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 ستیار و شۆڕشگ ی ھه ھید ئاواره شه له یادک                                              
 

 فا شماشی نوسینی مسته
 

باتی  یـدانی خـه مه ی له کـه بـرێ، ھیشـتا ھاوڕییـانی و حیزبه دا ڕاده  ال ئاواره ھید مه جی حیزبی دیموکاتی کوردستان، شه وه ر و به ھید کرانی کادری ڕبه ر شه سه ساڵ به 43کاتک دا   له
ر و  لکو ھۆنـه بو، بـه نیا شۆڕشـگ نـه تـه  ال ئـاواره ھید مـه شـه.  وه نـه کانی ده ن و ھۆناوه ده ی ده که ه ڕبازهب  دا، دریژه دژوار

دایک بوو، زۆر زوو توانی فـری خونـدن و نوسـین   وار و ئاینی له کی خونده یه ماه بنه  له ی که وه ر ئه به له. ستیاریش بوو ھه
ی کۆمه ی بزووت و توانی لهر ستی ھونه ر زوو ھه ھه. بو دنی خه ن گای خۆی بکاتـهک دا ج شـتا ته.  وهم  نی زۆر کـه مـه ھ
 . گرت ر ده کانی وه بیر و بۆچونه کیان له کرد وکه کی پرس و ڕایان پ ده خه که وبو

ان بـۆ شپا. الی باوکی خویند رئانی لهپش دا ھیندک کتبی فارسی و قو له ور خویندن  به خرایه  وه ن باوکیه الیه له ربۆیه  ھه
کانی  دھاته ی زانیاری له رچاوه نیا سه دا ته  مه رده و سه له کانی کوردستان کرد، که وته ی مزگه حوجره دانی خویندن ڕووی له دریژه

 .کوردستان بوون
نجا  ڕه دیتنی زووم و زۆر ده ، بهوبو ک ده کانی خه زۆر زوو ئاگاداری گیر و گرفته. وتی بو یه ست و کۆمه ھه مرؤڤکی به  ئاواره
نی  زمانی کۆمـه و بـه ئـه. بـی رده شـیعر ده ژارانی کوردستانی به نج و ئازاری ھه ره  ئاواره. ژاران بدا تی ھه دا یارمه وی ده و ھه
ــده ی ده ک ھــۆناوه خــه ــه.    وه ھۆن ــه شــعره  بۆی ــان ده  کانی زمان ــه گــه و زم ــوی گــه  ڕان و ل ــتان  و بجــوکی خــه  رهو گ کی کوردس
ــه ئاونه  کانی ئــاواره شــیعره.  وه زرینگانــه ده ده ــانی پــ چه کی بــانوین بــوون له ی ــورد دا ری گــه ســه رمه نیشــاندانی ژی ڕێ . لی ک
 .دا نگانه کاتی ته ژاران بوون له ی دی ھه وه ره ڵ زۆرداران و فنک که گه کانی له ره ر به ر بوون بۆ به اندهشنی

 . ستنیشان بکا تکشانی کوردستان ده حمه تی زه ینه رد و مه تی ده دا توانیویه) شت رده ی سه وانکی ناوچه ھاواری توتنه( و له هئ

 وی و زارم ب خانوو ب زه      ژارم     وانکی ھه توتنه 

 ڕ شه خر، نیزیک له دوورم له    ڕ   بزن و مه ب پوڵ و پاره
                    .............. 

 . ی زۆر باش پکاوه که له دا ئامانجی گه) وێ کوردم کوردستانم ده( له
 وێ ت نانه رزم قه ھیوای به     وێ        کوردم کردستانم ده

 زدان ڵ یه گه ستم له یمان به په     ھیوام بۆ نیشتمان       رزه به
 الن ڕزی گه چمه تاکو ده     تکۆشان   ناگرم له ست ھه ده

                   ................. 

 .خوار ته روونیی ژن و پیاوی کورد دا چوه قویی ده دا به) ی ساواکه ی دایککی دسۆز بۆ کۆرپه الیی الیه( له 

 ی ژیانم ی گوزاری باخچه خونچه    م ئارامی گیا نم      که کۆرپه ڕۆه
 ت مام، ئایین و دینم  وهر سه    می ژینم     رھه م به که ر گۆشه جگه

 وانم زمی ڕۆژ و شه نگی به وژمم، بینای چاوانم           ھاده ھیز ته

 یانه ری به ، به نگه بنو دره        ھانه به گره گری، مه گیان مه ڕۆه
  الی الیه ڕۆه الیه ی الیه ھه                    
  نایه تۆ ھه ی به و چاوه کور ب ئه                

                          ................... 

لی کـورد دا  دـی گـه  ویستیی نیستمان لـه دا جوانی سرووشتی کوردستان و خۆشه) ی ئاالن چهوشتی نا گه(  له.  داوه ران نیشان لی کوردی دژی داگیر که باتی ساردی گه دا خه) شبگیری ڕه( له
 .خون ی ده که له ستی تر دا بۆ گه به لک ھه گه  گۆڕێ و له دنته
 دا  ره نگه م سه و له ئه. ندامی حیزبی دموکراتی کوردستان ئه  ر و بو به به تی گرته نی الوی دا ڕگای سیاسه مه ته ر له ھه ، کهوی دا ئاشنا بو که له تی گه ینه رد و مه ڵ ده گه له زۆ  ھنده  ئاواره

 کان گونده به. ارانی کوردستانژ ری ھه یار و یاوه به وو ببو ئه. ھنی پک دنا شکیالتی نه کرد و ته ک ده بلیغاتی سیاسی بۆ خه رس خوندن ته وای ده. کۆشا تده  وه واوی وجودی خۆیه ته به
ر بـو  کی بـه یه شـوه  بـه  و ھنده ئه. کرد ک ڕبه رک چاویان ل ده کرد و وه گرت، پرس و ڕایان پ ده وانیش ڕزیان ده ئه. دا ی ده که که مافی خۆیان ھانی خه رگری له ڕاو بۆ به گه دا ده

 و  کرد ئاشکرا پشتیوانی لی ده ی باشوری کوردستان، بهڕ هگیرسانی ش ت دوای ھه تایبه ڕا، به گه کان دا ده گونده  به  وه خۆی و گۆچانکه به. وبوی دژوار ب که باته ی خه وه شاردنه کرد، که کاری ده
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 ناچاری به شوی ئه. ڕا گه دوای دا ده کانی بوو به وته س و که تی ئاگاداری ھه وری کوردستان، ڕژیمی پاشایهشو با ره تی به ی یارمه وره رێ خستنی کاروانی گه پاش وه.  وه کرده تی کۆ ده یارمه

ی خوالخۆشبو مامۆستا  رکرده ڵ سه گه  بات بو له ند ساک ھاوڕی خه چه.  وه گیرسایه نیزیک گوندی مالومه بی سیاسیی پارتی دموکاتی کوردستان له کته الی مه ر کرد و لهوباشو  ڕووی له
 .رۆک کۆماری عاق الل سه مام جه ڕز و به د حمه برایم ئه

تی  نیـو خـۆی ڕۆژھـه  وه رانـه ناجار گه ی حیزبی دموکراتی کوردستان به ند کادریکی دیکه و چه  دا، ئاواره 1964سای  رۆک بارزانی له ڵ سه گه بی سیاسیی پارتی له کته پاش تکچونی مه
ی  ناوچـه دا له و کاتـه له که  وه تی حیزبه رایه ڕبه شک له به رت بهگندی  یوه دا په  کاته و ر له ھه.  وه ک ھاویشته نی خه ریای کۆمه دهنو  ، خۆی له وه گۆچانکه خۆو به کوردستان و دیسان به

ی  تی کومیتـه رایـه ژر ڕبه یزبی دیموکراتی کوردستان لهکانی ح کادره  ک له کۆمه  ی که وه دوای ئه. وان لک گرێ دا ڵ ئه گه باتی خۆی له ج بوون و خه  ری باشوری کوردستان نیشته پشده
  گـرت و ھنـده  عـۆده شـتی وه رده ی سه تیی ناوچـه رپرسـایه به  یـه و کومیته ندامانی ئـه چاالکترین ئه کک له ک یه هو  ھید ئاواره ، شه وه نیو خۆی وت کرده دا ڕوویان له و حیزبه شۆڕشگی ئه

تی  ڕی ڕزگـاریخوازیی و کوردایـه و بـۆ بیـر و بـاوه ئـه ی که یـه وره گه  و پگه و ئه  ر ماوه و ھه شکیالتی ئه واری ڕکخستن و کاری ته ی دواییش ئاسه م سانه تا ئه هڕک و پیکی کاری کرد ک به
 . ر ماوه ھه  یه و ناوچه ، ئستاش لهوبو پیکی ھنا

ھۆی  ی بـه وه ش دوای ئـه ھید ئـاواره شـه. شکسـتی ھینـا 47  - 46 کانی  ی سـاه وه رانی، جونـه ی ڕ به ھید بوونی زۆربه شه ، به انهمان باتی قاره مانگ خه  ژده پاش ھه  وه داخکی گرانه به
 11ڕؤژی  رسکیان لـه تمان چاوشین، ھه مانی وهح و ڕه چه ال که کانی، مه ناوه ی به ڵ دوو ھاوڕی دیکه گه داو خرا و له شت له رده ی سه گوندی دیوانی ناوچه له  وه ند خۆفرۆشکه تی چه یانه خه
 .باران کران  تیره  زاشاوه ڕه مه تکاری حه ن ڕژیمی جینایه الیه دا له 1347رمانانی  خهی 

 . گایان پ ڕبوار بیرز و ڕ یادیان به

 2011ی سپتامبری 2/ ند  ھوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 می باشوری کوردستان ل ناوەندی پارتی دموکاتی کوردستان ل مالو 1964سای  ش ھید مال ئاوارە                                       
                                              

              ====================================================================== 

 )د شماشی حمه ئه(  رهاال ئاو ھید مه شه ی ننامهیاژ  له  یه کورته                            
 

دایـک   لـه نـد وه مه ھه ھـۆزى  لـه شـت، رده سه شارستانی  به ر سه " شماش" ندی گو له)  ز ى 1934(  تاوى ھه 1313 ساى کانى رۆژه  له کک یه  له) د شماشی حمه ال ئه مه(  ال ئاواره مه* 
 .  خنجیالنه و چاوشین کورکى نى خاوه  به بوون" مین د ئه ممه محه"ال مه ى ماه بنه. بوو

  .نابوو  وه پکه ى ماه بنه و بوو ھنا ژنى وێ له ر ھه وببو گیر لى دى  گونده م ئه وتبو که رگاى تى قییه فه  به و بوو ند وه مه ھه ھۆزى  له د حمه ئه باوکى

 ال  لـه رعى شـه سـائیلى مه زۆر بوو ھـه بـاى سـتکى ده بیـدا ره عه حوى نـه و رف سـه  لـه و ئیسـالمیدا رعى شـه  لـه بـوو عـالم و زانـا و خـواترس  له مرۆڤیکى  ئاواره باوکى مینى ده مه حه ال مه
  .بوو ى که نیشتیمانه و  وه ته نه ئۆگرى بوو نا نه ال وه نیشتیمانى ویستى خۆشه ش هو له  بجگه.  وه کرانه ده
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 اریژ ھه و شی به كوردستاندا،ب  به ڕان گه و خوندن می رده سه  له  ئاواره ال مه. خوندبووی و بوو ڕا كوردستاندا،گه كانی وته مزگه و  حوجره  له پاشان خوندبووی، باوكی الی  منداوه  له
 حیزب یزانا و ر تكۆشه كادركی و كوردستان، دموكراتی حیزبی ندامی ئه  بوه ر،و به گرته سیاسی باتی خه رگای ل گه رزگاری بۆ بوو، جشت داری نه و نگی ته ست بوو،ده دی كوردی ی گه
  .بوو

. بوو کرد نه ریبى غه  به ستى ھه  وتبووه که دوور ماڵ  له  وه یه کاته و له و زانى ده خۆى زدىو ماڵ  به ى کوردستانه م ئه کى یه جگه موو ھه م به  وتبۆوه که دوور خۆى ژیانى و ماڵ  له  ئاواره
 یـان ئاواره ناوبـانگى و نـاو ى وانـه ئه سـتاشئ و م ده و ئـه بـوو  بۆیـه ر ھـه زانـى ده کوردسـتان کى خه موو ھه ى رۆه  به خۆى و زانى ده نه  بابى و دایک ى رۆه  به خۆى نیا ته و ئه  چوونکه
 . یه ھه بۆى یان تى تایبه رزى بیستبوو

 رـى رمن گه کوردستانى و ره به بوو ئاشکرا ن بۆگه تى پاشایه کانى سیخوره چاوى ر به  له  وه یه  سیاسی وکارى ئیش و تى حیزبایه ھۆى  به) ز ى 1961( تاوى ھه ى1340 ساى  له  ئاواره* 
 ى ھنـده و کـرد شدارى به دا  شۆرشهو له  چاالکانه و ئه. بوو رپابوو به تدا گوڕى و رم گه شۆرشکى  تازه م ده و ئه  که رتداگ
 . شۆرش تى رایه ربه ى متمانه جیى  به بوو وت و خاک  به رى ده  به  راده  له ئۆگرى و میندارى ئه ر به له خایاند نه

 مـوعینی، یمان سـوله: ک وه حیـزب ى دیکـه کـادرى نـد چه ڵ گـه  له) تاوى ھه ى 43 و 44( کانى هسا پاش  له  ئاواره ال مه* 
 و گرت  وه سته ده  به گۆچانکى وئران کوردستانى  وه ڕایه گه  وه رمنه گه کوردستانى  له...  ریف شه قادر ، زاده ریف شه سمایل

 .یاند گه ده ج  به خۆى نیشتیمانى رکى ئه تکشاندا حمه زه و نجوتیارا نو  له شت رده سه و  بانه کانى ناوچه  له

 رى روه پـه نیشـتیمان شـاعیرانى شـعرى وى خویندنه  به پاشانیش و قیان فه ى حوجره  له تى یه  ق فه ورانى ده  له  ئاواره* 
 زمـانى  بـه جـار زۆر تى رگایه پشـمه ىکـات  لـه و بوو کرد یدا په کوردى نى سه ره و پاراو شعرى  به زۆرى کى یه  ئۆگرى کورد
 بـۆ ویان ئـه کانى شـعره ک خـه و  وه بونـه ده بـو دا کى خه نو  له م ده و ما ده کانى شعره زوو زۆر و گوتن ده شعرى ک خه
 .   وه گووته ده ر به  له کترى یه

 دوو و ئـه وێ کـه رده ده بۆمـان ین بکـه لـ کردنکیان ش بهدا و  وه خواره  بچینه دا  ئاواره کانى شعره ناخى  به وێ بمانه ر گه ئه
 .  وه ته ھۆنیوه ستى به ھه  جۆره

