
  رتانه غان و سوپه ینی قه مان عه موو ئان و زه  خوندن بۆ دیفاعی تیغی دوژمنتان        ھه بخونن چونکه

  
 کا ری ده بات،ی شۆڕشگی کوردستانی ئران ده یاندنی رکخراوی خه  و راگه وه شی بوکردنه ، به گۆڤارکی گشتییه

 
  

  ی زایینیی٢٠٠٨ی  فوریه

 تاویی  ھه- ی کۆچیی١٣٨٦ندانی  ربه

 ھنده و دلۆڤان ناوی خودای ده به

وردیی لی  گشتیی بخشنین و به الن به  مژووی دوور و درژی گه ر چاوک به گه ئه  
ن و  وه  شیاوی رزلنان و یادکردنه ن که وتۆ ھه ی ئه بینین زۆر رووداو و بگه بین، ده وردوه

،  وه  تاڵ و شیرینیانه ، به و رووداوانه ک له ریه  ھه له.    یامکن گری په یان ھه که ریه ھه
  نجین و به ند ھه ی سوودمه  ناخیاندا وانه رگرین و له رسی باییداریان ل وه توانین ده ده

 .رین  به ھره  و گوگرتنیان به وه خوندنه

مجار  که  تیدا بۆ یه  که یه  مژووییانه و بگه کک له ی کورد یه ندانیش بۆ ئمه  ی ربه٢  
زرانی  وازی دامه تاویی، بانگه ھه_  ی کۆچیی ١٣٢٤ندانی   ی ربه٢   مژووی کورددا و له له
.  وه رزکرایه خۆیی، به ربه ی سه  نیشانه م کۆماری کوردستان درا و ئای کوردستان، به که یه
تی  کی رۆژھه گشتیی و خه لی کورد به  دی گه کی نوی له  ھیوایه١٣٢٤ندانی   ی ربه٢
 ٢........                        ھاتوو و  زاه کی وه  و، خه وه تیی زیندووکرده تایبه ت به وه

 ژماره 

 

 :رنج سه  
ربـی بـۆچـوون و   ده رج نـیـیـه  و مـه رپرسیاره  لی به که ته ری بابه  نووسه بته دا بوده“بستان” گۆڤاری   له تک که ر نوسراو و بابه   ھه
 .بات،ی شۆڕشگی کوردستان ب کانی رکخراوی خه ته سیاسه

 ژیـانـی  گرینگیی زانـیـن لـه
 مرۆڤدا

              ٤ 

دانـی  نـجـه شـکـه ستگیـرکـردن و ئـه ده
مامۆستایانی ئـایـیـنـیـی کـوردسـتـان 

   ٢ وامه                    رده به

فـزیـۆنـیـی  لـه ناـکـی تـه که
 گۆڕێ دنیا ده

              ٦ 
 سـاڵ ١٢٠٠٠  رمتر لـه گه
 ر وبه مه له

              ١٥ 

کــانــی   زومــووت و یــاقــووتــه لــه
 ددینی رۆمیی الله ریای جه ده

                         ١٢ 

دا، " دیـمـۆکـاسـیـی" ری  ژر ســبـه له
   ملـوـن قـوربـانـیـی لـه٤,٥ی  نزیکه

 ٥نھا پنج سادا       ی ته ماوه
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 روتار ی سه درژه

مجار تامی  که مچشتووی کوردستان بۆ یه سته. .. 
  مــامــی ئــومــــد بــه ئــازادیــیــان چــــشــت و نــه

 . ددا رووا کی روونیان له داھاتوویه

  ریـی بـگــه وه  بـیــره  کــه دا نـیـیــه وه   گـومـان لـه
لکـی  قی ئازادیی گه به  شه وتۆ که کی ئه مژوویه
لـــی کـــوردی تــــــدا  ک گـــه ی وه پـــۆکـــه ژـــرچـــه

مــیــش بــ  کــی کــه یــه ، بــا بــۆ مــاوه وتــووه رکــه ده
 و بـۆ  ش تامی ئازادییان چشتووه نی ببه کۆمه
شتـکـی .   دیوه خۆوه مجار کۆماری خۆیان به که یه

مـوو کـوردـکـی  رکـی ھـه  و ئـه پیرۆز و پـویسـتـه
   که گه مه ئه ر و ئازادییخوازکی به روه نیشتمانپه

 بوان و سو  و رۆژه  له وه  رزه  چاوکی پ له به
   به  که  فیداکارانه و رۆه بنرێ بۆ گیانی پاکی ئه

 .یان بنیات نا و کۆشکه تی گیانیان ئه قیمه

  یه وه  بکرێ ئه  باسی لوه دا گرینگه ی لره وه   ئه
  و جـۆره ریی ئه وه  بیره بیرمان ب که ب له  ده که

. واو نـابـ روا ساکـار تـه  ھه  مژووییانه رووداوه
 چـاوـکـی  وه  نابــتـه نده وه ر به  ھه و چیرۆکه ئه
 و  کی رازاوه یه ند رسته ردا بخشنین و چه سه به

ــاره ــه ب ــ وه وم ــی ل ــان ــی خــۆم ــل ــن و  ی ــی ــن خــو
،  وه ینه ق و زلتر بکه رچاوان زه به کان له شانازییه

 .کانی چاو بنووقنین موکوڕیه ئاست که م له به

موو کوردکی ئازادییخواز و دسۆز بۆ  رکی ھه   ئه
ریـی  وه  بـیـره  لـه ی که وه ی ئه که ل و نیشتمانه گه

وخـۆ   راسـتـه وتـۆدا، کـه رووداوکی گـریـنـگـی ئـه
بـــاتـــی  نـــووس و خـــه  چـــاره نـــدیـــی بـــه یـــوه پــه

ــه ــژخــای ــه در ــی ن ــه ن ــه وه ت ــخــوراو و  ی ــاف کــی م
،  یـه  ھـه وه لی کورده ک گه شکراوی وه نیشتماندابه

رنـج بـدا و وـای   سه و چیرۆکه رتاخواری ئه سه
ی  بــات و تــــکــۆشــانــی دســۆزانــه رــز بــۆ خــه

ــازیــی و حــه بــه  و  مــاســه شــداران، وــای شــان
  ه  و په ه کان، تایی و سوریی و ھه فیداکارییه

و  ئــه.   رچــاو  بـه کـانــیـش بـخــاتـه مـوکــوڕیـیــه و کــه
رسـی  زمـوون و ده ن ئـه وه  بـۆ ئـه ریـیـانـه وه بیـره
کـان  راست و دروسـتـه.   ربگیرێ کیان ل وه که به

  وه کان پبکرنه موکوڕییه  و که رنامه  به بکرن به
 . وه نه ده رھه کان سه ه  و په ه درێ ھه و رنه

باتگانی روونـاک و  ڕاستیی، خه   دسۆزانی به
 و  وه نــه کــه کــان پــده مــوکــوڕیــیــه واقــیــعــبــیــن کــه

کـان  ـه  و پـه ه ی بۆیان بلوێ ناھن ھه نده وه ئه
ڕاسـتـیـی مــژوو  بـه.    وه نـه ـده رھه نوێ سه رله سه
ڕاسـتـیـی  ســک بـه  بۆ کـه ترین مامۆستایه وره گه

 .زموون ب ی ئه وه خوازیاری فربوون و کۆکردنه

 ی ٢ریــی و  وه  بــیــره ش لــه   جــارــکــی دیــکــه
زرانــدنــی کــۆمــاری  نــدان، ســاــۆژی دامــه رــبــه

وتـــنـــی  رکـــه گـــریـــن و ســـه کــوردســـتـــان، رـــزده
مـان  کـه لـه یشتنی گه ئاواتگه مان و به که وه بزوتنه

 .خوازین ئاوات ده به

  وامه رده دانی مامۆستایانی ئایینیی کوردستان به نجه شکه ستگیرکردن و ئه ده
 
  تـه سـه ی ده وه سـتـی مـانـه بـه مـه نو ئیسالمیی ئران به کۆماری به  

النی ئازادییخوازی ئران   گه نگک دژ به بروزه ھیچ زه ی، له  که نگریسه
 گـرتـن و کـوشـتـن و   تا بـه ودایه  ھه  و، له وه و کوردستان ناپرینگته

ھـاتـووی کـوردسـتـان و  زاـه ری وه ماوه دان چاوترسنی جه نجه شکه ئه
دا مامۆسـتـایـانـی ئـایـیـنـیـی و خـوـنـدکـارانـی  و نوه له.   ئران بکات

ی کـۆمـاری نـائـیـسـالمـیـی  نده تی گه سه  زۆر چاک ده رم، که خونگه
ر   به ونه که ن، ده ده قاو ده کانیان له نده سه  ناپه ناسن و ئاکاره ئران ده

   بـه کـیـانـه ره ت و، گه وه کان ده  خونخۆره ی گورگه الماری دڕندانه په
 .ری کوردستان بووخنن ماوه ی پۆیینی جه دان وره نجه گرتن و ئیشکه

، وتارخون “نجیی ییووبی گه ئه”مامۆستا ی ڕابردوودا  ند رۆژه م چه   له
  پش و له وه وتوو له ند حه  چه ، که   سنه له)   قبا( وتی  و پشنوژی مزگه

ی خوندکاری زانکۆ، ئیبراھیم لوتفوھـیـی، و   کوژرانی زامانه ت به باره ینیی دا، سه وتاری ھه
نو ئـیـسـالمـیـی ئــران  جلیسی شووڕای به رکی کورد بۆ مه ند نونه تیی چه ی شیاوه وه تکردنه ڕه
ک ڕۆژـکـی  نـدانـیـشـی وه ی ڕـبـه“ دوو” ھا  روه دینژاد گرتبوو و، ھه حمه تی ئه  حکوومه ی له خنه ڕه
 .روشون کرا ستگیر و بسه ی  ده و وتانه ناو کردبوو، دوو رۆژ دوای ئه یی به وه ته نه

  ممه کشه ، رۆژی یه"ئیسالمیی -یی وه ته نه"   چاالکانی ناسراو به نجیی، له ییووبی گه   مامۆستا ئه
  وه  گوزرته  و بۆ شونکی نادیار ده فندرێ  ده وه ه"ناسراو نه"سکی  ند که ن چه الیه  له٢٧⁄٢⁄٢٠٠٨

   دا بـه  نه وا ئاینییه و پشه  ونبوونی ئه ت به باره کیان سه تیش ھیچ زانیارییه وه زگاکانی ده و ده
ڕبوونی   پاش تپهنجام ره سه. بوو  نه وه یه  باره کیان له شی ھیچ زانیارییه که ماه ڕای گشتیی و بنه

 و، پـاش  نـجـیـی دا  مـامـۆسـتـا گـه روشـوـنـکـردنـی ر گرتن و  بــسـه سه وتوو به  دوو حه نزیک به
 .نجیی ئازاد کرا گشتیی مامۆستا گه کی کوردستان به کی زۆری خه تییه زایه ناڕه
 -١٣٨٦-ندانی ی ربه-١٩-ینیی  یانی رۆژی ھه به ره ، به“بات خه”واكی سایتی  پی ھه    به
ن  الیه  له ر به و مه  له فته  دوو ھه  نزیك به نجیی، که ییووبی گه مامۆستا ئه) ٨⁄٢⁄٢٠٠٨(  ر به رامبه به
 مای  وه ڕایه  و گه یدابۆوه  رفندرابوو، په وه  ئیتتیالعاتی شاری سنه ر به کانی سه  دڕنده کداره چه

  به" ناسراو نه"سی  ند که یانی، چه  تاریك و روونی به که واه پی ھه ر به ھه  .  شاری سنه خۆیان له
ویان   رێ و  ده ته  فیان داوه که  ماشنه  نزیك مای خۆیان له  و له ماشنك مامۆستایان ھناوه

 و ئازاردانکی زۆری  نجه شکه واری ئه  شونه یاند که  رایگه که واه ی ھه رچاوه سه   . کردووه
تاو ئازار و   له ك که یه شوه ، به  دیاره شی مامۆستاوه ر و سیما و له  سه یی به سته روونیی و جه ده

  وه ناسته سوکار و دۆستانی ده ت که حمه  زه بزڕکن و زۆر به  ده  و قسه گیراوه ئش پشووی لھه
 ئیسالمیی ئران   رژیمی نائینسانیی و دژه  که ش کاتک بووه وه  ئه دیاره.  وه  نایانناسته ر یا ھه

 ترسی  ھا له روه تیی، ھه  تایبه  به  گشتیی و شاری سنه کی کوردستان به یی خه  ترسی تووڕه له
  سته ده ، کاربه وه و رژیمه ن ناپیاوانی ئه الیه له ی گیران و فاندنی مامۆستا  وه نگدانه ده

 . گیانیی مامۆستا وتوونه  که  و دڕندانه کانی رژیم زۆر ترسنۆکانه خووه دڕنده
  کی زۆر به ی مامۆستا گیراون، ماندوویی و بھزییه وه ڕانه  دوای گه ش که و ونانه  پی ئه به   

 گیانیی و  نجه شکه و ئه ھۆی ئه ش به وه بگومان ئه.    دیاره ی مامۆستاوه سته روچاو و جه سه
 ماوی  نو ئیسالمیی له کانی کۆماری به  مرۆڤه  و دژه  دڕنده سته ده  کاربه  که یه وه ییانه سته جه

 .  کاریانھناوه و به شی ئه روون و له ر ده سه فاندنی مامۆستادا له
 دژی ئینسانیی  و رژیمه  سی سای ئه  تاوانی نزیك به زانن و مژووی پ له ك ده موو الیه ك ھه وه  

داڕژراو و  بۆی رنامه یی و به میشه  کاری ھه تاوانانه   و جۆره دا، ئه  نیشانیده ش و دژی ئیسالمییه
 .قیـھـ ن تی فه رژیمی ویالیه" ویی ھده مه'رستی سیستمی  په کانی کۆنه سته ده نی کاربه درژخایه

نجیی ییووبی گه مامۆستا ئه  

  رۆژی ئازادبوونیدا نجیی له ییووبی گه کی مامۆستا ئه یه ند ونه چه
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ــــــه ــــــی ــــــراســــــی ــــــوک ــــــم د     
   نـه ی تـورکـیـه که قوستانه نه
  وه ره  ده  لـه  نـاوخـۆ و نـه له

ئـایـدولـۆژیـی .    کیاری نیـیـه
دا،  مـه رده م سـه مالیزم، له که
د  ره س زیاتر زه موو که  ھه له
. نـ یـه گـه کـان ده  تـورکـه به
  ـ تـورکـیـه  ده  که و بیره ئه

ک نیـشـتـمـان،   یه  له بریتییه
  وه تـه ک نـه ک زمان و یـه یه
 و   یـه رسـتـانـه زپـه گـه  ڕاستییدا بیرکی ره له) تی سیاسیی دا سه  ده له( 

 .کرێ  قبوویش ده  و نه وه بته  جگای ده  دونیای مودن دا نه ئیدی له

  و جـوغـزه وـراون لـه  نه ته و وه کانی ئه که دوای یه ک له  یه ته حکوومه   
ریک   ته تورکیه.  ببینن وه ره  و جیھانی ده وه ره  ده  بنه   فیکرییه سکه رته به

ھـۆی  ک بـه الیـه لـه.    ردووک دیـنـان بـووه  ھـه کوردیی لـه  و، به وه ته ماوه
 بوون و مافی کورد الی رۆژئـاوا  کانی مرۆڤ و حاشا له پشلکردنی مافه

نــو   ئـیـسـائـیـل لـه ھۆی نزیکیـی لـه کی تریش به الیه  و له در نییه قه به
 . یه تانی ئیسالمییدا ب پگه وه

. ژی یرانی فیکریی، ئابووریی و ڕامـیـاریـیـدا ده ناو قه  ئستا له تورکیه   
کـی  وێ رگایـه یانھه  ده ته م وه توانانی ئه  سیاسه ند ھندک له رچه ھه

