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 ثَيشةكى
 .وةك دةزانني خؤشةويستى دةبىَ لة نويَوة دابهيَنريَتةوة: رامبؤ

 .قةسيدةى بةشيَك لة دؤزةخ                                                   
، ضتونكة  بةردةستتتان يتادةوةرى نييتة    دةقةىخوَينةرى خؤشةويست ئةو 

ذياننامة  .طَيِرانةوةى ذيانى كةسى نيية، وةك ضةمكى يادةوةرى داواى دةكات
زمتانَيكى ديكةيتة   كو وةستتا بَيتت، بتةلَ    راستتبَيىى  لةستةر نيية، وةك ئةوةى 

ى ضارةستةركردنى  نةك بةو مانايةى كتة كتار   !زماندا لةطةَل بةرانبةر زمانء
 .دةيةوَيت، بةَلكو بةو مانايةى كة زمان يةكيةتى زمان بكات

دةكةينةوة، ( من)خةينة نَيو رستةوة، يان يادى دة (من)بة هةر زمانَيك كة 
ى ديكتارت  "بري دةكةمةوةمن "راستةوخؤ ... ئاشكرا دةكةين( من)يان زمانى 

 بتة نيتازة   دةقتة ةو ئت . بريكردنتةوة  سَينتةرىدةبَيتةوة ( من) وئامادةيى هةية
 سةر خودى ختؤى، يتان   خباتة ئةدةبى ى(من) وى طرامةر(من) ديكارتىء ى(من)

رووة انتة لتة   (متن )كتؤى ئتةو    بريكردنةوةيتةك هةيتة ثَييوايتة    ...سةر ئَيمة
كتؤى  هاوشتَيوةن، ضتونكة    بن، هتةر  با جياوازيش يةكةى(رؤشنبريي -سؤسيؤ)

رَيطتاى   ئةطةرضتى ، ديتاردةوة بةنتدن   انة بة هةمان واقيعء دةروونء(من)ئةو 
كتَيبى ( 00ل )دريدا لة بة ديوةكةى ديكةش ... زمانيان هةمان رَيطاش نةبَيت

دواى ضييةتيمان لة نَيتو   هةر ضؤنَى بَى طةِران بة :دةَلَيت( احادية االخر اللغوية)
 . ةك مةسةلةى طةِرانةوةى بَيكؤتايى سةير دةكرَيتو زماندا،

دةكةوَيتة نَيتو  ةدا بابةت نيية، بةَلكو لةو دةق( من)بة كورتى دةمةوَى بَلَيم 
ثةيوةنتدى بتة   لةوَيوة  يةوة،(رؤشنبريي -سؤسيؤ)ئةزموونى  ئةزموونى زمانء

 .ئةدةبييةوة دةبةستَيت ىزمان زمانء لةطةَل لة( من)جةوهةرى 
 يب عةبدوَلالعةبدوملوتةَل
 0/00/2100هةولَير 
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 نيطاى هونةر
 

كراسيَكى  ءيةكيَك طوتبووى ئةوةى زؤربةى وةرزةكان ثانتؤَليَكى كاوبؤى شني
و خةةياَلى  ، هةميشة كتيَبيَكى بة دةستةوةيةسثى و كاَلشيَكى سثى لة ثىَ دةكا

وليَتةوة، بةةََم وة   دةزامن سةرم لة نيَو كتيَبان دةج! ليَرة نيية، ئةوة موتةَليبة؟
ى طةورة خويَنةرى دنيا نا، خةةياَل  بةةدواى طرتنةى طةردةلوولةوةيةة،     (ئةرستؤ)

ئةةةوة طيرةةؤرى ىيةةانى رووتةةى منةةة بةةة كةمةةةكيَك    ! نةةي ( ريلكةةة)بةةةََم 
دةستكارييةوة، مرؤظيَك كة نةيتوانى خؤى بكوىىَ، نةيتوانى وََت جيَبهيََليَة،،  

وى سياسىء ثريؤزى ئيمانى داخراوو لةطةلَ شتة لة ناخةوة دىى دامةزرا مرؤظيَك
هةموو ئةوانة بة تيَثةرِينى رؤىطةار بةة هةنةدىَ    ... و بضوكةكاندا ديَتةوةثةراويَز

دةستكارييةوة بوون بة شيعر، شيعر ثرسيار لة تاريكى دةكات، لة مةاَلى بةاران   
اوسةةن   ئةوة من  دةنرةكان بة برِيَك لة دةستكارييةوة ه... لةطةلَ با دةخةوىَ

سان )و كتيَبى دةريا لة يَكة لة تةماشاكردنى ئاو ديَمةوةدةكةم، ئةوة من  زةمةن
 .دةخوازم( جؤن ثيَرس
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سةةرةتاى جةادةى   ( كةوران )لةسةرةتاى حةطتاكان ماَلمان لة هةوليَر طةرِةكى 
بة ية  شيَوة ديةزاي    بوو، ضوار ماَلى بة تةنيش، ية ءئةلبان لة قةسران جيَرري

ديسان ئةوة سةةرةتا نييةة، بةةَلكو    ... كريَكارانى كارطةى ئةلبان كراو، خانووى
سةرةتاى شؤرِشى ئةيلول بوو، بة هؤى بؤمببارانى تةييارة سيخؤييةكانى رىيَمى 

ديَية سنورييةكانى حاجى ئؤمةةرانء  و ى ئةوساى عرياق بؤ سةر ثيَشمةرطةبةعس
خةواى ئةةو    َلكءى تازة لة دايكبوو لةطةةلَ خةة  دايك  و من... خةلالن ئازادىء

ثيَشةمةرطة بةوو، دةربةةدةرى وََتةى      0262ناوضةية دوور لة باوك  كة سةاَلى  
دوا  ناونوس كراوم، ديسان ئةةوة يةكةةمء  ( حمةمةد)م  لة ئيَران بة . ئيَران دةبني

و ى بة طيَرِِِانةةوةى ئةةو بةسةةرهاتة   تامضيَشتنى غةريبى نيية، بةََم دايك  خوو
ر لة شؤرِش ماَلة باوانى دايكة  كةوتبوونةة طونةدى    بة. ئةو ناونوسكردنة طرتبوو

تامى كةةبابى هةةوليَر بةة     دةزامن تامى غةريبىء... لالئةدي خةلالنى شيَخ عة
 م ء! بةََم هةر يةكةو وة  خؤى ئاسانى هةستى ضيَذ وةرطرتنى مرؤظ بةرنادات،

لةة   وباوك  ضةةكى دانةا  دايك  دواى ئةوةى لة ئاوارةيى طةرِاينةوة، دواى ئةوةى 
دةس، بةة   -ى ئيَستا(مةضكؤ)كة دةكةويَتة سةر قاوةخانةى -( شريي )هؤتيَلى 

لةة  ... نيشةتةجىَ دةبةني  ( تةةعيي  )كار دةبيَ،، ئيرت لة هةةوليَر لةة طةةرةكى    
و بةؤ  بؤ تةةيراوة بةؤ وهةورىء بةؤ حةسةارى عيةزةدي  ئاغةا       طةرِةكى تةعيي  

بوو، ( عةىل ئةطةندى مونعي  حمةمةد)خانووييةكى ية  ىوورى كة سةر بة ماَلى 
دواتةري    غاو بةرانبةر ئاشى ئةمحةد جةَلةةبىء لة تةنيش، حةسارى عيزةدي  ئا

. ئيَمة لة سةرةتاى شةستةكان لة هةوليَر نيشتةجىَ بةووي  ... بؤ طةرةكى كوران
 .  دارِشتنى ئةو هةواَلةم لة باوكمةوة بؤ ماوةتةوة

جيَنةهيَشةتبوو، مة  لةة     هيَشتا سؤطييةكان طةرِةكى زانيارى و هةةوليَرييان 
ثؤىل يةكةمى سةرةتايى وةرطريام، بةر لةوةى سالَ بة نيوة بىَ، لةبةر دةرزليَةدان  

خةياَلى منداََنةى سةرم، بة تةنيا لة ثؤل  خؤمء بىَ ئةوةى كةس هةست  ثيَبكات
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ئةو جانتايةى دايك  بةؤى دروسة، كردبةووم بةةرةو مةالَ       مءهاتينة دةرةوة، خؤ
و دريَةذم  كى دوورليَى ثرسي  كة بؤ وا زوو طةرِامةوة؟ حيكايةتيَبووينةوة، دايك  

 .لةبةر دةرزى ليَدان: لة ميَشكمدا ئامادة كردبوو، كةضى بة ية  رستة طومت
( 424)و (264)ريةةارى ليَبةةوردنى دوو سةةايدى دواى ئةةةنلال تةةازة بةةة ب 

و ربازانى هةةََتوو  و سةة وةس، بة ليَخؤشبوون لة ثيَشةمةرطة ثةي  2/2/0222
اى دلَ لةةة دَلةةدانء ملمالنيَةةى  وة  ثاشةةكةوتووى سةةةربازى دو ...ثاشةةكةوتوو
 خؤمةان رادةسةتكردةوة  ( ردار سةنياوى سة)نيرةرانييةكى زؤر لةطةلَ  دةروونىء

كة رةوانةى سةربازطاى كةركو  كرام، لةوىَ لة نيَو ئةو هةموو سةةربازانةى كةة   
، رامكرد، كةس ثرسةيارى  ئريان طرتبوو ان بؤ خويَنبةخشينى شةرِى عرياقءنؤرةي

ء (ريَةدار ئةةنوةر  )ةكةو مة  لةوانةةش    ئةو خؤدزينةوةيةى ليَنةةكردم، زؤرانةى و  
خؤيةان لةةو خويَنبةخشةينة دزيبةؤوةو ئةيرت      (.. حةاك  شةيَرزاد  )و (دلشاد خدر)
ي ء خويَنبةخشينمان لةبري دوورى خويَنبةخشةكان بةرة بةرة تيَكةَلى قسان بوولة

 . هونةرةوة ةدةبءئ و كةوتينة نيَو باسىضؤوة
تةايى نييةة، طينةؤس خواوةنةدى     و كؤسةةرةتا هونةر وة  يادةوةرى  ئةدةبء

ةتييةةوة، نةاخى   ئةثؤلؤ خواوةندى شيعر دةكةويَتة ناخى مرؤظاي هونةرو جوانىء
دؤرِانة  تةمومذاوى، رؤنا ء تاريكيى سةدةكانء ئوميَدو نائوميَدىء سةركةوت ء

 ... لة بننةهاتووةكان
 -طوناهةكانى ويَنةكيَشان هةميشة لة ماَلةوة داثةريةم  ءيَشانلة باسى ويَنةك

كة خةَلكى مهابادى رؤىهةةََت بةوو، دةيرةوت رؤَلةة لةة رؤىى       -دايكى باوك 
دوايى دةبىَ رؤح بة بةر ئةو ويَنانة بهيَنى، برِوايةكى رةهاى بةو قسةية هةةبوو،  

و ريكردنةةوة ئةةو ب ! سةزاى خةؤى دةبيَة،   خودا لةسةر ئةو روخسارة دةستكردانة 
دنيابينيية لةويَوة هاتووة كة تةنها خودا خالقة و هةةموو كارةكةان تةةنها ئةةو     

ثةجنةى رةنرينى  رةنرة خودا دةس،ءبري لةوة بكةرةوة !! دةتوانىَ خاوةنييان بيَ،
شةةاكر ) ء(جةةةواد سةةلي )ثةيكةرتاشةةى طريكةةى، يةةان  ( ئةةةزمي  طيةةدياس)
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ثةىَ سةثى ضةؤن     م منى دةس،ءخؤش بيَ،، بةََ...و(حممةد عارف) ء(ئالسةعيد
بىَ ثةروا كاغةةزى سةثي  بةة رةنة ء نيرارةكةامن ثةرِ        منى مندالَ! دةبةخشىَ؟
و خةودا كةرد ثةيكةةرم    يارى منداََنةة لةة قةورِى دةسةتكرد    لة برى  دةكردةوةء

لة ثةؤىل ضةوارةمى سةةرةتايى ثةيَ  ئةةوةى نةاوى        0240دةنةخشاند، ساَلى 
ةدانييةوة ببيَتة بابةتاهريى سةرةتايى كةورِان،  قوتاخبانةكةمان لة بابةتاهريى هةم

( ئةي  مسةتةوطى  )بةهرةى ويَنةكيَشامن لة ثيَشانراى قوتاخبانةكان لة قوتاخبانةى 
يةكةم كةس بوو، كة ئةةو بةهرةيةةى لةة    ( صديق رةواندوزى)مامؤستا ! نيشاندا

ََ مندا دؤزييةوة، ئةطةرضى ئةو مامؤستاى ويَنةكيَشةان نةةبوو، بةةََم بةةو بةا     
و بةو سيسةيةوة مةيليَكى زؤرى بؤ ئةو هونةرة هةبوو، لةة ريَرةاى ويَنةةوة    يَذدر

 مةاَلى مامؤسةتا صةديق رةوانةدوزى    . وانةكانى دةخستة ميَشكى قوتابيانييةوة
ئةوبةرى شةسة، مةةترى،    ئةوبةرى قوتاخبانةكةمانء دةكةوتة طةرِةكى زانيارىء
لة ثش، قوتاخبانةكةمانةةوة   راستةوخؤ( قةرةنى ئةسوةد)كةضى ماَلى مامؤستا 

بوو، مامؤستا صديق رةواندوزى كورِيَكى بة ناوى دليَر هةبوو سةاَليَك لةة ثةيَ     
م  هةر لة ثؤىل سيَيةمى سةةرةتاييةوة هةطتانةة ئةةو ويَنانةةى     ... ئيَمةوة بوو

 بلؤى ئاطادارييةوة هةَلدةواسةرانء دةمكيَشان لة ريَراى مامؤستا صديقةوة بة تا
طةيسةةلَ سةةيد   ) ء(دليَةر صةديق  )مكيَشان ويَنةكانى نانةى م  دةويَراى ئةو ويَ

 .هةَلدةواسران(... عومسان
ئةوةى طيَرى ئةلف و بيَى كوردى كردم هةر خةختؤشى مامؤستا جةبار ياسةني  

 ىءنةةبوو، بةةةَلكو سةةةليقةى بةدواداضةةوون و دَلسةةؤزى ئةةةو بةةوو بةةؤ جواننوسةة 
دةنةخشةاند، ثيتةةكان بةة منةداََن     رازاندنةوةى ثيتةكان، هةر ثيتةى بة رةنرىَ 

و ضريؤكى ثيتةةكانى مامؤسةتا   نيَوان خةياَلى منداََنةى ئيَمةثيَدةكةنني، سنورى 
جةبار ياسني رؤى بة رؤى لة طةشة دابوو، هةموو ثيتيَكى بة ىيان دةضوواند، هةر 
 كة ئةو شتة زيندووانةمان لة دةرةوةى قوتاخبانة دةبينى ثيتةكامنان بري دةهاتةوة،



 01 

بةريى منةداَلى ئيَمةة لةة نيَةةوان ثيتةةكانى مامؤسةتا جةةبارو ثيتةةكانى ىيةةان         
و كةؤترة سةثييةكانى   جةةبار دةدرةوشايةوة، لة نيَوان ثيتة سثييةكانى مامؤستا 

وونةى  (ن) اوىءاى مةر (ي)ى هاورِيَ  لة شةقةى باَلمةان دةدا، هةةرطيز   (ئةمحةد)
كؤترة  ينةكةى ئةمحةدى هاورِىَءمةجنةَلى ضيَشت  بري ناضيَتةوة، هةرطيز ماَلة قورِ

خةمرينةكاني  لة بري ناضنةوة، مامؤستا جةبار تةمةنيَكى بةسةر برد، ئةمحةدى 
لة هاوينى ساَلى دووةم بةة نةخؤشةى    ةر تةنها ساَليَك لة ثؤىل يةكةمءهاورِيَ  ه

كؤضى دوايى كرد، ئةو كؤترة سثييةم هةةرطيز بةري ناضةيَتةوة، وة  ضةؤن هةةتا      
ئةو وانةيةة مامؤسةتايةكى خنييالنةةو    ى ليَكدامن بري نةضؤتةوة، ئيَستاش خشتة

بةوو، مةاَلى مامؤسةتا    ( عةبةدولقادر )و ضاثوو  ثيَيدةطوتني ناوى مامؤستا وريا
لة تةنيشة، مةاَلى مامؤسةتا جةةبار      در هةر بة ريَزى قوتاخبانةكةمانءعةبدولقا

شةتةى  بوو، مامؤستا عةبةدولقادر ئةوةنةدة سةوور بةوو لةسةةر دةرخكردنةى خ      
َى ئةو مامؤسةتاية خويَنةدبيَتى خشةتةى     ن، برِوا ناكةم منداَليَك هةبىَءليَكدا

دارة قووتيلةكةةى   ةوة، مامؤسةتا عةبةدولقادر بةة خةؤىء    ليَكدانى بري ضةووبيَت 
ئةوةندة بة ثةلة جارانى ليَدةثرسينةوة نةماندةزانى ضؤن لةة نيَةوان ثرسةياريَك و    

وة  ضؤن بة ثةلة دةيثرسى بةة ثةلةةش    ثرسياريَكى ديكة دةمى دةطاتةوة ية ،
ئةةو ليَدانةة   ! دارةكةى دةستى ليَدةوةشاندي ، طرن  نةبوو بةر كويَمان دةكةويَ،

ئةطةرضى بؤ ئيَمة بة تايبةتى زستانان بة ئازار بوو، بةََم دةرضووني  لةو دارانة 
 . ضيَذيَكى زؤرى ثيَدةبةخشني

يَشةان دةبينةى، ئةطةةر كةؤترة     لة سنور بةدةر ضيَذم لة وانةى هونةرى ويَنةك
وانةةى   حةوشةةى قوتاخبانةة هةَلبنيشةتبانء    سةركيَشةكانى مامؤستا قةرةنى لة

نيرارمان هةباية، ئةوة مامؤستاى وانة بريى بؤ ويَنةكيَشانى كؤتر دةضةوو، يةان   
اند، زؤرجةاري  ويَنةةى ئةةو    ويَنةى ئةو ثشيالنةى خؤيان لة كؤترةكان دادةنوسة 

ةمان دةكَيشةا، كةة لةة حةوشةةكة دةكةوتةة بةةر سةيَبةرى        مةركانان و طولَءدار
ى نيَةو  (زاجة  )بةََم نة ويَنةى كؤترةكانى ئيَمةةى منةدالَ لةة كةؤترى     . ضاومان
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ميَذووى مامؤستا قةةرةنى دةضةوو، نةة ثشةيلةكامنان لةة       حيكايةتى جوطراطياء
 لةة قوتاخبانةة بةشةيَكى زؤرى    ويَنةكيَشان لة مةالَء ...دةكرد( شريازى)ثشيلةى 
( نةشةةةت سةةطار  )ىيانى م  بوو، مامؤسةتاى وانةةى نيراركيَشةامنان     خةيالَء

زؤر لةة مامؤسةتايانى ديكةةش بايةةخيان بةة      ...ثياويَكى هيَم ء بيَدةن  بةوو 
عةةزيز  )ضاَكى قوتاخبانةكان دةدا، لةوانةش مامؤستاى ئينرليزى  يَنةكيَشانءو

تةا ويَنةة بةة رةنرةى      زؤرجار منى بؤ ىوورى مامؤستايان بان  دةكرد( بةرخول
جاريَةك كةة لةة وانةةى ئينرليةزى       زةيتى بكيَشة ، مامؤسةتا عةةزيز هةةموو    

توورِباية ثيَى دةطوت خةَلك طووى لة نيَو مان  ( جةبارى كورِى مةَ هةمزة)لة
جةةبار دةيرةوت   ...تؤ هةردوو هاودةردي  د، تؤ تازة دةَليَى ئةى مان  م ءكر

بةىَ ئةةوةى شةةرم    ...بار هةمزةو حميَةدي  جة ةبيب مريانءبةدران ح..م  شاعريم
دواى  نة دةضوونة ناوةرِاستى طؤرِةثانءبكةن، لة كاتى ريزبوونى قوتابيانى قوتاخبا

هةَلكردنى ئاََى نيشتمانى رؤىى ثيَنيشةممان لةبةر دةمى مامؤستا و بةرِيَوةبةر 
درىَ دةستيان بادةداو شيعرى دارى ئازادى بة خةويَ  ئةاو نةة   ( تاهري تؤطيق)وة  

مامؤستا عةةزيز  . دةخويَندةوة... طرىَ و ئةى وةتةن مةطتوونى تؤمءقةت بةر نا
لة نةيارانى رىيَمةى  بةرخول ثياويَكى تيَكسمرِاوى سوور و سثى بوو، يةكيَك بوو 

اشكرا بوو، ئةةو وََتةى   ئ( حمةمةد عاي )كاتيَك كودةتايةكةى  ئةوساى بةعسء
سةاَلى بةةرخودانء هةَلضةوونء     0240 ئادارى .بؤ ئةمريكا هةََت جيَهيَش،ء

ترسةىء  ضاونة ى كوردايةةتى بةوو، سةاَلى بةويَريىء    خةبات هةََيسانى توورِةيىء
مة  لةة ثةؤىل    ... و كؤَلنةةدان جةسوورى، ساَلى ياخيبوونء بةةرةو ضةيابوونةوة  

ضوارةمى سةرةتايى بووم، كة شةؤرِش طةرِى طةرت، لةة زؤربةةى مةاََن بِرينةى        
 ضةرثةء ... نة ضياى ثؤليسانء يةاخيبوونى طةةجنان  ء ضووزيندانى حةرةس قةومى

طةةرمى  لةو مامؤستايانةى كة شؤرِشيان بةة  . باسى زؤرى بةدواى خؤيدا دةهيَنا
ى كةوردى  (زرار)و مامؤسةتا  (ئةمحةةد )وةرطرتبوو مامؤستا قةرةنىء مامؤستا 
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، بةََم ماوةيةة   هةندىَ لة قوتابيان دةيانروت ضووينة سةرىَ بزر بوونء...بوون
، هةةتا  (ناصح داود ئةيوب)ئةوسا بةرِيَوةبةرى قوتاخبانةمان ...طةرِانةوة وونءونب

. و هيَم  بةوو، مامؤسةتا عةبةدولقادرى بريكةارى جيَرةرى بةوو      ةخؤبَليَى لةسةر
بوو، بةخؤيى بة قةََطةةتى  ( عةباس ئةبو شوارب)طةراشى قوتاخبانةكةمان ناوى 

ةس بةوو دةرطةاى قوتاخبانةة    ك بة ثايسكيلة حةدبا شينةكةى يةكةم د  تؤلَءتوون
مام عةةباس ثيةاويَكى قسةة خةؤش و     . و دوا كةسي  بوو لة داخستنىبكاتةوة

خؤشةويسةتيمان  دةهاتني لةبةشيَكى زؤرمان كة زوو بؤ قوتاخبانة . لةبةر دََن بوو
بؤ وانةكان نةبوو، بةَلكو دةمانويس، لةطةلَ يارمةتيدانى مام عةباس طويَمان لة 

و جةبارى مةةَ هةةمزةى   (خةلي  يابة)مام عةباس بة . يَ،قسة خؤشةكانيشى ب
ئةةارام )و (كامةةةران حةمةةة سةةاَلح )دةطةةوت بةةؤ ئةةةوةى ثرضةةتان وة  قةةذى   

ثيَويسةتة شةةوانة دؤشةاوى    ئاسةانى دايبهيَةن ،   بةبتةوان    نةرم بىَء..(ئيسحاق
ئينيةةا تةماشةةاكةن لةةة قةةذى  بةةةئاو بيشةةؤنءبةةةيانى كةةة هةَلسةةان  ليَبةةدةنء

ئةوسةا زةمةةن زةمةةنى طةريةد ئةةترةش و      ..طز جةوانرت داديَة،  بدوحلةلي  حاعة
تؤطيةق بةوو، زةمةةنى    و سةمرية طات  حةمامة حاطز و ئوم كلسومء عةبدوحلةلي 

 وانىء عائشة شانء حمةمةد عارفء عيسا بةروارىءنةسري  شيَر حمةمةد طؤرانء
ت نةةجا  بوو، زةمةنى عةدنان قةيسةىء جةؤنليزو شةيَرؤ خةةلي ء    ..يقتاهري تؤط

ء زةمةةن زةمةةنى طرسةان   ..زةمةنى طيلمى هيندىء ميسرىء كةاوبؤيى ..ؤرِيىت
ََ   .و مةَ مستةطاى بارزانى بووثيَشمةرطة نةى خةؤش   هةميشة شةتيَك هةةبوو د

رد ئةةوي  دةنرةى   دايكانى تا رادةيةكى زؤر شاد دةك دةكرد و هةندىَ لة باو ء
ةو ضةريؤكةكانى  ء ثيَشةمةرط تؤثة تةييارة شكيَنةكانى شؤرِش كوردستانى عرياقء

ك لةة دََنةى   بةََم ئةوةى كة زؤريَ...دةنرى زوَََلى كاويَس ئاغا ئيَزطةى تارانء
هةناسةةة  ثةسةة، دةكةةرد، طةةريانء راوةدوونةةانى كةةوردو طرميَسةةكى دايكةةانء  

و داريةةوش ئةطةةةر بةةة ريشةةي    وو، ثيَشةةمةرطةحةسةةرةتيةكانى داريةةوش بةة 
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بة ية  دةضوون، حةسةرةت   نةطةيشتبانةوة ية ، ئةوة بة خةم و حةسرةتةكانيان
  .روخسارى زؤربةى منداََنيشى ليَ َ كردبوو

و كاول كرد، زؤرانى دووضارى طرت ء ضةرمةسةرىء ئازار شؤرِش ماَلى زؤرانى
خوشكانى بىَ بةرا كةرد، شةؤرِش     ىَ باو ءراوةدوونان كرد، زؤريَك لة منداََنى ب

 ماَلةة كورديَةك هةةبىَء   ناكةم هةي    قوربانى زؤرى لةدواى خؤى جيَهيَش،، برِوا
قوربانى ثيَشكةش شؤرِش نةكردبىَ، شؤرِش زؤر رةمزى دروس، كرد، زؤر رةمزى 
تيَكشكاند، زؤر بةَى تةاوانى كةردة تاوانبةار، زؤر تاوانبةارى كةردة شؤرِشةريَر،        

 !شؤرِش هةرةسى هيَنا... ضريؤكى زؤرى هيَنا ئاراوة، خةياَلى زؤرى هةَللرِاند
  طةؤرِينى دةسةةََتةوة نييةة، بةةَلكو ثةرؤىةى      شؤرِش هةر تةةنها بةة شةويَ   

جؤراوجؤرى مرؤيى لة خؤدا هةَلررتووة، شةؤرِش لةسةةر ثاشةكؤيةتى رؤنةانرىَ،     
هةَلضوون ليَرةدا ليَكييا  كى شؤرِشريَرِانةدا بذى، شؤرِشءبةَلكو دةبيَ، لة دؤخيَ

نةة  دةبنةوة، بةََم هةتا ئيَسةتاش كةةس بةريى لةةو هةةموو شكسةتة ميَذووييا      
يَكؤَلينةةوة،  ثاشكؤيةتى خباتة بةةر بةاس و ل   ةكردؤتةوة، كةس نةهات شؤرِشءن

هةَلضوون ليَكييا بكاتةةوة، هةي  شؤرِشةيَك لةة دنيةادا       كةس نةهات راثةري ء
نابينى هيَزى كؤنةثةرس، و هيَزى بيَرانة رابةرايةتى بكات و سةركةوت  بؤ طةةل  

 !شؤرِش هةرةسى هيَنا... بة دةس، بهيَنيَ،
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ئةرستؤى طةيلةسوف لة كؤنتيَكستى شؤرِشى سياسى دوو طةؤرم دةستنيشةان   
طؤرِيَةة،، دووةميةةان دةكةةات، يةكةةةميان شؤرِشةةيَك كةةة تةةةواوى دةسةةتور دة  

لةة  ئةةو دوو طؤرمةة   . راستكردنةوةى ئةو دةستورةى كة هةيةة  دةستكاريكردنء
... خؤيةةوة بينيةوة   و مةعريلةدا طؤرِانكةارى زؤرى بةة  بوارة جياوازةكانى طيكر

ان لة طةؤرِينى  دواى جةنرى دووةمى جيهانى زؤريَك لة شؤرِشةكان ئاماجنى خؤي
لةسةةةربةخؤييدا دةبينييةةةوة، ماركسةةييةكان ضةةةمكى  سيسةةتمى حةةوكمرِانىء

، شؤرِشةى  0202شؤرِشى ثرؤليتارييان برةو ثيَدا، شؤرِشى ماوتيسةتى تةؤن    
شؤرِشةى طةةَنى طرِةنسةاى    .. .بة درومشى كوردستان يان نةمان 0240كوردى 
 0222، شؤرِشى ئةةوروثاى رؤىهةةََتى   0204و شؤرِشى بؤلشيَليك  0422

 ...  2110شؤرِشى ثرتقاىل ئؤكرانيا لة 
ياخيبوون بكةينةوة، بةََم ئةوةى ئةةمرِؤ   نابىَ بري لة تيَكدانى دنياو شؤرِشء

ةورةكان، جياوازيية بؤ شؤرِمشان دةطةرِيَنيَتةوة، شتة بضوكةكانة نة  حيكايةتة ط
بة شؤرِمشان دةبةستيَتةوة، زيَةرت  زيرَت  ، مرؤظبوونمرؤظبوونة...نة  ثةيوةستبوون



www.dengekan.com  
 

مرؤظةى شؤرِشةريَر بةةرطرى لةة دادثةةرةوةرى      ...و ئةازادى ثرسى ضةوسانةوةلة 
نادادثةةةروةرى ديةةارة، بةةةََم ! دةكةةات، شةةؤرِش ثيَويسةةتى بةةة بةةةرطرى نييةةة؟

ضؤن تاريكى ئةو كاتة ئامادةيةة، كةة رؤنةاكى    دادثةرةوةرى تةمومذاويية، وة  
! دادثةروةري  جرة لة ونبوونى نادادثةروةرى شةتيَكى ديكةة نييةة   ! نائامادةية

شؤرِش ديارة وة  ئةوةى هةية، شؤرِشي  ئةو كاتة بوونى هةية كة مرؤظبوون و 
مةرط نزيكرتن، نةة  لةة دةمةى    لة ليَوى ... دواتر ئازادى و خودى دادثةروةرى

كةواتة مرؤظى رؤىهةةََتى مةحكومةة   ! ؤرِانكاريية بةردةوامةكانى ىيانط ىيانء
بةوةى لة نيَو شؤرِشدا بذي،، هةميشة شؤرِشي  لة رؤىهةََت ئةوةية كة هةية، 
هةميشة شؤرِش لة رؤىهةََت جؤريَكة لة ياخيبوون، ضونكة بةشيَكة لة واقية،،  

ثةيوةنةدى بةة حيكايةتةة    ئةو قسةيةم ثةيوةستة بة كؤمةَلراى تؤتاليتارييةةوة،  
ناسةيوناليزمداية، ئةةطينا شةيَوازى     ةكانى وة  ئيسةالميزمء ماركسةيزمء  طةور

و بةة ثيَةى مةعريلةة   شؤرِشةريَرى   ءشةؤرِش  يةاخيبوونء تيَرةيشنت و ماناكةانى  
ادثةةروةرى، منوونةةى شةةو و    ناد دةطؤرِيَة،، منوونةةى دادثةةروةرىء    زةمةنةكان

جياوازى يان دابرِان، هي  كةات   طؤرِانءبىَ ئةوةمان بؤ دةردةخات، كة بة ...رؤى
ثةيوةندى  لةوةى هةية تيَناطةي ، بةو مانايةش بةشيَكى طةورةى جياوازى لةسةر

و نائامادة دروس، دةبيَ،، لةسةر بة رةمزكردن دةطؤرِيَ،، جياوازى بة بىَ ئامادة
ئةويديكة بوونى نيية، ئةويديكةةش لةة تاكبوونةوةيةة، تةاكبووني  ليَةرة، لةة       

 ! ئيَستاداية
 اخيبوونةة طةةورةكان، سةةدةى شةؤرِشء    سةدةى بيستةم سةدةى شةؤرِش و ي 

وونة جؤراوجؤرةكان، سةدةى هيتلةةرو سةتالني، سةةدةى شؤرِشةى روسةياو      ياخيب
و طيَتنام، سةدةى شؤرِشى كانديَنسكى لة شيَوةكارى و ضةاثل  لةة سةينةما    ضنيء

مة   ...و كاطكا لةة رؤمةان  طرؤيد لة شيكردنةوةى دةروونىء ئاينشتاي  لة طيزيا
ء شةرِى نيَوان ئةةخالقء  دةستيَوةردانى مرؤظ بؤ سروش، ايىءقسة لة تؤَلةى خود
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جَلةوكردنى زيَدةرِؤيى طةشةى دانيشتووانى طةؤى زةوى و شةةرِى نيَةوان     زانس،ء
تؤ لة ويَنةةكانى ماركسةيزم هةةر تةةنها     ... ضاكسازى و طؤرِانى ريشةيى ناكةم

يزم وةكةو  ماركسة ! مةخة ثيَ  ضاوى خةؤت ( ستالني)  كؤمةَليَك ديكتاتؤرى وة
و وةكةو ثيَشةبينيكردنى   بريكردنةوةو دنيابينىء وة  ثيَويستى كار كردن شةتيَكة 

دوتيةذيى  ئةطةر لة ئيسالميزم سةيرى بنةةماكانى توون ... سياسى شتيَكى ديكة
بكةي ، دةبىَ بؤ بةزةيىء سؤزى ئيسالميبوونى دايكمةانء خةؤ دزينةةوةيان لةة     

ئةةوي  ئةوةيةة   ! و ترسى ناديار، تةطسرييَكى طوجنةاو بدؤزينةةوة؟  ى دوارؤىزةبر
دةىية ء   طةجنةكان لة ثيَناو ئوميَدةكانيان! ترس بىَ باوةرِى دةخاتة سةر باوةرِيَك

ناديةارى، نةةبوونى    تاريكىءترسى ناديار ومنان دةكات، ...ثريةكان بؤ برِواكانيان
... تةةرس دةبزويَنيَةة، هةسةةتكردن بةةةدَلنيةةايى ليَدةبيَتةةةوة، ئةةةوة تاريكييةةة 

سةةدام  )و (ئةةتاتور  )و (هيتلةةر )بةةر خةاترى   نيشتمانثةرستى لةناسيوناليزمء 
كة بة دةورى خؤيدا بةَلكو لةبةر ئةو ديوارةية ... نيية، دةكةويَتة دواوة( حوسيَ 

هةر لةبةةر ئةوةيةة   ! لة ئةويديكةى جياواز خؤى جيا دةكاتةوة دروستى دةكاتء
يشةتمانةكةى  ثيَيواية رؤحةة تةةريكخوازةكان تةةنها لةطةةلَ ن    ( تىكريشنا مؤر)

و هةميشة ئةويديكةى جياواز دةخةنة دةروةى خؤيانةةوة،  خؤيان يةكسان ديَنةوة
مرؤظى ناسيوناليزم و نيشتمانثةرس، هةةرطيز ناتوانيَة، برايةةتى طةةَن بةةدى      

 وناليزمءناسةي ثةةرِطرييني،   و رؤحانةة هةميشةة مةسةتى دةسةةََتء    بهيَنيَ،، ئة
طشترريانة بري بكةمةوةو ية  م  نامةوىَ ...مانثةرس، لة نيَودىييدا دةىي نيشت

تيَزةكةانى خبويَنمةةوة، مةبةسةت  نييةة طؤرمةةكانى       رووى حيكايةتة طةورةكانء
و رؤحةة ثةةرِطريةكان لةة دوكانةة كؤنةة      ى كالسيك و شؤرِشريَرى طشترريشؤرِش
ووبةةارة وة  كاََيةةةكى نةةوىَ لةةة    و دزاوةكةةانى رابةةردوو بهيَنمةةة دةرةوة  دارِ

بةََم ىيان واية، حةقيقةةت ئةةو ضركةسةاتة    ! سوثةرماركيَتةكان ثيَتان بلرؤمشةوة
ئةوةى هةةمووان دةيةزانني   ...ة لة نيَو سيستمى رةمزييةداي كار دةكات، كة ئيَم

(! self)سةووتةمةنى شةؤرِش خؤيةة     شةؤرِشء ئةوةية كةة هةميشةة سةامانى    
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... ان تةريكخوازن و ئةويديكةةى جيةاواز رةتدةكةنةةوة   هةميشة رؤحة ثةرِطريةك
و كريَكار لة طؤرمى شؤرِشى كؤمؤنيستى تةرجةمةى سةةر  مةبةست  نيية جوتيار

طةل، لة طؤرمى شؤرِشى كوردى يان ياخيبوونى كوردى بكةم، نة  لةة   ءميللةت
ى ئايا ويسةت ! بةر ئةوةى طوجناو نيية، ثرسيار ئةوةية مايةى تيَرةيشتنة يان نا؟

 !ئازادي  هةية يان نةا، ئايةا بةرانبةةر كردةكةامن بةرثرسةيارم يةان نةا؟        برايةتىء
مةبةست  ئةوةية كة شؤرِش تةنها يةكيار روونادات، طيكةرى شؤرِشةريَرى هةةر    

... دةميَنَى، شؤرِش بةةردةوام طةؤِرينى ئةطةةرةكانى ىيانةة بةؤ هيَةزى زينةدوو       
( ليةنني )ريان دةرهيَناوة، بةََم بةشيَكى زؤرى شؤرِشة كالسيكةكان لة َديَوة سة

و بةرنامةى كشةتوكاَلييان  بؤرىوا دادةناضينى جوتياريان بة وردة(...بليخانؤف)و 
بةشيَكى طةورةى سوتةمةنى شؤرِشى كوردى خؤ .. بة ثيَشكةوتنى بؤرىوا دةزانى

 !بوو، نة  ميللةت، بةََم بةو ماناية نيية، كة ميللةت خؤى نيية؟
بريكردنةةوة كةاتىَ دةبيَتةة    : "ئةةوة بةوو  ( كارل ماركس)قسةى بة ناوبانرى 

ئةو قسةية بةشيَكى ." هيَزيَكى مةترياىل بةرطرةوان كة جةماوةرى خؤى هةبيَ،
بةة   رؤشةنبري و جةةماوةر نيشةان دةداتء    طةورةى ثةيوةندى طشترريانةى نيَوان

شةؤرِش هةرةسةى   ... ديوةكةى ديكةش جةخ، لة طيكةرى تؤتةاليتيَر دةكاتةةوة   
ئةطةرضى رستةيةكى ئيشكاليية، بةََم بةشيَكى ئةو قسةية لةويَوة ديَة،،  ! هيَنا

كة زؤرجاران شؤرِش بة طةيشتنة دةسةََت و طةؤرم وةرطةرت ، وزة ناوةكيةةكانى    
خؤى دةدؤرِيَنىَ، هةميشة جةماوةر بةَرِيَدا دةبردريَة،، ضةةمكى شةؤرِش لةةو     

ويَتةةوة، ئةوةنةدة كةالَ    طؤرِمةدا ضةةند لةة سةاتةوةختى هةَلرريسةانى دوور بكة    
دةبيَتةوة، شؤرِش لةو طؤرِمةدا ئةوةندة كالَ بؤتةوة، هةتا وة  رزطاربووني  لةة  

وة  ( ئيلتيزام)ضةمكى ثابةندبوون ! ستةمكارى كةمرتي  قسة لةطةلَ خؤى نابا؟
تويَةذى كؤمةََيةتييةةوة بةرِواى     كيَكى سياسةى، مةاركس لةة رووى ضةنيء    ضةم

ى طةلسةةطةى ليةلال كةالَ    (هةَلبةذاردنى ئةازاد  )ةمكى ثيَهةبوو، لة بةرانبةر ضة 
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ةكانى ئةوةى ماوةتةوة لة بارةى ضةمكى ثابةندبوون كةمةكيَك لة قس... بؤتةوة
 ية، لة بارةى ئةازادىء ضةوسةانةوةو سةتةمء   ى طرِةنسا0262و راثةرِينى سارتةر

شؤرِشى سياسى لةة رؤىهةََتةدا هةةر    ... كؤمةَليَك مةسةلةى ديكةى مرؤييةوة
ةوةية كة هةية، لة ية  كايةوة سةر دةرديَنيَ،، زؤرى لة بنةو زؤريشى لة ثةالَ  ئ

ئةوةى دوايةى قسةةى ئةةو شؤرِشةريَرانةية كةة كةمةةكيَك بةة ضةاو         ... دةكرىَ
بةة ديوةكةةى ديكةةش بةشةيَكى طةةورةى      ! كراوةييةوة لة شؤرِشةييان دةرِوانةى  

ةر كؤتايى هةاتنى  خؤى لةس( شؤرِش ئةوةية كة هةية)ئيشكاليةتى دةستةواىةى 
لةسةر بةردةوامى ئةطةرةكان دةىى، ئةمرِؤ قسةة  ! سةردةمى رابردوو هةَلضنيووة

لة ىيانيَكى ديكةى نةبيسرتاو و كةشف كةراو دةكةرىَ، كةة لةة ثيَشةبينيكردنى      
 اهاتوو هونةريَكى نويَيةة، سيسةت ء  داهاتوو دةردةكةويَ،، لة ثيَ  ضاو طرتنى د

شؤرِش لة نيَو كتيَبةكانى رؤىهةََتدا ... ر دةكاتثانتاييةكى نويَى زمان ثيَشنيا
دةميَنيَتةوة، ضاوى شؤرِش لة رؤىهةََتدا ثةيَ  خةؤى نةابينىَ، شةؤرِش لةسةةر      

 !زمانان هةرةسى هيَنا
و شةاى  (سةةدام حوسةيَ   )لة نيَةوان   6/2/0240لة ( ريَكةوتنى جةزائري) 
هةةوارى  )جةةزائري  ةرؤكى و بةة ئامةادةبوونى سة   ( حمةمةد رةزا ثةهَلةوى)ئيَران 