 ، الیــه الى و بگیــرى ش ره ،"وان توتنــه"  و"  وێ ده کوردســتانم کــوردم" ســتى به ھه ک وه رى روه پــه نیشــتیمان ســتى به ھه
 کانى تیـه ینه مه ش بـه ھـۆی  ئـاواره  دیـاره. سیاسی ى دیارده ر سه  چته ده  وه کانه تیه یه کۆمه  دیارده  له وان توتنه ستى به ھه
 نیشـتیمان ربرینـى ده ئامانجى  دوباره  یه وه الوانه  که دا  الیه الى ستى به ھه  له ھا روه ھه.  ن داده سیاسی ھۆى  به ى که له گه
 " ئاالن"  ک وه سفى وه ستى به ھه.  رییه روه په
 تـا وانى ئـه و وتـى  وه رینـه داوه  ره بـه ره به حیـزب رانى تکۆشه بوون شین ن وه ده بن  که خۆمان الى وارى لرهکى خه ولى قه  به دا)  ز ى 1968(  تاوى ھه ى  1347ىسا ھارى به  له* 

 .دا تاوێ ھه ر به وه خۆیان بوو شاردا حه خۆیان دا ر به نگه ته ى وچخانه  و کادن و سارد و تنوک و تاریک و نگ ته وتى شکه ئه و سیوان په و نا په  له ئستا

 یى میشـه ھه و کۆن ى شوه  به بوو دانه  بوردوانه خۆ  له  ره تکۆشه م ئه ڵ گه  له روویان به روو کانى ره به ر به تواناى  که زا ره  مه حه کانى ه بۆده  خۆره چکاو و کان خۆفرۆشه  جاشه و ژاندارم
 کرد  رانه تکۆشه م ئه بۆ  وه نانه داو و فی  به انستی ده ئاغاکانیان

 بـۆ بـوو کـرد  ئـاواره  له داواى  دیکه کى الیه  له بوو سازکرد  که گونده جوتیارانى نو  له زارى و وى زه ى کشه ریاجى به برایمى حاجى دانى دنه  به دیوان گوندى کویخاى کر سه ن سه حه* 
 تاوى ھه ى 1347 رى مه بانه مانگى وانى شه  له وک شه و بوو ستا ھه  کاره م به خۆى تى مسئولیه  به کردن ست ھه  به و خۆى واجبى پى  به ش ئاواره. بکات ر سه چاره  یه کشه و ئه و ب خۆى
  ئـاواره ال مـه دیـوان کرى سـه ن سـه حه خـۆفرۆش ن الیـه  لـه کردنى ر سه چاره و  که کشه  به یشتن راگهپاش  له و دیوان گوندى  چته ده  که کشه رى سه چاره بۆ  وه رگه پشمه دوو و خۆى  به
  شارى بۆ ن به ده ى که رگه پشمه دوو ڵ گه  له ر لیکۆپته ھه  به  ئاواره ال مه زوو یانى به و تى حکوومه زگاى ده و دام بۆ نرى ده پیاو کر سه ن سه حه  وه شه و ئه ر ھه و کرێ ده داو رمان ده
 کاتک .ھاتبوو پک شا لالدى جه) اویسی(  ژنیراڵ ن الیه  له دمۆکرات حیزبى رانى تکۆشه بۆ م ده و ئه  که دیان جه حرایى سه دادگاى بۆ کرن ده رێ به  ووه له پاشان  له و شت رده هس
 شت رده سه پادگانى  وه ھنایانه جار دوو ک یه گرا، راده دیان جه ى که سابخانه قه  له زۆرتر دا یه ماوه و له خایاند مانگى چوار  له زیاتر کرد ھیدیان شه ى کاته و ئه تا گرت یان ئاواره ال مه
 درکاند ى نه بوو و الیه  به  که نیشتیمان دایکى ى ته مانه ئه و ئه و راگرت خۆى  وه زۆره کى مینداریه ئه و ت ھامه شه  به م به بوو دا ئازار و  نجه شکه ئه ترین سامناک و ترین درندانه ژر  له و
 . کرد پاراو اللیان ده و نگین ره کوردستانى ئازادى مامى نه دا شى گه خونى ڵ گه له کانى نھینیه و

 موو ھـه ڵ گـه ده و  داکـراوه رووى گـه  بـه دا ایکـىد مکى مـه شـیرى چـۆر چـۆر ڵ گـه ده ى وکـه ته نه و ل گـه  بـه ت خزمـه شماشـی د حمـه ئه ال مه  که  بۆوه روون بۆیان کان دوژمنه کاتک ى که ئاخره
  ناکا، وت و  وه ته نه و ل گه  به ت یانه خه ب دا ى سته جه  له گیان کاتک تا  شیدایه له نو خونى دۆپى دۆپ نو  له و شی له کانى ماره ده
"   چه که ال مه و چاوشین تمان وه دى مه حه حمانى رهی حیزبی دموکرات،  باتگری دیکه ڵ دوو خه گه  له  ال ئاواره ھید مه شه  یانه  یى زه به ب زۆرتی ئران  الدانی رژیمی پاشایه جه  ربۆیه ھه
مانگ زیندان و  چواردوای و گیران ،  دیوان گوندی  له ) 1968 مای( 1347 ڕی مه بانه مانگی   له .بوون شت رده سه ى ناوچه ى  دیوان گوندى کى خه ردووکیان ھه  که" دی حمه ئه د مهم محه
شـاری "   سـاردێ کـانى خـى" نـاوى  بـه شـونک  لـه شـار ى خۆشـخانه نه خـوار  لـه ) ز ى 1968ی سپتامبری 2(  تاوى ھه 1347 ساى رمانانى خه ى 11 رۆژى یانى به  ره به له  نجه شکه ئه
 .کران شت ئیعدام رده سه
 رژیم کریگیراوانى  به.  گرا داده کوردستان گوندى و شار  به ک خه کردنى ترسن چاو بۆ یان) تاوى ھه ى46 – 47( کانى ساه ى وه جوونه کانى ھیده شه رمى ته ى وه ئه ى، وانه پچه  به
  له م به بوو نه ئاشکرا یان که ناشتنه شوینى دواتر مانگ ند چه تا و شت رده سه شارى سوورى  گرده قبرستانى  له دابوو یان ھیده شه س و ئه رمى ته ناشتنى رتیبى ته  زووه  یانیه به و به ر ھه

 .ردکو الوى و پیر ى زرگه نه جی  به بوو پیرۆزیان گلکوى پاشان
 ). نایه دووای كورد رانی روه نیشتمانپه خوازی زگاری ره باتی خه من كوشتنی  به(گوتی،  شۆڕشگانه و رز به نگی ده  برد،به  ده باران  تیره پانی گۆره بۆ یان ئاواره ال مه شا كانی الده جه كاتك

 ). کوردستان بژى
 

و

ـۆـۆـۆـۆـۆـۆـۆـۆ
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  ال ئاواره ھید مه سواری ڕگای ئازادی شه یادی شۆره                                                         
ال  ھید مـه تاوی شـه ی ھـه47و  1346کانی  ی سـاه وه ی بزوتنـه قینه ڕاسـته ری  ل، تکۆشـه وتووی گـه کـه فـا و ھه وه  ی بـه دانی ڕۆـه سـداره  ساۆژی لـه مین ه 38ی  بۆنه  به

  ھاوریـانی نزیـک بـه  س لـه نـد کـه ڵ چه گـه  نـگ لـه ری گیاره ، ماپـه" دی حمـه ئه د ممـه محه"   چه ال که تمان چاوشین و مه دى وه مه حمانى حه ھیدی ره نی شهھاوریا و  ئاواره
  .  مرانه نه و رھاتی ئه سه  ر ژیان و به سه  بتهکمان تیشکمان خست  موو الیه ھه  به  که  و ھیوایه تی سیاسی وتووژی پک ھناوه، به سایه ند که و چه  ھید ئاواره شه

 نگ ری گیاره ماپه
 

   ال ئاواره ھید مه شه  ت به باره ، سه زاده ن سه بدوال حه رز مامۆستا عه ڵ به گه  ک له یه دیمانه                       
 

  پوور ن سه حه شلر:  دیمانه

 

 رھاتی سه  به و ژیان  به ت باره سه کوردستان تی ڕۆژھه  له کورد لی گه کانی ناوداره  یه  سیاسی  ره تکۆشه  له کک یه ، زاده ن سه حه البدو عه مامۆستا ر تکۆشه و رز به ڵ گه  له ک یه دیمانه
 . ئاواره ال مه  به ناسراو شماشی د حمه ئه مامۆستا کورد ھیدی شه کی یه رکرده سه

 تی ڕۆژھه تاویی ھه ی47 ، 46 کانی ساه ی وه جوونه کانی ناوداره  رکرده سه  له کک یه کوردستان، ئازادی ڕگای باتکاری خه ل گه وتووی که ھه ی ڕۆه دانی سداره  له ر سه  به ساڵ 38
  لـه  یـه وه جوونه و ئـه ھیدانی شـه و  ئـاواره ال مـه ھید شه باتی خه و ت خزمه  له لنان ڕز بۆ زانی پویستم  به ری، تپه  ئاواره ال مه  به ناسراو شماشی د حمه ئه ال مه ناوی  به کوردستان،

 ھنـدک  ڕزانه به و ئه ھاوکاری  به و ، وه مه بکه ر سه  به ژیاون ی گه  له دا  مه رده سه و کات و له  که مان که له گه ی رزه به پایه  ھیده شه و ئه وکاری س که و ھاوڕیان  له ک کۆمه  وه نزیکه
 م بکه  زاده ن سه حه بدو عه مامۆستا رز به ی ئاراسته پرسیارک ند چه زانی لم ھه  به دا  یه ندی یوه په و له. مر نه رگیز ھه ی ئاواره ال مه ھید شه تکۆشانی و ژیان ر سه  بته خست تیشکمان

 . ئاواره ال مه ھید شه ناساندنی زیاتر بۆ

 وتی وکـه س ھه ی شـیوه ر سـه  یـه بخه تیشک ھا روه ھه و وت پکه چاو جار م که یه بۆ تان ئاواره ال مه ھید شه ساکدا چ  له و کوێ  له  که ی بکه باس بۆمان کرێ ده مامۆستا رز به: رسیار پ
 مان؟ که له گه ی مره نه رگیز ھه ھیده شه و ئه

 ناچ بیرم له ت قه ى سه که و ئه ات،ب وخه ژیان رگاى ھاوڕى"  ئاواره" : زاده ن سه حه بدوال عه مامۆستا :م  هو

 من الى له شماشیى دى حمه ئه ال مه دووراودوور،  که شتک م به. بپرسم لى  ماوه نه دا نویشمان  له  وه داخه به و نازانم بوو چوو ددا به منى چى و ئه بیستبوو، کترمان یه ناوى دوور دووربه
 ف شـره مه و خۆش  قسه زۆریش و خالقه ئه و ب ده ئه  به زۆر ، که زیره زۆر کى قیه فه انگوتی ده  که بوو  وه ئه بوو کرد ویست خۆشه
 وـک نسـیبمان و ت قیسـمه تى سوسـنایه ى ناوچـه ى"بشاسپ" گوندى  له) 1955( 1334 ساى  پاییزى ئۆخرى ئاخرو.  خۆشه

 کترمان یه کردو دا ک یه  به شمان باوه بناسین کتر یه ب ساڵ یان ده ک وه. چووم ر فه سه  به من ئه ىخوندو ده وێ له و ئه. وت که
" خـوازم وه جگـا" تى قیایـه فه ى زاراوه  بـه منیش ئـه  وه بووینـه سـاغ  کـه بـووین کتر یـه ى رمووده وا عات سه ند چه  به کرد، ماچ

 و داگرت پى د حمه ئه ال مه م به. بوو گران ر به له مک که منى راگرتنى و بوون ت خزمه  له واوى ته قى فه دانى ئاوه مامۆستاى
  گوتیان ت نانه ته و بوو خۆش پ زۆریان ش دیکه کانى قیه فه  فیقه ره. بشکن ى قسه ھات نه دى ویش ئه
 .زرام امهد ماو نه پ ى قسه مامۆستا رحاڵ ھه به. ین که ده ش به ڵ گه له خۆشمانى رسى ده ختى وه و ین ده ده خۆمانى نانى شه به

  کـه ک یـه لفه چـى؟ سـبابى ئه نـا ده. بوو قیان فه نو ى زاراوه  مه ئه. بنم کانم سبابه ئه پشووم شونى  وه چوومه ڕا ین سبه وه
 کانمى زیادىیـه!  ه"لیبـاس" و کتـب  کـه میتـرى ک یـه کى یـه" بوخچـه" تووڕ، په شـه شو کتبى دوو ف، پخه م ھه بوو خ رایه م ھه

 کـاکى گـوتم. گرم ـده ھه ڵ گـه له کانت سـبابه ئه گوتى ھات م گه له بۆخۆى د حمه ئه ال مه. بشۆ ستان ده و بنه ئاوێ و و،تدابو
 ژیوانم پـه یـان  وه بمـه ژیوان پـه ترسا ده ز تومه. دم ن تمه حه گوتى. نابن ل شه کى یه پشیله بارى گرى؟ ده ھه ڵ گه له چیم خۆم
  بـه. بـوو  وه منـه پـش  لـه مک کـه و ئـه م به. خوند ده کتبمان ک یه ردووکمان ھه. تى قیه فه ھاوڕى  نهبووی  به.  وه نه بکه
  قیقه ده 40 تا عات سه نیو جارێ جار، دوو رۆژێ. م که رز عه چ خوندن م به. بوو تر وره گه من له ساڵ س تا دوو نیش مه ته
 یــان بــوو، تاڵ بــه ختمــان وه ئیــدى. کــرد ده دواترمــان رۆژى رســى ده موتــاى عاتک ســه ورى ده ش وانه شــه خونــدو ده رســمان ده

 دمان ردى ده ، وه کرده ده کتر یه بۆ دمان ى بوخچه ، وه گایه ده کتر یه بۆ رھاتمان سه به کرد، ده مان قسه بووین،  وه پکه ڕۆژ و و شه با، ده نه لمان ت قه چى که. بوو ئازاد مۆ ئه ى زاراوه به
  .بردین ده دا الى به و خه تا ھه کرد ده مان قسه) ھاوڕکانمان ر به له(  سرته  به و تاریک  به ش وه کوژانه چرا پاش جار زۆر. کرد ده رم گه  وه که یه له سه مه موو ھه  به رمان سه کردو ده

 کتر یـه الى لـه رگیز ھـه  ئـاواره ال مـه  ببـووه ئسـتا  کـه د حمه ئه ال مه تیى رگایه پشمه ورانى ده تا ھه کرابووین گۆش وا م به. بووین دموکرات حیزبى ندامى ئه ردووکمان ھه بوو  وه ئه یر سه
 .بوو ھه پک واومان ته ى متمانه گوت ده کتر یه الى له شتکمان موو ھه ڕاشکاوى  به ند رچه ھه حیزبین، ندامى ئه  که درکاند مان نه
 کین ریکى خه و کاسبى  کردۆته رووى و ھناوه خوندن  له وازى بیستم ختک وه. داباین لک ساڵ ند چه ى ماوه بۆ و وه کردینه جیا لکى تى قیایه فه خوندنى کۆیى  به ماڵ و یى ڕیده گه
 و ناسـیوه باشـترى س کـه موو ھـه  لـه دا"شـت رده سه ى ناوچـه وانکى تووتنـه ارىھـاو" شـیعرى  لـه بۆخـۆى  کـه شـت رده سه ى ناوچـه  لـه راسـتیش و ئران  له تووتن ویش ئه ، تووتنه فرۆشتنى و