م فشاری سیاسیی ژناـه  ، به وه  بدۆزنه م کشانه نوێ بۆ رزگاربوون له
  مـالـیـزم، پــش بـه کانـی کـه  گۆشکراوه ک قوتابییه کانی سوپا، وه وره گه
   و نـه وته ن نه  خاوه ی نه وه ر ئه به  له تورکیه،.  گرێ وتی چاکسازیی ده ڕه
و  ، بـه  الوازه وه باری ئابوورییه ، له  ره مھنه رھه وتووی به تکی پشکه وه

 .کا رخان ده ڕ دژی کوردان ته ی بۆ شه ی سانه  بودجه ش زۆر له الوازییه

رکوتی خوناویی و  سه.  یه ترین کشه وره دا گه ته و وه ی کورد له کشه   
دانی نـوێ  رھه  سه  پش به یتوانیوه کانی کورد نه ی شۆڕشه ییانه زه ببه
   و لـه ریـیـه مـاوه باتکی جـه ملون کورد خه-٢٠- باتی زیاتر له خه.  بگرێ

بــوونــی .     ئــارادایـه ڕی تــوانـا لــه وپــه دا بـه ی تــورکـیــه وه ره نـاوخــۆ و ده
ری  گـه  و ئـه رـمـه و ھـه وتنی ئـه رمی کوردستان و پشکه تی ھه حکوومه
ی زیـاتـر   قازانجی کوردستان، تـورکـیـه رکووک به ی که ری کشه سه چاره

  شـه ڕه وام ھـه رده  بـه تدارانی تورکیه سه  ده ، بۆیه وه ترسییه  مه خستۆته
 .ن که ده

ر   سه ربازیی بکاته  ناتوان ھرشی سه ر تورکیه ک فاکته پی کۆمه به  
  یتوانیوه  نه تورکیه. وتوو ناب رکه ریش بیکا سه گه رمی کوردستان، ئه ھه
رـگـای .    قۆزێ و ئسـتـا نـانـی خـۆی بـیـوه  وه که کوو ئران بارودۆخه وه

 و، بـاشـتـریـن رـگـا بـۆ  کـی بــئـاکـامـه  رـگـایـه شه ڕه توندوتیژیی و ھه
یشـتـن و  کانی، رگای گفتوگۆ و لکتگه یرانه  قه  له ربازبوونی تورکیه ده
 . کانه ڵ کورده گه  و سازان له  دیمکراسییکردنی زیاتری تورکیه به

لیج  تانی خه فغانستان، وه  ئاق، ئه مریکا له ی ئه ھۆی بوونی پگه به  
خـی  ک جـاران بـایـه  وه ت، تـورکـیـه تانی ئوروپای رۆژھه  وه و زۆر له

 قـبــووـکـردن و  تـوانـ بــه  ده تــورکـیـه.   مـاوه سـتـراتـیــژیـی بــۆ نـاتـۆ نـه
تیی  ندامه  کورسیی ئه تیی ئوروپا خۆی له کیه جکردنی داواکانی یه جبه
رمی کوردستان  تی ھه  ناسینی حکوومه به.  وه  نزیک بکاته کتییه و یه ئه
 گـریـنـگـتـریـن  کوو بـبــتـه ب، به نیا دوژمنی کوردان نه  ته توان، نه ده

 .گشتیی رم و ئراق به تی ھه دۆست و دراوس بۆ حکوومه

 بـۆ  کانی تـورکـیـه ریکه ی ئراق بۆ ئوروپا و شه روازه  ده بته  ده تورکیه   
ڵ کـوردسـتـان و ئــراق و قـازانـجـی ئـابـووریـی  گه  له وره ستی گه گربه

  ی سیاسیی و ئـابـووریـیـش لـه روازه ده.  وێ که ست ده ریان ده ده به ڕاده له
   زۆره رجـه و خـه  ئـه تی تـورکـیـه  وه  و ده وه کرته  ده  بۆ تورکیه ئوروپاوه

 بـاشـتـریـن رـگـا، رـگـای  بـۆیـه.    وه بــتـه کـۆڵ ده شـی لـه ربازیـیـانـه سه
   بۆ رزگاربوونی له یه دیمۆکراسییکردنی زیاتری تورکیه یشتن و به لکتگه

 .کان یرانه موو قه ھه

بباسیی لیل عه خه  

 

  
   

  ، كه  لوتفوھیی    ئیبراھیمی
  و چاالککی  كورد  خوندكاركی

   سنه ی" نوور یامی په"  زانكۆی
، ٦⁄١⁄٢٠٠٨ رۆژی  بوو، له

  وه  تاقیكردنه  ھۆی كاتكدا له له
ند  ن چه الیه ر له ده دته
   ئیتالعاتی ر به  سه ئموركی مه

  رگی جلوبه  به  ئران، كه
و  گیرت  بن، ده  ده وه نییه ده مه
 راپچ  و شاره  ئه و زیندانی ره به
م   ئه دوای  به فته دوو ھه. كرت ده
یان  كه  كوڕه مردنی  ناوبراو له  شدا، ئیتیالعات باوكی ستگیركرنه ده

و  م خزان  به".   كوشتووه خۆی"زینداندا   له   گوایه  كه وه نه كه ئاگادار ده
 كوشتبت،  یان خۆی كه  كوڕه ی وه گومانن له  ئیبراھیم به ی كه ره پارزه
   له نھنیی  و به وان  ئاگاداریی ئه ب  ئیبراھیم به  بگیانی رمی  ته چونكه

 . خاك سپردراوه به"  دیی ممه  محه شتی ھه به"  گۆڕستانی
  وه ئكیدكردنه  ته ، وای)خت  نیكبه ساح(  ی ئیبراھیم، كه ره   پارزه

،   بووه  نه  سیاسیی و ركخراوكی ھیچ حیزب  ر به   ئیبراھیم سه  كه ی وه له

و   گومان   جی شی كه خاکسپاردنه و به ستدان  ده  گیانله ی شوه:  "ت ده
  ی وه دانه  ھه وی كان ھه  راستییه  بۆ ئاشكرابوونی ، بۆیه پرسیاره

  وه ن پزیشكه الیه  له ی كه رمه  ته كاریی  شیته نوێ رله  و سه  ی كه گۆڕه
 ".م ده ده

رگی گوماناویی خوندکاری  تی مه ر چۆنیه سه ، له وه کی دیکه الیه   له
. کا  ئران ده  له وه مریکا داوای روونکردنه کورد ئیبراھیم لوتفوھیی، ئه

  یاند که کدا رایگه یه یاننامه  به مریکا له ی ئه وه ره تی ده زاره بژی وه وته
.  یه رگی ئیبراھیم لوتفوھی ی مه رانی شوه واویی نیگه  ته ی به که وته
و خوندکاره  رگی ئه ی مه   شوه یاند که گومانی له  رایگه بژه و وته ئه
نو ئیسالمیی  مریکا، کۆماری به ی ئه وه ره تی ده زاره بژی وه وته.   یه ھه
 خراپی  ترسن، به  ھاووتیانی ئران ده  تاوانبار کرد که وه به
 .کا ریان ده سه سبه خۆڕا ده کا و له ڵ ده گه وتیان له سوکه ھه

سووڕاوی  د ھه شسه کدا شه یه یاننامه  به دا له ندییه و پوه ر له   ھه
ی  گه نیی، سیاسیی، خوندکاریی و ژنان و پنج رکخراوی کۆمه ده مه
  رگی گوماناویی ئیبراھیم لوتفوھیی له  مه ت به باره نیی سه ده مه

ی شوازی  وه بن و خوازیاری روونکردنه رده تیی ده زایه  ناڕه شاری سنه
  وه داخه به”:   دا ھاتووه یاننامه و به ر له ھه.  ھیدکردنی ئیبراھیم بوون شه
کۆماری ”کانی   زیندانه  له  مردنانه مجۆره  ئه مجار نییه که  یه مه ئه

،  یه یاننامه م به رانی ئه ، ئیمزاکه  ئمه ر بۆیه ن، ھه ده روو ده“  ئیسالمیی
 .ین م رووداوه دواداچوونی یاسایی بۆ ئه خوازیاری به

 ئیبراھیم لوتفوھیی
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  ک توانای سروشتـیـی لـه   کۆمه
کــان   مــرۆڤــه  بــه وه ردگــاره روه پــه
  وه وانـه ھـۆی ئـه  بـه  که خشراوه به

لـوێ زۆر نـھــنـیـی  مرۆڤ بۆی ده
ی  وه ره  جیھـانـی ده بن و له ھه

لــک زانسـتـی نـادیـار  بینیـن گـه
ن   خـاوه و کـه ئـه.   ئاشـکـرا بـکـات

کـردن و  شــه یــه، شـیــاوی گـه ھــزی بـیـســتـن و بـیـنــیـن و دڵ و ئـیـراده
و   ڕـگـای ئـه  فراوانیی بیر و ھۆش و تفکرینی له  و، به وپشچوونه ره به

  کـانـی بـدا و  بـه  زانـیـاریـیـه  بـه ره  پـه خسـاوه  بـواری بـۆ ره وه ھزانه
  ی ژیانـکـی خـۆشـتـر ئـامـاده مینه کانی زانست زه ئاشکراکردنی نھنییه

ـکـوو تــکـای  ســک بـه ند کـه  چه ت نین به ش تایبه م توانایه ئه.  بکات
ندن،  مه ھره  به م توانایانه ی خۆیان له ڕاده ر به شه گای به کانی کۆمه تاکه
رپـرسـیـاریـی دا بـیـن و کـات   ئاستی بـه موومان له  ھه وابوو پویسته که
 .ین که یشتنی زۆرتر درغیی نه  فربوون و تگه ین و له ده فیۆ نه به

یدا ھانمان  رچاوه لک سه  زۆر شون و گه بی مرۆڤسازی ئیسالم له کته   مه
 فربین و بخونین و زۆر ئاداب و روشونیشی بۆ داناوین تـا  دات که ده
 .نین یه ربگرین و خۆمان پبگه  شیاویی خۆمان وه ک له واویی که ته به

 خوندن   به رمانه تای ئاخافتنی قورئان فه ره  نیگا و سه  له م وشه که   یه
کانی  نده دا بۆ به یه  ووشه و تاکه  له وه ردگاره روه  په یام له ترین په وره و گه
رموێ  فه ده)  خ.د(ر  مبه  پغه رمانی خوا به  فه ئیل به کاتک جوبه.   یه ھه

! کـان ی مـرۆڤـه ئـه“ :   کـه ردگـاره روه نگی بانگی پـه  ده گومان له!    بخونه
ی رـگـای راسـت و پـ  وه ی دۆزیـنـه رچـاوه ، چونکه خوندن سه“ بخونن

ڕاوک و راڕایی   ده  له ی رزگارییه خوندن مایه.  ژیاندا  له رییه وه خته به
 و گـرفـتـی   و گـرـکـوـره ری ژیـنـه رلشواویی و چرای رووناکییده و سه

روونـمـان  کـانـی ده مـوو پـرسـیـاره می ھـه  و وه وه کاته کانمان ده نھنییه
وتی  شکه  ئه  له نشینییه موو گۆشه و ھه ت دوای ئه زره تا حه وه ئه.  وه داته ده
و بـوون و ژیـان و   و تــفـکـریـن لـه وه ستی وردبـوونـه به مه دا به“   حراء” 

ئـاوی دـی “   إقـرا” ی  کـانـدا، ووشـه دوای راستیـیـه ڕان به  و گه ره وه بوونه
ی  کویانه ی و  له موو ئایا و بۆچی و ک و که و ھه می ئه  و وه وه داته ده
 .وێ که ستده ده

رچـاوی   و سـه تی ژیانمانه ڕه ی خودا و یاسای بنه رمووده  فه   قورئان که
 گشــت چــاخ و  کـان لــه مـوو مـرۆڤــه کــانـی ھــه  یــاسـایــیـه نـده خـاڵ و بــه

دا  ر ده شه کارھنانی توانای به  به ، زۆر گرینگیی به کانی دایه مه رده سه
ی  ڕاوه و پـه کانی ئـه  پیرۆزه تای ووشه ره سه.   ستھنانی زانیاریی ده بۆ وه
کـا و  ست پده  خوندن و زانست و فربوون و فرکردن ده ردگار به روه په
ر شون و کاتکیشدا   ھه له.. ژمرێ  ده وره کی گه یه  چاکه  به ھرانه و به ئه
 و تـاوانــک یـا   خـراپـه ک کردب یان رگریـی لـه یه  چاکه رمانی به فه

م  کـانـی خـوا لـه ـگـه  و بـه  نیشانـه  له وه وازی کردب بۆ وردبوونه بانگه
قـ  ، بـۆ نـازانـن، بـۆ عـه وه نـه بـۆ بـیـرنـاکـه” کـانـی  دا، ووشـه ره وه بوونه
“ بزانن”ی  دا ووشه که واز و رگرتنه رمان و بانگه پش فه یا له“ ڕ گه نه ناخه
،  ن خـوداوه الیـه ی قورئانی پیرۆزدا لـه  داڕشتنه و شوازه له.   کاربراون به
یشـتـن چـرای   زانست و فــربـوون و تــگـه بیندرێ که  ده وه ڕوونیی ئه به

 . وان ژینمان تاریکه ندیی له مه ھره ری ربازی ژیانن و ب به رووناکییده

) خ. د( ریشدا  مبه کانی ژیانی پغه ته  و روشون و سووننه رمووده  فه   له
ی  ـبـژارده  ھـه و مـرۆڤـه  و ئـه  ئـاشـکـرا دیـاره  بـه و گرینگـیـیـپــدانـه ئه
لک روشون و پۆگرامیـشـی  دا گه که گرینگزانینه ڵ به گه ردگار له روه په

  بینین کـه دا ده رمووده  زۆر فه له. تیی فربوون دیاریی کردوون بۆ چۆنیه
ی سـنـووری تـوانـای،  گـوـره  و بـه م داوه  پرسیار و وه ند گرینگیی به چه

ز و زانسـتـی  نووسیـن، کـاغـه.  کردوون م نه کانی پرسیاری ب وه زانینه
گـا  وای پده ویست و  باییدار بوون، کاتک ھه  خۆشه الوه ک به یه ڕاده به
  وه پاڕـتـه  خوا ده ، له وی دڕاندووه ی ئه که وازه زی بانگه کاغه“ کیسا”  که
ی ووتار و فرکـردن و  قه کاتک کۆڕ و ھه.  بچ که زه ردی کاغه ده  به که

ـکـی  یـیـدا خـه ی دانیشتنی بـازنـه  شوه ت له زره ستران، حه به زانست ده
 .دوا  و بۆیان ده وه کرده کۆده

،  که  الی کۆڕه س دنه دا س که) خ.د(ر  مبه ی پغه م کۆڕانه ک له  یه   له
نیش  بین و لی داده ک ده دا بۆشاییه که ی دانیشتنه ناو بازنه کیان له یه

ڕێ و   پـه میشیان تده گرێ و سھه  گوده وه که پشت بازنه میان له و دووھه
و  کـانـی لـه رمـووده  و فـه کـه واوبـوونـی کـۆڕه پاش ته.   جد  به که کۆڕه

: رمـوێ فـه  و ده کـه ـکـه کـا بـۆ خـه  ده سـه و س که دا، باسی ئه دانیشتنه
. خشـیـی وه خـواش پــی بـه  خـوا کـرد جــی بــتـه میان داوای لـه که یه

   کـه میان سھه.   رمی لکرد رمی کرد داوا بکات خواش شه میان شه دووھه
م  لـه.   گـرت خـواش پشـتـی تــکـرد پشتی تکـردیـن و رۆیشـت گـوـی نـه

رمـووی،   فـه وه سـه و سـ کـه ی ئـه بـاره ت له زره  حه دا که یه وه روونکردنه
 خوا بکات، ری  کی ب و داوا له ره ر مرۆڤ خۆی گه گه  ئه وێ که که رده ده