هينةرى  )و وةزيةرى ئةةمريكى   (حوسيَ  ئةي  تةةََلَ   )ى ئؤردنى و شا(بؤميديان
شؤرِشى كورديى، كوردستان يان نةمانيان دووضارى نسكؤ كرد، لةةو  ( كيسةجنةر

ريَكةوتنةدا سةدام حوسيَ  بؤ هةرةسثيَهيَنانى شؤرِشى كوردى دةستى لة ضةندي  
و وازى لةة  عيَةراق بةؤ شةاى ئيَةران هيَنةا      تانىكليؤمةترى خاكى سنورى كوردس

دواى  0240ى ئةادارى  6ثةاش  ... هيَنا( خةلييى عةرةبى)بةشيَكى طةورةى 
طيكةرى  !! ئةوةى هةةموو ريَراكةان داخةران، شؤرِشةى كةوردى هةرةسةى هيَنةا       

يةةاخيبوون، خةةةياَلى شؤرِشةةريَرى هةةةر مةةاوة، مةة  قوتةةابى ثةةؤىل ثيَنيةةةمى 
ةرةسى هيَنةا، بةةر لةةوةى شةؤرِش هةةرةس      سةرةتايى بووم، شؤرِشى كوردى ه

و باثريم ضريؤكى رؤسةتةمى زاَلة    بة دةن  بؤ دايكء باو ء داثري بهيَنىَ، شةوانة
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مةنيذةى راديؤى تاران دةطرت، ئيَةواران   ندةوة، طويَمان لة ضريؤكى بيَذةنءدةخويَ
ى حةوشةةةكةمان حةسةةرييَكى بةةاوك  لةسةةةر سةةةوزايى طريةةزى بةة  دارة ميَةةو 

و حمةمةد عارطى بةرز و كاويَس ئاغا اسيَتى دةنرى حةسةن حةيرانك رادةخس،ء
دةكردةوة، بةو هةموو خشة خشةةوة طويَمةان لةة راديةؤى دةنرةى كوردسةتانى       

 ... عيَراق دةطرت
بةر لةوةى شؤرِش هةةرةس بهيَنةَى، ئيَةوارةى زسةتانيَكى درةنة  سةَى لةة        

ران، منى بىَ خةبةر لة كريَكارانى كارطةى شري لةَيةن دائريةى ئةمنةوة راثيَضك
و خةؤش بةسةةر ئةةو طردانةةدا هةَلبةةز      ريَراى قوتاخبانة دةهامتةوة و بة دَليَكى

ةكانيةان  دابةزم بوو، كة دةميَك بوو لةة طةةرِةكى كةوران كورةضةييةكان بةؤ كور     
و كؤمةةَليَك كةنةدو كؤسة  و طةردى بةةجيَماوبوون، لةة       خؤَليان ليَهةَلنةدةكةند

ى رةش لة ثيَ  ئةو ضةوار خةانووة وةسةتا بةوون، كةة      دوورةوة بيني  سىَ ثيكةب
ثيَياندةطوت  قةسران، هةركة طةيشتمة بةر دةرطاى مةاَلى خؤمةان، وة  جةاران    

 نةةمتوانى بضةمة نانةدي ء   نةمويَرا لة دةرطاوة جانتاكةم ثةَرى ىوورةوة بكةم، 
شةةكرى بةسةةردا بكةةم و بةة دزى        نانى تريى كةمةكيَك تةرِ بكةةمء ثارضةية

مالَ شيَواو ديار بوو، ىنانى دةرو دراوسةىَ لةبةةر   ... ك  بة لةزةتةوة بيقرتيَن داي
دةرطاى ماَلى خؤيان سةيرى ئةو ضوار ماَلةيان دةكرد، مة  بةة هةةر دوو ضةاوم     

و نةةنك  بةة   هيَنةا بينين  دوو كةس باوكميان بة بةةرطى كةارةوة لةة مةالَ دةردة    
هي  نيية ثيَةن   : ردييةوة ثيَيروتنيطريانةوة بة دوايانةوة بوو، يةكيَك بة خةم سا

 . بة خؤمان دةيهيَنينةوة رية كارمان ثيَيةتىءدةقيقة لة دائ
سثييةكانى قوتاخبانة دةطؤرِان، شةؤرِش لةة نيَةوان     رةشء سالَ بة سالَ كتيَبة

ى و كةورِيَكى نزيةك لةة تةمةةنى     مامؤىمن بة خؤ! و رؤىيَكدا هةرةسى هيَناشةو
اى شةهيد بوونى مام  لة دايك ببوو، بة خةم و كضيَكى كة سىَ مان  دو م ء

... ةوة طواستيانةوة ماَلى ئيَمة لة طةةرِةكى كةوران  (طرتك)كةسةرةوة لة طوندى 
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بةة تةؤثى   ( كةؤرِة  )لةة طةرمةةى شةؤرِش لةة ضةياى       0240مام  لة سةاَلى  
 ةوة جةةيَرري كرابةةوونء(سةةثيلك)بةعسةةييان ثيَكةةرا، ئةةةو تؤثانةةةى لةةة ضةةياى 

َ  مامؤىمن ىنيَكى تا بَليَى كاراء ...رطةدةيانررتنة ثيَشمة   بةوو، دايكيَةك   ضةا
خةةةمى منداَلةةةكانى مايةةةوة، مةة  لةةة دَلةةةوة مةةامؤىمن   بةةوو لةطةةةلَ ئةةيَ ء

باوك  بةؤ   رِش بَليَسة بدات، هاوي  بوو م ءثيَ  ئةوةى ضاوى شؤ... خؤشويس،
و رتك، هةر طةيشةتني مةامؤىمن هيَلكةة   سةردانى ماَلى مام  ضووي  بؤ طوندى ط

 خةؤشء رؤنى بؤ ضىَ كردي ، ئةو تامةم قةت لة ياد ناضيَتةوة، ئةو ىنيَكى قسة 
زرارى كورِى مام  كورِيَكى باريكةلةى تا رادةية  سةر سةخ، ... بىَ هاوتا بوو

. بوو، بة يةكةوة تؤثيَنمان ليَخؤش هاتبوو، م  بة دوو سالَ لةةو طةةورةتر بةووم   
 .رت بووئةو بة سىَ سالَ لة شؤرِشى ئةيلول بضوك

شؤرِش لة نيَو دََن هةرةسى هيَنةا، لةبةةر   ! طومان و دلَ لة دَلدامن ليَنابيَتةوة
ثرسةيار ئةوةيةة شةةمةندةطةرى    ! ئةوة نا كة خةَلك كوشنت، ثريؤزيى تيَدا نييةة؟ 

دةشةىَ لةة   ! شؤرِشى كوردى بةو هةموو طةورةيى و بضوكييةى خؤى ضةى كةرد؟  
سةاتةوةختى داهيَنةان بةة يةة       شءسيستمى زماندا ساتةوةختى شةؤرِ  ثانتايى

شةةؤرِش ... دوارؤىى دووةم ديةار  بةةََم دوارؤىى يةكةةم ديةار نييةةء    برةنةةوة،  
شةمةندةطةرى شؤرِشى كةوردى  ! دةميَنيَتةوة، بةََم داهيَنان بةرهةم دةهيَنريَتةوة

 دةمةارطريو يةاخىء  لة دةرةوةى ثانتايى زماندا بةة مانةا ئاسةؤييةكةى مرؤظةى     
و سوودطةرا، ئةوة ديارتري  خةاَلى  ةرةوة، كرد، نة  مرؤظى بريكبيَةؤقرةى دروس
 مرؤظةى يةاخىء  و مرؤظى شؤرِشريَر، مرؤظى بيَةؤقرةدةشىَ ... شؤرِشى كورديية

برةنةةوة،   شؤرِشةدا بةيةة    ياخيبوونء داهيَنانء مرؤظى بيَةؤقرة لة ساتةوةختى
ةمارطريى جرة د! ؟و مرؤظى سوودطةرا ضؤن بة ية  دةطةنبةََم مرؤظى دةمارطري

و سةنوردانان بةؤ ىيةان    لة تووندوتيذىء تةةركيخوازىء قبوَلنةةكردنى ئةويديكةة   
هيضى دى بةرهةم ناهيَنىَ، مرؤظةى بيَةةؤقرة دةشةىَ لةة رووى سةايكؤلؤجييةوة      
نةخؤش بيَ،، مرؤظى ياخى بة مانا سايكؤلؤجييةكةى دىى دةسةََتيَكة كة ثيَى 
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ك كة ثيَى رازيية َرى نيية، بةةو مانايةةش   رازى نيية، بةََم بةرانبةر دةسةََتيَ
و مرؤظةى شؤرِشةريَر ئةازادة    !سياسيية راديكاليةكان زؤربةةيان مرؤظةى يةاخيني   

ثابةند نيية، هةنراو بةرةو تةجاوزكردنى دةسةََت دةنىَ، بةََم مرؤظى بيَةةؤقرة  
ربةخؤيى حةةقيقى بةة دةسة،    تةجاوزى نةخؤشى ناكات، شؤرِشريَر دةيةوىَ سةة 

تيَنةةووى دةستبةسةةةراطرت  نييةةة، مرؤظةةى بيَةةةؤقرة لةةة جؤرةكةةانى    ءبهيَنةةىَ
 ... تووندوتيذى نابيَتةوة

شةمةندةطةرى شؤرِشى كوردى هةموو جؤرة تووندوتيذييةكى بة سةةر ىيانةدا   
! بةةة بةةةتاَلى دةرِوا ى كةةوردى بةةة بةةةتاَلى دىَءشةةةمةندةطةرى شؤرِشةة! سةةةثاند

توونييةكةى مرؤظةى داهيَنةةر   ئةطةرضى شةؤرِش لةة نيَةو كتيَبةان بةة مانةا سة       
بةََم ئةو ثانتاييةة رةمزييةةى مرؤظةى داهيَنةةرى ليَةوة لةة دايةك        ... هةَلدةنىَ

مةعريليى بةرطرةوانة، بةرانبةر ئةةوةش   نبرييىءدةبيَ،، هةَلررى ئاستيَكى رؤش
ء و ئاطةايى بة ثرِؤىةى ثيَشةوةختة سةركةوتنى شؤرِش بة كاركردن لةسةر مرؤظ و 

بةََم شكستة ية  لة دوا يةكةةكانى شؤرِشةى   . لييةوة بةندةمةعري رؤشنبرييىء
كوردى رةنرة ثةيوةندى بةوةوة هةبىَ، كة شؤرِشى كوردى بةر لةةوةى قسةة لةة    
مرؤظبوون بكات، بري لة ضةوسانةوة دةكاتةوة، بةر لةوةى بؤ بةةها مرؤظييةةكان   

قسةة لةة    برةرِيَتةوة، دةكةويَتة ئاو و هةواى بةهارى دواى شؤرِش، بةةر لةةوةى  
 ... واقي، بكات، بة خةياَلدا دةرِوات

هةةتا ئيَسةتاش ئيرةؤى    ! شؤرِشى كوردى بةر لة وادةى خؤى هاتؤتة دنيةاوة 
بؤضةوونى  -ييةكةةى يةان   (َكةان )شؤرِشى كوردى قؤناغى ئاويَنةةيى بةة مانةا    

م  قسان لة تيَثةرِاندنى سيست  ! تةواو نةكردووة -يةكثارضةيى لة بارةى خودةوة
ان لة تيَثةرِاندنى ئيرؤ ناكةم، بة ضاوى شؤرِش م  قسان لةة شةؤرِش   ناكةم، قس

ناكةةةم، خويَندنةةةوةى مةة  بةةؤ ضةةةمكى شؤرِشةةى كةةوردى، قسةةةكردنة لةةة     
طومان لةو ويَنةيةى خةؤى  ( قؤناغى ئاويَنةيى)مندالَ لة ! ثةيوةندييةكى خةياَلى
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رِشةى  خويَندنةوةى مة  بةؤ ضةةمكى شؤ   ... دةكات، كة لة ئاويَنةكةدا دةيبينىَ
ةى كة كلكى خةؤى دةخواتةةوة، دنيةاى    (مار)كوردى، قسةكردنة لة ويَنةى ئةو 

شؤرِشى كوردى خؤخواردنةوةيةةكى بةةردةوام و كلكايةتييةة، شؤرِشةى كةوردى      
خويَندنةوةى م  بؤ ضةةمكى  ... هيَشتا سنورى نيَوان عةي  و عةقَلى روون نيية

تةاوان و  )ةرى رؤمانى ى كاراكت(راسكؤلينيكؤف)شؤرِشى كوردى، قسةكردنة لة 
شؤرِشةى  ... بةة دواى سةزادا دةطةةرِىَ    ة ناتوانىَ بةارى تةاوان هةةَلررىَء   ك( سزا

ئةةةو ضةةةمكة  ! سياسةةى لةةة رؤىهةََتةةدا دةبةةىَ بةةة دواى سةةزادا برةةةرِيَ،؟   
تةواو ثيَضةوانةية، ضةونكة لةة رؤمةانى كؤشةكدا     ( كاطكا)دايستؤظسكيية َى 

نيَ،، بؤ ئةوةى ئةارام بيَتةةوة بةة دواى    ى ثاَلةوانى كاطكا هؤى سزاكةى نازا( )
لةة  دةتوانني ... تاواندا دةطةرِيَ،، لة كاطكاطةراييدا سزا بةدواى تاواندا دةطةرِيَ،

دا شؤرِشى سياسى طشترريى (تاوان)و طةرِان بة دواى (سزا)نيَوان طةرِِِان بة دواى 
نى مةة  دةَلةةيَ  شؤرِشةةى كةةوردى خةسةةَلةتى جؤرةكةةا ! رؤىهةةةََتى خبويَنينةةةوة

تووندوتيذى و دةمارطريى و بيَةؤقرةيى بة مريات بؤ تاكى كةوردى جيَهيَشةتووة،   
وة  ( حةةيرانىَ )ئةوة يةكيَكة لة دةرئةجنامة ديارةكةانى شؤرِشةى كةوردى، تةؤ     

زيندانيية سياسييةكانى بةر دةستى بةعس لة كارةبا بدة، باوك  لة بةر دةسةتى  
ةمةارطريى كةوردى تةاوان ئةةجنام     د تةاكى نائةارامء  ... لة كارةبةا درا  بةعسييان

دةدات، سزاش قبولَ ناكات، بة ديوةكةى ديكة ملكةضى سزا دةبىَ، بةىَ ئةةوةى   
 ! تاوانبار بيَ،؟

شؤرِش سنوردار ناكرىَ، ضاوى شةؤرِش لةة نيَةو كتيَبةان دةبرسةكيَتةوة، تةؤ       
ميَةةذووى طةةةليَك بةةؤ ضةةةند ! تةماشةةاى شؤرِشةةى ديةةاريكراوى كةةوردى مةكةةة؟

بةة  ... ناكريَتةوة، شتةكان لةوة ئاَلؤزترن كة برييان ليَدةكةينةوة رووداويَك كورت
طشتى سةيرى ئةوةى ئةمرِؤ ثيَيدةَليَ  شؤرِشى سياسى بكة، دةبينى نة تاوانبةار  
سزاى خؤى وةردةطرىَ، نة سزادراو هي  تاوانيَكى كردووة، سةيرى ئةوةى ئةةمرِؤ  
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 هةَلضةوونء  ءدةمةارطريى و لةةو هةةموو   بكة شؤرِشى سياسى( ضاوى)ثيَيدةَليَ  
 !تووندوتيذييةى ثانتاييةكانى ىيانى دواى شؤرِش برِوانة؟
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 نةخشى منداَلى
 

ى قؤنةاغى منةداَلى وةكةو نةخشةى سةةر      (زانةني )دةَليَ  بريى منداَلى تيذة، 
بةردة، بةشيَك لةو بةهرةية بةر مني  دةكةويَ،، ضونكة زؤر شةتان دةطيَرِمةةوة   

 نةةى ثةيوةنةدى بةة قؤنةاغى منةداَلىء     هةموو ئةوا! نىَدايك  سةرى سورِ دةميَ
جرةةة لةةة بريخسةةتنةوةى   ... طةشةةةكردنييةوة هةيةةة  ؤرىءضةةاَكى ميميةة 

دكردنةوةى دةنريان لةَ بةة هيَةزةو   زانيارييةكان، هةنديَك لة منداََن تواناى يا
مةةنى  بةبريهاتنةةوة لةة دوو سةاَلى يةكةةمى تة    ! و بيةنني هةنديَكى ديكة ويَنةة 

و تيَرةيشتنى لةطةَلدا نيية، دواتر درككةردن ديَتةة   ا كؤثيكردنى شتةكانةمنداَلد
ئاراوة، بؤية طيَركردنى مندالَ لة ريَراى شةتة بةرجةسةتةكانةوة باشةرت دةضةيَتة     

طةشةثيَدانى بريهيَنانةوة هةر تةنها شارةزايى زياد ناكات، بةَلكو لةة  ! ميَشكةوة
 .دةكات رووى عةقَلييةوة تواناى وةرطرتني  بة هيَز

دةزامن لة قسةكردندا ثيَ  هةموو شةتيَك تةاكيَتى خةؤم لةة دةسة، دةدةم،      
ماوةيةكى زؤر لةطةلَ . دةضيَتة رستةوة دةبيَتة راناويَكى ريَزمانىء( م )ضونكة 

خؤم بووم، ئةو هةموو ماوةيةة بةؤم دةركةةوت لةطةةَل خؤبةوون لةة بيابةانيَكى        
يَكى ئةستةمة، لة ريَرةاى لةطةةلَ   وشكوبرين ، كة ئيَمة ثيَى دةَليَ  وََت، شت

خؤبوون ناتوانني خؤمان بدؤزينةوة، ليَرة لةو وََتة ويَرانةيةدا دةبىَ ثارضة ثارضةة  
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يةكيَك ثيَمدةَليَ، ضاى دةخؤيتةوة؟ بؤشاييةكامن لة ريَرةاى ئةويديكةةى   ... بي،
و ئةة ! وشةوة ثرِ كردةوة، وشة دةكةمة كيَلى قةبرى ئةو منةى كة نةكرا بيثاريَزم

دةبيَتةةوة، كةة دةَليَة،    ( َكةان )قسةية بةرةو يةكيَك لة رستة بة ناوبانرةكانى 
ئةو رستةية جةخ، لةوة دةكاتةوة كةة  ( ئارةزووى مرؤظ ئارةزووى ئةوانيديكةية)

كاتيَةةك مةة  دةبيَتةةة رانةةاوى ريَزمةةانى هةةةر تةةاكيَتى مةة  نةةاكوىىَ، بةةةَلكو   
بةةََم  ! ضاى دةخؤمةةوة يةان نةا   نازامن دةَليَ  . ئارةزووةكانيشى لة دةس، دةدات

كاتيَةك  : بؤية بة رستةية  بة دايك  دةَلةيَ  ! حةقيقةتى م  لة دةرةوةى منةوةية
و ناوةرِاستى لوومت لة بةرديَك ضةقى و شكا، ئازارى لةة  لةسةر ديوار بةربوومةوة

ئةو دةَلىَ هةر بة جلى خويَناوييةوة تةؤم  ... خويَ  لةبةر رؤيشتنةكةى زؤرتر بوو
بةؤ خةؤت ضةا      رد، هةر يةكيار بؤى تةداوى كةردىء ب( ئةمحةد تةبيب) بؤ َى

ة لةة ويَسةترةى   ماَلى ئةمحةد تةبيب لة نزيةك ئةةو ماََنةة بةوو، كة     ! بوويتةوة
و درةخ، داثؤشرابوون، ثاشان دايكة  دةَلةىَ ئةةوة تةؤ ضةؤن      شةمةندةطةر بة دار

     ََ ن، تةةواو  هةموو ئةو شتانةت لة بري ماوة، خؤ ئةةو كةات هيَشةتا ثيَةن  سةا
نةكردبوو؟ م  دةَليَ  ئةوة دووةجمارم بةوو مةاَلى ئةمحةةد تةةبيب ببيةن ، جةارى       

 وة لةطةلَ باوك  منتةان بةردة َىء  يةكةم  بة هؤى دومةَلى ب  طويَضكةى ضةمثة
دايك  لةسةرةخؤ دةَلةىَ ئةةوةيان   . ئةوي  هةر بة يةكيار تةداوى ضا  بوومةوة

 .ب  طويَضكةى ضةثتةوة ماوةم  بؤم طيَرِايتةوة، نيشانةكةشى بة 
بؤ هةموو دةردىَ دةستى ئةمحةد تةبيب بة شةيلاى عاجة  دادةنةرا، دةَلةيَ      

سةةرةتاى حةطتاكانةدا تةةواوى هةةوليَرى      اوبانرى تةبيبى ئةو لة شةسةتةكانء ن
طرتبؤوة، هةميشة ماَلى ئةوان نةخؤش و زامدارى جؤراو جؤر رووى تيَةدةكردن،  

ن دوور نةةبووي ، بؤيةة وة  دراوسةىَ مامةَلةةيان     لةبةر ئةةوةى ئيَمةة زؤر لةةوا   
مونعي  حمةمةد عةةىل  )دواى ئةوةى باوك  لة ريَراى ماَلى ... لةطةَلدا دةكردي 

كة يةكيَك بوو لة دةوَلةمةندةكانى شارى هةوليَر و تيَكةََوييان لةطةلَ ( ئةطةندى
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كةار بةة   هةبوو، لةة كارطةةى شةريى هةةوليَر وة  كريَ    ( مستةطا حوزيَرى)ماَلى 
شةيَوةيةكى طةةرمى دامةةزرا، ماَلمةةان بةؤ طةةِرةكى كةةوران، بةؤ ئةةو خةةانووة        
طوازرايةوة كة مريى بؤ كريَكارانى كارطة دروستى كردبوو، دواى ضةند ساَليَك لة 
ى ثش، ئةو ضوار خةانووةى كارطةةى شةري، واتةة لةة شةويَنى باخضةةى ويَنيةة        

سايشةى طشةتى ئيَسةتا،    شةويَنى دةزطةاى ئا   مانراكانى كارطةى شريى ثيَشانء
كارمةندانى خؤى دروسة،   ستانى هيَزى ئةمنىءمريى ريزيَك خانووى بؤ كاربةدة

روو لة كؤطاى تووت  بةر طؤرانبيَذى بة  ، دووةم خانوو بةَى شةس، مةترىءكرد
 كةةوت، راسةتة ئةةوجارة دراوسةيَيةتيمان نةزيكرت     ( طواد ئةمحةةد تةةبيب  )توانا 

شةستةكان ئاواببوو، حةطتاكان بوو، بؤية ضةيرت   بءكةوتبؤوة، بةََم ئةمحةد تةبي
 . ئةو ماَلة تةبيبى ماَلى ئيَمة نةبوون

خؤشرتي  رؤىةكانى منداَلى م  ئةو كاتانة بوو، كة لةطةلَ نةنك  دةضةووينة  
يسةتانى  ئاشةى ئةمحةةد جةَلةةبى بةاثريم ب     ةرى ماَلةوةو لة خوار قةبرستانءئةوب

ضيَكردبوو، زؤرجاران م  بةشةى خةؤم لةة    . ..و بامية طوندؤرةو ئاروو و تةماتة
و دةمهيَناية ماَلةوة، بةََم هةميشة بةريم َى هةةََت    جةمةدانيية  دةكرد نيَو

... ريَرةام ثيَبرريَة،  ( هةةياس )بثةرِمةوة و ( جؤطةى مريى)بوو، بةر لةوةى لة 
و بة ناوبانرى شارى هةةوليَر بةوو،   رضى شيَتيَكى بة هيَز و ترسيَنةرهةياس ئةطة

بةََم ثياويَكى كةم ويَنةة بةوو، بةؤ مةاَلى ئيَمةة وة  ثةةرىي  وابةوو، هةةياس         
حيكايةتى زؤرة، م  ئةطةر لة دوورى ماَلةوة هةياس  ديتباية، هةميشة بريم لة 

ئاوم  نزيك ماَلةوة وة  ناسياويَك نانءمةساطةية  بؤ راكردن دةكردةوة، بةََم لة 
اى هةياس ب  ديوارة بةرزةكانى ئاشةى  شويَنى زؤربةى كاتةكانى ئةوس. بؤ دةبرد

يَتى يةةك  ةند ليَثرسراويَكى باََى ثارتىءئةمحةد جةَلةبى بوو، كة ئيَستا ماَلى ض
ى هةةةياسء شةةي ء و ئيَسةةتاى هةةوليَر بةةة شيشة  ئةوسةا ..شةويَنيان طرتؤتةةةوة 
شيشى يةكةميان بةؤ بةةرطريكردن لةة    ! يةكيَتى كؤنرتؤَلكراوة كؤنكريتى ثارتىء
حيكايةةتى هيَةزى    رؤيشة،ء هةياس ... يان بؤ ئارايشكردنى خؤخؤ بوو، دووةم
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 بؤ طؤرِستان برد، بةةََم ثةارتىء يةةكيَتى رؤى بةة رؤى َواز دةبة ء      لةطةلَ خؤى
 بةةرطريكردن لةة مةردن كؤنةثةرسةتىء     هيَزى جةماوةر لةة دةسةت، دةدةن، بةؤ   

 !ثةرِطريى برةو ثيَدةدةن
ىمةةارةى ... ة وابةة شةتةكان وة  ضةةؤن هةةةن، ئةةةوة نةةني، يةةان مةةةر  نييةة 

دانيشتوانى ئةمريكا لة شةةش ثؤينة، سةَيى دنيةا تيَثةةِر ناكةات، بةةََم ئةةو         
بانرةشةيةى كة بؤ ماطى مرؤظ دةيكات هةموو دنيةاى لةةخؤطرتووة، بةري لةةوة     
ناكاتةوة كة لة سةدة ثةجناى سةامانى هةةموو دنيةا لةة ئةمريكايةة، بةري لةةو        

ئةةو  .... ىمارةى دانيشتوانى دنيا و خةؤى جياوازيية طةورةية ناكاتةوة لة نيَوان 
قسةيةم لةويَوة ديَ،، كة ناكؤكى سياسى هةةموو شةتيَكى بةةخؤوة طةرىَ داوةو     

دةزامن هةةةموو ناكؤكييةةة  بةرئةةةجنامى  . هةةةموو شةةتيَكى بةةة رةمزكةةردوة  
ناهاوسةنرى هيَزة، ئةى خؤطوجنانى خةَلكى ماناى ضةيية؟ خؤطوجنةانى خةةَلكى    

ئةو قسةيةم طشترري و هةندىَ رةقة، بةََم خةَلكى ! نةيةثةيوةستبوونيَكى درؤزنا
بة بىَ ئاطايى بوون باوةرِ بة ئايديؤلؤىيا دةهيَن ، بةر لةوةى بري لة راسةتييةكان  

خةَلكى هةميشة بة كاريَك هةَلدةسنت كة حةةزى ليَناكةةن، ضةونكة    ... بكةنةوة
ايةديؤلؤىيا مانةا بةة    ئ! دةيانةويَ، لة واقي، دوور بكةونةوة، ئةوة ئايديؤلؤىيايةة 

ئةوةى خةَلكى بةىَ ئاطةا   ... هةموو شتيَك دةبةخشيَ، بة تريؤر و كؤنةثةرستي 
ريَسةة، دةكاتةةةوة ئايديؤلؤىيايةةة، ئةةةوةى مانةةدوويان دةكةةات ئايديؤلؤىيايةةة،  

 . ئةطةرضى ئايديؤلؤىيا وة  ئةوةى هةية، درؤزنانةش بيَ،
ى هةاورِيَى طةؤرمى   (سئةةنرلَ )و (ماركس)وة  دةزانني ئاطايى درؤزنانة َى 

( ئةوان نازان  ضى دةكةةن، بةةََم هةةر دةشةيكةن    )زاَلى ئايديؤلؤىياية، ضونكة 
ثيتةةر  )ئةةو ثيَناسةة ماركسةيية َى    . ئةوةى نايزان  و دةيكةن، ئايديؤلؤىياية

تةواو ئاوةىوو دةبيَتةوة، ضونكة ئةو بة ثيَضةوانةى مةاركس دةَلةىَ   ( سلؤتةردايك
ئةةو قسةةيةى سةلؤتةردايك    (... ن، بةََم هةر دةشةيكةن ئةوان دةزان  ض دةكة)
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جةخ، لةوة دةكاتةوة كة طؤرمى زاَلى ئايديؤلؤىيا ئاطايى درؤزنانة نيية، بةَلكو 
طومانلدنة، بة مانايةكى ديكةة نيةودىى بةوونى ئاطةايى درؤزنانةيةة لةة رووى       

لةةة ثيَنةةاو ئاراسةةتةكردنى  ئايةةديؤلؤىيا هةميشةةة كةةار. رؤحييةةةوة مةةةعريلىء
ئايةديؤلؤىيا ئةةو راسةتييةية كةة     ! ئاراستة دةروونيةكانى تا  دةكةات  غةريزةء

تيَرةيشتنمان بةرانبةر واقي، بة َريَدا دةبةات، كةواتةة راسةتة خةةَلك دةزانة       
بةة كاريةان دةهيَنيَة،، بةةََم ويَةرِاى       ؤىيا هةميشة طيََلييان ليَةدةكاتء ئايديؤل

ة زماحنةةاَلى مرؤظةى طومانبةةةر  سةةلؤتةردايك ئةةوة بة  . ئةةوةش وازى ليَنةاهيَن   
دادةنيَ،، بوونةوةرى طومانبةر بةرهةمى بريكردنةةوةى ديكةارتى نييةة، بةةَلكو     

بوون ئةوةى دووةميان لةسةر برِوا! بةرهةمى ناكؤكيةكانى ئايديؤلؤىياى سياسيية
بوونةةوةرى طومانبةةر هةميشةة    . و راسةتييةكان دةوةستىَ، نةةوة  بريكردنةةوة  

و دزةكةان ثاريَزطةارى لةة ياسةا دةكةةن، ئةيرت       ى دةوَلةمةنديَيواية لة بةر ئةوةث
 !رووبةرووبوونةوةى دةسةََت هي  سووديَكى نيية؟

... م  بة دريَةذايى ىيةامن هةوَلمةداوة وة  مرؤظيَكةى بةَى زيةان دةربكةةوم       
تةواو نةةكردبوو،   موتةليب بة منداَلى زؤر جوان و لةبةر دََن بوو، ثيَن  ساََنى

رؤح سوو  بوو، ىنانى حةسارى عيةزةدي  ئاغةاى دراوسةىَ بةؤ      كورِيَكى خرث ء
ئةوةى نيرةرامنان بكةن زؤرجاران ليَيان دةشةاردينةوة، دَلمةان دةكةوتةة لةةرزة،     
ئةوةندة لة خؤمان دةردةضةووي  وة  شةيَتامنان ليَةدةهات، كةة دةيةانزانى ئةيرت       

ى دةطةرت و  كارمان تةواوة، يةكيَك خؤى وا نيشان دةدا زؤر ماندووة، دةستى تؤ
و و جاروباري  دايكة  بةؤى دةطرتةةوة    ئةوة قسةى نةنك  بوو! دةيروت دؤزميةوة

دةيروت هةموو دةرو دراوسىَ لة رؤحى خؤيان خؤشرتيان دةويس،، هةميشة لةة  
( زارىَ)بة دايك  دةَلةيَ  ىنيَةك هةةبوو نةاوى     . باوةشيان بووى و دةيانشاردييةوة

تةؤ، دايكة  دةَلةىَ زارىَ نةةبوو، ئةةوة       بوو، زيرَت لة باوةشى ئةو بووم نة  هةى 
مونعي  حمةمةد عةةىل  )كة ماَلى (... حمةمةد)ى خوشكى (سيَوىَ)كضةكةى بوو 

بيَكةسةى   ةى خؤيان ىووريَكيان ثيَدا بوونء لة بةر هةىارىءلة قةسرةك( ئةطةندى
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( حةسةةن ثةؤليس  )دايك  دةَلىَ تؤ لةطةةلَ زاريَةى خيَزانةى    ... لةخؤيان طرتبوون
ضووة، كة نةخؤش كةوتى تؤم بردة ماَلى ئةوان و يةكةجمار لة ىيانتدا ئةو ليَتتيَك

دةرزى ليَداي،، ئةوة ئةو كاتة بوو، كة هاتينةة طةةرِةكى كةوران، زارىَ دايكةى     
ى شيَرزاد حةسةنى ضريِؤكنوس ماَلييان لة بةرانبةر ماَلى مةةَ هةةمزةى شةيوع   

ى برا طةورةى (طازي )نى كوران لة شويَنى كوورةكا لة بةرانبةر ماَلى ئيَمةء. بوو
 . هةياسي  خانووى دروس، كرد

-ى نزيةك هةةوليَر   (طوندى تيمةار )دَلدارى شاعري لة يادةوةرييةكانيدا باسى 
دةَلةىَ لةة نيَةو     ةمودووى ئةو مةَ هةمزةية دةكةاتء و د -سةر ريَراى مةمخور

زؤر  جوتيارانى طوندى تيمار كة باس دةهاتة سةةر ئاغةا و سةتةمكارى ثياويَةك    
خويَندةوارانة قسةى ريَك و بةجيَى دةكرد، ناوى مةَ هةمزة بوو، م  هةميشةة  
هانى ئةوانةم دةدا، بؤ ئةوةى دىى ستةم و زوَلمى ئاغاكان بوةسنت، هةميشة لةة  
دةورم كةةؤ دةبوونةةةوة و طويَيةةان لةةة قسةةةكامن دةطةةرت و ثةسةةةندييان دةكةةرد، 

م ببوومة خؤشةويستى جوتيار ئةطةرضى م  جاروبار دةضوومة طوندى تيمار بةََ
و بةؤ دَلةدارى شةاعري   ... و رةجنةدةران خؤشةويستى ثاَلةة  . و رةجندةرانى ئةو ناوة

وو، خؤشةويستى دةرودراوسىَ بؤ منى منةدالَ كاريرةةرى تايبةةتى خؤيةان هةةب     
و دَلدار... دَلداريان بةرةو شيعرى جوانء بةرز برد، مني  بةرةو دَلناسكىء سؤز

ئةى رةقيب بةؤ  ... دَلناسكي  ية  دراون، م ءدوو ديوى  سروودى ئةى رةقيب
بةرطريكردن لة نةتةوة قةَلغان بوو بةرِووى دوىمنان، دَلناسكى منةي  بةوو بةة    
نةخؤشى و رووبةرووى ثزيشكانى كردمةوة، ئةوانة كةم ، كة بةؤ ئةةى رةقيةب    

و ان  كةة دةيانةةوىَ دَلةى مة  بةة داو     هةَلناستنة سةر ثىَ، ئةو ثزيشكانةش نةز
دَلدار كةوتة سةردةمىَ كة ئةى رةقيب لةبرى ئةةوةى وة   ! دةرمان ضا  بكةنةوة

جوانكارى شيعريى سةير بكريَة،، وة  دى بوونةةوة ثيَناسةةى دةكةرىَ، منةي       
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كةومتة دنياية  كة دلَ بةرطةى ئازارةكانى ناطرىَ، نة دَلدار لة شةيعر دةبيَتةةوة،   
 !نة مني  بةرطةى نةخؤشى دلَ دةطرم
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 ةياَلى كتَيبخ

 
م  هةر تةنها منيَكى زمانةوانى نيية، بةَلكو ئةو منة كلتوريية 

 .بةرطرةوانةية، كة هةموو داتاكانى زمان و ئايني و ئةدةبى لةخؤدا هةَلررتووة
 
 

يةكةميان هةر تةنها . دةسةََت رةتدةكاتةوة ئازادى تا  دةضةسثيَنىَءكتيَب 
ثةيوةندى بةوةوة هةية كة  دةكات، بةَلكوثةيوةندى بةوةوة نيية كتيَب تةنيامان 

دووةميان مةبةس، . و ثةجنةرةكانى ميَشكمان بةسةر ئةويديكةدا دةكاتةوةدةرطا
شةيَوة كراوةكةةى وزةيةةكمان    بةدةسةََتى رةهاية، بةََم لةطةلَ ئةوةشدا كتيَةب  

هةميشةة لةة نيَةوان وزةى     ثيَدةبةخشيَ، كة بة مةعريلةةى جيةاوازةوة بةنةدة،   
لة ثانتايى مةعريلةدا ىيةان  ! تةنياييدا ديكتاتؤرييةت هةرةس ديَنىَ ءمةعريلى

بةةة رةنرةةة جياوازةكةةانى دةجوليَتةةةوة، لةةة تةنياييةةدا دةسةةةََت بةةىَ كةةةس   
هةَلويَسة، و   خويَندنةةوة، دنيةاى رامةانء   خةياَلى  كتيَبءدنياى ...دةميَنيَتةوة
ة تةكةدا  ةَلةةى لة  هةميشة ىيان بابةتيَكة مةرؤظ بةةر لةةوةى مام   . بريكردنةوةية

 .هاوىيانى بكات، دةبىَ بيخويَنيَتةوة، دةبىَ تيَيبرات بكاتء
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لة دنيادا، كتيَبى يةكةم خويَنةرى يةكةمى نوسةراوة، ضةاو وشةةكانى سةةر     
ء لووت بؤنى كاغةزو َثةرِة كؤ دةكاتةوة، طوىَ دةنرةكانيان بة ية  دةطةيةنيَ،

 ءهةسةة، ثيَةةدةكات  زبةةرِى َثةةةرِةكان ، ثةجنةةة نةةةرمىءبةةةرط مةرةكةةةبء
خويَندنةوة بة شيَوة كراوةكةى هةوَليَكةة بةؤ ثةةروةردةكردنى    . هةنديَياري  تام

مرؤظ، بؤ بة مرؤظكردنى دنيةا، هةوَليَكةة بةؤ سةةوزكردنى سروشة، لةة ثيَنةاو        
خويَندنةوة هةر ثةيوةندييةةكى جةسةتةيى نييةة،    ... ىينرةيةكى ثاكرت بؤ مرؤظ

و دز)ب كة خويَندوومةتةةوة كتيَبةى   يةكةم كتيَ... بةَلكو ثيَشوازيكردنى ماناية
ية، ئةو كات هةوليَر كتيَبخانةى زؤرى تيَدا نةبوو، بةََم م  هةةوليَرم بةىَ   (قازى

دةزامن هاوي  بوو، . كتيَبخانة نةديووة، كتيَبى دز و قازي  ضؤن دةسكةوت؟ نازامن
اوك  بؤ ماَلى تازة لة ثؤىل سيَيةمى سةرةتايى بؤ ثؤىل ضوارةم دةضووم، لةطةلَ ب

كةة دةكاتةة خوشةكى مةامؤىمن لةة طةةرةكى       ( وةستا عةزيز)ى (ثلكة ئايشيَ)
ى بةؤى  (طةةردى )تةيراوة دةضووي ، لة ريَرا يةكةم كتيَب باوك  لة كتيَبخانةةى  

بةؤ كاريَةك سةةطةرى بةغةداد      كرِي ، ئةوي  ضريِؤكى سىَ ثياوى كورد بوون، كة
اجخانة دادةبةزنء كةيَ ء ئةسةثىَ   هةرِنزيك ( هوتيَلى هةوليَر)شةوىَ لة  دةكةنء

. شةو تا بةيانى خزمةت بةو سىَ كةوردة غةريبةة دةكةةن    بةخيَرهاتنيان دةكةنء
ئةو كات هةر تةنها وةستا عةزيزى مةَ غةطور ضةة  نةةبوو، شةيوعيى بةوون     

ئةسثيَ  شويَنى زؤريان لةسةر  كيَ ء... جوطراطيايةكى طةورةى طةراهةم كردبوو
بةوو،  ( مةَ عومسةان )وةستا عةزيز برازاى ! ار بةر دةكةوتجةستةى مرؤظى هةى

باوك  هةموو جارىَ قسةيةكى مةةَ عومسةانى   ... مةَ عومسان ب  عامى باوك 
ئاى عةزيزى شيوعى ضؤن ماَلى منى ويَةران  : زؤر دووبارة دةكردةوة كة دةيروت

ئةنةدامى سةةركردايةتى حيزبةى    ( حةميةد عومسةان  )كرد، مةَ عومسان بةاوكى  
و بةة كةار   لة ثةيكةر طةةورة و اقى ثياويَكى لة قسان دةوَلةمةندؤمؤنيستى عريك

بوو، عةزيز بة شاطردى دوكانةكةى دادةنىَ و ئةوي  دةس، لةة ثةارةى دوكةانى    
 . تةخشان ثةخشانى دةكات ناثاريَزيَ،ء بةقاَلييةكةى
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حةوكمى   2/2/0262كودةتاى رةشى شوبات، كودةتاى بةعسةييةكان لةة   
ان رؤىدا جةنةةراَلى لةة   ى كؤتايى ثيَهيَنا، لة هةم(دولكةري  قاس عةب)جةنةرالَ 
كودةتاضةييةكانى بةةعس     00/2/0262و ىيانى لةة نةاو بةرد، لةة     سيَدارةدا
.. وة  سةرؤكى نويَى كؤمارى عرياق دامةزرانةد ( عةبدولسةَم عارف)جةنةرالَ 

بةؤوة و  بة كؤتايى هاتنى حوكمى قامسى بارى شةيوعييةكان زيَةرت بةةرةو ليَةذى     
باَلو  وة  دوكانةكةى مةَ عومسان ثةرتءحيزبى شيوعى قوتاخبانةى رؤشنبرييى 

 رةسةةركردنى بةارى تيَكضةووى وََتء   كودةتاضييةكانى بةةعس بةؤ ضا  ... بؤةوة
ى ئادارييةةان لةةة هةةةمان سةةالَ دةركةةرد و بةةة 2مةسةةةلةى كةةورد بةياننامةةةى 

مةةَ  )بةة سةةرؤكايةتى    شيَوةيةكى كاتى شةرِييان لةطةلَ شؤرِشةريَرِانى كةورد  
راطرت، ئةو هودنةية ئةوةندةى ديكة بةارى كؤمؤنيسةتةكان و   ( مستةطا بارزانى

و بةعسييةكان دووبارة دةستيان بةة راوةدوونانيةان كةرد و    رؤشنبرييى نالةبار كرد
 ... سةركردةكاتنيانى زيندانى كردن