 دموکراتى پارتى سیاسیى بى کته مه نیزیک  له و تى کوردایه باتى خه النکى رمن، گه کوردستانى ر به  بردۆته ناى په  دیکه سى که زۆر ک وه ، بووه قاچاغ  که بووم ئاگادار دواتر.  ناساندوه
 . وه ته گیرساوه کوردستان

 د حمه ئه ال مه ئستا ى وه ئه ڵ گه له". ال مه"  بوومه تى سوسنایه ى ناوچه ى سه شیوه گوندى  له کردبوو واو ته تیم الیه مه خوندنى  که من ئه 1341 ساى ھارى به رابرد، ساڵ و ھات ساڵ
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 جلیسـان هم موو ھـه نـوقى کانى شـیرینه  قسـه و کانى جوانه  فتاره ره باسى و یادى و ناوى بوو، قاچاغ ناوبردنیشى  وه یه تى پاشایه رژیمى چاوى  له ژیاو ده عیراق  له  ئاواره ال مه  ببووه  که
 دى حمـه ئه ال مـه بـوون ئـاوات  بـه  ناوچـه کانى یـه ئاوایى موو ھـه کى خـه دا خونـدنى ورانـى ده  له ر ھه. بمووان ھه ویستى خۆشه  نده وه ئه  که  دیوه نه وام ى دیکه سکى که دا ژیانم  له. بوو

 . وه کرایه ده یادى  وه تاسه  به کراو ده  ئاواره باسى  بایهھه ت رفه ده ر گه هئ نیشتم داده س رکه ھه ڵ گه له  بۆیه. بخون یان که دیه  له شماشى
 دمـوکراتى حیزبـى کـادرى  جـاره م ئـه. فـرۆش تـووتن کـو تـووتن  نـه و ال مـه  نـه بوو ق فه  نه یان جاره م ئه م به.  بۆوه یدا په روسۆراغى سه  ئاواره ال مه) 1963( 1342 ساى  وتینه که

  لـه رۆژ نـد چه  وابـووه جـارى!!  یه دانه سیکه برو سه و فیداکارى موو ھه و له ى ئه. مووان ھه ماى میوانى و مووان ھه ى متمانه جى مووان، ھه ویستى خۆشه کادرک؟ چ ویش ئه. بوو تانکوردس
. ببین گرژى  به نوچاوانى یان ببیس لـ یى گله س که یان بکا  شونه و له بوونى  به ست ھه س که ى هو ئه ب ، وه ته ماوه دا ڕومات مه ى وه وانه حه شونى ت نانه ته و کادنک کۆنه ى گۆشه

 لـى و وه یشـته گه ده پـى  دابایـه رووى رچى ھـه  کـه ھنـابوو پـک واى کى یـه که رایه  چونکـه. بوو ھـهشـت رده سه ى ناوچـه رى رانسـه سه کانى رووداوه  له ئاگاى کاتک موو ھه بوو  وه ئه یر سه
  لـه ماسـى ک وه  کـه به بوو، نـه  دواوه بـه ى خانـه جبه و زه فره مه شکرو له ئیدى. ڕا گه ده  وه کدانه فیشه د قه دوو و درژ کى بنۆیه و خۆى  به نیا ته تاقى  به زۆریش ى زۆربه. بوو ده ردار به خه
 عات سـه. بـووم الى لـه منیش ئـه و ربـوون وه دى  به ژاندارم ک یه سته ده  که بوو میوان جووتیارک ماى  له  بیرمه له جارکیان ت نانه ته. بوو نه ھیچ  له باکى ژیاو ده دا ى که ته میلله ریاى ده

 نگ تفه منیش ئه ناو ر ده وه  وه کاسبکارکه قوڕاوى شو جلکى  به ومان ئه  بۆیه. ڕن بگه دا ئاواره دواى به  که بووین ران نیگه موومان ھه. بوو ھار به تاى ره سه رۆژکى ڕۆى نیوه ى دوازده نیزیک
 . وه دانه حویلم ته و وتم که ر ده وه دانى ئاوه  له و وه شارده دا تى الیه مه رگى به و جل بن له یم که کدانه فیشه و

 نـاوى  کـه ئـران کوردسـتانى دمـوکراتى حیزبـى رانى تکۆشـه  لـه شـک به ى کـه یه  مـانگى  ژده ھه  یه کدارى چه وه بزووتنه دانى رھه سه ساى) 1967( 1346 ساى تا ران گوزه  سانه و ئه
 جۆرـک  بـه  کـه پش ھاتنـه رمن گـه کوردسـتانى  لـه دمـوکرات حیزبـى کانى رگه پشـمه بۆ پشھات ھندک. دانابوو خۆیان ر سه له یان"کوردستان دموکراتى حیزبى شۆرشگرى ى کۆمیته"

  لـه ھنـدک نـو  لـه) 1967( 1346 سـاى ى وه بوونـه نـوێ پـش  بۆیـه. کـرد دروسـت  ھاوڕیانـه و بهر رامبه به کوردستان ى شه به و له کورد ى وه بزووتنه ستانى ده کاربه الى له دگومانیى به
 ک یه نامه  له. بوو  بۆچوونه و ئه دژى بیر  به وردو ى ئاواره ال مه م به. ست به راى گه" کدارى چه رشىشۆ" گیرساندنى ھه و ئران بۆ  وه ڕانه گه بیرى دا کانیش کادره ت نانه ته و کان رگه پشمه

 و، پتـه شـکیالتى هت ب بـه کـدارى چه شۆرشـى ک، چه ب به کدارى چه شۆرشى.  داوه ڵ ھه رى سه کدارى چه شۆرشى مقۆمقۆى  که یه ماوه  که ئاگادارى ن تمه حه نووسیبووى ناردبوو منى بۆ  که دا
 سـانى که رى سـه  لـه  یاـه خه و ئـه  بـده وڵ ھـه کـرێ ده بـۆت جۆر ر ھه  به  تکایه... و بھه جه پشتى ب به کدارى چه شۆرشى
 .ر ده ریه به خۆت نیزیک

 بـۆ دسـۆز ىسـ که ھیچ  نه و من ئه  نه ھات، ست ده  له کارکى و ئه  نه  که پش چووه جۆرک  به کان رووداوه وتى ره چى که
 ند چه یادداشتکى بوو 1346 ردانى جۆزه مانگى ڕاستى نوه. گیرس نه ھه کراو نه  ئاماده و خت ناوه کى یه وه بزووتنه ى وه ئه

 و نـان  تکایه. تانین که گونده پشتى ى زانه ره و له س که نجا په  به نیزیک نووسیبووى  که ھات بۆ  وه ئاواره ال مه  له دیم
 نـد چه. یشـت گه ى کـه نامه  کـه بوو و شهنیوه پاش سى عات سه ورى ده.  بده رمان سه بۆخۆشت یانى به و بنره بۆ نپخۆرما

 نان س که 100  له زیاتر شى به بوون رووناک دنیا پش کردن، باس بۆ م که کاره ستاندو ھه و خه  له ڕپکراوم باوه سى که
 دوو کان نیگابانه  له  جگه دیتم چووم، بۆخۆشم ت تاوھه پش یانى به. بردن نبۆیا و وه خکرده چایان ندو قه پخۆرو و

 ھید شـه دیـتم سـتان ھه  کـه دواتـر دان،  وه سـانه حه حـاى  لـه و نووسـتوون نک وه ده بن له س که ند رچه ھه س س و دوو
  بـه  کـه یانـدم گه تیـانزوو و ن گه له کان هکادر و رى ربه ندامانى ئه  له  دیکه سى که ند چه) فایق( موعینى یمانى سوله

 خۆمان وێ ناشمانه و بووه لژ پجمان عیراق کوردستانى  له گوتیان  یه ھه چیان نیازى پرسیم  که.  وه ڕاونه گه کجارى یه
 شۆرشـى نیـازى و کـوژرین ده تا ھـه  وه بحاوینـه خۆمـان وتـى  لـه  وه ھاتووینـه  بۆیـه. ین بکـه عیـراق تى وـه ده سلیمى ته
  . نیه شمان کدارانه چه

 دا ر سه به یان کدارانه چه کى یه  کانى ره ربه به زوو زۆر م به کدارى چه شۆرشى ک نه خۆیان ى رنامه به ى وانه پچه  به چى که
  کردبوو، یان وه ڕانه گه  به ستى ھه  که تى پاشایه رژیمى. پا سه
  ڕینه راپه و ئه ند رچه ھه. بوون  کدارانه چه چوونى تکه تووشى جگا زۆر  له ناچار  به. راونانیان  وته که ونین ته لـ خۆفرۆش و جاسووس و اندارمژ و جاش  به چۆلى چیاو و دۆڵ و شیو

 سـیى که  پـازده  ده ھزکـى جـار زۆر. خوقانـد یان ماسه حه نواندو یان  تى مانه قاره ال ردوو ھه ڕاستى به م به پابوو، سه دا کورد لى گه و دموکرات رانى تکۆشه ر سه به و کرابوو نه  ئاماده
  له قورسیان زیانى ، وه بوونه ده نگاریان ره به  بورانه چى که. بوون یار ته ڕ شه کى چه ترین تازه کۆپترو ھلى و تۆپخانه  به  که بوون ده وڕوو ره به دوژمن کدارى چه دان سه ڵ گه له  رگه پشمه

  که دا ست ده له گیانیان دموکاتیش کانى رگه پشمه کادرو باشترین  له پۆلک  وه داخه  به دا ڕانه شه و له  دیاره. کرد ده رزگار دوژمن مارۆى گه  له خۆیان  رزانه ربه سه داو ده دوژمن کانى هھز
 .بوو  وره گه سارکىخه ڕاستى هب ستچوونیان ده له و بوون ک یه رمایه سه کورد ى وه بزووتنه بۆ یان که ریه ھه

. دنا کار به  که خه و ئه دژى یان  ئینسانى دژى فتارکى ره موو ھه ت وه ده کرگیراوانى به ى وه ئه ڵ گه له. بوو دموکرات رانى تکۆشه  له ک خه نى کۆمه پشتیوانیى شانازى جگاى زۆر شتى
  پویسـتى کـورتى  بـه و ک فیشـه و پـو و رگ بـه پخـۆرو و نـان  کردبایـه  رگه پشـمه بوونى  به ستیان ھه ک جگایه ر ھه  له.  بۆوه نه سارد نکانیا رۆه پشتیوانیى  له پشتیان ت قه م به
 بـۆ رمیان گـه چاى ساردو دۆى و تازه نانى کورد گى مه ئه  هب و ترس چاونه الوانى و کیژ دا ئاگربارانیش و کانى ره به ره به ڕو شه ى نگه جه  له ت نانه ته. یاندن گه ده پ خۆڕاگرتنیان کانى یه
 .خشین به ده پ یان متمانه ڕو باوه و وره  دیکه ى ھنده رو نگه سه  یاندنه گه ده

  ژاندارمـه نگـى زه بـرو زه مى رھـه به نـدى مه گـۆمى و ژنن شـهب زاشـا ڕه مه حه ى"ئـارام ى جزیـره" توانیبوویان وان ئه  چونکه. نیشتبوو ڕێ ترسى زاشا ڕه مه حه گرانى و وره گه تى وه ده ڕاستى به
  و ئه. بوو تى تایبه  ئاواره ال مه خشى نه دا نوه و له. قنن بشه

 و رۆیشـتوه وابـوو پـى س کـه موو ھـه تى تایبه سانى که  له  جگه م به ، وه مایه ده دا ئاوایى ک یه  لهوان شه س وابوو جارى. ژیا ده دا خۆى لى گه ى وه بانه ب ریاى ده نو  له ر ھه ئستاش
  و دادنان کارى نھنى بۆ جوانى ى شوه.  رۆیشتوه دووریش
. بـوو ک خه ھاتووى نه  وه بانه  له ھزى  واته ر پارزه ھزى ورى چوارده دا وکاته له ر ھه ب، وه وره ده  به زیاترى س که دووس  له وابوو میش که زۆر. گرێ ھه شونى توانى ىده نه دوژمن

 لیات مه عه گشتیى ى رمانده فه  که رز به پایه رکى فسه ئه جارکیان
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 یانى بـه بـ ک دیـه ر ھـه  لـه وێ شـه گوتبـووى. گرێ ھـه شـونى نـاتوان کا ده رچى ھه  چونکه ، داماوه  وه ئاواره ال مه ست ده به  که نابوو  وه له پى ىبوون زه  به بوو، کورد شۆرشگرانى دژى
 .ین بده مارۆى گه بتوانین تا ب ده کوێ  له دواتر وى شه بزانین ناتوانین م به زانین، ده

 ک جگایـه  لـه و شـه دوو وێ، بیھـه ى وه ئـه بـ  ئاواره ال مه  که ن بخه رک پیالنک کرگیراوک به ند چه ھاوکاریى  به  ئاواره ال مه خستنى داو  له بۆ دوژمن  که  هو ئه ھۆى  بووه ش مه ئه ر ھه
: گـرن رده وه لک کـه  رگایـه و له راست  ئاواره داوخستنى  له بۆ. بکا ر سه چاره بۆیان که  ارهئاو ال مه الى  برده ده کانیان یه تى یه کۆمه  کشه جار زۆر ک خه: بوو  جۆره م به  که پیالنه. من وه

  ناوى به دا ش کاته و له. ب ده رووناک رۆژ تا ھه ون که نه رک  که کشه نى الیه دوو  که ن خه ده ڕک وا ش که کاره و وه بدۆزته بۆ ریان سه چاره  که  ئاواره الى  نه به ده زار و وى زه کى یه کشه
 ھزکى  که ن ده ده ر به خه  وه والشه له. بوو زۆر ئاشکرابوونى ترسیى مه ڕاو گه ده دا که ناوچه موو ھه ر سه به کۆپتر ھلى وام رده به  چونکه ر ده بچته ئاوایى  له  ئاواره ال مه ن ناده رگا دسۆزى
 و کراوه رمانداو ده ن ده ھندک. بکا سلیم ته خۆى ن بکه لـ داواى ىزانن ده کان ناپاکه فبازو  سته ده کاربه  که ى زمانه و به و بگرن" یواند" گوندى ورى ده بن دوژمن رداخى په و پۆشته

  بـه خـراو داو لـه ھـۆ ده  بـه کـراو پـ تى یانـه خه رحاڵ ھـه به.  یـهن راسـت  وه ئـه  کـه دا ده نیشـانى نووسـیبوو کانى رگه پشـمه بـۆ مارۆدرانى گـه پاش  که کى یه نامه م به ، گیراوه بھۆشى  به
 .فرۆشرا دوژمن کى یه قه باره

 بوو؟ چۆن دا ران تکۆشه و ک خه نو  له ، ئاواره ال مه کرانی ھید شه و گیران ری کاریگه: رسیار پ

 تى تایبـه به کوردسـتان کى خـه موو ھه بۆ و ھاوڕکانى بۆ حمان ره ق فه و چاوشین تمان وه محمدى ، چه که ال مه: کانىھاوڕ و  ئاواره ال مه گیرانى : زاده ن سه حه بدوال عه مامۆستا :م  هو
 م ئـه بـین  کـه  گوتوه نـه زیادمـان ھـیچ م بـه. بوون ھـه ى ئاواره  له زموونتر ئه به زاناترو رى ربه دموکرات حیزبى دا  سیاسى بوارى  له بوو زن دته رووداوکى شت رده سه ى ناوچه کى خه