ی   پـلـه بـیـنـیـن کـه ده.   کـا کا و کاری بۆ ئـاسـان ده فربوونی بۆ خۆش ده
کـات و  رمـی لــده  خـوا شـه دات کـه رز نیشان ده ک به یه ڕاده فرخواز به

ردگـاریـش لــی  روه  فربوون و پشتی تــکـات، پـه سکیش دوور ب له که
 .گێ رده  و رووی ل وه یه تووڕه

ی  وه کــیــتــردا، بــۆ ئــه یــه رمــووده  فــه   لــه
ربـگـریـن،   کـات وه ک له فربین چۆن که

   کـه وه گـــتـه سعوود بۆمان ده کوڕی مه
  ز و پرسـی ئــمـه  حه به) خ.د(ر  مبه پغه

رۆژی خونـدن و ووتـار و ئـامـۆژگـاریـی 
ک تووشی سستیی  وه کردن، نه دیاریی ده

ی  عبدالـلـه. زبین ڕه یی بین و وه مبه و ته
ت  زره ــ حــه ســعــوودیــش ده کــوڕی مــه

سـوودیـی  چاوتبین و حـه:   تی رموویه فه
. بـ  دوو شتدا نـه نیا له  ته دروست نییه

ندی کردب  مه وه پیاوک خوا ده: م که یه
ـدا   رگای دروسـت و حـه و سامانی له

ســک خــوا  کـه:   م دووھـه.   رج کـردبـ خـه
خشیب و کاری  زانست و کارزانیی پ به

 .کیتریشی کردب پ کردب و فری خه

) ابن عباس( ی  کی دیکه یه رمووده  فه   له
  لـه)   خ. د( ر  مبه بیستین کاتک پغه دا ده
گوش، باشترین دوعـا   ده وه خۆیه گرێ و به  ئامزی ده ویستییدا له خۆشه

 . تا خوا بیدات کارزانییه کا داوای زانین و له  بۆی ده که

   کـه  و رـنـوـنـیـی دیـکـه رمووده وشت و ئاکار و فه ندین ره  و چه وانه  ئه
 دیـنـی   که وه ر ئه سه ی روونن له گه ، به ودای باسکردنیان نییه دا مه لره
رشانـی ژن و پـیـاوی  رکی سه  ئه  و به  گرینگه الوه ندی زانین به  چه ئمه

 .ن موسومانی داده

مـان  کـه ی ئایـیـنـه رمان و ئامۆژگارییانه واز و فه و بانگه ی با گوێ له   ده
کـی  یه ر چرکه  ھه ی که نه مه و کات و ته ئه.   ین ده فیۆ نه بگرین و کات به

 و سات  وه ڕنته ڕی، ھیچ توانا و سامان و ھزک ناتوان بۆمان بگه تپه
خونین  بابخونین و وه. چت و کۆتایی ده ره  به  چرکه  به  سات و چرکه به

ی زانین تـاریـکـیـی و  شخه  رووناکیی گی مه ین تا به و فربین و فرکه
ر چـرای  بـه ین و لـه کانی ژیان دڕ پ بده تنووکیی رباز و کون و قوژبنه

 .دا داھاتووی خۆمان روون ببینین و زانینه ئه

 وریــا

بی مرۆڤسازی  کته مه”
 زۆر شون و  ئیسالم له

یدا  رچاوه لک سه گه
  دات که ھانمان ده

فربین و بخونین و زۆر 
ئاداب و روشونیشی بۆ 

واویی  ته داناوین تا به
 شیاویی خۆمان  ک له که

ربگرین و خۆمان  وه
“نین یه پبگه  
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 ملون ٤,٥ی  دا، نزیکه"دیمۆکاسیی"ری  ژر سبه له
 نھا پنج سادا ی ته  ماوه قوربانیی له

 
 

 کۆماری کۆنگۆی  تیی بۆ ئازادکردن، له وه ی نوده ی کومیته پی وته به  
 باشووری  وته که  و ده فریقایه ژاری ئه  وتکی ھه دمۆکراتیی، که
 قوربانیی  بنه س ده  که٤٥٠٠٠  فریقا، مانگانه ری ئه رۆژئاوای کیشوه

  نگه و جه کۆی گشتیی قوربانییانی ئه.  و وته ی ئه که  نوخۆییه نگه جه
  ت کۆتایی  ڕواه  به٢٠٠٣گیرسا و سای   ھه١٩٩٨ سای  نوخۆییه که
  نگه و جه ھۆی ئه ر به ھه  .س زار که  ھه٤٠٠ ملون و ٥  یشته پھات، گه
ند  و چه نیا له ، ته  وه ی گرتۆته که شکی زۆری وته  به وه که ره ماورانکه

 بوون و روویان  وازه رته  و په س ئاواره ی رابردوودا، نیو ملون که مانگه
  .یان که تی وته شی رۆژھه کردۆته به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کانی کۆنگۆ، بۆ   ناکۆکه نه نوان الیه ستک، له دا ئاگربه یه م ماوه له  

  سته و ئاگربه ئه. ندرا یه  راگه و وته نگی نوخۆی ئه  جه کۆتاییھنان به
کانی   چاودره  ھزه  به ھا رگه روه  و ھه  سته موده کی ده یه شوه به
رکی پاراستنی  دا جگیر بن و ئه که  ناوچه دا له کان ده کگرتووه  یه وه ته نه

   له که سته ندین گفتوگۆ، گربه پاش چه. ستۆ  ئه ئاساییشی وت بگرنه
رۆکی ئۆپۆزیسیۆن و  ن سه الیه له" گووما" شاری  تی وت و له رۆژھه

،  وه ته وه ی دۆستی ده" مای مای میلیتسن"و " الورنت نکوندا"ڕاڵ  نه ژه
 .ئیمزا کرا

تدا  وه ی یاخییبووی جیاواز و ده سته  ده٢٠نوان  گفتوگۆکان له  
ی قوربانییان، دوای  ڕوان ناکرێ ژماره م وا چاوه به. چوون ڕوه به

ھۆی  کان به ی قوربانییه  زۆربه ، چونکه وه مبته ، که که سته گربه
  ک له ریه ھه. ن ده ست ده ده  گیان له وه نگه کانی جه واره خۆشیی و ئاسه نه
  کارھنانی خۆراک، زۆر به کان و خراپبه وکردنی سییه الریا، ھه مه

ر مرۆڤ  گه  ئه رکردنیان ئاسانه سه گیرێ و چاره ئاسانیی ریان لده
   نهم ، به رابگا چاودریی پزیشکیی و خۆراکی پویست ستی به ده

  توانین بین، ، دهو وته له خۆراکیی پویست  چاودریی پزیشکیی و نه
 . نییهانبوونی

شی   به  له ت که وه  و ده ، زۆر خراپه ک ئاشکرایه بارودۆخی کۆنگۆ، وه  
تی  شی رۆژھه ئاسانیی به  ناتوان زۆر به رۆژئاوای وتدا جگیربووه

   زۆر گرنگه چاودران پیانوایه که.  وه  ژر کۆنترۆی خۆیه وتیش بخاته
  سته و ئاگربه ک پشتگیریی له یه موو شوه ھه تیی به وه ی نوده گه کۆمه

کان  یاخییبووه  .قامگیر ب  سه و وته واویی ئاشتیی له ته بکا تا به
  م جۆره  و له یه  کاری خۆیان ھه ت به ی تایبه رنامه  به میشه ھه

   که یه وه  ئه ی گرنگه وه م ئه ش پشتر ئیمزاکراون، به ستانه ئاگربه
 . وه کان تا بکرێ زیاتر لک نزیک ببنه  ناکۆکه نه الیه

کان،  ه)توتسی(ژادی  کانیان نه  ھزه نت که یه گه راده" نکوندا"ڕاڵ  نه ژه  
  وه شه کی دیکه  الیه له. پارزن دان، ده)ھۆتۆ(کانی ھۆزی  نو ھزه  له که

کتیی  ھا یه روه  ھه ریتانیا وه تانی ئامریکا و به  وه راوژکاران له
کی  یه  ماوه تی کۆماری کۆنگۆی دیمۆکراتیی، له وه ڕن تا ده ئوروپا چاوه
 . وه جکردنه  بواری جبه نه  بخه که سته کانی ئاگربه نزیکدا، بگه

 
م دوو  ئه. ن"کۆنگۆ"تی  ی وه وره نوی دوو ھۆزی گه): توتسیی(و ) ھۆتۆ(

یدابوو و، دواتر  نواندا په کان ناکۆکییان له ده وه تای نه ره  سه  له ھۆزه
دا  و وته نگکی نوخۆیان له ند و پاشان جه یان سه ره  په و ناکۆکیانه ئه
، ) کۆنگۆ(  دراوسی  ی) رواندا( وتی    " ھۆتۆ" ھۆزی .   گیرساند ھه

. دا تیی ده یارمه) کۆنگۆ(تی  وه ش ده"توتسیی"کا و،  پشتیوانیی لده
   که شنک ترسناک و خوناوییه  چه  به م دوو ھۆزه نگی نوانی ئه جه
کتریی   یه سیان له ک ملون که  یه نھا چوار مانگدا نزیک به ی ته ماوه له
 .تیعام کرد قه

 
***** 
 

کی  یه ماه ندامی بنه وت ئه خنکانی حه   
  ت کوردی رۆژھه

  ممه یشتوو، رۆژی دووشه واکی گه پی ھه به:  khabat.org:   رچاوه سه 
  س که وت که رمی حه  ی زایینیی، ته٤⁄٢⁄٢٠٠٨  ر به رامبه به  ١٥⁄١١⁄١٣٨٦

مپی  ناو خانوکی که  پیاوک، ژنک و پنج منداڵ له پکھاتبوون له
می   که  به  ناسراوه ولر، که  باشووری شاری ھه ت له کانی رۆژھه کورده
موویان  سه ھه وت که و حه  ئه که واه پی ھه به.   وه ، دۆزرانه کاوه
باوک و دایک و پنج :   ک بوون و بریتیی بوون له یه ماه ندامی بنه ئه

 و خزانیشی ناوی  ه)د ساح ممه ر محه نوه ئه( ناوی  که باوکه.  منداڵ
ساڵ ) ١٦(ساڵ و ) ٢(نوان  نیان له مه  ته کانیش که  و منداه یه) جیبه نه(

  یه، که ماه و بنه  ئه گوترێ که ده.   کوڕک و چوار کچ دان، بریتیین له
  ھۆی گازی کووره  به پش وه ی کرماشانن، س رۆژ له کی ناوچه خه

 . خنکاون وه وته ی نه)سۆپا(
ولر پاش  تیی پۆلیسی شاری ھه رایه به ڕوه ستانی به ده  کاربه 

 و  که  شونی رووداوه یاندۆته  خۆیان گه ساته و کاره ئاشکرابوونی ئه
ستی پشکنین،  به مه ولر، بۆ  کی شاری ھه یه خۆشخانه کانیان بۆ نه رمه ته

   که یاندووه  پۆلیسیان راگه  به یه ماه و بنه رودراوسی ئه ده.  وه گواستۆته
ر بۆیه گومان  ، ھه کراوه ست پنه  ھه و ماه ب ھاتوچۆ له س رۆژ ده

 .پیش خنکابن وه  س رۆژ له سه وت که و حه کرێ ئه ده
 شار و گوند و  رما و کوه پۆلکی سه  شه که یه  ماوه  شایانی باسه 

میی یان  ر که به  و، له وه کانی باشووری کوردستانی گرتۆته ناوچه
کدا و زۆر جاریش خراپ  ست خه رده به نیی پویست له مه بوونی سووته نه
زن   رووداوی زۆر دته ستدایه ر ده به  له ی که وه کارھنانی ئه به

 . روویانداوه
  له)   په قوشته(ی   شارۆچکه له   )کاوه(مپی   که  که یه ی ئاماژه  جگه 

کانی   ئاواره ماه  بنه  به ته  و تایبه وتووه که ولر ھه باشووری شاری ھه
 نزیک شاری  مپی ئاتاش له  که  پشتر له تی کوردستان که رۆژھه

ج ببوون و، دوای رووخانی  ی رۆژئاوای عراق نیشته) روومادیه(
رمی  تی ھه کانی ژر حکوومه نایان بۆ ناوچه عس، په تی به حکوومه

 . باشووری کوردستان ھنا کوردستان له
 
خۆشیی خۆمان  ره  و سه  پرسه وه ه“بستان”رانی گۆڤاری  ی نووسه سته ناوی ده  به 

 .شداریین میاندا به  خه ین و، له که  ده  یه ماه و بنه سوکاری ئه ی خزم و که ئاڕاسته
   

 .نـاسـر ح

یتی  نگی نوخۆی کۆنگۆ، مه ی قوربانییانی جه ھۆی زۆریی ژماره به
 نژرن دا ده کۆمه  گۆڕی به کان له قوربانییه
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 ملـوـن ١٠٠  گا به ی ئینگلیسیی ده زیره لجه   ئه
 ماڵ
واــــی  فــــــــکــــی نــــوێ بــــۆ ھــــه ڕه شــــه  ” 
نـد مـانـگ  سـاــک و چـه. . .   “   فزیۆنـیـی له ته
فزیۆنیی نـوێ خـۆی  له ناکی ته پش که وه له

ڵ  گه  بۆ کارکردن ده یه ناساند و، ئستا ئاماده
، “ نـیـگـل پـارسـنـز” .   کان وره  گه ره  ھه رووداوه

یاندندا، داوا   راگه ر له رمانبه ر و فه به ڕوه به
  ئــمـه:   ـ و ده ئه.   “ چی دا نه ه  ھه به”:  کا ده
تی   رۆژھه ڕکی نوێ له  ھیچ شه زمان له حه
  واــکـی گـرنـگ کـه گـیـن بـۆ ھـه  چاو ده م ئمه ، به ڕاستدا نییه ناوه

فزیۆنیی  له ناکی ته کوو که  وه ش ئمه وه ئه. ین ریک بکه  خه خۆمانی پوه
 .ناسن ده

ی ئـیـنـگـلـیـسـیـی،  زیـره لـجـه کـوو ئـه ستپـکـردنـمـان، وه   ساک دوای ده
،   ئینگلیسییه ناه و که ئه.  یه خۆبوونکی زۆرمان ھه ڕبه خۆشبینیی و باوه

رفـراوان   تـۆڕـکـی بـه  لـه شـکـه  به که
ی  و مــاوه مــان نــاودا، لــه ژــر ھــه لــه

رابردوودا خۆی توندوتۆڵ کرد و، خووی 
  ت لـه تایبـه فزیۆنی، به له رانی ته بینه
 .فریقا، گۆڕیی ئه

ــتــن پــارســنــز  ”  ــری نــی   خــاوه ، کــه“ ب
 بـواری   لـه یـه  سـاـه٣٠زموونکـی  ئه

  ئــمـه:   ـ فـزیـۆنـدا، ده لـه رادیۆ و تـه
نجامکی رـکـوپــک و  ره ڕاستیی ده به

ر رووی  ســه م لـه ، ھــه یــه بـاشــمــان ھــه
ربـیـنـی رای   ده م لـه فزیـۆن ھـه له ته

 .رانمان بینه

 ڕێ گه ڵ رۆژ ده گه ده
 و  واه کردنی ھه  ژووری ئاماده ، که وتووه  و زۆر پشکه وره و ھۆده گه   له
یانـدنـی  رکی گه ئه“ یلیر لۆڕن ته”، ئستا  ره به ڕوه نیشت ژووری به  ته له
  و سـووڕانـه  و، لـه  دوازده کـاتـژمــر بـۆتـه.   سـتـۆ  ئـه کانی گـرتـه واه ھه
 .   دۆحه وه یشته  گه ویدا، نۆره وری گۆی زه ی ده پساوانه نه

رکـی   ئـه ند کاتژمری دیـکـه چه.   سووڕن ڵ رۆژدا ده گه کان له   بوکراوه
واڵ  یاندنی ھـه رانی ژووری راگه به ڕوه ر شانی به  سه خرته یاندن ده گه
و  دواتـر ئـه.   سـتـۆ  ئـه گرـتـه  ده که رکه سکیتر ئه وێ که  له ن که نده  له له