نةدى  وة  يةكيَك لةسةركردةكانى ليذنةى ناوة 0202حةميد عومسان ساَلى 
لةطةلَ كؤمةَليَك كاديرى ثيَشةكةوتوو  ( نوطرة سةملان)حيزبى شيوعى عرياقى لة 

زينةدانى  ...( ئيلاهام شائول و زةكى خةةيرى  سامل عوبيَد نوعمانء ناط، يونسء)
ن مانررت  لةة خةواردن   دةكريَ ، دواى ئةوةى شيوعييةكانى زيندانى نوطرة سةملا

ثةاش  ... بيانروازنةةوة زيندانى سياسةى   داوا دةكةن لةو بيابانة بؤ رادةطةيةن ء
نةديَكيان  هة  ررت ، حكومةةتى ئةوسةا رازى دةبةىَء   ية  رؤى لةة مةان   بيس،ء

دةكةريَ ،  ( كةوت )و هةنديَكى ديكة رةوانةةى زينةدانى   رةوانةى زيندانى بةغداد
بة هاوكارى كؤمةَلى  0200حةميد عومسان بةر زيندانى كوت دةكةويَ،، ساَلى 

وة ريَرايةة  بةؤ   هةَلكؤَلينى ريَرِةويَك لة نيَو ىوورى زيندانةة  زيندانيان لة ريَراى
و بة ئاطادارى حيزب ئةو كؤمةَلةة زيندانييةة شةيوعييانة كةة     هةََت  دةكةنةوة

حةميد عومسان رابةرايةتى دةكردن، ثيَكةوة لة زينةدانى كةوت رادةكةةن، بةةََم     
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ؤمبيلييةان بةؤ   لةبةر ئةوةى سةركردايةتى حيزبى شيوعى لة كةوت نةاتوانىَ ئؤت  
دابني بكات، بة ثىَ بةرةو بةغداد دةرِؤن و جرةة لةة حةميةد عومسةان زؤربةةيان      

بةاوك  ئةةو حيكايةتةةى زؤر دةطيَرِايةةوة و     ... دةكةونةوة ىيَر دةسةتى ثةؤليس  
دةيروت مةَ عومسان كةس نةما بؤ بةردانى حةميد خةؤى نةخاتةة ماَليانةةوة،    

دان دةنا، حيكايةتةكةى باوك  ئةةوة  كةضى حكومةت زيرَت شيوعييةكانى لة زين
مةةَ  ...زيندانى كرابةوو  (نوطرة سةملان)بوو، كاتيَك حةميد عومسان لة زيندانى 

 بؤ سةردانى دةض ء خيَزانة طةورةكةى عةيشىَ بؤ زيندانى نوطرة سةملان عومسانء
ليَثرسةةراوانى زينةةدان ثيَيةةان دةَلةةينَي ئيَةةوة لةةة ... داواى ضةةاوثيَكةوتنى دةكةةةن

اتيَةك  ك... يَرةوة هاتوون ضى ئةون؟ مةَ عومسان دةَلةىَ مة  بةاوكى ئةةوم    هةول
دايك، لةة هةةوليَرةوة بةؤ بينينة،      هةوالَ بة حةميد دةطةيةن ء دةَليَ  باوك،ء

! كارى من  دةَلىَ هةموو خةَلكى عرياق باو ء دايكء كةسءهاتوون، ئةو ثيَيان 
تووندة، لة ئاستيَكى بةرز ا و لة هةمانكاتدناوكةاميَز قسةى شيوعييان هةميشة

استةوخؤية، قسةى شةيوعييان متةسة ء   و ناردايةو خةَلك تيَيدةطات، راستةوخؤ
خيَزانةكةةى   بةة مةةَ عومسةانء   ليَثرسراوةكة قسةةى شةيوعييان   ...مونلةسيلة
طةرِانةوةيان بؤ هةوليَر هيضةى دييةان    يَ،، ئيرت ئةوان جرة لة دَلشكانءدةطةيةن

ماَلى ئيَمة زؤر سةردانى ماَلى مةَ عومسامنةان دةكةرد،   ... بة دةستةوة ناميَنىَ
بةََم ئةو جارة بة تايبةتى دواى طةرِانةوةيان لة بةغداد هةموومان بة سةةردانى  

كة طةرِاينةوة ماَلى خؤمان، دايك  بة خةمةةوة بةة بةاوكمى    ... ضووي  بؤ َيان
و تيَكضووة نعةيشىَ زؤر بةو قسةيةى كورِةكةى زؤر بة قسةى شيوعييا: طوتبوو

يةةوة،  هةميشة لةبةر خؤيةوة قسان دةكات، عةيشىَ بةو دَلشةكانةوة سةةرى نا  
! قسةةى شةيوعييانى وة  بةخشة  بةؤ طةرِايةةوة      مةَ عومسان ئةو دَلشكانةء

ضةةةند  مسةةانءضةةونكة ئةةةو سةةةردانيية زؤرى بةسةةةردا تيَنةثةةةرِى حةميةةد عو 
 .رايانكرد برِىء هاورِيَيةكى زيندانيان
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َ عومسةان بةةر ضةاو كةةوت ،     و رؤىنامةى زؤرم لة مةاَلى مةة  رطؤظا كتيَبء
جونةيةدى بةراى    نراورِةنر  لة ماَلى كا  مةونعي ء طؤظارى رة كتيَبء رؤىنامةء

و خوشكيَكى هةةبوو  (لةسوهةي)بينى، كا  مونعي  دوو خوشكى هةبوو يةكيَيان 
نةد و  بوو، سوهةيلة طةرمانبةةر بةوو، رؤىيةدة لةة زانكةؤ دة ويَ     ( رؤىيدة)ناوى 

نيَةوان   بةردةوام كتيَبى بة دةستةوة بةوو، كتيَبيَكةى وة  سةيثارة هةميشةة لةة     
و ضةوو تةا ناوةكةةي  بةؤ خويَندرايةةوة     و رؤىانى زؤرى ثيَكتيَبان سةرى دةردةهيَنا

ى ئةةبو عةةلالى مةعةةرِى، ئةةو     (الرسالة)ئيَستاش ناوةكةي  بري ماوة، كتيَبى 
 ... ة طؤظارة رةنراورةنرةكانكتيَبة زؤر لةبةر دةستان دةبينرا، جرة ل

ئةو كاتةى كة باوك  كتيَبى ئةمري ئةرسةَنى بؤ خويَندنةوة بةؤ وةرطرتبةووم   
  ءم  دةمزانى بستى يةكةمى نامة، دوعا و سةةَمة، دةمتةوانى نامةة بنوسة    

و امةة بةرةوى هةةبوو، ضةيَذ    كاغةةزى ن  كامن دةخويَندةوة، ئةو كةات زةرفء نامة
و سةَم ى دواى دوعادةنوس( خاَل  حةمةد)ةم بؤ م  نام. خؤشى زؤرى دةطةياند

( هةدية)خاَلؤىمن دةمنوسى ضاوى  دايكى دايك ء خالَءدةس، ماض كردنى داثريم 
لةة  ( خةلالن)ماض دةكةم، هةديةى كضى خاَل  لة تةمةنى مندا بوو و لة طوندى 

ةوي  م  دةخمويَندةوة هةر دةبىَ ئ ىءو نامةى بؤ ئيَمة دةنوسدقوتاخبانة دة ويَن
 . نامةكانى منى خويَندبيَتةوة

ئيَةةواران كتيَبةةى رؤسةةتةم و زؤراا بةةؤ دايةةك و بةةاوك  و بةةاثري و داثةةريم     
ى بةة  دةخويَندةوة، لة باسى طورزى رؤستةمى زالَ خةياَلمان بؤ ثاَلةوانيَكى كورد

لة هةةمووان زيَةرت نةةنك  ئةوةنةدةى رؤسةتةمى       ئةوانء. شالَء شةثيلك دةضوو
ويس، نيو ئةوةندة ئيمامى عةلييان خؤش نةدةويس،، ئيمةامى  زاَلييان خؤش دة

عةىل وة  ثووش بة طورزةكةى رؤستةمى زاَلةوة دةنوسا، بىَ ئةوةى زالَ ئةاورِى  
ثةََشة خؤ طورزةكةم  ووشءليَبداتةوة دةَلىَ ئاى لة دةشتى مازندةران ضةند بة ث

 .لة دوامناية
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هةموو ثووشء ثةََشةةوة،  دةشتى هةوليَر بةو هةموو ثي،ء بةرةكةتةى بةو 
ب  دارةكانى غاباتى كةوران بةؤ خويَندنةةوةكانى ئيَمةةى قوتةابى       ضؤَييةكةىء

: ضيَذى خؤى هةبوو، م  زؤربةى كتيَبة ئةدةبييةكانى ضاثخانةى طيوى موكريانى
ناىل، كوردى، سامل، وةطايى، مةحوى، صاطى، ئةدةب، ئةديب، حةمدى، ئةمحةد 

بةََم هةرطيز طةرِى طةرِى   . خويَندبؤوة... طى جاف،موختار بةطى جاف، تاهري بة
زؤر لة . نةخويَندةوة... و و شريي ء حيكايةتى مةَى مةشهورقةل طرِى و ترش 

شيعرةكانى نالي  لةبةر بوو، ئةةوةى زؤرتةر شةيعرى كالسةيزمى كةوردى لةةَم       
( دة سةةةدء) ..بةةوو( شةةوكروَلاَلى بابةةان)خؤشةويسةة، كةةرد، دةنرةةة ثرِةكةةةى 

ةر بةوو، هةميشةة حةاجى    م لةبة (شيَخ سةةَم )خةييام بة تةرجةمةى  ضوارينةى
لةة  ... خويَندنةوةى م  بىَ بةش نةبوون خةيالَءمةَى طةورة لة  قادرى كؤيىء

ب  قةََى هةوليَر ريزيَك دوكةان دريَةذ ببةؤوة تةا ضةاثخانةى طيةوى موكريةانى        
، ى بةؤ تةنيشة  ضةاثخانةى طيةو   اتيَك ئةو ريزة دوكانة تيَكةدرانء تيَدةثةرِاند، ك

شوورةيان بؤ قةةََ دروسة، كةرد، شةورةيان بةؤ       ثاريَزطارى ئةوسا طواسرتايةوةء
ئةو شةورةية هةةر شةيَوةى    . ..ئةدةبى كؤنى كوردى و كالسيزمي  دروس، كرد

هونةرى ضاثكردنيشى بةةرباَلوتر كةرد،    هةوليَرو قةََى نةطؤرِى، شيَوةى ئةدةبء
و كلتةورى مرؤظةى هةوليَرييةدا    نيرةا  هةر تةنها كاريرةرى بة سةةر  ئةو شورةية

ئيرت زةمةنى ... هونةري  دروس، كرد ، بةَلكو كاريرةرى بة سةر ئةدةبءنةبوو
روانرةة   ئةدةبى نةوىَء  نوىَءطيوى موكريانى بةرة بةرة ئاوا بوو و داىل كلتورى 

حوسيَ  عارف، شيَركؤ بيَكةس، كاكة مةمى بؤتانى، جةةَىل مةريزا كةةري ،    "
هاتةةة ئةةاراوة، ضةةيدى ضةةاثكراوةكانى طيةةوى موكريةةانى  " رِىجةةةمال شةةارباىيَ

تيَنوويةتى خويَنةرانى ئةدةبى نةدةشكاند، رؤىنامةةى هاوكةارى وة  مينبةةرى    
 خؤيان لةة دلَء  و سليَمانى زيرَتبةيانء كتيَبى ضاثكراوى بةغدا روانرة و طؤظارى

 .  دةروون نزيك دةكردةوة
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ةلَ رؤحة  تيَكةةلَ ببيَة،، خةةياَلى     هيَندةم نةمابوو هونةرى ويَنةكيَشان لةطة 
و ونةةرى ويَنةكيَشةانى دوور خسةتمةوة   كتيَب بوو لةة ه ! كتيَب كةوتة نيَوامنانةوة

تةنياى كردم، هةر لة قوتاخبانةى سةرةتايى بووم، ماَلةوةم بة كؤمةةَليَك كتيَبةى   
 ئةدةبى رازاندبؤوة، هيَشتا هةر لة قوتاخبانةى سةرةتايى بووم دايك  بؤ ناخنواردن
ناضارى دةكردم دةس، لة خويَندنةوة هةَلررم، باوك  دةيروت كورِةكةم دةبىَ بةة  

م  زوو دةست  بة خويَندنةوة كرد، خةياَلى نيَو كتيَبامن لة ىيانى دةرةوة . ثاريَزةر
و دةضةوومةوة نيَةةو خةةةياَلى  سةةرم لةةة نيَةةو كتيَبةان دةردةهيَنةةا  ثيَباشةرت بةةوو،  

 . كتيَبانةوة
دةَليَةة،، ( ميَةةذووى خويَندنةةةوة )خةةاوةن كتيَبةةى  ( ئةةةلبريتؤ مانرؤيةة  )
تةماشاكردنى نوسةر وة  خويَنةر، يان خويَنةر وة  نوسةةر، يةان نوسةةر وة     "

هةةموو ئةوانةة جرةة لةة      -مرؤظ، يان مرؤظ وة  نوسةر، يةان دةق وة  جيهةان  
كى لةة طةةرِة  " خةسَلةتة جؤراوجؤرةكانى كردةى خويَندنةوة هيضى ديكةة نييةة  

بةة هةؤى   (... نازم دَلبةند) ء(شيَرزاد حةسةن)و (ئيلاهي  حةسةن مولود)كوران 
ى برايةةوة لةة دوورةوة   (نةجات عةةزيز ) ى شاعريو دراوسىَء(نةسرةدي  داخدار)

هةاورِيَى يةةكرت    دراوسةىَء  دةناسى، تةمةنى نةجات عةزيز لة م  نزيةك بةوو و  
ؤىنامةةى  بووي ، ئةو لةبةر ئةوةى براكةةى نةسةرةدي  داخةدار شةيعريَكى لةة ر     

و طؤرانييةةكى طةواد ئةمحةةدى    و كردبؤوة خةؤى بةة شةاعري دادةنةا    هاوكارى باَل
هةر لة ريَراى نةجات عةزيزةوة ونبةوونى  ... و بة شيعرى خؤى دةزانىيبؤوةنوس

ئيَمةة لةة ضةاو    ! خةممان بؤ دةخوارد َلبةندمان بيس،ءدةطتةريَكى شيعريى نازم د
منةدالَ  ... و مةةولود ئيةلاهي   بةنةد زم دَلنا و شيَرزاد حةسةنءةسرةدي  داخدارن

ئةطةرضى دراوسىَ بةووي ،  ... بووي ، ئةوان هةرطيز ئاورِييان لة ئيَمة نةدةدايةوة
مةولود ئيلاهي   نءبةََم نةسرةدينى شاعريم لة دةرةوة نةدةبينى، شيَرزاد حةسة

لةة ريَرةاى نةةجاتى بةراى نةسةرةدي  ىمةارة       ! لة طةةرِةكى كةوران نةةدةبينى؟   



 22 

نى رؤىنامةى هاوكارميةان دةدية، و هةنةديَيار نةةجات بةؤ خويَندنةةوة       زةردةكا
ى عةبةدوَلاَل  (بتةى شةكاو  ) و(طرميَسةك و زام . )دةيداينىَ بةؤ ماَلةةوةى بةةري    

... ى هةيَم  (تاريةك و روون ) ءى شةيَركؤ بيَكةةس  (تريلةى هةَلبةسة، ) ثةشيَوء
نةجات وةرطةرت،  ى ئيلاهي  ئةمحةدم بؤ خويَندنةوة لة (ىانى طةل)دواتر رؤمانى 

ليَيان نوسرابوو لة ( شيظةر)لة يةكةم َثةرِة لة سووضيَكدا بة قةَلةمى مةرةكةبى 
كتيَبةكانى داخدار، ئةوة زؤر سةرجنى راكيَشام منةي  نةاوى خةؤم خسةتة سةةر      

و طةةرهاد حمةمةةد قةادر    وو كتيَبةكامن، م ء نةجاتء مامند حمةمةد قةادر هةم
م كتيَبيَك كة مة  هةةرطيز نةمدةويسة، لةيَ      كتيَبمان لة يةكرت وةردةطرت، بةََ

دوور بيَتةوة ديوانى ناىل بوو، خؤشةويستى ناىل واى ليَكردم هةر كتيَبيَك نةاوى  
ئةو بهيَنىَ، يان لة بارةى ئةوةوة بىَ هةوَلدةم بيخويَنمةوة، دواتري  يةكيَك بووم 

سةعود  ةمةى مةَ كةري  و مارف خةزنةةدارو مة لةوانةى دواى مشتومرِةكةى ح
ئةو كات طويَمةان لةة خؤمةان طةةورةتر دةبةوو، دةيةانروت       . كةومت... وحمةمةد
ى (ضارةنوسةى ئةادةميزاد  )ى مةكسي  طؤركى ىيانى طؤرِي ، يان (دايك)رؤمانى 

هيَةةزى دارِشةةتنى ئةةةدةبى رووسةةى جيَرةةاى  بابةةةتء.. .ميخائيةة  شةةؤلؤخؤف
لتةةزي  نةةبووم،   سةرسامى بوو، بةََم دةتوامن بَليَ  مة  سةرسةامى ئةةدةبى مو   

طوَََلة )و (ئاطر و ىيلة)خؤشدةويس،، بةََم م (طؤران)بةشيَكى زؤرى شيعرةكانى 
 ءو هيَةدى و دَلزارو ثريبالَ مةةمحود  مةدهؤش قان،ءى كامةران موكرى و (سوورة
حةوت جاران دةست  بة خويَندنةوةى ىانى ! زؤر سةرجنيان رانةدةكيَشام... ثةرؤش

دامدةنايةوة تا بؤ  ةرِةكانى سةرةتاوة وةرِس دةبوومءثطةل كرد، كةضى لة ضةند َ
جارى هةشةتةم تةواني  بيخويَنمةةوة، ئةةوة بةوو واى كةرد نةةجات عةةزيز لةة          

ووي  و بريكردنةةوةمان  ئةيرت طةةورة بة   ... كتيَبخانةكةى داخدار بىَ بةش  بكةات 
 دواى ئةوةى لةة ثةؤىل   0246تيَرةيشنت لة كتيَب ئاوةدانرت، ساَلى  بةرطرةوانء

شةشةمى سةرةتايى لة تاقيكردنةةوةى سةةرى سةالَ دةرضةووم، لةة قوتاخبانةةى       
دووبةارة خةةياَلى   ( حمةمةةد خةةتاب  )ناوةندى زانيارى وةرطريام، لةوىَ مامؤستا 
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 حمةمةةةد خةةةتاب زؤربةةةى ويَنةةة رةشء ويَنةكيَشةةانى بوىاندمةةةوة، هونةرمةنةةد
ةو دةيرةوت دةبةىَ   سثييةكانى ستؤديؤكانى ويَنةطرى هةوليَرى رةن  كردبوو، ئ

 دةمةرىَ، بةةََم هةميشةة بةؤ كتيَةبء     بةهرةى ويَنةكيَشان ثةرةثيَبدةي، ئةطينا 
خةةؤت  و دةتةةوانى بةةة ئةةارةزووىخويَندنةةةوة دةرطةةةت لةبةةةر دةسةةتةخةةةياَلى 
 .و كتيَب هةَلبذيَري،خبويَنيتةوة

بيَةدةنرى   بىَ بة وشة، وشة بةرةو بيَةدةنرىء بة تيَثةرِينى رؤىةكان خةيالَ دة
كةيةكى بةرطرةوانى مانةا دروسة، دةكةات، مانةا لةبةةر دةم تازةكردنةةوةى       ية

بةردةوامداية، دةزامن تةنها خةيالَ دةرةقةتى شيعر دىَ، خةؤم و خةةيالَ، خةؤم و    
خؤم بة بيَدةنرى بووي  بة شاعري، بؤية بة ئةركى خؤم  دةزانى بة بيَدةنرى هةر 

 هةَلمةتء ئةنوةر قادر جةافء لةتيف ! كؤمةَلة شيعرىَ ضا  بكريَ، بيخويَنمةوة
و رةطيةق سةابري   ئةمحةد هةردىء جةَىل مريزا كةري  و هيَم ءشيَركؤ بيَكةس و 

... حةمةةى حةمةة بةاقىء   و ر خؤشةناو ئةبوبةك سةََح شوانءو ثةشيَوعةبدوَلاَل 
هةموو وشةية  كة حوسيَ  عارف دةينوسى َى مة  جيَرةاى رِامةان بةوو، تةا      

  خويَنةدةوة بةة تةرجةمةة جوانةكةةى كةةرميى      رؤمةانى دايكة  ! طةيشتة رؤمةان 
ئاورةمحانى حاجى مارف بؤ حوسامى، بةََم ضارةنوسى ئادةميزاد بة تةرجةمةى 

ى سةََح عومةر طةةزاى طانتةازى   (تةرم)رةوانرت بوو، كورتة ضريؤكى  م  خؤشء
ضةريؤكةكانى حمةمةةد طةةريق     هي  كاتيَك نةمهيَشتووة... لةَم دروس، كردبوو

رةوف  كاكةة مةةمى بؤتةانىء    رزاد حةسةنء دكتؤر كاوس قةةطتانء شيَ حةسةنء
بةسةةرمدا تيَثةةرِن و   ..  و.و شةريي  لةتيف حاميدو ئةةحالم مةنسةور  و بيَرةرد

طازيلى  د قةرةداغىءطوئا د مةجيد ميسرىءو رةخنةكانى طوئاشتومرِى روانرةم
ؤمةَلةة  هةةر لةة ك  . خةياَلى ئةدةبييان كردمةوة... بةكر حوسيَ  و مةَ مةمحود

ةوة هةتا ئيَستا دةتوامن بَلةيَ  شةيَرزاد حةسةةن دةخويَنمةةوة،     (تةنيايى)ضريِؤكى 
بؤية دةنوس  ضونكة بة بةرِواى مة  شةيَرزاد حةسةةن     ( دةتوامن بَليَ )دةستةواىةى 
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شيَرزاد حةسةن طيَرى كردي  بؤ نةاوةوةى  ! وة  ثيَويس، نةيتوانيوة هةنراو بنيَ،
عارف طيَةرى هونةةرى نوسةينى كورتةة ضةريِؤكى       حوسني... خؤمان برةرِيَينةوة
 . طةزاى ضريِؤكى هونةرى كوردى طةشة ثيَدا( ضاى شريي )كردي ، بة ضريِؤكى 

بريكردنةوةم دةرِىا،  خةونءم  رؤى بة رؤى بةسةر وشةدا دةكرامةوة، وشة لة 
خةيالَ جوانى ثيَدةبةخشى، شويَنى جوانى لةبةر خةيالَ سةثى دةضةؤوة، خةةونى    

... وشة دنيةاى خةونةةكانى منةى جةوان كةرد     ... ةر سثيدا دةكرايةوةسثى بةس
طرؤكة، برايانى راي، دايانهيَناوة، م  وة  طرؤكة بةة دواى كتيَبةةوة بةووم، بةة     

ماترياليزم، بة دواى هةموو ئةو كتيَبة ئةدةبييانةى  ءدواى مشتومرِى ئايدياليزم
بةى نةوىَ كةة هيَشةتا لةة      كتيَ داىل كلتورى نوىَءدةكةوتنة بةر ضاوان، بة دواى 

ئةو كات بؤ ئةوةى نوسخةية  لةةو كتيَبةة   ... ضاثخانة نةهاتبوونة كتيَبخانةكان
ئةدةبيانةى حةةزمان ليَةى بةوو دةسةتمان بكةةويَ،، دةبايةة نةاوى خؤمةان لةة          

تؤمار بكةي ، هةةموو ثيَنيشةةمووان لةبةةر كتيَبخانةةى     ( تةئمي )كتيَبخانةى 
ةستاي  تا لةطةلَ خؤمانى بةرينةةوة، هةةر لةة    تةمي  بؤ رؤىنامةى هاوكارى دةو

نيَو ثاسدا بةر لةوةى برةينةوة مةالَ زؤربةةى بابةتةةكامنان دةخويَنةدةوة، ثاسةى      
بؤ م  هةوليَر و كتيَةب  . طةرِةكةكان بؤ خويَندنةوة وة  كتيَبخانةى طشتى وابوو

لةة نيَةو   دوو رووى ية  دراون، دةزامن ئةوةندةى لة نيَو خةيالَ و خةونى كتيَبةامن  
مالَ و خيَزان ني ، كتيَبخانةى كؤسرةت و طةردى و حةيدةرى و سؤَظ و دةزطةاى  

 . كتيَبخانةى تةمي  رووطةمان بوو... ضا 
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 شؤِرشى نوَى، ئةدةبى بةرطرى
 

 هةةنراوى يةكةةمى شةؤرِشء    تيَنةثةةرِى  0240ساَليَك بة سةر هةرةسةى  
سؤشةيال   ماويىء ماركسى لينينىءظى سياسى بة بريى و بزاريَكخراو كؤمةَليَك
لة . بريى ناسيوناىل لة ضياكانى كوردستانى باشور سةريان هةَلدايةوة دميوكراتء

و رِواى بة طؤرِانى شؤرِشةريَرانةية دنيادا بزاظى راديكاَلى بة شيَوةيةكى بنةرِةتى ب
مرؤظى راديكالَ مرؤظيَكى ضةةثة، ضةة  بةة ثيَضةةوانةى     ! برِواى بة سازش نيية

ريَزو كؤنةخوازو كؤنزةرظاتيزمء راسرتِةو بةري دةكاتةةوة، ضةة ء ضةةثبوون     اكؤنةث
مة  نامةةوىَ   ! كةورد؟ ئةى بؤ ... هاوسؤزيية بؤ ئةويديكة نواندنى هاوهةستىء
نةة  لةبةةر ئةةوةى ثرسةياريَكى جيةدى      ! شؤرِشى نوىَ بكةم؟ قسة لة هةرةسء

ى كةوردى  كايةى طيكرى سياسى كوردى نيية، نة  لةبةر ئةوةى طيكةرى سياسة  
شى نويَى شكس، لة دوا شكستى نةهيَناوة، نة  لةبةر ئةوةى ثرنسيبةكانى شؤرِ

ىء تةتةَلةةةكردنى  و دراسةةةكردنى قةيرانةةةكان  كةةوردى لةسةةةر خؤدؤزينةةةوة   
بةةَلكو لةبةةر ئةةوةى    ... ثرسيارة نويَيةةكانى دروسة، بةووة    هةلومةرجةكانىء
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ئةةوةش بةة بةرِواى مة      ! كوردى هي  يةكيَك لةو رةخنانة بة هةند وةرناطريَة،؟ 
 ! ثاشخانى كلتورييةوة هةية ةيوةندى بة ثاشخانى طيكرى سياسىءبةشيَكى ث

 يكةرى بةؤ بةةرِيَوةبردنء ريَكخسةنتء رةخنةةطرت ء     ط ثاشخانى رؤشةنبرييىء 
ة لةةوةى  بةََم لة كوردسةتان جرة  ... ريَزطرتنى جياوازييةكان طرنرى خؤى هةية

ية، طيكةرى سياسةى كةراوةش بةوونى     نيَرةتيلى هة  رةخنة رووييةكى ناشريي ء
رؤىئاوا بكةةم، دنيةاى رؤىئةاوا     ةوىَ بةراوردى نيَوان رؤىهةََتءم  نام... نيية

ثرِة لة رووبةروو بوونةوة، لة طةزايةكى ئاوادا بؤضوونى جياواز و تيةؤرى سياسةى   
ن ، بةةَلكو  راسة، ضةاَكى دةنةويَ    ديَتة ئاراوة، هيَةزى سياسةى ضةة ء    جياواز

ضةثى كةوردى يةةكرت كةوىى بةووة، رةخنةةطرت  بةةردةباز          راس،ءدةمةوىَ بَليَ
نةبووة، طرةوانكردنى دنيابينى نةبووة، بةَلكو رةشةكردنةوة بةووة، يةةكرت قبةولَ     

طيكةرى   وةى وشةةى ضةة  لةطةرهةةنرى سياسةىء    نةكردن بووة، نة  لةبةر ئةة 
لةبةةر  نةسازانة  هةموو ئةو دوىمنايةتىء شيَواوىء دووبةرةكىءكوردى نامؤية، 

ئةةطينا شؤرِشةى   ! ئةوةية كة هةر يةكة لةَيةن خؤيةوة باوةرِ بةراستى دةزانيَة، 
باوةرِ لةة بةارةى راسةتييةوة    نى هةميشة لةة دةرةوة خواسةتووة،  كوردى زاراوةكا

 . دةكرىَ حاشاى ليَبكريَ،
وشةى ضة  وة  زاراوةيةةكى سياسةى لةة بنةِرةتةدا بةؤ شؤرِشةى طرةنسةى        

ك راديكاَلة طؤرِاخنوازةكان لة ثةرلةمان لةةَى ضةةثى   دةطةرِيَتةوة، كاتيَ 0422
لةة  . راسرتِةوةكاني  لة َى راستةوة ى سةرؤكى ئةجنومةنةوة دادةنيشنتءميَزةكة

هةةةموو دنيةةادا ئةةةو طؤرِانكارييانةةةى لةةة دنيةةابينى جيةةاوازةوة ديَنةةة نةةاوةوة، 
و نةة طةزاى شؤرِش طةزايةكةة رةخ . خش هونةر دةبة بة ئةدةبء طةزايةكى ديكة

 !ئةى بؤ كورد؟. بةرطريكردن رةهةندةكانى ديارى دةكات
قوتاخبانةى سةرةتايى خؤش بوو، وة  ثةثولة بؤ قوتاخبانة دةضووي  و بة باَلة 

و ةكةوتة خوار كارطةةى شةريى هةةوليَر   طرِىَ دةهاتينةوة، لةو ضوار خانووةى كة د
 ة دةضةةوونءيةكةةةوة بةةةرةو قوتاخبانةة طةةرِةكى كورانةةةوة كؤمةةةَليَك منةةدالَ بةة  
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 اقانةةى مةالَ، منةاَليَكى بيَةدةن ء    دةهاتنةوة، منى تةنياى ليَدةرضيَ،، منى ت
خاويَ ، هةميشة ئةو ريَرايانةةى دةطرتةة بةةر، كةة ضةؤل بةوو و بةؤ بةة          ءثا 

و ضةةاََنة هاتوضةةؤى دةكةةرد، كةةة َلبوون نةدةشةةيان، بةةة سةةةر ئةةةو طةةردكؤمةةة
رةو رازى بوو مةيلى تةنيايى بةئةوة ! كورةضييةكان لة دواى خؤيان جيَيانهيَشبوو

طومان لةطةلَ  دوودَلىء... بةرةو ضةثبوونى بردمطومان،  نةبوون، بةرةو دوودَلىء
م  لة دايكبوون، ئةوان دوو رووى من ، م  بة بىَ ئةوان هةَلناكةةم، وة  ضةؤن   

باوك  ماوةية  دواى لة دايكبوونى م  لة ساَلى ! لةطةلَ ثابةستبوون هةَل  نةكرد
ةكى ثيَشمةرطايةتى دانا، لة شةار ضةةكى كةارى كةردة شةان، بةةََم       ض 0262
وة  كةاديريَكى   0240-0241بوونى دانةنا، بة تايبةتى لةة  ( ثارتى)مةيلى 

مة  هةةرطيز بةرِوام بةة     ... ضاَكى نيَو شةار، كةارى ريَكخراوةيةى رادةثةرِانةد    
زبء هةةرطيز نةضةوومةتة نيَةو هةي  حية     ثابةستبوون و بة كؤمةَلبوون نةةبووة،  

طوتاريَكى زاَلى كؤمةَلراوة، ئةو قسةية لة دَلةوة دةكةم،  ريَكخراويَكى سياسىء
يية بة ناوبانرةم هةرطيز بري ناضةيَتةوة، لةة بةارةى ئةةو     (َكان)بةََم ئةو نوكتة 

اى ماوةية  مانةةوةى لةة   نةخؤشة دةروونييةى، كة ثيَيواية بؤتة طةمنةشامى، دو
ات، َلةوة رةوانة دةكريَتةةوة، كةضةى زؤر نابة   و ضارةسةركردنى، بؤ مانةخؤشخانة

مريشةةكيَك هةةاوار دةكةةات، كةةة هةةةر ئيَسةةتا  دةطةرِيَتةةةوة َى ثزيشةةكةكةىء
ويستويةتى بيخوات، ثزيشكةكة كة ليَى بيَةزار بةووة،    هاتووةتة سةر ريَراكةىء

بةةَلىَ  : دةَليَ، طةمنةشامى، ئةوي  ديَتة وةََمء هاوار دةكات كة تؤ مرؤظى نة 
ئةوة دةزامن، بةََم ئاخؤ مريشةكةكةش ئةةوة دةزانيَة،؟ سةالظؤ ىيةذة       مني  

( مةاركس كارل )بة خوازتنى ضةمكى كاََ لة ( نوكتةكانى ىيذة )خاوةن كتيَبى 
و جةخ، لةوة دةكاتةوة كة ئةوةى طرنرةة رازيكردنةى   ئةو نوكتةية ليَكدةداتةوة

طةةؤرِينى ئةةةوةى طرنرةةة  -مريشةةك-خةةود نييةةة، بةةةَلكو رازيبةةوونى كاََيةةة 
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مامةَلةكردمنان نيية لةطةلَ كاََ، بةَلكو خةودى كاََيةة كةة ضةؤن لةطةةلَ ئيَمةة       
 . ديَتةوة

قسةةى   ..رةوانةة نةةكراوم    دنيايةكةةوة ة هةي   م  دةَليَ  ئةوةم كة هةم، لة 
ثؤليسى ئايديؤلؤىيى هةرضى بيَ،، ئةوان سةربةسةنت ضةؤن بةري دةكةنةةوة، مة       

ى ئةويديكة هةية، نةيارى كةس ني ، م  ئةوةم هةميشة ريَزم بؤ بريورِاى جياواز
ئيَمة مرؤظني ! كة هةم و ضيَذى ليَدةبين ، بىَ ئةوةى كةس ثيَمبَليَ، ضيَذ وةربررة؟

كاََ نني، وة  مامؤستاى يةكةم ئةرستؤ دةَليَ، بوونةوةريَكى كؤمةََيةةتني، بةة   
بةازارِ، بةةََم    تةنيا ناىي ، ثةيوةندى كؤمةََيةتى بة يةكمان دةبةستيَتةوة نةة  

طرطتى ئةويديكةى سياسيى ليَرةوة دةستثيَدةكات لة بةية  بةسةتنةوةى بةازارِى   
طرطتى ئةويديكةى سياسةيى ئةوةيةة دةيةةويَ، وة  ئةةوان بةري      ... ئايديؤلؤىيا

... وة  ئةةةةوان هةَلبةةةذيَري   ينةةةةوةو وة  ئةةةةوان خةةةةيالَ بكةةةةي ء   بكة
، سةارتةر لةةة ئاماىةيةةةكى  ئايديؤلؤىيسةتةكان دةيانةةةوىَ كتومة، ئةةةوان بيةة،  

بةةَلكو  " ئةو منةى كة مة  نييةة  "بةناوبانرى طةلسةطييدا بة ئةويديكة دةَليَ، 
يةكانى خةودى هةيةة،   ئةويديكةية، ئةويديكةية  كة هةموو خةسَلةتة جةوهةري

 .... ويس، لة بريكردنةوةو ئازادىء
ديكةى راظةكردنيَكى  هةميشة لة جولةدام بؤ تيَرةيشنتءم  ئةوةم كة هةم، 

رةوانةةة نةةةكراوم، هةميشةةة دواى خويَندنةةةوةى  دنيايةكةةةوةجيةةاواز، لةةة هةةي  
ماترياليزم، ئايةدياليزمي  دةخويَنمةةوة، حةةز دةكةةم لةة دواى خويَندنةةوةى       

بةزامن ناسةيوناليزم ضةؤن بةري     ! ماركسييةت، بزامن ئةنتى ماركسةى ضةى دةَليَة،   
َلمةت،  رةخنةكانى ئةازاد  دةكاتةوة، لة دواى خويَندنةوةى شيعرةكانى لةتيف هة

لةسةةردةمى دةسةةََتى بةةعس بةاوك  بةاجى      ... عةبدولواحيدي  دةخويَنمةوة
ئيرت ثري بةووم،  ! زؤرى ثارتيبوونيدا، مني  لة رووى دةروونييةوة باجى بياَليةنى

برِوا ناكةم لة كؤمةَلراى تؤتاليتارييدا بتوانى تاكيَتى بسةةثيَنى، بتةوانى بَليَةى    
 !رةوانة نةكراوم دنيايةكةوةلة هي  ئةوةم كة هةم، 
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م  تةنيام، تةنيايى خؤم بة خويَندنةوة دةوَلةمةند كرد، كتيَب واى كرد زيَةرت  
خؤم ا، م  ئةوةم كة هةم، هةةَلررى ئيرؤيةةكى تايبةةت، وة  طرؤيةد دةَليَة،      
ئيرؤ لة كوىَ بيَ، م  لةويَ ، بةََم دةزامن هةي  منيَكةى خويَندنةةوة، منيَكةى     

ثؤل ريكةؤر لةة   ! ى نوىَ دروس، دةكاتةوة(م )ية، خويَندنةوة بةردةوام كام َ ني
ى خؤم رووت دةكةمةوة، (م )يةكيَك لة نوسينةكانيدا دةَلىَ كاتيَك دةخويَنمةوة 

نى خويَنةر لة م. بؤ ئةوةى لة ريَراى خويَندنةوةوة برةمة خوديَكى ديكةى نوىَ
طةراهةةم دةكةات، ضةونكة     بةردةوامى، ثرؤسةي تيَرةيشةنت  ريَراي ئاطامةندىء

بووني ئاطامةندانة ضركةيةكة لة ضركةكاني بووني راسةتةقينة، كةاري ئةةدةبي     
ضركةيةكي وجوديية، هةر كاتيَكي  هةر دوو ضةركةكة بةة يةكرةيشةنت، ئيةدي     

لةة ريَرةاى    ءديالؤط لةسةر بنةماى بةبريهيَنانةوةو تيَبينكردن دروسة، دةبيَة،  
ئةةةزمووني  ة حةقيقةةتي بةةوون ئاشةكرا دةبيَةة،ء  وبةبريهيَنانةةوة و تيَبينكردنةةة 

 .وجودييمان لة نيَو جيهاندا طةشة دةكات
تيَبةوة هةردىء هيَم ء ثةشيَوء شةيَركؤ  ريَراى كتةنيايى م  كتيَب بردى، لة

... جنىدواتري  جةَل بةرز ةبدوَلاَل يوسفء نةوزاد رةطعةتءعةباس ع بيَكةسء
من لةةة ريَرةةاى رؤىنامةةةى   شةةيَرزاد حةسةةة  خؤشويسةة،، رةزا سةةةيد طةةولَء  

طةرِة ، حوسيَ  عارط  لة ريَراى ضةريِؤكى   يةوة ناسى نة  لة كؤََنء(اوكاريه)
خؤش بةوو، دَلة  بةة    طةن  بووم دَل  بة ىيان ... زيرَت ضووة دَلةوة( كانى رةمحانة)

انيارى دةكرايةوة، لة ثؤىل يةكةمى ناوةندى ز( رؤشنبريى نوىَ)و (بةيان)طؤظارى 
بابةا عةةىل   )لة وشةة، دَلة  بةة مامؤسةتاى كةوردى       وزةى ئةدةبىء ثرِ بووم لة
... دةكرايةوة، دةمزانى مامؤستا قةرةنى ئةسوةد ضةؤن بةري دةكاتةةوة   ( بةرزجنى

ارى جرة لة باَلوكراوةى ئةدةبى كة بة ديةوارى قوتاخبانةة هةَلماندةواسةى بةشةد    
يَوم ثةشةة ئاهةةةنرى قوتاخبانةةةكامن دةكةةردو شةةيعرى حةماسةةى هةةةىارو هةةيَم ء

دةخويَندةوة، ثيَ  ئةوةى سيستمى خويَندن بة عةرةبى بكريَة،، زؤر لةة كتيَبةة    
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( نةوزاد عةىل ئةمحةةد )ميَذووييةكانى تايبةت بة كوردم خويَندةوة، ثيَ  ئةوةى 
بكاتةةوة، ئيَمةة هةاوةَلى     ضةا  و بةاَلو  ( ثؤَلوى ىوورى نوتة )كؤمةَلة شيعريى 

ووي ، زؤر جةاران بةةَى مةاَلى نةةوزاددا     هاوةَلى قوتاخبانةى زانيارى بة  طةرِة ء
دةضووم بؤ ئةوةى بةيةكةوة ريَراى قوتاخبانةى زانيارى بررينة بةةر، لةة بة  دار    

نيَةو سةةيرانكةراندا   قةيسييةكانى غاباتى كوران دةماخنويَند، رؤىانى هةينى بةة  
و ثرِ بة بةىنى خؤمان ضاومان لة كضان دةكرد، لةة شةايى دةسةتةى    دةسورِاينةوة

ََ )انى طةرِةكى كوران كة زؤرجاران طةجن نى زراظييةةوة  بةة بةةى  ( كةري  طيان ثةؤ
 وينةةة بينةةةر و خؤزطةةةمان بةةة هةةةينىء بةنةةدى بةةؤ دةطةةوت ، دةبو طةةؤرانىء

 .ضوارشةممةيةكى بةهارى ديكةى سةر بابةطورِ طورِ دةخواس،
يةةوة باسةى كوردايةةتىء    قوتاخبانةى ناوةندى زانيةارى خةؤش بةوو، بةة دزي    

و ضيَذمان لةوة دةبينى وة  طةةورةكان قسةان   ثيَشمةرطةمان دةكرد كؤمؤنيس،ء
بة دزييةوة دةكةي ، ضيَذمان لةوة دةبينى بةرة بةرة طةورة دةبني، ضةةند طةةورة   
دةبووي  ئةوةندة زيرَت ضاومان دنياى جوانرت دةبينةى، ضةةند دنيامةان بةةرطرةوان     

لة هةموو كةمى ناوةندى لة ثؤىل ية. دةبوو، ئةوةندة طويَمان بؤ قسان دةكردةوة
ةند حمةمةةد  لة ىوورى نيراركيَشان بة يارمةتى هونةرم رووييةكةوة ضاَ  بوومء
و بةشةدارى  تاخبانةة يةارى تةؤثى سةةبةتةم دةكةرد     و بةؤ قو خةتاب ويَنةم دةكيَشا