  وه بزووتنـه تکشـکانى پـاش بـزانین  کـه  سـه به  نـده وه ئه ر ھـه.  دیوه  وه خۆیه به زموونى ئه  به و لزان و کارامه وا شکیالتیى ته کادرکى  نه و ویست خۆشه وا کادرکى  نه ئستاش تا  حیزبه
 شکیالتى ته  یه  رنونى ئاکامى ش مه ئه. دموکراتن حیزبى ندامى ئه  که بوو نه سابیت سیان که ر سه له م به. گیران شت رده سه ى ناوچه  له رزۆ ککى خه1346 - 47 سانى ى که کدارانه چه

 .بپارزن پۆلیس یشتنى واگه ست ده  له ک یه گه به موو ھه چۆن کردبوون فرى  که بوو  ئاواره کانى یه 

  خسته کوردستانی زۆری  ره ھه شی به زوو زۆر دا ڵ مه کۆ نو  له  پگه ن خاوه حیزبکی ک وه دمۆکرات حیزبی رین، ڕاپه وی ھله په ڕژیمی  له کوردستان و ئران النی گه  وه ئه دوای: رسیار پ
 کران؟ نه  محاکمه بوو خست داو  له یان وارهئا ال مه ھید شه  که بوو ر سه  له یان وه ئه شکی  که ی سانه که و ئه  که بوو چی ھۆی خۆی، کۆنترۆی ژر

 ت نانـه ته. یشـتن گه نه خۆیـان سـزاى  بـه ئسـتاش و رچـوون ده بـۆى بانـان کى رزه به ک وه دیوان داستانى تاوانبارانى  که  یه وه ئه تاڵ زۆر شتکى : زاده ن سه حه بدوال عه مامۆستا :م  هو
 حیزبى  له  ئمه  نگه ره.  نیه سوودکى ھیچ دا لره ناوبردنیان  که  وه نایه ریان سه سروشتى مردنى  به بدرێ ردا سه به لیان گه حوکمى و وه بپرسرته لیان ى هو ئه ب کان یه  تى ڕه بنه  تاوانباره
  ستى ده  ینه ده بیان و ین خه رک بۆ یان نده روه په یشتین گه نه ڕا وێ و بوون نه دا ست ده ر به له ند سه په دادگا ى گه به دو نه سه بوو، م که  که ته رفه ده  که  وه بنینه  پاساوه و ئه دا دموکرات

 بـۆ ت انـهن ته کرد، نـه ھیچمـان  وه دوژمنـه داوى  خسـته یان لـه گه م ئـه کانى رۆـه باشـترین  کـه خائینانـک  بـه ر رامبـه به و بـووین مسـارد خه ین بکـه قبـووڵ ب ده  ئازایانه م به. ت داه عه
 .ب نیشتمان و ل گه خائینانى  به ر رامبه به رپرسان به میى رخه مته که دوا  مه ئه  که  ئاواته و به. کردن نه رمان سه ستبه ده کیش وتوویه حه

  بـه و  ناوچـه کی خـه زمـانی ر سـه وـردی دا  مه رده سـه و کـات و لـه  که ھشتوون ج  به خۆی دوای  له بی ده ئه و شۆرشگری شعری ندین چه  ئاواره ال مه ھید شه مامۆستا، رز به: رسیار پ
 ؟ ئاواره ال مه کانی نووسینه  یه روانی ده چۆن نابت جه  دا بواره م له بوو، جووتیاران ت تایبه

 بم وێ نامه. بوو یایش خه ناسک دیبکى ئه بوو،  وره گه نیشتمانپارزکى رو شهتکۆ ک روه ھه  ئاواره ال مه  که م بکه  وه له باسکیش  جیه به : زاده ن سه حه بدوال عه مامۆستا :م  وه

 جار زۆر کیش خه ردى ده و خۆى ستى ھه ربینى ده بۆ. بوو شیعر تى تایبه به و بیات ده ئه عاشقى م ده  نده وه ئه ر ھه. بوو... و ھمن ژارو ھه و نالى و خانى ک وه ى وره گه شاعیرکى

 م بـه من، کـه کانى شـیعره. بـوو ژاران ھـه شـاعیرى ڕاسـتییش به. بـن ده حاى باشتر  ھۆنراوه زمانى  له و وارن خونده نه ى که که خه زۆرى شى به ىزانى ده  چونکه. برد ده  ھۆنراوه بۆ ناى په
 بـ ده ج بـه م به. بدوم زۆرتر  وه یه باره و له م ناکه ز حه  بۆیه.  بۆوه درژ م که باسه. دان ى که که خه تى ینه مه ردو ده رخستنى ده و خۆى کانى ئامانجه تى خزمه  له موویان ھه ن ھه ى وه ئه
 . هو بکرته بو دا باسه م ئه دواى به کانى یه نیشتمانى  ھۆنراوه رچاوى به کى یه نموونه ک وه" شت رده سه ى ناوچه وانکى تووتنه ھاوارى" ناوبانگى به شیعرى ر گه ئه

 .ربوار پ باتى خه رگاى شادو رووحى خر، به یادى

 .خوازم ده ئاوات  به وتنت رکه سه و داین پت  که ی کاته و ئه بۆ سوپاس زۆر مامۆستا رز به

 

   ال ئاواره ھید مه ران و برای شه تکۆشه  کک له فا شماشی یه ر کاک مسته رز و تکۆشه ڵ به گه  ک له یه دیمانه                  

 

  بـه و ژیـان  بـه ت باره سـه ت ڕۆژھـه کوردسـتانی  لـه کورد لی گه سیاسی دسۆزانی و ران تکۆشه  له کک یه شماشی فا مسته کاک ر تکۆشه و رز به ڵ گه  له ک یه دیمانه
 . ئاواره ال مه  به ناسراو شماشی د حمه ئه مامۆستا کورد ھیدی شه کی یه رکرده سه رھاتی سه

 ی47 ، 46 کانی سـاه ی وه جوونـه کـانی بوره  رکرده سـه  لـه کک یـه کوردسـتان، ئـازادی ڕگای سواری شۆڕه ل گه وتووی که ھه ی ڕۆه دانی سداره  له ر سه  به ساڵ 38
 ال مـه ھید شـه باتی خـه و ت خزمـه  لـه لنـان ڕـز بـۆ زانی پویستم  به ری، تپه  ئاواره ال مه  به ناسراو شماشی د حمه ئه ال مه ناوی  به ت، ڕۆژھه کوردستانی تاویی ھه

  ر سه  به ژیاون ی گه  له دا  مه رده سه و کات و له  که مان که له گه ی رزه به پایه  ھیده شه و ئه وکاری س که و ھاوڕیان  له ک کۆمه  وه نزیکه  له  یه وه جوونه و ئه ھیدانی شه و  ئاواره
 لم ھـه  بـه دا  یه  ندی یوه په و له. مر نه رگیز ھه ی ئاواره ال مه ھید شه تکۆشانی و ژیان ر سه  بته خست تیشکمان ھندک توانیبتمان ک یه ڕاده تا  ڕزانه به و ئه تی ھیممه  به تا ، وه مه بکه
 . نده ھوله وتی دانیشتووی ئستا  که م بکه  ئاواره ال مه ھید شه بچووکتری برای شماشی فا مسته کاک رز به ی ئاراسته پرسیارک ند چه زانی

 .مان که له گه ی مره نه رگیز ھه  ره تکۆشه و له  وه کردنه یاد و  ئاواره ال مه ھید شه ر سه  له دان زانیاری  به ت باره سه ھاتنمان،  وه نگه ده  به بۆ سوپاس زۆر باش،  کاته و ئه

 .بن وتوو رکه سه دا کانتان رکه ئه  له  که ھیوادارم و ستۆ ئه  ته خستووتانه ی رکه ئه و ئه بۆ م که ده سوپاستان منیش :م  وه

 بوو؟ چۆن دا  هما بنه  له  ئاواره ال مه ھید شه وتی وکه س ھه و ژیان کورتی  به  واته ین، که پده ست ده  ئاواره ال مه تکۆشانی پش ورانی ده ر سه  له پرسیارک  به مان که باسه:  رسیارپ

 كه ی كاته و ئه. ما  وه ھاته ده جاروبار ساڵ نۆ شت، ھه  به بوو من نی مه ته تا ھه ب بیرم  به ی نده وه ئه. بوو دا ی كه ماه بنه نو  له م كه زۆر  ئاواره ال مه ھید شه  وه داخه  به :م  وه
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 شـادی و خۆشـی ری ھنـه من بۆ ت تایبه  به. کرد ده خۆشی و  وه شانده گه ده واوی ته  به ی كه ماه كه بوو نین پكه  به م ده و خۆش ڕوو  نده وه ئه. بوو کمان الیه موو ھه جژنی ما  وه ھاته ده 
 تایی ره سـه دووی پـۆلی  بیرمـه  لـه. كـردم ده پـ ت موحیببـه زۆری  ئاواره ھید شه ت تایبه  به براكانم، و خوشك بووم، مووشیان ھه ئاخری مابوو، نه بابم و بووم منداڵ ی وه ئه ر به  له. بوو

 ماڵ  له ی كاتانه و ئه.  وه بیخونمه كرد ده مانی كه قوتابخانه ردانی سه  كه بارھنان و نگ رھه فه ری پشكنه م ده ر به  له تا نووسیم بۆ كی یه ھۆناوه بووم، شماش گوندی له کات و ئه بووم،
  كـه وت ركـه ده بـۆم دوایـی. كـا ده چ باسی زانی مده نه من  كاته و ئه  دیاره گرت، ڕاده كانی قسه  له گویان و  وه بونه ده كۆ لی ئاوایی كانی الوه موو ھه. گام ی ده خۆی ڵ گه  له  میشه ھه بوو
 لـ زومـی س كـه ر ھـه و  وه كـرده ده ژارانی ھـه و قیر فـه ر سـه  له. بوو ویست خۆشه زۆر شدا ماه بنه  له و ك خه نو  له كاتیش و ئه ر ھه  ئاواره. كردوون بۆ تی كوردایه باسی جارێ موو ھه

 جۆرـك  بـه ئاغـا ڵ گـه  لـه چـوو، گوندیـدا ئاغـای گـژ  به بوو، کرا ل زومی ، ئاغاوه ن الیه  له  که ئاوایی ویستی خۆشه جوتیاركی ر سه  له جارك  بیرمه  له. چوو ده گژیدا به  بكردنایه
  . وه بونه نه ئاشت ت قه  كه تكچون

 ؟ بووه ھه  ئاواره ال مه ھید شه ی شۆرشگرانه ژیانی ر سه  له ری کاریگه ک یه ڕاده چ تا  ئوه ڕزی به ی ماه بنه:  رسیارپ

 قـازی وا پشـه ردانی سـه  كـه شـت رده سه ی ناوچـه ی ماقونه پیاو و له  بووه كك یه باوكم.  بووه ڵ تكه تیدا وایه ته نه ی له سه مه ڵ گه  له  ئمه ی ماه بنه  وه بابمه می رده سه  له ر ھه :م  وه
 وام رده بـه  میشـه ھه مان كه ماه بنه ندی یوه په و دا ده یان ئمه مای ری سه دموكات حیزبی كانی كادره جار زۆر ش دوایه.  كردووه ھاوكاری تانداكوردس كۆماری ڵ گه  له و   کردووه دی ممه محه
 زۆر چـون، ت حمـه ڕه  بـه دووكیـان ر ھه  كه  ئاواره ھید شه و لی عه كاك م كه وره گه برا. بوو ھز  به زۆر كوردستانیش باشووری شۆڕشی ڵ گه  له  ئمه ی ماه بنه ندی یوه په ش وه له  جگه. بوو
 لـه و یی شـاوه لوه  دیـاره. بـوون   رگه پشـمه ری تیـده یارمه و پاپشـت  میشـه ھه كانم خزمـه و م دیكـه براكـانی ھا روه ھه. باشوور كوردستانی شۆڕشی بۆ بوون تی یارمه ی وه كردنه كۆ ریكی خه

 .بوو ده دا ی كه نیشتمانه و ل گه تی خزمه  له ر ھه شك ب یبوو، ھه  كه ی زاته و به  بایه ك یه ماه بنه ر ھه  له  ئاواره من ڕیی باوه  به  بۆیه. بوو دا تر كی یه ڕادده  له  ئاواره ھید شه خۆبوردوویی 

 کی یـه ماوه  له و شتھ ج  به ی که شخوراوه به  له گه رزگاری بۆ خۆی ژیانی و زد  ئاواره ال مه: رسیار پ
 ن الیـه  لـه ئایـا دا، کوردسـتان  لـه رنگاری بـه و شـۆرش کانی شاوه گه  ستره ئه  له کک یه  به بوو کورتدا
 و ئه داھنانی چۆک  به بۆ بوو، ھه  ئوه ی ماه بنه ر سه  له گوشار و خت زه  وه یه وی ھله په نگریسی رژیمی

 ک؟ یه هشو چ  به بوو ھه ر گه ئه ، مره نه

ــه فشــاركی :م  وه ــه زۆر کجار ی ــه  ل ــرا. بوو ھــه مان كــه ماه بنه ر س ــه ب ــه جــار زۆر كانم وره گ ــه  ل  ن الی
  وه لـه کان یـه  سـاواکی كاتـك.  وه بننـه  ئـاواره ن بـده وڵ ھـه كرا لـده داوایـان و كران ده بانگ  وه ساواكه
 و م وه  بـه جـاریش زۆر. گـرین  تـان ده  که كرد ده انی شه ڕه ھه و دنا زۆرتریان فشاری بوون، ده نائومد

 رگـای ده ر بـه كـانی كورده  ره نۆكـه و سـاواك كانی كرگیراوه بـه. داین ده ڕوحیان ئازاری ناخۆش ریی به خه
 دا سـاواك دری چـاوه ژـر  لـه  میشـه ھه شت رده سه  له كانمان ماه و دوكان. داین ده ئازاریان تاغووتیش

 له ھاوینان و بووم منداڵ  كه  بیره،  له چاكم. بوون

 خۆی خسی شه قازانجی بۆ  كه شافعی ساحی ناوی  به سك كه جارك فرۆشت ده م میوه شت رده سه بازاڕی 
 وه ره ده  له م براكه ، كه ووتم پی و پگرتم ی خه یه و ھات بكا، شیرن ت وه ده الی  له خۆی ویست یھه ده
 گـووتم پـی و ، كردووه گران شم كه میوه و  تكداوه فرۆشی  میوه  به م كه بازاڕه خۆشم بۆ و كا ده یی ته چه 

  له زۆرم منیش. بازاڕی  وه بمه  نییه قم حه ڕا ین سپه  له  که

. لمـدا  كـه دام الماری پـه گـوت پ م وه ئه  كه. ناكا  وه كه خه ر هس  به جاسوسی و  نییه ساواكی  نیه س به ب، ك یه چی ر ھه شم براكه و  نییه ربوت مه ھیچ تۆ  به  كه گوتم و ھات گران دڵ
 ر ھه ریم كه كاك كاتیش و ئه.  وه كردمه ری سه  له و پدان جنوی و  چۆوه دا كابرا گژ  به توندی  به زۆر بوو  كه باسه  له گوی  كه ر ھه بری، ڕاده دا وێ به دداد حه ریم كه كاك دا  كاته و له
  لـه  چونكـه بـوو ناخۆش زۆر  ڕووداوه و ئه. یھنا ده خۆی بۆ ت وه ده  كه ی فشاره و ئه چاو  له بوو  چكۆه زۆر كی یه ونه  وه ئه حاڵ ر ھه  به.  وه جویه  ترسانه نه زۆریش بوو حیزب ندامی ئه