و   شه و شوازه و کواالالمپوور و به  واشینگتۆن و دوای ئه گاته  ده وه سووڕانه
 . وه که  ناو سووڕه وه بۆ جارکیتر بته“  دۆحه”چ تاکوو  و رۆژکی پده

  زیـره لـجـه ، ناوی ئـه کار کردووه ستی به  ده که ناه ی که  کورته و ماوه   له
نـیـشـان .   ری جـیـھـان رتاسـه  سه ویست و لپرسراو له  ناوکی خۆشه بۆته

   کـه کـانـی جـیـھـانـه  ناوداره ره  ھه  نیشانه کک له  یه که ناه ی که“ لۆگۆ” 
  ی ناسراوه م نیشانه که  و یه وه ناسرته  ده وه کییه ن خه الیه ئاسانیی له به
 .کاندا  ئاستی کۆمپانیا میدیاییه له

  لـه.   سـتـی پــکـرد بـیـی ده ره  زمـانـی عـه  بـه١٩٩٦ ساـی  زیره لجه   ئه
   تـوانـیـیـان بـه وه شـه و حـاـه م بـه  کاتژمر بوو، بـه٦نیا   ته تاوه ره سه

 تـا  ڕاست، که تی ناوه رانی رۆژھه رنجی بینه داھنانی شتی جیاواز سه

تـی  سـه ژـر ده  لـه رقـاڵ بـوون کـه  سـه وه نانه و که  زیاتر به و کاته ئه
تـی  ـکـانـی رۆژھـه خـه.   کاندا بوون، بۆ الی خـۆیـان راکــشـن ته حکوومه

ت  نـانـه ته.   چوونی بیروڕای جیاوازیان پبگات ڕاست توانیان تکھه ناوه
ناو ماـی  ر له کانیان بن ھه رۆکه  سه گرتن له خنه وخۆی ره ری راسته بینه

دانا ) لیم ئورشه( قودس  کی نوی له یه ھا بنکه روه  ھه که ناه که. خۆیاندا
ڵ  گــه ـکــوو لـه ، بـه وه کـاتـه واـی ئــیـسـائــیـل بــوده نــیـا ھــه  تـه  نــه کـه
 .دا وتنی ساز ده کانی ئیسائیلییش چاوپکه رۆکه سه

 ناڵ ش که شه
 ٢٤  بیی بوو بـه ره ی عه زیره لجه نای ئه  که١٩٩٩ مانگی فبریواری    له

رزش، مـنـان،  وه:    گـۆڕێ ی نـوێ ھـاتـنـه نای دیکه  که٥دواتر .   کاتژمر
ی  وه وخۆی کۆبوونه ی راسته وه  گواستنه ت به ناکی تایبه  و که نامه گه به

ی  زیـره لـجـه  یـش ئـه٢٠٠٦ ی نـۆومـبـری ١٥  له.  ت ی تایبه فراوان و بۆنه
کـانـی  رنـامـه خشی بـه  په ستی به ، ده) AJE(ی   کورتکراوه ئینگلیسیی، به

 ی  CNNکوو پشـتـر   نییه، به و شوه نای له مین که که یه)  AJE.  (کرد
  مینیانه که  یه وه م ئه یدان بوون، به  مه  بریتانیایی لهBBCئامریکایی و 

نـیـگـل ” ھـا  روه ھـه.   ڕاسـت بــت تی نـاوه  رۆژھه کیی له ره ی سه  بنکه که
   کـه وه کـاتـه وانک بـوده  ھه زیره لجه  ئه کا که  ده وه باسی ئه“   پارسنز

کا   ده  و الفاوه ووکه و گژه  باسی ئه بۆ نموونه. الیدا ناچ  به سی دیکه که
وانران پاش  ی ھه ی دادا، زۆربه“نگالدیش به”ر  سه دا به م دواییانه  له که
 تـا  وه وێ ماینه  له م ئمه جھشت به یان به که  کاتژمر وته٢٤نھا  ته

ـــیـــی نـــاڕه چـــۆنـــیـــه تـــیـــی و  حـــه ت
 .ن رخه کان خۆیان ده ورانکارییه

 فزیۆنی تیرۆر له ته
  زیـره لـجـه  ئـه وت که رکه   کاتک ده
 زمـانـی ئـیـنـگـلـیـسـیـی  کاناک بـه

س وایـان دانـا و  ، زۆرکـه وه کاتـه ده
  بـتـه  ده کـه  کـانـاـه پیان وابوو کـه

ی  زیـره لجه قی ئه قاوده کی ده کۆپییه
 .بیی ره عه

النـا ” کـان  نـدیـیـه رپـرسـی پــوه   به
   نـاچـاریـن کـه ئمه”:  ده“  خاچان
ی بتوانین  وه تیی بین بۆ ئه وه نوده
رانــــکـی زیــاتــر   بــیــنـه ت بـه خـزمــه

  ی لـه و خۆشبـیـنـیـه ئه” :    کا و ده  ده وه باسی ئه“  نیگل پارسنز”.  ین بکه
. کرا مریکا وا پشوازییمان ل نه  ئه ، له  بۆوه وڕووی ئمه ره  به تاوه ره سه

 واشینگتـۆن کـرد زۆریـان روو  م له“ کۆنگرس” ردانی   سه  که٢٠٠٤سای 
. کـرد مـاشـا ده فزیۆنی تیرۆر ته له ری ته  نونه ک ناخۆش بوو و، منیان وه

  ئستا به.   روویداوه  وره رخانکی گه رچه  ساک، وه ئستا دوای زیاتر له
  رخـانـه رچه م وه ئه.   زرۆمانن ن و تامه که  پشوازییمان لده وه رووخۆشییه

ی   رۆژنـامـه  لـه ، که“ رۆگر کۆھن” .   کراوه کانیشدا باسی لوه  بوکراوه له
ر  ، ھـه یه کانی خۆی ھه  نووسینه تیی به ی تایبه دا گۆشه“نیویۆرک تایمز” 
 و   بـوکـراوه م لـه کـردیـن، بـه  ده  خراپیی باسی لوه  به تاوه ره  سه له

کـان پــویسـتـیـان  مریکییـه  ئه کا که  ده وه کانی دواتریدا باس له نووسینه
. ژین وانی تدا ده  ئه دا که دا رووده و دونیایه  بزانن چی له  که یه  ھه وه به

باشـیـی  ی ئینگلیسیی به زیره لجه  ئه واباشه” :     کۆتاییدا ده  له جا بۆیه
 .“ستیان رده  به وته  ئاسانیی بکه کیی به ی پبدرێ تا خه ره په

  وه جوونه ست ده ر ھه سه متر له که
ی  وه پدان بۆ بوکردنه ره ھزکردنی ئیش و کاری په ره به به ره   ئستا به

  مـریـکـا کـه  ئـه ت لـه تـایـبـه  گرینـگـتـریـن کـارمـان، بـه بته  ده که کاناه
 . یه رمان ھه رامبه  گومانیان به ک له یه  شوه کانی دیکه کاناه

 ددین حوسنیی محیه: کردنی ئاماده
muhiyaddin2@hotmail.com 

ی ئینگلیسیی زیره لجه نای ئه  ستۆدیۆکانی که کک له یه  
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وتـنـی نـاوخـۆیـیـن بـۆ  ریـکـی رـکـه  خـه  نـووکـه ئمـه” :    ده“  پارسنز  ” 
ر  سه  چاوپداخشاندنک به ماندایه رنامه  به له.  که باشترکردنی بارودۆخه

ساـی داھـاتـوو ”:   ده  که ری کاناه به ڕوه به. ین کانماندا بکه کاروباره
وڵ  بـ ھـه ، ده وه یـدانـه  مـه  ھاتووینه  تازه  که ئمه.    ی گۆڕانکارییه نۆره
 کـامــ بــوویـن و  وکــات کـه جـا ئـه.   یــن کـه  نــه س تـووڕه  کـه یـن کـه بـده
کی زیـاتـر  ڕبوونی زیاتری کات، ئارامییه  تپه توانین، به یشتیین ده پگه

 .کاندا  ناخۆشه ڵ پشھاته گه  له وه ڕووبوونه کاتی رووبه روومان تبکات له

زرانـدنـی  سـتـیـان دامـه بـه  مـه گـرێ کـه  داده وه ر ئه سه پ له“   پارسنز  ” 
 . ییه وه ته وانریی رکوپکی نونه تۆڕکی ھه

 واڵ یاندنی ھه کی زیاتر بۆ راگه ئازادییه
فـزیـۆنـی  لـه  تـه زمـوونــکـی زۆری لـه  ئـه زمـوون، کـه ئـه کـاری بـه   کۆنه

  ر به رانبه ، پزانینی خۆی به وه مریکایی و ئینگلیستانیی دا کۆکردۆته ئه
و   ئـه بـێ کـه رده ی ئـیـنـگـلـیـسـیـی ده زیـره لـجـه وانریی ئـه شوازی ھه

 .دی خۆی رکیان بخات توان به ده)  که کاناه(

ی  زیره لجه کانی ئه وانره زموونترین ھه ئه  به کک له ، یه“مایک ھاننا  ”
خساند  تکی باشی ره رفه  ده وانرییه  ھه و شوازه ئه”:  ئینگلیسیی، ده

  تـاوه ره  سـه  لـه ئــمـه.   کرـن ب بکرن، ده  ده ی که وشوه کان به  شته که
   بـوو، جـا بـۆیـه سـتـه ده ی سپیـمـان بـه ڕه ر بووین و الپه بۆخۆمان داڕژه

  زیاتـر لـه“ ھاننا”. بن ج ده کان جبه  چاکتر و ئاسانتر شته یه وشوه به
 کـاری بـۆ  ، بۆ وـنـه یه یی ھه وه ته والنریی نونه زموونی ھه  ساڵ ئه٢٥

 و  مریکایی کردووه ی ئه)سی ئن ئن(ئینگلیسیی و ) ئای تی ڤی(کانای 
 . ت رزی لندراوه ک خه  کۆمه به

 کان  گرینگه رمه ھه
 گـریـنـگـتـریـن  ستۆ کـه  ئه ڕاستی گرتۆته تی ناوه رۆژھه“   مایک”  ئستا 

 کـاتـی  ناس، چونکه ش باش ده رمه و ھه مایک ئه.    که  بۆ کاناه رمه ھه
م  ، بـه) قدیس یتول مه به(    له بووه)   سی ئن ئن( ی  رپرسی بنکه خۆی به

  وه و باسی ئه ئه. واو لک جیاوازن وکات و ئستای ته ی کارکردنی ئه شوه

 رامیارانی ئیـنـگـلـیـسـیـی و  ی که وه ز ببوو له ڕه تیی وه واوه ته  به کا که ده
ون،  و بـکـه کان، پــش ئـه واه یاندنی ھه تیی راگه مریکایی، بۆ چۆنیه ئه
 ی نـیـویـۆرک، ٢٠٠١مـبـری   ی ســبـتـه١١ی  کـه ت دوای ھرشه تایبه به

وـکـی  رـه)   سی ئــن ئــن( کانای .  ژابوو واویی شه ته  به که بارودۆخه
 تین و گوشاری کانای  ت که تایبه ر، به به ی گرته ئاشکرا شۆڤنیستانه به
  وشــوه بـه.   ر بـوو سـه یشـی لـه“ فاکس نـیـوز”) Fox News(فزیۆنیی  له ته
   کـۆتـایـی بـه وه یـیـه تـووڕه  ئـسـکـانـی و بـه گاته ئشی ده“   مایک ھاننا” 

: ـ  ده وه وباره ناوبراو له.   دن)   سی ئن ئن( ڵ کانای  گه کارکردن له
 الی  یشته ڕبوونی دوو ساڵ گه ماک دوای تپه. “بیارکی زۆر ئاسان بوو”

 .ی که  تازه نکاره خاوه

کـی زۆر  ی ئینگلیسیی ئازادییه زیره لجه ئستا من الی ئه” :      مایک ده
.  سـتـمـه بـه  خۆم مه م که که  کار ده وشوه مدا و به که  کاره  له یه زیاترم ھه

کـان   رۆژئـاوایـیـه  کاناـه نگاوک له  ھه زیره لجه  ئه  که ھا پموایه روه ھه
  واـه وڕووی ھـه ره وێ زیـاتـر بـه یـه  ده زیـره لـجـه  ئـه ، چـونـکـه پشتـره له

 . وه کان بته ییه وه ته نونه

   
 

  ش بـه مـیـی پــشـكـه د خـاتـه مـمـه حـه رۆك كۆماری پشووی ئــران مـه ن سه الیه تی سیمورغ له  خه
 .ھرام نازریی كرا ندی گۆرانیبژی ناوداری كورد شه رمه ھونه

سمی رزلنان و   شاری تاران، روڕه یامنر له وای په ریی ئاژانسی ھه شی ھونه پی راپۆڕتی به  به 
یـد  رۆك كۆماری پشووی ئـران سـه ن سه الیه ھرام نازریی، له  شه تی سیمورغ به شکردنی خه پشكه

ی مـاـی “ بــتـھـۆون” الری   ته ندانی ناوداری ئران، له رمه شداریی ھونه  به میی، به د خاته ممه حه مه
 .چوو ڕوه  شاری تاران به ندانی ئران له رمه ھونه

پی  میی به د خاته ممه حه مه. كان د كان و ژیاره نگه رھه یی گفتوگۆی فه وه ته زگای نونه رۆكی ده  سه 
ریـی ئــران، دیـدار  نگیی و ھـونـه رھه كانی بواری فه  جۆراوجۆره تییه سایه ڵ كه گه ، له وتی سانه ره
  كـانـی ئــران لـه رزه   ناودار و ئاستبه نده رمه  نوان ھونه م سایش له  ئه وه و بیانووه ر به ھه.   كات ده

نك چاالکیـی  مه ھۆی ته تی سیمورغ به دا خه یه وه م كۆبوونه ر له ھه .  بوو ندان ئاماده رمه مای ھونه
ری  كـتـه رۆك كۆماری پــشـووی ئــران، ئـه ن سه الیه ریی موزیكدا، له  بواری ھونه ھرام نازریی له شه

نگ و ئیرشادی  رھه فه"زیری پشووی  تو ئینتزامیی و وه فیزیۆنی ئران عیززه له ما و ته ناوداری سینه
 .ش كرا ھرام نازریی پشكه  شه سجد جامعیی، به د مه حمه ئران ئه" ئیسالمیی

بۆ : ، گوتی  نیشانی سیمورغ ناسراوه  به ، كه ته م خه شکردنی ئه كاتی پشكه تو ئینتزامیی له  عیززه 
كرت  ھرام نازریی ده  شه ش به  پشكه وه ن منه الیه  له یه  چكۆله م دیارییه  ئه  كه من زۆر جی شانازییه

 .م  یاد ناكه ش ھیچ كاتك له م شانازییه و ئه

  زیره لـجـه نـاـی ئـه دروشمی کـه

 ھرام نــازریـی شـه

 میی د خــاتـه ممه محه
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 واتا   ئمه رکام له تبوون بۆ ھه   سه
بۆ .   یه خۆی ھه مکی جیاواز به و چه
تبوون  کان سه  مرۆڤه ندک له ھه

ی  م بۆ زۆرینه به.   شوازی ژیانیانه
  وامه رده ڕکی به تبوون شه  سه ئمه
  ن ھیوا له ده.  شبینییدا ڵ گه گه له

   به ئمه.  قو ده  ھه وه ناخی مرۆڤه
 ژیانی  خولقاوین که شوازک نه

بۆ .  رین ربه سه نیایی به ته خۆمان به
 جیھان و   له زاھید یان سۆفی، که

م  کات، ئه رزیی ده په  دووره گه کۆمه
  توانت جۆره  ده  ژیانه شوه

م بۆ   حسب بت، به تک به عیباده
رگ و  ڵ مه گه  له ره رامبه  به ئمه
 .ماندا نه

موو شتک   ھه پش له.    و ئاسان نییه ش ساده نده وه تبوون ئه سه  
.  ستۆی خۆماندایه  ئه  ژیاندا له کانمان له موو بیاره رکی ھه  ئه  که یه وه ئه