لة كؤتةايى  ... ضاَكى ئةدةبي  دةكرد، خؤم لة ئيتحادى تةَلةبة دوور دةخستةوة
ى شةيوعى لةة   و َيةنررانى حيزبهةبوو، كة  كادير ئةوة دةنرؤى 0242ساَلى 

و شةةان بةةة شةةانى هيَةةزة كوردييةةةكان هيَةةزى ضةةةكدارييان  شةةاط طريسةةاونةتةوة
ثيَكهيَناوة، يةكةم كةس لة ىيامن داواى ئينتيمابوومن ليَبكات قوتابييةةكى مةوو   

 لة خؤم بة تةمةنرت بوو، لةة ثةؤىل دووةم بةة    دو باريكةَلةى دةم بة ثيَكةننيءزةر
زؤر ليَ  نزيك دةبؤوة، هةتا رؤىيَةك لةة ريَرةاى هاتنةةوةمان لةة      ( عةزيز)ناوى 

قوتاخبانة ثيَيرومت بؤ نايةيتة ريزى ريَكخراوةكةانى حيزبةى شةيوعى؟ ئةةوان بةة      
 ئةو! طومت م  دةمةوىَ خؤم ا عى بوون، م  بة سةر زمامن داهاتءبنةماَلة شيو
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كةةى  ةرِوان نةكراو بةوو، بؤيةة خةندة  بؤ ئةو ضاو وةََمة زمان ثيَيكردم، بؤ خؤمء
و كةميَك شثرِزة بوو و قسةكانى تيَكةلَ كرد، عةةزيزى ددان زيَةر لةة هةةر     نةما

 .شويَنىَ بيبين  ئةو شثرِزةييةى ئةو كاتةم بري دةكةوتةوة
زؤربةى رؤىانى هةينى بؤ سينةما دةضووي ، هةر سىَ سينةماى هةةوليَر بةة   

يةكرت دةكرد، كةم طيلمةى هينةدى هةةبوو لةة      طيلمى هيندى كيَبةركيَيان لةطةلَ
ى طرِةنسايي  خؤشدةويسة،، هةةموو ضةريِؤكى    (ئاَن ديلؤن)دةستى بدةي ، م  

.. طيَرِايةةوة م بؤ برادةران دة(كضى خةونةكان)و (سةنرام)و (مةرد)طيلمى هيندى 
كامةةران  )و (ؤرانطة )جولةة بةوو، شةيعريى برطةةي  وة       هةموو ىيةامن خةةونء  

ضريؤك  دةخويَندةوة، راهيَنامن لةسةر خةختؤشى دةكرد، ضةيَذم   ءدةنوسى( موكري
ى شةيَركؤ بيَكةسةى ثيَضةاثكرا بةوو، ئةبوبةةكر      (كةازيوة )لةو خةتة دةبينى كة 

خؤشناوم هةر لة ريَراى طيظارةى شؤرِشريَرةوة خةؤش نةويسة،، بةةَلكو خةتةة     
مة   )رى تايبةتةكةى ئةوةندةى ديكة ئةوى لة ضاوم نزيك كردةوة، كؤمةَلة شةيع 

 ثرضى ئةو كضة رةمشاَلى طةرميانء) ى شيَركؤ بيَكةسء(رِ دةشكىَتيَنويةتي  بة ط
ى رةطيةق  (ريَذنةة )و (ثشةكؤكان ئةطةشةيَنةوة  )هةَلمةةت و  ى لةةتيف  (كويَستامنة

ئةةدةبى   عةةزيز طةةردىء  ( ضةشةى ئةةدةبى )وة، سابريم بة دةيان جار خويَندؤتة
لةَيةةةن مةةةمحود  ( يلييةةةتى ئ-ويَرانةةة خةةا  )بيَرانةةان، تةرجةمةةةكردنى  

 ... زامدارةوة
ةقيقةتى رةها لةة زانسةتى   ح ى سةدةى بيستةمةوة طيكرةى يةقنيءلةسةرةتا

ئةزموونرةرييدا هةرةسى هيَنا، طؤرِانكةارى لةة طرميانةةى بريكارييةدا      بريكارىء
طؤرِانكارى لة دةرئةجنامةدا هيَنةا ئةاراوة، كةواتةة يةةقني لةة كويَيةة؟ زانسةتى         

 لةة بةرانبةةةر بابةترةةةرايى رووتء ( نيةةوت )ياسةةا رةهاكةانى   ءموونرةةريى ئةز
حةقيقةةتى رةهةا لةة    ... بةَلرةنةويس، بة تةواوى دووضةارى هةرةسةهيَنان بةوو   

ة زانستدا بوو بة هةَل ، حةقيقةتى رةها لة طةلسةطةدا بة هةَل  بةوو، يةةقني بةوو   
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( طؤكةؤ ميشةي   )...ريَذةطةةرايى طةرِايةةوة   وةه  و بؤ قةبارةى سروشتى خةؤىء 
و ة، هةةموو طةيلةسةوطيَك دةبةىَ دوور   كؤى طةلسةطة دى بة ئةطالتوونة : دةيروت

ةرى ثيَةو ! نزيكى خؤى لة ئةطالتوون ديةارى بكةات، ئةةوة ثيَةوةرى طةلسةةطةية     
ى ميللةةتء  خةةم  ئةدةبى بةرطريي  بةثيَى دوورو نزيكى لة خةونى ميللةةتء 

ئةةدةبى  ...كرىَوانة دةثةروةردةكردنى هةسيت رةخنة ثيَ وةستان بة دىى دوىم ء
يَنانى رةمةز بةة شةيَوةيةكى    ى كوردى جرة لةة بةةكاره  0241بةرطرى ساََنى 

و  و طرةوانرت، هةندىَ خةسَلةتى ديكةةى خسةتة نةاوةوة ئةةوي  يةاخيبوون     قوَلرت
لةة تةاريكى،   م  دةزامن ئةدةب ثرسةيار كردنةة   ...تةمومذى، ئيقاعى خيَرا بوو

ئايةديؤلؤىيا   سياسةةتء كةرىَ، ناشةىَ وة    و ناشىَ بار بئةدةب هونةرى جوانيية
زمانى سياسةت بةة   ، دةزامن زمانى ئةدةبءدَلنياييةكان بنوسيَتةوة سةركةوت ء
َلررى و قسةان دةبةرِىَ، هةة   سياسةت لةة راسةتةوخؤ، راسةتةوخؤترة   ! ية  ناطةن

و جيةاوازة،  يارة نة  مانا، ئةةدةب ناراسةتةوخؤ  برِ تووندوتيذى و بانرةشةكردنء
مانا لةخؤ دةطريَ،، يةكيَك لةو خةسَلةتانةى كة داهيَنانى  ء نيانىءةرمزؤرتري  ن

زمةانء نيرةةرانىء ضةةثبوونة،    ئةدةبى هةرطيز دةستبةردارى نابيَ، هةَلضووني 
ردةمء دنيةابينى بةرجةسةتة   دووةميان بةريةكةةوتنى ثرسةيارةكانى سةة    يةكةمء
كردنى قبةةوَل ةوامىءو بةةةردثبوون لةةة رازى نةةةبوون لةةةوةى هةيةةةضةةة دةكةةةنء

ئةويديكةى جياواز ديَتةوة، دةمةوىَ بَليَ  داهيَنانى هونةرى هةميشة شيعرييةت 
بةةرزى  ئاسةتى   داهيَنان لةة ثرسةى جيةاوازو بةةردةوامىء    . يَتةوةبةرهةم دةهيَن

 .   جوانيداية زمانء خةونى رةنراورِةن ء
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 ثرسياركردن لة رؤمان و رؤمانى كوردى

 
يةكةةمني رؤمةانى كوردييةة، يةان     ( مى قةازى رةحي)ى (0260ثيَشمةرطة )

ى (0240لة خةوما )ى ئةمحةد موختار جاف، يان (0241مةسةلةى ويذدان )
نةاميَز لةسةر بنةماى رؤمان وة  كردةيةكى هونةرى ثةخشا!... جةمي  سائيب؟

حةقيقةتدا خؤى دةبينيَتةوة و بةة   طيَرِانةوةو رووداوو كاراكتةر، لة نيَوان خةيالَء
ئاَلؤزى )رةنرة ئةو بة ناو ثيَناسةية ... ى تا ئةندازةية  ئاَلؤز دةضنريَ،شيَوةيةك
لةويَةدا هةَلرريَتةةوة، كةة تةاكو ئيَسةتا نةةتوانراوة       ( ئازاديى رؤمان)و ( رؤمان

رةحيمةى  )كةواتة ثيَشةمةرطةى  !! سنورةكانى رؤمان وة  ثيَويس، ديارى بكريَ،
ى جةةمي  سةائيب   (لة خةةوما ) ئاَلؤزتري  رؤمانى ضنراوى كورديية، يان( قازى

لةسةةرةتادا هةةموو ئةوانةةش    ! ضةمكى ئازادى لة رؤمانى كوردى دةخاتة روو؟
زؤر طرن  نيني، طرن  ئةوةية لةة كةوَى وةسةتاوي ، مة  دةَلةَي  هةةتا ئةةوةى        

لةة نوكتةيةة  وةسةتابووي ،    ... دةطوترا كورد رؤمانى نيية، با رؤمةان بنوسةني  
داواى قاوةيةكى بةىَ سةةرتوو دةكةات، دواى نيةو      كةسيَك لة كاطةيةكدا: دةَليَ،
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سةةرتوومان نييةة، بةةس    : سةعات لة ضاوةرِوانى، طارسةؤنةكة ديَتةةوة دةَليَة،   
 .شرييشمان نيية، بؤ قاوةيةكى بىَ شريت بؤ دروس، نةكةم

ئةةوة  ! لة شةارى هةةوليَر هةميشةة ضةا خواردنةةوة بةاو بةووة، نةة  قةاوة         
ئةةو برادةرانةةى لةة دةرةوة بةة     ! يكراوةحةقيقةتة، حةقيقةت كراوةيةةكى ديةار  

سةردان بؤ كوردستان دةطةرِانةوة لة دانيشتنةكاندا داواى قةاوة دةكةةن، دةَلةيَ     
قاوة ميَشكمان بة هيَز دةكات، ئةوة نوكتةى زؤرمةان بةري دةخاتةةوة، واز لةةو     
برادةرانةى هةندةران دةهيَن ، ضونكة ثةيوةندى نوكتةى قاوة و رؤمةانى كةوردى   

نوكتةيةة  ئةةو  ! توانى ئاسةؤى ضةاوةرِوانيمان بةؤ سةةرتوو و شةري برؤرِيَة،      بوو، 
، بةةََم سةةرتوو و   لةدةرةوة بةرةو ناوةوة دةبةات بؤ رؤمانى كوردى تةماشامان 

ثةؤىل   0242مة  سةاَلى   ... شري سةيركردمنان لة نةاوةوة بةؤ دةرةوة دةطةؤرِىَ   
ؤر لة ثيَ  رؤمةانى  دووةمى ناوةندى بووم، ناوبانرى سةرتوو و ماستى هةوليَر ز

نة خةونى جةمي  سائيب، نة مةسةلةى ويةذدانى ئةمحةةد موختةار    ! كوردى بوو
! جاف و نةة ثَيشةمةرطةى رةحيمةى قةازى، تةامى ماسة، و سةةرتووى نةةدةدا        

ئةوةندةى ضيَذ لةسةرتوو و ماستى هةوليَردا هةية، ئةوةندة رؤمانى كةوردى لةة   
وردى لة رووى كلتورييةوة نةةيتوانيوة  بؤية خويَنةرى ك! ضيَذى خويَندنةوة دوورة؟

 .سةرةتايةكى خويَندنةوةى ضيَذبةخ  لةطةلَ رؤمانى كوردى دامبةزريَنيَ،
هةنراوى يةكةم تايبةمتةنةدى و طرنرةى خةؤى هةيةة، بةة قةةََى دمةدمى        
عةرةبى شةمؤ و زيَرِيناى ئاميَدى مةنرورِى و ئاشتى كوردستانى حمةمةد سةاَلح  

بةََم تةواو بةة رؤمةان ناطةةى، ئةةوة قسةةى كةاتى       ! ؟دةَليَ  رؤمان... سةعيد
خويَندنةوةم نيية، قسةى ئيَستامة، رةنرة قسةى ئةو كاتةش  بىَ، كةة رؤمةانى   

( عةبدولكةري  شةيَخانى )نيكؤس كازانتزاكي  بة تةرجةمة جوانةكةى ( براكوىي)
خويَندةوة، لةةوَى بةة رؤمةان طةيشةت ، تةا بةة ئةةمرِؤش دةطةات يةةكيَك لةة           

... نوسة خؤشةويسةتةكامنة و رةنرةة زؤربةةى رؤمانةةكاني  خويَندبيَتةةوة     رؤمان
دووبارة دةيَليَمةوة لة رؤمانةكانى ئةوساى كوردى بة رؤمان ناطةى، نةة  لةبةةر   
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ئةوةى رؤمان سنورى ديةاريكراوى نييةة، بةةَلكو ضةونكة بؤشةايية  لةة نيَةوان        
رووبةةرى  ! ةيةة واقيعى ئةزموونكراوى رؤمةان و نةةكردةى رؤمةانى كورديةدا ه    

نةكردةى رؤمانى كوردى تا دةيةى هةشتاكان سنورى ديار نةبوو، بؤية هةنراوى 
سةةرتوو،   دى لة رووى ضيَذةوة ناطاتة ماسة،ء يةكةمى خويَندنةوةى رؤمانى كور

هيَزى قاوةى بؤ ميَشك نيية، كةمة  لة ضيَذ و هيَزى رؤمانى كوردى ئةو دةمةة  
! ورد طةيشتة ئةوةى بَليَ  رؤمامنةان نييةة؟  هاتة ناوةوة كة هوشيارى نوسةرانى ك

ئةةوة رووييةةكى زؤر لةة نوكتةةوة نزيكةة، ئةةوة دةيةةى        ... با رؤمان بنوسةني 
 ... هةشتاكان بوو

ن ضيَذم لة قسةكردن و يارى كردنء طةجنيى ضيَذى خؤى هةية، منى ثانزة ساََ
زؤر تايبةت و مةكتةب دةبينى، بةََم دؤزينةوةى ضيَذى غاباتى كوران خويَندنةوة

خويَندنةوة بوو،  اتى كوران دنياى سياسةتء وةرزشء راوةدونانءبوو، دنياى غاب
ت، بيَكارو ضةةقؤكيَ ء عةارةقخؤرو   غاباتى كوران كةسانى جياوازى لةخؤ دةطر

و بةة نيةازى   هةةر كةسةة  ... قوتابىء دَلشكاوو هؤمؤسيَكسوالء شاعريو عاشق
اريَزطارى بكات، م  لة غاباتى كوران ب  ثةرضيَك ث ئةوةى داريَك بيَتة سيَبةرىء

خويَنةرى ب  دار زةيتوونةكان بووم، ئةو كات ضةند ضيَذم لة قسةةكردن دةبينةى،   
دةش ئةوةندةش حةزم لة ئةدةب بوو، ضةند سةيرى طيلمى هيندي  دةكرد، ئةوةنة 

عةباس حمةمةةدو تيثةى   و تاران رادةطرت، ضيَذم لة طويَ  لة راديؤى كوردى بةغدا
و شةمالَ سائيب دةبينى، بةَى جةمي  سائيبدا نةدةضووم، شةمالَ يةباواجى كؤ

سائيب طؤرانيبيَذيَكى لةبةر دََن بوو، بةََم لة خةةوما كورتةة رؤمانيَكةة درزى    
نةكردةيى زؤر ئاشكراى تيَدا دةبينريَ،، شةمالَ سةائيب شةيَوازيَكى ثةرِ جولةةى     

 ى لة خةوماى كاكينة زؤَلة ء رؤمان هيندييانةى خستة نيَو طؤرانى كوردى، بةََم
ئةةوةى شةةمالَ   ! زؤرى سةردةمى شيَخ مةمحود وةكو حيكايةتبيَذان دةطيَرِيَتةةوة 

 ؤدةكاتةةوة بةة طشةتى هيَةزى هونةةرىء     سائيب و جةمي  سائيب بة يةكةةوة ك 
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  ََ ن ناشريينى دةسةََتة، ئيَستاش هيَزى هونةرى طؤرانيةكانى شةةمالَ سةائيب د
زوَلمى نيَو دةسةةََتى سياسةى سةةردةمى شةيَخ      ينىءدةبزيَوى، ئيَستاش ناشري

 ...مةمحود لة لةخةوما جةرطان داط دةكات
و شةرِةوة زطرتنى ئةويديكة بة مةسةلةى خيَرهةرطيز ريَ( ئاَن باديؤ)لة َى 

ثةيوةس، نيية، ئةو دةَلى كاتيَك لةطةلَ ئةويديكةةى دوىمة  لةة شةةرِدا بية،،      
ك خيَزانةكةت لةة ثيَنةاو كةسةيَكى ديكةة، زؤر     ريَزطرت  دةكةويَتة كويَوة؟ كاتيَ

درِندانة بةجيَ، دةهيََليَ،، كاتيَك ناضار دةكريَي، قسة لة هونةرمةنديَكى بىَ نرط 
ران ريَزطرتنةى  بكةي،، كاتيَةك زانسة، رووبةةرِووى تةاريكى دةبيَتةةوة؟ زؤرجةا      

و زيانبةةخ  خةؤى دةنةويَنَى، بةهةةمان شةيَوة رقرةرت  لةة        ئةويديكة بىَ مانا
ئةو تيَزةى باديؤ رةخنةى زؤرى بة دواى خؤيدا هيَنا، راستة ناشةىَ  ! ئةويديكةش

لةطةلَ ئةويديكةى ساختة ليَبوردة بني، بةةََم دنيةاى ثؤسةتمؤديَرنة ثيَمانةدةَليَ،     
هةتا ئةطةر بة شيَوةيةكى لةجمؤرةش تيَوةطالي ، دةبىَ تةا رادةيةةكى ديةاريكراو    

نابىَ ئةويديكة هةر تةنها لة ويَنةى نةةيار و  وة  مرؤظ ريَز لة ئةويديكة برري ، 
دوىمندا كورت بكةينةوة، هةر تةنها وة  هةَلررى خراثة سةيرى بكةةي ، هةةر   

ئةةو مةيلةة   ... تةنها رووة نيَرةتيظةكةى ببينني و خؤمةان بةة ثةؤزةتيز بةزانني    
ة، شةرِانريَزة بوو، دنياية  قوربانى بةدواى خؤيدا هيَنا، ئةو تيَرِوانينة طشةترري 

مرؤظيَك رزطار : ثةنديَكى جولةكةكان هةية دةَليَ،... راستةوخؤ داننانة بة تريؤر
بةةََم بةرانبةةر ئةةو    ! بكةي،، وة  ئةوة واية هةموو مرؤظايةتي، رزطار كردبىَ

ئةطةةةر يةةةكيَك دوىمنيَكةةى راسةةتةقينةى  : ثةنةةدةش قسةةةية  هةيةةة دةَليَةة، 
تةةواوى مرؤظايةةتى   ( ادا نييةة ئةوة هي  كوشتنيَك لة ئةار )مرؤظايةتى بكوىيَ، 

كةواتة لةو نيَوانةدا مةرؤظ ثيَويسةتة لةة خزمةةتى حةقيقةتةدا      ... رزطار كردووة
ئةةوة  ! بيَ،، هةموو مرؤظيَك ثيَويستة بة وةزيلةى مرؤييانةى خؤى هةَلبستيَ،؟

 ية، عومةر دزةيى دنيايةكى هةيَم ء من ، حةزم لة رازى تةنيايى ئةمحةد هةردي
يمةؤى ترشةى شةيَرزاد    ية ميَشةك و دةروومن، حةةزم لةة ل   بةة ورشةةى دةبةخشةي   
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ؤكار ئةمحةةد  نةبوو، هونةرمةندى شان... دةنرى عةبدوَلاَل دَلسؤز عةبدولرةمحانء
يوانىء مةزهةةرى خةالقى طؤرانبيَةذو ئايةاد     دلشةاد مةةر   ساَرو تةةها بابةانء  

ة رؤَلى هونةرى ديارييان هةةبوو، دوور دوور دةكةومتةةوة لةة شةةرِ    ...  زاخؤيىء
... و دةسةةََت  شاثى نيَو قوتاخبانة، لة ثياهةَلدانة بىَ منوودةكةانى ئايةديؤلؤىيا  

... دةسةََتى هونةرى هةرطيز لةطةلَ يةة  بةةراورد نةاكريَ     دةسةََتى سياسىء
و هوشةيارى درؤيينةة، هونةةر هةميشةة     نةر جوانى و ضيَذة، سياسةةت ئةازار  هو

ىيا هةميشة مانا بة شتيَك دةدات مانايةكى ديكة بة ىيان دةبةخشيَ،، ئايديالؤ
 ... كة ماناى نيية

غاباتى كوران ماناى جياوازى بؤ ثةراويَزان هةبوو، طةليَك مةاَلى دووةميةان   
 يالَ و سةةوزايى غاباتةدا دةهةاتنيء   بوو، ئيَمةى قوتةابى لةة نيَةو سةةوزايى خةة     

ينةةوة،  طوَلةكانى ىياندا لة دنيةا ورد دةبوو  لة نيَو طوَلةكانى غاباتءدةضووي ، 
دوور لة واقي، هةر يةكة خةونى خؤى هةةبوو، هةةر يةكةة ثرسةيارى خةؤى لةة       

م  و مامةند حمةمةد قةادرو ئيةلاهي  ئةمحةةد رةسةولء     !! ساندتاريكى دادةطري
نةوزاد عةىل ئةمحةدو رةشيد عةىلء مةجيةد حةميةدء    م ء... حمةمةد عومسان

مة ،   مة ء ... ي م ء طةرهاد حمةمةد قادرو سةباح سةةل ... سةرهةن  حةسةن
هةموو ثيَنيشةمووانيَك ضاوةرِيَى رؤىنامةى هاوكةارى بةووي ، طؤظةارى بةةيان،     

كاتيَةك لةة رؤىى كوردسةتان    ... طؤظارى رؤشنبرييى نوىَ رةواجى خؤيان هةةبوو 
م خويَندةوة طةيشتمة ئةو برِوايةى كة (حمةمةد موكري)ى (نيَضري)كورتة ضريؤكى 

هونةرى ضريؤكنوسى هةية، ئةةوة حوسةيَ     حوسيَ  عارف شارةزاييةكى زؤرى لة
لةة ئاسةتى ئةةو    عارف بوو نوقاَلنةى بؤ ئةو ضريؤكنوسة كردبوو، ئةوي  تةوانى  

لةة طؤظةارى بةةيان    ( ئاميَردةكةان )بة باَلوكردنةوةى ضةريؤكى   نوقاَلنةيةدا بيَ،ء
بةراستى سةملاندى لة ئاستى داهيَنانداية، ثاش ضةند رؤىيَك دةسةةََتى بةةعس   

 .و موكرى ون بووبةيانى لة بازارِ كيَشايةوةظارى طؤ
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هةميشة قسةية  كة ثيَشرت دةطوتريَة، ثةيوةنةدى بةة حوكمدانةةوة هةيةة،      
حةقيقةت نيية، هةةموو جةختكردنةوةيةة  لةسةةر ئةةو قسةةيةى كةة ثَيشةرت        
دةطوتريَ، خؤدزينةوةية لة رووبةرِووبوونةوة، ضونكة حةقيقةت ئاشةكرابوونة لةة   

، هةموو رووبةرِووبوونةوةيةكى حةقيقي  ئازارى خؤى هةية، ريَراى قسةكردنةوة
طيَرِانةوةى كوردى بةرة بةرة بةة ئةازارةوة طةةورة دةبةوو، بةةََم وة  ثيَويسة،       

و كراوةدا خبةمَليَنىَ، نةيتوانى ناوكؤييةةكى  وانى ئازارةكان لة طؤرميَكى تازةنةيت
دنيةابينى خةؤى    ونءمةلة بكات، نةيتوانى ضةيَذى خةة  طرة رةهةند بؤ خةيالَ طؤر

خويَندنةةوة،     دةناية قؤناغيَكى ديكةى ئازارو خةةونء مني  ثيَ... رابرةيةنىَ
قؤناغى سيَيةمى ناوةندى، بةعس و سةدام حوسةيَ  طةزايةةكى ثةرِ لةة ترسةيان      
دروس، كردبوو، بةعس خؤى تاريك و هةموو دنياش دةباية بؤ ئةو رؤنا  بيَة،،  

ةكان، لة نيَةو دةروونةى هةةمووان بةة دواى     بةعس دةضووة نيَو هةموو تاريكايي
خؤيدا دةطةرِا، غةمى طةورةى ئيَمة رةتكردنةوةى خويَندنى هةندىَ لة وانةكامنان 

مةةودا بةوو    ى طةورةى ئيَمةة ثاراسةتنى دةروونء  بة زمانى عةرةبى نةبوو، غةم
لةطةلَ هيَزى بةعس، بةعس وة  كارةبا كوردى دةطرت، بةََم خويَنةدنى وانةةى   

ئةةمرِؤش بةة   ... و و جوطراطيا بة زمانى عةرةبى كوردى زيندانى نةةدةكرد ميَذو
خويَندنةةوة   خؤ دوورخستةوة نيية لة خويَندنء جؤريَك لة جؤرةكان غةمى طةورة

دةسةََت، بةََم زمانى  بة هي  زمانيَك، غةمى طةورة ثاراستنى مةوداية لةطةلَ
شة، حيزبةى بةعسةةوة    بةعس دوورة، هةر ئةةو رؤىانةة بةوو لةة تةني     عةرةبىء
 ... ى ئيمام خومةينى لة ئيَران هيَنايةوة سةر تةخ،0242شؤرِشى 

م  و نةوزاد عةةىل ئةمحةةد بةةرةو قوتاخبانةةى      2/2/0242بةيانى رؤىى 
زانيارى لةطةلَ قسان دةرؤيشتني، م  لة ناوةوة خؤم بةؤ دةرطةةتيَك هةةَلررتبوو،    

ى واشنتؤن بؤ نةةوزاد بةاس   كؤضى دوايى مةَ مستةطاى بارزانى لة نةخؤشخانة
باَلوى كردبؤوة، بةََم نةمدةزانى ضةؤن ئةةو   ( راديؤى مؤنتيكارلؤ)شةو ... بكةم

هةواَلة برةيةمن، دَل  لةَيةكى ديكة بوو، ترس زالَ بوو، رووبةرِووبوونةوة ئازارى 
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خؤى هةبوو، بةََم دواجار بةر لةوةى برةينة دةرطاى قوتاخبانة قسةى خةؤم كةرد   
... 

وو، قؤنةاغيَكى  سيَيةمى ناوةندى دنيايةكى شريينى ثرِ لةة زانيةارى بة    ثؤىل
 دنيةةاى دةرةوة، قؤنةةاغى ثيَرةيشةةنتءئاشةةنابوون بةةوو بةةة  تايبةةةتى طيَربةةوونء

 ديةوارى مةكتةةبء  هةميشة ضاَكيةكانى خؤم لة باَلوكراوةكةانى  ... تيَرةيشنت
شى ثؤل لة بةةر  اوان، تةختة رةتةختة رةشى ثؤل دةخستة بةر ض طؤرِةثانى يارىء

 و حمةمةةد عةةىلء  دلشاد مستةطاى خةختؤش بةر كةس نةدةكةةوت، مة     م ء
و نةجات عةزيز قسةمان هةةرطيز ليَنةةدةبرِا،   و خؤشةوى خورشيدثوشؤ عةبدوَلاَل

لة ثؤىل سيَيةمى ناوةندى مامؤستاى زانسةتمان نةاوى شةةهاب ئةمحةةد بةوو،      
ةَلكى شارى كةركو  بةوو،  شةهاب ئةطةندى وة  مامؤستا بابا عةىل بةرزجنى خ

شةهاب ئةطةندى زؤر بة كةمى ثيَدةكةنى، رؤىيَةك بةة نةةجات عةةزيزى طةوت      
ئةوةندة دةم، مةكةرةوة ئةطينا نيَةوان ضةاويلكة و دةمة، دةشةكيَن ، ضةونكة      

ثةؤىل سةيَيةمى   ... نةجات مسيََلى دةتاشى ئةطينا هةر دةيروت مسيََل، دةثسيَن 
نى عةبدوجلةبار ئاغا و كاة راس، نةجات عةزيزرة بةَى دةستجي  لة ريزى ثةجنة

سةدرةدي  عارف كة دواي  كورسى بووي ، دادةنيشةنت، ئةةوان لةة     لة ثيَ  م ء
وانةى مامؤستا شةهاب دةميان لة جولة نةدةكةوت، ضونكة مامؤستا شةةهاب  
كة دةطةيشةتة نةاوى كةانى دةيرةوت زةمةانى ئاغايةةتى نةةماوة، وايةدةزانى         

 ! ان، نة  شاعريبنةماَلةى كانى ئاغ
يةكيَك لة وانة خؤشةويستةكان، وانةى زمانى كوردى مامؤسةتا بابةا عةةىل    
بةرزجنى بوو، ئةو كات لة ئةةدةبى كةوردى بةاوى ئةسة  تةاودان بةوو، منةي         
دةمويس، لة وانةى زمانى كوردى ئةسثى خؤم تاو بدةم و بة منوونةةى شةيعريى   

منوونانةى م  دَلى خةؤش بةوو،   وشةكان خبةمة رستةوة، مامؤستا بابا عةىل بةو 
بةةََم سةورياليرتي  وانةة وانةةى     ... هةميشة لة دارِشنت منرةى باشى بؤ دادةنةام 
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زمانى ئينرليزى بوو، كةة مامؤسةتا عةبدوللةةتيف ضةمخاضةى ثيَةى دةطةوتني،       
و ةش لةةة كةةاتى خويَندنةةةوةدا هةةةر وشةةةهةميشةةة باسةةى خةةؤى دةكةةرد، ئيَمةة
نثةرِانةةد، مامؤسةةتا عةبدوللةةةتيف بةةة  رسةةتةيةكمان نةةةزانيبا يةكسةةةر دةما 

خةياَليشدا نةدةهات، زؤر جاري  كة مامؤستا عةبدوللةةتيف نةهاتبايةة ئةةوة    
دةبةووي ، مامؤسةتا   ( مةجيةد عبةدالرمحان  )تيَكةَلى ثؤلةكةى تةرى مامؤسةتا   

و وةرطيَِر لةة زمةانى ئينرليةزى لةة طؤظةارى رؤشةنبرييى نةوَى        ةجيدى نوسةرم
كردةوة، هةميشة وشةةى كية  كةوايتى لةسةةر زار     تةرجةمةكانى خؤى باَلو دة

سةةباح سةةلي    : بوو، كة توورِة دةبوو بةة سةةباح سةةليمى قةذ زةردى دةطةوت     
لةسةةرخؤ دةيرةوت مامؤسةتا     ناوى باب، ضةيية؟ سةةباحي  هةيَم ء    سةخيف

ئةوي  توورِةتر دةبوو، سةةباحى لةة ثةؤل     ةخيف، ئينيا هةمووان ثيَدةكةننيءس
 ...دةردةكرد

يَمةى قوتابى بة طشتى ثؤىل سييةمى ناوةندميان برِى، بة هةةمان  وة  ضؤن ئ
و كةوتةةخؤ، سةةرةتاى   دى ئةو نةكردةيةى خؤى تةةجاوز كةرد  شيَوة رؤمانى كور

رؤمانى كوردى بة تايبةتى لةة طةشةة    ان رؤمانى وةرطيَرِدراو بة طشتىءهةشتاك
يانى لةة  ى ئيسةماعي  رؤىبةة  (نةازة )رؤمانى ! دابوو و خويَنةرى لةخؤ كؤكردةوة

ى جةةنريز  (جةميلةة )لة بةغداد ضا  و باَلو كرايةةوة، رؤمةانى    0220ساَلى 
جةوهةر كرمان  لة عةرةبييةوة كرديية كوردى، ئةو دوو رؤمانة دوو  -ئيتماتؤف

سام ى ح(زةلي )رؤمانى ... دنياى رؤمانسييان بؤ طةجنى كورد خستة سةر ثش،
اى بةة تةرجةمةةى شةيَركؤ    روى هةمةةن (و زةريةا ثريةميَةرد )بةرزجنىء رؤمةانى  

ى طيكتؤر هؤطؤ، بة تةرجةمةى رةووف ئةمحةد تةةعبرييان  (خةندةليَو) بيَكةسء
لة ميانى خويَندنةوةى ئةوساى م ، ... لة كؤَلنةدان و هةَلسانةوةى مرؤظ دةكرد

دا وة  دةرووناسةيَك لةة ريَرةاى    (طةلةةطورط )حوسيَ  عةارطى ضةريؤكنوس لةة    
خةماَلنةدنيَكى  ( مةوكرى )سةةطوةرِى  ... خؤمةان مةنةلؤطةوة دةيلدينةوة ناخى 

رةخنةطرانةى شؤرِشى كوردى بوو، ئةطةرضى بة شيَوةية  لة شيَوةكان دةكةويَتةة  
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ى جةمي  سائيب، بةََم م  نةمتوانيوة بة باشى ية  جار (لةخةوما)سةر هيَلى 
 و دواترران سةطوةرِى موكري  خويَندؤتةوةلة خةوما خبويَنمةوة، كةضى ضواردة جا

ئيَسةتاى   شويَنكاتى يةكةم لةة دووةمء )ناوى ليَكؤَلينةوةيةك  لةبارةوة نوسى بة 
 سةةيَنتةرى ليَكؤَلينةةةوةى منةةا ضةةا ء   لةةة  2110دا لةةة سةةاَلى  (سةةةطوةرِ

هةَلكشان بةةرةو  )ى عةزيز مةَ رةش، (كويَخا سيَوىَ)رؤمانى ... باَلوكراوةتةوة
 ...ريان لةخؤ كؤكردبؤوةى حوسيَ  عارف زؤ(شار)ى عةبدوَلاَل سةرا ، (لوتكة

رؤمان ثيَويستى بة ماَلى تايبةتى و رازةوةى خؤى هةية، رؤمةان لةة مةاَلى    
شةويَنيَك  و زيرَت لة هةةر  يَنيَك كةشة دةكات و دةحةسيَتةوةخؤى زيرَت لة هةر شو

دةشةىَ طيَرِانةةوة سةوود لةة مةاَلى      ... و بةرجةستةتر خةؤى دةنةويَنىَ  سةربةرزتر
ياواز وةرطريَ،، بةََم بةشيَك لة بنةةماكانى خةؤى ون   ئةويديكة و ئةويديكةى ج

 ز و وزةى خؤى لة طةنتازياى مالَء لة سيماءدةكات، بةشيَكى طةورةى رؤمان هيَ
هونةرى مالَ بة دةس، دةهيَنىَ، طيَرِانةوة ماَلى ثارضة ثارضة بىَ، ناتوانيَة، وة   

ديكةة دةبةسةتىَ   ثيَويس، بوونى خؤى هةبيَ،، طيَرِانةوة كة ثش، بةة مةاَليَكى   
ناتوانىَ شانازى بةة  ...( ةطةنتازياى نةتةوة، ئاراستةى سياسى، دنياى ئةويديك)

مةر  نيية ماَلى طةورة طيَرِانةةوةى  ... و سيما هونةرييةكانى خؤى بكاترووداو
طةورة خباتةوة، راستةوخؤ طيَرِانةوة ثةيوةندى بة داهيَنانةوة هةية، ئةوة داهيَنانة 

، خولقانةدنى رووداو هيَةزى مانةةوةى طيَرِانةوةيةة، هةميشةة      رووداو دةخولقيَنىَ
طيَرِانةوةى ئيبداعى ماَلى خؤى و زمانى خؤى نوىَ دةكاتةةوة، مةاَلى طيَرِانةةوة    

 ى نوىَ بؤ طةنتازياكانى نةتةوةو ئاراستةكانى سياسةتءثيَويستة زمانيَكى وةسل
انةة دةبةزوىَ، كةة لةة     اتبدؤزيَتةوة، ضونكة زمان ئةةو ك ... ئاستةكانى طيَرِانةوة

بةكارهيَنانة بىَ منوودةكان رزطار كراوة، زمان ئةو كاتة دةبةزوىَ، كةة    كاََبوونء
كليَشةةكانى   كة دروشة ء بتوانىَ سرتاكتؤرةكانى ثيَشووى خؤى هةَلوةشيَنيَتةوة، 

دنياى كؤنى تةجاوز كردبيَ،، زمان لة ئاستةكانى داهيَناندا دةبةزوىَ، زمةان لةة    
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ردووى خؤى دةوَلةمةند دةكات، زمانى داهيَنان هةرطيز بؤ رابةردوو  داهيَناندا راب
بة ... ناطةرِيَتةوة، بةَلكو رابردوو بة جؤريَكى ديكةى جياواز بةرهةم دةهيَنيَتةوة

كورتى دةمةوَى بَلَي  كَيشةةى طيَرِانةةوة هةةر تةةنها لةة تةعبريكردنةدا كةورت        
ية، زؤرجار شكسةتى زمةان لةة    ناكريَتةوة، لة داهيَناندا زمان هةميشة براوة ني

ليَبوردنةوة هةية، مةر  نيية لة  يوةندى بة ماهيةتى ثيَكةوة ىيانءداهيَناندا ثة
طيَرِانةوةدا زمان هةر تةنها كةناَلى ويَناكردنى رووداو بيَ،، بةَلكو دةبىَ كةةناَلى  
 لة دايكبوونى دنيابينييةكى تازة بيَ،، كةناَلى لة دايكبوونى ئةو شؤكة بيَ، كة
دنيابينى دروستى دةكات، كةناَلى دروستكردنى ئةةو هةسةتة بيَة،، كةة دواتةر      
دةبيَتة ثانتايى قسةكردن، زؤرجةار طيَرِانةةوة رووداويَةك نييةة ثةسةنى بكةةي ،       
بةَلكو رؤشتاييةكة ثيَويستى بة ضاويَكى ديكةى بينني هةيةة، طيَرِانةةوة زؤرجةار    

 ... ردن هةَلدةنيَ،ثةس  ناكرىَ، بةَلكو زمانيَكى ديكة بؤ وةسف ك
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 نيطاى من و
 هةشتاكانى ئةدةبى كوردى

 
باشةةورى )بزاظةةى روانرةةة بةشةةيَكى زؤرى ئةةةدةبى حةةةطتاكانى كةةوردى    

: ى داطري كردبوو و بانرةشةى بؤ كؤمةةَلىَ دروشة  دةكةرد لةوانةةش    (كوردستان
بةوو   وتةى نوىَ، بريى نوىَ، كردارى نوىَ، لة رووى بريكردنةوة هةةنراويَكى نةوىَ  

... بةرةو ياخيبوون لة دابونةري،، لة زمانى سروشةاميَزى طةؤران و هاورِيَكةانى  
ى زمةان  رة ياخيبوون لةة رووى رةمزطةةرايىء  روانرة هةرطيز شؤرِش نةبوو، روان

هونةرييةوة، بانرةشةى تيؤرى هونةر بةؤ هونةةرييان دةكةرد، هةةموو      ئةدةبىء
 ... خشىئةوانةش رووييةكى نويَى بة ئةدةبى كوردى بة

بة برِواى م  هةشتاكانى ئةةدةبى كةوردى ئةوةنةدة تاريةك نةةبوو، ئةةدةبى       
جوانكةارى، مةعريلةةى    ةرةثيَدانى ضيَذى هونةرىء زمةانء هةشتاكان جرة لة ث

دةشةةىَ ! و دنيابينييةةةكى بوونرةرانةةةى بةرهةةةم هيَنةةابى قةةوَلرت كةةردةوةئةةةدة
اوازى شةيعرييةتى  خودطةرايى وة  سيمايةكى جي جوانكارىء زمانى مةعريلىء
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هةشتاكان هةَلررينةوة، دةمةوىَ بَليَ  بة شيَوةيةكى طشتى ئاكامى شةيعرييةتى  
 . و خودطةراييةوةهةشتاكان، دةكةويَتة نيَوان ضيَذ

ئيَران دةستى ثيَكردبوو، م  قؤناغى ناوةنةدي    شةرِى عرياقء 0221ى ساَل
و كؤمةةَليَك كتيَةب و طؤظةار   ماَلةوة تةواو كردبوو و روومكردبووة ئامادةيى، لة 

رؤىنامةم هةبوو، شانازي  بةوة دةكرد زؤريَك لة شيعرة كالسيكيية كوردييةةكامن  
و رةوانبيَذيةدا هةيةة، دةمتةوانى    ةنديَك شارةزاي  لةة كةيَ ء عةةروز   ئةزبةرة، ه

 ةم دةخواس، ئةةو كتيَبةة ضةا  ببةىَء    كيَشى خؤماَلى ثةجنة ديارى بكةم، خؤزط
ةد هةردى لة بارةى عةروزةوة نوسيويةتى، دةمتةوانى بةة   بيخويَنمةوة، كة ئةمح

ساَلى دةدا، لةة نيَةو هةةموو     04تةمةمن خؤى لة ... زمانى عةرةبى خبويَنمةوة
طةجنة بة كيَشةكان، طةجنيَكى بىَ كيَشة و خةونبني و رةوان بووم، بةشيَكى ديارى 

تةمةمن خؤى   !هيَمنى م  لة رووى بايؤلؤجييةوة ثةيوةندى بة ناوةوةمةوة هةبوو
و دراوسىَ بة ثانتؤَلى شارستؤنةوة بة دواى ساَلى دةدا، لةطةلَ كورِانى دةر 04لة 

شةى نامةةكامن   داواى بة ىءكضانةوة بووي ، نامةى دَلداري  بةؤ بةرادةرامن دةنوسة   
خؤشةويسةتى   د، بةََم نةمدةويَرا داواى ماضءطؤظارم دةكر دةكرد، داواى كتيَبء