 .گرت ده  ئمه ی ماه بنه  له ڕز زۆریان ،  وه ئاواره ھید شه كانی چاالكیه ھۆی  به كه بوون ھه سیش كه زۆر دا ر رامبه به  له  دیاره. بوو  وه خۆته كی ھاووتیه ن الیه

 ی ئوه ردانی سه تاوی ھه ی 47 ، 46 سانی ی وه بزووتنه کانی رکرده سه  له کک یه  به بوو  وه ئه دوای ئایا ، وه وته پکه چاو دا ساک چ  له و کوێ  له ت ئاواره ال مه جار دوایین: رسیار پ
 بوو؟ چۆن نابت جه ستی ھه دا وتنتان پککه چاو کاتی  له ، وه کرده

 دیدارم ئاخرین ، وه وته پکه چاوم كجار یه نیا ته من ئه 47 ، 46 ی وه جونه كانی ركرده سه  له كك یه و حیزب كانی لھاتوه  كادره  له كك یه  به بوو  ئاواره ھید شه  كه ی وه ئه دوای :م  وه
 وای نم مه ته  كه بووم دا  وه ئه بیری  له  میشه ھه بیبینم، بوو  وه ئه ئاواتم. بوو كرد ر ده زۆری زۆر نوبانگكی بوو  رگه پشمه  كه ی كاته و ئه بوو، دا 1967 سای  له  ئاواره ھید شه ڵ گه  له
ل شمه  ببمه الی  له بچم بكی بۆ.   رگه پماش  وه بوومه چوو  وه هشت رده سه  له تی تایبه كارمان ی كاته و ئه ، زگه ڕه و شـماش، بـۆ  وه چوومـه ده  وه زگـه ڕه  لـه. بوو شت رده سه  له مالـه شــ  

 لـه په  بـه بـ دا ری بـه خه دم ك وه ر ھه. دا نه پشووم خوشكم ما می رده به  چوومه تا ھه وتم، كه ر سه دا ورازكی ھه  به. بم وێ له وێ شه ی وه ئه بۆ المدا خوشكم ما زرای مه و  مووچه
  لـه الی  چوومـه كاتـك. كا لـده چاوت دوربین  به  وه ورازیه ھه بن  له ر ھه و  یه لره كاكم. ھاتووی چاك ختكی وه گوتی،  وه نینه پكه  به و كردم پدا شی باوه خوشكم. وێ ئه  مه بگه بووم 

  ببمه و  وه بمنمه خۆی الی  له  که بدا  ئیجازه لكرد داوام یانی به و راند گوزه خۆشمان زۆر  وه شه و ئه. ڕۆیشتی ده 1گروسیان ك وه ر ھه م، كه لده وتچا  تاوكه گوتی دا، نینی پكه قاقای
 . وه وته كه نه پ چاوم ت قه  وه اخهد به ، وه دیتمه  كه بوو جار ئاخر  وه ئه.  وه بمنمه دام نه ی ئیجازه ش دوایه و نی پكه پم ھندك ،  رگه پشمه

 . جوون دا الو منی  له تین به و  وره گه ستی ھه س وت پكه چاوم   که کات  و ئه. زائینی ی1967 واته 1346سای

 . بینمبی  وه لیباسه و به بوو كانم ئاواته  له كك یه  كه ،  رگه پشمه بۆ ر ده به  ڕادده  له ڕزی و ویستی خۆشه ستی ھه.  1

 نـو  لـه ت تایبـه  بـه كوردسـتاندا كی خـه كـانی وتوژه چـین موو ھـه نـو  لـه  كـه شۆڕشـگ شـاعیركی ك وه چ و ل گـه مانكی قاره ك وه چ ی كه ناوبانگه بۆ ڕز و ویستی خۆشه ستی ھه.  2
 . كردن ده ر به  له كانی ھۆناوه كی خه بوو ھه زۆری ڕزكی كوردستاندا تكشانی حمه زه

 . مدیبوو نه بوو ساڵ ند چه بوو ھه ی گه  له ڕوحیم تیی تایبه كی ندیه یوه په  كه برایك بۆ ویستی خۆشه ستی ھه.  3
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  قسه ئستاش. چاومن ر به  له ر ھه كانی نه خه رده زه ئستاش، و  وه ناچته بیر  له م دیداره ئاخر و ئه رگیز ھه  بۆیه ر ھه ، وه كرده كۆ مندا  له زۆریان كی خۆشیه ستی ھه  وه پكه ویم ھه  وانه ئه
 . وه زرینگنه ده دا گوم  له كانی شۆخیه و کانی خۆشه

 و حیزب مژووی  له خۆی  به ت تایبه جگای و  ئرانه کوردستانی دمۆکراتی حیزبی باتی خه کانی زرینه  ره الپه  له کک یه تاوی ھه ی47 و 46 کانی ساه ی هو جوونه و رین ڕاپه: رسیار پ
 ر سه  له ت تایبه  به و دا  یه ندی یوه په و له کرێ ده بوون، ھید شه  ئاواره ال مه وان له ک یه و حیزب کاتی و ئه رانی تکۆشه  له س که 38  وه داخه  به دا  ره رامبه نابه  باته خه و له ، یه ھه دا ل گه
 ی؟ بده پ مان زانیاری  ئاواره ال مه

 تی پاشــایه نیی ھریمـه ئه تی ســه ده دژی دا مك رده سـه  لـه دمــوكات حیزبـی كـانی خۆبردووه  لــه  كـادره.  دموكاتـه حیزبــی كانی زینـه  ڕه الپـه  لــه كك یـه 47 ، 46 ی وه جونـه :م  وه
 ر سـه  بـه سـاواك و بیسترا ده نه ڕژیم ڵ گه  له تی دژایه نگكی ده ھیچ ئراندا ریی رانسه سه  له  كه ستان، ڕاوه
 لـه بوو ھـه نیـازی ڕژیـم  كـه بـوو  وه ئـه ناخۆشـتر مووی ھـه  لـه. بوو ھـه تی سـه ده كـدا خه نیسـتی و سـت ھه

 لی گه موو ھه ری، گه ئرانی و زی گه ھاوڕه ناوی  به و پن بسه خۆی نفوزی دا وره گه كوردستانی ری رانسه سه 
 مافـه  لـه ش بـه بچـوكترین بوو نه  ئاماده  كه بوو كاتكدا  له  وه ئه دا، ناوچه  له خۆی ستی دارده  بكاته كورد

  بـه و ی كه ته سـه ده سـنووری رانی پـارزه عینـوانی به ویست یھه ده نیا ته. بكا بووڵ قه مان كه له گه واكانی ڕه 
 .بگرێ ر وه كان كورده  له ك كه غیور رزدارانی مه ناو

 ئسـتاش  كـه ، بـۆوه كـرد كـدا خه نی كۆمـه رونـی ده و دڵ نو  له خۆی جگای جۆرك  به  یه وه جونه و ئه
 زمــانی ر ســه وــردی دا می رده ســه و لــه حیــزب كانی  رگه پشــمه و كــادر دســۆزی و خۆبــوردوویی  لــه داســتانی

 و ئـه نگیی رھـه فه و تی یـه كۆمه تی، رگایه پشـمه شكیالتی، ته كاری ی شوه ئاگاداری  كه  یه وانه ئه مووی ھه
  به ت نانه ته و  دیاره دا  یه وه جونه و له تی واوه ته  به  ئاواره ھید شه پی ج ت تایبه به. بوون  یه وه جونه
 نـده چه ر ھـه.  كـردووه نگیشـی رھه فه و ری ھونـه ی وره  گـه تكی  خزمـه كانی تیـه یه وكۆمه شۆڕشگی  ھۆناوه

 دی ممـه محه ، چـه كه ال مـه الجـانی، حسا م، شه مینه تاح، فه ید سه شكاك، باپیر ، ریفزاده شه كان، موعینیه ، ئاواره ھید شه ك وه ی وره گه مانی قاره ك یه ژماره دا  یه وه جونه  و له كورد لی گه 
 بـ ، بوایـه نه  یه وه جونه و ئه ر گه ئه.  بۆوه پ بۆ تكۆشانی و بات خه مژوی ی وره گه بۆشایی ك یه م به ستدا، ده  له ی دیكه مانی قاره زۆر و خاتون حوسن چاوشین، حمان ڕه ، ره مه سوه ڕه

 ی وه جونه. كرا ده نه دی به تدا رچاوی به وتۆ ئه كی چاالكیه ، تازه شۆڕشی می رده سه تا ھه   وه یه تاوی ھه 1332سای دوای  له ر ھه كوردستان تی ڕۆژھه  له كورد لی گه باتی خه مژووی گومان
 ھیدی شه ی، سه شیوه نی سه حه كاك. پدا ی ره په و راگرت  وه ییه وه ته نه تیبا خه  به كی خه نی كۆمه ندی یوه په و كرد ك خه فری شكیالتی ته كاری ، وه بوژانده تی رگایه پشمه 47 ، 46

  ی شوه باسی زۆرجار ، بووه  مه رده سه و ئه كانی كادره  له كك یه خۆی بۆ  كه كورد، لی گه و حیزب زیندوی

 .ن داده تی یه كۆمه و شكیالتی ته كاری ی شوه وتووترین ركه سه  به  ئاواره ال مه ھید شه كاری ی شوه ت تایبه  به كا، ده  مه رده سه و ئه شكیالتیی ته و تی رگایه پشمه كاری وتوی ركه سه 

 باسکمان کرێ ده کران، ھید شه ی دیکه ھاوڕی دوو ڵ گه  له دواتر مانگ ند چه پاش و گیرا،  ناجوامرانه زۆر کی یه شوه  به دا 1347 ری مه بانه  له  ئاواره ال مه  وه گرانه داخی  به:  رسیارپ
 ی؟ بکه بۆ

 1347 ڕی مه بانه  له ساڵ، 18 به بوو یشت گه نه نی مه ته  كاته و ئه  كه ناوك حمان ڕه و چاوشین حمان ڕه و  چه كه ال مه كانی ناوه  به ھاوڕی دوو ڵ گه  له  ئاواره ھید شه ، به :م  وه

 لـ خۆمـانی مای ی كه ڕه گه و له ر ھه شت، رده سه شاری  له چاوشین حمان ڕه و  چه كه ال مه  واته ھاوڕكانی،  له س كه دوو ڵ گه  له دا  ساه و ئه مانانیر خه  له و گیران دیوان گوندی  له دا
 كی یه ڕبه زه نیا ته ك نه تی پاشایه ڕژیمی ی ته جینایه و ئه.  وه مانه که له گه مری نه رگیز ھه ھیدانی شه ریزی نو  چوونه و كران باران تیره  وه خۆمانه مای الی و له میتر 100ی نیزیكه  واته بوو
 جبور مـه د ممه محه كاك گیرا، حموود مه كاك كیشمان برایه دا مر نه ی ئاواره بوونی ھید شه دوای  به. برد نو  له واوی ته  به شی ئمه ی ماه بنه كوو به دا، مان كه له گه ی وه جونه  له ی وره گه
 ویش ئه كه  وه مایه مان كه وره گه برا نیا ته. كرد ڕام دم ممه محه  کاکه ڵ گه  له بوو ساڵ 15 نم مه ته  تازه  كه منیش بگیرێ، بوو رار قه ویش ئه نا ده ڕابكا، و ب ج  به خۆی ژیانی شونی بوو
 نوساو  وه پیه ی نده كوشه كی خۆشیه نه دیبوو، خۆماندا، مای ر سه  به  ی كه ره ھـلیكۆپته ی وه سووڕانه ھا روه ھه و بوو كان قه ته  له گوی  كه دایكیشم. بوو تاران  له بازرگانی بۆ دا  كاته و له
 . بۆوه نه كۆی  له یكوشت نه تا ھه و

 بوو؟ چۆن خۆتان ی ماه بنه ر سه  له ت تایبه  به و دا ران شهتکۆ و ک خه نو  له ، ئاواره ال مه کرانی ھید شه و گیران ری کاریگه و  وه نگدانه ڕه: رسیار پ

 رۆش په  به بۆی كوردستان كی خه واوی ته بم توانم ده. بوو ھه دا  بانه و شت رده سه ی ناوچه و گشتی به كوردستان كی خه ر سه  له زۆری كی یه وه نگدانه ڕه  ئاواره ال مه كرانی ھید شه :م  وه
 كانی رگه پشـمه و كـادر ر سـه  لـه. بوو ر ڕووخنه كرد، باسم پشودا پرسیاری  له ك وه ر ھه  كه خۆشمان ی ماه بنه ر سه  له.  ستداوه ده  له داھاتویان ی وره گه ركی ڕبه  كه نزانییا ده و بوون

 .بوو ھه ری ڕووخنه ریی كاریگه زۆر  وه داخه  به حیزبیش

 کانی ھیده شـه و  ئـاواره ال مه ک وه رانی تکۆشه  له ئاوڕ می که  به  که  ه چی ھۆی ، بووه ھه تکۆشانت ساک ند چه دا ئران کوردستانی دمۆکراتی حیزبی تی رایه ڕبه  له نابت جه:  رسیارپ
  ؟ وه ته دراوه یا و  وه درته ده تاویی ھه ی 47 ، 46 سانی

 و ئـه موو ھـه  لـه ك كـه كانی، رزه ربه سـه  ھیده شـه و كانی شـانازیه  لـه پـ  مـژووه بـای د قـه  بـه پویسـت، ی ڕاده بـه  یتوانیوه نـه كاتك ھیچ دموكات حیزبی  وه گرانه داخكی  به :م  وه
 زومـی ر سه  وه ڕته گه ده ی وره گه شكی به و  بووه ھه جۆری ربهجۆ ھۆی دموكات حیزبی مژووی درژایی  به  وه ئه  دیاره. كانی رزه به ر سه  ھیده شه  به بدا واو ته نرخی و رگرێ وه  ریانه روه سه

 تاویی ھـه  47 ، 46 ی وه جونـه  بـه ت باره سـه ت تایبـه  بـه.  بـووه م رخـه مته كه زۆر کجار یـه خـۆی بـۆ حیـزبیش  كه ین بكه بووڵ قه ش وه ئه ب ده م به. مان كه له گه و حیزب  له دوژمن زۆری
 ھیچ. ن خاوه  كاته نه  شانازیانه موو ھه و له خۆی و بدا مژوویی بازكی 3 كۆنفانسی تا ھه كوردستان كۆماری دوای  له وێ، یھه ده  وابزانه ر ھه.  مه رخه مته كه زۆر کجار یه زبحی تی رایه ڕبه
 لـه پـ  مـژوه و لـه ئاوڕـك حیـزب تی رایه ڕبه ھیوادارم. ناگیرێ ر وه ئامۆژگاری  له  په  كه ی مه رده سه و له رسك ده و ناكرێ تاویی ھه  47 ، 46 كانی رزه ربه سه  ھیده شه  له ك ریه وه بیره