ی ھیچ  وه رئه به ین له س راوژ بکه ڵ ھیچ که گه ناتوانین بۆ بیاردان له
  یه وانه له.  ستین  پشتی پ ببه  که  نزیک نییه  ئمه  له نده وه سک ئه که
ت  نانه م ته بت به رانمان ھه کان و براده  ھاوڕیه مان به  متمانه که

بۆ  کانمان  ره کانیشمان ناتوانن جگای بۆشایی ھاوسه نزیکترین ھاوریه
ر   ھه  که یه  ھه وه  خۆمانه ندیی به نیا پوه  ته وه وھۆیه به.   وه نه پ بکه
، چ چشتک  ر کار یا نه  سه بچینه.  ین ج بکه  و چ کارک جبه رۆژه

کردن یا   بۆ پیاسه وه ره  ده ڵ ھاوڕیان بچینه گه لبنین، رۆژانی پشوو له
 .ین وت بکه سوکه سانک دا ھه ڵ چ که گه ی له وه ، یا ئه نه

   که سک نییه ، که وه  بۆ ماه وه ڕینه گه ر کار ده سه کاتک ئواران له  
ناچارین .  بوونییمان ل بکات خرھاتن و ماندوونه ڕمان بت و به چاوه

ین و ژیانمان  مامک بکه ین و حه رم بکه بۆخۆمان چشت لبنین، ئاو گه
ڵ ھاوڕیان و  گه ندک جاریش له نگیی و ساردوسییدا بت و ھه  بده له

تبوون  کانی سه ترین کۆسپه وره  گه کک له یه. ین ک بکه یه دۆستان پیاسه
   پویستمانه ی که و کاته کانمان ئه  ناتوانین ھزر و بۆچوونه  که یه وه ئه
 کۆڕی   له و کاره  بتوانین ئه یه وانه له. ین  بکه سک باسیان لوه ڵ که گه له

و  متر له  که وه م ئه رببین، به ک ده یه دۆستان و ھاوڕیاندا تا ڕاده
 .یبت دا ھه ڕ ئمه مه توانت له ر ده  ھاوسه  که رک و دسۆزییه ده

کانمان وتووژ و  ره ڵ ھاوسه گه  تا بتوانین له موومان پمان خۆشه ھه  
ین و  ین و بیروڕا ئاوگۆڕ بکه ردی دڵ بکه یدا ده گه له. ین  و باس بکه قسه

  و شتانه تبین له  سه م کاتک که به.  و پالن بکشین خشه بۆ داھاتوو نه
کان   عاشقانه ندییه کان و پوه  ژوانگه یه وانه له.  بین ش ده موو ببه ھه

 کاتین و  وانه موو ئه م ھه ، به وه نه  پ بکه و بۆشاییانه ک ئه یه تاڕاده
فزیۆنیی  له  پۆگرامکی ته ت به باره سه.  وه منینه نیا ده ته  ھشتا به ئمه

توانین  نیا ده م ته ین به  بکه سکدا قسه ڵ که گه  له پمان خۆشه
. ین  بکه  شونی کار باسی لوه کانمان له ڵ ھاوکاره گه ی له که یانییه به

سک  وت که مانھه  ده  که یه ندمان ھه تمه کی تایبه خۆشییه گرفت یان نه
 بین؟ ھاوڕیان و  وه توانین ئه سک ده  چ که م به ئاگا بت، به لی به
م ھیچکام  بت، به دا ده  ژیانی مه ک رۆکیان له ریه  ھه واده خانه

 . تبوونیان نییه نیایی سه و بۆشایی ته ی ئه وه توانای پکردنه

 و  یه خۆی ھه ت به س گیروگرفتی تایبه ک که چشتلنان بۆ یه  
ت کاتک  زه له تام و به لنانی چشتکی به.   زموونکی ترسناکه ئه
تان  که ؟ خانووه یه تکی ھه زه یدا بیخۆی چ له گه  له سک نابت که که

و  ت به باره  سه  که سک نییه م که  به یه لی نوێ ھه لوپه  که پویستی به
موو   ھه له. یت ر بده سه یت و بیاری له یدا راوژ بکه گه  له پداویستییانه

   که ویستیی یا سکسییه ی خۆشه له سه  کردن مه  باسمان لوه ی که وانه ئه
 .رچاو بگیردرت به ب له  و ده زۆر گرینگه

ر،  رامبه رکی به تیی، ده  ھاوڕیه کان پویستییان به  نزیکه ندییه پوه  
  و بۆشاییه ب ئه  ده م ئمه به.   ویستیی و عیشقه ھاودیی، خۆشه

رقای  نجترین سه  گه کاتک که.   وه ینه نیایی پ بکه  ته  به روونییه ده
،  وه کاته مده  که  م گرفته  گرینگیی ئه  له ی جۆراوجۆرین که ره وه ندین ته چه
یر و   دیتنی سه ین که گه  تده وه ره  سه چته نمان ده مه رچی ته م ھه به
وتۆی  ڕاستیی ھیچ تام و چژکی ئه نیایی به ته کانی جیھان به ره مه سه
 . نییه

دا  گای ئمه  کۆمه  له وه تییمانه سه به  
ن بۆ  ده س ھانمان ده موو که  ھه که

ر  نان و سه وه ژنھنان و ماڵ و منداڵ پکه
رنجاکش و ج  و سامان گرتن سه

  ب ناچاربین له بۆچی ده.   تامانه
ی دوو  یکدا پاره  شوقه ھۆتل یان له

 و  کك له  کاتکدا یه ین له  بده وه ره قه
ککی ل   و ھیچ که  خاییه ونه ره قه
ڵ  گه رناگرین؟ کاتکیش له وه

  چینه  ده  ژنیان ھناوه کانمان که ھاوڕیه
نیایی   ته ست به  زۆرتر ھه وه ره ده
 .ین که ده

  وانه  بۆ میوانیی شه زۆرجاریش که  
ی  وه ر ئه به کرین له بانگھشت ده

ودا   له  که سکمان نییه که
ندک جاریش  تییمان بکات و ھه ھاوڕیه

  سکدا که ڵ که گه بین له ناچار ده
ڵ  گه  له رانمان ویستوویانه براده
 ھاوڕێ، ھیچ  داب و ببین به ئمه
 .ین تیی بکه  ھاوڕیه  نییه وه کمان پیه ندییه پوه

ش  وه  و ئه ته ٪ ی سه٣٣ی  سانی ئران نزیکه وره گای گه کۆمه  
  ی ناوچه  زۆربه ش له وه ڕای ئه ڕه ، سه رنجاکشه کی سه یه رژه
.  حسب دن ت بازارکی کاری نوێ به سانی سه کاندا، که ییه پیشه

کردن، ژن  ستی پیاسه به مه ، به وه ره  ده چینه  رۆژانی پشوو ده کاتک ئمه
وانی   چ شتک ئه من که رمان سووڕده بینین و سه و پیاوکی زۆر ده

  واھیراتکین که تای جه ره  سه حاکدا ئمه کش له کتر راده بۆالی یه
تبوون  وه سه م ڕووه له.   وه  بیدۆزته یتوانیوه سک نه تاکوو ئستا که

کاندا و  ڵ گیروگرفته گه  له وه ڕووبوونه  رووبه یانی له.  شبینییه مانای گه به
ند و  و که ئه.  وه ینه  بیر بکه شبینانه کانی ژیاندا گه تییه ھامه ھا نه روه ھه

  ن که ده لکدا نیشان ده گه  بیرۆکه  خۆیان له تییانه ھامه کۆسپ و نه
ر  گه بوو ئه چی ده.." ر گه بوو ئه چی ده"چرپنن،  دا ده ودیوی ھزری ئوه له
ر ژیانمان  گه بوو ئه بووم، چی ده ڕوو ده و ره سکدا به ڵ که گه یانیی له به
وڕوو  ره س به ڵ ھیچ که گه دی له ڕاند و ئه په تیی تده سه نیایی و به ته به
بوو  بووم، چی ده ده ر ھیچ کات عاشق نه گه  ئه بوو بووم، چی ده ده نه
ر  گه بوو ئه بوو، چ ده ده مدا عاشق نه گه س له رھیچ کات که گه ئه

   که ورتانه و ورته ئه... تیی بمنین و  سه ن به مه  تا کۆتایی ته بیاربایه
 . وه شبین بمنینه  و گه وه ینه ین کپیان بکه ده وڵ ده ھه

 ژاد رنه بدو عومه عه  

abdulla1359@yahoo.com 

  موومان پمان خۆشه ھه”
ڵ  گه تا بتوانین له

کانمان وتووژ و  ره ھاوسه
. ین  و باس بکه قسه
ردی دڵ  یدا ده گه له
ین و بیروڕا ئاوگۆڕ  بکه

ین و بۆ داھاتوو  بکه
.  و پالن بکشین خشه نه
تبین   سه م کاتک که به
ش  موو ببه  ھه و شتانه له

“بین ده  
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  ی ئمه  زۆربه گرت که  ده رچاوه  سه  گشتییه و زانسته شبینیی له گه 
بین، مرد یا ژنی دخوازی  وڕوو ده ره سکدا به ڵ که گه رحاڵ له ھه به

  وه ره  سه چته نمان ده مه  ته نده رچه م ھه به.   وه دۆزینه خۆمان ده
. ترسین  ده ورده بن و وورده کانمان زۆرتر ده ڕاوکیه رانیی و ده نیگه
،  وه وڕوو ببینه ره ری دخوازی خۆمان به ڵ ھاوسه گه  له  که ر بیاره گه ئه
ج  ڕ بت جبه نمان تپه مه  ته  زۆر له ی که وه ب پشتر له  ده و کاره ئه

تای  ره  سه  له  ئمه ج که  کاتك بته و ڕووداوه  ئه پمانخۆشه.  بکرت
بت،  کانمان زۆرتر ده وری چاوه  چرچولۆچیی ده نده ر چه ھه. تیداین الویه
 . وه تیی ماوینه  سه م ھشتا به بین، به  پیر ده ریکه  خه زانین که ده

   که و مانایه ، به وتنک وایه رکه ک سه ک وه یه  تاڕاده وه تییمانه سه   به
و  م و ئه ڵ ئه گه  له وه وڕووبوونه ره ئاست به  له کان که  گیروگرفته  له ئمه
کی  ندییه  پوه نیایی له کان و ته  نادروسته بژاردنه دات، ھه ده رھه سه

توانین خۆمان   ھشتا ده  یانی ئمه وه ئه.   خراپ خۆمان پاراستووه
نووس  بژاردنی چاره ھه.  کانی خۆمان بپارزین نه بژرین و الیه ھه
 کۆڵ  دا ئمه و قسانه موو ئه ڵ ھه گه م له ، به یه وه ستی خۆمانه ده به
 پمان خۆش  ی ئمه م زۆربه  به خت و دژواره بووکردنی سه قه.  کات ده

  ی که وه ڕاستییدا بزارین له یانی له.   وه تیی بمنینه سه  به نییه
  وه تیی بمنینه سه  به ی که وه  بزارین له ئمه.   وه تیی بمنینه سه به
ریک بین، ناتوانین  سک شه ڵ که گه  شتکدا له ی ناتوانین له وه رئه به له

  رکی دخواز له ڵ ھاوسه گه خت له  ژیانکی خۆشبه نکی جوان له دیمه
 . وه ھزر و بیرماندا بسینه

سک کات   بۆ که  که پمانخۆشه
سک خۆشحاڵ  ین و که رخان بکه ته
ویستمان   خۆشه پمانخۆشه.  ین بکه
 بۆ  ته رفه و ده وت ئه مانھه بت و ده ھه

  ئمه.   عاشق بین خست که  به ئمه
مان پ  ته و مۆه م ئه ین به ئاماده
ستی   ھه وه تییمانه سه به.  ن ناده

خشین   به ی به روونی ئمه پویستیی ده
 و ناھومدیی  و فیداکردن زۆرتر کردووه

 .دات ش زۆرتر پیشان ده ئمه

ر  مانای ھه  به میشه تبوون ھه سه  
ندییگرتنی  و میوانی رۆیشتن و پوه شه

رک و  بوونی ئه بسنوور، نه
می  رخه مته تیی، و ژیانی که رپرسایه به
.   سایی نییه٢٥نی  مه ته
بژاردن  ی ھه له سه  مه وه تییمانه سه به

.  گایه  و کۆمه  ژینگه له سه ، مه نییه
  ر لره گه  ئه  که وه ینه که  بیرده میشه ھه
مان   ژیانه و جۆره  و ئه بوونایه نه
تیی  سه وه به دنیاییه  به بوایه نه
 . وه ماینه ده نه

سانی نوێ  ڵ که گه وتن له  ڕکه به  
 ناخماندا   له و ھیوایه کۆشین ئه تده

 ترووسکایی  زانین که ده.   وه ببووژنینه
ر  به  و له خشه وه و ھیوابه وشته دره  ده و تونله  کۆتایی ئه ک له رووناکییه

  واته وت، که مانھه  ده  ئمه  که  نییه وه  دوایین خوازبنییمان ئه ی که وه ئه
   که که  رگایه وه ئه.   بژاردووه  دروستیی ھه کمان به  یانی رگایه وه ئه

ر کارک   ھه ئمه.  تیی خۆماندا راھاتووین ڵ سه گه  له ی ئمه زۆربه
خۆمان وا .  وه  زیندوویی بھنه کانمان به زه ین تا ھیواکانمان و حه که ده

ڕوانین تا   و چاوه ست خۆمان بووه ده مان به وه تمانه  سه ین که که لده
ش  مه ئه.  وڕوو ببین ره سی دخوازی خۆمان به ڵ که گه له

م  به.  ین که ج ده  جبه که مان کاره بست ھه تیی، بست به یه که ڕاستییه

مان خراتر تک و  که سته ، کاتژمری جه یه یان ھه کان درژه ورته ورته
   کۆتاییدا به  له زانین که م ده ڕزت، به رمان ده کات،، تووکی سه تاک ده

 رۆژک   زیندووین که و ھیوایه ھشتا به.  ین گه ئامانجی خۆمان ده
 .ین گه ڕۆژان پده له

  وه ستکی ناکامیی و ناھومدییه  ھه ربردن به سه تبوون یانی ژیانبه سه  
می   وه ئمه.  ری ئمه  ھاوسه توانن ببن به م ده سانکی که  یانی که وه ئه
ت  نانه ته.   نازانین وه ته نیا ماوینه ته  بۆچی به ی که و پرسیارانه ئه
نیا  ته ب به  بۆچی من؟ بۆچی من ده پرسین که  خۆمان ده ندک جار له ھه

رچاو  به  بۆ داھاتوومان له  ئمه بوو که  نه و شته  ئه مه ؟ ئه وه بمنمه
ی تدا  ه مان ھه که ؟ کوی کاره وماوه  قه و رووداوه م بۆچی ئه به. گرتبوو
 بۆ کوێ رۆیشتوون؟  و کوڕانه  یا ئه  شۆخ و جوانانه و کچه ؟ ئه بووه
   ئمه یه و ماوه موو ئه  و ھه بووه تدا وجوودیان نه ڕه  بنه وان له  ئه یه وانه له

  وه وته که  ھاوڕیانمان بیرده ندک له م دوایی ھه به.  خۆمان فریوداوه
 زۆرتر  یه م شوه ، و به بووه  ھه وه کی زۆر باشمان پکه ندییه  پوه که

  یه وانه  له ین که خۆمان ده  و به وه  ژر پرسیاره ینه خه خۆمان ده
ندییگرتنکی شیاو و  وتبت بۆ پوه که لکی باشمان بۆ ھه تگه رفه ده

یا ! سواسییمان کردبت  زۆر وه یه وانه له. کیسمان دابت  له م دخواز، به
  وه دنیاییه م به به.  ستۆی خۆمان بووه  ئه کان له موو تاوانه  ھه ی که وه ئه