بةؤ ئةةو   " خؤمشةدةويَي، "بَليَةى   ةية  طةرِىَ بةدةي،ء  دةشىَ قسة ! بكةملة كضان 
بانرةشةةةكردنةش رةوان و ثةةا  بيةة،، بةةةََم مةةةر  نييةةة بزانةةى ضةةؤن لةةةو    

شتةكاندا ديَيتةوة، لةة زةمةانى    طةلَ هةَلويَس،ءخؤشةويستييةدا دةىى، ضؤن لة
طةجنيَتى ئيَمةدا ثيَ  ئةوةى بري لة خؤشةويستى بكةينةوة، بريمان لة جيةاوازى  

يةتى دةكةةردةوة، ئةوسةةا جيةةاوازى ضةةينايةتى بؤخةةؤى ديةةاردة بةةوو لةةة  ضةةينا
كؤمؤنيستةكان بةجىَ مابوو، جياوازى ضينايةتى حيكايةةتى زؤرى دةطيَرِايةةوة،   
طةجنان لة ئاكامى جياوازى ضينايةتى دةترسان نة  لة مالَ، بريمان لةة ئاكةامى   

مةةةكامن ئةطةرضةةى مةة  لةةة خؤشةويسةةتيدا كةةةجمار نا! خؤشةويسةتى دةكةةردةوة 
هةةةر كتيَبةةيَك  بةةؤ خويَندنةةةوة وةرطرتبةةا بةةة ماوةيةةةكى كةةةم  ... طرِيَةةدةدران

دةمرةرِاندةوة و دةمتوانى باسى هيَلى طشتى كتيَبةكة بكةم، نةمدةمتوانى بةري  
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... لة ئاكامى جياوازى ضينايةتى بكةمةوة، دةمتوانى بةري لةة مةالَ بكةمةةوة    
طويَمةان لةة هةاورِىَ بةة     ! ةدةكردنهةندىَ ك  زؤر ليَ  نزيك دةبوونةوة، ماضة  نة  

ئةزموونةةةكان دةبةةوو دةيةةانروت خؤشةويسةةتى كردةيةةة نةةة  بريكردنةةةوة،     
 تنى كتيَةةبء ئةةةزموونء خؤشةويسةةتى كردةيةةة دةكةويَتةةة دةرةوةى تيَرةيشةة 

خؤشةويستى تةنها لة كاتى عاشقبووندا دةبىَ بة طيكر، بؤيةة لةة   ! بريةوةرييةوة
لة خؤشةويستيدا بةيةكرةيشةنت طةرن    ... رةكلتورى كورديدا دةَليَ  عاشق كويَ

 ، هةَلويَسةت، بةرانبةةر هاوىيةانىء   نيية، بةَلكو تيَرةيشنت لة جيةاوازى طرنرةة  
لةة  ! و لةو خاَلةوة حةقيقةت خؤى بونياد دةنيَتةةوة سةرةكييةلةنويَوة ىيان خاَلى 

خؤشةويستيدا حةقيقةت بة شيَوةيةكى بابةتى ديارى ناكرىَ، حةقيقةةت شةتيَك   
حةقيقةةت لةة   ... ة بؤ تيَرةيشنت، بةَلكو هةميشة خؤى بةرهةم دةهيَنيَتةةوة نيي

خؤشةويستى ضةاو ضةاوانىَ   ! خؤشةويستيدا نويَنةرايةتى ناكرىَ، بةَلكو دةطرييَ،؟
طةةجنيَكى خةةونبنيء   ... نيية، بةس م  لة ضاو ضاوانيَى دوور بة دوور ئازا بةووم 

 .ثىقؤز بووم، لة نزيكةوة دةس، و ثىَ س خةياَلىء
دةروون دةبوو، مة  هةةر    تا دةهات زيرَت تيَكةَلى خويَ ء دلَء غاباتى كوران

خويَنةرى ب  دار زةيتوونةكان بووم، بةهارانى هةةينى و ضوارشةةممةى سةةر بابةا     
طورِ طورِ هةر خؤشرتي  رؤىانى هةطتة بوون، جولةى ثيَشمةرطة و ضرثة ضرثى نيَو 

 ؤى بة رؤى زيَةرت بةةرةو بيَةدةنرىء   رطةجنان هةر طةرمى بة طيان دةبةخشى، م  
بةرةو ناوةوةى خؤم دةبوومةوة، جولةى ثيَشمةرطة زيرَت دةنرةى دةدايةةوة، مة     
زيرَت خةون و خةيالَ و دارِشتنى زمةان دةيةلدم، كيَشةةى مة  كيَشةةى زمةانى       
قسةكردن و كيَشةى رووبةروو بوونةوة بوو، كيَشةةى ثيَشةمةرطة ئةةوة بةوو كةىَ      

ستاش لة نيَوان وشةية  بؤ طةوت ء  دار بشكيَنىَ، م  هةتا ئيَزووتر دوىمنى زؤر
ء خةياَل  بة دواى رةهةنةديَكى ديكةةى نةاوكؤيى    وشةيةكى ديكة خةون دةبين ء

!! بازنةى دوىمنى ثيَشمةرطةش هةتا دةهات طةورة دةبوو... ماناوةية دةَلةتء
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شةق،  رؤمانى ض  ريَساكةى عة( 22ل )ى رؤماننوسى تور  لة (ئةليف شةطةق)
شةةكانى دنيةا   زؤربةى كيَ: "دةَليَ،( جةلي  كاكةوةيس)بة تةرجةمةى مامؤستا 
قةت وشةةكان بةة   . بةدحاَلبوونيَكى سادةوة سةرهةَلدةدةنلة هةَلةى زمانةوانىء 

. سةخ، دةبيَة،  كاتىَ بازنةى خؤشةويستى قورِسء. واتا ئاشكراكةيان وةرمةطرة
. و شتةى بة ثةيظان دةرنةابردرىَ ضونكة ئة. زمانى دةربرينةكةيشى بةسةردةضيَ،

 ." تةنها بيَدةنرى دةرةقةتى دىَ
ئيَران بةرةو يةكرت هةَلدةكشاي ، دنيةاى   م ء بيَدةنرى، م ء شةرِى عيَراقء

قةدةغةةكردنى   ، ريَراخؤشكردن بؤ ئةنتى ماركسىءماركسى و ئةنتى ماركسى
ةطةةلَ  بيَةدةنرى مة ، ل  خةةياَلى داطةري كردبةووم، خةةونبنيء      ماركسى تةةواوى 

و دةنردانةةوةى تيثةى مؤسةيقاى    رؤمانسةييانةى عةبةدوَلاَل ثةشةيَو    هةَلكشانى
تةاهري  ... شوان ثةروةر يةةكيان دةطرتةةوة   مانى و ضاَكيةكانى قادر زيرة ءسليَ

 بوو، كةس نةةبوو حةسةةن طةةرميانىء    تؤطيق هةر رةمزى كةسايةتى و نةبةردى
يان لة رؤىنامةةى هاوكةارىء   ان ئاطاحمةمةد جةزاى خؤش نةوىَ، زؤربةى خويَنةر

و ئةةدةبياتى رةطيةق حيلمةى، ديةوانى طةؤران و لةةتيف       طؤظارى بةةيانء شةيعر  
ز تةرجةمةةكانى ديكةةى عةةزي    دارو داغسةتانى مة ء  هةَلمةت، مةارف خةزنةة  

شةةاكر طةةةتاح، رةخنةةة  طةةةردىء ئاورةمحةةانى حةةاجى مةةارفء جةةةَل تةةةقىء 
لةطةةلَ  ! بةوون ... ةَلمةةت ئةدةبييةكانى ئازاد عةبدولواحيد لة بةارةى لةةتيف ه  

ديوانى شةيعريى   بخانةى طشتى هةوليَر دادةنيشتنيءطةرهاد حمةمةد قادر لة كتيَ
ثةارةى كريَكةارى كتيَبمةان    دةطمةمنان بة خةتى خؤمان دةنوسييةوة، هاوينان بة 

دةضووينة سينةما، طويَمان لة دةنرى حةسةن زيرة  و شوكرَلاَلى بابةان   دةكرِىء
 ...دةطرت
ة لةسةةر زةمينةى   خؤزطةى ئيَمة ديارى ناكريَ،، بةَلكو ئةوةيةة كة   ىيان بة 

كؤبوونةةوة   ثيَناسة تايبةتييةةكانء سياسةت ئةوة نيية، كة لة  واقيعداية، ىيانء
جؤراو جؤرةكانةوة باس دةكريَ ، ىيان ثةيوةنةدى بةة تاكةةوة هةيةة، سياسةةت      
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ديكردنةة بةة   ىيةان ثةيوةن ! ثةيوةندى بة كؤوةية، ىيان خؤشة، سياسةت ترسةنا  
 ك، سياسةةت هةرةسةهيَنانى ئةابورىء بيَرةارىء    هةموو شتيَك و هةموو كةسةيَ 

تووندوتيذى ليَدةكةويَتةوة، يةكيَك لة وانةة طةةورةكانى سةةدةى بيسةتةم، ئةةو      
و ثةةيَ  باسةةكردنى دواى سةةةركةوتنى شؤرِشةةى ئؤكتؤبةةةر  وانةيةةة بةةوو، كةةة 

بةوو،  ( نان و ئاشتى)  بة روسةكانى طوت، ئةوي( لينني)دياليكتيكى مةترياىل 
ئةوة ئةو دوو شتة بوو، كة خةَلكى دواى سةركةوتنى شؤرِش دةيانويس،، ئةوةى 

و ة، نان ثةيوةنةدى بةة ىيانةةوة هةيةة    كابرا كةضةَلةكة طوتى هةتا ئيَستاش راست
ئيَةران   شةةرِى عيَةراق ء  ... تةا  ديةارى دةكةات   ئاشتى ئاراستةى سةربةخؤيى 
خوانة بوو، بةةعس بةةو هةةموو ترسةةى خؤيةةوة       دةنرى دابؤوة، بةََم ىيان لة

لة يةكيياكردنةوةى ! دةورى نانى دابوو، بةََم نان لة خوانة بوو، بةعس ترسنا 
نان و ئاشتى دنياية  طرطتى بة دواوةية، بةََم نةبوونى نان مردنى بة دواوةيةة،  

يةة  مردن لة ثيَناو نان و مردن لة ثيَناو ئاشةتى دوو شةيَوةى مةردن ، مةةر  ني    
يةكرت ثرِ بكةنةوة، بةََم ىياني  بةبىَ ئةوان كةورتى ديَنةىَ، ئةطةرضةى هةةموو     

ئيَران ىيانى تالَ كردبوو، كورد بة بيانوى جيةا جيةا    يَراقءشةرِى ع! ىياني  نني؟
لة شةرِ خؤى دةدزييةوة، شةرِ دَلى ىيان دةطرىَ، مةرؤظ بةىَ نةرط دةكةات، شةةرِ      

بةة  ... ارِوىَ، شةةرِ ىيةان بةىَ نةرط دةكةات     شةرِة جرة لة ويَرانةيى هيضى ىلَ ن
نيَوانررى سيكؤتؤرييةى سةرؤ ، شةةرِى عةرياق و ئيَةران وةسةتا، ئيمةام ثياَلةة       
ىةهةةةرة تاَلةكةةةةى خةةةواردةوة، سةةةةدام حوسةةةيَ  وة  ثاَلةةةةوانى نةتةةةةوةيى 

 !سةركةوتنةكانى دنياى كةرِ دةكرد؟
! كيَ  بكةات؟ مةر  نيية هةميشة ثياوى عاق َ زؤرتري  قسة بةدواى خؤيدا 

بةرينى لة باوةش طرتبةوو، طيَلةة ثيةاو لةة      ة طيَلة ثياو بوو، دنيايةكى ثانءئةو
و لة توركييةوة عةبدوَلاَل حةسةن زادة ( عةزيز نةسني)نوسينى رؤماننوسى تور  

 ويَنةدبؤوة شةارةزاى هيَلةة تايبةةتء    لةبةر ئةوةى سةىَ جةارم خ  ... وةريريَرِابوو
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كوردييةةة شةةريينةكةى عةبةةدوَلاَل حةسةةةن زادة ثيَضةةةكانى ئةةةو رؤمانةةة بةةووم، 
ئةوةندةى دى ئةو رؤمانةى لةبةر دََن نابوو، ئةوةندةى م  ئاطادارا ئةو رؤمانة 

و ضاو و ضاو ا بة هةموو َيةكدا دةضوو، ماَلةو مالَ دةستاو دةستى دةكردوةكو ب
ة كةونى  دةخويَنرايةوة، طيَلة ثياو وانةية  بوو لةطةلَ ديدى كوردى بةيةكةةوة بة  

تيَرِوانينةى راسةةتةوخؤ و  ( عةةزيز نةسةةني )رؤماننوسةى تةةور   . ىيةان وةدةكةةران 
نيَرةتيلانةى ئيَمةى بؤ ضةمكى طيَ  خستنة بةوارى رةخنةة و ليَوردبوونةةوةوة،    
! دنيايةكى ديكةى نيشان داي ، كة دةكةويَتة دةرةوةى تةطسةريى كلتورييمانةةوة  

 ة دىَ، كةة ئيَمةة كةةمرت عاقة َء    ناية ضةمكى طيَ  لة رؤمانى ناوبراودا بةةو ما 
كةمرت دةستمان بة شتةكان رادةطات، ... ثيَرةيشتووي  لةوةى بريى ليَدةكةينةوة

ئيَمة هةميشة مةبةستمان ئةوة نييةة، كةة دةيَلةيَني، ئةةوةى     ! لةوةى دةمانةوىَ
و طيَرمان دةكات مرؤظ بة خةةيالَء حةةزو   طيَلة ثيا! بةردةوام مةبةستمانة نايَلينَي

دةَليَ، لةة ثشة، ئةةو جيهانةة سةادةو       ناماقوَلييةكانييةوة جوانة، ثيَمان وهةَلة
ثيَمان دةَليَ، مرؤظةى عاقة َ بةة هةةموو     ! شةطاطة، مرؤظى ئاَلؤزي  هةية ثا ء

ماناكانى دةىى، عةق َ خؤ دوورخستنةوة نييةة، لةة سةنورة بةيةكداضةووةكانى     
ىيان طةرِان نيية ... خودىيان، بةَلكو عةق َ دروستكردنى ريَرا ضارةيةكة لةطةلَ 
ىيةةان بةرجةسةةتةكردنى ! بةةة دواى بنةمايةةةكى واقيعةةى، بةةةَلكو دامةزراندنةةة 

 ...ثرنسيبيَكى لة ثيَشيينة نيية، بةَلكو داهيَنانة
لة نيَوان زمانى قوتاخبانة و زمانى ئةدةبى دةريايةة  هةيةة، دةريايةة  لةة     

طشةتى   ة بةة شةيَوةيةكى  بةةََم رةنرة  ... ماناى دياريكراو و ئازاديى بيَكؤتايى
 هةشتاكانى شيعرى كةوردى رةمزييةةتء   و زمانىئاكامى زمانى شيعرى روانرة

بةشةيَكى زؤرى  زمةانى شةيعرى روانرةة    ! شيعرييةت لة يةكيان جيا بكاتةةوة؟ 
تووندوتيذييةةكانى نيَةو شةارى هةةَلررتبوو،      زمانى ئاراسةتةكردنء سياسةةتء  

خةةمى  و شاربووندا، ةمى ئايديؤلؤىياو، زمانيَكة لة خزمانيَكى باركراو و ماندو
ةمةزى ئةةدةبىء رةمةزى    طةياندنى ئاراسةتةى ر  طةورةى روانرة خؤى لة طوت ء
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نى شةيعرى هةشةتاكان   بةََم زما... رةمزى ناسيوناىل ديارى دةكات شارستانىء
يَ،ء بة هي  ناطات، ثةرت و طرِينى ئازادترة، بة هةموو َيةكدا دةضباَلى كراوةتر

ى كؤكردنةوةدا نيية، خةمى طةورةى زمانى هةشتاكانى ئةةدةبى  لة خةم دةبىَء
لةة  ! كوردى هي  نةطوتنة، بؤ ئةوةى زؤرتري  طوت  لة نةطةيشةتندا بورِوىيَنيَة،  

نيَو روانرة و هةشتاكاندا ئاكامى نةخشى زمانى شيعرى هةنديَكيان بة شةيَوةى  
كةةسء  ةدا زمةانى شةيعريى شةيَركؤ بيَ   جياواز سةرسةاممان دةكةات، لةة روانرة    

عةباس  لة هةشتاكاندا زمانى شيعريى... و ئةنوةر حمةمةد جافعةبدوَلاَل ثةشيَو
... عةبةةدوَلاَل هاشةة  سةةةرا  و جةةةَل بةةةرزجنى و دلشةةاد  عةبةةدوَلاَل يوسةةفء
و شةيعرييةتى هةشةتاكان زؤرى لةطةةلَ خؤيةدا هيَنةا، بةةََم       رةمزييةتى روانرة
لةة  ... رةطيةق سةابري   َلمةةتء بة شيَوةى جياواز لةةتيف هة ! كةمى طةورة كرد؟

قوبادى جةىل  نوةر مةسيلىءئة نرة دةبنةوة، حةمة عومةر عومسانءشيعرى روا
قسةةكردمن لةة بةارةى    ! وةزادة بة شيَوةى جياواز لةة شةيعرى هةشةتاكان دةبنةة    

 كةة روانرةة بةتاَلةة لةة شةيعرييةتء      شيعرييةت بةو ماناية نيية، رةمزييةتء
سةيماى زمةانى َديَةى     روانرةة ! و دةنيَة، هةشتاكان بةةبىَ رةمزييةةت هةةنرا   

بةةَلكو  ... و هةشتاكان سيماى جيدانؤطييةةتى تيَةدا بةةدى ناكريَة،    جيَهيَشتووة
مةبةست  ديارتري  خةسَلةتة، بيَرومان ئةو قسةيةم دةيةوىَ لةو ديارةوة ئامةاىة  

طةةر بشةىَ لةة نيَةوان     قسةية  ئة. بة رووة ئيشكالييةكةى ئةو خةسَلةتانة بدات
و هةشتاكاندا بيكةم ئةوةية، كة دةقى داهيَنةرانةة كةؤن نابيَة،،    روانرةشيعرى 

بةو مانايةى كة لة هةةموو خويَندنةوةيةكةدا رووييةةكى ديكةةى خةؤى نيشةان       
دةدات، يان بة مانا باوةكة خؤى زيرَت دةكاتةوة، ئةوةش راستةوخؤ بة خويَنةرةوة 

خويَنةرطةراييةةوة، بةةََم   م  ليَرةدا ناضمة نيَوان تيؤرى دةقرةةرايى و  ... بةندة
هةي  دةقيَكةي    ... بيَرومان هي  دةقيَك بة بىَ خويَنةرى جياواز، بوونى نييةة 

بةو مانايةةش  ! قابيلى خويَندنةوةى جياواز نيية، ئةطةر دةقيَكى ئيبداعى نةبيَ،
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دةمةوىَ بَليَ  دةقى ئيبداعى هةرطيز ناطريىَ، هةميشة وة  قابيلى خويَندنةوةى 
 ...نيَتةوةجياواز دةميَ

روانرة لة طيَرِانةوةدا حوسيَ  عارف قةَلةمرِةوى دةكرد، لةة شةيعردا شةيَركؤ    
ئةةوة طلتوطةؤى نيَةوان     !بيَكةس، دَلنيا بة  ئةةو قسةةية طشةترري ناكةويَتةةوة     

طشترريى بوو ماطةكانى مرؤظى بةرهةم هيَنا، ليَرةش قسةةكامن وة    ريَذةطةرىء
 يَ  حوسيَ  عةارف وة  ضةريِؤكنوسء  ةَلم  د... خويَنةر ماطى م  ديارى دةكات

و ك خويَنةةرى شةارةزاى ئاراسةتة كةرد    وة  شارةزاى هونةرى طيَرِانةةوة كؤمةةَليَ  
بيَرومةان  !! شيَركؤ بيَكةس وة  سةركيَشيَكى شيعريى، شيعرى كوردى داثؤشةى 

و لةة نيَةوان شةيعر   ... خؤياندا هيَنةا هةردووكيان كؤمةَليَك بةخششيان بة دواى 
ئةمحةد  ةمى روانرة لة كاكة مةمى بؤتانىءهةرطيز طيَرِانةوةى سةردطيَرِانةوةدا 

كورت ناكريَتةوة، كؤى ئةو قةيرانانةى كة طيَرِانةوةى روانرةى تةن  ... شاكةىل
كردبوو، بةشيَكى لة ميةانى قةَلةةمى حوسةيَ  عارطةدا هةناسةةى دةدا، دواتةر       

شةةكةوتنى ثيَ رِانةةةوةى روانرةةة، لةةة هةةةنراونانء  هةةةموو بةخششةةةكانى طيَ 
ح عومةرو شيَرزاد حةسةةنء  و سةَانى حمةمةد موكرىء رووف بيَرةردطيَرِانةوةك

... عةبدوَلاَل سةةرا  ة طةريق حةسةنء حةمة كةري  عارفء حةم رووف حةسةنء
بةة بةرِواى مة  قةَلةمكارييةةكانى حوسةيَ  عةارطى روانرةة، لةة         . رةنرى داوة
 ةمةد موكرى و شيَرزاد حةسةةنء ا دابةشى تةوةرةى جياواز دةبيَ،ء حمهةشتاكاند

ةمى وة  ضؤن شيعريى سةرد. حةمة طةريق حةسةن بةشيَكى زؤريان بةردةكةويَ،
 روانرة لة جةمال شارباىيَرىء ئةةنوةر حمةمةةد جةافء جةةَىل مةريزا كةةري ء      

كةورت ناكريَتةةوة، بةةََم قةَلةمكارييةةكانى شةيَركؤ بيَكةةس       ... سةَح شوان
ن ليَدةكةويَتةوة، دةشىَ ئاماىة بةة حةمةة عومةةر    كةمرتي  سةركيَشى شيعرييا

سةكانى طيَرِانةوة دريَةذ  هةنا. عومسان وة  يار و ئةنوةر مةسيلى وة  نةيار بكةم
و رةوتةى  ةركيَشييةكانى شيعر قةولَ دةبنةةوة  و بة رؤمان دةطةن، بةََم سدةبنةوة

 ! جياواز دةنةخشيَن 
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: ةند رايةةَليَك رؤدةنريَة،  رؤمان لةسةر ضةند رةطةزيَك دةضنريَ،، لةسةر ضة  
ضنينى هةةموو ئةوانةةش بةة    ... طيَرِانةوة، طيكر، كاراكتةر، رووداو، شويَنكات

دةمةةوىَ بَلةيَ  شةيعرييةت    ... شيَوةيةكى هونةرى شيعرييةت بةرهةم دةهيَنيَ،
رةطةزيَك نيية لة رةطةزةكان، بةَلكو لة كؤى ضينيندا دةردةكةويَ،، شةيعرييةت  

او رابةرايةتى ناكات، بةَلكو لة ضةؤنروت  و ضةيروتندا خةؤى    رايةَليَكى دياريكر
ئةو قسةيةم كةمرت ثةيوةندى بةة رةخنةة و ليَكؤَلينةةوة و تيةؤرةوة     ! دةدؤزيَتةوة
 ةويَشةوة م  وة  خويَنةرى رؤمانءو لرتر لة خةياَلى خويَنةرةوة نزيكةهةية، زؤ

ى (نةةكردن هةَل)رؤمانى كوردى هةشةتاكان دةمةةوىَ ئامةاىة بةة دةسةتةواىةى      
خويَنةرى كوردى و رؤمانى كوردى بكةةم، هةَلبةتةة هةَلنةةكردن وة  دةرئةةجنام     

بؤ رؤمةانى كةوردى زوو لةة بةري     : كؤمةَليَك ثرسى لةخؤدا هةَلررتووة، بؤ منوونة
دةضةيَتةوة، بةؤ رؤمةةانى كةوردى لةةة يةادةوةرى رؤشةةنبرييى خويَنةةرى كةةوردى      

 ى كوردى لة كويَوة دةستثيَدةكاتءوركلت يَزريَ،، ثةيوةندى رؤمانى كوردىءناثار
انى كوردى لة رووى رووداو ضننيء لة رووى ريتمى لة كوىَ ليَكييا دةبنةوة، رؤم

 !و حيكايةتى كوردييةوة؟نيابينييةوة ضى خستة سةر ئةطسانةو دطيكر
ََمةى  دةتوامن بَليَ  طيَرِانةوةى كوردى لة هةشتاكاندا ثيَناسة ناكريَ،، بؤية وة

بةََم بة ! و ثرسيارى ديكةش تةمومذاوى دةكةويَتةوةئةو ثرسيارانة طوجناوي  بؤ
تةوخؤ برِواى م  ئةوةى هةةتا ئَيسةتا رؤمةانى كةوردى ثيَةوةى دةتليَتةةوة راسة       

كو نارِاسةتةوخؤ ثةيوةنةدى بةة    هيَلةكانةوة نيية، بةَل ثةيوةندى بة ضنينى رايةلَء
و ة رايةَلةةكردنى طيكةر  مانى كوردى لبة راى م  رؤ! و جيهانبينييةوة هةيةطيكر

دياريكردنى جيهانبينى سةركةوتنى بة دةس، نةهيَناوة، ئةةوةش ثةيوةنةدى بةة    
ى رؤماننوسى كةوردى بةرانبةةر   يةكةم، ديد: دوو شيَوة لة طرطتى كاركردن هةية

و خويَنةةر لةة تةويَى ريتمةى خةاوى ضةنينى       و دنيابينى لة طيَرِانةوةدا ونةة طيكر
لةة باشةرتي  حاَلةتةدا دواى خويَندنةةوة، خويَنةةر       رايةَلةكاندا خةو دةيباتةةوة، 
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طيكةر ئاويَتةةى   دووةم، لةة رؤمانةدا هةميشةة    ... دةكةويَتةوة سةر حيكايةةت 
مةعريلةةةى زةخريةكةةراو رابةرايةةةتيان ... و خةةيالَ طيكةرة، بريكردنةةةوةو كلتةةور 

 بة ضةنني دةبيَة،ء رووداو  دةكات، بةََم لة رؤمانى كورديدا رايةَلى طيكر تيَكةلَ 
دييانةةى لةة ريَرةاى    بؤيةة ئةةو رؤمانةة كور   !! كاراكتةةر دةيرريَتةةوة   دةيباتء

ريتمةةى خيَةةراوة خويَنةةةر بةةؤ خؤيةةان رادةكيَشةة ، دةرئةةةجنامى  رووداوى طةةرمء 
بةة كةورتى   ... لة كاراكتةردا بة هي  ناطةات  زؤربةيان لة ضنيندا ثةرت دةبيَ،ء

عةدةمييانةةة  دووةميةةان! يةكةةةميان سةةةلةطييانة بابةةةت ضارةسةةةر دةكةةات  
 .      بةردةبيَتةوة نيَو ضنينةوة

بةََم شيعرى هةشتاكان هةر تةةنها وة  شةيعرييةت و رةمزييةةت ثيَناسةة     
 ناكريَ،، شيعرى هةشتاكان دوو بانرةشةكارى هةبوو، سةةَح شةوان و مةةمحود   

ن، و دووةميان سةر بة ثيَشةرةوايةتى هةشةتاكا  زامدار، يةكةميان سةر بة روانرة
، دووةميان واقيعرةرايى دةكرد ابةترةرايىءب بةرطرى لة هاوسةنرىءيةكةميان 

 كةميان بانرةشةى ديديَكى ئاسؤيىءية... جيهانرةرايى ثةرتبوونء تةمومذيىء
مةعريلةةى شةيعرى    وةميةان بانرةشةةى ديةديَكى شةاقوىلء    رةمزى دةكرد، دو

... نىدةكرد، يةكةميان سةر بة كلتورى نةتةوةيى بوو، دووةميان كلتورى جيهةا 
و دةَلةترةراية، ئةو دوو ديةدة راسةرتِةو و ضةةثرِةوة،    دة مةدلولرةرائةو دوو دي

ئامةةادةيى  ئةطةرضةةى هةنةةدىَ جياوازيشةةيان هةةةبوو، بةةةََم وة  ثيَويسةة،    
دنيابينيةان تيَةدا نةةةبوو، وة     رووبةرووبوونةةوةى طيكةرو مةعريلةةى شةةيعرىء   
ةكانى دنياى تازة نةبوو، وة  ثيَويس، ئاطايان لة تيؤرةى ئةدةبى نوىَ و رةخنةيي

مةعريلةةى شةيعرىء    ثيَويس، نةيانتوانى ثانتاييةكى طوجناو بةؤ تيةؤريزةكردنى  
  لةة ديةدى يةكةةميان    دةتةوامن بَلةيَ  ... كلتورى ئامادة بكةن سيستمى طيكرىء
 ةوة، لة دووةميان جةةَل بةةرزجنىء  جيا دةبن... جةمال غةمبار كةري  دةشتىء
 ...هاش  سةرا 
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 خوَيندنةوةوة بؤ خوَيندنةوةلة 
 

 .ئيَمة لةو كتيَبانةوة فيَر دةبني، كة ليَيان تيَناطةين
 "طؤتة" 

 
خويَندنةوة طةزاية، بؤية دةخويَنينةوة تةاكو طةزايةةكى ديكةةى جيةاواز بةة      

خويَنةةر   لة ية  نةضةوونى دةقء ( وةرطرت )ى لة تيؤر... خؤمان دروس، بكةي 
بةؤ ئةةو   ! قسةةى ليَةدةكريَ،  ( ئاويَتةبوون)انى وة  يةكيَك لة مةرجة بنةرِةتيةك
وودى لةة تويَذينةةوة   سة ( ووللرةان  ئةايزةر  )مةسةلةيةش رةخنةطرى ئةةدةبى  

لةة بةوارى كؤمةََيةتيةدا    : دةروونييةكانةوة وةرطرتووة بةؤ منوونةة   كؤمةََيةتىء
تيَكةَلبوونى دوو كةس ئةو كاتة بةشيَوةيةكى بةهيَز روودةدات، كةة هةةر يةة     

بتوان  ناسنامةى كؤنى يةكرت لةبري بكةن، لة نويَوة يةكرت بناس ، ضةونكة  لةوانة 
لة كاتى لةبريكردنى ناسنامة كؤنةكانيان هةر ية  لةسةر ئةويديكة لةة رِيَرةاى   

ويَنةية  دروس، دةكات، يان تةةئويلى  " ناش،"خويَندنةوةى حةقيقى خؤى يان 
يةةى كةة لةة يةكةةم     تايبةت بةخؤى دةبيَة، و هةةر لةسةةر بنةةماى ئةةو ويَنة     

ناسيينةوة دروس، دةبيَ،، ثةيوةندى نوىَ دادةمةزريَنىَ، دامةزراندنى ثةيوةنةدى  
ثرِكردنةوةى ئةو بؤشةايية، جرةة لةة     نيَوان ئةو دوو كةسة، لةسةر بؤشءنوىَ لة

كى ديكةة نييةة، هةةموو    تةةئوي  شةتيَ   ثشتبةسنت بةة خويَندنةةوةى حةةقيقىء   
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 كى جةوَو و نةوىَ بةة تيَةرِواننيء    ي  رةهةنةديَ و تةئويليَكى نويَى دةقخويَندنةوة
و بريكردنةةوة  وة  دةزانةني هةميشةة تيَةرِوانني    ! بريكردنةوةى خويَنةر دةبةخشيَ،

و ثةرِطريةكةة يةان كؤنةكةة زيَةرت     ثيَشينة، حاَلةتةة جةيَرري   لةسةر تةئويلى كؤنء
و تةةئويلكردنيَكى نةوىَ لةسةةر    يَ،، بةو مانايةةش هةي  خويَندنةةوة   دةضةسثيَن

و تةةئويلكردن لةة دةرةوةى   ة دايك نابيَ،، ضةونكة خويَندنةةوة  ناسنامةى كؤن ل
ئيبداع نيية، بة مانايةكى ديكة خويَندنةةوة و تةةئويلكردن لةسةةر ناسةنامةى     

و لةطةةلَ هةةموو ئةوةشةدا خويَندنةةوة    كؤن، زؤرجار بؤ وةه  دةطؤرِيَة،، بةةََم   
، هةةرطيز خاوةنةداريَتى   تةئويلكردني  وة  كردةيةكى بةةردةوام لةة تيَرةيشةنت   

هاندا، بةو مانايةةش دةشةىَ   ناكريَ،، بةَلكو طؤرميَكة لة طؤرمةكانى بوون لة جي
 ... دوو طؤرِمى هاوثةيوةس، ب " تةئويلكردن" و "وةه "

 نة تةرجةمةةى سةةر بنةةماى جيةاوازىء    بة برِواى م  دةشىَ كؤى ئةو قسةا 
ةرطةرايى دةكةويَتةةوة،  ئةزموونى جياوازيى بكةي ، ئةزموونى جياوازيى سةيَنت 

بةو مانايةش ئةطةر بةردى بناغةى جياوازى لةسةر ئةةزموون دروسة، بكةةي ،    
بةََم ئةطةر بنةةماى جيةاوازى لةسةةر    ...  ئةوة ئةويديكة دةكةويَتة ثةراويَزةوة

لةةة ! بةيةكرةيشةةنت دروسةة، بيَةة،، ئةةةوة بةةة رووداوةوة ثةيوةسةة، دةبةةني     
ةبةسةةتيَ،، ضةةةمكى جيَرريبةةوون بةيةكرةيشةةتنيَك كةةة ثشةة، بةةة ئةةةزموون د

لةةة بةيةكرةيشةةتنيَكدا كةةة لةةة رووداو دةكةويَتةةةوة،  ! رابةرايةةةتيمان دةكةةات
حةقيقةتى رووداوية  دةكةويَتةة نيَةو    ! حةقيقةتى جياوازى رابةرايةتيمان دةكات

هةميشةة لةةة بةيةكرةيشةنت وة  رووداو، خةةؤم لةة ثيَنةةاو    . حةقيقةةتى دنيةةاوة 
ش ثرؤىةيةكى بوونرةرانةية، بونيادنانى دنيايةة لةة   ئةويديكة لةبري دةكةم، ئةوة

... ديديَكةوة كة دوورة لة ثاَلنةرى ساكارانةى مانةوة و بةرىةوةنةدى راسةتةوخؤ  
و ئةةزموون جيةاوازى   رووداو هةميشةة جيةاوازى دةخاتةةوة    بةجمؤرة بونيادنةانى 

 .جيَرري دةكات
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تةةئوي  بكريَة،،    و دةبىَكؤمةَليَك دالة( دةق)ميؤلؤىيادا لة خويَندنةوةى سي
ئةو كاتةش دةق بوونى هةية كة دةخويَنريَتةوة، هي  دةقيَك بىَ بةوونى خويَنةةر   
بوونى نيية، بةةو مانايةةش سةيميؤلؤىيا لةسةةر زجنريةيةةكى بةَى كؤتةايى لةة         

( وةرطر/خويَنةر)لة خويَندنةوةى هريمينؤتيكادا ! دةىي،( دال)بةرهةمهيَنانةوةى 
دا دةدؤزيَتةةوة،  (كةار )ةمهيَنانةةوةى ماناكةانى   لةة بةره ( بوونى خؤى)هؤكارى 

دةبىَ لة كاردا بةدواى دؤزينةوةى ماناكانى بوونى خويَنةردا برةرِيَني، لة ميةانى  
 .خؤى بةجىَ دةهيَنيَ،( بوونى هةنووكةيى)ئةو هؤكارةوة خويَنةر بةهاية  بؤ 

 لة ثةميانراى تةكنيكى هةوليَر وةرطةريام، ئةوسةا وة    0222م  لة ساَلى 
و كتيَبخانةةى طشةتى هةةوليَردا    خؤم لة ئاويَتة بوونى خويَندنةةوة خويَنةر بوونى 

دةبينييةوة، منى خويَنةرى بيَةدةنرى ىوورى خويَندنةةوةى كتيَبخانةةى طشةتى     
هةةةوليَر، خويَنةةةريَك بةةووم لةةة بةةةيانى زووةوة ضةةاوةرِيَى هةةاتنى كارمةنةةدانى  

ئةةدةبى و طيكرييةةكان،    كتيَبخانةم دةكرد، يةكةم كةسى سةةر ليسةتى كتيَبةة   
و بيَةدةنرى،  بة جيَرِة جريِةكانى طةزاى سةاردو تةةنيا   يةكةم كةسى سةر كورسيية

بريكردنةةوة، دنيةاى ضةيَذى     خةيالَء بيَدةنرىءدنياى كتيَبخانةى طشتى، دنياى 
 كتيَبةةة كوردييةةة طيكةةرىء ... ونبةةوون شةةاراوةو مةعريلةةةى نيَةةو كتيَبةةانء  

و نةدةكرد، يان هةر ئةوةنةدة  كتيَب تيَثةرِى دةكرد( ى و ثيَن س)ئةدةبييةكان لة 
تةرجةمةكراو بؤ سةةر زمةانى    ؤ خؤى رادةكيَشا، كتيَبة عةرةبىءتةنيايى منى ب

هةي    ايى كتيَبخانةى طشتى قسان دةكةمءم  لة تةني... عةرةبى بىَ ىمار بوون
ديار نيية، هةي  شةتيَك لةة ضةيَذى نةةبينراو ناخةمةةوة، ئةةوةى دةيريَرِمةةوة         

رسياركردنة لة تاريكى، كتيَبيَكة لةطةلَ خؤم، زمانيَةك، مةسةتيية  لةة هةي      ث
نةابىَ بةىَ    بة تةماشام دةكةاتء شتىَ ناكات، نةبينراوى نيَو بينراوةكان، ئةو كتيَ

لةة  ... دَلى بكةم، زمانيَكة بؤ خؤى ديَتة طؤ، دةمبينىَ بىَ ئةوةى قسان بكةات 
ةوة، بةةرةو تارمةايى، ئةةوةى    دنياى كتيَبخانةى طشتى بةةرةو جيةاوازى بوومة   
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شكسثري وة  تارمايى دةيدويَنىَ، بةةرةو تارمةايى، ئةةوةى طرؤيةد وة  نةسة،      
ويَناى دةكات، بةرةو تارمايى خود ئةوةى بوونرةراكان قسةى ليَدةكةةن، بةةرةو   
تارمايى وة  جؤريَك لة بينراوى حةقيقى، وة  جؤريَةك لةة نةةبينراوى بينةراو،     

و هةموو شتيَكي  نيية، و ويَنة نزيكةى ليَ  نابيَتةوةئةهةستى نةس،، تارمايى 
ويَنةى خؤم كة دةشىَ بة هةةىموونى نةاكؤكى ميَةذووى تةةنيايى، خودئةةظينى      

دةنرةى دةبيةن ، شةةوان     ةرم، وة  تارمةايى تيَكةةَلى دةاء  شؤرَشريَرانة ناوى ب
ا ديَنة خةومن، ثيَ  دةَليَ  باوك، هاتةوة، مني  هيض  لةة دةسة، نايةةت تةةنه    

باوةرِكردن نةبىَ، باوكةكانى م  كؤمةَليَك تارمايى بوون لة نيَو كتيَبان قسةةيان  
بؤ دةكردم، لة تةنيايي  راس، دةبوونةوة، شؤرِشى م  شؤرِشى نيَو كتيَبان بةوو،  
دةزامن ئةوة خؤدانة دةس، طؤضةانى كويَرييةة، خؤدانةة دةسة، نهيَنةى كتيَبةان،       

ناديةارى، كتيَةب،   ! ةسة، نيرةةرانى  خؤدانة دةسة، شةةوى كتيَبةان، خؤدانةة د    
تةنيايى، كؤمةَلىَ رةطةزن لة رةطةزةكانى خؤدانة دةس، خودئةظينى شؤرِشريَرى 

زمان دةسة، بةسةةر هةةموو رةطةزةكانةدا     ... و مةنةلؤط و زمانى رؤشنبرييى
دةطرىَ، دووبارة وة  تارمايى دةردةكةويَتةوة، ئةو قسةكردنة بةرةو قسةكردن لة 

يان سةرةكانةوة ضرؤ دةكات، سةرى هير  كة ماركسى دروس، بارةى رؤحةكان، 
ئةةوة ظاليَرييةة ئامةاىة بةؤ رؤح     ... كرد، سةرى ماركس كة ظاليَرى دروس، كرد

م  دةَليَ  تارماييةةكان هةنةديَيار   ! رؤح تواناى لة دايكبوونةوةى هةية: دةكات
، وة  نةخؤشةةى بةةة دوامانةةةوةن، بةةةرةو كةةوىَ دةضةةني، كةةىَ ثيَشةةمان دةكةةةوىَ

دوور دوور دةرِؤم بةرةو تؤ نايةمةوة، دَلنيةام تارمةايى   ... نةخؤشى، بةرةو مردن
طويَ  بؤ ناطرىَ، تارمايى رؤحى باوكةكامنة، م  نيرةرامن ناطةرِيَمةةوة، هامليَة،   
دةطةِريَتةوة، لة كؤتاييدا ميَةذوو بةؤ خةؤى دةطةِريَتةةوة، رابةردووى رةهةا بةةو        

تىَ ون دةبيَة،، دةبةني يةان نةابني ئةوةيةة      مانايةى كة داهاتووة، لة هةةموو شة  
شكسثري، شكسثري دىَ بؤ ئةوةى لةبةرانبةر تارمايى سويَند خبةوات، بةةََم مة     

كاطكاوة، لة كامؤ و سةارتةرةوة   لة طرؤيدو دايستؤيظسكىء... يشت رؤيشت ، رؤ
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وة، لةة بيةاجىَء   لة مونيف و هةمةنروا و ئةدؤنيس و ئيدوارد سةعيد و رامبةؤ 
هةموو باوكةكامن لة كتيَبخانةةى طشةتى هةةوليَر    ... ئيكؤوة رويَ ءمةمحود دة
مايةوة، هةميشة بري لةوة بكةوة مةحاَلى جيةاواز  ( مةحاَلى جياواز)جيَهيَش،، 

دةبني يان نابني، ئةوة جياوازيية دةتةوانىَ  !... بؤخؤى دةتوانىَ مبيَنيَتةوة، بؤخؤى؟
يرةرانى ويَنةكانى منةى رةنة    ن تةنيايى و مةنةلؤطء! نةمان بررىَدووبارة ويَ

