ناڕوات. ئەگەر نەورۆز نەتوانێت ئەو ئەرکە بەڕێوە ببات، دەبێ  

دەوری   بکەینەوە کە لە  یەکمان کۆبکاتەوە و  بیر لە دیاردەیەکی دیکە و ڕۆژێکی دیکە 
 یەکمان بخات. نەورۆزتان پیرۆز! 

 
 3/٢٠17/ ٢٨سێ شەممە،  

 ئەرێ پینۆکیۆ لەکوێی؟ 
سەیرێکی ئەم ڕستەیەی خوارەوە بکەن؛ بەشێکە لە پەیامی نەورۆزی ئەمساڵی دۆناڵد ترامپ  
ئێرانەوە  هەخامەنیشی  شای  'کۆرشی'  قەولی  لە  گوایە  کە  ئەمریکا،  کۆماری  سەرەک 

 گوتوویەتی: 
بزرگ ثروت  بشریتترین شادی"آزادی، کرامت و  به مردمبخش  این سه را  اگر  تان  اند. 

 ".یابد ارزانی دارید، عشق آنان به شما هرگز پایان نمی
داد ئەو چەمکانە هەمووی هی ئەمڕۆن،   هاوار هەی  ئێستا کورشی    ٢5٠٠هەی  پێش  ساڵ 

کانەی نەزانیوە و نەیبیستووە و لێی تێنەگەیوە.  نەوەی جیش پیش، بە بابەڵبابیەوە یەک لەو چەم
ئەوانە سیاسەت خستوونیەتە دەمی موبارەکی مام کۆرشەوە، کە هەموو شانازییەکەی ئەوە بوو 

 حکوومەتی مادەکانی لەناو برد.  
وێدەچێت لە ڕقی مەالکانی ئێران کۆرشی کۆدیتاچی و مرۆڤکوژمان لێ بکەنە فەیلەسوفی 

ەت هەر هەمووشی درۆ نەبێت، بەشێکی زۆری گۆڕینی ڕاستییەکانە.  هەموو سەردەمەکان! سیاس
 بەداخەوە! 
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 3/٢٠17/ 3٠پێنج شەممە،  
ڕۆژی   ئاوریل  ٢وا  بەڕێگەوەیە.    -ی  کوردی،  ڕۆژنامەوانیی  ئێستا    119ڕۆژی  پێش  ساڵ 

 ڕۆژنامەی کوردستان، یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە قاهیرە باڵو کرایەوە. 
ئەو بۆچوونەم ماوم کە چەندساڵێک پێش ئێستا لە ڕێ وڕەسمی ساڵوەگەڕی  من ئێستاش لە سەر  

 سەد ویەکەمین ساڵی ڕۆژنامەگەریی کوردی، لە کۆڕێکدا لە لەندەن ڕامگەیاند و گوتم: 
"بە بۆچوونی من ڕۆژنامەی کوردستان )یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی( هەموو ژمارەکانی، هەر 

یرە دەرچوون و جەالدەت بەدرخان و عەبدولڕەحمان ی کۆتایی، تەنیا لە قاه31ەوە تا    1لە  
جنێڤا  و  فۆلکستن  و  لەندەن  لە  دەگوترێ  وا  ژمارەیەی  چەند  ئەو  برای،  بەدرخانی 
دەریانکردوون، لە ڕاستیدا هەر لە قاهیرە چاپیان کردوون بەاڵم بۆ شوێنە گومکێی خدێوی  

ڕۆژنامەکە دەرچوونی  مۆڵەتی  عالیدا  بابی  گوشاری  لەژێر  کە  ئەو  میسر  نەدەدان،  پێ  ی 
ڕێبازەیان دۆزییەوە کە ناوی ئەو سێ شارەی تر لە سەر ڕۆژنامەکە بنووسن و ناڕاستەوخۆ لە  
ڕێگەی هاوبیرانی کورد و دۆستانی تورکی "اتحاد و ترقی" یەوە کە بەشێکیان لەو شارانە، 

لەندەن و    بەتایبەت لە شاری 'کاونتربری' بن گوێی فۆلکستن لە بریتانیا نیشتە جێ بوون، لە
فۆلکستن و جنێڤاوە بە پۆستە بیاننێرن بۆ ئابوونە و خوێنەرانی ناو خاکی عوسمانی. کاری  
 سیاسی لە واڵتانی نادیموکراتدا، ئەو تەناف بازی و فێڵ کردن و شوێنەگومکێیانەی پێویستە".
و   کاغەز  بەراوردکاریی  یەکیان  بکرێت،  کار  چەند  دەبێ  بۆچوونەکەم،  چەسپاندنی  بۆ 

ری چاپ و چەشنایەتی پیتەکان و ناوەرۆکی هەواڵ و نووسینەکانە لە نێوان هەموو  جەوهە
دۆزینەوەی  بۆ  شێلگیرانەیە  هەوڵدانێکی  ئەویتر،  و  شارەدا  سێ  ئەو  و  قاهیرە  ژمارەکانی 
و   بووبێت  ئەگەر  کە  شارە،  سێ  لەو  ڕۆژنامەکە  باڵوبوونەوەی  و  چاپ  سەرەهەودای 

تۆمار و بەڵگەنامە فەرمییەکانی ئەو ناوچەیەی وا لەوێوە    ڕوویدابێت، دەبێ نیشانەیەکیشیان لە
 دەریانکردووە، لێ بەجێ مابێت.  

من نامەیەکم بۆ کتێبخانەی ناوەندیی شاری فۆڵکستن نووسیوە و تکام لێکردوون ڕێنوماییم  
بکەن لە کام سەرچاوە و لەچ ڕێگەیەکەوە دەتوانم لە مەسەلەکە بکۆڵمەوە بۆ ئەوەی ڕوونی  

(، ژمارەی  19٠1تا    1٨9٨یا بەڵگە و نیشانەیەکی فەرمی هەیە لەو ماوە تایبەتەدا )بکەمەوە ئا
گرنگایەتی    ٢9تا    ٢5 نامەکەمدا  لە  دەرچووبێت؟  شارەکەیان  لە  ناوە  بەو  ڕۆژنامەیەک  لە 

ڕۆژنامەکەم بۆ گەلی کورد دەست نیشان کردووە و ئێستاش چاوەڕوانی وەاڵمیانم. دەکرێ  
و جنێڤاش بکرێت، گەرچی لە ناو دەریای بەرینی ئەو مەزن   کارێکی هاوچەشن لە لەندەن

شارانەدا ئەستەمترە دەرزییەکی وونبووی وا بدۆزرێتەوە. فۆلکستن لە چاو لەندەن و جنێڤا، 
 شاروچکەیەکی بچووکە و واهەیە هاسانتر بێت کاری ئەوتۆی تێدا بەڕێوە ببرێت.  
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 ٢٠17/ 4/ ٢یەکشەممە،    1٠بەشی  
دوور  هەن کە  مەسیحییەت  هەمەچەشنەی  فیرقەی  بۆ  جۆربەجۆر  کلیسای  بریتانیا،  لە  لێرە، 
سەدەی   لە  "لوتر"  چاکسازییەکانی  دوای  سەردەمی   بۆ  دەگەڕێتەوە  مێژوویان  ونزیک 

 شازدەهەمدا؛ دڵنیام دەبێ لە واڵتانی دیکەی ئوروپاش کەم و زۆر هەروابێت. 
ئێرانی   ئوپۆزیسیۆنی  کوردیشە(کاتی  یەکگرتنەوەی    )وە بە  و  گرتن  یەک  لە  باس  دەبینم 

نزیکەی  وا  مەسیحییانەی  ئیماندارە   ئەو  بیری  دەکەومە  دەکەن،  سیاسییەکان  ڕێکخراوە 
ئامانجەکەیان   لە  هەنگاوێکیش  و  دەدەن  کلیساکان  یەکگرتنەوەی  هەوڵی  چوارسەدساڵە 

اری ئەو دەیان لق و نەچوونە پێشەوە هیچ، تەنانەت خۆیشیان بوونەتە فیرقەیەکی دیکەی سەرب
 فەرعەی وا دەیانویست بیانکەن بە یەک!  

و  تواندنەوە  لە  بیر  ئیئتیالفە  ئەو  الیەنەکانی  ئەگەر  نابێێت  گونجاو  ئیئتیالف  و  یەکگرتنەوە 
نەهێشتنی الیەنی بەرانبەریان بکەنەوە؛  باری قورسی یەکگرتن و یەکگرتنەوە تەنیا بە هاوپشتی 

 ک بە فەوتاندن و تواندنەوە!و هاوکاریکردن دەگاتە جێ، نە
 

   ٢٠17/ 3/ ٢9چوارشەممە،  
 ئەهلی حەق  و شیعە 

مەالی نەجەف و قوم لەمێژە خەریکن ئایینی یارسان لە ناو شیعەی دوازدە ئیمامیدا بتوێننەوە  
و بنەما مێژووییەکەی، بە تایبەت پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئایینی کۆنی ئێزدی، بێ بایەخ بکەن.  

هەندێک لقی ئایینی ئەهلی حەقیان بەرەو خۆیان ڕاکێشاوە و لە بەژنی سەرەکی ئاییەنەکە ئەوان  
جیایان کردوونەتەوە، ئینجا ژێر باڵیان گرتورن و دەرفەتی چاپ و باڵوکردنەوەیان پێداون بۆ  
ئەوەی زاڵیان بکەن بەسەر ئەوانیتردا و ئەنجام بگەیێننە ئەوەی سەرەتا ببنە پەراوێزی شیعە و  

 تاییدا  لەناویاندا بتوێنەوە. لەکۆ
وا کێشەکە گەیشتۆتە بەر دەرگای کورد لە باشووری کوردستانیش!. لەوێ کەسانێکیان لە 
ناو کاکەییەکاندا پەروەردە کردووە کە خۆیان بە موسوڵمان و شیعە ناو دەبەن و دەڵێن ئێمە 

فڕ بەتاڵ کە  بووین! دیعایەیەکی  ئیمامی  بنەڕەتدا شیعەی دوازدە  لە  بە سەر ڕاستییە  هەر  ی 
مێژووییەکانەوە نەداوە. بارودۆخی سیاسی کوردستان و دەسەاڵتی ئێرانییەکان لە هەڵەبجە و 
سلێمانی وای کردووە، پاسدار و ئیتیالعاتی نەک هەر دەست لە کاروباری سیاسیی کوردستان  

ن و  وەربدەن بەڵکوو وەک مڵە بکەونە گیانی الیەنی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی گەلەکەشما
 ئەوەی تەنانەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش بۆیان نەکرابێت، لەوێ بیکەن.
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یارسان، ئایینی حەقە، کاکەیی، ئەهلی حەق، عەلەوییەکانی شەبەک و هەر لق و پەلێکی دیکەی 
ئەو ئایینە، مێژوویەکی سەربەخۆ و جیاواز لە ئیسالمیان هەیە و وەک هەموو گەالن و خاوەن  

چە بە ئێزدییەکانەوە، پەیوەندێکی بنەڕەتییان لەگەڵ ئیسالم نییە. ئەوە  ئیمانەکانی دیکەی ناو
 تەنیا سیاسەت و پاوانخوازیی کۆماری ئیسالمییە عاسمان بە ڕێسمانەوە دەبەستێت!  

 
 ٢٠17/ 6/4پێنج شەممە،  

ئێمە خەڵکێکی سەیرین! شاعیری گەورەی وەک مامۆستا خالیدی حیسامی )هێدی( دەیان ساڵ  
ی میللەتەکەی! گوت، لەناو هەر ئەو میللەتەشدا کۆچی دوایی کرد، لە ڕۆژی  شیعری بۆ ئێمە

مەرگیدا، "دایکی وەتەن" خاوەنی دەیان ئیزگەی تەلەفیزیۆن و ڕادیۆ و لەوە زیاتریش ڕۆژنامە  
و گۆڤار بوو، میدیای مەجازی ئیتر مەپرسە.  لەو لەشکرە گەورە بەناو "ئەعالمی"یەی کورد، 

کە، تەنانەت دوانیان ناوی ناهێنن و شیعرێکی لێ باڵو ناکەنەوە، وەک  ئێستا بۆ نێوی سوێندە
ئەوەی هێدییەکی کورد لەو نیشتمانەدا نەژیابێت و شیعری بۆ "دایکی نیشتمان" نەگوتبێت.  

 ئەی ئەم شیعرە کێ گوتوویەتی؟ 
 "...کوردەواری، کۆیلەیی تۆ هەر لە دەوری مادەوە 

 ئێستەی دەکەم هەرچی هاتوە چاخی خۆی کردوویە، من 
 هەر لە سەر بەردێکی زێدی شیرنی خۆم جێم هەبێ 

 جا دەزانی 'هێدی'چۆن گاڵتە بە تەختی کەی دەکەم!" 
 

   ٢٠17/ 4/ 13پێنج شەممە،     11بەشی  
ماوەیەکی زۆرە هاتوومەتە سەر ئەو باوەڕەی کە پاگژکردنەوەی زمانی نەتەوایەتیمان لە وشە  

ت و  عەرەبی  )بە گشتی،  بێگانە  زاراوەی  وەک  و  باشووری کوردستان  لە  فارسی(  و  ورکی 
قەتارێکە لە سەر هێڵی خۆی ترازاوە و بەرەو ئاقارێکی نەخوازراوی نادیار دەڕوات، کە دوور  

پاگژکردنەوەکانی ئێستامان ڕەوتێک نییە پسپۆڕ   نییە دیوارێک و تاشە بەردێک و کێوێک بێت.
بەڕێوەی بەرن یان بە شارەزاییەوە بکرێن. لە ئەنجامدا وەک دەرمانێکیان لێهاتووە کە ئەگەر  
میکڕۆبی ناو لەشی نەخۆشەکە دەکووژێت، گەلێک باکتریی باش و بەسوودیشی ناهێڵێت و  

 وا هەیە کەسەکە تووشی چەند نەخۆشیی خراپتریش بکات. 
و قسەیەم بێ بەڵگە نییە. من بە گوێرەی ئیش وکاری ڕۆژانە، خەریکی وەرگێڕانی دەقم لە  ئە

فارسی؛ بێ بەش کردنی زمانەکەمان لەو زاراوە و وشە و  ئینگلیزییەوە بۆ سەر کوردی و 
تەعبیرە عەرەبی و فارسییانەی وا شاعیرانی کالسیکمان کەڵکیان لێ وەرگرتووە، زمانەکەمانی  
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ئێمە بە فڕێدانی ئەو سەروەت و سامانەی کە بە هیممەتی شاعیرانی کالسیکی هەتیو کردووە.  
کورد، خۆماڵیمان کردبوون، زمانێکی ڕووت و قووتمان هێشتۆتەوە کە ئەگەر ڕەسەنیش بێت،  
سیاسەتی ئەمڕۆی جیهان   فەلسەفە و زانست و کۆمەڵناسی و ئەدەب و هونەر و  دەرەقەتی 

ێک یان بابەتێکی سەرکەوتووی کوردی لە پلەی زمانە  نایەت و ناشتوانێت شیعرێک، چیرۆک
 پێشکەوتووەکانی ئەمڕۆدا پێشکەش بە ئەدەبی جیهانی بکات. 

بیرکردنەوە و زمانی قسە کردن و نووسین لە پەیوەندێکی ڕاستەوخۆدان. ئەگەر زمانی پاراو  
گی جیهانی و ڕەوانمان نەبێت ناتوانین بیری قووڵ ڕابگوێزین، بۆ ئەوەی بیری قووڵ و هاوسەن
 ئەمڕۆشمان هەبێت، دەبێ بە زمانێکی پاراو و بێ گرێ گۆڵ بدوێین و بنووسین. 

زمانی نووسینی ئێستامان بە هۆی الچوونی گەلێک چەمکی دامەزراوی کۆن و جێگیر نەبوونی 
پێشکەوتووەکانی  زمانە  دەرەقەتی  و  پەکی کەوتووە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  هاوشێوەیان،  واتای 

ت، واتە ناتوانین لەو زمانانەوە بابەتێکی پسپۆڕانەی هیچ بوارێک تەنانەت ئەمڕۆی جیهان نایە
سیاسەت و هونەریش بە شێوەیەک وەربگێڕینە سەر زمانی کوردی کە هەم دەقی دایک تێیدا  

 قوربانی نەکرێت و سەر وگوێی نەشکێت، هەم خوێنەر لێی تێبگات.
زمانی کوردییە بەاڵم بەشێکی بەرچاویشی دیارە بەشێک لە کێشەکە توانا و دەسەاڵتی کەمی  

ئەو کارەیە کە خۆمان لەگەڵ زمانەکەمانمان کردووە و بە ناوی خاوێن کردنەوە، سەدان و  
هەزاران وشەی خۆماڵیکراوی عەرەبیمان لێ دەرهاویشتووە و لە شەش پەلی تەنیا گوێیمان بۆ  

 ماوە! 
ییەکی یەوتۆ نییە، منیش زمانەوان ئەم بابەتە ئاوی زۆر هەڵدەگرێت و ئێرەش مەیدانی ڕمباز 

بۆ   ئەنجامە.  ئەو  گەیشتوومەتە  ڕۆژانەوە  خوێندنەوەی  و  وەرگێڕان  لەڕێگەی  تەنیا  و  نیم 
سەلماندنی بۆچوونەکەی خۆم لێرەدا سێ نموونە لە شیعری شاعیرانی پێشوومان دەهێنمەوە کە 

زمانەکەماندا نییە بۆ هیچکەس گومانی لە گەورەیی و پلە وپایەی بەرزیان لە مێژووی ئەدەبی  
شیعرانەدا   ئەو  هۆندنەوەی  لە  ئەوان  سەرکەوتوویی  زۆری  بەشی  کە  تێبگەین  ئەوەی 
بەستراوەتەوە بەو دەستە وشە )ڤوکابیولەری(یانەی وا کەڵکیان لێ وەرگرتووە کە بریتی بێت  
چاوی   لە  و  خۆماڵی کراون  ساڵ  و  سەدە  درێژایی  بە  وا  فارسییانەی  و  عەرەبی  وشە  لەو 

ەردا جیاوازییەکیان لەگەڵ وشە کوردییەکان نییە. زمانی فارسیش بە هەمان شێوەی زمانی خوێن
ئێمە لە ژێر قورسایی زۆری ڤوکابیۆلەری عەرەبیدا دەناڵێت و ئەگەر کەسێک وشە و تەعبیراتی  
شاعیرانی   دەگاتە  تا  ئەوانیتر  و  سەعدی  و  حافز  وەک  کەڵەشاعیرانیان  شیعری  لە  عەرەبی 

اوێت، هیچی وا لە زمانەکەیان نامێنێتەوە، بەاڵم ئەوان ئەو وشە عەرەبییانە بە هاوچەرخ، دەربه
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"فارسیزە"کراو و خۆماڵی بوو دادەنێن و چاکسازییەکانی ئەم سەد و پەنجا ساڵەی دوای میرزا  
 فەتحعەلی ئاخوندزادە و ئەحمەدی کەسرەویش بە هەند وەرناگرن.  

لە هەاڵواردنی وشە عەرەبییەکاندا ئەوە بووە    زیانێکی گەورەی کاری بێهوودە و هەڵەی ئێمە
بۆ   بەرپرس  کەسانی  تەرجەمەوە،  و  نووسین  بۆ  پێویست  کەرەسەی  نەبوونی  هۆی  بە  کە 
وەرگێڕانی هەواڵ لە دەزگاکانی میدیایی کوردییان مەجبوور کردووە بە کەیفی خۆیان وشە  

مان کردبوو، هەروەها لە زمانە دابتاشن یان بە پەلەپەل هەر لەو زمانە بێگانەیەوە کە پێشتر قرت
بۆتە   تەلەفیزیۆنمان  و  ڕادیۆ  و  ڕۆژنامە  ئەنجامدا  لە  وەربگرن!  قەرز  بە  وشە  ئوروپاییەکان 
تاقمێک  تەنانەت هەر حزب و  ناپسپۆڕ و  و  نەزان  ناشارەزا و  تەراتێنی خەڵکانی  گۆڕەپانی 

دەست بەجێ   بۆخۆی دەستە وشەی خۆی هەیە و بۆ نموونە ئەگەر بنووسی ژن یان ئافرەت
 دەزانرێ سەر بە کامە حزبی! بە هەمان شێوە، فێرگە و قوتابخانە و دەیان و سەدانی دیکە!

وشەی سواو و خۆماڵیکراوی بێگانە بە دەست شاعیرانی کۆنمانەوە وەک مێو خۆش کرابوو و  
لێک   بۆیەش  هەر  دۆزیبووەوە،  خۆی  شوێنی  خوێنەریشدا  چاوی  و  بیسەر  گوێچکەی  لە 

فاهوم گەلێک هاسان بوو، بەاڵم وشەی داتاشراوی ئێستا ناتوانێ پردێک بێت لە  تێگەیشتن و تە
نێوان نووسەر و خوێنەردا و ئەوە کارەساتێکی مەزنە. تۆ چۆن دەقی فەلسەفە و زانست بەو 

 زمانە ئیفلیجە بە خەڵک ڕادەگەیێنی و تەنانەت چۆن خۆت لێی تێدەگەی؟ 
نموونەن لە شیعری سێ ش لە ئەوانەی خوارەوە سێ  اعیری جێگەی ڕێزی هەمووالیەکمان 

مەولەوی   یان  جزێری  مەالی  شیعری  بە  چاوخشاندنێک  باشووریدا.  کرمانجی  شێوەزاری 
 تاوەگوێزی و مەالپەرێشانی دینەوەریشدا هەمان ئەو شتە دەسەلمێنێت و هەندێکیش ئەوالتر.  

ەوەدا کەڵکیان  من هەوڵمداوە ئەو وشە عەرەبی و فارسی و تورکییانەی لەو شیعرانەی خوار
لێ وەرگیراوە، بە ڕەنگی سوور دەست نیشان بکەم و بپرسم ئایا البردنی ئەو ڕەنگە سوورانە  
لە بەژنی شیعرەکان چییان لێ دەهێڵێتەوە و کێ هەیە بەبێ ڕەنگە سوورەکان بتوانێت سووکە  

 تێگەیشتنێکیشی لە بەشە ڕەشە کوردییەکانیان هەبێت. 
کارە بایە تەرک بکەین" و لەجیاتی دەمارگیریی کوێرانە، بیر  ئێمە درەنگ یا زوو دەبێ "ئەم  

 لە تێگەیشتن و لێک تێگەیشتن بکەینەوە کە ئامانجی سەرەکی نووسینیش هەر ئەوەیە و بەس: 
 نموونەی یەکەم، نالی 

 تەبعی شەککەرباری من، کوردی ئەگەر ئینشا دەکــــــــا، 
    دەکــــــــــــــا ئیمتیحانی خۆیە مەقـــــسودی، لەعەمدا وا 
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 یا لەمـــــەیــدانـی فــەســـاحــەتدا بە میسلی شەهسەوار 
                                      بێ تەئــەمـــــمول بـــەو هەمـــو نەوعـــە زوبــــانی رادەکا 
 ە کــــەس بە ئەلـــــفازم نــــەڵــــێ خۆ کوردییە، خۆ کردیی

    هەر کەسێ نادان نەبێ خۆی تالیبـی مــــەعنــا دەکــــا 
                      

 بــــێتە حوجرەم، پارچە پارچەی موسوەدەم بکــڕێ بەڕۆح، 
                         هـــــــەرکەسێ کوتاڵ و پارچەی بێ بەدل سەودا دەکــــا 

 کـی؟ شــــــــیعری خەڵقی کەی دەگاتە شیعری من بۆ ناز 
 کەی لە دیـــــققەتدا پەتــــــــک دەعوا لەگەڵ هەودا دەکـا؟  

 نموونەی دووهەم، مەحوی:
 گرم وێ دهسووتن بێ له ، جێ بهیری عیشقهدیارم ده

 گرم ڵكی كێ دهچی بم، كه  من مشتێ چڵ و چێوم، به كه
 خاكی رێی  بمهستی دوعا، جا دهنی دهدامه یییهگه  نه
 گرمرێ ده مجارهم، ئهدهردهگیری به هی گۆشریقهته
 توند بوو  م عارفهال ، ئه ئسی خۆمم بردهدادی یه كه

 گرم پێ ده ، خوێنی تۆ له ژنهینێ جهوتی ئاخر سبه
 ت مامجاڵهردی خهت الم و روو زهروو سووری عیباده له
 گرمهێ دهوان و من بهناوی سێوی ناوم باغه  به
 ، سووتانه ، قوڕ پێوانهیدا بوونه، شه رخۆ چوونه سهله
 گرم ، رێزی لێ دهت ئێشی زۆرهببه حهتا مردن، مههه

 ! ڵێ: یا شیخدات و پێم دهر دهئاگرم تێ به چ شۆخه 
 گرمستی پێ دهسامه ، ده عه وت شوعله خاشاكی ده به

 رد نجن كنجن ئهئه و تێغی نازهی رێشمی بهسینه كه
 گرم، ئاوی تێ ده زارهم اللهئه  یهژموردهوتی: په

 رمی گهناسهئاه و هه  مهردا ههی سهپاداشی قسه له
 گرم رقی تێ دهردم تێ گرێ، من بهبه  سێ شێتانهكه

 راباتهگا دنیا خهحوی"، تێده"مه شوكر هۆشیاره
 گرم؟ ی بۆچی لێ دههلی، خراپه ستی بكا ئهدمهبه كه

 گۆران نموونەی سێهەم، 
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 تاوێ نەگەڕا چەرخی موخالیف بە حیسابم 
 !بێ ناڵە نییە سانیەیەک تاری ڕوبابم 

 هەر لەحزەیەکی مەهدی هەزار گریە بوو ئەفسوس 
 !سااڵنی مناڵیم و هەموو عومری شەبابم

 گەر ڕاستە مەلەک نامەیی ئەعمالم ئەنووسێ 
 !با سوور بێ وەکوو خوێنی جگەر خەتتی کیتابم

 شەمعێکە لەسەر لێوە لەرەی مەینەتی من ڕۆژ 
 !ئەستێرەیی شەو شاهیدمن سەختە عەزابم

 ئێستە خەلەلی عافیەتیش باری بەدەنمە 
 !هەر دەردە ئەدا پاچی لە بونیانی خەرابم

 توخوا دڵەکەم! کوانێ خوتووراتی جوانیت؟ 
 بۆ ڕەش بوو هەموو ئوفقی خەیااڵت و سەرابم؟

 رچوو نیگارم هەیهات، چ بێ میهر و وەفا دە
 !حاڵی بە گەرم پرسش ئەکەم، ساردە جەوابم
 زیاتر سەبەبی عەقل و شوعوورە خەفەتی من

 !بۆ غەفڵەت و نیسیانە هەموو نۆشی شەرابم
 ساقی، بە فیدای دیدەیی مەخموورت ئەکەم دین 

  !لێو ڕێژم ئەوێ پیاڵەیی مەی ئەجری سەوابم
 

   ٢٠17/ 4/ 17دووشەممە،     1٢بەشی  
 ئیسالمی: سێ تەاڵقە کردن بە تەلەفونی مۆبایل! مۆدێڕنیتەی 

سەر   )پەیام(ی  نامە  کورتە  بە  بریتانیا،  لە  موسوڵمان  کابرایەکی  خوێندمەوە  هەواڵێکدا  لە 
تەلەفونەکەی سێ جار وشەی تەالقی نووسیوە و ناردوویە بۆ هاوسەرەکەی، ژنی هەژار هەر  

ه ئێستا  و  بووە  تەاڵقە  تەلەفون، سێ  سەر  وشەیەی  سێ  لەوەی بەو  نییە جگە  چارێکی  یچ 
 "بەجاش" بکرێت!

بەوە دەڵێن پێشکەوت و دەسکەوتی نوێ. موسوڵمان ئەگەر ناتوانێت مۆبایل دروست بکات، 
خۆ دەتوانێت وشەی ڕازاوە و بۆن خۆشی لەسەر بنووسێت، دەشتوانێ لە جیاتی فڕێدانی سێ 

ئاگای لە مەعبوودی بێ    کڵۆ قەند، پەیامی وا شیرین بۆ هاوسەرەکەی بنێرێت کە لە ماڵەوە



 یادداشت  289
  

 

 

زەوال نییە و خەریکی بەخێوکردنی منداڵ و چێشت لێنان بۆ هاوسەرە چڵێسەکەیەتی! بەوە 
 دەڵێن نوێخوازی و لەگەڵ زەمان چوونە پێشەوە. 

 ٢٠17/ 19/4چوار شەممە، 
هاوپشتی  بۆ  وایە  من الم  ئێزدیمانە.  برایانی  و  "چوارشەممە کوڵە"ی خوشک  ڕۆژی  ئەمڕۆ 

هاونیشتمانیانی ئێزدی پێویست بێت ئەو ڕۆژە وەک ڕۆژێکی پیرۆز بۆ هەموو گەلەکەمان لەگەڵ  
 بگیرێتە بەرچاو و بکرێتە پشووی سەرانسەری لە کوردستان. 

خوشک و برایانی مەزڵوومی ئێزدی! ئەی ئەو خەڵکەی وا سەدە و سااڵنێکی زۆرە گیرۆدەی  
مەی کورد لە بێگانەی تورک و ئێرانی دەستی دەمارگیریی دراوسێکانتانن، بە داخەوەم کە ئێ

و عەرەب بۆتان باشتر نەبووین. ئێمە بە ناوی ئیسالمەوە سەدان جار هێرشمان کردۆتە سەرتان؛  
ئەوەندەی سوڵتان سولەیمانی عوسمانی لە ئێوەی کوشت و  داعشی ئێستا لێتان دەکووژێت، 

و ئەو بەیتە کوردییانەدا کە  زیاتر لەو کوشت وبڕە نییە کە میری ڕەواندز لێی کردن! لە هەمو
پاڵەوانی حیکایەتەکە دەچێتە شەڕی "داسنی" لە چیای مەغڵووب و بە شانازی و سەرسەفرازی!  

 دەگەڕێتەوە، ئەوە ئێوەی هەژارن کە دەبنە قوربانی و دەکووژرێن. 
ئێوەیان   بە  دەرحەق  باپیرانمان  کە  بێت  جینایەتانە  لەو  گۆشەیەک  ئاگاداری  کوردێک  هەر 

لەو  کردووە،   یەک  من  دادەخات.  خەجاڵەت  سەری  و  دەیگرێ  شەرم  بەرانبەرتاندا  لە 
 خەجاڵەتانەی حزووری ئێوەم. تکایە بە نەزانییەکەمان بمانبەخشن.  

 جەژنی "چارشەمما سوور" لە هەموو ئێزدیان پیرۆز بێت!  
 

 4/٢٠17/  ٢٠پێنج شەممە،  
شەممە   دوو  ڕۆژی  یادداشتی  المتین"ێکە ٢7/3/٢٠17لە  "حبل  بە  پێویستی  کورد  گوتم  دا 

نموونەم  کاتێ  بەاڵم  بێت؛  یەکدەنگ  و  بگرێت  یەک  ئەوەوە  هۆی  بە  پێبگرێت،  دەستی 
هێنابووەوە باسم لە ڕۆژی عاشووڕای ئێرانییەکان کردبوو. دیارە من مرۆڤێکی ئایینی نیم و  

ێت گەلەکەم لە قوڕی دەمارگیریی ئایینی بچەقێت یان بە ناوی  وەک کەسێکی سکیوالر نامەو
یەکگرتنەوە پەنا بۆ ڕۆژێک و ڕووداوێک ببات کە بنەمای لەسەر نەزانی و تێنەگەیشتوویی  

 دانراوە.  
ئەو "حبل المتین"ەی وا من پێشنیارم کردوە و خەونی پێوە دەبینم، هەرگیز نابێ بچێتە چاڵی 

وی دەمارگیری ئاو هەڵێنجێت. من لە ئاوێنەی "حبل المتین"دا  نەزانیی خەڵکەوە یان لە چااڵ
بۆی هەیە شوێنێک، کەسێک، یان  فەرهەنگی، هونەری یان سیاسی دەبینم کە  دیاردەیەکی 
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ڕۆژی لەدایکبوون و مردنی کەسایەتییەکی خاوەن کاریزمای کورد، یان ڕووداوێکی گرنگی 
 لەکەمان بێت.مێژوویی و هونەری، یان سەرکەوتنێکی نەتەوەیی گە 

"مسروب ماشتوس" لە سەدەی پێنجەمی زایێنیدا ئەلف و بێیەکی تایبەت بە زمانی ئەرمەنی 
دروست کرد، ئەرمەنییەکان لە هەرکوێیەکی جیهان بن، هەموو ساڵێک ڕۆژی لەدایکبوونی  
ماشتوس دەکەنە پشووی سەرانسەری. دیاردەیەکی فەرهەنگی لەو چەشنە دەتوانێت بۆ زمانی 

تی کوردیش بگیرێتە بەر چاو: ساڵی نووسرانی شەڕەفنامە، ڕۆژی مردنی ئەحمەدی  نەتەوایە
خانی، ڕۆژی دامەزرانی حزبی خۆیبوون، ڕووداوی هەڵەبجە و ئەنفال و ....، ڕۆژی ئیعدامی  
پێشەوا قازی محەممەد یان کەسایەتییەکی بە کاریزمای تر، هەریەک لەوانە یان دوان و سیانیان  

 المتینە و دەنگمان یەک بخات.  دەکرێ ببنە ئەو حبل
 سپاسی ئەو دۆستە خۆشەویستەم دەکەم کە هەڵەکەمی ڕاست کردەوە. 

 
   ٢3/٠4/٢٠17یەکشەممە،     13بەشی  

لەسەر یوتیووب دوو بەرنامەی تۆمارکراوی "ئۆڕکێستر فیالرمونیکی کوردستان" و "ئۆڕکێستر  
گەشامەوە. ئەوە یەک لە ئارەزووەکانم بوو لە فیالرمونیکی موکریان"م چاو پێکەوت و پێیان  

گەیشتۆونەتە پلەیەک کە بتوانن    کوردەکان   ماوەی ژیانمدا ببینم مۆسیقای کوردی و مۆسیقارە
وەک گەالنی دیکە و خەڵکی شارەکانی دیکەی جیهان ئۆڕکێسترایەکی سینفۆنیک یان شێوازە  

بەرهەم هێنەر، کۆنداکتر، ئامێرژەن  بچووکترەکەی، ئۆڕکێسترای فیالرمونیکیان هەبێت. دەستی  
 و دەنگبێژەکانیان خۆش بێت!

دیارە ئۆڕکێسترایەکی فیالرمونیک دەکرێ بە گوێرەی نەک هەر واڵت، بەڵکوو بە حیسابی 
ناو   بهێنێتە  ئامێرێک  و  خۆی  پەنادەستی  شاری  ئۆڕکێسترای  لە  بێت  جیاواز  شارەکانیش 

بێت. بەم پێیە، بوونی دوو ئؤڕکێسترا لە شاری  ئۆڕکێسترەکەیەوە کە لە شارەکانی دراوسێیدا نە
سنە و مەهاباد کێشەیەکی تێدا نییە بە مەرجێک ئامێرژەن و دەنگ بێژی پێویستیان هەبێت و  

 هەوڵی پەروەردەکردنیان بدرێت. 
من وا هەست دەکەم کە بە حیسابی پان و بەرینیی ناوچە و ژمارەی دانیشتووان و ژمارەی  

ردەوە گونجاوتر دەبێت ئەگەر هێز و توانای هەر دوو ناوچەکە  هونەرمەندان، کارێکی بەک
یەک بگرێت و ئۆڕکێسترایەکی بەهێزتریان لێ پێک بێت، جا لە سااڵنی دواتر و کاتێ کە  
توانرا هونەرمەندی زیاتر و بەتواناتر پەروەردە بکرێت، بیر لە دوو ئۆڕکێسترای سەربەخۆش 

 بۆ هەردوو شارەکە بکرێتەوە.
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ئەزموون و  ئێمە  پارە   ، دەیان  گەیشتۆتە  ژمارەیان  کە  هەیە  کوردییەکانمان  تەلەڤیزیۆنە  ی 
و  نزمە  بەرنامەکان  کەیفییەتی  بەاڵم  دەکرێت  خەرج  پێناودا  لە  نجوومیشیان  بودجەیەکی 

 وەاڵمدەری نیازی خەڵک نین و لە دیتنی کاناڵە بێگانەکان بێ نیازمان ناکەن.   
هەوا کوردستان  فیالرمونیکی  لە  ئۆڕکێسترای  خۆی  داهاتووی  کۆنسێرتی  هەرێمی  ڵی 

ئۆڕکێستراکە   کاتیی  بەڕێوەبردنی  بۆ  )نەمسایی(  ئوتریشی  کۆنداکتری  هێنانی  و  کوردستان 
دابوو. ئەوانەش هەواڵێکی خۆشن. هەرێمی کوردستان ئێستا بۆ کورد وەک قیبلەی ئاواتەکانیەتی  

مە هونەرییەکانی خۆیان و ئاساییە هونەرمەندی کوردی هەموو پارچەکانی کوردستان بەرهە
پڕۆفیشناڵی   بناغەیەکی  کە  ئۆڕکێسترایەک  بۆ  بێگانەش  پسپۆڕانی  هێنانی  بدەن.  پیشان  لەوێ 

 هەبێت تەواو ئاساییە و زۆریش بەجێیە.
کاری یارمەتی وەرگرتن لە پسپۆڕانی بێگانە لەمێژ ساڵ بوو دەبوایە لە باشووری کوردستان  

پ ملیۆن  بە  کە  سەردەمەی  ئەو  و  تیپی  بکرایە  هێنانی  وەک  ئەنجامی  بێ  سەرفی کاری  ارە 
فۆلکلۆریی هەڕەمەکی لە گۆشە و قوژبنی جیهان دەکرا، دەبوایە بەو پارە نجوومییانە بۆ نموونە  
دەیان مۆسیقاری کالسیک و ئۆپێڕامان لە نەمسا و ئیتالیا، یان پسپۆڕی مەقاماتمان لە شوێنێکی  

یەتە کوردستان و لەماوەی ئەم دە پازدە ساڵەدا  وەک باکۆ و حکوومەتی ئازەربایجانەوە بهێنا
دەیان مۆسیقار و مەقام بێژی شارەزامان پەروەردە بکردایە  کە هەر ئەوان لە داهاتوودا ببواینەتە 

 مامۆستای نەوەکانی داهاتوو. 
بەداخەوە نەزانی و ناشارەزایی و نەبوونی شەففافیەت لە کارەکاندا ئەو هەموو پارەیەی بەفیڕۆدا 

تا   بۆ  و  هۆڵێکمان  و  نەکردووە  پەروەردە  ژەنمان  پیانۆ  یەک  و  بێژ  دەنگ  یەک  تاقە  ئەمڕۆ 
دروست   میوانەش  فیالرمۆنیکە  ئۆڕکێسترا  ئەو  هەر  بۆ  مۆسیقایی  بەرنامەیەکی  بەڕێوەبردنی 
نەکردووە! کۆپی کردنی حەسەن زیرەک و ماملی و عەلی مەردان کاری هونەری نییە و تەنیا 

ئەوانەی ئەو جینایەتەیان دەرحەق بە مۆسیقا و هونەری نەتەوایەتیمان  کاڵو نانە سەر خەڵکە.  
کرد و گیرفانی خۆیان پێ ئاخنی، بێ هیچ گومانێک بەرپرسن و لەدواڕۆژدا بە تاوانی ئەو 

 خەیانەتانە دەبێ حیساب بە گەلەکەیان بدەنەوە. 
 

 ٢٠17/ ٠4/ ٢4دووشەممە،  
و   دەرهاتوون  دەست کورد  لە  کە  دەبیسم  کەلبەجاڕ  و  ناوچەی الچین  هەواڵی  هەرکاتێ 
بوونەتە بەشێک لە ئازەربایجان یان جێ کێشەی نێوان ئازەری و ئەرمەنی، دەست بەجێ بیر 
دەست   ئێستا کەوتۆتە  وا  والتانەی  و  خاک  ئەو  زۆری  بەشی  کە  دەکەمەوە  ئاسۆرییانە  لەو 

ئێرانی و کورد، سەردەمێک خاک و واڵتی ئەوان بوون، بەاڵم   موسوڵمانی عەرەب و تورک و
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ئێستا لە هەموو ئەو ئیپڕاتۆریەتە پان و بەرینەی ئاشوری کۆن، تاقە شارێک و گوندێکیش نییە  
بێت  ئێمەیە. قسەی خۆمان  بڵێن ئەوە خاکی  و  دانێن  لەسەر  ئاسۆریی القی  گەلی هەژاری 

د بووین )لە سەردەمی سمکۆدا(، کە بووینە  دوای شەڕی یەکەمی جیهانی، ئەوە ئێمەی کور
کەوا چەرمگی بەر لەشکری تورک و ئەوانمان لە خاکی ئابا و ئەجدادیی خۆیان دەرپەڕاند بە 
نەتەوایەتییان.   هەردی  و  خاک  خاوەنی  ببنەوە  بتوانن  کاتێ  هیچ  ئەستەمە  ئیتر  کە  شێوەیەک 

 سیاسەت چ زاڵمە، بە تایبەت ئەگەر لێی نەزانی!
 

   ٢٠17/ ٠4/ ٢6،  چوارشەممە 
بڕاین" ئۆ  "دارا  کە  پێکەوت  چاو  دوکیومنتاریم  بریتانیایی،   -فیلمێکی  ناسراوی  کۆمێدیەنی 

سەبارەت بە پرۆفیسۆر "ستێفان هاوکینگ" بەرهەمی هێنابوو و تێیدا هەندێک پرسیاری سەبارەت 
ەمئەندامە بە خۆی و ژیانی و بیر وبۆچوونی لەو کەسایەتییە مەزنەی زانستی ئەمڕۆ کردبوو کە ک

و تەنیا لە ڕێگەی جووڵەی ڕوومەت و بزاوتنی برژۆڵی چاویەوە دەتوانێ بۆچوونەکانی خۆی  
بگەیێنێتە کەمپیوترێک وا تایبەت بەو دروست کراوە و تەنیا بەم شێوەیە دەتوانێ لەگەڵ خەڵک 

 پەیوەندی ببەستێت. 
کردووە و لە کوێ   ساڵەدا چی 73ساڵ. لەو  73پڕۆفیسۆر هاوکینگ ئێستا تەمەنی گەیشتۆتە 

وەستاوە؟ خەڵکانی دیکە لە کوێن و غەیری ئەوەی ئوکسیژن هەڵمژن و ژینگە پیس بکەن،  
سااڵن. هەرچی بیر لە خۆم دەکەمەوە لەو    73چییان بە مرۆڤایەتی داوە؟ منیش وا بوومەتە  

ی  هەموو سااڵنەدا نە هیچ لە جیهان گەیشتووم، نە لە ژیان؛ ئیتر کائینات و چاڵی ڕەش فیدا
 سەرم بێت!

ئێستا   تا  و    3هاوکینگ  گرتووە  لە کوڕە    3هاوسەری  کابرای کۆمێدیەن  هەن.  منداڵیشی 
سااڵن بووم،    1٢بچکۆلەکەی پرسی  چ دەرسێکی گرنگت لە باوکت وەرگرتووە؟ گوتی  

جارێکیان لێم پرسی "ئایا وردە کاکەشانی دیکەش لە دەوری کاکەشانی ئێمە دەخولێنەوە؟"  
'هیچکات نابێ لەوە بترسی بیرۆکە، یان فرضییەکانت ڕابگەیێنی؛ گرنگ  لە وەاڵمدا گوتی  

ئەوە دەرسێکی گەورە    -نییە چەند بچووک و بێ بایەخیش بن، تۆ هەر دەبێ شوێنیان بگری' 
 بوو بۆ من".

 دیارە بۆ ئێمەش!
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 5/٢٠17/ 1دووشەممە،    14بەشی  
 کێ بەرکێی مەقاماتی مۆسیقایی 

پێش   هەفتەیەک  الوانی  لە  بۆ  مەقام  یەکجاری  دووساڵ  کێبەرکێی  ئەمساڵەوە  نەورۆزی 
بەشی لە   1٠ئازەربایجان لە باکۆ پێتەختی کۆماری ئازەربایجان دەستی پێکردووە و تا ئێستا  

سەر یوتیووب دانراوە. من کە ئەوینداری لەمێژینی مۆسیقای ئازەربایجانم لەو دەرفەتە کەڵکم  
ەند جار سەیر کردووە  کە هەرکامیان دوو سەعات و نیو  وەرگرتووە و هەموو بەشەکانیم چ

لینکی   وبێکات  کات  و  هەڵگرتووە  برادەر  و  دۆست  بە  هەراسم  نا،  ئەوەش  دەخایەنن؛ 
 بەرنامەکانم بۆ ناردوون!

گومانم نییە مۆسیقای ئازەربایجانی ئەگەر پێشکەوتووترین مۆسیقای هەموو ناوچەکە نەبێت،  
بە کیلۆمەتر لەپێش مۆسیقای گەالنی دیکەوەیە. ئەوان لە سەدەی یەک لە پێشکەوتووترینیانە و  

ەوە ئۆپێڕای نەتەوایەتییان هەیە، کۆنسێرواتواری فێرکردنی مۆسیقای کالسیکی ڕۆژئاوا و   19
لە  تایبەت  ڕێزی  و  هەن  فۆلکلۆریشدا  مۆسیقای  بیری  لە  هەیە،  نەتەوایەتییان  مۆسیقای 

بەیت وێژی کوردن. هەروەها لە مۆسیقای مەقاماتی  عاشیقەکانیان دەگرن کە بە شێوەیەک وەک  
کۆندا لە ڕۆژهەاڵتی ناوین قسەی یەکەم دەکەن. هەر ئەمساڵ ئەوان فستیڤاڵێکیان بۆ عاشیقە  
تورکەکانی هەموو جیهان ڕێک خست کە دەیان گرووپ لە ئۆیغورەکانی چینەوە تا قڕقیزستان  

شیقانی نەخجەوان و کەڵبەجاڕیشیان  و ئازەربایجان و تورکیا و ئێرانی گرتبووە خۆی و عا
کوردستانی   خودموختاری  کۆماری  لە  بەشێک  خۆی  ڕۆژی  دواییان  ئەمی  کە  بوو  لەناودا 

عاشیقەکانی بەرنامەکەدا  لە  بوو.  ئەتاتورکیاندا  سۆڤیەت  باڵی  و  شان  بە  ئێران  ئازەربایجانی 
 هەڵدەگوت! 

وانەی   مامۆستاکانیان  الی  زۆر  سااڵنێکی  وا  الوانەن  ئەو  مەقام  کێبەرکێی  بەشداربووانی 
هەڵبژێرراون. کاتێ گوێ دەدەیە کارەکانیان   نێو سەدان کەسدا  لە  مەقاماتیان خوێندووە و 
هەرکام بۆخۆیان مامۆستایەکن بەاڵم دیسان لە الیەن لیژنەیەکی حەوت کەسی لە مامۆستا و  

مامۆستای   دەدرێتێ.  سوپڕ  نمرەیان  و  دەکرێت  لەسەر  هەڵسەنگاندنیان  ئازەرییەوە  مۆسیقای 
گرنگ ئەو بۆچوون و ڕێنوماییانەن وا داوەرەکان ئاراستەی الوەکانی دەکەن و هەر نوکتە و  

 قسەیەکیان بایەخی گەنجینەیەکی بۆ ئەهلی هونەر هەیە.  
لەو مامۆستایانەی بۆ    من بیرم لەوە دەکردەوە ئەگەر ڕێکخراوەی کەلەپووری کوردی یەک

ماوەی ساڵێک و دووساڵ بهێنایەتە کوردستان و قوتابییانی کوردی پێ پەروەردە بکردایە، ئێستا 
دوای ئەو دە پازدە ساڵە چەندەها دەنگ بێژی پەروەردەکراومان لەجیاتی ئەو گۆرانی بێژە  

 .   هەڕەمەکییانە دەبوو کە مۆسیقای نەتەوایەتیمانیان بە قوڕدا بردۆتە خوارێ
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هەر ئەوەش نا، خۆ ئەوان دەیانتوانی بانگهێشتنی  مامۆستایەکی وەک نەمر حەسەن سیساوەیی 
یان تەنیا عەرەب و بەیت وێژەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەن لە شوێنێک وەک قوتابخانەی  
با  دابنێن؛  بۆ  فێربوونیان  و کۆرسی  بکەن  نەتەوایەتییەکان  بەیتە  فێری  هونەری، الوەکانمان 

لەو پارەیەی وا سەرفی دام و دەزگا بۆش و بەتاڵەکەیان و پڕکردنی گیرفانیان کرا،   بەشێک
مامۆستای نەمر حەسەن سیساوەیی لەو هەژاری و کەساسییە دەربهێنایە کە لە کۆتایی تەمەنیدا  
ببرێتە  دانەنرێت  وانێت  پشتەوەی  لە  گۆنی  و  جانتا  وەک  و  نەیەت  نەهامەتییە  ئەو  تووشی 

 خەستەخانە! 
 دەبێ ڕۆژێک حیسابی ئەو ناحیسابییانە لە بەرپرسانی وەربگرێتەوە. کورد 

 
 ٢٠17/ ٢/5سێ شەممە،  

 پیشانگەی کتێبی ئێرانییەکان لە لەندەن  
ئەمڕۆ چوومە پیشانگای کتێبی فارسی لە 'کتابخانە مطالعات ایرانی' لە لەندەن. ناوی پیشانگاکە  

احضور ناشران مستقل خارج از کشور".  ئەوەیە: "سومین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور ب
پیشانگاکە دوو ڕۆژ لە لەندەن دەبێت و دواتر لە چەند واڵتی دیکەش بەڕێوە دەچێت و یەک 
بەڕێوەبەرەکەی کوردە و خەمخۆری کتێبی   بەشداربووانی، کتێبی ئەرزانە لە سوئێد کە  لە 

ر کتێبی فارسییان لەوێ  کوردیشە بەاڵم پیشانگاکە تایبەت بە کتێبی فارسی بوو و ئەوانیش هە
 دانابوو. 

لە کوردستان سااڵنە ئەو هەموو کتێبە باڵو دەبێتەوە بێ ئەوەی تاقە یەک دانەی بنێررێتە دەرەوەی  
واڵت. بازاڕی کتێب لە باشووری کوردستان ئاوساوە و زیاتر لەوە ناکێشێت، بەاڵم لە دەرەوەی  

راوەکانیش، بەاڵم کتێب لەبەردەستدا واڵت وا نییە. لێرە کڕیار هەن. خەڵکی کوردیش و ڕێکخ
 نییە.  

من خۆم لە بەڕێوەبەری بەشی تورک و ئێرانیی کتێبخانەی بریتانیام بیستووە دەیگوت ئێمە بۆ  
سۆشیال   دائیرەی  ناکەوێت!   دەست  کتێبمان  بەاڵم  هەیە  بودجەمان  کتێبی کوردی  کڕینی 

 –بە کون لە فەرهەنگێکی ئینگلیزی سێکیوریتی بریتانیا لەو شارانەی وا پەنابەریان لێیە، کون 
کوردی دەگەڕێت کە دەیانەوێ بیکڕن و بیدەن بە هەموو ئەو پەناخوازانەی وا تەمەنیان لە  

کردیش!"    –سااڵنەوەیە، بەاڵم حاشا لە دانەیەکیش! ناچار قامووسێکی  "ئینگلیش    1٨خوار  
دەفرۆشر فراوانی  بە  بریتانیا  لە  و  بووە  چاپ  هیندستان  لە  کە  هیچ  دەکڕن  لەکاتێکدا  ێت 

 هەڵەی تێدا بێت!  1٠الپەڕەیەکی نییە کەمتر لە 
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ناتەواوییە   لەو  بیرێک  نەتەوایەتیدا  زمانی  و  کولتور  پێناو  لە  کوردییەکان  ڕێکخراوە  دەبێ 
بکەنەوە. لێرە، لە دەرەوەی واڵت، پارە و کڕیار هەن، بۆچی کتێبی کوردی ناگاتە دەستیان؟  

گەشە دەخاتە بازاڕی کتێبی کوردیی ناوخۆی واڵت و لە   ئەم کارە ئەگەر بکرێت، لەالیەک
بۆ   ساڵە لە دەرەوەی واڵت  تینوویەتییەش دەداتەوە کە دەیان  الیەکی دیکەوە وەاڵمی ئەو 

 کتێبی کوردی هەیە و کەس نییە بیشکێنێت.  
 

 5/٢٠17/ 4چوارشەممە،  
 چاکە پەڕۆ لە بریتانیا!  

زادە تایبەت بەو ناوچە هەژارە ئایین لێدراوەی  من هەر وامدەزانی شەخس و چاک و ئیمام  
ی بریتانیا بوو باسی پڕۆژەیەکی    4ئێمەیە! چەندڕۆژ پێش ئێستا، گوێم لە بەرنامەیەکی ڕادیۆ 

دەکرد کە تاقمێک نەخۆشی دەروونی لە شارێکی نزیکەوە دەبەنە "ستۆن هێنج" )شوێنەوارێکی  
ەیشتنی ئایینی میترائییە بە ئوروپا و مێژوویی ناسراوی جیهانی کە دەگوترێ هی سەردەمی گ

نەخۆشەکان  کاتێ  دانراون(.  شوێنە  لەو  ئێستا  پێش  ساڵێک  هەزار  پێنج  تا  چوار  بەردەکانی 
گۆرانی  پێکەوە  لەوێ  و  بەردەکان  ئاڵقەی  ناوەڕاستی  دەیانبەنە  سەرلەبەیانی  ئەوێ،  دەگەنە 

 دەڵێن و قسە دەکەن و بیرەوەری دەگێڕنەوە. 
ان لەوانەی وا دەچنە سەر چاکەکانی کوردستان ئەوەیە ئەوان چاوەڕوانی  بەاڵم جیاوازیی ئەو

بکەنەوە یان منداڵیان   بەختیان  ناپاڕێنەوە  لێیان  و  ناکەن  بەردەکان  لە  بەرەکەت و موعجیزە 
بدەنێ یان تەنانەت نەخۆشییەکەیان چاک بکەنەوە. ئامانجی بەڕێوەبەرانی بەرنامەکە ئەوەیە ئەو 

خەم تووشی  وا  شوێنەکە   کەسانەی  بێنە  هاتوون  دەروونی  نەخۆشیی  و  مانەوە  تەنیا  و  ۆکی 
بۆئەوەی بزانن ژیان چەندە کۆنە و مێژوو چ دوور ودرێژە و لە بەرانبەردا، تەمەنی مرۆڤ چ  
کورتە و ئەگەر کەڵکی بەجێی لێ وەرنەگیرێت، بەفیڕۆ دەچێت و وەک کای بەر با لە دەست 

 دەڕوات.   
چاکەپەڕۆی بریتانیا بتوانێت بیرۆکەیەکی وا لە مرۆڤدا پەروەردە بیرم لەوە دەکردەوە ئەگەر  

بکات، دەبێ منیش بچم و ناوی خۆم تۆمار بکەم بۆ ئەوەی لەگەڵ دەستەی نەخۆشەکانی  
 دوایی بمبەنە ستۆن هێنج! 

 
 5/٢٠17/ 7یەکشەممە،  

 شێواندنی گۆڕی مردووان  
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قەبر و البردنی پەیکەری ئەو ناودارانەی لە ئێران چەند ساڵێکە دەست کراوە بە شکاندنی کێلی  
 وا مەالکانی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی بازنەی بەرتەنگی بیروباوەڕی خۆیانیان دەبینن. 

شایی مەالکان ماوەیەکە گەیشتۆتە بەردەرگای ماڵی کوردیش! دارەدەستی مەالکان لە شاری  
دەمارگیرانی   ترسی  لە  کە  شێواند  بەهاییانەیان  ئەو  گۆڕی  هێنابووە سنە  پەنایان  عەجەم 

کوردستان و لەوێ لە ئاسایشدا دەژیان. بە ماوەیەکی کەم دوای ئەوەی شاعیری گەورەی  
جاشی  نێژرا،  سلێمانی  ناوشاری  پاڕکێکی  لە  و  دوایی کرد  بێکەس کۆچی  شێرکۆ  کورد 
مەالکانی ئێران دەستی گاڵویان گەیاندە کێلی قەبرەکەی ئەویش و شکاندیان. ئەوان تەشریفی  

 ناخێریان خەریکی غەزا کردنن ڕاست وەک ئەوەی داعش دەیکات.
وا هەواڵ دەگات لە سەرەتای ئەم مانگەدا گۆڕی شاعیری مەزنی کورد مەولەوی تاوەگوێزیش 

لە گوندی سەرشاتەی قەزای دەربەندیخان شێوێنراوە و هەواڵەکەی ئەمڕۆ بە فەرمی لە الیەن   
کوومەتی ئێران لەگەڵ الیەنێک و بیر وباوەڕێک نییە.  قایمقامی شارەکەوە ڕاگەیێنرا. دژایەتی ح

ئەوان دژبەری هەموو شتێکن کە ناوی کورد بەرز بکاتەوە و کەسایەتی بداتە گەلەکەمان. بۆ  
ئەو کارەش تەنیا بە ئیعدام کردنی الوەکان و وێران کردنی شار و گوندەکانمان ناوەستن و 

کورد ڕەوا دەبینن. ئەم کارە چەپەڵەشیان بە هەموو چەشنە بێ ئەخالقی و نامرۆڤایەتییەک بە  
چەپەڵ   و  چەپەڵە  هەر  کرابێت،  چەپەڵ  وباوەڕێکی  بیر  هەر  بنەمای  لەسەر  و  ناوێک  هەر 
دەمێنێتەوە. بکەرانی ئەو کردارە نامرۆڤانەیە حەیفە تفیان لە ڕوو بکرێت، بەڵکوو باشترە سەریان 

 لە سەرانگوێلکێکی سەرشاتە بگیرێت.
 

   5/٢٠17/ 11پێنج شەممە،  
 مەلەی ناو دڵۆپێک ئاو! 

کەم و زۆرێک شارەزای ژیان و بیروباوەڕی شاعیری کوردی فارسی وێژ "الهووتی کرماشانی"  
هەم و لە ڕێگەی  شیعری خۆی و بیرەوەرییەکانی سەردار موقتەدیر سەنجابییەوە دەزانم چۆن 

( ئێران  مەشرووتەی  دوای  ماوەی  شەڕ 19٠6لە  سااڵنی  و  بە (  بوو  جیهانیدا  یەکەمی  ی 
بۆ   ئینگلیزەکانی  شەڕی  هەڵگرتن،  بۆ  عوسمانی کە چەکی  و  ئاڵمانیا  ئەوتۆی  الیەنگرێکی 
کردن، پاشان بەهیوای بپێزانیی تورکان لە ڕێگەی کوردستانی باشوورەوە چوو بۆ ئەستەموڵ  

والی   هیدایەت  مخبرالسلطنە  لە  پاڕانەوە  و  نواندن  پەشیمانی  بە  کۆتاییدا  لە  ئازەربایجان،  و 
 مۆڵەتی گەڕانەوەی ئێرانی وەرگرت! 

لەم ڕۆژانەدا دیوانی "میرزادەی عشقی هەمەدانی"م دەخوێندەوە کە ئەویش شاعیرێکی کوردی 
فارسی وێژ بوو، دایک و باوکی کورد و خاڵکی شاری سنە بوون و ناسناوی 'هەمەدانی' بۆیە  
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عیشقیش   ببوو.  دایک  لە  هەمەدان  لە  کە  شوێن،  سااڵنی  کەوتبوە  هەمان  لە  وەک الهووتی 
ئاڵۆزی سەردەمی مەشرووتە و شەڕی یەکەمی جیهانیدا، بوو بە الیەنگرێکی ئەوتۆی ئاڵمانیا  
و عوسمانی، کە ئاوی نەدەپااڵوت! ئەویش عەینوبیلال وەک الهووتی بە ڕێگەی کوردستاندا 

ەکانی نەگرت چوو بۆ ئەستەمووڵ! ئینجا کاتێ کەس ئاوڕی لێ نەدایەوە و ڕێزی لە خزمەت
 بە هەڵەی خۆی زانی، گەڕایەوە ئێران و بە حوکمی ڕەزاشای پەهلەوی لە تاران تیرۆر کرا! 

سەمەرە ئەوەیە الهووتی و عیشقی ئەوینداری خالیس و خولـلەسی ئێران بوون و لە وەسفی  
 ئێران یان هەر ئەو ئێرانییانەی وا ئەو هەموو پەت پەتییەیان پێکردن، دەیان پارچە شیعریان

هەیە، بۆ نموونە، الهووتی مەسنەوی "ایران نامە" و عیشقی "اپرای رستاخیز سالطین ایران"ی  
 لە ئەستەمووڵ نووسیوە. 

با ئەو دوو ئەزموونە بخەینە پاڵ ئەزموونی تاڵی نەمر حاجی بابەشێخی سەیادەت کە ئەویش 
یهانیدا بوو بە  بە فیت و فێڵی ئیسالمییەتی عوسمانییەکان، لە ماوەی هەمان شەڕی یەکەمی ج

بۆ سوپاکەیان،   پشتیوان  بە مەبەستی کۆکردنەوەی  ئاڵمانیا و  و  الیەنگری سوپای عوسمانی 
حزبی "اتحاد اسالم"ی لە ناوچەی موکریان دانا و لە کوردستانی قات و قڕی لێدراوی سااڵنی  
ا  "رووسی یەکەم"دا یارمەتییەکی زۆری ئابووری بۆ سوپای عوسمانی کۆکردەوە و بەگەرووید

کردن. ئەگەر الهووتی و عیشقی هەڵوەدای ئێرانی ساسانی و هەخامەنیشی بوون، حاجی بابە 
شێخ کەوتە شوێن دروشمی ئیسالمییەتێک کە دام و دەزگای تەبلیغاتیی ئاڵمانیای قەیسەری  
لەو سااڵنەدا وەڕێی خستبوو و دەیگوت ویلهێڵمی ئیمپراتۆری ئاڵمان بۆتە موسوڵمان و ڕۆژی  

ن خەتم دەکات! لە ئەنجامدا ئەویش ئاوارەی خاکی عوسمانی بوو و ماوەیەک  جارێک قورئا
بە   درۆیە،  تورکان  بەڵێنی  هەموو  تێگەیشت  کە  کاتێ  و  مایەوە  مووسڵ  و  کەرکووک  لە 

 دڵشکاوی گەڕایەوە گوندەکەی خۆی، جەمیان.  
چیدایە؟  نیازی من لە گێڕانەوەی ئەو سێ ڕووداوە ئەوەیە بپرسم گرفتی کاری ئێمەی کورد لە  

ئەو"ئێرانە   دەخنکێین؟  ئاویشدا  دڵۆپێک  لە  هەر  و  مەلە  دەکەوینە  ئاو  دڵۆپێک  بە  بۆچی 
خۆشەویست"ە چی بۆ کرماشانی الهووتی و سنەی عیشقی کردبوو کە وا خۆیان بۆ دەکردە  
قوربانی؟ ئیسالمی عوسمانی و ئاڵمانییەکان چی زیاتر بوو لە باوەڕی قورس و قایمی ئیسالمیی  

شێخێک کە مەال و شێخ و جێگەی باوەڕی هەموو خەڵکی ناوچەکە بوو، دەستیان حاجی بابە
ماچ دەکرد و نوشتەی ئەویان بە کەوای منداڵەکانیانەوە دەدروو؟ ویلهێڵم چی لەو ئیسالمییەتە 
زیاد دەکرد کە ئەو و باو وباپیرانی باوەڕیان پێی بوو؟ ئایا لە ئێراندا کەس نەبوو وەک الهووتی 

خەمی عیشقی  ئاو    و  قوربانی  بکردایەتە  خۆیان  ئەو کوردانە  دەبوایە  هەر  و  بخوات  ئێران 
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تەنیا دەبوایە  نەبوو و  دیکەی  وخاکەکەی؟ ئەی ئیسالمی سوڵتان عەبدولحەمید خەمخۆری 
 مەزن پیاوێکی وەک حاجی بابەشێخ ببێتە کەواچەرمگی بەر لەشکرەکەی؟  

و سافی و سادەدڵییە ئەوەندە زۆرە  کار بەو سێ کەسە کۆتایی نایەت. نموونەی ئەو دڵپاکی  
کە بژاردنی تەزبێحی چەندهەزاردانەیی دەوێت! مەسەلە بە تاقەکەسیش کۆتایی نایەت. ئەو  
فێڵ و فەرەجەی تورکان لە شێخ عوبەیدیلالی نەهری و سمکۆی شکاکیان کرد، بوو بەهۆی  

ناح بنەمایەکی  بەداخەوە  و  ئێران  لە  کەسییان  چەندهەزار  سوپای  شکانی  بۆ تێک  ەزی 
پەیوەندییەکانی دواڕۆژی کورد لەگەڵ ئازەربایجانییەکان دامەزراند کە تا ئەمڕۆش بەردەوامە.  

ی ئێراندا دیتمان چۆن    1357ئەوانیش نا، هەر لەم دواییانە و لە ماوەی سااڵنی دوای ڕاپەڕینی  
کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ دەستەمۆی مەنسووری حیکمەت بوو و ئەو ڕێکخراوە بەهێزە کوردییە 

ەفیتی بێگانەیەک لەبەر یەک هەڵوەشایەوە و بوو بە پێنج کەرتەوە. یان چۆن ئەو هەموو خەڵکە  ب
فێڵە کوردە لە هەمان ئەو سااڵنەدا کەوتنە شوێن دروشمی فیدائیانی خەلقی   فیداکار و بێ 
کە   کاتێ  چوو  فیڕۆ  بە  کوردە  خۆبەختکەرە  الوە  هەموو  ئەو  خوێنی  سەرئەنجام  و  ئێران 

خراوەکە لە تاران، بە فیتی سۆڤیەت و حزبی توودە، ڕێبازیان گۆڕی و چوونە  ڕێبەرایەتی ڕێک
ژێر عەلەمی خەڵخاڵی و  پاڵ پاسدارە پیاوکوژەکانی ئێران، ئەمانیش لە کوردستان دەستیان 

 لەگۆزەدا ما! 
 کەی بە خۆماندا دەچینەوە؟ 

 
 ٢٠17/ 5/ 7یەکشەممە،     15بەشی  

 شێواندنی گۆڕی مردووان  
لە ئێران چەند ساڵێکە دەست کراوە بە شکاندنی کێلی قەبر و البردنی پەیکەری ئەو ناودارانەی 

 وا مەالکانی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوەی بازنەی بەرتەنگی بیروباوەڕی خۆیانیان دەبینن. 
ەالکان لە شاری  شایی مەالکان ماوەیەکە گەیشتۆتە بەردەرگای ماڵی کوردیش! دارەدەستی م

هێنابووە  پەنایان  عەجەم  دەمارگیرانی  ترسی  لە  کە  شێواند  بەهاییانەیان  ئەو  گۆڕی  سنە 
کوردستان و لەوێ لە ئاسایشدا دەژیان. بە ماوەیەکی کەم دوای ئەوەی شاعیری گەورەی  
جاشی  نێژرا،  سلێمانی  ناوشاری  پاڕکێکی  لە  و  دوایی کرد  بێکەس کۆچی  شێرکۆ  کورد 

ان دەستی گاڵویان گەیاندە کێلی قەبرەکەی ئەویش و شکاندیان. ئەوان تەشریفی  مەالکانی ئێر
 ناخێریان خەریکی غەزا کردنن ڕاست وەک ئەوەی داعش دەیکات.

وا هەواڵ دەگات لە سەرەتای ئەم مانگەدا گۆڕی شاعیری مەزنی کورد مەولەوی تاوەگوێزیش 
واڵەکەی ئەمڕۆ بە فەرمی لە الیەن   لە گوندی سەرشاتەی قەزای دەربەندیخان شێوێنراوە و هە
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قایمقامی شارەکەوە ڕاگەیێنرا. دژایەتی حکوومەتی ئێران لەگەڵ الیەنێک و بیر وباوەڕێک نییە.  
ئەوان دژبەری هەموو شتێکن کە ناوی کورد بەرز بکاتەوە و کەسایەتی بداتە گەلەکەمان. بۆ  

شار و گوندەکانمان ناوەستن و ئەو کارەش تەنیا بە ئیعدام کردنی الوەکان و وێران کردنی  
هەموو چەشنە بێ ئەخالقی و نامرۆڤایەتییەک بە کورد ڕەوا دەبینن. ئەم کارە چەپەڵەشیان بە 
چەپەڵ   و  چەپەڵە  هەر  کرابێت،  چەپەڵ  وباوەڕێکی  بیر  هەر  بنەمای  لەسەر  و  ناوێک  هەر 

بەڵکوو باشترە سەریان   دەمێنێتەوە. بکەرانی ئەو کردارە نامرۆڤانەیە حەیفە تفیان لە ڕوو بکرێت،
 لە سەرانگوێلکێکی سەرشاتە بگیرێت.

 
   5/٢٠17/ 11پێنج شەممە،  

 مەلەی ناو دڵۆپێک ئاو! 
کەم و زۆرێک شارەزای ژیان و بیروباوەڕی شاعیری کوردی فارسی وێژ "الهووتی کرماشانی"  

سەنجابییەوە دەزانم چۆن هەم و لە ڕێگەی  شیعری خۆی و بیرەوەرییەکانی سەردار موقتەدیر  
( ئێران  مەشرووتەی  دوای  ماوەی  بە 19٠6لە  بوو  جیهانیدا  یەکەمی  شەڕی  سااڵنی  و   )

بۆ   ئینگلیزەکانی  شەڕی  هەڵگرتن،  بۆ  عوسمانی کە چەکی  و  ئاڵمانیا  ئەوتۆی  الیەنگرێکی 
کردن، پاشان بەهیوای بپێزانیی تورکان لە ڕێگەی کوردستانی باشوورەوە چوو بۆ ئەستەموڵ  
ئازەربایجان،   والی  هیدایەت  مخبرالسلطنە  لە  پاڕانەوە  و  نواندن  پەشیمانی  بە  کۆتاییدا  لە  و 

 مۆڵەتی گەڕانەوەی ئێرانی وەرگرت! 
لەم ڕۆژانەدا دیوانی "میرزادەی عشقی هەمەدانی"م دەخوێندەوە کە ئەویش شاعیرێکی کوردی 

اسناوی 'هەمەدانی' بۆیە  فارسی وێژ بوو، دایک و باوکی کورد و خاڵکی شاری سنە بوون و ن
سااڵنی   هەمان  لە  وەک الهووتی  عیشقیش  ببوو.  دایک  لە  هەمەدان  لە  کە  شوێن،  کەوتبوە 
ئاڵۆزی سەردەمی مەشرووتە و شەڕی یەکەمی جیهانیدا، بوو بە الیەنگرێکی ئەوتۆی ئاڵمانیا  

تاندا و عوسمانی، کە ئاوی نەدەپااڵوت! ئەویش عەینوبیلال وەک الهووتی بە ڕێگەی کوردس
چوو بۆ ئەستەمووڵ! ئینجا کاتێ کەس ئاوڕی لێ نەدایەوە و ڕێزی لە خزمەتەکانی نەگرت 

 بە هەڵەی خۆی زانی، گەڕایەوە ئێران و بە حوکمی ڕەزاشای پەهلەوی لە تاران تیرۆر کرا! 
سەمەرە ئەوەیە الهووتی و عیشقی ئەوینداری خالیس و خولـلەسی ئێران بوون و لە وەسفی  

ر ئەو ئێرانییانەی وا ئەو هەموو پەت پەتییەیان پێکردن، دەیان پارچە شیعریان ئێران یان هە
هەیە، بۆ نموونە، الهووتی مەسنەوی "ایران نامە" و عیشقی "اپرای رستاخیز سالطین ایران"ی  

 لە ئەستەمووڵ نووسیوە. 
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ویش با ئەو دوو ئەزموونە بخەینە پاڵ ئەزموونی تاڵی نەمر حاجی بابەشێخی سەیادەت کە ئە
بە فیت و فێڵی ئیسالمییەتی عوسمانییەکان، لە ماوەی هەمان شەڕی یەکەمی جیهانیدا بوو بە  
بۆ سوپاکەیان،   پشتیوان  بە مەبەستی کۆکردنەوەی  ئاڵمانیا و  و  الیەنگری سوپای عوسمانی 
حزبی "اتحاد اسالم"ی لە ناوچەی موکریان دانا و لە کوردستانی قات و قڕی لێدراوی سااڵنی  

یەکەم"دا یارمەتییەکی زۆری ئابووری بۆ سوپای عوسمانی کۆکردەوە و بەگەروویدا    "رووسی
کردن. ئەگەر الهووتی و عیشقی هەڵوەدای ئێرانی ساسانی و هەخامەنیشی بوون، حاجی بابە 
شێخ کەوتە شوێن دروشمی ئیسالمییەتێک کە دام و دەزگای تەبلیغاتیی ئاڵمانیای قەیسەری  

بوو و دەیگوت ویلهێڵمی ئیمپراتۆری ئاڵمان بۆتە موسوڵمان و ڕۆژی  لەو سااڵنەدا وەڕێی خست
جارێک قورئان خەتم دەکات! لە ئەنجامدا ئەویش ئاوارەی خاکی عوسمانی بوو و ماوەیەک  
بە   درۆیە،  تورکان  بەڵێنی  هەموو  تێگەیشت  کە  کاتێ  و  مایەوە  مووسڵ  و  کەرکووک  لە 

 دڵشکاوی گەڕایەوە گوندەکەی خۆی، جەمیان.  
زی من لە گێڕانەوەی ئەو سێ ڕووداوە ئەوەیە بپرسم گرفتی کاری ئێمەی کورد لە چیدایە؟  نیا

ئەو"ئێرانە   دەخنکێین؟  ئاویشدا  دڵۆپێک  لە  هەر  و  مەلە  دەکەوینە  ئاو  دڵۆپێک  بە  بۆچی 
خۆشەویست"ە چی بۆ کرماشانی الهووتی و سنەی عیشقی کردبوو کە وا خۆیان بۆ دەکردە  

نی و ئاڵمانییەکان چی زیاتر بوو لە باوەڕی قورس و قایمی ئیسالمیی  قوربانی؟ ئیسالمی عوسما
حاجی بابەشێخێک کە مەال و شێخ و جێگەی باوەڕی هەموو خەڵکی ناوچەکە بوو، دەستیان 
ماچ دەکرد و نوشتەی ئەویان بە کەوای منداڵەکانیانەوە دەدروو؟ ویلهێڵم چی لەو ئیسالمییەتە 

انی باوەڕیان پێی بوو؟ ئایا لە ئێراندا کەس نەبوو وەک الهووتی زیاد دەکرد کە ئەو و باو وباپیر
ئاو   قوربانی  بکردایەتە  خۆیان  ئەو کوردانە  دەبوایە  هەر  و  بخوات  ئێران  خەمی  عیشقی  و 
تەنیا دەبوایە  نەبوو و  دیکەی  وخاکەکەی؟ ئەی ئیسالمی سوڵتان عەبدولحەمید خەمخۆری 

 چەرمگی بەر لەشکرەکەی؟  مەزن پیاوێکی وەک حاجی بابەشێخ ببێتە کەوا
کار بەو سێ کەسە کۆتایی نایەت. نموونەی ئەو دڵپاکی و سافی و سادەدڵییە ئەوەندە زۆرە  
کە بژاردنی تەزبێحی چەندهەزاردانەیی دەوێت! مەسەلە بە تاقەکەسیش کۆتایی نایەت. ئەو  

ەهۆی  فێڵ و فەرەجەی تورکان لە شێخ عوبەیدیلالی نەهری و سمکۆی شکاکیان کرد، بوو ب
بۆ  ناحەزی  بنەمایەکی  بەداخەوە  و  ئێران  لە  کەسییان  چەندهەزار  سوپای  شکانی  تێک 
پەیوەندییەکانی دواڕۆژی کورد لەگەڵ ئازەربایجانییەکان دامەزراند کە تا ئەمڕۆش بەردەوامە.  

ی ئێراندا دیتمان چۆن    1357ئەوانیش نا، هەر لەم دواییانە و لە ماوەی سااڵنی دوای ڕاپەڕینی  
ڵەی شۆڕشگێڕ دەستەمۆی مەنسووری حیکمەت بوو و ئەو ڕێکخراوە بەهێزە کوردییە کۆمە

بەفیتی بێگانەیەک لەبەر یەک هەڵوەشایەوە و بوو بە پێنج کەرتەوە. یان چۆن ئەو هەموو خەڵکە  
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فێڵە کوردە لە هەمان ئەو سااڵنەدا کەوتنە شوێن دروشمی فیدائیانی خەلقی   فیداکار و بێ 
سەرئەنجام   و  کە  ئێران  کاتێ  چوو  فیڕۆ  بە  کوردە  خۆبەختکەرە  الوە  هەموو  ئەو  خوێنی 

ڕێبەرایەتی ڕێکخراوەکە لە تاران، بە فیتی سۆڤیەت و حزبی توودە، ڕێبازیان گۆڕی و چوونە  
ژێر عەلەمی خەڵخاڵی و  پاڵ پاسدارە پیاوکوژەکانی ئێران، ئەمانیش لە کوردستان دەستیان 

 لەگۆزەدا ما! 
 ەوە؟ کەی بە خۆماندا دەچین

 
 ٢٠17/ 5/ 15دوو شەممە،    16بەشی  

خەباتکاری   و  ڕۆژنامەنووس  کەبوودوەند'  سدیق  'محەممەد  ڕێزدار  ڕابردوو  هەینی  ڕۆژی 
بواری مافەکانی مرۆڤ لە زیندانی کۆماری ئیسالمی ئازاد کرا و دڵی هەموو کوردێکی پێ  

 گەشایەوە.
گەلی کورد و تاوانباریی سیستەمی  کەبوودوەند نموونەی هەرە باشی بێ تاوانیی ڕۆڵەکانی  

سیاسیی کۆماری ئیسالمی ئێرانە.  کەسێک کە لە بواری پاراستنی کەرامەت و مافی مرۆڤدا  
ڕێژیمدا   ڕووخاندنی  هەوڵی  و  چەکدارانە  کاری  بەالی  ونزیک  دوور  و  کردووە  خەباتی 

دەست بەسەر   ساڵی ڕەبەق لە خراپترین بارودۆخی زیندانەکانی ئێراندا 1٠نەڕۆیشتووە، ماوەی
بووە و پشووی ئاسایی زیندانیانی بۆ سەردانی کەس وکاریش، لێ یاساخ کراوە. ئەوەش لە  
کاتێکدا کە خۆی نەخۆشە و منداڵی نەخۆشی هەیە. ئێستاش کە ماوەی زیندانی کەبوودوەند 
کۆتایی هاتووە، تۆمەتێکی داتاشراوی دیکەیان داوەتە پاڵی بۆ ئەوەی لە دەرەوەی زیندان  

شی نەبێت و خۆی و کەس و کاری و هەموو دڵسۆزانی گەل و نیشتمان لەژێر شمشیری  ئاسای
 دادگایی کردن و دەستبەسەریی دووبارەی ئەو ڕۆڵە قارەمانەدا بژین. 

ڕوو  مرۆڤ  تاکەکەسییەکانی  مافە  سەر  بۆ  دەستدرێژییەک  هیچ  لە  ئێران  مەالکانی  مافیای 
جینایەتی کوردستاندا  لە  تایبەت  بە  و  بە    وەرناگێڕن  دژ  ئیسڕائیل  هەرگیز  کە  دەکەن  وا 

 فەلەستینییەکان نەیکردووە؛ ئەوە تەنیا یەکیانە. 
کاکە سەدیقی خۆشەویستی هەمووالیەک، ڕۆژی ئازادییە سەرفرازانەکەت پیرۆز بێت! ئیرادەی 
لەبن نەهاتووی تۆ لە بەرانبەر ئەو هەموو بێعەداڵەتییەی مجێورەکانی مزگەوتی ئیسالم دەرحەق 

و  خۆت  ڕووی   بە  و  ڕووسوور  کوردی  گەلی  هەموو  کردیان،  بەڕێزەکەت  بنەماڵە 
دووژمنەکانتی لەوەش کە بوو، ڕەشتر کرد. ئێمە هەروەها سەری تەعزیم لە بەرانبەر خاتوو 
پەرینازی هاوسەر و کوڕە خۆشەویستەکەت دادەنەوێنین کە لەو ماوەیەدا ڕەنجێکیان کێشا  

 ربازێکی وونی نیشتمانەکەمانن. فەرهاد نەیکێشا بێت. ئەوانیش هەرکام سە
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 ٢٠17/ 5/ 17چوار شەممە،  
 هیندوشاهی نەخجەوانی

کوردێکی زۆر لە شار وناوچەی نەخجەوان دەژیان و دەژین کە عەلیۆف سەرەک کۆماری  
پێشووی کۆماری ئازەربایجان و ئەندامی بیورۆی سیاسی یەکیەتی سۆڤیەتی پێشوو، یەک لەوان 

ئێستای کۆماری ئازەربایجانیش کۆڕی عەلیۆف و بە  بوو. ئیلهام عەلیۆف سەرەک کۆما ری 
 ڕەچەڵەک لە کوردانی نەخجەوانە. 

نووسەرێکی  مونشی"،  شەمسی  بە  ناسراو  هندوشاه  فخرالدین  کوڕی  محمد  الدین  "شمس 
بۆ   کتێبێکی  هیندوشاه  نەخجەوانە.  خەڵکی  و  کۆچی  هەشتەمی  سەدەی  نووسی  فارسی 

اسدی طوسی فرس"  "لغت  کتێبی  زمانی    تەواوکردنی  ساغکردنەوەی  تەرخانی  کە  داناوە 
 "طوایف فرس" کراوە و لە شاری تەورێز نووسیویەتی. 

ئەو   کوردبوونی  بۆ  بەڵگەیەکم  نەبووبێت؟  نووس  فارسی  کوردێکی  هیندوشاه  بڵێی  تۆ 
کەسایەتییە نییە، وەک بۆ نەبوونەکەشی جگە لە فارسی نووسین هیچ  بە دەست کەسەوە نییە. 

نووسینە کردەوەیەکی گشتی بووە لەناو گەالنی ناوچەکەدا و ئێستا زیاد لە بەاڵم ئەو فارسی  
کە  کۆن  نووسی  فارسی  ئەدەبیی  کەسایەتی  ناوی  خەریکە  ئازەربایجان  کۆماری  ساڵە  دە 
خەڵکی یەک لە شارەکانی ئێستای کۆماری ئازەربایجان بووبێتن، بە ناوی کەسایەتی خۆیانەوە  

ەکگرتووەکان تۆمار دەکات. ماوەیەک لەمەوپێش نیزامی  الی ڕێکخراوەی یونسکۆی نەتەوە ی
گەنجەوییان تۆمار کرد کە هیچ نەبێت دایکی کورد بوو، ئێستا خەریکی تۆمار کردنی ناوی  
بۆ چەسپاندنی هەڵوێستی خۆیان شیعری ئەو   مەستوورەی گەنجەوی و خاقانی شیروانین و 

ربایجانی و چاپیان کردوون، هەروەها  شاعیرانەیان لە فارسییەوە وەرگێڕاوەتە سەر تورکی ئازە
 لێرە ولەوێ بە تایبەت لە ئوروپا کۆنسێرتی هونەری بۆ ناساندنیان بەڕێوە دەبەن.

من ناڵێم ئەوان کارێکی خراپیان کردووە. هەموو میللەتێک خەمی خۆی و مێژوو و هونەر و  
؟ ئەی ئێمە هەر ئەدەبی خۆی دەخوات و ئەوەش مافی قانوونییەتی. بەاڵم ئێمە بۆ وا ناکەین

لێبگەڕێین دراوسێکانمان یەک یەک ئەو کەسایەتییە مێژووییانە بکەنە هی خۆیان و کورد بە  
کێ   دەکەین.  خۆمانی  مێژووی  لە  زوڵمێکە  ئەوە  هەڵکێشێت؟  ئاخ  و  دانیشێت  دیاریانەوە 
لە   کوردی  ئەکادێمیای  هەرێم؟  حکوومەتی  ڕۆشنبیری  وەزارەتی  کارانەیە؟  ئەو  بەرپرسی 

 کەسێک دەبێ وەاڵمدەر بێت.  هەولێر؟
هیندوشاه تەنیا یەک لەو هەزاران هونەرمەندەیە کە دەبێ کورد سەرەتا هەوڵی پێناسە کردن 
ئینجا ناساندنی بدات. ئەوە فەردێک شیعری هیندوشاهە کە تێیدا باسی دەستگاه یان مەقامات 

 و نەغمەکانی مۆسیقایی کردووە و من لە ئینترنێتم وەرگرتووە:  
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    "نەوا و ڕاست حوسەینی و ڕاهەوی و عیراق       
 حیجاز و زەنگولە و بوسەلیک با عوششاق"                       

 
   5/٢٠17/ 1٨پێنج شەممە،  

سبەینێ هەڵبژاردنی سەرەک کۆمارە لە ئێران. الم وایە هەڵوێستی حزبە کوردییەکان بۆ بایکۆتی  
 ە شوێنی خۆیدایە.هەڵبژاردنێک کە هیچی بۆ کورد تێدا نەبێت، ل

 نە ڕیشی قوم، نە کاشان 
 لەعنەت لە هەردوو ڕیشان! 

 
 5/٢٠17/ 19هەینی،      17بەشی  

ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دوایی کاک نەوشیروان مستەفا، سیاسەتڤان و توێژێنەری ناوداری کورد  
لێکۆڵینەوە لە  ڕاگەیێنرا. نەوشیروان مستەفا بە تەنیشت کارە سیاسییەکانیەوە بەرهەمێکی زۆری 

کە   کوردییەوە  کتێبخانەی  خستە  کوردی  بیستەمی  سەدەی  ئەدەبی  و  سیاسیی  مێژووی 
سەروگەردنێک لە کاری هاوچەشنی لێکۆڵەرانی دیکەی کورد بەرزترن و وەک سەرچاوەی 

 باوەڕپێکراو دەمێننەوە. 
کاک نەوشیروان، وەک دووهەم کەسی ڕێبەرایەتیی یەکیەتی نیشتمانی، کە لە نزیکەوە هەڵە 
مائۆئیستی،   چەپی  بڕوایەکی  خاوەن  وەک  و  بینیبوو  کوردی  چەکدارانەی  خەباتی  وپەڵەی 

لێنینی دا قسەی  -سااڵنێکی زۆر لە داڕشتنی بەرنامە سیاسی و نیزامییەکانی کۆمەڵەی مارکسی
ل گۆڕەپانی یەکەمی کردبوو،  لە  چەک  ئەنجامەی کە  ئەو  گەیشتبووە  ژیاندا  کۆتاییەکانی  ە 

خەباتی کورددا شمشیرێکی دوو تیغە و ئەوەندەی دوژمن دەبڕێت بە هەمان ڕادە ڕۆڵەکانی 
گەل دادەپڵۆسێت؛ نەک هەر ئەوەش، بەڵکوو کاری چەکداری بۆتە هۆکارێکی سەرەکی بۆ  

اڵی حکوومەتە داگیرکەرەکانی کوردستان. ئیتر  گەندەڵی و چوونی حزبە سیاسییەکان بۆ ژێرب
 ڕووی لە چەک وەرگێڕا و بەم کارەی خزمەتێکی مەزنی بە گەل و نیشتمان کرد.  

لە ناو سیاسییە حزبییەکانی باشووردا، تەنیا ئەو بوو کە لە الیەک ئەزموونی تاڵی چەند ڕووداوی  
ە جەربەزە و ئازایەتی زاتیی  وەک 'پشت ئاشان' لە کارنامەکەیدا بوو و لە الیەکی دیکەشەو

 -تێدا بوو بۆئەوەی بتوانێت پشت بکاتە کاری چەکداری، ئەویش لە باشووری کوردستان 
شوێنێک کە لوولەی تفەنگ قسەکەری سەرەکی گۆڕەپانی سیاسەت بووە و هەیە. دەنا چ  
چەکدارەکان  حزبە  ئەوەی  بێ  ڕابپەڕێت  چەک  پیرۆزایەتی  بە  دژ  دەیتوانی  دیکە  کەسێکی 

 انن لێی ڕاپەڕن؟ بتو
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ئەدەبییەکانی  و  سیاسی  لێکۆڵینەوە  کاری  گەورەیی  نەیهێشتووە  سیاسی  خەباتی  بەداخەوە، 
الیەنی   بێ  لێکۆڵەرانی  بەشێوەی  زیاتر  لەوێدا  کە  دەربکەوێت  بەباشی  مستەفا  نەوشیروان 

د،  ڕۆژئاوایی داوەریی ڕووداوەکان دەکات و ئەو الیەنگرتنەی وا لە گۆڕەپانی سیاسەتدا دەیکر
 لە لێکۆڵینەوەکانیدا خۆ نانوێنن. 

 یادی ئەو توێژێنەرە بە بەهرەیەی گەلەکەمان بەخێر بێت!  
 

 5/٢٠17/ ٢٢دووشەممە،  
دەڵێن بە وشتریان گوت بۆچی میزکردنت لە پشتەوەیە؟ گوتی چیم وەک خەڵکی دیکەیە تا 

و بندارانەی    ئەوم وابێت! مەالکانی ئێران هیچ شتێکیان وەک خەڵکی دیکە نییە. لەو سەردار
سوپاکەیان، وابزانم قاسم سولەیمانی بوو، کە بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک نەوشیروان مستەفاوە  

 نامەی سەرەخۆشیی ئاراستەی مام جەالل کرد! 
تەنانەت   نە  بە هیچ زانی، نە ڕێکخراوەی گۆڕان و  نە حکوومەتی هەرێمی  فێڵباز،  کابرای 

انەدا دا بۆ ئەوەی کورد بە هیچ دابنێت و پرسە  یەکیەتی نیشتمانی و بازی بەسەر هەموو ئەو
نامە بێتامەکەی خۆی بۆ کەسێک بنێرێت کە نە ئاگای لە دنیایە، نە لە مافیها! مام جەاللی فەقیر  
لەو نەخۆشییەدا چ دەزانێت کێ زیندووە و کێ مردووە، کە تۆ نامەی سەرەخۆشی بۆ دەنێری!  

ان نییە کە الپرەسەنێکی البەال زیندووی ئایا ئەوە بێ ڕێزی بە حکوومەت و هەموو حزبەک
 کورد بە هیچ نەزانێت و نامە بۆ مردووان بنێرێت؟ 

چ کەردەن! ئەوە کوردە و دراوسێکانی؛ ئەوەش مەالی قوم و مەشهەدن و سیاسەت کردنیان. 
ئەی حزبە کوردییەکانی باشوور کە عیسا پەژمان و قانعی فەرد و ئاغاکانیان بە دۆستی خۆیان  

  33، کەی لەو خەوی غەفڵەتە ڕادەبن و دۆست و دوژمنی خۆیان لێک دەکەنەوە؟ناودەبەن
 

 ٢٠17/ 5/ ٢3سێ شەممە،،  
بنەماڵەی    7٠ئێوارەی ڕۆژی شەممەی ڕابردوو بارانی خێر وبێری ئیسالمی عەزیز بەسەر زیاتر لە  

بریتانیادا  بێ تاواندا باری و پەڵەی دا. سێ ڕۆژە لە هەموو ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنەکانی  
باس باسی ئەو تاوانە مەزنەیە کە دەسنێژێکی بێ ئەخالقی داعیش ڕۆژی شەممە لە شاری  

لە ئەنجامیدا، زیاد لە   تاوان بەسەر دەستی   7٠مانچستر کردی و  کووژراو و برینداری بێ 
 بنەماڵەهەژارەکانی ئەو شارە میوان لەخۆگرەدا مایەوە. 

 
یوتیووب و قسەکانی  . بۆ نموونە، بڕوانە وتووێژی نەمر مامۆستا برایم ئەحمەد لەگەڵ کاک عەلی کەریمی لە سەر  33

 سەبارەت بە پەژمان.
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دوای ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە. تەرجەمەم بۆ پەناخوازێکی ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی ئیشکردن بوو  
سااڵنە. ئەو    17کورد دەکرد کە ئەویش سێ ڕۆژە گەیشتۆتە بریتانیا و گوتوویەتی تەمەنم  

کەسەی وا چاوپێکەوتنی لەگەڵ دەکرد خانمێکی ئینگلیز بوو. دوای پرس وجۆ لە تەندروستی  
دەکەی؟ دەتەوێت مزگەوتی گەڕەکەمانت  و پەروەردەی کوڕە الوەکە، لێی پرسی "ئایا نوێژ  

دەوێ   قورئانت  بکەیت؟  لەسەر  نوێژی  ماڵەوە  لە  بدەینێ  بەرماڵت  دەتەوێ  بدەین؟  پیشان 
بتدەینێ؟" و پاشان گوتی "لەم شوێنەی وا تۆی لێ دەژیت، تەنیا گۆشتی حەاڵڵ بە خەڵک  

ەو ڕاستییەی  دەدەین، کەس گۆشت بەرازت ناداتێ" و شتی دیکەی لەو چەشنە.... سەرەڕای ئ
کە ئەویش وەک هەموو خەڵکی واڵتەکە لە ناخی دڵەوە ئازیەتباری ڕووداوەکەی مانچستر و 

بوو، نە نیشانەیەک لە ڕق و کینەم لەو ژنەدا بەدی کرد  هاودڵی بنەماڵەی قوربانییانی جینایەتەکە
ەی  و نە بوغزێک دەرحەق بەو پەنابەرە، کە موسوڵمانێکی خاوەن بڕوای نوێژکەر وەک ئەو

 مانچستر بوو. 
کاتێ ئەو دوو ڕووداوە الی یەک دادەنێم، چیم پێناکرێت جگە لەوەی سەری تەعزیم دانەوێنم 
فەردیی  پێوانەی  بە  کەس  تاکە  تێیدا  کە  ئوروپا،  پێشکەوتووەی  فەرهەنگە  ئەو  بۆ 
هەڵدەسەنگێنرێت نەک لەڕێگەی پێشداوەری و بەستنەوەی بە پێشینەیەکی ئایینی و نەتەوەیی 

پێشینەیەک کە خەڵکانی دیکە پێکیان هێنابێت و ئەو تاکە بە ئەگەری زۆر، هیچ   -ەوەگشتیی
پەیوەندییەکی پێوە نەبووبێت.  لێرە، ئەساسی داوەری کردن لەسەر 'بێ تاوانی'ی تاک دانراوە.  
بەاڵم لە واڵتانی ئێمەماناندا دیواری ماڵی بیرکردنەوەی خەڵک بە قوڕی دەمارگیریی ئایینی  

و لە ئەنجامدا بە فرسەخ لەو شێوازە داوەری کردنە مرۆڤانەیە دوورین کە ئەوان   سواغ دراوە
بیرکردنەوە و هەڵسەنگاندنی ڕۆژانەیان. الی   بۆ  بنەما  ساڵە کردوویانەتە  پێنجسەد  الی کەم 
ئێمە، نەیار و ناحەز، وە ئەستۆی بگرێت یان نا، 'تاوانبار'ە و ئەوە سەلماندن و بەڵگەی پێ 

ەشە داعشی شیعە لە تاران و داعشی سوننە لە مووسڵ حکوومەتمان بەسەردا  ناوێت! هەر ئەو
 دەکەن، هەر لەو دوو شوێنەش نا، لە هەموو واڵتێکی ئیسالمیدا.

 
 5/٢٠17/ ٢5پێنج شەممە،  

Chelsea Flower Show 

چەند ڕۆژێکە پیشانگەی گوڵ لە ناوچەی 'چێڵسی'ی لەندەن کراوەتەوە. سااڵنێکی زۆرە بە  
ساڵە لەمانگی مەی دا بۆ ماوەی    1٠5حەسرەتی چوون و دیتنی ئەو پیشانگە ناودارەوەم کە  

حەوتوویەک دەکرێتەوە و خوداپێداوان دەچنە سەیر و سەیرانی. بلیتی چوونە ژوورێ لە تاقەتی 
 ییە، جا من خۆم بە دیتنی جوانییەکانی لە سەر تەلەفیزیۆن  ڕازی کردووە. ئێمەماناندا ن 



  306    کاچوو، ما دانی
  

ئەی ئەوانەی وا جوانی دەپەرستن! ئەو دەرفەتە مێژووییە لەدەست مەدەن و ئێواران بە دیتنی  
بەرنامەی پیشانگەکە لەسەر تەلەفیزیۆنی بی بی سی زاخاوی مێشک و چاو و ناخ و هەناوتان  

پیشانگەکە و بەرنامە تەلەفیزیۆنییەکە دوو ڕۆژی دیکە کۆتاییان پێ دێت و پاشان دەبێ  بدەن.  
وەک من، تا ساڵێکی تر چاوەڕوانی ئەو ڕازاوەییە بێ وێنەیە بمێننەوە. عجلوا بالمعرض قبل  

 الموت! 
 

 ٢٠17/ ٢٨/5یەکشەممە،   1٨بەشی  
ان هاڵ'ی لەندەن. ئۆڕکێسترای  دوێشەو چوومە دیتنی بەرنامەیەکی مۆسیقای ئێرانییەکان لە 'لۆگ

فیالرمونیکی ڕۆژهەاڵتی پاریس بە هاوکاریی گرووپی کۆرسی 'بەهار' بەرنامەیەکی خۆشیان 
 پێک هێنابوو کە حەزت دەکرد دەیان سەعات دابنیشی و گوێیان بۆ ڕابگری.  

'ئارەش  ناوی  بە  بوو  ئێرانی  هونەرمەندێکی  ئۆڕکێستراکە،  بەڕێوەبەری  واتە  کۆنداکتر 
دوەند' کە من بە حیسابی ناسناوەکەی الم وایە دەبێ بە بنەچەک کورد و خەڵکی ناوچەی  فوال

کرماشان بێت. فوالدوەند هاوڕێ لەگەڵ هەوادانەری میوان 'میهردادی بەران' چەند هەوای 
کۆن و نوێی فارسییان پێشکەش کرد  کە تایبەتمەندیی بەشێکیان ڕێک خستنەوە و سازدانەوەی  

ن بوو بە شێوەیەک کە بتوانرێت بە ئامێری ئۆڕکێسترایەکی فیالرمونیکی  نوێی هەوا کۆنەکا
ئامێری   پێنج  و  کۆنترباس  چوار  ویۆڵۆن،  لە شەش  ئۆڕکێستراکە  ببرێت.  بەڕێوە  ڕۆژئاوایی 
کە  بوو  پڕکاشن  ئامێری  سەریانەوە،  بە  بوون  ئێرانی  نیشانەی  تاقە  و  هاتبوو  پێک  فوویی 

دەژەند. هێنانی دەفە بۆ ناو ئۆڕکێسترایەکی پاریسی،   ژەنیارەکەی، هەم دمبەک و هەم دەفەی
 کارێکی داهێنەرانە بوو. 

لەکاتێکدا  و  بوو  ئاشکرا  گەلێک  کۆنداکترەکە  دوو  کارەکانی  ستایلی  و  کار  جیاوازیی 
تایبەتمەندیی کاری 'فوالدوەند' نوێکردنەوەی هەوا کۆنەکان بوو، 'بەران' بەرهەمی نوێتری  

ە، هەوای "خون ارغوانها" بۆ شیعرێکی شاعیری شۆڕشگێڕ سەعید پێشکەش دەکرد و یەک لەوان
 سوڵتانپور دانرابوو. 

ئەم چەشنە کارە دەتوانرێت بۆ مۆسیقای کوردیش بکرێت و گەلێک هیوادارم ئۆڕکێسترای  
کۆنە   هەوا  الیەکەوە  لە  بتوانن  ساباڵغ  و  سنە  لە  موکریان  و  کوردستان  فیالرمونیکی 

بکەنەوە و لە الیەکی دیکەوە ڕوویان لە داهاتوو بێت و ڕێگا بۆ ئەوە خۆش کوردییەکان نوێ  
بەرز   ئەمڕۆییەوە لە هۆڵە گەورەکانی جیهان  بەرگی  بە جل و  بکەن دەنگی مۆسیقاکەمان 
بێتەوە. مۆسیقای کوردی، ئەگەر خاوەنی هەبێت، گەلێکی بە بەرەوەیە و شیاویی هونەریی بۆ 

 ەرجێک لە زەلی فۆلکلۆر بێتە دەرەوە و هەوای تازە هەڵمژێت.ئەو بە جیهانی بوونە هەیە بە م
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 5/٢٠17/ ٢9دوو شەممە،  
وتارێکی فارسی کاک ڕەحمان حوسەین زادەم لە ماڵپەڕی فارسیی "اخبار روز" دا خوێندەوە 
و پشتمی پێ لەرزی. نووسەر هێرشی کردبووە سەر کۆمەڵە و پێنج حزبی دیکەی ڕۆژهەاڵتی 

کۆبوونەوەی و  کردنی  کوردستان  بایکۆت  و  یەکگرتوو  بەرەی  پێکهێنانی  بۆ  هەولێر  لە  ان 
هەڵبژاردنەکانی ئێران. ئەوەی کەسانێک دژ بە سیاسەتی حزبەکان بوەستن و ڕەخنەیان لێبگرن،  
لە بارودۆخی دیموکراتیدا، شتێکی ئاساییە و ئاشکرایە دەبێ ئازادیی ئەوە هەبێت کە هەموان  

 یان بێ پەردە دەرببڕن. بتوانن ڕا و بۆچوون و هەڵوێستی خۆ
بزووتنەوەی  بە  دەرحەق  بوو  نووسەر  هێرشکاری  وتیژی  توند  بوو  سەمەرە  ئەوەی  بەاڵم 
نەتەوایەتی کورد و پێکهێنانی بەرەیەکی یەکگرتوو لە نێوان شەش حزبی ئوپۆزیسیۆنی. ئەو 
 هەڵوێستە سەیرە خستمیە بیری چەپ ئاژۆییەکانی خۆم لە ڕابردوودا؛ منیش چل ساڵێک پێش

ێستا بەرانبەر بە هێڵی سیاسیی ناحەزی خۆم ئاوا هەڵوێستم دەگرت و بەناوی پێشکەوتنخوازی  
تەنانەت کاتێ لە ساڵی   و مارکسیزمەوە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردم مەحکووم دەکرد. 

ڕۆژێک لە تاران گیرام بە هەمان هەڵوێستەوە وەاڵمی پرسیاری 'بازجو'ەکانم    1٠دا ماوەی    136٠
ە و حزبی دیموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕم بە 'دژی شۆڕش' ناو دەبرد  دەدایەو

منی   بەداخەوە  و  بوو  ڕێکخراوەکەم  ئەودەمی  هەڵوێستی  ئەوە  دەکردن.  مەحکوومم  و 
 ساویلکەی لەگوێی گادا نووستوو بەبێ هەڵسەنگاندنی شەخسی دووپاتم دەکردوەوە. 

ەقی شەرم بە ڕوخسارمدا دێتە خوارەوە و نامەوێ  ئێستا کە بیر لەو سەردەمانە دەکەمەوە، عار
بۆ ئەو هەڵە گەورەیەی کردوومە، خۆم ببەخشم. ڕەنگە نووسەری وتارەکەش چل ساڵی دیکە 
بە داخەوە ئەودەم درەنگ دەبێت و   بەاڵم  ببات،  بە هەڵەی ئەمڕۆی  پەی  ئێستای من  وەک 

وژمن دەیخوات دوو هێندە گەڕانەوە بۆ ئەمڕۆ نەگونجاو. واڵتەکەمان ئەوەندەی لە دەست د
لە دەست دۆست. کوردستان چاوی لە ڕۆلەکانیەتی و دوای ئەو هەموو شکست و هەرەسەی 
تووشی هاتووە، چیتر بەرگەی هەڵەی ڕۆژبەڕۆژی ڕۆڵەکانی ناگرێت. سەد مخابن بۆ ئەو بێ  

 ئەزموونیانە و داخ و حەسرەت بۆ نەبوونی دڵسۆزی و خەمخۆریی نیشتمانی. 
 

 ٢٠17/ 1/6پێنج شەممە،  
لە ئەفغانستان گۆڤارێکی تایبەت بە ژنان چاپ بووە کە بە گوێرەی هەواڵی بی بی سی، ناوی  
ناوە کوردییە   ئەو  گوتوویانە  گۆڤارەکە  بەرهەمهێنەرانی  دانراوە.  لەسەر  "گالرە"ی کوردیی 

 ئیلهامی لە کچانی خەباتکاری کورد لەعیراق وەرگرتووە کە دژ بە داعیش شەڕ دەکەن". 
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شانازی دەکەم کە پەیامی قارەمانانی کۆبانێ و شنگاڵ گەیشتۆتە گوێی جیهانییان و ئێمە ئەمڕۆ  
دەنگدانەوەی لە ئەفغانستانەوە دەبیسین، با ئەردۆغان و حکوومەتەکەی لە گەرووی چەپەڵی  

 گورگە بۆرەکانەوە بلوورێنن و ببۆڕێنن.  
 

 6/٢٠17/ 5دووشەممە،    19بەشی  
سیاسەتی  گۆڕەپانی  سیاسی،  گرنگی  مۆرەی  دوو  ڕابردوودا  مانگی  دووهەمی  نیوەی  لە 
محەممەد   عەزیز  نەمر  مامۆستای  دوایی  کۆچی  هەواڵی  ئەمڕۆ  هێشت.  بەجێ  کوردستانیان 

 ڕۆژ پێشتریش کاک نەوشیروان مستەفا کۆچی دوایی کرد.   1٢ڕاگەیێنرا و 
ی خزمەت بە چەوساوەکان کرد و یەک مامۆستا عەزیز محەممەد هەموو تەمەنی خۆی سەرف

)الهووتی کرماشانی، حەیدەر عەلییۆفی  لەو سێ کوردە بوو کە خەاڵتی لێنینیان پێ بەخشرابوو  
.  سەرەک کۆماری پێشووی ئازەربایجان کە بە ڕەچەڵەک کورد بوو و مامۆستا عەزیز محەممەد(

ت مامۆستا  مردنی  هەواڵی  ناوخۆ  هەواڵدەرییەکانی  بنکە  داخەوە  و بە  ڕۆژێک  ماوەی  لە  ەنیا 
و   مەزن  کەسایەتییەکی  بۆ  ئەوە  هێنا،  لێ  بێدەنگییان  ئیتر  و  کردەوە  باڵو  یەکەمدا  دوانی 
 شوێندانەر وەک ئەو لە شوێنی خۆیدا نەبوو و نیشانەی بێ میهرییەکی زۆری بە سەرەوە بوو.

مامۆستایان بە    لەو ماوە کەمەشدا، هەندێک لەو کەسانە وا هەوالەکەیان ڕادەگەیاند، کەسایەتی
حزبی شیوعی عیراق و سیاسەتەکانی سۆڤیەتی پێشووەوە دەبەستەوە کە کارێکی بەجێ بوو و 
دەبوایە وا بێت لەبەر ئەوەی ژیانی سیاسیی مامۆستا لە کار و کردەوەی حزبی شیوعی عیراقیدا  

ستەفا  خوالسە دەبووەوە. بەاڵم سەمەرە ئەوەیە بۆ هەڵسەنگاندنی کەسایەتی کاک نەوشیروان م 
لێنینی کوردستان و چاالکییەکانی    -کەس باسێکی ئەوتۆی لە سیاسەتەکانی کۆمەڵەی مارکسی

دەیان ساڵەی نەکرد، کە ئەو بەرپرسی یەکەمی بوو. باسی کۆمەڵە هیچ، دوور و نزیک تەنانەت 
ناوێکیش لە مائۆئیزم و هەڵەوپەڵەکانی نەکرا و پۆل پۆت و کامبوجیا و کاری هاوشێوەی  

 کوردستان، بەچاوی کەسدا نەدرایەوە.  ئەوان لە
من ناڵێم دەبوایە ئەوە بکرایەت لەبەر ئەوەی لە سەرەخۆشی و پەیامی دوای مردندا هەمووان 
هەوڵ دەدەن دەست نیشانی کردەوە چاکەکانی کەسی کۆچکردوو بکەن و هەڵەوپەڵە بهێڵنەوە  

دوو هەواییەیە. بۆچی ئەو   بۆ دەرفەتەکانی دواڕۆژ. بەاڵم ئەوەی پێم سەیرە ئەو یەک بان و
نەریتە بۆ یەکێک ڕاستە و بەڕێوە دەبرێت، بەاڵم بۆ یەکی دیکە لە هەمان واڵت و هەمان  
مانگدا هەڵەیە و نابێ بکرێت! ئایا گۆڕەپانی سیاسەتی کاڵ و کرچی کورد ئەوەمان پێدەکات 

 یان ئێستاش ڕۆحی مائۆ بە ژوور سەری حزبە کوردییەکانەوە دەگەڕێت؟  
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 6/٢٠17/ 7شەممە،  چوار 
هەواڵی دوو هێرشەکەی ئەمڕۆی ناو شاری تاران گەلێک ناخۆش بوو. باوەکوو دوژمنێکی 
کورد هێرشی کردبووە سەر دوژمنێکی دیکەی کورد، بەاڵم ئەو تیڕۆڕە کوێرە و کوشتنی  
تێدایە. ڕەشکوژی هەرکەسێک   بۆ کورد  نەهیچی  پەسندە و  نە جێگەی  تاوان،  بێ  خەڵکی 

 ە!  بیکات، مەحکووم
وێدەچێ ئەمجارەش کورد بە ساویلکەیی کەوتبێتە داوێکەوە کە ئەنجامەکانی جێی نیگەرانین.  
حەشدی   جاشەکانی  ڕێگەی  لە  چ  باشوور،  کوردستانی  بە  دژ  دەگەڕێت  پیالن  لە  ئێران 
شەعبییەوە بێت و چ ڕاستەوخۆ. دەبێ هەمووالیەک وشیاربین و بیانوویەکی وایان نەدەین بە 

بەشانی ئەردوغان و عەبادی پیالنێکمان بۆ بنێنەوە و هێرشێکمان بکەنە سەر.  دەستەوە کە شان  
نەبێت،   ڕاستەوخۆش  کوردستان  سەلەفییەکانی  نییە.  چاوەڕوانی  لە  دوور  کارێکی  ئەوە 
ناڕاستەوخۆ دەسنێژی مەالکانی ئێرانن و سااڵنێکی زۆرە کاریان لەسەر دەکەن و لە داوێنی  

 ئەوەی بیانکەنە مڵۆزمی بیری نەتەوەیی و پێشکەوتنخواز. خۆیاندا پەروەردەیان دەکەن بۆ 
دا، 69یان    196٨ڕووداوەکەی تاران خستمیە بیری ئەو دەمەی وا دوو الوی کورد لە ساڵی  

بە السایی کردنەوەی فەلەستینییەکان فڕۆکەیەکی عیراقییان ڕفاند و بە حیسابی کێشە و نێوان 
هێنایانە تاران. حکوومەتی شا دەست بەجێ گرتنی و لە ماوەی ناخۆشییئ عیراق لەگەڵ ئێران،  

چەند ڕۆژدا هەردوکیانی ئیعدام کرد. لەبیرمە ناوی یەکیان ئەنوەر بوو، بەاڵم نەمزانی سەر بە 
چ حزب و الیەنێک بوون لەبەر ئەوەی باشووری کوردستانیش بێدەنگی لێکردن و تەنانەت 

 ئێستاش کەس ناویان ناهێنێت. 
مجارەش لە ناوەرۆکدا زۆر جیاواز نییە لە ڕووداوی ئەو ساڵە و ئەگەر هەوالەکان ڕووداوی ئە

بە  کوردەکە  دوو  ئەودەم  گەمژەییەک.  قوربانیی  بوونەتە  کورد  پێج  کەم  الی  بن،  ڕاست 
ساویلکەیی کەوتبوونە شوێن سیاسەتی باوی ڕۆژ لە ڕۆژهەاڵتی ناوین، ئێستاش وێدەچێ هەر 

یینییەوە! ئەو کارانە کورد ناگەیێننە هیچ شوێنێک. کەم و زۆر  وا بێت بەاڵم بە بەرگێکی ئا
ڕاستەوخۆ   ئەوە  و  کرد  مەحکووم  ڕووداوەکەیان  ئەمریکاوە،  بە  جیهان،  واڵتانی  هەموو 
مەحکووم کردنی داعیشە بەاڵم ناڕاستەوخۆ کوردیش دەگرێتەوە. ئەگەر وشیار نەبین، واهەیە 

 ین چ زیانێکی گەورەمان لێ کەوتووە.  دوای نیشتنەوەی تەپ وتۆزی ڕووداوەکە تێبگە
داعیشە   کوردە  ئایا  کە   پرسەیە  ئەو  ئەویش  نییە،  ڕوون  من  بۆ  شت  یەک  ناوەدا،  لەو 

فریشتەی    7٢کووژراوەکان ڕاستەوخۆ گەیشتوونەتە بەهەشتی خوا و ئێستا لەوێ دەستەمالنی  
 بااڵ بەرز بوون یان نا؟ کەس هەیە هەواڵەکەم بۆ پشتڕاست بکاتەوە؟
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   ٢٠17/ ٨/6پێنج شەممە. 
لە یادداشتەکانی دووسێ هەفتە پێشتردا گوتم مەالکانی ئێران کارێکی زۆریان بۆ نیفاق خستنە 
ناو خۆشک و برایانی کاکەیی لە باشووری کوردستان کردووە. وا هەواڵی ئەوە دەگات کە  

نەبووە. کەم  تەبلیغییان  کاری  موسوڵمانانیشدا  ناو  لە  و  نەوەستاون  کاکەیی  بەگوێرەی    بە 
کردۆتە  هەوالێک،   هەژار  کوردی  لە  خۆی  ماوەیەکە  سەنگەسەر  لە  خەیااڵوی  کابرایەکی 

محەممەدی مەهدی و بەتەمایە خوا بیەوێت یان نەیەوێت، ئەم خۆی چارەسەری کێشەکانی  
باوەشی   بگەڕێنێتەوە  بریتانیا  تڕامپ،  بە  بدات  عەقڵ  ئەمریکا  لە  بکات؛  جیهان  سەرتاسەری 

ئەتۆمیی لە دەست کۆریای باکوور دەربێنێت و مەالکانی ئێرانیش بگەڕێنێتەوە    ئوروپا، بۆمبای
 سەر مینبەرەکانیان لە قوم و مەشهەد!  

 باشە، ئەو برادەرەمان ئەو خەباتە مەزنە جیهانییە بە چ هێزێکەوە دەکات؟ 
جا قابیلە؟ ئەی داعیش و تاڵەبان بە کەڵکی چی دێن ئەگەر نەکەونە شوێنی و خورماکەی  

 خۆن؟ نە
خۆ ئەگەر وابێت، سەنگەسەر دەبێتە پایتەختی هەموو جیهان و لە عەڕش و قوڕشەوە ئینس و  
دەبێتە  هەرێم  حکوومەتی  و  نامێنن  مووئێنیش  و  یووئێن  کوردستان،  دەکەنە  ڕوو  جان 

 حکوومەتێکی جیهانی!
 پیرۆز بێ ئەو دەسکەوتە! 
 هەڵپەڕن خەڵکی کۆستە!

 
 ٢٠17/ 9/6هەینی،    ٢٠بەشی  

 کومۆنیزمەوە بۆ کۆربنیزم! لە 
دوێنێ لە بریتانیا  هەڵبژاردنی سەرانسەریی پەڕلەمان بوو. حزبی حاکمی پارێزگار هەڵبژاردنێکی  
توانای   کار  حزبی  ڕێبەری  کۆربن'  'جێڕێمی  کە  هیوایەی  بەو  ڕاگەیاند  وەختی  پێش 

گەر بکەن؛  بەربەرەکانی کردنی ئەوانی نییە و دەتوانن دەنگێکی زیاتری خەڵک بۆخۆیان مسۆ
لەو ڕێگەیەشەوە زیاتر ئەسپی سیاسەتە هەڵەکانیان سەبارەت بە 'برێگزیت'  و جیابوونەوە لە  
یەکیەتی ئوروپا تاو بدەن؛ لە سکۆتلەندەش حزبی ناسیۆنالیستی سکۆتلەندییەکان تێک بشکێنن.  