 .مان كه له گه و حیزب باتی خه  له  شه به و به بدا خۆی نرخی و  وه بداته  شانازیه 

 نگندرێ؟ سه ده هھ چۆن  وه نابته جه ن الیه  له  ئاواره ال مه وتی وکه س ھه و زانایی ی ڕاده:  رسیارپ

 



 

: 2     
    Page         10  : ئاوارهال ھید مه شه  ی ساه 43  ت به تایبه        10: ی  ره الپه ال                             

 

 ی، سـه شیوه نی سـه حه كـاك ك وه و ئـه می رده سـه كانی رگه پشـمه و كادر  له ی وه ئه م به. بووم نه  ئاواره ھید شه كانی كاره ئاگاداری  وه نیزیكه  له  نده وه ئه خۆم حای  به ش به من :م  وه
 ھید هشـ ، بیسـتووه اللم جـه مـام ڕز بـه ك وه كی یه ركرده سـه زمانی  له ی وه ئه ت نانه ته ، بیستووه م دیكه سی كه زۆر و دی حمه ئه زیزی عه ال مه رمی، گه دۆه خدری ال مه ، نزاده سه حه مامۆستا
 . وێ كه ده ر ده دا كانی شعره رۆكی نوه  له م ھه و دا كانی كاره نگاندنی سه ھه  له م ھه ش وه ئه.  بووه توانا  به و یشتوو تگه ر ده به  ڕادده  له ئینسانكی  ئاواره

 سوپاست  مره نه  ھیده شه و ئه کانی شعره  له شک به ر سه  یه بخه تیشک و باره و له ر گه ئه شتوون،ھ ج  به خۆی دوای  له بی ده ئه و شۆرشگری شعری ندین چه  ئاواره ال مه ھید شه:  رسیارپ
 ؟ وه نادرنه چاپ  له ئستا  چیه ھۆی ، وه کراونه بو پشتر کانی شعره دیوانی ر گه ئه و م که ده

 بـه دا  " الیـه  الیـه و وێ ده كوردستانم كوردم شبگیری، ڕه ئاالن، شتی ھه به ژارم، ھه وانكی توتنه"  ك وه كانی ھۆناوه  له  وه ئه.  بووه رز به  پایه زۆر شاعیركی  ئاواره ال مه ھید شه :م  وه
 ن مـه ته ر گـه ئه شـك بـ م بـه ، وه بۆتـه بـو م كـه ی ھـۆناوه  نـده چه ر ھه. وێ كه رده ده تی واوه ته 

 ئسـتا تـا. كـرد ده كـوردی ری ھونه ی زنه خه  به ش پشكه چوپی مكی رھه به ، بدابایه تی مۆه
 و مینایی بدوال عه كاك.  وه ته كردوه بو دا  نامیـلكه  له یان ئاواره ھید شه كانی ھۆناوه س كه دوو

 دوو و ئـه م بـه ، سوپاسـه و ڕـز جیگـای دووكیـان ر ھـه كـاری  كه پوور ن سه حه سووڵ ڕه مه حه كاك
 نزیكـدا كی داھاتویـه  لـه ھیوادارم.  نییه تدا ی ئاواره ھید شه كانی مه رھه به موو ھه ش یه نامیلکه

 . ئاواره ھید شه كانی مه رھه به ر سه  ینه بخه تر تین به تیشككی بتوانین دسۆزان تی ھیممه  به

 . خوازم ده ئاوات  به وتنت رکه سه و داین پت  که ی کاته و ئه بۆ سوپاس زۆر

 م كه ده بۆ وتنتان ركه سه داوای دا كۆتایی  له :م  وه

 . شته رده سه ئاالنی ی ناوچه کانی میوه  له پ و خۆش  گونده  له کک یه ناوی گروس ـ 1
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 تاوى ھه ى1380 رى زبه ره. پوور حسن رسول دمحم: نووسینى

 
 م  که وته و نه زنه ى خه تا که

 م ده  و فیت فیته  ه بووکه  به

 م  که نجى وته ر گه سه  له

 ...م ؟  که  خاکى خۆشم ئاواره

  ئاواره
 

 دان سـت ده  لـه ى وانـه ئه کانى سـته به ھه و بنووسـم ر سـه  لـه شتیکى)  ئاواره(  شماشی د حمه ئه ال مه باتکى خه ھاو و دۆست ک وه کردم ده ل داوایان ر براده و دۆست ندێ ھه بوو ک یه ماوه
 نووسین ب، ده ر تپه دا تى ردایه مه و تى کوردایه باتى خه یدانى مه ى پیاوه  ه که و ئه کرانى ھید شه ر سه  به  که ساڵ س و سی پاش و زۆر بردنکى و ھنان خۆ پاش  له  وه مه بکه بویان

 .من بۆ م که النى  نیه ئاسان روا ھه کارکى)  ئاواره(  ر سه  له

 . م بکه ج  به ج  رانه براده و دۆست و ئه داخوازى  له بچووک شکى به توانیبتم ھیوادارم  یه بچکۆنه  ناملکه م ئه نووسینى  به حاڵ، ر ھه  به

 ر نووسه

 : ک  یه ند وشه چه

 ال مـه وى ھلـه په زاى ره  مـه حه کـراوى گـۆڕ رژمـى کانى چۆماغـه  قوه و  ژاندارمه کانى شه ره  سته ده  که  وه دنه بیر وه مان شوومانه  ساته و کات و ئه ھاردا به مانگى م دووھه  له ساى موو ھه
 . کرد ھیدیان شه سامناکدا و تنوک و تاریک یانکى به  ره به له  شوه ترین  درندانه  به دان  نجه شکه ئه مانگ چوار پاش  له و گرت دیل  به  که ه ته و ف  به یان فریشته ى ئاواره

 ى رۆژه و ئه ى نه په چه  سته ده و ئه وت، و ل گه شۆرشگرانى داھنانى چۆک  به بۆ بوون دار و زنجیر و  مانچه ده و  بچه له که و پانى قه ندى سبه ده ئاشناى م رده ھه ى خوناویانه  سته ده و ئه
 .کرد راو ملھور کوژى کورد دوژمنى بۆ ر که گژ رمانى ده  به ویان ئه و رێ ده  ھاتنه ر مه پستى  له تى سیفه گورگ فرۆشکى خۆ ند چه قۆى  له

 منـیش  ته به ھه. بداتى واوى ته نرخى ناتوانى ، وه بکۆته  تییه سایه که و ئه یانىژ کانى جۆره و جۆرا  نه الیه  له وێ بیه سک که ر ھه و بنووسى شت دا  ئاواره ى باره  له وێ بته  نده رچه ھه
 تى رامـه که و ف ره شـه  لـه پارزگـارى بـۆ کردبـوو شـانى  لـه  کـه ش کـه چه و ئـه و بـوو ر شـه ال و ئاشـتیخواز مرۆڤکى  ئاواره: بم کرى ده پ م ونده ئه ر ھه دا  بچووکیه م به کى یه ناملکه  له
 . بوو واى ره مافى ستاندنى ئه و ى که له گه
  له رۆژک ت قه. بوو ک مه ئه  به دا کات ینى عه  له و ساغ رکى روه په  وه ته نه مین، ئه و راستگۆ رورکى په نیشتیمان نگ، سه  به و نیان و رم نه و بین واقیع و زموون ئه  به کادرکى و ئه

 تـر  وره گـه  به س که  له خۆى رگیز ھه و بوو  یفادهئ و فیس ب و نگین سه تیى یه کۆمه کى تییه سایه که و ئه.  وه بکاته س رخۆدان به و بات خه و شۆرش  له ساتک  وه کرده ده  نه بیرى رۆژان
 .زانى ده نه
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 و جووتیــاران نـاکۆکى و کشــه ى وه ئـه بــۆ بـرد ده کـار  بــه کى توانایـه و وڵ ھــه موو ھـه و ئاشـتى کــۆترکى  بـه ببــوو بـوو،  ســتۆوه ئه  بـه کى یـه ناوچه رپرســیارتى به  کاتـه و ئــه  ئـاواره ال مـه
 . بکا ر سه چاره ھمنى و ھدى  به ى هک ناوچه تکشانى حمه زه

 .ق دمۆکرات بوو ھه  ب بیم به فتار دمۆکرات و ده تى ره واوه ته  و مرۆڤکى به ئه

 ڵ گـه  لـه وتى کـه و س ھـه  وه تـه جورئه  بـه و راسـتگویى به  کـه بـوو دمـۆکرات حیزبى ى رانه تکۆشه  کادره و له کک یه  ئاواره
 ى که شۆڕشـگره  حیزبـه کانى چوونـه بۆ و بیر  له داکۆکى شونک، ر ھه  له و کات موو ھه و کرد ده دا رى به وور ده کانى رووداوه

 فیدا گیانى کوردستاندا و کورد رگاى  له و تى یه کۆمه رى روه په داد و دمۆکراسی پناوى،  له و ئه دا  قسه ک یه  له. کرد ده
 . ل گه و حیزب ھیدانى شه اروانىک ى وه پسانه ب ریزى  ھاته و کرد

 موو ھه فر  رزه به و خشین نه باڵ سپى کۆترکى ک وه دمۆکرات پیرۆزى رگاى ھیدى شه زاران ھه و  ئاواره پیرۆزى رۆحى ئستا
 بـۆ و جوتیـاران و تکشـان حمه زه بـۆ ئـازادى و نـان و دات ده بـان شـا ى قه شـه  له کوردستان ئاسمانى  له ئواران و یانى به
 ى پاکــه  رووحــه و ئــه  یــه نه دى وه  دانــاوه دا پنــاوى  لــه رى ســه و ئــه  کــه ى ئامانجــه و ئــه تــا و خــوازێ ده کــورد لى گــه موو ھــه

 .ناگرێ  ئۆقره و جوان و وز سه ر سه شتى رده سه شارى ى) سوور  گرده( گۆرستانى  له ى که پیرۆزه  زاره مه نو  وه رته ناگه

 قووى کى یه وه لکدانه  پویسته  که  یه بیه ده ئه دا کات مان ھه  له و تى یه کۆمه رۆشنبیرى، سیاسی،  تییه ایهس که و ئه  ئاواره
 .ربگیرێ وه کانى بۆچوونه بیرو و فتار ره  له رز نده ئه و ند په و بکرێ ى که باته خه و ژیان ر سه  له

  ب ربوار پ ى رگه و شاد رووحى

  ر نووسه

   وارهزدى ئا

 پـى  کـه ناوچه کى خـه  کـه  گرتـووه ش بـاوه  له شینى ئاسمانى و  راگرتوه رز به رى سه ک چیایه شت رده سه شارى ئاواى رۆژ  له
 و ھـات گـاڵ  گاـه  بـه ھار بـه و رچـوو ده بـۆى و پچا  وه تکه ى بنه و  بارگه زستان سۆى و رما سه  که ر ھه). ھۆمل(  ن ده

 : وه ڕازیته ده) ناھید نیگارستانى( کوو وه  نگینه ره و ش رکه سه چیا م ئه پشکوتن، ئاڵ و سوور گوى

  .کشن راده خۆیان الى بۆ ربواران رنجى سه و نین ده  وه پکه ر سه  میلالقه  گوه و ڕ په ش شه و وشه نه وه و شللر یبوون، به و  ه ھه و سوسن ک الیه  له
 ر سـه وێ کـه ى قاسـپه خـۆ. گرێ ده ھه دن  له  ئۆقره و تارینى ده دن  له م خه ى که بزونه ست ھه  چریکه  به و کا ده چوچ خۆشییان  له ئاشق و داستان زار ھه ىبولبول  دیکه کى الیه  له
 . ژهگ و توانا ب دا سفى وه  له پنووس  که  چژه و تام  به و دگیر  ھنده وردانیش ھه ورتى  ورته و ردان به

 تى ینـه مه و م خـه و مژى ھـه سـازگار واى ھـه مک کـه تاکوو کش ده ھه کوستان و ره به خۆى ددارى ڵ گه  له گوار  به گوێ شلى پشتن کلى  به چاو ى کیژوه دا  یه رازاوه  مینه زه ر سه م له
 کترى یه ڵ گه  له نیاز و راز پاش  له  رازاوه و نگ شه قه ھۆمى میوانى  بنه ده و پکه و بن ده ند گۆڤه و ک ه به ش ره ى تکه کور و کیژ. بکات دا مان نه باى  به زستان ریرى مھه زه و رما سه
 ى کـه زینه ته  للـه که و زوڵ و اردسـ  کانیـه  لـه و مـاڵ و ره بـه  وه بنه ده شۆر ھارى به گیاى و گژ  له پ توربنى و بار و کۆڵ  به ئواریدا شۆڕى ر سیبه  له یدا شه و شت ئاشقانى پۆلى دا،

 . وه خۆنه ده ئاو تر  ره ئۆمه

 ھارى بـه رۆژانـى ى زۆربه و  دایه رى سه ژر  له گوزارى و شت گه و یران سه عاشقانى و شتیاران گه وینى ئه و شق عه  له رى فته ده یان ده  که ھۆملیش داونى ى که دگیره و نگ شه قه  تاڤگه خۆ
 . ناکرێ  تاراوگه مکى ه قه  به سفى وه نادا، ر به رى سه ر سه  هزیرین  کۆکه

 و ن کـه ده ک یـه مالنـى  لـه س ده ئواران مى ده مه ده تا یاران نه چاوى  له دوور  به ناران ھه دار و نجیر ھه رى سبه ژر  له و گیرا ھه ل  ئۆقره بریندارانى دڵ دا تکۆشان ورزى ھاوینى  له
  . یاران ڵ گه له نیاز و راز  به ن که ده ست ده
 نـو گوولوکى  به ر سه نارى ھه و سوور ال سوى بۆ با ده س ده کار رزه ھه کوڕى دا جۆراوجۆر ى میوه چنینى ڵ گه  له و بن ده کۆ وه لک کار رزه ھه کوڕى و کیژ دا چنین  موه رزى وه پاییزى  له

 منیشت ئه(  ده زمانى ب زمانى  به و کا ده یان به خۆى حاى چاوان ى سیله  به  ھناوه ھه داران وزى سه ى گه بن  له رى سه و  ناوه و الره  به رى سه ناز  به  والوه له ى به رد زه  که ن باخه

 : ى ده و کا ده گازى وان باغه"  پر  له تورێ نه و ب نه دگر لی تر وى ئه  که رێ به کامیان بۆ س ده نازان و شوێ ده ل رى سه یدا شه ئارامى ب کارى رزه ھه کورى!) چ نه بیر  له
 ... "ى یکه نه

 وچا  به و ن که ده ر تپه نگ فه جه و پ گه و  گاته  به سجوق و باسوق و گوز و موژ ک وه ى له وچه شه خواردنى  به درژ و دور وگارى شه کیژ و کوڕ دا زستان باکووتى و  کروه وانى شه  له
 . دنن پک کووتى له مه و پاک شقکى عه دا کترى یه ڵ گه  له  بکنه

 و رد مـه ى ئـاواره زدى"   شماش"  ، گونده م ئه..  میوه خه ، وه سوره تاراى ژر  له ناز ب بووککى ک وه گوندک دا ھۆمل چیای داونى  له دا  رازاویه و نگ شه قه  نده به مه م له ئا! ى به
 . هند ره