 ...كرد
لةسةةةرةتايى هةشةةتاكان و ئةةةوةى هةةةتا ماوةيةةةكى زؤر درةنةة  خةةووم    

و رؤى لة و رؤى بوو، تيَكدانى سيستمى شةو ثيَوةطرتبوو، تيَكدانى سيستمى شةو
ثيَناو خويَندنةوة، لة ثيَناو مةنةلؤط، نةمدةويسة، لةة ثيَنةاو طرنرةى سيسةت       

يَدةنرى لةطةلَ كتيَب سيستمى ب م  و تةنيايى، م ء! لة دةس، بدةمحةزى خؤم 
و رؤىم دةكةرد ظاليؤم شةومان دروس،  م ء... رؤىم بؤ خؤم دروس، دةكرد وشةو

حةبى خةوت  ضارةسةةر دةكةرد،    ةميشة بىَ تاقةتى خؤم بة ظاليؤمءدادةهيَنا، ه
راستى خؤم لةوةى هةية دةدؤزييةوة، جةواني  هةةر لةوةدايةة، بةؤ ئةةوةى بةة       

وة بةرةو كتيَب هةنراو بنيَ ، كاتى نوستن  بة ئةندازةى نزيةك و دوورى لةة   هيَزة
كتيَب دادةنا، هةميشة دةمويس، زؤرتري  كامت بةؤ خويَندنةةوة بيَة، و ئةةوةى     

جمار لة كةاتى  ماوة بؤ نوسنت، لة ثيَناو دروستكردنى كاتى زيرَت بؤ خويَندنةوة كة
ةطةلَ ماَلةةوةو ثابةنةدى   يشنت لدان خؤى ئامادةى خةوت ء ناخنواردنء خؤشؤردنء

بووم، لة نيَو هاورِيَكامن وة  كةمتةرخةةمىَ ناسةرا بةووم،    ... خيَزانء هاورِيَتىء
... و دةوروبةةر بةووم  كؤمةََيةتى دةستلةمالنيَى دنيةا  كةجمار وة  بوونةوةريَكى

ةرى م  كتيَب بةوو، جةوانرتي    دنياى م  دنياى خويَندنةوة و مةنةلؤط و دةوروب
ورتة ضريؤك  لة نيَو ثاس لة ريَراى نيَوان مالَ و بةازار خويَنةدةوة، مة     و كشيعر

 دةكةرد، هةةموو كةاتيَك  بةؤ خةةيالَء     هةموو شويَنيَك  وة  كتيَبخانة تةماشا 
 ...ليَوردبوونةوة
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ثةميانراى تةكنيكى هةليَرم بة سىَ ساََن تةواو كرد، لة برى دوو سالَ، نةة   
ةوة، (سةوثاى طةةل  )لةبةر ئةوةى نةضوومة ريزى لةبةر ئةوةى دةرنةضووم، بةَلكو 

ضوونة  يَك بة راهيَنانءكة حيزبى بةعس شانازى ثيَوةدةكرد، ئةوسا هةر طيَرخواز
ريَزى سوثاى طةل رازى نةباية، نةياندةهيَش، لة قؤناغيَكةوة بةةرةو قونةاغيَكى   
 دى، لة ثؤليَكةوة بةرةو ثؤليَكى دى هةنراو بنيَ،، وة  ضؤن مة  بةةو هةةموو   
دوودَلى و نيرةرانييةى خؤم هةنةديَك شةيعرم نوسةى، بةةََم نةمهيَشة، ضةاوى       
ئةويديكة تةماشاى بكات، حيزبى بةةعس بةةو شةيَوةية وةطةاى طةةل و وةطةاى       
قوتابيانى تاقى دةكردةوة، مني  بةةو شةيَوةية خةؤم لةة دنيةاى نوسةني تةاقى        

     ََ تى سةةربازى  دةكردةوة، بةو شيَوةية دةبوايةة خويَنكةاران كرنةووش بةؤ دةسةة
بةعس بةرن، م  ساَليَكى خويَندم لة ثةميانرا بووة قوربانى ثابةند نةةبوون، وة   

بةرانبةر بةة بةةعس   ! ضؤن ضةندي  بة ناو شيعرم لة تاريكى ئةبةدى زيندانى كرد
تةنها م  نا، زؤريَك لة خويَندكاران سَلييان لةةو كرنةوش بةردن و ثابةندنةبوونةة     

 تةةةنيا مةة  بةةووم سةة َ لةةة ثيَشةةاندانءشةةيعرةكامن  دةكةةردةوة، بةةةََم بةرانبةةةر
ملنةدانةى نةاوةوةى مة  بةؤ     هيَزى ئةو ياخيبوونء... بكةمةوة باَلوكردنةوةيان

ةوة، بةََم هيَزى ئةو ياخيبوونء ملنةدانةى نةاخى كةوردانء   خودى خؤم دةطةرِيَت
ةشةيَكى زؤرى بةؤ   و بةرثةضدانةوةى هيَزى عةسكةرتارى بةعس بقوتابيانى كورد

و ميدياى ضيا دةطةرِيَتةوة، سةربةرزى ةبرى ثيَشمةرطةء بزاظى نةتةوايةتى كوردز
نوسةةران   زوَََلى هةنةدىَ لةة هونةرمةنةدانء   دةنرى  كوردايةتىء ضيا و هةستى

سةوة هةبوو، وشة هةسةتى يةاخيبوونء مةةيلى    كاريرةرييةكى زؤرى بةسةر بةع
ة بوو دَلى دوىمنةى  طولل دىبوونةوةى دةضاند، وشة و وشة رستيَك ثابةندنةبوونء
 تى، دنياى بةويَرىء رةشبينى و ئاورِدانةوة دةكرد، دنياى كورداية خةَلتانى ترسء

تةا دةهةات دنيةاى ثَيشةمةرطة ثرِتةرو دنيةاى وشةة         دنياى وشةةى كةراوة بةوو،   
 ...و دةوَلةمةندتر دةبووبةرطرةوانرتو ثرِ خةياَليرت
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 بةوو، شةيعرى نةاىلء    كامؤو سةارتةر  سةرةتاى هةشتاكان دنياى م ، دنياى
دنياى هةشتاكانى م  دنياى شيعرييةتى ياخى ! دنياى طرؤيد و شيعرى ثيَشةن 

ا، ريةت ، ويَنةة،   لة هةموو دابونةريتىَ، ياخى لة دةسةََتى باو، دةسةََتى مانة 
 دةسةةةََتى سياسةةىء كؤمةََيةةةتىء  و موزيكةةا،دةسةةةََتى كةةيَ ء قاطيةةة 

دنياى شةيعرى بيَرةةرد، دنيةاى هونةةرى      ...سايكؤلؤجى، دةسةََتى رةوانبيَذى
عريلةةةى شةةيعريىء طةةةزاى مة... ضةةيَذ جةةوانىء هونةةةرى وةشةةاندنى زمةةانء 

ريلاتيَر مةابؤوة، بةشةيَكى    لة بارتء تؤدؤرؤفء... شيعرييةتء زمانى هونةرى
طةورةى رؤشنبرييى سةرةتاى هةشتاكان بؤ كلتورى طرةنسى دةطةرِيَتةوة، هةموو 

عةةرةبى يةان طارسةييةوة دةطةيشة،، دامةزرانةدنى       ئةوةش لة ريَرةاى زمةانى  
لة شةارى بةغةداد كؤمةةَليَك دةرطةاى     " مائموون"دةزطايةكى تةرجةمةى وة  

داشةكاندنى   ََنة كردنةوةى ثيَشانراى كتيَةبء بةسةر كلتورى دنيادا كردةوة، سا
ئةةدةبى  )ظةارى  نرخيان لة َيةةن وةزارةتةى رؤشةنبرييى عةرياق، دةرضةوونى طؤ     

و زةمانة بزاظيَكى طةةورةى رؤشةنبرييى لةطةةلَ خةؤى هيَنةا،      لةو دةور( بيَرانان
... رؤشةنبرييى نةوىَ و رؤىى كوردسةتان، رؤىنامةةى هاوكةارى      طؤظارى بةةيانء 

لةسةرةتاى هةشتاكاندا ثيَشةانراكانى كتيَةب لةة بةةر زؤرى خويَنةةرانى وةةى       
عةرياق  دةهات، لة شارى هةوليَر لقةى ضةاثةمةنييةكانى وةزارةتةى رؤشةنبرييى     

و دادطةاوة، لةة يةةكيَك لةةو     (ئةمحةةد جةةمي   )انبةر كتيَبخانةةى  دةكةوتة بةر
ة ثيَشانرايانة م  زؤر بة تامةزرؤييةوة بة دواى كتيَبةكانى طرؤيددا دةطةةرِام، لة  

بزؤز دةستى بؤ رةطةكانى بةردةمى م  دريَةذ   تةنيش، منةوة كورِيَكى قورمزىء
م  بةويَوة بوو، كةضى وة  ئةوةى ئةةو   كردوو كتيَبيَكى طرؤيدى دةرهيَنا، ضاوى

كورِة كتيَبةكةى خةلقكردبىَ وابوو، وة  ئةوةى ئةو كتيَبة لةة ئامسانةةوة لةطةةلَ    
ؤ دةست  بؤ ئةو شويَنة دريَةذ  دةستلدنى ئةو كةوتبيَتة خوارةوة، مني  راستةوخ

كةةى  و دانةيةك  هةَلررت، كورِةكة ثاش سةةير كردنةى ناوةرِؤكةكةةى كتيَبة   كرد
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و دةروونشيكارييةوة دةسةتى بةة قسةان كةرد، ئةةو      داناوةو لة بارةى طرؤيد خؤى
بوو، هةةر لةةوىَ   ( ريَدار ئةنوةر)كةسةى كة بة ئاسانى دَلى خؤى بؤ م  كردةوة 

شةويَنى ضةةند كتيَبيَكةى     و هةر لةةوىَ رؤيدةوة بووي  بة هاورِيَى يةكرتبة هؤى ط
منةي    وةر بةو دَلةوة دةىىءريَدار ئةن نرخى نيشاندام، هةتا ئيَستاشديكةى بة
... نيرةرانيية، كتيَةب بةوو   ةى خويَنةر لةو ثشيَوىءقازاجنى ئيَم... خؤمشدةويَ،

دنيا هةرضى طرطتارى زيرَت بيَة،، ثشةيَوى زيَةرتة، دنيةاى ئةةدةبى كةوردى بةةو        
ؤ شةان  اوة بةوو، دنيةاى هونةةرى تةشةكليلىء    كةخمويَنيةى خؤيةوة دةرطاكانى كر

ان و ثيَشانراى تةشكليلى خويَنةر و بينةرى خؤية دةقى شانؤ ...دةرطايان كراوةتر
... و سةةبةتة ضةيَذى خؤيةان دةبةخشةى    بةرهةم دةهيَنا، يةارى تةؤثيَ ء باسةكة   
ا كةةراوة بةةوو، تةةةنها بةةؤ ثيَشةةمةرطةو سةةةرةتاى هةشةةتاكان بةسةةةر هةمووانةةد

ى بةة  كوردايةتى نةبيَ،، بةعس ريَراى بة هةمووان دةدا، تةنها ريَرا سياسةتء
ةسةتى بةة هةي  نةطةيشة،،     و رؤشةنبريى د ازادى نةدةدا، بؤية ئةدةبء هونةرئ

نةان  و خةياَلى جوان بة داماوى مايةوة، ئازادى ئازادى، هةةرطيز داهيَ بريكردنةوة
 ...  بويَرييةوة، هةرطيز داهيَنان بىَ ئازاديى ناىى ناكةويَتة دةرةوةى ئازاديىء

اندا ثيَةدةطات، حةةز دةكةةم بَلةيَ      حةز دةكةم بَليَ  زةمةن ئازاديية لة داهيَن
دةسةتى مرؤظةى بةرنةكةةوتووة، زمةانى طةؤران وة       ( طةؤران )هةندىَ شةيعرى  

هامليَة، دةَلةىَ   ! سروش، دةطةشةيَتةوة، لةطةةلَ شةينى ئامسةان بةةرز دةرِوانةىَ      
(Time is out of joint ) ،زةمةن بوونةوةريَكة لة دةرةوةى بةيةكرةيشنت

طؤكةانى خؤيةةوة، يةان زةمةةن ويَرانكةةرة، دنيةاى       يان دةكةويَتة دةرةوةى طلتو
هةموو ئةو بابةتانةى باسى كؤتاييةكانيان دةكةرد لةة زةمةةنى    ! سةرةوىيَر كراوة

خؤياندا ثيَرةيشنت، كؤتايى ميَذوو، كؤتةايى ماركسةييةت، كؤتةايى طةلسةةطة،     
ؤراكى سةةةر خوانةةةكانى زةمةةةنيَك بةةوو خةة... كؤتةةايى مةةرؤظ و دوايةةني مةةرؤظ

ليَكدانةةةوةى جيةةاواز بةةوون،  كؤتاييةةةكان زةمةةةنيان  ء راظةةةكردنءخويَندنةةةوة
بؤخؤيان دروس، كرد، دةشىَ هامليَ، لةو رستةيةدا بةردةواميمان بةري خباتةةوة،   
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زةمةنى هامليَ، وة  داهيَنةان  . ضونكة شكسثري قسة لة زةمةنى ناوةوة دةكات
نيَكةةوة دةضةيَتة نيَةو    زةمةنيَكة بىَ ثضرِان نوىَ دةبيَتةوة، زةمةنيَكة لةة داهيَنا 

 هةةموو شؤرِشةةكانء  ... نيةاد دةنيَة،  ئةويديكةوة، بارستايية  لةة داهيَنةان بو  
، بةةَلكو  هةموو داهيَنانة مرؤييةكان دةيسةمليَن  كة زةمةن بةيةكةوةنوساو نيية

بيَرومةةان بةةةهؤى طيكةةرى ... شؤرِشةةة مةزنةكانةة  زةمةةن زةمةةةنى داهيَنةةانء 
شةةيَوةيةكى جةوهةةةرى لةةة داهيَنانيَكةةةوة بةةةرةو بةيةكةوةنوسةاوةوة نةةاتوانني بة 

داهيَنانيَكى ديكةى جياواز، لة شؤرِشيَكةوة بةرةو شؤرِشةيَكى ديكةةى جيةاواز    
ئةطةر بةردةوامى هامليَة، ثيَةدراوى راسةتةوخؤى ئاطةايى بيَة،،      .. بروازينةوة

بيَرومان ناطات، بؤية شكسثري دة اتةة دةرةوةى بةيةكرةيشةتنةوة، بيَرومةان    
ى داهيَنان لة شارةزايى دةرةكى وةرناطريَ،، ئاطايى داهيَنةان ئاطاييةة بةة    ئاطاي

بؤية تةرجةمةةى ئةةو رسةتةيةى شكسةثري وة  دريةدا لةة كتيَبةى        ! ساتةوةخ،
قسةى ليَدةكات، دةكةويَتة دةرةوةى طلتوطؤكانييةةوة،  ( تارماييةكانى ماركس)

 ...بةو مانايةش زةمةنى هامليَ، زةمةنى ويَرانكردنة
شتاكانى ناوةندى رؤشنبريى عرياقيةدا هةي  يةكشةةمةية  رؤىنامةةى     لة هة

باوةشى بة خويَنةرانةدا نةةدةكرد، هةي     ( خةيرى مةنسور)بىَ شيعرى ( وهورى)
ىمارةيةكى طؤظارى بةيان نةبوو، لة ثؤستةى خويَنةرانيدا طاَلتة بة خويَنةرة تازة 

امةة نةةبوو، يةكةةم    و هةطتةنكات، لة عرياقدا طؤظةارو رؤىنامةة  قةَلةمةكانى نة
...  و طوتارةكانى ستاي  نةةكريَ، ثرِ نةكريَتةوة( سةدام حوسيَ )َثةرِةى بة ويَنة 

مةعريلةى ئةدةبى ثيَكدةهيَنا، بؤية دةَليَ   هةموو ئةوانة سةرضاوةى رؤشنبريىء
، جيَرايةكى شياوى لةة  كة عةزيز طةردى وةريريَرِابوو( ضةشةى ئةدةبى)كتيَبى 

خويَندنةوة ثرِ دةكردةوة، لة ضةشةى ئةدةبييةةوة طيَةر    اداضوونءبريكردنةوةو بةدو
رةاى خويَندنةةوةمان   ضةؤن ريَ  طةشة بة ضةشةى خويَندنةوة بةدةي ء بووي ، ضؤن 

و لة كوىَ لة خؤمةان جيةا دةبينةةوة،    هةَلبذيَري ء لة كوىَ بة خؤمان دةطةينةوة
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ةدةبى بةوو،  ةى ئة ضةشةى ئةدةبى حيكمةتى وةرطيَر نيشان دةدا، بة راستى ضةش
لةةة ... هونةةةرى هةَلبةةذاردنى كةةردي  طيَةةرى هةَلبةةذاردنء ضةةيَذى هةَلبةةذاردنء 

نةى نةاوةوة لةة   هةشتاكانى ناوةنةدى رؤشةنبرييى كةوردى جرةة لةةو سةرضةاوا      
دةستاودةسة، دةكةران،    اَلو كراوةى جؤراوجؤر دةهيَنةرانء ب دةوروبةري  كتيَبء
سةةيد حيسةام الةدي     )و (سةردار سةةعيد سةؤطى  )ة نزيكةكامن يةكيَك لةسةرضاو

وة بةة  و قةََدزيَرؤىهةََتى كوردستانيان لة رانيةبوو، كة كتيَبى ديوى ( بةرزجنى
خويَنةةرانيان   ََى هةوليَر بة دزى بة هاورِىَءو لة ىيَر قةقاضاغ بؤ هةوليَر دةهيَنا

طةةارس هةةةمزة )لةسةرضةةاوة نزيكةةةكامن هةةاورِيَى ثةةةميانرام  ... دةطرؤشةةتنةوة
بةوو، كةة باَلوكراوةكةانى نةاو     ( عةبدولواحيةد ئيةدريس شةةريف   )و( باخةمرةيى

بةرتةسةك  و ى كتيَبى كوردى ئةطةرضى كةةم هيَةز  دنيا... شؤرِشييان ثيَدةطةياندم
طومانةةوة ضةيَذى تايبةةتيان دةبةخشةى،      بوو، بةََم بة هؤى ترسء نيرةةرانىء 

ثيَشمةرطة بةة  هةرطيز ئةو كةمة مةعريلة و ضيَذة زؤرةم بري ناضيَتةوة، كةجماران 
سةةران و خويَنةةران   ضةكةوة لةَيةن هيَزى بةعسةوة دةسرري دةكرا، زؤرجاران نو

بة كتيَبةوة دةبرانة دائريةى ئةمنةوة، ضةة  زؤرى مةاَلى ويَةران     بة هؤى كتيَبء
 0220كرد، هةروةها كتيَبي  كةمى نةكرد، مني  يةكةم شيعرى خؤم سةاَلى  

 ...ى باَلو كردةوةلة رؤىنامةى هاوكار( ثايز)بة ناوى 
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 لقى هةولَير-من و يةكَيتى نوسةرانى كورد
 

لةة نيَةو قسةاندا خةةون بةة       دوورى شارى زاَلمان ثياسة دةكاتءسوكرات لة 
اران، لةطةةلَ قسةان   سوكرات لةة دةرةوةى شةارى زؤرد  ! شاريَكى ديكةوة دةبينىَ

شارى زؤرداران  انءشارى زاَلم! ى ديكةوة دةبينىَخةون بة شاريَك هةنراو دةنىَء
 دةشةىَ زاَلة  شةار بةةرِيَوة ببةاتء      لةو دوو نةخشةيةدا ية  واتايان هةية، بةََم

لةطةلَ هةموو ئةوانةدا دةزامن لة ! زؤردار ئةوة بىَ كة واز لة دةسةََت ناهيَنيَ،؟
خةونبينني يؤتؤثيايةة،  ... ديدة جياوازةكان ى نيَوان كةسةكانء هؤزو طرو ءشةرِ

و كاتة واقيعيية كة دادثةروةرى بوونى هةيةة، راسةتة دادثةةروةرى    خةونبينني ئة
م  ضريِؤكنوس ني ، بةََم هةوَلمدا زاَل  لة نادادثةروةرى ! ضةمكيَكى ئيشكاليية

ويَنا بكةم و زؤردار لة شةرِدا بنةخشيَن ، ضونكة لة ميَذووى دةسةََتى كورديةدا  
تى كوردى لة ىمار نايةةت، بةة   خةونبينني هةميشة كورتى ديَنىَ، نهيَنى دةسةََ

و نادادثةروةرييةة، نهيَنةى   ى دةسةةََتى كةوردى، ميَةذووى شةةرِ    داخةوة ميَةذوو 
 .دةسةََتى كوردى ئةو نهيَنيانةش  كة شةهيدان برديانة ىيَر ط َ
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و ى كؤتةايى هةات، سةاَليَك دواتةر شةار     ئيمثرياليزمى ئةوروث 0221ساَلى 
بةعس هةَلسةانةوة، سةليَمانىء   زؤرى  كةكانى كوردانى باشور دىى زوَل ءشارؤض

كةركو ، لةبةر دةستى بةعس رزطار كةران، ئةازاديى كةوردانى     هةوليَرو دهؤ ء
خةةونيَك بةوو، بةة ئامسانةةوة باَلةةكانى       0220باشور لة دواى راثةرِينى ساَلى 

... ليَكدةدا، بة ئامسانةوة ضاوةكانى دةتروسكايةوة، بة ئامسانةوة، بةة ئامسانةةوة  
امسةان  خؤشى لةة زؤر مةاَلى كةوردان تةا تةاقى ئ      0220ةرِينى ساَلى دواى راث

باوانيَةك بةة رؤَلةةكانيان شةاد بوونةةوة،      ... رؤ رؤ دةضوو، لة هةنديَكيان شةنيء 
هةنديَك بة ئازادى .... ماَلباتىَ دَلى خؤيان بة ئازادبوونى نةتةوةكةيان دةدايةوة

ثراتؤرييةتى رؤمانياوة دةستى طةشانةوة، هةنديَك برِوايان واية كة ئازادى لة ئيم
لةة ئةةوروثا رووخانةدنى دةسةةََتى     ... ثيَكرد، ئةو كاتةى كؤيلةكان ئازاد كران

رةها تاكرةرايى هيَنا ئاراوة، بةََم رووخاندنى زوَل  و زؤرى بةةعس هةسةتكردن   
تاكى كوردى دروس، نةكرد، بة داخةوة  ثرسياريَتى َى دةسةََتى كوردىءبة بةر

دميوكراسةى كةة حيزبةى كةوردى بانرةشةةى بةؤ دةكةرد،         سياسىء عةقاَلنيةتى
ئيَمة لة كتيَبانةوة طيَر بووي  ! خةونيَكى ديكة نةبوو، طةزاكانى ئازادى نةكردةوة

لة دايكبوونى ئازادى بة جياوازى بريكردنةوةى تاكةكانى كؤمةَلراوة بةنةدة، لةة   
بانةةوة طيَةر بةووي     دايكبوونى ئازادى بة ماف و ئيمتيازةوة ثةيوةستة، لةة كتيَ 

بةرثرسةيارى   انى كؤمةَلرا زيرَت هةس، بة مافءئةوة ئازاديية وا دةكات، تاكةك
دةبةىَ   بكةن، مرؤظ بؤ ئةوةى بة دواى خةون و ئاماجنةة تايبةتيةكانيةدا بضةيَ،،   

و هيواكانى بةدى بهيَنيَ،، دةبةىَ ئةازاد بيَة،، دةبةىَ     ئازاد بيَ،، بؤ ئةوةى حةز
بوونى ئازادى دةَلةتى بةرثرسياريَتى لةةخؤدا   ئازاد بيَ،،مرؤظ لة هةَلةكردني  

هةَلررتووة، بة داخةوة دواى زوَلمى بةعسةييان، كتيَةب بةة طريامةان نةكةةوت،      
و كوردى نةةيتوانى سيسةتميَكى جيةاوازو واتايةةكى ديكةةى جيةاواز      دةسةََتى 

ة، دةسةََتى كلتوريَكى جياواز بةرهةم بهيَنيَتةوة، كتيَب كةوتة زبَلدانى ميَذووةو
لةة دواى راثةةرِي    ! كوردى نةيتوانى ثيَويستى ىيانى تاكى كوردى دابةني بكةات  
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مةعريلة  وردى زيرَت دركى بة مةترسى ىيانء نائارامى ىيان كرد، كتيَبءتاكى ك
 .بيَنرط كرا

دواى سيسةةتمى بةعسةةييان، خةونةةةكامنان بةةة ئامسانةةةوة دةتروسةةكايةوة،   
... طر زةوى بةوو، يةةكيَك لةسةةر بةاَلى سةيمر     نوسةرانى كورد قاضيَكيان لةسة
زةوييةةةوة دةبينةةى، دواى زوَلمةةى بةعسةةييان  شةةاعريان خةةةونيان بةةة ئامسةةانء

نى بةالَ كةراوة،   ئامسان دةزانى، كوردا َلراى كوردى خؤى بة خاوةنى زةوىءكؤمة
هيوا كثكراوةكانيان دةبرد، دواى راثةرِي  يةكيَتى نوسةةرانى   دةستيان بؤ خةونء

دواى كؤنررةى شةقاَلوة لةة هةؤَلى    21/2/0220-00لقى هةوليَر لة  -كورد
رييان و دةستةى بةريَوةبردنى لقى هةةوليَ خانةى طشتى لة هةوليَر كؤبوونةوةكتيَب

 ، نوسةةرانى كةورد كةوتنةةخؤ، دةنة ء    و بةبىَ سانسؤرثيَكهيَنا، بةبىَ بةرنامة
طؤظارى ئةةدةبى  َليَك بةرهةمةكانى خؤيان بة هةَلثة خستة روو، لة هةوليَر كؤمة

زؤر خراثةةوة دةرطايةان بةؤ     كؤثى بة ثارةى نوسةرانء بة ديزاينيء كاغةزو ضا ء
خويَندنةوة كردةوة، طؤظارى مةم، قةرةضةوغ، مةةمخور، قةةََ، طؤظةارى      نوسنيء

 ... سةراب، ويَران
ؤية ئةوة ثةرلةمان بوو هيتلةرى مةرطدؤستى بة لوتكةى دةسةََت طةياند، ب

دواى هةَلبةذاردنى ثةرلةةمان   ... ثةرلةمان خؤش بيَ، ان بة هةَلبذاردنءنابىَ دَلم
 كورسىء( 00)وكراتى كوردستان بة سةركةوتنى ثارتى دمي 02/0/0222لة  

دواتةر سةازانيان بةة طيلتةى      كورسةىء ( 02)يشتمانى كوردستان بةة  يةكيَتى ن
ى نةةدا  بةرىةوةندى تايبةتى دةرطةت دةسةََتء. حكومةت دروس، كرا... طيلتى

كؤمةَلراى كوردى بة تةواوى لة خؤى تيَبرات، لة كويَيةة، بةةرةو كةوىَ دةرِوا،    
 سةرةجنام كوردى خاوةن دةسةََتء بةبىَ بةرنامة بةبىَ سانسؤر،! داهاتوو ضيية؟

بةةبىَ بةرنامةة، بةةبىَ سانسةؤر،     ! بةرىةوةندى تايبةتى، ئةازادى لةكةةدار كةرد   
ية، كةوتة طةرِو بة كواليتى باشرتو ثةارةى  و دوو حيزبة براوةميدياى هةر ية  لة
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لة ضيا  ؤيان خستة روو، بةر لة راثةرِي ءو باَلوكراوةكانى خباشرت طؤظارو رؤىنامة
! ميدياى يةكيَتى هيَز و ثانتاييةكى طةورةى هةةبوو هةةروةها دواى راثةةريني    

دواى راثةةةري  ميةةدياى حيزبةةى شةةيوعى خةةةريكبوو دةنرةةى خةةؤى زينةةدوو   
دواى ! و توانايةةى ئةةوانى نةةبوو   بةََم ميةدياى ثةارتى ئةةو هيَةز     ...دةكردةوة

راثةري  يةكةم ضني كة بووة طاَلتةجارِى ىيان، ضينى ناوةند بوو، درومشةى سةةرى   
... قوربانى ىيةانى ليَكةوتةةوة   ة شؤرِ ناكةي ، دنياية  كارةساتءبةرز بؤ مووض

دى قووتةةدا، اوةنةةو دةوَلةمةنةةددا ضةةينى نان هةةةىاردةسةةةََتى كةةوردى لةةة نيَةةو
كان كارةسةاتة  دخوزان لة برى ئةوةى لة قوربانىءبةرىةوةن دةسةََتدارانى حيزبء

ضةىء سةاماندارى وََتء كؤمةةَلراو ضةينى     قاضاخ بثيَضنةوة، بوون بة بازرطانء
كةوردى   حيزبةى ! و بيَدةسةََت، هةةواى ئازادييةان هةَلدةمةذى   سةر بةرز، هةىار

و هةةىارانى ناضةار كةرد، لةة     ضينى سةر بةةرز  (ضينى دةسةََتدارو سامانداران)
طوايةة ئةازاديى   ! ضةة  هةةَلررن   اندا بؤ بذيَوى ىيان ملكةض بكةنءخزمةتى ئةو
 ...ثيَبةخشيون

راظةةكردنيَكى ديكةةى    ةم، هةميشة هةنراو بؤ تيَرةيشةنتء م  ئةوةم كة ه
 خةودى،  رجى دةرةكىء ناوةكى، دوور لة بابةتىءجياواز دةنيَ ، دوور لة هةلومة

لةة دوكانةة جةجناَلةةكانى     بة شيَوةيةكى سادة لةطةةلَ ىيةان دةجوليَمةةوة، دوور   
و خةةون بةة كتيَبانةةوة    خوازان، دةكةومةة نيَةو كتيَبانةةوة   بةرىةوةند سياسةتء

دةبين ، خةونةكامن دةخمةنة دنيايةكى ديكةوة، دوور لة دوكانى زاَلمان، لة شةارى  
 ... هةىاران

خةونبينني يؤتؤثيايةة،  ... ديدة جياوازةكان انءدةزامن لة شةرِى نيَوان كةسةك
 بةرهةم دةهيَنىَ، شةرِ نائةارامىء تاكبوون يؤتؤثياتر، شةرِ هةميشة تووندوتيذى 

بةريم لةة هيَمنةى     ة، لةطةةلَ كتيَبةان هةةنراوم دةنةاء    دةمةارطريى ليَدةكةويَتةةو  
م لةة  بةري  ةكردةوة، لة تواناى خةؤم رادةمةامء  دةكردةوة، بريم لة بةرثرسياريَتى د

انة نةاثيَورىَ،  و داهيَنان بة ية  ثيَوهةرطيزى توانا... ةدةبى دةكردةوةداهيَنانى ئ
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لة داهيَناندا، خود خؤى ... لة ئةويدى طةيشنت قسان زؤر دةبا لة خؤ تيَرةيشنتء
دةشاريَتةوة، بةََم لة بة كار هيَنانى توانادا خود خؤى بةرجةسةتة دةكةات، لةة    

طيكر دةبيَتة شويَنى تيَرِامان، لة بة كار هيَنانى توانادا داهيَناندا بةرهةمهيَنانى 
هيَزى دةربرِي  دةبيَتة شويَنى سةرن ، لة داهيَناندا مةبةس، ئاشكرا نيية، لة بة 
ى كار هيَنانى توانادا مةبةس، ئاشكراية، داهيَنةان خاوةنةدارى ناكريَة،، توانةاي    

بةةثيَى توانةةاى    و ئةةديبانى كةوردى هةةر يةة    نوسةةر ... خاوةنةدارى دةكريَة،  
و ئةةديبانى  جياواز، كارى خؤيةان دةكةرد، نوسةةر   داهيَنانى  دياريكراوى خؤيانء

يةةكيَتى نوسةةرانى كةورد     02/00/0220لة رؤىى ! كوردى خةونيان زؤر بوو
و لةة  ن سةاز كةرد  لقى هةوليَر كؤنلرانسى خؤى لةة هةؤَلى سةةنديكاى كريَكةارا    

 يان بة طيلتى طيلتى يةة  يةةكيَتىء  انهةَلبذاردندا دةستةى بةريَوةبةرى لق كارةك
ية  ثارتى بةو شيَوةية دابةش كرد، سةعدوَلاَل ثةرؤش سةرؤ ، موحسني ئةاوارة  
جيَررى سةرؤ ، عةبدوَلاَل طؤران، سةةََح عومةةر، كةةري  دةشةتى، ئةبوبةةكر      

 .خؤشناو، ئيسماعي  بةرزجنى
 ةران بىَ خةونءبوو، تا دةهات نوسو بيَدةسةََتر دةدةهات كؤمةَلرا هةىار تا

دواى ( ليةنني )خةياَلرت دةبوون، لة برى نان بة هةةواى ئةازاديى دةىيةان، ئةةوةى     
و ئاشةتى ئاراسةتةى   نان ثةيوةنةدى بةة ىيانةةوة هةيةة     شؤرِشى ئؤكتؤبةر طوتى،

نةة   بةََم دواى راثةةرِي  ! سةربةخؤيى تا  ديارى دةكات، نةخشى سةر ديوار بوو
وار، يةكةةميان جامانةةى لةسةةر    ة نةخشى ديو نسةرى ثياوة كةضةَلةكة مايةوة

بةو هةةموو  ! دووةميان خةَلتانى ويَنةى شةهيدان بوو و ريَضكةى خؤى طؤرِىءكرا
بةو هةموو سةكة برسةييةوة ضةؤن بةري لةة      ! ويَنةيةوة ناز بة دةسةََتةوة ناكرىَ؟

ئازادى يا مةرط، يةكيَكة لةة رؤمانةة جوانةةكانى    ! ثياوة كةضةَلةكة بكةينةوة؟
لة برسان كةس ئازادى خؤشنةدةويس،، مةرط نةزيكرتي    ...كازانتزاكى ؤسنيك

دةبينةرا  دةرماخنانة بوو، نان لة قورِطى دةسةََتدا بوو، ئةوةى لة هةموو شويَنىَ 
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نائارامى بوو، مردن بةوو، دنيةاى    دةمارطريىء تووندوتيذىء شةرِ بوو، برسيَتىء
يَنمود كرد، جرةة لةة   كوردى بدةسةََتى كوردى هةموو خةونة جوانةكانى تاكى 

كوشتنى مرؤظ بة بىَ تاوان، كاريَك نةبوو بتةوانى ىيةانى    ضةكهةَلررت ء ريَررىء
بةََم لةطةلَ ئةو هةةموو ضةرمةسةةرى و ماَلويَرانييةة،    ... خؤتى ثيَباش بكةي،
خويَنى شةهيدان خةؤش بةوو، بةؤ     دةسةََتى كوردىء ئازادىءهةندىَ دَلييان بة 
خةةَلكانيَك  ... خويَنةوة دةطوزةرا، بؤ هةنديَك ىيان بة ثاقلةةوة  هةنديَك ىيان بة

باسةى ىانةةوىوارى طوزةرانيةان دةكةةرد، ثيَيانةةدةطوت  هةةواى ئةةازادى هةَلمةةذن،    
نةخؤشيَك دواى ئةوةى دكتؤر دةرمانى بؤ دةنوسىَ، دةَلةىَ دكتةؤر ثةيَ  ثاقلةة     

را، ثاقلة لةة ىيةانى   بياحنؤم يان لة دواى ثاقلة، ثاقلة لة برى نان سىَ ىةمة دةخو
خةَلك نزيكرت بوو نة  ئازادى، ئازاديى لة دواى ثاقلةوة سىَ ىةمة بةؤن دةكةرا،   
ئازاديى لة دواى بيَنرخكردنى ىيانةوة، لة دواى ئةرزش دانةنان بةؤ ئةويديكةةى   
جياواز، ئازاديى دواى راثةرِي  تةواوى طةزاى ىيانى بة بةؤنى بةارووت سةيخناط    

مان لة ئازادى دةكردةوة، لةبةر ىيان لة دةسةََتى كوردى كردبوو، لةبةر ىيان سَل
لةبةةر ىيةان لةبةةر ىيةان     ... بيَزار بووي ، لة دةسةََتى كوردى بىَ هيوا بةووي  

و ةوة، قسةة بةرهةمةكامنان لة طؤظةار و رؤىنامةة و هةطتةنامةةكان بةاَلو دةكةرد     
 بابةةةتى ئةةةدةبى تازةطةةةرى شةةيعريىء  بابةةةتى طةةةرمى رؤى سياسةةةت بةةوو، 

جةرةيانى زةينى  ءيزماركةنتازياى نيَو رؤمانةكانى ط بونيادطةرىء رؤمانى نوىَء
 ... و تاهري ب  جةللون ومان هيسةنى جؤيس، رؤمانةكانى هرينيَو رؤمانةكا

حمةمةد موكرى زؤر حةزى دةكرد لة رؤىنامةةى   0222دواى راثةرِي  ساَلى 
ةن حوكمةةتى هةةريَمى   كار بكةم، ئةةو رؤىنامةيةة لةَية   ( هةريَمى كوردستان)

بةََم م  تةنها هاوكاريةان  كوردستانةوة دةردةضوو و موكرى سةرنوسةرى بوو، ، 
موكرى سةرةتا زؤر تةبا بةووي ، بةةََم دواتةر بةة      بوومء لةوىَ دةمنوسى، م ء
بة ثشترريى مةوكرىء  ... ان تيَكضوونيَوامن( سةطوةرِ)هؤى نوسينيَكمةوة لةسةر 

-سةعيد سؤطى بوومة ئةندامى يةكيَتى نوسةرانى كورددانا  سةعدوَلاَل ثةرؤشء
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هونةةرى   انا سةعيد سةؤطى لةة ثاشةكؤى ئةةدةبء    لقى هةوليَر، لةسةر داواى د
كوردستانى نوَى، كة ئةوسةا بارةطةاى لةة هةةوليَر بةوو و بةة ثشةترريى ئةازاد         

ىيةان وايةة طيةدريكؤ ىيةان     ... جونديانى جيَررى سةرنوسةر، دةست  بة كار كرد
ةوة لةة زؤر رووةوة لةة مةالَ باشةرتو     رةطاى كوردستانى نوىَ بةؤ خويَندنة  با! واية

ى خةؤم بةؤ خويَندنةةوةى ئةةو     طيَنك، م  كاتةةكان  لةبارتر بوو ، هيَم ء رؤنا ء
ن بةؤ  رؤىنامانة تةرخان دةكرد، كة ئةوسا لة دةرةوةى هةريَمى كوردسةتا  كتيَبء

هونةةر   شةكؤى ئةةدةبء  ئةدةبييةكةيان بؤ ثا بةشة راطةياندنى يةكيَتى دةهات ء
وبةرى هةريَ  بةة  رةوانة دةكردن، م  لةوىَ جرة لة ئاطادار بوومن لة ئةدةبى دةور

طيكرييانةش  دةخويَندةوة، كة لة  تايبةتى عةرةبىء طارسى، ئةو كتيَبة ئةدةبىء
بة ثارةيةكى زؤر لة كتيَبخانةكانى ىيَر قةََى  راى سورياوة بة شيَوةى كؤثىءريَ

مة  جرةة لةة كةارى رؤىنامةة هةةر دواى تةةواوكردنى        ... رؤشنتهةوليَر دةيانل
بة شيَوةيةكى طةرمى لة  0224-0226ثةميانراى تةكنيكى هةوليَر لة ساَلى 

دةزطاكانى مريى دامةزرا بووم، بةََم لةبةر بىَ مووضةيى دةباية كاريَك بؤ بذيَوى 
، ئةو كةارة  ىيان ثةيدا بكةم، كاري  تةنها لة حيزبى كوردييةوة دةس، دةكةوت

دةسةََتى كوردى ئابَلوقةى ىيانى دابوو، ئابَلوقةى ئاشتى دابةوو،  ! بؤ بذيَوى بوو
لة رؤىنامةةى كوردسةتانى نةوىَ هةميشةة بيَةدةنرى      ... ئابَلوقةى تاكيَتى دابوو

ةتى دواى دةوام، ىوورى ئةدةب و هونةرم بة تةنيايى خؤم ثرِ دةكردةوة، بةة تايبة  
 ةشاردةوة و دةضوومة دنياى نوسةنيء خؤم لة دنيا د و كتيَبةوةهةميشة بة كاغةز

ؤتةةةوة وزةى شةةيعرى، وزةى بةةة هةةةموو ىيةةامن بةةريم لةةةوة كرد ... خويَندنةةةوة
سةليقةى ئةدةبي  لة دةسةََتى سياسةى بةة دوور برةرم، هةميشةة      مةعريلىء

     ََ تى سياسةى هاوتةا   ثيَموابوو هةر كاتيَةك دةسةةََتى مةةعريلى لةطةةلَ دةسةة
و برِيةار دةكةويَتةةة  دىء تةةاكيَتىء جيةاوازى دةكةويَتةة قةيرانةةةوة  بكريَة،، ئةازا  

، هةةموو بريكردنةوةيةة    راوةدوونانى ئةو طيكرةى لةطةلَ طيكرى سياسى ناكؤكة
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 و بريكردنةةوة طةرِانةة بةة دواى   جنى طيكةر ئاماجنى خؤى هةية، ئامةا  ميكانيزمء
رةنة   نيوةرِؤيةةكى د ... و دةسةتكةوتة حةقيقةدا، سياسةةتي  ئامةاجنى سةود   

ىنامةة،  ثشتيوان جونديانى براى ئازاد جونديانى، ليَثرسراوى بةشةى كةارطيَرِى رؤ  
و تةنيايى منى شَلةقاند، ئةو رؤىة بةشةى كةارطيَرِى   خؤى بة ىوورى ئةدةبدا كرد

طؤرِمى زانيارى بؤ كارمةندانى رؤىنامة ثرِ دةكةردةوة، دواى وةرطرتنةى هةنةدىَ    
حيزبى كرد، ثيَمروت بياَليةمن، ئةو ثرسى زانيارى كةسى، ثرسيارى ئينتمابوونى 