بە    ئینجا هاتن بە خەڵکیان گوت گوایە بۆ مەسەلەی جیابوونەوە لە یەکیەتی ئوروپا پێویست
حکوومەتێکی 'بەهێز و سەقامگیر' هەیە و ئەوان لەڕێگەی ئەو هەڵبژاردنەوە دەسەاڵتێکی ئەوتۆ 

 دادەمەزرێنن. 
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هەڵبژاردنەکە بە پێچەوانە گەڕا و حزبی حاکم، کە بۆ ڕیش چووبوو، سمێڵیشی لەسەردانا و 
اژۆی  ئێستا بۆ ئەوەی لەسەر حوکم بمێنێت، مەجبوور بووە لەگەڵ حزبێکی بچووکی ڕاست ئ

ی    1ئیرلەندییەکانی باکووردا یەک بگرێت و ژمارەی نوێنەرانیان لە ناو پەرلەمان بگاتە نیوەی+
 ئەندامان کە بتوانێت حکوومەت پێک بهێنێت.

ئەمجارە   باوەکوو  بووم،  کار  حزبی  الیەنگری  بریتانیا،  لە  ژیانم  سااڵنی  هەموو  لە  کە  من 
ل بەاڵم  هەبوو،  کۆربن  جێرمی  بە  کەمم  و هیوایەکی  ڕێبازەکە  خۆشەویستیی  و  سۆز  ەبەر 

دەستەبەر کرد.  گەورەیان  سەرکەوتنێکی  و خۆشحاڵم کە  مامەوە  لەگەڵیاندا  ئەو،  شەخسی 
 هەڵبژاردنەکە چەند شەقڵی نوێی لێدرابوو:  

الوان بەگشتی بەرەو چەپ هاتبوون و متمانەیان بە پارێزەرەکان نەبوو. خەتی شێوە چەپی  
کۆربن سەرەڕای هەموو دژایەتییەکی حزبە ناسیۆنالیستە توندڕەوەکان وەک حزبی سەربەخۆیی 
سان،   و  مەیل  دەیلی  وەک  ئاژۆکان  ڕاست  ڕۆژنامە  و  فاراژ  نایجڵ  ئوروپای  دژە  و  خواز 

دە زۆری  لەوەی  سەرکەونتێکی  زیاتر  گەلێک  پەرلەمانەکانی  ئەندام  ژمارەی  و  ست کەوت 
 پێش بینی دەکرا لە زیادییان دا؛  

 حزبە ڕاست ئاژۆکان لە زوربەی شوێنەکان تووشی شکست هاتن؛
لەندەن و شارە گەورەکان کە بێگانەی زیاتریان تێدایە، بە دەست حزبی کارەوە مانەوە بەاڵم 

ەندەن، کە خەڵکەکەیان بەگشتی بریتانی و واهەیە بەشێکیان  پارێزگا و شارەکانی دەوروبەری ل
 ناحەزی کۆچبەران بن، بوونەوە بە مڵکی حزبی پارێزەر؛

دوو کورد لە سەر لیستەی حزبی کار بەربژێری دوو ناوچە بوون لە لەندەن و دەوروبەری، 
 بەاڵم بە داخەوە هیچکامیان دەنگی پێویستیان نەهێنایەوە.  

نزیکەی   ناو  ئ  5٠بەگشتی  چوونە  سپییەکان  غەیرە  و  ڕەش  کەمایەتییە  لە  پەرلەمان  ەندام 
 پەرلەمانەوە.

 ژمارەی ژنانی ئەندام پەرلەمان ئێستا لە هەموو هەڵبژاردنێکی پێشوو زیاتر بووە.  
 

 6/٢٠17/ 1٢دووشەممە،  
 سوننی کوژی! 

ەتی کاری هەڵەی تیڕۆڕیستیی هەفتەی ڕابردوو بیانووی چاکی داوەتە دەست سوپا و وەزاڕ
ئیتیالعاتی ئێران بۆ لێدانی هەموو ئەو چاالکانەی وا لە ناوچە کورد و سوننە نشینەکان دژایەتی  

 حکوومەت دەکەن.
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بە پێی هەواڵی ئەم ڕۆژانە، نەک هەر لە کوردستان، بەڵکوو لە سیستان و بەلووچستان وناوچە  
کەوتوونەتە بەر هێرشی تورکمەن نشینەکانی باکوور هەتا سوننەکانی باشووری ئێران، خەڵک 

"سەربازانی گومنامی ئیمامی زەمان" و نە کەس هەیە بەرگریان بێت، نە کەسیش بە یارمەتی 
 گیراوەکانەوە دێت. 

کارێکی مندااڵنەی بێ بەرنامەی چەند الوی بێ ئەزموونی دەمارگیر )یان خود فێرکراوی  
زیاتریشی لێ دەکەوێتەوە.  دەستی ئیتالعات(، ئاکامی وا ناحەزی لێ کەوتۆتەوە و لەدادێدا  

سوپای پاسداران زۆر وا هەیە بەوەش نەوەستێت و دەستبداتە جینایەتی زۆر لەو ناوچانە و لە  
 عیراق و باشووری کوردستانیش. 

دۆخەکە گەلێک ئاڵۆز و زۆر ناسکە و لە ڕۆست هاتنی وشیاری و لێزانیی زۆری دەوێت.  
ۆ لێیان بگەڕێت بە مەسەلە گرنگەکان و یەک هیوادارم کێشە ناوخۆییەکانی هەرێم و شەڕە پەڕ

 لەوان ئەم پیالنە داڕژاوە، بە باشی ڕابگەن.
 

 6/٢٠17/ 15پێنج شەممە،  
نهۆمی لە ناوەڕاستی شارەکە   ٢4دوێنێ ڕووداوێکی دڵتەزێن لە لەندەن ڕوویدا و باڵەخانەیەکی  

بریندارێکی    کەس و  17ئاگری گرت. ژمارەی کووژراوان تا کاتی ئەم نووسینە گەیشتۆتە  
بنەماڵەی دانیشتووی بینایەکە ئاوارە    1٢٠زۆریش براونەتە شەش نەخۆشخانەی شار. سەرجەم  

بوون و هەموو کەل وپەلێکی ژیانیان لەدەست چووە. کارەساتەکە گەلێک مەزنە و خەڵک 
 لەهەموو شوێنێکەوە چوونەتە یارمەتیدانی بێ ماڵ و حاڵەکان. 

ئەو باڵەخانەیە و دۆست و ناسیاویشم لەناویاندا هەیە، کە من پێشتر بە میوانی چوومەتە ناو  
پێنج  سەرجەم  شارەزا،  برادەرێکی  هەواڵی  گوێرەی  بە  سەالمەتن.  هەموویان  بەختەوەرانە 
بنەماڵەی کوردی ڕۆژهەاڵت و باشوور لەگەڵ چەند بنەماڵەی کوردی سووریا لەوێدا دەژیان.  

 ی نازانرێت کێ ماوە و کێ نەماوە. هێشتا کاری پشکنین کۆتایی نەهاتووە و بە ڕوون
ژیان لە باڵەخانەی وا بەرز هەمیشە ئەستەم و جێگەی نیگەرانی بووە، بەاڵم چ کەردەن؟ ئەوە 
 ژیانی کۆچبەرییە و هەر ئەوەندەی چاوە خانوویەک لە شوێنێک بدرێتە کەسەکە، وەریدەگرێت. 

هەموو واڵت ناڕەزاییان هەیە خەڵکانی دانیشتووی باڵەخانە، دراوسێکانیان و بە گشتی خەڵکی  
دابین  دیارە  نەیکردووە.  و  بکردایە  ئاراستەی  ناوچەیی  دەبوایە حکوومەتی  خزمەتانەی  لەو 
کردنی خانووبەرە و ڕەچاوکردنی هەموو الیەنێکی ئاسایش بۆ ئەو خەڵکە زۆرەش کارێکی  

ه ئابووری  گەورەی  قەیرانێکی  تووشی  واڵتەکە  ئێستا  کە  تایبەت  بە  نییە،  و  هاسان  اتووە 
بودجەی هەموو خزمەتگوزارییەک لە چوارچێوەی حکوومەتە ناوچەییەکاندا لە کەمیی داوە.   
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حکوومەتی ناوچەیی هەیە و ناوچەی وێست مینستر و کێنزینگتن دەوڵەمەندترینیانە،    33لەندەن  
 کە باڵەخانەکەش لەوێدا هەڵکەوتووە.

 
   ٢٠17/ ٢٠/6سێ شەممە     ٢1بەشی  

وەزیرانی عیراق، کە دژ بە گشتپرسیییەکەی کوردستان هەڵوێستی  حەیدەر عەبادی سەرەک  
گرتووە، سەردانی ئێران و دوو واڵتی عەرەبی ناوچەکەی کردوووە بۆ وەرگرتنی پشتیوانی  
ئەوان و تەنیا هێشتنەوەی حکوومەتی هەرێم. ئایەتوڵاڵ خامنەییش کە ناوی خۆی ناوە ڕێبەری  

ئاسایی خۆی بێت، دەست لە هەموو کاروباری   هەموو موسوڵمانانی جیهان و وەک ئەرکێکی
ناونەتەوەیی هەڕەشە و  پێچەانەی هەموو عورفێکی  بە  ناوچەکە وەردەدات، دوێنێ  واڵتانی 

 گوڕەشەی لە کوردی باشوور کردووە و فەرموویەتی گشتپرسی نەکەن.
کورد لە داگیرکەری خاکەکەی و دوژمنەکانی خۆی لەوە زیاتر چاوەڕوانی ناکات، بەاڵم  

ەوەی جێگەی نیگەرانییە ئەوەیە کۆماری ئیسالمی خۆی خزاندۆتە ناو کۆمەڵگای باشووری  ئ
سیاسییەکان   حزبە  نێوان  کەلەبەری  کردنەوەی  گەورە  هەوڵی  ناڕاستەوخۆ  و  کوردستانەوە 

 دەدات. 
مابێت یەکگرتوویی   بەربەرەکانی ئەو و داگیرکەرانی دیکەی خاکەکەمان  بۆ  هیوایەک  تاقە 

تۆ بڵێی لەو ماوەی سێ مانگەی وا بۆ ئەو ڕۆژە مێژووییە ماوە، حزبەکان و   ڕیزەکانی گەلە.
ڕێبەرانیان نەیەنە سەر عەقڵ و ڕیزەکانیان یەک نەخەن؟ ئەگەر ئەوە ڕوونەدات هەرگیز گەل 

 نایانبەخشێت و زۆر واهەیە هەرگیز مەجالێکی دیکەی وا بۆ کورد هەڵنەکەوێت. 
 

 ٢٠17/ ٢1/6چوارشەممە  
 زەکات، وەک گرفتێکی گەورەی کۆمەڵگا لە واڵتی موسوڵمانان 

ماڵپەڕی ڕووداو، زەکاتی تەنیا   میلیاردری کوردستان دەکاتە بڕی    3بە گوێرەی هەواڵێکی 
سەرف دەکرێت؟ لە حاڵێکدا    3٠٠ بە کێ دەدرێت و چۆن  زۆرە  پارە  ملیۆن دۆاڵر. ئەو 

بەغدا پارەی نەوتەکەیان لێ دەبڕێت، حکوومەتی هەرێم مووچەی فەرمانبەرانی پێ نادرێت و  
ئەو زەکاتە بۆچی دەبێ بدرێتە دەست چەند مەالی مزگەوت کە نە حیسابی بانکیان لەژێر 

 کۆنترۆڵی دەولەتدایە و نە کەس دەزانێت چی لەو پارە زۆرە دەکەن. 
مەال و مزگەوت حکوومەتێکن لە ناو حکوومەتدا، ڕاست وەک داهاتی "آستان قدس رضوی" 

ی مەشهەدی ئێران کە گەورەترین سەرمایەداری هەموو واڵتەکەیە و مەالکان دەیخۆن  لە شار
و دەیبەن، کەسیش نییە لە ژوور سەریانەوە بزانێ چی لەو پارەیە دەکرێت کە خەڵکانی دڵ  
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ساف بە نییەتی باشەوە دەیدەنە سندووقی خێر و خێراتێک وا بە ناوی ئیمام ڕەزاوە دانراوە  
هەزار   13ییەکان کە گوایە تەنیا جێگری سەرۆکەکەی لەم ڕۆژانەدا  بەاڵم دوای دزی و فز

ملیارد تمەنی دزیوە و هەاڵتۆتە دەرەوەی واڵت،  بەشی بەرچاوی ئەوەی دەمێنێتەوە سەرفی  
لوبنان و پاراستنی بەشار ئەسەد لە سووریا دەکرێت، یان دەدرێتە حەماس و و  حیزبوڵاڵی 

ە عیراق بۆ ئەوەی هیاللی شیعی پێک بێنن یان شیعەی حوثی لە یەمەن و حەشدی شەعبی ل
 دەیان شوێنی وەک نیجریە بۆ ئەوەی برەو بە  شیعایەتی لە ئەفریقا بدەن. 

 
 6/٢٠17/ ٢3پێنج شەممە،  

کورد سەرەڕای ژیانی ئەستەم و شەڕ و کێشەی زۆری سیاسی و ئابووری، خەڵکانی قسەخۆشی 
لە "ئایا  دەڵێ  هەیە  برێشت  بێرتۆڵد  شیعرێکی  دەگوترێت؟"   زۆرن.  شیعر  شەڕدا  سەردەمی 

هەرخۆیشی وەاڵم دەداتەوە و دەڵێ: "بەڵی سەبارەت بە شەڕ!"  بەاڵم قسە خۆشی کورد تەنیا  
سەبارەت بە شەڕ قسەیان نەکردووە و لەهەموو بوارێکی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا ئەسپی تەنزیان  

 تاوداوە.
بێژی نەمر بفەوتێن. بڵێی کەس  زۆر حەیفم لێ دێت قسەکانی مامۆستا عەلی خەندان گۆرانی  

 قۆڵی لێ هەڵنەماڵێ و گردوکۆیان نەکات؟ 
 

 ٢٠17/ 6/ ٢4شەممە،    ٢٢بەشی  
 پیری دەستگیر 

بیرمەند، کۆمەڵناس و زمانەوانی مارکسیست و فێمینیستی کورد،   ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دوایی 
بزووتنەوەی چەپ و خەباتی سیاسی  کاک ئەمیری حەسەنپوور، ڕاگەیێنرا. مەرگی کاک ئەمیر بۆ  

بە هەمان شێوە،   بوو.  گەورە  لە مێژوو و ئەدەبی کوردی خەسارێکی  لێکۆڵینەوە  بواری  و 
هەموو خەڵکانی کورد و غەیرەکورد کە لە بواری توێژێنەوە لە سیاسەت و کۆمەڵناسی و 

ەدەست مێژووی کورددا کاریان دەکرد، یاریدەدەرێکی بێ درێغ و پشتگیرێکی دڵسۆزیان ل
چوو. من خەریکی نووسینی بابەتێکی کورتم بۆ گۆڤارێکی کوردی و لەم دەرفەتە کەمەی  
ئێستادا بیرم لەوە دەکردەوە ئەم چەند دێڕەی ئێرەدا بە چ سیفەتێک ناوی ئەو گەورە پیاوە  
هەڵکەوتووەی کورد بەرم کە بتوانێت کەسایەتی کەم وێنەی ئەو پیشان بدات، دیتم 'پیری  

 گە بەشێک لە هەست و بیرم سەبارەت بەو ڕابگەیێنێت.دەستگیر' ڕەن
ئەوەندەی خۆم لە ماوەی سی چل ساڵ ناسینی کاک ئەمیردا بینیومە و ئەوەندەی لە خەڵکانی  
خەریکی  کە  نەناوە  کەسێکەوە  بەڕووی  دەستی  هەرگیز  ئەمیر  کاک   ، بیستۆتەوە  دیکەم 
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لێکۆڵینەوە لە بوارێکی تایبەت بە ژیانی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و سیاسی کورد بووبێت و  
بەتە کوردیش  هەر  یادی  نەک  بەگشتی.  جیهان  چەوساوەی  گەالنی  و  خەڵکان  بەڵکوو  نیا، 

بۆنەیەوە   بەم  بمێنێتەوە.  زیندوو  هەمیشە  بۆ  حەسەنپوور  ئەمیری  دوکتۆر  خۆشەویستی 
سەرەخۆشی خۆم ئاراستەی خاتوو شەهرزاد موجاب و کاک سەالحی کوڕیان و خوشک و  

 ەری کوردستان دەکەم.  براکانی کاک ئەمیر هەروەها هەموو خەڵکی مەهاباد و سەرانس
 

   6/٢٠17/ ٢7سێ شەممە،  
 دیواری ئەردۆغان

ئێراندا   و  تورکیا  ئێستای  خاکی  نێوان  لە  خەریکە  جینایەتکار  ئەردۆغانی  وا  دیوارەی  ئەو 
دەیکێشێت، چاڵدیرانێکی دیکەیە و کارەساتێکی مرۆڤایەتییە کە ئەوەندەی شوێن لەسەر ژیانی 
کورد لە هەردوو بەری سنوور دادەنێت، ئەوەندەش لەسەر ژینگە و سروشت و ئاژەڵی کێوی  

بۆچی دەنگی کەس دەرنایەت؟ مافی گوندنشینانی هەردوو الیەنی سنوور و دار ودرەخت.  
کە لەڕێگەی ئاڵوگۆڕ و کڕین و فرۆشتنی کاالی سەر سنووروەوە دەژین چی لێ دێت؟ ئایا  
ئەندام   دەکشێت؟  ئەواندا  زەویوزاری  بە  دیوارەکە  کە  وەگیراوە  خەڵکانە  لەو  ئیجازە 

لەئێرا ن بۆچی بێدەنگن؟ حزبەکان بۆچی دەنگیان لێوە پەرلەمانەکانی کورد و ئازەربایجانی 
 نایەت؟ تەلەفیزیۆنە کوردییەکان بۆچی قڕ وقەپیان لێکردووە؟  

 
 ٢٠17/ 6/ ٢٨چوار شەممە،  

 سبەی ساڵوەگەڕی بۆمبابارانی شیمیایی شاری سەردەشت و چەند گوندی دەوروبەریەتی. 
اڵتانی ڕۆژئاوا بە تایبەت سی ساڵە حکوومەتە ڕووڕەشەکانی جیهان لەو جینایەتە بێدەنگن و و

ئەمریکییەکان کە ئەودەم بە هۆی مەترسی نانەوەی خومەینییەوە دیزەبەرخۆنەیان کرد و چاویان  
لە سەددام قووچاند، ئێستاش بەالی مەسەلەکەدا ناچن. یادی ئەو کەسانە بەخێر بێت کە لەو  

ەپەڵە. ئەگەر ئێران ڕووداوە دڵتەزێنەدا بوونە قوربانیی سات وسەودای ئەو دوو حکوومەتە چ
پاسدارەکانی  و  نەکردبایە  پێشڕەوی  عیراق  خاکی  ناو  لە  وەرگرتنەوەی خوڕەمشەهر  دوای 
تاوانە   ئەو  واهەبوو  زۆر  جینایەتکار  سەددامی  خاکەکەیەوە  قوواڵیی  نەچوونایەتە  خومەینی 
دەرحەق بە خەڵکی سیڤەیلی سەردەشت و دەوروبەری نەکات و درەنگتر، دەرحەق بە خەڵکی  

 ڵەبجەش. هەردوو حکوومەتەکە لەو تاوانەدا دەستیان هەبوو.هە
 

 6/٢٠17/ ٢9پێنج شەممە،  
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بەڕێز   بۆ  لەندەن کۆڕێک  زانستگەی  بێک کۆلێج'ی  'برک  لە ژوورێکی کۆبوونەوەی  ئەمڕۆ 
دوکتۆر جەعفەر شێخ االسالمی ڕێکخرابوو و خەڵکێکی باش بەشدارییان تێدا کردبوو. بابەتی  

پ سیاسەتە وتارەکەی کاک جەعفەر  باسی  تێیدا  بوو و  یەک زمان  بۆ  ێنج ستانداردی جیاواز 
بە  سەبارەت  تورکیای کرد  و  سووریا  عیراق،  ئێران،  ئەرمەنستان،  واڵتی  پێنج  جیاجیاکانی 

 زمانی کوردی. 
کاک جەعفەر کە لە شاری ئۆتاوای کانەدا مامۆستای زمانەوانە، لە سەرەتای قسەکانیدا ئاماژەی  

ئەمیری حەسەنپووری کرد و گوتی مۆنتۆر و مامۆستام بووە. هیوای بە لەدەستچوونی کاک  
هەمووالیەک ئەوەیە ئێستا کە کاک ئەمیر نەماوە، ئەو بتوانێ شوێنی بەتاڵی ئەو لە بواری زمان  

 و کۆمەڵناسیدا پڕ بکاتەوە.   
 

 7/٢٠17/ 1شەممە،     ٢3بەشی  
هەواڵی بریندار بوون و گیرانی ڕامین حسین پناهی و گیان لەدەستدان و گیرانی چەندکەسی  
ڕێکخراوی   کە  خوێندەوە  ماڵپەڕەکان  لەسەر  پەناهیم  حوسەین  بەڕێزی  بنەماڵەی  دیکەی 
خەباتکارە  بنەماڵە  ئەو  بۆ  ڕێز  سەری  من  کردبووەوە.  پشتڕاستی  ناونەتەوەییش  لێبووردنی 

نم. بەاڵم الم وایە حزبە سیاسییەکانی کورد لە بەرانبەر ئەو بنەمااڵنەی  جگەرسووتاوە دادەنەوێ
وا پێشتر داغی لەدەستچوون ڕۆڵەکانی خۆیان لەدڵ دراوە، ئەرکێکی گەورەیان لەسەر شانە 
و دەبێ خۆ لەوە بپارێزن کە مەترسییەکی نوێ بۆ ئەندامێکی دیکەی بنەماڵەکەیان بۆ بنێنەوە.  

ەیە و ناوەستێت، بەاڵم داڕشتنی بەرنامەکان، حەکیمی و تێگەیشتنی  کاروانی خەبات هەر بەڕێو
 زیاتری پێویستە.  

 
 7/٢٠17/ ٢یەکشەممە،  

بەداخەوە ئەمڕۆ دوای دوو مانگی ڕەبەق هەواڵی کۆچی دوایی "خاتوو مونیرە موفتی زادە"م  
مەڵگای  ژنەفت. مونیرەخانم، بۆ سااڵنێکی زۆر یارمەتیدەر و دڵسۆزێکی پاک و بێ ئیددیعای کۆ

لە  داکۆکی کردن  پێناو  لە  خزمەتەکانی  و  هەڵسووڕاوی  هەموو  بوو، کە  بریتانیا  لە  کورد 
مافەکانی مرۆڤ و مافی ژناندا بوو نەک بۆ پلە و پایە و ناو و پووڵ وپارە. تێگەیشتوویی و  
ئەزموون و کارزانی و خەمخۆریی خەڵک تەنیا بەشێک لەو خەسلەتانە بوون کە لە کەسایەتی 

خانمدا کۆببوونەوە و کردبوویانە کەسایەتییەکی جێگەی ڕێزی کۆمەاڵنی خەڵک. لەبیرمە مونیرە
لە  ئەو  کاری  مێزی  بەردەم  کەوتە  ڕێگەم  بریتانیادا  بۆ  هاتنم  سەرەتای  لەسااڵنی  هەر 
ڕێنوماییە   و  هاتن  بەدەنگەوە  خۆشی  بیرەوەریی  ئێستاش  و  پەنابەری  ڕێکخراوەیەکی 
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اوە. مونیرەخانم دەتگوت هەر بۆ کار و زەحمەت و یاریدەری  پسپۆڕانەکانیم هەر لە یاددا م
 خوڵقاوە.  

کومیتەی ژنانی کورد لقی بریتانیا بەو بەو بۆنەیەوە ڕۆژی شەممەی دادێ ڕێ و ڕەسمێک لە  
  لەندەن بەڕێوە دەبات.

 یادی مونیرەخانمی خۆشەویستی هەمووالیەک بەخێر بێت! 
 

   ٢٠17/ 4/7سێ شەممە،  
 ئەوە حاڵە؟ ئەی هاوار کوا 

کێشە و شەڕە دەندووکەی حزبە سیاسییەکانی باشووری کوردستان لەالیەک و دۆخی خراپی  
لەگەڵ   هاوکات  دیکەوە،  الیەکی  لە  گەندەڵی  مەسەلەی  و  هەرێم  تۆپبارانی  ئابووری 

کوێستانەکانی باڵەکایەتی لەالیەن مەالیانی نوێنەری خوا لە ئێران و بۆمبابارانی داوێنی قەندیل  
ەن ئەردۆغانی جینایەتکارەوە کاتێ دەخرێنە پاڵ یەکتر، سەری بینەری بێ الیەن سووڕ  لەالی

بەرگەی ئەو هەموو ڕەنجە دەگرێت و سەری لێ  دەمێنێت کە ئەو گەلە هەژارەمان چۆن 
 ناشێوێت؟

بەشێک لە کارتێکەرییەکانی ئەو هەل ومەرجە نالەبارە لەسەر ڕۆحی خەڵک، لە شەڕ و کێشە 
ئەم چەند هەواڵەی  و گرفتی ناو بنەماڵە و پەیوەندی خەڵکەکە لەگەڵ یەکتر دەردەکەوێت.  

دا خوێندۆتەوە.    4/7/٢٠17خوارەوەم تەنیا لە ماڵپەڕی ڕووداوی کوردی ئەمڕۆ سێ شەممە  
و سەرەڕۆیی و جینایەتانە ناتوانن بێ پەیوەند بن لەگەڵ ڕەوشی خراپی   ئەو پەرژین شکاندن

کۆمەاڵیەتی واڵتەکەمان. بەداخەوە بەڕە لە تەنکییەوە دەدڕێت و زوربەی  -سیاسی  -ئابووری
 زۆری ئەو بێ قانوونییانە دەرحەق بە ژنی کورد دەکرێن. فەرموون:

 ۆماركراون.  حاڵەتی كوشتن لە هەرێمی کوردستان ت ٢4مانگی رابردوو 
 چەقۆ لە هەوێكەی دەدا.  3٠ژنێك 

   لە سلێمانی بە هۆی دەسڕێژی گولـلەوە ژنێک کووژرا.
 پیاوێکی کورد هەوڵدەدات پیسایی دەرخواردی هاوژینەکەی بدات. 

 ساڵ بە چوار چەقۆ دەکوژرێت.  17لە سۆران کچێکی 
 لە پردێ، کوڕێک باوکی خۆی دەکوژێت. 

 
 7/٢٠17/ 5چوارشەممە،  
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دەربڕین   دژایەتی  بۆ  کردووە  ئیمزا  نامەیەکیان  کوردستان  باشووری  لە  کەسێک  دووسەد 
لەبەرانبەر هەڕەشەی داخرانی تەلەفیزیۆنی ئەلجەزیرەی قەتەری لەالیەن سعوودیاوە. من خۆم 
ئاگادار نیم و خەڵکە خاوەن ئیمزاکانیش ناناسم، بەاڵم برادەرێکم دەیگوت هەر ئەو کەسانە  

دا بەرانبەر  لێوە لە  متەقیان  و  مانەوە  بێدەنگ  تەلەفیزیۆنی کوردیدا  کەناڵی  چەندەها  خرانی 
 نەهات، سەیرە ئێستا بۆ ئەو کەناڵە عەرەبییە بەرد لە سینگیان دەدەن!                                                 

 
 ٢٠17/ 6/7پێنج شەممە،  

ناوچەی   ئاوی  بەنداوێک لەسەر زێی بچووک،  هەڵبەەستنی  بەهۆی  ئێران خەریکن  مەالکانی 
قەاڵدزێ لە باشووری کوردستان ببڕن. ئەوان چەند ساڵێکە خەریکی ئەو ئەرکە ناپیرۆزەن و 
بۆ بێدەنگ کردنی ئازەربایجانییەکان و هێنانی ئاو بۆ ناو گۆلی ورمێ، لە چەند الوە ئاوی  

ڕۆژ ئەو ڕووبارەکانی  ورمێ.  گۆلی  دەکەنە  ڕوویان  و  دەکەن  ویشک  کوردستان  هەاڵتی 
خەیانەتە ئێکۆلۆژیستیکە، سەرەتا بە ڕووباری ئەڵون لە ناوچەی کرماشان دەستی پێکرد کە  
ڕووبارێکی پیرۆزی خوشک و برایانی ئەهلی حەقە و ئەمڕۆ ڕاگەیێنرا ئەو چوار دڵۆپە ئاوەش  

شووری کوردستان، بەتەواوەتی چۆڕەی لێبڕاوە و ویشک کە تا ئێستا دەهاتە ناو ئەڵوەن لە با
کە   سەردەشت  ناوچەی  گەیاندە  چەپەڵیان  دەستی  دواتردا،  هەنگاوی  لە  مەالکان  بووە. 

 بەروبووی گاڵوی کارەکەیان ئێستا لە قەاڵدزێ دەردەکەوێت.  
پاسداران  سوپای  کە  دەردەکەوێت  و  گەیشتووە  پیرانشاریشەوە  لە  هاوچەشن  هەواڵێکی 

وەبەری ئەو پڕۆژانە، بە هاوکاریی دەوڵەتی ئاخوند ڕۆحانی، لە ڕەوشی ئاڵۆزی سیاسیی بەڕێ
باشووری کوردستان کەڵک وەردەرگرن و بۆ دژایەتی نواندن لە بەرانبەر مەسەلەی ڕیفڕاندۆمی  
سەربەخۆیی کوردستان، ئەو گوشارانەیان لە سەر گەلەکەمان زیاتر دەکەن.  مەالکانی ئێران  

پڕۆسەی ڕیفراندۆم و بێدەنگ کردنی ئازەربایجانییەکان لە هیچ جینایەتێک لە  بۆ وەستاندنی  
کوردستان درێغی ناکەن. ئێمە دەبێ گەلێک لەوە وشیارتربین و دەنگی ناڕەزاییمان بەرانبەر  
و  ڕادیۆ  و  تەلەفیزیۆن  دەبێ  بۆچی  بکەینەوە.  بەرز  چەپەاڵنە  دەست  ئەو  هەنگاوێکی  هەر 

 ارەیەوە بێدەنگ بن؟ بەگشتی میدیای کوردی لەو ب
 
 

 ٢٠17/ 7/ 9یەکشەممە،    ٢4بەشی  
هەواڵی گیرانی کاک سەالحەددین خەدیو لە مەهاباد باڵو بۆتەوە. گرتن و بڕین و کوشتنی  
کورد لە کۆماری ئیسالمی ئێراندا دیاردەیەکی ڕۆژانەیە و سەمەرە نییە. بەاڵم هۆکاری گیرانی  
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ڕووناکبیرێک بە بۆنەی ڕەخنە گرتن لە ئەندام پەرلەمانێکی ڕەگەزپەرستی شەڕخواز جێگەی  
 وەیە.  بیرلێکردنە

کۆماری مەالکان لەمێژە خەریکی ئاژاوە نانەوە لەنێوان کورد و تورکی ئازەربایجانە. بەداخەوە 
کەسانێک و چەند ڕێکخراوەی سیاسی لە هەردووال ئاگری دژایەتی نێوان ئەو دوو گەلە ژێر  
ستەمە خۆش دەکەن ئەوەش ڕاستەوخۆ یارمەتی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی دەدات. ئەو 

رەی مەجلیس کە کاک سەالحەددین ڕەخنەی لە هەڵوێستەکانی گرتووە، الپرەسەنێکی نوێنە
ئازەربایجان.   لە  کوردە  دژایەتیکردنی  سەرەکیی  ئامانجی  کە  تێنەگەیشتووە  نەخوێندەواری 
و   هەیە  پور  قاضی  نادر  ئاژاوەگێڕانەی  هەڵوێستی  ئاگاداری  باشی  بە  مەالکان  حکوومەتی 

مرۆڤێکی ڕووناکبیری دڵسۆز دەگرێت کە ڕەخنەیەکی مەنتیقی  لەجیاتی قەمتەر کردنی ئەو،  
 لە هەڵوێستەکانی ئەو گرتووە.  

با هەمووالیەک دەنگی ناڕەزایەتیمان بەرانبەر بەو سیاسەتەی کۆماری ئیسالمی بەرز بکەینەوە 
 و پێکەوە داوای ئازادیی دوکتۆر سەالحەددین خەدیو بکەین. 

 
   7/٢٠17/ 11سێ شەممە،  

 کتێبی دیجیتاڵ 
کتێبخانە نەریتییەکان لە سەرانسەری جیهاندا وردە وردە چۆڵ دەبن و جێگەی خۆیان دەدەن  
بە کتێبی دیجیتاڵ، ئەوەش هاوڕێیە لەگەڵ هەندێک گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی تەنیایی و دابڕانی  
ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژی تاک لە کۆمەڵ.و و پەرەسەندنی  ئیندیڤیدیوالیزم ، ئیتر کەمپیوتەر و تەلەفونی 

ۆبایل دەبنە نزیکترین دۆستی مرۆڤ و لە خەڵوەت و حەزرەتدا هاوڕێی جیانەبووەوەی تاکی م
 مرۆڤ دەبن. 

یەک لەو دیاردانەی وا ئەم گۆڕانکارییە گەورەیە شوێنی ڕاستەوخۆی لەسەر داناوە، مەسەلەی 
خوێندنەوەی کتێب و چاپەمەنی دەورەییە. کار هەر ئێستاش بەرەو ئەوە ڕۆیشتووە کە بەشێکی 
بکات  پێویست  بێ ئەوەی  و  ئابوونە  ڕۆژنامە  وگۆڤار دەبنە  زۆری الوان لەجیاتی کڕینی 
بەیانی زوو بچن ڕۆژنامە لە ڕۆژنامە فرۆشەکان بکڕن، چەند سەعات زووتر ڕۆژنامەکەیان بۆ  

 دەخرێتە سەر کەمپیوتەرەکەیان.  
ک پڕخوێنەرترین  ئەو مەسەلەیە بۆ کتێبیش ڕاستە و ئێستا زوربەی زۆری ڕۆمان و چیرۆک )وە

چەشنی کتێب لە واڵتانی ڕۆژئاوا(، هاوکات لەگەڵ چاپی کاغەزی بە شێوەی دیجیتاڵیش باڵو 
 دەبنەوە و کڕیار و الیەنگرانێکی زۆریشیان هەیە.   
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الوان  زەحمەتە  ئیتر  داخە.  جێگەی  ئەوەش  و  نەکردووە  کارێکی  هیچ  بوارەدا  لەو  کورد 
بێ هەستی کتێبخانەکان. ئەگەر بتەوێت الوان و مندااڵن  ڕاکێشی و بیانبەیە ناو فەزای مردوو و  

ناسیاوی کتێب بکەیت دەبێ دەقەکەیان بۆ بخەیتە سەر کەمپیوتەر. ئەوە چاری ناچارە و ئیتر  
ئەمڕۆ هیچ ڕێگایەکی دیکە بۆ هاندانیان بەرەو کتێب نییە.  کورد پێویستە ئەو ڕاستییە بزانێت.  

رەوە )کۆپی ڕایتس( لە کوردستان بەرگری سەرەکی  دیارە مەسەلەی مافی نووسەر و باڵوکە
لەگەڵ   زۆری  جیاوازییەکی  کێشەکە  ئێرانیش  و  عەرەبی  واڵتانی  لە  بەاڵم  ڕێبازەیە  ئەو 
لە  ئەگەر  کورد  دەکەن.  بوارە  ئەو  دارەدارەی  نەبێت  هیچ  ئەوان  ئێستا  و  نییە  کوردستان 

ق واهەیە  کە  دەبێت  دواکەوتووییەک  تووشی  بێت،  غافڵ  لە مەسەلەکە  کردنەوەی  ەرەبوو 
بێگانە  بەرەو زمانی  نەبێت، ئەویش کاتێکە کە مندااڵن و الوانی کورد  داهاتوودا گونجاو 

 دەڕۆن و ئیتر گەڕانەوەیان گەلێک ئەستەم دەبێت.  
ئێمە ئەو دابڕانەمان لە مۆسیقا و هەڵپەڕکێی کوردیدا بینیوە و دەزانین نیوەی هۆڵی کۆنسێرتە  

انی کورد پڕی دەکەنەوە. جا ئەوە چارەنووسمان دەبێت لە مەسەلەی ئێرانی و تورکییەکان الو
 کتێبی دیجیتاڵیشدا، ئەگەر هەوڵی لە پێناو نەدەین. 

 
 ٢٠17/ 7/ 1٢چوار شەممە،  

ئێران و نۆکەرەکانی بە هەموو تواناوە گوشاریان خستۆتە سەر کوردستان بۆ ئەوەی پێش بە 
بڕیارە دوومانگێکی تر لە کوردستان بەڕێوە  سەرگرتنی  ئەو ڕیفراندۆمە مێژووییە بگرن. کە  

ببرێت. ئێستا ئێرانییەکان وەک هەڕەشەیەک، هێزی سوپاییان بە چەکی قورسەوە بردۆتە سەر  
سنوورەکان، مام جەاللی نەخۆشی هەژاریان بردۆتە الی خۆیان کە بتوانن کەڵک لە ناوی ئەو  

بە   دژ  نیشتمانی  یەکیەتی  ناو  تایبەتی  باڵێکی  هەڵوێستی  دەست و  وەربگرن،  ڕیفراندۆم 
وپێوەندەکانیان هانداوە گوشار بخەنە سەر کوردانی فەیلی دانیشتووی بەغدا بە ئومێدی ئەوەی  
دژ بە سەربەخۆیی دەنگیان بەرز بێتەوە، ئاوی ڕووباری ئەڵوەن و زێی بچووکیان بڕیوە کە 

 قی دیکەش.خەڵکەکە لە حکوومەتی هەرێم هەڵگەڕێننەوە و گەلێک هەوڵی دوور لە ئەخال
ئەوە تەنیا ئێرانییەکانن؛ هەڵوێستی تورکیا و سووریا و حکوومەتی ناوەندیی عیراق لەوانیش 

 دوژمنانەتر نەبێت، باشتر نییە. 
تاقە شتێک کە لەم هەل ومەرجەدا بە هانای کوردستانەوە دێت یەکڕیزیی کۆمەاڵنی گەلە لە 

سعوود بارزانییە لە و دەرفەتە  باشوور. ئەرکی سەرشانی حکوومەتی هەرێم و شەخسی کاک مە
هەموو  کردنەوەی  نزیک  و  پەڕلەمان  کاراکردنەوەی  هەوڵی  ماوە  دەستەوە  بە  کە  کەمەیدا 
گرووپە سیاسییەکان لە یەکتر بدەن. ئەرکی سەرشانی هەموو حزبە کوردییەکانیشە ئەندام و  
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ب مەسەلەکە  بە  یی  ئەرێ  دەنگی  بدەن  هان  خەڵک  کۆمەاڵنی  و  خۆیان  دەن.  الیەنگرانی 
هەرکەس و هەر الیەنێک لەم دەرفەتە مێژووییەدا ئەرکی سەرشانی بەجێ نەهێنێت، بۆ هەمیشە 
هەیە،   هەرکەسێک  جا  دەدرێت،  ناسنامەکەی  لە  خەیانەت  مۆری  گەلەکەماندا  مێژووی  لە 

 سەرۆک یان بەرۆک، حکوومەت یان ڕەعیەت. خوێندەوار و نەخوێندەوار. 
 

 7/٢٠17/ 13پێنج شەممە،  
ئەمڕۆ چوارکوردی دیکەیان لە زیندانی ورمێ ئیعدام کردووە. لەمێژە هاوار دەکەم ورمێ و 
مۆرکی   و  دەیگرن  بخوازن  هەرکەس  لەوێ،  کورد.  قەسسابخانەی  بوونەتە  زیندانەکەی 
ئەندامیەتی پژاک و ئەگەر ئەوەیان بۆنەکرا مۆری  قاچاخچییەتی لێدەدەن و دوای چەندڕۆژ  

ئەشکەنجەی و  بەشێوەی   دەستبەسەری  و  دێنن  پێک  ڕواڵەتی  موحاکەمەیەکی  نامرۆڤانە، 
 ئیسالمی، لەماوەی چەند خولەکدا قەراری ئیعدامی بۆ دەردەکەن. 

خراپترین   لە  ئێران،  دیکەی  زیندانیانی  لەچاو  تەنانەت  ورمێ  زیندانی  لە  کورد  زیندانییانی 
مافەکانی مرۆڤ لەو   بارودۆخدا دەژین. ئەرکی سەرشانی هەموومانە ڕێکخراوەکانی پشتیوانی

 ڕاستییە تاڵە ئاگادار بکەێنەوە.  
 

 ٢٠17/ 7/ 15شەممە،    ٢5بەشی  
 پیشانگەیەک لە لەندەن 

بریتانیا   کتێبخانەی  لە  ئێستا  بۆنەیەوە  بەو  ئوکتۆبرە.  شۆڕشی  ساڵوەگەڕی  سەدەمین  ئەمساڵ 
هیوا،   ڕووسیا:  "شۆڕشی  دەبرێت:  بەڕێوە  ناوە  ئەم  لەژێر  پیشانگەیەک  الیبرێری(  )بریتیش 

تا   پیشانگەکە  ئەفسانە".  ئەکادێمیای  ٢9تڕاجێدیا،  پێشتریش  کراوەیە.  ئۆگوست  مانگی  ی 
کردبووەوە    193٢و    1917یشانگایەکی لە هونەری ڕووسی نێوان سااڵنی  پادشاهیی هونەر پ

 کە لە مانگی ئەپریلدا کۆتایی پێهات. ئەوە ئەدرێسی کتێببخانەی بریتانیایە:  
British Library, 96 Euston Road, London NW1 2DB 

 
 ٢٠17/ 7/ 16یەکشەممە،  

خانی  ئەحمەدی  زینی  و  مەم  شیعری  چیرۆکە  کە  ڕاگەیێنرابوو  ڕووداودا  ماڵپەڕی  لە 
وەرگێڕراوەتە سەر زمانی فارسی. ئەوە کارێکی گەلێک پیرۆز و جێگەی دەستخۆشی لێکردنە.  
بە تورکیش تەرجەمە کراوە و دوکتۆر کەماڵ میراودەلیش   پێشتر کتێبەکە  بزانم  ئەوەندەی 

ی فراوان، وەریگێڕاوەتە سەر زمانی ئینگلیزی، کە پێنج ساڵێک  هاوڕێ لەگەڵ شیکردنەوەیەک
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بوون و  "ئەوین  بەناوی  ئێستا  زینی    - پێش  و  مەم  تڕاجیدیای  شیکارانەی  توێژینەوەیەکی 
ئەحمەدئ خانی" باڵو کرایەوە. ئەوانە هەموو خەبەری خۆشن. شیعر و ئەدەبی کوردی دەبێ  

 پەنجەرەیەک بەرەو جیهان بکاتەوە.  لەو قوژبنە بێتە دەرەوە کە ئێستا تێی خزاوە و
من چاوم بە دەقی فارسی و تورکییەکە نەکەوتووە بەاڵم ئەوە تایبەتمەندیی کتێبەکەی کاک  

 کەماڵە:  
Kamal Mirawdeli, “Love and Existence- Analitical Study of Ahmadi 

Khani’s Tragedy of Mem u Zin”, Khani Academy, Authors House, 

Bloomington, Indiana, US, 2012.  

 
   ٢٠17/ 7/ 1٨سێ شەممە  

 ناوی چیا و ڕووبار و مەزرا و کانییەکانی کوردستان 
و  داگیرکەران  هێرشی  بەر  کەوتوونەتە  جار  چەند  کوردستان  گوندەکانی  و  شار  ناوی 
دەسەاڵتداریەتییە جیاجیاکانی ناوچەکە هەر لە سومەر و ئاشوور و یۆنان و ڕۆمەوە تا عەرەب 

مغول و تورک و ئێرانی. لە ئەنجامدا هەندێک جار ئەستەمە ناوە کۆنەکانیان بناسرێنەوە بە  و  
 تایبەت لە تورکیا و ئێران کە ڕەگەزپەرستی باڵی بە سەر هەموو دیاردەیەکی ژیاندا کێشاوە. 

ناوی دیاردە سروشتییەکان وەک چیا و  من ماوەیەکە سەرنجم داوەتە سەر ئەو خاڵەی کە 
ناوی شار و ڕووبار و دار ناوچە، لەچاو  کانیاوەکانی  ستان و مووچە و مەزرا و ئەستێر و 

 گوندەکان، باشتر ماون و کەمتر دەستی چەپەڵی داگیرکەران و ڕەگەزپەرستانیان پێگەیشتووە. 
تۆمار کردنی ئەو ناوانە ئەرکێکی مەزنە بەاڵم بە داخەوە کاری یەک کەس و دوو کەس نییە  

گەلەکۆم و  هەرەوەز  لە  بەڵکوو  کە  پێویستە  جەماوەری  بزووتنەوەیەکی  ڕاستیدا  لە  و  ەگی 
بارودۆخی ئەمڕۆی کوردستاندا لە هیچکام لە بەشەکانی کوردستان بەکردەوە گونجاو نییە و  

 وەک خەونێک و ئارەزوویەک دێتە پێش چاو. 
ژیانی   ناوچەی  شارەزای  وا  ئەو کەسانەی  هەموو  لە  و  شیرینەیە  خەونە  ئەو  دڵم الی  من 

، بە تایبەت لە ناوخۆی واڵت، تکا دەکەم هەرکەس لە هەر شوێنێک هەیە بەڵکوو  خۆیانن
هەوڵ بدات ئەو ناوانە تۆمار بکات. لەو پەیوەندییەدا گەلێک گرنگە بگوترێت کە ناوەکان 
وەک   کۆنی  زمانی  مۆرکی  و  کۆنن  ئەوەی  لەبەر  دەنوێنن  سەمەرە  و  سەیر  جار  هەندێک 

لێدراوە. ئێمە نابێ بە پێوانەی زمانی ئەمڕۆمان  سومەری و ئاشوری یان مغولی و تور کییان 
هەڵیان سەنگێنین یان بیانگۆڕین و هەوڵ بدەین بیانکەینە ناوی'مەعقوول'ی ئەمڕۆیی! دیکتەی  
ناوەکان بە هەمان ئەو شێوەیەی وا لە سەر زمانی خەڵکە دەبێ بنووسرێنەوە و ئەگەر گونجاو 

 وسرێن کە لە ڕاگواستندا تووشی گۆڕان نەیەن.  بێت بە هەردوو پیتی التینی و عەرەبی بنو
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 تۆ بڵێی کەسانێک نەبن گوێ بدەنە ئەو هاوار و تکا و پاڕانەوەیەی من؟ 
 

   7/٢٠17/ ٢٠پێنج شەممە،  
ئێران لە الیەن خۆی و بە نیابەت لە الیەن عیراق و سووریا وە قۆڵی خەیانەت و جینایەتی لە  

مام جەالل و لەو الوە کاک کۆسرەت و مەال    باشووری کوردستان هەڵماڵیوە. لە الیەکەوە
بەختیاری الی خۆی ڕاگرتووە و لە سووریاش خەریکی پێکهێنانی پەیمانێکی هاوبەش لەگەڵ 
لە   تێوەردان  بۆ دەست  ئەسەد،  بەشار  ناوەندیی سووریا و  ناوی حکوومەتی  بە  مردوویەکە 

بە ڕواڵەت بێدەنگە،    کاروباری ناوخۆیی حکوومەتی هەرێم. تورکیای ئەردۆغانیش باوەکوو
لە بەغداوە هەموو ڕۆژێک وتار دەدات و مەترسیی   بەاڵم لە پیالنەکەدا بەشدارە. عەبادیش 

 دەرئەنجامەکانی گشتپرسی بە گوێی کورددا دەچرپێنێت. 
دوژمنە کالسیکەکانی کورد سەرەڕای ناتەباییان لەگەڵ یەکتر، لە مەسەلەی زەوت کردنی  

گرتۆت یەکیان  کورددا  پەیمانێکی مافەکانی  بێت،  کاتیش  شێوەیەکی  بە  نییە  دوور  و  ەوە 
 هاوشێوەی سەعدئابادی سەدەی پێشوو پێک بهێنن. 

کاتێ ئەو هەموو گوشارەی دوژمنانی کورد دەبینم، دەکەومە بیری شیعری خاسەکەوی نەمر  
 سەید کامیل ئیمامی )ئاوات(: 

 ؟جەرەدەیە؟ کێی کوشتووە؟... ...ڕاوچی هەموو لەو کەوە دەرکەوتووە / بۆچی دزە 
 بۆچی کەویش مافی ژیانی نییە؟ / حەققی کەژ وکێوی جوانی نییە؟
 بۆچی ئەویش بۆتە برا کوردەکان؟ / نابێ بکێشێ نەفەسێکی ژیان؟... 

 بەاڵم:
 ... خاوەنی ئەو کێو و کەژە هەر کەوە / نەزم و نیزامی کەژ وکێو هەر بەوە... 

 دەڵێ: / ڕاوچی دەبێ لەو کەژوکێوە هەڵێ! خاوەنی ئەو خاسە کەوە هەر 
تاقە زامنێک بۆ سەرکەوتن بە سەر ئەو پیالنانەدا، یەکڕیزیی کۆمەاڵنی خەڵکە لە باشووری  
کوردستان، کە بەداخەوە ئەویش تا ئەمڕۆ مسۆگەر نەبووە. کاراکردنەوەی پەڕلەمان و گوێدانی  

گۆڕان و یەکیەتی دەبێ هەرچی  ڕێبەرانی هەرێم بە تایبەت کاک مەسعوود بە خواستەکانی   
زووتر بە چاو ببینرێت، دەنا خۆڕاگری و تواناکانی حکوومەتی هەرێم لە بەرانبەر ئەو هەموو  

 دوژمنە دەرەکییە ئەگەر بەژنێکی قایمی یەکگرتوو لە ناوخۆی واڵتدا نەبێت، جێگەی گومانە.  
بەرژەوەندیی تکایە  سبەینێ!  مەخەنە  ئەمڕۆ  کاری  زیاتر  لەوە  مەکەنە  تکایە  مێژوویی  ەکی 

 قوربانیی بەرچاوتەنگییە حزبی و تاکەکەسییەکان! 
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 ٢٠17/ 7/ ٢٢شەممە،     ٢6بەشی  
 کتێبخانەی یادەوەریی کاڕڵ ماڕکس لە لەندەن 

و   مارکسیزم  سوسیالیزم،  بە  سەبارەت  سەرچاوەی  و  کتێب  بە  تایبەتمەندە  کتێبخانەیەکی 
ساڵی   لە  کرێکاران.  بۆ  فێرگەیەکە  و  هەر    1933کۆمۆنیزم  ئێستاش  هەتا  و  دامەزراوە 

خزمەرتگوزارییەکانی بەردەوامن. بۆ زانیاریی ئەو کەسانەی بیانەوێت سەردانی شوێنەکە بکەن 
پێویستە بگوترێت تەنیا دوای نیوەڕوانی ڕۆژانی دووشەممە تا پێنج شەممە کراوەیە. ئەوەش 

 ئەدرێسەکەی: 
Marx Memorial Library 

37A Clerkenwell Green, London, EC1R 0DU   

              (020) 7253 1485                                                                                                                   

library.org-memorial-marx 

 
 7/٢٠17/ ٢4دووشەممە،  

 ئەوە سەحەرە ....
بریتانیا   شاژنی  بوو!  خاو  خەیاڵم  بەاڵم  کوردە،  هی  هەر  گوتن  سەحەری  دەزانی  وام  من 
مۆسیقارێکی تایبەتی هەیە کە بەیانی زووی هەموو ڕۆژێکی سەرەتای هەفتە )دووشەممە( لە 

خولەک "هەمبانە    15ناو باخچەی کاخەکەوە دەچیتە بەر پەنجەرەی ژوورەکەی و بۆ ماوەی  
وە تا ئێستا لە ماڵی شاهانی بریتانیا بەردەوام    1٨43نەی" بۆ لێدەدات. دەزانم ئەو نەریتە لە ساڵی  

'باالرد'ی سکۆتلەندی بۆ دەڵێت یان سەحەرەی    ماوەتەوە بەاڵم نازانم ئایا کابرای مۆسیقار
 'خارە سێوە'ی کۆییان! 

یە! دەڵێن ئەوڕۆ دوو شەممەیە... وەی لێ،  ئەوە سەحەرە، گەلی دە شاژنە، گەلی دە ماجەرا
 سەحەرە! 

 
 7/٢٠17/ ٢5سێ شەممە،  

 "بازاڕەکانی عێراق پڕ بووە لە ماددەی هۆشبەری ئێرانی"
ئەوە چەند ڕۆژ پێش ئێستا هەواڵی ناو ماڵپەڕە کوردییەکان بوو. ماڵپەڕەکان درەنگ وەخەبەر  
هەر   نایەت.  دەست  لە  هیچیان  بەاڵم  دەزانن  ڕاستییە  بەو  لەمێژە  خەڵک  هاتوون، کۆمەاڵنی 

 ڕۆژەی دوو سێ گەنج و الو ئالوودەی ئەو دەردە بێدەرمانە دەبن و لە کۆاڵنان دەکەون.  
ئێستا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕووی دا و مەالکانی ئێران بە ئەو ڕەوتە دە یان ساڵ پێش 

یارمەتی سپای پاسداران و ئیتیالعاتەکەیان کوردستانێکیان تێکەاڵوی مادەی هۆشبەر کرد کە 

http://www.marx-memorial-library.org/
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لە هەندێک شارەکانیدا خەڵک تەنانەت ناوی هێڕۆئین و شیشەیان نەژنەفتبوو. ئێستا کۆاڵنەکانی  
ەکانی دیکەی کوردستان پڕن لەو الوە هەژارانەی کە بە هۆی بێکاری  سنە و کرماشان و شار

و دەستاودەست کردنی ئازادانەی مادەی هۆشبەرەوە، تووشی ئەو بەاڵیە هاتوون و تەنانەت  
کوردستان  لە  جیاجیا  بیانووی  بە  بکەن،  عیالجیان  دەدەن  هەوڵ  کە  دوکتۆرانەش  ئەو 

واڵت   دەرەوەی  و  تاران  ئاوارەی  و  ئاشکرایە.دەردەکرێن  دوژمنایەتییەکە  ئەگەر   دەبن. 
ئەو   هەولێریش  و  سلێمانی  دیکە  ساڵێکی  چەند  نەبن  وشیار  هەرێم  بەرپرسانی حکوومەتی 
بەاڵیەیان بەسەر دێت کە بە سەر سنە و ساباڵغ و بۆکان و شارەکانی دیکەمان لە ڕۆژهەاڵتی  

ەکات و تەنانەت لە شارە  کوردستان هات. کۆماری ئیسالمی بە بەرنامە و پالنەوە ئەو کارە د
سەر سنوورییەکان بە یارمەتی هەندێک قاچاخچی کورد، کارگەی دروەست کردنی شیشەیان  

 داناوە. پووچ کردنەوەی ئەو هەوڵە شەیتانیانە ئەرکی سەرشانی هەمووالیەکمانە. 
 

   7/٢٠17/ ٢7پێنج شەممە،  
واڵتەکە  ساڵ  دە  کەم  الی  هەبێت،  درێژەی  ڕۆژێک  هەر  ئێران  لە  مەالکان  دەسەاڵتی 
ڕێکالمی   ئەوە  فەرموون  سوڵتان.  جمجمە  سەردەمی  دەیباتەوە  و  دواوە  دەگەڕێنێتەوە 
ڕۆژنامەیەکی ئێرانییە بۆ فرۆشتنی "تەرس"ی ماکەر بە خەڵک، کە گوتوویەتی "بۆنی عەمبەر"ی 

کی هەیە، کێشەی سینۆزیت )جووب( و تەنانەت نەخۆشیی ژنانە  لێدێت، خاسیەتی ئانتی بیۆتی
 چارەسەر دەکات. 

ئێوە ئەوەی مەالکان لە ئێران دەیکەن بخەنە پاڵ کردەوەی مەال عەلی کەڵەک لە هەولێر و  
کردەوەی سەرۆکی ئەلئەزهەر لە قاهیرە، کە فەرموویەتی زەوی خڕ نییە و تەختە! ئەو کەسانە  

 ەڵقوڵیون جا لە کوردستان بژین یان لە ئێران و تووران، فەرقی نییە. هەر هەموو لە سەرچاوە ه 
 کێشە لە سەرچاوەی ئاودایە، ڕووبارەکان تەنیا درێژەی ئەون!  

فەرموون ئەوە ڕێکالمەکەیە. دیارە دەبێ لە زمانی فارسیدا وشەیەک بۆ 'تەرس'ی گوێدرێژ  
 نەبێت کە بە پشکەڵیان ناو بردووە!

 
 

 صیت االغ آگهی فروش پشگل پرخا 
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ڕێکالمەکە لە ڕۆژنامەیەکی ئێرانی وەرگیراوە کە هەفتەی ڕابردوو لە سەر ماڵپەڕی فارسی 

 'گویا' دانرابوو. 
 

 7/٢٠17/ ٢٨هەینی،     ٢7بەشی  
 عارفی قەزوێنی و کورد 

و   شۆڕشگێڕ  بە  کەس  گەلێک  ئێرانە.  مەشرووتەی  سەردەمی  شاعیری  قەزوێنی  عارف 
بە   دەناسن.  ئەگەر  خەباتکاری  دەکەن،  پێوە  شانازی  کە  هەن  زۆریش  کوردێکی  داخەوە 

جارێک بە ڕاگوزەری چووبێتە شاری سنە، ئەوە بە روووداوێکی مەزن ناو دەبەن و تەنانەت 
دەڵێن سەید عەلی ئەسغەری نەمر لەوەوە  فێری مەقام گوتن بووە، قسەیەک کە فڕی بە سەر 

 ڕاستییەوە نییە. 
ناموبارەکی عارفە چۆن باسی کورد دەکات. ئەو چەند فەردەی  ئێستا با بزانین ئەو جەنابی  

  -   1٨7٠خوارەوە بەشێکن لە قەسیدەیەک کە تێیدا هێرشی کردۆتە سەر 'سولەیمان نەزیف' ) 
( شاعیر، ڕۆژنامە نووس و سیاسەتوانی کوردی لە دایکبووی شاری دیاربەکر )ئامێد( بە  19٢7

ە سااڵنی پێش شەڕی یەکەمی جیهانیدا، کاتێ  بۆنەی هەندێک شعر و قسەی دژ بە ئێرانیەوە ل
کە نوێنەرانی ئێران و عوسمانی و ئینگلیز و ڕووس )مینۆرسکی نوێنەری ڕووسیا بوو( خەریکی  
دابین کردنی هێڵی سنوور لە نێوان ئێران و عوسمانی بوون و تورک و ئێرانی لەسەر هەندێک  

 ناوچەی وەک دیاربەکر بۆچوونی دژ بەیەکیان بوو.  
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شیعرەکەی عارف پڕە لە وشە و بابەتی ڕەگەزپەرستانە دژ بە کورد و تورک  و بۆ نموونە، 
دەڵێ هەرگیز لە کورد مرۆڤی چاک پەیدا نابێت، هەر وەها تورک بە کەر دادەنێت و دەڵی 

 ئیتر کوردی تورک هەر مەپرسە چییە! 
 

 زمن بگو به سلیمان نظیف تیره ضمیر 
 چون قیر! ای برون توچون شیر و اندرون که

 !معاذالله  اولیاء؟ شود ردٍ  برون ز ک
 شود از چوب ساخت؟ گوش مگیرتنور می

 ز ترک غیر خریت ندید کس زنهار 
 !گیر معرکه و بیار خر شود، ترک ردٍ  چو ک

 خواستی بماند بکر دیار بکر تو می
 زدند مسقط راس تو را رنود به.... 

 
مێژووی نووسراوی ئێران و تورکیا و بە گشتی کورد دەبێ  پێداچوونەوە بە گەلێک بەشی  

واڵتانی داگیرکەری کوردستاندا بکات  و ناڕاستی و درۆ و سووکایەتییەکانیان ڕوون بکاتەوە.   
مورید و دەروێشە کوردەکانی عارفیش با ئەم شیعرە بخوێننەوە و بزانن پیری دەستگیریان  

 چۆنی ڕوانیوەتە گەلەکەمان. 
 

    7/٢٠17/ 31دوو شەممە،  
 زۆڵە کورد! 

)هەواڵی    "پەرلەمانتارێکی رۆژهەاڵتی کوردستان ]بیجاڕ[ داوای دواخستنی گشتپرسی دەکات."
 ماڵپەڕەکانی ئەمڕۆ( 

ئیمامی زەمان چ دەکەن! تۆ   بە تۆچی خەڵکێک لە دەرەوەی واڵتی  ئەرێ کابرای جاش، 
ەوایەتییان؟ ئەرکی پیرۆزت ئەوە نییە بەرگر بی لە گەیشتنی کوردی ڕۆژهەاڵت بە مافی نەت

باشە، فەرموو ئەو ئەرکە پیرۆزەت بەڕێوە بەرە و القت لە بەڕەی ئێرانی عەزیز درێژتر مەکە. 
کارت بە خەڵکی دیکە و واڵتێکی دیکە چییە؟ نەکا وەک چۆن ڕێبەرەکەت خۆی بە نوێنەری  
هەموو موسوڵمانانی جیهان دادەنێت، تۆش نوێنەری هەموو کوردانی جیهان بی؟ خۆ ئەگەر 

 بێت بە دڵنیایی تەنیا دەبیە نوێنەری هەموو جاشە کوردانی جیهان!  واش
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فەرمووتە گشتپرسییەکە دوا "بخەین"! ئەی پێمان نافەرمووی دوای بخەین بۆ کەی؟  ئەگەر 
سەدەی بیست ویەکت پێ زووە، فەرموو با بیخەینە سەدەی نەوەد ویەک، بزانین ڕازی دەبی!  

رچانەی وا باوک و باپیری بەڕێزت بە شارەکانیاندا  فەرمایشتت لە سەر تەوقی سەری ئەو و
 دەگێڕان و سواڵیان پێ دەکردن! 

  کورد نابڕێتەوە خەیاڵی خاوە / بەراتی نەجات بە خوێن نووسراوە
 من ڕەنگی سوورم بۆیە خۆش دەوێ / موژدەی شەبەقی لێ دەردەکەوێ )پیرەمێرد( 

 
   ٨/٢٠17/ ٢چوارشەممە،  

 کتێب لەسەر کورد
ساڵی ڕابردوودا، بنکەیەکی چاپەمەنی لە بریتانیا ژمارەیەکی زۆر کتێبی سەبارەت   3٠لە ماوەی  

ئینگلیزی،  زمانی  بە  دیکەش  کتێبی  گەلێک  دیارە  کردووە.  چاپ  کوردستان  و  کورد  بە 
فەرنسی، ئاڵمانی و...هیتریش باڵو بوونەتەوە کە ڕاستەوخۆ لە سەر الیەنێکی ژیانی کورد یان  

ڕۆژهەاڵتی   لە  کورد  بابەتە  پرسی  لە  بەشێک  کورد  کێشەی  خود  یا  نووسراون  ناوین 
 گشتییەکەیان سەبارەت بە واڵتانی داگیرکەری کوردستان بە تایبەت تورکیا، پێک دێنێت. 

بەداخەوە کاری وەرگێڕانی کتێب لە زمانە ئوروپاییەکانەوە بۆ سەر زمانی نەتەوایەتیمان گەلێک  
چەند ساڵ و مانگ کارێکیش بکەن، ئەودەم  الوازە و وەرگێڕانی کورد ئەگەر بیانەوێ بە  

بە   بۆ ئەوەی  فارسی و عەرەبی  بایەخدارەکان وەردەگێڕنە سەر تورکی و  و  بابەتە گرنگ 
قسەی خۆیان، خەڵکێکی زیاتر بیخوێننەوە! ئەو ڕوانینە بەراوەژووە بۆتە هۆی ئەوەی کتێبخانەی  

 ەساتێکی مەزنە! کورد لە کتێبی سەبارەت بە کورد چۆڵ و بەتاڵ بێت، ئەوەش کار
بۆ پیشاندانی ئەو ڕاستییەی کە چەنده ها کتێبی باش سەبارەت بە کورد لێرە و لەوێ نووسراون، 
ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ  کە  بکەن  کتێبە  چاپی  بنکەی  ئەم  لیستەی  سەیری  تەنیا  تکایە 

ڕی  پەیوەندیان بە کوردەوە هەیە. لە گەڕانی من بە شوێن وشەی  'کورد' دا لە سەر ماڵپە
ناوی   بریتانی،  بی تۆریس" ی  "ئای  بنکەی  بە  بەشێکیان   64تایبەت  کتێب دەرکەوت کە 

تایبەت بە کوردن و ئەوانیتر مەسەلەی کوردیان لە چوارچێوەی تورکیا و ئێران و عیراقدا  
 باس کردووە.  

 ئێمە بە هەژاری و پێخاوسی بە سەر گەنجینەیەکی دەوڵەمەنددا پیاسە دەکەین! 
 :  ”I. B. Tauris“بنکەی چاپەمەنی ئەوەش ئەدرەسی 

http://www.ibtauris.com/Search%20Results.aspx?query=Kurd 
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 ٢٠17/ 3/٨پێنج شەممە،  
 جەژنی چلەی هاوین و ساڵوەگەڕی تاوان 

سێهەمین   ئەمڕۆش  و  بوو  ئێزدی  برایانی  و  خوشک  هاوینی  چلەی  جەژنی  ڕۆژی  دوێنێ 
ئێزدی   ناوچە  و  اللەش  سەر  بۆ  ڕووڕەشە  داعشی  حەیوانییەکەی  هێرشکارییە  ساڵوەگەڕی 
نشینەکان. بە هۆی ئەو هەموو نەهامەتییەی وا ئیسالمی عەزیز بە سەر کچ و ژن و بەگشتی 

دانی ئێزدی جەژنی چلەی هاوینیان نەکرد بەاڵم ئەمڕۆ  هەموو خەڵکەکەی هێنا، دوێنێ کور
یادی ئەو ڕووداوە تاڵە دەکەنەوە کە تێیدا جگە لە کوشت و بڕ، بە هەزاران کچ و ژنی  

 ئێزدی بوونە ئەسیری سەربازانی ڕیش سەگی داعش بۆ عەیش و نۆشی شەوانەیان. 
 

یانتان لێ شێواوە. ئەوەی خوشک و برا خوشەویستە ئێزدییەکان! دەزانم جەژنتان نەماوە و ژ
داعش بە سەر ئێوەی هێنا پێشتر سوڵتان موراد و سوڵتان سولەیمانی عوسمانیش بە سەر باوک  
و باپیری ئێوەی هێنابوو. ڕووی داعش و ئەو سوڵتانانە و لە پێش ئەوانیشدا ئەو یاسا و نیزامە 

برا و  دەکات. خوشک  پەروەردە  سوڵتانەکان  و  داعش  بێت کە  ڕەش  ئێوە  فیکرییە  کانم!  
 دەمێنن و داعش دەچێتە ئەو جەهەننەمەی وا سوڵتانەکانی چوونێ!  

 جەژنتان لێ پیرۆز بێت و یادی گیان بەخت کردووان و کۆیلە هەژارەکانیشتان بەخێر بێت! 
 

 ٢٠17/ ٨/ 4هەینی،  
 کریس کۆچێرا 

 ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دوایی کریس کۆچێرای فەڕەنسی ڕاگەیێنرا. 
کۆچێراش وەک هەموو دیاردەیەکی دیکەی ئەم جیهانە، کاتێ دەگاتە باشووری دیارە کریس  

کوردستان دەکەوێتە گێژاوی دووبەرەکییەکەوە کە گەیشتۆتە مۆخی ئێسقانی کۆمەڵگاکە و 
بە گشتی هیچ کەسێک و شتێک نییە مۆرکی ئەمالیی یان ئەوالیی لێ نەدرێت. ئەو بەاڵیە  

ئەگەر   )و  مەزن  کەسایەتییەکی  ئیسماعیل  بەسەر  وەک  'پیرۆز'(ی  بڵێم  خۆشە  پێم  بکرێت 
بێشکچیش هاتووە و هەر ئەوەندەی الیەنێک بزەیەکی بۆ هێنابێتە سەر لێو، الیەنەکەی دیکە 

 ناوچاوانی لێ تێکناوە. 
هەرچۆنێک بێت، بۆ من کە لە بەرەی هیچکامیاندا نیم هاسانە هەڵوێستم هەبێت و بڵێم کریس 

بە بوو  ناوی    کۆچێرا لە سەردەمێکدا  نەتدەتوانی  دەنگی کورد کە لە کوولەکەی تەڕیشدا 
کورد بهێنی. بۆ ئەوە و بۆ ئەو هەموو نووسین و کتێب و لێکۆڵینەوەیەی وا سەبارەت بە مێژوو 
و سیاسەت و فەرهەنگی گەلەکەمانی خستۆتە ناو چاپەمەنی فەرەنسی زمانەوە، من وەک تاکێکی  
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یادی پیرۆز دەکەم و بە بۆنەی مردنیەوە سەرەخۆشی   کورد خۆم بە منەتبار و قەرزداری دەزانم،
 لە کەس وکار و بنەماڵەکەی دەکەم. یادی بەخێر بێت! 

 
   ٨/٢٠17/ 7دووشەممە،     ٢٨بەشی  

 هەڵوێست 
مەسەلەی   سەر  لە  داهاتوو  مانگی  گشتپرسی  بەڕێوەچوونی  لەگەڵ  مانایەک  هەموو  بە  من 

الیەنگری حزبێکم، نە کەس لێی ڕاسپاردووم و نە سەربەخۆیی کوردستانم. نە ئەندام و نە  
پەیوەندم بە الیەنێکی سیاسییەوە هەیە. بە سەربەخۆییەکی تەواوەوە بڕیار دەدەم و پێم خۆشە  
کەم  هاتووە یان الی  لەمێژینەی کورد وەدی  ببینم ئەو خەونە  بە چاوی خۆم  پێش مردن 

ر و ناحەزی کەسیش نیم بەاڵم  دەنگی بۆ دەدرێت و دەنگمان دەگاتە هەموو جیهان.. دژبە
الم وایە ئەوانەی لەو قۆناغە گرنگەدا دەنگی نەخێر بەو خواستە دێرینەی گەلەکەمان دەدەن  

 هەڵەیەکی گەورەی مێژوویی دەکەن و لەبەرانبەر گەلەکەماندا بەرپرس دەبن. 
پا درا و  لێرە لەبریتانیاش دەنگ بۆ "برێکزیت" واتە هاتنە دەرەوەی بریتانیا لە یەکیەتی ئورو

ئێستا تەنیا ساڵێک دوای ئەوە خەڵک بە خۆیان زانیوە و تێگەیشتوون چ هەڵەیەکی گەورەیان  
 کردووە، بەاڵم بە داخەوە درەنگە و هیچ کەس ناتوانێ ڕەوتەکە بگەڕێنێتەوەوە دواوە.

چۆن   وەک  دەزانم  نیشتمانی  گەورەی  هەرە  ئەرکێکی  بە  ڕیفراندۆم  بە  گوتن  "بەڵێ"  من 
ردنی دەسەاڵت و کاراکردنەوەی پەڕلەمانیش بە مافی سەرەکی گەل دادەنێم و دێموکراتیزەک

 الم وایە کەس مافی زەوت کردنیانی نییە.  
 

    ٨/٢٠17/ 9چوار شەممە،  
 تەزویر 

نازم   بابوو"ی  تارانتا  "نامەکانی  کوردیی  وەرگێڕاوی  دەقی  "دەنگەکان"  ماڵپەڕی  سەر  لە 
 حیکمەتم دەخوێندەوە.  

چاپی  کوردییەکەی  تەرجەمە  چواری  الپەڕە  دەقی  یان  ڕووبەرگ  سەر  ڕاگەیاندنی  لە 
کوردستان و لە هیچ شوێنێکی دیکەی کتێبەکەدا ئاماژە بە هیچ شتێکی نائاسایی نەکرابوو و 
بەم پێیە چاوەڕوان دەکرا وەرگێڕ ڕاستەوخۆ لە دەقی ئەسڵییەوە تەرجەمەی کردبێت. بەاڵم  

شتی نەمر مامۆستا شوکور مستەفام بینی کە نووسیبووی دەقەکە لەبەر الپەڕەیەک دواتر یاددا
نە وەرگێڕی کوردیی   نە ئەو و  بەاڵم  اللە!  تبارک  تەرجەمەی عەرەبییەوە کراوەتە کوردی؛ 
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کتێبەکە تەنانەت ناوێکیان لەو قوڕبەسەرە عەرەبە نەهێنابوو کە ئەرک و زەحمەتی ئەو ببوووە 
   هۆی پێکهاتنی کتێبە کوردییەکە!

ئەم چەشنە کارانە بە هەموو پێوانەیەکی یاسایی و ئەخالقی هەڵەیە. کورد لەمێژە فێڵبازیی ناو  
نووسەرانی   کتێبی  سەدان  و  دەیان  ئەدەبیشەوە.  ساحەی  ناو  هێناوەتە  سیاسەتی  گۆڕەپانی 
ئوروپایی لە فارسییەوە کراونەتە کوردی بێ ئەوەی ناوی وەرگێڕە هەژارە فارسەکە ڕابگەیێنن  

وویانە شانازییەکی درۆیین بۆ خۆیان بخوڵقێنن کە بەڵێ، من زمانە ئوروپاییەکان دەزانم  ویست
و تەرجەمەیان لێوە دەکەم! فارس گوتەنی، "من ئەوەم کە ڕۆستەم پاڵەوان بوو!" کەسیش نییە  
ئەوەی   بۆ  چاپەمەنییەکانیش  بنکە  تۆچی!  بە  بوو،  پاڵەوان  ڕۆستەم  ئەگەر  کابرا،  ئەرێ  بڵێ 

انازییە بکەنە هی خۆیان چاو دەقووچێنن و لێدەگەڕێن ئەو ساختە و درۆیە بچێتە  بەشێک لەو ش
بەردەم خوێنەرانی بێ ئەزموون و نەوەی داهاتووش بە هەمان ئەو ئەخالقە چەپەڵەوە گەورە  

 بێت.
و   پەیداکردن  نان  و  ڕۆژانە  کاری  لە  ساختەکارییەم.  ئەو  دەستی  قوربانییەکی  خۆم  من 

ەتەوە و چەندەها مانگ چوومەتە "ناشناڵ ئارکایو"ی بریتانیا بۆ ئەوەی  ئیستیراحەتی خۆم گێڕاو
بەشێک لە بەڵگەنامەکانی وەزاڕەتی دەرەوەی بریتانیا سەبارەت بە کۆماری کوردستان تەرجەمە 
بکەم و بە بێ پارە بیخەمە بەردەستی خوێنەری کورد. بەاڵم تا ئێستا دوو الپرەسەن پەیدا بوون 

لەو بەڵگەنامانەیان لەناو کتێبی خۆیاندا باڵو کردۆتەوە و بۆ ئەوەی   کە هەرکام بەشێکی زۆر 
چاوی خەڵکی پێ ببەستن، تەنیا لە پەراوێزی الپەڕەیەکدا دەست نیشانی ناوی منیان بۆ ئەو 

 تاقە بەڵگەنامەیە کردووە و بۆ ئەوانیتر تەنانەت ئەو پەراوێزنشینییەشیان پێ ڕەوا نەدیوم!
درۆیینی کو بیر"ی  زمانە "ڕووناک  وەرگێڕی  ببێتە  بگاتە کوێ؟  دەیەوێت  فێڵبازییانە  بەو  رد 

ئوروپاییەکان؟ ئەی بۆ ناچێ ساڵێک و دوان خۆی ماندوو بکات و زمانەکەیان بخوێنێت ئینجا  
بە بێ شەرمەزاری و درۆ و ساختە تەرجەمەیان لێوە بکات؟ ئەوە کارە تۆ لە سەر کورسی لە  

زم لە  دابنیشی،  ئیستیراحەت  بە  بە  ماڵەوە  خەڵک  بەاڵم   نەزانی،  شتێک  هیچ  ئینگلیزی  انی 
وەرگێڕی زمان و ئەدەبی ئینگلیزیت بناسن؟ خۆت لەوە خەجاڵەت ناکێشی؟ زمانی کوردی، 
کە تۆ خەمخۆری درۆیینی ئەوی، ئاوا پێش دەکەوێت؟ دەروازەی بیری نوێ ئاوا بە ڕووی  

 گەلی کورددا دەکرێتەوە؟  
یعرەکانی ڕابیندرات تاگووریش هاتبێتە پێشێ . من  وێدەچێ هەمان مەسەلە بۆ تەرجەمەی ش

لە سەر ماڵپەی    7/٢٠17/ 1٨چاوم بە کتێبەکە نەکەوتووە بەاڵم لەم هەواڵەی خوارەوە کە ڕۆژی  
 ئاوێنە باڵو کراوەتەوە، هیچ ئاماژەیەک بە زمانی تەرجەمەی یەکەم نەکراوە. ئەوە هەوالەکەیە:
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بەرهەمی  " نوێترین  وەفایی  ئەمین(ماڵی  )توانا  وەرگیڕی کورد  و  نووسەر  ی  وەرگێڕدراوی 
 .باڵوکردەوە بەناونیشانی )تۆ لە پەنهانترین کەلێنی پیرۆزی دڵمدایت

و   شیعر  جوانترین  لە  گوڵچنێک  کتێبە  “ئەم  گوتی:  ئاوێنە  بۆ  کتێبەوە  ئەم  لەبارەی  وەرگێڕ 
 ”.ڕابیندرانات تاگوورە.چیرۆک و کورتەی فەلسەفە و گفتوگۆکانی بیرمەند و عاریفی بەنگالی  

تاگوور، یەکەم نووسەری ئاسیاییە کە خەاڵتی نۆبێڵی وەرگرتووە و کتێبەکانی بۆ نزیکەی  
سەرجەم زمانە زیندووەکانی جیهان وەرگێڕدراوە. پەیامی ئەم نووسەر لەسەر خۆشەویستی و  

ۆڤ  سروشتدۆستی دەوەستێت و لە سەرجەم نووسینەکانیدا ستایشی خوداوەند و ژیان و مر
بەرهەمی لە بوارەکانی:    15توانا ئەمین، نووسەرێکی تاراوگەنشینی کوردە و زیاتر لە    .دەکات.

 چیرۆک، لێکۆلێنەوەی ئەدەبی، وەرگێڕاندا هەیە"
بە   زانیبێت، کەوابوو  بەنگاڵی  واتە  تاگوور  بەهێزم هەیە وەرگێڕ زمانی ئەسڵێی  من گومانی 

کردووە بەاڵم هیوادارم لە شوێنێکی کتێبەکەدا   ئەگەری زۆر لە زمانی ئینگلیزییەوە تەرجەمەی
کوردیی   وەرگێڕاوی  خانەی  دەچێتە  ئەویش  دەنا  راگەیێنرابێت  یەکەم  وەرگێڕی  ناوی 

 "نامەکانی تارانتا بابوو"ەوە. 
 لە پشکنینی هۆکارەکانی ئەو تەزویر و دەغەڵییەدا،چەند هۆکارێک خۆ دەنوێنن: 

 ڕادەدانان بۆ مافی کۆپی کردن لە کوردستان. نەبوونی "کۆپی ڕایتس" واتە پێوانە و 
 ناشارەزایی خوێنەری کورد و بێدەنگ مانەوەیان لەبەرانبەر ساختە و درۆدا.

نەبوونی بنکەی چاپەمەنیی پڕۆفیشناڵ کە کتێبەکان پێش چاپ کردن بسپێرێتە چەند 
چاپیان   دەرفەتی  ئەوان  کردنەوەی  پشتڕاست  و  پەسند  دوای  تەنیا  و  شارەزا  کەسی 

 بدات.  پێ
نەبوونی دادگای ساڵح و بێ الیەن کە بە کاروباری ئەوتۆ ڕابگات و خەڵکانی دەغەڵکار  

 سزا بدات.
چاو قووچاندن و بێدەنگی لێهێنانی حکوومەتی هەرێم لەو پێشێلکارییانەی مافی نووسەر  

 و وەرگێڕ. 
 ئەی ئەوانە کەی بۆ کورد دەست دەدەن؟ سەردەمی محەممەدی مەهدی! 

 
   ٨/٢٠17/ ٠1پێنج شەممە،  

 تووی هەرێز، کورد! 
کام والتی ناوچە هەیە کوردی لێ ئاوارە نەکرابێت یان بە کۆچبەری نەنێررابێتە ئەوێ؟ لە  
هەواڵێکی ماڵپەڕی العربیە بە زمانی فارسیدا، کە باسی قەومییەتەکانی ناو ئەفغانستان دەکات، 
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دوای پەشتون و تاجیک و ئوزبەک و... ناوی "ڕەگەزی بەراهوویی" هاتووە و گوتراوە "لە 
هەزار کەس". ئەوە    3٠٠ڕەگەزی کوردانی ڕۆژئاوای ئێرانن و ژمارەیان لە ئەفغانستان دەگاتە  

 ئەدرەسی ماڵپەڕەکەیە:  
http://ara.tv/w37eh 

سی مانگی دادێ دەدەین تێبگەیێنە بە جا بڕۆ ئەو برادەرانەی وا دەڵێن دەنگی نەخێر بە گشتپر
   کۆ دەکرێتەوە!ئەو تووی هەرێزە  بێ ئەوەی کەیانێکت هەبێت چۆن

 
 ٢٠17/ ٨/ 1٢شەممە،     ٢9بەشی  

 دەستی شکاوم!
   Athleticsدوێشەو لە لەندەن چوومە دیتنی کێبەرکێی ناونەتەوەیی ئەو وەرزشانەی وا بە  

ناسراون و بریتین لە ڕاکردن و بازدان و هاویشتنی نێزە و شتی دیکەی لەو چەشنە. پێش 
لێرەدا لە جیاتی  و  ناوی ئەو وەرزشانە چییە  بە کوردی  نازانم  لێدەنێم کە  پێی  هەمووشت 

بنووسم، ئەوە ئازارێک! پاشانیش کاتێ دەچییە شوێنەکە و دەبینی نوێنەرانی    ئاثلێتیک دەبێ چی
زوربەی گەالنی جیهانی تێدا ئامادەن بەاڵم تۆی کورد نە کەست هەیە لەوێ بێت و نە ئااڵی  
خۆشەی  فەزا  لەو  چێژ  و  دەشکێیتەوە  بەخۆتدا  بەجێ  دەست  هەڵکراوە،  نەتەوایەتیت 

 کاویشەوە دەگەڕێیەوە ماڵێ. وەرزشگاکە نابینی هیچ، بە دڵێکی ش
برازیلدا   ڕابردووی  ئولیمپیکی  کێبەرکێی  لە  تەنیا  کەمترە؟  دیکە  خەڵکانی  لە  چیمان  ئێمە 
وەرزشوانە کوردەکان پێنج میداڵیایان هێنایەوە، بەاڵم بۆ واڵتانی بێگانە؛ دوو بۆ ئێران، یەک بۆ  

 ئازەربایجان، یەک بۆ ڕووسیا و یەک بۆ ئیسڕائیل! 
                                یان کوردن، نیهایەت،  "ئەمانە پاک

  )شیعری خانی نەمر بە دەستکارییەکەوە( لەبەر "بێ دەوڵەتی" ون بوون و فانی"
                                  

ئێمە بە ئاگری تێنەگەیشتوویی ڕێبەرەکانی ڕابردوومان سووتاوین کە دەبوو سەدەیەک و دوان 
مەرجی جیهانییان بناسیایە و لە پێناو دامەزرانی دەوڵەتی نەتەوایەتیدا کەڵکیان  پێش ئێستا هەل و  

لە بارودۆخ وەربگرتایە. ئێمە تەنانەت ئەو دەرفەتە زێڕینەشمان لە دەست دا کە لە سەرەتاکانی 
سەدەی بیستەمدا بۆمان هەڵکەوت و بەهۆی ناشارەزایی "پێش سوارەکانمان"ەوە دۆڕاندمان و  

 لە سەر خۆڵەمێشی ئەو دەوڵەتە هەڵترووشکاین. مات و مەلوول 
تەنانەت ئەمڕۆ لە سەدەی بیست و یەکیشدا مڵەی ناوخۆیی ناهێڵێت کەڵک لەو هەلە وەربگرین 

 کە بۆ ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی کەوتۆتە بەردەستمان. کاری خۆکرد گلەیی هەڵناگرێت! 
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 ٨/٢٠17/ 14دوو شەممە،  

و فستیڤاڵی هونەریی گەورە لە "ئاڤینۆن"ی باشووری  مانگی ڕابردوو و بەشێک لەم مانگە، دو
فەرەنسە و "ئێدینبورۆ"ی سکۆتلەندە بەڕێوە چوون. ئەو ڤستیڤاڵە هونەرییانە شوێنی پێشکەش 
کردنی نوێترین کاری هونەری و فەرهەنگین هەر لە شانۆگەری و فیلم و مۆسیقاوە بگرە تا  

 وێنەرگەری و شیعر و کتێب.  
نەمدیت یەکیان  بە داخەوە لەو هەموو   نەمبیست و  تەلەفیزیۆنییەی وا کورد هەیەتی  کاناڵە 

بەالی ئەو ڕووداوە گەورە هونەرییانەوە بچێت. ماڵپەڕە ئینترنێتییەکانیش کە بە بابەتی سووک 
ئەگەر   ماڵی کورد  دەروازەی  نادەن.  شتانە  ئەو  قەرەی  لە  خۆ  خەریکن،  بایەخەوە  کەم  و 

الوەکانمان یان بە شتی کۆن و بێ بایەخەوە خەریک   بەڕووی بیری نوێوە دابخرێت، مێشکی
دەبێت یان بە شەڕەجنێوی ناو فەیسبووکەوە. بڵێی پێویست نەکات هەموو ڕۆژێک پێنج جار  
 وەبیری خۆمانی بهێنینەوە کە ئێستا لە سەدەی بیستەمدا دەژین نەک سەردەمی جمجمە سوڵتان!  

 
   ٢٠17/ ٨/ 16چوارشەممە،  

هەردوو   ڕۆژنامەکان  هەواڵی  گوێرەی  بە  تورکیایە.  لە  ئێران  سوپاییەکانی  هێزە  فەرماندەی 
واڵت هاودەنگ بوون کە نەهێڵن گشتپرسییەکەی مانگی دادێی باشووری کوردستان بەڕێوە  
ببرێت. ئێران بە نیابەت لە الیەن تورکیاوە قۆڵی لە کورد هەڵماڵیوە و بە ئاشکرا دەست لە 

 ک وەردەدات کە لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەوە و مافی بەسەریەوە نییە. کاروباری واڵتێ
ئەوەی بیروڕای گشتی لەبەرانبەر ئەو کەڵەگاییەدا بێدەنگن ئەوەندە جێی داخ و دەرد نییە کە  
هەندێک حزب و ڕێکخراوە و کەسانی  قەڵەم بە دەستی کورد لەگەڵ دوژمنی داگیرکەری  

 لەوانیش توندوتیژترن. چ کەردەن؟ ئێمە ئەوەین!  خاکەکەماندا هاودەنگن و تەنانەت 
 

 ٨/٢٠17/ 17پێنج شەممە،  
بە خەڵکێکی زۆردا   ئیسپانیا خۆی  بارسێلۆنای  لە شاری  ئەمڕۆ ترومبیلیێکی ئیسالمی عەزیز 

کەسی کوشذتووە و زۆرێکیتری بریندار    13کێشا و تا کاتی نووسرانی ئەم یادداشتە، گوایە  
چەی کاتاالنی دۆستی کورد مابوو بەروبووی ئەو بیرو بۆچوونە  کردووە. هەر ئیسپانیا و ناو

 نامرۆڤانەیە بەچاو ببینێت، کە ئەمڕۆ ئەوانیش دیتیان.  
خەتای عەمر و زەید نییە، سەرچاوە لێڵە، دەنا ژن و منداڵی بێ تاوانی گەڕۆک چییان کردووە  

 و؟ کە دەبێ بکەونە بەر لوتف و مەرحەمەتی ئەوتۆی دوو حەیوانی مێشک گەنی
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 ٢٠17/ ٨/ 19پێنج شەممە،     3٠بەشی   
بۆ   تازە  فەرماندەی  دانانی  لەگەڵ  هاوکات  کراوە.  ئێراندا  سوپای  لە  گۆڕانکاری  هەندێک 
کورد،  بە  دژ  دووالیەنە  بەرنامەی  یەکخستنی  بۆ  تورکیا  بۆ  باقری  چوونی  و  ئەرتەش 

پاسدارانەوە پێیان  بودجەیەکی زۆری نائاسایی دراوە بە سوپای قودس )جیا لەوەی لە سوپای 
دەدرێت(. دەزانین ئەو سوپایە لە عیراق و سووریا هەڵسووڕاوی دەکات و حەشدی شەعبیش 
باڵی ناو عیراقی ئەوە. کاتێ ئەو گۆڕانکارییانە لە تەنیشت هەڕەشە وگوڕەشەی خامنەیی و 

ژاوی  فەرماندە نیزامییەکان لە کورد و گشتپرسییەکەی دادەنێین، دەکرێ بیر لە پیالنێکی داڕ
 دوژمنانی گەلەکەمان بکەینەوە. 

لە دۆخێکی ئەوتۆدا، تاقە ڕێگەی پووچەڵ کردنەوەی پیالنەکان، ڕاوەستان و بەربەرەکانی لە 
و   تەنگانەیە  کاتی  نەبێت.  یەک  کورد  ماڵی  ئەگەر  نابێت  مسۆگەر  ئەوە  و  دوژمنە  بەرانبەر 

انبەخشێت. ئەوە بانگەوازی  لەخۆبووردوویی و لێبووردن لە الیەنەکانی دەوێت دەنا مێژوو نام
بانگەوازە کپ   ناخۆی کوردستان. تکایە گوێتان لەو  بەرەی  بۆ هەردوو  نیشتمانیشە  دایکی 

 مەکەن!
 

 ٨/٢٠17/ ٢1شەممە،  
 پرسیار

لە کوردستان  ئاوڕێک  خوانەخواستە  نییە کە  ئێراندا کەسی  ناو حکوومەتی  لە  ئێستا  کورد 
بداتەوە! ئازەربایجانییەکان وا نین. ئەوان لە عەینی کاتدا کە نەتەوەییەکانیان دژایەتی ئێران و  
ئێرانی دەکەن، زۆرێکیشیان لە ناو حکوومەتدا دەسەاڵتدارن و دڵسۆزی واڵتەکەشیان هەن. 

ئیمام جومعەی ورمێ باوەکوو شێتۆکە بوو و قسەی نابەجێ و بێ واتای زۆر دەکرد،    حەسەنی
بەاڵم بە نیسبەت ئازەربایجانەوە لەوپەڕی وەفاداریدا بوو، نموونەکەشی بەشدارییەتی لە شەڕی  

نەغەدەی ساڵی   لە  پوور(یش  135٨دژە کورد  ئێستای ورمێ لە مەجلیس )قازی  نوێنەری   .
ۆزیئازەربایجانییەکان و دژی کوردە. لە سەردەمی حکوومەتی شاشدا سەرەڕای بێ عەقڵی، دڵس

ئێرانیان کردبێت  فەرماندەی ئەرتەش و وەزیر و وەکیلیان ئەگەر خزمەتی  بە هەمان شێوە، 
 چاوێکیشیان لە ئازەربایجان هەر بووە.  

ێشخزمەتی  هی ئێمە بە داخەوە وا نییە، ئێستا دیارە کەسمان نییە دەسەاڵتی هەڵگرتن و البردنی پ
ئیدارەیەکیشی هەبێت، بەاڵم لە سەردەمی شادا ئەگەر بوومان، هیچکامیان خەمخۆری کورد  
وەک   کەسێکی  یا  وەزارەت  پلەی  گەیشتنە  کە  بکەن  ئەردەاڵنییەکان  سەیری  ئێوە  نەبوون. 
کوردستان   کۆماری  بە  دژ  بەاڵم  بوو  ورمێ  سوپای  فەرماندەی  مظفرزەنگەنە  سەرلەشکر 
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ژمنانەی گرت و لە سەردەمی ڕاپەڕینی وەرزێرانی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی هەڵوێستی گەلێک دو
ساڵی   بۆکانی  دەڵێن  3٢و    1331لە  دا.  بێدیفاعەکەی  خەڵکە  سەر  بۆ  هێرش  فەرمانی  ش 

( لە سەقز 13٢4کەسەی وا دوابەدوای هەرەسی کۆماری کوردستان )  1٢هۆکاری گیرانی ئەو  
نا بە  سوپا  ئەفسەرێکی  کران  ئێعدام  بۆکان  کە و  بوو  کورد  خاکسار'ی  'سەروان  وی 

خزمایەتیشی لەگەڵ شەهیدەکان هەبوو! ئەگەر بەڵێنی ئەو نەبوایە ئەو کەسانە کە مرۆڤی گەلێک  
ئازا و بەجەرگیان لە ناودا بوو، خۆیان بە دەستەوە نەدەدا. دەگوترێت لەو کاتەدا کە شەهید  

برێتە پای دار، کاتێ چاوی  عەلی بەگی شێرزاد )یەکشەوە( لە سەر حەوزەگەورەی بۆکان دە
 بە سەروان خاکسار دەکەوێت، شەقێکی تەڕی لە قوون دەدات؛ نۆشی گیانی بێت!

 ئێمە بۆچی واین؟ وەاڵم دەبێ چی بێت؟ کەس لەو پرسە گرنگەی کۆڵیوەتەوە؟ 
 

   ٨/٢٠17/ ٢٢سێ شەممە،  
 چاڵدیرانی نوێ 

دیواری   یەکەم  مەکزیکی،  مرۆڤی  لە  ئەمریکی  مرۆڤی  کردنەوەی  جیا  بۆ  ترامپ  دیواری 
 سەدەی بیست و یەکەم نییە. لە ترامپ ترامپتریش هەن و زۆریشن!  

تورکیای ئەردۆغان دیواری لە سەر سنوورەکانی خۆی و سووریا کێشاوە و ئێستاش خەریکی 
یەکانیش لەو جینایەتەدا هاوکاریی دەکەن، ىۆ؟  کێشانی دیوارە لە نێوان تورکیا و ئێران، ئێرانی

چونکە بەرنامەکە لە ناو خاکی کورد و بۆ دابڕانی کورد لە یەکتر داڕژاوە و لەو پەیوەندییەدا  
مەالکانی ئێران هەرکامیان ئەردۆغانێکن! بەاڵم لە ڕوانگەی کوردەوە ئەوە چاڵدیرانێکی دیکەیە 

دوای   کورد    5٠3کە  و  دەبێتەوە  دووپات  جیا  ساڵ  دیوار  ئەودیوی  وبراکانی  خوشک  لە 
دەکاتەوە. چاڵدیرانی ئەمجارمان نەک هەر مرۆڤ بەڵکوو سروشت و دار و دەوەن و ئاژەڵیش  

 لێک دادەبڕێت. 
چەند ڕۆژێک پێشتر هەواڵی کێشانی دیوارێکی دیکەش کەوتە بەرگوێ: ئیسرائیلی ناتانیاهوو  

سنووری ڕەگەزی خۆی لە ڕەگەزی  دەیەوێت لە ژێر زەویدا دیوارێک بکێشێت بۆ ئەوەی  
 خەڵکی غەزەی فەلەستین جیا بکاتەوە.

ترامپ، ئەردۆغان، نەتانیاهو! ئایا جگە لە ڕەگەزپەرستی، هیچ دیاردەیەکی هاوبەش لە نێوان  
 سیاسەت  و بەرنامەی ئەو سێ پیاوە بەڕێزەدا هەیە و من نایبینم؟

 
 ٨/٢٠17/ ٢4پێنج شەممە،  

 ستی ئینسانی و جەرگ دەسووتێنێت:ئەم شیعرە فارسییە پڕە لە هە
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 می گذشت از کوچه ی ما دورگرد: /  یاد دارم یک غروبی سرد سرد 
 "دورە گردم دار قالی می خرم / دست دوم جنس عالی می خرم
 کوزه و ظرف سفالی می خرم / گر نداری شیشه خالی می خرم"

 اشک در چشمان بابا حلقه بست / ناگهان آهی زد و بغضش شکست:
 خدا شکرت ولی این زندگیست؟"  ای/  نیست سفره در نان و است ماه "اول

 سوختم دیدم که بابا پیر بود / بد تر از او خواهرم دلگیر بود 
 بوی نان تازه هوش از ما ربود / اتفاقا مادرم هم روزه بود 

 صورتش دیدم که لک بر داشته / دست خوشرنگش ترک برداشته
 پرده ی اندیشه ام را پاره کرد: باز هم بانگ درشت پیر مرد / 

 "دورە گردم دار قالی می خرم / دست دوم جنس عالی می خرم
 کوزه و ظرف سفالی می خرم / گر نداری شیشه خالی می خرم"

 خرید؟  می خالی سفره آقا خواهرم بی روسری بیرون پرید / گفت:
 " ]؟[ یعقوبی   رضا   د "محم 

 
 ٢٠17/ ٨/ ٢6شەممە،     31بەشی  

 مەزن لە مێژووی کورد دا ڕۆژێکی 
لەمێژینەی   ئاواتی  سەربەخۆیی  کوردستان،  باشووری  خۆشەویستی  برایانی  و  خوشک 
گەلەکەمانە. ئێستا کە بارودۆخی ناوچەیی و جیهانی دەرەتانی ئەوەی بۆ کورد ڕەخساندوە 
بتوانێ بە ڕاشکاوی داواکاری بێت و گشتپرسی بۆ بکات، ئەرکی سەرشانی هەموو تاکێکمانە  

یریەوە بچین و بە "بەڵێ" سندووقەکانی دەنگ بئاخنین. تکایە لەم هەلە ناسکەدا بیر لەوە  بەپ
مەکەنەوە کێ یان چ حزبێک دەستپێشخەری کارەکەیە. تاک دەڕوات و نامێنێت، ئەوەی کە  
جیهانە  ئەم  دیکەی  گەالنی  وەک  با  لێگەڕێن  بەس.  و  کوردە  سەربەخۆی  گەلی  دەمێنێت 

 و ئااڵ و ناسنامەی نەتەوەیی.  کوردیش ببێتە خاوەن واڵت
نابێ لەبیرمان بچێتەوە کە هەر ئەو حکوومەتی هەرێمەی ئێستاش، دوای خوێنی شەهیدەکانمان،  
ئەوە ئەمریکا و هاوپەیمانان بوون کە بۆیان مسۆگەر کردین، بەاڵم وەک دەبینین ئێستا ئەوان  

ماو هەر  هەرێم  حکوومەتی  بەاڵم   دەرەوە  چوونەتە  عیراق  لە  با خۆیان  دەشمێنێت.  و  ە 
سەربەخۆیی  کورد دەستەبەر بێت و بە شوێنیدا پەرلەمانی نوێ دابمەزرێت؛ ئیتر فاڵن تاکە 
کەس و فیسارە حزب هەمیشەیی نین و وەک هەموو دەسەاڵتدارێکی دیکەی جیهان ڕۆژێک 

 لە ڕۆژان دەڕۆن. تکایە بەو بیانووە خۆ لە ئەرکی مێژووییتان مەدزنەوە.   
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 ٨/٢٠17/ ٢٨دووشەممە،  
سااڵنە   تورکیا  و  ئێران  داگیرکەری  هەردوو  هەوالەکان،  گوێرەی  کاال    15بە  دۆاڵر  ملیار 

هەناردەی هەرێمی کوردستان دەکەن؛ سەرەڕای ئەوەش دەزگا ئیتالعاتی و جاسووسییەکانیان 
و   هەفتە  لە  پێویستە  هەڵناگرن.  واڵتەکە  ئاسایشی  کردنی  بنکۆڵ  لە  دەست  چرکەیەک  بۆ 

ێدا، گەلەکەمان و لە پێش هەمووانەوە حزبە سیاسییەکان لە هەموو پارچەکانی  مانگەکانی داد
 کوردستان، وشیارییان چەند قات بکەنەوە. دوژمن بێ بەزەییە و لە هیچ تاوانێک ناپەرموێتەوە.  

 
 ٢٠17/ ٨/ 3٠چوار شەممە،  

 پیالن!
 مەسەلەی گشتپرسین؟ ئایا ئەم ڕووداوانەی خوارەوە بێ پەیوەند لەگەڵ یەکتر و لەگەڵ 

 جێگری سوپاساالری پێشمەرگە: "تەقینەوەی جبەخانەكانی هەولێر ئاسایی نییە." 
سایتی "ڕۆژی کورد": "مخابن دەبێ ئەو ڕاستییە ئاشکرا بکەین کە ئەو چوار کەسەی کە  
بیانوویان بە پێشمەرگەکانی کۆمەڵە گرتووە، بڕیار بووە هەر کام دوو دەفتەر دۆالر وەربگرن  

نانەت یەکیان کە کوژراوە، بە نیاز بووە پێشمەرگەکان بکوژێ و تەرمەکانیشیان ڕادەست و تە
 .]ی ئێران[ بکاتەوە"

کوردستان:    هەرێمی  ئاسایشی  ئەنجوومەنی  نێوان "ڕاگەیێنراوی  رێکەوتنێکی  بەپێی 
تیرۆریستانی داعش و حیزبوڵاڵی لوبنان و رژێمی سووریا ]تۆ بڵێ ئێران[، بە سەدان چەکداری 
ناوچە   بەرەو  تەقەمەنیەوە  و  چەک  بە  و  جێهێشت  لوبنانیان  سنوورییەکانی  ناوچە  داعش 
سنوورییەکانی عێراق گواسترانەوە. ئێمە وەک ئەنجووومەنی ئاسایشی هەرێم نیگەرانیی خۆمان  
لە بەرامبەر ئەم کردەوەیە دەردەبڕین و بە مامەڵەیەکی گوماناویی دەزانین کە زۆر پرسیار  

ازیارین هەموو الیەنە پەیوەندیدارەکان لە ناوچەکەدا هەڵوێستی جددییان  هەڵدەگرێت و خو
  ."بەرامبەر ئەم کردەوەیە هەبێت

اتنی کاربەدەستانی میت بۆ کوردستان دوو مانگ پێش  : هکورتەی هەواڵەکانی ئەم هەفتەیە
لە  ئێستا بە ئامانجی دەستبەسەر کردنی ڕێزدار جەمیل بایاک و بەرپرسانی دیکەی پێ کا کا  

باشووری کوردستان، بێ بایەخ کردنی یەکیەتی نیشتمانی و لە ئەنجامدا تێک بەردانی کورد  
 لە گیانی کورد بوو.  

کوردی   ماڵی  ناو  یەکڕیزیی  شت،  هەموو  پێش  و  کورد  وشیاریی  و  ناسکە  بارودۆخەکە 
 دەوێت. یەکیەتی و یەکڕیزی پێداویستیی سەرەکی ئەم قۆناغەی مێژووی کوردە. 
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 ٨/٢٠17/ 31شەممە،  پێنج  
بنکەی فەرهەنگیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە لەندەن، ڕۆژی شەممەی دادێ کۆنفەڕانسێک بۆ  
تاوتوێ کردنی گشتپرسی لە باشووری کوردستان بەڕێوە دەبات کە تێێدا ئەم بەڕێزانە وتار 

  ٨ا  و نیو ت 5دەدەن: سەباحی غاڵب، ئامینە بریمۆ، هێمن سەییدی و شێرزاد تاڵەبانی. سەعات 
 لەم شوێنەی خوارەوە:  ٢٠17/ 1٠/9و نیوی ئێوارەی ڕۆژی یەکشەممە 

Ealing Green Church, Ealing Green, London W5 5QT 

 
  

    ٢٠17/ 9/ 3یەکشەممە،    3٢بەشی  
 

 کوردینە تاکەی ئێمە لە کێوان میسالی دێو 
 بێین و بچین و بۆ مە نەبێ قەت خودان و خێو؟... 

 بگرین بە حاڵی خۆو فیکرێ لە کاری خۆ کەن و 
 هەر بێ سەری و عەداوەتی خۆتانە دێتە ڕێو

 ژێردەستی و ئیتاعەتی بێگانە تا بەکەی؟ 
 شەرمە لەبۆ مە هێندە ژیان بێ نیشان و نێو 

 مەغبوونی هەر موعامەلە، مەحکوومی هەر کەسێک 
 شاهان بە مەحوی ئێمە دەبەستن گرێ و گرێو... 

 گەورەیی ئازادی، سەربەخۆیی، میریی و 
 داوای بکەن بە زار و زمان و ددان و لێو... 
 هەر میللەتێ لە الوە حەقی خۆی بەدەستەوە
 کوردە کە سەرهەڵێنێ، دەڵێن بۆتە سەربزێو 

 )نەمر، سەیفولقوزاتی قازی( 
 

 خوشک وبرایانی کوردی باشوور! 
تپرسییە هەلێک بۆکورد هەڵکەوتووە، تکایە مەهێڵن لە کیسمان بچێت. تکایە بەشداری ئەو گش

مێژووییە بن کە چەند پشتی ئێمە خەونیان پێوە دیتووە. تکەیە بەرژەوەندیی گشتیی گەلەکەمان  
مەکەنە قوربانیی جیاوازیی حزبایەتی و دژایەتی لەگەڵ تاکەکەس، تکایە بە "بەڵێ" دەنگ  

 بدەن!  
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                                                                                                               ٢٠17/ 4/9دووشەممە،  
 تاڵ دووپات نەبێتەوە با مێژوویەکی

لە سااڵنی دوای شەڕی یەکەمی جیهانیدا، شەریف پاشای خەندان، بە حەق یان ناحەق، الی   
عضبة االمم و واڵتانی ئوروپایی خۆی بە نوێنەری کورد ناساند و داوای سەربەخۆیی بۆ ئەو 
دەرێ:   هاتبووە  عوسمانی  حکوومەتی  کەڵەوەی  ژێر  لە  تازە  کە  کرد  کوردستانی  بەشەی 

 باشووری کوردستان.  
بەو ه و  ئیمزا کرد  نامەیان  ناوخۆی کوردستانەوە  لە  هەندێک کەس  ناسکەدا  کاتە  لەو  ەر 

واڵتانەیان ڕاگەیاند کە شەریف پاشا نوێنەری ئێمە نییە!  لەو هەل و مەرجە ناسکەدا، ئەوە  
دوایین بزمار بوو لە تابووتی سەربەخۆیی کورد درا و بۆ ماوەی سەد ساڵ خرایە چاڵەوە،  

 ش خەاڵتی ئەو کەسانە نەکرا کە نامەکەیان ئیمزا کرد!   میداڵیای شانازی
ئەگەر   دڵنیام  و  نامەیە  ئەو  لەگوێن  شتێکە  تی  ئاڕ  ئێن  کەناڵی  ئێستا"ی  "نا  کەمپەینی 
گشتپرسییەکەی ئەم مانگەی کوردستان بخرێتە چاڵەوە، کاڵوی شانازی لەسەر ئەو برادەرانە 
نانرێت! مێژوو بەسەر کەسەوە ناچێت و هەڵەی کەس نابەخشێت. تا درەنگ نەبووە، با خۆمان  

 بچینەوە.    بە هەڵەکانماندا 
 

   ٢٠17/ 5/9سێ شەممە،  
ڕۆژنامەکانی ئوروپا بە تایبەت فەڕەنسا بە گەرم وگوڕی باسی ڕیفراندۆمەکەی کوردستان  
دەکەن و لە هەواڵ و لێکدانەوەکانیاندا ئەگەر پشتگیری گشتپرسییەکە نەکەن، الی کەم دژی 

 ناوەستن.
 کەی وەڕێ خستووە.  کورد تاقە میللەتێکە کەمپەینی "نا"ی بۆ سەربەخۆیی واڵتە

 هەی لەمنت کەوێ کوردە حەیاتەکە!  
 

 9/٢٠17/ 6چوار شەممە،  
ئەمڕۆ ڕێزدار خوسرەو کوردپور چاالکی بواری مافەکانی مرۆڤ و ڕۆژنامە نووسی بەرپرسی  
کورد، دوای تێپەڕ کردنی ماوەی زیندانە بەسەرداسەپاوەکەی، لە زیندانی زاڵمان ئازاد کرا.  

بۆ ژیننامەی ئەو کەسایەتییە هەڵکەوتووەی کورد. ساڵو و ڕێزی  ئەوەی خوارەوە   لینکێکە 
 هەموان پێشکەش بە کاک خوسرەو و کاک مەسعوودی کوردپور! 

http://mukriannews.eu/?p=20160&lang=fa 

 
   ٢٠17/ 7/9پێنج شەممە،  
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مەالکانی قوم و هەواڵی کووژرانی کۆڵبەرانی هەژاری کورد بە دەست پاسدار و بەسیجی  
بەاڵم   ڕادەگەیێنرێت  واڵت  دەرەوەی  و  ناوخۆ  میدیای  لە  زۆرە  سااڵنێکی  مەشهەدەوە، 

 حکوومەتی مەالکان گوێی خۆی لێ کپ دەکات. 
ئەمجارە، خەڵکی قارەمانی بانە بۆ نەهێشتنی ئەو ملهوڕی و زۆردارییە ڕاپەڕیون و دووکانیان  

ڕۆ دوو  سنەش  شاری  شەرەفی  بە  خەڵکی  بانە  داخستووە.  خەڵکی  پشتیوانی کردنی  بۆ  ژە 
 ڕژاونەتە سەر شەقام. 

لە   چ  و  ڕۆژهەاڵت  لە  چ  دیکەی کوردستانیشە،  شارەکانی  لە  هەمووان  سەرشانی  ئەرکی 
بەشەکانی دیکەی خاکەکەمان، بە دەنگی ڕاپەڕیوەکانی بانە و سنەوە بێن و سپای سەرکوتکەر 

 خۆیان و بریندارەکانیش تیمار بکەن.  مەجبوور بکەن گیراوەکان بگەڕێننەوە سەر ماڵ وحاڵی 
 کۆڵبەری کورد چیتر بێکەس نییە! 

  
 

 9/٢٠17/ 9شەممە،     33بەشی  
گۆڤارێکی فارسی وتووێژی لەگەڵ کردم و سەبارەت بە گشتپرسییەکەی باشووری کوردستان 

 پرسیاری کرد. گوتم با وەاڵمتان لە ڕێگەی ئەم هەواڵەوە بدەمەوە: 
لە کێبەرکێی ئولەمپیکی ڕابردوودا لە برازیل، پێنج وەرزشکاری کورد میداڵیایان وەرگرت؛ 

وو وا ئێران و تورکیا و زۆر واڵتی دیکەی ناوچە دەستیان  ئەو ژمارەیە لەو میداڵیایانە زیاتر ب
کەوتبوو، بەاڵم ئایا ئێوەش و خەڵکی دیکەش بەو هەواڵەتان زانی؟ ئایا وەڤدی کوردتان بینی  
لە شوێنێک هەڵکرا و سروودی   ئایا ئااڵی کوردستان  بەر دەمی کامێراکان؟  بێتە  بە ماڕش 

 ەاڵمی هەموو ئەوانە، 'نا'یە. هۆکار؟  نەتەوایەتی کوردستان جارێک لێدرا؟ دیارە و
لەبەر ئەوەی کورد کەیانێکی ناونەتەوەیی نییە و ناتوانێ بە ناوی خۆیەوە بچێتە ئولەمپیک و  
پێنج   ئەو  جیهاندا؛  لە  ناونەتەوەیی  هونەریی  وەرزشی،  سیاسی،  دیکەی  گۆڕەپانێکی  هیچ 

و ئیسرائیل هێنایەوە نەک بۆ  کەسەش میداڵیایان بۆ ئێران و تورکیا و ئازەربایجان و ڕووسیا  
 واڵتەکەی خۆیان!  

ی مانگدا بەشداری    ٢5ئایا ئێوە لەجیاتی من بن و بەو ڕاستییە بزانن، لە ڕیفراندۆمی ڕۆژی  
 ناکەن و بە "بەڵێ" دەنگ نادەن؟     

 
   ٢٠17/ 1٠/9یەکشەممە  
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فەرهەنگیی ڕۆژهەاڵت"ەوە لە  ئەمڕۆ لە کۆنفەرانسێکدا بەشدار بووم کە لە الیەن "ناوەندی  
لە   خۆیان  الیەنگریی  هەرچوارکەس  و  دا  وتاریان  کەس  چوار  ڕێکخرابوو.  لەندەن 

ی مانگ دەربڕی و داوایان لە خەڵک کرد بە "بەڵێ"    ٢5بەڕێوەچوونی گشتپرسییەکەی ڕۆژی  
 بەشداریی گشتپرسییەکە بکەن.

لە الیەن بەرەی "نەخێر بۆ    هەمان ڕۆژ، یان ڕۆژێک پێشتر، کۆڕێکی دیکە هەر لە لەندەن،
ئێستا"وە گیرابوو. ئاشکرایە مافی دیموکراتانەی ئەوانیش بوو پروپاگەندە بۆ ڕوانگەی خۆیان  
بەداخەوە   و  هاتبوو  پێک  نەخێردا  و  بەڵی  الیەنگرانی  نێوان  لە  ئاڵۆزی  دواتر  بەاڵم   بکەن. 

ژوورەکەوە بۆ ئەوەی الیەنێک بە الیەنەکەی دیکەی گوتبوو 'جاش' و دواتر پۆلیس هاتبووە 
 هێمنایەتی دابین بکاتەوە. من لەگەڵ ئەو چەشنە دەست تێوەردانە نادیموکراتییە نیم. 

ی مانگ ماوە،  ٢5کورد ئەگەر پشووی لەسەر خۆی نەبێت، لە ماوەی ئەو چەند ڕۆژەی تا 
لە   واهەیە تێکگیران و ڕووبەڕووبوونەوەی زۆرلە نێوان ئەو دوو بەرەیەدا بێتە پێشەوە کە جگە

دوژمنانی گەلەکەمان، لەبەرژەوەندیی کەسدا نییە. تکایە لێبگەڕێن هەەموو کەسێک بۆچوونی  
دیموکراسی  دەرببڕێت.  خۆی  ڕای  و  هەبێت  خۆی 

 کۆمەڵگا لە ئازادی تاکەکەسەوە دەست پێدەکات! 
 

 9/٢٠17/ 1٢سێ شەممە،  
ئەم وێنە مێژووییە بەربەرەکانی هێزی باوەڕە بەرانبەر بە  

و   قارەمانە چەک  ئەو  سەیری  دەردەخات.  دەسەاڵت 
پاسدارانی   لەبەرانبەر  بوێرانە  چۆن  بکەن  بانەییە 
لە  و  وەستاوە  ئیسالمی  ڕاستی  بە  چەکداری کۆماری 

مافی ژیان بۆ کۆڵبەرانی کورد داکۆکی دەکات. بژین و سەرفراز بن ئەو قارەمانە نەناسراوانەی 
 گەلەکەمان! 

 
 ٢٠17/ 9/ 13چوارشەممە،  

ماوەی دوو ساڵە مەالکانی ئێران بە ناوی پڕکردنەوەی گۆلی ورمێوە، ئاوی ڕووباری کەڵوێیان 
وەرگێڕاوەتە سەر گۆلەکە و ناهێڵن بگاتە باشووری کوردستان. ئەوە هەنگاوێکی سەدا سەد  
سیاسییە بۆ گوشار خستنە سەر هەرێمی کوردستان. پێشتریش ئەو بەاڵیەیان بە سەر ڕووباری  

 و من چەند جار لەم یادداشتانەدا ئاماژەم پێکردوون.  ئەڵوەن هێنا
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ە و قەاڵدزێ بکەنەوە  ڕانیمەالکان دەیانەوێت تۆڵەی حوسەین و سەحرای کەربەال لە خەڵکی  
و لە مەسەلەی گشتپرسییەکەی ئێستادا وەک کەرەسەیەکی گوشار کەڵکی لێ وەربگرن. ئەوە  

کە گوێ نەدەنە هیچ یاسایەکی ئینسانی و دیسانەکە ئیسالمی عەزیزە ئەو ئیجازەیان پێدەدات 
ناو دەوڵەتی و هەموو کارێکی بێ ئەخالقی دەرحەق بە میللەتێک بکەن، میللەتێک کەهیچ 

دەکات.                           داوا  خۆی  ڕەوای  مافی  تەنیا  و  نەبووە  کەس  بۆ  زیانێکی  و  ئازار 
 ئافەرەم ئیسالمی عەزیز بۆ دەست پەروەردەکانت! 