 خـۆى بـۆ ى"  ئـاواره"  ناوى پاشان  له و نووسرابوو ل ى"  احمد"  یدا که زنامه گه ره  له  که ھنان ھه رى رامبه نابه و  کشه و  گره  له پر دونیاى  به چاوى ک یه له کۆرپه بوو دا  گونده م له
 ". ژیا ڵ که م به ژیا م که" و ئه. کرد دیارى

  .نابوو  وه پکه ى ماه بنه و بوو ھنا ژنى وێ له ر ھه ببوو گیر لى دى  گونده م ئه وتبو که رگاى تى قییه فه  به و بوو ند وه مه ھه ھۆزى  له د حمه ئه باوکى

 ال  لـه رعى شـه سـائیلى مه زۆر بوو ھـه بـاى سـتکى هد بیـدا ره عه حوى نـه و رف سـه  لـه و ئیسـالمیدا رعى شـه  لـه بـوو عـالم و زانـا و خـواترس  له مرۆڤیکى  ئاواره باوکى مینى ده مه حه ال مه
 .بوو ى که نیشتیمانه و  وه ته نه ئۆگرى بوو نا نه ال وه نیشتیمانى ویستى خۆشه ش وه له  بجگه.  وه کرانه ده

  . خنجیالنه و چاوشین رکىکو نى خاوه  به بوون" محمدامین" ال مه ى ماه بنه)  ز ى 1934(  تاوى ھه 1313 ساى کانى رۆژه  له کک یه  له
 ش ره میچه بن  له و گران ده چاوى دا یان که ساکاره  ھۆده  له رۆنا دسۆزیان و بان مھره دایکى ناى په  له و ژینگب ر سه  له وارى کورده کاتى و ئه سمى ره  به و  وه پچایه یان لۆتکه مه کاتک
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 کانى ره ربه به بۆ یزانى ده و  وه کرده ده ى که وساوه چه  له گه شى ره  چاره و تى ینه مه ش به  له بیرى م ده و ئه ر ھه بوو دیار وا. مان خه و یات خه ریاى ده نو بۆ چوو مابوو ڕا  که یه قرماوی و 
 رگاى و دات تاو گۆچان و کش ھه پتاوان و  کاه زوو زۆر ر ھه تى یه کۆمه رى روه په داد کردنى ر به  سته ده و ى که له گه ئازادى ھنانى ست ده وه بۆ و دا رى رامبه به نا و ملھورى ڵ گه ده

 .ى که وته و ل گه ئازادى رگاى ربوارکى  ببته رو به  بگرته نان نده به و چیا

 رھات  سه  به

 دێ ماقونى  پیاوه و سپى ریش گشت و رکخرا لنانى ناو بۆ ک یه میوانى بوو، ر تپه دا  یه کۆرپه و ئه دایکبوونى  له ر سه  به رۆژ و و شه وت حه  که وارى کورده زمانى و کات و ئه سمى ره  به
 ستا ھه امین محمد ال مه. بوو واو ته خواردن نان  که. دان ک یه چۆکی  وه چوکیان و دانیشتن امین محمد ال مه خوانى ر سه  له

 لنا ناوى و لدان دا گوی  به ى"محمد" بانگى وت حه و داینا خۆى کۆشی ر سه  له و گرت ھه سپایى ئه  به ى ساواکه  کۆرپه
 نگـى ره نگـاو ره نى بـه ى گوینگـه و  سـرازه ده  بـه کدا ته شـه لـ دیان حمـه ئه بـوو  امـادهئ  بشـکه یانى بـه ى سبه))  احمد(( 

 .پچا تاینیان ى بشکه  له وارى کورده

 یـان ده  بـه زوو زۆر ر ھه بوو  پروچکه و رى تپه  داره  داره و  گاگۆه  له و کرد)  گغه و گاڵ(   به ستى ده  ره به ره به د حمه ئه
 سـرکى سته ده و. وه بوونـه شـۆر  وه یـه که بچکۆنه  شۆره وا که شانى ال و پشت  به زارى چاوه موورووى مت و  نوشته و  که کووژه
 . بسرێ پ لووتى نگ شه قه و خاوین دى حمه ئه وى ئه بۆ  بووه شۆر شانیدا ال  به  رزیله ده  به گودارى دارى  گوینکه سپی

. گـرت گویسـوانانى ى گۆشـه و  وه الویتیـه تـافى  نایـه پـى و راند تپه منداى ى وره ده بابان و  دایه ویستى خۆشه دى حمه ئه
 بـاوکى بى کتـه مه  لـه سـتاو وه نه ستان وه  سته ده م به بخوینى لى بوو نه ک یه سه دره مه ھیچ بوو دا  نه مه ته م له و ئه کاتک
 تـا بـى تایى ره سه ى پله و بوو نووسین و خویندن فرى زوو زۆر و ویندنخ  به کرد ستى ده قیان فه ى حوجره  له دا زاناى
  واى

گه زیاتر شتى بوونى فیر بۆ ھات لک ر ھه  له و ر به  گرته کوردستانى شارى و گوند ى رنقیانى فه کى یه حوجره شو ل 
 . بکات ل بوونى فر و زانست  له رکوکى به کۆشا تده و ئه  بۆایه

 ت  و سیاسه  ئاواره

 و ئـه ر سـه ھـاتبۆ چشـتبوو نگى تـه ست ده دیبوو ى که له گه شى به ب و دارى نه د حمه ئه ال مه دا  رانه فه سه و ئه ریانى جه  له
 و و شه دارى نه و ستى مده که  له بوون رباز ده و ى که له گه رزگارى  به یشتن گه بۆ و بکا الدا به ل تى ردایه مه چاکى ى بروایه

 زوو زۆر ر ھـه. رگـرت وه ئرانـى کوردسـتانى دمۆکراتى حیزبى  له تى ندامه ئه فى ره شه  سته به مه م ئه بۆ و بدات وڵ ھه رۆژ
 .کرد گۆڵ و گورج خۆى و ھاویشتن پانتۆى ده واى  که لى شاقه

 رـى رمن گـه کوردسـتانى و ره بـه بـوو ئاشـکرا ن بۆگـه تى پاشـایه کانى سـیخوره چاوى ر به  له  هو یه سیاسی وکارى ئیش و تى حیزبایه ھۆى  به) ز ى 1961( تاوى ھه ى1340 ساى  له  ئاواره
 و خاک  به رى ده  به  راده  له ئۆگرى و میندارى ئه ر به له خایاند نه ى ھنده و کرد شدارى به دا  شۆرشه و له  چاالکانه و ئه. بوو رپابوو به تدا گوڕى و رم گه شۆرشکى  تازه م ده و ئه  که داگرت
 . شۆرش تى رایه ربه ى متمانه جیى  به بوو وت

  وه رمنـه گه کوردسـتانى  لـه...  ریف شـه قـادر ، زاده ریف شـه سـمایل مـوعینی، یمان سـوله: ک وه حیـزب ى دیکه کادرى ند چه ڵ گه  له) تاوى ھه ى 43 و 44( کانى ساه پاش  له  ئاواره ال مه
 .یاند گه ده ج  به خۆى نیشتیمانى رکى ئه تکشاندا حمه زه و جوتیاران نو  له شت رده سه و  بانه کانى ناوچه  له و گرت  وه سته ده  به گۆچانکى و ئران ىکوردستان  وه ڕایه گه

. بوو کرد نه ریبى غه  به ستى ھه  وتبووه که دوور ماڵ  له  وه یه کاته و له و زانى ده خۆى زدى و ماڵ  به ى کوردستانه م ئه کى یه جگه موو ھه م به  وتبۆوه که دوور خۆى ژیانى و ماڵ  له  ئاواره
 یـان ئاواره ناوبـانگى و نـاو ى وانـه ئه ئسـتاش و م ده و ئـه بـوو  بۆیـه ر ھـه زانـى ده کوردسـتان کى خه موو ھه ى رۆه  به خۆى و زانى ده نه  بابى و دایک ى رۆه  به خۆى نیا ته و ئه  چوونکه
 . یه ھه بۆى یان تى تایبه رزى بیستبوو

 .دا ده نیشان ک خه  به رى وه خته به  له پر ژیانکى رگاى و کرد ده ھیوادار ى که له گه پرشنگدارى رۆژى دوا  به کى خه م رده ھه  ئاواره

 و ند به و ف و فرت  له وانى ئه و کرد ده ئاشکرا ک خه بۆ کانیشى خۆمایه  خونمژه  گه به ره ده رىزۆ و زولم  وه له  بجگه و بوو قو ھه ل گه دارى نه و تکش حمه زه چینى  له خۆى بۆ و ئه
 . وه کرده ده ئاگادار کان ره گله به و ئاغا میرو ى یانه لى گه دژى ستى به

 فیکـرى و یـن زه شۆرشـگر رونـاکبیرانى شـانى  بـه شان ب ده  ئمه  وتووه دواکه و وار خوینده نه کورد وى ته نه  نیه خویندن و خواردن نیا ته  ئمه رکى ئه: گوت ده قیانى فه  به م رده ھه  ئاواره
 .بکۆشین ت ل گه ختیارى به بۆ ک الیه موو ھه و ین بده نیشان باتیان خه رگاى و  وه ینه بکه روون کى خه

 و الدان  جـۆره موو ھـه دژى دا حیـزبیش نو  له کوو به کان چکاوخۆره  گه به ره ده و کوردستان کانى کوژه کورد مژو خوین  ڕژیمه دژى  له ر ھه ک نه ر به  گرتبۆه ى یه رگه م ئه راستى به  ئاواره
 .کرد ده باتى خه ک یه  الرى

 بگیر کرا   چۆن خانه  ئاواره

 ئستا تا وانى ئه و وتى  وه رینه داوه  ره به ره به حیزب رانى تکۆشه بوون شین ن وه ده بن  که خۆمان ىال وارى لره کى خه ولى قه  به دا)  ز ى 1968(  تاوى ھه ى 1347 ساى ھارى به  له
 .دا تاوێ ھه ر به وه خۆیان بوو شاردا حه خۆیان دا ر به نگه ته ى وچخانه  و کادن و سارد و تنوک و تاریک و نگ ته وتى شکه ئه و سیوان په و نا په  له

 یى میشـه ھه و کۆن ى شوه  به بوو دانه  بوردوانه خۆ  له  ره تکۆشه م ئه ڵ گه  له روویان به روو کانى ره به ر به تواناى  که زا ره  مه حه کانى ه بۆده  خۆره چکاو و کان خۆفرۆشه  هجاش و ژاندارم
 ى  1347 سـاى ھارى به  له م ده و ئه ى وه داونانه و  که ه ته و فل  شنه چه م له رچاو به و زیندوو ی ونه دوو  پویسته. کرد  رانه تکۆشه م ئه بۆ  وه نانه داو و فی  به ستیان ده ئاغاکانیان

 .بکرت باس تاوى ھه

 کوخا ناوى  به خۆفرۆشک ھۆى  به. بوو حیزبى زاى شاره و ج وه  به کادرکى ھاباد مه شارى کى خه و تاران ى زانستگه ى)تکنیک پلى( ى ده دانیشکه کارى خویند  زاده ریف شه سمایلى کاک
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  له ژاندارم و جاش دان سه و دوژمن داوى  وتنه که  وه دیکه رى تکۆشه چوار و خۆى  به  بانه شارى  به ر هس ى دارنه گوندى وتى شکه ئه  له ران، تکۆشه رزى نو بوو خزاند خۆى  که ریف شه
 کۆشى نو  وه ڕایه گه خۆفرۆش ریفى شه کوخا و بوون ھید شه عاتى سه ند چه رکى شه پاش  له دمۆکرات حیزبى ى ستانه ده ر سه  له گیان  ره تکۆشه و ئه دادان ریان سه  به ناخاف  وله ناکاو

 . ئاغاکانى

 بوو ھـه تکۆشـانى  ئـاواره ى شـونانه و ئـه شـت رده سه ى ناوچـه گونـدى نـد چه  لـه. بـوو)  ئـاواره( شماشـی د حمه ئه ال مه بۆ  وه داونانه و  که له وته فل  ته بابه م له ى دیکه زنى دته رووداوى
 . بوو نادا مان ند چه  له ریان که ھۆش ب رمانى ده

 .کر سه ن سه حه ماى  له دیوان گوندى  له

 . زا ره  مه حه ملھۆڕى رژیمى ست ده  وه درایه بھۆشی  نیوه  به کراو رمانداو ده  ئاواره  که بوو دا  گونده م له

 :  یه شنه چه م به ى که داستانه

 خۆى بۆ بوو کرد  ئاواره  له داواى  دیکه کى الیه  له بوو سازکرد  که گونده جوتیارانى نو  له زارى و وى زه ى کشه جىریا به برایمى حاجى دانى دنه  به دیوان گوندى کویخاى کر سه ن سه حه
شه و ئه و بى  به ش ئاواره. بکات ر سه چاره  یه کک شه و بوو ستا ھه  کاره م به خۆى تى مسئولیه  به کردن ست ھه  به و خۆى واجبى پبـه تاوى ھه ى 1347 رى مه بانه نگىما وانى شه  له و  

 رمان ده  ئاواره ال مه دیوان کرى سه ن سه حه خۆفرۆش ن الیه  له کردنى ر سه چاره و  که کشه  به یشتن راگه پاش  له و دیوان گوندى  چته ده  که کشه رى سه چاره بۆ  وه رگه پشمه دوو و خۆى
  له و شت رده سه شارى بۆ ن به ده ى که رگه پشمه دوو ڵ گه  له ر لیکۆپته ھه  به  ئاواره ال مه زوو یانى به و تى حکوومه زگاى ده و دام بۆ نرى ده پیاو کر سه ن سه حه  وه شه و ئه ر ھه و کرێ ده داو

 .ھاتبوو پک شا لالدى جه) اویسی(  ژنیراڵ ن الیه  له دمۆکرات حیزبى رانى تکۆشه بۆ م ده و ئه  که دیان جه حرایى سه دادگاى بۆ کرن ده رێ به  ووه له پاشان

 بنى( روان سه و بوو کشا ى درژه نیورۆ دواى تا  که ره شه و بوون چوو تکھه کان ژاندارمه و جاش ڵ گه  له گرتبوو یان دیوان گوندى ورى ده و ھاتبوون زانیبوو یان مه ئه  که کان رگه پشمه
 پاشـان  له. وتبوو که گوند کانی کۆنه و  کووچه نو  له ر شه یدانى مه  له کیان نده جه وجاش ژاندارم ند چه و بوو پکرا کان رگه پشمه ى گوله  به قاچى کان ژاندارمه ری رمانده فه) عامیرى

 . ھاتبوو پ دوایى ن ئاغه گوندى بۆ کان رگه پشمه ى کشه پاشه  به  که ره شه

 و ئـه  گوایـه  کـه بـوون یانـد راگه پیـى کان رگه پشـمه  بـۆ نـاردن یادداشـت  بـه جار دوو ک یه کان ژاندارمه و جاش و  رگه پشمه چوونى تکھه کاتى  له  ۆوهب بو نگۆ ده ندک ھه پاشان  له
         ؟ وه بکشنه ب ده و ن بکه  قه ته ناب وان ئه  بۆیه و  کردوه سلیم ته خۆى بۆخۆى،