ئةى ضؤن لة رؤىنامةى كوردسةتانى نةوَى كةار دةكةةي،؟ ثيَمرةوت بةة راسةتى        
دواى ... ثرسيارة، م  نازامن، دةتوانى ئةو ثرسيارة لة ئةازاد جونةديانى بكةةي،   

ئةوةى بةجَيى هَيشت ، راسةتةوخؤ بةَى ئةةوةى بةري لةةو مةسةةلةية بكةمةةوة،        
دواى ماوةيةكى كةةم يةةكيَك لةة دةرطةاى داو     ... ياى خويَندنةوةطةرِامة نيَو دن

لةة بةشةى   طةةرمووم ليَكةرد، ئةةو كةسةة بةارزان طةةرة  بةوو، بةارزان طةةرة           
هونةرةوة بوو،  بة تةنيش، ىوورى ئةدةبءو ىوورةكةيان ليَكؤَلينةوة كارى دةكرد

كةردةوة؟  و طةوتى طةؤرمى زانيارية، ثةرِ     ن راستةوخؤ ضووة نيَو بابةتةكةةوة بارزا
طوتى ضي، نوسى؟ منةي  زانةي  مةبةسةتى ضةيية طةومت مة        . ثيَمروت بةَلىَ

... م، ضى بنوس ، طوتى مني  نوسي  بياَليةن، بةََم ضؤن رازى دةبة  (مستقي )
طوتى با بضةينة َى  ... بارزان بة ئاسانى وازى نةهيَنا بضمةوة نيَو تةنيايى خؤم

ة بةشةى منةداََن كةارى دةكةرد،     مولود ئيلاهي  حةسةن، نهؤميَك لةسةرتر لة 
بةارزان طةةرة  دووبةارة    ... مولود ئيلاهي  حةسةن هةميشة خؤشةويس، بةووة 

م نوسيوة، ئيَمة كة بيَاليةن (مستقي )ضووة ناو بابةتةكةوة ئةوي  طوتى مني  
دَلنيايى كردينةوة لةةو بةارةوة لةطةةلَ جونةديانى     ! بني خؤ ناتوانني بنوسني حيزبى

كة ئيَمة بة ثشترريى ئةةوةوة لةة كوردسةتانى نةوىَ كارمةان      ضون! قسان دةكات
و دواتةر  مةان  لةة كوردسةتانى نةوىَ كةارم كةرد      م  نزيكةى حةوت ... دةكرد

بة طةةرمانيَكى مةام جةةَل كؤمةةَليَك كارمةنةدى ئةةو        0220هاوينى ساَلى 
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رؤىنامةية رةوانةى ماَلةوة كرانةةوة، دواى ئةةو برِيةارة هةرضةةند دانةا سةةعيد       
 ...تكاى كرد بؤ رؤىنامة برةرِيَمةوة، بةََم برِيارم هةرطيز نةطةرِانةوة بووسؤطى 

بة سةوود و جةوان و ثةرِ لةة      تانى نوىَ، بؤ م  دنيايةكى نوىَءدنياى كوردس
و نوسةني بةوو، لةة    دنيايةةكى رةنرةاورِةن ء ثةرِ لةة خويَندنةةوة     ووجول بةوو،  

ة، طيَر بووم ضةؤن مامةَلةة   رؤىنامةى كوردستانى نوىَ طيَر بووم طؤشة نوسني ضيي
جيةدى   م  وة  كةسةيَكى هةيَم  و بيَةدةن ء   لةطةلَ ئةويديكةى جياواز بكةم، 

كةجمار دووضارى دةنرةدةنرى بىَ بةرهةم دةبوومةوة، هةميشة حةزمةدةكرد لةة   
هةميشةة ثشةترريي  لةة طيكةرى نةوىَء       ئةزموونى ئةويديكةة سةوود وةرطةرم،   

و بةةوو نوسةةةرةكان بةةة قةةةبارة    ثيَمخةةؤشجةةوانى دةكةةرد، زؤر   داهيَنةةانء
هةَلسوكةوتيانةوة لة نزيكةوة دةبين ، دَل  بة هةنديَكيان زؤر خؤش دةبوو، سةَل   

ؤكنوس دةرطاى جاريَكيان مامؤستا سةَم مةمنى ضريِ... لة هةنديَكيان دةكردةوة
سةعدوَلاَل ثةةرؤش دانيشةتبووي ، ثرسةيارى ضةريؤكةكةى      ئةدةبى كردةوة، م ء
و طةوتى كةا    كةرد ( ليَثرسةراوى بةشةى ئةةدةبى   )ؤش  ثةةر خؤى لةة سةةعدوَلالَ  

سةعدوَلاَل ضريؤكةكةى م  مةدة دةس، ئةو دةم رووتانة، ئةوانة كةى لة ضةريؤ   
دةشىَ زاَلة    ىيان واية طيدريكؤ ىيان واية،... دةزان ، هةر خؤت سةيريَكى بكة

 !زؤردار ئةوة بىَ كة واز لة دةسةََت ناهيَنيَ،؟ شار بةرِيَوة بباتء
دواى ئةوةى شاعريان طوتيان ئةةوة ض دنيايةكةة؟ شةيَوةكاران طوتيةان ئةةوة      

و دةرطاكةةانى وََت كرايةةوة، كرِيةةار ! ويَرانكردنةى خةودة بةةة ئةنةدازةى تةمةةن    
طرؤشيار هاتنة ىوورةوة طوتيان رؤحةكان بانرى تؤ دةكةن، بانرى تواناكةانى تةؤ   

شةةرِى  ثيَكةرد، كؤمةةَليَك   ئاى رؤحة نةطريسةكان، شةرِةكان دةستيان ... دةكةن
بىَ سةروشةويَنكردنى سةةدان طةةن  بةة بةىَ هةؤ،        ية  لة دواى ية ، بزركردنء

رتى لةطةةلَ  ثةا  يةةكيَتىء  ئيسالمى، شةرِى ية  ماَلويَرانى، شةرِى يةكيَتىءدنيا
كردنى ثارتى لةة  كؤََن، دةر ثةكةكة، شةرِى ثارتىء يةكيَتى مالَء مالَ، كؤََنء
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لةخؤ دةرضوونى يةةكيَتى بةة ثاَلثشةتى مةةَ ريشةدارةكانى       وسيَنتةرى هةوليَر
ئيَران، دةركردنةى يةةكيَتى لةة هةةوليَر و سةليَمانى خسةتنة سةةر سةنورى بةة          

 بةستمة بَليَ  بة ثاَلثشتى تانكءمة) 0226ى ئابى 20شيَوةيةكى تةكنيكى لة 
انةة  دَلنيا ب  م  ناو لةسةر شةةرِةكان دانةانيَ ، هةةموو ئةو   (... تؤثى بةعسيان

لةسةر منى كوردى تاقى كراونةتةوة، هةموو ئةوانة بة ناضارى ئةزموونى منةى  
دواى راثةةرِي  دنيةا دنيةاى    ! كوردى ثيَكدةهيَنىَ، ئةوة رةوتى ناونانى ئةزموونة

و سةوز بةوو،  خؤيان بة دوور دةطرت، دنياى زةردشةرِى رةنرةكان بوو، نوسةران 
خةؤ   كارى، دواى شةش سالَ لة تةرسء كاول ى شةش سالَ لة شةرِو ثيَكدادانءدوا

بة دوور طرت ، دواى داطريكردنةى دةسةةََت لةة َيةةن هيَةزى كوردييةةوة بةَى        
جاريَةك   اريَك زاَلة  شةار بةةرِيَوة دةبةاتء    ج: جياوازييةكة ئةوة بوو... جياوازى

 !زؤردار واز لة دةسةََت ناهيَنيَ،؟
و برييةار  ريو نوسةةر ى شاع(مير  دو ئؤنامؤنؤ)ثانيا لة شةرِى ناوخؤيى ئيس

بوو، لة بؤنةيةة  كةة لةة زانكةؤ     ( ساَمنكا)ز سةرؤكى زانكؤى 0211ساَلى 
طوتةةاريَكى لةةة ( ؤطرانكةة)سةةةر بةةة ( ميةةان ئةسةةرتاى)ئةةةجنام درا، جةنةةةرِالَ 

بةذى  )و درومشةى  و كوشةنتء سةةركةوتنةكانى طرانكةؤ وةشةاند    ستايشكردنى شةرِ
كةاتىَ طوتارةكةةى   ... ىانةدن لةَيةن دارودةستةكةى زانكةؤى هيَنةا هة  ( مةرط

و طوتى طةويَ  ليَبةوو دةبةةنريَ     و بوو، ئؤنامؤنؤ هةَلسا سةر شانؤجةنةرِالَ تةوا
و هةاوارى دةكةرد بةذى    دةطريةا ( مةرطدؤسةتانة )يليانة ليَرة بة شيَوةيةكى نكرؤط

م  هةموو ىيامن بؤ ئةوة تةرخان كردووة خةَلكى هةس، بةة قيَزةونةى   ... مةرط
دةبةنريَك دىَ بةة بةاََيى قيَزةونييةةكانى شةةرِ     ... دن بكةنشةرِ و كوشنت و مر

 بيَتةةوةء لة شويَنى خؤى راس، دة ميان ئةسرتاى خؤى ثيَناطرييَ،ء. ..هةَلدةَليَ،
ئؤنةامؤنؤ  ... هاوار دةكات مبرىَ عةق َ، دارودةستةكةشى هاوار دةكةن بذى مردن

و منةي   راى عةقَلةة و دةَليَة، ئيَةرة ثةرسةت   لةسةر طوتارةكةى بةردةوام دةبيَ، 
كاهينيَكى ئةو ثةرسترايةم، دةزامن ئيَوة خاوةن هيَزن، بةََم م  ناتوامن بيَةدةن   
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ا، دةزامن ئيَوةى سةردةكةون، بةََم بؤ ئةوةى مة  بيَةدةن  بكةةن، ثيَويسةتتان     
دةبيَ، كةة نيتانةة    بةوة هةية قةناعةمت ثيَبكةن، بؤ ئةوةش ثيَويستتان بة شتيَك

لة ئيسثانيا نزيكةى سةد سالَ لةمةو ثيَ  ... ماطى خةباتكردنة ئةوي  عةقَلةء
رؤشنبريان بةو شيَوةية دةنريان هةَللِيوة، َى ئيَمةش بة خؤسووتانى سياسةيانة  
دةيانويس، دىى شةرِى ناوخؤ بيَنة دةن ، ضونكة َى ئيَمة نة عةق َ هةية و نة 

 شةنتء راوةدوونةانء  هةةبىَ هيَةزى كو  دروستكردنى قةناعةت باوة، ئةوةى بةاوى  
دواى شةش سالَ خؤ ... بزركردنة، شةرِى ناوخؤى وََتى ئيَمة ىيانى ناشريي  كرد

لقى هةةوليَر، بةةر   -قةبرستانى يةكيَتى نوسةران 0224بة دوور طرت ، لة ئابى 
دةستةى طشةتى لقةى هةةوليَر بةة      20/2/0224شاََوى ثارتى كةوت، رؤىى 

 خؤشةناو جيَرةرى ثاريَزطةارى هةةوليَر     شيَوةيةكى تةكنيكى لة ريَراى مةهةدى 
و كارةكانيان بةو شيَوةية لة نيَوان ثارتيان دابةةش  هةَلبذاردنيان بة ئامان  طةياند

كرد، مهدى خؤشناو سةرؤ ، كةمال غةمبار جيَررى سةرؤ ، ئةنوةر مةسيلى، 
عةةباس عةبةدوَلاَل يوسةةف، ئاسةؤ حةسةةن، دكتةةؤر عةبةدوَلاَل حةةداد، غةةازى       

( تارماييةةكانى مةاركس  )دريدا لة بارةى شكسةثري لةة كتيَبةى    وة  ... حةسةن
زةمةةن بوونةوةريَكةة دةكةويَتةة    : و دةَليَة، قسةيةكى شكسثري دووبارة دةكاتةوة

دةنرنةةدان بةة   و دواى لة دةرةوةى بةيةكرةيشتنةوة. نةوةدةرةوةى بةيةكرةيشت
وريةا   هةةورامان  ى وةرةقةى سثى، م ء هاش  سةرا ءدانان ثرؤسةى هةَلبذاردنء

ى شويَنى هةَلبذاردن بةةرةو  (هؤتيَلى شريي  ثاََس)قاني، بؤ هةناسةدان لة نزيك 
و زانيارييةةكمان لةةو   وا ناكةم كةمسان هي  ضةيَذ سينةماى كريستالَ بووينةوة، برِ

م بةةري كةوتةةةوة، بةةا "زانيةةارى"طيلمةةةى بينيمةةان، وةرطرتبةةىَ، ئيَسةةتا وشةةةى 
ةهيَنينةوة، ضونكة ئيَستا هي  زانيارييةكى زانستةكانى قوتاخبانة بة بري خؤمان ن

دانثيَنراو لةو بارةوة بوونى نيية، بة زانستكردنى زانيارى هةميشة وة  ثاشكؤى 
و سةةوز دووبةارة طةيشةتنةوة يةة ،     زةردو سةوز دةميَنيَتةةوة، زةرد  دةسةََتى
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دووبةةارة دةسةةةََتى حكومةةةتيان دوو لةةةت كةةرد، هةةي  زانسةةتيَك ئةطةةةر لةةة 
 .ى مرؤظايةتي  بيَ،، ناتوانىَ لة ئايديؤلؤجيا كةم بكاتةوةزانستةكان

كردنى هةةموو دةزطاكةان لةة    دواى حةوت سالَ، دواى جاريَكى ديكة دابةشة 
ضاَكى نواندنى يةةكيَتى   يَمانى، دواى حةوت سالَ كاركردنءسل و دهؤ ءهةوليَر

ةوةى لقى هةوليَر بة ثاَلثشتى ثةارتى دميةوكراتى كوردسةتان و كشةان     -نوسةرانى
قاندن، و تؤو تريؤر، دواى دنياية  كارةساتى جةرطلِيةكيَتى نيشتمانى كوردستان
زةمةةةن لةةة دةرةوةى ... كؤمةََيةةةتى اسةةىءسي دواى زةبةةرى زؤرى دةروونةةىء

بةيةكرةيشةةنت و كةةورد لةةةو ثةةةرِى هةلومةرجةةة خراثةكانييدايةةة، لةةةو ثةةةرِى  
 دةورى هةةمان نيَةودىىء  ى كوردى بةة  بةكاربردنى بىَ ىمار، دنياى تةمةن كورت

قبوَلنةكردنى دويَنىَ و بةكاربردنى ئةمرِؤدا دةخوليَتةوة، كوردى نة طوىَ دةطرىَ، 
ات، كوردان لة قةيرانى نة طوىَ بة دووبارةبوونةوة دةدا، نة بة كاربردن، نة ثيَدةط

طيانةََى بةردةوامدا دةىي ، ئةوةى روودةدات، لة كاتى ديةاريكراودا   بةردةوامء
هةموو ئةوانة قسةى سةر شانؤن، قسةن بةرانبةةر شةانؤى جيهةان،    ! ينىَ؟نايرة

شانؤى ميَذوو، شانؤى سياسةت، دنيةاى كةوردى دةكةويَتةة دةرةوةى طلتوطةؤى     
بةرهةمةةدارةوة، هةةةموو شةةتىَ لةةة نيَةةو كةةوردان بةةة ميةةزا ، بةةة شةةثرِزةيى،   

ة، نيرةرانييةوة بةندة، كوردى هةميشة خؤى دةخواتةةوة، ئةةوةى هةيةة ئةوةية    
دنيةةاى كةةوردى تابلؤيةةةكى رةشةةة دةكةويَتةةة دةرةوةى بةيةكرةيشةةتنةوة، مةة  

 ! ئةوجارةش لة دةرةوة هةنراو دةنيَ  و خةون دةبين ، قسةى خؤم خةسار ناكةم
طيكتؤر هؤطؤ دةَلىَ زةمةنيَك تيَثةرِى، دنيا ضؤنة؟ ويَنةةطرى تةابلؤى دنيةاى    

هةميشة ...دةخواتةوة، طةورةمبىَ تةمةن دةَلىَ هةر ضةند بة ساَلدا دةضىَ، خؤى 
كةموكورتيية  لة كاتدا هةية، جةستة هةميشة قابيلى جيَرريبوونة نة  طوت ، 

لقى هةةوليَر لةة    -يةكيَتى نوسةران... بةرىةوةندى تايبةتي  ا شتةكانءهةروةه
و يةةكيَتى  رامان كؤنلرانسى يةازدةمى سةاز كةرد   لة هؤتيَلى هةو 2/2/2110

راسثارد لةو هةَلبذاردنة بكشيَنةوة، جاريَكى ديكة  نيشتمانى ئةندامةكانى خؤى
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 ثارتى دميوكراتى كوردستان دةسةتى بةسةةردا طةرت و سةةعدوَلال ثةةرؤش وة      
اَلء  كاروان عةبدوَل و عةبدولرةمحان طةرهادىءسةرؤ  و ئيسماعي  بةرزجنى جيَرر

و ئةازاد دَلةزار، ئةةو جارةيةان هةةموو ثارتيانةة       كةري  دةشتىء سةَح عومةةر 
م  ناو لة كةسةكان نانيَ ، م  نةاو  ... اروبارى لقى هةوليَريان كةوتةوة دةس،ك

لةسةر ناكؤكييةكان دانانيَ ، هةموو ئةوانة لةسةر منى نوسةر تاقى كراونةتةوة، 
هةموو ئةوانة بة ناضةارى ئةةزموونى مة  ثيَكةدةهيَن ، ئةةوة رةوتةى ناونةانى        

رة، دنيةاى كةوردى تابلؤيةةكى    لقى هةةوليَ -هةَلبذاردنى يةكيَتى نوسةرانى كورد
رةشةةة دةكةويَتةةة دةرةوةى بةيةكرةيشةةتنةوة، ئةةةوةى روودةدات، لةةة كةةاتى    

 ...دياريكراودا نايرةينىَ
لة بارةى دةسةََتةوة دةَليَة،، دادثةةروةرتري  كةةس    ( عةبدولكةري  سروش)

ثةروةرييةكةةى دةكةويَتةة   دةسةََتى بةة دةسةتةوة بيَة،، درةنة  يةان زوو داد     
، بَليَة، دةسةةََت طيةانء    وردة وردة لة دةسة، دةردةضةيَ،، دةيةةويَ    ءلةرزةوة
ميَذوو ئةوة نيشان دةدات، كة هةموو ئةوانةى لةة  ... ميَشك تيَكدةدات عةق َء

بؤية هةةرطيز  ! ناوةسةنرةرى دةسةََتدان، جؤرةكانى طةندةَلى تيَياندا ريشةى دا
رت  تيَةةدا دةسةة، شةةارى زؤرداران وةرةقةةى سةةثى بةةؤ رةخنةةط   شةارى زاَلمةةانء 

و ارى زؤردارانةةى كةةوردى ئةةةمرِؤ زةردشةة ناكةةةويَ،، وةرةقةةةى شةةارى زاَلمةةانء
دةشىَ هةَلةى خويَنةران ئةوة بىَ، كة لة كتيَبانةوة بة دواى حةقيقةتى ... سةوزة

بةََم هةَلةى ! ىيانةوةن، لة ريَراى ىيانةوة بة دواى حةقيقةتى كتيَباندا دةطةرِينَي
 يَةزى ىيانةوةيةة، لةة ئاراسةتةكردنء    دةسبةسةةرداطرتنى ه  ثارتى و يةكيَتى لةة 

هةَلةةى دةسةةةََت  ... دةسةتيَوةردانى ىيانةوةيةة، لةة بيَنرخكردنةةى كتيَبةوةيةة    
ةتاى نابرِيَتةةةةوة، سةةةوودى يةكةةةةم بةةةةر بةرىةوةنةةةدخوازان دةكةةةةوىَ، سةةةةر

... كؤتةايى جوانييةة   -واز لة دةسةََت نةهيَنان دةستبةسةرداطرتنى دةسةََتء
لة بارةطاى لقى هةوليَرى يةكيَتى نوسةرانى كورد لةة َيةةن    20/2/2101لة 
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دواى بةة نةاو هةَلبةذاردن     ى بة يةةكيَتى بةخشةىء  ثارتى ثؤستى جيَررى سةرؤك
كارةكانيان ثارتيانة بةو شيَوةية دابةش كرد، عةبةدولرةمحان طةةرهادى سةةرؤ ،    

ةوزاد رةطعةةت،  موحسني ئاوارة جيَرر، ثريداود مةمخورى، غةةريب ثشةدةرى، نة   
 . مةسعود ثةريَشان، عةباس عةبدوَلاَل يوسف
ى (زةنتيةب )شارى زؤرداران لةطةلَ  انءضريؤكى سوكرات لة دوورى شارى زاَلم

ميَينةةى سةينيك يةان سةةطرةطتار      ديديَكى نوىَ لة بارةى دةسةةََتء خيَزانى، 
ووشةى  خيَزانةى ت  نيشان دةدات، سوكرات لة نيَو ماَلى خؤى لة َيةةن زةنتيبةى  

خةون بة شويَنيَكى ديكةوة دةبينيَ،، لة شارى خؤى لة َيةن  ضةوسانةوة دةبىَء
َى ... خةون بة شةاريَكى ديكةةوة دةبينيَة،    تةوة دووضارى ستةم دةبىَءدةسةََ

كؤمةََيةةتى ئةةو    ان سةطرةطتارى بؤ رةطتارى سياسىءىيذة  ضةمكى سينيزم ي
ضريؤكى سوكرات تةنها بؤ رةخنةةطرت   بةََم م  ... سةردةمة بة كار دةهيَنريَ،

لة دةسةََت بة كار ناهيَن ، بةَلكو بؤ ئةو سةطرةطتارييةش بة كارى دةهيَن  كةة  
ئةطةرضةى  ضةونكة ميةدياى كةوردى    ! لة دةزطاكانى راطةياندنى كورديةدا هةيةة  

شَلةقاندنى طؤمة مةنرةكة دةكات، بةةََم لةة    بانرةشةى ئازادى بريورِاو طؤرِانء
... بةرِواى بةة رةتكردنةةوةى راديكاَنةيةة و نةة ئةلتةةرناتيز هةيةة        ناوةوة نة

و وةََم دروس، كرد، ميَذووييةكى بؤ خةةونبينني  ؤ ثرسيارسوكرات ميَذووييةكى ب
ثرسة لة شارى خؤى و لةة مةاَلى خةؤى بةةجىَ      دانا، بةََم نةيتوانى ئةو خةونء

رةنرةة ثرسةيار   ! سانةوةزاراوةيةكى طشتيية بؤ ضةو( زةنتيب)ئةمرِؤ ... بهيَنيَ،
ئةوة بَى ضؤن سوكرات توانى لةة نيَةو ئةةو هةةموو نائوميَدييةة بةري بكاتةةوة؟        

هيواكةانى سةوكرات   ! سلؤتةردايك ثيَيواية بريكردنةوة ثيَويستى بةة نائوميدييةة  
رةشدةضيَتةوة، نيَودىى نوسني كؤتايى نايةت، سةطرةطتارى ميةدياكاني  حةةزى   

 . خةونبينني دةكوىن
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 و ئازاد سوحبى وةك شاعريمن 

 
وشةيةكى طوجناو نيية، بؤ ثَيناسةكردنى ئةوةى كة ثَيناسة ناكرَيت، 

 "دريدا. "بريكردنةوةيةك نيية، بؤ ئةوةى كة بريى لَيناكرَيتةوة
 

طةرم ) ى هاش  سةرا ء(دوكةلَ)ى عةباس عةبدوَلاَل يوسفء (نيازمةمل )ضؤن 
 ى دلشاد عةبةدوَلاَلء (نى رةنرةكاناسوت)قةسيدةى  ى جةَل بةرزجنىء(نةبوونةوة

 ى كةري  دةشتىء(ةمة سثيةكانى رؤحت) ى حةمة عومةر عومسانء(لة غوربةتا)
وة  شيعر بؤ م  جياوازى خؤيان هةبوو، ناسةينى  ... ى ئةمحةدى مةَ(زةرد )
ي  وة  مرؤظ و وة  شاعري، نة  هةةر تةةنها جيةاوازى، بةةَلكو     (ئازاد سوحبى)

 .دَلكرانةوة بوو
زؤريَك لة نوسةةران هةةر نوسةينةكانيامن     0220واى راثةرينى بةهارى لة د

نةةوزاد ئةمحةةد   )نوسةةرانة  خويَندبؤوة و بة ديداريان شاد نةةببووم، دووان لةةو   
لةة  ( طؤظةارى كةاروان  )بوون، ئةو دوو نوسةةرةم لةة   ( عةتا قةرداغى)و (ئةسوةد

م لة دواى راثةةري   ئيَمةى بة يةكرت ناساند، بةََ( كةري  دةشتى) نزيكةوة بينىء
و ويَنةةر خسةتة كةلكةلةةى بريكردنةةوة    يةكيَك لةو نوسينانةى كة منةى وة  خ 

بةدواداضوون، نوسينيَكى ئازاد سوحبى بوو لة بارةى زمانةةوة، ئةةو نوسةينة لةة     
و بريورِاكةانى  زةمحةتكيَشانى ئةوسةا بةاَلو بةؤوة   حزبى ( ئاََى ئازادى)رؤىنامةى 
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م  ئازادم لة ريَراى ضؤمسةكى و بريورِاكةانى لةة     ...تيَدا دةبينرا( ضؤمسكى)
بارةى زمانةوة ناسى، خؤشةويستي  بؤ ضؤمسةكى منةى خسةتة سةةر خةةياَلى      

كةة ئةةو   )ى رؤىنامةى كوردسةتانى نةوىَ،   (ثاشكؤى ئةدةب و هونةر)ئةوةى لة 
دانةا   لةطةلَ سةعدوَلاَل ثةرؤشء كةري  دةشةتى و هاشة  سةةرا ء    0222ت كا

تةوةرةيةة  بةؤ   ( هونةةردا دةكةرد   ثاشةكؤى ئةةدةبء   طى كةارم لةة  سةعيد سؤ
ئةازاد  )و (ئةةنوةر مةسةيلى  )دارى هةةر يةة  لةة    قسةكردن لةسةر زمان بة بةش

هةاورِيَتى مة  و شةةهيد    .. بةرِيَوةبةةرم ( عةةباس عةبةدوَلاَل يوسةف   )و (سوحبى
نء لة ثيَ  راثةري ، هؤية  بوو لة هؤيةكانى ئاشةنابوو ( سةردار سةعيد سؤطى)

وة  ضؤن جةختكردنى دانا بوو منةى  ... دانا سةعيد سؤطى ةى م ءنزيكبوونةو
خستة سةر ئةوةى كار لة رؤىنامةى كوردستانى نوىَ بكةم، بة هةمان شةيَوة بةة   
هؤى نةوزاد ئةمحةد ئةسوةد كة هاوشارى ئازاد سوحبى بوو، تواني  لةة نزيكةةوة   

 .ئازاد بناس  و طلتوطؤى لةطةَلدا بكةم
ضيَذى طيَرِانةوة ناتوانىَ دَلى م  بكاتةوة، بةََم وة   ئةو سةرةتاية، لة رووى

راستبيَذى هاورِيَيةتى بةشيَك لة دَلتةنريةكامن لةبري دةباتةوة، م  دَلتةنر  ئازاد 
هةوليَر ... طيان، تكاية لة طؤشةكانى بيَدةنري، مةنوسة م  دَل  نةبوو بة بةرد

لةة سةةدامييةكان ئةازاد     ئازاد بوو، بةََم ئةوسةا نةةتوانرابوو شةارى كةةركو     
و سةليَمانى دةهةات ،   نيشتوانى ئةو شارة بةرةو هةوليَربكريَ،، بؤية زؤريَك لة دا
و هاتنى بؤ هةوليَر (كةركو )نى شويَنى لة دايكبوونى ئازادي  دواى بةجيَهيَشت

بؤ بذيَوى ىيانى لة رؤىنامةى ئاََى ئازادى كارى رؤىنامةطةةرى دةكةرد، ئةةوةى    
ئيَمةى تووند كردبوو، ئةوة بوو هةر ية  لة ئيَمة بؤ بةذيَوى رؤىة   زيرَت ثةيوةندى

بة بىَ ئةةوةى ثةيوةسة، بةني، لةة      ى ىيانى دواى راثةري  بة ناضارىءسةختةكان
ئةازاد هةةر    ةََم هيَزى ثةيوةندى نيَوان مة ء ب! رؤىنامةى حزبيدا كارمان دةكرد

ن وزةى ئةو ثةيوةندييةما تةنها بة ناضارى كاركردن نةبوو لة رؤىنامة، هةر تةنها
ة و بةارت وةرنةةدةطرت، بةةَلكو بة    لة ئاَلوطؤرِى كتيَبةكانى طؤكؤو كامؤو سارتةر
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طيكريية قووَلة واى كةرد رؤى بةة رؤى زيَةرت لةة      طشتى ئةو طةزاو بوارة ئةدةبىء
بةة دريَةذايى تةمةةنى     ئازاد يةكيَك بوو لة طريؤدةكةانىء يةكنزيك ببينةوة، كة 
 .مايةوةرؤشنبرييشى هةروا 

م  سؤسيؤلؤط ني  بةََم ثيَمواية هةنديَك خةسَلةت هةية كةة شةار بةسةةر    
دانيشتوانيدا دةيسةثيَنىَ، بة برِواى مة  يةةكيَك لةةو خةسةَلةتانةى كةة شةارى       

و ىَ، خؤنيشةةاندانة بةةة رةنرةةى جيةةاوازكةةةركو  دانيشةةتوانى خةةؤى ثيَدةناسةةيَن
َلى بةوون درووسة، نةةكات،    بيَدةنرى جياواز، يان بؤ ئةوةى ئةو قسةيةم بةةدحا 

باشرتة بَليَ  كاتيَةك بةةر كةركوكييةة  دةكةةوي، هةسةتدةكةي، بريكردنةةوةت       
نقومى ضةند ئاراستةية  دةبيَ،، ئةوةش دةشةىَ راسةتةوخؤ ثةيوةنةدى بةة طةرة      
كلتةةورى شةةارى كةركوكةةةوة هةةةبيَ،، مةة  نةةازامن ئةةةو قسةةةيةم بةةة ضةةةند    

ميشة قسةكردنى م  لةطةلَ ئازاد زياد لة ليَوةردةطرييَ،، بةََم دةمةوىَ بَليَ  هة
ةى رةهةنةديَكى هةةبوو، هةميشةة ئةازاد بةةرةو شةويَنيَكى ديكةةى بريكردنةةو        

اد ئةمحةةد لةة   وة  ضةؤن نةةوز  ! كاتى نةدةناسى دةبردي،، ئامادةيى ئةو شويَ ء
نةةوزاد ئةمحةةد   ... بَليَى، طؤشةى بيَةدةنرى هةَلبةذاردبوو   بةرانبةر كؤمؤنيس،ء

منى كؤمؤنيستى ثيَدةناساندى، بةةََم لةطةةلَ ئةازاد سةةخ، بةوو      جؤرةكانى هيَ
من ئاسان دةزا.. بكةويتة طلتوطؤى ئةدةبييةوة نى ئةو بيَدةنريية تيَثةرِيَني،ءبتوا

نكة لةة وََتةى ئيَمةةدا    كؤمؤنيس، قبول بكةي ، ضةو  نيية ثارادؤكسى هيَمنىء
دةكرد، دةمةةوىَ بَلةيَ    بَليَى بةبىَ يةكرت سةريان بة هي  شويَنىَ نةة  كؤمؤنيس،ء

بةََم مرؤظ كاتيَةك لةطةةلَ   ! هيَمنى كؤمؤنيستانةى نةوزاد رةهةندى زؤرى هةبوو
ئةازاد لةة طلتوطةؤدا    .. ئازاد دةكةوتة طلتوطؤ ئيرت كات نةيدةتوانى تيَرى بكات

رووبةروو دةبؤوة، بةََم نكؤَليكةر نةبوو، رةنرة بةشيَك لة هاورِيَكانى ئازاد ئةو 
بسةمليَن ، خؤشبةختانةش نةوزاد لة ىيانةدا مةاوة، ئةةطينا دةَلةيَ      قسةيةى م  

 ...نةوزادي  طيز كؤتايى نايةت، خؤشةويستى م ءطلتوطؤى م  و ئازاد هةر
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ء زمانء قسةكردن لة بيَهةودةيىء يةاخى بةوونى    عةق َ لة دواى ضؤمسكىء
سةةعيد  و ويَنةى رؤشنبري َى ئيدوارد نى سارتةرئينتمانةبوو كامؤو ئينتمابوونء

لةةة دواى باَلوبوونةةةوةى قةسةةيدةى   ... و تةقينةةةوةى زمةةان َى ئةةةدؤنيس  
ى ئازاد لة طؤظارى كاروانء عاشةقبوونى ئةازادو   (تةكانجوطراطياى ميَرةلة ثةر)

مالَ ثيَكهيَنان، ئيرت ىيانى ئةازاد لةة زؤر رووةوة    ء(سوعاد خان)ئاشنابوونى بة 
م (دؤزةخيةةكان )ةسةيدةى  طؤرِانى بةسةةردا هةات، هةةر لةةو كاتةة بةوو مة  ق       

ى بةةؤ (ثةيكةةةريَك لةةة بةةاران )قةسةةيدةى ( دَوةر قةةةرةداغى)باَلوكةةردةوة، 
لة يةةكيَك لةة    ى كوردستانى نوىَء(ثاشكؤى ئةدةبء هونةر)وكردنةوة ناردة باَل

نةوة، رؤىانيَةك  ىمارةكانى باَلوبؤوة، ئةو رؤىانة بؤ م  رؤىانيَك بوو ثرِ لة خويَند
ثرِ بةوو لةة خؤشةويسةتى     ...ئةدؤنيس ؤو سارتةرو بارتءبوو ثرِ لة نيتشةو كام

ئاطةايى   نةبوون بة درومشبازارِى ئةازاديىء و ثووضرةرايى، ثرِ بوو لة برِوابىَ ثةروا
 ردنةوةى مة  كتيَةب دة ةوارد، كةاتء    بريك درؤزنانة، ئةو رؤىانة هةموو كاتء

 عةشةةق، لةةة بريمةةة لةةة يةةةكيَك لةةة طلتوطةةؤ ةى ئةةازادي  كتيَةةبءبريكردنةةةو
لةةة بةةارةى ( طَلكةنةةد)و ئةةازاد لةةة بةةاخى ةرةتاييةكانى نيَةةوان مةة ء نةةةوزادسةة

خؤشةويسةتى كةةة هةةموو ئةةازادى لةة خةةؤى لوولةدابوو، مةة  رسةةتةيةكى زؤر     
سارتةرييانةم ليَكةةوت كةة طةومت مةرؤظ نةاتوانَى ليَثرسةراويَتى ئةنةداميَك لةة         

بىَ بةرانبةةر   ليَثرسراوئةندامةكانى جةستةى خؤى لة ئةستؤ بررىَ، ضؤن دةكرىَ 
 ..ئوميَد عةشق مةس، بوو، ثرِبوو لة خةونء و كؤمةلَ، بةََم ئازاد بةئةويديكة

ئةازاد  .. .كاتيَك م  مةس، بووم بة طؤكؤ و رؤَن بارت و ثرِبووم لةة طرؤيةد  
دنى ئيَمةةى  ئةوةى هةميشة طلتوطؤكر... و هايدطةرضؤمسكىء ئيدوارد سةعيد
 سةةنورةوة قسةةةكردن بةةوو لةةة مةةةودا و خةةةياَلى بةةىَدةخسةةتة بةةاريَكى ئةةازاد

كردنى زمانء ياخى بةوونى  ئاراستةنة بةرطرةوانةكانى شيعرييةتى زمانء ئازادىء
و خويَنةر، ئةوةى هةميشة ئيَمةى بة بنبةس، دةطةياند كامؤيىء ضةمكى نوسةر
نةدا  ئازاد لةة طلتوطؤكرد ... سياسةتى كوردى كوردىء قسةكردن بوو لة ميدياى
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خةةياَليَكى بةةرطرةوانى هةةبوو، برِوايةةكى      ةكى قةولَء جرة لةةوةى مةعريلةية  
ثتةويشى بة خؤى هةبوو، بةََم ئةةو سةرسةةختييةى ئةازاد هةةرطيز دووضةارى      
وةستانى نةدةكردى، بةةَلكو وزةى بريكردنةةوة و رةهةنةدى جيةاوازى تيَرامةانى      

، دَلكرانةوة بةوو  دن لةطةلَ ئازاد بؤ م  ضيَذى زؤرو ئارامىءثيَدةبةخشى، قسةكر
ضونكة هةميشة ريََزى لةو سنورانة دةطرت، كةة لةة نةاو خؤيةدا دةيدؤزييةةوة،      
مني  بة ئةندازةى كتيَبةكانى كامؤ ثيَموابوو مةرؤظ دةبةىَ يةاخى بيَة،، دةبةىَ      
هزرى خؤى ئازاد بكات، دةبىَ ثا  بيَ،، بةََم لةطةلَ ئةوةشدا دةبىَ سةنورةكانى  

ئازاد مرؤظيَكى ياخى بةوو،  .. يةكرت بةيةكرةيشنت بثاريَزيَ،، سنورةكانى ئازادى
ئةازاد هةميشةة بةة دىى     اخيبووندا جوانرت دةردةكةوت، مة ء بوونى ئازاد لة ي

خةةياَل ، هةةموو شةيعرةكامن     ون قسةمان دةكرد، م  هةموو خةةونء ثةيوةستبو
سةةطةردا   مةانى بةاو و لةة دةرضةوون لةة وََتء     هةموو بوومن لة دةرضوون لةة ز 

جةوانى سةوعاد    ماَلة تازةيةةى كةة بةة ميهرةبةانىء     ةودةبينييةوة، ئازادي  ل
 ...ثيَكيهيَنابوو

ئازاديى هةَلبذاردن َى م  سةنرى خؤى هةية، ئةوسةا و ئيَسةتاش مة  وا    
بريدةكةمةوة، م  وا بريدةكةمةوة لةطةلَ هةموو ئةةو ناشةريينيانةى دةسةةََتى    

ى حزبةى  كوردى بةرانبةر مرؤظةى كةوردى نوانةدى، هةةموو ئةةو بيَنرخكردنانةة      
ئةوسا م  وا بةريم دةكةردةوة لةطةةلَ ئةةوةى     .. كوردى بة بةهاكانى مرؤظ كردى

بةشةيَكى طةةورةى ىيةانى    .. دةمزانى بىَ ماناييةكى طةورة وََت بةرِيَوة دةبات
 بةةََم ... يةةكيَتى دة ةوات   ثةارتىء  0220دواى راثةرِينى بةهارى ( كوردى)

بي،، بةةََم   دة سةر بة هةر ثارتيَكو مرؤظ ئازائةوساو ئيَستاش َى م  ئاسايية
درؤ لةطةلَ مرؤظبوونى خؤى نةكاتء بةةهاكانى مرؤظايةةتىء    بتوانىَ مرؤظ بيَ،ء

ئةازاد بةة دىى ثةيوةسةتبوونى     َلبذاردن نةبةزيَني،، هةميشةة مة ء  هة ئازادىء
ئةدةبى قسةمان دةكرد، وة  ضؤن بةشيَكى زؤرى شةرِةكامنان دةكةوتنة نيَو ئةةو  
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 ذاردن دةكةرد، مة  قسةةم لةة سةادةيىء     زاد بةرطرى لة ئاطايى هةَلبخاَلةوة، ئا
مرؤظبوون دةكرد، ئةوةى طةرن  بةوو َى مة  مةرؤظ درؤ لةطةةَل نةاخى خةؤى        

شةةرِى  ... نةكات، َى ئازاد طرن  ئةوة بوو مرؤظ بة هوشيارييةوة بري بكاتةةوة 
ك قسةةمان لةة   م  و ئازاد بة نيَو كتيَباندا دةرِؤى و لةوىَ كؤتايى دةهات، كاتيَ
و مةعريلة بةة  دةسةََتيَك دةكرد كة هةية، دةسةََتيَك كة نة بةهاى بريكردنةوة

و دواى بوون تيَدةطات، ئازاد لةةو وََتةة  مرؤظ هةند هةَلدةطريَ،ء نة لة سادةيىء
لةةة  20/01/2100جيَهيَشةةتنى هةةةوليَر لةةة سةةليَمانى طريسةةايةوة و لةةة    

م  لة هةوليَر نةةترازام، كةضةى دَلة  لةة     ! دَلى بوو بة بةرد" طؤرِستانى ئاباَلط"
مردنى ئازاد ... سةطةرة وةهمييةكاندا ونكرد، ثزيشكةكاني  نازان  ضيليَهاتووة

سوحبى مردنيَكى رووت نيية، مردنى ئةازاد سةوحبى ثةرؤىةى هةةوَليَك بةوو بةؤ       
داخستنى ئةو درزةى كةوتؤتة نيَوان مرؤظ و ئارةزووة لةبننةهاتووةكانى، مردنةى  

ترسى م  لة مردن نييةة،  .. د سوحبى ئاويَتةبوونى ئارةزووة لةطةلَ ئارةزوودائازا
ترسى م  لة مردن نييةة، مةردن   ! م  لةوةى هاورِيَكامن لة دةس، بدةم، دةترس 

تةعبري لة ئارةزووييةكى هةميشة طةؤرِاو دةكةات، طوزارشة، لةة رةهةنةديَكى      
ةََم نةمرى دةكةويَتة نيَو بة نةمرى دةكات، ئارةزوو دةكةويَتة نيَو ئارةزووةوة، ب

لة  ة مرؤظ و لةوَى بوونى ئةبسرتا ءبابةت بوونةوة، ئةو رةهةندة نةمرةى كة ل
ىيانى بايؤلؤجيدا دةميَنيَتةوة، ئةو رةهةندة طرؤيد ناوى ناوة زيةادة ىيةان، بةةو    
مانايةش تيَرةيشنت لة مردن، تيَرةيشنت نيية لة َبراويَكى ساناى بوونى مةرؤظ،  