 
   9/٢٠17/ 14ەممە،  پێنج ش 

برێت  و  کوردستانەوە  گشتپرسیی  کێشەی  ناو  هاتۆتە  ڕاستەوخۆ  ئەمریکا  ئەمڕۆ  و  دوێنێ 
مەکگۆرکی نوێنەریان هاوڕێ لەگەڵ نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان و نوێنەرێکی واڵتانی 
سیاسییەکانی کورد کۆدەبنەوە و دژایەتی ئەو سێ  ئوروپایی ڕاست و چەپ لەگەڵ حزبە 

گەڵ بەڕێوەچوونی گشتپرسییان پێ ڕادەگەیێنن. ڕێبەرانی کورد تا ئەم کاتە لە بەرانبەر الیەنە لە
گوشارەکاندا ئازایانە وەستاون بەاڵم دڵنیا نیم بتوانن لەوە زیاترخۆڕاگر بن. هیوای من ئەوەیە  

 کورد ئەو توانایەی هەبێت سەرەڕای ئەو گوشارانە، کارەکە بەڕێوەبەرێت.  
گەیێنراوە ئەو "بەدیل"ەی وا لەبەرانبەر وەستاندنی گشتپرسیدا بە کوردیان  تا کۆتایی ئەمڕۆ ڕانە

 پێشنیار کردووە چییە و چۆنە.
 

 ٢٠17/ ٢٠/9چوار شەممە،    34بەشی  
     "وجودم به تنگ آمد از جور تنگی 

       شدم در سفر روزگاری درنگی...   
       چو بازآمدم کشور آشفته دیدم   
 بە گرگان بماندە همان تیز چنگی"  

چەند ڕۆژێک لە ماڵەوە نەبووم و کەمتر دەکرا بە هەواڵی ڕووداوەکانی کوردستان بزانم. کاتێ  
تێمدا  کە  گۆڕانکارییەوە  بەو  )دیارە  بوو  حاڵم  میسداقی  سەعدی  شیعرەی  ئەو  گەڕامەوە 

گشتپرسییەکە گرتووە  کردووە!( گورگی ئێران و تورکیا و عیراق بە توندوتۆڵی ڕێگایان لە  
و هەرکام واڵتێکی ڕۆژئاواییشیان لەگەڵ خۆیان خستووە بۆ ئەوەی شان بە شانی ئەوان بەرگر  
بوەستێت و کۆڵ   بەرانبەر گوشارەکانیاندا  لە  توانیویەتی  بەختەوەرانە کورد  بن لە کارەکە. 

دێدا هەواڵی  نەدات. دیارە ئەوەی بە هاسانیش بۆ ناچێتە سەر و دوور نییە لە چەند ڕۆژی دا
بەسترانی سنوور و تەنانەت چەشنە هێرشکارییەکی سوپاییش بژنەوین. بەاڵم ئەو هەڕەشە و 
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بێت هەر هەیە و   ئێستاش  "نەخێر    1٠٠گوڕەشەیە  بەرەی  بێت هەر دەبێت.  ساڵی دیکەش 
ئێستاش  بە کارەکە وەستاون؟ خۆ  بەرانبەر  بۆچی لەوان توندوتیژتر  ئێستا"م زۆر پێ سەیرە 

س نابن و سەبەخۆییمان لە سەر نەبێت و  بێت، دوژمنەکانمان میهرەبان  ااڵنێکی درەنگتریش 
 سینی بە دوو دەست پێشکەش ناکەن.

 
 9/٢٠17/ ٢1پێنج شەممە،  

هەرچی لە ڕۆژی گشتپرسییەکە نزیک دەبینەوە، هەوڵەکانی ئێران و تورکیا و عیراق بۆ ڕێگری  
دارەدەستەکانی  لەڕێگەی  و  ڕاستەوخۆ  ئێران  دەبێتەوە. حکوومەتی  چڕتر  ڕەوتەکە،  کردنی 
ڕەوانەی   شەعبی  حەشدی  الیەکەوە  لە  بوەستێنێت.  ڕەوتەکە  دەدات  هەوڵ  ناوعیراقیشیەوە 

و وخانەقین  سەر    مەندەلی  بۆ  مەترسی  دیکەوە  لەالیەکی  کردووە،  کەرکووک  دەروازەی 
کوردانی فەیلی دانیشتووی بەغدا پێکهێناوە، پەرلەمانی عیراقیشی هانداوە بڕیار دژ بە کوردستان 
و ڕێبەرەکانی، یەک لەوان پارێزگاری کەرکووک دەر بکەن. وا ڕۆحانی سەرەک کۆماریش 

ز دواییەدا  ئەم  هەڵبژاردنی  دوو  لە  هێناوەتەوە،  کە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان  لە  دەنگی  یاترین 
چۆتە الی سەرەک کۆماری فەرەنسا و لەجیاتی باسی دەرد و نەهامەتی خەڵکەکەی خۆی 
بکات، مەسەلەی گشتپرسییەکەی باشووری کوردستانی هێناوەتە گۆڕێ! ئیمانوئێل مەکڕۆنی  

ست بە جێ تەلەفونی بۆ سەرەک کۆماری فەرەنساش لەبەر بەرژەوەندییەکانی واڵتەکەی، دە
 کاک مەسعود کردووە و داواکار بووە گشتپرسییەکە بوەستێنرێت. 

 دژایەتی ئێران لەگەڵ کورد لە هەموو سەدەی بیستەم و دوای ئەودا بەردەوام بووە:
ز(دا پەیمانی سەعدئابادیان  1937)  1316کاتێ ئێران و عیراق و تورکیا و ئەفغانستان لە ساڵی  

د، یەک لە خاڵە هەرە گرنگەکانی ڕێکەوتنەکەیان بەرگری کردن بوو لە  لە تاران ئیمزا کر
بزووتنەوەی  بۆ  بوو  دیکە  ناوێکی  کە   جیاوازیخواز"  دەستەی  گروپو  "جیاوازیخوازیی 

 ڕزگاریخوازیی کورد! 
ز(  لە نێوان عیراق و تورکیا دا بەسترا و پاشان  1955)  1334پەیمانی بەغدا ش کە لە ساڵی  

و بریتانیای لەگەڵ کەوتن و بوو بە پەیمانی سەنتۆ ، باوەکوو ڕووی سەرەکی  ئێران و پاکستان  
لە یەکیەتی سۆڤیەت بوو بەاڵم بەشێکی بەرچاویشی بۆ کێشە سنوورییەکان و  ئەو حاڵەتانە 
بوو کە لە ئەگەری ڕاپەرێن و ئاژاوەی ناوخۆی واڵتێکدا، ئەوانیتر بە دەنگی واڵتەکەوە بێن 

 کوردی دەگرتەوە. و ئەوەش ناڕاستەوخۆ هەر
ساڵ لە سەدەی بیستەم(، کورد و کوردستان    7٠لە هەموو ماوەی حکوومەتی پەهلەوییەکاندا )

ئوستانی  فایلی  تەنانەت  هەبوو،  پێیان  حەساسییەتیان  زیاترین  کە  بوون  دیاردەیە  دوو  ئەو 
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او، کوردستان لە وەزارەتی کەشاوەرزیی ئێراندا نهێنی بوو و جگە لە خەڵکانی مۆلەت پێدر
 تەنانەت کاربەدەستانی وەزارەتەکەش دەستیان پێ ڕانەدەگەیشت! 

هەر نەکەین    1357ئیتر باسی سەردەمی دوای ئەوان واتە حکوومەتی مەالکان دوای ساڵی  
 باشترە، کە دار وبەرد و ئاوی ڕووبارەکانی کوردستانیش کێشەیەکی ئەمنیەتی مەالکانن.  

دەبێ وریای دووپشکی  لە هەل ومەرجی هەستیاری ئەم ڕۆژانەدا کوردی باشووری واڵتەکەمان  
هەڵنە کلکی  بن  شڕترە  ئێران  لەوە  حکوومەتەکەیان  باوەکوو  نەدات،  پێیانەوە  و  گەڕێنێتەوە 

دارەدەستەکانیەوە  ڕێگەی  لە  نییە  دوور  بەاڵم  بکات،  گەورە  کارێکی  ڕاستەوخۆ  بتوانێ 
با کوردیش لە بەرانبەریدا بێدەنگ نەمێننەوە و وەاڵمێکی  گورزێک بوەشێنێت. لەو حاڵەتەدا،  

 شایانی بدەتەوە.  
   

    ٢٠17/ 9/ ٢5ممە،  دووشە   35بەشی  
 پیرۆز بێت! 

بە   سەبارەت  گشتپرسی  کورددا.  گەلی  مێژووی  لە  بوو  شانازی  لە  پڕ  ڕۆژێکی  ئەمڕۆ 
سەربەخۆیی واڵت سەرەڕای گوشاری زۆری حکوومەتەکانی ناوچە و واڵتانی ڕۆژئاوایی، بە  
ناکۆکییەکانی  ناوچە جێ  لە  بوو  بەڕێوەچوو. گرنگتر لە هەموان گشتپرسی  سەرکەوتوویی 

ین کە دانیشتوانیان بە حەماسەتێکی چاوەڕوان کراوەوە  خاکی کورد وەک کەرکووک و خانەق
الیەنە  گوڕەشەی  و  هەڕەشە  بدەنە  گوێ  ئەوەی  بێ  دەنگدان  سندووقەکانی  سەر  چوونە 

 نەیارەکان بە تایبەت کۆماری ئیسالمی و بەغدای دارەدەستیان.  
تیان  ئەوەی بۆ من جێگەی خۆشحاڵییە ئەوەیە دژبەرانی گشتپرسییەکە و ئەو کەسانەی وا کا

بۆ بەڕێوەچوونی گشتپرسی لەبار نەدەزانی، بەوپەڕی دیموکراسییەتەوە دەنگی خۆیان دا و بە 
بۆچوونی من ڕێژەی ناحەزان هەرچەندێک بێت مافی خۆیانە و جێگەی شانازییە کە کۆمەڵگای  
دیموکراتی کوردستان و حکوومەتی هەرێم ئەو دەرەتانەی ڕەخساند ئەوانیش دەنگی خۆیان 

کە لە هەڵبژاردنە کاریکاتیرییەکانی سەددام حوسەین دا بە    99.99دەنگی سەدا    هەبێت دەنا 
 دەسەاڵت دەدرا، دەبووە مایەی شەرمەزاریی گەل و واڵتەکەمان.

 گەلی ئێمە سەلماندی، بە پێچەوانەی بۆچوونی دوژمنان، تێگەیشتوو و پێگەیشتووە. 
      کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووە 

             
 زیندوو قەت نانەوێ ئااڵکەمان  
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 9/٢٠17/ ٢6سێ شەممە،  
هەندێک هەواڵی تازە سەبارەت بە ڕۆژانی پێش گشتپرسی و دەوری گاڵوی حکوومەتی ئێران  
لە پیالن دانان بۆ وەستاندنی گشتپرسییەکە باڵو بۆتەوە. بە گوێرەی یەک لە هەوالەکان، قاسم 

ژ پێش گشتپرسییەکە لە نێوان سلێمانی و سولەیمانی بەرپرسی سوپای قودسی ئێران، سێ ڕؤ
هەولێر و بەغدا و کەرکووکدا خەریکی تەراتێن بووە و ویستوویەتی بە ئامێتەیەک لە تکا و 
گشتپرسی   خانەقین  و  کەرکووک  لە  کەم  الی  بکات  مەجبوور  کورد  بەرپرسانی  هەڕەشە، 

نەکەی ئەو دانەواندبوو. بەڕێوە نەبەن و تەنانەت باڵێکی ناو یەک لە زلحزبەکانیش ملی بۆ پیال
دیارە ئەگەر ئەوەی بۆ بچوایەتە سەر و کەرکووک و خانەقین لە بەرنامەکە دەربهاوێژرایەن، 

 ئیتر  گشتپرسی بە تەواوەتی بێ واتا کرابوو و پیالنی قاسم سولەیمانی سەردەکەوت.
پشتی  گوشارەدا  هەموو  ئەو  لەژێر  کە  بکەین  کورد  ڕێبەرایەتی  سپاسی  هەموومان    دەبێ 

دانەنەواند و ئازایانە کارەکەی لە هەموو ناوچە جێ ناکۆکییەکان ڕاپەڕاند. سپاس و پێزانی  
دوای کۆمەاڵنی گەل و دانیشتووانی ئەو شوێنانە، دەبێ بە تایبەت ئاراستەی کاک مەسعوود 
بارزانی، کاک کۆسرەت ڕەسووڵ و کاک ڕێبوار تاڵەبانی بکرێت.  دەستیان خۆش بێت کە  

 'سوپەرمەن'ەی میدیای عەرەبی و کوردییان شکاند. شاخی ئەو بەناو
 

   9/٢٠17/ ٢٨پێنج شەممە،  
 ئوپۆزیسیۆنی گنخاوی ئێرانی و مافەکانی گەلی کورد 

ماهیەتی   کوردستاندا،  باشووری  ڕیفراندۆمی  بە  سەبارەت  کێشەی  و  گێرە  هەموو  نێو  لە 
بەناو نەیارانەی حکوومەتی  ڕاستەقینەی بە ناو ئوپۆزیسیۆنی ئێرانی بە باشی دەرکەوت. ئەو  

و   ڕەزایی  موحسین  و  خۆیان  نێوان  لە  سنوورێکیان  هیچ  دەرەوە،  و  ناوخۆ  لە  ئیسالمی، 
'ئەڵاڵکەرەم'ی بەسیج دانەنا و هەمان ئەو قسە و بوختان و درۆیانەیان دووپات کردەوە کە 

ئیسرائی بڵێندگۆکانیاندا کاوێژیان دەکرد و دەیکەن: کوردستان دەبێتە  لە  لی دووهەم،  ئەوان 
بارزانی عەشیرە و دواکەوتووە، سەرجەم کارەکە پیالنی ئەمریکا و ئیسرائیلە بۆ دابەشکردنی 
و   قەبیلە  دەکەنە  گەلەکەمان  سەرجەم  بارزانییەوە  ناوی  بە  ئەوان  دیارە   .... ناوچە  واڵتانی 

یشارەی  عەشیرەیەکی دواکەوتوو، کە شعووری سیاسییان نییە، هەل و مەرج ناناسن و تەنیا بە ئ
 دەستی بێگانە دەجووڵێنەوە.

لە   و  دەمە  لەشیان  هەموو  وا  ئەوانەی  بوو.  کۆڵەوارتر  هەموان  لە  ئێرانی  چەپی  ناوەدا  لەو 
قسەکردنی سەر تەلەفیزیۆندا مامۆستان، یەکدەنگ و یەکڕیز دژ بە خواستی گەلێک ڕاوەستان  

تی کوردستان خەریکی کە تەنانەت لەو ڕۆژەوە تا ئەمڕۆش لە شارەکانی باشوور و ڕۆژهەاڵ
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و  کۆلۆمبیا  گەلی  الیەنگری  وا  ئەوانەی  هەر  باڵوکردنەوەن.  شیرنی  و  هەڵپەڕین  و  شایی 
بە کورد،  ئیرادەی خۆی  دەربڕینی  بۆ  سەرەتاییەیان  مافێکی  زامبیان،  و  گامبیا  و  ونزوئێلال 

 ئەویش لە دەرەوەی خاکی 'ایران عزیز' ڕەوا نەدیت.  
ن لە بۆچوونی ئوپۆزیسیۆنی چەپی ئێرانی کە من تەنیا لە سەر ئەوانەی خوارەوە هەڵبژاردەیەک 

زۆریش   تا ڕادەیەکی  امروز' کە چەپ و  'ایران  ئینترنێتی هەڵمگرتووە، سایتی  یەک سایتی 
 ڕادیکاڵە. فەرموون بزانن چۆن دەڕشێنەوە:  

 پێش گشتپرسی و بۆ بێ بایەخ کردنی گشتپرسییەکە: 
   پرسی در اقلیم کردستان عراقمخالفت شدید آمریکا با همه

  ستان عراقپرسی کردجانبه وزیران خارجه عراق، ایران و ترکیه درباره طرح همهبیانیه سه 
  احتمال تعویق همه پرسی کردستان قدرت گرفت

 پرسی کردستان عراق مخالفت شورای امنیت با همه
  اتحادیه میهنی کردستان: باید به پیشنهادات کشورهای دوست توجه کرد 

                
 اقلیم کرد با دولت مرکزی عراق به توافق نرسید  

 چەند بە ناو 'هەڵسەنگاندن' ی دوای گشتپرسییەکە:  
 زاده / امیراحمدی / باوند: حجاریان / نقیبچند نظر درباره استقالل کردستان عراق: 

خیال از کنار این موضوع بگذرد؟ یا به رهبران اقلیم  تفاوت و بیآیا دولت ایران باید بی“
این در  بگوید؟  تبریک  استقاللکردستان  موج  با  فردا  از صورت،  بخشی  میان  در  خواهی 

قه حداقل به همان اندازه خواهد کردهای ایران، چگونه روبرو شود؟ / تاثیر این واقعه بر منط
 ”...جهانی دومبود که تاسیس دولت اسرائیل بعد از جنگ

 بهروز بیات:
به کاربردن آن   تعیین سرنوشت و  برای  »مردم«  از حق  نکنیم که دریافت ساده  "فراموش 

ای  انگیزههای جهان را متالشی کند و هر گروهی از مردم این حق را با  تواند همه کشورمی
، زبانی و فرهنگی و بخش دیگر به علت «دیگر برای خود قائل شوند. بخشی به سبب »خونی

 .های مختلف یک کشور"اختالف نداری و دارایی میان بخش
 پور:  حمیدرضا جالیی

"به نظر من االن اتفاقی که افتاده این هست که بارزانی به فرایند توسعه اقلیم کردستان در  
عراق   زدچارچوب  ضربه  هم  .فدراتیو  اورست  کوه  به  رفتن  از  کردستان  استقالل  مسیر 

 ".های بزرگی در انتظار مسعود بارزانی باشدتر است. شاید باخت سخت

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/71108/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/71107/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/71105/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/71124/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/71124/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/71144/
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/71144/
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خەجاڵەت ببنەوە! جەالیی پووری جەلالدی الوانی مەهابادیش بوو بە چەپ؟ ئێوە تەنیا بۆ  
 ان دادەنێن.  دژایەتی کردنی کورد فەرمایشتەکانی ئەو لەسەر سایتەکەت

 شەرم بتانگرێت!
  

    9/٢٠17/ ٢6هەینی،     36بەشی  
 بوختان و پیالن

ئێستا کە گشتپرسییەکە سەرکەوتووانە بەڕێوە براوە، دوژمنانی گەلی کورد لە ناوخۆی عیراقدا 
 خەریکی ئابڵووقەدانی

و   دەڕێژن  ژەهراو  ئێران  و  تورکیا  لە  دەرەوەییش  دوژمنانی  هەرێمن.  ناجوامێرانە  ئابووریی 
 هەرچییەک لە الیق بە 

 ڕیشی خۆیان و حکوومەتەکەیانە بە کوردی دەڵێن. 
ئااڵی ئیسڕائیل یەک لەو تۆمەتانەیە. من لە هەموو ماوەی خۆپیشاندانەکانی جەماوەری کورددا  

 نەمدیت کەسێک ئااڵی  
سرائیل کەسی لە جوولەکەی کورد لە ئی  ٢٠-  15ئیسرائیلی بە دەستەوە بێت مەگەر دەستەیەکی  

 کە ئااڵی خۆیان  
ئەوەش  کە  بوون،  هەڵپەڕکێ  و  شایی  خەریکی  و  گرتبوو  دەستەوە  بە  وکوردستانیان 
دیاردەیەکی ئاسایی بوو لەو شوێنە و ئەو خەڵکە. لە سایتێکی ئێرانیشدا دیتم هەردوو ئااڵ بە  

 فۆتۆشاپ لەپاڵ یەکتر دانرابوون. لە دوژمن چ چاوەڕوانییەکی دیکەمان هەیە؟
ئیسرائیل بە گوێرەی سیاسەتەکانی خۆی دەتوانێت گۆڕانکارییەکانی ناوچە هەڵسەنگێنێت  دیارە  

هەبێت.  دەورێکی  ناتوانێت  کورد  گەلی  لەوەدا  دواوە،  بیداتە  یان  بکات  پەسند  یەکیان  و 
تاوانێک بۆ کورد. من پرسیارێکم هەیە: کاتێ کە ناتانیاهوو   نابێتە  پەسندکردنی ئیسرائیلیش 

ستا لە سەر تریبوونی نەتەوە یەکگرتووەکان بە فارسی پەیامی دۆستانەی بۆ  چەند ڕۆژ پێش ئێ
الیەنگری  بوونە  ئێرانییەک  هەموو  ئەو  هەڵوێستەیەی  بەو  هەر  ئایا  نارد،  ئێران  خەڵکی 

 سەهیۆنیستەکان؟  
ئەوان بە گوێرەی سیاسەتی خۆیان جیاوازی لە نێوان گەل و حکوومەتی ئێراندا دەبینن و ئەوە 

 بۆ گەالنی چ تاوانێک 
ئێران نییە. الیەنگری کردنیشیان لە کوردستانی سەربەخۆ شتێکە بەخۆیانەوە پەیوەندیی هەیە  

 نەک بە کوردەوە. بۆچی 
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دۆستایەتی و بازرگانی سیاسی و ئابووریی و نیزامیی تورکیا و کۆماری ئازەربایجان سەدان 
بۆچی کەس نییە دەنگێک بەرز بکاتەوە  قات لە پەیوەندی کورد و ئیسرائیل بەهێزتر نییە؟ ئەی  

 و بڵێ تورکیا بە چەکی ئیسرائیلی لە کوردی باکووری کوردستان دەدات؟
  

 9/٢٠17/ ٢7شەممە،  
لەندەن   لە  ڕۆژهەاڵت  فەرهەنگیی  ناوەندی  برادەری  و  دۆست  چەند  لەگەڵ  هاوڕێ  ئەمڕۆ 

بریتانیا و لەندەنم کرد کە بە داخەوە بەشداریی ماتەمینی کەسایەتییەکی بەرچاوی ناو کوردانی  
 لە سووریا کەوتە بەر گولـلەی داعشی ڕووڕەش: هەڤاڵ مەحمەت ئاکسۆی. 

و  بریتانیا  کۆمەڵگای  ناو  لە  نموودێکیان  واهەیە  کەمتر  ڕۆژهەاڵت  و  باشوور  کوردی 
ە و سیاسەتمەدارانی ئەوێدا هەبێت. ئێمە هەموومان لە ئاڵقەی بەرتەنگی چەندکەسیدا ماوینەتەو

نەچووینەتە ناو ڕاستەقینەکانی کۆمەڵگای ئێرەوە. کوردانی باکوور گەلێک لە ئێمە باشترن و  
باشترینی ئەوانیش نەمر محمەت ئاکسۆی بوو کە لە عەینی کاتدا چاالکێکی بواری سیاسەت 
و هونەری پ ک ک بوو، لە حزبی کرێکار و بزووتنەوەی چەپی بریتانیاش نزیک و تەنانەت 

 گەلێک بەرچاو و هەڵسووڕاو بوو. لەناویاندا 
مەحمەت گەلێک فیلمی دۆکیومەنتری لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کورد هەڵگرتبوو و بۆ  
سااڵنێکی زۆر کۆڵەکەی سەرەکی بەڕێوەبردنی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی لە لەندەن بوو. چەند 

ووە ئەوێ و هەر هەفتە پێش ئێستاش  بۆ وێنە کردنی گریالکانی ڕۆژئاوای کوردستان چووب
 لەوێش بۆ بە قوربانیی گەلە بندەستەکەی و گیانی خۆی کردە فیدای گەل. 

خەڵکێکی زۆر لە ناو هۆڵی ماتەمینەکەدا بوون، بە تایبەت ژمارەی ژنان گەلێک بەرچاو بوو.  
من شانازیی ئەوەم پریدا کرد کە دەستی دایکە جگەرسووتاوەکەی مەحمەت ماچ بکەم کە  

گەورەیەی سەر گیانی، هەر دوو قامکی خۆی بە نیشانەی سەرکەوتن  سەرەڕای ئەو داغە  
 بەرز دەکردەوە. 

 پڕکردنەوەی شوێنی بەتاڵی مەحمەت گەلێک ئەستەم دەبێت. یادی بەخێر بێت!   
 

 ٢/1٠/٢٠17دووشەممە،  
خەڵکی کەتەلۆنیا لە ئیسپانیا گشتپرسییەکی هاوشێوەی کوردستانیان کرد. حکوومەتی ئیسپانیا  

یانی زەوت کرد و  13٠٠سندووقی دەنگدان    ٢3٠٠دەستی لە کارەکان وەردا و لە    ڕاستەوخۆ
ی دەنگدەران دەنگیان   9٠مەودای نەدا خەڵکەکە دەنگ بدەن. بەاڵم سەرەڕای ئەوەش سەدا 

بە سەربەخۆیی دا. بڕیارە لەم ڕۆژانەدا کۆماری سەربەخۆی کەتەلۆنیا ڕابگەیێنرێت. پیرۆزیان  
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ەتەلۆنیا گەلێک هاوسۆزییان لەگەڵ کورد دەربڕیوە و دەکرێ لە  بێت. خەڵک و ڕێبەرانی ک
داهاتوودا پەیوەندێکی نزیک لە نێوان هەردوو واڵتدا هەبێت، دیارە ئەگەر پیالنی دوژمنان  

 لێیان بگەڕێت!  
 

 ٢٠17/ 1٠/ 4چوار شەممە،  
ە دوێنێ مام جەالل تاڵەبانی کۆچی دوایی کرد. سەرەڕای هەموو الیەنگری و دژایەتییەک ک

لە  بوو کە  بەرچاوی کورد  سیاسەتەکانی دەکرا، مام جەالل کەسایەتییەکی  لەگەڵ کار و 
چارەنووسی  دیاریکردنی  لە  گرنگ  دەورێکی  دەیتوانی  و  دەناسرا  کوردستان  دەرەوەی 
دوای   خراپی  بارودۆخی  لە  و  ڕۆژانە  لەم  بەتایبەت  ببینێت،  کوردستاندا  باشووری 

انی بۆ کەسانێکی وەک شاناز برایم ئەحمەد بەتاڵ کرد کە  گشتپرسییەکەدا. نەبوونی ئەو گۆڕەپ
ئێستا لە ناو یەکیەتیدا تەراتێن دەکەن و بەداخەوە.جگە لە فراوانکردنەوەی کەلەبەر و تێکدانی  
زیاتری ڕیزەکانی گەل هیچ سوودێکیان بۆ کورد نییە. ئەو وا هەبوو بتوانێ الیەنی ئێران و  

 یادی بەخێر بێت!  .د هێورتر بکاتەوەحکوومەتی ناوەندیی عیراق دژ بە کور
 

   ٢٠17/ 1٠/ 5پێنجشەممە،  
 سەعدئابادی نوێ 

کوردستان ئابڵوووقە دراوە. پیالنی داگیرکەرانی خاکی کورد بەردەوامە . ئەردۆغان ڕاست و  
و  لێدەکەن  وگوڕەشەمان  هەڕەشە  خامنەیی  تایبەت  بە  ئێرانییەکان  هەوڵدایە.  لە  چەپ  
حکوومەتی عیراق هان دەدەن دژ بە کورد هەنگاو بنێت. مانۆڕی نیزامیی هاوبەشی هەرسێ 

 ن و عیراق لە سەر سنوورەکانی کوردستان بەڕێوە چووە. واڵتی تورکیا و ئێرا
ساڵ پێش ئێستا لە تاران بەسترا    ٨٠هەفتەی پێشتر باسی پەیمانی سەعدئابادم کرد کە ڕاست  

و خاڵێکی سەرەکی پەیمانەکە بەرگری کردن لە سەربەخۆیی خوازیی کورد بوو. پەیمانی  
 سێ الیەنەی ئەمڕۆی تورکیا و ئێران و عیراق عەینوبیلال هەمان سەعدئابادە بە بەرگی نوێوە. 

ئابووری و سوپاییەکان ڕۆژ بەڕۆژ لە   -ێم لەژێر مەترسیدایە. گوشارە سیاسیحکوومەتی هەر
زیاد بوونن. کاردانەوەی ڕێبەرایەتی کورد هێشتا دیار نییە و ئاشکرایە مەیدانی مانۆڕ کردنیان  

 گەلێک بەرتەنگە. 
کوردستان  هەرێمی  سەرۆکایەتی  بۆ  هەڵبژاردن  بااڵی  کۆمیسیۆنی  ناوی  عیراق    -گۆڕینی 

 یەکی گەلێک گەورەیە و هیوادارم پێداچوونەوەی لەسەر بکرێتپاشەکشە
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ئێستا کە تەنیا ناوهێنان و دەنگدان بۆ سەربەخۆیی ئەو هەموو پیالنەی بەدواوەیە، هیوادارم 
سەرۆکی هەرێم وەک هەنگاوێکی مێژوویی سەربەخۆیی کوردستان ڕابگەیێنێت و بەشوێنیدا  

لە بارودۆخی ئێستادا دەتوانێ بیکات.  دەست لە کار بکێشێتەوە. ئەوە باشترین کار ێکە کە 
دڵنیگەرانیی من زیاتر لە یەکنەبوونی ڕیزەکانی گەلە لە ناوخۆی واڵت و الموایە ئەو دیاردەیە  

  زۆر مەترسیدارترە لە پیالنە دەرەوەییەکان. 
 

   ٢٠17/ 1٠/ ٨یەکشەممە،    37بەشی  
 وێدەچێت شەڕ بەڕێوەبێت. دەبێ وشیار بین!  

زۆر   بەردەوامە.  گوشاری  ئابڵووقە  واڵتەکەمان.  باشووری  لە  کوردە  ڕێبەرایەتی  لەسەر 
باش جوواڵوەتەوە و خۆی لە هەڕەشە و گوڕەشە کردن دوور   ئێستا  تا  ڕێبەرایەتی کورد 
خستۆتەوە. دوژمن گەلێک زۆر و بەهێزن، ئەو گرێیەی ئێستا تەنیا بە ڕای حەکیمانە دەکرێتەوە 

ن خۆیان لەوالوە دانیشتوون و حەشدی شەعبی بەردەدەنە گیانی  نەک بە قسەی بەتاڵ. ئێرانییەکا
 کورد. دووری نازانم شەڕمان ئاوقا بکەن. 

بەاڵم دەبێ لەسەر   بینوێنێت  نەرمییەک دەنوێنێت  بۆچوونی من، سەرکردایەتی کورد هەر  بە 
شێوەیەک   هیچ  بە  و  بوەستێت  گشتپرسییەکە  مەسەلەی  شتێکە ئەسڵی  ئەوە  هەڵینەوەشێنێتەوە. 

میللەتەکەمان لێیان قەبووڵ ناکات. مەترسی گەورە لە کەرکووک و شوێنە جێ ناکۆکییەکانە 
دەنا ئەستەمە هێزی عەرەب القی گاڵوی بنێتە خاکی هەرێمەوە. تەنانەت ئەگەر گوشارەکان 

ەکەی هەڵبگرێت زیاتر بوون، دەبێ کاک مەسعوود بیر لەوە بکاتەوە دەست لە پۆست و مەقام
 بەاڵم ئەنجامی گشتپرسییەکە نەگۆڕێت و چۆک بۆ دوژمن دانەدات.

لەو ناوەدا، بەداخەوە عەرەب و کورد هەردوکیان ڕووی تکا و نزایان کردە ئایەتوڵاڵ سیستانی.  
ئەم کارە لە هەردوو سەرەوە هەڵە بوو. دروست کردنی بوتێکی دیکەی وەک خومەینی لە 

   اندا نییە. سیاسەت دەبێ لە ئایین جیابکرێتەوە. بەرژەوەندیی هیچ الیەکی
گرنگ کاراکردنەوەی پەرلەمان و بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنێکی دیموکراتییانەیە. لەویش گرنگتر  
یەکگرتوویی ڕیزەکانی گەلەکەمان و حزبەکانە بەتایبەت گۆڕان، کە نابێت بە هیچ شێوەیەک  

هەڵبژاردنی نوێنەرەکانی خۆیان زیاتر ورد  لەو حیساباتەدا پشت گوێ بخرێت. با ئەوانیش لە  
 ببنەوە و نەهێڵن کەسانی ناشارەزا و نالەباری کینە لەدڵ سەرەپەتی کارەکان بەدەستەوە بگرن.

 
    ٢٠17/ 1٠/ 1٠سێ شەممە،  
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کاک مستەفا دیهقان بێ وچان خەریکی دۆزین و گەڕانی کتێبخانە گەورەکانی ناو ئێرانە و  
وردستانی دەست بکەوێت لە ڕێگەی وتاری پسپۆڕانەوە بە هەرچی سەبارەت بە کورد یان ک

 خەڵکیان دەناسێنێت
ڕۆژهەاڵت ماڵپەڕی  سەر  لە  مستەفا  کاک  وتارێکی  هەندێک  -ئێستا  تێیدا  کە  دانراوە  بۆکان 

بابەتی  ڕاگەیێنراوە.  ئێران  کوردستانی  ئوستانی  ناو  جوولەکەکانی  بە  سەبارەت  بەڵگەنامەی 
لە  و...هیترە  کرماشان  و  گەڕووس  و  سەقز  شاری  جوولەکەی  گازندەی  نامەکان  زوربەی 

یە. بە گوێرەی  195٠تا    1911و شارانە. سەردەمی بەڵگەنامەکان نێوان  دەست موسوڵمانەکانی ئە
لە   سەقز  موسوڵمانانی  ئاگر  13٠6)  19٢7بەڵگەناکان،  جوولەکەکانیان  ماڵی  هەتاوی(دا  ی 

میوەی   لە  دەست  جوولەکەکان  لەوەی  بوون  بەرگر  گەڕووس  دووکاندارانی  تێبەرداوە، 
لە   کەس  چەند  حکوومەتیش  و  بدەن  لە سەردووکانیان  شیرین[  ]ی  قەسر  جوولەکەکانی 

 شارەکە شاربەدەر کردووە و ناردوونیەتە شوێنی دووری وەک کاشان. 
وامان   هەڵەی  بۆچی  خەڵکەین.  ئەو  شەرمەزاری  ناحەزانەمان،  بەوکردەوە  کورد  ئێمەی 

 کردووە؟ دیارە دەبێ بە گوێرەی فەرمانەکانی ئیسالمی عەزیز جوواڵبێتینەوە.     
 

   ٢٠17/ 1٠/ 11چوارشەممە،  
ی مانگی ڕابردوو و لەژێر   ٢5ئەنجومەنی بااڵی گشتپرسی دوابەدوای گشتپرسییەکەی ڕۆژی  

گوشاری زۆری نەیاران چ لە ناوخۆ و چ لە دەرەوە بڕیاری گۆڕینی ناوی خۆی دا و بوو بە  
عێراق' کە پاشەکشێ و مل دانەواندنێکی گەورە -'ئەنجومەنی سەركردایەتی سیاسی كوردستان

انەوەی زۆری لێکەوتەوە. لە یادداشتەکانی هەفتەی پێشوودا، منیش بەش بە حاڵی  بوو و کارد
خۆم ناڕەزایی خۆم دەربڕی و هیوام خواست ناوەکە بگۆڕن بۆ ناوێکی مەعقوولتر کە پاشگری  
عیراقی پێوە نەبێت. بەختەوەرانە ئەمڕۆ هەواڵ گەیشت کە ناوەکەیان گۆڕیوە و کردوویانە بە 

   .اسیی كوردستان''ئەنجومەنی بااڵی سی
دەستیان خۆش بێت، ئەوە بێگومان جێگەی ڕەزامەندیی کۆمەاڵنی گەلی کوردە. بەاڵم گرنگ  
ناپوخت و   و  هەڵەئامێز  بڕیارەکانی ئەو ئەنجومەنەش  ناوەرۆکی  ناوگۆڕین،  لە  ئەوەیە جگە 

 ترسەنۆکانە نەبێت!
 

     ٢٠17/ 1٠/ 1٢پێنج شەممە،  
دوێنێ کاک برایمی عەلیزادە سکرتێری حزبی کومۆنیستی ئێران )کۆمەڵە( لە ڕاگەیاندنێکی  
سەر میدیادا داوای یەکگرتنی ڕیزەکانی پێشمەرگەی هەموو حزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کردبوو.  



 یادداشت  353
  

 

 

ئەو یەکگرتوویی و هاوپشتییە لە بارودۆخی ئێستادا لە نانی شەو واجبترە. با هەموو حزب و  
دەوری دروشمی پاراستنی خاک و نەتەوە لە داگیرکەران، کۆ ببنەوە. دۆخی  ڕێکخراوەکان لە

ئەمڕۆ زیاد لە هەموو کاتێکی تر ئەوە دەخوازێت. با حزبە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت گوێ لە 
 هاواری دایکی نیشتمان بگرن کە یەکگرتن و ئامادەیی ڕۆڵەکانی دەوێت. 

  
 ٢٠17/ 1٠/ 19پێنج شەممە،     3٨بەشی  

 سیاسەتی کوردشانۆی 
ئەوەی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕووی دا، هیچ نەبوو جگە لە کارەساتێکی گەورەی مێژوویی  

 تەنانەت بە پێوانەی کوردستان، کە هیچ ساڵیک نەبووە چەند کارەساتی لێ نەقەومابێت. 
کارەکە بە خاوی و نەزانی و تێنەگەیشتنی بارودۆخی سیاسی ناوچە و جیهان دەستی پێکرد،  

 ەیانەت درێژەی کێشا و بە کارەسات کۆتایی هات. بە خ
سەرەتاکە بێگومان دەگەڕێتەوە بۆ هەڵەی ڕێبەرایەتی کورد و پێش هەموان و زیاد لە هەموان  
دایە  "دەستی  بیانی،  ڕۆژنامەنووسێکی  هەڵسەنگاندنی  گوێرەی  بە  ئەو  هەرێم.  سەرۆکی 

بەردی بناغەی کارەساتەکەی     ڕووبەڕووبوونەوەیەک کە توانای بردنەوەی نەبوو." ئەوە خۆی
 دانا.

ئێستا دەزانین کە واڵتانی دراوسێ بە تایبەت تورکیا لەمێژ بووە چاوەڕوانی هەلێکی وابوون  
لەو  ئەردۆغان  قسەکانی  بیقۆزنەوە.  ئەوان  و  سەرهەڵبدات  کوردەوە  الیەن  لە  هەڵەیەک  کە 

و وردە  ئێرانیش  و  ئەوانیش  کە  ڕاستییەیە  ئەو  پیشاندەری  بارزانی ماوەیەدا  لێگەڕاون  ردە 
پالنەکەی بەرێتە پێشەوە و ئاستەنگێکیان بۆ دروست نەکردووە بۆئەوەی لێی پەشیمان نەبێتەوە 
ناو  لە  ئامادەکارییەکیشیان  بداتێ.هەموو  پالنەکەیان  بەڕێوەبردنی  بۆ  پێویستیان  دەرفەتی  و 

ۆیان خست، خۆیاندا کرد، تورکیا لە ڕێگەی ئێرانەوە عەبادی و حکوومەتەکەی لەگەڵ خ
ئینجا کاتێ کە گشتپرسییەکە کرا، وەک سێ گورگی برسی ئامادەی هێرش، بەربوونە گیانی 
کورد و ئەو کەیانەی کە بووی. ئیتر ئەمڕۆ ناوێک لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناهێنن  

 و وەک سەردەمی سەددامە زێڕە کردوویانەتەوە شمال حبیب! 
هەوڵی   ڕوونترە.  تورکیا  لە  ئێران  تێکشکاندنی دۆخی  لە  سولەیمانی   قاسم  و  خامنەیی 

حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەک بەرگر و ملۆزمێک بۆ پێکەوەلکانی ئاڵقەکانی زنجیری  
هیاللی شیعی سەرکەوتوو بوو. ئەوان بە هیچ شتێک جگە لە البردنی ئەو دیوارە ڕازی نەدەبوون 

 ەرۆکی هەرێمن.  و ئەوە زیاد لە دوو ساڵە بە هیوای تێکشکاندنی دەسەاڵتی س
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ئەمریکییەکان باوەکوو ئێستاش هەر بێدەنگن، بەاڵم وێدەچێت لەوە ناڕەحەت بن کە ڕووسیا 
دەستی خۆی خستۆتە ناو بیرەنەوتەکانی کوردستانەوە و ترامپی بازرگانی ناسیاسی کەڵکی لە  
دەرفەتەکە وەرگرت و بۆئەوەی سزای حکوومەتی هەرێم بدا چرای سەوزی دایە حکوومەتی 

بادی و هاوپەیمانەکانی واتە ئێران و حەشدی شەعبیی قاسمی سولەیمانی.  ڕاگەیاندنی بێ  عە
ی ئوکتۆبردا، مۆڵەتدان   16تا    14الیەنی لە الیەن ئەمریکاوە لەو ڕۆژە چارەنووس سازانەی  

بوو بەوان و بە  تورکیای هاوپەیمانیان بۆ ئەوەی ئامادەکاریی پێویست دژ بە کوردستان پێک  
 بێ ترس بەڕێوەی بەرن.  بهێننو بە

ئوروپا و نەتەوە یەکگرتووەکان لەو سیناریۆیە ئاگادار بوون بێ ئەوەی دەورێکی ئەوتۆ لە  
بەرگریکردنی بەڕێوەچوونی ببینن. ئەوان کەوتنە شوێن سیاسەتی ئەمریکا گەرچی لەعەینی  

لە   باوەڕەی دەست  بهێننە سەر ئەو  نوێنەرەکانیان هەوڵیاندا کاک مەسعوود  گشتپرسی  کاتدا 
هەڵبگرێت، بەاڵم هەر ئەوەندە و ئیتر کاتێ کە ڕووبەڕووی پێداگرییەکانی ئەو بوونەوە هیچیان  
نەکرد، نە باس لە دیموکراسی کرا، نە مافی دابینکردنی چارەنووس و نە جاڕی جیهانی فاڵن 
ئەوەی   بێ  کوردستان  سەر  کرایە  هێرش  بەبەرچاویانەوە  و  دانیشتن  هەمووان  فیسار.  و 

 انەوەیەکیان هەبێت.  ڕەنگد
ئەوەیە   ڕوونە،  ئەوەی  بەاڵم  نەبۆتەوە  ڕوون  مەسەلەکە  الیەنێکی  هەموو  هێشتا  ئاشکرایە 
کارەساتێکی مێژوویی ڕوویداوە. ئەرکی ئێستای بەڕێوەبەرانی ناوخۆیی کارەساتەکە ئەوەیە بە  

لە خەتای بێ درۆ و فێڵ الیەنە تاریکەکانی بۆ خەڵک ڕوون بکەنەوە و لەوەش گرنگتر پێ  
 خۆیان بنێن. 

کاک مەسعوود بێگومان هۆکاری سەرەکی و هەربۆیەش خەتاباری سەرەکی ڕووداوەکانە. ئەو  
و   نەناسی  دوژمنی  و  هەڵسەنگاند  هەڵە  بە  مەرجەکەی  و  هەل  بۆچی  بڵێ  بەخەڵک  دەبێ 
هەڕەشەکانی بە هەند وەرنەگرت. خەتایەکی گەورەی کاک مەسعوود و ئەوانەی وا الیەنگری 

ەچوونی گشتپرسییەکە بوون ئەوە بوو ناوماڵی کوردیان ڕێک نەخست واتە بە بێ زەمینەی  بەڕێو
ناوخۆیی و ئامادەکردنی بنەماکان ویستیان بینایەیەک لە حەوا دابنێن. یەکگرتوو نەبوونی ماڵی  
مسۆگەر  بۆخۆی  دەسەاڵتێکی  بووە کە کورد  سااڵنە  ئەو  هەموو  بەاڵی  گەورەترین  کورد 

بەدواوە تا ئەمڕۆ هەوڵی جیددی بۆ یەکگرتووییەکی ڕاستەقینەی الیەنە   1991کردووە. واتە لە  
کوردییەکان لە باشووری کوردستان نەدراوە و یەکگرتوویی ڕواڵەتیش دوای ئاشتبوونەوەی  
کاک مەسعوود و مام جەالل لە ئەمریکا، تەنیا لە الی سەرەوەی حزبەکاندا بووە و هەرگیز 

نگرانی حزبەکان یەکیان نەگرتووە هیچ، دژ بە یەکتریش وەستاون.  قاعیدە واتە ئەندامان و الیە
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ئەو قسانەی وا الهوور شێخ جەنگی و شەهناز برایم ئەحمەد دەرحەق بە پارتی و بارزانی 
 دەیکەن تەنانەت ئێران و حەشدی شەعبیش نەیانکردووە.  

ۆڕانی زیاتر ئێستا کە هەموو شت تەواو بووە و کورد دۆڕاندوویەتی، بۆ ئەوەی پێش بە د
بگیرێت، دەبێ خالیسانە و موخلیسانە هەوڵی ئەو یەکخستن و یەکماڵ بوونە بدرێت. لە نەبوونی 
تاڵەبانییەک   باڤڵ  بە هاسانی دەتوانێت جارێکی دیکە و دەیان جاری دیکەش  ئەودا دوژمن 

 بدۆزێتەوە کە وەک ئەسپی تڕۆوا دوژمن بێنێتە ناو قەاڵی دەسەاڵتداریمانەوە.  
ئەوە دەرسی مێژووە. ئەگەر کورد لە ڕابردوو فێر نەبووبێت با لەو کارەساتە دەرس وەربگرێت  
دەنا ئەمڕۆمان چووە هیچ، سبەینێشمان ئەلفاتیحا! بەاڵم دەکرێ وا نەبێت بە مەرجێک بەخۆماندا 
هێزەکان   نەبین.  یەکتردا  فەوتاندنی  و  پاککردنەوە  و  دەرکردن  و  لەبیری الدان  و  بچینەوە 

ردستان بەرانبەرن و قورسایی الیەنێک بە سەر ئەوانیتردا، ئەگەریش هەبێت، زۆر نییە. لە لەکو
 بارودۆخی ئەو هاوسەنگییەدا تاقە ڕێگا قەبووڵ کردنی الیەنەکانی دیکە و ناحەزەکانمانە. 

با یەکگرتوو بین، با پشت بە یەکتر ببەستین نەک بە دوژمن، با پەرلەمان کارا بکەینەوە، با  
ردنی نوێ لە سەر بنەمایەکی نوێی بەڕاستی دیموکراتییانە بەرێوەبەرین، با حکوومەتێکی هەڵبژا

هەمەگیر لە هەموو الیەنەکان پێک بێنین، با حزبەکان باوەڕی لەدەستچووی خەڵک بگەڕێنینەوە  
و   واڵت  بۆ  سیاسی  قایمی  بنەمایەکی  با  بدوێین،  یەک  لەگەڵ  ڕاشکاوانە  با  خۆیان،  الی 

 ەزرێنین، با ناحەزەکانمان قرت نەکەین؛ دیموکراسی ئەوەیە. خەڵکەکەمان دابم
 

 1٠/٢٠17/ ٢6پێنج شەممە،    39بەشی  
گەلەکۆمەگییەکی نێونەتەوەیی گەورە لە کورد کراوە. ئێران و تورکیا ئەسپی هێرشیان دژ بە 
گەل و واڵتەکەمان تاو داوە و کۆمەڵگای ناونەتەوەیی چ ڕاست و  چ چەپ،  لەبەرانبەریاندا 

 ەنگ ماوەتەوە: پەسندی هێرشکارییەکان.  بێد
بە هەموو   ئێران  لەو کارەساتەدا زیاد لە هەموان دوژمنانەیە. ئەوان دەزانن  دەوری ئەمریکا 
هێزێکەوە لە پشت عیراقە و دەیەوێت کەیانێک بە ناوی کورد لە سەر ڕێگەی هیاللی شیعی 
نەمێنێت، بەاڵم بێدەنگن و جگە لە پرتەو بۆڵەی دووراودوور هیچ هەنگاوێک هەڵناهێننەوە کە  

 واتای هەوسار کردنی ئێرانی لێ وەربگیرێت.  زۆر وکەم 
ترامپی بازرگان و تیلەرسنی کۆنە سەرۆکی یەک لە گەورەترین کۆمپانیاکانی نەوتی جیهان،  
لەو تاوانەی کورد خۆش نابن کە پەیمانی نەوتی لەگەڵ 'ڕووسنەفت'ی ڕووسیا مۆر کردووە 

نەوتەکان بۆرییە  ناوچەیەکەوە کە  ی سەد ساڵی ڕەبەقە ڕێگای و القی ئەو واڵتەی خستۆتە 
 ڕۆژئاوا نەبێ هیچ ڕێگایەکیان نەنپێواوە.   
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یەکیەتی ئوروپاش کە بۆ مەسەلەی بەرجام و پەیمان لەگەڵ ئێران، بە هێزەوە دژ بە ئەمریکا 
نەبێت هیچیان لێ   بێدەنگ ماوەتەوە و کاوێژی قسەکانی ترامپ  بابەتی کورددا  لە  وەستا، 

 نابیسترێت. 
وە یەکگرتووەکان ئەمڕۆ بڕیارە کۆبوونەوەی هەبێت و باسی کێشەی  شۆڕای ئاسایشی نەتە

نێوان بەغدا و هەولێر بکات، با بزانین چی لەو سەوز دەبێت، گەرچی تائێستا هەڵوێستێکی  
سەربەخۆ لە هەڵوێستی ئەمریکا و ڕۆژئاوایان نەگرتووە و وێناچێت جگە لە داخوازیی پێکەوە  

 بانگەوازێکی دیکە بە گوێی بەغدا و هەولێردا بدەن.   دانیشتن و هەوڵی چارەسەری هێمنانە،
لە ناوچەیەکی نەفرەت لێکراو وەک ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا کە سەگ ساحێبی ناناسێت و عەرەب 
هاودەنگن.   لێدانی کورد دا  تینوون، هەموان لە مەسەلەی  بە خوێنی سەری یەک  و عەجەم 

ی جیهانی عەرەب، هەر ئەوە بە تەنیایی عەبادی بە شانازییەوە گوتی عیراقمان گەڕاندەوە باوەش
 دەتوانێ سعوودیا و قەتەری دژبەری یەکتر ڕازی بکات و هیچ الیەکیان متەقیان لێ نەیەت. 

دروست   بە  سەبارەت  ناجوانمێرانەی حکوومەتەکان  تۆمەتی  تورکیادا،  و  ئێران  ناوخۆی  لە 
ی و تەنانەت ئوپۆزیسیۆنی  بوونی ئیسڕائیلی دووهەم توانیویەتی هەموو مێدیای حەقیقی و مەجاز

چەپ]کوا؟[ دژ بە کورد ڕێک بخات و بیانباتە بەرەی هەر ئەو حکوومەتانەوە کە بە قسە  
 دژی وەستاون! 

لە  باس  ناونەتەوەیی  لێبووردنی  ڕێکخراوی  چاپەمەنی  ڕاگەیاندنی  عیراقدا،  ناوخۆی  لە 
وو( دەیان کەس  کارەساتێکی گەلێک قووڵ دەکات بۆ نموونە، لە شاری پردێ )تووز خورمات

کووژراون، سەدان ماڵ و دووکان و بازاڕی کورد سووتێنراون و بە گوێرەی ئاماری نەتەوە 
هەزار کەسی دانیشتووانی شارەکە ئاوارە    1٠٠هەزار کەس لە سەرجەم    35یەکگرتووەکان  

و   شەعبی  هاوبەشی حەشدی  هێرشی  هەواڵی  ئاوارەکان  هەموویان کوردن.  هەر  بوون کە 
کەس بە    1٠٠عەکانیان بۆ سەر مڵک و ماڵی خۆیان ڕاگەیاندووە و گوتوویانە  تورکومانە شی

بەرنامەی   هەمان  ئەوە  کردوون.  تااڵنیان  و  ماڵەکانیان  سەر  کردۆتە  هێرشیان  ماتۆڕسیکلێت 
قاسم   حاجی  کە  ئێراندا  دیکەی  شارەکانی  و  تاران  لە  ئێرانە  بەسیجی  موتۆڕسوارەکانی 

ع هێناونیەتە  دیاری  بە  دەکات، سولەیمانی  ڕاووڕووتیان  تێری  کورد  زگی  لەسەر  و  یراق 
 تەنانەت بنکەی حزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ناوچەی کۆیە، کەوتۆتە بەر مەترسی.  

لە ناو ئەو بەزم و هەرا و تەپ وتۆزکردنەدا، نێوماڵی کورد وێران و شپرزە و بێ سەروبەرەیە. 
"ئیفتیخار    ی برازای مام جەالل گوتوویەتیبە گوێرەی هەواڵی سایتی ئاوێنە، ئاراس شێخ جەنگ

سولەیمانی[یه  حاجی  تیدۆستایهبه ناوەستێت.  ”مكهده  وهقاسم]ی  وشەیە  دوو  بەو  کار   .
الیەنەکان و حزبەکان هیچیان بۆ یەکتر تێدا نەهێشتۆتەوە و خەڵک دەتوانن دڵنیگەرانی ئەوە 
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گەل لەجیاتی بەربەرەکانی کردنی   بن دوژمن شەڕێکیان لەنێواندا هەڵگیرسێنێت و ڕۆڵەکانی
 دوژمن بکەونە ناو ئاگری شەڕێکی دیکەی براکووژییەوە.  

تەنانەت ئەگەر شەڕێکی ئەوتۆ دوور بنوێنێت، یەکگرتوویی حزبەکان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی  
دانیشتنیان   پێکەوە  ناوەندە گرنگەی دیموکراسی و  هیوای  پەرلەمان و کارا کردنەوەی ئەو 

کورد لەمێژساڵە هیواخواستنی بۆ بۆتە ستراتیجی و تاکتیک!  با هیوا بخوازین    کە.هەموو الیە
ئەمجار الی کەم لەسەر یەک دوو خاڵی سەرەکی هاودەنگی پێک بێت کە لە پێش هەموویانەوە،  

سەربەخۆییە بۆ  خەڵک  دەنگی  پاراستنی  و  نابێ کەس   -هەڵنەوەشاندنەوە  سوورە،  هێڵە  ئەو 
ە، کەس نابێ بوێرێت تەنانەت باسی هەڵوەشاندنەوەی ئاکامی پڕ لە بتوانێت لێی نزیک ببنەو

 شانازیی ڕیفراندۆم بکات. 
هەر ئەمڕۆ هەواڵی ئەوە گەیشت کە بەڕێز مەسعوود بارزانی نامەی دەست لە کار کێشانەوەی 
ئامادە کردووە و بڕیارە لە کۆبوونەوەی دوو ڕۆژی دیکەی پەرلەمانی کوردستاندا بخوێنرێتەوە.  

تنەوەی گۆڕانیش ئامادەیی خۆی بۆ بەشداری لەو دانیشتنەی پەرلەماندا ڕاگەیاندووە. کاک  بزوو
مەسعوود سیاسییەکی بە ئەزموون، خاوەن هێز و لەسەر مافەکانی کورد پێداگرە. لە ناو ئەو 
دیکە   ئەزموونی  بە  کەسێکی  کوردستاندان  باشووری  سیاسەتی  گۆڕەپانی  لە  وا  کەسانەی 

ئازادی چاپەمەنی کردبێتنابینرێت کە حکوومە بە دیموکراسی و  تێکەاڵو  ئەم   -تی  دیارە 
درێژ  و  پەرلەمان  داخستنی  گەندەڵی،  وەک  ناتەواوییەکانی حکوومەت  بۆ  نییە  پاساو  قسەیە 
کردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتی هەرێم... لە دۆخی ئێستای کوردستاندا هیچ ڕوون نییە کێ 

پۆستی سەرۆک ئایا  و  ئەو  پەرلەمانی  دەبێتە جێگرەوەی  یان شێوەی  ی حکوومەت دەمێنێت 
 جێگەی دەگرێتەوە.  

هەرچۆنێک بێت ئەمڕۆ بەلەمی شکاوی سیاسەت لە باشووری کوردستان پێویستی بە کەسێکی 
خاوەن ئەزموون و دڵسۆز و ڕاستگۆ هەیە بتوانێ بیگەیێنێتە لێواری دەریای تۆفاناویی دوای  

من بڕیاری کاک مەسعوود واهەیە بتوانێت گرێی   گشتپرسی لە کوردستانی تەنیادا. بە بۆچوونی
کارە ئاڵۆزەکان بکاتەوە. گرێ کوێرەیەک کە ئەستەمە چیدی بە دەستی کەسێکی وەک ئەو  
بەو هەموو دوژمنە ناوخۆیی و الوەکییەوە بکرێتەوە. ئێران و تورکیا و عیراق، و بە دڵنیایی  

نین، ناحەزانی ناوخۆییش زۆر و    ئەمریکا و ئوروپاش، بە مانەوەی ئەو لە دەسەاڵتدا ڕازی
 زەوەندن. گژەباکە گەلێک بەهێزە و بۆ هێور بوونەوە قوربانی دەخوازێت. 

تاکێک ببێتە قوربانی باشترە تا واڵتێک. ئەو بڕیارە ژیرانەیەی کاک مەسعوود بەرگری لە پەرش  
و باڵویی زیاتری هێزی گەل دەکات و وەک هەنگاوێکی حەکیمانە بەرەو چارەسەری دۆخی 
دوژمنی   هیوادارم  دەکرێت.  تۆمار  واڵتەکەماندا  مێژووی  لە  هەمیشە  بۆ  کوردستان  ئێستای 
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ئێران   کوردستان  خوێنخۆری  سیاسەتی  گۆڕەپانی  بۆشاییەی  لەو  کەڵک  نەتوانن  تورکیا  و 
 وەربگرن و زیاتر لەجاران خۆ بخزێننە جەرگەی کارەکانی هەرێمەوە.  

لە   خۆی  زێدەخوازیی  ڕێگەی  سەر  سەرەکی  بەرگری  وەک   مەسعوودی  کاک  ئێران  وا 
جێگرەوەی ئەو یان  ناوچەکەدا تێک شکاند، کە سااڵنێکی زۆر بوو خەونی پێوەدەدیت. بەاڵم  

حزبە ناحەزەکانی )بە تایبەت یەکیەتی و گۆڕان( نابێ بکەونە کێبەرکێ بۆ نزیک بوونەوە لە 
قاسمی سولەیمانی و بە گشتی تورکیا و ئێران. ئەوان نابێ هەوڵ بدەن ورەی گەلەکەمان لە 

بنە هەموو پارچەکانی کوردستان، کە دوابەدوای گشتپرسی چووبووە سەرێ، تێک بشکێنن و ب
 دەستەمۆی دوژمنان.  

 
 ٢٠17/ 11/ ٢پێنج شەممە،    4٠بەشی  

دۆخی سیاسی کوردستان بە خێرایی دەگۆڕێت. ڕووداوەکان تاڵ و ناخۆشن. هێشتا تەپ و 
 تۆز بە تەواوەتی نەنیشتۆتەوە بەاڵم هەندێک شت هەر ئێستاش ڕوونە.

مامەیان  و  دەگرت  ئێمە  دەستی  بە  داعشیان  ماری  وا  ئەوانەی  واتە  خەیاڵییەکانمان،  دۆستە 
پێدەگوتین، هەر ئەوەندەی کەوتینە تەنگانەی ئابڵووقەی ئێران وتورکیاوە، پشتیان تێکردین  و  

 لەگەڵ دوژمنەکانیشمان کەوتن!  
تی ترامپ چرای سەوزی سەرەڕای هەموو ناکۆکییەکی نێوان ئەمریکا و ئێران، بەڕێوەبەرایە

دایە ئێران و حەشدی شەعبییەکەی دەسکردی ئەوان، بۆ ئەوەی دەستیان لەو جینایەتە چەپەاڵنە 
دا ئاواڵە بێت کە لە دووز خورماتوو کردیان، یان ئەوەی وا بەسەر کوردی کەرکووک و  

 ناوچەکانی گەرمیانیان هێنا. 
 هەڵە لە کوێدا بوو؟ حیسابەکان لەکوێ تێکچوون؟  

ڕاستییەکەی ئەوەیە ڕیفڕاندۆم لە ساڵ و مانگێکی ئەستەمدا بەڕێوە برا.  یەکیەتی ئوروپا هێشتا 
ڕیفراندۆمی   هەواڵی  کە  دەرێ  نەهاتبووە  بریتانیا  دەرەوەی  چوونە  و  برێگزیت  تاساویی  لە 
وەک   گرنگی  ئەندامێکی  خواستی  لە  چاو  نەیدەتوانی  ئاشکرا  بە  ئەوان  ڕاگەیێنرا.  کاتالۆنیا 

یا بۆ مەحکووم کردنی ڕیفراندۆمەکە بپۆشن و بە دەستەقەسد پاڵی پێوە بنێن بۆ ئەوەی  ئیسپان 
نزیک   مردن  لە  ئوروپا  یەکیەتی  و  دەرەوە  بچێتە  ناسازەکە  و  لەرزۆک  یەکیەتییە  لە  ئەویش 
بێتەوە. بێگومان ئەگەر پەرلەمانی ئوروپا چرای سەوزی بدایەتە کاتالۆنیا، چوونە دەری ئیسپانیا  

 ەکە دەبووە ئەگەرێکی زۆر بەهێز.  لە پەیمان
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یەکیەتی ئوروپا هەروەها هەوڵی یەکخستنەوەی باشوور و باکووری قبرسی دابوو کە بە هۆی  
پێ چەقاندنی تورکیای ئەردۆغان لەسەر مەسەلەی ڕاگرتنی هێزە سوپاییەکەی لە باکووری 

 دورگەکە، لە هاوینی ئەمساڵدا تووشی وەستان هاتبوو. 
لەگەڵ تورکیا هەبوو چ لە سەر مەسەلەی سووریا و چ  ئوروپا و ئەمریکا   گرفتی زۆریان 

وادا ئەوان  پەنابەران. لە دۆخێکی  ئێران و چ لە سەر کێشەی  نزیکبوونەوەی لە ڕووسیا و 
لەبەر   و  بدەن  واڵتە  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندییەکانیان  تابووتی  لە  بزماری کۆتایی  نەیاندەویست 

 یە بخەنە باوەشی ڕووسیاوە.خاتری کورد، ئەو هێزە گەورە ناوچەی
مەسەلەی نەوت و کێشەی دوو ئیدارەیی و پرسی هەناردە کردنی دەرەوەی، هەر لە ڕۆژی 
هەڵکەندنی یەکەم چاڵە تەوتی کوردستانەوە هەبوو و ڕۆژئاواییە نەوتخۆرەکان لە یەکالیی  

سوو ناوەندیدا  حکوومەتی  بە  دەسەاڵتەکان  هەموو  ئەسپاردنی  و  کارەکانی  دی  کردنەوەی 
زیاتریان دەبینی تا پاراستنی دوو دەسەاڵت و لەگەڵ تورکیاش دەیانتوانی باشتر بگەنە لێک 

 تێگەیشتن.  
بەڕێوەبەرایەتی ترامپ وێدەچێت بیەوێت لەگەڵ ئێران تێبکەوێت و بخوازێت دەسەاڵتیان لە  

رە  سووریا و عیراق و لوبنان بەربەست بکات. هەندێک نیشانە ئەوە دەردەخەن کە بۆ ئەم کا
دوور   ئێران  لە  ئەوەی  بۆ  ڕابکێشن  خۆیانی  بەرەو  و  بدەن  عەبادی  دڵدانەوەی  دەیانەوێت 
بکەوێتەوە. کۆبوونەوەی سێ قۆڵیی ئەمریکا و سعوودیا و عیراق لە ڕیاز ناتوانێت واتایەکی  
جگە لەو خەیاڵ پاڵوەی ئەوانی هەبێت، خەیاڵێک کە تێیدا گەیشتن بە واقیعی سەر زەوی 

دەنو بە  دوورەدەست  پێویستیان  داعشدا  شەڕی  دوای  بەرەبەیانی  لە  کەم  الی  ئەوان  ێنێت. 
 عەبادی زیاتر هەیە تا بارزانی. 

  - عەبادی و زۆرایەتی شیعەی عیراقیش لە الیەکەوە پەیوەندی گەلێک قورس و قایمی ئایینی 
نیزامییان لەگەڵ ئێران هەیە و کەسی وەک قاسم سولەیمانی بە فەرمی ڕاوێژکاری    -سیاسی

یانە، لە الیەکی دیکەوە ئەزموونی تاڵی چەندەها ساڵ دەسەاڵتی ئەمریکا لە عیراقیان لەبەر  بااڵ
چاوە و ئەستەمە باوەڕ بە بەڵێنەکانی بکەن، گەرچی مەجبوورن الری کەوە، مەیڕێژە، تەعامولی 

 لەگەڵدا بکەن. 
لە پەیوەندێکی    باوەکوو نیشانەیەکی ڕوون بە دەستەوە نییە، بەاڵم دەسەاڵتداریەتی ترامپ دەبێ 

نزیکدا بێت لەگەڵ کیسنجر و لە کارەکانیدا کەڵک لە ڕاوێژی ئەو وەربگرێت. هەڵوێستی  
کیسنجر لەمەڕ کورد و بۆچوونی سەبارەت بە ژیئۆپۆلیتیکی نالەباری کوردستان، پێویست بە 
 ناساندن ناکات و ئەگەر بۆچوونی ئەو لە سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی ناڤینی ئەمریکا وەرگیرا بێت،

 بە دڵنیایی دژی بەرژەوەندییەکانی کورد بووە. 
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*** 
بینی دژایەتی واڵتانی ڕۆژئاوایی   پێش  وادا ڕێبەرایەتی کورد دەبوایە  لە هەل و مەرجێکی 
لەگەڵ ڕیفراندۆمی کوردستان بکردایە و لە جیاتی متمانە کردن بە ڕاوێژکارانی نەزان یان  

 سی ئامادە بکردایەت. درۆزنی ڕۆژئاوایی، خۆی بۆ دەرئەنجامەکانی گشتپر
پێش   مانگی  چەند  لە  تورکیا  فێڵبازانەی  ماڵسدانی  خۆ  و  ئەمریکا  بە  کورد  متمانەی 
ڕیفراندۆمەکە، هاوڕێ لەگەڵ بایەخ نەدان بە بیر وبۆچوونی ناحەزانی ناوخۆیی ڕیفراندۆم،  
گوشاری   دەڕۆن،  کوێ  تا  شەپۆلەکانی  نییە  ڕوون  هێشتا  کە  لێکەوتەوە  سونامییەکی 

ەنەی ئێران و عیراق و تورکیا و ڕۆژئاوا لە سەر هەرێم تا چ قوژبنێکی دەڕەتێنن و  هەمەالی
پەیمانی دوو هێزی نابەرانبەر چ "تورکمانچای"ەکی لێ دەکەوێتەوە! بەتایبەت کە گوشاری  
ناوخۆی کوردستان لە سەر حکوومەتی هەرێم دوای خۆکشانەوەی کاک مەسعوود گەلێک 

کردنی کۆمەاڵنی ناڕازیی خەڵک و بووژاندنەوەی ئابووری  زۆر و دەستی حکوومەت بۆ ڕازی  
لە   -واڵتەکە، گەلێک بەتاڵە. لەو کەش و هەوایەدا، دەکرێ چاوەڕوانی هەموو ئەگەرێک بین

ناڕازی و  تا ڕاپەڕینی خەڵکی  بگرە  نێوان حزبەکانەوە  گەورەبوونەوەی کەلەبەری متمانەی 
نم بەاڵم مەترسی شێوازێکی دیکەی  برسی، گەرچی من ئەگەری شەڕی ناوخۆیی دوور دەزا

عیراق   و  تورکیا  و  ئێران  بکە  تایبەت  بە  نابینم  نەگونجاو  ئیدارەیی  دوو  واتە  شەڕە،  ئەو 
لە   دەیانەوێت حکوومەتێک بە ناوی هەرێمی کوردستان نەمێةێت و سێ پارێزگای عیراقی 

 جێگەی دابنێن. 
بڕە یەکگرنەوەی  ئێستا، موعجیزەیەک کە دەتوانێت هەوری ئەو ڕەشبینیانە  لە  بریتییە  وێنێت، 

هێزەکان و حزبە سیاسییەکان، کارا کردنەوەی پەرلەمان، هەڵبژاردنی ئازاد و دیموکراتیک و  
وەک چۆن لە سەردەمی    -بنیاتنانی حکوومەتێکە کە متمانە و پشتیوانیی خەڵکی لە پشت بێت

ی هەڵێن و بچنە قابغی  پێشمەرگایەتیدا وەهابوو. ئەوە چارەنووسێکە بەرپرسانی هەرێم نابێ لێ
 بەرتەنگی حزبایەتییەوە کە واتای ناڕاستەوخۆی، دوورکەوتنەوە لە خەڵکەکەیانە.            

 
   ٢٠17/ 11/ 7٨سێ شەممە،   41بەشی  

 گای بنە!  
بە بێ گڵۆپی سەوزی ئەمریکا و ئوروپا، هەرگیز ئێران و تورکیا نەیاندەتوانی بکەونە گیانی  

 کەیانی کورد. 
سیاسەتێکی ڕوونی لە   لە ئەمریکا گوتوویەتی واڵتەکەمان  سەناتۆر مەک کینی کۆماریخواز 
پشتیان   ئەوان  ڕوونە:  یەک شت  نەبێت  هیچ  بەاڵم  ڕاستە.  ڕادەیەک  تا  ئەوەش  و  نییە  عیراق 
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کردۆتە کورد و خستوویانەتە بەر قەپۆزی سێ گورگی ئێران و تورکیا و عیراقی لە نەبوونەوە 
ە ئاشکرا لێگەڕان ئێران و حەشدی شەعبی بەشێکی گرنگ لە خاکی کورد  ڕاساو. ئەوان ب

 داگیر بکەن و بیدەنە دەستی ئێران و هاودەستە عیراقییەکانی.  
چەکدارانی حەشد و ئێران دوای داگیرکردنی کەرکووک و خانەقین و شنگال، ئێستا سنووری  

ەو شوێنەوە گەیشتۆتەتە ناو نێوان عیراق و سووریاشیان خستۆتە ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیانەوە و ل
خاکی سووریا، کە دەیان هەزار پاسداری حەرەمی بی بی، ساڵیانێکە لەوێ مۆڵیان خواردووە.  
ئەوان لەو بەشەی کوردستانیشدا ڕووبەڕووی گریالی کورد بوونەتەوە کە لە ماوەی سێ ساڵی  

ن لە دەست ڕابردوودا بەشێکی زۆری خاکەکەیان بە خوێنی کچ و کۆڕانی دلێری گەلەکەما
 داعشی دارەدەستی تورکیا دەرهێنابوو. 

ئەمریکا ئێستا دەوری کەوچکێک دەبینێت بۆ شێواندن و تێکدانی نەزم و نیزامی ناوچەکە و  
ئەو سیاسەتی شێواندنە تا ئێستا جگە لە بەهێزکردنی ئێران هیچ دەرئەنجامێکی نەبووە. سەرەڕای  

رامپەوە، هەرچییەک بە کردەوە کرابێت لە هەڕەشە و گوڕەشەی سەرزمانیی ئێران لە الیەن ت
 بەرژەوەندیی ئێران و دارەدەستەکانی ناوچەیی ئەودا بووە. 

کورد ئەمڕۆ لە هەموو سەردەمێک بێ پشت وپەناترە. جگە لە پرتەو بۆڵەی ئێرە و ئەوێی چەند  
و  ئەندام پەرلەمان و سیاسەتوانی خانەنشینی ئەمریکایی و ئوروپایی، کەس لە سەر کورد و ئە

شکستەی وا تووشیان کرد، وەجواب نەهاتووە. دەروازە زەوینی و هەواییەکان هەر داخراو  
ماونەتەوە، بازاڕ شێواوە و عەبادی هەموو ڕۆژێک ئاڵقەی ئابڵووقەکانی سەر کوردستان تەنگتر 

  دەکاتەوە و مەرجی سیاسیی قورستر بۆ کورد دادەنێت.   
عەبادی ئەوەدابێت  هەوڵی  لە  وێدەچێت  ڕۆژئاوای   ترامپ  بەرەو   و  بکاتەوە  جیا  ئێران  لە 

نە   -ڕابکێشێت و  دەگرێتەوە  یەک  واقیعدا  زەوینی  سەر  ڕاستییەکانی  لەگەڵ  نە  کە  ئاواتێک 
 تەنانەت نیشانەیەکی کەمی لە ناسینی ئایینزای شیعە پێوە دیارە!  

ەک و حیسابە ئێستا ئێمە بووینەتە قوربانیی ئەو گەشبینییە بێ ئەنجامەی ڕۆژئاواییەکان لە الی
هەڵەکانی خۆمان لەمەڕ ناسینی دۆست و دوژمن لە الیەکی دیکەوە. ڕێبەرانی سیاسی ئێمە، 
ئەوە   و  زانی  خۆیان  تەنگانەی  ڕۆژی  دۆستی  بە  ئەمریکایان  بنەی  گای  بەشێکیان،  الیکەم 

 هەڵەیەکی گەورە بوو.
 کۆنگرەی نەتەوایەتی کورد 

رانی داهاتووی کورد دەراوێکی ڕوونتری  سەرەڕای ئەو شکستە ناخۆشە، من هیوادارم ڕێبە
سیاسەتیان لەبەردەم بێت و بەرژەوەندیی گەل لە یەکپارچەیی و یەکگرتووییدا ببینن، نەک لە 
لە   هێز  تەرازووی  تای  ئەوەیە  خۆیان.ڕاستییەکەی  ناحەزانی  پووچاندنەوەی  و  دەرکردن 
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ساڵی   وەک  ئەمڕۆش  کوردستان  ناشکێتە  1991باشووری  الیەکدا  هیچ  یاریکارانی  بە  و  وە 
گۆڕەپانی سیاسەت، بە تایبەت سێ زلحزبەکە، هەرکام جەماوەری خۆیان هەیە و الیەنێک 
ناتوانێت بە هاسانی الیەنێکی دیکە  قرت بکات. ئەوان دەبێ لەبیری کار و خەباتی هاوبەشدا 

کەم و  بن؛ ئەو هاوبەشییە دەبێ باڵ بکێشێتە سەر حزبە ئیسالمییەکانیش کە لە ناو کۆمەڵگادا  
 زۆر پێگەی خۆیان هەیە و ناو مزگەوت و بەردەم میحرابی مەالکان لە جاران چڕتر و پڕترە. 

کردبووە   پشتی  ئەوان،  هاندانی  بە  و  بەستبوو  تورکیا  بە  پشتی  کە  تایبەتەش  الیەنە  ئەو 
ڕابردوو   مانگی  ڕووداوەکانی  لە  باشی  دەرسێکی  دەبێ  ڕۆژئاوا،  و  باکوور  کوردەکانی 

انێت کە تاقە ڕێگەیەک بۆ سەرکەوتنی سیاسەتەکانی مابێت ڕێکخستنی نێوماڵی  وەرگرتبێت و بز
و  باکوور  ڕێکخراوەکوردییەکانی  لەگەڵ  هاوبەشییە  و  هاوکاری  و  باشوور  لە  کوردە 

 ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا. 
هەڵەیەکی گەورەیە لێرە بەدواوەش دووبەرەکی نێوان زلحزبەکانی باشوور ببێتە هۆی ڕاکێشانی  

دەبێ حزبەکانی   بەدواوە  لێرە  ئامانج  باشووردا.  حزبی  ئەو  یان  ئەم  دوای  بە  ڕۆژهەاڵت 
بنیاتنانەوەی کۆنگرەی   ئێستا کاتی پێک هێنانی بەرە و  یەکگرتنی کورد بێت، نەک هیچیتر. 

 نەتەوایەتی کوردە. 
 

   ٢٠17/ 11/ ٨چوارشەممە،  
 تانکەر ژەهراوی ئێران بۆ ناو کوردستان  4٠

پشتی پەردەی دۆسیەکەی هاوژین  کۆسااڵن عەبدولمەجید )وتاری "بە گوێرەی نووسینی کاک  
 بینراوە،  ٢٠17/ ٨/11ماڵپەڕی ڕووداو(، کە ڕۆژی   ساالر و غالب محەممەد"،

لە کۆمپانیایەک  مانگی  "خاوەن  نزیکەی  -5کۆتایی  ئەمساڵدا  سووتەمەنی  4٠ی  لە    تانکەر 
سلێمانی کرد... سەر پارێزگای  هاوردەی  باشماخەوە  ئێرانی  دەروازەی  جەمی ئوتۆمۆبیلەکان 

 دەرکەت ئەو بەنزینە ژەهراویە وبوون... پاش دوبارە پشکنینەوەیان لەالیەن لیژنەیەکی پسپۆڕ 
...  .مەترسی بۆ سەر ژیانی هاوواڵتیان دروستدەکات بەتایبەت توشبوون بە نەخۆشی شێرپەنجە

گومرگی سلێمانی ئەم تانکەرانەی دەستگیرکرد و پێش ئەمانیش بە چەند رۆژێک سێ تانکەری  
دیکە دەستگیرکرابون كە تاوەکو ئێستاش ئازاد نەکراون... دەبێت هاوواڵتیان بزانن خاوەن 
کۆمپانیاکە ژەهری هێناوە نەک بەنزین ... بەڕێوەبەری گومرگ بەشێک لە ڕاستیەکان دەشارێتەوە  

کردووە کە   جێگری سەرۆکی حکومەتەو بەنزینە چۆن هاوردەکراوە و کێ فشاری لە  کە ئ
حکومەتی    کە  بدرکێنێ  راستیانە  ئەو  لەچاوپێکەوتنەکانیدا   دەبێت   بەزوترین کات ئازاد بکرێن،

کە خاوەنی    ئێران ئەو ژەهرەی رەوانە کردووە و کەسێکی پلە بەرزی سوپای پاسدارانی لەپشتە
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کەیدا دەڵێت ئەو بەنزینە هی ئەو نییە هی کەسێکی ئێرانییە بەاڵم بەناوی  کۆمپانیاکە لە وتە
...ئەو کەسە تاوانێکی ئەنجامداوە کە ژیانی هەموومانی خستووەتە مەترسییەوە  .ئەوەوە هێنراوە

... دەبێت .و ئەبێت هەموومان بە بەڕێوەبەری گومرگەوە سکااڵ دژی خاوەن کۆمپانیاکە بکەین
بەرپرسە سەربازییەکەی مرگ ئاماژە بەو پەیوەندیە تەلەفۆنیە بدات کە  بەڕێز بەڕێوەبەری گو

... لە کۆتاییدا کێ بەرپرسە؟ هەر بەجدی  .ئێران پێی راگەیاندووە سلێمانی پارێزگایەکی ئێرانە
 حاکم و خاوەنی ئەم شارە کێیە؟ خۆمانین یان واڵتانی دراوسێ؟

 
 9/11/٢٠17پینج شەممە،  

 تیرۆر 
بەگوێرەی هەواڵی ماڵپەڕی فارسی 'اخبار روز'، ئێوارەی دوێنێ هەڵسووڕاوێکی مافی مرۆڤی  
بە  ناسراو  نیسی  ئەحمەد  ناوی  کراوە. کووژراو  تیرۆر  هۆلەندا  واڵتی  لە  ئەهوازی  عەرەبی 
ئەحمەد مەوال بە گولـلەی ڕاستەوخۆی تاوانبارێک کووژراوە کە بنەماڵەی کەسی کووژراو 

بێت. ناوبراو ئەندامی بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی    وی کۆماری ئیسالمیی ئێراننێرراالیان وایە  
دا بەشێک لە ڕێبەرانی کووژران و ئەوانیتر ئاوارەی دەرەوەی   1999ئەلئەحواز بووە کە لە ساڵی  

 واڵت بوون. 
وێدەچێت دەزگای تیرۆری کۆماری مەالکان دژ بە ناحەزانی ڕژیم، کە چەندساڵێک بوو لە  

ئەندامانی    واڵتانی سەر  لە  زانیارییان  جاسووسەکانیان  تەنیا  و  کەوتبوو  کار  لە  ڕۆژئاوایی 
ئوپۆزیسیۆن کۆدەکردەوە، لەم هەل ومەرجەدا سەرلەنوێ کەوتبێتەوە گەڕ. ئەوان کەڵک لە 

ئاڵۆزییەکانی بارودۆخی ئوروپا و ئەمریکای دوای هاتنە سەرکاری ترامپ و چوونە دەرەوەی  
ئوروپا وەردەگرن بۆ ئەوەی سیاسەتی جەهەننەمیی تیرۆری ناحەزان زیندوو    بریتانیا لە یەکیەتی

بکەنەوە. لە ڕاستیشدا بۆ پاراستنی "بەرجام" کێ هەیە دژ بە مەالکان بوەستێت؟ بۆ مەگەر لە  
 عیراق و سووریا و لوبنان وەستاون!  

 
 11/٢٠17/ 11شەممە،    4٢بەشی  

و   ڕۆژهەاڵت  بوومەلەرزەی  وا  بوو،  کەم  کوردستان  باشووری  سیاسی  بارودۆخی  خەمی 
باشووریشی هاتە سەر. هەواڵەکان دۆخی گەلێک خراپی ناوچەکە دەردەخەن بە ژمارەیەکی  
زۆری کووژراو و بریندار و ئاوارە و ماڵوێرانەوە. حکوومەتی ئێران لە جیاتی ناردنی خێرای  

تارانی گوتووە مانشێتی ڕۆژێک دوای بوومەلەرزە بە کوردی بنووسن!    یارمەتی، بە ڕۆژنامەکانی
 ٢٠٠٠چادر و پەتوو نانێرن هیچ، خەڵکەکەشیان کردۆتە چەتە و دەڵێن گوایە و 'راهزنان'   
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چادر کێ دەتوانێ بیدزێت ئەویش    ٢٠٠٠چادر و پەتووی یارمەتییان دزیوە! خوا بتانگرێت،  
ەویش لە بارودۆخی ئێستادا؟ هەمووکەس دەزانێ دز و  لەو جادە قەرەباڵغانەی ناوچەکە و ئ

پشت  لە  خۆتانی  دەزڕێنن کە  ماڵوێرانەش  خەڵکە  ئەو  ناوی  خۆتانن،  هەر  راهزن  و  چەتە 
 بشارنەوە.

ئەوەی جێگەی خۆشحاڵییە دڵسۆزی و هاودەردی و یارمەتی بێدرێغی گەلەکەمانە. بە گوێرەی 
کوردس ناوچەکانی  هەموو  لە  زۆر  خەڵکێکی  و  هەواڵ،  چوون  لێقەوماوانەوە  هانای  بە  تان 

بە   ناوچەکەدا،  تاران و  لە  بەرپرسانی حکوومەت  بێ ویژدانیی  لەبەرانبەر کەم تەرخەمی و 
 هەموو شێوەیەک خۆبەخشی و فیداکارییان کردووە. دەستی هەموو الیەکیان خۆش بێت.

تی خەڵکەکەمان  کوردانی دانیشتووی دەرەوەش دەبێ لەو مەسەلەیەدا بە هەموو تواناوە یارمە
 بدەن، بە تایبەت لە ڕێگەی کۆکردنەوەی پارە و ناردنەوەیان بەکەسانی جێ متمانە و دڵسۆزدا. 

بەتایبەت  و  خەڵکەکەی  کە  بکرێت  لەبیر  کوردستانیش  باشووری  نابێ  ناوەدا  لەم 
حکوومەتەکەی بەهۆی زیانی بەنداوی دەربەنیخانەوە تووشی زیانی زۆر هاتوون لە کاتێکدا 

حەشدی شەعبی بوەستێت ە  ارە لەدەست حکوومەتی ناوەندیدایە و ئەوانیش تا ب-پ  بودجە و
 بە بەنداو و مەنداوی نادەن!

 
 ٢٠17/ 11/ 14سێ شەممە،  

حکوومەتی هەرێم لەژێر گوشاری زۆری عیراق و واڵتانی دەرەوەدا ڕایگەیاند کە ڕێز لە 
یەک مافی جیابوونەوەی  بۆچوونی دادگای فێدراڵی عیراق دەگرێت کە گوتبووی هیچ پێکهاتە

ڕابردوو   مانگی  گشتپرسییەکەی  ئەنجامی  کردنی  دەرخۆنە  بە  دیزە  ڕوونی،  بە  ئەوە  نییە. 
سەبارەت بە سەربەخۆییە. من ئاگاداری وردەکاریی ڕاگەیاندنەکەی حکوومەتی هەرێم نیم  
بەجێ   دەست  عەبادی  و  بووبێت  نەیارەکان  الیەنە  ڕەزامەندیی  جێگەی  وێدەچێت  بەاڵم 

یەتی ئەوە بە واتای کۆتایی هاتن بە گشتپرسییەکەیە. ئەگەر ئەوە ڕوویدابێت کە دڵنیام  گوتوو
ڕوویداوە، بۆ من جێگەی داخێکی زۆرە بەاڵم وێدەچێت حکوومەت بۆ کردنەوەی دەرگای  
وتووێژ لەگەڵ بەغدا، هیچ چارێکی دیکەی نەبووبێت. دیارە نە حکوومەتی هەرێم و نەهیچ 

%ی گەلەکەمان، هەڵوەشێنێتەوە، 9٠گشتپرسییەکە، وەک ئیرادەی    کەس و دەزگایەک ناتوانێ
 بەاڵم هیچ نەبێت بۆ ئێستا و داهاتوویەکی نزیک ئەو خەونە تەعبیری پەیدا نەکردووە. 

 
 ٢٠17/ 11/ 15چوارشەممە،  
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هەواڵی یەکگرتنی سوپای تورکیا و ئێران بۆ لێدانی کوردەکانی باکوور لە قەندیل ڕادەگات.  
ئەو   کورد  باشووری کێشەی  پەالماردانی  لە  وەک  و  خستووە  یەک  دژبەیەکەی  هێزە  دوو 

کوردستاندا بینیمان، خەریکن لەو بوارەشدا کاری هاوبەشی سوپایی دەکەن. شەڕی قەندیل  
زۆر خوێناوی دەبێت. دڵنیام واڵتانی ڕۆژئاواش دژیان ناوەستن خۆ ئەگەر یارمەتیشیان نەدەن!  

یکەی سووریادا، ماری بە دەستی یەپەگە گرت و چەشنە ئەمریکا لە ڕەققە و لە زۆر شوێنی س
هاوکارییەکی کردن، بەاڵم هیچ هۆکارێکی مەنتیقی نییە دواتر پشتی ئەوانیش وەک باشوور 
بەرنەدات. ئەخالقی سیاسیی واڵتانی ڕۆژئاوا بە تایبەت دوای هاتنە سەرکاری تڕامپ لەوپەڕی  

ژئاوا و باکوور زیاتر لە بەشەکانی دیکەبێت نزمیدایە. هیوادارم هۆشیاری و لێزانی کوردی ڕۆ 
و پێش بینی ئەو ڕۆژەیان کردبێت. گەرچی هەل و مەرج لە ناوچەکە گەلێک ئاڵۆزە و ڕۆژانە  
لە گۆڕاندایە.؛ پێش بینی کردنی داهاتووی ڕووداوە سیاسییەکان لەو کەش و هەوا نالەبارەدا  

پڕەنسیبێکی ئەخال نە ترامپ  نە ئەردۆغان و  نییە.  بتوانی حیسابەکەتیان  هاسان  نییە کە  قییان 
 لەسەر دابنێیت. 

 
 ٢٠17/ 11/ 16پێنج شەممە،  

عێراق خوێندنەوەی   پەرلەمانی  لە  باری کەسایەتی"  "یاسای  لە چەند هەفتەی دادێدا  بڕیارە 
سااڵنەوە دادەبەزێت   1٨دووهەمی بۆ بکرێت. بەگوێرەی یاساکە، تەمەنی بەشوودانی کچان لە  

ئەو    9بۆ   لە  ساڵ!  دواکەوتوویی  ئێراندا  لەالکانی  سایەی  ژێر  لە  ترسناکە.  گەلێک  هەواڵە 
ناوچەکەدا برەوی زۆری سەندووە. مەالکانی ئێران ئەوەی لە ئێران بۆیان نەکرابێت، بە عێراقی 
گوێ لەمستی خۆیانی دەکەن و دیارە بۆ باڵوکردنەوەی ئەو ئیرتیجاعە لە سووریا و لوبنانیش  

ی شیعەی ئامانجی مەالی قوم و مەشهەد زبڵدانێکی کۆمەاڵیەتی دەبێت  کاریان کردووە. هیالل 
 کە بۆگەن و بۆساری دەگاتە الی خوداکەشیان.

  
 ٢٠17/ 11/ ٢٠دووشەممە،    43بەشی  

ڕۆژ پێش ئێستا کۆبوونەوەیەک لە نێوان دوو حزبی سەرەکی کوردی ڕۆژهەاڵت و سێ     دوو
ئاڵمانیا بەڕێوە چووە و لە کۆتاییدا بڕیارنامەیەک  چەند حزبێکی بچووکی ئێرانی لە شاری کۆڵنی  

دیمەکراتی   حزبی  دەکەم  هەست  دەنوێنێت.  سەمەرە  من  بۆ  ناوەرۆکەکەی  کە  دەرکراوە 
هەل   کارتێکەریی  لەژێر  ئێران  زەحمەتکێشانی  شۆڕگێڕی  کۆمەڵەی  و  )حدک(  کوردستان 

ه لە  دەستیان  کوتووپڕ  کوردستاندا،  باشووری  لە  سیاسی  خراپی  و ومەرجی  بنەما  ەندێک 
 پڕەنسیبی پێشووی خۆیان هەڵگرتبێت و بە یەکجاری بۆ ئێرانییەکانیان دانەواندبێت.
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بە گوێرەی ناوەرۆکی بڕیارنامەکە، ئەسڵی گرنگی جیهانی "چارەی خۆ نووسین" لە گەالنی  
" ئێرانی لە جێ دانراوە. هەروەها زمانی فارسی وەک  تمامیت ارضیئێران ئەستێنراوەتەوە و "

" پەسند کراوە زمانە نەتەوەییەکان کراونەتە ناوچەیی و خراونەتە  نی ڕەسمی سەرانسەریزما"
تا ڕادەیەک سەیرتر، دروشمی   لەوانەش  فارسییەوە.  "خەباتی دێمۆکراتیکی  پەراوێزی زمانی 

لە کۆماری ئیسالمی " بۆتە بەرنامەی ڕێگای دواڕۆژی   ئاشتیخوازانەشارستانیانە بۆ تێپەڕینی  
ب و  دواوە.  خەباتیان  دراوەتە  چەکدارانە  خەباتی  ئاشکرا  نووسراوەی  ە  لە  هەواڵەم  ئەو  من 

بەو  باوەڕ  هەبوو  وا  نەبیستایە  لەوم  ئەگەر  و  چاوپێکەوت  خۆمدا  خۆشەویستی  برادەرێکی 
 گۆڕانکارییە کوتووپڕانە نەکەم.   

یەوە،  ئێستا گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆتە تۆپێکی یاری بەدەست حزبە سیاسییەکان
دەنا دوای دەیان ساڵ خەبات لە پێناو خودموختاریدا، چۆن ئەو حزبانە توانیان بە بڕیارێکی  
سەرکاغەز چەندساڵێک پێش ئێستا ئەو دروشمە سەرەکییە لەمێژینەیە بگۆڕن و فێدڕالیزمی لە  
جێ دابنێن کە لە بارودۆخی دیکتاتۆریەتی ڕەگ داکوتاوی ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا خەونێکی بێ 

یان ئێستا چۆن جێگری "تمامیت ارضی"یان بۆ سەربەخۆیی دۆزیوەتەوە  .یر نەبێت چ نییەتەعب
خەباتی  گاوگەردوونی  کردۆتە  ساڵەیان  هەموو  ئەو  چەکدارانەی  خەباتی  خشکە،  بە  و 
دیموکراتیکی ئاشتیخوازانە! من خۆم الیەنگری خەباتی چەکدارانە نەبووم و نیم، بەاڵم ئایا 

ئە البردنی  بۆ  و  حزبەکان  الیەنگران  النیکەم  یان  خەڵک،  بە  پرسیان  سەرەکییە  دروشمە  و 
 پێشمەرگەکانی خۆیان کرد؟ 

چارەنووسی گەلەکەمان بە نووکی قەڵەمی حزبەکانەوە بەستراوە، کە بە هاسانی دەگەڕێت و  
 دەگۆڕێت! 

 
 ٢٠17/ 11/ ٢٢چوار شەممە،  

ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دوژمنایەتی ئەمریکا و ڕۆژئاوا لەگەڵ کەیانی هەرێمی کوردستان ئاشکراتر  
دەبێت. وتەبێژی وەزاڕەتی دەرەوەی ئەمریکا وەک وەاڵمێک بۆ داواکاریی سەرەک وەزیرانی  
بەغدادا وەک  نێوان هەولێر و  نازانین لە وتووێژەکانی  پێویستی  بە  ئێمە  هەرێم، گوتوویەتی 

پەیوەندی    الیەنی سێهەم واتای ڕوونی قسەکە ئەوەیە وتووێژی گورگ ومەڕ  بین؛  بەشدار 
بەخۆیانەوە هەیە! هەر ئەمڕۆش باڵوێزی ئەمریکا لە عێراق لەگەڵ ئااڵ تاڵەبانیدا کۆبۆتەوە کە  
هاودەستی عەبادی و یەکەم نەیاری حکوومەتی هەرێمە لە بەغدا. تەنانەت عەبادی ئیجازەی  

یای نەداوە سەردانی هەولێر بکات. عەبادی بڕیاری کش و ماتی بە وەزیری دەرەوەی ئاڵمان
 حکوومەتی هەرێمی داوە و ئەمریکاش وێدەچێت بەوە ڕازی بێت. 
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ئەنجامەکانی   هەڵوەشاندنەوەی  بە  سەبارەت  فێدڕاڵی"  بااڵی  "دادگای  بڕیاری  پەسندی 
بتوانێ دەبوایە  هەرێمەوە،  حکوومەتی  الیەن  لە  ڕابردوو  مانگی  دەرگای   گشتپرسییەکەی 

وتووێژەکان بکاتەوە؛ بەاڵم داواکارییەکانی ئەمڕۆی دەفتەری عەبادی بۆ دەست بەسەرداگرتنی 
"دۆسیەی ئەمنی" و "نەوت" وەک بنەما بۆ دەسپێکی وتووێژەکان، ئەوەمان پێدەڵێت کە بەغدا  

انی بە پشتیوانی ئەمریکا و دیارە ئێران و تورکیا، هەنگاو بە هەنگاو لە سڕینەوەی دەسەاڵتەک
هەرێم و تواندنەوەی ناوی حکوومەتی هەرێم نزیک دەبێتەوە و هەر داواکارییەکی لە الیەن  

 هەولێرەوە پەسند دەکرێت دەست بەجێ دوانی دیکەی دەخاتە بەردەم.
خۆ ئەگەر وتووێژێکیش بێتە ئاراوە، دۆخی خراپی ئابووری و نەبوونی یەکیەتی و یەکدەنگی  

رددا کاری وای کردووە کە حکوومەتی هەرێم الیەنێکی لە ناو حزبە دەسەاڵتدارەکانی کو
الواز بێت و نەتوانێت دەسکەوتی هەبێت. خەڵکەکەشمان ماندوون و لە شەڕە دەندووکەی  
نەوشێروان( لە دەسەاڵتدا   بارزانی و  "ئۆڵد گاردەکان" )تاڵەبانی،  بێزارن.  سلێمانی و هەولێر 

نەیانتوانیوە   نوێش  دەسەاڵتدارانی  بەاڵم  خۆیان  نەماون  ناو  کێشەکانی  چارەسەری  کلیلی 
بدۆزنەوە. گۆڕان کە دەبوایە لەو ناوەدا ئاڵترناتیڤێک بوایەت، لە هەموان سەرلێشێواوتر و بێ  
بەرنامەترە. هەر ڕۆژەی بڕیارێکی نوێ دەردەکات کە هیچکام دەرگایەکی داخراو ناکەنەوە 

ئە درێژەی  ناڕووشێنن.  گرفتەکانیش  سەرەوەی  توێژی  تەنانەت  بگاتە  و  دەتوانێ  حاڵەتە،  و 
ماندوویی زیاتری خەڵک، هەرەسی تەواوی ئابووری، و تەنانەت فەشەل هێنانی حکوومەتی 

 هەرێم.  
و  هەڵێننەوە  ڕیزەکانیان  یەکگرتوویی  بەرەو  جیددی  هەنگاوی  حزبەکان  دەسەاڵتدارانی  با 

 دەست لە دژایەتیکردنی یەکتر هەڵبگرن. 
 

 ٢٠17/ 11/ ٢3پێنج شەممە،  
 ڵیادی مەرگی کاکم بوو و ئەمڕۆ جەژنی لە دایکبوونی کچەکەمە.  دوێنی سا

بە یەکەمیان  بەداخەوە زیاتر  تاڵ و شیرین. ژیانی کورد  بریتییە لە کۆمەڵێ ڕووداوی  ژیان 
ئاخنراوە و تەنیا لەهەندێک دەرفەتدا شیرینی دەبێتە جێگری تاڵییەکان. ئێمە تەنانەت لە ژیانی  

ییەکی بەردەوام ببینین بێ ئەوەی ناخۆشیەکی کۆمەاڵیەتی  شەخسیشدا ناتوانین چێژ لە خۆش
 دەست بەجێ بەربینگمان پێبگرێت و تامە شیرینەکەمان لە دەمدا نەهێڵێت. 

من ئەگەر داخی کاکیشم فەرامۆش بکەم، چ جەژنێک دەتوانم بۆ کچەکەم بگرم کاتێ ئەوە 
ست بوومەلەرزەی هەل ومەرجی ژیانی خەڵکی سەرپێڵ و هەورامان و کرماشان بێت بە دە

بە   بێت  باشوور  خەڵکی  ژیانی  ئەوەش  و  ئێرانەوە  بێدادی حکوومەتی  و  زوڵم  و  سروشت 
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دەست عەبادی و ترامپەوە؟ خۆ ئەگەر بارودۆخی باکوور و ڕۆژئاواش لە چەند مانگی دواتردا  
لەوان خراپتری لێ نەیەت! وا ئەردۆغان و ڕۆحانی و پۆتین و ئەسەد کۆبوونەوەیان کردووە  

لە بڕیارێک دەکەن لەمەڕ داهاتووی سووریا، ئەو شوێنەی کە  و شا د وکەیف خۆش باس 
 بست بە بستی بە خوێنی کیژ و کوڕانی کورد ئازاد کرا و وا ئێستا دەدرێتەوە دەست ئەسەد. 
بەستراومەتەوە و هەر   نادیارانە  بەو زنجیرە  لێم، من  ببوورن  کاکەگیان، جوان گیان، تکایە 

 ک و باوکێکی ئاسایی بم بۆتان. خۆشم دەوێن!  ئەوانەش ناهێڵن برایە
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 توندوتیژی و دەستدرێژی لە باشوری کوردستان

 -لێکۆڵینەوەیەک-
 
 

 سەرەتا 
 

هەواڵی سەبارەت بە دەستدرێژی کردنە    17٨، هەڵسەنگاندنی  دەیخوێننەوەئەوەی لێرەدا 
کەرامەتی   و  ماڵ  گیان،  سەر  ماوەیەکی  بۆ  لە  کوردستان  باشووری    13هاواڵتیانی 

دا. ئامانجی دەستدرێژییەکان ژن و پیاو و منداڵی  ٢7/5/٢٠19  و 1/5/٢٠1٨ی نێوان  مانگە
نێرینە و مێیینە بوون. بکەری بەشێک لە تاوانەکان کەس وکاری نزیک و دوور وەک  

، بەشێکی  بوون  ییەکانباوک، کوڕ، هاوسەر، خوشک و برا و مام و برازا و ئامۆزای قوربان 
تر دۆست و برادەر، هاوڕێ، هاوکار و شەریکی کەسب وکار، بەشێکیش خەڵکانی  

بە پیاو و ژن و پێشمەرگە و کرێکار و شۆفیڕ و    ،بێگانە و تاکی ئاسایی ناو کۆمەڵگا
تاوانبارەکان   لە  قاچاخچییەوە. هەندێک  و  و دز  دەرمانخۆر  بازرگان و دووکاندار و 

جن  قیزەوەنەکە دەستدرێژیکاری  کارە  دوای  شوێنەگومکێ،  بۆ  کە  بوون  ، یانسی 
قوربانییانی خۆیان کوشتوون. هۆکار و پاڵنەری تاوانەکان بە گشتی کێشە و دەمەقاڵەی  
تاکەکەسی، شەڕی ناوماڵ، دڵ پیسیی پیاوان، تۆڵەسەندنەوە، ڕقەبەرایەتی، ئیرەیی کردن،  

ەندێک دیاردەی دیکەی هاوشێوە  سێکس و القە کردن، ڕووتاندنەوە، تەڵەکەی پارە و ه 
 بوون.   

بۆ ئەم بابەتە، توێژینەوەی مەیدانی نەکراوە و ڕاستەوخۆ لەگەڵ قوربانی یان  
دەستدرێژیکاران وتوێژ بەڕێوە نەچووە. سەرچاوەی کارەکە هەواڵی ڕاگەیێنراوی سەر  

مێدیا بووە. هەوڵدراوە بە یارمەتی ئەو هەواڵە ڕاگەیەنراوانە، توێکڵی کێشە  
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سییەکانی کۆمەڵگا  البدرێت و بە گوێرەی توانا کاکڵی ڕاستەقینەی الیەنی ڕەشی  سیا
ڕاستەقینەیەکی تاڵ، کە   -کۆمەاڵیەتی لە کوردستانی ئەمڕۆدا بخرێتە بەرچاو  ژیانی

بە هۆی ڕووداوە سیاسییە یەک لەدوای یەکەکانی ئەم چەندساڵەی دواییەوە، وەک  
کەرکووک و خانەقین و ناوچە  هێرشی تاوانبارانی داعش و لەدەستچوونی 

داگیرکراوەکانیتر، بە شاراوەیی و لە ژێر پەردەدا ماوەتەوە و بە داخەوە سەرنجی  
 خەڵکی کەمتر بەرەو خۆی ڕاکێشاوە.  

ناخی   بچێتە  ئامار و ژمارەی ڕاگەیێنراوەوە ویستوویەتی  نووسەر لە ڕێگەی هەندێک 
لە ئەندامانی بخاتە ڕوو، بەو  کۆمەڵگای کوردەوە و پیسی و چەپەڵیی کردەوەی بەشێک  

ئامانجەی کە ناسینی نەخۆشییەکان یارمەتی چارەسەرکردنیان بدات و بەرگر بێت لە  
لە   کەم  بەشێکی  هی  یاساشکاندنانە  و  سەرپێچی  ئەو  ئاشکرایە  بوونەوەیان.  دووپات 
ئەندامانی کۆمەڵگایە و کوردستانیش، وەک پاشماوەی جیهان، بریتییە لە زۆرینەیەک کە  

اوی یاسا و پەیڕەوە کۆمەاڵیەتییەکان دەکەن و بە شانازی و سەرفرازییەوە دەژین، ڕەچ
بۆ   یان  شەخسی  بەرژەوەندیی  بۆ  کە  تاوانکەر  و  هەڵەکار  کەمینەیەکی  لەگەڵ 

 هەوەسبازی، پەرژینە یاساییەکان دەشکێنن و مافی تاک و کۆمەڵ پێشێل دەکەن.  
کوردستان  با پارچەیەکی  لە  لێکۆڵینەوەکە  بەاڵم  وەکوو  بەڕێوەبراوە،  باشوور،  واتە   ،

سەرەڕای   و  کراون  سەیر  چاوە  ئەو  هەمان  بە  واڵتیش  دیکەی  پارچەکانی  کوردی 
هەندێک جیاوازی کە بە شێوەی سروشتی لە نێوان دانیشتوانی ئەم شار و ئەو شار، یان  
وەک   پاڵنەرەکان  و  بیر  و  هەست  و  ڕۆح  هەیە،  کوردستاندا  بەشی  ئەو  و  بەش  ئەم 

زۆر هۆکاری   و  کەم  خاکەکەشمان  دیکەی  بەشەکانی  لە  تاوان،  بەڕێوەچوونی 
بە   سایکۆلۆجییەکانی کۆمەڵگاکانیش  تایبەتمەندییە  و  سەیر کراون  یەکتر  هاوشێوەی 
باشووری   لە  ئەوەی  تەعبیرە،  بەم  زانراون.  یەکتر  وێچووی  بە  جیاوازییەوە  هەندێک 

ەکانی دیکەی کوردستانیش  کوردستان ڕوویداوە، دەکرێ وەک ئاوێنەی بااڵنوێنی بەش
سەیر بکرێت. ڕاستەقینەی ژیان ئەوەیە کە کوردی هەموو پارچەکانی کوردستان، وەک  
نەست و خوو و خدەی   شاخاوییەکان، گەلێک هەست و  ناوچە  نیشتەجێی  خەڵکانی 
هاوشێوەی یەکتریان هەیە و بەشێک لەو ڕۆحە هاوبەشانە ئەگەر توانیبێتیان لە پارچەیەکی  

هەمان    خاکەکەماندا  دیکەشدا  پارچەکانی  لە  دەکرێت  بکەن،  خۆش  تاوان  ئاگری 
بینیبێت، مەگەر شێوازی ژیان لە ژێر دەستی داگیرکەری خاک و هەبوونی   دەوریان 



 توندوتیژی و دەستدرێژی لە باشووری کوردستان  371
  

 

 

یاسای قورس و قایم لە پارچەیەکی تایبەتدا لە بەڕێوەبردنی تاوانەکان بەرگر بووبێت  
 چەشنە جیاوازییەکی دروست کردبێت.   شو ئەو

بارودۆخی ئێستادا، تاقە بەشێکی کوردستان کە تێیدا ئازادیی ڕادەربڕین و ڕاگەیاندن  لە  
ڕادەیەک تا  باڵوکردنەوە  و  نووسین  زۆرو  ئەو    ی  هەواڵی  و  بێت  مسۆگەر  بۆ کورد 

چەشنە ڕووداوانە بە بێ فیلتەری دەزگا سانسۆرچییە ئەمنییەکان، لە چاپەمەنی و ڕادیۆ  
ب  ببنەوە،  باڵو  تەلەفزیۆندا  کە  و  گەورەیە  دەسکەوتێکی  ئەوە  و  کوردستانە  اشووری 

بۆ   پێویست  ماتڕیاڵی  و  هۆکارەکان  و  بنەما  لە  لێکۆڵینەوە  کاری  دەداتە  دەرەتان 
چوارچێوەی  لە  نایەوێت  نووسەر  دیارە  دەکات.  دەستەبەر  کۆمەاڵیەتی  توێژینەوەی 

هۆک سەر  ناچێتە  بۆیەش  هەر  و  دەرەوە  بچێتە  لێکۆڵینەوەکە  ئەو  بەربەستکراوی  اری 
ئازادییە ڕێژەییەی وا لە باشووری واڵتدا هەیە. دەنا جێگەی خۆی دەبوو لە دیاردەی  
دووبەرەکی و شەڕی ساردی نێوان حزبەکان، وەک دابینکەری ئەو ئازادییە بکۆڵێتەوە  
لە   هەڵقواڵو  ڕاستیدا  لە  دەبینرێت،  باشوور  لە  چاپەمەنی  ئازادییەکی  ئەگەر  بڵێت  و 

ەڵگا و حزبە سیاسییەکان نییە، بەڵکوو دەرئەنجامی هەمان شەڕی  دیموکراسیەتی ناو کۆم 
   34ساردی نێوان الیەنەکانی دەسەاڵتە. 

ڕاکێشانی   لێکۆڵینەوەیە  ئەم  بەرهەمهێنانی  لە  ئامانج  گوترا،  وەک  بێت،  هەرچۆنێک 
ڕاستییە   ئەو  بەرەو  بەرپرسی کۆمەڵگایە  ئەندامانی  سەرنجی کۆمەاڵنی گەل هەروەها 

بکەونە  تااڵنە و وریاک بۆ ئەوەی  پێوەندیدارەکانی حکوومیشە  ردنەوەی دام و دەزگا 
بە سزاگەیاندنی  بیری   دۆزینەوەی ڕێکاری بەرگریکردن لە تاوان نەک شوێنکەوتن و 

. هەوڵدان بۆ چارەسەری ئەو ناتەواوییانە و دەرمانکردنی نەخۆشییە  بە تەنیا  تاوانکاران
دانی تاوان، دەتوانێ بەرگر بێت لە  کۆمەاڵیەتییەکان وەک هۆکاری سەرەکیی سەرهەڵ

بەڕێوەچوونی بەشێکی زۆری سەرپێچی و پێشێلکاریی یاسا لە ئێستا و دواڕۆژیشدا. بەم  
 

سەرەڕای هەبوونی هەموو کەرەسەیەکی پڕوپاگەندە وەک   نحزبە ئیسالمییەکاالی کەم بەشێک لە      34
تەلەفیزیۆن و ڕادیۆ و ڕۆژنامە و سایتی ئینتەرنێتی، زیاتر لە منبەری مزگەوتەکان کەڵک وەردەگرن و  

کە حکوومەتی هەرێم بە گەورەترین دوژمنی خۆیان    نهە  کرێکار ئێستا دەیان کەسی هاوشێوەی مەال  
و ئەردۆغان و قاسمی سولەیمانی و ئەو سیستەمە سیاسییانەی وا ئەوان نوێنەرایەتی دەکەن، بە ئامانجێک  
دەزانن کە بۆ دامەزراندنی دەبێ بە سەر خۆڵەمێشی حکوومەتی خاپوورکراوی هەرێمی کوردستاندا  

 هەنگاو هەڵێنن. 
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کارە، واهەیە بتوانرێت تا ڕادەیەکی زۆر پێش بە پەرەسەندنی تاوانەکان و تەشەنەکردنی  
بگیرێت.   کۆمەڵگا  ناخی  بۆ  دۆزینزیاتریان  لەبیری  تەندروست  ەوەی  کۆمەڵگایەکی 

ە شێوەیەکی مرۆڤانە دەبێت، نەک بە تۆڵە  دا بڕێگای چارەسەری نەخۆشییە کۆمەاڵیەتییان 
 .  سەندنەوە و قەساس و ئیعدام

ئیعدامی تاکەکەس بە درێژایی سەدە و هەزارە، لە هیچ کۆمەڵگایەکدا نەیتوانیوە ببێتە  
پێ بە  تاوان.  و  سەرپێچی  بەڕێوەبردنی  لە  خەڵک  دوورکەوتنەوەی  بۆ  چەوانە،  هۆکار 

ئەرکی گەورەی حکوومەتی کوردی لەوپێوەندییەدا دەبێ هەوڵدان بێت بۆ نەهێشتنی  
حوکمی ئیعدام لە هەرێم و تەنانەت لە سەرانسەری عیراق، کە بمانەوێت و نەمانەوێت  

 یاسا بنەڕيتی و گشتییەکانی ئەو، هەرێمی کوردستانیش دەگرنەوە.  
ر لە گەندەڵیی و خزم خزمێنی دادوەری، لە بەرانبەردا، سیستەمی پاک و شەفاف و دوو

هەروەها دابین کردنی خزمەتگوزاریی مرۆڤانە و ئەمڕۆیی لە ناو زیندانەکانی کوردستان  
لە دووپات کردنەوەی تاوان دوای    و هەوڵدان بۆ دوورخستنەوەی تاوانبارانی زیندانی

بوون، سزادانی  35ئازاد  لە  گرنگە  ببرێن.  بەڕێوە  دەبێ  کە  ئەرکانەن  تاوانباردا    ئەو 
و   کینە  و  ڕق  نەک  بێت  ئامانج  تاوانکردنەکە  هۆکارەکانی  یان  هۆکار  چارەسەری 

نەوەی دواڕۆژی کۆمەڵگا کینە و  خواستی   نەریتی. دەرمانی دەردی  تۆڵەسەندنەوەی 
تۆڵە سەندنەوە نییە بەڵکوو لێزانی و دوور بینییەکی پسپۆڕانەی دەروونناسانەیە بۆ بنیاتنانی  

ووندروست و دواڕۆژێکی بە متمانە، کە نەوەکانی داهاتوو تێیدا بە  کۆمەڵگایەکی دەر 
 ئاسوودەیی و ئازادی بژین و بە بێ ترس و ئەندێش کۆمەڵگا و واڵت بەرەوپێش بەرن.  
بەشێک لە کێشە سیاسییەکانی دواڕۆژی   ئەو دووربینییە، تەنانەت دەتوانێ چارەسەری 

رکانی ئەمڕۆ لە یەکتریش بێت، ئەو  کوردستان و نزیک کردنەوەی پارتە سیاسییە ڕکەبە
کێشە و گرفتانەی کە بەداخەوە هەرێمی کوردستانیان گەیاندۆتە لێواری دوو ئیدارەیی  

و بە ناسۆر خستنی برینە    1964و فەوتان، بە درێژەپێدانی شەڕی ساردی دوای ساڵی  
میهرەبانی   دەستێکی  و  مەڵحەمێک  بە  پێویستی  بەڵکوو  نابێت  چارەسەر  کۆنەکان 

لە  ساڕێ پڕ  سەالمەتی  کۆمەڵگایەکی  و  بکات  دەرمان  کۆن  برینی  بتوانێ  کە  ژکارە 

 
% ی بەندیخانەکان لە عیراق، شیاو نین بۆ 74رۆکی تۆڕی دادپەروەری بۆ بەندییەکان دەڵێ "سە   35

   :ی سایتی شەن ئێکسپرێس  1٢/٢٠17/ ٢٨هەواڵی ڕۆژی  " زیندانیەکان.
http://www.shanpress.com/Default.aspx 
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نەک   بێت  سەروەر  یاسا  تەنیا  تێیدا  کە  بهێڵێت  بەجێ  دواڕۆژ  نەوەی  بۆ  هاوکاری 
بەرژەوەندیی حزب و عەشیرە و تایفە و تاک؛ کۆمەڵگایەک کە چەوسانەوە و زۆرداریی  

 تێدا نەمێنێت.  
ناو هەر ئەو ئەندامانەی کۆمەڵگا دەردەکەون کە ئێستا   ڕێبەرانی سیاسیی دواڕۆژمان لە 

جیهان.   نەهاتوونەتە  هێشتا  تەنانەت  کە  ئەوانەش  و  دەخوێنن  دەرس  فێرگەکان  لە 
کۆمەڵگای سەالمەتی ئەمڕۆ دەتوانێ ڕۆڵەی خزمەتگوزاری دواڕۆژیش پەروەردە بکات  

یی پەرە بستێنێت، و کۆمەڵگایەک پێک بهێنێت کە تێیدا چەوسانەوە نەمێنێت، خوێندەوار
یاسا   ڕەچاوی  ڕێزەوە  بە  و  شێوە  یەک  بە  هەمووان  بکات،  گەشە  بازرگانی 
کۆمەاڵیەتییەکان بکەن و مافەکانی مرۆڤ تێیدا بپارێزرێن. دیارە لێرەدا هێز و دەسەاڵتە  
کە توانای بەڕێوەبەرایەتی هەیە و قسەی کۆتاییش ئەو دەیکات، هەر بۆیەش لێرەدا  

هەرێ  حکوومەتی  بەرنامەی  دەوری  و  پالن  دانانی  لە  دەسەاڵتدارەکان  حزبە  و  م 
درێژخایەن بۆ چاکسازیدا گرنگ دەبێتەوە. حزبە سیاسییەکانمان دەبێ بەو ڕآستییە بزانن  
کە دەسەاڵتی سیاسی هیچ کۆمەڵگایەک بە فەوتان و لەناوچوونی الیەنێک و حزبێک  

و پەیمان بە ناڕاستییەکەی  دانامەزرێت. ئێمە ئەو ڕێگایەمان چەند جار تاقی کردۆتەوە  
بردووە؛ دەزانین ئەگەر تەنانەت ڕاستیش بێت، کە نییە، هەل و مەرجی ناوچە و جیهان  
ناو   لە  هاوکارییە  سیاسییەکان  کێشە  چارەسەری  ڕێگەی  تاقە  سەربکەوێت.  ناهێڵێت 
ئەنجومەنێکی نیشتمانیدا بە یارمەتی هێزێکی یەکگرتوو نەک دەسەاڵتی پەرت و باڵوی  

گەی ئەم حزب و ئەو حزب یان ئەم شەخس و ئەو شەخس، کە بتوانێ کێشەی  پێشمەر
ناوچە داگیرکراوەکان و مادەی   بۆ چارەسەر    14٠کەرکووک و  ی یاسای عیراقیمان 

بکات و لە جیاتی پووچاندنەوەی یەکتر، لە بیری بەرنامەی دواڕۆژدا بێت بۆ وەستان  
 ەنەوە  گەمارۆیان داوین.  لە بەرانبەر داگیرکەرانی نیشتمان کە لە چوار الی

ئەو دەردە کۆمەاڵیەتییەش کە جێگەی باسی توێژینەوەکەی ئێمە بێت، دەرمانی هەر  
لەو ڕێگایەوە مەیسەر دەبێت. لە بارودۆخی ئێستادا تاوانباران بە هاسانی دەچنە ژێر باڵی  
ئەم یان ئەو حزب و ئەم یان ئەو سەرەک هۆز و لەو ڕێگایەوە لە چنگ یاسا هەڵدێن  

لە ئەنجامدا خەڵکەکەش بە یاسا بێ باوەڕ دەکەن. هێز و دەسەاڵتی یەکگرتوو دەتوانێ    و
پایە و بنەمای باوەڕ هێنان بە یاسا قایم بکات کە قایم  نەبوونی بۆتە هۆکاربۆ بەشی  

 زۆری ئەم تاوانانەی وا لێرەدا باسیان لێوە دەکرێت. 
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وا  تاوانانەی  ئەو  واتە  سەرەکی  بابەتی  سەر  ماوەی    بگەڕێینەوە  ئەم    13لە  مانگی 
 لێکۆڵینەوەیەدا لە باشووری کوردستان بەڕێوە براون.   