 . ھا نییه ئاوه

س  ، کاتی ژن و ولنتاین و کریسمه کانی سانه کان و بۆنه کاتی پشووه  
،   تاڵ و ناخۆشه نده تبوون چه  سه ین که گه  تده  تازه وه  پشه دنه...  و
  وساڵ له  تا کۆتایی ئه  که یه مان ھه و ھیوایه رساڵ ھشتا ئه م ھه به
 .گرین ر و سامان ده بت و ژن دنین و سه تیی رزگارمان ده سه

 مریشکی  زانن که  وا ده یه  ژن و مندایان ھه ی که سانه و که ئه  
تیی باشیان  رییه ندیی ھاوسه  پوه سانک که که.   له یان قه که جیرانه
  وانه ئه.  تیی دان مانی سه رده تی ئازادیی سه سره  حه  له میشه ، ھه نییه
ئاگا نین، وا  تبوون به رلشواویی ژیانی سه کان و سه  گیروگرفته له
ق   حه یه وانه له.  بوو  بارودۆخیان چاکتر ده تبوونایه ر سه گه زانن ئه ده
بژاردنی خۆماندا   ھه  له  که یه وه  ئه  گرینگه ی که وه م ئه به. وان بت به

   له ر بزانین که گه ئه. وین ھا ناب دوایشی بکه روه ین و ھه  بکه له ناب په
نتقکی   و مه  بیر و مشککی کراوه وت و بۆ ژنھنان به ژیان چیمان ده

 .  وه شیمان نابینه  کاری خۆمان په ین ھیچ کات له گونجاو و باش بیار بده

__________ 

 

مانای   به میشه تبوون ھه سه
و میوانی رۆیشتن و  ر شه ھه

ندییگرتنی بسنوور،  پوه
رک و  بوونی ئه نه

تیی، و ژیانی  رپرسایه به
 ٢٥نی  مه می ته رخه مته که

  وه تییمانه سه به.  سایی نییه
،  بژاردن نییه ی ھه له سه مه
.  گایه  و کۆمه  ژینگه له سه مه

   که وه ینه که  بیرده میشه ھه
و   و ئه بوونایه  نه ر لره گه ئه

  بوایه مان نه  ژیانه جۆره
تیی  سه وه به دنیاییه به

. وه ماینه ده نه  
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وگاری  ن، چرای شه  و بازوومانن، نووری دیده ھیدانمان ھزی وره   شه
ت  رسی قه ژیانیان ده. ر، ربواری رێ و ربازمانن فه ھاوڕی سه. تارمانن

 .وتن رکه ھیدبوون یان سه ی یان شه رگیان وانه وتن، مه سره نه

 ئازایی،   له  ب کۆتایی، داستانکه  چیرۆککه ھیدانی ئمه   یادی شه
یادی . کا و کۆتاییشی ب کۆتایی ستپده رگی وی ده  مه  به نکه مه ته

 .  ه)ید تاھیری خزریی سه(ھید  ، شه م جاره ربواری ئه

کی گوندی  د خه حمه ید ئه ید تاھیری خزریی کوڕی سه ھید سه   شه
دار و  کی نه یه ماه  بنه شت، له رده ورکی سه ی گه  ناوچه له“ ؤ ماوه”

ر  به د له حمه ید ئه  سه ھشتا منداڵ بوو که. دایك بوو تکش له حمه زه
ك  ید تاھیریش وه کانی بخون و سه  منداه یتوانی به ژاریی نه ھه

 . وه واریی مایه خونده  نه  مندانی کوردستان به زۆرک له

ستی   ھه یشتوو بوو که  پگه ر مرمنداکی تازه ھید تاھیر ھشتا ھه   شه
ند  ر چه تیی و، ھه رگایه تیی و ئازادییخوازیی ھانیدا بۆ پشمه کوردایه

کی ورد،  یه وه ی کوردستان و دوای لکدانه وه مانگ دوای جوونه
 .“بات خه”ندامی   ئه گیان بوو به دڵ و به بژارد و به باتی ھه رکخراوی خه

م کادرکی  ھه. ید تاھیر الوکی شۆڕشگ و ئازا و ڕووخۆش بوو   سه
ستی  نھه مرۆڤکی خاوه. کی ئازا و لزان بوو یه رگه م پشمه ك و ھه که به

الوکی گورجوگۆڵ و . باتگ بوو تیی و موسمانکی دسۆز و خه کوردایه

ویستی  سووڕ بوو، خۆشه  ھه به
  له.  بوو کی ناوچه رانی و خه نگه ھاوسه

،  شت، بانه رده کانی سه زۆر چاالکیی ناوچه
 .شدار بوو قز، پیرانشار و بۆکاندا به سه

زرۆی کار و فربوون  ھید تاھیر تامه   شه
ی بچ بۆ  وه  توانیی، ب ئه ر بۆیه بوو، ھه

وڵ و   ھه  یان حوجره، به قوتابخانه
 و نووسینی  وه  فری خوندنه کۆششی خۆی
شمه ئه. کوردیی بتیی زۆر  رگایه رکی پ

ی  وکاته دا و، ئه نجام ده باشیی ئه به
 .پخۆش بوو کاری پ بسپردرێ

 ی ١٣٦١ی  لوه  ی خاکه١٩ی  تا ئواره   ھه
“ مران ھه” نیزیك گوندی  له“ ك  کورته گۆمه” پچی  تاویی له ھه -كۆچیی 

میندانان بۆ دوژمن  ستی که به مه  کاتکدا به شت، له رده ی سه  ناوچه له
ر مینكدا  سه ، به ر جاده چوو بۆ سه ی ده ری دیکه نگه ند ھاوسه ڵ چه گه له

دا  وه و شه ر له ھه. ستیی بریندار بوو خه  دوژمن داینا بوو، و به ڕۆیشت، که
ندی  و ناوه ره ی ھاوڕی به ڵ بریندارکی دیکه گه  له  کاتكدا که له
خشی و ڕووحی پاکی  رین به  گیانئافه کران، گیانی به ڕێ ده رمانیی به ده
 . گیانی پاکی ب زاران سو له ھه. رین بای گرت شتی به ھه  و به ره به

 ھید تاھیری خزریی شه

 کا ی ده ڕ ئاماده بــاوه

 کا حکووم ده ، مه وه ن ئاساییش و پۆلیسه الیه نووسان، له  بستان لدانی رۆژنامهڕی  ماپهریی به ڕوه ی به سته ده
  

   و دلۆڤان ھنده ناوی خودای ده  به
 !کی ئازادییخوازی کوردستان  خه

 !وست نھه مانی خاوه ه نقه نووسانی بور و، خاوه  رۆژنامه
 باشووری کوردستان،  نووس له  خوشک و برایانی رۆژنامه ک له  کۆمه که یه ک ئاگادارن ماوه وه  
ی  زه فره مه"ناوی  کیان به یه زه فره ندیل، مه ر بناری قه ی سه ماکه مارۆ ببنه ستی شکاندی گه به مه به
. ن ندیل ربکه و قه ره مارۆ تکبشکنن و به کانیان گه مه ه  نووکی قه پکھنا و بیاریان دا به"  م ه قه
ن  الیه رم، له تی ھه تی حکوومه سه ی ژر ده  دوایین بازگه به" م ه ی قه زه فره مه"یشتنی  ڵ گه گه م له به

نووسک، زۆر  ند رۆژنامه ستگیرکردنی چه گیرێ و دواتر، دوای ده ، ریان پده وه ئاساییش و پۆلیسه
  له په ریب و، به حمان غه ر و ڕه نووس سۆران عومه ردوو برای رۆژنامه  لدانی ھه ونه که  ده دڕندانه

 . خۆشخانه  نه نرنه یه گه ده
ن  به رده سه ن بهباردا ژیا  بارودۆخکی ناله ندیل له  دانیشتووانی بناری قه  که کاتکدایه نووسان له  رۆژنامه ی ئاساییش و پۆلیس دژ به وسته م ھه ئه  

 .دان"م ه ی قه زه فره مه"یشتنی  ڕوانیی گه  چاوه  له وه زرۆییه  تامه و، به
نا   په مان له امهین و نووکی خ که حکووم ده نووسک مه ر رۆژنامه ر ھه ستدرژیی بۆسه ریی بستان، ده به ڕوه ی به سته  ده  له ، ئمه وه و بۆنه ر به ھه  

ی  نگی دلرانه  پاڵ ده ینه خه نگ ده کده نگمان یه زانین و، ده  ده  زه بوره فره و مه ربازی ئه  سه گرین و خۆمان به راده" م ه ی قه زه فره مه"ی  نووکی خامه
م  ڵ ئه گه  له ه  مامه کیمانه  و حه ین ھۆشیارانه که رمی کوردستان ده تی ھه تدارانی حکوومه سه  ده ھاوکاتیش داوا له.  نووسانی بدار رۆژنامه
 چیتری ل  والوه  زیان به  له م رگرییه دنیاش بن ئه. کشن ندیل ھه و بناری قه ره کان به م و گۆڤار و سیپاره ه ری قه ن نونه ن و ربده دا بکه رووداوه

 . وه شین نابته
 ریی بستان به ڕوه ی به سته ده

٢٠٠٨-٢-٢ 
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 ڕێ وڕیانی نیوه ھا
 و 

 مران یامک بۆ کۆڕی نه په 

 .اســر حـــن  
  

کـی  یـانـیـیـه بـه ره  بـه له  
ی خۆر  وه ئارامدا، پش ئه

ــرچــی زه ــه پ ر  ســه ردی ب
ی رووحــم دادا و،  الشــه
ـــه ـــره ئ ـــ ـــت ـــان، وه س ک  ک

سگـیـرانـیـی،  ی ده ملوانکه
. بن ردنی ئاسمان وه  گه له
مــــک پــــش  نــھــا کــه تــه
ی مانگ ئۆغر بکـا و  وه ئه

یی  وره  گه  به ش لره ئمه
جــم :     مـانـگـی چـارده ستران، گازم کرده  ئه ھاوارم کرده. خۆر بسپرێ

  م، دـم بـه ره ڤه م ده منیش ربوارکی ماندووی ئه!    ڕۆن لره مه!  ھن مه
  زوومه، ئاره.    ڵ خۆتان خره گه ن له ڕۆن بمبه ر ده ر ھه گه.    دیدارتان تره

  مـه  نـیـگـام شـۆڕکـه وه رزایی ئاسمانـه  به میش ب، له بۆ ساتکی زۆر که
!   پیسخـۆرانـه رسته  پیسپه پیسه ه پاشه" پیاو" و   تا ببینم کن ئه وه خواره

  وانـه کن ئـه!   چن و دن ران ده  دوو سه ر به ی قژاڵ ھه  کن ونه وانه ئه
ــه ــت ــۆ مــف ــا ب ــوو دنــی ــان واب ــه الی ــه   !  خــۆران ــــن ئ ــه ک ــــن . . . . . . .    وان ک

 رووخساری مـانـگ،   و جا روانیمه وه  قسانم بوومه من له ئه . ... . . .    وانه ئه
،  یـه وه نسـکـانـه  ھـه رووی بـه  و گه ڕکردووه دیتم فرمسک گۆنای سپیی ته

نــگــیــی  مــــک بــــده دوای کــه  ر لــه ھــه.   گــریـی ز بــۆ حـاــی مــن ده تـوومــه
مـن .   نـاو پـ زووخـاوم سـتـم، ھـه بی، دیتی زیز و دشکاوم، پـه ریھه سه

و جـ   لـه  ئــمـه ڕوانـه وا مـه!   ھـاوڕێ:   رمـووی ڕێ بووم ب ب، فه چاوه
، کارمـان  وا و ب النه ی بنه ئمه!    ما و خۆشییمانه یف و سه  که بیندانه

ی خـۆت  واره م ھـه لـه:   رمووی وجار فه ئه.    و ئاسمانه  له ڕان و سووڕانه گه
رمـوو  تۆ چۆنت فـه:   گوتم.  بینه مان وه  ھاوڕێ و ھاوده ده دا مه ، ھه منه وه

ک پــش چـوونـتـان  ره م، گـه کـه م، ج ھیوا و ج ھومـده م، به که واده
بـوون   پۆلک ھـه ی مه واره م ھه ر له ھه:   گوتم.   ب: رمووی فه.  م رزتکه عه
یـانـد  یام بایان گرت و رایـانـگـه یاندنی په پاش گه ر، له روه  سه ردار، سه
   ئوه  که ن دیاره که کون چی ده جا ئستا له. چن ت باری ده و خزمه ره به

  ره روه و سـه ئـه!   ـ رمووی به  فه وه ته  و غوربه  تاسه مانگ به.   ن گه تیده
  مـووانـدا دیـاره نــو ھـه ک لـه ، یـه  چاک و پـاکـانـه و پیاوه ، ئه دیندارانه

یـام   په ر پته گه  ئه بنه:   رمووی وجار فه ئه.    رانه روه ی سه ی قافه وره گه
ستم و   ده م گرته  بووم، گورج خامه شکه شاگه. ران روه م بۆ کۆڕی سه ببه
  سـتـم کـرده رھــنـا و ده م ده کـه  بـچـکـۆالنـه  گـیـرفـانـه ڕکی سپیم لـه په
 : که یامه قی په ش ده مه ئه. یامنووسین په

  
 ناو رزه ناوی به به  
ناخـی دـی  له.   کی ھیواپژن یانییه به ره  به  و له وه  بنازه واره م ھه له  

  وتـوو، لـه کـه ت نـه وتـووی قـه سـره رگـیـز نـه وتووی ھه ربوارکی کۆستکه
کـانـی   تـیـژبـاـه لـه ، بـۆ مـه م نیـشـتـیـمـانـه ی ئه  و بالنه لکی ئاواره مه

ک  یـاــکـی سـپـی وه ی بـاـی خـه ڕه ر په سه وه له وشه له.   ئاسمانی مان
ی  سـریـنـی دیـده  تـنـۆکـی پـاکـی ئـه نـکـه  بـۆ ده ی چـیـاکـان فری لوتکه به

گـاتـه  کان، تـا ده  رووسووره  تیشکاوژه ستره  بۆ ئه وه ویشه گیان، له دایه
ی باکوتانک لی  قه شه وران دوای له ی گه وره ی گه وره  بھه  واره و ھه ئه

تی ری دین و بوون، سوتان  ھیدانی سوورخه  شه نیشتبوون، بۆ حزووری
ب ک، ته.   لوـر لـه رم وه ، گـه  و داده ک چاوی دایـه ڕ وه سپـی  ک ژ

رز و  ک خـوـنـتـان، بـه ک رووتان، سوور وه سپی وه.     و بابه ستی کاکه ده
 .ی رێ و ربازتان ونه ڕزتان، روون به رزی به ک بای به بیند وه

  
ک   و وه دا نووکـی کـولـه  ئاست ئوه م له  خامه زانم که من ده!   ئازیزانم  

  کار ب که بشت و به ند به رچه م ھه نووکی خامه.  ست و پله زارۆی ب ده
ر  لـ گـه.   یـگـرێ رم ده شکـ و شـه ژنۆی ده وران ئه  باسی گه ییه باس گه

  خۆتان که! م یاران ده!  بنووسی؟ م سونامانه پرسن چۆن زاتت کرد ئه
ڕتان،   ھاوڕیانی نیوه بیرتانه له. ئاگان میوانی خودان بشک بدار و به

یـان پـووچ و  گـبـه  تاڵ و ھـه  حزوورتان بوو، زمان الڵ و چھره تا لره ھه
رمان درا و بـیـار درا  خان فه  دیوه  کاتکا له  بیرتانه له تاڵ بوو؟ خۆ  به
خ ب؟ خـۆ  سیری دۆزه ک مه ره یری کوخا ب گه ی بۆ غه ر کۆترێ گمه ھه