ة ىيانى مرؤظ هةر تةنها ىيانيَكى رووت نيية، بةَلكو مرؤظ ثيَيةكى لةسةةر  ضونك
ئةةوة زيةادةى ىيانةة َى طرؤيةد دةبيَتةة      ! ثامشاوة، يان ئةو زيادةيةةى ىياندايةة  

ئةوة ئةو زيادةيةيةة، كةة بةة دواى تيَربوونةوةيةة، بةة دواى      ... ثاَلنةرى مةرط
وة، مةرؤظ لةةرووى بايؤلؤجييةةوة    ثرِكردنةوةى ئةو بؤشايةية، كة دةكةويَتة بوونة

دةمريَ،، بةََم وة  بابةت، ئةو ثامشاوةيةة، ئةةو بؤشةايية، ئةةو زيادةيةة هةةر       
 .و ضيَذى ليَوةربررىَارة دةشىَ ئةويديكة ثرِى بكاتةوةدةميَنىَ و ئةوج
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 طؤظارى سةراب
 سةراب 

 

 .ناتوانني هةرطيز لة زمانيَك زيَرت بة كار بهيَنني
 "دريدا"

 .هةر تةنها زمانيَك بة كار بهيَنني ناتوانني
 "عةبد ئةلكةبري ئةخلةتيبى"

 
ئيَمة كؤمةَليَك هةاورِيَى نوسةةر، لةة دواى ئةةوةى لةة رووى باَلوكردنةةوةى       
بةرهةمةكامنان دووضارى جؤريَةك لةة نائوميَةدى بةووي ، دواى ئةةوةى ثانتةايى       

اوازى جية  ةطوت ء بيَنرخكةردن، طريةاى طةوت ء   ميدياى كوردى جرة لة هةي  نة  
 كارخوازىء درومشبازارِى ئةازادىء ئةويديكةة شةكاندنء   نةدةكةوت، جرة لة روو

بةة بريكردنةةوةى جيةدىء راظةةكردنء رةخنةةوة      ثياهةَلدانى بىَ بنةةما، كةارى   
دانا سةعيد سةؤطى و ئةازاد سةوحبى بريمةان لةة دةركردنةى        ئيرت م ء... نةبوو

سةىَ قؤَليةدا بريؤكةةى     طؤظاريَكى ئةدةبى كردةوة، لة ضةةند بةيةكرةيشةتنيَكى  
مان هيَناية ئاراوة، دواتري  بة ثيَشنياركردنى نةوزاد ئةمحةةد  (سةراب)طؤظارى 

 .و ثرؤىةى ئةدةبيمانة، سةراب بووة جيَراى بريكردنةوةئةسوةد لة َيةن ئازادةو
ةيشةةتنى ئيَمةةة بةةؤ بةةارودؤخى سياسةةىء لةةة رووى تيَر" سةةةراب"وشةةةى 
و دةهاتةوة، لةة رووى شيعرييشةةوة سةةراب    ئابورى كوردى طوجنا كؤمةََيةتىء
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شيعرييةتى زؤرى هةَلررتووة، لة رووى ويَنةى نوسينةوة جوانى تايبةت بة خةؤى  
 ا سةعيد سةؤطى شةيعرييةتء  دان م  َيةنررى ويَنةى جوانى بوومء ...دةنويَنىَ

ئةةو ناونيشةانة لةة دووةمةني     ! ئازاد سوحبى بةدواداضوونى ثيَضاوثيَضةى سةةراب  
دانةا سةةعيد   هةةوليَر،   -ى شةقامى باتةا (ئوم كلسوم)ن لة طازينؤى دانيشتنما

و دواى ضةند رؤىيَك قسة سؤطى هيَناية ثيَشةوةو م ء سوحبى دواى بريليَكردنةوة
و ويَنةى نوسينةوة هةةر يةة  وة  ثاَلةةوانى    مانا و زاراوةلةسةر كردن لة رووى 

خؤمان لةة وشةةى   و راظةيةكمان بؤ نيشانة -هةرمان هيسة-ى "دميان"ى رؤمان
 ى لةسةر زؤر شة، لةة بةارةى مةعريلةةو زمةانء     سةراب دؤزييةوة، لةبةر ئةوة

نوسينةوة لةطةلَ يةكرت دةهاتينةوة، بؤيةة كةةجمار دةكةوتينةة بةدحاَليبوونةةوة،     
كى ديكة و رةهةنةديَكى ديكةةى   هةنديَك لةو بةدحاَليبوونانةش بةرةو راظةكردنيَ

سيَيةم دانيشنت بة بةشةدارى نةةوزاد ئةمحةةد     لة. و بريكردنةوةى دةكردينةوةمانا
ئةسوةد ئةةو ثرؤىةيةة تةةواو طةَََلةة بةوو، لةة سةيَيةم دانيشةنت قسةةمان لةة           

ئيَمة يةةكرتمان  ... ردميكانيزمى كاركردن و دةستةى نوسةران و تةمويلكردن ك
و تواناى يةكرتمان هةَلسةنراندبوو و شانازميان بةو نوسةينانة دةكةرد،   خويَندبؤوة

و ريلةةة و بريكردنةةوةى ضوارضةةيَوةدارو زمةانى بةةاو  دةكةوتنةة دةرةوةى مةع كةة  
سنوردارةوة، بؤية بريمان لةةوة نةةدةكردةوة وة  طؤظارةكةانى ديكةةى كةوردى      

بةرِيَوةبةرى نوسني بة سةر يةكةوة دابنيَ ،  وسةرو سكرتيَرى نوسنيءثلةكانى سةرن
رري ، دةبايةة يةةكيَك لةةو    بةََم بؤ ئةوةى مؤَلةت لة وةزارةتى رؤشنبرييى وةرب

ناونيشانانةمان هةباية، هةر ية  لة دانا و ئازاد منيةان وة  سةكرتيَرى نوسةني    
هةَلبذارد، بةََم م  ئةو كارةم وة  ئةركيَكى قورِس دةهاتة بةر ضاو، بؤية قبوَل  
نةكرد و لةطةلَ ئةوةدا بةووم نةاوى هةةموومان وة  دةسةتةى نوسةةران لةسةةر       

،، دواجاري  لةبةر ئةوةى وةزارةتى رؤشةنبرييى رازى نةةبوون   طؤظارةكة بنوسريَ
مؤَلةمتان ثيَبدةن، ئيرت بةبىَ مؤَلةت، طؤظارى سةراب لةة هةةوليَر بةة هاوكةارى     

و ئةازاد   دةرضةوو، مة ء دانةا   ( نةةهرؤ سةةعيد سةؤطى   ) ماددى خاوةنى ئيمتياز
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طؤظةارى   و دَوةر ناومان وة  دةستةى نوسةران كةوتة ناو يةكةم ىمةارةى نةوزاد
 .سةرابةوة

ىيان ئةزموونة، ئةزموون لة ثةيوةنديدا دروس، دةبيَ،، ىيان ثةيوةنديكردنة 
بة هةموو شتيَك و هةموو كةسيَك، مرؤظ بىَ ثةيوةندى بوونى نيية، بةؤ ئةةوةى   
مرؤظ لة خؤى برات، دةبىَ لة ثةيوةندى برات، ثةيوةندى ئةو ئاويَنةية كة مرؤظ 

كةواتة طرطتى مرؤظ لة هوشيارييداية، ئايا مةرؤظ ضةؤن   ... خؤى تيَدا دةبينيَتةوة
ةمةزريَنىَ، ضؤن لةطةلَ ئارةزو و رووبةرِووى شتةكان دةبيَتةوة؟ ضؤن ثةيوةندى داد

... و خةياَلةكان ديَتةوة؟ ضؤن ئاطاى لة ثةيوةندييةكان دةبيَ،؟ ئةةوة ىيانةة  ويَنة
مرؤظةى بةة   ... زووةىيان ئةزموونة، ىيان بىَ ثةيوةندى بوونى نيية، مةرؤظ ئةارة  

و دووركةوتنةةوة لةة ئةازار،    ةرانة، نيرةرانة سةبارةت بة ضةيَذ توانا، مرؤظى نير
كريشةنا  )مرؤظى بة توانا مرؤظى هوشيارة، يةكيَك لة بنةماكانى هوشيارى وة  

حوكمةةدان هةميشةةة لةةة طةةامكردن دوورمةةان ! دةَليَةة، حةةوك  نةدانةةة( مةةؤرتى
و هةَلةوة نيية، بةَلكو ئاطاداربوونة لةة  دةخاتةوة، هوشيارى ثةيوةندى بة راس، 

هةستى نيَرةةتيلى خؤمةان، ئاطاداربوونةة لةة خةود، لةة ئارةزووةكامنةان، بةَى         
ئارةزووى مرؤظ سةنورى ديةار نييةة، ئةةوةى     ... هةَلبذاردن و بىَ راستى و هةَلة

كاتيَك ! طرنرة هوشيارى بىَ هةَلبذاردنة، ضونكة هةَلبذاردن دةبيَتة هؤى ناكؤكى
دةَلىَ ضيبكةم ضينةكةم، ئةوة دووضارى شيَواوى بووة، ئةطةر مرؤظ تووشةى   مرؤظ

ى شيَواوى نةبيَ،، ئةوة هةَلبذاردن بوونى نييةة، ئةطةةر مةرؤظ دووضةارى هةسةت     
وونى نييةة، ئةةو   ضينةكات، ئةوة هةَلبةذاردن بة   ثةريَشانى نةبيَ،، كة ضيبكاتء

وىَ منوونةية ، ويَنةية  و ضةمكى هةَلبذاردن نيية، لة هةر كقسةية دىى سارتةر
و منوونةكانى ثيَشرت ؤ ئةوةى خؤت بي،، ثيَويستة ويَنةهةبيَ، هةَلبذاردن هةية، ب

نةكةيتة ئاويَنةمنا، بؤ ئةوةى خؤت بي،، دةبىَ بة كردةى كةشةلكردن هةَلسةي،،   
ت بؤ ئةوةى خةؤ ! ثيَويستة هةنراو بةرةو ناديار بهاويَذي،، دةبىَ خؤت بدؤزيتةوة
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و شتةكان هةبيَ،، ئةةو قسةةية لةطةةلَ ويسةتى     تيَرةيشتن، بؤ دنيابي،، دةبىَ 
سارتةر ديَتةوة، ئةو قسةية طةيشتنة بة جةوهةر و حوكمنةدان و خؤنةبةسةتنةوة  

ثيَويسةتة  !  ويَنا دةكةات بة تيَرِوانينى ثيَشرتةوة، ضةمكى ئيثؤكييةتى هؤسرةىل
هةي  كاتيَةك لةة     وهةَلبذاردن هؤى ناكؤكييةة ... بي، دةوروبةر حاَلى لة خؤتء

ناكؤكيدا طامكردن بوونى نيية، هي  كاتيَك لة ناكؤكيدا حاَليبوون لةوةى هةيةة  
مرؤظى سادة ئةوةية كة هةية، بىَ ئةوةى حةوك  بةدات، مرؤظةى    ... بوونى نيية

سادة بةرةو خؤى دةرِوات، خؤى بة تيَرِوانينى ثيَشرت نابةستيَتةوة، مرؤظى سةادة  
نةةهاتووة،   دنيايةكةةوة ة تاريكى دةكات، لةة هةي    مرؤظى داهيَنةرة، ثرسيار ل

طرطتى مةرؤظ  ! رةوانة نةكراوة، ئةوةية كة هةية دنيايةكةوةمرؤظى سادة لة هي  
بة طشتى ئةوةية كة ناتوانىَ بىَ نياز بيَ،، بة طشتى طرطتةى مةرؤظ ئةوةيةة كةة     

تةاريكى   ناتوانىَ بىَ مةبةس، جبوليَتةوة، هةنراو بةرةو ناديار ناويَ،، ثرسيار لة
مةةرؤظ هةميشةةة بةةة دواى طرطتةوةيةةة، هةميشةةة دةيةةةويَ، بةةة    ... ناكةةات
و ئامةاجنى ديةاريكراوى   كةوة ثةيوةس، بيَ،، هةميشةة ويَنةةو منوونةة   مةبةستيَ

ميشة دةيةويَ، هةية، هةميشة دةيةويَ، ئةوة بيَ، كة كؤمةلَ داواى دةكات، هة
طرط، هةميشة تازةية، بةََم ... ضيَذ رووبةرِووى طرط، بيَتةوة بة طويَرةى ئازارء

ئةو جيهانةى كة هةية، ضيدى ئةةو جيهانةة نييةة كةة هةةبووة، زةمةةن بةةرةو        
ؤظ هةميشةة لةطةةلَ طرطة،    ثيَشةوةية، كةضى وةََمى مرؤظ هةميشة كؤنة، مةر 

راسةتى َى مةرؤظ ديةاريكراو و    ! و منوونةيةكى بةسةرضوو دةجوليَتةةوة وة  ويَنة
! ى لة ريَراى ليَكدانةوةى زةينةوة ديةارى دةكريَة،؟  ناسراوة، مرؤظ ثيَيواية راست

بةََم راستى شتيَك نيية، كة لة ريَرةاى طيكةرةوة ديةارى بكريَة،، لةة ريَرةاى       
عةقَلةةةوة بناسةةريَتةوة، ضةةونكة عةةةق َ بةرهةةةمى ناسةةراوةكانة، بةرهةةةمى    

ريَكخسةةتنةوةى  ييةةة، عةةةق َ بةرهةةةمى ثيَداضةةوونةوةو تةتةَلةةةكردنء  يادةوةر
عةق َ تةنها رووييةكى ديارى راستى ناس دةكات، عةق َ و بريكردنةوة  رابردووة،

راستى كةشف ناكةن، كةشلكردن هةنراونانة بةرةو ناديارى، بةةرةو نةناسةراوى،   
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مرؤظ دةبىَ بويَر بيَ،، مرؤظ دةبىَ داهيَنةر بيَ،، مرؤظى سادة، ... بةرةو تاريكى
ونةوةى رابةةردوو و جةوهةةةرى مرؤظةةى داهيَنةةةر، لةةة يةككاتةةدا بةسةرداضةةو   

 .دةستثيَكيَكة بؤ سةرةتاييةكى نوىَ
لةسةةر ثةيوةندييةةكى   لة دةستثيَكى كؤبوونةكانى طؤظارى سةةراب جةةخ،   

 خنةةةو سةةةرابء ضةةييةتىء سةةةرابء ئةةارةزوو و سةةةرابءرة ثتةةةوى سةةةرابء
دةكرايةوة، بةؤ ئةةوةش هةميشةة    ... تيَثةراندنى سنورةكان، سةراب و خويَنةران

طةزايةةكى جيةاواز    كى ديكةى جياواز بني، بريكردنةوةو خةيالَءدةمانويس، ضاويَ
مة  هةميشةة جةةخت  لةة     ... بني لةوةى لة نيَو ميدياى حيزبى ثيةادة دةكةرىَ  

رةخنةةى   امىء ضييةتىء جيدييةت دةكردةوةو حةزم لةة كةارى نيوةضة َء   بةردةو
نيوةضَ ، نوسينى نيوةضةَ  نةةبوو، بةريم لةة طةيشةنت و سةةراب لةة يةككاتةدا         

يةكيَك لةو مةسةَنةى كة زؤرتري  قسةةى لةة طؤظةارى سةةراب بةة      ! دةكردةوة
نةةرو ئاسةتى   خويَ نءرةهةنةدةكانى زمةا     و نةطوتنةوة لةسةر دةكرا زمانءطوت

دةق بةوو، جرةة لةة    ئةةنتى   خويَندنةوة، جوانىء ئاستةكانى جوانى بةوو، دةقء 
سةرابى بةةرِيَوة  ة و مةعريلةى سةردةم، قسةية  كة هةميشبريورِاى جياوازو تيَز
طةزاكانى شيعرييةت بوو، بة قسةى هايدطةر هي  شةتيَك لةة    دةبرد شيعرييةتء

و  طةنرةشةى زؤر لةة  ، هي  دةقيَك بة بىَ خويَندنةوةدةرةوةى شيعر بوونى نيية
رؤىيَك لة رؤىان خاوةنى ئيمتياز خؤى نةخستة نيَةو  ... سةرابدا باَلو نةدةكرايةوة

! نةةوة و بوونيَكى شيعريى كةؤى دةكردي سةرابى خويَندنةوةانةوة، ئيَمةى كارةكامن
 و دانيشةةتنمان بةةؤ خؤئامةةادةكردن بةةؤ ىمةةارةىدواى دةرضةوونى يةكةةةم ىمةةارة 

و هيَزى مةاددى ديكةة دةكةردةوة بةؤ ئةةوةى      داهاتوو، قسةمان لة تواناى ديكة
 يكةة، رةهةنةدة جياوازةكةانى ئةةدةبء    سةراب دةوَلةمةند بكةي ، نوسةةرانى د 

 ةر، رةوانةى زمةانى ئةازاد بةةرزجنىء    زمانزانى حمسني ئةمحةد عومة .. .مةعريلة
نةةكانى ئةازاد   بريكردنةةوة مؤديَر  ونة رةخنةييةكانى عةتا قةةرةداغىء بةدواداضو
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و شارةزاى ديةارى ثانتةايى ئةةدةبى كةوردى بةوون، طؤظةارى       حةمة تواناو بةهرة
تر خةؤى لةة   و جيةاواز تنةناوةوةى ئةوان زؤرتةر طةشةايةوةو جةوانرت   سةراب بة ها

 لةةة كةةاتى ثةيوةنةةديكردنء ... ان كةةردةوة بةةؤ خويَنةةةرانى منايةة (ىمةةارة دوو)
بة رازيبوونى هةر ية  لةو توانايانةةى   سةرانى سةرابءثيَشنياركردن دةستةى نو

 طرةوانرت و سنورى سةراب كراوةترءدةرةوةى سةراب، توانيمان بازنةى سةراب بةر
ني، هةر ية  لةو توانايانة بةة دَليَكةى   ئاستى زمانى سةراب جياوازتر بونياد بنيَ

او بةة  و جيدييةتةةوة بةشةدارى خؤيةان ثيَشةاند    كراوةو ليَبوردةيى لةة رادةبةةدةر  
 ان بؤ كاركردن لة ثةرؤىةى ئةةدةبىء  كاتى تايبةتيي حةزةوة بةرةو سةراب هات ء

طؤظةارى سةةراب لةة ىمةارة يةكةةوة تةوانى       ... طيكرى سةةراب تةةرخان كةرد   
روسة، بكةات،   و كراوة لةطةةلَ خويَنةةرانى د  بىء طرة رةهةندةيوةندييةكى ئةدةث

َلةمةة  و شيعرييةتةوة دةرطاكةانى خةؤى بةؤ قة   ثرؤىةى سةراب بة تيَزو مةعريلة
نوسةةرانى  رةخنةةى ئةةدةبى كةوردى كةردةوة،      جيدييةكانى ثانتةايى ئةةدةبء  

ن، نوسةةرانى بةة رؤحةى    هيَمنةى بةوو   خوازيارى جيهةانى ثرسةيارو مةعريلةةء   
ميهرةبانى كاريان دةكرد، بىَ ئةوةى هةسةتى دةسةةََت داطرييةان     ءلةخؤبردووى

و ئاراستةية  لة نوسةينةكانيان ديةار نةةبوو،    ي  ئاََبكات، نوسةرانى سةراب ه
 ...سةراب سةرابى دةضووةوة

و و يةكسةانى شةتيَكى لةةخؤى بةاََتر    كاتيَك مرؤظ دةيةةوىَ خةؤى هاوشةيَوة   
منوونةةكانى حيةزب، وََت، رةطةةز،    طةورةتر بكات، مرؤظ كة خؤى هاوشةيَوةى  

بؤيةة  َوازة،  تالَءكرد، ئةو مرؤظةة لةة دةروونةى خةؤى بةة     ... مةزهةب، خودا
هاوشيَوة بكات، ئةةو   دةيةويَ، خؤى لةطةلَ منوونةو شتى باََو طةورةدا يةكسانء

نةاوى  ( كريشنا مؤرتى)و طةورةتر هاوشيَوةبوونء يةكسان بوونة لةطةلَ شتى باََ
طريو تةةريكخوازو  ئةةو قسةةية تةاكى ثةةر    ... ى دةسةةََتى ليَنةاوة  ئارةزووكردن

و ناسيونالي  دةطريَتةوة، ضونكة ديواريَةك لةة هةمبةةر وََتةانى     نيشتمانثةروةر
ئةويديكةةةى بيَرانةةة  ةكةةةن، ديواريَةةك لةةة نيَةةوان خؤيةةانءديكةةةدا دروسةة، د
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لةةة  ثيَكةةدةهيَن ، رؤحةةى دوورةثةةةريَزى دةنةخشةةيَن ، هةةي  تاكيَةةك ناتوانيَةة، 
دوورةثةريَزى بذى، ئةو مرؤظةى ديواريَك بة دةورى خؤيةدا دةكيَشةيَ،، ئةوةنةدة    

و يةكسةان بةووة، ثةيوةنةدى و تيَكةةَلبوون لةطةةلَ      لةطةلَ وََتةكةيةدا هاوشةيَوة  
ئةويديكة رةتدةكاتةوة، كاتىَ لةة هةمبةةر شةتيَكدا خةؤراطرى دةكةةي،، ئةةو       

ديكةةدا لةة دىايةتيةداي،، ئةةو     خؤرِاطريية نيشانى دةدات، كة لةطةلَ شةتيَكى  
شةةتةش ئةويديكةيةةة، كةواتةةة تةةةريكخوازى ئةةةجنامى طةةةرِان نييةةة بةةة دواى  
ثةيوةنديدا، ئةجنامى طةرِانة بة دواى دةسةََتدا، تةةريكخواز ناتوانيَة، ئاشةتى    

ثةيوةنديية ثةرة بةة ئاشةتى دةدات، مرؤظةى     نيَتة دنياوة، ئةوة تيَكةَلبوونءبهيَ
كةة قسةة لةة برايةةتى     ... ناسيوناليسة،، نيشةتمانثةروةر   تةريكخواز، ثةرطري،

دةكات، درؤ دةكات، مرؤظى تةريكخواز لة نيَودىييدا دةىى، مرؤظى تةريكخواز 
بة شيَوازى جؤراوجؤر بة دواى دةسةََتداية، ئاماجنى ئةو دةسةََتة، تةريكخواز، 

 ارةزووىلةةو خةؤ جياكردنةوةيةةدا ئة    ... ثةرطري، ناسيوناليس،، نيشةتمانثةروةر 
ة و ميهرةبان هةستى دةسةََتى نيية، ضةونك مرؤظى سؤزدار... دةسةََت دةكات

سةةراب  ... ىياندؤستييةوة سةرضاوة دةطةرىَ  سؤزو ميهرةبانى لة خؤشةويستىء
 ! سةرابى دةضووةوة

ايى و جيةدى ثانتة  بدا توانيمةان بةة سةتاطيَكى شايسةتة    لة ىمارة دووى سةرا
، ىمةارة دووى  يَرةاى خؤمشةان باشةرت ببيةنني    و رئةدةبى كوردى رؤنا  بكةينةةوة 

هةوَلدانى ئيَمةى بةؤ ناسةينى دنيةا ئةاوةََتر      ندىءثةيوة سةراب، خؤشةويستىء
 ...كردةوة

لةبةةر ئةةوةى    0226ىمارة سيَى طؤظارى سةراب كةوتةة زسةتانى سةاَلى    
لةسةر سةراب نوسرابوو، طؤظاريَكى رؤشنبرييى وةرزيةى، بريمةان لةةوة كةردةوة     

ندا ىمةارة  واوبووونى سالَ ضوار ىمارة دةربكةي ، بؤية بة تيَكرِا برِيارمالةطةلَ تة
ضوار بةيةكةوة و بة دؤسييةية  لة بارةى  سىَء ضوار بةيةكةوة بيَ،، ىمارة سىَء
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و ة بةازارِةوة، دؤسةييةى بةارت خوليةا    كةوتة ( رؤَن بةارت )رةخنةطرى طرِةنسةى  
يةكة بة ناوى سةةرابةوة مة    حةزيَكى زؤرى منى تيَدا بوو، بؤية ثيَشةكى دؤسي

 .نوسي ، تةواوى ستاطةكةش لةو دؤسييةيةدا بةشدارييان هةبوو
ليَرةدا هةموو ئةو قسانةى باَلوى دةكةمةوة، بةو ماناية نيية كة وة  رةمةز  

رةمةزى دةسةةََتى   )بكةويَتة هةوَلى بة دةستهيَنانى دةسةََتةوة مةبةسة، لةة   
ؤم كة رابةردوو خبةمةة ثةيَ  زةمةنةكانةةوة،     ة، هةرطيز بةو ئاقارةدا نارِ(رابردوو

ة خؤى لة سةرووي واقية، دادةنيَة،ء   ضونكة دةزامن هةموو ئامادةييةكي رةمزيان
و دنيةابي  جيةاواز   ريلةو طلتوطؤو بريورِاي جياوازء توندوتيذى نةبيَ،، مةعهيَز

قسةكردن نيية لةبرى دةستةى نوسةةرانى  )كؤى ئةو قسةكردنانةى م  ! ناناسيَ،
قسةكردن ... بةَلكو وة  تاكيَك لةو دةستةية قسةى خؤم دةكةم( رى سةرابطؤظا

تى سياسى دةسةََ نادروستانةى دةسةََتى تةقليدىء لة برى هةمووان شيَوازيَكى
و ىيةةان دزةى بةةةرةو ثانتاييةةةكانى ديكةةةى كلتةةور وشكسةةتخواردووى كوردييةةة

ى لةة قةالب  م  هةرطيز خوديَك نيمةة كةة سيسةت  بةة خواسةتى خةؤى       ! كردووة
و بىَ ىيانى خةؤم  بىَ سنورى خويَندنةوة بداتةوة، بةَلكو لةسةر خؤناسىء خةيالَء

 ى بةيةكةوة هةَلكردنء هاوىيةانىء كتيَةبء شةيعرييةتء   دةرِؤم، دنياى م  دنيا
 ةكةانء هةسة،ء نةسةتة جياوازةكةانء    ضيَذى خويَندنةوةية، دنياى كتيَبةة جياواز 

نتةر هةية، نة ثةراويَز، نة لةة ريَرةاى شةتة    مرؤظة جياوازةكانة، نة برِوام بة سيَ
مةزنةكانةوة راس، دةمبةوة، نة بة هؤى شتة بضووكةكان سؤزى ئةويديكة بؤخؤم 
رادةكَيش ، دنياى مة  دةشةَى لةة دةمةارطريى بةةتاَل نةةبيَ،، بةةََم هةميشةة         

كتيَبةةةوة ا، هةوَلةةدةدةم لةسةةةر  دةم بةةة دواى خؤناسةةنيء ثةيوةنةةدىءهةوَلةةدة
نانةوةى ضيَذى بةردةوامى خويَندنةوة كةار بكةةم، هةوَلةدةدةم لةسةةر     بةرهةمهيَ

بةة   يى هةناسةة بةدةم، ئةةوةش جةوانرتي ء    بةرهةمهيَنانةوةى بةردةوامى ئةازاد 
 .ضيَذتري  خويَندنةوةى دةمارطرييية، كة خؤمى تيَدا دةنامسةوة
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ماوةيةكى زؤرمان بؤ ىمارة ثيَنيى طؤظارى سةراب تةرخان كرد، لة مةاوةى  
دانةا سةةعيد    م ء ئازاد سةوحبىء  0220ركردمنان لة طؤظارى سةرابدا ساَلى كا

  طةيانةد، سةةرابى ماسةكةكانى دانةاو     سؤطى سىَ كؤمةَلة شةيعرمان بةة ضةا   
و سيَبةرى ئاو، ئةوة يةكةم كارى باَلوكراوةى ئيَمة بوو، باخضةكانى باوكمى ئازاد

 ، ضةةند كؤرِيَكمةان   وة  ضؤن بةر لةوةى ىمارة ثيَنيى طؤظارى سةراب دةربكةي
 ئةمحةةةدى مةةةَ بةةة ناونيشةةانى هيَمةةاو بةةزوت ءطيَةةرا، لةوانةةة كؤرِيَكمةةان بةةؤ 

مؤتيظاسيؤن لة كؤليذى ئاداب ساز كرد، هةمان بابةتى كؤرِةكة لة ىمارةى ثيَن  
باَلوبؤوة، ىمارةى ثيَن  ىمارةيةكى تا ئةندازةيةكى زؤر جؤراو جؤر و كراوة بوو، 

 لة سةةرابدا ثةةيرِةو دةكةرا، دؤسةييةى دةق بةوو، كةة       دؤسييةى ىمارة كة ئيرت
ة ثيَنيةى  لةَيةن ستاطى نوسينةوة شاعريانى ئةو دؤسيةية راسثيَردرابوون، ىمار

ئةويديكة ناسني بوو، ثيَشنيارى ئةمحةةدى   سةراب ىمارةى ثةيوةندىء خؤناسنيء
ة بةؤ  و ثيَشةنيارى هةنةدريَ  لةَيةةن منةةو    ةَ لة َيةن حمسني ئةمحةد عومةرم

و ثةسةند كرا، بةر لةوةى ىمارة ثيَنيى طؤظارى ليَكراكاركردن لة سةراب قسةى 
سةراب بكةويَتة بازارِةوة لة وََتى سويد لة ريَراى هةندريَنةةوة ريَكةةوتنيَكمان   

ىمارةمةان بةؤ ضةا  و بةاَلو     لةطةلَ ضاثخانةى هةرزان كرد، كةة سةاََنة ضةوار    
ؤظار بةدات، هةةر هةةموومان دَلمةان بةةو      و برِة ثارةيةكي  بة ستاطى طبكاتةوة

رة كؤكردنةوة و كات بةة طةريِؤدانء كاركردمنةان    ريَككةوتنة خؤش بوو، ئةركى ثا
و كاغةةزو ريَكخسةنتء تيَلليَةدانء باَلوكردنةةوة     ثةيداكردنى وة  كريَكارى ضا ء

ضةاثخانةى   طةليَك ئةركى َبةَى ديكةمان لةة كةؤلَ بةؤوة، نامةةى رةزايةةتى     
رهةةنرى لةة وََتةى سةويد ئةةو      و رةزامةنةدى بةشةى طة  ََتى سويدهةرزان لة و

قؤنةاغى داهةاتوودا   ئةو دةستى دةكرد، ئةيرت ثيَمةانوابوو دةتةوانني لةة      دةس،ء
و بيَباكانةتر بهاويَذي ، ثيَمانوابوو دةتوانني زيَةرت كةات   هةنراوى مةزنرتو بة ثيَزتر

بةََم هةموو ئةو ... بكةي  بدةينة ثرؤىةكامنان، خةون و خةيالَ و ضاَكيمان زيرَت
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ى 20كةوتة زبَلدانى ميَذووةوة، ئةةوةى لةة    0226ى ئابى 20ئاواتانةمان لة 
ديَك لةة سةتاطى   ئابى بؤ هةنديَك لة ستاطى كار طرن  بوو ىيان بةوو، بةؤ هةنة   

هةنديَكي  خؤشاردنةوة، مة  هةةر خةؤم بةووم، سةةرابي        سةراب راوةدوونانء
 .طةيشتةوة خؤى

 0/00/2100هةوليَر 
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 نوسةر لة ضةند دَيرَيكدا
 

 
 
 
 
 
 
 

 
شتارى  ( مجهتورى )نوستةر و وةرطَيتر لتة طتةِرةكى     عةبدوملوتةليب عةبتدوَلاَل  

ستى كتتَي    ( 21)لة دايكبووة، هةتا ئَيستتا نزيكتةى    0/00/0262هةولَير لة 
ضاث و بالو كردؤتةوة، جطة لة نوسينى ذمارةيةكي زؤر لة وتتارو لَيكؤَلينتةوةى   

ضةندين ختةتتي لتة بتوارى شتيعر و     ... و تيؤري و وةرطَيِران و شيعرئةدةبى 
 .رةخنةي ئةدةبي وةرطرتووة

 
 لة بةرهةمة ضاثكراوةكاني نوسةر 

 .0220/ كؤمةَلة شيعر، هةولَير -سَيبةري ئاو -

 .0226/قةسيدة، هةولَير -بازةمةنَيك لة تةماشاكردني ئاو بةِرؤذوءبني  -



 001 

لتة بالوكراوةكتانى دةزطتاى ضتاث و      -لَيكؤَلينةوة -ئاطايي زمان زماني ئاطايي -
 .0222/ثةخشى سةردةم، سلَيمانى

لتتة  -ستتد دةقتتي شتتانؤيي وةرطَيتتردراو لتتة عةرةبييتتةوة  –تتتةنيا متتةرط  -
 .0222/بالوكراوةكانى بنكةى ئةدةبى و رووناكبرييى طةالوَيى

راوةكتانى  لتة بالوك  -كؤمةَلتة شتيعر، لتة عةرةبييتةوة     -تةنيا ئاو تةنيا باران -
 .2110/بنكةى ئةدةبى و رووناكبرييى طةالوَيى

لتة بالوكراوةكتانى    -لَيكؤَلينتةوة  -ثةيربدن بةشيعر بتوون , ثةيربدن بة ذيان -
 .2110/دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، سلَيمانى

وةرطَيراني لة عةرةبييتةوة، لتة بالوكراوةكتانى     -ئةدؤنيس-شيعريةتي دةق -
 2112/يى طةالوَيى، سلَيمانىبنكةى ئةدةبى و رووناكبري

دةزطتتاى ضتتاث و  -وةرطَيرانتتي لةعةرةبييتتةوة -متترؤظ لتتة روانطتتةي  رؤيتتد -
 .2112/ثةخشى سةردةم، سلَيمانى

لَيكؤَلينتتةوة، لتة بالوكراوةكتانى دةزطتتاى ضتاث و ثةخشتتى     –ختةياَلي زمتان    -
 .2110/سةردةم، سلَيمانى

لتتة   -، لَيكؤَلينتتةوة شتتوَينكاتي يةكتتةم لتتة دووةم ء ئَيستتتاي ستتةرطوِرة     -
 .2110/بالوكراوةكانى سةنتةرى لَيكؤَلينةوةى  يكرىو ئةدةبى منا، هةولَير

لتة   -وةرطَيِراني لة عةرةبييةوة -دوو طفتوطؤي  يكريء ئةدةبيية -ئةدؤنيس -
 .2110/بالوكراوةكانى سةنتةرى لَيكؤَلينةوةى  يكرىو ئةدةبى منا، هةولَير

نومايشتتكردني  يكتتري   -اوَيزي خوَيندنتتةوة ثتتةر, خوَيندنتتةوةي ثتتةراوَيز  -
لة بالوكراوةكانى بةِرَيوةبةرايتةتى   -لَيكؤَلينةوة  –سةردةم لة ضةند ثةراوَيزآ 

 .2110ضاث و بالوكردنةوة، سلَيمانى، 
لتة   -وةرطَيِرانتي لتة عةرةبييتةوة    -رةخنة لة سَينرتاليزمي خؤرئتاوايي -دريدا -

 . 2110/سةردةم، سلَيمانىبالوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى 
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نوسني خؤكوذييةكي تتةواو نتةكراو، كؤمتةَلَيك وتتارو طفتوطتؤي ئتةدةبيء        -
لة بالوكراوةكانى سةنتةرى لَيكؤَلينتةوةى   -وةرطَيِراني لة عةرةبييةوة - يكريية

 2116/ يكرىو ئةدةبى منا، هةولَير
يكرييتة  ئة سوونكارى وشةكان، كؤمةَلَيك طفتوطؤي ئتةدةبيء   .. ئةدؤنيس -
وةرطَيِرانتتى لتتة عةرةبييتتةوة، لتتة بالوكراوةكتتانى دةزطتتاى وةرطَيتتِران،        -

 .2112/هةولَير
، 00طَيِرانةوة، كتؤدى دا نشتى، لَيكؤَلينتةوة، كتَيبتى طري تان ذمتارة       / زمان -

وةزارةتى رؤشنبرييى و الوان، بةِرَيوةبرايةتى ضاث و بالوكردنتةوةى هتةولَير،   
 .هةولَير. 2101ضاثخانةى رؤشنبرييى،

شةِرى زمان، لةثَيناو تةئويلكردنى دةق، لَيكؤَلينةوة، بةِرَيوةبةرايةتى ضتاث و   -
 .2101بالوكردنةوة، سلَيمانى، 

ميوانى ئاو، كؤمةَلة شيعر، لة بالوكراوةكانى سةنتةرى لَيكؤَلينةوةى  يكرىتو   -
 . 2101ئةدةبى منا، هةولَير، 

ندنةوةيتةك بتؤ ئتةزموون و تايبةدةنتدى     خوَي)شيعر، لَيكؤَلينتةوة  / بوون/ زمان -
دةزطتاى توَيىينتةوة و بالوكردنتةوةى موكريتانى، هتةولَير      ( شيعرى هاشم ستةِرا  

2101. 
بةِرَيوةبةرايتتتةتى ضتتتاث و بالوكردنتتتةوة، . ثرستتتى جةستتتتة، لَيكؤَلينتتتةوة -

 .2102سلَيمانى،
حمةمتتةد عوزَيمتتة،  : كةشتتتى متتةرط، ثَيشتتةكى و طفتوطتتؤ، ستتازدانى    -

ؤذياى شيعرى ذاثؤنى، وةرطَيِرانى لة عةرةبييةوة، وةزارةتى رؤشتنبريي،  ئةنتؤل
 .2102سلَيمانى، ضاثخانةى روون، -بةِرَيوةبةرايةتى خانةى وةرطَيِران

منايشكردني  يكري ستةردةم   -خوَيندنةوةي ثةراوَيز، ثةراوَيزي خوَيندنةوة -
وةكتتانى يتتةكَيتى ضتتاثى دووةم، لتتة بالوكرا -لَيكؤَلينتتةوة-لتتة ضتتةند ثتتةراوَيزآ

 .2102نوسةرانى كورد مةَلبةندى طشتى 
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لتتة بالوكراوةكتتانى  . ئة ستتوونكارى وشتتةكان، ضتتاثى دووةم .. ئتتةدؤنيس -
 .2102/سةنتةرى لَيكؤَلينةوةى  يكرىو ئةدةبى منا، هةولَير

داهَينان سةر بتة كةشتفكردن و ختةون و دنيابينييتة، كؤمتةَلَيك طفتوطتؤى        -
ةبدوملوتةَليب عةبدوَلال، لة بالوكراوةكانى يتةكَيتيى   يكرى و ئةدةبى لةطةَل ع

 .2102ساَلى ( 20)لقى هةولَير، ذمارة  –نوسةرانى كورد 
وةرطَيران و ثتةراوَيز بتؤ دانتان، وةزارةتتى      -ئةدؤنيس-شيعريةتي عةرةبى -

ستلَيمانى، ضتاثخانةى شت،ان،    -رؤشنبرييى، بةِرَيوةبةرايةتى خانتةى وةرطَيتِران  
2102. 

ج ت جمرررر ورررد الا ى رررر الررر  ال    رررر لمررر مج وعم ارررر ال ررر   رزائررر  ا -

وررد ون رر  او تمرر ز ل وا اررر  الن رر   المهنرر م ودمرر   حرر ،   رر دج

 .2100 0ط -ى م ق - الت ز ع

 -بةِرَيوةبةرايتةتى ضتاالكى وَيتىةيى     لةبةر با لةبةر بتاران، كؤمةَلتة شتيعر،    -
 .2100،  0، ضهةولَير

ستةعيد  .د: ، لَيكؤَلينتةوة، نوستينى  جةوهتةرى زمتان و  ةلستة ةى تتةئوي      -
ضتتاثخانةى دةزطتتاى ضتتاث و ثةخشتتى  . تؤ يتت ، وةرطَيِرانتتى لتتة عةرةبييتتةوة 

 2104سلَيمانى  -سةردةم
ضتاث و  . لَيكؤَلينتةوة ئتةدةبى  , جوانيةكانى وةرطر، لة ئةدةبى نوَيى كورديدا -

 .2104بالوكردنةوةى دةزطاى ئايديا بؤ  يكر و لَيكؤَلينةوة، سلَيمانى 
 

 : ئةو بةرهةمانةى ئامادةى ضاثكردنن

 .قةسيدةى وَينةيى، شيعرى خةزعةل ئةملاجدى، وةرطَيِران -0
 . خولياى مانا، لَيكؤَلينةوةى ئةدةبى -2
 .خولياى زمان،  ةلسة ةى شيكارى، لَيكؤَلينةوة -2
 .خولياى طَيرِِِانةوة، لَيكؤَلينةوة ئةدةبى – 0
  .رؤذو و بني، قةسيدةيةكى درَيى با زةمةنَيك لة تةماشاكردنى ئاو بة -0
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 . شيعرى نوَيى كوردى، لَيكؤَلينةوة و شيكار، لَيكؤَلينةوة ئةدةبى -6
 .ناسنامة، تواناكانى بوونى مرؤظ، لَيكؤَلينةوة -4
 .ئةدةبى بنةما  يكرييةكانى شيعرى كالسيزمى كوردى، لَيكؤَلينةوةى -2
 

 :خةالتةكان
كَيى ثَينمتتةمني  يستتتفاَلى ئتتةدةبى و ختةالتى يةكتتةمى شتتيعريى لتتة ثَيشتربِ   -

 .2110روناكبرييى طةالوَيى بؤ ساَلى 
ختتةالتى يةكتتةمى شتتيعريى لتتة ثَيشتترِبكَيى شةشتتةمى  يستتتفاَلى ئتتةدةبى و -

 .2112روناكبرييى طةالوَيى بؤ ساَلى 
 .01/2/2112لقى هةولَير لة / خةالتى رَيزلَينان يةكَيتى نوسةرانى كورد-
انى كتَيتتب، وةزارةتتتى ِرؤشتتنبرييى و الوان، بةرَيوةبرايتتةتى  ختتةالتى رَيزلَينتت-

 . 21/02/2102ضاالكى وَيىةيى 
ختتةالتى ناوةنتتتدى رؤشتتتنبرييى ئةندَيشتتتة بتتتؤ رةخنتتتةى ئتتتةدةبى لتتتة   -
2/01/2102. 
 .2104خةالتى ثَيشانطاى نَيودةوَلةتى  رانكفؤرت بؤ ساَلى  -

 
 

 

 