 
 ئامارەکانبەشی یەکەم، 
 

ئەوەی لێرەدا دەبینرێت هەندێک زانیارییە لە سەر هەواڵی سەر سایتە هەواڵنێرییەکانی  
باشووری کوردستان وەک هەوێنی ئەم توێژینەوەیە سەبارەت بە کوشتن و خۆکوژی و  

 دەستدرێژی بۆ سەر مافەکانی خەڵک لەو بەشەی واڵتەکەمان: 
 مانگ   13 ماوەی کۆکردنەوەی هەواڵ:

  ٢٠1٨ی ساڵی  5سەرەتای مانگی  ی هەواڵ:دەسپێکی تۆمار کردن
 ٢٠1936ی ساڵی   5کۆتایی مانگی   کۆتایی تۆمار کردنەکان:

 17٨ ژمارەی هەواڵی تۆمار کراو:

 
مانگی پێنجی ساڵی    دوایین ڕۆژەکانیکۆکردنەوەی زانیاری و هەواڵ بۆ ئەم لێکۆڵێنەوەیە لە      36

هەوالەکانی سەر سایتە ئینتەرنێتییەکان   دا  ٨و    7و    6دا کۆتایی پێهاتووە. بەداخەوە لە مانگی    ٢٠19
لە یا . هەر ئەوە  ، بەڵکوو زیاتریش بووسا نەک کەمتر لە مانگەکانی پێشترلەمەڕ تاوان و سەرپێچی 

خۆی گرنگایەتی چارەسەری ئەو نەخۆشییە کۆمەاڵیەتییانە دەردەخات. بۆ نموونە، سایتی سبەی لە  
ئەمڕۆ سێشەممە، رێباز زێوەر مستەفا بەڕێوەبەری " دا ئەم هەوالەی باڵو کردەوە:    17/7/٢٠19ڕۆژی  

ه لە  ئافرەتان  دژی  توندوتیژی  بەرەنگاربونەوەی  پەیوەندییەكانى  و  لە  راگەیاندن  رایگەیاند؛  ەولێر، 
حاڵەتی خۆسوتاندن و شەش حاڵەتی  (20)( حاڵەتی سوتان و  3٠شەش مانگی یەکەمى ئەمساڵدا )

( حاڵەتی دەستدرێژی  14( حاڵەتی خۆكوشتن تۆمار کراوەن جگە لە تۆمارکردنى )1٠كوشتنی ژنان و )
( و  ژنانە  .( سكااڵ 1٨46سێكسی  شەلتەرەكانی  كە  توندوتیژی  بەرەنگاربونەوەی  یاسای  بە  سەبارەت 

( ئەمساڵ  لەسەرە  هەڕەشەیان  )16٨ئەوحاڵەتانەی  و  رەوانەكراون  ئافرەت  چارەسەر  137(  حاڵەت   )
دا ڕایگەیاند:    ٢٠19/ ٢1/7( حاڵەتیش لە شوێنی مانەوەدا ماون." هەر ئەو سایتە لە ڕۆژی  31كراون و )

 "( حاڵ٢٠رۆژانە  دەكرێت(  تۆمار  هەرێم  لە  سێكسی  توندوتیژی  ئاماران".ەتی  ئەو  کە  دیارە  ە 
لە   زیاترن  بڕوای  جێگەی  و  ووردتر  گەلێک  دەکاتەوە  باڵوی  پیشەیی  یان  فەری  سەرچاوەیەکی 
ئامارەکانی من کە لە سەرچاوە هەواڵنێرییەکان وەرگیراون، بەاڵم بە هیچ شێوەیەک دژ بەو ناوەستن و  

 ر پیشان دەدەن.قوواڵیی کێشەکە زیات
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تاوانەکان: ڕوودانی  ناو    شوێنی  دهۆکی  و  سلێمانی  هەولێر،  پارێزگای  سێ  هەر 
نگال  دەسەاڵتداریەتی هەرێمی کوردستانی عیراق، هەروەها کەرکووک، خانەقین و ش
 .37لە ناوچە داگیرکراوەکان و سێ ڕووداوی جیاجیاش لە ئاڵمانیا، بەریتانیا و تورکیا 

 
   شێوازی کار:

نە سایکۆلۆگ.   نە کۆمەڵناسە و  نووسەر ئەندامێکی ساکاری کۆمەڵگای کوردستانە، 
سااڵنێکی زۆرە لە ڕۆژهەاڵتی واڵتەوە هاتۆتە بەریتانیا و لەوێ دەژی. بە گوێرەی ئیش  
و کاری ڕۆژانە، لەپێوەندی ڕۆژانەی ڕووداوەکانی ناوخۆی کوردستان بە تایبەت بەشی  

 باشووریدایە.  
ساڵ پێوەندیی ڕاستەوخۆ لەگەڵ    33ساڵەی تەمەن و   75ی ئەزموونی  نووسەر بە گوێرە

و   هۆکار  وەک  ئەوەی  کە  باوەڕەیە  ئەو  سەر  لە  کوردستان،  پارچەکانیتری  کوردی 
پاڵنەری تاوان لە یەک پارچەی خاکەکەمان ڕاست بێت، لە پارچەکانی دیکەشدا، کەم  

ئە کوردە  مرۆڤی  ئەوە  گشتی،  بە  بێت.  ڕاست  دەتوانێ  زۆر،  لێ  و  سەرپێچییانەی  و 
دەوەشێتەوە نەک دانیشتووانی شار و ناوچە و پارچەیەکی تایبەت؛ واتە ئەگەر کوردێکی  
دانیشتوویەکی   بارودۆخی  بکەوێتە  قامیشلوو  و  ئامێد  یان  سنە،  شاری  دانیشتووی 
هەولێرەوە و ڕووبەڕووی هەمان ئەو کێشەیە ببێتەوە کە هەولێرییەکە تووشی هاتووە،   

تمەندییە تاکەکەسییەکان، بۆی هەیە کەم و زۆر هەمان ڕەنگدانەوەی هەبێت  جیا لە تایبە
کە هاونیشتمانییە هەولێرییەکە بوویەتی و هەمان ڕێگەچارەش بۆ گرفتەکەی بدۆزێتەوە  
بەڕێوەی   ئەو  کە  ببات  بەڕێوە  تاوان  و  سەرپێچیی  هەمان  یان  دۆزیویەتەوە  ئەو  کە 

دەبێ ئەوتۆدا  بۆچوونێکی  لە  دیارە  تایبەتمەندییە    بردووە.  وەک  پارامیتری  هەندێک 
تاکەکەسییەکان، پەروەردەی بنەماڵەیی و ڕادەی شارسانیەت، هەروەها قورس و قایمی  
یان شل و شەوێقی دەزگای دادوەری لە هەرکام لە پارچەکان و ڕادەی زەبر وزەنگی  
لە   پێویستە  هۆیەشەوە  بەو  هەر  بەرچاو.  بگیرێتە  خاک  بەشی  لەو  یان  لەم  پۆلیس 

 ەڵسەنگاندنەکاندا وردە جیاوازییەکانی ئەو کۆمەڵگایانە حیسابیان بۆ بکرێت. ه
 

 
 . بکەرانی تاوان لەو سێ واڵتەش خەڵکی باشووری کوردستان بوون. 37
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 کوشتن    ئا. 
 
 ژمارەی کووژراوەکان و ساڵی کووژرانیان 
  کەیسی کووژران تۆمار کراون.   134مانگی لێکۆڵینەوەکەدا، سەرجەم    13لە ماوەی   

مانگی سەرەتای    5یان لە  65و    ٢٠1٨مانگی کۆتایی ساڵی    ٨یان لە  69کەیسە،    134لەو  
 دا بوون.    ٢٠19 ساڵی

کەس تا    ٢زوربەی کەیسەکان تاکە کەسێکیان گرتۆتەوە، بەاڵم لە هەندێک حاڵەتدا   
شۆفیڕی    1٨تە قوربانی. تەنانەت لە یەک ڕاپۆرتدا باس لە کووژرانی  کەسیش بوونە  5

کەیسەی کوشتندا،    134دا ڕوویداوە. لەو  ٢٠19تەکسی لە کەرکووک کراوە کە لە ساڵی  
مانگی ساڵی    ٨یان لە    91کەسەکە،    1٨5لە    کەس گیانیان لەدەستداوە.   1٨5سەرجەم  

 دا بووە.  ٢٠19مانگی ساڵی   5یان لە  94و  ٢٠1٨
 ارەی کووژراوان بە گوێرەی ساڵ ژم
 

مانگی مایس تا کۆتایی ساڵی 
٢٠1٨ 

مانگی جانیوەری تا مایسی 
٢٠1٩ 

 سەرجەم

 کەیس  69

 کووژراو  91

 کەیس  65

 کووژراو  94

 کەیس   134

1٨5  
 کووژراو* 

 

 بە دابەشکردنی ساڵ  ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨کووژراوانی مایسی  .1خشتەی  ژمارە 
 کەس بوونەتە قوربانی  5کەس تا  ٢* لە هەندێک کەیسدا 

 
 کۆی کووژراوان  

کەس لە سەرەتای    91سەرجەم:    ٢٠1٨مانگی مایسەوە تا کۆتایی ساڵی  سەرەتای  لە  
تەمەنی منداڵەکان هەندێک    کەس.   94سەرجەم:     ٢٠19ساڵ تا مانگی مایسی ساڵی  
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سااڵن بە منداڵ دانراون    16بەاڵم لەم ڕاپۆرتەدا کەسانی ژێر تەمەنی    ،جار ڕانەگەیێنراوە
برینداری ڕووداوەکان، زوربەی کات ڕانەگەیەنراون و   کە لە هەردوو ژێندەر بوون. 

 لێرەشدا نەهاتوونەتە حیساب. 
 

 بە گوێرەی ژێندەر )ڕەگەز(  کۆی کووژراوان 

 
 .٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  –کۆی کووژراوان بە پێی ژێندەر و ساڵ  .1ی ژمارە گرافیک

 سااڵن بە منداڵ دانراون و لە هەردوو ژێندەرن  16کەسانی ژێر تەمەنی  
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 .  ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  –کۆی کووژراوان بە پێی ژێندەر  .٢گرافیکی ژمارە 
 سااڵن بە منداڵ دانراون و لە هەردوو ژێندەرن  16کەسانی ژێر تەمەنی 

   چۆنیەتی کووژران

 
 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -چۆنیەتی کووژران .3گرافیکی ژمارە 

 

 
 ٢٠تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -کۆی چۆنیەتی کووژران .4گرافیکی ژمارە 

 
 

 شوێنی کووژران
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 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -بەپێی شوێن کۆی کووژران .5گرافیکی ژمارە 

 
 ٢٠1٩مانگی  5 ٢٠1٨مانگی  ٨ شوێنی کووژران 

 33 ٢9 هەولێر و شاروچکە و گوندەکانی دەوروبەری  

 ٢٢ ٢1 سلێمانی و شاروچکە و گوندەکانی دەوروبەری  

 9 1٠ دهۆک و شاروچکە و گوندەکانی دەوروبەری  

 ٨ 7 کەرکووک و گوندەکانی دەوروبەری  

 1 ٠ هەڵەبجە  

 3 ٠ ڕانیە  

 1 4 چەمچەماڵ 

 ٠ 4 گەرمیان 
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 ٢ 3 کەالر  

 3 ٢ قەاڵدزێ  

 ٠ ٢ ڕەواندز  

 1 1 خانەقین  

 3 1 کۆیە  

 1 ٠ پردێ  

 1 ٠ دووز خورماتوو  

 ٠ 1 پێنجوێن  

 1 1 سۆران 

 ٠ 1 دەربەندیخان  

 ٠ 1 جەلەوال  

 ٠ 1 ئەستەموڵ  

 ٠ 1 سوید  

 5 ٠ بەریتانیا  

 ٠ 1 ئاڵمانیا  

 94 91 سەرجەم 

 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -شوێنی کووژراوان .٢خشتەی ژمارە 
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 )گڕافیک و خشتە( شوێنی کووژران بە پێی پارێزگا

 
 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -کۆی کووژران بەپێی پارێزگاکان .6گرافیکی ژمارە 

 
 ٨ کووژراوان بە پێی پارێزگا 

مانگی  
٢٠1٨ 

مانگی  5
٢٠1٩ 

 سلێمانی 
 هەولێر 
 دهۆک

 هەڵەبجە 
 کەرکووک

 دیالە 
  هەندەران

36 
33 
1٠ 
٠ 
7 
٢ 
3 

31 
٢7 
9 
1 
1٠ 
1 
5 

 94 91 سەرجەم 

 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -کۆی کووژراوان بە پێی پارێزگاکان .3خشتەی ژمارە 
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 تەمەنی کووژراوەکان   
 منداڵ مێیینە  نێرینە  کووژراو 

 3 ٠ ٠ ساڵ  16خوار 

 ٠ 9 1٨ سااڵن  3٠و  17نێوان 

 ٠ 5 16 سااڵن  5٠و  31نێوان 

 ٠ 1 5 سااڵن  ٨6و  51نێوان 

 3 15 39 سەرجەم* 

 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی  -کۆی کووژراوان بە پێی تەمەن و ژێندەر .4ژمارە خشتەی 
 * پاشماوەی کووژراوەکان تەمەنیان ڕانەگەیەنراوە 

 

 
 ٢٠١٩تا مایسی  ٢٠١٨کۆی کوژراوان بەپێی تەمەن و ژێندەر  مایسی  .٧گرافیکی 
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 خۆکوژی    ب.
بریتییە لەو کوشتنەی وا بکەری کارەکە هەندێک جار کەسەکە خۆیەتی و هەندێک  
نییەکێیە، بەاڵم هەر بە سەر کەسەکە خۆیدا دەسەپێنرێت. لە   جاریش بە ڕوونی دیار 
بنەماڵە و کۆمەڵگا   ناو  ئازادیی  نەبوونی  و  هیوایی  بێ  ژیان،  ناتەواویی  حاڵەتدا  زۆر 

گ لە  گەرچی  خۆکوژیین  سەرەکی  و  هۆکاری  ژنان  هی  تایبەت  بە  کەیسدا،  ەلێک 
نائاسایی کووژرانەکەوە، واهەیە پۆلیس و دادگا بە گومانەوە   کچان، بەهۆی نیشانەی 
سەیری ڕووداوەکە بکەن، ئیتر لەو حاڵەتانەدا شێوازی مرۆڤکوژییەک بەخۆیەوە دەگرێت  
  کە نە کەس وکار و نە خەڵکی تر سکااڵیان لە کەس یان کەسانێکی تایبەت تۆمار 

نەبۆتەوە.   بۆ ڕوون  داواکاری گشتی و یاساش چۆنیەتی ڕووداوەکەیان  نەکردووە و 
وەک ئاکام و ئەنجامیش، لە هەندێک کەیسدا دیزە بەدەرخۆنە کراوە و سەری مەسەلەکە  
نراوەتەوە؛ ئەوەش زیاتر کەیسی خۆکوژیی کچان و ژنان دەگرێتەوە کە گومانی ئەوەی  

را و مێرد بەڕێوەیان بردبێت بەاڵم بە خۆکوژییان  لێدەکرێت کەسانی تری وەک باوک و ب 
 لەقەڵەم دابێت.  

سایتە   ناو  تۆمارکراوی  هەواڵی  گوێرەی  بە  خۆکوژی  ڕاگەیەنراوی  ئاماری 
مایسی   ماوەی  لە  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  ناو  مایسی    ٢٠1٨ڕاگەیەنراوەکانی  دا    ٢٠19تا 

ێت و بە ئەگەری زۆر  کەیسە بە ژن و پیاوەوە. ئەو ژمارەیە لە ڕاست ناچ 3٨سەرجەم 
 لەوە زیاترە.  

 
 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨ژمارەی خۆکوژییەکان بە گوێرەی ژێندەر، لە مایسی 

 سەرجەم ٢٠1٩ ٢٠1٨ خۆکوژییەکان

 پیاو و کوڕ 

 ژن و کچ 

13 

1٠ 

7 

٨ 

٢٠ 

1٨ 

 3٨ 15 ٢3 کۆ 

 ئاماری خۆکوژییەکان بە پێی ژێندەر  .5خشتەی ژمارە 



  384    کاچوو، ما دانی
  

   دا  ٢٠1٨مانگی ساڵی   ٨خۆکوژییەکان لە  شێوازی
 کۆی هەردوو  مێیینە  نێرینە  چۆنیەتی خۆکوژییەکان 

 بە گولـلەی تفنەنگ، دەمانچە، تاپڕ 
 بە سووتان 

 بە پەت 
 بە خنکانی ناو ئاو 

 بە هۆکاری ڕانەگەیەنراو 

٨ 
٠ 
٢ 
1 
٢ 

 

٠ 
5 
3 
٢ 
1 

٨ 
5 
5 
3 
3 

 ٢3 1٠ 13 کۆ 
 ٢٠1٨چۆنیەتی خۆکوژییەکان بە پێی ژێندەر،  .6خشتەی ژمارە 

 
   دا  ٢٠19مانگی ساڵی   5ی خۆکوژییەکان لە شێواز

 
 کۆی هەردوو  مێیینە  نێرینە  چۆنیەتی خۆکوژییەکان 

 بە گولـلەی تفنەنگ، دەمانچە، تاپڕ 
 چەقۆ

 بە سووتان 
 بە پەت 

 بە خنکانی ناو ئاو 
 ڕانەگەیەنراو بە هۆکاری 

٢ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 
4 

٢ 
٠ 
5 
. 
. 
1 

4 
1 
5 
٠ 
٠ 
5 

 * 15 ٨ * 7 کۆ 
 ٢٠19چۆنیەتی خۆکوژییەکان بە پێی ژێندەر، . 7خشتەی ژمارە 

 *دوو نێرینەی دیکەش لە مردن ڕزگار کراون
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 دا  ٢٠1٨مانگی ساڵی  ٨دابەشبوونی خۆکوژییەکان بە گوێرەی ناوچە لە  
دابەشبوونی ناوچەیی 

 خۆکوژییەکان
 کۆ مێیینە  نێرینە 

 هەولێر و دەوروبەری

 سلێمانی و دەوروبەری 

 قەاڵدزێ 

 ڕەواندز 

 دهۆک و دەوروبەری 

 کەرکووک

 کۆیە 

 چەمچەماڵ 

 پێنجوێن

 دەربەندیخان 

 ڕانەگەیەنراو 

٢ 

4 

٠ 

٢ 

1 

1 

1 

1 

٠ 

1 

٠ 

3 

٠ 

3 

٠ 

٠ 

٠ 

٠ 

٠ 

1 

1 

٢ 

5 

4 

3 

٢ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

٢ 

 ٢3 1٠ 13 کۆ 

 ٢٠1٨دابەشبوونی خۆکوژییەکان بە گوێرەی ناوچە،  .٨خشتەی ژمارە  
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 دا  ٢٠19مانگی ساڵی  5دابەشبوونی خۆکوژییەکان بە گوێرەی ناوچە لە  
ناوچەیی  دابەشبوونی 

 خۆکوژییەکان
 کۆی هەردوو  مێیینە  نێرینە 

 هەولێر و دەوروبەری
 پشدەر  

 قەاڵدزێ 
 دهۆک و دەوروبەری 

 کەرکووک
 چەمچەماڵ 

 تەقتەق 

4 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
٠ 

5 
3 
1 
1 
٢ 
٢ 
1 

 15 ٨ 7 کۆ 
 ٢٠19دابەشبوونی خۆکوژییەکان بە گوێرەی ناوچە،  .9خشتەی ژمارە 

 
 دا  ٢٠1٨مانگی ساڵی   ٨تەمەنی خۆکوژەکان لە  

 
 کۆ)بە منداڵەوە( مێیینە  نێرینە  تەمەنی خۆکوژەکان

 سااڵن  16منداڵی تا 
 سااڵن   3٠تا  17
 سااڵن   5٠تا  31
 سااڵن    ٨6تا  51

 ڕانەگەیەنراو 

 ؟
٢ 
3 
1 
 ؟

 ؟
7 
٢ 
1 
 ؟

3 
9 
5 
٢ 
4 

 ٢3 1٠ 6 کۆ 
 ٢٠1٨تەمەنی خۆکوژەکان،  .1٠خشتەی ژمارە 
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 دا  ٢٠19مانگی ساڵی   5تەمەنی خۆکوژەکان لە  
 کۆ)بە منداڵەوە( مێیینە  نێرینە  تەمەنی خۆکوژەکان

 سااڵن  16منداڵی تا 

 سااڵن   3٠تا  17

 سااڵن   5٠تا  31

 سااڵن    ٨6تا  51

 ؟

*5 

٢ 

٢ 

 ؟

5 

٠ 

٠ 

1 

1٠ 

٢ 

٢ 

 15 5 9 کۆ 

 ٢٠19تەمەنی خۆکوژەکان،  .11خشتەی ژمارە 
 نێرینەیە، یەکیان باوکی حەوت منداڵ بووە  5* لەو

 
 الیەنی کۆمەاڵیەتی/ ئابووریی/ یاسایی خۆکوژییەکان 

مانگەدا، بریتی    13هۆکاری ڕاگەیێنراوی خۆکوشتنی ژن یا پیاو لە هەموو ئەو ماوەی  
بووە لە دەست تەنگی، قەرزداری، بێ هیوایی لە ژیان، بێ دەرەتانی، کێشەی بنەماڵەیی،  
هەروەها دڵداری و ئەوینداری و لە یەکیاندا سەرنەکەوتن بووە لە کاری چوونەدەرەوەی  

اری، بێدەسەاڵتیی گەنج و الوان و دەسەاڵتی بێ سنووری  واڵتدا.  بۆ مەسەلەی دڵد
دایک و باوک هۆکاری بێ هیوایی کەسەکان بووە بۆ بە یەکتر نەگەیشتنی الوان و لە  

  ئەنجامدا خۆکوشتن بۆتە ڕێگاچارەیەک الی کەسانی کەم ئەزموون و بێ هیوا. 
لە کەیسی ژناندا، دەوری سەرەکی سووتانی لەش بینیویەتی کە یەکیان بە پەڕەمێز بووە  
بەاڵم  چۆنیەتی هەندێکیشیان ڕانەگەیێنراوە یان لە پڕوپێستدا ماوەتەوە. ئەوەش سەبارەت  
بە ڕاستەقینەی "خۆکوشتن" یان "ئاگرتێبەردان"ەکەی ئەو کەسانە، گومان دروستدەکات.  

سەرەوەتر سەبارەت بە خۆکوشتنی پیاوان گوترا، بۆ کچ و ژنانیش    ئەو هۆکارانەی وا لە
هەر هەیە و زیاد لەوانە، مەسەلەی پیاوساالری و نەبوونی بەرانبەریی مافی ژن و پیاو  
کردەوەی   ژنانن.  و  کچان  خۆکوشتنی  دیکەی  هۆکارێکی  کۆمەڵگادا،  و  بنەماڵە  لە 
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بی کوردستاندا  باشووری  شوێنەکانی  زوربەی  لە  زوربەی  خۆکوژی  و  نراوە 
 خۆکوژییەکانی ژنان بە ئاگر و پەت و ئاو بەاڵم هی پیاوان بە گولـلە بووە.  

 
 دۆزرانەوەی تەرم  پ.

دۆزرانەوەی تەرمی مرۆڤ لە ڕاستیدا دەرکەوتنی چەشنێک لە تاوانی مرۆڤکوژییە کە  
  شێوازێک کە گەلێک نامرۆڤانەتر لە کوشتنی ئاشکرایە،   - تێیدا بکەری کارەکە نادیارە

لەبەر ئەوەی لەالیەک ئەگەری ڕزگاربوونی کەسی برینداربووی فڕێدراو کەم بۆتەوە و  
لە الیەکی ترەوە کەس وکاری کووژراوەکە بۆ ماوەیەکی زۆر بەشوێن دۆزینەوەی  
تەرمی خۆشەویستەکەیان، ئینجا بە دوای دۆزینەوەی بکوژ و هۆکاری کووژرانەکەیدا  

ی کۆستەکە. هەروەها هێزی پۆلیس کات و  دەگەڕێن و ئەوەشیان لێ دەبێتە سەربار
بودجەیەکی زۆر لە پێناو دۆزینەوەی تاوانبار یان تاوانباران سەرف دەکات و دەزگای  
ناتوانێ ئەرکی ئاسایی خۆی بۆ سزادانی تاوانبار بەڕێوەبەرێت. لەزوربەی   دادوەریش 

رگی نا  هەرە زۆری ئەو چەشنە حاڵەتانەدا، جگە لە یەک یان دوو کەیسی مردن بە مە
دەبێ وەک کوشتن سەیر  سروشتی )وەک لەبەر سەرما ڕەق هەاڵتنی منداڵ(، ئەوانی تر  

ئەو   .بکرێن ماوەی  لە  لێکۆڵینەوەیە،  ئەم  ناو  تۆمارەکانی  گوێرەی  مانگی    13بە 
باشووری کوردستان دۆزراونەتەوە   14دەستنیشانکراودا   لە  لەوانە  3٨تەرم  یان هی    ٨. 

 بوون.  ٢٠19یان هی ساڵی  6و   ٢٠1٨ساڵی 
 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨ئاماری تەرمی دۆزراوە لە مایسی 

مانگی کۆتایی   ٨ بە پێی ژێندەر 
٢٠1٨ 

مانگی سەرەتای  5
٢٠1٩ 

 سەرجەم

 نێرینە 
 مێیینە 
 منداڵ 

5 
3 
٠ 

3 
1 
٢ 

٨ 
4 
٢ 

 14 6 ٨ کۆ 

 
لە    3٨ بەاڵم  بووبێتەوە.  ڕوون  ناسنامەی کەسەکان  ڕاگەیاندنانەدا  ئەو  دوای  قۆناغەکانی  لە  واهەیە 

  ڕاگەیاندنە سەرەتاییەکاندا وەک "تەرم' ناوهێنراون و منیش بەو ناوەوە تۆمارم کردوون. 
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 مانگدا 13تەرمی دۆزراوە، لە ماوەی  .1٢خشتەی ژمارە 
 

 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨دۆزراوەکان لە مایسی چۆنیەتی کووژرانی تەرمە  
 

 سەرجەم ٢٠1٩ ٢٠1٨ چۆنیەتی کووژرانەکانیان  

 بە گولـلەی تفنەنگ، دەمانچە، تاپڕ 
 چەقۆ

 بە سووتان 
 بە پەت 

 ڕەق بوونەوە لەبەر سەرما 
 بە هۆکاری ڕانەگەیەنراو 

٢ 
٠ 
1 
٠ 
1 
4 

1 
1 
٠ 
1 
1 
٢ 

3 
1 
1 
1 
٢ 
6 

 14 6 ٨ کۆ 
 مانگدا 13کان لە ماوەی دۆزراوە چۆنیەتی کووژرانی تەرمە. 13خشتەی ژمارە 

 
 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی   ،تەرمە دۆزراوەکان بە گوێرەی ناوچە شوێنی

 
 سەرجەم ٢٠1٩ ٢٠1٨ ناوچە

 هەولێر و دەوروبەری
 سلێمانی و دەوروبەری 

 خانەقین 
 کەرکووک

 دهۆک
 سۆران

3 
1 
٢ 
1 
1 
٠ 

3 
٢ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 

6 
3 
٢ 
1 
1 
1 

 14 6 ٨ کۆ 
 مانگدا  13شوێنی دۆزرانەوەی تەرمەکان لە ماوەی   .14خشتەی ژمارە 
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 ٢٠19تا مایسی  ٢٠1٨مایسی ، تەمەنی تەرمە دۆزراوەکان
 

 کۆ)بە منداڵەوە( ٢٠1٩ ٢٠1٨ تەمەنی تەرمەکان 

 سااڵن  16منداڵی تا 
 سااڵن   3٠تا  17
 سااڵن   5٠تا  31
 سااڵن   ٨6تا  51

 ڕانەگەیەنراو 

٢ 
٢ 
1 
٠ 
3 

٢ 
3 
٠ 
٠ 
1 

4 
5 
1 
٠ 
4 

 14 6 ٨ کۆ 
 مانگدا  13تەمەنی تەرمە دۆزراوەکان لە ماوەی  .15خشتەی ژمارە 

 
 ڕاگەیاندنەکانی دام و دەزگای پێوەندیدار بە باسەکە  ت. 

لە ماوەی لێکۆڵینەوەکەدا هەندێک ڕاپۆرت و ڕاگەیاندنی بەرپرسانی پێوەندیدار وەک  
دەزگای   کوردستان،  لە  پارێزگاکانی  ناوچە،  ئەو  و  شار  ئەم  پۆلیسی  و  دادوەریی 

مێدیاکاندا بینراون کە پێشێلکاریی یاسا لە کوردستان پشتڕاست دەکەنەوە یان لە بنەما  
و هۆکاری کێشە کۆمەاڵیەتییەکان دەکۆڵنەوە. ئاماری ئەو ڕاگەیاندنانە دەریدەخات کە  

لەو  توانیبێتم  من  لەوەی  بوون  زیاتر  گەلێک  تاوانەکان  سەرچاوە    ژمارەی  چەند 
لە   هەندێک  کورتەی  خوارەوە  ئەوانەی  بزانم.  هەواڵیان  بە  بەردەستمدا  دیاریکراوەی 

 ڕاگەیاندنەکانن: 
 

 ٢٠1٨ساڵی 
 

  ٢لە ماوەی    -پارێزگاری هەولێر: "هۆکاری زیادبوونی کوشتن ئاشکرا دەبێت •
 ( ٢٠1٨/ ٢7/6کەس کووژراون". )لڤین،  1٠هەفتەدا 

دادگای سێبەر: دیوە • خانی سەرۆک خێڵ و عەشیرەتەکان جمەیان  دیوەخان، 
 ( ٢/7/٢٠1٨دێت )ڕووداو، 
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پرێس،   36ئەمساڵ   • )شەن  کراون  تۆمار  کوردستان  لە  دەستدرێژی  حاڵەتی 
16/٨/٢٠1٨ ) 

کەس بە شەڕەچەقۆ بریندار بوون، کەسێک خۆی کوشتووە و    35لە سلێمانی  •
 ( ٢6/٨/٢٠1٨دوانی دیکە بریندارن )ڕووداو 

نزیکەی   • )لە    1٠سااڵنە  دەکووژرێن  ژن  دەستی  بە  یەکەمی    6پیاو  مانگی 
کراوە(    411ئەمساڵدا   تۆمار  منداڵەکانیان  و  ژن  دژی  لە  پیاوان  سکااڵی 
 ( ٨/٢٠1٨/ 3٠)ڕووداو، 

ڕابردوودا    ٨لە   • )  ٨٠مانگی  کراون  تۆمار  لە کەرکووک    6٠تاوانی کوشتن 
 (٢٠1٨/ ٢1/9کەسیان هەاڵتوون( )ڕووداو،  ٢٠تۆمەتبار گیراون و 

کەس لە کەرکووک کووژراون )تاوانی ڕفاندن و    3کاژێری ڕابردوودا  ٢4لە  •
چەکدا   پارچە  چەند  سەر  بە  دەست  شۆریجە  گەڕەکی  لە  کوشتن(؛ 

 ( ٢٨/1٠/٢٠1٨گیراوە.)ڕووداو، 
مانگدا    9بەڕێوەبەری گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان: "لە   •

ئافرەتیش دەستدرێژیی    ٨7ئافرەت لە هەرێمی کوردستان کووژراون و    37
 ( 11/٢٠1٨/ 7سێکسیان کراوەتە سەر" )ڕووداو، 

%ی تاوانەکانی کوشتن  7٠سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤی هەرێم: " •
لە ڕێگەی چەکی بێ مۆڵەتەوە ئەنجام دراوە. یاساکە کەم وکووڕیی تێدایە.  

 ( ٢3/11/٢٠1٨مامەڵەی چەک و تەقەمەنی لە بازاڕدا بێ یاسایە." )ئاوێنە، 
سلێمانی، چوارکەس بە تۆمەتی فێڵ و نووشتەنووسین و جادوو و دەستدرێژی   •

 ( 1٨/1٢/٢٠1٨کردنە سەر ژنان دەستگیر کران )سبەی، 
ساڵی   • هەولێر    ٢٠1٨لە  لە  هاتوچۆوە  ڕووداوەکانی  هۆی  بە  کەس    ٢6٢دا 

 (. 3٠/1٢/٢٠1٨گیانیان لەدەستداوە )ڕووداو، 
 .دوتیژی بەرامبەر پیاوان زیادی كردووەبەپێی ئامارەكانی یەكێتی پیاوان، تون  •

  614پیاوان    ٢٠17پیاو بەدەستی ژن دەكوژرێن. ساڵی    1٠سااڵنەش نزیكەی  
مانگی یەكەمی    6سكااڵیان لەدژی ژن و منداڵەكانیان تۆمار كردبوو. تەنیا لە  
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سكااڵ لەالیەن پیاوانەوە لەدژی ژن و منداڵەكانیان تۆماركراون     411ئەمساڵیشدا  
  (٨/٢٠1٨/ 3٠ )ڕووداو،

 
 ٢٠1٩ساڵی 

 
کووژراو لە   6کوشتنە بە ئەنقەستەکان لە سەر ڕووداوی بچووک لە هەولێر: )   •

مەتر زەوی    ٢٠سەر هۆڕن لێدان، فوول الیت، جۆگەی ئاو، سەرچۆپی شایی،  
 ( 31/1/٢٠19و دەست شکاندنەوەی ئوتومبیل( )ڕووداو، 

شتن )لەسەر کێشەی  پۆلیسی سلێمانی: "لە ماوەی هەفتەیەکدا سێ حاڵەتی کو •
 ( 15/4/٢٠19کۆمەاڵیەتی( لە شاری سلێمانی تۆمار کراوە. )ڕووداو، 

مانگی   3بەڕێوەبەری گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان لە ماوەی   •
ژن کووژراون و    1٠لە شارەکانی هەرێمی کوردستان    ٢٠19یەکەمی ساڵی  

نە لە پارێزگای سلێمانی  ژنیش خۆیان کوشتووە. زوربەی زۆری ئەو تاوانا   13
 (4/٢٠19و دهۆک بەڕێوەچوون )ڕووداو، ؟/

سنووری شێخان: لە کۆمەڵگەی چڕە بە هۆی کێشەی زەوی ، لە نێوان دوو   •
 ( 9/5/٢٠19بنەماڵەدا کە خزمی یەکترین، شەڕ ڕوویدا. بریندار هەیە )ڕووداو، 

تەکسی  شۆفیری  1٨دادگای تاوانەکانی سلێمانی بە تاوانی ڕفاندن و کوشتنی  •
جار لە سێدارەدان بە سەر سێ    15مانگدا لە کەرکووک، سزای    9لە ماوەی  

تاوانباردا دەسەپێنێت. )هەواڵەکە ڕەگەز و قەومیەتی تاوانبارانی دەرنەخستووە(  
 ( 5/٢٠19/ 15)ڕووداو، 

بتوێن • بە هۆی سووتانەوە گیانیان    3لە دوو ڕۆژدا لە سنووری پشدەر و  ژن 
 (٢7/5/٢٠19هاوسەری یەکیان گیراوە )سبەی، لەدەستداوە. 

وتارێکی بە ناوەرۆکی مامۆستا عارف قوربانی، کە تێێدا دڵنیگەرانیەکانی خۆی   •
سەبارەت بە پێشێلکرانی ماف و الوازیی یاسا و دەزگای دادوەری دەردەبڕێت  

ڕووداو   وتارەدا  ٨/5/٢٠19)سایتی  ئەم  دووهەمی  بەشی  لە  وتارە  ئەم   .)
 )هەواڵەکان( دەبینرێت. 
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ئاماری   • پێی  بەرەنگاربونەوەی  ی    ٢4/٨/٢٠19بە  گشتی  بەڕێوەبەرایەتی 
ناوخۆی حکوومەتی   وەزارەتی  بە  خێزانی سەر  ئافرەتان و  توندوتیژی دژی 
هەرێمی کوردستان، "لە شەش مانگی ڕابردوودا، کە ماوەی ئەم لێکۆڵینەوەیەش  

افرەت بە هۆکاری جیاواز کووژراو  ئ  ٢11دەگرێتە بەر، لە هەرێمی کوردستاندا  
لە درێژەی   سکااڵش تۆمار کراوە." 497٢یان سووتێنراون....هەر لەو ماوەیەدا 

 باسەکەدا دەچینەوە سۆراغی ئەم ئامارە. 
 
 

 هۆکارەکانی تاوان
 

مانگە لە کوردستان، هۆکاری شەخسی، بنەماڵەیی،   13هەرچۆنێک بێت، تاوانەکانی ئەو  
سیاسی    -ایینی، دارایی، سێکسی و هەندێک جاریش مێژووییکۆمەاڵیەتی، نەریتی، ئ

 یاخود پێکهاتەیەک لە دوو یان  سێ هۆکاریان بووە. 
 بەشێک لەو هۆکارانە دەتوانین لەم خااڵنەی خوارەوەدا پوختە بکەین: 

 
 هۆکارە شەخسی و تاکە کەسییەکانئا. 
  39تووڕەیی و زوو هەڵچوون و عەسەبی بوونی بێ کۆنتڕۆڵ  •

 
فێدڕاڵی،      39 ئەفسەرێکی  دەست  بە  ناوخۆ  هێزەکانی  ئەفسەرێکی  کووژرانی  هەواڵی  ڕەنگە 

یەکی باش بێت بۆ دەرخستنی ئەو هەڵچوونە بێ کۆنتڕۆڵەی مرۆڤ. ڤیدیۆی ئەم ڕووداوە لە  نموونە
دانرا. سەرنجێکی ساکاری ڤیدیۆکە دەریدەخات کە    ٢4لە سەر سایتی کوردستان    ٢9/7/٢٠19ڕۆژی  

لە سەرەتای هاتنەدەری الیەنێکی کێشەکە لە ئوتومبیلەکەی و دەسپێکی دەمەقاڵەوە تا کووژرانی یەک 
چرکەی پێدەچێت، واتە الیەنەکان لەو ماوە کورتەدا دەگەنە ڕادەیەک لە  16الیەنەکان، سەرجەم  لە  

تووڕەیی و هەڵچوون کە دەست بۆ چەک دەبەن و گیانی مرۆڤێک دەستێنن. ئەو ڕووداوە ئاوێنەی  
دەژین تێدا  ئێمەی  کە  ناوچەیەک  لە  خەڵکە  لە  بەشێک  هەندێک  بااڵنوێنی  ڕووداوەکە  .)ڕێکەوتی 

گترە لە ماوەی تۆمارەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە بەاڵم لەو ماوە زەمەنییەدایە کەا ڕاپۆرتەکە ەدەست درەن
  ئامادەکردنەوە بووە(.
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ڕابردوویەکی   • کە  داکووژاندن،  بەخوێن  خوێن  و  سەندنەوە  تۆڵە  هەستی 
کۆمەاڵیەتی لە پشتە و زیاتر لە ناو دانیشتوانی کۆمەڵگای بچووکتر وەک گوند  

 و شاروچکەکاندا دەبینرێت 
 ڕقەبەرایەتی شەخسی   •
 کێبەرکێی پیشەیی  •
 پاڵنەری سێکسی )بە زۆری لە ناو پیاوان دا(  •
 ندن )بە زۆری لە ناو پیاوان دا(تەماعی پارە دزین یان ڕفا •
دڵ پیسی )بە گشتی پیاوانی گرتۆتەوە( کە واهەیە هەندێک جار دەسکرد و   •

 بێ بنەما و خەێاڵیش بووبێت 
خەیانەت )بە گشتی دژ بە ژنان کەڵکی لێوەرگیراوە( و زۆرجاریش لە گومان   •

و تۆمەتبار کردن زیاتر نەبووە. بەداخەوە خەیانەتی پیاو لە کۆمەڵگادا، وەک  
شتێکی تاڕادەیەک ئاسایی سەیر کراوە و لە الیەن بەرانبەرەکەیەوە کاردانەوەی  

 توندوتیژی هاوشێوەی کەمتر بووە  
 ۆکارێک بۆ خۆکوشتنەکان(قەرزداری )وەک ه •
بەرانبەر تانە و تەشەری هاوڕێیان )کە ئەمیش النیکەم لە یەک   • بێ تاقەتی لە 

 حاڵەتدا گەیوەتە ئەنجامی خۆکوشتن(.  
چاولێکەریی لە نموونەی خراپی ناو هەندێک فیلم و یاریی کەمپیوتەری )زیاتر   •

 لە ناو الواندا( 
واڵت   • دەرەوەی  چوونە  هەوڵی  لە  یەک  سەرنەکەوتوویی  لە  کەم  الی  )کە 

 حاڵەتدا گەیشتۆتە ئەنجامی خۆکوشتن(، و....  
 
 هۆکارە بنەماڵەییەکان ب. 

ڕاهێنانی   • و  منداڵ  بە  پێویست  بایەخی  تێیدا  کۆنباو کە  پەروەردەی  شێوازی 
 نادرێت 

ژیانی   • بارودۆخی  لەگەڵ  کۆنباوەکان  بنەماڵەییە  پێوەندە  نەگرتنەوەی  یەک 
سەردەمی نوێ و فێرکردنەکانی منداڵ لە فێرگە و زانکۆکان و ئەوەی وا لە  

 تەلەفیزیۆن و میدیای مەجازیدا بەرچاو دەکەون  
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 دیاردەی چەند هاوسەری و بوونی منداڵی زۆری چەند بەرەدایک لە ماڵێک   •
اسی لە ماڵدا و زاڵیەتی گەورەی ماڵ و بێ مافیی منداڵ کە  نەبوونی دیموکر •

و   توغیان  هۆکاری  ببێتە  دەتوانێ  نەوجەوانیدا  و  بلووغ  دوای  سەردەمی  لە 
 سەرپێچی کردن لە بەرانبەر پەیڕەوەکانی ناوماڵ و ڕیساکانی ناو کۆمەڵگاش  

ە  ئەو باوەڕە هەڵە و بێ بنەمایەی کە پیاو خاوەن و سەرپەرشتی ژنە، و کچ ل •
ماڵی باوکدا دەبێ ئیتاعەی باوک و دوای شوو کردنیش ئیتاعەی مێرد بکات،  
ئەگەریش تەنانەت کەوتە بەر زوڵمی ماڵە مێرد و مافی پێشێل کرا، دەرگای  
ماڵەباوکی لێ دابخرێت و مەجبوور بکرێت بگەڕێتەوە سەر هەمان ئەو هەل  

کارە لە  بەشێک  دابنەوێنێت.  بێعەداڵەتیەکان  بۆ  مل  و  وەک  ومەرجە  ساتی 
نامرۆڤانەیە و   بازنە  ناو ئەو  لە  ژنان و کچان  خۆسووتاندن و خۆ خنکاندنی 

 بەهۆی نەبوونی دەرەتان و پشتیوان و تاریک نواندنی دواڕۆژ، دێتە کایەوە 
ئەوەی لە سەرەوە گوترا ماڵە باب و ماڵەمێرد هەردوکیان دەرخەری ڕاستییەکی   •

نییە و هەمیشە  تاڵی کۆمەاڵیەتین ئەویش ئەوەی کە ژن خاوەن   ماڵ و مڵک 
بێ پەناییە   وەک میوان و کەسێکی بێ ماف سەیر دەکرێت. ئەو بێ مافی و 

 هۆکاری بەشێک لە خۆکوژییەکانی ژنانی کوردن.  
ئەندامانی   • و  بووک و خەسوو  و  مێرد  و  ژن  نێوان  نادیموکراتیانەی  پێوەندی 

 دیکەی بنەماڵەی پیاو 
کەم بوونی دەرفەتی ئیش و کار    مانەوەی ژن و کچ لە ماڵەوە و نەبوون یان •

 بۆیان 
 بێدەسەاڵتیی کچان لە هەڵبژاردنی هاوسەر و بەشوودرانی زۆرەملێ   •
 ناتەواویی ئابووریی بنەماڵە   •
فێرکاریی چەواشە و دوور لە واقیعی فیلمی سەر تەلەفیزیۆنە تورکییەکان و   •

دووپات   بۆ  کۆمەڵگا  ئەندامانی  لە  بەشێک  هەڵسەنگاندنی  بێ  چاولێکەریی 
و  ک خێزانی  پێوەندییە  بۆ  ئەوان  ڕەوتی  هەڵگرتنی  کۆپی  و  ردنەوە 

بە   گەنجان  و  الوان  بەشێکی  کە  لەوەیدا  بووە  دەوری  کۆمەاڵیەتییەکانیش 
ڕێگای   وا  تەمەنانەی  کەم  کوڕەالوە  لەو  ژمارەیەک  واهەیە  بەرێت.  الرێدا 
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بن. دیارە بەم ق سەیە،  واڵتانی ڕۆژئاوا دەگرنەبەر، لەژێر ئەو کارتێکەرییانەدا 
داعش،   سیاسی،  دۆزی  وەک  کۆچبەری،  دیکەی  هۆکارەکانی  نابێ 
دژایەتیکردنی داگیرکەر، ناتەواویی ئابووریی ئەم چەندساڵەی دوایی هەرێم،  

 کێشەی تائیفی، گرفتی بنەماڵەیی و... یش لەبیر بکرێن.  
 

 هۆکارە کۆمەڵگاییەکان )یاسایی/سیاسیی( پ. 
 ئابووریبێکاری و بارودۆخی خراپی  •
ڕادەی نزمی پێشکەوتی کۆمەڵگای کوردستان لەچاو کۆمەڵگا ڕۆژئاواییەکان   •

دیاردەیەک کە لەگەڵ خواستی    -و تەنانەت لەچاو هەندێک واڵتی دراوسێش 
بە   ئەنجامدا  لە  ناگرێتەوە و  ڕوولەزیادبوونی الوانی کۆمەڵگای کورددا یەک 

 ەڕیان دەکات سیاسییە خۆییەکە بێ باو –هەموو سیستەمە کۆمەاڵیەتی  
بێ مافی و ژێردەستیی ژن بە گوێرەی عورف و ئایین و یاساش )بۆ نموونە،  •

 ڕادەی میرات( 
لە   • ڕەوشت الی کەمایەتییەک  نزمبوونی  و  پیشەیی  بەرپرسیاریەتی  کەمبوونی 

 خەڵکانی پیشەیی.   
بەهێزبوونی پێوەندی خێڵەکی و هەست بە بەرپرسیایەتی و داکۆکی کردنی   •

 تاک لە هاوهۆز واتە ئەندامانی دیکەی عەشیرەتەکەی خۆی لە بەرانبەر خەڵکدا
ڵبوونی ئەو هەستە عەشیرەتییە بە  الوازبوونی هەستی نەتەوەیی کە خۆی لە زا •

 سەر هەستی هەمەگیری نەتەوایەتیدا دەبینێتەوە 
دووبەرەکی و حزب حزبێن بە شێوازێکی کۆنباوی خێڵەکی کە بۆتە هۆکاری   •

 تەکەللول 
بەرگرن   • کە  حکوومی  بەرپرسانی  و  حزبی  بەرپرسانی  زۆری  دەسەاڵتی 

و خۆیان  دەوروبەرەکەی  بۆ  یاسا  بەڕێوەچوونی  خۆیان    لەبەرانبەر  تەنانەت 
ڕاستەوخۆ یاسا پێشێل دەکەن و هەندێک جار دەست دەدەنە کاری تاوانبارانە  

 و دژە یاسایی وەک کوشتنی ناحەزانیش  
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تەشەنەی چەندبەرەکیی حزبی و سیاسی لە ناو خەڵکی ئاسایی کۆمەڵگادا کە   •
و   دژایەتی  وەک  دەبینێتەوە،  کۆمەاڵیەتیدا  ژیانی  الیەنی  هەندێک  لە  خۆی 

 یی نێوان شار و ناوچەکان ڕقەبەر
خزمەتگوزاریی  • بوونی  ناتەواو  و  تەندروستی  باشی  سیستەمێکی  نەبوونی 

پزیشکی و دەرمانی و لەئەنجامدا قەبووڵ کردنی مەسرەفی زۆری چارەسەر لە  
 دەرەوەی کوردستان 

کردنی   • پشتگیری  و  بازاڕ  ڕێکخستنی  بۆ  ڕوون  سیاسەتێکی  نەبوونی 
بەتایبەت ناوخۆ  لە کەرتی کشتوکاڵ، کە ئەنجامەکەی ڕوو    بەرهەمهێنەرانی 

چوونەسەرەوەی   شار.  لە  ڕووکردنیان  و  گوند  لە  گوندنشینەکانە  وەرگێڕانی 
ئابووریی   زیاتری  زیاتر و  بەسترانەوەی  و خواردەمەنی و  نرخی کەل وپەل 

 هەرێم بە تورکیا و ئێرانەوە، وەک ئاکامی ڕاستەوخۆی ئەو بارودۆخە. 
پیشەیی   • خەڵکانی  بوونی  بۆ  کەم  حکوومی  هەمەچەشنەی  دەزگاکانی  لەناو 

بەرەنگاربوونەوەی مەترسیی گەورەی وەک مادەی هۆشبەر و پەنادانی هەندێک  
 لە تاوانباران لە الیەن دەسەاڵتدار و دەستڕۆیشتووەکانەوە 

ڕووداوی هاتوچۆ، وەک یەک لە هۆکارەکانی گیان لەدەستدان و برینداربوونی   •
ونی بیمە، بێ سەبر و تاقەتیی لێخوڕەکان و  خەڵک: لێخوڕینی بێ مۆڵەت، نەبو 

ڕێزنەگرتن لە خەڵکانیتر، پان وبەرینی شەقام بە بێ چرا و شوێنی پەڕینەوەی  
الیەن   لە  شەقامەکان  لە  پەڕینەوە  یاسای  نەکردنی  ڕەچاو  جێ،  و  بەڕێ 

  4٠خەڵکەوە، و... 
ن  هەندێک دیاردە و ڕی و ڕەسمی کۆنباو، کە لەگەڵ ژیانی ئەمڕۆییدا ناگونجێ •

و نەک هەر لە ئەوروپا و ئەمریکا، بەڵکوو لە ناو واڵتانی دراوسێشدا نەماون؛  
وەک ژن بە ژنە و شیربایی وەرگرتن و خەتەنەی کچان و... . بنبڕ کردنی ئەو  
بەڕێوەبەری   و  )پەرلەمان(  یاسادانەر  دەزگاکانی  سەرەکیی  ئەرکی  دیاردانە 

 
باوەکوو لە دەرەوەی مەودای ئەم لێکۆڵینەوەیەدایە، بەاڵم بە گوێرەی ڕاگەیاندنی سایتی ئاوێنە،      4٠
و و رۆژێكدا شه''له دا رایگەیاندووە    ٢٠19ڵی  تی هاتوچۆی سلێمانی لە مانگی حەوتی  سارایهرێوبهبه
 بینراوە( 7/٢٠19/ 11)ڕۆژی  ''كانی هاتوچۆقوربانی رووداوه تهش هاوواڵتی بونهسلێمانی شهله
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ب  چارەسەر  خستنی  پشتگوێ  دادگا(یە.  و  نەخۆشییە  هەرێم)پۆلیس  ئەو  ۆ 
بە   خەڵک  باوەڕیی  بێ  و  پشێوی  هۆکاری  دەبێتە  ناوخۆدا  لە  کۆمەاڵیەتییانە 
ڕێبەرە سیاسییەکانیان، لە دەرەوەی واڵتیش سومعەی گەلەکەمان لە الی بێگانان  

 خراپ دەکات 
هەندێک   • هەوڵی  و  الوان  پەناخوازیی  و  کۆچبەری  کێشەی  پەرەسەندنی 

بە بۆ گەیشتن  مێردمنداڵ  بێت  کوڕەالو و  نرخێک  بە هەر  ئاوات'ە  'قیبلەی  و 
 وەک دزی و چەقۆ کێشان و تەڵەکە کردن بۆ کۆکردنەوەی مەسرەفی ڕێگا 

سیستەمێکی نالەبار و سەمەرەی هەڵبژاردن بۆ نموونە هەڵبژاردنی پەرلەمان، کە   •
تێیدا ئەندام پەڕلەمان دەسنێژی ڕاستەوخۆی حزبەکانە نەک هەڵبژێرراوی خەڵکی  

ی تایبەت کە دواتر خەڵکی ئەو گەڕەک و ناوچەیە بتوانن  گەڕەک و ناوچەیەک
لەو   یارمەتی  خۆیان  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  کوێرەی  گرێ  کردنەوەی  بۆ 
بخوازن.  لە ئەنجامدا تاکی کورد بێ پەنا و پشتیوان ماوەتەوە و پەڕلەمان و  

 ئەندامانی نوێنەری ڕاستەقینەی خواستەکانی گەل نەبن. 
ەڕێ وجێی ئیش وکار، کە تێیدا مافی کرێکار لە  بەڕێوەنەچوونی یاسایەکی ب •

ناتەبایی ناو کۆمەڵگا کەم بکاتەوە. لەو   بەرانبەر خاوەن ئیشدا بپارێزێت و لە 
پێوەندییەدا دەبێ ئاماژە بە بوونی جیاوازی لە نێوان خەڵکانی حزبی و ناحزبی  
لە   نەبووە  دوور  کە  بکرێت  دامەزرانیش  و  فەرمان  و  کار  مەسەلەی  بۆ 

نان و بەکارهێنانی نابەجێی هەندێک لە خوازیارانی ئیش وکار لەالیەن  زەفەرهێ
 بەرپرسەکانەوە. 

برەوی زۆری فێڵبازی و تەڵەکەی نووشتەنووس و جندۆکەگر و عیالجکاری   •
تەندروستی و کۆمەاڵیەتیدا   و  پزیشکی  یاساکانی  دەرەوەی  لە  درۆیین، کە 

دەگرن و بە پێکهێنانی    بەڕێوەبەرایەتی هەندێک الیەنی ژیانی خەڵک بەدەستەوە
هیوای بێ بنەما، کۆمەاڵنی خەڵک لە بەڕێوەبردنی قانوون و پەێرەوە گشتییەکان  

 دوور دەخەنەوە. 
بوونی چەکی زۆری بێ مۆڵەت بە دەست خەڵکەوە. ئەو چەکانە، هەندێکیان   •

هەندێکیشیان   و  خەڵک  دراونەتە  چەکدارەکانەوە  سیاسییە  حزبە  الیەن  لە 
رێزگاریی شەخسییەوە الی خۆیان ڕایانگرتوون. بەداخەوە  کەسانیتر بە ناوی پا
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ئەو چەشنە چەکانە   ڕاپۆرتانە دەردەکەوێت،  و  ئەم هەواڵ  هەندێک  لە  وەک 
زۆرجاران بەشێوەیەکی نابەجێ بەکار هێنراون یاخود کەوتوونەتە دەست منداڵ  

 و کەسانی نابەرپرس کە کارەساتیان پێ خوڵقاندووە. 
ف • لە  ناپیشەیی  لە  ڕاگەیاندنی  دوورە  گەرچی  مەجازیدا  مێدیای  و  ەیسبووک 

بە   ئازادیی ڕادەربڕین  بەو تەعبیرە، یارمەتی  سانسۆری حزبی و حکوومی و 
خەڵکانی   بۆ  دەرەتانێکە  کاتدا  عەینی  لە  بەاڵم  دەدات،  کۆمەڵگا  ئەندامانی 
خراپەخوازی ناوخۆیی و بەکرێگیراوانی بێگانە بۆ پشێوی نانەوە و ئاڵۆزی و  

ژمنایەتی پێکهێنان لە ناو کۆمەاڵنی گەلدا. واهەیە هەندێک لە  دژایەتی و دو
مێدیای فەرمی و حزبیش لەم بوارەدا بە ئەرکی پێشەیی خۆیان هەڵنەستن و  

 بەرژەوەندیی تاکە کەسی و الیەنی بخەنە پێش مەسڵەحەتی کۆمەڵگاوە.  
 
 لە ژوور هەموو هۆکارەکانەشەوە  ت. 

 ودەزگای دادوەری. نەبوونی سەروەریی هەمەگیری دام   •
نەبوونی یاسا و پەیڕەوی فەرمی بۆ بەشێک لەو کاروبارانەی وا پێوەندیان بە   •

پارێزگاریکردن لە مافی ژنان و مندااڵن هەیە. ئەو بەشانەی کۆمەڵگا، بە نەبوون  
یان بەڕێوەنەچوونی یاسا زیاترین زیان دەبینن و ئەوەی وا دەتوانێ لە بەرانبەر  

پشتگر و پارێزگاریان بێت، تەنیا یاسایە. بۆ نموونە،    چەوساندنەوەی زۆرداران
ئەنجومەنی بااڵی کاروباری ژنان و ئەو سەنتەرانەی وا بۆ پاراستنی ژیانی ژنانی  
ژێر مەترسی دابین کراون لەوە الوازتر و بێ دەسەاڵت ترن کە بتوانن ژیانی  
ئەو   ناو  ژنانی  هی  ڕاست  خۆکوژییەکان  لە  هەندێک  بپارێزن.  کەسانێک 

ەنتەرانەیە، کە بەهۆی ناکاریگەریی خزمەتگوزارییەکان و لە ترسی کەوتنەوە  س
 بەردەستی چەوسێنەرەکانیان خۆ دەکووژن.  

کۆنە   • و  عەشیرەت  ڕەئیس  و  هۆز  سەرەک  بەدەست  زۆر  دەسەاڵتی  بوونی 
خۆیان   بەرژەوەندیی  بۆ  سیاسییەکان  حزبە  لە  هەندێک  کە  موشاویرەکانەوە 

مێژووی خەیانەتی ئەو کەسانە بە خەڵک چاوپۆشی  کەڵکیان لێ وەردەگرن و لە  
 دەکەن.  
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تاوانباران لە   • پەنادانی  برەوی زۆری سیستەمی مەسڵەت کردنی عەشیرەتی و 
هەاڵتنی   و  ڕووت  کردنێکی  دەرخۆنە  بە  دیزە  هۆی  بۆتە  کە  دیوەخانان، 
تاوانباران لە دەست دادوەری. هەر ئەوەش یەک لە هۆکارەکانی بێ باوەڕیی  

کۆمەڵگایە بە سەروەریی یاسا و وەک ڕەوتێکی بازنەییش لە درێژەی  ئەندامانی  
خۆیدا بۆتەوە هۆکار بۆ هەوڵی چارەسەر کردنی کێشە و دوژمنایەتییە تازەکان  

 لە دەرەوەی بازنەی یاسادا. 
بوونی هەندێک پەیڕەوی ئایینی، کە لەگەڵ یاسا حکوومییەکانی ئەمڕۆدا یەک   •

نومایی کردنی خەڵک بەرەو ڕەچاوکردنی ئەو  ناگرنەوە و ڕێبەرانی ئایینی بە ڕێ
پەیڕەوانە، بەردێک لەژێر سێکوچکەی یاسا فەرمییەکان دەردێنن. مارەبڕینی ژێر  
تەمەنی یاسایی، مۆڵەتدان بە خەتەنەی کچان، چاککردنەوەی تەاڵقی سێ بەسێ  
لەڕێگەی بەجاش کردنەوە، بەشە ماڵی نابەرانبەری ژنان لەچاو پیاوان و ... تەنیا  

ند نموونەیەکی ئەو ناتەباییانەن کە ئەو چەشنە پەیڕەوانە لەگەڵ دامەزراوی  چە
و سەقامگیریی کۆمەڵگادا هەیانە. ئیسالمی سیاسی )چ شیعەی ئایەتوڵاڵیی و  
بەڕێوەبەرایەتی   و  حکوومەت  گرتنەدەستی  هەوڵی  و  داعشی(  سوننەی  چ 

لەگ کە  ئایینیانەیە  پەیڕەوە  ئەو  بەرچاوی  نموونەیەکی  یاسا  کۆمەڵگا،  ەڵ 
حکوومییەکاندا یەک ناگرێتەوە و دابین بوونیان تەنیا لە ڕێگەی هەڵوەشاندنەوە  
و نەهێشتنی یاسا پێشکەوتووەکانی ئەمڕۆ و سەپاندنی دیاردەی وەک ئیعدام و  

 قەساس و بڕینی دەست و دەرهێنانی چاوەوە دەستەبەر دەبێت.   
بەهێ • و  شێخایەتی  ئەنستیتوتی  هەڵسووڕانی  و  کار  پێوەندی  درێژەی  زبوونی 

مورید و مورادی لە نێو بەشێک لە ئەندامانی کۆمەڵگادا کە ئامۆژگاریی شێخ  
چوارچێوەی  لە  ئەگەر  کۆمەڵگا  ئەندامانی  ناو  ناکۆکییەکانی  چارەسەری  بۆ 
ئەنستیتوتە   ئەو  دەکات.  پێشێل  یاسا  سەروەریی  نەبێت،  حکوومییەکاندا  یاسا 

انی دیکەی هاوچەشندا کۆتایی بە  دەیان و تەنانەت سەدان ساڵە لە کۆمەڵگاک
 ژیانی هاتووە و کوردستان وێدەچێت یەک لە دوایین پێگەکانی دەسەاڵتی بێت.  

 
کاریگەری ئەو هۆکارانەی سەرەوە لە سەر کۆمەڵگا، لە ماوەیەکی دوور و درێژ دا،    

پێشێلکرانی   و  دادوەری  دەزگای  و  دام  بەرچاوی  الوازییەکی  ئەنجامی  گەیشتۆتە 
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پێشکەوتووی  سەروەریی   واڵتانی  لە  قانوون  هەاڵواردنی  بێ  بەڕێوەچوونی  یاسا. 
ڕۆژئاواییدا ڕشتەیەکی قایمە بۆ پێکەوە بەستنی ئەندامانی کۆمەڵگا بە بێ جیاوازی نێوان  
دەسەاڵتدار و بێدەسەاڵت. ئەو هەل و مەرجە لە کوردستاندا نییە و ئەگەریش هەبێت  

کی سەرەکییە بۆ دڕدۆنگ بوون لە یەکتر  الواز و کەم هێزە و خۆی لە خۆیدا هۆکارێ
هۆکارەکان، هەروەها دەرفەتی    41.   و دوژمنایەتی و دووبەرەکی نێوان کۆمەاڵنی خەڵک

گونجاویان بۆ بەڕێوەچوونی هەندێک لەو  تاوانانە ڕەخساندووە کە بکەریان بە بێ ترس  
ە هەر  لە ئاکامی کردەوە، یاسای گرتۆتە دەست خۆی و بەڕێوەشی بردووە. ئاشکرای

ئەو کەسانە بە بوونی یاسایەکی بەهێزی هەمەگیر، واهەبوو نەیانتوانیایە وا سووک و سانا، 
 کارە ناحەزەکەیان بەڕێوەبەرن.    

زاڵبوونی   شار و  بە گوێرەی گەورەبوونەوەی  ڕۆحیاتە،  ئەو  جیهانی،  یاسایەکی  وەک 
بۆ   دانیشتووان  دانەواندنی  مل  کە  بەسەرخەڵکدا،  شارنشینی  لە  کولتووری  یەک  یاسا 

نیشانەکانیەتی، وردە وردە ڕوو لە کەمی دەنێت و کولتووری دەسەاڵتدان بە یاسا جێیان  
دەگرێتەوە، ئەوەش دەبێتە هۆی بەرانبەریی و یەکسانی هەموو تاکێک لە ئاست یاسا  
پەیوەندییەدا   لەو  بێدەسەاڵت.  یان  بن  دەسەاڵتدار  کەسەکان  جا  کۆمەاڵیەتییەکاندا، 

ترێت یاسایەک کە داگیرکەر و زۆردار بەسەر خەڵکیدا سەپاندبێت  هەندێک جار دەگو
بۆ ڕەچاوکردن نابێت، هەربۆیەش هەندێک خەڵک ملیان بۆ دانەدەنواند. هیوای هەموو  

ئازادی دوای ساڵی   لە کوردستانی  ئەوەبوو کە  دوای    1991الیەکیش  تایبەت  بە  و 
بن  ٢٠٠5 لەکەمی  ڕوو  تاوان  هەرێم،  حکوومەتی  دامەزرانی  داخەوە  و  بە  بەاڵم  ێت، 

حیسابەکان بە پێچەوانە دەرچوون و ئەگەر لە ڕابردوودا خەباتی نەتەوەیی وەک 'حبل  
ئەو   دوای  بەستبوو،  تەماعیانی  چاوی  و  گرێدابوو  بەیەکەوە  خەڵکەکەی  المتین'ێک 
ئازادییە هەموو ساڵێک ژمارەی تاوانەکان بەرەوژوور چوون و تەنانەت هەر لەو دوو  

حەوتی ئەمساڵدا دا کە تۆماری تاوانەکان بۆ ئەم لێکۆڵینەوەیە وەستێنرا،  مانگەی شەش و  
لەچاو مانگەکانی پێشتر، بە شێوەیەکی جێگەی خەفەت، زیادی کردووە. نووسەر ناتوانێ  

 
سیاسییەکان و کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر هەڵوێستی حزبە  ئەو دووبەرەکییەی ناو کۆمەڵگا      41

لە مەسەلەی کەرکووک و ناوچە    ٢٠17هەیە، کێشەیەکی زیانبار، کە ساڵی  ناکۆکیی نێوانیان   
 داگیرکراوەکاندا بەڕوونی خۆی نواند.
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ناکۆکیی   نەدات.  پەیوەندی  بە کێشە سیاسییەکانەوە  ناو ڕێزەکانی گەل  دووبەرەکیی 
وومی بۆتە هۆی دڕدۆنگیی کۆمەاڵنی خەڵک  نێوان حزب و الیەنە دەسەاڵتدارەکانی حک

لە یەکتر و ڕق و کینی عەشیرەتێک لەعەشیرەتێکی تر، کە ماوەیەک بوو ڕاگوێزرابووە  
ناو   چۆتە  ناساغەشەوە،  حزبایەتییە  ئەو  ڕێگەی  لە  هەر  حزبایەتییەوە،  و  سیاسەت  ناو 

ار لەو شار و  دەمارەکانی کۆمەڵگا و بنەماڵە و تەنانەت ڕقبوونەوەی دانیشتووانی ئەم ش 
ئەم ناوچە و ئەو ناوچەی لێکەوتۆتەوە! ئەوانە بە بێدەنگی و وردە وردە زەمینە بۆ بێ  
کە   دەکەن.  خۆش  یەکدی  کردنی  تاوانبار  و  ناخۆشەویستی  و  یەکتر  بە  باوەڕی 
بەرچاوی ئەو حاڵەتە، هەست بە  پێداویستیی کردنە بۆ ڕاگرتنی   نیشانەیەکی گەلێک 

اکەکەسی ناو کۆمەڵگادا، ئەو خەڵکانەی وا هەرکام لە ترس  چەک لە ماڵ و لە دەستی ت
یان ڕقی ئەویتر، دەست لە سەر پەلەپیتکەی چەک هەڵناگرن و ئەوە یەک لە مەترسییە  
یاسا   دیموکراتدا  کۆمەڵگایەکی  لە  ئێمەیە.  بچووکەکەی  کۆمەڵگا  ناو  گەورەکانی 

 جێگەی ئەو چەکە پارێزەرە بۆ خەڵک دەگرێتەوە.  
ئابوورییەکان، هەرکام   -انەش لە پەنای گەندەڵی و کەم وکووڕییە سیاسیئەو ناتەواویی

بە ڕادەی خۆیان بوونەتە هۆی بێ باوەڕی و دڕدۆنگی کۆمەاڵنی خەڵک بە دەزگای  
بەڕێوەبەرایەتی دادوەری و لەویش زیاتر بە بنەما سیاسییەکانی حکوومەتی خۆیی. بە  

و کەم وکووڕییەکان، حکوومەتی  داخەوە زۆرکەس لەبیریان دەچێت کە سەرەڕای هەمو 
و هەلێکی   ناوچەکە  نایابی  و  شاز  دیاردەیەکی  زۆر الیەنەوە  لە  هەرێمی کوردستان 
مێژووییە بۆ گەلەکەمان کە چەندەها سەدە چاوەڕوانمان کردووە و الوازکردنی بە هەر  
  شێوەیەک لە شێوەکان دەبێتە تاوانێکی مێژوویی و پەڵەیەک بە ناوچاوانی نەوەی ئێمەوە 

کە بۆ چاوچنۆکی تاکە کەسی، یان ڕقەبەرایەتی حزبی، خەریکین بنکۆڵی دەکەین.  
بێگانەی دۆست یان دوژمن، بە وردی کوردستانیان خستۆتە بەر چاوەدێری. دوژمن  
لێ   کەڵکیان  لەناوبردنی  بۆ  و  دەکاتەوە  گەورە  هەرێم  حکوومەتی  ناتەواوییەکانی 

 وەردەگرێت.  
پارچەکانی   زۆر لە کوردی  بەشێکی  بۆ  باشوور و ئەزموونەکەی  لەالیەکی دیکەوە، 
دیکەی کوردستان، دیاردەیەکی پیرۆز و قیبلەی ئاواتی لەمێژینەیە، دەوام و مانەوەشی  
لەوپەڕی گرنگیدایە. ئەوان الی بێگانە و داگیرکەر شانازی بە بوونی حکوومەتی هەریم  

بۆیەش بە تامەزرۆییەوە دەڕواننە دەسکەوتەکانی و تا  و ئااڵی شەکاوەیەوە دەکەن. هەر
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هەم  و  خەڵک  دەقووچێنن.هەم  وکورتییەکانی  کەم  لە  چاو  دەسەاڵتدارانی    ڕادەیەک 
بزانن کە سەرمەشقی خراپ، مەشقی خراپی لێ   حکوومی دەبێ بەو ڕاستییە گرنگە 

نی دیکەی  دەکەوێتەوە، واتە هەڵەی باشوور دەتوانێ کاریگەریی خراپی لە سەر بەشەکا
 کوردستان هەبێت؛ پێچەوانەکەشی ڕاستە. 

  
 

 دۆخی یاسا لە هەرێمی کوردستاندا 
 

بنەما و هۆکارە سیاسی   نەبوونی    یئابوورییەکان   – کۆمەاڵیەتی    –بۆئەوەی  کاریگەر 
و   یاسا  بابەتی  دەبێ  بدۆزرێنەوە.  کوردستاندا  باشووری  مەدەنیی  کۆمەڵگای  لە  یاسا 

ڕەهەند چەند  لە  کردنی  بەشێکیان  پەیڕەو  ڕەهەندانە  ئەو  بکرێت  سەیر  جیاوازەوە  ی 
شوێن  کلیلی و چارەنووسسازن، بەشێکیشیان کاریگەری کەمتریان هەیە بەاڵم هەن و  

 .  دانەریشن
 

ڕوون نەبوونی شوێنی دەستووریی هەرێمی کوردستان لە واڵتێکدا بەناوی    دەستوور.
سەبارەت بە ناوچە    14٠بەڕێوە نەچوونی مادەی    ، هەروەها هێنانەگۆڕ و پاشان عیراق

کورد؛داگیرکڕاوەکان  و    ی  فەرمییەکان  پێوانە  بە  بوون  عیراقی  لەمەڕ  گێژوگومی 
الیکەم   ئارەزووی  وەک  بوون  خەڵک9٢کوردستانی  ی  کێشە    4٢،%  لەو  هەندێک 

ەوە لەبەردەم خەڵک و حکوومەتدا قوت بوونەتەوە و    ٢٠٠5سەرەکییانەن کە لە ساڵی  
دانەنەواندن   بۆ زۆر کەس مەسەلەی مل دانەواندن یان  ئێستا  بە چارەنەکراوی ماون. 

بەعسلەبەرانبەر یاسا پرسیارەکانی سەردەمی  تا ڕۆژێک کە سنوورەکانی خاکی    و  دا 
فەرمی  کورد   نەکرێدیابە  نێودەولەتی  نری  پەسندی  تەنگ    یانو  نەبێت،  پشت  لە 

 دەمێنن. و چارەسەرنەکراوی واڵتەکەماندا بە ڕوونی   لە وچەڵەمەکانی دەستوور
  

 
% ی دانیشتووانی هەرێمی کوردستان 9٢.73، ڕێژەی  ٢٠17بە گوێرەی ئەنجامی ڕیفراندۆمی ساڵی      4٢

 دەنگیان بە سەربەخۆیی داوە.
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بەڕێوەچوون یان نەچوونی هەندێک لە یاسا حکوومییەکان    .دوانە بوونی یاساکان 
ێشەکە لە سااڵنی  کوردستان' چەقیان بەستووە و ک  –سەرجەم لە سەر دووڕێیانی 'عیراق  

ڕۆژی    ٢٠٠5دوای   هەواڵێکی  گوێرەی  بە  نموونە،  بۆ  نەبوونەتەوە.  یەکالیی  ەوە 
کەس تەنیا لە زیندانەکانی دهۆکدا ڕاگیراون    7٠ی میدیاکان، هەرئێستا    ٢٠19/6/3٠

نە   و  هەڵدەوەشێتەوە  نە  قەرارەکە  حاڵێکدا  لە  دەرچووە  بۆ  ئیعدامیان  قەراری  کە 
زانرابێت، زوربەی زۆری ڕێبەران و کاربەدەستانی حکوومییی    بەڕێوەدەبرێت. ئەوەندەی

کورد وەک گەالنی پێشکەوتووی ئەم جیهانە، دژ بە قەراری ئیعدامی تاوانباران وەستاون  
مافەکانی   بە  باوەڕیان  شانازیی هەموو ئەوکەسانەیە کە  و ئەوە جێگەی خۆشحاڵی و 

بەغ  لە  زۆرایەتییەک  دیارە  تێدەگەن.  لێی  و  هەیە  ئەو  مرۆڤ  گشتی  بە  عیراق  و  دا 
ڕوانگەیەیان نییە و ئەگەریش هەبێت لە ژێر سێبەری قورسی نەریت و ئاییندا، هەناسەی  
'تاوانباران' دیاردەیەکی   ئیعدام کردنی  بەگوێرەی ئەوان   پێناکرێت.  لێبڕاوە و هیچی 

ی  ئایینییە و تەنانەت واجبێکی کەفاییە! لە ناو هەندێک لەو الیەنانەدا کردەوە-عورفی
سەیر وسەمەرەتری  هەزار ساڵ پێش ئێستای وەک فڕێدانە خوارەوەی تاوانبار لە سەر  
هەرناوێکەوە   بە  ئاکارانە  ئەو  بەسەریدا، خوازیاری هەیە!  دیوار  ڕووخاندنی  چیاوە و 

 بێت، لەگەڵ شارسانیەت و ژیانی ئەمڕۆییدا یەک ناگرنەوە.  
  

مەدەنیدا. یاسای  لەبەرانبەر  ئایین  و  و  دەسەاڵ  عورف  گشتی  داواکاری  تی 
پێکهاتنی بەرانبەر  لە  دەرەوەی    الیەنەکان لە  دەزگای قەزا لە هەرێمیش و عیراقیشدا 

خاوەن خوێن کە بنەماڵە و کەس وکاری کووژراوەکان بن، کەم    یدادگا و لێبووردن 
دەسەاڵتە و ئەوەش ڕەگی لە عورف و ئاییندا داکوتاوە. خاڵی گرنگی جیاکەرەوەی  

ێمەمانان لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین لەگەڵ واڵتە ڕۆژئاواییەکان لەوەدایە کە  یاسای واڵتانی ئ
الی ئەوان تاوانبار و پێشێلکاری مافە گشتییەکانی کۆمەڵگا بە ڕەزامەندی و لێبووردنی  

لە دەست یاسا ڕزگاریی نابێت لەبەر    قوربانی یان کەس وکار و خاوەن خوێنتاکی  
ناتوانێ    ڕەزامەندی خاوەن خوێن  و   سەپێتیاسایی هەر بەسەردا دە  گشتیی  ئەوەی سزای

ئەوە کێشەیەکی قووڵە و بە هۆی دەسەاڵت سەندنی  مافی گشتیی کۆمەڵگالەناو بەریت.  
ئیسالمی سیاسی لەناوچەکەدا واهەیە بۆ ماوەی سااڵنێکی دوورودرێژی دوای ئەمڕۆش  
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ردنی  چارەسەر نەکرێت و یاسای هەمەگیر نەتوانێ دەوری ڕاستەقینەی خۆی لە بەڕێوەب 
 کۆمەڵگادا بگێڕێت.  

 
ئەم خاڵە پێوەندی ڕاستەوخۆی بە بابەتی پێشووترەوە    مەسڵەت کردنی عەشیرەتی. 

هەیە. بە هۆی ئەو ڕاستییەی کە بڕیاردان لەسەر 'قەتڵی نەفس' و زەرەر و زیان گەیشتن  
بۆ مەسڵەت و  خەڵکانی ناپیشەیی  بە ماڵ و گیان و نامووسی مرۆڤ دراوەتە دەست  

تکا و  لەبەرنان  ڕیش  ڕێگەی  لە  تاوانەکان  بەدەرخۆنەکردنی  و    دیزە  خواهیشت  و 
پێوەندە    لەشی زیندوویواتە دیاردەی 'مەسڵەتی عەشیرەتی' وەک    . پاڕانەوە و پارەدانەوە

هۆزایەتییەکانی سەدەکانی پێشوو، ڕاستەوخۆ کاری کردۆتە سەر الوازبوونی دەزگای  
دادوەری و دەسەاڵتی حکوومی. لەو دوو پێگە بڕیاردەرە بەهێزە واتە دەزگای دادوەری  

هو   بە  دیوەخان،  و  دەبێت  الوازتر  دووهەمیان  بێت،  بەهێزتر  یەکەمیان  ەرچەندە 
 پێچەوانەش.   

لە بەرژەوەندیی زۆرداران و دەسەاڵتداران و چەوسێنەراندا    زۆرجارانمەسڵەت  دیاردەی  
بووە کە هەم خاوەن هێز و پارە بوون، هەم خەڵکی وایان لە دەوروبەر بووە بۆیان بچنە  

یان دەم چەورکردن  تکا الی هەژار و چەوساوەکان   هەڕەشە،  یان  بە خواهیشت  و 
وەربگرن.  لێ  مەسڵەت    43ڕەزامەندییان  بە  ناچار  جار  گەلێک  قوربانی  وکاری  کەس 

نەهاتوون کە چەند قات   تایفە و هۆزێک  بوون لەبەر ئەوەی دەرەقەتی هێزی  کردن 
 لەخۆیان بە دەسەاڵتتر و بە ژمارەش لەوان زیاتر بوون.  

ت ئەوەیە کە ئەگەر بێت و ڕەزامەندیی کەس وکاری قوربانی  کێشەیەکی دیکەی مەسڵە
سەرەتای   یاساوە  بەرچاوی  بە  ئەودەم  وەرنەگیرێت،  کەیسەکە  داکووژاندنی  بۆ 
درێژە   ساڵ  چەند  جار  هەندێک  کە  دادەمەزرێت  قووڵتر  و  خراپتر  دوژمنایەتییەکی 

دەڕژێت.   تێدا  دیکەی  پێشکەودەکێشێت و چەندەها خوێنی  کۆمەڵگایەکی  توودا  لە 
 

ڕو 43 سایتی  عەشیرەتەکانی .  سەرۆک  دیوەخانی  دەسەاڵتی  بە  سەبارەت  پڕواتای  ڕاپۆرتێکی  وداو 
باشوور لە بەرانبەر دام و دەزگای دادوەریدا باڵوکردۆتەوە کە تێیدا سەرەک هۆزێک دەڵێ "دادوەر 
ڕووداو،  کوردستان،  لە  سێبەر  دادگای  )دیوەخان،  ئێمە."  الی  هێناوەتە  خۆی  کێشەی  هەبووە 

 ە:( بڕوان٢٠1٨/4/7

 https://www.rudaw.net/NewsDetails.aspx?pageid=387818  
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نییە کە بتوانێ ڕەوڕەوەی   هیچ کەسایەتی یان دەزگایەکی سیاسی یان ئایینی بوونی 
یاسا بوەستێنێت یان چەواشەی بکات و شێوازێکی جیا لە شێوازی باوی یاسا مەدەنییەکە  

 بەسەر خەڵکدا بسەپێنێت.   
 

دەسەاڵتی بێ سنووری هەندێک    هێزی بەڕێوەبەرایەتی دژ بە هێزی دادوەری.
ورد و درشتی حکوومی و   فەرمانبەرانی  بەڕێوەبەرایەتی و  بەرپرسی حزبی و هێزی 
دەروبەریان لە ناوخۆی هەرێمدا، بە ڕادەیەکە کە یاسا و قەراری دەرچووی حاکم و  
  داوەران دەرەقەتیان نایەت و بڕیاری دادوەر دژ بەوان و کەس وکار و خزم و نزیکیان

نا  بەڕێوە  و  دەمێنێتەوە  کاغەز  هێزی  لەسەر  بوونی  سەربەخۆ  بە  ناتەواوییە  ئەم  برێت. 
بەڕێوەبەری )چ مەدەنی و چ سوپایی(   دادوەری و هاتنەدەر لە ژێر چەپۆکی هێزی 
نەبێت چارەسەر ناکرێت بەتایبەت کە هەردوو ئەو ئەنستیتووتانە ڕەنگی حزبییان لێدراوە  

 و دەسەاڵتی حزبی بڕیاردەری کۆتایی کارەکانە. 
 

هەژاریی بەشێکی زۆری خەڵکەکەمان لەالیەک و    و هەژاری.ناتەواویی ئابووری 
ساڵەدا، کە زوربەیان    3٠-٢٠سەرهەڵدانی دەوڵەمەند و ملیۆنەرێکی زۆر لە ماوەی ئەم  

لە پێوەندی حکوومەت و دەوروبەری حزبە دەسەاڵتدارەکان وەک قارچک هەڵتۆقیون،  
بۆ گەورەبوونەوەی کەلەبەری چینایەتی لە کوردستا ن. کۆمەڵگایەک کە  بۆتە هۆکار 

القی لە سەر زەویی نەریت بەندە و زوربەی ئەندامەکانی باوەڕیان بەعورف و ئایین  
وەک   تێیدا،  کە  دەئاژوێت  سەرمایەداری  هەڵپەهەڵپی  بەرەو  بەخێرایی  کاتێ  هەیە، 
دەبنە   ڕابردوو  ڕێزی  جێگەی  ئەخالقییەکانی  بایەخە  لە  گەلێک  جیهانی،  یاسایەکی 

بە بێ ئەوەی بایەخێکی نوێی هاوکاری و هاوپشتی و هاودەردی  قوربانی و فڕێدەدرێن  
شوێنیان بگرێتەوە، خەڵک لە خۆیان و کۆمەڵگاکەیان نامۆ دەبن و دیاردەی وەکوو ڕێز  
گرتن لە بنەماڵە و مامۆستا و بەرپرس و کاربەدەستی خۆجێ یی و حکوومی ڕێز و  

نامێنێت. لە هەوالەکانی تۆمارکراوی ئەم لێکۆڵین باوکی شەش  برەویان  ەویەدا دەبینین 
منداڵ لەبەر نەداری بە پەت خۆی دەخنکێنێ، مامێکی پارێزەر لە سەر کێشەی میرات  
و دارایی برازای خۆی دەکووژێت، باندێک دەگیرێن کە بەقاڵێکیان کوشتووە و تاوانی  

شۆفیڕی تەکسی    1٨مانگدا    9جۆراوجۆری دیکەشیان کردووە، لە کەرکووک لە ماوەی  



 توندوتیژی و دەستدرێژی لە باشووری کوردستان  407
  

 

 

بۆ    دەڕفێنرێن ئایینی  مامۆستایەکی  دەکووژرێن،  دەکووژرێت،    6و  دۆاڵر  هەزار 
هەڕەشەی کوشتن لە دەرمانسازێک دەکرێت کە تەزویرچی و قاچاخچی دەرمانی بۆ  
بیگرێتە خۆ هەوڵی   نییە  ئامادە  کوالیتی کۆنتڕۆڵ ئاشکرا کردووە، کچێک کە کەس 

نا لە شەلتەری ژنان  خۆکوشتن دەدات، ئەوانەش سەرباری ژمارەی زۆری ژنانی بێ پە
 و خانەی داڵدەی ئافرەتانی هەڕەشە لێکراودا کە خۆیان دەسووتێنن یان دەخنکێنن.  

تێپەڕبوونی کۆمەڵگا لە قۆناغ و بارودۆخی کۆنەوە بۆ هەل ومەرجێکی نوێ و بەرەنگار  
بوونەوەی تەنگ و چەڵەمەکانی سەر ڕێگای ئەو ڕاگوێزرانە، لێزانی و مشوورخواردنی  

دەوێت. تاکی کۆمەڵگا، بەتایبەت خەڵکانی هەژاری ژێر باری قورسی ژیان  پسپۆڕانەی  
و بنەماڵەی کەم داهات، گەلێک جار خۆ ڕێکخستن لەگەڵ کەش و هەوای تازەیان بە  
هاسانی بۆ ناچێتە سەر و پشتیان لە ژێر باری گرانی گۆڕانکارییەکاندا دەچەمێتەوە. ئەوە  

ی لە ڕێگەی بنیاتنانی دامەزراوە و سەنتەر و  ئەرکی کۆمەڵگا و بەرپرسان و ڕێبەرانیەت
ڕێکخراوەی شارەزا و هێنانەکایەی پشتگیری و یارمەتی هەمەچەشنەوە )یارمەتی دارایی،  
فیکری، یاسایی، پزیشکی، تەندروستی دەروونی و...( بە هانایانەوە بچێت و ببێتە دەلیلی  

 نییەوە تێک نەچن. ڕێگایان بۆ ئەوەی هەست بە بار سووکی بکەن و لە باری دەروو
   

با سەرەتا ئەم هەواڵە ببیسین: " کەسەکە بە بەرچاوی    نی یاسا.برد چۆنیەتی بەڕێوە
منداڵەکانیەوە دوو گولـلە لە ژنەکەی خۆی دەدات و دەیکووژێ و تەنیا بە پێنج ساڵ  

ناتوانێت لە  31/1٢/٢٠1٨بەندکردن سزا دەدرێ. " )ڕووداو،   نییە و  (.نووسەر مافناس 
سایی کارەکان بکۆڵێتەوە بۆ نموونە نازانێت هۆکار بۆ ئەو بڕیارەی سەرەوە  الیەنی یا

کە بەڕواڵەت لەگەڵ گرنگایەتی تاوانەکەدا یەک ناگرێتەوە، چی بووە. بەاڵم ئەوەی وا  
بە گشتی لە ڕووداوەکان و ڕەوتی کاروبار لە کوردستان دەردەکەویت، ئەوەیە کە  

بەڕێوەب   درزێکی و  یاسا  دیواری  لە  هۆکاری  گەورە  دەبینرێت؛  دادپەروەریدا  ردنی 
ئیجرائیدائەوەش   و  بەڕێوەبەرایەتی  دەزگای  لەبەرانبەر  دادوەرییە  دەزگای  ، الوازیی 

ئەوەش دژ بە هەموو بنەماکانی دیموکراسییە بۆ کۆمەڵگایەک کە شێوازە ڕواڵەتییەکەی  
کردەوەی  بەاڵم    هەیەدیموکراتیانەیە و پەرلەمان و هەڵبژاردن و یاسای تاوان و سزادانی  

 ئەو دەزگایانە بە چاو نابینرێت. 
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هەر لە پێوەندی چۆنیەتی بەڕێوەچوونی یاسادا پێویستە ئاماژە بە دیاردەی   گەندەڵی.
گەندەڵی بکرێت کە بە داخەوە وەک پەتاپیسە، تان وپۆی دەزگاکانی بەڕێوەبەرایەتی و  

ە و بۆتە بەرگر و لەمپەر  هەندێک جار تەنانەت دەزگای دادوەری هەرێمیشی تەنیوەتەو
لە بەرانبەر دەرچوونی قەراری دادپەروەرانەی ئەو دەزگا گرنگە مەدەنییەدا. دیارە ئەو  
بە   تر، کە  ئەوانی  دەستپاکیی  و  پاکداوێنی  و  تەنیا گەندەڵەکان دەگرێتەوە  بۆچوونە 
  تایبەت لە دەزگای قەزادا هەن و زۆریشن، ناکات بەژێر لچەوە. لە کوردستان بێت یان 

هەرشوێنێکی دیکەی ئەم جیهانە، ئەگەر تاک یان دام و دەزگایەک، بە هەر ناویک و  
و   ملهوڕ  یان  دابنێت،  بەرێوەچونی  و  یاسا  ڕێگەی  سەر  لە  بەربەست  ئامانجێک  هەر 
زۆردارە یان گەندەڵ و بەرتیل خۆر و بۆ بەرژەوەندییەکی جیاواز لە خێر و مەسڵەحەتی  

. لە ئامارەکانی ناو ئەم تویژینەوەیەدا نیشانەی گەلێک  کۆمەڵگا ئەو هەنگاوە هەڵدێنێتەوە 
 چەواشەکاری لە کاری یاسادا دەبینرێن.  

 
کوژی. فەرمانبەرانی    ئازادی  و  سوپا  و  )پۆلیس  بەرێوەبەرایەتی  دەزگای  و  دام 

مەدەنی( لە هەموو کۆمەڵگایەکی دیموکراتیکی ئەمڕۆدا ئەرکیان بەریوەبردنی دەقاودەق  
ئەوال ئەمال و  بێ  )دادوەری(یە.  و  قەزا  دەزگای  و  پەڕلەمان  پەسندکراوی  یاسای  ی 

دەست تێوەردان و بەکارهێنانی سەلیقەی شەخسی لەالیەن ئەندامانی ئاسایی کۆمەڵگا  
یاسای   لە  سەرپێچیکردنە  و  ئازادی  کوشتنی  بەڕێوەبەرایەتییەوە،  دەزگاکانی  یاخود 

کاتێک تەنیا  بەڕێوەبەرایەتی  دەزگای  کۆمەڵگا.  ژیانی    دامەزراوی  ناو  بچێتە  دەتوانێ 
بباتە   بیەوێت سەرپێچیکار  یاسا کراوە و  لە  بکات سەرپێچییەک  خەڵکەوە کە هەست 
بەرپرسانی   سەرپێچییە.  ئەو  ئەگەری  بوونەوەی  ڕوون  بۆ  دادوەری  دەزگای  بەردەم 
دەزگاکانی بەڕێوەبەرایەتی، تەنانەت لە ریزەکانی سەرەوەشدا، مافی دەست تێوەردانی  

بێ پەسندی دەزگای یاسادانەر)پەڕلەمان( نییە و ناتوانن لەسەر تاوانبار بوون  یاسایان بە 
 یان نەبوونی کەسێک بڕیار دەربکەن و بڕیاری خۆیان بەڕێوەش ببەن.   

سیاسی ئازادییە  لە  داکۆکی  کە  ڕۆژنامەنووسانێک  کوشتنی  یان  لێکردن    - هەڕەشە 
ە بێت، سەرپێچی ئاشکرایە  ەو و الیەنێک   کۆمەاڵیەتییەکان دەکەن، لەالیەن هەرکەسێک

گەندەڵیی دەزگای    و لە قانوون. بێ سزا مانەوەی هێرشکار یان بکوژ، بێ دەسەاڵتی  
قۆناغەی   بەم  گەیشتن  بۆ  جیهان  ئەمڕۆی  دیموکراسییەکانی  دەگەیێنێت.  دادوەری 
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ئێستایان کە شا و گەدا لە بەرانبەر یاسادا هاوچارەنووسن، لە پلە و پایەی تاوانبار سڵیان  
ردۆتەوە و گەلێک جار بووە کە دەزگای بێ الیەنی دادوەری، بە پێی یاسا، شاهان  نەک

و بەرپرسانی تاوانباری خۆیان سزای سەخت داوە. ئەو کارە بۆتە هۆی ئەوەی کۆمەاڵنی  
خەڵک سەرینی ئیستراحەت بنێنە ژێر سەریان و کاروباری کۆمەڵگا بە هێمنی بەڕێوە  

دەزگایەکی  دا  یان لە ئەگەری پێشێلکرانی مافەکانیان بچێت لەبەر ئەوەی ئەندامەکانی دڵن
بێ الیەنی دادوەری هەیە داکۆکییان لێ بکات، بە تایبەت کە خەڵکانی هەژار و کەم  
و   پارێزەر  حکوومەت  خەرجی  سەر  لە  و  مەسرەف  و  پارە  بێ  بە  دەتوانن  داهات 

بە سەرپێچیکار    الیەنگری مافەکانی خۆیان هەبێت و بە بێ چاونزێری لە دادگادا بەرانبەر
بوەستن و مافی لە دەستچووی خۆیان وەدەست بێننەوە، با سەرپێچیکارەکە دەوڵەمەند  

حکوومەت بااڵی  ئەندامێکی  یان  دەسەاڵتدار  واڵتانەدا    یشیان  لەو  کورتی،  بە  بێت. 
پارێزەر و داکۆکیکاری ماف تەنیا بۆ دەوڵەمەند و پارەدار نییە و بۆ هەموو کەسە. هەر  

هەژار   دەسەاڵتداردا  بۆیەش  بەرانبەر  لە  دەوێرێت  و  دەتوانێت  نەڕۆیشتوو  دەست  و 
 بوەستێت و مافی خۆی بچەسپێنێت. 

و   سەربەخۆیی  بە  پێویستمان  ڕوونە  ڕۆژە  بەو  گەیشتن  بۆ  کۆمەڵگاکەمان  و  ئێمە 
سەروەریی یاسا هەیە و ئەوە ئاواتێکی دوورەدەست و نەگونجاو نییە. ئەو ئاواتە کاتێ  

ەزگای بوروکراسی یان عورف و ئایین یان پووڵ و پارە  نەتوانێت  مسۆگەر دەبێت کە د
دادوە لە کاروباری  لە کۆتایی کاردا دەبێ کۆمەاڵنی گەل و  ردەست  وەربدات.  ی 

گیرفان   تاکی دەسەاڵتداری  نەک  بن،  هێزی کۆمەڵگا  بەرژەوەندییەکانیان سەرچاوەی 
 زلی بێ باوەڕ بە خەڵک.  

 
بەربەست بوونی هەندێک ئازادیی    ەتییەکان. بەربەست بوونی ئازادییە کۆمەاڵی

تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی بۆ نموونە، لە مەسەلەی پێوەندی کچ و کوڕ و مافی جنسی  
و توانای دەربڕینی خواست و مەیلی سروشتیدا، بەشێک لە الوانی ئەمڕۆی کوردیشی  

ەڕێوە  وەک عیراق و زوربەی واڵتە عەرەبی و موسوڵمانەکان، لە کۆمەڵگاکە و شێوازی ب 
بگۆڕی   بەدگومان کردووە. ئەوان لە کۆمەڵگای هەردەم  بەرایەتییەکەی دڕدۆنگ و 
ئەمڕۆدا هەست دەکەن مافە سروشتیەکانیان بە ناحەقی لێ زەوت کراوە و نەوەی کۆن  
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خواستی تێگەیشتن لە نیازەکانی ئەوانی نییە. بەشێکی بەرچاو لە کوڕ و کچانی گەنج  
ڕ بە  تەنانەت  دەبێ  بۆچی  هەڵبژاردنی  دەپرسن  لە  ئێرانیش  و  تورکیا  الوانی  ادەی 

لە کۆمەڵگا نەریتییەکەی خۆیان دووریان    ئەو هەستە   شێوەژیانی خۆیاندا ئازادییان نەبێت.
دەخاتەوە کە بەتەعبیری ئەوان دواکەوتووتر لە جیهانی دەرەوەیە و وەک ئاکامێکی ئەو  

ناو کۆمەڵگایا پەیڕەوەکانی  و  یاسا  بە  تێدا دەفەوتێتبۆچوونە، وەفاداری  ئەوەش    ؛ن 
زۆرجار دەگاتە ئەنجامی سەرپێچی و تاوان، یان هیچ نەبێت کەس و کار و واڵت  

  الیان وایە و لە هاوڕێیانی خۆیانی دەبیستن بەجێ هێشتن و ڕووکردنە ئەوروپایەک کە  
تێیدا دەرەتانی دابین کردنی مافی چارەنووسی شەخسی و لە یەک وشەدا ئازادییەکی  

ب  لە  کۆمەڵگا  ڕێژەیی  و  بنەماڵە  وبەستی  و  ەند  واتای  ترمسۆگەرزیاتر  بە  ئەوەش  ە. 
نەزم و   بن و تێکچوونی  بەرهەمهێنەر، کە الوەکانمان  لەدەستچوونی هێزێکی زۆری 
نیزامی بنەماڵە و نەمانی سەربەخۆیی ئابووری و بەسترانەوەی زیاتری واڵت بە بەرهەمی  

هەیەوەالوەکی بەشێک  ئالوودەبوونی  ئەگەر  دەرمانخواردن و  ، خۆ  بە  پەنابەرانە  لەو  ر 
نەخۆشیی جنسی و قاچاخچییەتی و زەواجی سەرنەکەوتوو و کەوتنەوەی منداڵی بێ  
نەگیرێتە   تێدا  خێزانیی  سەرپەرشت و گەلێک کێشەی مەزنی دیکەی کۆمەاڵیەتی و 

ساڵ کارکردن    ٢٠  زیاد لە   بەرچاو، کە نووسەی ئەم توێژینەوەیە ڕاستەوخۆ لە ماوەی 
پەنابەرانی کورد لە بەریتانیادا گەلێکیانی بەچاوی سەر بینیوە و لە پۆلیسخانە و  لەگەڵ  

 دادگا و زینداندا ڕووبەڕوویان بۆتەوە. 
هەرچۆنێک بێت، سەیرێکی ساکاری ئەو ئامارەنەی سەرەوە دەریدەخات کە ژمارەی  

اشماوەی  تاوانەکان لەو شوێنانەی وا ئازادییەکی ڕێژەیی هەیە، کەمترە لەو شوێنانە کە پ
شێوە ژیانی خێڵەکی تێیاندا بەهێزترە و بەربەست لە سەر ڕێگەی ئازادییە تاکەکەسییەکان  

، لە کەرکووک، کە لەم چەند دەیەی  ئێمە زیاترن. بۆ نموونە، بە پێچەوانەی چاوەڕوانی
بۆتە قوربانیی ملمالنیی بەغدا و هەولێر و تەنانەت هەولێر    ڕابردوودا پشتگوێ خراوە و 

  یشمتمانە بە ژیان کەمتر و ئاڵۆزی و تێکگیرانی قەومی زیاترە، ڕادەی تاوان   و  وسلێمانی
خانەقینەوە   و  هەورامان  لە  زۆرمان  هەواڵێکی  دیکەیە.  شوێنی  زۆر  لە  بەرزتر 
پێنەگەیشتووە و بەم پێیە، دەکرێ بە ئیحتیاتەوە بڵێین لەو دوو ناوچەیە هێمنایەتییەکی  

 زیاتر باڵی بەسەر ژیاندا کێشاوە.  
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بارودۆخەیان   ئەو  بەسەریەکەوە  هەموو  کە  هەن  دیکەش  هۆکاری  هەندێک  دیارە 
هەستی   و  خەڵک  بەدەستەوەبوونی  چەک  و  سەرەڕۆیی  ناویاندا  لە  و  خوڵقاندووە 
تۆڵەسەندنەوەی تاکەکەسی و بنەماڵەیی، هەڕەشە و گوڕەشەی کەس وکاری تاوانباران  

بۆ    لە الیەک و دەرەتانی تکا و ڕجا و ڕیش لەبەر گرتنی  ناسیاو  ڕیش چەرمگ و 
چاوپۆشی لە تاوان و تاوانبار و تەنانەت ترسی گیان و ئاسایشی دادوەران و پارێزەران  
و داواکاری گشتیش کە گیان و ژیانی هەرکامیان بە پەلەپیتکەی دەمانچەی خزمێکی  
ومەرجە.   هەل  ئەو  کێشانی  درێژە  بۆ  هۆکارن  بەندە،  تاوانبارەوە  نزیکی  و  دوور 

نابێت و هاوکاری و هاوپشتیی  بەڕێوەبردن  ی یاسا تەنیا بە دەزگای دادوەری گونجاو 
هەموو سیستەمی حکوومەتی پێویستە بۆ ئەوەی تاوانبار و الیەنگرەکانی ئاوی گوێیان  
دابدرێت کە بە زەبری پارە و پاڕانەوە و دیوەخان و شێخ و ومەال و مەسئوول و حزب  

دەربچن. تەنیا لە ڕێگەی ئەو کارە هاوبەشەوە   ناتوانن لە ژێر باری کردەوەی تاوانبارانە
نیشتمانە   بەسەر  خۆی  پیرۆزی  باڵی  هێمنایەتی  و  ئاسایش  کە  دڵنیابین  دەتوانین 

 خۆشەویستەکەماندا دەکێشێت.   
 

لە پێوەندی سزای تاوانباراندا، بە تایبەت کاتێ کە باس لە کوشتن    .مەسەلەی ئیعدام 
لە   ئاشکرایە  سەرهەڵدەدات.  تاوانباران  ئیعدامی  پرسیاری  بەجێ  دەست  دێتەپێشەوە، 
و   قوربانی  وکاری  کەس  هەرەزۆری  زوربەی  کوشتندا  وەک  تاوانبارانەی  ڕووداوی 

یان بکوژانی کەسەکەن و   خەڵکانی ئاسایی الیەنگری تۆڵە و قەساس و ئیعدامی بکوژ
ئەوە دەرسێکە نەریت و ئایین لە ماوەی هەزاران ساڵدا فێریان کردووین. بەاڵم لە نیوەی  
جیهان   سەرانسەری  لە  خەڵک  هەرەزۆری  بەشی  بەدواوە  بیستەم  سەدەی  دووهەمی 
لە   بێت  بەرگر  نەیتوانیوە  ئیعدام  تێگەیشتوون کە  و  ڕابردوو وەرگرتووە  لە  دەرسیان 

اوانی زیاتر، هەربۆیەش قەراری ئیعدامیان لە یاساکانی خۆیان دەرهاویشتووە.  کوشتن و ت
بەشی زۆری گەالنی جیهانی ئەمڕۆ تەنانەت واڵتانی   خۆ ڕێک خستنی کورد لەگەڵ 
وەک تورکیا و ئازەربایجان و ئەرمەنستانی دەوروبەرمان نابێ کارێکی ئەستەم بێت. دیارە  

امادەکاری وەک نەهێشتنی چەکی بێ مۆڵەت بە  یاسایەکی ئەوتۆ پێویستی بە هەندێک ئ
و سەربەخۆ بوونی دەزگای دادوەری و دەست تێوەرنەدانی دەزگای    ەوەدەست خەڵک 
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لە   عەشیرەتان  سەرۆک  دیوەخانی  نموونە،  بۆ  نەریتییەکان  دەزگا  و  دام  و  ئیجرایی 
دادوەری هەیە بێت،   ،ئەوانە.  کاروباری  ئیرادەی خەڵکیان لەپشت  ئەگەر خواست و 

اری نەگونجاو نین وەک بۆ گەالنی دیکەش نەگونجاو نەبوون. ئاشکرایە حکوومەتی  ک
دیکەش   ڕووبەڕووی کێشەیەکی  بەربەستەکانی سەرەوە  لە  بوارەدا جگە  لەو  هەرێم، 
دەبێتەوە ئەویش حکوومەتی ناوەندیی عیراق و یاساکانیەتی. بەاڵم لێرەشدا کوردستان  

ەوڵی هاوڕا کردنی عیراق لەگەڵ خۆی بدات  دەتوانێ دەورێکی پێشڕەوانە بگێڕێت و ه
و   عەربی  واڵتانی  هەموو  نێو  لە  سەروەری  و  گەورەیی  مێژوویەکی  کارەی  بەم  و 
نە   و  خەیاڵە  و  خەون  نە  ئەوە  بکات.  مسۆگەر  پێشڕەو  کوردستانی  بۆ  ئیسالمیدا 
کارە   ئەو  بۆ  دەتوانی  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  دوورەدەست.  ئارەزوویەکی 

  44گەلێک کاری پێشڕەوانەی تریش، گوشار بخاتە سەر بەغدا. گرنگە و بۆ 
 

بە داخەوە کەم ڕێزی و کەم بایەخیی ژنان لە کۆمەڵگای پیاوسااڵری    .بێ مافیی ژن 
ئەم   ناو  کەیسەکانی  بەرچاوی  بەشێکی  لە  ناسراوە.  دیاردەیەکی  کوردستان 

لەوانەداتوێژینەوەیە  تایبەت  بە  ی  ی،  ژنان  خۆسووتاندنی  ناوی  بە  دۆزرانەوەی  کە  ان 
نەک خۆیانیان  لە ڕاستیدا  ڕادەگەیێنرێن،    و خنکاوی  بە سووتاوی  انتەرمی کووژراون 

سووتاندبێت  کوشتبێت داخەوە،  !  و  دواکەوتووانەی  بە  نەریتی  گوێرەی  بە  پیاو 
نییە   ژن  ژیانی  شەریکی  سەریەوە،  بە  عورف  زۆری  دەسەاڵتی  و  کۆن  کۆمەڵگای 

تە و  گەورە  و  ئاغا  بە  خۆی  مل  بەڵکوو  و  ئیتاعە  و  دەزانێت  ئەو  'خاوەن'ی  نانەت 
دانەواندنی بێ سنووری لێ دەخوازێت. لەئەنجامدا هەرچەشنە الدانێکی ژن لەو 'یاسا'  

بە تاوان دەژمێرێت و بەشوێن سزادانیدا دەگەڕێت، لە زۆر    ،دانراوەی خۆی و کۆمەڵگا
نایکاتە حە و  نادات  دادوەری  بە دەسەاڵتی  پێویست  بایەخی  نێوان  کەیسیشدا  کەمی 

خۆی و ژن یان کچەکەی، لە ئەنجامدا خۆی دەسەاڵتەکە دەگرێت بە دەستەوە و لە  

 
لەوانە، دامەزرانی مافی کۆپی ڕایتس بۆ کتێب و ڤیدیۆ و بەرهەمی هونەری، یان البردنی یاسای       44

مافێکی   هەموو  ئەو  گوێرەی  بە  کە  االیداع(،  )رقم  ئەسپاردن'  'ژمارەی  بە  ناسراو  شەرمەزاریی  پڕ 
ئازا دیی ڕاگەیاندن پێشێل دەکرێت و دەزگایەکی نادیاری سانسۆر بە سەر بیر و  ئازادی بیروڕا و 

کەم و زۆر وەک ئەوەی وا ئایەتوڵاڵکانی ئێران   -هزری هونەرمەند و نووسەر و شاعیردا زاڵ دەبێت
 دەیکەن! 
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بە خەیاڵ  دا سزای  یتووڕەیی و هەڵچوونی تێپەڕ و کاتی بێ  و    تاوانبارئەو  لە ڕاستیدا 
دەدات و زۆرجاریش بە مەسەلەی نامووسیی دەبەستێتەوە و بە ئاگاداریی لە نزم   تاوانە 

'دیە'ی شەرعی و برەوی مەسڵەتی عەشیرەیی، تەوژمی ڕقی بێ مەنتیقی  بوونی ڕادەی  
خۆی بەسەریدا دەبارێنێت، کە ئەویش خۆی لە گولـلە یان چەقۆیەک یان بتڵێک نەوت  
بەداخەوە   و  کوردە  کۆمەڵگای  شەرمەزاریی  گەورەترین  ئەوە  دەبینێتەوە.  بەنزیندا  و 

 . بگرینناحەقیشیان  ە نەتوانینواهەی بێگانان کورد ڕاست بەو دیاردەیەوە دەناسن،
   

بابەتی سەرەوەدا،    کوشتنی نامووسی. دیاردەیەکی گرنگ و جێگەی  لە درێژەی 
داخ هەیە کە لە کۆنەوە لە کوردستان بینراوە و مخابن لە ماوەی ئەم توێژینەوەیەشدا  
بە ڕادەیەکی زۆر خۆی پیشانداوە، ئەویش قەتڵی نامووسی واتە کووژرانی کچ و ژنی  

نەماڵەیەکە لە الیەن کەس وکاری نزیکی خۆیەوە بە "گومان" ی گەلێک جار بێ  ناو ب 
مەسەلەی   لە  جیا  کوڕان!  لەگەڵ  گرتن  پێوەند  و  دۆستایەتی  یان  خەیانەت  بنەمای 
خۆیاندا   ماڵەبابی  لە  تەنانەت  ژنان  یەکتر،  لەگەڵ  هاوسەر  دوو  پێوەندی  و  نامووسی 

اوکەوە گیانیان لە مەترسییەکی زیاتردایە.  مەترسی زیاتریان لەسەرە و لە الیەن برا و ب 
سااڵن بە دەست برای خۆی کووژراوە، ژنێک    17لە ماوەی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا کچێکی  

نەماوە،   دیار  باوکەکەی  و  خنکێنراوە  کچێک  کووژراوە،  مۆبایل  نامەیەکی  سەر  لە 
دیکە   پیاوێکی  کوشتووە،  کوڕەکەی  حەقی  دایکی  کوڕەکەی  یارمەتی  بە  پیاوێک 

منداڵ بووە کوشتووە و سەمەرە ئەوەیە هەموو ئەو تاوانە    6وسەری خۆی کە خاوەنی  ها
چەپەاڵنە و دەیانی دیکەش بە خەمساری کراون و هیچ هەواڵێک نەگەیشتۆتە دەستمان  

بە    ،کە بکەری کارەکان دواتر لێیان پەشیمان بووبێتەوە، وەک ئەوەی کوشتنی کەسێکی
ئەرکی سەرشانی ئەو بێت و پۆلیس و دادگایەک و  بە الڕێدا ڕۆیشتوو،  ئەو،بۆچوونی 

 حکوومەتێک نەبن بە ڕاست و چەوتیی کێشەکە ڕابگەن!   
جێگەی    ٢4/٨/٢٠19ڕۆژی   هەواڵێکی  نەبووبوەوە،  باڵو  لێکۆڵینەوەیە  ئەم  هێشتا  کە 

بووەوە. " بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربونەوەی  سەرنجی خەڵک و حکوومەت باڵو 
ئافر ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی  توندوتیژی دژی  بە وەزارەتی  ەتان و خێزانی سەر 

کوردستان، ئاماری شەش مانگی رابردووی خۆی باڵوکردەوە." بە پێی ئامارەکە، "لە  
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هەرێمی   لە  بەر،  دەگرێتە  لێکۆڵینەوەیەش  ئەم  ماوەی  کە  ڕابردوودا،  مانگی  شەش 
سووتێنر  ٢11کوردستاندا   یان  کووژراو  جیاواز  هۆکاری  بە  لەو  ئافرەت  اون....هەر 

ئامارە کە    497٢ماوەیەدا   بڕوانیە ئەو  سکااڵش تۆمار کراوە." لە هەر ڕوانگەیەکەوە 
الیەنێکی پێوەندیداری بەرپرسی کارەکە باڵوی کردۆتەوە، ئامارەکان پێوانەیی و واهەیە  

گورگ    ئایا نەک لە ناوچەکە بەڵکوو لە جیهاندا بێ وێنە بێت. ئێمە کێین؟ چیمان دەوێ؟  
  ؟کەن کە ئێمە دەیکەیندەازیش لەگەڵ جنسی خۆیان ئەوە و بەر

ئاماری   ئەو  لە    ٢11بە حیسابی هەر  زیاد  مانگێک  هەموو  لە    35کەسە،  کچ  ژن و 
هەرێمی بچووکی کوردستاندا دەکووژین تەنیا بە تاوانی ئەوەی مێیینەن و ئێمەی نێرینە  

پێنج ملیۆن دانیشتووی    دەرەقەتیان دێین! ئەوە دەکاتە ڕۆژی زیاد لە یەک ژن. لە ناو 
نزیکەی   واڵتدا  تۆمار    5کام  ئافرەت  بە  دژ  توندوتیژی  و  کوشتن  سکااڵی  هەزار 

ملیۆنە منداڵن،    5دەکرێت واتە بۆ هەر هەزار کەس یەک سکااڵ. ئێستا زیاد لە نیوەی ئەو  
دەمێنێتەوە   هیچ؛  لەوان    ٢ئەوان  ئەو کارە  ئافرەتن و  نیوەیان  ئەوانەش  نیو.  و  ملیۆن 

  5هەزار کەسی پاشماوەدا، کە نێرینەکانن،    ٢5٠اوەتەوە، واتە لە ناو ملیۆنێک و  نەوەش 
یەک لە  هەزار سکااڵی دەستدرێژی بۆ سەر مافی ژنان تۆمار کراوە، ئەوەش دەکاتە  

کە بەرتۆمەتی ئەو تاوانە قیزەوەنن. ئایا ئێمە ئەشرەفی    ی دانیشتووی هەرێمپیاو   ٢5٠
 مەخلووقاتین؟ ئایا نابێ بەخۆماندا بچینەوە؟  

 
توندوتیژی دەرحەق بە منداڵ یەک لەو دیاردانەیە کە بەداخەوە    .بێ پەنایی منداڵ 

سااڵن لە سلێمانی دۆزراوەتەوە   13لە کوردستان برەوی زۆری هەیە. تەرمی منداڵێکی 
لێدان بە سەر لەشیەوە دیار بووە، کچێکی تەمەن دوو سااڵن لەبەر سەرما  کە شوێنی  

باپیرەیەک گوتوویەتی زاواکەیان ئاگری لە جەستەی ژن و سێ منداڵی   ڕەق بۆتەوە، 
خۆی بەرداوە و هەرسێ منداڵەکە کوژراون، تەرمی منداڵێکی شەش سااڵن بە دەست  

، منداڵێک بە پەت خنکێنراوە،  بەستراوی دۆزراوەتەوە کە دەستدرێژی کراوەتە سەری
 سێ کەس دەستدرێژییان کردۆتە سەر کچێکی حەوت سااڵن، و...  