  رم، ب ھیچ س لـه نگ ب ھیچ شه ی ھه که  کولله وه  چۆن ره بیرتانه
م  ی ده  بـۆره  گـورگـه ی و سـاتـانـه  ئـه یـادتـانـه م ئان؟ لـه غی باپیره ده

رخـان، بـدڕن ورگـی  ، بـخـۆن گـۆشـتـی کـاـی بـه لـه یگوت ھه  ده له جۆگه
 !.ند مشک پژان ند خون رژان، چه  چه ، خۆ بیرتانه"خۆفرۆشان"
  

ر دوای کـۆچـی  ھه!   رانم روه سه  
   بــوویــنــه ، ئــــمــه دوایــی ئــــوه
و  کیان بوو ئـه ره گه.  نچیری وان

   خـــوـــنـــی وه ی بـــه خـــتـــه دره
! بکشن  ھه وه گه  ره ئاودرابوو له

. تـاڵ چـوون ستـبـه م ده ھاتن به
  ک لـه ڕـتـان وه ھاوڕیانی نیوه

حـــــزوور پـــــاکـــــی خـــــۆتـــــان 
تــانــبــیــنــن،  ھــیــواخــوازبــوون نــه

ویشدا نـاتـان   خه تاندونن له نه
تـا مـابـن   ھـه بینن، واش بیـاره

ــه ــن ن ــن ــی ــب ــان ــۆ ئــه! .   ت ــای ب و  ئ
 و  و چرکه ، ئای بۆ ئه ساته رگه مه

   لـه  ئــوه  و سـاتـه کات و مـاوه
ستـیـان بـ  ده له.   بینن ودا ده خه
ـــه جـــه ـــیـــش وه ی خـــه ســـت ک  ون
نــو  ی پـیـرۆزی ئــوه لـه سته جه

رم  شــه   . ن کــه ل ده خـوــنـدا شــه
نن و  که رگتان پده  مه ن، به ناکه
! . ن کـه  کـۆچـتـانــدا شـایـی ده لـه
ــاره وه ئــه ــه ن ق ــانــی م ــدان م ، ! ی
ــورد و  ن شــــره وه ئــه ــوڕی ک  ک

 !.ھیدان ری ری شه ده درژه
  

.  بوو ی الی ئمه ره ڤه م ده نگ و باسی ئه ی نووسیم ده وه ئه! رانم روه سه  
ک جاران،  ر وه ھاوڕیانتان ھه:  بم زمه ش حه یه م نامه پش کۆتایی ئه

نـگ  دـتـه.   یـامـتـانـن ری په گری رێ و ربازتانن، پارزه  چاکتر، ھه بگره
ر  گه  خونی پاکتان ئاودراب، مه رختک ب و به بن ئارام بن، ده ت مه قه
، دین و دنـیـا  الی واب، واباشتره س له رکه نا ھه ده.   ر الی خودا ب ده قه

   لـه م داوایـه بـه!   ئـازیـزانـم.   قــی بـ  ئـه زار سو له لک جووداب، ھه
 الی  ر چوونه  لتان، گه داوا و تکام وایه.  دنم  نامه حزوورتان کۆتایی به

م بۆ ھاوڕیان  م بۆ خۆم ھه دوای بردنی کنووشان، ھه شاھی شاھان، له
 .نیازی دیدار به   .ن داوای لخۆشبوونمان بکه

__________ 

ڕتان،   ھاوڕیانی نیوه بیرتانه له”
 حزوورتان بوو، زمان  تا لره ھه

یان  گبه  تاڵ و ھه الڵ و چھره
بیرتانه  تاڵ بوو؟ خۆ  پووچ و به

رمان  خان فه  دیوه  کاتکا له  له
ر کۆترێ  درا و بیار درا ھه

یری کوخا ب  ی بۆ غه گمه
خ ب؟  سیری دۆزه ک مه ره گه

  وه  چۆن ره خۆ بیرتانه
نگ ب ھیچ  ی ھه که کولله
  رم، ب ھیچ س له شه
“ م ئان؟ غی باپیره ده  
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 بستـانچیی

 ئینترنت:  رچاوه سه
 

 راکـردن  رۆژکیان پیـاوـک بـه. . .   ر  ده قه 
رد  رووی زه“   سـوی خـوای لــبـ” یـمـان  تی سوله زره تی حه  خزمه ھاته
تـی  زره حـه.   وتـبـوو رزی پـ کـه کانی مۆر بـبـوون و لـه ڕابوو، لوه گه ھه

  کـابـراش بـه.     “ ! ؟  چ حاکـه مه ؟ ئه وماوه چت ل قه“ :   یمان پرسیی سوله
  وه رسـامـیـیـه یی و سـه  تووڕه زڕائیل زۆر به ئه” :    وه می دایه گیان وه نیوه

ریـی  روه  الی قـاپـیـی دادپـه تـه ، ھاتوومه کردم، ترسکی زۆرم لنیشتووه
مـن   ئــسـتـا چـیـت لـه بـاشـه” :   رمـووی یمانیش فه تی سوله زره حه.  “  ئوه
ی پـادشـای  ئـه“ :   ش گـوتـی کـه پـیـاوه.   “ م؟ توانم چیـت بـۆ بـکـه وت، ئه ئه

. و ھیندستان ره مگرت به  ھه با که شه  ره رموون به رمان بفه ر فه روه دادپه
 رزگـارم  روونـیـیـه  ده م ترسـه  با له زڕائیل رزگار بکه ستی ئه ده گیانم له

کابرا ببـات بـۆ  با که شه  ره رمانی دا به یمانیش فه تی سوله زره حه.   “ ب 
تـی  زره ی حـه وکـاتـه بـۆ رۆژی دوایـی، ئـه.    ھـیـنـدسـتـان ک لـه یه دوورگه
زڕائـیـلـیـش  کانی، ئـه  میوانه  پشوازییکردن له ستی کرد به یمان ده سوله
 و  وه ی دونی بۆ گایـه که یمان رووداوه تی سوله زره حه.    وه  ژووره ھاته
ماشات   ته وه ییه تووڕه  تۆ به  الم، ووتی که دون پیاوک ھاته“: رمووی فه

 .“ بیت؟ مه کرت ھۆکاری ئه ، ئه کردووه
  وه یـیـه تـووڕه مـن بـه!    وره ی پـادشـای گـه ئـه“ :  وه می دایه زڕائیل وه   ئه
رسام بووم،  وم بینی زۆر سه  ئه کوو که کرد، به م نه و کابرایه ماشای ئه ته

، “  ھیندستان کشه  له و پیاوه بۆ گیانی ئه“: رمووی ردگار فه روه  په چونکه
د   سـه م پـیـاوه رم سووڕما، وتم ئه  بینی زۆر سه  لره م که  پیاوه منیش که

  وه رسـووڕمـانـه  سـه  ئاوا به بۆیه.  ھیندستان بت ناگاته  بایشی ھه دانه
وێ بینـی زیـاتـر   چووم بۆ ھیندستان و کابرام له م که ماشام کرد، به ته
  رمـان درابـوو گـیـانـی کـابـرام لـه ی فـه وه ک ئـه  وه رم سووڕما، بۆیه سه

 .“ھیندستان کشا
 

  رۆژکیان پادشا دوو دانه...   دوو کۆیله  
مـودان  موچاو پـاکـی ده ککیان ده یه.  ی کێ کۆیله

ی  نـاسـه  ھـه رکی ڕووخـۆش بـوو، بـۆنـی گـوڵ لـه
تا بی ناشرین بـوو،  یان ھه ی دیکه وه ئه.   ھات ده

. ھـات مـی بـۆنـی لــده ردببوون و ده کانی زه دانه
  و کـۆیـلـه ر ئـه رامـبـه  بـه ی کـرد لـه پادشا چـاکـه

  ش که یه و کۆیله ئه.   مام دا و ناردی بۆ حه رووپاکه
 الی خۆی و  ھات، پادشا بانگی کرده می ده بۆنی ده

م   بــه دــه مــی بــه و زۆر ئــه  ئــه پــــی وت کــه
ی زۆر  قسـه)    کـه  پـاکـه واتـا کـۆیـلـه( ی  که ھاوڕیه

  مـیـش بـه  ئـه  و، داوای لکرد که خراپی پ وتووه
)  که ناشرینه کۆیله (م  م ئه به.  باسی بکات خراپه

   بـاشـه ر بـه کـرد و ھـه کی خراپی نـه یه ھیچ قسه
 پـادشـا زۆر  نـده رچـه ھـه.   ی کـرد باسی ھـاوڕـکـه

کی خراپی پـ  یه یتوانیی قسه م نه وی دا به ھه
 .ی ی ھاوڕکه رباره بکات ده

مام، پادشا   حه م چووه ی دووه یان کۆیله مجاره   ئه
: ، پــی ووت وه  تاقییبکاته که  جوانه ویستی کۆیله

و  م خـۆزگـا ئـه  جوان و قـۆز بـوویـت، بـه نده چه” 
ی تـر  که  کۆیله  که بوایه ت نه  خراپانه وشته خووڕه

  سـتـی کـرده که ده  کۆیله ربۆیه ھه. “باسیکردن بۆم
ی  وه پش ئـه.   کانی ژمارد موکورتییه  و که یبه ، عه ی  ھاوڕکه وتن به قسه
 ئـیـتـر، نـا و  سه ، به سه به” :   نگی کرد واو بکات، پادشا بده کانی ته قسه

م تـۆ نـاخـت  و بۆنی لــدێ بـه می ئه ده.   ردووکتانم ناسیی ناورۆکی ھه
 . “و دایت رمانی ئه ژر فه ودوا تۆ له مه ئیتر له.  بۆنی کردووه

 

 

 

 ددینی رۆمیی الله والنا جه مه

 ی کرماشان  ناوچه له“ رژاو”ی گوندی   ناوچه نک له دیمه
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 ر کاتک و  ھه
 . ر جیه  ھه له

 ! ھید کیه ر پرسیان شه گه
 ج ستبه ستان، ده ب راوه به

 ھید شه... م  ده
 ، یه رگه ی پشمه کی تۆه چه

 بۆ دوژمنم
 دڵ پ قین و

 . ی پیه م مژده که له بۆ گه
 می زۆردار بۆ الفاوی سته

 . ، شاھۆیه ندیله ھید قه شه
... 

 ھید ھاوڕی شه
 . ک و خون و ئازادییه چه

 و) عید شخ سه(گکۆی پاکی 
 . ه)بارزانیی(ی  که وه بنه

 دڕکی ژرپی دوژمنان و
 و  )موفتیزاده(ی  که رماه به

 . ه)سوبحانیی(شی  خونی گه
... 

 ، ر ماوه ھید نامرێ و ھه شه

 ر زیندانک  تاریکیی ھه له
 ر ماک،  بۆ ھه

 . تاوه ھید تیشکی خۆره شه
 ل ی گه سته بۆ جه

 . ھزی بازوو، نووری چاوه
 وساوان و ھید ھیوای چه شه

 . ی منانه نده  و خه بزه
 ستی زۆردار بۆ بینی ده

 ، ھید شیره شه
 . رکی بکاالنه نجه خه

 بۆ خوشکانی براکوژراو،
 رسووتاو، بۆ دایکانی جگه

 . سیانه م که ھید برا و ھه شه
  ھیده ر شه ھه

 ، رزه  به ھنده
 ، ڕزه ھند به

 . زدانه ویستی الی یه خۆشه
  کۆچی کرد و  الی مه بۆیه

 مریی رگیز نه بۆ ژیانی ھه
 بای گرت و

 الی خودا له
 .  میوانه تایه تا ھه ھه

 
 ٢٠٠١ھاوینی 

ال  ھید مامۆستا مه کانی مامۆستای شه  ھۆنراوه له
 بیعیی دی ره ممه حه مه

 )ھیدکردنی ی سایادی شه بۆنه به(
 
 
 
 
 
 
 
 

 تیی ژیان چۆنیه
 تی ژین ی غیره ر شری لــه بشه گه ئه

 رینت ده النه و عــه ڵ ڕــگا مــه قه چـــه
 ڵ بـ گـــه وایــه مــار و دووپشکت لـه ڕه

 رام و ھـــاونشینت نـه دوژمــن ھــاومـــه
 رگت ژیـانه رزیی بــژی مــه ربه بــه ســه

 نینـت رگـبــــاره، پـــــکــه ژیــانـــی مــــــه
 ھــا بـمــره کــه دۆسـت و دوژمنی تــۆ وه

 رینت وه بنــــه ســـه رده بــــه ئــاخ و ده
 ق ب وتـانی حه کـ داخـی دی فــه یـه
 نینـت رچـوونی گـیـــانـی نازه ک ده یـــه

 ریفان رده بــازاڕی حـه ســـه" بیعـــی ڕه"
 یــانی ئــاگــرینـت نــ خـــۆشـه بـــه چـــه

   به تورکیی  "تی ئاڕ تی"فزونیی  له  ته نای كه
 كات خش ده كوردیش په

تی ئاڕ "  نای  كه ری به ڕوه به   
: یاند  رایگه تورکیی   "تی

  مان به كه ناه  كه مزووانه به"
  كات و له خش ده شت زمان په ھه
   كوردیی وه مووشیانه  ھه رووی سه

 ".  و فارسییه بیی ره و عه

  ری به ڕوه د ئایدن به  ممه  محه  لدوانكی پی به   
تی ئاڕ "  نای  سی ئن ئن تورك، كه  بۆ سایتی كه ناه كه
كات و  خش ده  په  كوردیی  زمانی  به مزووانه تورکیی به  "تی
واڵ   ھه  نابت له نھا بریتی ش ته كه  كوردییه خشه په
  ی رنامه  و به  دراما و گۆرانیی كوو فیلم و زنجیره به

خش  نیش په رمه  ئه  زمانی  و به وه گرته جیاجیاش ده
 نوبراو  نای  كه ری به ڕوه د ئایدن به ممه محه.  كات ده

ر  كرت، بینه خش ده ك په یه رنامه  كاتكدا به له: " گوتیشی
 و  نیی رمه  و ئه  كوردیی مان كاتدا به  ھه توانت له ده
 ". گوی لبگرت رھبیی عه

 بباسیی فارووق عه
faroq88@hotmail.com 
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   وه ته م نزیکانه دۆزراوه  به  که ساره بچووکترین ھه
 Max( ناسیی ماکس پالنـک  ستره ی ئه وانی بنکه ره   لکۆه

Planck Instituttet) (MPIA (شاری  له )رگمان، )ھایدبی ئا
  یـه سـاره م ھـه ئـه.    وه تـه ی دۆزیوه رنجاکشه  سه ساره م ھه ئه

ی  ه ی کۆمه وه ره  ده  تاکوو ئستا، له  که یه ساره بچووکترین ھه
 و  ه) Tw Hydrae(  نــاوی  کــه ســاره ھــه.    وه خــۆر، دۆزرابــــتــه

پــی  بـه   . بــت شت تا ده ملون سـاڵ ده  نوان ھه نی له مه ته
ی   وی نـزیـکـه نـی زه مـه  تـه ندرێ که کان واداده نگاندنه سه ھه
 مـلـوـن ٤،٦ی  یش پش نزیکـه“ مانگ” ملون ساڵ بت و ٤،٥

 .کردبت) فۆڕمگرتن( دروستبوون  ستی به ساڵ ده

شی   لپرسراوی به ، که)Thomas Henning(  تۆماس ھنینگ 
یـامــکـی   پـه ، لـه کـانـه سـتــره  و ئـه سـاره دروستـبـوونـی ھـه

  ره  ھـه  لـه کــکـه  یـه یـه سـاره م ھـه ئـه” :   ـ یـانـدنـدا ده راگه
   لـه ساره م ھه ئه.    ی خۆری ئمه ه ی کۆمه وه ره کانی ده  دۆزراوه ساره رنجاکشترین ھه سه
  ه)ریی موشته(ی  ساره ی کشی ھه نده وه  ئه ی ده که  کشه  کشدا که  له کانه  قورسه ساره ھه
 .“ی خۆر ه  کۆمه  له یه ساره ترین ھه وره  گه که