کێشەیەکی دیکەی ناو بنەماڵەکانی کوردستان هەندێک هەڵسوکەوتی نالەباری دایک    
و باوکە لەگەڵ منداڵی بێدەسەاڵت. نموونەکەی تووڕە بوونی زۆر و ڵێدانی منداڵە بە  

ایبەت باوک. ئەوە بۆ منداڵی ئەمڕۆ کە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە  دەستی دایک و باوک، بەت
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هەڵسوکەوتی دایک وباوکان لە واڵتانی ئەوروپی یان ژاپۆن و کۆریا دەبینێت و لەگەڵ  
خۆی و بنەماڵەکەیدا بەراوردی دەکات گرێیەکی ڕۆحی دروست دەکات کە واهەیە  

ێوەندییەکانی لەگەڵ دایک  تا کۆتایی تەمەن بۆی نەکرێتەوە و درز بکەوێتە دیواری پ
هەمان   دەکرێت،  لەگەڵ  خراپی  هەڵسوکەوتی  ماڵەوە  لە  وا  منداڵەی  ئەو  باوکی.  و 
تەعامول لەگەڵ خوشک وبرای بچووکتری خۆیشی دەکات و بەوشێوەیە کەلەبەری ناو  

 دیواری پێوەندییەکانی بنەماڵە فراوانتر دەبێتەوە.  
خاوەن پێداویستیی تایبەت بکرێت    دااڵنیمافیی من هەر لەو پێوەندییەدا دەبێ باسی بێ  

کە بنەماڵەش و کۆمەڵگاش وەک پێویست بە هانایانەوە ناچن. لەم هەوااڵنەدا دەبیسین  
کە کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەت لەجیاتی ئەوەی یارمەتی بدرێت، دەستدرێژی  

 جنسی کراوەتە سەر! 
 

جە بۆ ڕادەی زۆری  وەک هۆکارێکی گرنگی تاوانەکان دەبێ پەن  چەکی بێ مۆڵەت.
بێگومان   مۆڵەت  بێ  چەکی  ڕابکێشرێت.  خەڵکەوە  دەست  بە  مۆڵەت  بێ  چەکی 
جا   کردن،  بریندار  و  کوشتن  قیزەوەنی  کردەوەی  کردنەوەی  هاسان  بۆ  هۆکارێکە 
خۆکوژی بێت یان خەڵک کوژی. بە گوێرەی ڕاپۆرتی سەرۆکی دەستەی سەربەخۆی  

ن بە چەکی بێ مۆڵەتەوە ئەنجام دراوە"  % ی تاوانەکانی کوشت7٠"مافی مرۆڤی هەرێم،  
(. لەو مەسەلەیەدا بارودۆخی گەلی کورد و خەباتی نهێنی  ٢3/11/٢٠1٨)سایتی ئاوێنە، 

خەڵکانی   ماڵی  لە  چەک  ڕاگرتنی  بە  پێویستی  کە  ڕابردوودا،  لە  داگیرکەر  بە  دژ 
سەقامگیر    داشۆڕشگێڕ دەبێ  گرنگتر  سەبەبی  بەاڵم  سەرەکین.  هۆکارێکی  هەبوو، 

نەبوونی دۆخی واڵت و ناوچەکە و بوونی تیرۆریستانی وەک داعش و بەکرێگیراوانی  
واڵتانی دراوسێ بێت کە خەڵکەکەیان مەجبوور کردووە بۆ پاراستنی خۆیان چەکی  

نییە و ئەو  ئامادە لە ماڵیاندا ڕابگرن. لە الیەکی ترەوە، دیارە چە کەکە خۆی تاوانبار 
دەستەی وا کەڵکی نابەجێی لێ وەردەگرێت تاوانبارە. دەستی تاوانبار، ئەگەر چەکی  
گەرمیشی دەست نەکەوێت واهەیە بە چەقۆ و کەتەر و پاچ و تەشوێ کارەکە بەڕێوە  
ببات. ئەوە الوازیی دەزگای دادوەرییە لە کاری سزادانی سەرپێچیکەران و کەسانی  

چەکی بێ مۆڵەتدا کە بۆتە هۆی ئەوەی کۆمەڵگاکە ببێتە لەشێکی بێ سەر و  خاوەن  
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هەرکەس هەرچییەکی ویست بە بێ ترس و ئەندێش کردن لە سزا دەیکات. کێشەی  
بە سەر  دابڕاویی کۆمەاڵنی گەل  و  ناو حزبە کوردییەکان  شەڕەجنێوی  و  ناوخۆیی 

دوژمنایەتی و ڕقەبەرایەتی    الیەنگرانی ئەم حزب و ئەو ڕێکخراوەی چەکداردا، هەروەها
کۆنی نێوان بنەماڵە و عەشیرەتەکانیش دەبێ لە پێوەندیی بەکارهێنانی چەکدا بگیرێتە  

 بەرچاو. 
 

بەشێک لە تاوانکاران دوای بەڕێوەبردنی تاوانەکە، بێ   .هەاڵتن بۆ دەرەوەی واڵت
بۆ ئەو بە ئەگەری زۆر سەر لە واڵتانی ڕۆژئاوایی دەردێنن  ەی  سەروشوێن دەبن و 

لەوێ بە ناوێکی خوازراوەوە داوای پەنابەری بکەن. من خۆم لە لەندەن کەسێکم بینیوە  
کە دەگوترا ژنی خۆی کوشتبێت و بە یارمەتی حزبەکەی خۆی لە بەریتانیا پەنابەریی  
تەواوی پێدرابوو. جێگەی داخ ئەوەیە کە دەوروبەرییەکانیشی بەو ڕاستییەیان دەزانی  

ق لە  هیچکامیان  ئەوەی  لەگەڵیدابێ  کردن  خۆش  قسەی  و  پێکەنین  و   سەکردن 
بۆ ئەو کارە چەپەڵەی   نەبێ،  هیچ  بکەن یا  شەرمەزاری  بە  بپەرموونەوە یان هەستێک 

بکەن. ساکاری  سەرکۆنەیەکی  چەندەها   کردوویەتی  لێکۆڵینەوەیەشدا  ئەم  ماوەی  لە 
واڵت   دەرەوەی  بۆ  هەاڵتنیان  و  تاوانباران  کردنی  وون  خۆ  و  هەاڵتن  کەیسی 

اگەیێنراون. لە هەولێر کوڕێک دەستدرێژی دەکاتە سەر خوشکەکەی و هەڵدێت، لە  ڕ
بە چەک   دووکەس  ڕانیە  لە  هەڵدێت،  و  دەکووژێت  باوکی خۆی  سلێمانی کوڕێک 

 باوکێک دەکووژن و کوڕەکەی بریندار دەکەن ئینجا هەڵدێن و...  
تۆمەتبار هەاڵتنی  دوای  کە  ئەوەیە  پێوەندییەدا  لەو  دیکە  بۆ    کێشەیەکی  چوونی  و 

دەرەوەی واڵت، لەجیاتی ئەوەی دەزگای دادوەری لە ڕێگەی ئینتەرپۆڵەوە کەسەکە  
بگەڕێنێتەوە ناو واڵت و پرس وجۆی مەسەلەکەی لێبکات، بنەماڵەکەی کەڵک لە نەریتی  
مەسڵەت کردن وەردەگرن و دوای ماوەیەک بە مشتێک دۆاڵر، کە تۆمەتبار لە ئەوروپاوە  

  ننبەری کارەکە، تەنانەت ئەگەر مرۆڤکوژیش بووبێت، پێک دێ بۆیان دەنێرێت، سەرو
و جەنابی بکوژ قیت و قۆز دەگەڕێتەوە ناو شار و گوندەکە و وەک مێشی لێ میوان  

 نەبووبێت بە بەرچاوی بنەماڵەی قوربانییەکەوە دەبێتە بەرزەکی بانی دراوسێکانیان. 
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یان    ڕفاندن. کەس  کە  یاساییەی  دژە  کردارە  لەو  دام  کەسانێک  بریتییە  یان 
بە زۆرە ملی ئەندامێکی کۆمەڵگا بە بێ خواست و ئیرادەی ئەو دەڕفێنن  ودەزگایەک،  

تەڵەکە بکەن و    انێک و وەک بارمتە ڕایدەگرن بۆ ئەوەی لە بەرانبەر ئازاد کردنیدا کەس
بەتایبەت   و  چەپەڵی جنسییە  بۆ خواستی  ڕفاندنەکان  لە  دیکە  بەشێکی  بچەوسێننەوە. 

ژنان   و  نەناسرانەوەی  کچان  و  گومکی  شوێنە  بۆ  جار  هەندێک  و  دەگرێتەوە 
ئەم   ناو  هەوالەکانی  لە  ڕفێنراوەکانیش.  کوشتنی  ئەنجامی  دەگاتە  دەستدرێژیکاران، 
لە   کووژراویشن.  ڕفێنراوەکان  کە  دێین  کەیس  هەندێک  تووشی  توێژینەوەیەدا 

ماوەی    3کەرکووک   لە  )ڕوود  ٢4کەس  دەکووژرێن  و  دەڕفێنرێن  او،  سەعاتدا 
٢9/1٠/٢٠1٨  .) 
  

پێشێل کردنی    .دەستدرێژی لە  بریتییە  لێکۆڵینەوەیەدا، دەستدرێژی  پێوەندی ئەم  لە 
ئیرادە و   بێ خواست و  بە  ئەوەوە  تایبەتی  ناو حەریمی  تاک و چوونە  یاسایی  مافی 
مۆڵەتی خۆی. دەستدرێژی لە پلەی یەکەمدا ئەتک کردن و القەکردن دەگرێتەوە بەاڵم  

ناوزڕاندن، س ناحەزی دیکەی وەک  ووکایەتی پێکردن، جنێو پێدان، گەلێک دیاردەی 
هەڕەشە لێکردن، زەوت کردنی ماڵ و دارایی و بە گشتی تێکدانی ئاسایشی شەخسی  
و خۆسەپاندن بە سەریدا دەکەونە ناو بازنەی دەستدرێژییەوە.  بە داخەوە زوربەی زۆری  

ااڵن  ئەو دەستدرێژییانە  بۆ سەر کچان و ژنان کراون، باوەکوو پیاوان و الوان و مێردمند
نین.   پارێزراو  بەرانبەر ئەو کردەوە وەحشییانەیەدا  لە  تەنانەت مندااڵنی کەم تەمەنیش 
و   نزیک  خزمی  کە  دەبرێن  بەڕێوە  کەسانێکەوە  الیەن  لە  دەستدرێژییانە  لەو  بەشێک 
دووری کەسەکەن و لە بارودۆخێکی ئاساییدا چاوەڕوان دەکرێت پارێزەری ماف و  

بن، بەاڵ بەناو پارێزەرانەی ماف دەبنە  نامووسی قوربانییەکە  بە پێچەوانە بەشێک لەو  م 
 دەستدرێژیکاری مافی قوربانییەکە. 

مانگەی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا دەستدرێژیکردنی ئەندامانی بنەماڵە و خزم    13لە هەواڵەکانی  
چەقۆ   بە  خۆی  باوکی  کوڕێک  بەرچاوە.  گەلێک  یەکتر،  سەر  بۆ  وکار  کەس  و 

بریند خۆی  دایکی  و  دەکووژێت، دەکووژێت  خۆی  کوڕی  باوکێک  دەکات،  ار 
کوڕی خۆی بە چەقۆ دەکووژێت، برایەک خوشکی خۆی لە سەر مۆبایل   ی ترباوکێک
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بەرچاوی منداڵەکانیەوە ژنەکەی خۆی دەکووژێت، بە شەڕە   بە  دەکووژێت، پیاوێک 
تەقەی سێ برا یەکیان دەکووژرێت، ژنێک بە دەمانچە مێردەکەی خۆی دەکووژێت،  

م سێ  دەست  دایکی  بە  کوڕێک  دەخنکێنڕێت،  براکانیەوە  و  خوشک  لەالیەن  نداڵ 
براگەورەکەی دەکووژرێت، کەسێک بەوە تۆمەتبار دەکرێت کە ئاگری لە جەستەی  

 ژن و سێ منداڵی خۆیان بەرداوە، و... 
هەموو   لە  زۆر  و  کەم  و  جیهانییە  دیاردەیەکی  ژنان  جنسیی  چەوسانەوەی  باوەکوو 

ب  دەبینرێت،  بەرانبەر  کۆمەڵگایەکدا  لە  وا  نەریتییانەی  کۆمەڵگا  ئەو  لەناو  ەاڵم 
گۆڕانکارییەکانی ئەم یەک دوو سەدەیەی دواییدا ڕاوەستاون و هاوشان لەگەڵ واڵتانی  

 ڕۆژئاوایی نەچوونەتە پێشەوە، تاڕادەیەک زیاتر و توندوتیژترە.  
دا هەیە کە لە  دیارە ناتەباییەکی زۆر لە نێوان ژیانی نەریتیی کۆمەڵگا و ئەو شێوە ژیانە

لە   وڕۆژ  شەو  و  دەدەنەوە  ڕەنگ  ڕۆژئاواییەکاندا  ڤیدیۆ  و  فیلم  و  هەواڵ  هەندێک 
تەلەفیزیۆن و ڕۆژنامە و گۆڤار و ڤیدیۆ و یوتیووب یان فیلمی 'پۆڕن'ی سەر ئینتەرنێتدا  
دەکەونە بەرچاوی الوان و بە شێوەیەکی سروشتی، الیەنگر و بینەر و شوێنکەوتووشیان  

تی کەرەسەی پێوەندی بە تایبەت لەو سااڵنەی دواییدا کارێکی کردووە  هەیە. پێشکەو
ئەفریقاوە   قوواڵیی دەشتەکانی  ئاسیا و  چیاکانی  بەرزایی  لە  بەچرکەیەک دەکرێ  کە 
پێوەندی بە نیویۆرک و لەندەن و پاریسەوە ببەسترێت. لە ئەنجامدا دۆزینەوەی ئەو چەشنە  

بە دوو ئینترنێت تەنیا  پارە و    بابەتانەش لە سەر  بێ  بە  سێ کلیک کردن و زۆرجار 
 مەسرەف مسۆگەر دەبێت!  

کۆمەڵگای   ئەندامی  هەندێک  بۆ  و سەرمەشق  نموونە  دەبنە  لەوانە  بەشێک  داخەوە  بە 
ئێمەمانان و ئەگەر دەستەبەرکردنیان لە جیهانی واقیع و لە ژینگەی نەریتیی کوردستاندا  
بەوەش   و  دەدەن  ناسروشتییەوە  ڕێگەی  لە  کردنیان  دابین  بۆ  هەوڵ  نەبێت،  گونجاو 

   کارەساتی گەورەی لێ دەکەوێتەوە.
ئەوینداری و خۆشەویستی لە نێوان کوڕ وکچ، لە کۆمەڵگای ڕەسەنی کورددستان واتە  
لە ناو گوندنشین و کۆچەراندا شێوازێکی مەنتیقی و سروشتی هەبووە و کوڕ وکچ بە  
لە توندوتیژیی کەس وکار، یەکتریان   بێ ترس  بە  بەاڵم  هەندێک حەیا و شەرمەوە، 

کەوت یەکتر  بە  چاویان  و  ویستووە  وباوە  خۆش  بەیت  و  گۆرانی  شیعری  ووە. 
، پیشاندەری  و الس و خەزاڵ و خەج و سیامەند  کۆنەکانمان، بۆ نموونە مەم و زین
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ئەو پێوەندییە سروشتییانەن. تەنانەت مەم لەگەڵ زیندا پێکەوە لە قوتابخانەیەک دەرسیان  
نی گەالنی  خوێندووە و لە منداڵییەوە یەکتریان ناسیوە. دزە کردنی داب و نەریت و ئایی

دراوسێ بۆ ناو کۆمەڵگاکەمان، وەک داب و ڕەسمی خۆ شاردنەوەی کچانی عەرەب  
و   بووە  لەناویاندا  لە کۆنەوە  ڕووپۆش، کە  لەژێر چارشێو و  ماڵ و  ناو  لە  ئێرانی  و 
درەنگتر بەرگی ئایینی لەبەر کراوە، بەداخەوە هاتۆتە ناو ئێمەش و ئەو ئازادییە نەریتییە  

جوانانەی  شەڕ  خۆماڵییە  گؤڕەپانێکی  بۆتە  کوردەواری  ئێستا  سەندووین.  لەدەست  ان 
بەداخەوە وێدەچێت   بێگانان، کە  ڕەسمی  و  و داب  ڕەسەنی خۆمان  نەریتی  لەنێوان 

بن و ئێمە داب و ڕەسمەکەی خۆمانیان پێ بدۆڕێنین. دەنا    کەئەوان برەوەی کێبەرکێ
ی کاتدا خۆشەویستی و  بەشێکی زۆر لە گەلەکەمان هەزار ساڵە موسوڵمانە و لە عەین

شی هەر بووە، کچ و ژنیش  ڕەشبەڵەک   حەزلێکەری و گۆرانی پێداهەڵگوتن و هەڵپەڕینی 
چارشێوی بەسەردا نەداوە، لە پیاوی بێگانە نەترساوە و خۆی لێ نەشاردۆتەوە. کوڕانی  
بۆ   ماڵەبابی کچان و کچیش دەسرە و کاڵوی  بانی  بەرزەکی  بوونەتە  گوند هەمیشە 

بەیەکتر دراوە.  خۆشەویستەکەی   دیاری  بە  و گوڵەمێالقە  سێو و مێخەک  یان  چنیوە؛ 
هەردوو ڕەگەزەکە پێکەوە چوونەتە کارگ و کەما و فریزوو چنین و شەنگە بێری و  
کوڕەشوان بەبەرچاوی مەال و فەقێ و مزگەوتەوە ڕۆژانە دەستی ڕەشبەڵەکیان گرتووە  

. ئێستا  نوندیش دڵتەڕتر بووو تەنانەت فەقێی حوجرەکانی مزگەوت لە کوڕەالوی ناوگ 
پاک و   نەریتە  بووە! لەالیەک هەموو ئەو  لە دوو دین  کۆمەڵگاکەمان، کورد گوتەنی 
پێشکەوتووەکانی   کۆمەڵگا  شێوەژیانی  تر،  لەالیەکی  چووە،  دەست  لە  خاوێنانەمان 
ڕۆژئاواشمان وەرنەگرتووە کە لەوێشدا بەشێک لە جوانی و ڕازاوەیی ژیانی سوننەتی  

: کور و کچ لە منداڵییەوە پێکەوە دەخوێنن، دەچنە ماڵی یەکتر و جەژن و  هەیە  ئێمە
پارتی پێکەوە دەگرن  و هەڵدەپەڕن، ئیتر لە گەورەییشدا وەک جندۆکە لەیەکتر ڕاناکەن  

 و خۆ ناشارنەوە.     
بەربەستی قورس وقایم دانان لەسەر ڕێگەی پێوەندیی کوڕ وکچ و خواست و ئارەزووی  

هەر  نەک  بۆتە    جنسییان،  بەڵکوو  ڕانەگرتووە،  چاکی  و  پاکی  بە  کۆمەڵگای  داوێنی 
هۆکاری گەلێک سەرپێچی و تاوان، ئەوەش نیشانە و نموونەکانی لە ناوهەواڵەکانی ناو  

سااڵن، سێ    1٢ئەم لێکۆڵینەوەیەدا: هەشت کەس دەستدرێژی دەکەنە سەر کچێکی  
ژی دەکاتە سەر  سااڵن، پیاوێک دەستدرێ  7کەس دەستدرێژی دەکەنە سەر کچێکی  
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کچێکی خاوەن پێداویستیی تایبەت، الوێکی کورد لە ئاڵمانیا دەستدرێژی دەکاتە سەر  
دەستدرێژیشی    11کچێکی   کە  دەکووژێت  دیکە  کچێکی  دواتر  ماوەیەک  و  سااڵن 

کردۆتە سەر ئەویش، کوڕێک دەستدرێژی دەکاتە سەر خوشکی خۆی و هەڵدێت،  
[دا، لە  ٢٠1٨ر، لە ماوەی نۆ مانگ ]ی ساڵی  هەروەها بە گوێرەی هەواڵێکی دژە تیرۆ

سەر   کراوەتە  سێکسی  دەستدرێژیی  کوردستان  ئەوانە    ٨7هەرێمی  گەلۆ  ئافرەت.  
ڕەچاوی ئەوروپا و ئەمریکا   ناگەڕێن  لێمان  ناکەنەوە؟ ئەگەر مامۆستاکان  ووشیارمان 
ئێرانی،  و  عەرەب  ڕەسمی  و  داب  جیاتی  لە  نادەن  پێ  ئیجازەشمان  ئایا  بکەین، 

 ەڕێینەوە سەر نەریتی کۆنی باو وباپیرانی خۆمان؟     بگ
                                                                          

الوازیی پێوەندەکانی بنەماڵە،   .نێوان ئەندامانی بنەماڵە  لە  الوازیی پێوەندی
پەناگە و داڵدەی منداڵن  بخوڵقێنێت. دایک و باوک دوایین   دەتوانێ درەنگتر کارەسات

لە ڕووبەڕووبوونەوەی گرفتەکانی ژیانیدا، جا ئەگەر ئەو داڵدەیە شێوا و ئەو پەنایە نەما،  
تێدەبڕێت    انئیتر ئەوان دەمێنن و کۆمەڵگای بێ بەزەیی، کە هەندێک جار چاوی تەماعی

لێوەردەگرێت.  مخابن، بەشێکی    انو بە سوودی خۆی کەڵکی نابەجێ و نەخوازراوی
وکاری  ب  لەالیەن کەس  ڕاست  توێژینەوەیە  ئەم  ناو  تۆمارکراوەکانی  تاوانە  لە  ەرچاو 

قوربانییەکانەوە بەڕێوەبراون جا باوک یان کوڕ یان برا، یان هاوسەر و مام و برازا و....  
، قوواڵیی تاوانەکان و دڵنیگەرانی دڵسۆزان لەمەڕ الواز بوون و شل  وشەوێقی ەشئەو

لە   بنەماڵەیی  دپێوەندی  زیاتر  کوردستاندا  هەموو  ەنوێنکۆمەڵگای  لە  جیا  بنەماڵە،  ن. 
پیرۆزترین  مێژوو  بەدرێژایی  ئەندامەکانی،  زمانیی  و  نەتەوەیی  ئایینی،  هەڵوێستێکی 
بەزەییانە   بێ  وا  پیرۆزە  ئەنستیتوتە  ئەو  کە  کۆمەڵگایەکدا  لە  بووە.  مرۆڤ  پێکهاتەی 

  یچکامیان ناتوانێ بریقەدار بێت. بکەوێتە بەر هێرشی ئەندامەکانی خۆی، چارەنووسی ه
هەر لە هەواڵە تۆمارکراوەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا دەبینرێت چۆن  کوڕ بە چەقۆ باوکی  
دەکووژێت،   باوکی  بە دەمانچە  تر  بریندار دەکات، کوڕێکی  دایکی  و  دەکووژێت 
گەنجێک براگەورەی خۆی دەکووژێت، مام دوو برازای خۆی و برازایەک مامی خۆی  

برایەکی  دەکووژ برای    ٢9ن،  نوێژەکانی    4٢سااڵن  سااڵنی خۆی لەسەر دواکەوتنی 
 و گەلێک هەواڵی دڵتەزێنی هاوچەشن.  ...دەکووژێت
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لە هەواڵەکاندا دەردەکەوێت هەستی پاک و خاوێنی    سۆز و دڵداری وەک تاوان!
نەریتی   بە هۆی هەندێک  نێوان دوو مرۆڤ چۆن  دڵداری و خۆشەویستی سروشتیی 

تێکەڵ بە تاوان و کارەسات دەبێت و چۆن  پاکترین هەستی مرۆڤ بەرانبەر  ناحەزەوە  
بەیەکتر دەخرێتە چاڵی ڕەشی نەریتی نابەجێ و ملهوڕی کردنی دایک و باوک و برا لە  
بێ   بنەماڵە  ئەو  بە دەستی  یان  بەداخەوە  زیاتر کچانن و  بنەماڵەکەیان کە  ئەندامێکی 

ڵگرتنی ئەو بارە قورسەی ژیانیان نامێنێت و  بەزەییە دەکووژرێن یان خۆیان توانای هە
 خۆیان دەکووژن.  

لە سەردەمی ئێمەدا ئەو پرسیارە گەورەیە هەردەم دێتە گۆڕێ بۆچی الوان و بەتایبەت  
نییە و بۆچی دەبێ   هاوسەرگیری لەگەڵ  کچان مافی هەڵبژاردنی چارەنووسی خۆیان 

؟  مل دادەبەنەس وکاردا  کەسانێک بکەن کە خۆشیان ناوێن و تەنیا لەژێر گوشاری ک
 لە پشت زوربەی زۆری ئەو کەیسانەدا خۆشەویستی و دڵداری دەردەکەوێت: 

کوشت،  خۆی  گولـلە  بە  کچێک  خنکاند،  خۆی  دەسگیراندار  کچێکی 
بە ژیانی   ژنان کۆتایی  شەلتەری  نەدایێ خۆی خنکاند، کچێک لە  خۆشەویستەکەیان 

، ژنێک لە نێو گەرماوی چاکسازیی  خۆی هێنا، بە سووتان کۆتایی بە ژیانی ژنێک هات
الیەن   لە  ژنێک  سووتا،  دەرچوونی  پێش  ڕۆژ  یەک  کچێک  خنکاند،  خۆی  ئافرەتاندا 

 خۆشک و براکانیەوە خنکێنرا، ژنێک خۆی سووتاند و...  
 

لە دەزگای دادوەریی    .لەبەرانبەر قوربانیانی تاوان  .هەڵوێستی بنەماڵە و کۆمەڵگا
تایبەت بە پشتگیری کردنی قوربانیان و کەس وکاریان    واڵتانی ڕۆژئاواییدا ڕێکخراوی

هەیە کە بەشێکی زۆری ئەندامانی بریتین لە خەڵکانی خۆبەخشی ڕاهێنراوی یاسایی.  
ئەو کەسانە لەباری ڕۆحی و دەروونییەوە یارمەتییەکی زۆری قوربانیان دەدەن بەتایبەت  

یانیان. پسپۆڕانی دەروونی  ئەوانەی وا دەستدرێژی کرابێتە سەر مافیان یان نامووس و ژ
و سایکۆلۆج و خەڵکانی بە تەمەنی خاوەن ئەزموون، هەروەها کەسانێک کە خۆیان لە  
قوربانیی   دەبنە  وا  ژنانەی  و  ئەو کچ  لەگەڵ  دەستدرێژییان کراوەتە سەر،  ڕابردوودا 
دەستدرێژیی جنسی، دادەنیشن بە ڕێنومایی پسپۆڕانە هەوڵ دەدەن گرێی ناو مێشکیان  
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ڕووداوبکەنەو تاڵی  بیری  لەبیربەرنەوە  ەکەە،  ئاسایی    بۆئەوەی ی  ئەندامێکی  ببێتەوە 
 کۆمەڵگا بە ژیانێکی ئاساییەوە.  

دەزگای   دەوروبەری  لە  ئەوتۆ  کەسانی  یان  ڕێکخراوە  کە  نیم  ئەوە  ئاگاداری  من 
دادوەریی کوردستاندا هەن یان نا، بەتایبەت کە لەبەر هۆکاری کۆمەاڵیەتی و بنەماڵەیی  

ت ئەگەریش  زور  نابێت.  ئاشکرا  و  ڕاناگەیێنرێت  بنەڕەتدا  لە  هەر  چەشنە  لەو  اوانی 
ئاشکرابێت، لەوانەیە کەس وکار و بنەماڵەی قوربانییەکەی تاوان خەتای ئەو بگرن و  
نەوجەوان   بدەینە ئەم هەواڵە دڵتەزێنە:  سێ  با گوێ  بدەن.  جارێکی دیکەش سزای 

تەمەن   کچێکی  سەر  دەکەنە  دەستگیر  سااڵ  7دەستدرێژی  خۆی  پوورزایەکی  و  ن 
گوت،   بەدایکم  و  ماڵێ  چوومەوە  گوتی  کچەکە  داغی  دەکرێت.  یەکسەر  ئەویش 

   (٢٠19/ 15/4)ڕووداو، کردم! 
ئەو کەلتوورە کۆنباوە یارمەتیدەری چارەسەرکردنی کێشەی کۆمەڵگای ئەمڕۆیی نییە.   

و   یاسا  نەبوونی  لە  تەنیا  هەژارەش  قوربانییە  ئەو  دایکی  و  دەستدرێژیکارە  سێ  ئەو 
بەڕێوەنەچوونیدا دەتوانن دەست بدەنە کاری قیزەوەنی وا. باوەشی دایک بە متمانەترین  

جێگە  چەندە  و  منداڵ  بۆ  گۆڕەپانی  شوێنە  دەبێتە  هێمنە  شوێنە  ئەو  کە  داخە  ی 
بەدەست   ئازارەی  هەموو  ئەو  کە  جگەرگۆشەیەک  سەر  بۆ  ئەویش    سێ دەستدرێژی 

 دڕندەوە چەشتووە.  یگورگ
 

لە بەشێکی زۆری ئەو تاوانانەدا  کەس    هەڕەشەی تۆڵە سەندنەوەی بێ قانوون.
کە ئەگەر    بینراوە ک جار  وکاری قوربانییەکە هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوە دەکەنەوە و هەندێ

قوربانییەکە   وکاری  کەس  پەسندی  جێگەی  دادوەرەوە  لەالیەن  سزا  یاسایی  ڕادەی 
کەس   و  خۆی  لە  کردن  هەڕەشە  ساڵ  و  مانگ  چەند  دوای  ئەوکەسانە  نەبووبێت، 
وکاری، دەستیان داوەتە توندوتیژیی نواندن و تەنانەت وەک تۆڵە لێکردنەوە، برا یان مام  

 ەیان کوشتووە.  و ئامۆزای کەسەک
نەفسی هەڕەشە لێکردن لە زۆر واڵتی ڕۆژئاواییدا تاوانە و ئەگەر لەسەر هەڕەشەکار  
کە   ئەوەیە  هۆکارەکەشی  دەسەپێت  بەسەردا  زیندانی  و  غەرامە  سزای  بسەلمێت، 
و   دڵەتەپێ  لە  و  نابێت  دڵنیای  و  هێمن  ژیانێکی  لێکراوە،  هەڕەشەی  وا  ئەوکەسەی 

ەیە لە مەجالێکدا  بێنە سۆراغی و ژیانی لێ بشێوێنن. لەو  خەفەتی ئەوەدا دەژی کە واه 
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لە   ناتوانی  نموونە  بۆ  یاساغن  ئاساییە،  ئێمە  بۆ  وا  هەڕەشانەی  لەو  زۆرێک  واڵتانەدا، 
تەنانەت   لێدەکەم!"  "بزانە چیت  یان  "وەڵاڵهی دەتکووژم!"  بڵێی  بەکەسێک  تووڕەییدا 

ژی چۆنیەتی  دیسان  نەبرێت،  بەڕێوەش  هەڕەشەکە  بەرهەڕەشە  ئەگەر  کەسی  لە  ان 
 تێکدەدات. 

بەگشتی هەواڵە ڕاگەیەنراوەکانیش ئەو   نییە و  دیارە هەڕەشە بەشێک لەم لێکۆڵینەوەیە 
نانەوەو   ئاڵۆزی  لەپێوەندی  کە  گرنگانەیە  خاڵە  لەو  بەاڵم  نەگرتۆتەبەر،  بابەتەیان 

پۆرتانە  خوڵقاندنی کێشەی زیاتری کۆمەاڵیەتیدا دەبێ بگیرێتە بەرچاو. سەیرێکی ئەم ڕا
بێ یاسا چۆن بە تان و پۆی   دەریدەخات پەتا پیسەی ڕق و کین و تۆڵەسەندنەوەی 
کۆمەڵگاکەماندا گەڕاوە و چۆن لە نەبوونی یاسادا تاوانێک تەشەنە دەکات و دەگاتە  

 ئەنجامی تاوانی گەورەتر: 
مێردەکەیان کوشت و ژیانی خۆی و منداڵەکەی لە مەترسیدایە. بکوژ   -

 (٢٠1٨/ 6/6یرەتێکە. )ڕووداو، لە ماڵی سەرۆک عەش 
خوشکە   - لە  کوشتن  هەڕەشەی  دەکەن    35براکانی  سااڵنەکەیان 

 ( 6/٢٠1٨/ ٢٨)ڕووداو، 
هەڕەشەی کوشتن لە دەرمانسازێک دەکرێت )لەبەر ئەوەی تەزویرچی   -

و قاچاخچیی دەرمانی بۆ کولیتی کۆنتڕۆڵ ئاشکرا کردووە( )ڕووداو، 
٢٠/7/٢٠1٨  ) 

ەنجێکیان بریندار کرد، دەستگیر کران.  ئەو دووکەسەی بە دەمانچە گ -
 (1٢/1٠/٢٠1٨ئەو کەسەی لێیدراوە مامی ئێمەی کوشتووە )ڕووداو

  و   تۆڵەی کوشتنی برا و براژنەکەی خۆیان لە برایەکی بکوژ کردەوە -
 (6/11/٢٠1٨چوار چەکدار لەبەر دەم ماڵەکەیدا کوشتیان )ڕووداو، 

  
دەروونی کێشەیەکی   .نەخۆشیی  دەروونی  و    گرنگی  نەخۆشیی  ئەمڕۆیە  دنیای 

،  بەشێک لە ئەندامانی کۆمەڵگا لە هەموو شوێنێکی جیهان تووشی دەبن. ئاڵۆزیی ژیان
و نەبوونی پشتیوان، پشتی هەندێک کەس کە زوربەیان خەڵکانی    بە دواڕۆژ  بێ هیوایی 

ەرگەنەگرن، دەچەمێنێت و  چاک و هەستیار بەاڵم لە بەرانبەر کێشەکانی ژیاندا الواز و ب 
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لە شاڕێی ژیانی ئاسایی الیان دەدات. ئەو کەسانە ئەگەر بنەماڵە و کۆمەڵگا بە هانایانەوە  
نەچن و بە یارمەتیی پسپۆڕانی دەروونی، هەندێک لە قورساییەکانی سەرشانیان النەبرێت،  

کەسانی    بۆی هەیە لە قۆناغێکی ژیاندا ئازارێک بە خۆیان یان خەڵکانی تر، بەتایبەت
  دەوروبەریان بگەیێنن. 

لێرەدا ئەرکی حکوومەت گەلێک گرنگە. دابین کردنی سەنتەری ڕاوێژ و چارەسەر بۆ  
دەرووندروستی لە هەموو بەشێکی واڵت، بە دوکتۆر و پسپۆڕ و ڕاوێژکاری شارەزاوە  
ئەگەر   تایبەت  بە  دواڕۆژ،  کۆمەاڵیەتی  کارەساتی  گەلێک  لە  بێت  بەرگر  دەتوانێت 

نەڕۆیشتوو  خزمەتگو دەست  و  داهات  کەم  خەڵکانی  بۆ  سەنتەرانە  ئەو  زارییەکانی 
 بەخۆڕایی بێت و هەموان، نەک هەر دەوڵەماندان بتوانن کەڵکیان لێ وەربگرن. 

بە   تێیدا  جار دانیشتن و    1٢یان    6لەو سەنتەرانەدا چارەسەری تووڕەیی دەکرێت و 
ێن لە کاتی تووڕەبووندا  قسەکردن، هەوڵ دەدرێت خەڵکانی تووڕە و تۆسن فێر بکر

ببنەوە.   هێور  بکەن،  ناماقووڵ  کارێکی  ئەوەی  پێش  و  بکەن  کۆنتڕۆڵ  خۆیان  چۆن 
ئاشکرایە بەڕێوەبردنی ئەو ناوەندانە بۆ حکوومەت مەسرەفی دەبێت، بەاڵم سەرجەمی  
تێچووەکان بە سەدان قات کەمتر دەبێت لە مەسرەفی پۆلیس و دادگا و دەیان ساڵ  

انبارێک کە دەستی دابێتە تاوان و سەرپێچی، ئیتر دابین بوونی سەالمەتی  زیندانیکردنی تاو
 کۆمەڵگا و ئاسایشی بنەماڵەکان لەوالوە بوەستێت.  

وەک   نەخۆشێکە  و  نییە  خراپەکار  کەسێکی  دەروونی  نەخۆشی  کە  نەچێت  لەبیرمان 
نییە و لە پێوەندی مێشکدایە  ەکانیهەموو نەخۆش  .  تر، بەاڵم نەخۆشییەکەی جەستەیی 

ئەو نەخۆشییە گەلێک تایبەتمەندە و بۆ چارەسەر پێویستی بە چازان و لێزان و پسپۆڕی  
بابەتەکە هەیە نەک لێدان و شێتخانە و نووشتە و بەستنەوە بە کۆڵەکەی تەویلەی ماڵی  
وەربگرێت.   چارەسەر  دەروونیدا  نەخۆشخانەی  لە  دەبێ  دەروونی  نەخۆشی  شێخەوە. 

ی تایبەتمەند بە پسپۆڕان و پەرستارانی تایبەتمەندەوە  ئەرکی حکوومەتەکانە نەخۆشخانە
ناوەندی   دەبێ  سەرەتا  بەاڵم  بکرێن.  عیالج  تێدا  نەخۆشەکانی  کە  بکات  دابین 
ڕاوێژکاریی دەروونی لە هەموو شوێنێکی واڵت بنیات بنرێت کە ئەندامانی کۆمەڵگا  

نەخۆشی، بە ڕاوێژ و  پێش ئەوەی کێشە ئاساییەکانی ژیانیان گەورە ببنەوە و لێیان ببێتە  
ڕێگا دۆزینەوە بۆ گرفتەکانی ژیان و یەک لەوان کێشەی تووڕەیی و ڕقبوونەوە، بە قسە  
و ئامۆژگاری، چارەسەر بکرێن. سەیرێکی هەواڵەکان مەترسیدار بوونی ئەو دیاردەیە  
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و پێویست بوونی بەرەوپیر چوونی لە کۆمەڵگاکەمان دەردەخات: لە کەرکووک کەسێک  
چەقۆ کوشتووە، کەسێک لە سەر وەستانی    3٠ەروونی بووە برای خۆی بە  کە نەخۆشی د

ئوتومبیل دەکووژرێت، پیاوێک لە سەر دەمەقاڵە بە چەقۆ دەکووژرێت، دوو قاچاخچی  
شایی  گرتنی  لەسەر سەرچۆپی  ناوخۆیان دەکووژرێن،  جنێوی  شەڕە  دوای کێشە و 

 کەسێک تەقەی لێدەکرێت و دەکووژرێت، و... 
 

یەک لە هۆکارەکانی تاوانی کوشتن  بۆتەچەند ساڵێکە مادەی هۆشبەر    .مادەی هۆشبەر
کوردستان لە  کردن  دزی  بۆ    و  و  بوون.  تووشی  الوەکانمان  لە  بەشێک  داخەوە  بە 

دا هاتووە: کوڕێک بە بەردەباران دایکی    ٢٠19نموونە، لە هەواڵێکی مانگی پێنجی ساڵی  
دەکووژێت  5٢ خۆی  گومر  ؛سااڵنی  کرێکاری  کوڕە  مادەی     45کئەو  ئالوودی  و 

پێش مانگێک لە سەر مادەی هۆشبەر لە زیندان ئازاد کرابوو )ڕووداو،  و کریستاڵ بوو
6/5/٢٠19 .) 

مادەی هۆشبەر دیاردەیەکی نوێ بەاڵم گەلێک بەرباڵوی ناو کۆمەڵگای کوردەواری بە  
تاڵ و  تایبەت لە ناو الواندایە. باشووری کوردستان پێشتر واتە پێش پەیدابوونی کریس

تلیاکیشدا ناسیاویی    ڕووەکی وەک   شیشە و مادەی کیمیایی هاوچەشن، تەنانەت لەگەڵ
ماڵوێرانکەرانە،   مادە  ئەو  سەرجەم  ناوچەکەیە.  کۆنی  دیاردەیەکی  کە  دوای  نەبوو 

ساڵ( بوونەتە میوانی نەخوازراوی  4٠تا ئێستا )بۆ ماوەی  ی ئێڕان    1979شۆڕشی ساڵی  
پشتگی بەهۆی  و  و  کۆمەڵگاکەمان  بەرچاو  پەرەیەکی  الوەکییەوە  زۆری  ریی 

 مەترسیداریان سەندووە. 
گومان لەوەدا نییە کە هەموو ئەو مادانە لە واڵتانی دراوسێ بەتایبەت ئێرانەوە هاوردەی  
بەرژەوەندیی دارایی قاچاخچیان و چاوچنۆکانی   هەرێم دەکرێن و جگە لە سوود و 

پشت  لە  ساڵی  فرۆشیار، هەندێک سیاسەتی گەورەتریشیان  بەگشتی دوای شۆڕشی  ە و 
 46ی ئێران لە ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان پەرەیان سەندووە.  1979

 
 گرنگە سەرنج بدرێتە سەر پیشەی کوڕەالوەکە و پێوەندایەتی ئەو بە گومرک و سەر سنوورەوە.    45
پێش ئەو سااڵنە، تەنانەت ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش دوور بوو لەو ئالوودەییە و وا هەبوو تاکە      46

ر لە ماوەی شوێنی ئێران بێت کە کەمترین ژمارەی تێوەتالوانی مادەی هۆشبەری تێدا دەبینرا. بەاڵم هە
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ئەو کێشەیە مەحکووم کردن یان لە زینداندا ڕاگرتنی چەند تاکێک چارەسەری ناکات  
عیراقی   و  هەرێم  حکوومیی  دەسەاڵتدارانی  و  سیاسی  بەرپرسانی  وردی  سەرنجی  و 

پێش  ساڵێک  چەند  بەرپرسانی    پێویستە.  لە  یەک  سەر    پارێزگاکانیئێستا  لە  ئێران 
هەرکاتێک  گوتی  بوو(،  کێ  نەماوە  لەبیرم  داخەوە  بە  )کە  عیراق  سنوورەکانی 
بۆ ناو ئێران، ئێمەش   بەرانبەر قاچاخی مەشرووبات  لە  بوو  بەرگر  حکوومەتی هەرێم 
بەرگر دەبێن لە چوونی مادەی هۆشبەر بۆ ئەودیو! ئەوە ئیفادەیەکی ڕاشکاو و سەمەرەی  

کەوە بوو کە لە بنی مەنجەڵی دا و هەموو ڕاستییەکی شاراوەی  سیاسی لە الیەن بەرپرسێ
پشت ئەم بازرگانییە قیزەوەنەی ئاشکرا کرد. دوای ئەو قسانە، ئایا گومانێک لە ناسینی  

سنوورییەکان دەروازە  هەواڵی  سەیرێکی  مابێت  ئەگەر  ماوە؟  گومانیان    سەرچاودا 
.  شە کریستاڵ میوانی هەمیشەییاننئەو دەروازانەی کە تلیاک و هێڕۆئین و شی  -دەڕەوێنێت

بەرپرسانی هەرێم ئەگەر پێشتریش بەو ڕاستییەیان نەزانیبێت، دەبێ ئێستا بزانن و چارەی  
 47بۆ بدۆزنەوە. 

 
هەندێک خوڵقیاتی توندوتیژ هەن کە هیمنایەتی و ئاسایشی ناو ماڵ و    سەرەڕۆیی.

انی شەڕ و هەرا و  شوێنی ئیش وکار و سەرجەم کۆمەڵگا تێکدەدەن و دەیکەنە گۆڕەپ
دژبەرایەتی. تووڕەیی بێ کۆنتڕۆڵ، لەسەر ڕقی کۆن ڕۆیشتن، نەبوون یان کەمبوونی  

 

ساڵەدا ژمارەی موعتاد و تێوەتالو لەوێش بە سەدان قات )خۆ ئەگەر هەزارانیش نەبێت!(    4٠ئەو  
 زیادی کردووە. 

ی سایتی ڕووداودادا    6/٨/٢٠19ئەم ڕاپۆرتە بێتە کۆتایی، لە هەواڵەکانی ڕۆژی    پێش ئەوەی   47
فەرمانبەرێکی  1/٨/٢٠19"ڕۆژی  هاتبوو:   ژنە  هەولێر  و    ئاسایشی  ژنان  چاكسازی  بەڕێوەبەرایەتی 

هۆشبەرەوە  ماددەی  بە  مامەڵەكردن  بەتۆمەتی  هەولێر،  ئەوەی    گرتووە!"   نەوجەوانانی  لەبەر  دیارە 
تا لە دادگا یەکالیی نەبۆتەوە لێرەدا ناکرێت کەسەکە بە تاوانبار بناسرێت، بەاڵم هەر تاوانەکە هێش 

"خراپسازی"!  تۆمەتی  بە  مێردمندااڵنە  ژنان و  "چاکسازی"  بەڕێوەبەری  نەفسی گیرانی کەسێک کە 
جێگەی بیر کردنەوەیە. ئەوە چ کۆمەڵگایەکە و ئێمە چ خەڵکێکین کە لە جیاتی نۆشداڕوو، ژەهر  

 نە نەخۆشەکەمان؟ دەدەی
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لێبووردوویی، بێ سەبر و تاقەتی، بەهێزبوونی هەستی تۆڵەسەندنەوە، دان بەخۆدا نەگرتن  
و دەربڕینی ڕق وکینە بەتایبەت دەرحەق بە ژن و ئەندامانی بنەماڵە و خزم و دۆست  

دراوسێ بەشێک لەو خوڵقیاتەن. دیارە هەموو ئەندامێکی هیچ کۆمەڵگایەک    و برادەر و
سەر،  بە سەرفرازی دەبەنە  ژیان  ئەوانەدا کە  بەرانبەر  لە  نین وخراپەکاران  یەک  وەک 
 ژمارەیان گەلێک کەمترە، بەاڵم بەداخەوە ئاسەواری خراپی کردەوەکانیان گەلێک زۆرە. 

ە چاو خەڵکی ئەوروپا زووتر هەڵدەچن و  هەرچۆنێک بێت، خەڵکی ناوچەکەی ئێمە ل 
لە واڵتانی   زۆر،  ماوەی  بۆ  وا  ئەو کەسانەی  دەنێن،   بەجەرگی خۆیاندا  کەمتر دان 
بەخۆدا گرتنی   ڕۆژئاوایپدا ژیابێتن  بێگومان سەرنجیان داوەتە سەبر و تاقەت و دان 

لێبووردنێک چارەسەر دەکرێت  بە داوای  و    خەڵک. لەم الیانە، زۆرێک لە کێشەکان 
تەواو دەبێت، بەاڵم الی ئێمە وانییە و دەبێتە هۆی ئاڵۆزی و بشێوی نەک لە نێوان دوو  
بۆ   نابێت ئەگەر  بەشوێندا دێن. بێ جێ  تایفە و عەشیرەتیشی  تیرە و  بەڵکوو  کەسدا 
نموونە بابەتێک لێرەدا بهێنمەوە کە لە زمان نەمر جەالل تاڵەبانییەوە گێڕاویانەتەوە و ئەو  

ئەستووریی   ئەو  ڕق  وەک  پایەبەرزی  سیاسی  ڕێبەرێکی  الی  لە  لێنەبووردووییە  و 
دەردەخات، ئەویش لە کاتی وتووێژێکی گرنگی چارەنووسساز لەگەڵ تاریق عەزیزی  

 4٨وەزیری دەرەوەی حکوومەتی سەددام حسێندا. 
 

لە باسی وتووێژی مام جەالل و وەڤدی کورددا لەگەڵ تارق عەزیز، بە ئامادەبوونی دوکتۆر     4٨
وای  قاسملوو:   بکات  قەزافیەوە  بە  پەیوەندی  هەرکەسێ  ڕێکەوتن  دوای  گوتی  عەزیز  "...تاریق 

لێدەکەین! منیش بە ڕاستی زۆر تووڕەبووم، هەموو شتەکانی بەردەمم کۆکردەوە، عەینەکەکەم لە  
چاوم کردەوە و کورسییەکەم وەرگێڕا و گوتم ئەمن قسە لەگەڵ تۆ ناکەم. گوتی بۆ؟ گوتم ئایا ئێمە  

ڕین یان وەڤدین و هاتووین بۆ کفتگۆکردن؟ بۆیە ئێمە ئەو شێوەیە ڕەت دەکەینەوە. ئێمە  بەندیی شە
وەکوو دوو حیزب مامەڵە لەگەڵ یەک دەکەین، ئەو لەهجانەش لە گفتگۆدا ڕەت دەکەینەوە. ئەویش 
گوتی برام، من گاڵتە دەکەم! منیش گوتم نەخێر ئەوە گاڵتە نییە، چۆن عیبارەتی وا بەکار دێنی،  

ڵەن لەگەڵ تۆ هەر دانانیشم و قسە ناکەم. گوتیەوە برام داوای لێبووردن دەکەم. گوتم لێبووردن ئەس
قبووڵ ناکەم. گوتی باشە قسەکانم سەحب دەکەمەوە، گوتم ئەوەش قبووڵ ناکەم. گوتی داوادەکەم 
 کە لە مەحزەرەی کۆبوونەوەکە بیسڕنەوە، گوتم ئەوەش قبووڵ ناکەم. گوتی باشە چیتان دەوێت؟
مەحزەرەی   لە  قسەکە  داوادەکەم  دەکەم،  لێبووردن  داوای  دەکەمەوە،  سەحب  قسەکەم  دەڵێم 
کۆبوونەوەکە بسڕنەوە، من بە ڕاستیم نەبووە، تۆ هەزار جار دەڵێیت "بەعسی فاشی" و حکوومەتی 

ی دیکتاتۆر، ئێمە عاجز نابین... لەوکاتەدا دوکتۆر قاسملووکە لە کۆبوونەوەکەدا بوو،نامەیەکی بچووک
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ئەوە جیاوازییەکی بەرچاوە لە نێوان ئێمە و ئەواندا کە لە سەرەتای هاتنی پەنابەرەوە بۆ  
و  ڕۆژئ هێمن  چەند  ئەوان  و  سەبر  بێ  چەندە  ئێمە  دەزانرێت  و  دەردەخات  خۆ  اوا 

لە ئەزموونی خەڵک   لەسەرخۆن. دیارە ئەوە بەراورد کردنێکی گشتییە و زۆر واهەیە 
سەبارەت بە کەیسی تاقەکەسیدا پێچەوانە بێت؛ بەاڵم بە گشتی  لە ناو ئێمەدا هەڵچوون  

بۆ تۆڵەسەندن  بردن  ەوەی شەخسی لە دەرەوەی یاسا، لەوان  وبەگژدا چوون و دەست 
 گەلێک زیاترە!  

ئەو ڕۆحە جێگەی وردبوونەوە و سەرنجی زیاترە لەبەر ئەوەی تەنانەت ئەگەر کێشەی  
چەکی گەرمیش چارەسەر بکرێت، دیسان مەسەلەی چەقۆ و کەتەر و پاچ و فڕێدانە  

کی ڕۆژانەی  ساڵ کار و ئەر  ٢٠خوار لە سەربان و شتی وادەمێنێتەوە. من لە ماوەی  
خۆمدا وەک وەرگێڕی کوردی لە بەریتانیا ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی وەرگێڕانی بەڵگە  

کەس ئاگادار بووم کە لە شار و شاروچکەکانی    1٠و ئەوراقەوە لە کەیسی کووژرانی  
ئەم وواڵتە بە دەست کورد کووژراون و هەندێکیان بەریتانی و هەندێکی تریان کورد  

بەریتانیا بوون. جیا لەوەش، لە سەردانی زیندانەکاندا چاوم بە  یان بێگانەی نیشتەجێی  
پێنج مرۆڤکوژی دیکەی کورد کەوتووە کە خەڵکەکەیان بە گشتی بە چەقۆ یان بە  
تەقاندنەوەی شوێن کوشتووە. هەروەها بە دەیان، ئەگەر سەدان نەبێت، هەواڵی شەڕ و  

زیندان و دادگا و الی پۆلیس  بریندار کردنی خەڵکم زانیوە و بکەرە کوردەکانیانم لە 
بینیوە کە لە هەموویاندا کەڵک لە چەقۆ وەرگیراوە و ئاشکراشە کە هەر   پارێزەر  و 

ڕێگریی و    و قاچاخچییەتی وهەموویان سەرپێچی کردن بوون لە یاسا، جا لە دزی  
تەڵەکە کردنی خەڵک و ڕفاندنی ئوتومبیلەوە بگرە تا دەستدرێژیی سەر ژنان و کچان  

دیکەی هاوچەشن. بەشێک لەو تاوانانە کەسانێک کردوویانە کە ماوەی ساڵێک    و تاوانی
بااڵنوێنی   و دوان و تەنانەت مانگێک و دوان بووە هاتوونەتە بەریتانیا. ئەوان ئاوێنەی 

 هەل ومەرجی ناوخۆی واڵت و خەڵکەکەین.  

 

دامێ ونووسیبووی بە ڕای من لێبووردنەکەی تاریق عەزیز قبووڵ بکە. ڕاوێژی برادەرانم کرد. مەال 
بەختیار و موالزم عومەر و ئەوان گوتیان ئێمەش پێمان باشە قبووڵی بکەیت. منیش گوتم باشە قبووڵم 

یداری تەمەن، لە ) مام جەالل، د کرد. جەلسەکە نەختێک تێکچوو بەاڵم دوایی دەستمان پێکردەوە..."  
الوێتییەوە بۆ کۆشکی کۆماری، ئامادە کردنی سەالح ڕەشید، بەرگی دووهەم، ناشر ؟،شوێن ؟، ساڵی  

 ( 156و  155، الپەڕە  ٢٠17
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زۆر هاوشێوەی    وەک پێشترگوتم، بارودۆخی پارچەکانی دیکەی کوردستانیش کەم و
باشووری واڵتە و من هەر لێرە لە بەریتانیا ئاگاداری کەیسی مرۆڤکوژیی و سەرپێچی  
کردنی کوردی ڕۆژهەاڵت و باکووریش بووم، تەنانەت یەکیان ژن و ژنبرای خۆی  

 کوشتبوو و خەسووەکەشی بریندار کردبوو.  
  ئەوە ئەرکی کۆمەڵناسان و پسپۆڕانی سایکۆلۆگ و عیالجکارانی نەخۆشیی دەروونییە 

لەو دیاردە گرنگە و ڕێگای چارەسەری بکۆڵنەوە، کە وەک مۆریانە هەناوی کۆمەڵگای  
کورد دەخواتەوە و تۆوی دووبەرەکیی دواڕۆژیش دەچێنێت. پرسیاری سەرەکی ئەوەیە  
ئێمە بۆچی وا بێ دەربەست و بێ تاقەت و گوێنەدەرین کە لە شاییدا لەسەر ئەوەی  

دەمەقاڵەیەکی   یان  بگرێت  سەرچۆپی  یان  کێ  زەوی  ٢٠ئاسایی  مرۆڤێک    ،مەتر 
 دەکووژین؟   

جگە لەو خااڵنەی سەرەوە، هەندێک کێشەی ناو کۆمەڵگا هەن کە چارەسەری ئاساییان  
دەبێ لە الیەن هێزی دادوەرییەوە بێت. ئەو گرفتە کۆمەاڵیەتییانە هەرکام بە شێوەیەک  

دەوەستن و بەرگرن    دژ بە تەبایی نێوان کۆمەاڵنی خەڵک و هێمنایەتی و ئاسایشی واڵت 
لە بەرانبەر دامەزرانی کۆمەڵگایەکی ئازادی دیموکرات، کە تێیدا یاسا سەروەر بێت و  
گەورە و بچووک لەبەرانبەریدا یەکسان بن. ئەوانە هەرکام لە هەواڵە تۆمارکراوەکانی  

 ناو ئەم توێژینەوەیەدا دەرکەوتوون. 
 

  دا ئەم لێکۆڵینەوەیە  بازنەیوەی  باوەکوو ئەو بابەتە خۆی لە دەرە   .ڕووداوی هاتووچۆ
وەک   تاوانی  تێیدا  کە  کۆمەاڵیەتییە  کێشەیەکی  ئەویش  بێگومان  بەاڵم  دەنوێنێت، 
لێخوڕینی بێ مۆڵەت و بێ بیمە )دڵنیایی(، تووڕەیی و خووی شەڕانیی خەڵک و بوونی  
چەک بەدەست کۆمەاڵنی خەڵکەوە دەور دەبینن. بە گوێرەی هەواڵێکی سایتی ڕووداو  

دا بە هۆی ڕووداوەکانی    ٢٠1٨دا باڵو بووەوە، لە ساڵی    3٠/1٢/٢٠1٨ڕۆژی  کە لە  
بە شەقامی    ٢6٢هاتوچۆوە تەنیا لە هەولێر   کەس گیانیان لە دەستداوە. ئەوە هەولێرە 

مەترییەوە، دەبێ لە شوێنەکانی دیکە چ ڕوویدابێت؟ لە نموونەیەکی    1٢٠مەتری و    1٠٠
دادانی دوو ئوتومبیل، کەسێک کووژرا. دیارە  کارەکەدا هەواڵ گەیشتووە کە دوای پێک

چاوەڕوانی ئەوە دەکرێت ئەوکەسە بە دەعمی سەیارەکان کووژرابێت، بەاڵم لە درێژەی  
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هەواڵەکەدا تێدەگەین نەخێر، بە تەقەی یەک لە الیەنەکان کووژراوە! واتە چەکی بێ  
سەر دەبنە  تر،  الیەکی  لە  الیەنەکان  هەڵچوونی  زوو  و  الیەک  لە  بێ  مۆڵەت  باری 

لە ئەنجامدا کەسەکان یاسا دەگرنە دەستی خۆیان و   داوەری و  دەسەاڵتیی دەزگای 
بەڕێوەشی دەبەن ئەویش لەو شێوەبێ بەزەییانەیدا. لە ڕووداوی دیکەدا لەسەر چۆنیەتی  
ئوتومبیل   شکاندنەوەی  دەست  یان  لێدان  هۆڕن  الیت،  فوول  ئوتومبیل،  ڕاگرتنی 

 کی زۆر ئازیەتبار بوون. خەڵکانێک کووژراون و بنەماڵەیە
 

پێشمەرگە لە ڕابردووش و ئێستاشدا خۆشەویستترین گرووپی کۆمەاڵیەتی    پێشمەرگە. 
بووە و هەیە لە ناو خەڵکی کوردستاندا. شەهید بوونی زیاد لە دوو هەزار پێشمەرگە  
تەنیا لە شەڕی داعش و پارێزگاریکردنی گیان و ماڵ و کەرامەتی خەڵکدا، نموونەی  

مانە، ئەویش لە ماوەی دەست تەنگی و  فیداکارییەکانی ئەو ڕۆڵە قارەمانانەی گەلەکە 
بێ بودجەیی سەردەمی نووری مالیکی و دوای ئەویشدا کە زۆرێک لەو قارەمانانەی وا  
لە سەر سنوورەکان داکۆکییان لە کەس وکاری ئێمە دەکرد، تەنانەت کرێ خانوو و  

 و مەسرەفی ڕۆژانەی کەس وکاری خۆیان بۆ دابین نەدەکرا. 
کووژران و خۆکوشتندا سەرنجی خوێنەر بەرەو ئەو ڕاستییە  لە ناو هەواڵی کوشتن و  

تاوانانە   لەو  بەشێک  کە  کر خۆمان  ڕادەکێشرێت  پێشمەرگە  بە  یان    دوومانە دەرحەق 
  . هەواڵی پێوەندیدارکراونلە الیەن ئەوانەوە دژ بە کەس وکار و خەڵکانی دیکە  هەبووە  

دیاردەیە ساڵی    بەو  هەردوو  دەکەو  ٢٠19و    ٢٠1٨لە  بەرچاو  دیاردەیە  ێتدا  ئەو   .
کۆمەاڵیەتی قەیرانێکی  پیشاندەری  چارەسەر  - دەتوانێ  پێویستە  کە  بێت  ی  سیاسی 

بدۆزرێتەوە بۆ  ئەو  پسپۆڕانەی  هۆکاری  ناوماڵ  ناتەواویی  و  دارایی  بارودۆخی  ئایا   .
؟ هیوایە بەرپرسانی وەزارەتی یاخود ڕاهێنان و فێرکردنەکان ناتەواون  بوون  کردەوانە

ئەو   لەبیری  پێشمەرگە  هێزی  پێکهێنەری  سەرەکییەکەی  حزبە  هەردوو  و  پێشمەرگە 
یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگەیە،  ی  بەتەمابەختەوەرانە  مەسەلەیەدا بن و حکوومەت کە  

ڕاهێنانێکی   لە  بیر  ڕۆژانەیان،  کاروباری  سەر  بەرێتە  هێزەکە  ئەندامانی  ئەوەی  پێش 
بکاتەوە. من نەمبیستووە    ی ئەو هێزەهەموو ئەندامەکان   ،سیاسی، نەک حزبیی-یەتیکۆمەاڵ

ژێر گوشارێکی   لە  خەڵک،  ئاسایشی  دابینکەری  هێزی  پۆلیس و  لە واڵتانی دیکەدا 
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ڕۆحیی ئەوتۆدا بن کە بەو ڕادەیە بکەونە بیری خۆکوشتن یان کوشتنی خەڵک و کەس  
 وکاری خۆیان. 

  
چەواشەکار. هەندێک    الوازی  مێدیای  بەرانبەر  لە  بنەماڵەکانە  توانایی  کەم  و 

مەسەلەیەکی    فێرکردنی چەواشەکارانەی ڕادیۆ، تەلەفیزیۆن و بەتایبەت میدیای مەجازیدا 
سەردەمەیە ئەم  کلیلی  نوێی  منداڵ  لەگەڵ  وباوک  دایک  نزیکی  پێوەندی   .

رپێچی  سەرکەوتووبوونی ڕاهێنانی بەڕێ وجێ و دوورخستنەوەی منداڵە لە تاوان و سە
لە چەند   دەخوازێت و هەم  زیاتر  ئازادیی  جاران هەم  لەچاو  ئەمڕۆ  منداڵی  دواڕۆژ. 
الیەنەوە کۆنتڕۆڵ کردنی زیاتری پێویستە! چارەسەری ئەو دوو دژایەتییە و دۆزینەوەی  
ڕێبازێک کە هەم ئازادییەکی ڕێژەیی بۆ منداڵ دابین بکات و هەم الڕێ ڕۆیشتنی لەژێر  

کارێ بێت،  ئەگەری  چاوەدێریدا  کە  باریکە  دیوارێکی  وەک  زیاتر  و  نییە  سانا  کی 
بخاتە داوی  کەوتنبەالیەکدا   منداڵ  ئازادیدا واهەیە  بەالی  نییە. کەوتنی زۆر  ی کەم 

عارەق و قومار و دەرمان خواردن و دەستدرێژی و دەیان فێڵ و تەڵەکەی سەر ئینترنێت  
بێت بەڵکوو لە هەر پۆست و  لە ئەنجامدا نەک هەر سوودێکی بۆ بنەماڵە و گەلەکەی نە

مەقامێکدا بوو، وەک تەشوێ هەربەرەوخۆی بتاشێت. الیەکەی دیکەش واتە چاوەدێریی  
سەردەمی   لە  ئەمڕۆ  بووە  گونجاو  ڕابردوودا  لە  ئەگەر  مەعقوول  ئەندازەی  لە  زیاد 
  ئینتەرنێتدا بێ ئەنجامە و پێوەندی منداڵ لەگەڵ بنەماڵە، بە تایبەت لە سەردەمی الویەتیدا

لەرزۆک و بێ هێز دەکات و هەر ئەوە خۆی واهەیە بەرەو سەرپێچی کردن لە پەیڕەوی  
 بنەماڵە و لە ئەنجامدا یاسای کۆمەڵگا و واڵتی ببات.    

گرنگە   مێدیا  مەجازی،  مێدیای  لە  جگە  بگوترێت  پێویستە  باسەدا  ئەم  پێوەندی  لە 
ی بەرچاوی ڕادەربڕین و  بایەخدارەکانی باشوور، لە چاو واڵتانی دەوروبەر، ئازادییەک

بە   باشوور  لە  زۆرە.  ڕەزامەندییەکی  و  شانازی  جێگەی  ئەوە  و  هەیە  ڕەخنەگرتنیان 
شێوەیەکی بەردەوام وتار و هەواڵی ڕەخنەگرانە سەبارەت بە بەرپرسانی بااڵی حکوومی  
لە ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنە فەرمی و حزبییەکاندا باڵو دەبێتەوە کە دەسکەوتێکی 

نە و پێویستە بپارێزرێن و پەرە بستێنن. بەاڵم لە الیەکی دیکەوە نزیک بە هەموو ئەو  مەز
دەزگا چاپەمەنییانە یا حزبین یان بودجەیان لە الیەن حزبێکی سیاسییەوە دابین دەکرێت  
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سیاسی کێشە  دەڕواننە  الیەنە  یەک  جار  زوربەی  هەربۆیەش  کۆمەاڵیەتییەکان.    -و 
کاتێک مسۆگەر دەبێت کە وەک چاپەمەنییەکانی واڵتانی  سەرکەوتوویی ئەو دەزگایانە  

کەم   خەڵک  پاڵپشتی  بە  تەنیا  و  مووچە  بڕینی  لە  ترس  بێ  بە  بتوانن  دیموکرات، 
 وکووڕییەکانی ناو کۆمەڵگا بخەنە ڕوو و بەرپرسەکانیان لەقاو بدەن. 

غەیرە  بە هەمان شێوە، بەشێکی زۆر لە ڕووناکبیرانی باشوورو ئەوانەی وا بە سەربەخۆ و  
حزبی دەناسرێن، لە کۆتایی کاردا الیەنگری یەک لەو چەند دەسەاڵتە حزبییەن و تەنیا  

ڕووناکبیر لە    الیەنەکەی دیکە دەخەنە بەر تیغی قەلەم. ئەوە جێگەی داخێکی زۆرە.
بەندی حزبی، قەومی و ئایینی ڕزگاری   تەعبیرە ڕۆژئاواییەکەیدا کەسێکە لە قەید و 

چاویلکەیەکی بێ الیەنییەوە سەیر بکات و بە شێوەیەکی ڕەها  هاتبێت و دیاردەکان بە  
بەالوە گرنگ بێت. ئایا ڕووناکبیرانی   بەرژەوەندیی خەڵک و و داهاتووی مرۆڤایەتی 
کورد لەو ئاستەی ڕووناکبیرانی ڕۆژئاواییدان و بە گشتی ئێمە ڕووناکبیرمان هەیە؟ ئەی  

ە بێ کەڵک و پڕ مەسرەفانە چییە  ئەو هەموو سمینار و کۆنفەرانس و پیشانگە و سەفەر
لە هەموو الیەکەوە بەسەر بودجەی حکوومەتی هەرێمیدا دەسەپێنن؟ بانگهێشتنی دەیان  
کەس لە واڵتانی جیهانەوە و میوانداریکردنیان لە ئوتێلی چوار و پێنج ئەستێرە بۆ ماوەی  

رجێکدا  هەفتەیەک و دوان لە ماوەی ئەم سااڵنەدا چ دەسکەوتێکی بووە؟ لە هەل و مە
کە خەڵک کارەبایان نییە و کێشەی ئاو لەگەڵ واڵتانی دراوسێ لە گەورە بوونەوەدایە،  
مووچەی   پارەی  و  وکوتن  لەت  جادەکان  نییە،  کوردستان  لە  ئاسنین  ڕێگایەکی 
فەرمانبەران چەند مانگ دوا کەوتووە، ئایا ئەو هەنگاوە کەم بایەخانە بۆ سوودی گەل  

ان بۆ ناو و گیرفان؟ لە هەموو ئەو سااڵنەدا دەیان گرووپی  و نیشتمان هەڵدەهێنرێنەوە ی
هەڵپەڕکی و مۆسیقای بێ ناو و بێ نرخی فۆلکلۆری بە مەسرەفێکی نجوومی هێنراونەتە  
فێرکردنی   بۆ  کۆنسێرڤاتوارێک  نەکراون،  پەروەردە  پیانیست  چوار  بەاڵم  کوردستان 

بایجان یان ئێرانەوە نەهێنراوەتە  دەنگ بێژان دانەمەزراوە، مامۆستایەکی مەقامات لە ئازەر
کوردستان کە دەنگ بێژەکانمان فێری ئوسووڵی هونەری مۆسیقای مەقامی بکات یان  
بن و لە   بالە  ئۆپێڕا و سەمای  فێری  بۆ ئەوەی  ئیتالیا و ڕووسیا  نەنێرراوەتە  قوتابییەک 
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چاوی  گەڕانەوەدا خەڵکانی دیکەش فێر بکەن. ئێستا مۆسیقاکەمان وەک نموونەیەکی بەر
هەموو بەشەکانی هونەر لە قوڕی فۆلکلۆر چەقیوە و نایەتە دەر؛ دەیان حەسەن زیرەک  
و ماملێ و عەلی مەردانی تەزویری سەریان هەڵداوە کە کاوێژی رابردوو دەکەن بێ  
ئەوەی هەنگاوێک مۆسیقاکەمان بەرنە پێشەوە. کێ هەیە بپرسێت ئەو بودجە ملوێنییانەی  

ڕووناکبیرانمان بێ گومان لە بەشێکی ئەو تااڵن و بڕۆیەدا   ئەو سی ساڵە چی لێهاتووە؟
 شەریکن و لە دواڕۆژی حیساب لێوەرگرتنەوەدا دەبێ وەاڵمی خەڵک بدەنەوە.   
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 قسە  کۆتایی
بەرچاوی خوێنەر وێنەیەکی ڕەش بوو لە کۆمەڵگای کورد بە گشتی و  ئەوەی کەوتە  

نواندن لە   بۆ کوشتن یان توندوتیژی  پاساوێک  تایبەت. هیچ  بە  باشووری کوردستان 
نییە. ئەوەی گرنگە بەدواداچوون و   کوردستان و هیچ کۆمەڵگایەکی دیکەی جیهان 

انانە ڕاستەوخۆ پێوەندیان  دۆزینەوەی ڕەهەندەکانی سەرپێچی و تاوانە. زۆرێک لەو تاو
بە دەسەاڵت و حکوومەتی هەرێمەوە نییە و ناکرێت سەرجەم سیستەمە سیاسییەکە بە  
بەرپرسی ڕاستەوخۆیان بزانرێت. بەاڵم لە کۆتایی کاردا، حکوومەت چەترێکە بە سەر  
خەڵکەوە و ئەرکی پارێزگاری و چاودێری کردنی کۆمەڵگای لەسەر شانە. هەر ئەوە  

سیاسی، سوپایی و ئابووریی هەیە و لە ڕێگەی هەندێک دام و دەزگای    کە دەسەاڵتی
...(، دەبێ ئاسایش و سەالمەتی هەموو   مووچەخۆرەوە )دادگا، پێشمەرگە، پۆلیس و 
تاکێک، بە تایبەت کەسانی چەوساوە و کەم دەسەاڵت لە بەرانبەر زۆردار و ملهوڕ و  

ڕێگەی ئەنستیتووتە کۆمەاڵیەتییەکان  چەوسێنەر دابین بکات. هەر ئەویشە کە دەتوانێت لە
وەک قوتابخانە و زانکۆ و پەیڕەوی ناو دەزگا حکوومییەکانەوە هەوڵی پەروەردە کردنی  
بدات.   کۆمەاڵیەتی  نەزمی  و  قانوون  بە  وەفادارییان  ڕاکێشانی  و  گەل  کۆمەاڵنی 
بەرگریکردن لە دەست تێوەردانی حزب و هۆز و شێخ و مەال لە کاروباری یاساییش  

خەڵکانی  ئ دەست  بە  چەک  دەتوانێ  حکوومەتیش  هەر  حکوومەتە.  سەرشانی  ەرکی 
 نابەرپرسەوە نەهێڵێت. 

بەاڵم تاکی ناو کۆمەڵگا و بنەماڵەش لەو تاوانانەدا بێ الیەن نین. حکوومەت ناتوانێت  
منداڵ کە دوو کەس هەڵدەکوتنە    1٠بەرپرس بێت لە بەرانبەر تاوانی کووژرانی باوکی  

نی ئەوەی کچی خۆی نەداوەتە یەکیان، دەیکووژن. کوشتنی کەسێکی  سەری و بە تاوا
گرتن سەرچۆپی  یان  کۆترێک  لەسەر  بە    ٨یان    ێکدیکە  پێوەندی  پارە  دینار  هەزار 

بنبڕ   تاوانانە  ئەو  ئەوەی  بۆ  نییە.  دەىێ  بن  حکوومەتەوە  بکرێنەوە،  کەم  یان 
میکرۆبی ڕق و کین و تووڕەیی  بچێتەوە و  بەخۆیدا  و هەڵچوون و    کۆمەڵگاکەمان 

دەست بۆ چەک بردن و هەاڵتن بۆ دەرەوەی واڵت لە دەمارەکانیدا نەهێڵێت. کچ لە  
کە دەبێ سەردەمی    ،ماڵە باب گوشاری دایک و باوک و برای لەسەرە و لە ماڵە مێرد

ئازادی و سەربەخۆیی و هاوبەشی لەگەڵ مێرد بێت، نەک هەر بەو مافە سروشتییانەی  
تۆمەتێ بە  بەڵکوو  کۆمەڵگاکەمانن،  ناگات  ناتەواویی  ئەوانە  دەکووژرێت.  ساکار  کی 
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دەسەاڵتدارانی حکوومەتیش هەر لە ناو ئەو کۆمەڵگایە هەستاون و کەم و زۆر هەڵگری  
هەمان کەلتوورن. بە بێ چارەسەری بنەڕەتی لە ناخی کۆمەڵگاوە، ئەستەمە دەرهاوێژ و  

 ئاکامەکانیان چارەسەر بکرێن.     
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 : سەرچاوەی تۆمارکردنی هەواڵەکانی ناو ئەم لێکۆڵینەوەیە 
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 / https://www.sbeiy.comسبەی: 
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 http://www.shanpress.com/Default.aspxشەن ئێکسپرێس:  
 

 چەند تێبینی: 
سەر سایتەکان.  1 هەواڵی  بنەمای  لە سەر  لێکۆڵینەوەیە  نووسەر    ئەم  بەڕێوە چووە و 

نییە.   کەسەکان  تاوانی  بێ  و  تاوانباری  یان  هەواڵەکان  چەوتی  و  ڕاست  بەرپرسی 
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حەقیقەتی ڕووداوەکان دەبێ لە دادگادا ڕوون ببنەوە. بۆی هەیە ئەوەی لە هەواڵێکدا  
 ڕاگەیەنراوە، درەنگتر لە دادگادا پێچەوانەکەی دەر بچێت. 

ەم بابەتە بەڕێوە نەبردووە،  ئ  لەسەرەوەیەکی مەیدانی  . نووسەر لە دوورەواڵتیدا لێکۆڵین٢
هەروەها دەستی بە سەرچاوە فەرمی و یاساییەکانیش ڕانەگەیشتووە، لە ئەنجامدا تەنیا  
سایتەکانیش   ناوی  و  وەەرگیراوە  ئینترنێتی  سایتی  چەند  سەر  هەواڵەکانی  لە  کەڵک 

کۆی سۆران توێژینەوەیەکی  ڕاگەیێنراون. هەواڵی ئەوەش هەیە کە پێشتر لە زان  لەسەرەوە
نەکەوتووە.   پێی  نووسەر چاوی  بە داخەوە  بەاڵم  بابەتە کراوە،  ئەو  لە سەر  پسپۆڕانە 

 واهەیە گەلێک کاری هاوچەشنیش لە زانکۆکانی دیکەدا بەڕێوە چووبێت. 
. لە دوومەجالی جیاوازدا تۆماری هەواڵەکان بەهۆی سەفەری نووسەرەوە هەرجارەی  3

هەفتەیەک   ماوەی  لەوەی  بۆ  دەبێ  ژمارەیان  و  ڕێژەیین  ئامارەکان  کەوابوو،  پچڕاون. 
 لێرەدا ڕاگەیێنراون هەندێک زیاتربن.  

لێ    .4 بۆچوونیان  و  شارەزا  کەسایەتی  چەند  بۆ  نێرراوە  نووسران  پاش  بابەتە  ئەم 
خوازراوە. نووسەر بە ئەرکی خۆی دەزانێت سپاسی بەرێزان دوکتۆر سەباحی غاڵب،  

و دوکتۆر کامران ئەمین ئاوە    ڕێزدار مستەفا مودەڕڕیسی  ،وبزادەمافناس حەسەن ئەیی
وتارەکە.  ی  و زیاد وکەم کردنی هەندیک بەش   و دەربڕینی بۆچوون  بکات بۆ خوێندنەوە 

سپاسی تایبەت بۆ بەڕێز مامۆستا ئەمین قادر مینە کە جگە لە خوێندنەوە و هەڵەبڕی  
رد بە گڕافیک، هەر ئەوانەی وا  ئامارەکانی ناو وتارەکەی ک  بەشێک لەکردنی وورد،  
دەیانبینن. ئەو    هەموو  لێرەدا  کۆمەڵگا  خەمخۆریی  و  دڵسۆزی  لەبەر  بەرێزانە  ئەو 

 زەحمەتەیان کێشاوە، دەستیان خۆش بێت!   
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بابەت به زمانی فارسی
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ سیاسی تاریخی  





 

 سەرەتا 

 وتارەی وا لێرە، لە بەشی فارسیدا دەکەونە بەرچاو، بریتین لە:   14ئەو  

 سێ بیرەوەریی خۆم لە زیندانی شا و مەال و گرتووخانەی ئێڤین لە تاران  -
دوو وتار وەک هەڵوێست گرتن لەسەر مەسەلەی کورد و ئازەربایجانی لە ڕۆژهەاڵتی  -

 کوردستان
هبی" کە ئایەتوڵال مەردۆخ و  مذ-وەاڵمدانەوەی نووسەرێکی تاقمی ناسراو بە "ملی -

 بەگشتی مەالی سوننەی کوردستانی لەچاو مەالی شیعە بە کۆنەپەرست دانابوو  
سێ وتار سەبارەت بە شیعر و هەڵوێست گرتنی سیاسیی نەمر میرزا ئەبولحەسەنی  -

سەیفولقوزاتی قازی لە سااڵنی دوای مەشرووتەی ئێران و هاوکاری کردنی لەگەڵ  
 کاری هاوبەش لەگەڵ مامۆستا حەسەن قازی -ەدی خیابانی بزووتنەوەی شێخ محەم

بابەتێک سەبارەت بە هەڵوێستی عیلمانیی نەمر جەمیل سیدقی زەهاوی و هێرشکاریی   -
 نەزانانەی سادق هیدایەت و عەلی موقەددەم بۆ سەر ئەو 

سەرەتایەک بۆ کۆمەڵە شیعری فارسیی کاکم عومەری سوڵتانی )وەفا( بەناوی "سرود  -
 پرستو"

شیرازی  ناس - حافزی  شیعرەکانی  لە  کوردیی کۆمەڵێک  وەرگێڕاوی  کتێبی  اندنێکی 
 لەالیەن نەمر مامۆستا ئەمین موتابچییەوە 

سەرەتایەک بۆ کتێبی شوانی کورد نووسینی نەمر عەرەبێ شەمۆ، وەرگێڕانی دوکتۆر  -
 کامران ئەمین ئاوە بۆ سەر زمانی فارسی  

بەڕەچەڵەک کورد وەرگێڕانی دوکتۆر کامران  سەرەتایەک بۆ کتێبی چوار کەسایەتی   -
 ئەمین ئاوە. 

 

 





 

 

 در هتل اوين!   یمهمان سه

 

بود، زنگ تفريح بعداز ظهر   ٥٣يا  ١٣٥٢دبير يکي از دبيرستانهاي جنوب تهران بودم. پائيز سال  

نام صدا کردند. گفتند چند سئوال   شد دو نفر با لباس شخصي وارد دفتر شدند و مرا به زده   که

پيکان دارند و ميخواهند از من بپرسند. با مدير خداحافظي کردم و با آنها رفتم. داخل يک سواري  

نشسته  شديم که به  دونفر ديگر حاضر يراق در آن  بردند و همه خانه  بودند. مرا  تفتيش ام  جارا 

ضد خرابکاري در داخل حياط شهرباني    کردند؛ آنگاه با همان ماشين و همان نفرات، راهي کميته 

 کل شديم. 

حدود  ماندم که تهروز در کمي ١١٠متعاقب آن، ساعتي بعد شروع شد. مدت  بازجوئي و شکنجه

شديد آرش و حسيني گذشت. زبانم در اثر شوک برقي روي دستگاه آپولو،    دوماه آن زير شکنجه

قطع شود و آنرا    بود و هم بنديهايم نگران بودند نکند موقع غذاخوردن يکبارهاز دوسو قطع شده 

 قورت بدهم.  مثل سيب زميني داخل راگوي کميته

به   وهچند جز  جوانمردي)!( که داده   سياسي  از يک سيلي نخورده   من  ، در مورد من بود، بيش 

بود؛ اورا بامن روبرو نکردند. هيچ ارتباط تشکيالتي با کسي و جائي نداشتم. کورد    اعتراف کرده

 ، گرچه بودم، سرم توي کتاب بود و همين دو گناه براي مشکوکيت ساواک کافي بود. در کميته 

بودم ولي در سلول عمومي با شهيد مصطفي جوان خوشدل آشنا و دوست  مسلمان و نماز خوان ن

امروز خاطره تا  و  بازگردانده  شدم  از زندان قصر  اورا  تا    مهربانيهايش را گرامي ميدارم.  بودند 

 است!  ببرند، ميگفتند 'عاقل' نشده زير شکنجه دوباره

کردند. از    يني بوس راهي قزل قلعه، با منفره  روز، مارا در يک جمع يازده  ١٠٠پس از گذشت  

سرکرديم.   روز ديگر هم در سلولهاي کميته  ١٠کم شانسي جا نداشتند و مال بد بيخ ريش صاحب،  

بعد  روز از نو، همان نفرات را سوار ميني بوس کردند و بردند. اين بار از کنکور پيروز در آمديم  

خاطر    ان گرفتند. اسامي همراهانم را خوب بهچيها تحويلماستوار ساقي و قزل قلعه   و خوشبختانه
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اي چون هوشنگ ضيا ظريفي داخل ميني بوس بود، عليمحمد اي افسانهندارم ولي ميدانم چهره

انفرادي سمت غرب ساختمان   ديگري هم با ما بودند. چند هفته  بشارتي و طلبه در يک سلول 

ام خواب سلول بر روي ديوار و کار شبانه  ام خواندن يادداشتهاي ساکنان قبليماندم، کار روزانه

منتقل   بند دو عمومي قزل قلعه   بود. اندکي بعد به   کميته  راحت بعد از شبهاي وحشت در قصابخانه 

 شدم.

در دست آمدند   سربازان اره  خاطر دارم که گذراندم. روزي را به  را در قزل قلعه ٥٣تابستان سال 

مين افکندند. بيد، در وسط حياط  زندان، کنار حوض آب بود و  و بيد مجنون گشن زندان را بر ز

دروغ ميگفتند کساني از شما، شعار    مطبوعي برسر زندانيان ميافکند. به   در گرماي تابستان سايه

ها نمي  هيچکدام از بچه   به   اتهامي سراپا دروغ که  -انداند و در وصف درخت شعر سروده داده

تک و توکي بودند و ميشد شناختشان. اين بيد عاقل، يادگار افسران  چسبيد مگر خوديهايشان که

سال از   ٣٠مرداد بود و ساواک هنوز پس از گذشت    ٢٨اي در سالهاي بعد از کودتاي  دلير توده

 در آب زالل حوض داشت. ريشه شاخ و برگ درختي ميترسيد که

 بودند خانواده داده يون ديديم. اجازهتلويز همان تابستان، بازيهاي آسيائي تهران را بر روي صفحه

ايهايش در بند زندان بياورند. او و دو نفر از هم پرونده سيروس نهاوندي آنرا براي مدت بازيها به

ميگذراندند. درهاي   اوقات را دور هم و در ارتباط اندکي با بقيه زندگي ميکردند و تقريبا همه ٣

، صابر ديگري رفت. بزرگاني چون آصف رزمديده يکي به بند طي روز باز بود و ميشد از هرسه 

انفرادي محمدزاده بند  در  دهقاني  و محمد  عمومي  بند  در  ذوالقدر  اسماعيل  و  طباطبائي  ، ضيا 

 بودند. 

گل سرخي و دانشيان و ديگران رسيد. خبر دادگاه و اعدام را   خبر محاکمه  بوديم که  در قزل قلعه

بودند و براي محکم کاري يک  زير هشتي نصب کرده  ايروي تخته  يدههاي دولتي براز روزنامه

را کسي دست از پا خطا نکند و صفحات پشت روزنامه  بودند که  پالستيک روي آن کشيده ورقه

بيافتد. دست برقضا همگان    لرزه  هاي تخت طاوس بهبا اين کار خطرناک پايه   نخواند، نکند که 

 آنها!   هاي انتخاب شدهها بودند تا رويه ت پشت روزنامه خواندن صفحا عالقمند به

 دادگاه نظامي رفتم و يکسال و نيم زنداني گرفتم. به  من از قزل قلعه

 

 مهماني اول، فتح باب: 
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کنند و مارا   را ميخواهند تختهدرب قزل قلعه ها صحبت از آن ميشد که، بين بچهو گريخته جسته

حقيقت پيوست.    به   اين شايعه  ٥٣يند. در اواخر تابستان يا اوايل پائيز  جاي ديگري منتقل نما  به

زمين ورزش   را تعطيل و جايش را تبديل به قزل قلعه  افسري از ابوابجمعي زندان آمد و گفت که 

آن    جاي کارهاي آنچناني' ورزش کنيد. نشان به  از زندان بيرون ميرويد 'به  ميکنيم تا وقتي که

هاي درشت، باب زير  باري ساختند با هندوانه ميدان تره  ورزشگاه بلکه   آن مکان  نه   در  نشان که 

 هاي سيستم را باور ميکردند! وعده لوحاني کهبغل ساده 

نفر، را سوار اتوبوس بي منفذ  ٥٠ساکنان بندهاي عمومي، دوروبر  آنروز هوا بسيار گرم بود. همه 

درازا   کردند تا از آنجا ببرند. کار تحويل و تحول انفراديها به  زندان و انفراديهارا  سوار ميني بوسي

مرگ کرد، گوش شنوائي نبود    هارا مشرف بهکشيد، گرماي شديد داخل اتوبوس چند تن از بچه

 فرياد اعتراض و داد و بيداد مارا بشنود، اگر هم شنيدند، وقعي نگذاشتند.  که

پيادههرصورت، اتوبوس براه افتاد و ساعتي    به اي  محوطه  شديم. قدم به  بعد عرق ريزان از آن 

تنها مشابهتي   بنائي نوساز با ديوارهاي بلند آجرين که  -آنرا اوين جديد ميخواندند  گذاشتيم که

 داشت اسم بازداشتگاه بر روي آنها بود.  عه ڵبا قزل ق که

  ٥٠جديد بوديم. قدممان سبک بود، و اولين نفرات ساکن اوين  ما آخرين نفرات زندان قزل قلعه 

  ٦٠٠٠و  ٥٠٠٠ اسالم ناب محمدي به نفر و در دوره  ٦٠٠و  ٥٠٠ در کوتاه مدتي به  نفر اوليه ٦٠و 

 و بيشتر رسيد! 

هاي اوقات روزرا در حياط قدم بزنيم، با مهره   جز شب هنگام، همه   ، آزاد بوديم که عهڵدر قزل ق

 نرد بازي کنيم و ديگران 'کونسه  بروجردي، شطرنج و تخته  خميري دست ساز يک زنداني هنرمند

نميشد کرد. کتاب    بدهند'، ياخود کنار حوض آب لم بدهيم و روزهارا بشماريم، کار ديگري که

خود نمي پختيم ولي داخل ديگي تحويل   را گرچه   وعده  اي در کار نبود. غذاي سه و روزنامه

. نوبت حمام را خود نگاه ميداشتيم، بر نظافت دست شوئي و  توزيع ميکرديم ميگرفتيم و بين همه

ندرت، آنهم    مسئولين زندان داخل بندها نبودند و به   مهمتر اينکه  توالت نظارت داشتيم و از همه 

 گورشانرا گم ميکردند.  براي انجام کارهايشان وارد حياط ميشدند، بعداز چند دقيقه

تنها يکبار و بمدت يکساعت ميتوانستيم از سلولهاي  زانهرو .چيز برعکس بوددر اوين جديد همه

اندکي بزرگتر   تفاوتش با سلول، در نبودن سقف و قواره  حياطي ميرفتيم که  عمومي بيرون بيائيم. به
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، از سعادت  پشت درها بودند و نميگذاشتند ساعتي هم شده   آن بود. مأموران معذور بند هميشه 

 اخوشايندشان محروم بمانيم. ديدن رخسار و شنيدن صداي ن

محکوميتشان قطعي    دوره   زندانياني که  چهار ماهي را در اوين جديد گذراندم بعد مثل بقيه  من سه

 زندان قصر منتقل شدم.  ميشد، از آنجا به

زندان قصر بودم. با زندانيان کورد بيشتر محشور بودم و از    ٢حدود چهار يا پنج ماه هم در بند  

شتند، نميدانم چرا فقط آخوند شجوني و علم الهدي جمع خودشانرا دا  شمار زياد مذهبيون که

ام بار دستگير شده  ١٣است.  شجوني ميخنديد و ميگفت تا حاال    فعلي مشهد يادم مانده  امام جمعه

حالش!   ام؛ خوشا به کرده  خوانيهايم اضافه  نرخ روضه   ريال به  ٥ام،  از زندان بيرون رفته   و هربار که 

امام اللهي نصف کرج را صاحب بشود!   جمع شد و توانست در دوره  که ريالها بود ٥نکند همين 

از آخوندها که  نماز سوت ميزد. من   يکي ديگر  تهران هم شد، موقع  اخير شهردار  در سالهاي 

باشد و اگر چنين است چرا ديگران   ثواب عظيمي بايد داشته سوت هنگام نماز چه بودم کهمانده

ميخواست غالظ و شداد    دريافتم او در تلفظ يکي از حروف عربي که   ه از آن بيخبرند، تا اينک

سوت جاهلي ميشود. علم    تبديل به تحويل خدا بدهد، صدائي از بين دندانهايش خارج ميکند که 

کمتر از آيت اهلل العظمي يا خيلي عظمي نميخورد، قد بلندي داشت و   حاال هيکلش به  الهدي که

باالي سرش ميرسيد. هيکل او   هفت طبقه  حتما زودتر هم به  هارا ميخواند کهاز آن ارتفاع باال آيه 

داخل   اش هم( بيشتر بدرد پيشنمازي مسجد بي منبر يک روستاي دورافتاده)محتويات جمجمه

ايران  خط    از آنجا براي همه   مسجد مشهدالرضا که  کوير ميخورد تا روي منبر منبت کاري شده

 يف تعيين کند! و نشان بکشد و تکل

دياد بيژن جزني و  کيهان را با تيتر درشتي در مورد خبر ترور زنده روزنامه نسخه در قصر بودم که 

آوردند. سکوت سنگين و مرگباري فضارا فراگرفت،    ٧و    ٢بند    همراهان فدائي و مجاهد او، به 

 ها اعتصاب غذا کردند و حرکات ورزشي با ياد شهدا انجام شد.بچه

 پيش از اينکه هفته برميگشتم. ولي دوسه  خانه  ونا بايد در پايان پنج ماه از زندان قصر آزاد و بهقان

اخير    در چند هفته  آنهائيکه   روز آزاديم فرا برسد، آسمان تپيد و خبري در داخل بند پيچيد: همه

را فراگرفت و در    گراني همه اند! نشده   اوين برده  ، مستقيما بهخانه   جاي رفتن به اند بهآزاد شده 

اوين ختم ميشود! اما چرا چنين  راهها به  همه تلخي دريافتيم که جديتر شد؛ به  روزهاي بعد مسأله

 بود و ما نميدانستيم.  هاي تخت طاوس لق شدهپايه بود؟ کسي از ما نميدانست. حتما دوباره شده
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 اوين برميگشتم.  د. بايد به اي جز روبرو شدن با واقعيت نبوبراي من هم چاره

 

 مهماني دوم، ملي کشي: 

تشريفات قانوني آزاد شدنم از زندان قصر، در يکي از اتاقهاي دفتر زندان انجام شد، آنگاه من و  

اتاق ديگري بردند. مدتي نشستيم و انتظار   آنروز را به  نفر ديگر از آزادشوندگان بالقوه  دو سه 

 ارا سوار کرد. مقصد از پيش معلوم بود: اوين.کشيديم تا ميني بوسي آمد و م

در قصر    روزانه   همانهائي که   -ها کم و بيش آشنا بودندوقتي وارد بند عمومي اوين شدم، چهره

اي هم در کار نبود. ميگفتند رسولي  ميديدم. از مالقات و هواخوري خبري نبود، کتاب و روزنامه

است  آزادي بي آزادي! اينک ملي کشي همو بود، گفته برنامهاين  کارهظاهرا همه سر بازجو که 

 اي بوديم  اسير دست ساواک و شاه ايران و انيران )که ما زندانيان ابدي بي بازجوئي و محاکمه

خريداران غربي نفت ايران باشند!(. صداي اعتراض از جائي برنميخاست. ترازوي عدل دادگاه  

آسمان چهارم داشت. انتظار و انتظار، پرسش و پرسش: چرا؟  اي در اوين و يکي در  نظامي کفه

 ؟ تاکي؟ اما پاسخي درکار نبود. چگونه 

آرام بند افتاد.   ي يکي دو مالقات خانوادگي پيدا شد و موجي در حوضچهپس از مدتي سروکله

قاتم آمدند.  مال  نميدانند چرا و تاکي. مادر و برادر من هم يکبار به    بودند که   ها هم گفته خانواده

 بايد به  کرديم. مشکل اين بود که  در زير چادري در حياط زندان بمدت نيمساعت ديدار تازه

اي از کوردي و فارسي ميساختم و تحويل  فارسي صحبت ميکرديم و مادرم نميتوانست. من ملغمه

يست. جداي از  ام تنها نگاهم ميکرد و ميگرميدادم تا صداي نگهبان عبوس در نيايد. مادر بيچاره

 بود. برادرم پيشتر از او وعده  آمدن من با نگهبان سبيلوي اخمو، زبانش را بسته زبان، صحنه مسأله

که  گرفته گريه  بود  مالقات،  عهدنامه  هنگام  چنين  پذيراي  ميتواند  مادري  کدام  اما   نکند 

 با چنان لباس ژنده  تکيده  فه پسرش را پس از مدتها انتظار، در آن قيا  ترکمانچايي باشد هنگامي که 

که ببيند  جوراب  بدون  دمپائي  بسته  و  چهارسو  چادر  وارد  اوين  ناگهان  حياط  ناکجاي  در  اي 

ميشود؟ هيچ نيروئي نميتوانست جلوي اشکهايش را بگيرد. طفلکي ميگريست و ميپرسيد چرا آزاد 

 بوسيدمش تا رفتند.نشدي؟ نازانم! کي ميآيي؟ نازانم! جوابي براي گفتن نداشتم. فقط 

ندادند بيش از يک کيلو با خود داخل    بوديم ولي اجازه  کرده  زيادي برايت تهيه  برادرم گفت ميوه

اينجا   ام کهدفتر زندان سپرده   تومان هم به  ١٠٠من داد و گفت    زندان بياوريم. همان يک کيلورا به 
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هاي هتل اوين، آنجا برروي تپه  کهخرج کني. دست مريزادي گفتم. شايد در خياالت خود ميديد  

خدا هم( اعدام شدند، مرکز خريد بزرگي    شاه )و بعدها هزاران قهرمان دوره  قهرمان دوره  ١١  که

باز کرده اجازه برايمان  بود چرا  اين  بهنداده  اند و تأسفش  بيشتري  پول  تا خرج    اند  بسپارد  دفتر 

 خريدهايم را تأمين کند! 

ها سپردم. آنها  بچه  ي انگور، بهيکي دوتا سيب و گالبي و چند حبه  -هاراميوهبند،    در مراجعت به 

 را با ته نفر توزيع کرد، همه ٦٠ – ٥٠نميشد بين  را که ميوه خرج دادند. چند دانه ابتکار جالبي به

ق  چرخاندند تا هرکدام يک قاش  ليوان داخل ظرفي کوبيدند و از آن معجوني ساختند، آنگاه دوره 

 کشيدن، چسبيد!  آن پس از ماهها حسرت ميوه چايخوري از آن بخورند. من هم خوردم. مزه

از اوين  گويا وقتي مادرم و برادرم پس از مالقات من، پاي پياده  بعدها پس از آزادي دريافتم که

ن برگردند، بوکا  تهران و از آنجا به  طرف اتوبان ميرفتند تا در آنجا تاکسي اي پيدا کنند و به  به

روي زمين مي نشيند تا برادرم برود و تاکسي   مادر پيرم پايش از جا در ميرود و ناچار کنار جاده 

ساعتي پيش    ، رسولي سربازجو با ماشين از آنجا رد ميشود و مادرم را که بياورد. در همين فاصله

  بود که  ايستد. از او پرسيدهبود، بازميشناسد و مي  مالقاتش را صادر کرده ، اجازهدر زندان ديده

غم مرا نخور، فقط پسرم   بود که  است؟ مادر بيزبانم دست التماس برداشتهافتاده  چرا در کنار جاده

 را آزاد کن! 

بود،    از آنرا فهميده  اندازه  بود و رسولي ايلياتي چه  بيان کرده  نميدانم مادرم اين کلمات را چگونه

مرا صدا زدند و همراه با يک زنداني مذهبي اهل اصفهان )يا حوالي   ه ماهي نکشيد ک  اما دو سه 

شهرش    کامل برگشتن به  هزينه  او دادم که   مادرم و برادرم را به   آن(، آزاد کردند. صد تومان سپرده 

رفت.     شمس العماره   شدم و او به   تهران آمديم، من در ميدان ان قالب پياده   را نداشت. دونفري به

بوکان. اوي نمازخوان، بعدها احتماال بازجوي   اصفهان و من به  ام راهي راهي شديم: او بههرکد

 هتل باقي ماندم!  اوين اسالمي شد و من مرتد، همان مهمان بالقوه

 

 مهماني سوم، مجاهد عوضي: 

بود.  در يک ماشين سواري با چند    بود، موج اعدامهاي الجوردي اندکي فرونشسته  ١٣٦٠سال  

ا به تن  باال  از  تهران ميرفتيم که  ز دوستان  و   طرف مرکز  بازديدي  نگاهمان داشتند.  باال!  دستها 

از آن بيخبر بوديم. جواب و   را برعکس ميرفتيم و ما صد البته  چرا خيابان يکطرفه  پرسشي که



 سە مهمانی در هتل اوین  451
  

 

بار توضيح سودي نبخشيد، مارا داخل ماشينشان کردند و بردند. السالم عليک يا ابا الجوردي! يک

 ماندم.  نفره ٨روزي در يک سلول انفرادي  ١٠ديگر سر از اوين در آوردم و 

  بازجوئيم ميکرد با حدس وگمان ميتوانستم از پشت روبند سفيدش بشناسم: گرچه   کسي را که 

از اوين تا تهران را باهم    بود که   قبل شبيه  همان زنداني اصفهاني دوره   مطمئن نبودم، ولي او به 

کوه نميرسد. آيا اين    به   بوديم. تنها کوه است که   از آنجا هريک بسوي سرنوشتي رفتهبوديم و  

هرچه  زنداني؟  يک  روز  روياي  يا  بود  واقعيت  و    يک  ميپرسيد  کرد.  تا  خوب  بامن  او  بود، 

ام. شايد ميخواست اسم خودش را بشنود اما  کساني همبند بوده   با چه   ميخواست بداند در گذشته 

خاطرم بازگرداند. اين بخش از    سال پيش را به  ٧  من هرگز نتوانست رويداد ساده  اشتهي ندحافظه

بود، من آنرا با واقعيت   فيلمهاي راج کاپوري شبيه باشد تا واقعيت؛ اما هرچه  سرگذشت من بايد به

 بودم؟ نميدانم. يکي گرفتم. آيا خياالتي شده

وزها شکار و اعدامشان در بورس بود و بازار بسيار  آنر  بودند که  مارا بعنوان مجاهد خلق گرفته

مجاهد نبودم    بودند 'منافق'. اما اثبات اينکه  گرمي داشت. روي اوراقم هم با ماژيک آبي نوشته

 سخت نبود و ميشد اميد آزادي داشت.

نفر کافي نبود و هنگام خواب مشکل جدي فضا داشتيم. اما مشکل بزرگتر  ٨سلول انفرادي براي 

گل سفيد در يک وجبي ما    توالت فرنگي مثل يک دسته  خواب، توالت رفتنمان بود. کاسهاز  

ميخواست   داشت. هرکس که   چندان کوچک من  تنها چند سانتيمتري فاصلهبود و با دماغ نه  نشسته

 بقيه ميکردند تا بتواند کارش را انجام دهد،  توالت کند، ابتدا دو نفر بلند ميشدند و پتوئي را پرده

که ميگرفتند  دم  شکنجه  هم  بزرگترين  من  براي  اين  برعکس!".  حاال  رقص،  سعي    "حاال  بود، 

باشم. يکباري   خواني کمتري داشتهگيري و ترانهپرده  ميکردم غذا نخورم يا کمتر بخورم تا نياز به

بيشتر بود  م از بقيه دادم. سن کم خوردنم ادامه حمام رفتم، ضعف کردم و افتادم اما بازهم به  به  که

 و نميشد از روي آنها خجالت نکشم.

تيرهاي  آن  بدنبال  و  ميشنيديم  تيراندازي  صداي  شبها  برخي  بودند.  زنداني  از  پر  هم  راهروها 

عطوفت اسالمي سربازان گمنام امام زمان گرفتار   خالص را ميشمرديم تا بدانيم آن شب چند نفر به 

پيش، صداي تيراندازيها مهيب تر و شمار تيرهاي خالص بمراتب    ها ميگفتند ماههااند. بچهآمده

 بيشتر بود. 
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بودم، در روز   روز از زندان آزاد شدم. چون کفشهايم را در اين گيرودار از دست داده  پس از ده 

تا دهسال بعد هم  اتاقي فرستادند تا جفتي انتخاب کنم و بپوشم. وحشتي کردم که آزادي، مرا به

اي با من است: صدها جفت کفش اعداميها رويهم  يرون نميرفت و تا امروز هم بگونه از ذهنم ب

، يک  و زهوار دررفته  اي و سياه، بنددار و بي بند، تازهبود، بزرگ و کوچک، قهوه  تلنبار شده

اندازه و  رنگ  بي خيال  و  بستم  را  دماوند! چشمم  همينکهکوه، يک  برداشتم.    خانه   به   ، جفتي 

 پيش از هرچيز آنهارا از خودم دور کردم تا خوابم را بيشتر نياشوبند.برگشتم 

 حريم شخصيش خواهد بخشيد؟   آيا صاحب گمنام کفشها مرا بخاطر دست اندازيم به  

٢٠١٥/ ٢/٥ 

 



 

 

 

 و کردها  یاسالم یآذربايجان، جمهور یرويدادها 

 

ي سياسي  اي در صحنهاي خلق آذربايجان ايران موجب زلزلهتوده قيام    است که   بيش از يکهفته 

هاي مردم آذربايجان مجبور است ودست اندرکاران جمهوري اسالمي در برابر خواسته  ايران شده

گان بي  اند ،در همان حال با نيروي نظامي با معترضين و تظاهرکنندهنوعي عقب نشيني گشته  به

 ، مشکين شهر و تبريز آنها را به اردبيل، نقده   خي از شهرها از جمله اند و در بردفاع روبرو شده

فشار  افزايش است بدون آنکه  رو به  اند. تعداد مقتولين، زخمي ها و افراد دستگير شده بسته گلوله

 است ! قيام مردم کاهش يابد. ايران با يک بحران سياسي روبرو شده

دانشجويان دانشگاههاو مدارس عالي هستند، اما بازاريان   ويژهي اين قيام ، جوانان و بنيروي عمده

 ميشود که  هاي خلق آذربايجان از آنان پشتيباني ميکنند و گفته، کارمندان و ديگر توده   ، کسبه

سپاه پاسداران ، از رودروئي با مردم    آذربايجانيان درون نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي از جمله

آذربايجان  رژيم از نقاط ديگر ايران نيروي سرکوبگر به  کنندگان ميگويند که مي پرهيزند و قيام

 ي موثرتري انجام دهد. نحوه  گان را بهاست تا بتواند سرکوب تظاهرکنندهگسيل داشته

گان مانند ترکيب خودشان يک دست و يک نوع نيست. از حقوق فرهنگي  خواست قيام کنند

هاي مختلف مردم ها و تودهو حکومت مستقل ملي از سوي گروهتا ايجاد حکومت فدرال  گرفته

 است .  مطرح شده

سازمانده واقع  در  و  است    محرک  بوده  عبارت  تاکنون  که  قيام  ڤي"  تي  گوناز   " تلويزيون   از 

کنندگان اين تلويزيون دو نفر از هاي خود را پخش ميکند. ادارهآمريکا برنامه  ازاياالت متحده

طرفدار استقالل جنوب آذربايجان و يکي شدن با آذربايجان   که  –هستند    ل و نقدهاهالي اردبي 

ي نزديکي با مردم آذربايجان  پروپاگاند پان ترکي ميپردازند.اين تلويزيون رابطه  شمالي هستند و به

کند، است. اخبار قيام را منتشر مي  امور اين قيام اختصاص داده   هاي خودرا به ي برنامهدارد و همه 
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هاي مردم ميرساند ، شعارها را تعيين ميکند و بطور  اطالع توده  هاي مبارزين داخل را بهاعالميه

 کلي در سازماندهي کارها نقش يک حزب و سازمان سياسي يا يک قرارگاه نظامي را ايفاء ميکند. 

عيت زندگي گان تلويزيون موجب چشم پوشي آنان از واقديدگاه پان ترکيستي گردانند متاسفانه

ئولوژي وارداتي توراني ، با طبيعت و سرشت زندگي در  است. تبليغ براي ايدشده ي منطقهروزانه

استانها را مبناي موضع سياسي   ناسازگار است. آنها، تقسيم جغرافيائي ايران به  ي پيچيدهاين منطقه

آذربايجانيان است و ديگران  ي استان آذربايجان غربي فقط خاک  گويا همه   که  خود قرار داده 

کردها، ارمني ها و آشوريها مهمانان موقتي اين خاک هستند و هرگاه آنها بخواهند بايد اين خاک  

گردآوري امضاء   مدتي است به  را ترک کنند و بروند!  در راستاي تثبيت چنين موضعي است که

کايت خود از کردها را ، در  هزار امضاء ، طومار ش  ٥٠٠مشغولند و ميخواهند بعداز جمع آوري  

سياست رودرروئي اين تلويزيون با خلق کرد  اختيار سازمان ملل متحد بگذارند. چندي است که

ي توان خود را صرف همآهنگي امور  است و آنها همه  علت رويدادهاي داخل ايران راکد شده   به

 اند. قيام در داخل شهرهاي ايران کرده

ي مبارزات حق طلبانه  درست برخي محافل ، در چنين شرايطي کهعليرغم موضعگيري غلط و نا

توسعه هرروز  ايران  آذربايجان  خلق  مردم  جمهوري  شکست  بعداز  و  ميکند  پيدا  بيشتري  ي 

ي مبارزان خلق است ، وظيفه   اي تبديل نشدهخواستي توده  به  امروز هيچگاه  آذربايجان ايران تا به

 چيست ؟ در منطقهکرد در برابر اين شرايط جديد 

اعتقاد ما ، شخصيتها، سازمانها و احزاب سياسي کرد بايددر مسير کسب حقوق سياسي، فرهنگي    به

و اقتصادي خلق آذربايجان از مبارزات آنان پشتيباني نمايند و اين پشتيباني را تا سطح حق تعيين 

 سرنوشت ارتقاء دهند. 

از هيچ نوع پشتيباني   وهيچگاه  وق خويش بوده تنهائي ، خواستار حق  سال به   ٢٧خلق کرد مدت  

، اما در تمام اين مدت و در طول سالهاي سلطه  خلق آذربايجان برخوردار نشده ي رژيم است 

باشد ، خواهان همان حقوق   پيشين نيز هر زمان بدست آوردن خواستي را براي خود مطرح کرده

ايران   خلقهاي  ديگر  جمله  –براي  آذربايجان  از  شده  خلق  که  هم  نيز  اکنون  خلق   است.  قيام 

بر روي  است ميبايد چون گذشته آذربايجان شرايط مناسبي براي احقاق اين حقوق فراهم آورده

براي خلق کرد ميخواهيم براي ديگر   خواستهاي ملي خود پافشاري کنيم و همان خواستهائي را که

 بخواهيم.خلق آذربايجان  از جمله –خلقهاي ساکن فالت ايران 
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مدني تمام فشارهاي خود را بر روي رژيم سرکوبگر جمهوري اسالمي متمرکز   شيوه  الزم است به 

به  و  بردارد  آذربايجان دست  آزاديخواهان  ايذاء  و  از کشتار  تا  شيوه  کنيم  وحشيانهجاي  ي ي 

ائي خواستهاي مشروع آنان گوش فرا دهد. خواسته  سرکوب و ضرب و شتم و اعمال نظامي ، به 

آنان پاسخ    به   اند و تنها باتانک و توپ و طيارهسال است از طرف خلق کرد مطرح شده   ٢٧  که

 است.  شده داده

در همانحال الزم است با خلق آذربايجان و نمايندگان راستين آن ديالوگ  بوجود آوريم و سعي 

 حل و فصل نمائيم.  دور از خشونت کنيم جدانگري و مواضع متضاد را از طريق دمکراتيک و به 

ي کمتر از ما دارند کمک از نظر سياسي و سازماني تجربه ا    خلق آذربايجان که  الزم است به 

باهم و در مسير   آنها و ما و ديگر خلقهاي ساکن ايران همگي  کنيم تا شرايطي بوجود آورند که

رژيم شونيستي ايران   عليه   اي مشترک بپردازيم و نيروي خود را بر مبارزهمبارزه  همسرنوشتي به

ملل غير فارس ايران هيچ تفاوتي با رژيم پهلوي ندارد     ي در باره سياستهايش    متمرکز سازيم که

ي آنان خلق کرد و خلق آذربايجان و ديگر خلقهاي ايران با عقب ماندگي   ي سلطه و در سايه 

 د.اناقتصادي ، تحقير و اهانت فرهنگي و محروميت سياسي روبرو گشته

دست کسان و سازمانهاي سياسي    خلق آذربايجان کمک کنيم تا رهبري جنبش را به   الزم است به 

بسپارند که منطقه  اي  اتنيکي  موزائيک  نميشوند.    بر  خيالپردازي  و  توهم  دچار  و  دارند  وقوف 

ر د  اند و در همانحال نميتوانند بپذيرند در خاکي کهخاک ديگران ندوخته  کردها چشم طمع به

بوده آباء و اجداشان  به  طول قرنها مسکن زندگي  ، مهمان خلقي  اگر    -حساب آيند که  است 

به آنها  از  بسيار ديرتر   ، نشوند  تاريخي تحريف  و  آمده  منطقه  فاکتهاي  ، ويراني  اند. خونريزي 

 حل و فصل مواضع متفاوت نيستند.   راهدربدري 

سياسي و    توافقات ان اجراي سناريوهاي گوناگون  امک  را فراموش نکنيم که   است اين نکته   الزم 

 بايد هشياري سياسي خود را براي روبرو شدن با پيشامدهاي نامعلوم حفظ کنيم.   زيان ملت کرد.  به 

آنها با جناحهاي افراطي در ميان    هم را هي ، هم پيماني و    الزم است پارامتر کشورهاي بيگانه

نکنيم و مواظب اعمال و رفتار آنان و نيرو و جناحهاي  هردو ملت کرد و آذربايجاني را فراموش 

 باشيم ، با هم همکاري کنيم و از هرنوع ضديت با يکديگر بپرهيزيم.  در منطقه درون خود 
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کنند   کشور توجه ترکيب تاريخ ، خاک و    الزم است همه فرهيختگان و کارشناسان ملي کرد به 

موجب  هستند يا امکان دارد در آينده مورد مناقشه  هم اکنون روشنگري مسائلي بپردازند که وبه

 بين ما و ملتهاي ديگر باشند.  مناقشه

ي وسائل ارتباط جمعي و ميدياي کردي بطور مداوم اطالعات الزم را در اختيار الزم است همه

 باشد.   آمادگي تمام وجود داشته هاي مردم مردم کرد قرار دهند تا در ميان توده

تهديداتي   جناحهاي واقع بين درون جنبش ملي آذربايجان را در جريان بگذاريم کهالزم است  

زياد هم باشند  يک   چند گان تلويزيون گوناز در مورد خلق کرد اعمال ميکنند هرگردانند  که

ي خاطر کردها بدون دغدغه  کهنميرسند  درصد نيروي جهنمي صدام و خميني و ژنرالهاي ترکيه  

 ايستادگي کرده اند و ميکنند ان همگي ش در مقابل 

. 

هردو خلق کرد و آذربايجاني ميتوانند و   يابي دمکراتيک تنها گزينشي است که ديالوگ و چاره

در ميان هردو خلق کرد و خلق آذربايجان  افراطي خواه و   کنند. کسان زياده آن مبارزه برايبايد 

نيروهاي دمکراتيک   يوسيله   به هستند. الزم است ميدان مانور اين نيروها محدود گردد و اين  تنها  

دست طرفهاي    اي الزم است راهبرد امور بهميسر است . براي جلوگيري از هرنوع فاجعه   هر دو 

 شود.مسئول سپرده

 و سرنگوني رژيم سرکوبگر و فريبکار جمهوري اسالمي گردد.   معطوف ضديتنيرو    بگذار همه

٢٨/٥/٢٠٠٦ 

 

 

  

 



 

 

 

  یايران سرنگون م یمشترک خلقها تنها از راه مبارزه یاسالم یجمهور 
 شود! 

 قيام خلق آذربايجان و مواضع گوناز تي وي   به نگاهي  

 

جمهوري اسالمي بيشترين    سال سلطه  ۲۷سال حکومت پهلوي و    ۵۰خلق آذربايجان ايران طي  

هاي موجود براي انکار خواست هاي   است. از تمام شيوه فشار سياسي و فرهنگي را متحمل شده

استفاده  نگه شده  آنان  اقتصادي  ماندگي  در عقب  شان  سرزمين  از  بزرگي  بخش  ،  شده   داشته   ، 

است. عليرغم    نشده  فرهنگ ملي آنها دادهرشد به    و اجازه   ، زبان مادريشان ممنوع شدهتحقير گشته

قابل مالحظه  عرصه   جمعيت  تمام  در  آذربايجانيان  فرهنگي  و حضور  و  اقتصادي  سياسي،  هاي 

زبان مادري، داشتن   ايران، ابتدايي ترين حقوق فرهنگي يک خلق از قبيل خواندن و نوشتن به

و تلويزيون مستقل و موسسات   زبان ترکي، وجود  ( بهو مجله  اي )روزنامهنشريات دوره راديو 

دوم ايران تبديل   شهروندان درجه  به   ،در حقيقتگسترش هنر و موسيقي ملي، از آنها سلب شده 

 خلق کرد و ديگر خلق هاي ايران هم. که اند ـ آنگونه شده

اين سال گذشته،  ۶۰در  عليرغم سهيم بودن آذربايجانيان در اقتصاد و قدرت سياسي کشور بويژه

است. شايد همين مشارکت در راهبري سياست    جدي آنان قرار نگرفته  حقوق ملي مورد مطالبه

است. اما بدون شک نبود احزاب و    بازي کرده  در اين رابطهاي را  ندهکشور نقش عامل بازدار

، يکي از فاکتورهاي اصلي  (۱۹۴۶ن پس از شکست جمهوري آذربايجان )تشکل هاي ملي دردورا

سهم چنداني در اقتصاد و   است، در مقابل، خلق کرد که  اين خواست ها بودهاعتناماندن بهبي  

سياسي    حضور نمايندگان در قالب احزاب سياسي، فعاليت و مبارزه  به   است، با توجه   قدرت نداشته

 فراموش نکرده   هيچ گاه  ۱۹۴۶و حق طلبي خود را پس از شکست جمهوري کردستان در سال  

 است. 

امروز، خواست هاي   از دوران بعد از شکست جمهوري آذربايجان تا به  عليرغم اين واقعيت که

دمکرات آذربايجان   فرقه  حقوق ملي خلق آذربايجان از سوي باقيمانده  دمکراتيک براي رسيدن به
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گروه نشده  کنارنهاده  ايران کامال و  فرقه  کو  ،  گراي  ملي  مطالبهاي  را  ها  اين خواست   هچک 

 اند، معذالک عواملي چون :کرده

پهلوي و جمهوري  ايران در هر دو حکومت  ها درقدرت سياسي  ـ سهم آذربايجاني 

 اسالمي،

 تهران، ـ شرکت آنان در اقتصاد سرتاسري ايران، بويژه

 ـ فقدان يک حزب فراگير ملي،

 ـ توازي معتقدات ديني )تشيع( بين آنان و فارس هاي ايران،

با ايران در پيمان بغداد، همکاري آنها    اي مانند هم پيماني ترکيهمنطقهـ برخي عوامل  

از   در سرکوب مبارزه ملي خلق کرد و کنترل سياست خارجي جمهوري آذربايجان 

سده اواخر  تا  شوروي  اتحاد  .   سوي   .  .  . و   بيستم، 

اي بيش  اين آتش بر  ملي آذربايجانيان ايران را فراهم کرده  موجبات کم رنگي مبارزه

 است.  سال زير خاکستر اوضاع نامناسب سياسي، بي عمل باقي مانده ۶۰از 

 : و از جمله  علت برخي تغييرات سياسي در منطقه اما اکنون به

 ـ حضور آمريکا در عراق و افغانستان، 

 ـ درگيري و تقابل سياسي آمريکا در ايران، 

بيشتر   موجب نياز هر چه   با آمريکا، که   منطقهتفکر اسالمي و دشمني مسلمانان    ـ اشاعه 

 است،  شده اين کشور به هم پيماني با حکومت ترکيه 

نظر مي رسد براي ساليان متمادي تنها کشور قادر    به  که  نزديک اسرائيل با ترکيه  ـ رابطه

 باشد،  همکاري با اسرائيل در منطقه به

سياستمداران کشور را وادار  خوا سته نخواسته ،  که  اروپا،  اتحاديه  به  ـ مساله ورود ترکيه

آنان   برخوردي منعطف تر با کردهاي داخل مرزهاي خود و کاهش تندروي عليه  به

 خواهد کرد،

ترکيه نظامي  ـ  سياسي  ناتواني  مساله  ـ  نظامي   در  ـ  سياسي  مبارزات  شکستن  هم  در 

آنان بر ضد   جويانهي وستيزهموجب تشديد سياست هاي پان ترکيست  کردهاي ترکيه، که

 خلق کرد در کردستان عراق و ايران شده است، 
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 قره  ـ شکست سياسي ـ نظامي جمهوري آذربايجان از جمهوري ارمنستان و حل مساله

 نفع ارمني ها،  باغ و کلبجار به 

اشتباه پر  با مساله  ـ سياست  ايران در رابطه  ملي خلق هاي    حاکمان جمهوري اسالمي 

خواهان اصلي ترين حقوق انساني براي   کرد که خلق به ساله ۲۷ن و تحميل جنگي ايرا

برخي از مواد   خود و ديگر خلق ها ي ايران است، و نيز بي اعتنايي حاکمان به اجراي

که ايران  اساسي  بويژه  قانون  حقوق  ترين  ابتدايي  به  حاوي  مربوط  و   اصول  خواندن 

 زبان مادري است.  نوشتن به

هاي  اين ها و برخي عوامل ديگر مانند کمک و تائيد آمريکايي ها در رابطه با تشکيل ايستگاه

هاي اپوزيسيون ايران در جهت نرم کردن جناح هاي تندرو و  راديو و تلويزيون احزاب و گروه

اي از سوي آخوندها، جو  شدن بمب هسته  سياست کشور، و ترس آنان از ساخته   فاناتيک صحنه

خرداد   ۲  سياسي ايران چون جريان معروف به  رو عرصهحتي جناحهاي ميانه  اند کهد کردهي ايجا

 اند.مخالفت با رژيم برخاسته منتظري نيز به يا ملي ـ مذهبي هاي طرفدار آيت اهلل

 با ادامه   تمام جناح هاي درون و بيرون حاکميت جمهوري اسالمي در رابطه   در حالي که   با اينهمه، 

فارس و زبان فارسي برخلق هاي کرد،   ميت خود، تماميت ارضي ايران، تداوم سلطه يکسويهحاک

سال    ۲۷، طي  خواست هاي آنان، هم صدا بوده    آذربايجاني، بلوچ و لر و عرب و بي اعتنايي به 

پاسخ   حقوق فرهنگي با تانک و توپ و گلوله  خواست هاي خلق کرد را براي دستيابي به  گذشته

 موجب دگرگوني معادالت سياسي شده   يکباره  ترک هاي آذربايجان به  اند، قيام غير منتظره  داده

 است. 

توده  خشمگين  و  ناگهاني  اعتراض  از در  کثيري  بخش  يا  تمام  شک  بي  آذربايجان  خلق  هاي 

است : تلويزيون  اند، اما عامل جديدي هم وارد معادالت پيشين شدهفاکتورهاي فوق نقش داشته

 از تي وي.گون

با    مديريت اين تلويزيون در دست افراطي ترين جناح جنبش ملي آذربايجان است و براي مقابله

بهره  ترک  شونيسم  از سالح  فارس  شونيسم"  از   "  تلويزيون  گويندگان  و  مجريان  است.  گرفته 

مي کنند. بينندگان و خلق آذربايجان را   دور از نزاکت استفادهکالمي غيرسياسي، پرووکاتور و  

ن بينندگا  فردوسي مي کنند،به  کردن و سوزاندن کتاب هاي فارسي مانند شاهنامه  پاره  تحريک به

 زنده و بد ون فيلتر پخش ميشوند از کلمات رکيک عليه   مي دهند در تماسهاي تلفني که   اجازه
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گروه و  استفادهافراد  اجتماعي  دامنه  هاي  ميان  اين  در  و  با    کنند،  ايران  آذربايجان  اختالفات 

 ه تضادي بزرگتر يعني اختالف عمومي نژاد ترک با ديگر نژادهاي منطق  حکومت مرکزي را به

 مانند فارس و کرد و ارمني تبديل مي کنند. 

گر کور سياست    توجيه   تبديل به  گردانندگان تلويزيون در اين مورد تا جايي پيش مي روند که 

اصطالح "تروريستان"   به  تبليغاتي خود را متوجه ، حمله با کردهاي آن کشور شده  در رابطه  ترکيه

هدف آنها کرد در   ر مي گيرد، مي سازند، در حاليکهظاهرا پ پ ک و پژاک را در ب  کرد که

نمونه  براي  است.  هاي کردستان  بخش  تمام  در  و  آن  مانند    به   کليت  سياسي کردستان  رهبران 

نيروهاي   ، با افتخار اظهار مي دارند کهآقايان جالل طالباني و مسعود بارزاني بي احترامي کرده

رهبران کرد اين واقعيت را از   است در حاليکه   ق شدهکيلومتر وارد خاک عرا  ۲۰  ارتش ترکيه

پشتيباني هاي بي چون و   همين جا ختم نمي شود آنها در ادامه  به  مردمشان پوشيده ميدارند. مساله

شهر کرکوک و بخش بزرگي از جنوب کردستان را    چرا از سياست هاي پان ترکيستي ترکيه،

سائل موجود ايران و مطالبه حقوق ملي آذربايجانيان  ، در مجموع، مجزو خاک آن کشور دانسته 

از ابتداي تشکيل    اي کهاند، برنامهرا بنفع تالش در جهت گسترش خاک نژاد ترک کنار نهاده

 است.  ، سياست رسمي آن کشور هم بوده جمهوري ترکيه

 ر مي گيرد :، موارد زير را در بتبليغات گوناز تي وي بر محور اصلي پان ترکيستي قرار داشته

 کوشش در راه اتحاد ترک هاي جهان،   -

 ـکوشش در راه متحد کردن تمام سرزمين هاي محل سکو نت ترکها در جهان،  -

جاي ترم    از آغازحکومت پهلوي در ايران تاکنون به   مرسوم آذري، که   مخالفت با واژه   -

 است.  داشته ترک در مورد مردم آذربايجان ايران کاربرد

در جريان جنگ    باغ و کلبجار که  ارمني و ابراز تاسف براي خاک قره   دشمني با خلق -

به ارمنستان  و  آذربايجان  اين   جمهوريهاي  اند.  شده  تبديل  ارمنستان  از خاک  بخشي 

، گوناز تي وي ترک هاي آذربايجان اختالف با ارمنيان ارمنستان ختم نشده  دشمني به

کرده از آنها مي خواهد تا از ارمنيان   ز و اورميهتقابل با ارمنيان ساکن تبري   را تشويق به

تظاهرات و راهپيمايي   دست به   گريهاي دو شهر نامبرده  خريد نکنند، در مقابل خليفه 

  ۲۴در  ساله  همه که  ۱۹۱۵و در سالروز کشتار ارمنيان توسط دولت ترکيه در سال  بزنند

باشند.    هم تظاهرات خود را داشته آوريل از سوي ارمني هاي جهان برگزارمي شود، آنها  
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منظور نشان دادن حقانيت ترکها و دروغ نماياندن ادعاي    تلويزيون گوناز همچنين به

فيلم هاي تاريخي و اسناد جمهوري آذربايجان را   ۱۹۱۵ارمنيان در مو رد کشتار سال

 پخش مي کند.

 ک در شهر ماکو که از تظاهرات نابجاي سازمان پژا  دشمني با خلق کرد، سوء استفاده  -

برداري از مقاله    اوجالن صورت گرفت، و بهره  جهت پشتيباني از آزادي آقاي عبداهلل

در آن، از  کوردستان ـ ارگان حزب دمکرات کردستان ايران، که  در روزنامه  چاپ شده 

منظور   بود، به شده  بخش کردنشين استان آذربايجان غربي چون سرزمين کردها نام برده

 ک مردم آذربايجان عليه کردها.تحري

 

، در تبليغات خود تا آنجا کردها چون مهمان خاک آذربايجان نگريسته گردانندگان تلويزيون به

که  روند  پوشيده  پيش مي  استان چشم  اين  از خاک  بايد  کنند کردها  به اعالم مي  و    ،  سنندج 

کي از گردانندگان گوناز تي وي در  احمد اوبالي ي  صورت، چنانکه بروند، در غير اين    سليمانيه

برنامه از  داشت  يکي  اظهار  خود  اورميههاي  پادگان  نيروي  و  ارتش  طريق  از  تمام کردهاي   ، 

 خواهند شد! بيرون رانده آذربايجان ايران تا سنندج و سليمانيه

ي به حتي نتوانست خم سخنان صدام حسين و علي حسن مجيد مي ماند که اين تهديدها بيشتر به

داد نژادپرستان بعثي نرسيد و صدام   و انفال هم به  ابروي کردها بياورد و سرانجام، جنايات حلبچه 

آنجا رفتند که  به   و همپيالکي هايش  تلويزيون گوناز مي خواهد خلق آذربايجان را  آيا   رفتند، 

 هشياري مردم مي داند.  سياسي بکشاند؟ اين را درجه چنان بيراهه

سياست پان ترکيستي است،    پروپاگاند در زمينه  ر اصلي گفتارهاي گوناز تي وي، کهغير از محو 

مجريان تلويزيون طبق سير رويدادها خط مشي هاي مختلفي در پيش مي گيرند، يک بار بر ضد  

 کرد، و در اين اواخر بر ضد "شونيسم" فارس. ارمني، ديگر بار عليه

دوم   ايران و اعتراض خلق آذربايجان در نيمه  تور روزنامهکاريکا  شدن مساله  يکي از داليل عمده

که مه  ماه بود  اين  رابه   ،  آن  وي  تي  تبديل کرده  گوناز  خود  تفسيرهاي  و  اخبار  اصلي  ، محور 

شونيسم   گذشته  خواستار قيام مردم و تظاهرات عمومي شد و بر همين اساس در طي چهارهفته 

جمهوري اسالمي شده   بايجاني ها و ترک هاي ايران عليه اي براي سازماندهي آذرفارس وسيله

تظاهرات تهران و شهرهاي مختلف هاي مربوط به  است. از تظاهرات پشتيباني بعمل آمده، اطالعيه 
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شده است تا از منازل خود   هاي مردم خواستهشده، از توده  آذربايجان از بلندگوي آن خوانده

شهرهايي که    از شهرخود به   شهر آمده،  ، يا ا ز روستاها به در تظاهرات شرکت کنند  بيرون آمده

، حتي سخن از سرنگوني  کار ها مثبت تلقي شده  هم نتيجه  محل تظاهرات است بروند و هميشه

 است.  ميان آمده اي نزديک و قدرت گرفتن ترک ها در بيشتر نقاط ايران بهرژيم در آينده

با سايت سازمان گاموح    تندرو جنبش ملي آذربايجان و همراهتلويزيون گوناز صدا و سيماي جناح  

آذ   گوني  گروه)  تندروترين  حرکتي(،  اويانيش  ميللي  آذربايجان    ربايجان  ملي  جنبش  درون 

مليت هاي ايران   ، همه آذربايجان نبوده  هستند. اين تندروي ها در جنبش ملي خلق ها منحصر به 

ميانه  خاور  سيا  و  بي  از  بيش  و  گروه کم  نيز    ستي  کردها  ميان  در  برند.  مي  رنج  افراطي  هاي 

 ميان آن ها و تندروهاي آذربايجاني در اين است که هاي تندرو کم نيستند، اما تمايز عمدهگروه

اخير، تاريخي پر از خون و آوارگي و سرشار از   ساله  ۶۰مستمر    جنبش ملي کرد در طي مبارزه

دست احزاب و تشکالت و شخصيت    سرانجام رهبري آن به   ،ته فراز و نشيب ها را پشت سر گذاش

ها نمي روند و درست  جنگ سايه  به  واقعيات پيرامون خود را شناخته،   است که  هاي مسئولي افتاده

 جايگاهي ندارند.  سياست روزانه  همين خاطر، تندروان کرد در عرصه  به

آذربايجاني ها در   ملي و حق طلبانه  است. مبارزه اي ديگربراي آذربايجاني ها بگونه  اما اين مساله

بوده   سال گذشته  ۶۰ نازلترين سطح خود  از شکست  در  تاکنون،تنها در مقطع اختالف    ۱۹۴۶، 

هرگز   ه شريعتمداري با خميني و ديگر مالهاي ايراني، شاهدحرکات و اعتراضاتي بود ک آيت اهلل 

 اي نشدو در سطح باالي مراجع تقليد باقي ماند. توده

  سکان کار به  اينک جنبش ملي خلق آذربايجان در معرض تهديد است وخطر آن وجود دارد که

بزرگي خواهد بود اگر جنبش   جاي منطق تابع احساس باشند. اشتباه  به  دست تندروهايي بيفتد که

ايران را آنگونهاي آذربايجان موزائيک همهتوده نشناسد و در عرصه   که   رنگ ملت هاي   بايد 

بي ثمر   جاي همراهي با ملل تحت ستم ايران، وارد عرصه  با رژيم جمهوري اسالمي به  مبارزه

انقالبي  و بيشترين تجربه باالترين سطح آمادگي براي مبارزه دشمني با خلق کرد شود، خلقي که 

 انقالب خلق هاي تحت ستم ايران باشد. ن پشتيبانتواند موثرتري مي را داشته

 و شمال آذربايجان را وارد معادالتي کرده  تندروهاي درون جنبش ملي آذربايجان، جنگ ترکيه

خلق هاي ايران رو در    در شرايط کنوني مورد تائيد افکار عمومي نيست. در شرايطي که  اند که

اي باالترين  محاسبهقرار دارند، مالها از چنين اشتباه  روي با رژيم اسالمي و حکومت مرکزي ايران  
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برا   ميدانند اگر نيروي مبارز کرد در کنار مبارزه  برداري را بعمل خواهند آورد، آنها نيک بهره  

انقالبي   از فشار  براي خارج شدن  قرار گيرد، دولت اسالمي  دران وخواهران آذربايجاني خود 

بخشي از نمايندگان جنبش    . تهديد کردها بزرگترين اشتباهمردم دچار مشکالت جدي خواهد شد

بوده آذربايجان  که  ملي  باشند  ماليان  نگران حکومت  بايد  آنها  ماهي    است.  آلود  از آب گل 

 نگيرند.

حکومت جمهوري اسالمي خواهد   عليه  اي براي مبارزهانگيزه  خلق کرد در کردستان ايران چه

اين    دورنماي مقابل رو، از بين رفتن يک ستمگر و آمدن ستمگر ديگري باشد که  داشت چنانچه  

از   ميخواهد آنها را از خاکي که  شناسد بلکه رسميت نمي  تنها حقوق انساني آنان را به  يک نه

 است محروم سازد؟ ماد تاکنون مسکنشان بوده دوره

دازيهاي دور از واقع گاموح و گوناز تي وي مبارزان واقعي آذربايجان اگر ميدان را براي خيال پر

. سرشت سياسي و رويدادهاي اجتماعي ايران گوياي  خالي کنند، دچار اشتباهي تاريخي شده اند

تنها در سايهکه   اين واقعيت است   مشترک خلق هاي   مبارزه  سرنگوني جمهوري ستم اسالمي 

 تحت ستم ايران ميسر است.

 داشتن آنان از بقيه  اي براي جدا نگه خلق کرد، از هر وسيله  مبارزهسال  ۲۷حاکمان ايران در طي 

است، بزرگترين    آن ها بپا خاسته   خلق آذربايجان عليه  کردند. اکنون نيز که  خلق هاي ايران استفاده

براي اين حاکمان قالبي عبارت خواهد بود از تشديد تضادهاي بين دو خلق،   شانس و آس برنده 

 حاکميت خود.  ، شکست دادن هر دو جنبش و ادامه ديگري و در نتيجه ز يکي عليه ا استفاده

درستي اين داوري    مبارزين آذربايجان است، آينده  انقالبي همه  اجتناب از چنين سرنوشتي وظيفه

 اثبات خواهد کرد. را 

 دوستان آذربايجاني دست دوستي خلق کرد را کنار نزنيد!

۲۰۰۶ژوئن  ۱۰  - ۵٣٨۱خرداد  ۲۰  شنبه  



 



 

 

 

 ، روحانيت سنت و جماعت و مشروطيت یمردوخ کردستان آيت الله

آقاي احسان هوشمند   توضيحاتي بر مقاله   

 

است.   بوده استبداد و ستم ملي  عليه  يکي از پايگاههاي مهم مبارزه روحانيت در کردستان همواره

، دستگيري، تبعيد و زنداني  ترکيه توسط جمهوري نو بنياد  ١٩٢٥اعدام شيخ سعيد پيران درسال  

؛ اعدام قاضي محمد  ١٩٣١دست انگليسيان حاکم بر عراق در سال  شدن شيخ محمود برزنجي به

تيرباران مال احمد    به  ١٩٤٧رييس جمهور کردستان در سال   و  پهلوي  نظاميان حکومت  دست 

وقت ژاندارمري   فرمانده  فرمان تيمسار اويسي  به  ١٩٦٩" در سال  "مال آواره  شلماشي معروف به

نمونه تنها  جلديان،  در  مبارزهايران  از  اندکي  عليه  هاي  کردستان  تسنن  اهل  و    روحانيون  ظلم 

 اجحاف و ستم ملي در کردستان هستند. 

در گذار دو کشور از سيستم   اي که از نقش ترقيخواهانه  مشروطيت در ايران و عثماني، گذشته 

ها  داري ايفا نمود، در برخي عرصهسرمايه  سيستم نوبرآمده  فئودالي به   اجتماعي پوسيده  –اقتصادي  

آزاديهاي سياسي مردم اياالت و واليات   عقب برگرداند. مسأله  به   جلو، که   به  زمان را نه  عقربه

محروسه به 'ممالک  يا  عثماني  و  ايران  مسأله  '  روشنتر،  ساکن    عبارت  ملتهاي  حقوق  و  ملي 

يکي از پيش فرضهاي دمکراسي، با استقرار مشروطيت دچار پسرفت بنيادي گرديد   دوکشوربمثابه

 اي درخور براي ظهور ديکتاتوري رضاشاهي و اتاتورکي در اين جوامع فراهم نمود. و زمينه

در   و روحانيون سنت و جماعت"، که   "انقالب مشروطهآقاي احسان هوشمند در مطلبي با عنوان  

"کمبود پژوهش در خصوص     است، به   انتشار يافته  ٥٠تارنماي "ايران گلوبال" و    ٤٩' 'مهرنامه  نشريه

  اشاره در استانهاي کردستان و آذربايجان غربي" ويژه مشارکت مردم کرد سني مذهب ]ايران[ به

نوري يکي از ستونهاي اصلي    مردوخ کردستاني با شيخ فضل اهلل   ياد آيت اهلل ، ديدار زندهنموده

 خواننده   اند کهمحمدعليشاهي را بعنوان سندي مطرح کرده  خواهان در دورهت با مشروطهمخالف

 
 ، سال دوم ١٣٩٠امردادماه  ٨٨-٨٧چهاردهم، صفحات  ه شمار، ه مهرنام  ٤٩

50 http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-71370 

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-71370
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 نويسي ايشان است برسد؛ در زمينه  بطور غيرمستقيم هدف مقاله  اي کهنتيجه  بتواند از راه آن به

 ه "ي ايشان در رابطهاگفتههست، ترديدي در درستي "  اين هدف ديرتر توضيح خواهم داد. هرچه

بخشهايي از کتاب تاريخ کرد و کردستان   اند مستند بهگفته با سفر و ديدار مردوخ نيست و آنچه

"ي وي در پيوند با مشارکت مردوخ هانگفته بي ترديد جاي گفتگو دارد، " مردوخ است. اما آنچه

ت در براي استقرار مشروطي  و بطور عموميتر روحانيون اهل سنت و جماعت کردستان در مبارزه

دارند يا حداقل حاکي از عدم اشراف    مسأله  به   نشان از نگرشي ويژه  هايي کهنگفته   -ايران است

هرجهت،  ، به گرچه   - است  بر فاکتها و منابع اندک ولي عمال موجود در پيوند با مسأله  نويسنده

 .، مطلبي دور از واقع نيستکمبود منابع ايراني در اين رابطه ايشان به اشاره

ياد آيت هاي آقاي هوشمند اتهام "بي موضعي" و بطور غيرمستقيم همراهي زندهمحوري گفته  نکته

 ، متأسفانه مردوخ کردستاني با نيروهاي استبداد است. عليرغم درست بودن فاکت مورد اشاره اهلل

 اند که يابي موضوع و نيز تشخيص جايگاه اجتماعي مردوخ دچار اشتباهاتي شدهايشان در ريشه

 بپردازم. هردو دو مسأله من در اين سطور سعي خواهم کرد به 

ترقيخواهانه به   نقش  فئودالي  از سيستم  ايران در تسريع گذار  تازه   جنبش مشروطيت در    اقتصاد 

داري، جاي ترديد نيست. اوضاع اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران بعد از نفس سرمايه

ها در طول قرن ، که اجتماعي جامعه انقالب مشروطيت از بسياري لحاظ تغيير کيفي يافت و چهره

بود، دچار دگرگوني بزرگ و عمدتا مثبتي شد. اما نقش مشروطيت در   کم وبيش همسان مانده

عقب برگرداند. مجريان   زمان را به   ها عقربه تعبيري، در برخي زمينه  نبود و به   ها مترقيانهعرصه   همه

و اختيارات اداري  توسط انقالب، اقتدارات    گيري از شرايط فراهم شده و متوليان مشروطيت با بهره 

، واليات را زير عنوان تفسيربردار "ايجاد مرکزيت و نابودي سيستم خانخاني" از واليان محلي گرفته

قبضه  پليس و ژاندارمري در   دردست خود  و  ارتش  مانند  کردند. دستگاههاي متعدد سرکوب 

  تا لباس و کاله به  حقوق مردم از زبان و مذهب و سنت گرفته مناطق ملي ايجاد و براي تجاوز به

دوره انقالبي  ژاندارمري  افتاد.  به  کار  تبديل  الهوتي  و  پسيان  و  و    يپرم  سرکوبگر  نيروي 

که رشوه شد  دهه   خواري  چندين  و    براي  ربود  مردم  از چشم  ايران خواب  روستايي  مناطق  در 

سال    ذاکرهحتي يکي از خواستهاي حکومتهاي ملي آذربايجان و کردستان در م  زالويي شد که

و ١٣٢٤ امنيت  خدمت  در  دستگاهي  با  آن  جايگزيني  و  ژاندارمري  انحالل  مرکزي،  دولت  با 

آذر   ٢١هم قرار گرفت ولي با يورش  آسايش مردم بود. اين خواست مورد موافقت قوام السلطنه
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وعده   ١٣٢٥ از  بسياري  مانند  ديکتاتوري،  مجدد  استقرار  به و  رژيم،  سرخرمن  فراموشي   هاي 

ملوک الطوايف، بساط استبداد   جاي آن، زير عنوان دهن پرکن پايان بخشيدن به  شد و بهدهسپر

برپا    بي چون و چراي سپاهياني چون شاه بختي و  جهانباني  وهومايووني و زنگنه   نظامي و سلطه 

 شد.  داشته

زمينه مرکزيت،  مفهوم  از  ارتجاعي  گسيختهدرک  لجام  ديکتاتوري  استقرار  چون کسان  ساز  ي 

ويژگيهاي ملل ساکن اين کشور    زبان، دين، سنت و همه   رضاشاه، محمدرضاشاه و خميني شد که 

تفسير آنان "وحدت ملي" بود، نابود و قوانيني کم و بيش دمکراتيک چون قانون   به  سود آنچه   را به

کردند.  تأسيس انجمنهاي "ايالتي و واليتي" خود مشروطيت را هم قرباني سياست تمرکز قدرت  

فاجعه  کشور  تاريخ  از  مقاطعي  در  سياسي  وحدت  از  نادرست  تفسير  به اين  و  بود  و    بار  تقابل 

امروز پس از گذشت صد سال  درگيريهايي بين مردم مناطق ملي و حکومت مرکزي انجاميد که

زخمهاي  از پيروزي انقالب مشروطيت و عملي نشدن بسياري از اهداف آن، اين تقابلها تبديل به

شده کهناسوري  به   اند  مربوط  بينش  تغيير  با  برنامه  جز  نميشوند.  درمان  کابينه  "مرکزيت"   اخير 

نقاط خارج ازتهران هم، چيزي جز يک درک فرماليستي   ها بهاحمدي نژاد براي انتقال وزارتخانه

  تر کردن شرايط موجود و بي محتوي از ضرورت عدم تمرکز نيست و در نهايت هم جز پيچيده

 انجامي نخواهد داشت.

مردم"،   آحاد  "وحدت  از  چون رضاشاه  فهم کساني  ديرتر،  چندي  و  مشروطيت  متوليان  درک 

در مراکز ملي، بود.    ، بويژهو در جهت نابودي آزاديهاي فردي در جامعه  درکي عميقا مستبدانه

به  اينگونه را  کار  تمرکز،  و  وحدت  از  عمله   برداشت  زندگي درعرصهدولت    دخالت  هاي 

ها کشاند. ژاندارمهاي رضاشاهي براي تحميل لباس متحدالشکل و کاله  خصوصي افراد و خانواده 

زور باز کردند    هاي مردم ريختند، کمربند زنان را بهخانه  "پهلوي" در مناطق ملي چون کردستان به

جواهر لعل    ٥١ن را بريدند.و با خود بردند، کاله از سر مردان برداشتند و خشتک شلوار روستاييا

جاي سعي در عوض کردن   رضاشاه بهميگويد "  طعنه  تاريخ جهان" به  نهرو در جلد سوم "نگاهي به 

 
پدريم در بوکان  ه خان ه هاي مردم، از جمله خان ه رضاشاهي را ب ه من داستان هجوم مداوم ژاندارمهاي دور   ٥١

 ام. انور  ه بکرات از مادر و پدرم شنيد
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!" "ميرزا ابوالحسن سيف القضات قاضي" آنان ميپرداخت  بيرون کله   مردم بود به   در درون کله   آنچه

 است: ايران، گفته شاعر ملي کردستان در فرداي مشروطه

 حقوقم برند دست تجاوز  زهرطرف به

 امر امارت، حکومتم ز ايالت....  قشون به

 يا: 

 سان غريبان   در وطن خويشتن به

 در نظر اولياي امر چو اغيار

 ظاهر ايم بهمتحدالشکل گشته

 تبعيض و فرق چيست در انظار؟....   اين همه

 ط ملي، محل گمان مردم بود. آنچهبرخورد سردمداران دولتهاي بعد از مشروطيت با مراکز ونقا

تهران و زخمي شدن ستار    آميز آنان به انتقال خدعه   مشروطيت با سردار و ساالر ملي کرد و به 

آن در   مردم آذربايجان براي دستيابي به خان در پارک اتابک و مرگ او انجاميد، هدفي نبود که 

نمايندگاني در  مکريان براي چند دوره  و منطقه استبداد ايستادند. مهاباد عليه  آخرين سنگر مبارزه

شدند، شخص انتصابي، سيد محمدرضا    پنجم صاحب نماينده  مجلس نداشتند و وقتي هم در دوره 

  خودرا به   انتخابيه   حوزه  تنها زبان کردي نميدانست بلکه   نه   که   ٥٢مساوات از اهالي برازجان بود

تهران و شوهر    ي کار بدتر شد و سيد حسن امامي امام جمعههاي بعد حتبود. در دوره  چشم نديده

 أي درآورد! ڕنمايندگي مردم مهاباد از صندوق  مادر شاه به 

مذهبي هم دارند و    ملي، مسأله  از مسأله  در کردستان گذشته  اصوال مردم در مناطق ملي بويژه

. اين عدم اعتماد از اصفهان تاريخي آنها ثبت است  اقدامات مرکز شيعي درحافظه  بدگماني به

 يافته  همين امروز ادامه  صفوي شروع و در مشهد نادري، شيراز کريمخاني و تهران قاجاري تا به

انقالب   ابتداي  و  پهلوي  پاياني حکومت  اعتمادي در سال  بي  اين "گمان" و   ٥٧است. واقعيت 

کت در قيام را با احتياط آغاز  رهبران شيعي، شر   خوبي قابل روئيت بود. کردستان بي باور به به

رژيم پهلوي  عليه  بعد از قيام مسلحانه به ١٣٢٤مردم کردستان از سال  کرد و اين در حالي بود که 

 استبداد و ستم ملي، براي يک روز هم روي توقف به  ، حرکتهاي انقالبي آنان عليهباز نايستاده

 
  ٢١٣، ص. ١٣٧٣انتشارات رهرو، مهاباد تاريخ مهاباد"،  ه "نگاهي بسيد محمد صمدي،    ٥٢
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نديدهۆخ انقالبي    د  شور  اين  از    ٣٣بود.  پس  فروکش  سال  هم  اسالمي  جمهوري  استقرار 

مرکزيان  انفجار نيست و بدگماني به است. امروز کردستان چيزي جز يک نارنجک آمادهنکرده

چندان دقيق،  است. امروز برابر آمار نه روند ملموستري يافته  شدت خود باقي است بلکه   تنها به نه

مي" آخوندها از حق داشتن مسجدي براي  بيش از دوميليون سنيان کرد و غيرکرد در "تهران اسال

اي خودرا رهبر مسلمانان خامنه  اين در حالي است که عبادت و انجام مناسک اسالمي محرومند و  

اين واقعيت، شکاف بي اعتمادي بين آنان و دولتمداران را فراختر  جهان و اميد مستضعفان مينامد.  

   ٥٣است.کرده

توجه ياده   به   با  اهلل شده  نکات  آيت  شخص  و  کردستان  تسنن  اهل  روحانيت  ترديد  مردوخ   ، 

کرد.   عيني مطالعه انقالب مشروطيت را بايد از اين منظر و بر چنين زمينه کردستاني در پيوستن به 

دستگاه والي، حسابي   ، روحانيت رسمي يعني نزديکان و منسوبان بهدر زمان مورد بحث نويسنده

اند و ما اين حقيقت را جداي از قوانين کلي حاکم بر جوامع طبقاتي ون داشتهجدا از ديگر روحاني

همه   که بودن  طبقاتي  از  تاريخي پديده  حاکي  کتابهاي  مضمون  و  اخبار  گزارش  از  است،  ها 

آنها خواهيم پرداخت. آقاي هوشمند در يادداشتهاي    نيز درمي يابيم و در سطور آتي به   ايندوره

قدرت و   در بيرون دايره است که ديگر روحانيوني نپرداخته به  داشته مسأله به خود نظري يکسويه

اند. اين يکسوبيني غيرعلمي و کوشش وي در يافتن خواه بوده همراه با مردم انقالبي و مشروطه

 ٥٤با مسائل سياسي کردستان   خود در رابطه  شده  نظرات سياسي شناخته   منظور اثبات نقطه  مستند به

را خدشه  ايشان  کار  که   - است  دار کردهاعتبار  مقاله  نظراتي  مجله   در  در  انداز"   مندرج  "چشم 

نظرات دولتمداران جمهوري اسالمي نشان   ، خط فکري او را موازي و مماس با نقطه انعکاس يافته

سبب    ٥٥ميدهد.  کردستان  معضل  درمورد  ايشان  قالبي  ارزيابي  و  پيشداوري  سخن،  يک  در 

اي نمايي مطالب حاشيه  روايت ناقص تاريخ وعمده  به  ت تا از تحليل درست مسائل بازماندهاسشده

 
برابر آمار غير رسمي، تعداد مساجد مسلمانان سني و شيعي در بريتانيا بالغ بر دو هزار است.  ب:جمهوري الف:       ٥٣

از طريق مجلس اعالي اسالمي در عراق، موفق شد حتي    ه در کردستان عراق ک  ه است در شهر سليماني ه اسالمي 

 دائر کند.  ه نفر هم شيعي بومي ندارد، حسينييک
چشم   هنامه ، ويژ شناختي برشکل گيري حزب دمکرات کردستان ايران"  ه "نگرشي جامعنگا: احسان هوشمند،    ٥٤

   ١٠٧تا   ٧٥، صفحات ١٣٧٤، کردستان قابل کشف، پائيز ٢ ه راهبردي، شمار  -سياسي  ه انداز ايران نشري
 قبلي                       ٥٥
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شده  به سبب  بينش  اين  سرانجام،  بپردازد.  تاريخساز  جريانات  که جاي  رابطه   است  در  با    نتواند 

عملکرد روحانيت اهل تسنن در کردستان و مجاهدت کردان سني مذهب در انقالب مشروطيت  

 دهد.  درستي ارائه ارزيابي

  آل بويه   تبع آن، تقابلهاي اجتماعي بين جوامع شيعي و سني ايران از دوره   تضادهاي سياسي و به 

بخشي از تاريخ ايران را رقم    اند کهبعد، واقعيتهايي بوده   اسماعيل صفوي به   از سلطنت شاه   و بويژه

روز در برابر   ، روز بهشده  رانده  حاشيه  به  بعد از مراکز قدرت  صفوي به  اند. سنيان از دورهزده

زور   به  خواست و آرزو بلکه   به  اند. اين عقب نشيني نهنفس تشيع جعفري عقب نشسته  نيروي تازه

است. حاکمان واليت سني    و در موارد بسياري با تبعيد، انتقال گروهي، زندان و کشتار انجام شده

جز موارد  بعد، عموما به يازدهم هجري( به خان اردالن )سده خان احمد نشين کردستان از دوره

اي اردالنيان  قمري حکومت چندين سده ١٢٨٤اند. ناصرالينشاه قاجار در سال اندکي، شيعي بوده

حکومت اردالن گمارد. اين انتصابات در مناطق شمالي   ، فرهادميرزا عموي خودرا بهرا برچيده

، حکام شهرها و مأموران دولتي تا حد نازلترين مشاغل نيز از  طلق داشتهم  تر يعني آذربايجان شيوه

 اند. ميان افراد غيربومي وعموما شيعي انتخاب شده

هدف حکومت "غيرخودي" مرکز و گماشتگان آن بي   کردان سني مذهب را نسبت به  اين مسأله

  به   نوعي، "خودي" و وابسته  ا بههاي مردم آنرتوده  است، در اين ميان تنها نهادي کهاعتماد کرده

شهرهاي سني نشين کردستان   است. امامان جمعه  و جماعات بوده   اند، امامت جمعهخود دانسته

حکم امامت خود را مستقيما از دولت مرکزي يا از حکام اياالت دريافت ميکردند. آنها برزخي  

بوده  دولت  و  مردم  متقابل  نيروي  دو  خوي   به   بين  منصب  قرار  تبع  تأييد  مورد  هردوسو  از  ش 

تقريبا در همه امامان  اين  از دوره   ميگرفتند.  يعني  ايران  اخير  سال  تاريخي در چهارصد    مقاطع 

  در برج عاج آنان بلکه   زورمداران، نه   در عين وابستگي به  بعد، تنها مراجعي بودند که  به  صفويه

اي از دردها و محروميتهاي  ميکردند و بگونههاي مردم زندگي  و همراه با توده   در درون جامعه 

 ديگري است.  باشند درماني براي آن بيابند، مسأله يا توانسته حال خواسته   -آنان نيز آگاه بودند

هاي ، در خطبه درجاتي، مجيزگوي سيستم سياسي بوده  نوعي و به   از سوي ديگر، اين امامان بايد به

مهمتر از خود نماز،    "اي نه"فريضه  -خص شاه دعا ميکردند  براي سالمت و اقتدار ش  نماز جمعه

غافل ماندن از آن ميتوانست برابر با دريافت حکم فوري عزل و  ولي با يک ضرورت حتمي، که

اين مسأله باشد.  از آن  نشان  عواقبي وخيمتر  نشين را  امامت در شهرهاي سني  ، حساسيت شغل 
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بين    با درايت و هوشياري، مواظب حفظ اين موازنه  ميدهد. امام جماعت، عموما کسي است که

تناسب شخصيت خود و توازن نيروها    علت همين بينابيني بودن، به   مردم و دستگاه دولت است و به 

بين بدگماني  در مقاطع مختلف تاريخي، از هردو سو مورد تأييد ضمني و در عين حال زير ذره

 ديده  سوي ديگر را به   سياسي امامان به  ان تمايل عقربههاي مردم و قدرتمدارهر دو سو است. توده 

بر زندگي امامان جماعت    هميشه  در چهارصد سال گذشته   گمان مينگرند و اين گماني است که 

اند.  است. بيشتر آنان يا منفور مردم يا مطرود دستگاه بوده  انداخته  در کردستان سني مذهب سايه 

قا اين  از  هم  مردوخ  نيست، گرچه   عدهشيخ محمد  و   -وي   مستثني  سخنوري  هنر  بدليل  شايد 

نگاه داشتن تاريخ و فرهنگ ممنوع کردستان، در يکي دو    نويسندگي و شاعري و سعي در زنده 

بدليل نفوذ    -دولتيان  اي در ميان مردم پيدا کرد بي آنکه پاياني عمر خويش اعتبار کم سابقه   دهه

 وي پشت کنند. مردمي او، به

قدمت تاريخ شهر است. ما از طريق   مردوخيان در سنندج به  و جماعت خانواده   خ امامت جمعه تاري

  در فاصله  منابع مکتوب از امامت شيخ جمال الدين اول مردوخي در شير سنندج آگاهي داريم که 

اين در حالي است    ٥٦است.   داشته  را بعهده  هجري در آنجا امامت جمعه  ١١٦٩و    ١١٠٨سالهاي  

سن است. پيش از آن "حه  مرکز والي نشين اردالن شده هجري تبديل به ١٠٤٨شهر سنندج از که

احتمال   لم" ايالت نشين اردالنيان بودند. اجداد مردوخيان بهسکون سين(، "پالنگان" و "زه   آباد" )به

اند  ودههاي هفتم و هشتم هجري، اهل حق يعني پيرو آيين ياري بيقين در حوالي سده  قريب به

آنها توسط اعضاء خانواده  ولي منابع موجود، که  از  به  بخشي  يا منسوبين  نوشته   مردوخي    آنان 

 اند. مطلبي نگفته است، در تأييد صريح اين نکتهشده

آقاي هوشمند،   تاريخ کرد و کردستان و شخصيت محوري مقاله  نويسنده  –شيخ محمد مردوخ  

مسجد   سالگي امامت جمعه   ١٣است. او از    از دنيا رفته   ١٣٥٤ر  خورشيدي متولد و د  ١٢٥٦در سال  

عهده را  سنندج  بودهداراالحسان  به دار  از    ،  بيش  سياسي  ٨٠مدت  حوادث  کوران  در  - سال 

يک امام   دليل قدرت بيان و قلم، پا از دايره  است. او، به  جتماعي کردستان و ايران قرار داشتها

 است. توجه   و دولتيان هردو بوده  هاي مردم منطقهورد احترام توده، مجماعت معمول فراتر نهاده 

 
، جاپ سوم، ناشر: کتابفروشي غريقي،  "تاريخ کرد و کردستان و توابع"شيخ محمد مردوخ کردستاني،  حضرت آيت اهلل    ٥٦

 ٢٠سنندج، سال؟، جلد دوم، ص. 
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نگارش تاريخ کردستان،   دليل اتخاذ مواضع مترقي سياسي )در حد خود(، پرداختن به  او به   مردم به

نظرات علماي جعفري مينوشت. او،   در رد نقطه  هايي است که مخالفت با خرافات ديني و جوابيه

، بعدها  ٥٧و دوستي داشت   مت رضاخان ميرپنج در تيپ قزاق کردستان، با وي مراودهاز زمان اقا  که

 هزينه   دولت و گاهي به   از سوي محمد رضاشاه هم احترام يافت و کتب و رسائل فراوانش با اجازه

افکني بين شيعي و سني    در جهت تفرقه  آنان چاپ و پخش شد. او در رسائل وکتابهاي خود، نه 

در ايران منادي ايجاد    جهت تقريب آنان گام برميداشت و بيگمان اولين کسي است که در    بلکه 

 است.   نيروهاي اسالمي بوده " بعنوان مجمعي براي تجمع کليه"حزب اهلل

اين دوره از صادقترين و جسورترين مورخان  ايران است.    مردوخ در عين حال يکي  تاريخ  از 

"تاريخ مردوخ" ياد ميشود و    عمدتا از آن به  و کردستان" که  "تاريخ کرد  کتابهاي او، از جمله

شدت قابل    رويدادها يکي از منابع به   مستند سخنان آقاي هوشمند هم هست، در بازگويي بيطرفانه

تنها وقايع، روابط و نقاط قوت و ضعف جريانات و افراد را   اعتماد است. او در تاريخ خود نه

ب  بيطرفانه ميکند،  آنچه گونهبه   لکه بازگو  هر  باورنکردني  که  اي  داشته   را  خود  خويشتن  و    از 

است. اين خوب و بدها شامل تماس مداوم وي   کاغذ آورده  است، از خوب و بد بر صفحهدانسته

با مردم، حاکمان کردستان، مراکز قدرت در تهران، مشايخ سنتي مانند شيخ حسام الدين نقشبندي، 

ابوالفتح چون  ساالرالدوله  وحکامي  زمينه  ميرزاي  اين  در  او  به   است.  گام  حوزه  حتي  هايي 

يک تاريخ نويس عادي جوامع شرقي هم    تنها يک روحاني معتبر مانند وي، بلکه   نه  است که نهاده

است تنها قابل قياس با کار تاريخ نويسان و   او کرده  آنها اجتناب ميورزد. کاري که  از ورود به 

نمونهاتوبيوگرافي   براي  است.  اروپايي  به نويسان  مکاتبه   ،  و  وي  دوم  ازدواج  با    شرح  شعريش 

 در پايان اين مقال خواهد آمد.  نماييد که کاشي حاکم وقت کردستان توجه  شريف الدوله

 مردوخ، از سالهاي پيش از مشروطيت تا اواخر عمر طوالني خود درگير سياست ايران و منطقه

است ارزيابي عملکرد  هوشمند در توضيح مواضع سياسي وي از آن غافل مانده  که   بود و آنچه 

 نسبت به  هاي مردم داشت. ديد سطحي نويسندهاو در بسيج توده عمومي و ميزان قدرتي است که 

شده حرکا وي سبب  شامل  شخصيت  شناخت  و عدم  مردوخ  مقطعي  به ت  نتواند  "ميزان"   است 

 پشتيباني مردمي از کارهاي او و نيز استنباط مردوخ از "قدرت" خويش بپردازد. اساسا نويسنده

 
                 ٣١٥و  ٣١٢مردوخ، همان، صص.   ٥٧
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نميداند که و  ندارد  بسيج مردوخ   از قدرت  استنباطي  حرکتهاي رهبران سياسي   جانمايه  خود، 

ق ميزان  تودهجوامع،  بسيج  درجهدرت  و  است  ها  آنها  از  عمومي  شخصيتهاي    -پشتيباني  حتي 

 اي چون هيتلر و خميني هم بدون توان چنين بسيجي نميتوانستند منشأ عملي باشند. گجسته

است. برابر    از جلد دوم تاريخ مردوخ حاوي گزارش مهمي در اين رابطه  ٣٧٧تا  ٣٧٣صفحات  

يعني چند روز پيش از کودتاي   ١٣٣٩محرم    ٢٢ي در روز  اطالعات موجود در اين گزارش، و

 حصر خانگي شده   کاشي حاکم کردستان محکوم به  سيد ضياء و رضاخان، از سوي شريف الدوله

 ميشوند. او مدتي در حصر باقي ميماند و آنگاه مسلحانه  وي گمارده  مراقبت خانه  نفر نظامي به  ١٠

نمايد. حساب روشن است: مردوخ در اين مقطع در داخل شهر  فرار مي  و با لباس مبدل اقدام به

اورامان ميرسد و مخالفين  با قدرت حاکم را ندارد. اما وقتي به  سنندج توان بسيج نيرو براي مقابله

به  لهوني  جعفرسلطان  و  ساناني  کاني  محمودخان  مانند  مرکزي  حکومت  پيام    سرشناس  وي 

دگر حسابها  ميدهند،  همراهي  و  به همکاري  او  ميشوند.  الدوله  گون  که  شريف  اگر    مينويسد 

يک دوزخ موعود    کردستان يک درياي آتش بلکه   "با يک کبريت کشيدن...تمام صفحهبخواهد  

"ايشان شرحي  نخست وزير مينويسد و  وثوق الدوله شرح قضايا را به اينجا است که خواهد شد."

التيام پيداکرد... وارد   ما با شريف الدوله  ... ميانه  نوشته  شريف الدوله  ]دائر بر[ توبيخ و مالمت به

سال پس از مشروطيت   ١٥  مربوط به   اين واقعه   ٥٨شهر ]سنندج[ شديم.. ومضي مامضي بعمل آمد."  

آيا   بود؟  اين  از  باالتر  مشروطيت  مقطع  در  مردوخ  بسيج  توان  آيا  است  اين  سئوال  حال  است. 

براي انقالبيوني چون ستارخان در تبريز وجود داشت،    که  آنگونه  ايميتوانست از پشتيباني توده

 برخوردار باشد؟ پاسخ من بيگمان منفي است. آيا آقاي هوشمند در ارزيابي شخصيت مردوخ به

 دولت مرکزي تعيين کننده  يا عليه  با موضعگيريهاي او له  ميتوانست در رابطه  که  -قدرت بسيج او

 کار کسي است که اين سئوال هم منفي است و اين ضعف عمده پاسخ به  است؟باشد، نظر داشته 

بي محابا درصدد تحليل شخصيت و عملکردهاي مردوخ و روحانيت سنت و جماعت در    اينگونه

 است. کردستان برآمده

در جوامع شرقي تندروي ارزش است و منطق و سنجيدگي و ارزيابي درست از قدرت دشمن،  

است.  کار برده   مردوخ به   هوشمند عليه   اي است که و جبن دارد و اين حربه   تعبيري معادل ترس

 
  "              ٣٧٣ – ٣٧٧همان، صص    ٥٨
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از مرزهاي يک روحاني و پيشنماز مسجد دار االحسان   انديشمندي بود که  مردوخ انسان فرهيخته

در کل    در طول چندين دهه   وقايعي قرار گرفت که  همه  بسي فراتر رفت و در بطن نزديک به 

 رخ دادند.کردستان  منطقه

 مشارکت روحانيون مذهب سنت و جماعت در انقالب مشروطيت ايران:   ه و اما مسأل 

اي غرب ايران از آذربايجان تا چهارمحال بختياري، مناطق روستايي و عشيره  اين واقعيتي است که 

محمدعليشاهي،  استبداد صغير    در مقطع مورد بحث آقاي هوشمند يعني اوائل مشروطيت و دوره 

  منظور گردآوري سواره   برادر محمد عليشاه بودند. او به  ميدان نفوذ و تاخت وتاز ساالرالدوله

عشيره بهنظام  آنان  و گسيل  عليه   اي  مشروطه  تهران  هواخواه  به نيروهاي  از   ،  عوامفريبيها  انواع 

،  گردهمائيهاي ظاهرفريبانهو ازدواج با دختران روساي عشاير تا تشکيل    ٥٩پوشيدن لباسهاي محلي 

تجار آذربايجاني و  نمايش دروغين اشخاص عادي بعنوان روساي با نفوذ عشاير هواخواه خود به 

به   دادن وعده  بين روساي عشاير در مقطع  پستهاي ديواني  پايان کار مشروطه  تقسيم  ،  زعم وي 

آثار آقاي محمدعلي سلطاني ، تاريخ مردوخ و  متوسل ميشد. منابع تاريخي کردستان براي نمونه

همهنمونه فعاليت  از  زيادي  درزمينه  ساالرالدوله  جانبه  هاي  مناطق   وارتجاعيون  در  نيرو  جذب 

سيال و از   کردستان، دارند. جامعه   پهناوري از غرب ايران، منجمله  روستايي و عشايري در خطه

 نقالبي وهمراهي با انقالب غافل نبود.  کردستان، عليرغم اين فعاليتها، از عمل ا جهت سياسي زنده

مردوخ در کتاب تاريخ خود از تأسيس انجمنهاي هواخواه مشروطيت در سنندج و نقش خود در  

، متن سخنرانيهاي خويش را در جلسات انجمنها، در کتاب خود  تفصيل سخن گفته  برپايي آنها به

 ٦٠است.   آورده

 ج، مينويسد: با تأسيس انجمنهاي سنند مردوخ در رابطه

 
مارا ديد ، ]در موضوع[   هبا چند نفر سوار قراپاپاق توي باغ ]روستاي آلبالغ بوکان[ بودند. وقتي ک  ه"ساالرالدول     ٥٩

نقل    ه ب  بود، بناي شوخي گذاشت.".  هبود و[ حقيقتا افراط کاري بزرگي کرده]بست  ه لباس کردي و کمربند بزرگي ک

نامدار کردستان،    از عبداهلل  از رجال  نفيسي فر،    ه ب  "خاطرات من"،ناهيد )افتخار( يکي  ناشر:  اهتمام احمد قاضي، 

 ٣٤ ه صفح  ،١٣٦٢چاپ اول، تهران]؟[ 
همراه   ه بعد تاريخ مردوخ درج است، ب هب ٢٤٦در صفحات  ه ک -تأسيس اين انجمنها را   هآقاي هوشمند موارد مربوط ب   ٦٠

 است.  هخود آورد ه تهران، در نوشت هجريان سفر وي ب
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  دوسه   و حاج باقر قرار ] داديم[ که  مال احمد مدرسو    ج شيخ يحيي حا "تا مراجعت خود با آقايان  

هجري قمري[ .... تصميم قطعي    ١٣٢٥رمضان ]  ٢٧واهل بازار تشکيل بدهند.... شب    انجمن از توده

استثناء مشير و آصف(    اول کردستان )به  و اعيان و رجال طبقه  علماءانجمني مرکب از    گرفتيم که

جمعيتي را تحت عنوان "انجمن   مات خود نمودهاقدا  تشکيل بدهيم. از فرداي همان شب شروع به

اي را هم با    ، هيأت رييسهمرتبي هم براي آن نوشته  و نظامنامه  صداقت" متحد نموديم و مرامنامه

مسجد مالجالل   حکومتي دم دروازه  جلو قلعه   ، در محلهرأي مخفي و حکم اکثريت انتخاب نموده

انجمن   ١٣٢٥  ذي القعده  ٢کرديم. روز    من کرايهعمارتي براي جلسات عمومي و خصوصي انج

ذيل را با حضور عموم قرائت نمودم....   افتتاحيه  در تحت مديريت خود فقير افتتاح يافت و بياننامه

اساس کيف مايشايي پادشاه و حکام   مقصود و مرام ما پيشقدمان مشروطيت نيز همين است که

ي بدون مجوز شرعي يا قانوني دخل و تصرف در احد  شود کهاساس مشروطيت    مبدل بهسوء  

 (. ٢٤٢و  ٢٣٩)ص. اموال مردم نکند، امراء و حکام ظالم تعدي ننمايند..."

 و:

قرائت شد و اولين بمبي بود   تبليغ مشروطيت  در کردستان براي  اي بود که، اولين بيانيه"اين بيانيه

در شهر و بلوکات   ، هزار نسخهالطين شدهآن ژ همين جهت نسخه ترکيد. به مستبدين بر عليه  که

بر انجمن صداقت و کارگران،   شد. عالوه   هم براي تهران و واليات فرستاده   منتشر و هزار نسخه

"حقيقت"، "اخوت"، و "صالحت" توسط دوستان و    اسامي مختلفه  چندين انجمن ديگر را نيز به

ثقةالملک[در محالت شهر دائر گرديد    کارکنان با مساعدت حکومت ]يعني ميرزا اسمعيل خان

   (.٢٤٤)ص. 

"برحسب ظاهر از طرف دولت حکومت داشت، اما باطنا  مردوخ،    گفتهاسماعيل خان ثقةالملک به 

اوضاع مشروطيت آشنا  اهالي کردستان را به از طرف مليون و طرفداران مشروطيت مأمور بودکه

 (.  ٢٣٨)ص. ..."قواي ملي بسازد را ضميمه ، اين منطقهنموده

با نقش روحانيت اهل تسنن کردستان هم از معدود منابع موجود    آقاي هوشمند، در رابطه   متاسفانه

 تصريح خود وي، در دوره است. سفر مردوخ، به کرده نقد نقش مردوخ بسنده ، به نکرده استفاده

جمادي  ١٤در  بود که  فته در کردستان، صورت گر ميرزاي ظفرالسلطنه عزيزاهللحکومت شاهزاده

ميدان    ، در قضيهخواهان بوده ، اول جزء مشروطه"ظفرالسلطنهبود.    وارد کردستان شده   ١٣٢٦الثاني  

مأمور   است. ولي اخيرا شاه او را استمالت نموده   برضد دولت نطق کرده  روي منبر رفته  توپخانه
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او کرد، دويت ميان   يب کند. اول کاري کهرا تأدآزاديخواهان اين سامان    کردستان مينمايد که

 ( ٢٤٧)مردوخ، ص.  انداخت." آزاديخواهان دو دسته 

 در سطور بعد، مردوخ از سرکوب آزاديخواهان و تعطيل انجمنها در سنندج ميگويد:  

آزاديخواهان بودند و رياست فوج ظفر با    سردسته   "حاج فتح الملک و حاج ارفع الملک هم که 

بمباردمان مجلس مرعوب شدهايشان   از قضاياي  سائر بود،  انجمن صداقت عقب کشيدند.  از   ،

باقي بود    آزاديخواهان ازجان گذشته   سري در ميان  فقط مراوده  تعطيل شده  انجمنها هم باالطبيعه

حکمران هم در همين انتظار بود    بوديم. شاهزاده   جانب آذربايجان دوخته   چشم انتظار به   و همه 

تا يکطرفي  شاه ثابت نمايد، اگرنه  هم در اينجا قرابت خودرا به  اگر تبريز مغلوب شد شاهزاده که

 )همانجا(  بيطرفي را اتخاذ کند." شدن کار رويه

صفحات قابل تشخيص است. اين تصويري   صداقت مردوخ در بازگويي رويدادها در البالي همه 

 متأثر وي از سلطه  نشانگر روحيه خود ميکشد که  وي در گيرودار حوادث آن روزها از است که 

استبداد صغير و نگراني از سالمت خويش است. در چنين فضاي روحي   مجدد مستبدين در دوره

هوشمند منعکس است   مجدد استبداد سفر ميکند. اين سفر در نوشته تهران زير سلطه به است که 

 باشد:مقدمات آن بازگو شده بي آنکه 

 متحير مانده  اين گردابها و اين جزرومدهاي درياي سياست گيرکرده  نب هم در بحبوحه "اينجا

به  ميکردم  عزم  گاهي  بمانم،    بودم.  کردستان  در  ميگفتم  گاهي  بود؛  مانع  غيرت  بروم،  فرنگ 

لح از بيم بال است"، رفتن طهران را اص  حکم "در بال بودن به  به  نميداد. باالخره  اجازه  تاريکي آتيه

براي سد  ساخته  حجةاالسالم ]پدرزن مردوخ[ بهانه سلب توليت داراالحسان را از خانواده دانسته

مسافرت   حاضر  را  مرحوم  زادگان آن  اخوي  شيخ محمدوسيم  و  الدين  نجم  شيخ  هم  خياالت 

دولت اگر    قرارداد بستيم که  با مشيرديوان مالقات نموده  محرمانه  ١٣٢٦رمضان    ١٦.... شب    نموده

]محمدعليشاهي[ پيش برد، او مارا حفظ کند و اگر ملت غالب آمد، ما اورا حفظ کنيم. نصف 

رباط کريم نزديکي تهران  قريه ( به١٣٢٦شب از کردستان حرکت کرديم..... عصر ششم شوال )

 (  ١٤٧ – ١٤٨)ص. رسيديم." 

سفر وحضور مردوخ در    آغاز ميکند يعني در مقطع  آقاي هوشمند بررسي خود را از همين نقطه

تهران مينويسد. متن   نوري براي ورود خويش به  شيخ فضل اهلل  از آنجا به  اي که رباط کريم و نامه

است. دقت بيشتر در   تاريخ مردوخ نقل شده  ٢٤٨  در صفحه  مزبور و جواب شيخ فضل اهلل  نامه
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بود.   تهران نرفته  الفت کسي بههدف پشتيباني يا مخ  وي به  موضعگيريهاي مردوخ نشان ميدهد که

دست ميگشت    قدرت مرکزي بين دو نيروي معارض دست به   استناد سطور فوق، در زماني که   او به 

بايد بکند. او، خود گفتني، ميخواست در تهران "در بال باشد"    بود" و نميدانست چه  "متحير مانده

نيست و در عمق باور   هم با مستبدين يکدلهتا درکردستان در "بيم بال" بماند. او در اين شرايط  

مصلحت جويي ناشي از ضعف قدرت بسيج مردم،   خواهان همگام است ولي بنا به   خود با مشروطه

را از موقعيت بينابيني امامان جماعت اهل سنت در ميان مردم   آب نميزند. او اين روحيه  بيگدار به

 و دولتمردان دارد: 

بنويسم. اگر در    جزر ومد افتاد. نميدانستم چه  به  کرم براي پيداکردن زمينهقلم برداشتم، ف  "همينکه

بود و اگر در مدح مشروطيت  خالف وجدان و منافي اقتضاي فطرت    مدح استبداد چيزي مينوشتم

"اي مينويسد و فرداي آن روز  "اليحه  اينجا است که   بود."  اقتضاي موقع  خالف عقل و مينوشتم،  

و دولت و    اساس مشروطيت، اساس آسايش است"او    ه ميخواند. در اليحهدر حضور شيخ و شا

  شاهراه سعادت و ترقي سوق داده   هم اتصال ميدهد و بادست اتفاق و اتحاد، مملکت به   ملت را به 

 (. ٢٥٠ – ٢٥١)ص.  ميشود"

"نادان"اني  ، ملت را  بر سر دوراهي است و بدون ترديد در فکر عافيت هم هست، در ادامه  اما او، که 

درايي نمودند...   و ياوه  جسارت و هرزگي و عربده  "شروع به،  را ندانسته  نعمتقدر اين    مينامد که

 طلبي نادم و پشيمان ساختند و اين  و مشروطه  و عموم خردمندان با وجدان ايران را از مشروطه

تميز  را به   گنج شايگان بي  از دست دادند... ما ملت بي عقل و   نعمت مشروطه  شايسته  رايگان 

 نيستيم... ما هنوز قيم الزم داريم و امور زندگي ما در تحت قيموميت و سرپرستي دولت بايد اداره

 )همانجا(.  شود..."

چرا انگشت بر ضعف مردوخ در عدم انتخاب "راه بي   نميگيرم که  آقاي هوشمند خرده  من به

گذاشته فرجام"  بي  آنچه برگشت  را  است.  اين  گزارش   بطهدر  بودن  ناتمام  چرايي  ميگويم، 

نديده رويدادها  نتايج  و  مقدمات  چرا  يعني  است  چگونه شده  گرفته  رويدادها  و  که اند   است 

اند؟ مردوخ نشده  با تحليل شرايط قرار داده  موضعگيريهاي مردوخ در بطن رويدادها و در رابطه 

تجدد و تغيير را پيش از بسياري از مردم  بوي  سياسي قوي است که   روحاني خوش فکري با شامه

چييان" و روحانيون مرتجع تهران  است. او هرگز با"مشروعه  رفته  استقبال آينده  ، بهاحساس کرده

 در بطن حوادث سياسي کردستان گذرانده  همراه نشد. سالهاي بسياري که طلبان"  "مشروطه  عليه
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بود. اما در عين حال    سوي جريانات روز را دادهاو قدرت تشخيص روند سياست وسمت و    بود به

متعارض در کردستان، از فکر عافيت شخصي هم غافل نبود. اين    حکم توازن نيروهاي دو جبهه   به

واقعيتي است که  به   دقيقا  بايد  او  بپردازد. يکسويه  تحليلگر شخصيت  ديدن مطلب و چشم   آن 

جنبه  از  هريک  از  مردوپوشي  شخصيت  متضاد  به هاي  را  تحليلگر  کهبيراهه   خ،  ميکشاند   اي 

در حضور محمدعليشاه و    است. مردوخ توان آن را دارد که   شده   درون آن کشيده  هوشمند به 

" بنامد بنابر اين، از او يک شخصيت  گنج شايگان" و ""نعمتنوري مشروطيت را    شيخ فضل اهلل

همان ترتيب، خطايي بزرگتر خواهد بود اگر انقالبي    ارتجاعي ساختن، خطايي بزرگ است. به 

 شود. تحريف تاريخ از هر دو سو خطا است.   اي در رديف ستارخان و يارمحمدخان دانسته

ميگيرد و يکروز پس از افتتاح  او اندکي ديرتر، هنگام افتتاح مجلس دوم نيز موضعي عميقا عقالني  

  آن خطاب به   افتتاحيه  ( "هيأت ترقي" را در سنندج تشکيل و در بيانيه١٣٢٧  ذيقعده  مجلس )غره

نميشود و تا اصول و    "، مملکت مشروطه"مشروطه  مجرد گفتن کلمه  "... به مردم سنندج ميگويد:  

کليه در  مشروطيت  تشک  ارکان  و  تأسيس  واليات  و  مشروطهاياالت  سيال  روح  نگردد،  در    يل 

 عروق و اعماق مملکت حکمفرما نخواهد شد.... ما اهالي ايران موقعي ميتوانيم ايران را مشروطه 

انجمنهاي وکالي صالح وطنخواه ما در مجلس شوراي ملي مشغول وضع قوانين باشند و    بدانيم که

 (.  ٢٧١)ص. کار باشند... " در اياالت و واليات براي تقويت مجلس در ايالتي و واليتي

تأکيد مردوخ بر تأسيس انجمنهاي ايالتي و واليتي، نشان از انعکاس خاص مطالبات ملت کرد در 

اجتماعي   –شرايط بغرنج سياسي    بايد گفت مردوخ، پرورده  از تاريخ دارد. در اين رابطه  اين برهه

رج و مرج، خانخاني، استبداد سياسي  با جنگ و ويراني و ه نوزدهم است که  ايران در اواخر سده

از روسيه نظامي  انگليس رقم خورده  و مذهبي، شکست  اين   و تسليم دربرابر سياستهاي  است. 

شرايط در کردستان سنگينتر و طاقت فرساترند و استثمار مردم توسط حاکمان نااليق و تاراجگر  

واند فريب ادعاي سياسيون را بخورد.  سادگي بت  به  ميشود. مردوخ کسي نيست که  آن اضافه نيز به 

از تاريخ کردستان و ايران   ناشي از قرار گرفتن در بطن حوادث چندين دهه  بسيار او، که   تجربه

راحتي دنبال جريانات راست يا چپ   به  است که  است، از وي شخصيتي شکاک و محتاط ساخته 

ايران و حکام اعزامي آنان بارها  از دست حکومت مرکزي    اي است که نمي افتد. او مارگزيده

بسربردهخورده  ضربه خانگي  حصر  در  کرده،  فرار  خانگي  زندان  از  همدان، ،  کرمانشاه،  در   ،

حکام    است. او، که   شهر خود برگشته  درخواست مردم به   و بنا به   اورامان و دورتر اقامت گزيده
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نيز عملکرد    ر و پس از استقرار مشروطهاست، ديرت  استبداد قاجار را از نزديک ميشناخته  دوره

به به   چشم ديده  عوامل مرکز در کردستان را  نميتواند  حکام و حکومت مرکزي    است، هرگز 

 کنيم:  روايت او از عدالت دولتيان در کردستان توجه  اعتماد نمايد. به

راهيم ميرزاي احتشام اب  : "... پس از عزل اقبال الملک شاهزادهپيش از استقرار مشروطه  در دوره

احتشام    حکومت کردستان معين... ميشود. شاهزاده  از طرف ظل السلطان به   ١٣٢٠در رجب    الدوله

... (٢١٣در قليل مدتي امور واليتي اختالل پيدا کرد..." )ص.    شخص مهمل و بيجايي بوده  السلطنه

حسنعلي خان امير نظام گروسي    ١٣١٤ربيع الثاني    ٦  شنبهپس از عزل حسام الملک امير، روز سه

تعقيب مسببين قتل شيخ محمد تقي ]همداني مجتهد   حکومت کردستان منصوب و... شروع به   به

خليفه نمود.  اينکه  امامي[  بعنوان  نامانرا  بابا  ميرزا  و  بوده  بهاءالدين  او  قتل  خفهمسبب  نمود   اند 

هزار تومان را هم بعنوان خون بها بر اهل  بود(. مبلغ بيست قاتل او عبدالرحمن طلبه )درصورتيکه

شهر و دهات تحميل و تقسيم نمود... مأمور وصول مبلغ مذکور مال عبدالرزاق امين االسالم شد 

متجاوز از سي هزار تومان را... از اهل شهر و دهات    خود او مسبب قتل شيخ بود. مشاراليه  که

براي رعايت مصلحت   خودکشي ميکند نه  براي پول  (.... شريف الدوله٢٢٩)ص.  وصول نمود  

 (. ٣٧٩دولت يا ملت..." )ص. 

تلگراف حکومت ابوالحسن   ١٣٣٢محرم    ٢١، روز  "پس از فرار ظفرالسلطنه:   درحکومت مشروطه

قزاق را هم تحت رياست "رود مستر" و   خان سردار محيي رشتي رسيد. او هنگام حرکت يکعده 

عالقمند    دوچيز بي اندازه  باخود آورد....سردار محيي به رضاخان ماکزيم )اعليحضرت کنوني(  

" "مشروطه ... کلمه طلب شده  خوشگل ... اين حکومت براي پول مشروطه بود: اول پول، دوم بچه 

يقين خود آيت   احتمال قريب به به قتل و غارت شد... يکي از مظلومين ]که درميان مردم ترجمه

 است:  او گفته مردوخ است[، در باره  اهلل

 ...شمر ملعون از آن حيا کرده     ما کرده سردار ما به  آنچه

 ...پرجفا کرده باغ مشروطه    بنشانده ظلم و کينه ريشه

 و عبا کرده طمع از جامه      نقدينه حاليا چون نمانده

 ...و قبا کرده  از ستم، ستره  دختران و پيرزنان      جامه

 در خفا کرده  گفتيم، آشکار وي است   واي از آنچه  آنچه

 ،تا زبان در دهان ما گويا است   تا خدا زندگي عطا کرده 
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 !" نخست   اين بال را دچار ما کرده  باد نفرين بر آن کسي که

 ( ٣١٢ – ٣١٩)ص.                                                                                   

تا    اين، واقعيت زندگي در کردستان و برخورد حکومت مرکزي با مردم آن است، واقعيتي که 

حقوق و    دارد و جز در مقاطعي نادر، سرشار از ظلم و تعدي و تجاوز به   روز هم ادامه  امروزه

چنين شرايطي است. او    چنين محيط و پرورده  است. مردوخ، زاده  زندان و اعدام مخالفين بوده

حکومت مرکزي ايران اعتماد کند. شک و گمان در انتخاب مسير، براي   يتواند و نبايد هم به نم

اي چون مردوخ کسي چون او در شرايط آنروز کردستان و ايران، شکي عقالني است و از فرهيخته

اند، جاي انتظاري جز آن هم نميرود. حال، چرا آقاي هوشمند از اين واقعيات مسلم چشم پوشيده

منظور   ديگر به  شدهکار او هم در کنار افراد شناخته  ال جدي است. من مايل نيستم باورکنم کهسئو

است    دليلي هم براي رد اين نظر نمي يابم. چگونه   است، بااينهمه  لوث تاريخ اين ملت انجام گرفته 

را نمي بيند و بدتر  مردوخ    عنوان تحليلگر مسائل کردستان اين واقعيتهاي زندگي آيت اهلل   او به   که

تعميم نادرست تري درمورد روحانيون سني کردستان    ميچيند، به   چرا از مقدمات ناکاملي که   اينکه

 روحانيون سني خالي نيست و چه   ميرسد؟ در مورد خاص مشروطيت، تاريخ کردستان از مبارزه

 سر در اين راه نهادند.   بسا کساني که

در دسترس من قرار دارد عدم دقت آقاي هوشمند را در    ي کهمنابع محدود  نگاهي اجمالي به

روحانيت اهل سنت و جماعت روشن ميکند. اما پيش از هرچيز، سخن ابتداي    داوري نسبت به

با حقوق ملي و اختيارات محلي مناطق ملي،    ابطهڕمشروطيت در    اين مقال را فراموش نکنيم که

آنهم    بود تنها موش انجمنهاي ايالتي و واليتي بزايد که پس بود. کوه مشروطيت توانسته  گامي به 

 در زير نخستين فشارهاي ارتجاعيون تمرکزخواه، از همان ابتدا نابود شد: 

ددر خاطرات  ۆدر سقز ب  خود از فعالين جنبش مشروطه  که   - ، شاعر کردشيخ رئوف ضيايي. ١

بود و انجمنهاي محلي در تبريز، )قمري(    ١٣٢٥-٢٦سالهاي    خود مينويسد: " در آن هنگام، که 

  هم سرايت کرد و چند انجمن در آنجا فعاليت آغاز  سقز  به   بودند، مسأله  دائر شده  سنندجرشت و  
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بودند و انجمن سقز از راه  هدف تصرف قدرت تأسيس شده  حکام وبه   کردند. اين انجمنها عليه 

  ٦١با تبريز در ارتباط بود."  مکاتبه

اي انقالبيون سقز با تبريز" ميخواند، منابع ديگر تاريخ معاصر ضيايي "ارتباط مکاتبه که را  . آنچه٢

باد   اند. حاج محمد شريف نيلوفري )حاج حکيم( در کتاب 'زندهسقز با دقت بيشتري بيان کرده

پايندهمشروطه  ،  " از  قانون'  اعزام  باد  و  شهر  آن  در  نجات'  انجمن  'مجاهدين   ٢٧تشکيل  از  نفر 

  اميرخيز"   تبريز و اقامت در محله   انقالبيون آذربايجان، ورود آنان به   سقزي' بمنظور ياري رساني به 

چشم به  عبداصمد قاضيو    مالمحمد خطيبنفر، روحانيوني چون  ٢٧خبر ميدهد. در ميان اسامي 

 تبريز، ميگويد:  شرح سفر مجاهدين سقزي به (. او در ادامه٢٢ -٢٣ميخورند )ص. 

چند کشته.... اين جنگ  در  اهلل  .  فيض  احمدآقا  و  داديم  ما، محمدخان    و زخمي  همراهان  از 

مال محمد خطيب  (....  ٣٨)دوش کشيد    بود تا حياط انجمن به   زخمي شده   ستارخان را که   برادرزاده

سينه  لباس کردي و تفنگ و فشنگ  او ميخواست    درياچه   با  باسمنج[ را شکافت.  نزديکي  ]در 

 (. ٤٨را از آب بيرون بياورد. ) جنازه

تاريخ مهاباد" و ابراهيم افخمي در کتاب "تاريخ فرهنگ    . سيد محمد صمدي در کتاب "نگاهي به٣

]قاضي ديوان شرع از خاندان    ميرزا فتاح قاضيو ادب مکريان" از "فعاليتهاي سياسي و اجتماعي  

ظلم و زور حکام ناصرالدينشاهي و    "... او عليه ، مينويسند:  قضات ساوجبالغ مکري[ سخن گفته

مبارزه قيام کرد،  سپردن    مظفرالدينشاهي  و  واليتي  و  ايالتي  انجمنهاي  تأسيس  نمود و خواستار 

به  ]مردم[  به   سرنوشت  ]  دست مردم شد.  و    ١٢همين دليل مدت چند سال  تبعيد  سال[ درتهران 

افتخار شهادت نايل   هجوم روسها... به با    [ ميالدي در مقابله١٦] يا    ١٩١٧زنداني بود و در سال  

  ٦٢آمد ."

تاريخ و فرهنگ سقز"، عنوان "سقز در مشروطيت ايران و نهضت    . فصلي از کتاب "نظري به٤

گرفته نويسنده  تنباکو"  فاروقي  عمر  فصل    است.  اين  در  شيخ  کتاب  محمدکريم  مال  قاضي 

ميرزاي    او به  (، نامه٣٢)ص.    ناميده  ز["خواهان ]سق  "رهبر مشروطهرا    کوثر  االسالمي متخلص به 

 
اهتمام عمر فاروقي، مرکز نشر فرهنگ و ادبيات کردي، ه شيخ رئوف ضيائي، "يادداشتهائي از کردستان"، ب    ٦١

 ، يادداشت هشتم. ١٣٦٧ ه ارومي
 . ٣٣٥ – ٣٣٧، صص. ١٣٧٣انتشارات رهرو، مهاباد تاريخ مهاباد"،  ه "نگاهي بسيد محمد صمدي،    ٦٢
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عنوان "رييس علماي ايران   در آن از ميرزا به   است که   تنباکو را نقل کرده  شيرازي تحريم کننده

 "بدعتي شنيعهرا  "  "عمل دخانيهاست. کوثر در تأييد فتواي وي،    شده  شيران" نام برده  و سلطان بيشه

،  رفع اين بدعت را صورت داده   است"همت رجال توانسته ميگويد:    دامه در ا  ناميده  "و حرفتي منعيه 

کتاب در صفحات   (. نويسنده٢٩  –  ٣٢)صص.    مهر خاموشي بر دهان اهل کفر و ضالل بگذارد..." 

نوشته تبريز تماس گرفتهاست:    بعد  با دارالشوراي  ، "مرحوم قاضي کوثر در جريان مشروطيت 

مزبور در   است. نماينده  اين شورا در تبريز اعزام شده   اي از سوي سقز انتخاب و به سپس نماينده

مرحوم قاضي    است، نمايندهبراي تشکيل انجمن سقز تالش کرده  تماس با ستارخان و باقرخان بوده 

  ٦٣(٣١)ص. ملک التجاربود."  م سقز، حاج احمد ملقب به کوثر و مرد

به ٥ بنا  فتاحي قاضي، زماني نه   .  انقالب مشروطيت، کميته  اعالم شادروان خليل  از   چندان دور 

به  مهاباد  در  خياباني  محمد  شيخ  آزاديستان  القضات، رياست    حزب  سيف  ابوالحسن    ميرزا 

معارف مهاباد تأسيس شد. قيام    و نخستين رييس ادارهمکريان    منطقه  شاعرملي، روحاني برجسته

منظور تضمين دستاوردهاي آن در همان شهري برپا   و به  جنبش مشروطه  خياباني درحقيقت ادامه 

'آزاديستان'   ' مجله'هيأت تحريريه  نوشته   بنا به  ٦٤نيز بود.  آخرين سنگر دفاع از مشروطه  بود که  شده

شعر فارسي براي درج    قطعه  سه  القضات(، سيف  ٤٢سوم آن )ص    شمارهارگان جنبش مزبور، در  

دوم    اينهم قطعه   ٦٥است.   درج شده  يکي از قطعات در همان شماره  است که   آنان فرستاده  در مجله

 قاضي است: خطي آن در اختيار خانواده نسخه اشعار فارسي سيف، که 

 بهشتي  "شد ساحت تبريز يکي طرفه

 ي چند از سعي تن

 
"، جلد دوم، انتشارات  ه مهاباد و سردشت و اشنوي –مکريان  همچنين: ابراهيم افخمي، "تاريخ ادب و فرهنگ

 ،  ١٣٧٣محمدي، سقز 

                    ١٦٧-١٦٩صص.
 ، فارسي      ١٣٧٤، ناشر موءلف، چاپ اول تاريخ و فرهنگ سقز کردستان"  ه "نظري بعمر فاروقي،    ٦٣
، ص  ١٣٧٨، ويراستار قادر فتاحي قاضي، تبريزقاضي در واليت مکري" ه خانواد  ه "تاريخچ خليل فتاحي قاضي،    ٦٤

٤٨ 
شعر  هقطع ه استناد س ه "سيف القضات و جنبش شيخ محمد خياباني بن سيف قازي و انور سلطاني، هسه ح   ٦٥

 ٩ ه ، صفح١٣٨٥تير   ١٠، ٣١ ه ، پيام کردستان، شمارفارسي سيف "
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 سرشتي افرشته يکسر همه اهلش شده 

 از نطق يکي چند

 از خواب جهالت  يکسره بيدار شده

 بافکر و تأمل

 کنشتي  مسجد، چه  پي علم چه  افتاده

 باقصد و تمايل 

 روکن اين مرحله آزاد شو اي فکر! به 

 با دست تجدد

 از صحن بهاري بستان اين گل و بوکن 

 باجمع و تعدد 

 اين علم شد آزادي ملت در سايه

 ترتيب چنان است 

 آبادي ملکت  زين، راه توان برد به 

 مقصود همان است  

 عشاق پي وصل مانع نبود در ره 

 اي مرگ! فداتم 

 ، خوکنسردادن اول قدم مرحله

 کاين است حياتم 

 ما کار ندارد به  زين پس ديگر، همسايه

 خود در سر کاريم

 دامن همت  چون بر کمر خويش زده

 مست وخماريم.  نه

 

سيادت  ٦ باباشيخ  حاجي  زنبيل  .  عبدالکريم  شيخ  فرزند  و  نامدار  خانقاه   -روحاني  مشايخ  از 

جمهوري کردستان منصوب شد،   رياست کابينه  ديرتر از سوي پيشوا قاضي محمد به  نقشبندي که

سپاه روس در سالهاي جنگ اول جهاني رييس "حزب اتحاد اسالم " هواخواه عثماني و معارض  
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، در يکي  ٦٦گزارش منابع موجود   تزاري در کردستان بود. او از طرفداران مشروطيت بود و بنا به

هاي نمايندگي مجلس شوراي ملي ايران در انتخابات شرکت و يکبار با  از نخستين دوره دو دوره 

بخشهاي بوکان  ، شامل  مکريان )ساوجبالغ مکري و حومه   نمايندگي منطقه  اکثريت آراء مردم، به 

را از    ٦٧و سردشت( انتخاب شد ولي دولتيان "سيد محمدرضا مساوات" از اهالي برازجان فارس

 در مجلس، به  سقز و بانه  ، نمايندهصدرالعلما( )  ميرزا عبدالعزيز مفتيصندوق رأي بيرون آوردند. 

کرد.  اعتراض  پارلمان  در  وي  دهه  ٦٨حضور  چندين  براي  باباشيخ  از    حاجي  فعالترين  يکي 

 هاي سياسي کردستان بود.  چهره

به  گمان خواننده  که   آنچه اين   را در چرائي شخصيت شکني آقاي هوشمند  وا ميدارد،  سئوال 

مردوخ، ديگرعلماي   است از طريق ارتجاعي قلمداد کردن آيت اهلل   تلويح خواسته  وي به   است که 

اي غير مستقيم  را از راه روحانيون و بگونه   خواننده اهل سنت را نيز مرتجع بشناساند و حتي ذهن  

سادگي بتوان از آن    به  اهل سنت کردستان برساند. اين ديگر خطايي نيست که  کليت جامعه   به

برهه  آن  در  است  طبيعي  مهره  گذشت.  فعاليت  وجود  با  و  ساالرالدولهتاريخي  چون  در   هايي 

در تهران    باشند، واقعيتي که   مدعليشاهي هم برخاستهجانبداري دولت مح  کردستان، نيروهايي به 

يعني   ديگر قضيه  ميشد. اما رويه  روشني ديده  و رشت و تبريز وکرمانشاه و قزوين و اصفهان هم به 

منابع تاريخي در مورد آنها  هم، واقعيتي است که در راه استقرار مشروطه بخشي از جامعه مبارزه

 است:کم آورده در اين رابطه  مند است که کم نيست وتنها آقاي هوش

 
،  ١٣٨٩پشتي، تهران ه ، نشر کول"هنامهگڵه ب  ٨١ي ۆک –مدا ه ي بيستهده س هکان لۆ"ب،  ديانه مه حمان محهڕ    ٦٦

 ، کردي ١٨٠تا  ١٧٤صص. 
 ٢١٣پيشين، ص. سيد محمد صمدي،    ٦٧
تي چاپ  ه رايهبهوڕێه تي ميللي کوردستان"، ب ه زيراني حکوومه ک وۆره خ سێش ه ر فاروقي، "حاجي بابه عوم  ٦٨

 ، کردي٦٨ – ٦٧، ص. ٢٠٠٨ماني ێ، سله وه اوکردنڵو ب
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از اسناد آرشيوحکومت روس تزاري مينويسد:    روس با استفاده  الف. "س. م. الزاريف" نويسنده

بر کردها گذاشت.... و در آينده  ١٩٠٥"انقالب دسامبر   بزرگي  تأثير   هم کردهاي منطقه  ايران 

  ٦٩."انقالب کردند کمک زيادي به  مهابادو  اروميه، سلماس

به  کاردوخ  م.  روسيه   ب.  سياست خارجي  "آرشيو  از  رابطه  نقل  در  اقبال   شوروي"  محالفت  با 

با مشروطيت مينويسد:    السلطنه به"سهماکويي  اقبال    رهبري "عزت اهلل  هزار کرد مسلح  خان"...، 

(. هم او از زبان  ٧٧.  ٢)  رساندند."  زهاي روسيهوراي مر  به   [ بيرون رانده ماکورا از شهر ]  السلطنه

از انقالب مشروطيت، ادارات    اروميه  کردهاي  "بدليل مشارکت فعاالنه"اي.ئو. فاريزوف" مينويسد:  

نوامبر   نمايندگان منتخب مردم،   به  ١٩٠٦دولتي شهر در ماه  از  متشکل  انجمنهاي محلي  دست 

 ٧٠افتادند." 

نيلوفري)پيشين(، حکيم  حاج  به   پ.  راجع  خود  يادداشتهاي  در    در  سقز  مجاهدين  مشارکت 

مينويسد:  ، تبريز  که   جنگهاي  رسيد  خبر  روز  بانه دسته   "...همان  مناطق  از کردهاي  ديگر  و    اي 

آمده  بوکان  و  به سردشت  تا  از   اند  بيشتري  نيروهاي  آن  از  پس  بپيوندند...  تبريز  در  مجاهدين 

.... آنانرا  دولتي در نزديکي مياندوآب راه را بر آنان بسته کردستان آمدند ليکن معلوم شد قواي  

 ( ٣١)بودندقتل عام کرده

ديدن ماآمدند وبسيار محبت کردند و براي فرداي    "ستارخان و بعد باقرخان هريک با چند نفر به ...  

ران ميگشتيم و ندا ميدادند براد  کوچهبه   آن روز هر دونفر از سواران ما و چندنفر مجاهد کوچه

به نيز  آمده  کرد  ما  ...  ٢٤)  اند..."ياري  از (  دونفر  تبريزي  مجاهد  سوار  نفر  هرپنج  روز  همان 

ها برسر ما نقل و  در شهر تبريز ميگردانيدند و مردم از خانه   و سواره  مجاهدين سقزي را برداشته 

يم و دستوردادند دادند براي عيد فطر عازم سقز شو  نبات ميريختند.... ستارخان و باقرخان اجازه

تا شهر گوگان روانه  احترام  با  را  تبريزي ما  به يکصد سوار  بعداز دوروز  سقز مراجعت    کردند. 

 ( ٤٠)ص. پدرم کوبيديم." بودند در حياط بزرگ خانهما دادهبه  را که کرديم و پرچم مشروطه

 
 ٢٤ ه ، صفح٦٥٢، بخش ١٩٠٧، بخش "خوان ايران"، ه روسي ه س. م. الزاريف، آرشيو وزارت امور خارج    ٦٩

کردي دکتر کاوس قفتان، بغداد،   ه("، جلد اول، ترجم ١٨٩٦- ١٩١٧کرد) هنام "مسأل ه از کتاب الزاريف ب  ه برگرفت

 ١٩١، فصل چهارم، ص. ١٩٨٩
 ١٤/٤/١٩٠٧ ه ، مورخ ٣٣٣و  ٢٤ ه ، صفح ٦٥٢ ه بخش فارسي، سند شمار –آرشيو سياست خارجي شوروي     ٧٠

 ٧٧ ه ، سوئد ؟، صفح١٩٩٣، ٢، جلد "جنبش کردها از ديرباز تاکنون"از: م. کاردوخ،  ه برگرفت
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ميکرديم و او حفاظت  در اطراف ستارخان حرکت    .. در اين سفر]سفر اردبيل[، ما کردها هميشه.  -

 ستارخان فرمود تا فرمان مشروطيت و ورقه  ...( ودر پايان، "٤٩) بود."    ما سپرده  جان خو د را به

به افتخار  به  اکراد داده  خدمت و مدال  نيز  اعطا   به   شود و لقب "معتمد"ي  عبالصمد قاضي  آقا 

ما آوردند و فردا    خانه   را به مشروطه  سقز رسيديم. آنگاه پرچم  روز به   شبانه   گردد.... بعد از سه 

که کرديم  آماده  منادي  باشکوه  جشن  در  شرکت  و  شربت  صرف  جهت  سقز  گردند.    اهالي 

  ٧١(٥٤)ص. روز چراغاني بود..." دوروزتمام شربت خوري و سه 

مردوخ کردستاني، همراه با بخشي از روحانيت اهل سنت کردستان و بخشي    سخن کوتاه، آيت اهلل 

هاي مردم در مبارزات صدر مشروطيت در شهرهاي اصلي کردستان مشارکت فعال کردند تودهاز  

با حقوق ملي و اختيارات محلي   چينان انقالب را در رابطه کرد، عملکرد ميوه ولي همراه با جامعه 

 چشم ترديد نگاه ميکردند. حرکت آنان از چنين موضعي، عقالني و قابل درک بود. نه   خود، به 

ملتهاي ساکن ايران    انقالب اخير مردم ايران نتوانستند حقوق مورد مطالبه قالب مشروطيت و نهان

سر خرمن    يکصد و شش سال از پيروزي انقالب اول ميگذرد، وعده  را احقاق نمايند. هنوز که

مي،  آنان در مورد انجمنهاي ايالتي و واليتي و اخيرا نيز اصل پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسال

 است.عملي نشده

****** 

مردوخ کردستاني، انصاف وي در    اي از تاريخ نگاري آيت اهللدر پايان، براي نشان دادن نمونه

اي از صفحات تاريخ ذکر نمونه  گوي او، به بازگويي رويدادها، ونيز شخصيت حاضرجواب و بذله

 همسر دوم است، که   -در پيوند با مرگ همسر اول و ازدواج وي با "بتول"    مردوخ ميپردازم که

در کمتر مورخ سنتي اسالمي    است. مردوخ با جسارتي کهکتاب ثبت شده  ٣٧٩و    ٣٧٨در صفحات  

شعري با ميرزا علي محمدخان بني   است، جريان شب زفاف خود را در يک مکاتبه شده  مشاهده

برخوردش با    کاشي( حاکم وقت کردستان بازگو ميکند. موضع او و نحوه  آدم )شريف الدوله

بسي با چهره مسائل  ايران و مراجع    ار شحصي و خانوادگي خود،  عبوس و خشمگين روحانيون 

تقليد آن تفاوت بنيادي دارد. شباهت کامال اتفاقي اسامي "امام"، "بتول" و "احمد" ممکن است  

 
 .     ١٣٣٨قي، نشر گوتار، سقز اهتمام عمر فارو ه ، بباد قانون"ه ، پانده باد مشروطه "زندحاج حکيم نيلوفري،      ٧١  
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شخصيت آن دو يعني طبع    خميني نمايد؛ در چنين حالتي، مقايسه  آيت اهلل  را متوجه  ذهن خواننده

 و قساوت ذاتي خميني هم ضرورت مي يابد. مردوخ مينويسد:  سليم مردوخ

براي جبران   خانم عيال اينجانب .... فوت نمود. شريف الدوله [ حميده١٣٢٩"... در اواخر رجب ]

ديدن حاج ملک التجار ميرود ودر همان   [، ....به ٣٧٤ماسبق ]حصر خانگي مردوخ از سوي او، ص.

 را ]براي من[ خواستگاري مينمايد و... از آنجا جريان امر را به   مجلس بتول خانم دختر مشاراليه

اينجانب نوشتند:  ذيل را به [ مراسله اينجانب پيغام داد..... صبح فرداي شب زفاف، ]شريف الدوله

خدمت باسعادت حضرت مستطاب شريعتنمدار، مالذاالنام، زوج بتول و صهر رسول، عالم منهام،  

امام جمعه  اين   دامت  آقاي  بنمايم،  نکردم در آن موقع عرض احساساتي  برکاته.... چون مجال 

آن امام قادر نيرومند و آن پيشواي   به   اين نامه   بوسيله   ، قلم برداشته است حاال استراق فرصت نموده

  در تسخير قالع شامخه  آن عنصر فعال که  تواناي خود تبريک ميگويم واساسا مطمئن بودم که 

قادر و روسفيدي مخلصان    تصرف مراکز جسماني نازنينان البته  اند. بهو قاصر نبودههيچوقت عاجز  

حضرت مستطاب عالي موجب و مولد امام    و پيروان را موجب اند. اميدوارم اين اقدام شجاعانه 

سعادت ابدي پدر و فرزند نايل باشند، گردد. حاال ديگر موقعي است   به  نام "احمد" که  اي بهزاده

 عرض کنم: زوج بتول و صهر رسول را مخاطب ساخته  که

نمودي بتول را نخجير  آفرين بر تو اي امام دلير    که   

نگارافکني و و باتدبير با دلدار    که  شاد زي در زمانه  

 را تسخير  مرحبا اي امام دانشمند    خوب کردي تو قلعه 

 خواهي ار من زتو شوم راضي   زود اينجا بيا بکن تقرير 

 اي، زهي تقصير! دخت پيغمبر    رحم ننموده به  چگونه  که

زير کني اسير به  فرشته زير کشي    نه  اهرمن بايدت به  

اي زنجير ليک دانم زلطف عاطفتت    دل دلدار کرده  

 ، مهر تواست ضميراهرمن کش امام انجمني    در ملک زاده 

 سالها شاد باش با يارت 

 سرور انبيا نگهدارت 

، فرستادم: نب نيز اشعار ذيل را در جواب نوشته اينجا  

شريف با تدبير!  مرحبا اي امير خوش تقرير!   اي خجسته  
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 از عنايات و لطف قلبي تو    من نمودم بتول را نخجير 

ام، ليک در بر تو اسير زوج بتول و صهر رسول   گشته  گرچه  

 تقصير خدمت است نه  پيکر معشوق   از ره  ضرب عاشق به 

ست، عذر ما بپذيردخت پيغمبر   گر رسيده چشم زخمي به  

 مگير!  حمالت امام خونين است    باحذر باش و هيچ خرده 

، دليررا لطف تواست پشتيبان   هست در کار فتح قلعه  هرکه  

 حصار چين   زان سبب بي درنگ شد تسخير!  نه  * کاشي است  قلعه 

 اگرم پيشرفت سخت بدي    من عقب مي نشستمي چون شير

 تا فلک داير است و سرگردان   تا ملک رشک بخش بدر منير

لطف حق يارت باد همواره  

 "سرور انبيا نگهدارت"

 ٧٢معني است. "   آن به  کاشي اشاره اهل کاشان ميباشد، کلمه توضيح مردوخ: شريف الدوله*

هم روايت    ، اين وجيزه محترم جستار نداشته  اين سطور عنادي با نويسنده  نگارنده  کالم آخر اينکه 

حساسيت نقش خود در پرداختن  اميدوارم آقاي هوشمند متوجه نامهرباني من با وي نيست، بلکه 

يد جمهوري اسالمي قرار  سال مورد بي مهري شد  سي وسه   اي باشد که تاريخ مردم و منطقه   به

با ويزاي "تابناکي"   است که ، در فضاي مسموم آن تنها قلم افراد معلوم الحالي آزاد بودهگرفته

عنوان "کارشناس مسائل کردستان" از اين يا آن   ، به اي از جهان سر درآورده خود هر روز از نقطه 

 يخ کردستان بپردازد. خوب است نويسنده بزرگان تار  لجن پراکني عليه  راديو و تلويزيون فارسي به

آن واقفند، فراموش    قطعا بيشتر و بهتر از من به  شدت غير دمکراتيک ايران امروز را، که  شرايط به

به نکرده بينانه  ،  واقع  نظرات غير  تاريخ معاصر کردستان در مصاحبه   در رابطه   اي کهدنبال  با    با 

غلطيدند. اين   مزدها  قلم به   همان سراشيبي نغلطند که  داشتند، بهبيان    ٧٣"چشم انداز ايران"   نشريه

تحريف کنندگان تاريخ در کردستان    در شرايط امروز ايران امکان پاسخگويي به  درست است که 

حقوق مردم نمي    متجاوزين به  شدن سنگها و نبودن ياراي دفاع، حقانيتي به   فراهم نيست ولي بسته

 
 ٣٧٩و  ٣٧٨مردوخ ، پيشين، صص.    ٧٢
        ٥ ه پيشين، پاورقي شمار   ٧٣
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در سالهاي    کردستان( که  کردي )يا مربوط به  نشريه  ٣٤از مجموع    دانند کهبخشد. ايشان نبايد ن

زير تيغ   ، بقيه ادبي باقي مانده  حکومت خاتمي امکان انتشار مي يافتند، اکنون تنها يک ماهنامه

در چنان فضاي سهمگيني امکان    اند. آشکار است که رفته  سانسور سربازان از جمکران برآمده

ب ماندن    ه پاسخگويي  جواب  بي  ولي  داشت،  نخواهد  عملي  امکان  اشخاص  نادرست  نظرات 

 افاضات 'تابناکي' در اين شرايط غير انساني، دليلي بر درستي موضع کسي نخواهد بود.

 ٢٠١١نوامبر  ٢٣
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 ی ياد ابوالحسن سيف القضات قاض زنده  یشعر فارس يک قطعه

 خط و امضاء شهيد محمد حسين سيف قاضي فرزند برومند سيف  به 

  

 انور سلطاني ، حسن سيف قاضي

  

هاي تاريخي جالبي بچشم ميخورند.  ياد سيف القضات قاضي نمونهي اشعار زندهدر ميان مجموعه  

 ٣١  اشعار وي در پيوند با شهيد شيخ محمد خياباني و جنبش آزاديستان تبريز در شماره  قطعه   سه 

  پيام کردستان بنظر خوانندگان رسيد. 

ء کامل  بتوانيم مجموعه  ي ميکنيم با اين اميد کهمعرف  در اينجا شعر ديگري را از همان مجموعه   

 آنرا بصورت يک کتاب مستقل در دسترس عالقمندان بگذاريم.  

ء مجلس شورايملي از شعري از " محمد هاشم ميرزا افسر " نماينده  اين شعر در استقبال قطعه  

  است . مطلع شعر افسر چنين است :  شده آذربايجان سروده

 ايران  ي ، ديلم و کرد و بلوچ و لر به "ترک و تاز   

 کرد از اختالفات محلي" مملکت آشفته       

  شاعر به   اي است از مليتهاي ايراني غيرفارس بعنوان مسئوالن آشفتگي مملکت کهشکوائيه  که

ند مردم ايران تجلي ک ميگويد اگر نور دانش بر بيدانشي متهم کرده غيرمستقيم آنهارا به  اي شيوه

ء تجويزي افسر براي يک چنين همزيستي همگي يکدل و يکزبان و يکرنگ خواهند شد. نسخه

در مقطع شعر بمنظور تاکيد بر ضرورت آن يکبار هم    و همرنگي، "وحدت آمال ملي" است که

 است :   تکرار شده

 "درد ايران را همي خواهي بداني چيست درمان؟      

  ال ملي"وحدت آمال ملي ، وحدت آم      

  او، قطعه   " خود بهميرزا ابوالحسن سيف القضات در استقبال شعر افسر و در حقيقت در "جوابيه

  است:   شعري با همان ويژگيهاي تکنيکي و با اين مطلع سروده 
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 "رفع بايد کرد از اول اختالفات محلي       

 تا از آن آسان بيابي وحدت آمال ملي"   

 

اي عملي براي حل چاره  افسر، راه  سيف در شعر خود با رد بر موضع ايدآليستي و غيرواقع بينانه

بد ليل واقع بيني سياسي مستتر در آن، هنوز پس از قريب يکصد سال ميتواند  ميکند، که آن ارائه

 ور باشد.  اي خروج از بحران سياسي موجود کشراهي بر

که افسر  برخالف  و   او  مملکت  سردمداران  از  ميديد،  مرکزنشينان  ديد  از  و  باال  از  را  مسائل 

سياستمداران مرکزنشين ميخواهد ابتدا در رفع گرفتاريهاي مردم واليات بکوشند، تبعيض را از  

به و  بردارند  عادالنه  ميان  اتقسيم  از  تا  بين واليات بپردازند  امکانات  و  ثروت  به   ين راهء   بتوان 

ء ايران زمين واليات و مليتهاي تشکيل دهنده  افسر به  "وحدت آمال ملي" رسيد. او توپي را که

 زمين مرکزنشينان برميگرداند و مي پرسد :  بود، به  انداخته

  کلي ؟ " جزئي ، قسمت اين از چه  ء آن از چه " حصه   

"وحدت   کنندتا از اين راه مردم نگاه همه حدت نظر" بهو در پايان، از مرکز نشينان مي طلبد با "و

 آمال ملي" مورد نظر افسر تحقق يابد :          

 انتظار وحدت فکر و نظر دارم ز مرکز"          

 يک مورد خاص نبوده  يک چنين موضعگيري سياسي ، هر گز خودبخودي ، موضعي و منحصر به

ء  کم نيست و شايد ذکر يکي دو نمونه  نظرات مشابه   است . در ميان ديگر اشعار سيف نيز نقطه

 آن براي شناخت تفکر سياسي سيف کافي باشد:  

  عادت در ايران "مساواتي" شده "باميدي که          

 ماهم ميرسد سهمي از اين نعمت ، از اين ساحت"   به            

 يا :           

 حقوقم برند  دست تطاول "زهر طرف به            

 امر امارت ، حکومتم ز ايالت"  قشون به               

 يا :           

 "در وطن خويشتن بسان غريبان             

 ي امر، چو اغيار در نظر اوليا              
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 (١ظاهر   ) ايم بهمتحدالشکل گشته             

 تبعيض و فرق چيست در انظار ؟   اينهمه              

آئينه بويژه  اشعار سيف،  ايران  از  ء هاي نخستين سدهکردستان در دهه  محروميت هاي مناطقي 

ري تيز داشت و مشکالت  پهلوي است. سيف چشماني بينا و فک  بيستم و اوان حکومت رضاشاه 

سياسي و کمبودهاي اقتصادي کردستان را بخوبي ميديد، مي سنجيد و در اشعار خود منعکس  

ء چاره   با طرح مسائل، راه   ء مشکالت نيست، او همراهميکرد. ويژگي کار او تنها انعکاس ساده 

 ميکرد.  گرفتاريها را هم ارائه

ء از تاريخ ايران در مقطع "جمهوري خواهي" فريبکارانه  او مانند بسياري از روشنفکران آن دوره

کاريهاي او را خورد و در وصف "جمهوريت" و داعي استقرار آن يعني رضا  رضا خان فريب حيله 

به را  او  ترور رضاشاهي  و  از وحشت  ناشي  بعدي  سرخوردگيهاي  اما  سرود،  شعري  نقد    خان 

کرد کشاند و در پايان کار، وقتي   اميد اصالح  ابزار سرکوب خلق    دستگاههاي اداري او بمثابه 

خود در روستاي " گوگجلي" ي مياندوآب برگشت   خلوتگاه  شد، به   رژيم در ذهن پاک او زدوده

ء همين شکستهاي سياسي درختکاري و آبادي روستاها پرداخت و شايد در نتيجه  عمر را به   و بقيه

را با خضوع و خشوع در خانقاه پير خود شيخ يوسف   يکماه تصوف رو کرد و هرساله به بود که

 خدمت مراد و طريقت او پرداخت.  شمس برهان به 

ناسيوناليستي   او عليرغم تمايالت  بود.  اديان مختلف  و  ملتها  بين  سيف طرفدار جدي همزيستي 

در اشعار کردي وي منعکسند، در جريان قيام اسماعيل آقاي سمکو و قتل و    بويژه  خويش که

مورد تعقيب وحتي خطر مرگ قرار گرفت و    اي کهراج آن سالها در برابر وي ايستاد ، بگونه تا

شد. بعدها روابط وي با سمکو بدوستي   عمويش قاضي لطيف اشتباها بجاي وي در مهاباد کشته

ء وي  او ديرتر، نصيحت هاي مشفقانه  شد بديدار سمکو برود که  گرائيد و سيف تنها وقتي آماده

د به را  و  پذيرفت  ترک خشونت  بر  نهاد  مبارزه  ائر  رو  چه   -سياسي  شده  اگر  دير  و    ديگر  بود 

ميتوانست سرنوشت اقدامات   ي نظاميان رژيم استبدادي پهلوي مانع از رشد تحولي شد کهتوطئه

 ، سمکو بقتل رسيد.  ي خائنانهسمکو را تغيير دهد. در اثر اين توطئه

خوار مردم بود و قلبش بخاطر کردستان و بهروزي خلق کرد مي  سيف انساني وطن پرست و غم

برادر   تپيد. او تا دم آخر اين سنگر مقدس را ترک نکرد و درحقيقت راهگشاي تفکري بود که

 فعل در آورد و جان بر سر آن نهاد. به قاضي محمد از قوه –اش زاده
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**** 
 هم   از مرحوم سيف که  اشعار باقي مانده نويس اشعار بايد گفت که با نسخه  در رابطه

يک   در طي زماني نزديک به  ء بزرگي است که ء قاضي است مجموعهاکنون در اختيار خانواده

محمد امامي )محمد قاضي    از جمله  قرن توسط خود شاعر، فرزندان ايشان و اعضاء ديگر خانواده

،  اند. اين دو قطعه يا بازنويسي شده ترجم نامدار ايران( و مرحوم مال حسين گلوالني نوشته بعدي م

نمونه وجود  ايشان  باعتبار  توسط  قطع  بطور  قاضي  سيف  محمدحسين  شهيد  امضاء  ديگر  هاي 

 اند. بازنگاري شده

رفته است، اطاق بيروني يا تاالر پذيرائي    آن اشاره دوم به   در پايان قطعه   "اطاق گوگجلو" هم که 

بود و همگي   شده  زارهاي وسيع احاطه و بيشه  با درختان ميوه بسيار مشهور مرحوم سيف است که 

د و در اشعار  خودکفائي اقتصادي کردستان ميدا  وي به  نشان از عشق بزندگي و نيز اهميتي بود که

 است :     کردي خود بارها آنرا يادآور شده 

  ....... "  باغان دابنێن  ، داران بنێژن"                          

********* 
چنانچه ميخواهيم  خوانندگان  از  پايان،  در    در  باشد  رفته   خطائي  اشعار  بازنويسي  و  قرائت  در 

 اند.  با عالمت سئوال مشخص شده مورد که در دو  اصالح آن ما را ياري دهند، بويژه

  

 پانويس ها 

به اشاره  .١ است  دوره  اي  در  لباس  کردن  متحدالشکل  رضاشاهسياست  به   نه  که   ء  رفع    تنها 

 در کردستان از هم پاشيد.   نورمهاي زندگي مردم را بويژه  ناهمگوني و نابرابريها کمک نکرد بلکه 

 ي جغتو واقع است.  روستاي گوگجلي در جنوب شرقي شهر مياندوآب و کنار رودخانه  .٢

  

 بنام وحدت ملي مجلس شوراي ملي اثر قلم محمد هاشم ميرزا افسر نماينده

 

 ايران ترک و تازي، ديلم و کرد و بلوچ و لر به 

 کرد از اختالفات محلي مملکت آشفته

 بدامان يک مادر  فرزند را پرورده اينهمه



 یک قطعه شعر فارسی زندەیاد ابوالحسن سیف القضات قاضی  497
  

 

 گر ببيني فرق جزئي، رفع کن با صلح کلي

 

 يک زبان و يک دل و يک رنگ گردد سهل و آسان 

 نور دانش گر کند بر مردم ايران تجلي 

 

 امثال و اقران  بازماند افسوس ايران از همه

 هوش جبلي  فکر درخشان، با همه  باهمه

 

 درد ايران را همي خواهي بداني چيست درمان

 ملي وحدت آمال مليوحدت آمال 

 

 شد  نوشته  ٧/  ١٠/ ٢٠بتاريخ                          

 امضاء    سيف قاضي                             

 

 اثر قلم آقاي سيف القضات قاضي در استقبال محمد هاشم ميرزا افسر 

 

 رفع بايد کرد از اول اختالفات محلي

 تا از آن آسان بيابي وحدت آمال ملي

 

 ايرانيست با يک چشم ديدن  قومي که يعني هر

 هان نگو اين کرد کوهي، وين دگر را فرس اهلي 

 

 ء يک باب و ماميساکن يک آب و خاک و زاده 

 کلي؟ جزئي، قسمت اين از چه ء آن از چه حصه 

 

 يک زبان، يک رنگ، آسانست چون نور معارف
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 طور رعدي]؟[ کند گاهي تجلي   گر ز کوه

 

 آمد دگر ايران ز اقران اي دل پيشرو مژده 

 با چنين عزم عزيزي ، با هنرهاي جبلي

 

 مال خويشتن دارد تسلط  عاقل و بالغ به 

 اجنبي را گو ...]؟[ در سرش فکر تولي

 

 انتظار وحدت فکر و نظر دارم ز مرکز

 وحدت در تسلي   خاطر اميدواران زان که

 

 قلمي گرديد ١٣٠٧ دي ماه ٢١در اطاق گوگجلو بتاريخ                 

 امضاء   سيف قاضي                  

   ٢٠٠٦جوالي  

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 وحدت قومی  و تنوع قومی در اشعار سيف القضات 

 ٢٠٠٦حسن سيف قاضي و انور سلطاني؛ جوالي 

 

اشعار زندهدر ميان مجموعه نمونهي  القضات قاضي  هاي ياد سيف 

وند با شهيد اشعار وي در پي  قطعه   تاريخي جالبي بچشم ميخورند. سه

شماره  در  تبريز  آزاديستان  جنبش  و  خياباني  محمد  پيام    ٣١  شيخ 

کردستان بنظر خوانندگان رسيد. در اينجا شعر ديگري را از همان 

ء کامل آنرا بتوانيم مجموعه  معرفي ميکنيم با اين اميد که  مجموعه

بصورت يک کتاب مستقل در دسترس عالقمندان بگذاريم. اين شعر 

ء مجلس  شعري از " محمد هاشم ميرزا افسر " نماينده  بال قطعه در استق

است. مطلع شعر افسر چنين   شده  شوراي ملي از آذربايجان سروده

 است:  

به  لر  و  بلوچ  و  و تازي، ديلم و کرد  از اختالفات محلي"که  ايران مملکت آشفته  " ترک    کرد 

اي شيوه   شاعر به   مسئوالن آشفتگي مملکت که اي است از مليتهاي ايراني غيرفارس بعنوان  شکوائيه

مردم ايران تجلي کند همگي    ميگويد اگر نور دانش به   بيدانشي متهم کرده  غيرمستقيم آنهارا به 

نسخه شد.  خواهند  يکرنگ  و  يکزبان  و  و يکدل  همزيستي  چنين  يک  براي  افسر  تجويزي  ء 

بمنظو  همرنگي، "وحدت آمال ملي" است که  بر ضرورت آن يکبار هم  در مقطع شعر  تاکيد  ر 

 است:   تکرار شده

 وحدت آمال ملي، وحدت آمال ملي" "درد ايران را همي خواهي بداني چيست درمان؟ 

  او، قطعه   " خود بهميرزا ابوالحسن سيف القضات در استقبال شعر افسر و در حقيقت در "جوابيه

 است :   شعري با همان ويژگيهاي تکنيکي با اين مطلع سروده 

 " رفع بايد کرد از اول اختالفات محلي  

http://renesans.nu/index.php/2006/07/30/671.html
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 تا از آن آسان بيابي وحدت آمال ملي "

اي عملي چاره   ، راهافسر کشيده  غيرواقع بينانه  سيف در شعر خود خط رد بر موضع ايدآليستي و

از جهت واقع بيني سياسي هنوز پس از قريب يکصد سال ميتواند   ميکند، که   براي حل آن ارائه 

 خروج از بحران سياسي موجود کشور باشد.   راه

که افسر  برخالف  مملک  او  سردمداران  از  ميديد،  مرکزنشينان  ديد  از  و  باال  از  را  و مسائل  ت 

سياستمداران مرکزنشين ميخواهد ابتدا در رفع گرفتاريهاي مردم واليات بکوشند، تبعيض را از  

"    بتوان به   ء ثروت و امکانات بين واليات نپردازند تا از اين راه تقسيم عادالنه  ميان بردارند و به 

ء ايران کيل دهندهزمين واليات و مليتهاي تش  افسر به  وحدت آمال ملي " رسيد. او توپي را که

جزئي، قسمت اين از    ء آن از چه زمين مرکزنشينان برميگرداند و مي پرسد: "حصه   بود به   انداخته

کنند تا از اين  مردم نگاه همه کلي؟" و در پايان، از مرکز نشينان مي طلبد با " وحدت نظر" به چه

 ار وحدت فکر و نظر دارم ز مرکز.”"وحدت آمال ملي " مورد نظر افسر تحقق يابد: " انتظ راه

 يک مورد خاص نبوده  گز خودبخودي، موضعي و منحصر بهيک چنين موضعگيري سياسي، هه

ء آن کم نيست و شايد ذکر يکي دو نمونه  نظرات مشابه  است. در ميان ديگر اشعار سيف نيز نقطه

 براي تفکر سياسي سيف کافي باشد : 

 عادت   واتي " شدهدر ايران " مسا "باميدي که

 ماهم ميرسد سهمي از اين نعمت، از اين ساحت "   به

 يا: 

 حقوقم برند دست تطاول  " زهر طرف به 

 امر امارت، حکومتم ز ايالت "   قشون به

 يا: 

 " در وطن خويشتن بسان غريبان  

 در نظر اولياي امر، چو اغيار 

 ( ١ظاهر ) ايم بهمتحدالشکل گشته

 چيست در انظار ؟  تبعيض و فرق  انهمه

هاي نخستين  کردستان در دهه محروميت هاي مناطقي از ايران بويژه اشعار سيف بطور عام، آئينه

 پهلوي است.   ء بيستم و اوان حکومت رضاشاهسده
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را  اقتصادي کردستان  تيز داشت و مشکالت سياسي و کمبودهاي  بينا و فکري  سيف چشماني 

 عار خود منعکس ميکرد.  بخوبي ميديد، مي سنجيد و در اش

ء گرفتاريها  چاره  با طرح مسائل، راه  ء مشکالت نبود او همراهويژگي کار او تنها در انعکاس ساده 

از تاريخ ايران در مقطع "جمهوري   ميکرد. او مانند بسياري از روشنفکران آن دوره   را هم ارائه

خورد و در وصف "جمهوريت" و داعي  کاريهاي او را ء رضا خان فريب حيله خواهي" فريبکارانه

ترور   و  وحشت  از  ناشي  بعدي  سرخوردگيهاي  اما  سرود،  شعري  خان  رضا  يعني  آن  استقرار 

ابزار سرکوب خلق کرد کشاند و در پايان کار،    نقد دستگاههاي اداري او بمثابه   رضاشاهي او را به 

خود در روستاي " گوگجلي" ي  خلوتگاه  شد، به  وقتي اميد اصالح رژيم در ذهن پاک او زدوده 

ء همين  درختکاري و آبادي روستاها پرداخت و شايد در نتيجه  عمر را به  مياندوآب برگشت و بقيه

را با خضوع و خشوع در خانقاه پير   يکماه تصوف رو کرد و هرساله  به شکستهاي سياسي بود که 

 ت.خدمت مراد و طريقت او پرداخ  خود شيخ يوسف شمس برهان به 

ناسيوناليستي   او عليرغم تمايالت  بود.  اديان مختلف  و  ملتها  بين  سيف طرفدار جدي همزيستي 

در اشعار کردي وي منعکسند، در جريان قيام اسماعيل آقاي سمکو و قتل و    بويژه  خويش که

بگونه  ايستاد،  سالها در برابر وي  قرار گرفت،    اي کهتاراج آن  مورد تعقيب وحتي خطر مرگ 

شد. بعدها روابط وي با سمکو   عمويش قاضي لطيف اشتباها بجاي وي در مهاباد کشته کهبطوري

آماده  وقتي  تنها  سيف  گرائيد،  که   بدوستي  برود  سمکو  بديدار  هاي    شد  نصيحت  ديرتر،  او 

ديگر دير   اگر چه   - سياسي رو نهاد  مبارزه  ء وي را دائر بر ترک خشونت پذيرفت و به مشفقانه

ميتوانست سرنوشت    ي نظاميان رژيم استبدادي پهلوي مانع از رشد تحولي شد کهتوطئه  بود و  شده

، سمکو بقتل رسيد. سيف انساني وطن ي خائنانهاقدامات سمکو را تغيير دهد. در اثر اين توطئه

پرست و غمخوار مردم بود و قلبش بخاطر کردستان و بهروزي خلق کرد مي تپيد. او تا دم آخر  

قاضي    – اش  برادر زاده   مقدس را ترک نکرد و درحقيقت راهگشاي تفکري بود که   اين سنگر

 فعل در آورد و جان بر سر آن نهاد.   به محمد از قوه

*** 

هم اکنون در    از مرحوم سيف که  اشعار باقي مانده   نويس اشعار بايد گفت که با نسخه   در رابطه

يک قرن توسط   در طي زماني نزديک به  است که ء بزرگي ء قاضي است مجموعه اختيار خانواده

محمد امامي، محمد قاضي بعدي   ) از جمله   خود شاعر، فرزندان ايشان و اعضاء ديگر خانواده



  502    کاچوو، ما دانی
  

، باعتبار  اند. اين دو قطعهيا بازنويسي شده مترجم نامدار ايران(، مرحوم مال حسين گلوالني نوشته

سين سيف قاضي بطور قطع توسط ايشان بازنگاري  هاي ديگر امضاء شهيد محمدحوجود نمونه 

 اند. شده

اطاق بيروني يا تاالر پذيرائي   به   است، اشاره   دوم آمده  در پايان قطعه   "اطاق گوگجلو" هم که 

بود و همگي   شده  زارهاي وسيع احاطه و بيشه  با درختان ميوه بسيار مشهور مرحوم سيف است که 

خودکفائي اقتصادي کردستان ميداد و در اشعار    وي به  اهميتي بود کهنشان از عشق بزندگي و نيز  

 است :   کردي خود بارها آنرا يادآور شده 

 "باغان دابنێن، داران بنێژن. ..."
*** 

باشد در   در قرائت و بازنويسي اشعار خطائي پيش آمده  در پايان، از خوانندگان ميخواهيم چنانچه

 اند.  با عالمت سئوال مشخص شده در دو مورد که  بويژهاصالح آن ما را ياري دهند، 

 

 پانويس ها 

به اشاره  .١ است  دوره  اي  در  لباس  کردن  متحدالشکل  رضاشاهسياست  به   نه  که   ء  رفع    تنها 

 در کردستان از هم پاشيد.  نورمهاي زندگي مردم را بويژه  ناهمگوني و نابرابريها کمک نکرد بلکه 

 ي جغتو واقع است.  روستاي گوگجلي در جنوب شرقي شهر مياندوآب و کنار رودخانه  .٢

 

 بنام وحدت ملي   مجلس شوراي ملي   اثر قلم محمد هاشم ميرزا افسر نماينده 

 

 ايران  ترک و تازي، ديلم و کرد و بلوچ و لر به 

 کرد از اختالفات محلي مملکت آشفته

 بدامان يک مادر  فرزند را پرورده اينهمه

 گر ببيني فرق جزئي، رفع کن با صلح کلي 

 يک زبان و يک دل و يک رنگ گردد سهل و آسان 

 نور دانش گر کند بر مردم ايران تجلي 

 امثال و اقران  بازماند افسوس ايران از همه
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 هوش جبلي  فکر درخشان، با همه  باهمه

 درد ايران را همي خواهي بداني چيست درمان

 ت آمال مليوحدت آمال ملي وحد

 

 شد   نوشته   ٧/   ١٠/   ٢٠بتاريخ  

 امضاء سيف قاضي 

 

 اثر قلم آقاي سيف القضات قاضي در استقبال محمد هاشم ميرزا افسر  

 رفع بايد کرد از اول اختالفات محلي

 تا از آن آسان بيابي وحدت آمال ملي

 ايرانيست با يک چشم ديدن  يعني هر قومي که

 را فرس اهلي  هان نگو اين کرد کوهي، وين دگر

 ء يک باب و ماميساکن يک آب و خاک و زاده 

 کلي ؟   جزئي، قسمت اين از چه ء آن از چه حصه 

 يک زبان، يک رنگ، آسانست چون نور معارف

 طور رعدي]؟[ کند گاهي تجلي  گر ز کوه

 اي دل پيش رو آمد دگر ايران ز اقران مژده

 با چنين عزم عزيزي، با هنرهاي جبلي

 مال خويشتن دارد تسلط  لغ به عاقل و با

 اجنبي را گو. ..]؟[ در سرش فکر تجلي

 انتظار وحدت فکر و نظر دارم ز مرکز

 وحدت در تسلي   خاطر اميدواران زان که

 

 قلمي گرديد   ١٣٠٧  دي ماه   ٢١در اطاق گوگجلو بتاريخ  

 امضاء سيف قاضي 
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 ( هم چاپ شده  ٢٠٠٦جوالي    ٢٩)   ١٣٨٥مرداد    ٧  پيام کردستان، شنبه  ٣٣  در شماره  اين نوشته

 است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  جنبش    با   یيف القضات قاضس  ميرزا ابوالحسن ياد  زنده   ی همکار
 ی شهيد شيخ محمد خيابان

 ايشان شعر فارسي    قطعه   سه    باستناد 

  

   انور سلطاني ،  حسن قاضي

  

)    زنده القضات  سيف  ابوالحسن  ميرزا  با       ١٣٢٣/ ١١/ ٧  –  ٨/٢/١٢٥٥ياد  - ٢٨/٤/١٨٧٦برابر 

 ي اول  ي مکريان و يکي از رجال سياسي نيمه ي قاضييان منطقه( ، از خانواده٢٧/١/١٩٤٥

( و کانديداي ١ي معارف شهرستان مهاباد )قرن بيستم کردستان است . او نخستين مسئول اداره

ي مستقيم  بر اثر مداخله  ي ششم ]؟[ مجلس شوراي ملي ايران بود که ر براي دوره نمايندگي شه

ي عمر صندوقهاي راي، توفيق حضور در آن نيافت و بقيه   ايادي حکومتي و دست اندازي آنان به

  ، درختکاري و باغداري نمود.  را صرف آبادي روستاهاي منطقه

اشعار کردي و فارسي او    اي بود که اعر برجسته ي فعال سياسي و نيز شسيف القضات يک چهره

نيمهآئينه ايران و کردستان در  اجتماعي و فرهنگي   ، باالنماي رويدادهاي سياسي  ي نخست ي 

ي بيستم هستند. منابع کردي از پيوند نزديک سيف با شهيد شيخ محمد خياباني و جنبش  سده

قاضي در خاطرات خود مينويسد " او ]سيف  نام او سخن ميگويند . مرحوم خليل فتاحي    موسوم به

 ي شيخ محمد خياباني آزادي  القضات[ در دوره

فعاليت سياسي ميکرد و رئيس کميته  تبريزي  بود" )خواه معروف  مهاباد  اين کميته٢ي  بايد   (. 