 دووریـی  ی خۆیدا، کـه که ستره وری ئه ده نت تاکوو به خایه  رۆژ ده٣،٦٥  یه ساره م ھه   ئه
وی و  ٪ ی دووریی نوان زه٤نیا  ش ته مه ئه.  وه سووڕته ، ده ش ملون کیلۆمیتره نوانیان شه

 . خۆره

  یه یان ھه) بازنه(کان   بچووکه ستره ئه
  یـه وه  ئـه سارانه  ھه م شوه ی ئه   نیشانه

یــــدا  کــــه ســــتــــــــره وری ئــــه ده  بــــه کــــه
ک  یـه سـتــره کاتکیـش ئـه.   وه سووڕته ده

 گاز و  ک له یه وا بازنه بت ئه دروست ده
 .وریدا ده بت به خۆڵ دروست ده

و   لـه کـی زۆره یـه کـان مـاوه وه ره   لکۆه
 خۆڵ و گاز  کان له ساره  ھه دان که بوایه

کـی کـورت دوای  یـه ماوه بن به دروست ده
م   دروسـت بـوو، بـه کـه ستره ی ئه وه ئه

و  یتوانیی ئه س نه  که م دواییانه تاکوو ئه
 .لمن  بیسه شته

 سای  کان له  ئامانییه وه ره ن لکۆه الیه له) ساواکان(کان   تازه ستره دوای ئه ڕان به   گه
) Nature( کانی   بوکراوه دا له م دواییانه کانیشیان له نجامه ستی پکرد و ئه  دا ده٢٠٠٣

مـجـار  کـه  بـۆ یـه وانـیـیـدا گـوتـی کـه یـانـدنــکـی رۆژنـامـه  راگـه ھنینگ لـه.    وه بوکرانه
  کی پکھاتوو لـه یه  بازنه ڕاستییدا له کان له ساره  ھه وتوانه توانرا نیشان بدرێ که رکه سه

 .بن گاز و خۆڵ، دروست ده

و  ی بـتـوانـن ئـه وه کـاربـھــنـن بـۆ ئـه  بـه یـه وه م دیـتـنـه وـت ئـه یانه کان ده وه ره   لکۆه
بـن، وه   دروسـت ده سـارانـه و ھـه  چـۆن ئـه لـمــنـن کـه ن، بـیـانسـه  ھـه ی کـه بیروڕایانـه

  .نت خایه  ده نده دروستبوونیشیان چه

 

******** 

 !!زانیی؟ ئایا ده
 بباسیی فارووق عه: کردنی ئاماده

ر و   کــۆی رووبــه   کــه •
مـوو  دانیـشـتـووانـی ھـه

نـــدۆرا،  ئـــه( وتـــانـــی 
ین، بـاربـادۆس،  حره به

ـــرونـــه ـــان، ب ـــووت ی،  ب
بـــلـــژیـــک، بـــۆرۆنـــدی، 

یـت، لـوبـنـان،  قوبروس، گامبیا، جـامـایـکـا، کـوه
ر، سانمارینۆ،  ته لۆکسۆمبۆرگ، ماتا، مۆناکۆ، قه

متر  ، که وه که یه به) ، تۆنگا و ڤاتیکان نگافووره سه
 !نیا؟ ته  به ر و دانیشتووانی کوردستانه  رووبه له

 

 دووریـی نــوان    که •
وی  خــــــــۆر و زه

١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
ـــتـــره ـــۆمـــی ـــیـــل  و،  ک

وی  ی زه وه ســـووڕانـــه
  وری خـۆردا لــه ده بـه

   کـه کـدایـه یـه خولـگـه
 ٣٦٥   و بـه  ملیۆن کیلۆمـیـتـره٩٤٢ی  که درژییه

واوی   و نـیـو تـه  چـرکـه٤٨ کاتـژمــر و ٥رۆژ و 
. کـدا یـه  چرکه  له  میله١٨ی  که کات و خراییه ده
  یـه ی ھـه کی دیـکـه یه وه وی سووڕانه ھا زه روه ھه
 کـاتــژمـــردا ٢٤ی  مـاوه وری خــۆیـدا و، لـه ده بـه

   میل لـه١٠٠٠ خرایی   به وه سووڕته جارک ده
 .کاتژمرکدا

 

تــریــن خــانــوو خــانــووی ســوــتــان  وره  گــه   کــه •
  ه) ی تـی بـروونـه نـه ته سه(ی سوتانی )ن سه حه( 

 ٥٠٠   ژووری نووستن و پتر لـه٧٠٠   زیاتر له که
 !؟ رماوی تدایه گه

  وـتـه کـه ی ده وتی برونـه. . .     ر بۆ زانیاریی زیاتر    ھه
  ر بچووکه  ڕووبه ری ئاسیا و وتکی به تی کیشوه رۆژھه

زۆری  ره ی ھه  و، زۆربه ڵ وتی مالیزیایه گه و سنووری له
 ی مسومانن که دانیشتووانه

 بباسی گوه عه: کردنی ئاماده
 golala_abbasi@hotmail.com 

 کان ساره ی خۆر و ھه ه  کۆمه نک له دیمه

 ی کانی وتی برونه وته  مزگه کک له یه
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   که وتووه رکه دا ده"ناسا"کی نوی  یه وه  لکۆینه له  
ر  وبه مه  ساڵ له١٢٠٠٠  وای ئستا له ش و ھه که
مان   ھه کی تریشدا به یه وه  لکۆینه  و له رمتره گه
 .یشتوون نجام گه ئه

ی دواییدا  دساه م سه وی له وای گۆی زه ش و ھه که  
توانین   و ده رمتر بووه  گه  ٪ پله٦,٠ی   ڕژه به

. و دوا مه بین له وره کی زۆر گه ڕی گۆڕانکارییه چاوه
ب و مرۆڤیش  رمتر ده  گه ره  به ره وا به ش و ھه که

  و ھۆکاره ندک له ھه.    یه و گۆڕانکارییانه ھۆکاری ئه
و  ن ئه و گۆڕانکاریانه پاش ئه  له ی که کییانه ره سه

وت  نزین و نه ھا به روه ن، ھه که کی زۆر دروست ده  دووکه  که ن ورانه  گه کارخانه
ی  ی پله وه رزبوونه کانی به کییه ره  سه  ھۆکاره و گازی سروشتیی و ئوتومبلیش له

 .رمان گه

  وه ڵ بوکردنه کان و دووكه کاربوونی کارخانه ستبه تای ده ره  سه ر له ھه  
ھیچ .  ر ھاتووه سه ، به واوه  بواری ئاو و ھه  گۆڕانکاریی، له  ورده ردوونیش ورده گه
ڕی  م چاوه  بکات به و گۆڕانکارییانه  به  ئاماژه  که کی نووسراو نییه یه گه به
 .وام بن رده ر به  ھه و گۆڕانکارییانه  ئه کرێ که  ده وه ئه

ی دواییدا  م سی ساه وی له گۆی زه  
   له  که رم بووه ک گه یه ڕاده به
وپش  مه ساڵ له"  زار  ھه دوازده"

ش و  ر که سه  به م جۆره گۆڕانکاریی له
و  پی ئه  به وه.   ھاتووه وادا نه ھه

 کراون سای  ی که وانه لکۆینه
ی   ڕژه وی به زه"  د زار و سه دووھه"

 .ب رمتر ده  گه   پله٨,٥ تا ٤,١

 ٤,١ی   ڕژه  که س پیانوایه زۆر که  
  یه ترسیی ھه ترین مه وره مترین و بچووکترین گۆڕانکاریی، گه م که ، به مه زۆر که

 .وی ر زه سه  له بووه ی ھه وره کی گه رییه و تاکو ئستا کاریگه

 

 کی ترسناک یه  ڕژه
و  موو ئه  ھه  سوودیان له  و تیایدا نجامداوه کی نوی ئه یه وه تاقیکردنه"  ناسا"  
و  له.  ی ڕابردوودا کراون دساه و سه  له  که رگرتووه  وه رمیپوانه گه

ساک  ر ده  وی ھه  سی سای ڕابردوودا، زه  له  وتووه که رکه دا ده یه وه تاقیکردنه
  وه  نزیکبووینه نن که یه  رابگه ستیانه به وان مه ئه.  رمتر بووه  گه  پله٢,٠ی   ڕیژه به
 نزیک   ره  به ره  به  ئمه ن که ده کان دیاریده نجامه موو ئه ھه. کی دگران یه  ڕژه له
ی مرۆڤ  شی بۆ ئمه که  ھۆیه رمای زۆر ترسناک و ی گه ی پله  ڕژه  له وه بینه ده
 .  وه ڕته گه ده

ک ملون   یه بوو به ده  نه ویی که رمیی زه ی گه  پله ک له یه  ڕاده یشتووینه  گه ئمه  
نھا دوو  وی ته ر زه گه وان ئه ی ئه و قسانه پی ئه به. یشتباین ش پیگه سای دیکه

 و  کی دیکه یه)   ستره ئه(   کووره بته وکات ده رمتربت ئه  گه ی دیکه پله
 . ردادت سه گۆڕانکاریی زۆری به

 

 ی سوئدیی“ئافتۆنبدت”ی  رۆژنامه:  رچاوه سه

   خۆی ی كه  رزشییه وه  ) کراسه(ماڕادۆنا فانیله 
 كات  ئران ده رۆكی  سه ش به پشكه

)رماندۆ ماڕادۆنا دیگۆ ئه ( 
ــه ی ــره  ئ ــ ــاوداری ی ســت    ن

   پشووی جیھان و یاریزانی
نـتـیـن،  رژه  ئـه ی بـژارده ھه

ــــه ــــل ــــی ــــان ــــراســــی(   ف ) ک
  ، كـه  خـۆی ی كـه رزشیـیـه وه
،  یــه"  ده"    ژمــاره ــگــری ھــه

حـمـوود  مـه(   ش بـه پـشـكـه
ــــه ــــه ئ ــــه دی حــــم   ی) ژاد  ن
 .كات  ئران ده رۆكی سه

 ماڕادۆنا  كه:  وه  كرده نتین بوی رژه  ئه وای  ھه كانی ئاژانسه  
  ی) بـۆیـنـس ئـایـرس(    لـه وه  ئــرانـه ی  بایۆزخـانـه ی  ڕگه له

   لــه خـۆی-١٠- ی  ژمــاره ، کــراسـی وه نــتــیـنــه رژه  ئـه خــتـی پـــتـه
  دی حـمـه حـمـوود ئـه مـه(   ش به نیتن پشكه رژه  ئه ی بژارده ھه
 .  ئران كردووه رۆكی  سه ی)ژاد نه

   ماڕادۆنا لـه كه:   داوه وه شیان به  ئاماژه واڵ كانی ھه ئاژانسه   
  كـانـی  كـاره ری سـوڕـنـه ڵ ھـه گـه  له كی یه وه  كۆبوونه ی میانه

ڵ  گه  له تنی  چاوپكه نتین داوای رژه  ئه  ئران له ی بایۆزخانه
   خۆشی  و پشتیوانیی  و پشتگیریی دا كردووه)ژاد  نه دی حمه ئه( 

 . ربیوه  ئران ده لی بۆ گه

 تیی عریفه و مه پشه: رگانی وه
peshraw_kurd@hotmail.com 

  مریكی له ربازی ئه سای رابردوو زۆرترین سه
 عراقدا كوژراون

بــــۆ ٢٢٠٠٧   ســــاــــی 
كـــانـــی ســـوپـــای  ھــــــزه

 عــــراق،  مــریــكــا لــه ئــه
ــــــــــن و  دژوارتــــــــــری
خوناوییترین ساڵ بـوو 

راورد   بـه  تیایدا، بـه كه
ڵ سانی رابردوو،  گه له

ی  زۆرتــــــریــــــن رــــــژه
مریكی تدا  ربازی ئه سه

 .كوژراون

كـانـی  كگـرتـووه  یه ته رگریی ویالیه تی به زاره  وه وه یه مباره  له 
 دا٢٢٠٠٧   ســاــی لـه:   "  وه بــویـكــرده)   پـــنــتــاگــۆن( مــریــكــا  ئـه

ھــا  روه  عــــراق كـوژراون، ھــه مــریـكــی لــه ربـازی ئــه ســه٨٨٩٦
) دیسامبر( مانگی کۆتایی سای ڕابردوو  نیا له  ته یدا كه ئاماژه

ڕی  تای شه ره  سه ش له مه به. مریكی كوژراون ربازی ئه سه) ٢١(
  ربـازه ی سـه  تـائــسـتـا ژمـاره وه ، ه) ٢٠٠٣(  ساـی  عراق، له
ربـاز،  سـه)   ٣٩٠١(   گـاتـه  عــراق ده مریکا لـه کانی ئه کوژراوه

ڵ سانی رابردوودا خوناوییترین  گه راورد له  به مسایش به ئه
 .مریكا كانی سوپای ئه  بۆ ھزه ساڵ بوو

 

 ڕی بستان ماپه:   رچاوه سه
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 :ر تۆڕی ئینترنت سه بات،ی شۆڕشگی کوردستانی ئران له ندیی رکخراوی خه نونیشانی سایتی ناوه •

 www.khabat.org 

 :ن  بکه م نونیشانه ردانی ئه ر تۆڕی ئینترنت سه سه له“ بستان”ی گۆڤاری  کانی دیکه ی ژماره وه بۆ خوندنه •

www.khabat.org/bestan.htm 

 bestan59@hotmail.com   :   وه ه“بستان” گۆڤاری  ندییگرتن به یوه بۆ په •

 
 

 !ھاووتیانی ھژا
 !کان  کورده برا و خوشکه

 !ندی بستان رانی بیرۆمه خونه
 و  نگ و وژه هرھ پدانی فه ره  بۆ په  که تییه یه بیی، کۆمه ده ویستان، گۆڤارکی سیاسی، ئه ب خۆشه ده ستان، ھیوای ئه ند ده   بستان، نژراوی چه

 .کۆش بی کوردیی تده ده ئه
بی  ده ای ئه رزی خۆی بۆ ھاتنی ربوارانی رگ دا و ئامزی پ له وڵ ده پی توانا ھه مان به که وه ته بی نه ده ندکردنی ئه مه وه   بستان، بۆ ده
 .بی پاراوی کوردیی ده یارانی ئه ستی دۆستان و، دڕک بۆ چاوی نه  بگرێ بۆ ده مامه  داھاتوودا شه  له  و ھیوا وایه کوردیی ئاوایه

مامک  ت و نه  شه رهموو جۆ  ھه  و له وه که موو الیه  ھه  له  که یه ھزی ئوه نگین و به ی ره نجه ست و په ڕوانی ده ی خۆی چاوه وه   بستان، بۆ رازاندنه
 .یازنن ن و وه کۆکه وه
 

خرۆیان  ست ئافات و دژ و زیانه ده ین و له رژینی که ین و په ین و ئاوی ده بدۆستان و بژاری که ده ی ئه  رووگه ینه  بستان بکه وه با پکه   ده
ڵ  گه  ھاوکارییتان له رز له ی به ھیوادارین ئوه. نن یه ستی ناسیاوانی خۆتانی بگه  ده  و به وه  بیخوننه  که یه وه  داوامان ئه وه. بیپارزین

روا وای  ن و ھه هرم و گوڕتر بک مان گه گه ندییتان له سوود پوه ی به خنه ک و  پشنیار و ره که تی به  ناردنی بابه وام بن و به رده مان به که گۆڤاره
ران پ  ند به  بستان سای چه ش که وه ئه. ب ش نه ستتان ببه ت و بکی گوراوی ده  شه له“ بستان” بن و  م گۆڤاره رزری ئه  ئاودر و وه ئمه
 .گوورن ین، با بزانین ئاو و خاک چۆنی ده  دیاری ناکه ن ئمه یه گه ده
 

 .کانی داھاتوو ڕزین بۆ ژماره رانی به می باییداری خونه رھه ڕوانی به چاوه
ران ی نووسه سته ده  

کان ندییه نونیشان و پوه  
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