که شعبه  باشد  خياباني  "تجدد"  تشکيالت  از  خياباني حزب    اي  بود.  فعال  تبريز  در  سالها  آن  در 

ت آذربايجان را پس از پنج سال ممنوعيت ، بازسازي و فعال نمود و " مجلس ملي تبريز"  دمکرا

  بدليل بي و ناتواني مجلس شورايملي ايران بنياد نهاد.  ١٢٩٨اسفند  ٢٢را در روز 

 

*** 
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و اکنون در    ي آن از آسيب زمان بدور ماندهدو مجموعه  ي سيف کهدر ميان اشعار چاپ نشده 

در ارتباط    شعر فارسي بچشم ميخورد که  قطعه  ي قاضي است، سه از اعضاء خانوادهاختيار يکي  

 اند. شده  با جنبش خياباني در تبريز سروده

ي آزاديستان چاپ تبريز انتشار  نويس اشعار ، دست کم يکي از آنها در مجله بنا بقيد صريح نسخه

ي مهاباد"  ي همکاري " کميتهح مسالهاست . اين مطلب کوتاه بمنظور معرفي اشعار و طر  يافته

 شده برخي از جوانب آن نيازمند تدقيق بيشتر است .   ي اصلي آن در تبريز نوشتهجنبش با بدنه 

  

ي مشروطيت ايران و  شعر اول مستزادي است با ويژگيهاي تکنيکي اشعار فارسي دوره   . قطعه ١

شخص شيخ شهيد باشد . در   که – سياسي مضمون جانبداري از " تبريز" و ناطق نطق هاي پر شور  

 از " مسجدي " و " کنشتي " داده   –اجتماعي     شعر ، خبر از بيداري و فکر و تامل اقشار مختلف  

که مبارزه  به  اشاره  ميشود  در  مختلف  اديان  پيروان  عدالت همکاري  بخاطر  آنان  مشترک  ي 

 اجتماعي است. 

در آن مقطع معين تاريخي  تزاري است که  ضرورتا روسيه  ديگر " باما کار ندارد" "اي که"همسايه

بيشترين نفوذ را بر دربار قاجار داشت و حضور نمايندگان و نظاميان آن در تبريز وليعهد نشين 

نقاط ايران احساس ميشد. بخشي از درگيري و تقابل هاي جنبش " تجدد" خياباني و    بيش از بقيه 

ي کردستان ، با قزاقهاي روس و تيپ قزاق دست پرورده   الجرم سيف و ديگر هواداران آن در

 ميدانيم خياباني بدست گروهي از همين قزاقان شهيد شد .   آنان در ايران بود و چنانچه

 مطلع شعر چنين است : 

 بهشتي  شد ساحت تبريز يکي طرفه                            

  از سعي تني چند                                                    

 سرشتي افرشته يکسر همه اهلش شده                              

 از نطق يکي چند ....                                                    

 خط شخص  ميشود . اولي به از اين شعر در ميان دستنويس ها ديده دو نسخه

 است :   در پايان آن اين يادداشت آمده سيف القضات که

 وارد ارومي  هيجدهم شهر ذيحج دو ساعت بغروب مانده " دوشنبه                      

  [ " ١٩٢٤ ژوئييه ٢٣و  ٢٢]  ١٣٢٤. ، نوزدهم در حکومت تحرير شد شده                        
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نسخه نسخه سوي  از  دوم  تهيه   ي  ناشناسي  که   شده  بردار  ولي   است  نيست  مشخض  او  هويت 

 ( ٣قاضيان مهاباد است.) باحتمال زياد يکي از اعضاء خانواده 

ي شخص سيف القضات است و در پايان آن اين دو  عينا مطابق با نسخه  متن شعر در اين نسخه

 است:   آمده لهجم

 " اشعار فوق را آقاي سيف القضات در مدح آقا شيخ محمد خياباني                        

    اند، الحق خالي از توصيف نيست . امضا ء"فرموده                         

است و اين   ي يک چهارپارهبند ، هر بند از شعر دربرگيرنده  ٣ايست مرکب از  . شعر دوم " قطعه ٢

 عنوان را بر پيشاني دارد :  

   آزاديستان سيوم" مجله " قابل درج شماره                          

ياد سيف   خص زندهش  که  ، بنظر ميرسد نويسندهداخل پرانتز بزرگي قرار گرفته  نخستين چهارپاره

  ٦باشد. روي سخن شاعر احتماال با    آن افزوده   القضات است آنرا پس از نگارش دو بند ديگر به 

نمايندگي از سوي مردم   چهارم مجلس به   در دوره   حزب دمکرات آذربايجان است که   نماينده

با دسيسه انتخاب شدند ولي دولت مرکزي  ايران  ت  تبريز در مجلس شورايملي  زوير درصدد  و 

با   وثوق الدوله  ١٩١٩، بايد قرارداد سال    مجلس برآمد. در آن دوره  جلوگيري از ورود آنان به

به نمايندگان    انگلستان  القضات و ديگر  ،سيف  تصويب ميرسيد و طبيعي است حضور خياباني 

جلوگيري از  را به  راستين ملت در مقام جلوگيري از آن برميآمدند و اين امر دولت دست نشانده

                مجلس واداشت .   ورود نمايندگان واقعي مردم به

 بند نخست شعر چنين است :

 ) رقيب راند ز کويت ، بر سر کالهت نه 

 دارم   هزارها سر بي فر و بي کله    

  در اين سرادق حکمت تو غير راهت نه    

 دارم (   ز پيش آمد بخت بدم گله    

اين شعر   به  اشاره شاعر در  به   صريحي  الفت و محبت  بانگ  و  " دارد  بهارستان   " مردم   مجلس 

مجلس    شخص مورد خطابش ) احتماال خياباني( مردود بي فران رژيم از ورود به   ميدهد. او ازاينکه

  است تاسف ميخورد.  واقع شده 

 شعر سوم غزلي است با مطلع :  . قطعه ٣
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 بر تارم  ي آن زلف تاراسير و بسته           

  آن چشم مست بيدارم  غالم و کشته           

 " عروس آزادي : است. در آغاز و پايان غزل ميخوانيم :  خطاب آن به  که

              ١٣٣٨سرطان  ٢١سيوم . از قلم ابوالحسن ، بيست و شش شوال مطابق  " شماره          

 است :  شده  و با خط ديگري اين عبارت نوشته 

 " از قلم سيف القضات "           

  ١٩٢٠جوالي    ١٤شمسي و    ١٢٩٩تيرماه سال    ٢٣شوال مطابق است با    ٢٦تاريخ ضبط شعر يعني  

 ميالدي. 

ء آزاديستان چاپ  ي سوم مجله سوم در شماره  شعر فوق يکي و باحتمال زياد قطعه   قطعه   از سه 

،    وضيح باالي قطعه از صراحت ت  است . مصدق ادعا گذشته  تبريز انتشار يافته شعر دوم و سوم 

 يادداشتهاي مرحوم رحيم قاضي فرزند سيف است .  

ي خود بنام : " قاضي محمد و جنبش رهائي بخش رحيم قاضي در دستنويس کتاب چاپ نشده

 قاضي است   اکنون در اختيار خانواده  ملي کردستان " که

 مينويسد: 

 با   شاعر تمام ايران است که  " ميتوان گفت سيف القضات نخستين          

 سرودن اشعار پت مغز سياسي و انقالبي ، در مورد اهميت جنبش                

 است. "  دنکراتهاي آذربايجان سخن گفته             

                  

 وي در بخش ديگري از دستنويس کتاب خود مي نويسد : 

در مورد اشعار    مجله  ، از طرف هيئت تحريريهسوم(    آزاديستان ) شماره  مجله  ٤٢ي  در صفحه

قارئين ما طبع   که   –ميرزا ابوالحسن سيف القضات مکري     است : آقاي  شده   سيف چنين نوشته

اند . بنا فرستاده   آزاديستان    از اشعار خود را براي مجله  ايشان را تقدير خواهند کرد ، چند قطعه

 آنها را درج ميکنيم . " از ما يک قطعه  ضيق صفحات مجله به

انتشار مجله  تاريخ  با  اشعار در آزاديستان دقيقا  همخواني دارد. نخستين   تاريخ سرايش و درج 

اند. تير ماه همانسال منتشر شده  ٢٠سوم آن در روا  و شماره ١٢٩٩خرداد  ١٥در روز  مجله شماره

(٤  ) 
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به   شماره تلقي ميشود زيرا شمارهعنوان آخرين شماره  سوم در حقيقت  ارم هنوز در  ء چهء آن 

 توطئه  شد و رهبر آن توسط قزاقان محلي و به  خاک و خون کشيده  قيام خياباني به  بود که   چاپخانه

 ( ٥[. ( )١٩٢٠سپتامبر  ١٣]برابر با  ١٢٩٩شهريور  ٢٢شهادت رسيد) هدايت به مخبرالسلطنه

هادت خياباني در روستاي  ء دو روز پس از شفاصله   ميرزا تقي خان رفعت ، نيز به   -   سردبير مجله

به تبريز  نزديک  ديزج  رسيد.)  قزل  مخبرالسلطنه٦قتل   )    " را  نفر  هردو  قتل  عوامل رضاخاني  و 

منزل يکي از رجال   خياباني در روز قتل به   ( و اين در حالي بود که ٧خودکشي" قلمداد کردند)

 ( ٨اي بهمراه نداشت. )ه ي وي اسلحبمنظور حفظ سالمت ميزبان و خانواده  سرشناس تبريز آمده

  نخست   قطعه 

 بهشتي  شد ساحت تبريز يکي طرفه

 چند   از سعي تني                       

 سرشتي افرشته يکسر همه اهلش شده 

 يکي چند  از نطق                       

 از خواب جهالت  يکسره بيدار شده

 با فکر و تامل                         

 کنشتي  مسجد چه پي علم ، چه  افتاده

 با قصد و تمايل                          

 رو کن  اين مرحله آزاد سو اي فکر ! به 

 با دست تجدد                           

 از صحن بهاري بستان اين گل و بو کن 

 ا جمع و تعدد ب                            

 اين علم شد آزادي ملت در سايه

 ترتيب چنان است                              

 آبادي ملکت  زين راه توان برد به

 مقصود همان است                               

 عشاق پي وصل مانع نبود در ره 

 اي مرگ ! فداتم                               
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 ، خو کن  لهسردادن اول قدم مرح

 کاين است حياتم                               

 بما کار ندارد زين پس ، ديگر ، همسايه

 خود در سر کاريم                               

 دامن همت  چون بر کمر خويش زده

 مست و خماريم نه                                 

  

، دو ساعت    دوشنبه ارومي شده  مانده  غروب  به هحجدهم ذيحج  نوزدهم در حکومت    وارد   ،

 ١٣٤٢ شد . تحرير

  اول[ ] نسخه     

 اند الحق خالي ازدر مدح آقا شيخ محمد خياباني فرموده   اشعار فوق را آقاي سيف القضات 

 توصيف نيست . امضاء 

  دوم [ ] نسخه   

  

 دوم   قطعه  

 ---------- 

 آزاديستان سوم مجله قابل درج شماره

 ) رقيب راند ز کويت ، بسر کالهت نه 

 دارم   هزارها سر بي فر و بي کله    

  در اين سرادق حکمت ، تو غير راهت نه    

 (    دارم  ز پيش آمد بخت بدم گله    

  

 هر قوم ، هوشيار از وي محبت است که 

 *    محبت است گر اتفاق و کار از وي 

 محبت نيست  در او الفت اي کهخطه  به

 مرا اميد ترقي دگر مدار از وي 
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 سالها و زمان بيا تو اي گل خندان ! که

  دشت و گلشن و باغ و به  کوه من از پي رو به 

 کنون ز موي تو بويي دهد بهارستان

 هر مشام و دماغ ميرسد اثراتش به  که

  

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

بدون   داده ن خود تغييري در يک مصراعسيف در اينجا هم مانند برخي ديگر از اشعار ديوا  *

 آزادي ديار از وي  است : محبت است که اين صورت در آورده حذف اولي ، آنرا به 

 سوم   قطعه  

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

 سيوم شماره

 ١٣٣٨سرطان  ٢١بيست و شش شوال مطابق 

  

 ء آن زلف تار بر تارم اسير و بسته

 ء آن چشم مست بيمارم غالم و کشته

 فداي آن قد رعناي سرو آزادت 

 فداي منطق شيرين لب گهربارم

 ء ما اي عروس آزادي !خانه بيا به 

 ، بيدارم  مخلد ، نشسته ز غير گشته

  بيم نفاق هو نه  جهل است و نه  نه  اي کهخانه  به

 محبت است و صداقت ، پر است ز اسرارم 

 ز انقالب لبالب ، ز اتحاد و صفا

 راه اغيارم ، نه برابريست و اخوت 

 ز خون پاک شهيدان دراوست نقش و نگار 

 بردارم  فتهزموي ماه جبينان ه
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 پي وصال رخت سالهاست ميگشتم

 شهر و بازارم  صحرا، نه  کوه ماند نه  نه

 مکنت و در سر نتم هواي جاه  برفته

 فکر آزارم بيم قصد هالک و نه  نه

 ميطلبي بعد ازاين ز عاشق زار ؟ دگر چه 

 قمند ز رويت حجاب بردارم عال

  

 .... القضات مکري   از قلم سيف القضات ١٣٣٨                               

   

 پانويس ها 

 -------- 

 شمسي[  ١٣٠٥و  ١٣٠١] ١٩٢٦و  ١٩٢٢سالهاي  . " مرحوم سيف در فاصله١

ء" قاضي محمد وجنبش رهائي بخش  رئيس معارف مهاباد بود." رحيم قاضي ، کتاب چاپ نشده

 ء دسرنويس."  ملي کردستان ايران ، نسخه

  

 قاضي در واليت موکري " ، ويراستار   خانواده . خليل فتاح قاضي " تاريخچه٢

 [  ١٩٩٩] ١٣٧٨قادر فتاحي قازي، تبريز 

ء پيشوا قاضي . احتماال شهيد محمد حسين سيف قاضي فرزند سيف القضات و وزير دفاع کابينه ٣ 

فروردين   ١٠دم    سپيده  ( ، در١٩٤٦مدتي کوتاه بعداز فروپاشي حکومت ملي کردستان )  محمد که

  در کنار قاضي محمد و ابوالقاسم صدر قاضي بدست دژخيمان رژيم پهلوي اعدام شد.    ١٣٢٦  ماه

از مقاالت مختلف مندرج در سايت " شيخ خياباني " گردآوري   اين اطالعات با استفاده   .  ٦تا    ٤

 است. نگا:   شده

xiyabani.blogspot.com-www.azadistan 
 ، صفحه  ١٣٦٣هدايت ، خاطرات و خطرات ، چاپ چهارم ، ناشر کتابفروشي زوار    . مخبرالسلطنه٧

٣١٨  

. سايت " شيخ خياباني " پيشتر ٨

http://www.azadistan-xiyabani.blogspot.com/


 

 

 

سليم   یعقلها   مقدم، و زمزمه یصادق هدايت، علجمیل صدقی زهاوی،  
 و ناسليم 

 

 

  

برگزاري جشن هزاره فردوسي سال    در جريان 

هدايت  ۱٣۱٣ صادق  و  مقدم  علي  تهران،  در 

کهجزوه کردند  منتشر  يعني   مجموعه  اي  آن، 

شعر مقدم و کاريکاتورهاي هدايت، ريشخند و 

به  بود  مراسم  اهانتي  مدعيون  از  جميل   - يکي 

( زهاوي  که۱٨۶٣  -  ۱۹٣۶صدقي  بعنوان    ( 

 بود: ، شعري به فارسي در ستايش فردوسي خواند ه شن شرکت کردهکشور عراق در ج نماينده

 

  

 فردوسي از من سالمي بريد "به

 پس از عرض حرمت، پيامي بريد

 در زير خاک! اي شاعر خفته  که

 نهان از نظر، دور از جان پاک... 

 تفرو ريخت اعجاز از خامه 

 ات بيفرود از آن قدر شهنامه

 ببين! آنگه سر از خاک برادر و 

 شوري است بهرت بروي زمين  چه

 جهاني براي تو شمع آمده
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 براي ثناي تو جمع آمده

 زهر مملکت صد صدا ميرسد 

 زهر سر، نوايي جدا ميرسد

 چو پر شد ز شعرت زمين و زمان

 ستودند نام تو در هر زبان 

 اي هزار است در قبر خود خفته 

 ايتو گفته است آنچه  ولي زنده

 (۲۱۱،۲)بابا مردوخ روحاني،                                   

  

 

سال   ٣٨سرشناس کرد ساکن بغداد و پدرش محمد فيضي زهاوي، مدت  زهاوي از يک خانواده

زبانهاي عربي، کردي و فارسي و ترکي تسلط داشت    جميل صدقي بر[ .  ۱مدرس ومفتي شهر بود ]

 ۱۷  ، هيات ، علوم طبيعي و ادب به تاليفات او در فلسفه  اين زبانها شعر ميسرود. شماره  همه   و به 

دواوين شعري او بزبان عربي، چهار جلد است. او يکي از اولين کساني    جلد ميرسد و مجموعه

نمود. مضمون اشعار و مقاالت متعدد او در مجالت    عربي ترجمه  رباعيات خيام را به   است که 

زنان و   ائل اجتماعي، نابرابريهاي طبقاتي، آزادي، تبعيض عليهنوبنياد و عراق، مس ترکيه ترقيخواه

مانند    مشکالت گريبانگير آنروز عراق بود. او در کنار رفرميست ها و تجدد خواهان عراق و ترکيه

 و باستقبال مدرنيسمي ميرفت که  جامعه هاي فرسودهجنگ پديده محمود جودت و قاسم امين به

از غرب دميده به ،  نور آن  اندک  پاره   اندک  و  هاي آن يعني عراق و کشورهاي عربي عثماني 

 بود. رسيده

 ندا ميزند:  است، جسورانه  زبان عربي سروده با مضمون حقوق زن به  غرائي که  او در قصيده

  

 "... اسفرک فالسفور للناس صبح 

 زاهرو الحجاب ليل يهم..." 

 شب تاراست.  بي حجابي صبح روشن و حجاب، حجاب رابگشاي که
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 "... زعموا ان في الحجاب جفاظا"

 شوم..." کذبوا فهو في الحقيقه

 

در حجاب امنيتي است، ولي دروغ گفتند چون در حقيقت، حجاب شوربختي    تصور کردند که

 )نيازي، دکتر شهريار و...(  است.  

عر ديگر کرد ميزند پيام مستتر در شعر زهاوي و نداي برابري حقوق زن و مرد او، شانه به شانه شا 

سال پس از مرگ او جهان را وداع گفت: الهوتي   ۲۱ سال پس از تولد زهاوي بدنيا آمده ۱۴ که

 کرمانشاهي 

 

 پس کي تو اين نقاب زرخ دور ميکني؟

 کي ترک اين اسارت منفور ميکني؟ 

 را  خويش حق اين کي ،ۆبامرد همسري ت

 ميکني؟ مغرور ستمگر آن به  ثابت

 ( ۹۲٨ ابولقاسم، الهوتي،)

  

پدران او    است که   سرپل زهاب نزديک کرمانشاه  زهاوي از سوي مادر از کردهاي فيلي منطقه

به  ناگزير  از مهاجرت  بغداد، در منطقه   پيش  و  عثماني  و    کرمانشاه  خاک  او  مي زيستند. گوئي 

ر برابر موج جديد ارتجاع اند ديکساني داشته    ، واکنش  فکري آب نوشيده  الهوتي از يک چشمه

آرام آرام روستاهاي کردستان را مانند ديگر مناطق کشورهاي اسالمي   ، کهمذهبي از شهر برخاسته

  تا ان زمان با حجاب و پوشش رو آشنا نبود، ميرفت که  در بر مي گرفت و زن روستائي کرد، که 

 مدنيت" گرفتار آيد.  دام اين "هديه به

اي  اشعار عربي او بکرات در نشريات دوره   فارسي نيکو شعر ميگفت. گرچه   زهاوي شاعر بود و به 

اند، ولي جز شعر مشهور او در ستايش فردوسي، اشعار فارسي ديگر او،  عربي چاپ و منتشر شده

عقل سليم" ميآورم   فارسي غراي او را بنام" زمزمه  اند. من در اينجا قصيدهکمتر روي چاپ ديده

گيري صريح او در برابر ارتجاع مذهبي است. اما پيش از آن    خواهي و جبهه  نشانگر تجدد  که

 علي مقدم و صادق هدايت را دنبال کنم:  بايد داستان جزوه



  516    کاچوو، ما دانی
  

فردوسي منتشر شد و عنوان آن عبارت بود از    مزبور اندکي پس از برگزاري مراسم هزاره  جزوه

گرفتن   سخره   خ در تحقير شخصيت شاعر و به طنزي تل  –ايران"    بارگاه   "پيشکش آوردن اعرابي به 

تو از  اين نژاد برتر، ران ملخي را که -شعري که او در نعت فردوسي طوسي سروده بود، يعني ما

اي و اساسا" بيخود  اي نمي پذيريم، بيخود آمدهعرش سايمان آورده   بارگاه  بيابانهاي عربستان به 

 اي! شعر فارسي سروده

کوتاهي از   با چاپ جديد "وغ وغ ساهاب" هدايت با مقدمه  اخيرا همراه  مقدم و هدايت  جزوه

اين   در مقدمه(.  ۱٣٨۱است )سال    منتشر شده  ناصر پاکدامن از سوي کتاب چشم انداز در فرانسه

 است:  چاپ آمده

تهيه ه   "  اين جزو  به   و تدوين  اعتراض  از شاعران عراقي در    واکنشي است در  شرکت شاعري 

افراطي    بزرگداشت فردوسي.    کنگره بر احساسات  اعتراضي است مبتني   "... "پيشکش آوردن 

است ]کار[" و "تفو بر تو اي   ....و ملهم از همان مقوالت "عرب را ]بجائي[ رسيدهميهن پرستانه

 چرخ]گردون تفو[ ".

 :است که ، از قول عيسي هدايت، برادر هدايت آمدهدر همان مقدمه

هندوستان[ رفت تا در کمپاني فيلمبرداري کار کند يا براي خواندن   د]هدايت به" برخي ميگوين

اي بنام آقاي علي مقدم جزوه  ۱٣۱٣زبان پهلوي رفت.ولي حقيقت چيز ديگري است. در سال  

 شکل عرب روي جلد آنرا صادق کشيده ايران" چاپ کرد که  بارگاه "پيشکش آوردن اعرابي به 

وزير فرهنگ آن زمان را برافروخت   -، خشم جناب آقاي علي اصغر حکمتبود. انتشار اين جزوه

براي  گرفت...  قرار  تعقيب  تحت  و  شد[  القلم  قانوني صادق هدايت]ممنوع  مراجع  با کمک  و 

مسافرتي بنمايد  صادق، صالح بود که  خاموش شدن سروصداها و آرامش اعصاب تحريک شده 

 هندوستان رفت...  تابهايش، به و ک با فروش اثاثيه  و چندي نگذشت که 

 

 (.۲۱۲تا  ۲۰۹)"وغ وغ ساهاب، 

  "تازيان" است از سخنان دو پهلو و عناوين توهين آميز نسبت به شعر مقدم آکنده 

 مهتران درگاه ]بر اعرابي["، " خنده
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 "شرمسار شدن اعرابي"،

 "بيچارگي و پريشاني خود و هم کيشانش"،

 و...

 العرب! " پس بدو گفتند: يا وجه 

 و تعب؟  از کجائي؟ چوني از راه

 گفت وجهم گر مرا وجهي دهيد

 بي وجوهم جون پس پشتم نهيد!"

 

اينست که که  حقيقت  مخالفي  شديدا"  و  مستقل  موضع  عليرغم  هدايت  و  مقدم  برابر   علي  در 

مي ناميد    اي"کليت سيستم را "خرس نر..ن پاره      هدايت که   دولتي پهلويان داشتند و بويژه  دستگاه

حسن شهيد نورائي(    هاي هدايت به اي وجود ندارد" )نامه"در کف او غير تسليم و رضا چاره   که

 اوج رسيده   بزرگداشت فردوسي به   با برگزاري کنگره  ، تحت تاثير جو افراطي ايرانيگري، که

بر يافتند. همين از موضع بغايت مترقي او خ  توانستند نسب کردي شاعر را بشناسند و نه   بود، نه 

سرودن شعر و کشيدن کاريکاتوري    آنانرا به  شناخت نادرست و موضع گيري نادرست تر بود که

که اسطوره   کشاند  سوي  از  الاقل  نميبايد  اساس  در  در  ميآمد.  کاغذ  روي  هدايت  چون  اي 

نشان داده    ده قالبجاي سگ،    است که   شدهکاريکاتورهاي هدايت، شيرمردکرد در جلد عربي 

 شووينيسم، ، ... "سوسمار و  خوردن شتر  شير ز : "برد مي[ ايران به ]باخود آنرا  زده  سوسمار برگردن

 . قضايا باقي و

بودند و او يک   اگر مقدم و هدايت اصل و نسب غير عربي زهاوي را نشناخته  سئوال اينست که

آنها چه  بود،  اينگونه  عرب تمام عيار هم  آنان و ديگراعراب، که "هم    به   حقي داشتند   کيشان" 

نويسندگان متعهد اين   است که   بخشي از آنها شهروندان خود ايرانند، اهانت روا دارند؟ چگونه 

کرامت ملتي توهين   خود روا ميدارند که، بهر عنوان، به   آب و خاک تف سرباال مياندازند و به 

 کنند. 

سال زبان غير   ۲۰۰ ومت عباسيان مدتي قريب به حک بود همانجائي که ثانيا" زهاوي از بغداد آمده

، برگ زيتوني در دست و بجاي "اليجوز" ولي حال که او بجاي شمشير آخته   عرب را بريدند.  
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ست  فردوسي گفته ا  " آنچه   ما ميگويد که  است و به   ميان ما آمده  عرب، شعري پارسي بر لب به 

 اين بيان سبک پاسخ دهيم؟   اواز تاريخي را با اين بانگ آيا سزاوار است که   است".  زنده

است وا اسفائي است   اينک از اين "احساسات افراطي" ديروز براي امروز ما مانده  آنچه  آوخ که   

هولناک تعصبات نژادي غلطيدند و    دره   نخبگان ما به   نخبه  چرا   برلب و دستي است بر زانو، که 

 سرنا را از سرگشادش زدند. 

ديد، رخت از جهان بر   سپاسيهائي کهايران و نا  بهر تقدير، زهاوي يکسالي پس از مسافرتش به

دستکم او مراتب دانش زهاوي را شناخت، در    بهار که  شعراڵبست و دست مريزادي براي ملک ا

بند سرود و در آن، او را "سلطان سخن، صاحب فضل و ادب،    ۹رثاي مرگش ترکيب بندي در  

ها  بغداد بشتابد و از او "بهره  ميخواست بديدنش به  ، سخن گستر و پير استاد" ي ناميد کهوطنخواه

 گيرد": 

 

 ي بغداد بر مرگ زهاوي خون گريست دجله 

 شرق از نيل تا سيحون گريست ني، خطا گفتم، که 

 اشکريزان شد عراق از ماتم فرزند خويش

 همچو يونان کز غم هجران افالطون گريست

 زين بالي عام يعني مرگ سلطان سخن 

 هامون گريست... شهر ُو َبدو ، در  مردم شهري به

 ميگويد:  تا آنجا که

 بود عمري سرگران از زحمت غوغاي دهر... 

 نامهربانيهاي ديگران در حق او. ي باشد به دور نيست اشاره  که

  

خردمندي   پاي چه  عقل سليم" جميل صدقي زهاوي، تا دريابيم سنگ را به  "زمزمه اينهم قصيده

 ايم. زده

  

  عقل سليم زمزمه

 مادر از ..ن خر نزاد مرا                     نيست اعتقاد، مرا خدا  به
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 مي برد پيش گردباد مرا                                 حکم طبيعتم جنبان  من به

 عجب مشکلي گشاد مرا که                     من فداي حکيم عقل شوم 

 نداد مرا ايزد خرد يا که             ياخرد راست گفت: ايزدنيست، 

 زود مي گشت انجماد مرا               گر نميتافت مهر علم از غرب 

 اين چنين راحتي، مباد مرا!                    جهل اگر راحتست دلها را 

 آتش افکند در نهاد مرا               عشقِ  فهمِ  تو اي جماِل حيات! 

 آورد از جماد مرابر که                    قوتي هست در بناي جماد 

 اشتراکست در نژاد، مرا                         با نجيبان نوع بوزينه

 بارها کون پر فساد، مرا                جهان  برد و آورد از جهان به 

 د، مرا نها برداشت، گه  گاه               حاکم کونست،  دست قوت که 

 دگر آورد به ياد مرا؟ که               بعد مرگم چو عصرها گذرد، 

 طاقت سمع، زين زياد مرا       نيست  کم کن اي شيخ! پند خويش،که

 نتواني فريب داد، مرا           و دستار   اين ريش و سبحه  تو به

 مراشاد  هراسان کند، نه  نه                    آتش دوزخ و نعيم بهشت  

 افکند دور از مراد مرا               بيم جحيم  من آن جاهلم که  نه

 حور در معاد مرا وعده                      احمقم گر کند گهي ُخّرم 

 بر چراغ کس اعتماد، مرا       نيست جز عقلِ  خود در اين ظلمات 

 فتاد مرا رهگر بکوي تو                     ات آيم،  کلبه  بودي به گفته

 اي بياد، مراتو نياورده              اين قدر سالها گذشت و هنوز  

   

 ۱۹۱٣سپتامبر  ۲۰استانبول، 

  

  

عربي، کردي، و   محمد فيضي مفتي زهاوي، پدر جميل صدقي، نيز شاعر بود و به    -[ ۱] 

  ردان فيلي بود که و مادرش از ک فارسي شعر ميسرود. پدر او از کردان بابان ساکن سليمانيه 

 اي از اشعار فارسي اوست: ميرسيد. اين نمونه زهاب کرمانشاه منطقه اصلشان به
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                      بدانجايي   رسيد اينک غرورِ  مردمِ  ناگه 

 بيند خويش را، هر خرمگس از ُعجب، َعنقايي... که

 

       هزاران در جهان جالوت هست و نيست داوودي

 زمين فرعون هست و نيست موسايي ...  فراوان بر

 

             از اين اوضاع ناهموارِ  بي هنجار ميترسم

 خوشا مي يافتم "فيضي" در اين گنبد، دگر جايي 

 

  ۲۰۰٨نوامبر  ۵  - ۱٣٨۷آبان  ۱۵  چهارشنبه                                                                           

  

 منابع: 
 ۱۵۴تا  ۱۴٣؛ صص ۱٣۷۹ابراهيمي، محمد صالح؛ "زاناياني کورد"؛ انتشارات محمدي، سقز 

 ؛ صفحات مختلف ۱۹۹۱بشير، مير؛ "اعالم الکرد"؛ رياض الريس للکتب والنشر؛ لندن 

                                          fa.wikipedia.org "جميل صدقي زهاوي"؛ ويکي پيدياي فارسي،

؛  ۱۹۴۵؛ بغداد التفيض االهليه  "جميل صدقي زهاوي"؛ مطبعه ذکي، محمد امين؛ "مشاهير الکرد و کردستان؛ جلد اول؛ ماده 

 ۱۶٣ص 

، صص  ۱٣٣۶" ؛ انتشارات سروش؛ تهران "مفتي زهاوي" و 'صدقي زهاوي روحاني، بابامردوخ؛ "مشاهير کرد"، جلد دوم؛ ماده

 ۲۰۶و  ٣۰

 ۱٣۵٨احمد بشيري؛ انتشارات امير کبير؛ تهران  الهوتي، ابولقاسم؛ " ديوان ابولقاسم الهوتي"، با کوشش و مقدمه 

؛ جهانگير اصفهاني، زهرا؛ " زن در شعر جميل صدقي زهاوي"؛ پژوهش زنان،  نيازي، دکتر شهريار؛ جهانگير اصفهاني، آمنه 

 ۱۷۲تا  ۱۵۵؛ صفحات ۱٣٨۶، بهار و تابستان ۱ ، شماره۵ دوره 

پيشگفتار بهزاد شهيد نورائي؛ مقدمه وتوضيحات ناصر    حسن شهيد نورائي"؛ ؛ چاپ دوم؛  به هدايت، صادق؛ "هشتاد ودو نامه

 ۱٣٨۱پاکدامن ،کتاب چشم انداز، فرانسه 

کاريکاتورهاي  . ۱٣۷۹ ناصر پاکدامن؛ کتاب چشم انداز؛ فرانسه هدايت، صادق؛ "وغ وغ ساهاب"؛ چاپ دوم ؛ با مقدمه 

 از اين کتاب هستند.  هدايت برگرفته 

.با سپاس از کتاب چشم انداز و آقايان ابراهيم فرشي و رحيم بهرام زاده 

http://fa.wikipedia.org/wiki
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 "شعر من چيست؟ آتش فرياد 

 شعر من چيست؟ آيه اميد  

 شعر من چيست؟ سنگر پيکار 

 چيست؟ نغمه جاويدشعر من 

 

 خود چه هستم؟ عصاره اندوه 

 پيکري سرد و آتشي خاموش

 خسته از رنج  ظلمتي  جاويد 

 مانده در راه پرسشي  خاموش"

 

سال   کودتاي    ١٣٣٢تابستان  از  روزي  چند  گاراژ    ٢٨بود.  به  پدرم  با  ميگذشت.  مرداد 

دستگير شده اينک بهمراه  برادرم را ببينم که روز پيش   مسافربري شهر بوکان رفته بودم تا

آموز کالس چهارم يا پنجم ابتدائي بودم  دو پاسبان به زندان مهاباد اعزام ميشد. من دانش 

هائي که برادرم نمايندگي پخش آنها در بوکان را داشت به او کمک  و در توزيع روزنامه

از يکي  فروشيش  روزنامه  کوچک  دکان  بحثهاي   ميکردم.  محل  و  شهر  نقاط  داغترين 

وسلطه مجدد ارتجاع،  طبيعي بود که   ياسي روز بود و اينک با سقوط دولت ملي مصدق س

  - يکي از نخستين آماجهاي نيروهاي دولتي و اربابان محلي باشد و صاحبش دستگير شود 

 که چنين هم شد. 

مادرم با ما به گاراژ نيامده بود. او ناپرهيزي کرده، در روز دستگيري پسرش به خيابان آمده  

اش را ميداد و از  تا به پاسبانان مامور دستگيري او توهين کند و اکنون بايد تاوان جربزهبود  
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نعمت "ديدار آخر" محروم ميماند. او را با دستبند آوردند و همراه پاسبانان در قسمت پشت  

با او را نيافتيم ولي چشمان گريهيک جيپ کرايه بار پدر و  اي نشاندند. ما اجازه صحبت 

ها را گفتند و اندکي بعد ماشين در غبار خيابان خاکي شهر گم  ومانه او گفتنينگاه معص

 شد. 

نفوذ   تا هنگاميکه التماس وابستگان خانواده بدرگاه مالکان قدرتمند شهر و شهرباني زير 

زندان   در  را  مدت  اين  او  کشيد.  طول  ماهي  چند  بيانجامد،  او  مشروط  آزادي  به  آنان 

نخستين چهارپاره   ١٣٣٢جا بود که، به گفته شاعر، در پائيز سال  شهرباني مهاباد ماند و ان 

نيمائي در کردستان ايران سرود شد. سراينده شعر، برادرم عمر سلطاني بود که ديرتر تخلص  

 "وفا" يافت: 

 " مرا اي مرد زندانبان رها کن  

 که زندان تو عمرم را سر آورد 

 بيا از پاي من بردار زنجير 

 ٧٤در آورد......."  که زنجير تو جانم را

 

شعر به زبان فارسي سروده شده بود، چه درکردستان آن سالها، خواندن و نوشتن به زبان  

 هاي ويژه بيمارستان آزاد بود.  کردي تنها در حد سيگار کشيدن در اتاق مراقبت

و در شهرها    دسترسي به اشعار کردي و ديوان شاعران کرد در روستاها اندکي آسانتر بود

تنها هنگامي ميسر شد که دانشجويان کرد به دانشگاههاي تبريز و تهران رفتند و در فضاي  

کاري هنوز پر مخاطره،    -نسبتا آزادترآنجا به مبادله متون چاپي کردستان عراق پرداختند  

 که تعقيب و آزاربسياري کسان را بدنبال داشت. 

 
بود کە از زندان مهاباد هم نتوانستە بود خارج نمايد.  شعر    ینسخە اوليە اين شعر را برادرم در اختيار نداشت و طبيع    74

ديرتر زيرعنوان "بوف کور" در چاپ اول 'سرود پرستو' گنجاندە ، کە من از چند وچون آن آگاه نيستم، ی با تغييرات
 را دارد.    133٨شد کە در آنجا تاريخ سال 
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  - اهد يک خيزش قدرتمند مردميانجاميد، شهر بوکان ش   ٣٢مرداد    ٢٨هائي که به  طي ماه

به تهران رفته از  او ماه پيش  طبقاتي بود.جنبش را مرحوم "قاسم کريمي" رهبري ميکرد. 

راديوي دولتي پيام انقالب و مقاومت در برابر مالکين را به گوش آماده همشهريان خود  

رفت و  تهران  سنجابي در  با دکتر کريم  محلي مالقات  براي يک چهره  بود.  به  خوانده  ن 

 .نخست وزيري و مجلس شوراي ملي فراتر از انتظار بود و اوبه آن فراتر دست يافته بود

بورژوازي خردهديگر چهره را  لباس  هاي سرشناس جنبش  پاي شهر و عمدتا دوزندگان 

ميدادند  به  ٧٥کردي تشکيل  شهر،  بين دوزندگان  با رژيم در  تقابل  و  اين مقاومت  . سنت 

از سوي پهلوي اول،   ه فرمان متحدالشکل کردن لباس و کاله دوره رضا شاه برميگشت چ

موقعيت شغلي همه آنها را به خطر انداخته بود. مرد قزاق وحدت را در بيرون سر ديده بود، 

 آنگونه که همپالکيش آتاتورک در ترکيه.   -٧٦نه در درون آن 

ن اداره ميکرد  برادرم در آن هنگامه پر تالطم، مغازه کوچک روزنامه فروشيش را در بوکا

نشريات به آبونه اش کانون گرمترين بحثهاي  ها را بعهده داشتم. مغازهو من کار رساندن 

 سياسي بود و عمدتا جوانان و آموزگاران، در آن به گفتگو ميپرداختند. 

با غرور   اما  به زحمت  نه داشت و  بود که هميشه هشت در گرو  پائي  پدرم خياط خرده 

. تنها وجه مشترک فکري بين او و پسر روزنامه فروشش ضديت با  خانواده را اداره ميکرد

بي چون و چراي   با خانهاي قدرتمندي که حاکم  استخوان  بن  تا  بود. هردو  اربابان شهر 

خياط  ويژه   - شهر و منطقه بودند، دشمني ميورزيدند. داستان پدر، داستان "ننه کوراژ" بود

 اربابان، دشمن ويژه آنها هم بود. 

شهرکي بود با بازاري کوچک براي خريد و فروش روستائيان    ٣٢و    ١٣٣١الهاي  بوکان س

بود و اربابان بر جان و   اطراف. شهرهم، مانند روستا، در ملکيت دو خانواده منسوب هم 
 

ميره بگ، قصاب؛ عبداهلل ايراني، کنتراتچي قپان؛ محمد حاج قاسم کريمي، خياط و  صاحب کارگاه قند ريزي؛ علي      ٧٥

رئوف حافظ القرآن ، خياط؛ حسين طهائي، خياط؛ سيد طه، حلبي ساز؛ ابراهيم طنازي، خياط؛ حسين فاتحي؛ احمد يدي؛ 

 فتح اهلل خوش اخالق "سنه اي"  مغازەدار و چندتن از دانش آموزان دبيرستاني. 

 است )نگاهي بە تاريخ جهان، جلد سوم(.  گوهرسخن از جواهر لعل نهرو   ٧٦
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مال مردم سلطه مسلم داشتند. هيچکس صاحب ملک شخصي، خانه يا مغازه نبود و همه  

از تنها خيابان شهر، صاحبان مغازه و مشتريانشان بايد    چيز به خانها تعلق داشت. با عبور آنها

نشستن مي اجازه  پشت سر خان  نوکران  دست  اشاره  با  تنها  و  ميخاستند  تقابل  بپا  يافتند. 

 ( شديدتر هم بود.  ١٣٢٤اربابان با فعالين سابق دوران جمهوري کردستان )

بر بستر تما يالت   طبقاتي مردم و در    -مليدر چنان جوي بود که قيام ضد اربابي بوکان 

فضاي آزاد سياسي چند سال و ماه پيش از کودتا شکل گرفت و از شهر به روستا کشيد.  

حرکت انقالبي مردم آشکارا از برنامه احزاب سياسي پيشي گرفت؛ آنها تنها سالنه سالنه  

ند  پشت سر مردم  راه ميرفتند. هيچ حزبي نميتوانست از اين جنبش عميقا  طبقاتي دور بما 

کشي اربابان که از سوي جبهه ملي علم شده بود،  و قافيه را نبازد. شعار محدودکردن بهره

پاسخگوي حداقل خواسته هاي قياميان هم نبود. آنها به چيزي کمتر از تقسيم اراضي، خلع 

بهره کشي بي حساب   يد از مالکين، مصادره اموال و اخراجشان از روستا راضي نبودند. 

 آنها را به مرز انفجار رسانده بود. مالکين   

مالکان روستاهاي اطراف در زير فشار انقالبي روستائيان و از ترس جان به بوکان سرازير  

ترين مالک شهر که حتي نامش لرزه  شدند. اما بوکان براي آنها مکان امني نبود، قدرتمند

، قرارگرفت. شاخ  يک حلبي ساز خرده پا  –بر اندام مردم مينداخت مورد حمله سيد طه  

ضد انقالب با حمله سيد طه شکست، ترسها فرو ريخت و قيام فراگير شد. اينک بوکان  

مغازهيکپارچه انقالبي  نشريات  با  برادرم  و  بود  نقش  اتش  انقالب  دماي  افزايش  در  اش 

هاي مردم بود و روزنامه و  چشمگيري داشت. در آن روزها تعداد محدودي راديو در خانه

 اصلي خبررساني را به عهده داشتند.   مجالت نقش 

روشن است که او خود به هيچوجه دررهبري قيام رلي نداشت و کسي هم دنبال نوجواني  

چون او براه نميافتاد. نقش او تنها توزيع نشريات انقالبي تهران در سطح شهر بوکان بود و  

مغازه امر خطير  اين  نيروهاي مردمي گبراي  اختيار  بست در  را در  اربابان  اش  بود.  ذاشته 

جائي که در آن مورد اهانت و تحقير قرار ميگرفتند     –مايل به عبور از کنار مغازه اش نبودند  

 و وادار به خريد نشريات طرفدار تقسيم اراضي ميشدند.  
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در يک کالم هردو زمينه طبقاتي و ناسيوناليستي براي قيام مردم آماده بود و بر بستر همين  

ش  بود که  و  آمادگي  سرعت  در  بوکان  و  نشست  به گل  ارضي دولت مصدق  رفرم  عار 

ها آشکارا ازديگر نقاط ايران جلو افتاد. آتش  وسعت قيام و ميزان راديکال بودن خواسته

 انقالب در شهر دامن گرفت و به روستاهاي اطراف کشيد.  

ل آن رفتند.  روستائيان مناطق شرقي و شمالي شهر پيام قيام را سريعتر گرفتند و به استقبا 

اي داشتند  حساب در اين مناطق با روستاهاي غرب و جنوب شهرکه بافت نيرومند عشيره

ودر تصرف روساي عشاير دهبکري بودند، تفاوت داشت. آنجا، هيبت خانها که مالکين  

گرچه همانها هم در قدمهاي    - تر ميکردشهر هم بودند کار مبارزه را بر روستائيان سخت

اي  بيگي(، بافت عشيره  اهللدر روستاهاي شرق بوکان )منطقه فيض  ٧٧وستند.بعدي به قيام پي

از مدتها پيش فرو پاشيده بود و رعايا با مالکين پيوند خوني نداشتند. رابطه آنها از رابطه   

را عريانتر و خواسته هاي  بهره امر تضادهاي طبقاتي  اين  و  نميرفت  فراتر  بهره ده  کش و 

 ميکرد. روستائيان راديکالتر 

عامل ديگري که کفه معادله را بنفع قيام سنگين ميکرد، وجود عنصر روشنگري در ميان  

فيض خوانين  از  بين    اهللبرخي  داوطلبانه  را  خود  امالک  آنها  از  يکي  حداقل  بود.  بيگي 

به دست دژخيمان رژيم    ١٣٢٥تن از آنان در زمستان سال    ٨روستائيان تقسيم کرده بود،  

بودن  شده  جمله  اعدام  از  ديگر  عوامل  بسياري  و  عوامل  اين  قيام،  فجر  در  اکنون  و  د 

داران قيام  اهلل بيگي را به طاليهمحروميتهاي ملي، کشاورزان و خوش نشينهاي منطقه فيض

 دهقاني تبديل ميکرد.

همراه کرد.   با خود  را  انبوه ستمکشان  و  رسيد  روستاها  ديگر  به  بزودي  قيام  لوکوموتيو 

بيشتر روستاهاي  روستاهاي  اما  بود.  شده  مهار  ترس  پيوستند.  ديو  کننده  قيام  مردم  به  ي 

 
 :  ەنگا   ٧٧

 رحمان محمديان، "بوکان در سدە بيستم، جلد اول در هردو متن کردي و فارسي؛  

 دکتر امير حسنپور، دو مقالە زير چاپ بە زبانهاي کردي و انگليسي؛ و  

 ٢٠٠٣، زمستان ٣٧شماره عمر عصري، "قيام دهقانان در منطقه مکريان"، مجله گزينگ چاپ سوئد، 
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باقي ماندند. مالکين از خانه  "گل"، "يکشوه"، "جامرد" و "تيکان تپه" در کانون اصلي قيام 

هايشان بيرون رانده شدند، امالک اربابان مصادره انقالبي شد و شوراهاي انقالب تشکيل  

ت فرارنيافتند دستگير و زنداني و در چند مورد محاکمه  گشت. برخي از مالکين که فرص

انقالبي شدند، اما دست قيام هرگز به خون کسي آلوده نگشت و انجام اين "وظيفه مقدس"  

 را ارتجاع در فرداي کودتا،  بعهده گرفت.

سقز،   مهاباد،  تا  ميرفت  و  ميرسيد  مجاور  شهرهاي  روستاهاي  در  مشابه  حرکات  از  خبر 

بزرگ دهقاني شوند و به هم زنجيران بوکاني   مياندوآب،  تکاب و شاهيندژ صحنه قيام 

بوکان   به  و مستغالت رهاکرده  قربانيان خود، امالک  انتقام  از ترس  بپيوندند. خانها  خود 

بوکان   بدل شد. منزل اربابان  اي  –سرازير شدند و  به قلعه ارتجاع هم  ن قلب تپنده انقالب 

شهر مأمن بهره کشان روستا بود. خانها با ارتجاعي ترين جناحهاي درون حاکميت نيم بند  

منطقه فرماندهان  از  برخي  و  ژاندرمري و همچنين سفارت  مصدق  و  شهرباني  ارتش،  اي 

خود را براي انتقام ضد انقالبي آماده  کشورهاي بيگانه در تماس آشکار و نهان بودند و  

روزي که به دليل ترديد مصدق در سرکوب ارتجاع وابسته، اشتباهات عمده    -ميکردند 

دودوزه ايران،  توده  آيتحزب  و  بازيهاي  نفوذ  صاحب  روحانيون  ديگر  و  کاشاني  اهلل 

 يد.   در بيست و هشتم مرداد همان سال فرا رس باالخره دخالت مستقيم قدرتهاي خارجي

مغازه روزنامه فروشي عمرسلطاني در روزها ي توفاني منتهي به کودتا، بازار گرمي داشت.  

روزنامه داغ  خبرهاي  که  بود  آنجا  الهوتي    ها از  اشعار  ميرسيد،  شهر  چهارگوشه  به 

بلند به گوش   کرمانشاهي، محمد علي افراشته، ابوتراب جلي و ديگر انقالبيون با صداي 

شاه شاهان موشي بود که به دست   ، د و کاريکاتور "چلنگر"  که در آنعابران خوانده ميش

آن،  ويترين  بر  بود،  شده  پرت  ايتاليا  به  و  آباد خارج  سوراخ سعد  از  انقالبيون  قدرتمند 

 بخشيد. نمادي از پيروزي قيام و شکست ارتجاع بود و به قلب مردم جرأت و حرکت مي

وتي و افراشته اشعاري ميسرود که خيلي زود و  عمر سلطاني در آن روزها به تقليد از اله

و   شد  نشود،  ميشد  نماند زيرا آنچه  باقي  آنها  از  اثري  شدند و  بدنبال کودتا طعمه آتش 

استقبال   ميان  در  شاه  رسيد،  ضدمردمي  انجامي  به  آن  بيگانه  حاميان  و  ارتجاع  کودتاي 
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يار مستقر و نيروهاي  ها و شعبان بي مخ ها به ايران بازگشت، حکومت نظامي بخت زاهدي

به تعقيب،    انقالبي آماج حمله شدند. در بوکان چماق به دستان مالکين در شهر و روستا 

، خانه   انداخته شد  براه  فرمايشي  پرداختند، تظاهرات  قياميان  اعدام  و  دستگيري، شکنجه 

سحرگاه  گ در  بهحاجي قاسم کريمي، برادرش حسين کريمي و علي ميره  -رهبران قيام 

به آتش کشيده، با خاک يکسان شدند. محمد رئوف خياط ، عبداهلل ايراني و   عيد قربان 

اي جان از دست چماقداران مسلح خانها بدر بردند و  ديگر عناصر انقالبي هر يک به گونه

شهرباني   اربابان يا در زندان  برنگشتند. ديگران دستگير، و در منازل  به شهر  ديگر هرگز 

 معدودي نيز کشته شدند. شکنجه شدند،

مزدوران اربابها در کوچه و خيابان شهر ميگشتند و شعار مستانه "زنده باد بر کله محمد رضا  

عليه مردم    ٧٨شاه" سرميدادند. و  بنفع رژيم کودتا  فرمايشي،  پسران مالکين در تظاهرات  

وستا برگشته،   ها حکومت ميکرد و خانهاي فراري به رسخنراني ميکردند. سايه ترس بر خانه

نيروهاي انقالبي را دستگير،  شکنجه و اخراج ميکردند. انبوه مظلومان به شهرهاي اطراف  

هاي آذربايجان را  سرازير و ارتش بيکاران که کاري در کردستان نمي يافت کوره پز خانه

 پر کرد. منطقه در وحشت غرق و آتش قيام به سرعت رو به خاموشي گذاشت. 

شکس از  پس  با حضور  برادرم  شهر  شهرباني  و در  بسياري ديگر، دستگير  مانند  قيام،  ت 

 ٧٩فرمانده کالنتري مورد هجوم يکي از مالکين قرار گرفت، آنگاه به زندان مهاباد اعزام شد. 

آزادي موقت و مشروط پس از چند ماهي فرا رسيد اما براي او آسايشي بهمراه نياورد. در  

تعقيب دادگاه نظامي باقي ماند و کابوس دادگاه  سال پس از کودتا، وفا تحت    ١٥مدت  

 
من که در آن هنگام  نوجوان کم سالي بودم، شاهد يورش وحشيانه چاقوکشان و چماقداران اربابان به خانه هاي مردم شهر     ٧٨

ها را شکستند و هر آنکه را خواستند، دستگير و به طويله مرداد بودم. آنها به کوچه ها ريختند، دروازه خانه  ٢٨در غروب روز  

 ربابها بردند. منزل ا

است، اشارات    خود نديدە  . زندەياد "محمد رئوف حافظ القرآن )رئوف مالحسن(" در خاطرات خود کە هنوز روي چاپ بە ٧٩

 زندان مهاباد و حضور برادرم در آنجا دارد.   زيادي بە دوران
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همه گاه بر روحش سنگيني ميکرد. هرساله به دادگاه نظامي اروميه احضارو تحت بازجوئي  

 دوباره قرار ميگرفت.  

اين تهديد هميشگي تأ ثير  او تحت  را در رفتن   زندگي  اينکه چاره  تا  بود  پاشيده  از هم 

به    ١٣٣٩سالي از زير تيغ تعقيب رها شود. او در سال    بلکه دو    داوطلبانه به سربازي يافت 

 سربازي رفت.  

وفا که تا آندم شاعري شناخته شده و نامي آشنا در شعر منطقه بود، در دوران سربازي به  

راديو را پادگان مهاباد دايرکرده    ٨٠خدمت در راديوي تازه تأسيس مهاباد فراخوانده شد.

به    را به عهده داشت. کار موقت دوبود او مسئوليت بخش شعر و ادب آن  ساله در راديو 

 همکاري بعدي وي با راديوي کردي کرمانشاه و روزنامه "کردستان" چاپ تهران انجاميد.

(، براي وفا سالهاي پرباري  ١٣٣٩و اعزام به خدمت سربازي )  ٣٢مرداد    ٢٨سالهاي ميان  

گشته بود، در اين سالها شعر  بودند. او که مجددا به شغل روزنامه فروشي و کتابفروشي بر 

معاصر ايران را به خوبي مطالعه کرد. من او را در خانه و مغازه مدام در حال مطالعه مي  

ديدم . اشعار نيما، شاملو، فروغ، نادرپور، فريدون توللي، نصرت رحماني و سيمين بهبهاني  

 همدم هميشگيش بودند.

که اشعارش روي    ٣٨عد آغاز شد واز سال  به ب   ٣٧همکاري او با مجالت ادبي تهران از سال  

چاپ بخود ديدند، کار او جديتر شد. روزانه ميخواند و مينوشت و ميرفت تا راه خود را  

 بيابد.  

شعر فارسي ايران در آن سالها درگير تقابل بين فرم عروضي و آزاد بود و هنوز سلطه شعر  

شهريار ر نمايندگاني چون  شعر کالسيک  بود.  نشده  اين عرصه  نو مسلم  ا داشت که در 

داراي اعتبار و شهرت فراواني بودند. شعر نيمائي از ديگر سو نامهاي بلند آوازه اي چون  

اخوان ثالث، سياوش کسرائي، هوشنگ ابتهاج و ديگران را داشت که تعهد اجتماعي را با  

 
براي نخستين    ١٣٢٤کردستان نمود کە در سال  را جانشين ايستگاه راديوئي جمهوري    .  در حقيقت، رژيم کودتا اين راديو ٨٠

بود. با اين تفاوت کە برنامەهاي راديوي جمهوري کردستان بە زبان کردي و راديوي ارتش شاه بە زبان فارسي   بار دائر شدە

 بود.   
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ايستادگي در   و  مبارزه  مفهوم  با  بودند ونامشان در ذهن جوانان  برابر  شعر درهم آميخته 

 سيستم سياسي حاکم همراه بود.

همزمان با رشد شعر نو نيمائي، جريان ديگري که شاملو آنرا نمايندگي ميکرد، طرفداران  

به پايمردي الهوتي کرمانشاهي آغاز  کە  خود را در ميان جوانان داشت، شعر سفيد اروپائي  

شاملو جاي پائي در شعر  و در برخي از اشعار نيما ادامه يافته بود، با کارهاي موفق احمد  

 فارسي پيدا کرده بود. 

در نضج شعر نو و پذيرش آن از سوي نسل جوان، رويدادهاي سياسي بويژه کودتاي ضد  

ها مشخص و  مرداد نقش تعيين کننده داشتند. درسالهاي متعاقب کودتا، جبهه  ٢٨مردمي  

کي، معناي صريح  اي که حضور در يسنگرهاي سياسي به نحو آشکاري متمايز بودند بگونه

ضديت با ديگري را در بر داشت. اين جبهه بندي سياسي در هنر و بويژه شعر هم مصداق  

 يافت.مي

در ذهن بسياري از جوانان هواداري از شعر نو، جانبداري از تفکر ترقيخواه، مبارز و انقالبي  

گرچه در بسياري از موارد ناعادالنه، اما هواداري از ارتجاع    - و طرفداري از شعر کالسيک

گرا تلقي ميشد. بندرت افراد و عناصر مترقي را ميشد  حاکم و همسنگري با نيروهاي واپس 

در انتخاب بين شعر نو و کالسيک ترديدي در جانبداري از شعر نو به خود راه  يافت که  

 دهند.  

بود.   نو  شعر  پيشگامان  اجتماعي  جايگاه  صريح،  موضعگيري  اين  ازعوامل  يکي  شايد 

زاده و ازمدافعان جنبش  اين مبدعان شعر نو فارسي، هردو روستا  -الهوتي کرمانشاهي و نيما

بسياري از شاگردان و پيروان آنان هم     ٨١"بهشت" داشتند.  چپ بودند که دل در گرو آن

 در مقطعي از حيات هنري خود  از فعاالن ياحداقل هواداران اين جنبش بودند.

، خيلي زود به شعر نو روي آورد.  ٨٢وفا که کار شاعري رابا شعر کالسيک آغاز کرده بود 

هائي در شعر سفيد انجاميد ولي  بهنو خواهي در کارهاي اوبا چهارپاره نيمائي آغاز و به تجر

 
 نيمايوشيج  همسايە" کشتگاهم خشک آمد/ در جوار کشت "   ٨١
 . نگا: بخش پاياني همين چاپ ٢٠٠١، مارچ ٣٢وفا، شماره مصاحبه روزنامه کردي "پيام" چاپ لندن با    ٨٢
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هاي اوليه خود در شعرغيرموزون  تا پايان به "وزن" در شعر وفادار ماند و در ادامه کار، تجربه

 را دنبال نکرد.  

با يک نگاه به تاريخ سرايش اشعار در مجموعه "سرود پرستو" به آساني ميتوان دريافت که  

متداول روز را به خدمت ميگرفت. اوفرزند    گري دهه سي، همه فرمهاياو در مقطع تجربه

زمان خويشتن بود و نبض شعرش با تحوالت شعر فارسي ميزد. اشعار اين دوره او آئينه باال  

ساله، تاريخ يکهزار    ٢١نماي مقطعي از تاريخ شعر فارسي هستند که طي آن شعر نودر زماني

زد  ورق  را  عروضي  شعر  باز  ٨٣ساله  دوره  ناراضيان  را  آنچه  انجام  و  به  نتوانستند  گشت 

 برسانند، ميسر کرد. 

گرائي برخي در اين دوره شعر کالسيک،  شعر نو نيمائي و شعر سفيد اروپائي عليرغم افراط

آميزي، داشتند. شعر  کم و بيش مسالمت  -کار، شانه به شانه هم، همزيستياز جوانان تازه

 فرد ارائه ميکند:  آن سالهاي وفا نمونه خوب اين همزيستي را در کارهاي يک 

 

 غزل در قالب کالسيک: 

 کاش ما هم در جهان عشق، ياري داشتيم                 

 کاش ما هم اختر شبهاي تاري داشتيم                 

 کاش عشق روي ياري در دل ما خانه داشت                 

 بر در اين خانه ما هم رهگذاري داشتيم...                 
 شعر "حسرت"                                                              

 چهارپاره نيمائي  

 صدا آهسته کردم آه 'پرشنگ'!                

 
اگر بتوان از کارهاي سترگ الهوتي کرمانشاهي در زمينه تحول شعر کالسيک فارسي به شعر نو چشم پوشيد )کاري که     ٨٣

اي گرفت )فرضيه  ١٣١١متأسفانه در ايران شيوه معتاد شده است(، و اگر بشود نقطه آغاز شعر نو را سال چاپ افسانه نيما در 

ساله   ٢١را مقطع پيروزي کامل شعر نو در يک جدال    ١٣٣٢مرداد  ٢٨که بر کرسي قبول نشسته است(، آنگاه شايد بتوان   

 تصور کرد. 
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 شنيدم عهد و پيمانت شکستي                

 شنيدم از من آشفته خاطر                

 گسستي رشته الفت، گسستي                
 شعر "دروغ"                                                                

 شعر سفيد:            

 در نيمروزي داغ          

 بيدي نشسته بود زير سايه              

 پرنده نگاهش            

 در افق دور دست سرگردان بود             

 پهلويش نشستم            

 اعتنائي نکرد......             

 " شعر "ماجراي نيمروز                                                       

شمسي است!   ١٣٣٨تاريخ سرايش هرسه قطعه، سال   

 

من و با شناختي که از روحيه وي داشتم، وفا بيشترين تأثيرات را بعد از نيما، نه از  به باور  

بهبهاني فروغ، سيمين  پور،  نادر  از  بلکه  اخوان،  از  نه  مشيریشاملو،  فريدون  نصرت    ،  و 

 رحماني داشت. 

او در اين سالها با برخي از چهره هاي شعر معاصر فارسي مراوده و مکاتبه ميکرد، از آنجمله  

رابطه گرم و    - بود نصرت رحماني. ولي پايدارترين دوستي را با سعيد سلطانپور بنياد نهاد

دوستانه اي که تا هنگام مرگ او ادامه يافت و خاطره اين دوستي پر بار براي هميشه در  

 ذهن او عزيز ماند. 

مکان  يابي به محافل ادبي و روشنفکري تهران همراهي کرد، ااو را در راهسلطانپور  سعيد  

چاپ مجموعه شعري "سرود پرستو" را برايش فراهم نمود و بمنظور ديدارش چند بار به  

 راه يافتند.   اوبوکان آمد. از راه همين آشنائي بود که نامهاي کردستان و بوکان به شعر 
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گفتم که وفا در سالهاي پيش از سربازي بار ديگر به شغل روزنامه فروشي برگشت و بعدها  

کتابفروش شد. مغازه کتابفروشي او در بوکان مرکز توجه روشنفکران شهر و دانشجويان  

به بحث   به مغازه او ميامدند و  کرد شهرهاي تبريز و تهران بود که در مسافرت به بوکان 

نشستند. مضمون گفتگوها، بهطور طبيعي، آن نبود که در مقطع قيام سالهاي  هاي ادبي مي

 بتها بيشتر بر محور شعر و ادب دور ميزد.بود، بلکه صح  ٣٢و  ٣١

زاده  من بارها زنده يادان حقيقي، امامي )ئاوات(، افخمي، وجدي قزلجي، سواره ايلخاني

ادبي شهر    -هاي سياسيترين چهره)پ. اهورا( و علي حسنياني )هاوار( را که از سرشناس

 ادبي با همديگر بودند.  و منطقه بودند در مغازه برادرم ميديدم که درگير گفتگوي عمدتا

اشعار وفا در آن سالها بيانگر تعهد اجتماعي او و اعتقادش به نيروي مردم است گرچه اين  

 موضع در پوششي از آراستگي کالم بيان شده است تا از چشم سانسورچيان دور بماند: 

 

 به آه دختران آرزومند                     

 به درد مادران پير و بيمار                    

 به اشک کودکان پاک و معصوم                     

 به سوز قلبهاي داغ و تبدار                     

 

 که ديگر از جفاي ماهرويان                  

 لدارزناز و سينه و بازوي د                 

 ريز ساقي مست ز چشم فتنه                 

 سخن کوتاه ميسازم به يکبار                    

  

 ز دل رانم نياز بوسه گرم                  

 مي و معشوق از دفتر زدايم                  

 بجاي صحبت جانان، کتابي                  
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 ٨٤يم ز درد و رنج انسانها سرا                 

 يا: 

 او مرد ..........                 

 دلقک نبود، انسان بود، انسان                  

 انساني که                 

 بخاطر احساسش                 

 بر گورآرزوهاي تير باران شده اش                  

 اشک ريخت                 

 بخاطر شعر نو، نسل نو                  

 بخاطر شکوفه هاي يخ بسته اميد                  

 ٨٥از سياهي شب نهراسيد و پيش رفت                 

 

نشانه  با  او در کليت خويش "عاشقانه" و شخصي،  اشعار  از يک عشق  اما  هاي صريحي 

   باقی ماندند.شکست خورده ايام نوجواني 

ويژگي ديگر اشعار وفا "صراحت" و کالم غير سمبوليک او است. شعرها ساده، روشن، و  

در قياس با کالم بسياري از شاعران آن دوره از تاريخ ايران، بسيار شفافند. اين شفافيت اگر  

که کرد، و اگر توان آنرا داشت    - خواننده کمک کندگيري او با  ميتوانست به کار رابطه

که کرد، در شرايط سخت استبداد حاکم، مانع    -هاي مردم را به خود جذب کند که توده

از بيان انديشه دروني شاعر بود. شاعران تنها ميتوانستند 'انديشه هاي مجاز' و'تأييد شده' را  

 يا در الک سمبوليسم فرو بروند. بروز دهند 

 
 شعر "سرودي در دل شب"    ٨٤
 آغازي بر مجموعه "سرود پرستو"    ٨٥
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آن سالها، شمشير دادگاه نظامي را هنوز باالي سر داشت و کمترين 'اشتباه محاسبه'   وفا در

پذيرائي سال   به زندان آماده  را  او  از سال  ٣٢ميتوانست  او که  و  تشکيل    ١٣٤١برگرداند 

بود، بيش از پيش از  مسئوليت اداره زندگي کسان ديگري را نيز عهده  ،خانواده داده دار 

مي دوري  سرنوشتي  چراي  چنان  و  چون  بي  سلطه  دوران  در  اشعارش  صريح  زبان  کرد. 

ساواک بر منطقه کردستان نميتوانست جز محور عشق، دور مدار ديگري بچرخد، گرچه  

باشد، عشق  عشق 'عرض' بدرون شعر وفا خزيده  يا به خواست کسي  نبودکه زير فشار  ي 

کالم  به  که  است  عشق  حضور  و  بود  او  شعر  اصلي  مضمون  و  ذاتي  جالل    گوهر  او 

 بخشيد: مي

 

 دور آنجا که چشمه خورشيد        

 نور ريزد به دامان صحرا         

 دور آنجا که خنده مهتاب        

 مي چکد نرم نرم بر دريا        

 

 اندر آنجا، در آن شکفته ديار       

 در جهان فروغ و زيبائي        

 بر لبت بوسه ميزنم از شوق        

 ٨٦ائي! اي گل آتشين صحر     

 و: 

 در کنارم نشست با گرمي        

 ناشناسي که مست و زيبا بود        

 ناشناسي که آشنا مي جست        

 
 شعر" گل آتشين"    ٨٦
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 نازنيني که بس فريبا بود        

            

 روي تختي که خوابگاهم بود        

 سر در آغوش هم فرو برديم        

 هردو مست، هر دواز جهان غافل        

 ٨٧زو برديم لذت عشق و آر       

 

آفريد، هرگز وي را را از اما 'عشق'، اکسيري که او را زنده نگاه ميداشت و در او شعر  مي

و   بازي  بند  اجازه  او  به  شفافش  کالم  که  ميديد  وقتي  او  نداشت.  دور  اجتماعي  تعهد 

نهانکاري نميدهد، در مجموعه 'سرود پرستو' گفتني هاي خود را به شيوه اي نامستقيم و با  

قيد 'حماسه انتخابي' در گوش خواننده ميخواند. کالمي که از آن او نبود و دستگاه جهنمي  

 ساواک نميتوانست او را از بابت آن مسئول بداند: 

 "اينک تو 

 اي شاعر! 

 نه، اي قاضي زمان! 

 اي نغمه پرداز بزرگ 

 واي افسانه سراي کهن! 

 قالب محدود انديشه هايت را

 در هم شکن 

 و با اشعارت 

 ادرستي ها و شکنجه ها از ن 

 سخن بميان آر! 

 
 شعر "گناه"   ٨٧
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 بدان که 

 اطفال بي پناه کوچه ها 

 زنان رختشوي خانه ها 

 اي قاضي زمان،

 ٨٨درد ميکشند..." 

 

 از نظر فرم، اشعار اين دوره از کار شاعري وفا عمدتا "چهار پاره"هاي نيمائي هستند:                        

 اميدم را همه افسانه خوانند    

 مرا رسوا، مرا ديوانه خوانند           

 تمام آشناهايم خدايا          

 ٨٩مرا از خويشتن بيگانه خوانند          

 يا: 

 سفره حاضر، جام مي آماده است 

 تشنه ام، جام مرا لبريز کن  

 دوزخ و قيد و گناه افسانه است 

   ٩٠ديدگانت را نياز آميز کن! 

 

شعر 'بعد نيمائي' ايران را دارند: گاهي موزون و  برخي ديگر از اشعار او،  ويژگيهاي کامل 

 گاه مقفي، اما پيوسته در قالبهاي شکسته: 

 

 
کالنتري، يا حتي سعيد  مان من بايد کارو دردريان، پرويز متأسفانه نتوانستم سراينده قطعه را بشناسم. بە گآغاز سرود پرستو؛    ٨٨

 سلطانپور باشد کە خود، کتاب وفا را زير چاپ برد؟ 
 شعر" بيگانه"   ٨٩
 شعر "تمنا"    ٩٠
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 دگر از من چه ميخواهي؟ 

 چه ميگوئي؟                        

 چه ميجوئي؟                                

 زچشماني که غير از اشک نوميدي نمي ريزد،

 خيزد،ز چشماني که از عمقش نواي رنج مي 

  ٩١چه ميخواهي؟                                        

 يا: 

 نگاه کن. ... آنجا

 آن دوردستها 

 هاي سبز آن شاخه

 آن دشت با صفا 

 آنجا که عشق هست و صفا هست ونغمه هست 

 آنجا نگاه کن 

 آن چشمه سارها 

 آن الله هاي سرخ 

 آن آبشارها  

 ٩٢آنجا که درد نيست، ريا نيست، رنج نيست...

 

وفا اينک با عشق خلوت کرده و از قيد تعلقات رسته، ميرفت تا در حرم عشق احرام کند  

از خلوت   را  او  بزرگ  زلزله  بنشيند که يک حرکت، يک  معتکف  براي هميشه  و شايد 

تنهائي به ميان انبوه مردم پرتاب کرد. او که از ترس مالکان، ساواک و دادگاه نظامي سر  

 الم اصالحات ارضي شاه به صحنه برگشت.به درون برده بود، با اع

 
 شعر "چه ميخواهي؟"   ٩١
 شعر "دوردست"    ٩٢
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خلع يد از مالکين و تقسيم اراضي براي بسياري از مردم و احزاب سياسي چيزي بيش از  

بيشتر   استحکام هرچه  شاه و  بقاي رژيم  براي  باال، حرکتي  از  يک رفرم سطحي، تحولي 

نفوذ سرمايه داري غرب در ايران نبود، ولي براي وفا مضمون ديگري هم داشت: قدرت  

روا ودشمنان ديرينه او و مردم، در نتيجه اين اصالحات،  اين خدايان فرمان   - مالکين محلي

هاي 'خاکي' بدل شده بودند و اين، دستاوردي بزرگ براي مردم منطقه  خلع يد و به آدم

 بود که به آساني نميشد فراموش يا انکار کرد.  

شد   اول روزنامه کيهان چاپ  بوکان در صفحه  اراضي مالکين  روزي که آگهي تقسيم 

ناباورانه  بيگمان يکي   براي او و پدرم بود آنها را ميديدم که  نشدني  از روزهاي فراموش 

 آگهي را ميخواندند و محتاطانه، کار'سترگ' دولت را در اين رابطه تأييد ميکردند.  

اين وضع روحي سريعا در اشعار وفا منعکس شد ولي اين کار 'محلي' يعني تقسيم اراضي  

'بوکان  زبان  يک  به  'بوکان'  با  مالکين  را  خود  شادي  ميخواست  او  داشت.  نياز  هم  ي' 

همشهريان و همدردان خود قسمت کند. مخاطب اينبار او نه نخبگان و روشنفکران عصا  

با آنان بايد به زباني خودي ترسخن   قورت داده، که توده رنجديده شهرو روستا بودند و 

 ميگفت.

مدت کار در راديوي مهاباد مجذوب شعر  او که در اثر آشنائي با 'حسنياني' و 'سواره' و در 

کردي شده بود، در اين زمينه ترديدي به خود راه نداد و تأييد خود را از اصالحات ارضي 

 در قالب زبان کردي بيان کرد: 

    

 دهقانان به پيش!  " اي     

  ٩٣جهان به وجود شما متکي است..."          

 
 دنيا به تو وه بەنده....." "بو پيشەوه جووت بەنده!          ٩٣
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و در بسياري از روستاها به نشيد مبارزه    شعر، چندين بار از راديوي کردي کرمانشاه پخش 

 عليه مالکين تبديل شد. وفا با اين شعر  سر فرازانه به ساحه شعر کردي قدم نهاده بود.  

ولي از خلوت عشق به مأل پرآشوب جامعه قدم نهادن، براي او مشکالت زيادي به همراه  

ستا، تيغ دودمي بود  کشان روداشت: تأييد اصالحات و ستايش حرکت دهقانان عليه بهره

که ميتوانست تأييد رژيم و بويژه شخص محمد رضاه شاه را معني بدهد و گوينده آن در  

بعنوان مجيزگوي رژيمي تلقي    -نظر منتقدين اصالحات  يعني احزاب سياسي اپوزيسيون 

 اش بر خاسته بود.شود که در گذشته به مبارزه

آن برهه از تاريخ ايران و کردستان، چنانچه  در ارزيابي موضع وفا و ديگر شاعران بوکان در  

اجتماعي جبهه    - ويژگيهاي  به  يکباره  آنان  همه  باشد  غايب  محاسبات  از  منطقه  سياسي 

با واقعيت سازگار نيست. نه عباس حقيقي،   -طرفداران رژيم مي غلطند حسابي که هرگز 

ييد اصالحات ارضي  نوعي در تأ هنه وفا ، نه ابراهيم افخمي و نه محمد نوري که هر يک ب

اند، هيچکدام مزدور و مجيزگوي  و محدود شدن اختيار اربابان، شعر سروده يا سخن گفته

کشي و بيدادگري مالکان ميگفتند  رژيم نبودند. آنان سخن از حق، عدالت و ضديت با بهره

 گوي دولتي نبودند که تا بن استخوان دشمن ميداشتند.و خوشامد

بعد از   به زبان کردي سروده شده  " وفا"   ١٣٤١شعر سالهاي  اند. رويکرد او به شعر  عمدتا 

کردي، چرخشي جدي و ماندگار بود. فرم اشعار کردي او همان فرم اشعار فارسي يعني  

با اين تفاوت که اشعار هجائي و   يا اشعار موزون و غير مقفي است،  چهار پاره نيمائي و 

اوزان فولکوريک   شعر  مطنطن  از  اما ردپاي زيادي  به آنها اضافه شدهاست،  کردي هم 

اي کرد 'گوران' ارادت  سفيد در ميان آنها ديده نميشود. وفا که از همان ابتدا به شاعرافسانه

 شيو' هم تأثير پذيرفت.س' و 'عبداهلل پهميورزيد، ديرتر 'شيرکو بيکه

بسوي شعر کردي کشاند، روزن  امه "کردستان" چاپ تهران  عامل مهم ديگري که وفا را 

بود. روزنامه در جهت سياست هاي رژيم کودتا و با اشاره مستقيم ساواک در تهران منتشر  

ميشد و هدف از انتشار آن جذب نيروهاي کرد در خارج از مرزهاي ايران بويژه انقالبيون  

 " برهبري زنده ياد مصطفي بارزاني بود.  ١٩٦٢کرد عراق و قيام کنندگان "ايلول 
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نشريه   تنها  بمثابه  آن،  سياسي  غير  و  ادبي  بويژه صفحات  روزنامه کردستان  هر حال،  در 

شاعر   حتي  و  کرد  پيدا  زيادي  خوانندگان  کرد  روشنفکران  ميان  در  ايران،  زبان  کردي 

زاده، فاتح شيخ االسالمي وعلي حسنياني  بزرگ هيمن و افراد متعهدي چون سواره ايلخاني

 ه  روزنامه ميدادند.                               آثار خود را براي چاپ ب

وفا هم از قافله عقب نماند و اشعارش در شماره هاي آن  به چاپ رسيد. انعکاس انتشار  

 اشعار کردي، براي او که رهرو جديد اين راه بود، تشويق آميز بود. 

بود و اندک اندک ميرفت تا يکسره شعر ف ارسي را کنار  او ديگر تنفسگاه مطمئني يافته 

بگذارد و اشعار کرديش را ببيند که از راديو کرمانشاه پخش، در روزنامه کردستان چاپ  

 و در جلسات شعرخواني دکلمه ميشوند. 

مجموعه "سرود   ١٣٤٢اما رابطه او با شعر فارسي هنوز بطور کامل قطع نشده بود. او درسال

با استقبال فراوان روبرو شد و تنها    پرستو" را به چاپ رساند انتشار سرود پرستو در منطقه 

  ٩٤نسخه آن بفروش رفت.  ٢٠٠در بوکان 

، جايزه اول را به خود اختصاص  يک سال بعد در مسابقه شعري بخش فارسي راديو "دهلي"

داد. او را براي دريافت جايزه به هندوستان دعوت کردند ولي او که هنوز بيش از يکبار به  

هندوستان در تهران    وت دهلي را رد کرد. مراسمي در سفارتتهران هم سفر نکرده بود، دع

همراه   به  وجايزه  وقت    ۵برگزار  وزير  نخست  نهرو  جواهرلعل  شده  امضا  کتاب  جلد 

 وزير آموزش و پرورش وقت ايران بوي اهدا شد.  - هندوستان توسط دکتر صديق اعلم

. او که ازدواج  تحول ديگري در زندگي وفا صورت گرفت  ١٣٤٣و    ١٣٤٢در مقطع سالهاي  

کتاب   مغازه  بود،  خانواده  اداره  کارو  درگير  بشدت  بود،  شده  فرزنداني  صاحب  کرده 

محروميت   و  فقر  از  ديگر  بعد،  اندکي  کرد.  تبديل  خانگي  لوازم  فروشگاه  به  فروشيش 

 
نسخه و روزنامە اطالعات    ۲۰نمايندگي پخش آنرا داشت روزانه  وفاتيراژ روزنامه کيهان در بوکان که خود در آن سالها،    ٩٤

 نسخه بود.  ۱۵
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بود نمانده  باقي  اثري  گذشته  شعر   -اقتصادي  به  پرداختن  از  را  او  تجاري،  فعاليت 

ر آن سالها و براي هميشه طرفدار محرومان و عنصري وفادار به عدالت  بازميداشت. اما او د

 اجتماعي باقي ماند و هرگز فريب زرق و برق زندگي را نخورد.

در آن سالها، من همراه با بسياري از معلمان کردستان به دستور وزارت آموزش و پرورش  

استان مرکزي تبعيد  خانم فرخ روي پارسا معاون وقت وزارتخانه، به شهرهاي    ی و امضا

شديم. اين تبعيد بي معنا بر روحيه خانواده ما تأثيرات عميقي نهاد. پدرم بيمار شد وهرگز  

با رژيم   باره  برادرم ديگر  برنخاست، زندگي خواهرهايم دچار مشکل شد و  بستر آن  از 

 چپ افتاد.

هنگا   و  تهران  به  مسافرتهايش  در  اما  نميداد،  اجازه  او  شغلي  موقعيت  من  گرچه  مي که 

ادبيات   دانشکده  تهران  دانشجوي  ميزد، کتاب  دانشگاە  روشنفکري سر  محافل  به  بودم، 

 ميخريد، فيلم ميديد و حتي پنهاني با من به انجمن فرهنگي ايران و شوروي ميامد.  

به دنبال دستگيري من در سال   يکبار ديگر دچار مشکل شد و کابوس    ١٣٥١او ديرتر و 

نظامي که   بازگشت. من در  دادگاه  نو  از  بود،  برداشته  از سرش  بود دست  تازه دو سالي 

هاي سياسي دستگير شدم که آنها را در زير زمين خانه  پيوند با مطالعه و انتقال انبوهي جزوه

برادرم چال کرده بودم، تنها او و مادرم از محل اختفاي جزوه ها اطالع داشتند. برادرم پس  

امنجزوهاز دريافت خبر دستگيري من   به محل  را  و هنگامي که  ها  بود  انتقال داده  تري 

جزوه کشف  براي  من  اعتراف  دراثر  ساواک  خالي  مأموران  دست  ريخته  او  خانه  به  ها 

برگشته بودند، او مستقيما در معرض اتهام همکاري با من قرار گرفت. داستان آن روزهاي  

بس بود، داستان رنج  تاريک و اندوهبار که برادرم را از پا انداخته در  بيماري خوابانده  تر 

اي از بزرگ و کوچک بردند و من بار مسئوليت آنرا براي هميشه  عظيمي است که خانواده

 .  خواهم کشيدبر دوش خود 

مأموران ساواک تا هنگام آزادي من از زندان، دست از سر او برنداشتند و با مناسبت و بي  

امر بشدت رنج مي برد و در روز اول آزاديم، مسأله   اش ميرفتند. او از اينمناسبت به مغازه

کاري که   - اي براي طرد مزدوران از مغازه اش بيابيمرا با من در ميان گذاشت تا راه چاره
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ها را از من گرفته،  آسان هم نبود، چه او در حقيقت هم پرونده من و کسي بود که جزوه

 تقل کرده بود.  خوانده، و پس از دستگيري من به محل امن ديگري من

 توانست حل کند. ٥٧قيام بهمن مشکل ما را تنها 

با اوج گرفتن قيام توده  ١٣٥٧سال    قيام بهمنهاي منتهي به  او در ماه  هاي مردم، نيروي  و 

کاري که ميتوانست به قيمت   -  ٩٥تازه اي يافت و درخفا با نيروهاي انقالبي همکاري کرد 

 آغوش باز به استقبال انقالب رفت.آزادي و حتي جانش تمام شود. او با 

کمتر به شعر ميپرداخت و کار و فعاليت تجاري اورا    ١٣٥٧تا    ١٣٥٠وفا، که در سالهاي بين  

از پرداختن به کار هنري باز ميداشت، به فاصله کمي پس از انقالب، بار ديگر به آغوش  

ديگرشعر فارسي را  دلدار شعر بازگشت و کالم او از نو بوي خوش عشق گرفت. او که  

بکلي کنار نهاده به کردي شعر ميگفت اشعارش را براي چاپ به روزنامه ومجالت "سروه"  

هاباد" چاپ مهاباد مي سپرد. در اين دوره، عليرغم  ر" چاپ سنندج و "مهچاپ اروميه، "ئاويه

سنگيني بار معيشت و مشکالت مالي ديگر، از عروس شعر کنار نگرفت و تا هنگامي که  

بدنبال عمل جراحي قلب در بستر يک بيماري جانکاه افتاد، از سرودن باز    ١٣٨٣ر سال  د

 نايستاد. 

در اشعار ساليان اخير خود، وفا انساني متواضع، مهربان و از همه مهمتر، عاشق است. گذر  

اند او را از اکسير عشق دور بدارند،  عمر، پيري، بيماري و مشکالت جدي زندگي نتوانسته

او در برابر فشارهاي زندگي، توقع دوستان و طعنه نادوستان طاقت نياورد، انسان    ولي جسم

فرهيخته و شجاعي که در برابر ارزشهاي غير انساني و نيروهاي اهريمني شجاعانه قد علم  

کرده بود، در بستر بيماري افتاد، امکان تکلم و ارتباط گيري با اطرافيان را از دست داد. در  

 اند، کسي نميداند. انديشه او گذشته و چه شعرهائي سروده شدهاين مدت چه در 

 
 www.bokan.de بۆکان'-'ڕۆژهەاڵتابراهيم فرشي، "انقالب خاموش" سايت اينترنتي   ٩٥
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صبح    ٧اين زبان رساي عشق و اين دوستدار آزادي و عدالت، ساعت    -در پايان راه، وفا  

سالگي در منزل خود در بوکان   ٦٦( در سن  ٢٢/١١/٢٠٠٥)  ١٣٨٤روز سه شنبه اول آذر ماه  

 اهش به خاک سپرده شد. با زندگي و با فرشته شعر بدرود گفت و در زادگ

من بخشي از اين ياداشتها را در دوره  بيماري برادرم و بدون اطالع او نوشتم. او در همه  

منش باقي ماند، مناعت طبع از دست نداد و هرگز از من که در راديو و تلويزيون  عمر بزرگ

ارز و  او  باره  در  سطري  نخواست  بودم  سرگرم  ادبي  نقد  به  کردي  هاي  روزنامه  ش  و 

 ام. اشعارش بنويسم يا بگويم. او عزت نفسي داشت که در کمتر کسي ديده

اي را که سالها پيش بايد بعهده  اينک که من هم به پايان راه نزديک ميشوم، خواستم وظيفه

شناختم و به زير و بم  ميگرفتم، گرچه نارسا، انجام دهم. من اين جان شيفته را به خوبي مي

ام سخني نادرست بگويم، حقي را ناحق  و در اين سطور، نخواستهروح نازنينش آشنا بودم 

و باطلي را حق کنم يا تصويري غلط از او و کارهايش بدست بدهم. آنان که از نزديک  

 ام.  وفا را ميشناسند ميدانند، که من در ترسيم شخصيت اوخطا نرفته

ن چنين نباشند، باشد که او  نسل ما با وفا نامهربان و در مواردي بيرحم بود. باشد که آيندگا

 جاي واقعي خود را در تاريخ شعر ايران و کردستان بيابد. 

 دکتر شفيعي کدکني در مورد او گفته است: 

فارسي   نو  شعر  فارس در حوزه  غير  شاعر  بمثابه يک  است که  امروز  توانمند  شاعر  "وفا 

  ٩٦بخوبي درخشيده است" 

 

 يادش جاودانه باد 

 ( ١٣٩٥)بازبيني شده در تابستان سال  ١٣٨٤پائيز سال 

 

 
                            ۱38۴، مرداد ماه ۵3هاباد"، شماره ەمجله "م   ٩٦



  



  
 

 

امين  تقريظی بر ترجمە کردی چند غزل حافظ از سوی مرحوم 
 موتابچی 

 

چندان دور، طالب کرد آموزش خودرا  نه  ياتهست. در گذشين  نهگايکردزبانان ب  يبرا  يادب فارس

ش  يکردند؛ در "مشاعرە"ها، کە پيآغاز م يدر حجرە و مساجد کردستان با گلستان و بوستان سعد

کردستان   يمردم در شبها  يعاد  يهاياز سرگرم  يکيون،  يزياديو و تلوڕدا شدن سر و کلە  ياز پ

اشعار کرديبود، طرف از ذکر  بودند هرگاه  فارس  ين آزاد  پنج يب  يدربمانند، شعر  اورند. دستکم 

  يچە بصورت کتاب و چە بە شکل پاورق  يزبان کرد   ياصل   جهام در هردو لهيات خياز رباع  مهترج

  ي، حتي، گلستان سعديفردوس  مهاز شاهنا  ي، بخش مهميها منتشر شدەاست؛ خمسە نظاممهروزنا

 يمتأخر و معاصر فارس  يبرگرداندە شدەاند؛ اشعار شعرا  ي، بەکردنهلە و دميچون کل  ينيمتون سنگ

و    ير يدون مشي، فريما، شاملو، فروغ، سهراب سپهري، ني، ابوتراب جليکرمانشاه  يمانند الهوت

شناخيرباع  يحت کمتر  قدستهات  ترج  ينخع  يشدە  راه  آشنا  يها مهاز  مطمئن،  گوش    ياکثرا 

 مختلف کردستان است.   يشعردوستان کرد در بخشها

ست دگر! در ي حافظ، مقولەا  يعن ي  يات، سرشاخ شدن با اعجوبە شعر فارسين واقعيرغم اياما عل

ش در  ي، کم و بتهخيس، با اشعار شاعران کرد درهم آمين و تخم ي، شعر حافظ از راه تضمتهگذش

بود،    تهافي، نمود  يو افخم  يتا هەژار و امام  ي، سالم و محويکرد، از نال  يشعر دەها تن از شعرا

ستم استاد مسلم ينکە در اواخر سدە بيد. تا اي بنما  يوان ويکامل د  مهاقدام بە ترج  يآنکە کس  يب

کرد حق  يشعر  دي(  ١٩٦٦  -١٩٠٢)  يقيعباس  از  منتخب  غزل  موفقيکصد  با  را  حافظ   ي تيوان 

نگار متشخص کرد، مهر روزناياخ  ينمود و بە دنبال او، در سالها  مهترج  ير بە زبان کرديچشمگ

 مهو ابتدا در فصلنا  مهترج  يگريپس از د  يکيحافظ را    ياز غزلها  ياريرە، شمار بسيمان چيسل

،  مهآةرا بعهدە داست منتشر و پس از توقف چاپ فصلنا  يرينگ" چاپ سوئد، کە خود سردبي"گز

د تاکنون  يدارد و با  مه تاکنون هم ادا  نهکە خوشبختا .٩٧داد  مه بە همان نام اداخود    يتنرنتيت ايدر سا

 
97     www.gzing.org 
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سندە ينو يناصر حسام يالديم ٢٠٠٩وان شاعر را شامل شدەباشد. در آغاز سال ياز د يبخش مهم

کردنمو سرشناس  مترجم  ترج  يانهو  از  تارنما  مهموفق  در  را  حافظ  بنام    ياشعار  خود 

تواند ين امر ميافت و ايز انعکاس  ين   ٩٩کانۆب-اتڵژهەڕۆت  يمنتشر نمود، کە در سا٩٨شارستان

 حافظ و شعر او قائلند. يباشد کە جوانان کرد برا يتينشانگر اهم

،  ين موتابچيکردستان توسط استاد ام يحافظ بە محافل ادب يمعرف ينه ن زميگر در ايد دياقدام جد

  ي ات فارسيزبان و ادب  يدکترا  ياستاد موتابچ از کردان جنوب کردستان )عراق( بعمل آمدەاست.  

،  يچون فروزانفر، صفا، خانلر  يد ياز دانشگاه تهران با استفادە از محضر اسات  ١٩٧٠را در سال  

است يان دراز ريافت نمودە ساليرە دري، مقدم و غي، فرەوشيد ي، شهيانين بيريا، شيمحجوب، ک

ت" يرا در دانشگاه "آل ب   ياسالم  ياست شعبە زبانهايرا در دانشگاه بغداد و ر  يات فارسيبخش ادب

 کشور اردن عهدەدار بودەاست. 

ا  يمجموعەا رنج طوالنيکە  حاصل  است  شما  دسترس  در  زم  ينک  در  اشعار  يتضم  ينه استاد  ن 

نم و از  يشان را ببيچاپ کار اش از  يام کە متن پته است و من بخت آنرا داش  يحافظ بە زبان کرد

ر، حاصل کار  يادعا و سربز  يب نه ان استاد در شگفت بمانم کە چگويپا  يعظمت روح و تواضع ب

م  يکنند، اظهار نظر و انتقادهاين کار را دارم، عرضە مين بضاعت ايکە کمتر  -يخودرا بە چون من

 کنند.يم يرا عمل يرند و نظرات اصالحيپذيرا با سعە صدر م

را تنها از    يکە ادب فارس  يکس  يحافظ، برا- يشعر فارس  ياينها، درافتادن با نهنگ دريا  مه با ه

 يد کار آسانياست، نباتهداش يکوتاه  يران زندگيا يفکر ي، در فضاتهک آموخيآکادم يراهها

 ن نبودەاست. يقت هم چنيباشد و در حق

،  يدلها و احساسات دو گروه انسانک شدن  ي، نزديامد زحمات استاد موتابچين پيد بزرگتر يشا

دە  يک پديمتضاد در    يدو ملت باشد و مگر هنر خود، گرهگاه تفکرات موافق و مخالف و گاه

 است. تهت کامل داشيموفق  ينهن زمي در ا يست؟ استاد موتابچين يهنر

 لندن، 

٣١/١/٢٠٠٩  

 
98      http://sharistan.org/index/php 
99    www.bokan.de 



  
 

  

 ، ترجمه کامران امین آوە "شبان کرد" اثر عرب شامیلوف پيش سخن

ترین راویان  این قدیمی "بیت گویان " ناآشنائی نیست.  يەردستان پدیدداستانسرائی در کُ

رمان  "اند. تاریخ آفرینش  تهداش  ژهدر میان مردم ارج و قرب وی  شه، همیتهرویدادهای گذش

منظو  "شعری س  به  مهیا  دست  دهچندین  مستندات،  برابر  و  هیجدهم   دهس  بهکم    پیشتر 

(، مذهبی )زنبیل  گڵ زڕ و    ە رم و زین، قَد، مَنج و سیام)خَ   ینههای عاشقاداستان   100گردد.برمی

  به   نهسی  تهتنها در گذشنهخان(  یوهان، سودیش(، حماسی )دمدم، لشکری(، تراژدیک )سوفر

و    مهتا فیلم و نمایشنا  تهها، از کتاب گرفنو آن  امروز هم در اشکال  کهاند، بل دهروایت ش  نهسی

تنها یک   کهای  نهگو  بهها است،  شوند و گوش و هوش مردم پذیرای آن ویدیوکلیپ بازگو می

را در یک ویدیوی    "موکریان "  یقهای از روایات منطتهساع  9  یعههنرمند موسیقیدان مجمو

 .  101است ەآورد  واحد گرد

 ژانر جدا   سههای بلند و رمان  ، داستان "یتب" زه امرو کهعلیرغم این واقعیت 

  به ها  روئیدن آن   های بلند امروزین و فراداستان   بهرا    "بیت"شوند، اگر تحول  می تهاز هم دانس

بەپدید کُ"  نام  های  زمی  "ردیرمان  الاقل  نکنیم،  و  نهقلمداد  رمان  زایش  برای  دو  سازی آن 

بیستم    ەاوایل سد  بهردی  سوی مردم، واقعیتی است. این تحوالت در ادبیات کُپذیریش آن از  

داستان برمی ابتدا  گذار،  این  در  بلند  گردد؛  احمد    بههای  کسانی چون جمیل صائب،  همت 

وجود نهادند، آنگاه با پذیرش   یصهعر  بهمختار جاف، حسن قزلجی و ابراهیم احمد و دیگران پا  

نوین رمان وارد ادبیات    ەو پدید  ەنویسان آمادآثار آنان از سوی خوانندگان، فضا برای ظهور رمان 

پیشتر از   که  -  رد کُ یده گوش خوانن ، هوش و 10۲شعر نو   ە جا هم مانند حوزردی شد. در اینکُ

 
، رمان منظوم  ە. نویسفند506حه، صفف۲010، جلد دوم، چاپ ئاراس، اربیل"ردیتاریخ ادبیات کُ"دار، نهدکتر معروف خز.  1

، اجتماعی و اخالقی نهقهرمانی، تاریخی، مذهبی، عاشففقا  لهجدهم را از نظر مضففمون، در شففش مقوهی ەردی در سففدکُ

 گنجاند.  می

 ، سایتی رووداو:"چۆڵەچرا" ڤیدیوی، ەزادقیفه ەکاو. ۲
 https://www.rudaw.net/sorani/culture/culture-style/07012021 

وجود نهاد، در حقیقت    صفهعر به( پا  196۲  –  1904)  "گوران  عبداهلل"همت    بهبیسفتم    ەدر اوایل سفد کهردی  شفعر نو کُ. 1

 با زبان  کهگوران    .گرفتمی ەبهر یههنگام نیاز از قاف بهبا حفظ وزن، تنها  کهردی بود  کالسیک کُ-منطقی شعر پیشا مهادا

برای سفرایش اشفعار موزون اما  نهعامیا  هاینهردی و تراهای منظوم کُ"بیت"داشفت، از اشفعار   آشفناییو ادب  انگلیسفی  

او و نوری شففیخ صففالح و عبدالواحد نوری  نهبا همین تلفیق داهیا  "ردیدوران شففعر نو کُ"گرفت و   ەخود بهر  یهبدون قاف

( و نیمایوشفیج 1957 –  1887دو پیشفرو شفعر نو فارسفی یعنی الهوتی کرمانشفاهی )  هر کهآغاز شفد. جالب اسفت بدانیم 
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استقبال داستان بلند و رمان شتافت   به  -  بود  تهپرورش یاف  "حیران "و    "الوک"و    "بیت"راه  

 کاغذ نشستند.  یحهصفردی یکی پس از دیگری بر های کُو رمان 

تفاوت جدی  با  هم و    از  ە ردی در چندین جغرافیای بریدهای کُتنفس نویسندگان رمان 

له رسم  جهدر  شد  و  سبب  ابتدا    کهالخط،  همان  از  کُ  "نخستین"  نهما  بل رمان    که ردی 

ردی در ارمنستان شوروی،  ردی را در برابر خود ببینیم! اولین رمان کُی رمان کُ "هانخستین "

سیاست آتاتورکی مجال نفس   که  یه در ترک  مه و دیرتر از ه  یه در سور  ،اولین در عراق، در ایران 

باشند!  داد  کسانی نمی   بهکشیدن   این میان، آوازکه جرأت کُرد خواندن خود را داشته    ە در 
مو و علی عبدالرحمان در ارمنستان شوروی، جمیل صائب و احمد مختار جاف در عراق عرب شَ

 و

 است.    مهدر ایران بیش از ه 103ضیحیم قار

 قهدر قیاس با کشورهای منط  کهبا اروپا، بل مقایسه  تنها در  نه  ر زمانی  ظاین تحوالت، از ن

  " نخستین"ای از  نه مشکل است بتوانیم نشا  یحت  کهای  نهگوبه  هم بسیار دیر شکل گرفتند،  

  ته بیابیم. شاید علت را بتوان در این نکردستان  بیستم کُ  ە ش از سدیهای پرا در سال  ها رمان 

اند  کشورهائی نوشتهزبان رسمی    به  اًو امروز غالب  تهرد، در گذشنویسان کُرمان   کهمهم یافت  

زهدی    زبان ترکی،   به  یهیاشار کمال در ترکشوند.  می  ە ملت ادار  - که بر پایه سیاست دولت  

زبان عربی، سلیمان رحیموف در    بهلطفی در عراق    مجیدو عبدال  نهزنگ  الدینداودی، محی

، ەعربی، میرزا احمد خداداد  به  یه جان دوست در سور  104ترکی آذری،   بهجمهوری آذربایجان  

 فارسی.   بهعلی محمد افغانی، علی اشرف درویشیان، الری کرمانشاهی و منصور یاقوتی در ایران  

و استالین در شوروی، کم    یهتاتورک در ترکآپهلوی در ایران و    ەدر مقاطعی چون دور

خاطر کوشش در راه ارتقای زبان و فرهنگ مادری خود، ممنوع  به    کهردی  نبودند نویسندگان کُ

افتاد  به یا    ەالقلم شد نویسندەزندان  از برخورد    نه کتاب حاضر هم نمو  ەاند. سرنوشت  بارزی 

تحت حاکمیت اتحاد  ردستان های کُ ردی در یکی از بخشزبان و فرهنگ کُ  یلهامنیتی با مسأ

 
  کهردی و مازندرانی بود  کُ  نههای عامیانعهم کم و بیش در همان مقاطع زمانی، با آشفففنائی عمیق با ترا(  1960-  1897)

عصففر جدیدی را بر شففعر فارسففی  ەاروپای نوین رو آوردند و با این کار دورانسففاز، درواز  یهپذیرش شففعر نو عاری از قاف به

نبوغ شفاعری چون شفهریار هم  یو حت  کشفیدمی ەدر قفس مالل آور شفعر دوران بازگشفت ادبی خمیاز کهگشفودند، شفعری 

 حافظ و سعدی و نظامی برگرداند.  ەعظمت دور بهرا نتوانست آن
خود اقامت  را در زمان    خود  "گهپیشمر" ردهای ایران و مهاجر شوروی بود، رمان  از کُ  که در حقیقت، رحیم سیف قاضی  .  1

 نوشت.  در باکو

بار مدال لنین    سه  که  بودردهای جمهوری آذربایجان، قهرمان کار سوسیالیستی سلیمان حسین اوغلی رحیموف، از کُ.  ۲

 را دریافت کرد.  

 عبدالرحمان در ارمنسفتان شفوروی، جمیل صفائب و احمد مختار جاف در عراق و
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  چهار زبان روسی در مسکو و    به  1931در سال    را  مو ابتدا رمان خوداست. عرب شَشوروی  

 ردی انتشار داد. زبان کَ بهبعد در جمهوری سوسیالیستی ارمنستان  ( 1935)سال

، "اتحاد جماهیر" ەمختلف محدود هایدر تعقیب صدای ملیت کهپلیس مخفی شوروی  

نویسندگان را   از هنرمندان و  بزرگی  و  ارکان سوسیالیزم    بهاتهام ساختگی خیانت    بهشمار 

ردی کتاب  سال بعد از چاپ متن کُ  تنها دوکرد،  های سیبری میتبعیدگاه  نهروادشمن خلق  

آمد و    به او هم  نویسند  بهسراغ  بود،   کهای  ەاین ترتیب،  خود عضو دیرین حزب کمونیست 

  به داخل صفوف حزب،    بههای مردم  ەها کار و خدمت حزبی برای کشاندن تودعلیرغم سال

در هوای    سال را  17های سیاسی خروشچف، مدت  شد و تا زمان گشایش  ەسیبری فرستاد

 (. مترجم کتاب  مهمقدمطبوع آنجا سپری کرد! )

ردی، نقش عوامل دیگری هم مطرح  های کُبا تأخیر در نگارش نخستین رمان   طهدر راب

  له ها، مسأمهمترین آن   لهباشند و از جمته  شاید نشان مستقیم از سیاست برخود نداش  کهاست  

نو کُ  دختر عبداهلل  "هیرو خانم"زبان مادری است.    بهآموزش   و؛گوران پدر شعر    یه به  ردی 

در بغداد    کهردستان،  در کُ  تهزکی مریوانی یکی از پیشروان مدرنی   اهللدختر شیخ فرج  'خانم

دو دل با سرزمین اجدادی داشتند اما    بودند، هر  ەزیستند و در مدارس عربی درس خواندمی

 جه،نتی  عربی بنویسند، در  بهتوانستند  بودند و تنها می  ەچون از دریای مردم خود کنار افتاد

  ، زهدی داودیبیستم شدند.    ەدوم سد  ی مهنویسندگان قدرتمند ادب عربی در نی  به تبدیل  

زیستند  ردستان میدر فضای خارج از کُ   کهلطفی از خانقین هم    مجیدو عبدال  نهزنگالدین  محی

.  است  ەنویسندگان عرب ثبت شد  ەامشان در زمرن  ،نوشتندزبان عربی می  به های خودرا  و رمان 

 این بیگانگی از زبان مادری بسیار دراز است.   یتهرش

در شرایط اضطراری یا برای یافتن مخاطب   کهاند نویسندگانی هم  ەاز سوی دیگر، کم نبود

بنویسند. این  زبان سراسری کشور به  که زبان مادری،  به نهاند آثار خود را ەبیشتر، ترجیح داد

نویسندگان حت  تهدس اراد  یاز  این  باشند،    ەاصل خود کرد  بهبازگشت    ەاگر دیرتر،  هرگز در 

 زبان مادری را باز ته های گمگشها و ظرافت، چون دیگر ظرفیتزمینه موفقیتی کسب نکردند

 ست. این نویسندگان هم بسیار ا نه برنگشت. نمو نه ال بهاحساسشان از کوچگاه  ەنیافتند و پرند

ردی است  در دست است، نخستین رمان کُ  کهتقدیر، کتاب حاضر برابر اطالعاتی    هر  به

شود عنوان نخستین رمان  می  یاعتبار تاریخ نگارش، حت به است و  ەشد  تهدر شوروی نوش که

 ردی بر آن گذاشت.  کلیت جغرافیای زبان کُ را در

ارمنستان روس بیستم و مقطع    ەاوایل سدو    ەنوزد  ەاواخر سد  یه رویدادهای داستان در 

روس  -  1917سال   اکتبر  انقالب  می  -یه  سال  استقرار حکومت  رخ  بر  مقدم  وقایع  و  دهند 
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های  در جنگی سرنوشت ساز با روس  کهنمایانند  جنوبی سرزمینی می  ی شهشوروی را در گو 

از ابتدا تا انتهای   هچدارد. آن  لهاست و هنوز با استقرار کامل کشور شوراها فاص  ەسفید درگیر شد

هائی ەکند، حضور دور از باور فقر و غیبت تاریخی پدیدخود مشغول میبه  را    ەرمان ذهن خوانند

شهروندی"نام  هب و  انسانی  کُ  "حقوق  روستاهای  هررعیت  در  و   ردنشین  فردی  مفهوم  دو 

امالک )اعم از  سیاسی آن است. استثمار و حرص مال اندوزی اربابان و صاحبان    -اجتماعی  

تنها کنترلی بر اعمالشان ندارد،   نهرد(، سیری ناپذیر است و دولت مالیات بگیر  رد و غیر کُکُ

نظیر    ،مردم  یهکنند و حقوق بسیار اولسطح نوکران مزدور مالکان تنزل می  بهآمران قانون    کهبل 

 -ی شدید اجتماعیشود. بر بستر این نابرابرسادگی پامال می  بهکارگران دامدار    نهمزد ساال

شود و یک  کار سیاسی برای حزب مدافع حقوق زیردستان فراهم می نهزمی کهاقتصادی است 

  ەموتور اعجاب انگیزی برای قطار زنگزد  به ، تبدیل  عهمو(، از درون همان جامفرد آگاه )عرب شَ 
، با  های مردمە، تودەها است بیحرکت ایستادقرن   کهشود، قطاری  شبانی می  -دهقانی  عه جام

ای  ەاراد  به بار گران رنجی تاریخی بر دوش و آرزوی حرکت، بر آن سوارند. این موتور متکی  

  که ای کند کهنیروی محر  به را تبدیل  هاەرود تا کرختی سالیان عضالت تودآهنین است و می

این تعبیر،    بهرا در حرکت دادن قطار یاری دهند. او در درون رمان نقش راوی را دارد و    او

 آن است.   ەاتوبیوگرافی نویسند "ردشبان کُ"کتاب   یمهه

رود تا قطار سرنوشت را از ریل خارج و  می  کهاو در عین حال، رقیب قدرتمندی دارد  

نمایاند و با مهارت قابل تحسینی این تضاد را می  ەسوئی دیگر ببرد. نویسند  بهمسافران آنرا  

آیا قطار مردم محروم، پس از آغاز حرکت    کهگذارد  راهی این پرسش می  را برسر دو  ەخوانند

گیرد؟ آیا مسافران یعنی مردم تحت ستم، ساحل نجات سمت و سوئی  می  چهخود،    نهکوراکور

از توفان تقابل با حکومت تزاری    تهرخاسبینند یا سرخ؟ آیا دولت موقت برنگ سفید می  بهرا  

نیازهای مردم و ایستادگی در برابر انقالب سرخ   بهاست، توان پاسخگوئی    قهحاکم بر منط  که

مسیر فکری مردم    کهست  ا   است، دارد؟ سوال این  ەدر افق سیاسی کشور نمایان شد  که را  

ها در گردبادی چنان عظیم  کنند؟ ولی آن کدام است و در پایان کار، کدام جهت را انتخاب می

اگر جهت را هم    ەدهد و تازتشخیص راه نمی  ەچشمان غیر مسلحشان اجاز  به  کهگرفتارند  

خاک امپراتوری و در تعادل نیروهای درگیر برای   ەپرت افتاد  شهتشخیص دادند، مگر در آن گو 

  کهوستاهائی  مردم ر  ەتوانند مطرح شوند و آیا نیروی پراکندمی  نهتصاحب قدرت سیاسی، چگو

سود    بهرا  توانند تعادل نیروهامذهب همگون نیستند، می نهملیت و   نهاز نظر زبان و  نهحتی 

کنند سنگین  دارند    ؟خود  آنرا  توان  پیشرفت    که آیا  از  را  شهر  رویدادهای  پرحرکت  چرخ 

است    ؟بازدارند می  که این  خود  ساکن  قطار  هردر  آید    چهمانند،  آید خوش    شه پیرا  پیش 
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روند. در این میان، تنها نقش نیروی پیشرو  می  105"جا نیست!این  کههرجا  "سوی  هکنند و بمی

کوشند می  که  یندهاباشد و هم آن   ەکنندتواند تعیینمی  کهاست    مو و حزب او()شخص عرب شَ

   پرشتاب انقالب پیوند دهند. نهرودخا بهتا جویبارهای باریک مردم را 

ها  مترجم فارسی از میان انواع چاپ  که است    تهرا داشفارسی زبان کتاب، بخت آن   ەخوانند

  ە آن به زبان روسی بهر ەشد  از منبع اصلی و کاملهای مختلف کتاب، برای کار خود مهو ترج
متن اصلی برابر است.    باشد، با  ەداد  ەامکانات زبانی اجاز  که کار او دقیق و تا جائی    گرفته است.

  به های با ارزشی را از روسی  از زبان روسی خبرگی دارد و پیشتر هم کتاب  مهاو در کار ترج

 است.   ەکرد  مهردی ترجفارسی و کُ
 

 
 

 
 . مهدی اخوان ثالث "چاووشی "از شعر  تهعاریت گرف. 1

 

 ۲7/1/۲0۲1لندن،  
 



  



  
 

 چاپکراوی نووسەر   ەمیبەره
، شیکردنەوەی ئەنوەر سوڵتانی، دوو دیوانی سەیید کامیل ئیمامی )ئاوات(  -  ٢٠٢٢ -

 بەرگ، ڕۆشنگەری، ئاڵمان 
وتار سەبارەت بە مێژووی بۆکان"،   4٨1کۆمەڵەی    -"بۆکان لە مێژوودا   -   ٢٠٢١ -

 سێ بەرگ، ئەنوەر سوڵتانی، ڕۆشنگەری، ئاڵمان؛
کوردی(   -  ٢٠16 - و  )فارسی  عبدالرحمن  تا  محمود  از  طالبان  پیران  "،  "مقامات 

تصنیف استاد مال صبغة اللە رودباری سنندجی، ترجمە کردی انور سلطانی؛ مقدمە  
شرح عرفانی دکتر محمدعلی سلطانی؛ آکادیمیای  تحلیلی، تنظیم، بررسی مجدد و 

 کردی، هەولێر؛ 
، شەرحی شێخ عەبدولرەحمانی تاڵەبانی لەسەر سەرەتای  "کتاب المعارف"   -٢٠14 -

مەسنەوی مەولەوی ڕۆمی؛ وەرگێڕان لە فارسییەوە بۆ سەر کوردی، شەرحی عیرفانی  
 وردی، هەولێر؛ لە الیەن دوکتۆر محەممەد عەلی سوڵتانییەوە، چاپی ئەکادێمیای ک

، کۆمەڵەی شیعرەکانی شێخ عەبدولڕەحمانی تاڵەبانی، وەرگێڕان  "جذبە عشق"  -٢٠14 -
لە فارسی و تورکییەوە بۆ سەر کوردی، شەرحی عیرفانی لە الیەن دوکتۆر محەممەد 

 عەلی سوڵتانییەوە، چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر؛
بیرەوەرییەکانی بەهیەخانم فەرەجوڵاڵ زەکی ،  "کوردستان ئەی خۆشەویستم!"   -٢٠1٠ -

 مەریوانی، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، چاپی بنکەی ئاراس، هەولێر؛
بە هاوکاری کاک حەسەنی    "ژیان و بەسەرهاتی نەمر سەیفولقوزاتی قازی"،   - ٢٠٠9 -

 قازی، بنکەی ژین، سلێمانی؛ 
نووسینی میرزا    ("1٨٨٠)"مێژووی ڕاپەڕینی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی    –  ٢٠٠٨ -

لەندەن؛  سواسی  کتێبخانەی  لە  پارێزراو  دەستنووسێکی  ئورومی؛  ئەفشاری  عەلی 
عەلی  محەممەد  دوکتۆر  و  ئاشتی  سەالحەددینی  کاک  هاوکاری  بە  ساغکردنەوە 

  سوڵتانی، چاپی بنکەی ژین، سلێمانی؛
به   –  ٢٠٠6 - و  ئه سه "ژیان  شۆڕ رهاتی  شاعیری  کرماشانی  شگێڕی  بولقاسم الهوتی 

 ی ژین، سلێمانی؛ بنکه کورد،  



  554    کاچوو، ما دانی
  

تایفه   هۆز و تیره   –  ٢٠٠6 - ستنووسێکی ده  –  اڵنرده کوردستانی ئه   ی کورد له و 
سه شوکروڵاڵ  میرزا  نووسینی  به ندهنه فارسی،  )فخرالکتاب(،  رگێڕانی  وه  جی 

 ی ژین، سلێمانی؛ ، بنکهوهکوردییه
د حوسین  مهکوردی، شیعری محه  رگێڕاویوه  –  ربابا"یده حه   "ساڵو له   –  ٢٠٠6 -

ئازهشه شاعیری  بههریار  تورکییەوە،  لە  حه  ربایجانی  کاک  ئهسه هاوکاری  یوب  نی 
 رزان، سوید؛، کتێب فرۆشی ئهزاده

و کورد"  –  ٢٠٠6 - شهڵهکۆمه  –  "مینۆرسکی  مینۆرسکی، ی  ڤالدیمیر  وتاری  ش 
ر؛ چاپی دووەم، بنکەی مانگ،  ولێ، چاپی موکریانی، هه   وهئینگلیزیه  رگێڕان لهوه

 ٢٠17بانە، ساڵی 
  -   ی بریتانیا دا"وه ره تی ده زاره کانی وه نامه ڵگه به  اڵتی کوردستان له "ڕۆژهه –   ٢٠٠6 -

 ی ژین، سلێمانی؛، بنکه وهئینگلیزیه له نامهڵگهبه 13٠رگێڕانی وه
و کورد"–   ٢٠٠5 - وهڵهکۆمه   –  "درایڤر  درایڤر،  ر.  ج.  وتاری  پێنج  له ی    رگێڕان 

 ٢٠17ی ژین، سلێمانی؛ چاپی دووەم، بنکەی مانگ، بانە، ساڵی ، بنکه  وهئینگلیزیه
ر  سه  نزی لهکهی چوار وتاری د. ن. مههڵکۆمه   –  نزی و کورد"که "مه   –  ٢٠٠5 -

وه لهکورد،  وهوهئینگلیزییه  رگێڕان  به،  لهک  ژمارهکهیه  شێک  "گۆڤاری  م  ی 
 ٢٠17کوردناسی"، چاپی ئاڵمانیا؛ چاپی دووەم، بنکەی مانگ، بانە، ساڵی 

ی  هفنامرهستنووسی فارسی و تورکی شهدوو ده  – " فنامه ره یلی شه "دوو ذه   – ٢٠٠5 -
 ی ژین، سلێمانی؛دلیسی، بنکهبه

شاعیری    41ی شیعری  ڵهکۆمه   –شیعرێکی کوردی گۆرانی"    شکۆڵه "که   –  199٨ -
 ن؛ ندهستی سۆن بۆ کوردستان، لهستنووس(، ترهرامی، )دههەو 

ئه   –  1997 - دهده  –  اڵن"رده "مێژووی  بهستنووس،  فارسی  نه  قی  سرین هاوکاری 
 ورۆز، سوید؛نی نه مهنی کوردی، چاپهرگێڕاڵ وهگهبورنا، له

رزان، کتێب فرۆشی ئهکانی جیهان"،  کتێبخانه   له   فنامه ره ستنووسی شه ده   35"   –  1997 -
 ٢٠٢٢سوید؛ چاپی دووەم، گۆڤاری کەشکۆڵ، ژمارە؟، ساڵی 

لهیهوهلێکۆڵینهی دۆڕاو،  "هێلکه   –  1997 - بولقاسم الهوتی کرماشانی"، ژیانی ئه  ک 
 ن؛ ندهیام، لهی پهمی ڕۆژنامهکهی یهارهپاشکۆی ژم
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کانی  کتێبخانه   کورد( له   ت به باره ستنووسی کوردی )یا فارسی سه ده   ٢1  –  1996 -
 رزان، سوید؛کتێبفرۆشی ئهبریتانیا، 

ی سێ وتاری مینۆرسکی و ڵهکۆمه   پیتی التینی"، "ئەلف وبێی کوردی به   –1996 -
 رزان، سوید. وه، کتێبفرۆشی ئهئینگلیزیه رگێڕان لهئێدمۆندز، وه

 
 ی مندااڵن  کتێبی دووزمانه 

 )دەقی نووسراو و خوێندنەوەیان بە دەنگ( 
 

بۆ سەر کوردی    وهئینگلیزیه  کتێبی مندااڵن له  5٠رگێڕانی زیاد لە  وه    ٢٠٢٢  –   ٢٠٠5 -
ڵ  گهن هاوڕێ لهنده( لە لهMantra Linguaی "مانترا لینگوا" )بنکه  و فارسی، که 

قی ئینگلیزییاندا چاپی کردوون و سەرجەمیان لەسەر ئینترنێت دەست دەکەون،  ده
وەیان بو ئینگلیزی و کوردی یا فارسی  زوربەی زۆریشیان دەقی نووسراو و خوێندنە

هاوسەرم   برنای  نەسرین  خاتوو  هاوکاریی  بە  کارەکان  لە  بەشێک  پێکەوەن. 
 بەڕێوەچوون. 

دیارە هەژماری کتێبە فارسییەکان زیاترە و دەبێ هۆکاریش ژمارەی زیاتری کڕیاری 
 کتێبەکان بێت لە بریتانیا و ئەمریکا و کانادا و ئوسترالیا.  

 
 ی بەشێک لە کتێبەکانە:   ئەوە لیستە 

 کوردی و ئینگلیزی  
 مریشکە قوڵە سوورە و دەنکی گەنم -
 جێژنەی سەمیرا  -
 بەخێر بێیەجیهان کۆرپەڵە!  -
 ئیزیس و ئوزیریس  -
 چارشێوی بزوێن  -
 عەلی بابا و چل دزەکە -
 هەنسڵ و گریتڵ  -
 لە حیکایەتەکانی ڕێوی  -
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 لە حیکایەتەکانی شێر  -
 مۆنگۆ هاوڕێی نوێ دەدۆزێتەوە  -
 بیولف  -
 بچین بۆ مەزرا با  -
 بابچین بۆ پاڕک  -
 بابچینە سەر شەقام  -
 مانگی بیسکویتی  -
 گەیشتن بە چیتا  -
 قامووسی قسەکەر  -
 تۆم و سوفیا دەچن بۆ قوتابخانە -
 ساهیر دەچێتە الی ددانساز  -
 قامووسی وێنەداری کوردی و ئینگلیزی بە دەنگ -
 و......  -

 
 فارسی و انگلیسی 

 
 داستانهای روباە -
 داستانهای شیر  -
 الکپشتخرگوش و  -
 هانسل و گرتل  -
 بیۆلف  -
 گوش خمیدە -
 اجنە و کفشدوز  -
 یای شن  -
 شاه کالغها  -
 سوپ ڕوز شنبە مادر بزرگ -
 ایزیس و اوزیریس  -
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 موجودات فضائی عاشق لباسهای زیر هستند  -
 برو بریم خیابون  -
 بذار بریم مزرعە -
 بیا بریم پارک  -
 من ماه را بە گردش بردم  -
 روز ورزش در جنگل -
 را پارو بزن پارو بزن، پارو بزن، قایقت  -
 خواب آلود -
 رسیدن بە چیتا -
 آگوستوس و لبخندش  -
 گوش بدە گوش! -
 عید سمیرا  -
 نیتا بە بیمارستان میرود  -
 ساهر پیش دندانپزشک میرود  -
 تام و سوفیا بە مدرسە میروند  -
 مرغابی مزرعەدار  -
 ساکت! -
 خوشحالی در پایان  -
 ماه بیسکویتی  -
 فرهنگ گویا  -
 و ......  -

 
 چاپەمەنییە دەورەییەکاندا لیستەی وتاری چاپکراو لە  

کۆڵنەدان، کۆمەڵەی خوێندکارانی کورد   بە بێ ناوی نووسەر هەڵەبجە"، - "هیڕۆشیمای دووەم 
 6. الپەڕە 19٨٨، ئایاری  11لقی ئینگلستان، ژمارە  -لە ئەوروپا

کەریم ئەحمەد، وەرگێڕان لە   - "کدام خودمختاری و کدام جبهە کردستانی را میخواهیم؟
فا بۆ  عیراق،مارچی  کوردییەوە  حزبی کومونیستی  ڕۆژنامەی  باڵوکراوەی  19٨6رسی،  کار، 



  558    کاچوو، ما دانی
  

و    1٢ل  (،  19٨٨)   1367،کۆتایی هاوینی  ٢٢5فیدائیانی خەلقی ئێران )ئەکسەرییەت(، ژمارە  
14 . 
 

 "کتێبی سەوز وەک سەرچاوەیەک بۆ مێژووی کورد" 
لەن  پەیڤ، ڕۆشنبیری کورد،  مەڵبەندی  گشتییە،  وەرزیی  ڕۆشنبیریی  ژمارە گۆڤارێکی  دەن، 

 1449 – 14٢9، لل 199٢فێبریوەری 15
 "هەواڵی خۆپیشاندانەکانی شاری بۆکان"،  

 1، ل  199٢نیمروز، رۆژنامەیەکی فارسی چاپی لەندەن، ساڵی 
 "چەند تێبینییەک لەسەر ناوی شاری بۆکان" 

 5٠-4٢، لل 199٢، بەهاری 15مامۆستای کورد، سوئێد، ژمارە 
 کوردییەکانی کتێبخانەی بریتانیا" "دەستنووسە  

 گۆڤارێکی ڕۆشنبیریی وەرزیی گشتییە، مەڵبەندی ڕۆشنبیری کورد، لەندەن،  پەیڤ،
 1565– 1546، لل  199٢ئۆگستی 16ژمارە 

 "ڕۆژنامە و گۆڤاری کوردی لە کتێبخانەکانی شاری لەندەن" 
 هێڤی، گۆڤارێکی ڕووناکبیریی گشتییە، ئەنستیتۆی کورد، پاریس -هیوا 

 179  – 156لل  199٢، هاوینی ٨ژمارە 
تاریخ خروج اکراد و قتل و غارت عبیداللە   – "دەستنووسێکی فارسی لەسەر مێژووی کورد 

فتنە زیاد در مملکت آذربایجان در سنە   اغتشاش و  نووسینی علی خان  "،  1٢97بدبنیاد و 
 امیرگونەخان افشار ارومی 

 63-51، لل 1993، پایزی 19مامۆستای کورد، سوئێد، ژمارە 
 "دەستنووسێکی خوسرەو و شیرین لە کتێبخانەی بریتانیا" 
، لل.  1993دیسەمبەری    4-3ژمارە    ڕووناکبیری، گۆڤارێکی کولتووریی گشتییە، ستۆکهۆڵم

13 - ٢٨ 
محەمەد ئیبراهیم کوڕی مەال محەمەدحوسێن   - "مێژووی ئەردەاڵن دوای شەرەفخانی بدلیسی

 ئەردەاڵنی"
  36، لل  1993،  1ژمارە    ۆشنبیریی تایبەتە بە دەقی وەرگێڕدراو، دانمارکدەروازە، گۆڤارێکی ڕ

– 54 
 "شەش دەسنووسی کوردی گۆرانی لە کتێبخانەکانی ئینگلستان" 
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دەکاتەوە،  باڵوی  یەکگرتن  ڕۆشنبیریی  بنکەی  تیۆرییە،  ڕۆشنبیریی  گۆڤارێکی  یەکگرتن، 
 1٢6 – 1٠5، لل. 1993، 16ژمارە  دانمارک

ئەیوبزادە و "ساڵو لە حەیدەربابا"،   نووسینی محەمەد حوسێن شەهریار، وەرگێڕانی حەسەن 
خەرمانە، گۆڤارێکی وەرزیی ئەدەبیی ڕۆشنبیرییە، سوئێد،    ئەنوەر سوڵتانی، سەرەتای کتێبەکە

 ٢1  - 19، لل.  1993ساڵی   1٠- 9ژمارە 
مامۆستای کورد، سوید،    4تا    1بەرگی    - "گوڵبژێری بەڵگەنامە سیاسییەکانی ئێران و عوسمانی" 

 1994، هاوینی ساڵی ٢٢ژمارە 
مێژووی ئەردەاڵنی مەستوورەی کوردستانی و -"دەسنووسێکی بایەخدار لە کتێبخانەی بریتانیا  

ڕابوون، گۆڤارێکی  نگار و شیعری مەستوورە و میرزاعەلی ئەکبەر" میرزا عەلی ئەکبەر وقایع
 15٠-141، لل. 1993، ٨و  7کولتووریی گشتییە، سوئێد، ژمارە 

دوورخەینەوە"،   کوردستان  لە  ئەتۆمی  چەکی  مەترسی  نووسەر"با  ناوی  بێ  مەڵبەند،    بە 
، 1994، ئوکتۆبری  5٢ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

 1ل 
نگلیسییەوە،  کۆکردنەوە و نووسینی مەیجەر سۆن، وەرگێڕان لە ئی "قەتاری کوردیی کرماشان"،  

لەندەن،  لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند،  یەکەم،   بەشی 
 11- 1٠، لل  1994، نوڤەمبەری 53ژمارە 

کۆکردنەوە و نووسینی مەیجەر سۆن، وەرگێڕان لە ئینگلیسییەوە،  "قەتاری کوردیی کرماشان"،  
مە مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند،  دووەم،  لەندەن،بەشی  لە  کوردە  ڕۆشنبیریی   ڵبەندی 

 ، لل  1994، دیسەمبەری  54ژمارە 
فارنهایتی    - "سەعاتی سیفر"  فیلمی  بڕادبری )سیناریستی  (، ورەرگێڕان لە 45٠نووسینی ڕێی 

فەرهەنگی،  ئەدەبی،  گۆڤاری  )لەندەن(ئاوێنە،  ئەشرەفی  ناهید  ناوی  بە  ئینگلیزییەوە، 
 59-54[، لل 1994] 1373شەمەی ، ڕە1٨- 17کۆمەاڵیەتی، تاران، ژمارە 

لە ئینگلیسییەوە، "ناوی مغوولی شوێن لە کوردستانی موکری"،   ڤ. مینۆرسکی، وەرگێڕان 
- 1373، پایزی  5ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    – گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی    1بەشی  
 39-3٢، لل1994

ڕۆژنامەیەکی کوردیی چاپی لەندەن، ژمارە  هەنگاو،  "مۆسیقای فارسی لە کوردستانی خواروو" 
 ٨، ل 1994، بەفرانباری 1٢
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لە ئینگلیسییەوە، "ناوی مغوولی شوێن لە کوردستانی موکری"،   ڤ. مینۆرسکی، وەرگێڕان 
فەرهەنگی    ٢بەشی   وەرزانەی  گۆڤارێکی  ژمارە    –گزینگ،  سوئێد،  زستانی  6ئەدەبییە،   ،
 35-٢7، لل1373-1995

دەنگ  ڕادیۆی  ئێران  "داخستنی  کوردستانی  ناڕەزاییەک"ی  و  یەکیەتییەوە  الیەن   لە 
 7، ل  1995، ئەپریلی 15هەنگاو، لەندەن، ژمارە 

سیاهپۆش  بەدیعولجەمالی  و  سەیفولملووک  کتێبخانەی    - "داستانی  لە  دەستنووسێکی کوردی 
 76- 69، لل  1995پایزی ٢7مامۆستای کورد، سوئێد، ژمارە "بریتانیا

ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە  -گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی " "بێسارانی یان مەحزوونی 
 56-53، لل1995-1373، زستانی 6

ئەدەبییە،    -گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی"جارێکی دیکە بێسارانی یان مەحزوونی"
 49، ل 1995-1374، هاوینی ٨سوئێد، ژمارە 

 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە"سەربەستبوون بۆ خۆخۆری"،  
Leuben Luwy, New Statesman and Society Magazine, 23 Sept. 1994, PP 18-19 

  41- 35، لل. 1995، 13ڕابوون، گۆڤارێکی کولتووریی گشتییە، سوئێد، ژمارە  
بوومەوە"  پەژیوان  خۆم  کوردبوونی  لە  وا  شەوەی  گەرمیان،   -"ئەو  تیپی   ئاهەنگی 

لەندەن،   مەڵبەند، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی   باڵوکراوەیەکی 
   13و  3، لل 1995/  ٢4/7، 6٢ژمارە 

 ەوە وەرگێڕان لە ئینگلیزیی  "بەڵگەنامەیەکی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی بریتانیا لەسەر کورد"، 
، ل 1995-1374، پایزی 9ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    -گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی

57-59 
وەلی"،  عەباسی  د.  بۆ  کوردستان'  لە  ناسیۆنالیسم  و  نەتەوە  'کۆڕی    مەڵبەند،   "بەڕێوەبردنی 

 ٢٢/1٠/1995باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
چە  هۆشمەندە؟"،  "منداڵەکەتان  ئینگلیزییەوەندە  لە  وەرگێڕان  کەنداڵ،   پیتەر 

ڕۆژئاوای لەندەن، ژمارە یەک،   -زانست و سەردەم، پڕۆژەیەکی سەرەتایی کۆمەڵگای کورد
 44- 41، لل 1995گەالوێژ 

 1995هەنگاو، لەندەن، پایزی ساڵی  "ڕۆژنامەی هەتاو چاپی لەندەن و ڕەخنەیەک" 
هەنگاو، ڕۆژنامەیەکی کوردیی   ڕۆژنامەی هائارێتسی ئیسڕائیلی - "بۆسنیایەکی کوردی نابێت" 

 11 -  1٠، لل1995، کۆتایی ساڵی 13چاپی لەندەن، ژمارە 
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ئێران"  لە  ناسیۆنالیزمی کورد  بناخەی  و  بوون  نامیلکەیەکی دوکتۆر   - "پەیدا  پێداچوونەوەی 
 1996، 17ڕابوون، سوید، ژمارە  عەباسی وەلی،

دور"  کوهستانیان  فارسی، وە  - "برای  بە  پەشێو  عەبدوڵاڵ  شیعری  گۆڤاری    رگێڕاوی  آرش، 
کار، ئۆرگانی ڕێکخراوی فیدائیان    31، ل  1996مارس  -، فوریە54فارسی، پاریس، ژمارە  

 3(، ل1996)  ٢5/٢/1375، 6٠ژمارە  )ئەکسەرییەت(،
 نشریە  بە ناوی ئەنوەر،   - "وەاڵم بە کەسێک سەبارەت بە ڕۆژی کرێکاران و کوردی لەندەن" 

 ٢٢(، ل 1996)جوونی  1375فارسی 'کارگر سوسیالیست'، خرداد 
لەندەن"  لە  سەعید'  'دڵشاد  هونەرمەند  کۆنسێرتی  بەڕێوەچوونی  ناو   - "هەواڵی  هەنگاو،    بێ 

 6/4/1996لەندەن 
، بەهاری  11گزینگ، سوئێد، ژمارە    "چاوخشاندنێک بە شیعری جەعفەر حوسێن پوور)هێدی(دا

 45و   44، لل 1996
بێت!"  "بەڵ  خۆش  لێیان  کورد  خومەینی  – کوو  شیعری  کە  کەسێک  هەڵوێستی  لە   ڕەخنە 

ژینی نوێ، لەندەن،   وەرگێڕاوەتە سەر کوردی و لە باڵوکراوەیەکی لەندەندا باڵوی کردۆتەوە
 3، ل 1996، جوونی 9و  ٨ژمارە 

کرماشانی"   کوردیی  بە  شیعرێک  کرمانشاهی  – "کۆمەڵە  پرتو  ها،  باغی    مەڵبەند،  کوچە 
، 1996، جوالی  7٢ژمارە    اڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،ب

 15 - 14لل 
بێت!"،   پیرۆز  کوردستانی  ئەسغەری  عەلی  سەید  لەدایکبوونی  ساڵی  سەدوبیستەمین    "یادی 

، ئۆگستی  73ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،  مەڵبەند،
   14، ل  1996

ئەتروش  کەمپی  جەنگ؟   -"کوردەکانی  دیلی  یان  لە   -ئاوارە  وەرگێڕان  لەیزەر،  شێری 
، ئۆگستی  1٠/11مێدیای جیهانیی کورد دەریدەکات، لەندەن، ژمارە  ¸ژینی نوێ ئینگلیزییەوە

 5، لل 1996
گرت"   بەقوڕ  چۆن  تورکییەوە    – "نیشتمانیان  لە  وەرگێڕان  حیکمەت،   مەڵبەند،   نازم 

،  1996، ئەیلوولی  74باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،ژمارە  
 ٨ل 
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مامۆستای کورد،    وتووێژێک لەگەڵ نیگارکێشی کورد ناسری قازیزادە  - "نیگار کێشان خەونە" 
 1996، پایز و زستانی 31و  3٠سوید، ژمارە 

هەنگاو، لەندەن، ژمارە   ماری کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیادا" "کۆ 
 د  5، ل 1996، فێبریوەری ٢4و  ٢3

کورد"،   لەسەر  بریتانیا  دەرەوەی  کاروباری  وەزارەتی  بەڵگەنامەی  لە"پێنج   وەرگێڕان 
، زستانی  1٠، ژمارە  ئەدەبییە، سوئێد  –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی    ،ئینگلیزییەوە

 31-٢5، لل1374-1996
 پێداچوونەوەیەکی بۆچوونەکانی د. عەبدوڵاڵ مەردۆخ، بە ناوی ئاالنەوە"کورد ئا، کوردی نا!"  

، 1996- 1374، زستانی  1٠ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  
 31-٢5لل

  بە ناوی ئاالنەوە مەڵبەند،   – دڵشاد سەعید"  - "وتووێژێک لەگەڵ هونەرمەندی ناوداری کورد
   13-11، لل 1996، دیسەمبری 77ژمارە 

بە شیعری هێدی دا"  بەپەلە  فەرهەنگی    "چاوخشاندنێکی   –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی 
 63-6٢، لل1996-1375، بەهاری 11ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە

ئەدەبییە،   –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی    باڵونەکراوەی هەورامی" چەند شیعری  " 
 47-46، لل1996-1375، بەهاری 11سوئێد، ژمارە

کورد"،  لەسەر  بریتانیا  دەرەوەی  کاروباری  وەزارەتی  بەڵگەنامەی  لە  "شەش   وەرگێڕان 
، پایزی  13ە  ئەدەبییە، سوئێد، ژمار  –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  ،ئینگلیزییەوە

 3٠-٢9، لل1375-1996
ڕەشید  "کەسەر"،   و  لوڕنیژاد  یەدوڵاڵ  ئەییووبی،  کەریمی  دوکتۆر  دوایی  کۆچی  هەواڵی 

لەندەن، لە  ڕۆشنبیریی کوردە  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند،   کەیخوسرەوی، 
 1٠، ل  1996نوڤەمبەری -، ئوکتۆبەر76-75ژمارە 

بە    وڕەسمی چوارسەدەمین ساڵی نووسرانی شەرەفنامەی بدلیسی"، بۆ بەڕێوەبردنی ڕێ"پێشنیار  
 ناوی ئاالن سوڵتانی، مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن، 

 11، ل  1996نوڤەمبەری -، ئوکتۆبەر76-75ژمارە 
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   ناوی ئاالن،   ئەحمەد کەسرەوی، وەرگێڕان لە فارسییەوە، بە "کورد ولوڕ لە یەک بنەچەکن"،  
لەندەن، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  ،  76-75ژمارە    مەڵبەند، 

 14، ل 1996نوڤەمبەری  -ئوکتۆبەر
بە    بەشی یەکەم، سوارەی ئێلخانیزادە،"پێشڕەوانی شیعری نوێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا"،  

ئاالن باڵوکراوەیەکی    ،ناوی  لەندەن،مەڵبەند،  لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی   مانگانەی 
 ٢٠، ل 1997، جانیوەری 77ژمارە 

کوردستاندا"،   ڕۆژهەاڵتی  لە  نوێ  شیعری  شێخولئیسالمی  "پێشڕەوانی  فاتیح  دووەم،  بەشی 
ئاالن  )چاوە(، ناوی  لە  ،  بە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە  مانگانەی  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی 
   ٢٠، ل 1997بریوەری ، فە7٨ژمارە  لەندەن،

 1997، فیبریوەری 14ژینی نوێ، لەندەن، ژمارە    - "کۆمەڵگای کورد و ڕەخنەی هونەری" 
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی    "چەند هەواڵێک لە کوردستانەوە"،  

 3، ل 1997، فەبریوەری  7٨ژمارە  کوردە لە لەندەن،
کەسایەت  لە  ڕێزگرتن  هەردی" "میهرەجانی  ئەحمەد  مامۆستا  کۆڕ:   - ی  بەرێوەبەری  لەندەن، 

، 7٨ژمارە  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،، ئەنوەر
 11، ل 1997فەبریوەری  

ژینی نوێ، مێدیای جیهانیی  ،  ئارتۆر میلر، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە  -"نامەیەک بۆ یاشار کەماڵ"
 ، لل ؟ 1997، فیبریوەری  14دەریدەکات، لەندەن، ژمارە کورد 

Enwer Sultani, “Chend belgeyen Wezareta Kar u Bare Derve ya Britanyaye 

li ser Kurden”,  Chira Kovara Komeleya Nviskaren Kurd li Swede, saL 3 

Hejmar 9, Bihar 1997, Ruper 3-18 

ب  شەرەفنامەی  کتێبی  لە  مەڵبەندی    دلیسی" "گوڵبژێرێک  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند، 
 ٨، ل 1997مارتی   7٨ژمارە  ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

بە ناوی    بەشی سێیەم، عەلی حەسەنیانی، "پێشڕەوانی شیعری نوێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا"،  
، 79ژمارە    لەندەن،مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە  ،  ئاالن

 15، ل 1997مارچی 
ئێراندا"  سیاسیی  بۆڕدانی  لە  گرنگە  وەرچەرخانی  خاڵێکی  میکونوس  مەڵبەند،    "کێشەی 

 1، ل 1997،   ٨٠/٨1ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
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  لیح شێخولئیسالمی،بەشی چوارەم، موس"پێشڕەوانی شیعری نوێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا"،  
ژمارە   مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،،  بە بێ ناو

 ، ل؟ 1997، ٨٠/٨1
 

 “Chend belgeyen Wezareta Kar u Bare derve ya Britanyaye li ser Kurd”, 

Enwer Sultani Chira, Kovara Komeleya nviskaren Kurd li Swede, Sal 3, 

Hejmar 9, Bihar 1997 

مێدیای جیهانیی   ¸ژینی نوێ، لەندەن   -بە ناوی عوسمان عبدلقادریکۆماری تیرۆر"،   -"ئێران 
 1، لل 1997، جوونی 15کورد دەریدەکات، لەندەن، ژمارە 
مێدیای جیهانیی کورد دەریدەکات، لەندەن،   ¸ژینی نوێ  "کڕۆنۆلۆژیی دادگای میکونوس" 

 6، لل  1997، جوونی 15ژمارە 
تیرۆر"،   دەستی  مەیدانی  مەالقادر"میکونۆس،  ناوی  مانگانەی  ،  بە  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند، 
   5- 4، لل 1997تەمووزی -، حوزەیران٨٢ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

ئین  ئەمنستی  بەیاننامەی  سیاسەتی   - تەرناشناڵ "ئێران:  لەمەڕ  زیاتر  بەڵگەی  میکونوس    دادگای 
ڕوو دەخاتە  ئێران  ناقانوونیانەی  ناو"،  کوشتوبڕی  مانگانەی   بەبێ  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند، 

 11-1٠، لل 1997مایسی -، نیسان٨1-٨٠ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی   بەناوی ئاالن سوڵتانی،    - "گوڵبژێرێک لە کتێبی شەرەفنامەی بدلیسی" 

، لل  1997تەمووزی  - حوزەیران   ٨٢ژمارە    مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
7٨-9 

بتلیسی   شەرەفنامەی  نووسرانی  ساڵی  چوارسەدەمین  ناو  –"بیرەوەریی  مەڵبەند،    بێ 
ئەیلوولی  - ئاب    ٨3ژمارە  لەندەن،باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە 

 7، ل  1997
مەڵبەند    بەشی سێیەم، بەناوی ئاالن سوڵتانی،    -"گوڵبژێرێک لە کتێبی شەرەفنامەی بدلیسی" 

ئەیلوولی  -ئاب   ٨3ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
 9-7٨، لل 1997

زانست و سەردەم،   نا ویلسن، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوەکریستی"با باسی تەنگەنەفەسی بکەین"،  
- 45، لل1997ڕۆژئاوای لەندەن، ژمارە دوو، هاوینی    -پڕۆژەیەکی سەرەتایی کۆمەڵگای کورد

4٨ 
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بریتانیادا"،  دەرەوەی  کاروباری  وەزارەتی  بەڵگەنامەکانی  ئاوێنەی  لە  کوردستان    "کۆماری 
ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –وەرزانەی فەرهەنگی    گزینگ، گۆڤارێکی،  وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە

 ٢9- ٢7، لل 1997-1376، هاوینی 16
 شیعری ئێلتۆن جۆنز بۆ یادی دایانای بووکی شاژن، بە ناوی جوان بۆکانی –  مۆمی بەر با" "

لەندەن، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  ، ٨4ژمارە    مەڵبەند، 
 11، ل 1997نوڤەمبەری 

دزەیی" " هۆمەر  ناسراو  هونەرمەندی  لەگەڵ  ناو  –  وتووێژێک  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی   بێ 
 17 -  14، لل 1997، نوڤەمبەری ٨4ژمارە  مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

  بە بۆنەی چوارسەدەمین ساڵی نووسرانی شەرەفنامەوە"   – گوڵبژێرێک لە شەرەفنامەی بدلیسی  "
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە   چوارەم،    بێ ناو بەشی  –

 1٨، ل 1997، نوڤەمبەری ٨4ژمارە  لەندەن،
تەورێز  بریتانیا"،  -"ڕۆژژمێری  دەرەوەی  کاروباری  وەزارەتی  بەڵگەنامەکانی  لە   بەشێک 

ە، سوئێد، ژمارە  ئەدەبیی  –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  ،  وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە
 36-34، لل1997-1376، پایزی  17

پەیام،    لەسەر شەرەفنامە  وتاری ئەنوەر  - "کۆڕی ڕێزگرتن لە شەرەفخانی بتلیسی لە لەندەن" 
 1٠، ل 1997، ڕەزبەری ٢لەندەن، ژمارە 

وون"  کورد،   - "قارەمانانی  نەناسراوی  هونەرمەندانی  و   شاعیران  ناساندنی   پرۆژەی 
، 4ژمارە  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،پاشکۆی 
 7، ل 199٨جانیوەی 

“The Kurds and the Arts”, Kurdistan Lives, Kurdistan Report”, No. 26, 

March 1998, Britain, PP 71-2 

سەری پێشەوا قازی بە بۆنەی کۆچی دوایی مینا خانم هاو  - "دایکی کورد کۆچی دوایی کرد" 
 199٨، نەورۆزی 6پەیام، ژمارە ، محەمەدەوە

شێری لەیزەر،    –   کانی یەلماز لە الیەن دادگای ئاڵمانیاوە ئازاد کرا"  - زیندانیی سیاسیی کورد "
 1٢و  1، لل 199٨، نەورۆزی 6پەیام، ژمارە ، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە

پەیام، لەندەن، ژمارە    یەکگرتوویی بەخۆیەوە نەدی!" "کورد لە ماتەمی هەڵەبجەی شەهیدیشدا  
 199٨، گواڵنی 7
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  ڕاگەیەنراوی سوپای ئێران سەبارەت بە ئیعدامی نامرۆڤانەی  – "بەڵگەیەکی گرنگی مێژوویی 
پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی   پێشەوا قازی محەمەد، سەیفی قازی و سەدری قازی

 3و  1، ل. 199٨ ، نەورۆزی6ژمارە  لەندەن،ڕەسەن،  
هەڵبگرن!" کورد  توحدیی  اللە  کلیم  لەسەر  سەرۆکی   -"دەست  نامەی  لەگەڵ    هاوڕێ 

پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن،   ڕێکخراوی کورد بۆ مافی مرۆڤ لە بریتانیا،  
 9، ل. 199٨، نەورۆزی 6ژمارە  لەندەن

  بەشی یەکەم، بە ناوی جوان   ، "پێشڕەوانی شیعری نوێی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان" 
، 199٨، نەورۆزی  6ژمارە    پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن،  بۆکانییەوە

 33و  ٢5لل 
، ساڵی  4٠-39گۆڤاری ئاوێنە، تاران، ژمارە      -"یادداشتێک لەسەر شریتی 'شارەکەم سنە'"  

 ەناوەرۆکی هەشت الپەڕەیی د.]هەر لەو ژمارەیەدا وتارێکی ب  11  –  6[، لل  199٨]  1377
 محەمەدعەلی سوڵتانی سەبارەت بە کەشکۆڵەکەی شێخ عەبدولموئمین مەردۆخی هەیە[

  بە بۆنەی چاپی کەشکۆڵە شیعرێکی کوردیی   - "ئەو شەوەی ڕێز لە شیعری هەورامی گیرا"
ڕاگەیاندن و پەیام،بنکەی    گۆرانی، شێخ عەبدولموئمینی مەردۆخی و ئامادە کردنی ئەنوەر

 3٢و  1، لل 199٨، نەورۆزی 6ژمارە  باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
ڕاگەیەنراوی سوپای ئێران سەبارەت بە ئیعدامی پێشەوا قازی    – "بەڵگەیەکی گرنگی مێژوویی  

ژمارە   پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن  محەمەد و برا و ئامۆزاکەی
 3و  1،لل 199٨، نەورۆزی 6

هەڵبگرن!" کورد  توحدیی  اللە  کلیم  لەسەر  سەرۆکی   -"دەست  نامەی  لەگەڵ    هاوڕێ 
پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن،   ڕێکخراوی کورد بۆ مافی مرۆڤ لە بریتانیا،  

 9، ل. 199٨، نەورۆزی 6ژمارە  لەندەن
بنکەی ڕاگەیاندن   پەیام،  سوڵتانییەوە" بەناوی ئاالن  "ڕۆژنامەگەریی کوردی، قەیران، چارەسەر؟

 ٢4، ل. 199٨، نەورۆزی 6ژمارە ، و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
کوردستان"،  ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردی  نوێی  شیعری  بۆکانییەوە   "ثێشڕەوانی  جوان  ناوی    بە 

و    ٢5، لل  199٨، نەورۆزی  6ژمارە    پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
33 
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 مصلح شیخ االسالمی )ڕێبوار("،  - "ثێشڕەوانی شیعری نوێی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
،  7ژمارە  بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن پەیام،  بە ناوی جوان بۆکانییەوە

 13، ل 199٨نەورۆزی 
رێکی  گزینگ، گۆڤا    - "حەوت بەندە دووپاتەکی )ترجیع بەند(ەکەی موستەفا بەگی کوردی" 

 57-56، لل199٨-1377، بەهاری 19ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە  –وەرزانەی فەرهەنگی 
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی    بەناوی مەڵبەند  -"گوڵبژێرێک لە کتێبی شەرەفنامەی بدلیسی"

 11-1٠، لل 199٨فەبریوەری    ٨5ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
ئی  سەردەمی  عیراق" "بینەرێکی  لە  بریتانیا  ئینگلیزییەوە  - نتیدابی  لە  وەرگێڕان  لەیزر،  ،  شێری 

 14، ل  199٨، جووالی ٨ژمارە  پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
کوردیدا"  ڕۆژنامەگەریی  سەدساڵەی  ئەنوەر  - "لەیادی  وەاڵمی  ڕۆژنامەکە،   پرسیاری 

 ٨، ل  199٨، ئۆگستی 9ژمارە  باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەنپەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردی  نوێی  شیعری  الدینی   - "ثێشڕەوانی  سراج  عابد    دوکتۆر 

 پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن   بە ناوی جوان بۆکانییەوە  "، )هێژا(
 13، ل  199٨، سپتەمبری 1٠ژمارە 

تەور لە ێز،  "ڕۆژژمێری  وەرگێڕان  بریتانیا"  دەرەوەی  کاروباری  وەزارەتی    بەڵگەنامەکانی 
، زستانی  1٨ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  ،  ئینگلیزییەوە

 35-3٢، لل1376-199٨
- گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە "،   - "ڕۆژژمێری تەورێز 

 55-54، لل199٨-1377، بەهاری 19ە، سوئێد، ژمارە ئەدەبیی
 6- 5، لل 199٨هاوینی  1تیشکی ڕۆژنامە، لەندەن، ژمارە   "نووسەر، ڕۆژنامە، ئازادیی قەڵەم" 

ڕابوون، گۆڤارێکی کولتووریی گشتییە،   "گوڵبژێری بەڵگەنامە سیاسییەکانی ئێران و عوسمانی" 
 ٨4-٨٢، لل. 199٨، ٢4ژمارە   سوئێد

بێت!" "یادی   بەخێر  قازی'  'محەمەدی  کورد  وەرگێڕیکۆچکردووی  و   نووسەر 
 199٨، ڕێبەندانی 5پەیام، پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن ، ژمارە 

کرد" دوایی  کۆچی  نووس  فارسی  کوردی  گەورەی   قازی،   محەمەدی-"وەرگێڕی 
 ٢9، ل  19٨٨، ٨5مەڵبەند، ژمارە 



  568    کاچوو، ما دانی
  

سۆڤیەت کە کۆتایی بە کۆماری    –گەاڵڵەی پەیمانی نەوتی ئێران   -ی "بەڵگەنامەیەکی مێژووی 
هێنا"، ئازەربایجان  میللی  حکوومەتی  و  سوڵتانی  کوردستان  ئاالن  ناوی  پەیام،بنکەی    بە 

 3و  1، ل 199٨، گەالوێژی ساڵی 1٠ژمارە  ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن    وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوەنووسینی شێری لەیزەر،    - "مەسەلەی ئوجاالن" 

 3و  1، ل 199٨ی ساڵی   1٢و  11، مانگی 1٢ژمارە  و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
سرەوە، مانگانەی    نووسینی د. ن. مەکەنزی، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە    - "زمانی مێدییەکان" 

( و ]دەبێ هی ساڵی  ٨6تا  ٨5)لل  1٨٢ئەدەبی، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، چاپی ورمێ، ژمارە 
 بێت[.  99یا   199٨

سرەوە، مانگانەی   ،نووسینی ژ. هینگەنە، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە - "کتێبی پیرۆزی ئێزدیان" 
( و ]دەبێ هی ساڵی  67تا  64)لل  1٨9ئەدەبی، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، چاپی ورمێ، ژمارە 

 بێت[.  99یا   199٨
پەهلەوییەکەی هەورامان"  ئا  - "قەباڵە  ئینگلیزییەوە  -نووسینی  لە  سرەوە، ،  کۆولی، وەرگێڕان 

( و ]دەبێ 75تا    6٨)لل   1٨9مانگانەی ئەدەبی، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، چاپی ورمێ، ژمارە  
 بێت[. 99یا  199٨هی ساڵی 

ئیدریس   هەشت بەهەشتی  - "دەستنووسێکی فارسی نووسەرێکی کورد لەسەر مێژووی تورک! 
  74)لل 179بدلیسی" سرەوە، مانگانەی ئەدەبی، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، چاپی ورمێ، ژمارە  

 بن[.  199٨( ]دەبێ هی ساڵی  7٠تا  66)لل   1٨٠( و 79تا 
خەڵک'؟"  هەموو  شێرکۆی  بە  بوو  فەتحوڵاڵ'  مام  'شێرکۆی  مەڵبەند   -"چۆن   بەناوی 

ڕۆشن مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  لەندەن،مەڵبەند،  لە  کوردە    ٨7ژمارە    بیریی 
 . 1، ل 1999جانیوەری 

ئیسماعیل پوور   -("1946)"بیرەوەریی دوو ڕۆژنامەنووسی ئێرانی لەمەڕ کۆماری کوردستان  
فارسییەوە  یوال لە  وەرگێڕان  ئەلەمووتی،  مستەفا  دوکتۆر  و  گۆڤارێکی    )بامشاد(  گزینگ، 

 ٢4-1٨، لل 1999-137٨، هاوینی ٢4ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە  -وەرزانەی فەرهەنگی
 نووسینی سەعیدخان ]دوکتۆر سەعیدخانی کوردستانی[، وەرگێڕان لە "فیرقەی ئەهلی حەق"، 

، پایزی  ٢5ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    -گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی،  ئینگلیزییەوە
 ٢1-16، لل 1999-137٨
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ئاویەر، ڕۆژنامەی چاپی سنە،  بە ناوی ئەنوەر""شیعری بێسارانی پێوانەیەک بۆ ناسینی خۆی"، 
  ٢٠٠٠و  1999باشدا باڵوبۆتەوە، سااڵنی  4لە 

پێشینیاندا"، پەندی  نۆئێل،   "کاراکتەری کوردان لەژێر ڕووناکایی مەتەڵ و    مێجەر ءێدوارد 
ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە   –گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  گزینگ،    وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە

بۆکان، بەشی نووسەران،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  هەروەها  1٨-14، لل  ٢٠٠٠-137٨، زستانی   ٢6
 ساڵی ؟ 

پاڵوو و  ئەگیل  بدلیسی"،   - "مێژووی  شەرەفنامەی  لە  ذەیلی  وەرگێڕان  شەمعی،   نووسینی 
ەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی  م  تورکییەوە )بە هاوکاریی سەربەست کەرکووکی(

لەندەن، لە  کوردە  ل  1999دیسەمبەری     ٨9ژمارە    ڕۆشنبیریی   هەروەها  ٢٢-17، 
-1379، بەهاری   ٢7ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  

پی ورمێ،  سرەوە، مانگانەی ئەدەبی، فورهەنگی، کۆمەاڵیەتی، چا هەروەها 41-36، لل ٢٠٠٠
 بن[. ٢٠٠٠یا  1999( ]دەبێ هی ساڵی 73تا  71)لل  19٢( و 69تا  61)لل 191ژمارە 

گزینگ،   نووسین و وەرگێڕان لە فارسییەوە"الهووتی کرماشانی شاعیری شۆڕشگێڕی ئێران"،  
فەرهەنگی   هاوینی   ٢٨ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گۆڤارێکی وەرزانەی  ، لل  ٢٠٠٠-1379، 

3٢-36 
خۆم" "سەبارەت   ئینگلیزییەوە   - بە  لە  وەرگێڕان  کرماشانی،  الهووتی   نووسینی 

فەرهەنگی   هاوینی   ٢٨ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی   ،1379-
 36-3٢، لل ٢٠٠٠

 سەعید نەفیسی، وەرگێڕان بەبۆنەی چاپی هەڵبژاردەی شیعرەکانیەوە"،   -"ئەبولقاسمی الهووتی 
 گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  ، رێکی کوردیی الهووتی + شیع لە ئینگلیزییەوە   

 41- 3٨، لل  ٢٠٠٠-1379، پایزی  ٢9ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە  –
گازندە نامەی کوردی ڕۆژهەاڵت لە دەست حکوومەتی ئێران    - "بەڵگەنامەیەکی مێژوویی" 

 کۆنسولی بریتانیای شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی، بۆ الی  1٨٨٠دوای هەرەسی ڕاپەڕینی ساڵی  
 4، ل 1999، نەورۆزی 14ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە  لە شاری وان

گازندە نامەی کوردی ڕۆژهەاڵت لە دەست حکوومەتی ئێران    - "بەڵگەنامەیەکی مێژوویی" 
 ی شێخ عوبەیدیلالی شەمزینی، بۆ الی کۆنسولی بریتانیا1٨٨٠دوای هەرەسی ڕاپەڕینی ساڵی  

 4، ل 1999، نەورۆزی 14امەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە ڕۆژن لە شاری وان
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سنە، ڕاستەقینە چییە؟"   ئازادی ئیسالمی'ی شاری  لە 'زانستگەی    بە "دەرسی زمانی کوردی 
 14، ل ٢٠٠٠، فێبریوەری ساڵی ٢1ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە  ناوی ئاالن سوڵتانی

بە ناوی خوازراوەی    مەر سوڵتانی )وەفا("عو  - "پێشڕەوانی شیعری نوێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
   17-  16، لل. ٢٠٠1، ماڕچی ٢٢ژمارە  'جوان بۆکانی'، ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن

  فەسڵێک لە بیرەوەرییەکانی هێنری کیسنجر وەزیری پێشووی کاروباری   - "تراجێدیای کوردان 
ئەمریکا"،   بەشی  دەرەوەی  ئینگلیزییەوە،  لە  وەرگێڕان  کیسنجر،  گزینگ،    یەکەمهێنری 

- 6، لل  ٢٠٠1- 13٨٠، بەهاری   31ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  
1٢ 

فەسڵێک لە بیرەوەرییەکانی هێنری کیسنجر وەزیری پێشووی کاروباری    - "تراجێدیای کوردان 
ئەمریکا"،   دووەمدەرەوەی  بەشی  ئینگلیزییەوە،  لە  وەرگێڕان  کیسنجر،   هێنری 

،  ٢٠٠1-13٨٠، پایزی   3٢ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  
 11-6لل 

  ڕوانگە، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،   وەندی شێوەزمانی گۆرانی و زازایی"، پێ   - "ئاڵقەی ون بوو 
(،  ٢٠٠٢)   13٨٠، ڕەشەمەی  ٨دوماهنامە دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی، شاری تەورێز، ژمارە

 37-3٢لل 
هەڵە"  دوو  ڕاستکردنەوەی  و  کوردی  نە  وەرزانەی    "دەستنووسێکی  گۆڤارێکی  گزینگ، 

"سەلمان ڕوشدی    1٢- 6، لل  ٢٠٠٢- 13٨٠، زستانی  33ژمارە  ئەدەبییە، سوئێد،    –فەرهەنگی  
  بەشی یەکەم ،  دوکتۆر صادق جالل العظم، وەرگێڕان لە فارسییەوە و حەقیقەت لە ئەدەبیاتدا"،  

 6٢ل 
ئەدەبیاتدا"،   لە  حەقیقەت  و  ڕوشدی  لە "سەلمان  وەرگێڕان  العظم،  جالل  صادق    دوکتۆر 

ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –رزانەی فەرهەنگی  گزینگ، گۆڤارێکی وە،  بەشی دووەم ،  فارسییەوە
 ٢٨- ٢4، لل  ٢٠٠٢- 13٨1، هاوینی  35

ساڵی   فەیزوڵالبەگی"،    1953"ڕاپەڕینی  ناوچەی  وەرزێرانی  و  بۆکان  خەڵکی   ی 
  ، ٢٠٠٢-13٨1، پایزی   34ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  

 55-54لل 
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مامە غەنی بلووریان و ئەوانەی وا بە هۆی بیر وباوەڕەوە کەوتنە  "وتاری 'شەوی ڕێزگرتن لە  
وتاری ئەنوەر سەبارەت بە    ئەنجومەنی سوخەن، لەندەن  –پشت میلەکانی زیندان لە ئێران"  

 ( ٢٠٠٢) 13٨1/ ٢4/7مامەغەنی، 
گزینگ، گۆڤارێکی    ساڵ بەسەر مردنی حەسەن زیرەکدا"   3٠"بیرەوەرییەک بەبۆنەی تێپەڕبوونی  

 49-46، لل ٢٠٠٢-13٨1، پایزی  36ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە  –وەرزانەی فەرهەنگی 
ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە   –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  ،  "مەنیج حەیران کێیە؟" 

 39- 3٨، لل ٢٠٠3، زستانی37
گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی    "الهووتی کرماشانی، ئەمجار وەک شاعیرێکی کوردی وێژ" 

 3٨-35، لل ٢٠٠3، بەهاری 3٨ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە  –ەرهەنگی ف
مانەوە"  زیندان  میلەکانی  پشت  لە  دەیانساڵ  ئەوانەی  بۆ  و    - "کۆڕێک  بلووریان  غەنی  مامە 

ئێران" لە  زیندان  میلەکانی  پشت  کەوتنە  وباوەڕەوە  بیر  هۆی  بە  وا   ئەنجومەنی  –   ئەوانەی 
لەندەن ب،سوخەن،  سەبارەت  ئەنوەر  مامەغەنی،  وتاری  هەروەها٢٠٠٢)  13٨1/ ٢4/7ە   ) 

ئاڵمانیا، ژمارە   ( ساڵی  41-4٠)14(و  15)ل    13هاوار، باڵوکراوەیەکی ڕۆشنبیریی وەرزییە، 
 ٢٠٠3و بانەمەڕی  ٢٠٠٢

ووتار کورتە  نەوەی    - "سێ  بێڵ،  میس  بەڵگەنامەکانی  مەکەنزی،  پڕۆفیسۆر  دوایی  کۆچی 
مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە   چڕچیل و کێشەی کورد"مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی

 ٢5-٢4، لل  ٢٠٠3پووشپەڕی -، حوزەیران 9٠ژمارە  لەندەن،
فەیزوڵالبەگیی بۆکان"،   نووسین و "بەڵگەنامەیەک سەبارەت بە ڕاپەڕینی وەرزێرانی ناوچەی 

ژمارە ئەدەبییە، سوئێد،    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  ،  وەرگێڕان لە فارسییەوە
 51-4٨، لل ٢٠٠3، هاوین و پایزی  4٠و  39

 از میرزا حسینقلی خان حاوی و میرزا علی"یک نسخە خطی معتبر و دو شعر منتشر نشدە"  
نگار" وقایع  پاریس،    اکبر  چاپ  خانی،  قلیج  پرویز  آرش  و ٨9شمارە    مجلە  سپتەمبر   ،

 1٠4 - 1٠٢، لل ٢٠٠4ئوکتۆبری 
'شەڕەکا  کتێبی  لە  سەددام'" "هەڵبژاردەیەک  لە   - نی  وەرگێڕان  سیمپسن،  جۆن    نووسینی 

مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە   ئینگلیزیییەوە، بەشی یەکەم
 13-11، لل  ٢٠٠4، دیسەمبەری  9٢ژمارە  لەندەن،
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  ەی مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگان  - "بۆ ڕێزگرتن لە بیرەوەریی نەمر د. فەرەیدوون حەقیقی" 
 41، لل  ٢٠٠4، دیسەمبەری  9٢ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

هاوار  ڕەسوول  محەمەد  مامۆستا  مێژوونووسینی  باڵوکراوەیەکی   "تایبەتمەندیی  مەڵبەند، 
 63، لل  ٢٠٠4، دیسەمبەری  9٢ژمارە  مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
سەددام'"  'شەڕەکانی  کتێبی  لە  لە    - "هەڵبژاردەیەک  وەرگێڕان  سیمپسن،  جۆن  نووسینی 

مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە   ئینگلیزیییەوە، بەشی دووەم
 47-46، لل  ٢٠٠5، مارچی 93ژمارە  لەندەن،

سەددام"  ئینگ  - "شەڕەکانی  لە  وەرگێڕان  سیمپسن،  جۆن  سێهەمنووسینی  بەشی   لیزیییەوە، 
، جوونی  94ژمارە  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

 5٨-57، لل  ٢٠٠5
یادێک لە نەمر حوسێن غواڵمعەلی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت بۆکان،   – "کاک حوسێن زوو بوو"  

1٨/3/٢٠٠5 
مەهاباد،   بەڵگەنامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیا   -"کۆمەڵەی ژێکاف = کوردە گەنجەکان؟" 

مەهاباد، شاری  لە  ئەدەبی  فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی،  پووشپەڕی  5٢ژمارە    گۆڤاری   ،
 15- 14(، لل  ٢٠٠5)جووالی  13٨4

خاکەکەی  داگیرکەرانی  و  مێژوویی"   - "کورد  مەڵبەندەوەمەڵبەند،   - بەڵگەنامەیەکی  ناوی    بە 
  ٢٠٠5، ئوکتۆبری  95ژمارە    ەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵب

 7، ل 
تارا جاف و یەنوەر سوڵتانی   - "وتوویژێک لەگەڵ مامۆستای تەموورژەن عەلی ئەکبەر مورادی" 

لەندەن، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  ، 95ژمارە    مەڵبەند، 
 55 -  5٠، لل  ٢٠٠5ئوکتۆبری 

  نووسینی جۆن سیمپسن، وەرگێڕان لە ئینگلیزیییەوە، بەشی چوارەم و   - نی سەددام" "شەڕەکا 
لەندەن،   کۆتایی لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی   مەڵبەند، 
 63- 6٢، لل   ٢٠٠5، ئوکتۆبری 95ژمارە 
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بریتانیا  لە  پێشنیارێک"،    - "الوانی کورد  و  باسێک  سوڵتانیدامەزرانی  ئاالن  مەڵبەند،   بەناوی 
،   ٢٠٠6، مارتی  96ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

 13-1٢لل 
مەهاباد، گۆڤاری کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی،   یادکردنەوەی دایکم - "ئامینە خانم، یادت بەخێر!" 

 ٢1-٢٠(، لل ٢٠٠6)مەی 13٨5، گواڵنی 6٢ژمارە  ئەدەبی لە شاری مەهاباد،
مەهاباد، گۆڤاری کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، ئەدەبی    بەشی یەکەم  -"کەشکۆڵی مەال بابەوەیسی" 

 39- 37(، لل ٢٠٠6)جووالی 13٨5، پووشپەڕی 65ژمارە  لە شاری مەهاباد،
مەهاباد، گۆڤاری کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، ئەدەبی   بەشی دووەم  - "کەشکۆڵی مەال بابەوەیسی" 

 ٢1-1٨(، لل ٢٠٠6)سێپتەمبری 13٨5، خەرمانانی 66ژمارە  مەهاباد،لە شاری 
مەهاباد، گۆڤاری کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، ئەدەبی   بەشی سێهەم  - "کەشکۆڵی مەال بابەوەیسی" 

 15-14(، لل ٢٠٠6)ئوکتۆبری 13٨5، ڕەزبەری  67ژمارە  لە شاری مەهاباد،
نووسیو  خانیی  زینی  و  مەم  سەرتای  خانی  ئەحمەدی  سوڵتانیە؟"،  "ئایا  ئاالن   بەناوی 

، سپتەمبری  97ژمارە    مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
 17-15، لل  ٢٠٠6

دا"،   زادە  قازی  ناسری  وێنەکانی  ئاوێنەی  لە  بێسارانی  باڵوکراوەیەکی   "شیعری  مەڵبەند، 
  6٨&    ٢، لل    ٢٠٠6، سپتەمبری  97مارە  ژ  مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

– 71 
یادی وەفا شاعیری ناسک خەیاڵی موکریان بەخێر بێت، ڕوانینێکی    - "فایلی تایبەت بە 'وەفا'

سەرپێیی بە ژیان و شیعری وەفادا، هاوڕێ لەگەڵ وتاری مامۆستایان ئەحمەد قازی، فەتاح 
ایی، سولەیمان فەڕشی، مێدیا  ئەمیریسەعید شەمس، محەمەد سەعید نەجاڕی )ئاسۆ(،یۆنس ڕەز 

لەندەن،  و فایق سوڵتانی  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە 
 49- 31، لل   ٢٠٠6، ئوکتۆبری 96ژمارە 

مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی    بەناوی مەڵبەندەوەدەستپێشخەرییەکی سەرنجڕاکێش"،    - "ماڵی تەموور
 71، ل  ٢٠٠6، ئوکتۆبری  96ژمارە  کوردە لە لەندەن، مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی

  بە استناد سە قطعە شعر فارسی سیف القضات"، "سیف القضات و جنبش شیخ محمد خیابانی  
پیام کردستان، هفتەنامە اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی   حسن سیف قاضی، انور سلطانی

 9، رویە ٢٠٠6،جوالی 13٨5، تیر  31کردی(، سال دوم شمارە -و هنری )فارسی 
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القضات"،   سیف  اشعار  در  قومی  تنوع  و  ملی  سلطانی"وحدت  انور  قاضی،  سیف   حسن 
کردی(، شمارە  -پیام کردستان، هفتەنامە اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری )فارسی

 9، رویە ٢٠٠6،جوالی  13٨5، مرداد 33
چیخۆف   - "خوازبێنی"  ئینگلیزی،  ئانتۆن  لە  ڕۆشنبیریی    یەوەوەرگێڕان  مانگانەیەکی  ڕامان، 

 36- ٢٨، لل  ٢٠٠6/ 1٢/ 5، 115ژمارە   گشتییە، سلێمانی
 7/7/٢٠٠7بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت "کۆمەڵەی ژێکاف لە بۆکان" 

 بۆکان، بەشی نووسەران، بێ ڕێکەوت -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت "وەرزش لە بۆکان" 
بەشی    -بۆ کۆچی دوایی سەیفولقوزاتی قازی""پارچە شیعرێکی قازی کاکە حەمەی قزڵجی  

مەهاباد،  یەکەم شاری  لە  ئەدەبی  فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی،  گۆڤاری  ،  71ژمارە    مەهاباد، 
 11- 1٠(، لل  ٢٠٠7)فێبریوەریی 13٨5ڕێبەندانی 

  بەشی  -اتی قازی"بۆ کۆچی دوایی سەیفولقوز"پارچە شیعرێکی قازی کاکە حەمەی قزڵجی  
مەهاباد،،  دووەم شاری  لە  ئەدەبی  فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی،  گۆڤاری  ، 7٢ژمارە    مەهاباد، 

 3٠-٢٨(، لل ٢٠٠7)مارچی 13٨5ڕەشەمەی 
جۆرج!"  مەکە  فێڵ  - "وا  گرین  ئینگلیزییەوە،  جۆیس  لە  مانگانەیەکی   وەرگێڕان  ڕامان، 

 56- 43، لل  5/3/٢٠٠7، 11٨ژمارە  ڕۆشنبیریی گشتییە، سلێمانی
 پاشکۆی گۆڤاری ئاسۆ، سلێمانی،  لێکۆڵینەوەیەک،    - "بارودۆخی پەنابەری کورد لە بریتانیا" 

ڕۆژهەاڵت  هەروەها  ٢٠٠9/ ٢٨/٢تا    ٢4،  34ژمارە   نووسەران،  -ماڵپەڕی  بەشی  بۆکان، 
16/٢/٢٠1٨ 

ی، ئەدەبی مەهاباد، گۆڤاری کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگ  بەشی یەکەم  - "چەند زانیارییەکی نوێ " 
 41(، ل ٢٠1٠)جوونی 13٨٨، بەفرانباری 1٠6ژمارە  لە شاری مەهاباد،

زین"  و  مەم  تورکیی  دیهقان  - "دەستنووسێکی  ئینگلیزییەوە،  مستەفا  لە  مەهاباد،   وەرگێڕان 
مەهاباد، شاری  لە  ئەدەبی  فەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی،  جۆزەردانی  111ژمارە    گۆڤاری   ،

 13-11(، لل ٢٠1٠)جوونی 13٨9
- ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  لێکۆڵینەوەیەک"،  - ێکەوتی شەهادەتی شەهیدانی کۆماری کوردستان "ڕ 

 3٠/3/٢٠1٠بۆکان،  بەشی نووسەران، 
-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  "ڕووناکبیرانی کورد دەبێ ژینۆسایدی گەلی ئەرمەنی مەحکووم بکەن" 

 ٢4/4/٢٠1٠بۆکان،  بەشی نووسەران، 
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بەهایی   ئایینی  و  مەریوانی" بەهیە    – "کورد  واتە، گۆڤارێکی ڕۆشنبیریی    فەرەجوڵاڵ زەکی 
 6٨ –  45، لل  ٢٠1٠، ئەیلوولی ٢ژمارە  گشتییە، کەرکووک، هەولێر

تاڵەبانی"  ڕەزای  شێخ  دیوانی  ساغکردنەوەی  لەپێناو  شیعرە   - "هەوڵێک  یەکەم،    بەشی 
 ٢٠/1٢/٢٠1٠بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت کوردییەکان
بەن  مندااڵن "کتێبێکی  خول"،  - رخی  خول  برینجی  بینا بابۆڵە  ژاپۆنییەوە،  زمانی  لە   وەرگێڕاو 

 ٢5/3/٢٠11بۆکان، بەشی نووسەران، -بێورانی، ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
بیستەمدا سەدەی  لە  ڕڕەحمان  - بەڵگەنامە"   ٨1کۆی    - "بۆکان  کاک  کتێنی  بە   سەبارەت 

مێژوودا، لە  بۆکالن  بەشی  ڕۆژهەاڵت  محەمەدیان،،  نووسەران،  -ماڵپەڕی  بەشی  بۆکان، 
6/4 /٢٠11 

 شیعری نازم حیکمەت و دەنگی ڕووحی سوو و دەقی کوردیی  - "مەتەڵی هەموو مەتەاڵن" 
 ٢5/٨/٢٠11بۆکان، بەشی نووسەران،-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت شیعرەکە، بەشی 'بۆکان لە مێژوودا'

هەبێت"   کورد  بۆ  سوودی  دەبێ  ئەردۆغان  شێتانەی  ڕۆبین،  – "تووڕەیی  مایکڵ   نووسینی 
 7/9/٢٠11بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە

 بەشی دووەم، شیعرە فارسییەکان   - "هەوڵێک لەپێناو ساغکردنەوەی دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی" 
 ٢٠11، بەشی نووسەران، ساڵی بۆکان-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت

توضیحاتی بر مقالە    – "آیت اللە مردوخ کردستانی، روحانیت سنت و جماعت و مشروطیت"  
  ماڵپەڕی   هەروەها  ٢3/11/٢٠11بۆکان، بەشی نووسەران،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت،  احسان هوشمند

 ٢5/11/٢٠11ماڵپەڕی ایران امروز،    ، هەروەها٢٠1٢'گویا نیوز'ی فارسی، سەرەتاکانی ساڵی  
بەڵگەنامەیەک  لە مەهاباد  - "بیرەوەرییەک و  لێکۆڵینەوە لە   کۆبوونەوەی مامۆستایانی کورد  بۆ 

  135٨چۆنیاتی دانانی بەرنامەی پەروەردەی کوردی لە قوتابخانەکانی کوردستان لە بەهاری  
 ٢٠1٢بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت "( دا1979)

پی  و  پشتیوانی  زەحمەتکێشان  "نامەی  کۆمەڵەی  و  حدکا  نێوان  ڕێککەوتنی  بۆ  رۆزبایی 
   19/9/٢٠1٢هەڵوێست، باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە،  (" 5/1391/ 31)

بین"  وریا  ئازەربایجانی   -"با  و  کورد  کردنی  یەکتردا  بەگژ  بۆ  ئێران  حکوومەتی   پیالنی 
   ٢٠1٢/ 14/1٠هەڵوێست، باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە، 

بۆکان، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت    ' ناودارترین دژبەری ئایین کۆچی دوایی کرد" کریستۆفر هیچنز"
 ٢٢/1٢/٢٠1٢بەشی نووسەران، 
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بۆکان، بەشی  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  مین ساڵی دابەشبوونی خاکی کوردستان"   5٠٠"کورد و  
 1/٢٠13/ 9ماڵپەڕی پێشمەرگەکان،  هەروەها 1/1/٢٠13نووسەران، 

دڵتەزێن"  مەال  - "هەواڵێکی  )ڕەئووفی  خەیات  ڕەئووفی  حەمە  مامۆستا  نەمر  دوایی   کۆچی 
 4/٢٠11/ 19بۆکان،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت ٢٠11/ 9/4حەسەن( لە ڕۆژی 

 کۆچی دوایی خەباتکاری هەمیشە زیندوو میرزا حەمە ڕەئووفی خەیات"کۆستێکی گەورە"،  
باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە،  هەڵوێ  9/4/٢٠11)ڕەئووفی مەال حەسەن( لە ڕۆژی   ست، 

 ٢5/4/٢٠11ڕۆژهەاڵت تایمز،  ٢٠11/ ٢5/4پێشمەرگەکان،  ٢٠11/ 5/٢
دەبینم"  گەورە  بۆشاییەکی  چەند  کوردیدا  مێدیای  هەڵوێست  - "لە   ماڵپەڕی 

 ٢٠/6/٢٠13هەڵوێست، باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە،  
دایکەوە"،   زمانی  ڕۆژی  بۆنەی  بە  کۆبوون"وتار  لە  فارسی،  عەرەبی بە  ئەنجومەنی  ەوەی 

خوزستانی ئێران لە باشووری لەندەن. من سەربەخۆ لەوێ بووم، بەبێ پەیوەندی لەگەڵ هیچ  
 ٢٠13/ 1٨/٢حزب و ڕێکخراوێک، باڵڤۆکی حزبی دیموکراتی کوردستان، فارسی، 

یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی لە سێ واڵت و چوار شار دەرچووە؟ بەراستی  ماڵپەڕی   "ئایا 
 ٢4/3/٢٠14هەلوێست، 

 9ستوونی 'بۆکان لە مێژوودا'، پێکهاتوو لە  "شەهیدانی ڕێکخراویی ئەکسەرییەت لە بۆکان"، 
 ٢٠14بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت، بەش

بۆکان، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  ڕۆژی شەهیدبوونی یازدە شەهیدەکەی شاری سەقز ڕوون بووەوە" 
 ٢٠14بەشی نووسەران، ساڵی 

سۆڤیەتی"  یەکیەتی  لە  لێنین  خەاڵتی  و  لێنینیان   - "کورد  میداڵیای  کە  پێنج کورد    ناساندنی 
 ٢٠14بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت، وەرگرتووە

ماڵپەڕی    کەیسی حەیدەر عەلییف سەرەک کۆماری ئازەربایجان"  - "میللەت کە نەگبەتی هات" 
 ٢٠14 بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی-ڕۆژهەاڵت

بوو'،   میتۆلۆژیی کوردیی  ئەفراندنی  ئێلخانیزادە خەریکی  ڕۆژنامەی کوردستانی    "سوارەی 
 17، ل 7/٢٠13/ 3، 6144نوێ،ژمارە 

یادێک لە ژنە خەباتکارێکی ئاسۆری خەڵکی کرماشان کە چەند ڕۆژ پێش    - "مێری ساخو" 
فارسی لەندەن کۆچی دوایی کرد، کوردی و  لە  ب  ئێستا  ۆکان )بەشی ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت 

 7/٢٠14/ 15وردە فەرمایشت(، ماڵپەڕی هەڵوێست و ماڵپەڕی اخبار روز، دەوروبەری 
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ماڵپەڕی    لەسەر بنەمای نووسراوەیەکی نەمر ئەحمەد شەریفی   - "شوێنەواری نادیاری سوارە" 
 ٢٠14بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ڕۆژهەاڵت

د  دەست  بە  ئەرمەنی  گەلی  ژینۆسایدی  ساڵوەگەڕی  عوسمانی" "سەدەمین   ەوڵەتی 
 ٢٠/4/٢٠14هەڵوێست، باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە،   ماڵپەڕی 

هەڵوێست،   ماڵپەڕی  هەزار کورد بۆ ڕۆژئاوای ئەناتۆلی"   ٢٠٠"سەدەمین ساڵوەگەری کۆچاندنی  
 ٢٠/1٢/٢٠14باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە،  

ڕۆژنامەی کوردستانی   کارەکانی" "سوارەی ئێلخانیزادە و هەندێک الیەنی باس لێوەنەکراوی  
ساڵی   ڕۆژهەاڵت٢٠13نوێ،  ماڵپەڕی  هەروەها  ساڵی  -،  نووسەران،  بەشی    ٢٠15بۆکان، 

 1٢/6/٢٠15هەڵوێست، باڵڤۆکێکی چەپ و سەربەخۆیە،   هەروەها
محەمەد"  قازی  پێشەوا  یادی  و  شاملوو  ئەحمەدی  ناسری'ی  'مەرگی  ماڵپەڕی   "شیعری 

 3/٢٠٢5/ ٢4ماڵپەڕی هەڵوێست،    هەروەها  ٢٠15ان، بەهاری  بۆکان، بەشی نووسەر-ڕۆژهەاڵت
'مالیک'،   و  'ڕیزوان'  نێوان  يوزای "شەڕی  شێخ  شیعرێکی  بنەمای  لەسەر  تەنز  چیرۆکێکی 

 ٢٠15بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت تاڵەبانی"
غواڵم  وەرەزیل'ی  بەدەستانی  'تێاڵ  و   "شانۆنامەی  ساعیدی  نی  شەعبی" حوسێ   حەشدی 

   ٢6/4/٢٠15بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
  135٢بیرەوەریی زیندان لە گرتووخانەی ئێڤین، تاران لە سااڵنی    - "سە مهمانی در 'هتل اوین'"

 ٢/5/٢٠15بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت (، فارسی19٨1و  1973)  136٠و 
ئێدمۆندز لە  نامیلکەکانی   1991ئامادە کراوی ساڵی    لەندەن   - کتێبخانەی سواس   "کتێب و 

 ٢٠16بۆکان، بەسی نووسەران، سالی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
ئاناهیتا"  ژنخودای  یادگارێکی  و  میترایی  شوێنەوارێکی  ماڵپەڕی   الپەڕە  63  - "بۆکان، 

 ٢٠16بۆکان، بەشی نووسەران، نەورۆزی ساڵی -ڕۆژهەاڵت
 کتێب و چاپەمەنیی  117کورتەی ناوەرۆکی    - گەیشتوو" "ناساندنی چەند کتێبی تازە بەدەستم  

 ٢٠16بۆکان، بەشی نووسەران، سالی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت، دەورەیی
لە توێی چەند الپەڕەی بچووکدا کۆچی دوایی مامۆستا ڕەحمان    - "کەسایەتییەکی گەورە 

 ٢٠16/ 3/1٠بۆکان، بەشی نووسەران، -محەمەدیان"ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
- ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  نەمر ئەحمەدی شەریفی بۆ دوکتۆر سەعیدخانی کوردستانی" "نامەیەکی  

 ٢٠17/ 1٠/1٢بۆکان، بەشی نووسەران، 
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،  7و  6گۆڤاری بیر و هزر، سنە، ژمارە    "ئەمیری حەسەنپوور، کەسایەتییەکی پۆلی هیستۆر" 
لی بۆکان، بەشی نووسەران، سا-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  هەروەها لە:؛  (٢٠17)  1396پووشپەڕی  

٢٠17 
دەروازە، ژمارەی تایبەت،   "مشتومڕی مامۆستا و قوتابییەک سەبارەت بە ڕاپەڕینێکی مێژوویی" 

گۆڤاری کوردی بۆ زانستە کۆمەاڵیەتیئ و مرۆڤییەکان، ئێکستەر، بریتانیا میراتی ڕەوشەنبیریی  
 ٢٠1٨، نیسان ٢ئەمیر حەسەنپوور، ژمارە 

  - دی سەد ساڵ پێش ئێستا و نەجەفی ئەمڕۆ"شاری مەشهە  – "تەنزی تاریخ و ئیسالمی عەزیز  
میرزا ئیرەج  شیعرێکی  بنەمای  ڕۆژهەاڵت،  لەسەر  نووسەران،  -ماڵپەڕی  بەشی  بۆکان، 

٢٨/4/٢٠1٨ 
بۆکان،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  بنەماڵەی ئەردەاڵنی،  - "وێنەیەکی مێژوویی و چەند ڕوونکردنەوە" 

 1٨/٨/٢٠19بەشی نووسەران، 
بۆکان، بەشی نووسەران،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  'ناتینگ هیل گەیتی لەندەن'" "فێستیڤاڵی ئەمساڵی  

٢٨/٨/٢٠19 
بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  "تەنزی مامە عەزۆ )سولەیمان فەڕشی(" 

٢٠19 
دیکە"  گەالنی  و  کوردی  فۆلکلۆریی  ڕۆژهەاڵت  "هەڵپەڕکێی  بەشی  -ماڵپەڕی  بۆکان، 

 ٢٠19نووسەران، 
بەغدا" دارالمخطوطاتی  لە  بێسارانی  دیوانی  نوسخەی  بە   - "کۆنترین  الپەڕەکانی  کۆپیی 

بۆکان، بەشی نووسەران،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  دەستخەتی نەمر مامۆستا محەمەدی مەالکەریم
٨/11/٢٠19 

ئەنفالچییەکان"  دەست  بکەوێتە  هەڵەبجە  و  ئەنفال  بەڵگەنامەکان  نەهێڵین  ماڵپەڕی    "با 
 1٠/٢/٢٠٢٠ان، بەشی نووسەران، بۆک-ڕۆژهەاڵت

کوردستان"  ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردی  کوردستان،    "ڕۆژنامەگەریی  باشووری  خەندان،  سایتی 
 ٢4/4/٢٠٢٠بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت هەروەها

بۆکان، -ڕۆژهەاڵتماڵپەڕی    نامیلکەیەک "کتێب، کتێبخانە، کتێبفرۆشی و چاپخانە لە بۆکان"، 
 19/1٠/٢٠٢1بەشی نووسەران، 
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-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  "دادگای خەڵک بۆ پێڕاگەیشتن بە تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا" 
 ٢٠٢1/ 15/11بۆکان، بەشی نووسەران، 

ساڵی   زستانی  موکریی 1953)   1331"ڕووداوەکانی  محەمەدی  دوکتۆر  زمان  لە  بۆکان    (ی 
بۆکان، بەشی نووسەران، سەرەتای -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  لە فارسییەوەوەرگێڕان    - کرماشانییەوە" 

 ٢٠٢٢ساڵی 
گۆڤاری    وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە  –"بەردنووسێکی بزربووی سەر چیای تەرەغەی بۆکان"  

بۆکان، بەشی  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  ؛ هەروەها٢٠٢1، ساڵی  ٢٨7/٢٨٨ڕامان، سلێمانی، ژمارە  
 9/1٠/٢٠٢1نووسەران، 

بۆکان" "بەردنوو  قەاڵیچی  گوندی  لە  زایین  پێش  یەکەمی  هەزارەی  و   - سێکی  نووسین 
فارسییەوە و  ئینگلیزی  لە  نەورۆزی    وەرگێڕان  ؟،  ژمارە  مەهاباد،  هەروەها ٢٠٢٢گۆڤاری   ، 

 ٢٠٢٢بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
 

 لێکۆڵینەوە، زنجیرە وتار 
 

ڕابردوودا پێنج لێکۆڵینەوە و زنجیرە وتارم  بە شێوەی هەفتانە  ساڵی    ٢٠لە ماوەی نزیک بە  
لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت بۆکان باڵو کردۆتەوە و بەرپرس و دەستەی نووسەرانی ماڵپەڕەکە 
کاردا  سەرەتای  لە  تەنانەت  و  کردووم  پێک  و  ڕێک  بۆیان  بووردەییەوە  لەخۆ  بەوپەڕی 

ی ماڵپەڕی 'هەڵوێست' زەحمەتی باڵوکردنەوەی  بەشێکیشیان بۆ تایپ کردووم، هەروەها بەرپرس
 بەشێکیانی کێشاوە، کە لێرەدا سپاسی هەمووالیەکیان دەکەم: 

کتێب   - وەک  )ئاوات(،  ئیمامی  کامیلی  سەیید  دیوانی  شیعرەکانی  سەرجەم  شیکردنەوەی 
 چاپکراوە

ن باڵو بۆکا-بۆکان لە مێژوودا، وتاری هەفتانە بوو، هەشت ساڵ لە سەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  -
 کرایەوە  

بۆکان باڵو -وردە فەرمایشت، وتاری هەفتانە بوو، چوار ساڵ لە سەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  -
 کرایەوە  

 بۆکان باڵو کرایەوە -یادداشت، وتاری هەفتانە بوو، ماوەیەک لە سەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت -
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-ڕۆژهەاڵتتوندوتیژی و دەستدرێژی لە باشووری کوردستان، لە سەر ماڵپەڕی ئاوێنە و    -
 بۆکان باڵو کرایەوە

باشووری   - لە  ئاسۆ  ڕۆژنامەی  ژمارەی  یەکەم  پاشکۆی  وەک  بریتانیا  لە  کورد  پەنابەری 
 کوردستان باڵوکرایەوە 

پەیوەندی سیاسیی سمکۆ لەگەڵ ئینگلیزەکان لە ئاوێنەی بەڵگەنامەکانی وەزارەتی کاروباری    -
 بەریتانیادا 

کوردستان، لە سەر دوو سێ ماڵپەڕی کوردی باڵو ڕۆژنامەگەریی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی    -
 کراوەتەوە

  3بەرگی و    ٢سپاس بۆ بنکەی ڕۆشنگەریی لە ئاڵمانیا کە دوو بابەتی یەکەمی وەک کتێبی  
ساڵی   لە  و   ٢٢و    ٢٠٢1بەرگی  سێهەم  بابەتی  دانان.  ئینترنێتیشی  لەسەر  و  باڵوکردنەوە  دا 

ە و هیوادارم لە الیەن هەمان بنکەوە لە بیچمی چوارەم بەشێک لەم کتێبەی بەردەستیان پێکهێناو
 کتێبدا بکەونە بەردەستی خوێنەر.  

و   کوشتن  هەواڵی  کۆمەڵەی  کوردستان  باشووری  لە  دەستدرێژی  و  توندوتیژی  بابەتی 
مانگ    1٨سووتاندنی ئەندامانی کۆمەڵگایە لە شار و گوندەکانی کوردستان کە بە ماوەی  

هەرێم )ڕووداو، ئاوێنە، هاواڵتی و...(دا ڕاگەیەنرابوون. من بە  لەسەر ماڵپەڕە ئینترنێتییەکانی  
لەسەر  ٢٠/9/٢٠19هەندێک خشتە و پێوانە و نوانە و ئاکام وەرگرتنەوە ئامادەم کرد و ڕۆژی 

لە   ئێستاش دوای ئەوەی زیاد  بووەوە و  باڵو  ئاوێنە  بینیویانە، هەر    7ماڵپەڕی  هەزار کەس 
ناب خراپ  دەکەوێت.  بەرچاو  دوای لەوێدا  کە  بکەم  کەسە  تاقە  ئەو  سپاسی  لێرەدا  ێت 

باڵوبوونەوەی وتارەکە، بە یەک ڕستە کۆمێنتی دانابوو و نووسیبووی "گووت بخواردایە باشتر 
ناو   بوو لەسەر دیاردەی چەپەڵی مرۆڤکوژی  نیوێک زەحمەتم  بەرهەمی ساڵ و  بوو!" ئەوە 

 ەوە ئێستا گەلێک خراپتریش بووە! کۆمەڵگای کورد کە قوربانییەکانی بە گشتی ژنانن و بەداخ
بابەتی پەنابەری کورد لە بریتانیا کرایە پاشکۆی یەکەم ژمارەی ڕۆژنامەی 'ئاسۆ'. سپاسی ئاسۆ 

 و ئاوێنە دەکەم بۆ باڵوکردنەوەی بابەتەکان.  
لەسەر ماڵپەڕی 'خەندان' باڵوکرانەوە   ٢٠٢٠/ ٢4/4و   ٢1/ 1٢/ 1٠دوو بابەتی کۆتایی  ڕۆژانی  

 وێدەچی خوێنەری زۆریان بووبێت. و 
 

 ڕانانی کتێب، فیلم، سی دی و شریتی هونەریی کوردی 
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دا ماوەیەکی دووساڵە بۆ دەنگی کوردیی ڕادیۆ ئەمریکا،   ٢٠1٢تا    1996لە نێوان سااڵنی  
ئینجا بە هەمان ماوە بۆ ڕۆژ تی ڤی لە شاری بروکسێل و تیشک تی ڤی لە پاریس و ماڵپەڕی 

ئاڵمانیا بەشێوەیەکی بەردەوام )هەفتانە یا مانگانە(، ئەرکی ڕانانی کتێبم   بۆکان لە-ڕۆژهەاڵت
دەورەییە  چاپەمەنییە  هاوکاریی  تەلەفیزیۆنانەش  و  ڕادیۆ  ئەو  دوای  و  پێش  بەڕێوەبرد. 
تا   کەم  و  زۆر  تاووتوێ کردن کە  بۆ  بە کوردم  سەبارەت  کتێبی  و  کوردییەکانم  کرد 

 ەو کارانەم جگە لە ڕادیۆ ئەمریکا، بەخۆبەخشی کردووە. ئەمساڵیش درێژەیان کێشاوە. هەموو ئ
ناوی   نووسینی  و  دۆزینەوە  بەاڵم  هەیە،  بەرنامانەم  لەو  بەشێک  ڤیدیۆی  و  شریت  باوەکوو 
دێڕە  چەند  بەو  هەر  جا  نایەت.  لەگونجان  من  ئێستای  بۆ  بەرنامانە  ئەو  هەموو  کتێبەکانی 

بابەتانە پێک دەهێنم کە بۆ چاپەمەنییە  قەناعەت دەکەم و لە خوارەوەدا لیستەی بەشێک   لەو 
هەن. بەردەستمدا  لە  ئێستا  و  نووسیون   کوردییەکانم 

دەزانم بۆ ماڵپەڕ و چاپەمەنیی دیکەشم  نووسیون، بەاڵم نایاندۆزمەوە و پێویستیش ناکات لە  
 بنی مەنجەڵەکە بدرێت! نان ئەو نانەیە ئێستا لەخوانە و بەداخەوە من ئیتر سفرەم بەتاڵە! 

 
 

 ***** 
 

 ( عوسمانی  و  ئێران  سیاسییەکانی  بەڵگەنامە   4تا  1بەرگی-(" 19٠6-  1796"گوڵبژێری 
 5٨-5٠، لل  1994، هاوینی ٢٢مامۆستای کورد، سوئێد، ژمارە 

گزینگ، گۆڤارێکی    یادداشتێک لەسەر خەج و سیامەندی ئەرمەنی  -"سیامانتۆ و خەجێ زارە" 
 5٨- 55، لل 1995-1374، بەهاری 7سوئێد، ژمارەئەدەبییە،  –وەرزانەی فەرهەنگی 

ژینی نوێ، لەندەن، ژمارە   هەڵسەنگاندنی فیلمی کارزان کرێکار"گەلی کورد سواڵکەر نییە"،  
 4،ل  1995دیسەمبەری  5

سنە!   شناس"  – "شارەکەم  حەق  الدین  محی  شیعرەکانی  کاسێتی  لەسەر   یادداشتێک 
،  1996-1375، هاوینی  1٢یە، سوئێد، ژمارەئەدەبی  –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  

 53-5٠لل
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کتێب و چاپەمەنیی دەورەیی کوردی یان سەبارەت بە کورد،   1٢ناساندنی    - "چاپکراوی نوێ" 
لەندەن، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  ، 74ژمارە    مەڵبەند، 

 16-15، لل 1996سپتەمبەری 
 کتێب و چاپەمەنیی دەورەیی کوردی یان سەبارەت بە کورد،  1٠ناساندنی    - "چاپکراوی نوێ" 

لەندەن، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  ،  76-75ژمارە    مەڵبەند، 
 ٢4-٢3، لل 1996نوڤەمبەری  -ئوکتۆبەر

کتێب و چاپەمەنیی دەورەیی کوردی یان سەبارەت   14ناساندنی  ،  4بەشی    - "چاپکراوی نوێ" 
کورد.   لەندەن، بە  لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی   مەڵبەند، 

 ٢4- ٢٢، لل 1997فەبریوەری    7٨ژمارە 
کتێب و چاپەمەنیی دەورەیی کوردی یان سەبارەت   13ناساندنی  ،  5بەشی    - "چاپکراوی نوێ" 

لەندە لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند،  کورد.   ن، بە 
 ٢٠-1٨، لل 1997مارتی   7٨ژمارە 

بۆ بەڕێوەبردنی ڕێوڕەسمێک  "پێشنیارێک بۆ کۆڕ و کۆمەڵە کوردییەکان لە دەرەوەی واڵت  
بدلیسییەوە" شەرەفنامەی  نووسرانی  ساڵی  چوارسەدەمین  باڵوکراوەیەکی   بەبۆنەی  مەڵبەند، 

 6، ل 1997مارتی   7٨ژمارە  مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
ئەوین"   لەندەن،   – "ڕەنگی  لە  سەعید  ڕێبوار  تابڵۆکانی  پیشانگای  مەڵبەند،   سەردانێکی 

  ، 1997مارچی     79ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
 ل ؟ 

کتێب و چاپەمەنی دەورەیی تازەی کوردی یان سەبارەت بە    1٢ناساندنی    - "چاپکراوی نوێ" 
   ٨4ژمارە    مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،  کورد،

 3٢- 31، ل 1997نوڤەمبەری 
  پێداچوونەوەی کتێبی 'سمکۆ، سمایل ئاغای شوکاک و بزووتنەوەی   - "کارێکی سەرکەوتوو 

وەرزانەی  گزینگ، گۆڤارێکی    نووسینی مامۆستا محەمەد ڕەسووڵ )هاوار("،  تەوایەتی کوردەن
 5٨-55، لل1997-1375، زستانی 14ئەدەبییە، سوئێد، ژمارە –فەرهەنگی 

  کتێب و چاپەمەنی دەورەیی تازەی کوردی یان   16ناساندنی  ،  7بەشی    - "چاپکراوی نوێ" 
 مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،   سەبارەت بە کورد،

 3٢-3٠، لل 1997ی  مارت- نیسان  ٨1-٨٠ژمارە 
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نایەت"  سەربڕاودا  خەڵکی  بە  بەزەیی  بگین  - "دنیا  مناخم  نووسینی  ڕاپەڕین  کتێبی   ڕانانی 
 6،ل  1997جوونی  15ژینی نوێ، لەندەن، ژمارە 

کتێب و چاپەمەنی دەورەیی تازەی کوردی یان   ٢5ناساندنی  ، ٨بەشی    -"چاپکراوی نوێ" 
 مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن، مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی    سەبارەت بە کورد،

 3٢-3٠، لل 1997ئەیلوولی -ئاب   ٨3ژمارە 
چارەرەشیی وەرزێری ئەحمەد خودا دادە، وەرگێڕاوی کوردیی د. عەبدوڵال   - "ڕانانی کتێب" 

 13، ل 1997، جووالی 1ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە   مەردۆخ
، جووالی 1ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە   کتێب   3هەڵسەنگاندنی    - "چەند کتێبی مندااڵن" 

 15، ل  1997
مندااڵن"  ژمارە    کتێب   3هەڵسەنگاندنی    -"کتێبی  لەندەن،  'پەیام'،  ئوکتۆبری  ٢ڕۆژنامەی   ،

 ، ل ؟ 1997
کوردستان"  مێژووی  و  جوگرافیا  لەسەر  بێوێنە  مفصل   - "کارێکی  تاریخ    هەڵسەنگاندنی 

، نوامبەر 4و  3ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە    کرمانشاهان، مامۆستا محەمەد عەلی سوڵتانی
 ٢3، ل 1997و دیسەمبەری 

گەڵباخی!"  نا،  نووسینی   - "بەڵخ  ئێران،  ڕۆژئاوای  جوغرافیای  کتێبی  نەمر    هەڵسەنگاندنی 
، ل  1997، نوامبەر و دیسەمبەری 4و  3ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە   عمادالدین دولتشاهی 

٢3 
)کورتە چیرۆک("  فەرهاد شاکەلی  تاریکی  پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی    "بۆنی 

 ٢1، ل 1997، نوامبەر و دیسەمبەری 4و 3ژمارە  ڕەسەن، لەندەن
تازە   کتێبی  دوو  سوڵتانی:  لە   ٢1)"ئەنوەر  کورد  بە  سەبارەت  یا  کوردی    دەستنووسی 

پەیام،بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن،    کتێبخانەکانی بریتانیا + مێژووی ئەردەاڵن("
 ٢1، ل 1997، نوامبەر و دیسەمبەری 4و 3ژمارە ، لەندەن

عوسما  و  ئێران  سیاسییەکانی  بەڵگەنامە  ) "گوڵبژێری   7تا  5بەرگی-(" 19٠6-  1796نی 
 ٨4 -٨٢لل  ٢4ڕابوون، سوئێد، ژمارە 

هەڵسەنگاندنی کۆمەڵەشیعری خاچ و مار و ڕۆژژمێری شاعیرێکی نەمر شێرکۆ    - "ڕانانی کتێب" 
 بێکەس 
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،  199٨-1376، زستانی  1٨ژمارە  ئەدەبییە، سوئێد،    –گزینگ، گۆڤارێکی وەرزانەی فەرهەنگی  
 5٠-4٨لل

بە ناوی خوازراوەی   - ادداشتێک لەسەر کاسێتی شیعرەکانی شارەکەم سنە" ی   – "شارەکەم سنە!  
،  4٠-39ئاوێنە، گۆڤارێکی ئەدەبی، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتییە، تاران، ژمارە،  محەمەد ئەنوەرەوە

 11-6، لل199٨-1377ساڵی
بێسارانی  دیوانی  ساڵح"   - "پێداچوونەوەی  مەال  حەکیم  سوڵتانییەوە  - چاپی  ئاالن  ناوی   بە 

دەریدەکات  سروە ورمێ  لە  ئەییووبی  ناوەندیسەالحەدین  ئەدەبیییە،  فەرهەنگی  گۆڤارێکی   ،
 ٢3-19، لل  199٨-1377ساڵی 141ژمارە 

کتێب"  سوڵتانی  - "ڕانانی  عەلی  محەمەد  مامۆستا  کرمانشاهان،  مفصل  تاریخ   هەڵسەنگاندنی 
فەرهەنگی   وەرزانەی  گۆڤارێکی  سوئێد،    –گزینگ،  بەهار19ژمارە  ئەدەبییە،  - 1377ی  ، 

 63-6٢، لل199٨
الپەڕەیەک بۆ هەڵسەنگاندن و ڕاگەیاندنی کتێب و چاپەمەنیی کوردی یان    - "چاپکراوی نوێ" 

لەندەن   لە  کوردی  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  ئۆرگانی  'مەڵبەند'  مانگانەی  لە  بەکورد  سەبارەت 
لە تۆمارەکانی من1996ەوە دەستی پێکرد )سپتەمبەری    74بەشی یەکەم لە ژمارە   دا تا  ( و 

( درێژەی کێشا و تێیدا دەیان کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار ناسێندرا  1999)ساڵی  13و    1٢ژمارە   
 و هەڵسەنگێندرا. 

کتێب و چاپەمەنی دەورەیی تازەی کوردی یان   ٢٠ناساندنی ،  1٠بەشی     - "چاپکراوی نوێ" 
 ە لە لەندەن، مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کورد  سەبارەت بە کورد،

 3٢- 3٠، لل  199٨ئۆگستی    ٨5ژمارە 
عوسمانی"  و  ئێران  سیاسییەکانی  بەڵگەنامە  گۆڤارێکی   7تا    1بەرگی  - "گوڵبژێری  ڕابوون، 

 ٨4- ٨٢، لل. 199٨، ٢4کولتووریی گشتییە، سوید، ژمارە 
هەڵمەت"  لەتیف  ڕەسەن،      - "دوو کۆمەڵەشیعری  باڵوکردنەوەی  و  ڕاگەیاندن  پەیام،بنکەی 

 ٢3، ل  199٨، ئۆگستی 9ژمارە  لەندەن
کتێب و چاپەمەنی دەورەیی تازەی کوردی یان   15ناساندنی ،  11بەشی     - "چاپکراوی نوێ" 

 مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،   سەبارەت بە کورد،
 35- 33، لل  199٨ئۆگستی    ٨6ژمارە 
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 نووسینی 'عیسی پژمان'دا"ی جەزائیر ،  1975ییەکانی پەیمانی  "چاوخشاندنێک بە کتێبی 'نهێن
 ٢3، ل 199٨، مەی 7ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە 

کتێبی "کوردستانی خوارووی ڕۆژهەاڵت لە سەدەی حەڤدەوە تا سەرەتای سەدەی نۆزدە"  
، جووالی  ٨رە  ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژما  نووسینی ی ئی ڤاسیلیەڤا، وەرگێڕانی ڕەشاد میران 

 ٢3، ل  199٨
ساڵ خەبات، بەرگی    5٠کتێبی  "ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە نووسینەکانی جەلیلی گادانیدا"،  

 ٢1، ل 199٨، سپتەمبری 1٠ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە  یەکەم
ڕاستی"  چیرۆکی  یا  مجێور  هەژار   -"چێشتی  مامۆستا  بیرەوەرییەکانی   هەڵسەنگاندنی 

 19، ل 199٨، فەبریوەری  5لەندەن، ژمارە ڕۆژنامەی 'پەیام'، 
جینۆساید"،   تاوانی  و  ناوەڕاست "عیراق  مرۆڤ/ خۆرهەالتی  مافی  چاوەدێریی   ڕێکخراوی 

بەرلین،   هەڤیبوون،  وەشاندنا  عەزیز،  میرزا  جەمال   ، ئینگلیزییەوە  لە   ٢٠٠٠وەرگێڕان 
 39، ل ٢٠٠1، ماڕچی ٢٢ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە 

کتێ  هەژار.   - ب" "ڕانانی  مامۆستا  کوردیی  قوڕئانی  پردەکە،  ئەوبەر   بەهەشتی 
 4٨، ل ٢٠٠1نڤامبری -، ئوکتۆبر33ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە 

عیراق   دەوڵەتی  و  کورد  حاجی  – "ئەنفال،  شۆڕش  بایەخدارەکەی     - "  کتێبە 
 ڕۆشنبیری کوردە لە لەندەن،مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی وێژەیی، ڕۆشنبیریی گشتیی مەڵبەندی  

 ٢1- ٢٠، لل ٢٠٠4، جوون 91ژمارە 
ڕێگەی   لە  کورد  زانایانی  مێژووی  بووژاندنەوەی   + جینۆساید  تاوانی  و  "عیراق 

، ماڕچی  ٢٢ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە    هەڵسەنگاندنی دوو کتێبدەستخەتەکانیانەوە"،  
 39، ل  ٢٠٠1

ڕۆژنامەی 'پەیام'،   هەڵسەنگاندنی دوو کتێبی"،  "دوو کتێبی نوێی مامۆستا کەریمی حیسام 
 39، ل  ٢٠٠1، ماڕچی ٢٢لەندەن، ژمارە 

بەرگی سێیەم، محەمەد  "بووژاندنەوەی مێژووی زانایانی کورد لەڕێگەی دەستخەتەکانیانەوە"، 
 39، ل ٢٠٠1، ماڕچی ٢٢ڕۆژنامەی 'پەیام'، لەندەن، ژمارە  ،  عەلی قەرەداغی

مندااڵن  بۆ  کوردی  بۆکانی  کتێب"،   ٢٢ناساندنی    - "کتێبی  جوان  ناوی   لەندەن، - بە 
 مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی وێژەیی، ڕۆشنبیریی گشتیی مەڵبەندی ڕۆشنبیری کوردە لە لەندەن،

 43- 4٢، لل ٢٠٠4، جوون 91ژمارە 
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مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی    پیپی گۆرەویدرێژ، کتێبی مندااڵن  - "ڕانانی کتێب" 
 66، ل ٢٠٠4ئوکتۆبری   9٢ژمارە  ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

خێاڵن  خانمی  ئێاڵخان،  نەقشبەندی"  - "ئاهووی  سیراجەدین  عابید  د.  شیعرەکانی  و    دیوانی 
ژیان   بەپێزی  مەحمود(ئەزموونێکی  سەعید  بۆکانی  –  )محمەد  جوان   بەناوی 

کورد ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  لەندەن،مەڵبەند،  لە  ، 9٢ژمارە    ە 
 49، ل  ٢٠٠4دیسەمبەری 

سەرکەوتوو   ڕۆژنامەوانیی  – "کارێکی  مێژووی  لە  الپەڕەیەک  نەوشیروان   -چەند  نووسینی 
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی    بە ناوی ئاالن سوڵتانی    ،مستەفا ئەمین"

 49- 4٨، لل   ٢٠٠5، ماڕچی 93ژمارە  کوردە لە لەندەن،
شاعیر"   کەرکووکی  سەربەست  شیعری  کۆمەڵە  مانگانەی    "دوو  باڵوکراوەیەکی  مەڵبەند، 

 54-53، لل  ٢٠٠5، ماڕچی 93ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
سەردەمی منداڵی لە کوردستان، نووسینی هونەر سەلیم، تەرجەمەی   – "تفەنگەکەی باوکم  

 وکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن، مەڵبەند، باڵ ئینگلیزی"، بێ ناو
 54-53، لل  ٢٠٠5، ماڕچی  93ژمارە 

مەڵبەند،    هەڵسەنگاندنی باڵوکراوەی 'نەمام'ی ئینگلیزی  –"نەمامێکی ساوا بەاڵم بەگوڕ و تین"  
  ،  ٢٠٠5، ماڕچی 93ژمارە  باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

 55ل 
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی    نووسینی د. محەمەد عەلی سوڵتانی، فارسی  –"عێلی بارزان"  

 65-63، لل  ٢٠٠5، ماڕچی 94ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
نوێ"  ناو  3ناساندنی    - "چاپکراوی  بێ  کوردی،  تازەی  دەورەیی  مەڵبەند،   چاپەمەنی 

، ٢٠٠5جوونی     94ژمارە    مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،باڵوکراوەیەکی مانگانەی  
 66ل 

 " هەڵسەنگاندنی کتێبی 'بەتەما بووم لە تەم بدوێم'  – "جیهانی تەماویی شیعری بەڕۆژ ئاکرەیی  
بۆکانی' ناوی 'جوان  لە    بە  ڕۆشنبیریی کوردە  مانگانەی مەڵبەندی  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی 

 66- 64، لل  ٢٠٠5 ، ئوکتۆبری95ژمارە  لەندەن،
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  هەڵسەنگاندنی کتێبی 'ئایین بۆ دەسەاڵت'ی هاشم کەریمی"، بێ ناو   – "ئایین بۆ دەسەاڵت  
لەندەن، لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی  ، 95ژمارە    مەڵبەند، 

 69-67، لل  ٢٠٠5ئوکتۆبری 
مەزن   دوو کاری  بەنرخ،  فەرهەنگی  ئینگلیزیی   – "دوو  فەرهەنگی کوردی    هەڵسەنگاندنی 

مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی    مایکڵ شایات و د. شەفیق قەزاز،بێ ناو
 66-64لل  51ژمارە  کوردە لە لەندەن،

  مەڵبەند باڵوکراوەیەکی  7  تا  4بەرگی  - "گوڵبژێری بەڵگەنامە سیاسییەکانی ئێران و عوسمانی" 
 ، لل ؟  ٢٠٠6ژمارە ؟، مارچی  مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

 ( تاران  چاپی  کوردستان  کۆمەاڵیەتی،      - " 1963  -   1959"ڕۆژنامەی  گۆڤاری  مەهاباد، 
   17- 16(، لل  ٢٠٠5)13٨4، بەفرانباری 5٨ژمارە  فەرهەنگی، ئەدەبی لە شاری مەهاباد،

  سەرەتایەک بۆ کۆمەڵە شیعری 'سرود پرستو'ی کاکم عومەر سوڵتانی )وەفا(   - تە" "جان شیف 
(  51- 4٨)لل    6٠ژمارە    مەهاباد، گۆڤاری کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی، ئەدەبی لە شاری مەهاباد،

 ( ٢٠٠6)  13٨4(، ڕێبەندان و ڕەشەمەی 53-5٠) ٨1و 
 کۆمەڵە شیعری بەرەو زەردەپەڕ، بێ ناوهەڵسەنگاندنی   – "عەبدوڵاڵ بەشێو و بەرەو زەردەپەڕ 

، مارچی  96ژمارە  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
 74-7٢، لل  ٢٠٠6

ئەنوەر سوڵتانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە    - "بنکەی چاپەمەنیی ژین و چوار بەرهەمی نوێی 
دڕایڤر و کورد، دوو ذەیلی شەرەفنامەی بتلیسی،    -بەڵگەنامەکانی وەزاڕەتی دەرەوەی بریتانیادا

مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی   بێ ناو  "،الهووتی کرماشانی شاعیری شؤڕشگێڕی کورد
 99، ل  ٢٠٠6، مارچی 96ژمارە  مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،

  ون، گەالوێژی نوێ ئابیدەر، گۆڤاری هەزار مێرد، هەڤیبو- چوار گۆڤار: ئاویەر"ڕانانی کتێب" 
 199٨، نەورۆزی 6ژمارە  پەیام، بنکەی ڕاگەیاندن و باڵوکردنەوەی ڕەسەن، لەندەن
جاف"،   تارا  هونەرمەند  دێوانەی  دڵەی  و  بۆکانی"هەورامان  جوان  ناوی  مەڵبەند،   بە 

  ٢٠٠6، سپتەمبری  97ژمارە    باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
 1٠٠-  99، لل 

 ٢9/1٠/٢٠٠6بۆکان، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  "قەاڵیچی بۆکان هەمان هەگمەتانەی کۆنە"، 
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بە ناوی  "فەرهاد شاکەلی و ئەو چرایەی وا دڵی ڕووناک دەکاتەوە و تەمەنی دەسووتێنێت"،  
بۆکانی لەندەن، ،  جوان  لە  کوردە  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  مانگانەی  باڵوکراوەیەکی   مەڵبەند، 

 1٠٠- 91، لل   ٢٠٠7ی ، جوون9٨ژمارە 
 بە ناوی ئاالن سوڵتانی "، د. حەمە ڕەشید قەرەداغی  - کوردیی ئازادی -"فەرهەنگی ئینگلیزی 

، جوونی  9٨ژمارە  مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
 1٠3-91، لل  ٢٠٠7

کوردیدا 'بەیت'ی  لەپەیوەندی  بەنرخ  کتێبی  بەیتی    - "چوار  و  چیرۆک  سەربەمۆر،  گەنجی 
مەڵبەند، باڵوکراوەیەکی   کوردی، پێکهاتەی بەیتی کوردی، ژیلەمۆ "، بە ناوی جوان بۆکانی

 1٠7- 1٠4، لل  ٢٠٠7، جوونی 9٨ژمارە  مانگانەی مەڵبەندی ڕۆشنبیریی کوردە لە لەندەن،
گۆڤاری ژین، سلێمانی، ژمارە   1٨٨٠نووسراو لە بۆکان،  - وزەحمەد" "کەشکۆڵی عەزیز و سە 

   ٢٠٠9پووشپەی  1
بەهایی،   ئایینی  و  زەکیی کورد  فەرەجوڵاڵ  بەهیە  خۆشەویستم"،  ئەی  "کوردستان  کتێبی 

واتە سوڵتانی،  ئەنوەر  ئینگلیزییەوە  لە  وەرگێڕان  گشتییە،   -مەریوانی،  ڕۆشنبیریی  گۆڤاریکی 
 6٨  - 53، لل٢٠1٠ئەیلوول   ٢ێر دەریدەکات، ژمارە  دەزگای ئاراس لە هەول

 نووسینی بەهیە فەرەجوڵاڵ زەکی مەریوانی،سەبارەت بە کتێبی "کوردستان ئەی خۆشەویستم"  
سوڵتانی  ئەنوەر  ئینگلیزییەوە،  لە  ڕۆژهەاڵت  وەرگێڕان  نووسەران،  -ماڵپەڕی  بەشی  بۆکان، 

 ٢٠1٠سەرەتای ساڵی 
  ، ئەنوەر  شیعری  'کۆبانێ'  دمدم،  "بەیتی  بەیتی  هەوای  بە  ؟؟؟؟گوتن  ماڵپەڕی    هونەرمەند 

 ٢٠14بۆکان، بەشی نووسەران، سەرەتای ساڵی -ڕۆژهەاڵت
نەمر محەمەدی ماملێ"  بۆکان، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  "ئیجباری لە کوردستان و گۆرانییەکی 

 ٢٠17بەشی نووسەران، کۆتایی هاوینی 
حەق"  ئەهلی  ئینگلیزییەوە،  "فیرقەی  لە  وەرگێڕان  کوردستانی،   سەعیدخانی  د.   نووسینی 

 3٠/11/٢٠17بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت ناساندنی نووسەر و وتارەکەی.
کوردستان  لە  کوێستانیدا"  - "حزبایەتی  هەڤاڵ  بیرەوەرییەکانی  کتێبی  بە  ماڵپەڕی    ڕوانینێک 

 ٢1/3/٢٠1٨بۆکان، بەشی نووسەران، -ڕۆژهەاڵت
ڕۆژهەاڵت  ماڵپەڕی  لەسەر  گۆران(  )مامۆستا  ئەییووبزادە  حەسەن  مامۆستا    - "نووسراوەکانی 

 ٢٠٢٠بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت بۆکان" 
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)شوانە(   فەتحی  نادر  کاک  ڕۆژهەاڵت"نووسراوەکانی  ماڵپەڕی  ماڵپەڕی    بۆکان"   -لەسەر 
 16/5/٢٠٢٠بۆکان، بەشی نووسەران، -ڕۆژهەاڵت

- ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  بۆکان"  -لەسەر ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت"نووسراوەکانی د. کامران ئەمین ئاوە  
 ٢٠٢٠بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی 

ماڵپەڕی   ئامادە کردن و وەرگێڕانی مامۆستا حەسەن قازی،"کتێبی 'سازمان انقالبی و کردستان'  
 ٢٠٢٢بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ڕۆژهەاڵت

 
 شیعر 

 
 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە،   پارچە شیعری جەیمز جۆیس، نووسەری ئیرلەندی   1٠ڕاوی  وەرگێ

 بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی ؟-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
تورک   1٢وەرگێڕاوی   شاعیری  حیکمەت،  نازم  شیعری  تورکییەوە،   پارچە  لە   وەرگێڕان 

 ٢/٨/٢٠٠4بۆکان، بەشی نووسەران، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت
  'گوێنی و شەماڵ'ی محەمەد ڕەزا شەفیعی کەدکەنی، تەرجەمەی  حەسەن ئەییووبزادە "شیعری  

 بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی ؟-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت و ئەنوەر، لە فارسییەوە 
بۆکان، بەشی نووسەران،  -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  شیعرێکی دیکەی کوردیی ئەبولقاسم الهووتی. 

 ٢٠٠9سەرەتای ساڵی 
 ٢٠14بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت یعری خۆمش"بەیتی کۆبانی"،  

بۆکان، -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت  ٢٠17شیعری خۆم بۆ الیەنگرانی ڕیفڕاندۆمی ساڵی    -  "یەقین" 
 ٢٠17بەشی نووسەران، ساڵی 

 باڵو نەکراونەتەوە (، بەیتی شەلەمین و ...19٨٨هەباسنامە، )چەند شیعری دیکەی خۆم: 
 
 

 وتووێژ 
وتووێژ لەگەڵ کاک محەمەد خاکی، ڕادیۆ دیالۆگ،   - ی زارەکیی چەپ لە کوردستان" "مێژوو 

ساڵی   ئوکتۆبری  یەکەم،  ساڵی  ٢٠17بەشی  نوامبری  دووەم،  بەشی  سێیەم، ٢٠17،  بەشی   ،
 ٢٠17بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -، هەروەها ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت٢٠17نوامبری ساڵی 
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لە مێژووی کورددا"  وتووێژ لەگەڵ کاک محەمەد خاکی، ڕادیۆ دیالۆگ،   - "چەواشەکاری 
 ٢٠٢٠بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی -ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت ؛ هەروەها٢٠٢٠نوامبری 

مامۆس  هۆرامی" ت "پەیلوا  زمانی  سەرو  سوڵتانی  ؟   - ا  تەلەڤیزیۆنی  سەر  کورتی   وتووێژێکی 
 بۆکان، بەشی نووسەران، ساڵی ؟-ماڵپەڕی ڕۆژهەاڵت

 
 

 او وتاری چاپ نەکر 
 

نووسینی مێجەر ئی بی    "یادداشتێک لەسەر شێوەزمانێکی کوردی، لقی 'شادی'ی کرمانجی، 
 الپەڕەی دەستخەت 39سۆن، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە، 

لەندەن"،  کوردی،  ڕۆشنبیریی  مەڵبەندی  کوردستان'ی  'کتێبخانەی  لە  دەورەیی    "چاپەمەنی 
 199٨/ 15/5بەرگ 6سەرجەم، 
 ڕووناکبیریی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان" "خەباتی  

 از مقدمە نصارا تا بلوای اسماعیل آقا"   - "کتێبی 'ارومیە در محاربە عالمسوز
 5/7/٢٠٠9"چۆن 'قالەی مەڕان' بوو بە 'قالەی هەموو کوردان'؟"

"طی    سەرنجدانێکی ڕەوتی ئەمڕۆی شیعری کالسیکی کوردی لە بۆکان"   - "نوێبوونەوەی کۆن
 1/9/٢٠٠٨یادێک لە مەال هادی ئەفخەمزادە  - سلیمان کردیم"   این مرحلە با مرغ 

هاوینی    "پێرستی وێنەی مێژوویی کورد و کوردستان لە کتێبخانەی ناوەندیی زانستگەی تاران" 
  لەسەر بنەمای   شانۆگەریی/ فیلمی میوزیکاڵ بۆ مندااڵن، پێشنیارێک.    –"ماسی خانم"   ٢٠٠6

 ٢٠٠3/ 1٠/ 1٠موحەمەدیان چیرۆکی 'ماسی خانم' نووسینی عەلی ڕەزا 
 لەسەر  شانۆگەریی/ فیلمی میوزیکاڵ بۆ مندااڵن، پێشنیارێک.    –"ماسی خانم و ئابجی فێڵ"

 1٠/1٠/٢٠٠3بنەمای چیرۆکی 'ماسی خانم' نووسینی عەلی ڕەزا موحەمەدیان 
کوردی  بچووکی  فەرهەنگێکی  لەندەن"ئینگلیزی  -"دەستنووسی  سواس،  کتێبخانەی   لە 

 1997فیبریوەری 
کتێبخانەی    دەستنووسێک لە سەر مێژووی شاری ورمێ،  - "تاریخ محمودی یا گلشن التواریخ" 

  1996سواس، لەندەن، فێبریوەری 
 "وەرگێڕان لە تورکیی ئازەربایجانییەوە"حەیدەربابای دووەم"،  
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 " چاپ بنیاد کتابهای سوختە ایران  - "غلط گیری دیوان قرة العین
 ەقایع نیگار بە دەستخەتی خۆی" "قەسیدەیەکی میرزا عەلی ئەکبەر و 

نووسیندا لە  دەق  ڕاگواستنی  هاروارد"   - "ڕیسای  زانستگەی  پەیڕەوی  گوێرەی  نووسینی   بە 
 کاڕۆڵ ئیلیەت، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە 

نووسینی دیەتر کریستنسن، تۆمار کردنی    "مۆسیقای فۆلکلۆری کوردی لە ڕۆژئاوای ئێران" 
 کریستنسن، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە )ناتەواو( دیەتر و نێرسس 

 "نگاهی بە حیدربابای شهریار ترجمە بهمن فرسی" 
 شیعری گۆران بە فارسی" لە سەر داواکردنی دۆستێکی هونەرمەند"   1٠"پڕۆژەی وەرگێڕانی 

"ترجمە فارسی و تحلیلی بر 'بحث مختصری در بارە سوسیالیزم دکتر عبدالرحمن قاسملو"،  
3 /7 /199٠   

 نووسینی ئارثۆر"هەندێ ماتریاڵی نوێی هەورامی لە کۆللێکسیۆنی ئاگە مەیر بێندیکتسن دا"  
 کریستنسن، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە. 

 بازیل نیکیتین، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە "چیرۆکە کوردییەکانی ناو کۆللێکسیۆنی خۆم"،  
 فارسییەوەسادق هیدایەت، وەرگێڕان لە "چیرۆکی خیلقەت"  

 نووسینی جۆمۆ کینیاتا، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە   "گەورەپیاوانی جەنگەڵ"، 
 ئانتۆن چیخۆف، وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە "خوازبێنی"، 

 وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە  "بەشێک لە شیعرەکانی بێرتۆلد برێشت"، 
اشعار کردی"،  فارسی  فارسی   "ترجمە  بۆ سەر   وەرگێڕانی شیعری هەندێک شاعیری کورد 

حەسەن   مەال  ڕەئووف  حەمە  نەمر  دەنگی  شریتی  و  بیرەوەری  و  یادداشت  بۆ  "سەرەتا 
مامۆستا پێش کۆچی دواییەکەی کاک ئیسماعیل ئیسماعیل زادە.  ئامادە کردنی    )حافزەلقورئان(، 

مامۆستا  بنەمالەی  بەداخەوە  بەاڵم  بیرەوەرییەکانی  باڵوکردنەوەی  بۆ  بەرپرس  کردبووە  منی 
تائێستا بەوە ڕازی نەبوون بابەتەکە باڵو ببێتەوە. بیرەوەرییەکانی مامۆستای نەمر گەلێک الیەنی  
خەباتی سیاسی و حزبیی لە ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستانی خستۆتە بەر باس و گەلێک 

ەبیستراوی تێدایە، حەیف و خەسارە نەکەوێتە بەرچاوی خوێنەر هەواڵی ن



  
 

Harvesting a Life 
A Collection of articles 
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by 
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The subjects of the articles published in this book include history, 

politics, culture and literature (of Kurdish people) - some articles 

have already appeared in Kurdish periodicals published in Kurdistan 

or in European countries whereas others have been shared on Kurdish 

websites. The remainder appear here for the first time.  

Due to my advancing years, I decided to collect a handful of scattered 

essays into a single book as a final work - its Kurdish name somehow 

reflects the feeling I have: “Ka Chu, Ma Dani!”, The hay is past and 

the grain emerged from the threshing floor.  

This expression is taken from a folk saying in the Kurdish language 

when farmers complete process of separating the grains from the 

chaff, usually in autumn. 

The articles include my weekly diaries on Kurdish political and 

cultural life; a memoir of the years in the notorious Evin prison in 

Tehran; translated essays by the learned European orientalist like 

Professor D.N. McKenzie and politicians like Henry Kiesinger, as 

well as translations of documents from the British Foreign Office 

Collections in the National Archives in London, and such like. The 

last pages of the book bear a long list of the author’s previous 

publications.  

 
 
 