 خۆیـان رى وه بیـره و ژیـن ده ر نابـه په ک وه  وه ره ده  لـه ئسـتا و بـوون کوردسـتان دمۆکراتى حیزبى ڵ گه  له دا پش  له و وروپان ئه  له و وت وى ره ده  له ستائ  که س که ھندى ت نانه ته
 پـش  ئـاواره  چوونکـه  نیـه راسـت  مـه ئه  درانـه م ئه رى نووسه برواى  به نووسیب کانى هرگ پشمه بۆ  ئاواره ب ده  که  یه ھه  ئاواره ال مه ئیمزاى  به  گوایه یادداشتک دا کیان یه  له  نووسیوه

  . شت رده سه شارى پادگانى بۆ  وه گویزرته ده دا یانى به رونى و تاریک  له ى که ھاوریه دوو ڵ گه ده بکا پ ست ده ر شه ى وه ئه
 

 .  رى کردوه به  له  م درانه رى ئه ى دانا بوو و  نووسه سته به م ھه ئه  ر گیرانى ئاواره سه  م له و ده ئه) ھدى ( شاعیرى ھژا کاک خالیدى حیسامى       
 

 مۆر و ئاڵ و یی مه په گرت یان رده زه                           خۆر ی رده زه  وه ئه ئیتر کشا ھه

 1"دیوان" بۆ  ربه سه  وه لره                       کان ن به  وه مه که تووند پ  له با

  ودایه ھه ی ده  باریکه  ھنده                        ودایه مه م که ل گه ش وه ڵ گه ده ڕێ

 ژمرم ده قاو شه  لره ڕۆم ده  که                          2تاورم ک وه  که چاالکی  به من

 گرم ده ڕا ست ھه بێ وستم ڕاده                         برم ڕاده خێ و وت شکه ئه ر ھه  له

  "ئاواره" بۆ  یه ھه ترسی مه ڕی                              دیاره  وا م به  جوانه نی دیمه

  که ه ته و ف  به و زۆر ھۆن ده به                           که ه که و داو  به گوندێ بی تا

  یه دنه ریکی خه  یه ل ری ھانده                           یه بنه انمای و تۆڕن یان وشه حه

 خونن  به م ده و پیسن دل و س ده                          خونن ده 3و که کوو وه کوردی  زڕه

 وێ که شنی چه ویش ئه خۆیی ن که ده بانگ                        وێ شه  نه ڕۆژێ  نه سات ون ناسره

 دۆڕاندن ف ڕه شه رجی مه ج  دته                            دوژمن داوی  نه یخه ده و ن بهی ده

 وان نچیری  تره کی ب نه کورد                            نچیروان  بنه ده ک یه بۆ  کورده

 کرن ده دا پ ری تکۆشه الوی                          خرن ده ھه ئیتر  سداره و ت په

 4"کان نه رکه سه"   نه بخه ک یه ڕێ و بن                     کان ڕه گه و گوند موو ھه جا ن ده ده جاڕ

  سداره ر سه  له  رزه به  ند چه ری سه                              "ئاواره" ھید شه  که ببینن بن

 مان چه  نه ریان سه و مردن ن ته وه بۆ       )           تمان وه حمان ڕه و د حمه ئه  د مه حه( چۆن

 "کوردستان بژی"  نگی ده ڕێ گه ده                        دارستان و ی گه  له روا ھه  ھشته

  ماوه ش ئسته وێ له فرۆشتن خۆ                                ئاژاوه بۆ  یه بنکه  نیه گوند

 ردن زه ڕوو کورد لی گه ر رامبه به  له                          کوردن رچی گه ئه کوردن ویی ته نه

خۆش دڵ ناب گانه  وه به بکوردستانه  وه ئه کوشتن کوردی                            ب  

  دواوه  به تری وره گه شۆڕشی                              ناوه م له بژێ خون پتر تا
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   ال ئاواره جوانمرى مه

 پادگـانى  وه ھنایانـه جـار دوو ک یه گرا، راده دیان جه ى که انهسابخ قه  له زۆرتر دا یه ماوه و له خایاند مانگى چوار  له زیاتر کرد ھیدیان شه ى کاته و ئه تا گرت یان ئاواره ال مه کاتک
 بـوو و الیـه  به  که نیشتیمان دایکى ى ته مانه ئه و ئه و راگرت خۆى  وه زۆره کى مینداریه ئه و ت ھامه شه  به م به بوو دا ئازار و  نجه شکه ئه ترین سامناک و ترین درندانه ژر  له و شت رده سه
 . کرد پاراو اللیان ده و نگین ره کوردستانى ئازادى مامى نه دا شى گه خونى ڵ گه له کانى نھینیه و انددرک ى نه

 موو ھـه ڵ گـه ده و  داکـراوه رووى گـه  بـه دا دایکـى مکى مـه شـیرى چـۆر چـۆر ڵ گـه ده ى وکـه ته نه و ل گـه  بـه ت خزمـه شماشـی د حمـه ئه ال مه  که  بۆوه روون بۆیان کان دوژمنه کاتک ى که ئاخره
 11 رۆژى یانى به  ره به له  یانه یى زه به ب زۆر ناکا، وت و  وه ته نه و ل گه  به ت یانه خه ب دا ى سته جه  له گیان کاتک تا  شیدایه له نو خونى دۆپى دۆپ نو  له و شی له کانى ماره ده
 :  کانى ناوه  به ى که ھاوڕیه دوو ڵ گه له)  ز ى 1968(  تاوى ھه 1347 ساى رمانانى خه ى

 خـى" نـاوى  بـه شـونک  لـه شـار ى خۆشـخانه نه خوار  له) شت رده سه ى ناوچه ى دیوان گوندى کى خه ردووکیان ھه" دی حمه ئه د ممه محه"   چه که ال مه و چاوشین تمان وه دى مه حه حمانى ره
 .کران ئیعدام"   ساردێ کانى

 رژیـم کریگیراوانى  به.  گرا داده کوردستان گوندى و شار  به ک خه کردنى ترسن چاو بۆ یان) تاوى ھه ى46 – 47( کانى ساه ى وه جوونه کانى ھیده شه رمى ته ى وه ئه ى، وانه پچه  به
  له م به بوو نه ئاشکرا یان که ناشتنه شوینى دواتر مانگ ند چه تا و شت رده سه ارىش سوورى  گرده قبرستانى  له دابوو یان ھیده شه س و ئه رمى ته ناشتنى رتیبى ته  زووه  یانیه به و به ر ھه

 .کورد الوى و پیر ى زرگه نه جی  به بوو پیرۆزیان گلکوى پاشان

 ). کوردستان بژى( کردبوو ھاوارى وت قه  به و بوون راند نه دا رى سه  به ن بکه ئیعدام  ئاواره ویستبوویان کان الده جه کاتک

 ست  به و ھه  ئاواره

 کرد یدا په کوردى نى سه ره و پاراو شعرى  به زۆرى کى یه ئۆگرى کورد رى روه په نیشتیمان شاعیرانى شعرى وى خویندنه  به پاشانیش و قیان فه ى حوجره  له تى یه ق فه ورانى ده  له  ئاواره
 ر به  له کترى یه بۆ ویان ئه کانى شعره ک خه و  وه بونه ده بو دا کى خه نو  له م ده و ما ده کانى شعره زوو زۆر و گوتن ده شعرى ک خه زمانى  به جار زۆر تى رگایه پشمه کاتى  له و بوو
 .   وه گووته ده

 .  وه ته ھۆنیوه ستى به ھه  جۆره دوو و ئه وێ که رده ده بۆمان ین بکه ل کردنکیان ش دابه و  وه خواره  بچینه دا  ئاواره کانى شعره ناخى  به وێ بمانه ر گه ئه

 ر سـه  چتـه ده  وه کانـه تیه یه کۆمه  دیـارده  لـه وان توتنـه سـتى به ھه ، الیـه الى و بگیـرى ش ره ،"وان توتنـه"  و"  وێ ده کوردسـتانم کـوردم" سـتى به ھه ک وه رى روه په نیشتیمان ستى به ھه
 نیشـتیمان ربرینـى ده ئامـانجى  دوبـاره  یـه وه الوانه  کـه دا  الیـه الى سـتى به ھه  لـه ھا روه ھـه.  نـ داده سیاسـی ھـۆى  بـه ى که له گه کانى تیه ینه مه ش به ھۆی  ئاواره  دیاره. سیاسی ى دیارده

 :  ده ، رییه روه په نیشتیمان شعرى ى نموونه  که دا"  وێ ده مکوردستان کوردم"  ستى به ھه  له  ئاواره"  ئاالن سفى وه ستى به ھه" ک وه سفى وه ستى به ھه.  رییه روه په
 .  وه ته ھۆنیوه ستى به ھه  جۆره دوو و ئه وێ که رده ده بۆمان ین بکه ل کردنکیان ش دابه و  وه خواره  بچینه دا  ئاواره کانى شعره ناخى  به وێ بمانه ر گه ئه

 ر سـه  چتـه ده  وه کانـه تیه یه کۆمه  دیـارده  لـه وان توتنـه سـتى به ھه ، الیـه الى و بگیـرى ش ره ،"وان توتنـه"  و"  وێ ده کوردسـتانم کـوردم" سـتى به ھه ک وه رى روه په نیشتیمان ستى به ھه
 نیشـتیمان ربرینـى ده ئامـانجى  دوبـاره  یـه وه الوانه  کـه دا  الیـه الى تىسـ به ھه  لـه ھا روه ھـه.  نـ داده سیاسـی ھـۆى  بـه ى که له گه کانى تیه ینه مه ش به ھۆی  ئاواره  دیاره. سیاسی ى دیارده

 .  رییه روه په
 :  ده ، رییه روه په نیشتیمان شعرى ى نموونه  که دا"  وێ ده کوردستانم کوردم"  ستى به ھه  له  ئاواره"  ئاالن سفى وه ستى به ھه" ک وه سفى وه ستى به ھه

  وێ هش و رۆژ م ناده دا ھه

 وێ ناسره دڵ وم بسره خۆم

  وێ که ده ست ده لم ھه تاکوو

 وێ که ک یه ر سه گشتى دونیا

  وێ خه و خۆراک ببرن لم

 وێ ده کوردستانم کوردم

: ( ى ده دا یه کۆپله م ئه درى دوایین  له  که تى تایبه  به  دیاره  پوه ى شۆرشگرانه واوى ته  به کى روریه په نیشتیمان دا  ئاواره ال مه ستى به ھه  له  یه کۆپه م له وێ نانه ت قه رزم به ھیواى
 )وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

 .ناب وى نه ت قه  دایه  لوتکه  له و رزى به  له  که ى ھیوایه و ئه  واته

 :  ده ک وه ر ھه ستنى وه ى که نیشتیمانه بۆ خوراو مافى  که ى وه ئه ر سه  چته ده دا  سته به ھه م ئه ر ھه ى دیکه کى یه کۆپه  له  ئاواره

  خوراو مافى  وه ستنمه ده

 کراو ش به نیشتیمانى بۆ

  سوتاو زگ دایکى زاران ھه

 کوژراو کوڕ باوکى زاران ھه

  ئاو  به گوڵ ک وه  وه ژنمه ده

 وێ ده کورستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

 : ى ده و چ ده تان  به ى که وته سامانى و ت روه سه چۆن  که کا ده  وه به  ئیشاره  ئاواره دا سته به ھه م ئه ى دیکه کى یه کۆپه  له

 م که وته نه و  زینه خه ى که تا

 م ده  فیته فیت و  ه بووکه  به



 

: 2     
                             Page         15 : ئاوارهال ھید مه شه  ی ساه 43  ت به تایبه         15: ی  ره الپه ال                             

 

  م که وته نجى گه ر سه  له

 م که  ئاواره خۆشم خاکى

  م خه  به دڵ من و شاد کى خه

 وێ ده کوردستانم کوردم

 وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

 : ده و کوردستان رزیرانى وه شى به ب و شى ره  چاره بناوانى و بنج ر سه  چته ده  ئاواره دا)  وان توتنه ھاوارى(   له

  ژارم ھه وانکى توتنه

و خانوو ب زارم و وى زه ب 

ر مه و بزن و باخ و پوڵ ب 

 ر شه  له نزیک خرم  له دوور

   برسییه و رووت مندام

  ترسییه مه  له پر ژینم

 دارم رده ده رزدارم قه

 شارم و دێ کى خه ى نده رمه شه

 ک خه نو  بچمه  نیه مروو

و و رگ به بو پ ک که ب 

 م مبه ته  وایه پى کى خه

م په چه و کار و سپ که ب 

 شم ره  چاره م بکه چ م به

 شم به ب و  زۆره رمانم خه

 ساى نجى ره تى وه ده ى دوخانیه ى ئیداره دن، م رھه به  که توتنه منداى و ماڵ و ىخۆ کشانى گیان  به وان توتنه کاتک چۆن  که کا ده وى به  ئیشاره  ئاواره دا وانى توتنه ستى به ھه  له
  :ى ده و دوژمن  کاته ده روو  ته زیلله م له رزگارى بۆ و با ده فیرۆ  به

  باجت م بده ى تاکه دوژمن

 تاجت و خت ته رى رگه وه ک ده
 : ى  رزران و ده وه  کاته پاشان روو ده  له

 جووتران ى ئه رزران، وه ى ئه

  وران ماڵ وانى توتنه ى ئه

 زوبان ک یه  به و دڵ ک یه  به با

  شلگیرمان باتى خه  به

 ین ده وڵ ھه پشوو دوا تا

 ین ده ڵ ھه  رژمه و ده ق شه

  وتنه رکه سه ھۆى کگرتن یه

  وتنه سکه ده ى رگه بات خه

 بگرین ک یه و بین ک یه ر گه ئه

  بمرین بژین اد ک یه ڵ گه ده

 وین که ده ر سه و بین ده زاڵ

  وین نانه و بین ده رز به

 وچان ب الى قه ته و وڵ ھه

دان پشوو و بوون ماندو ب  

  یه رزگاری ى رگه  تاقه

   یه شادی رۆژى رى ھنه

 : ده ک وه ر ھه ک تابلویه ر سه  دنته دا ى ساواکه  کۆرپه بۆ کوردیک  دایکه ى الیه الى ى چوارچیوه  له خۆى ى کوردانه سۆزى و ست ھه ر روه په نیشتیمان کوردى شاعیرى زۆر ک وه  ئاواره

  گیانم ئارامى م که کۆرپه  رۆه

 ژیانم ى باخچه گوزارى ى خونچه

  ژینم مى رھه به م که گۆشه ر جگه

 دینم و ئاین مام و ت روه سه
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 چاوانم بیناى  وژمم ته و ھز

 وانم شه و رۆژ زمى به نگى ھاوده

   ھانه به  گره مه گرى مه گیان  رۆه

  یانه به رى به  نگه دره بنوو

 : ى ده دا  سته به ھه م ئه ى دیکه کى یه کۆپه  له

 شرى  بچوه تۆ کوردى تۆ کوڕم

  دلرى و ئازا ى کاوه ى وه ته نه

 کار و س که و خزم باپیرت و باب

 ئازار و تى ینه مه  کشاوه زۆریان

 مایان و ناموس پارزگارى بۆ

  گۆپایان و ست ده  ستاوه وه نه ت قه

 ز به نه و ترس نه  به وان ئه ک وه تۆش

  س فه قه وى که ک نه  به کوى بازى

  الیه الى  رۆه  الیه الی ى ھه

  دایه تۆ ست ده  له رۆژم دوا ھیواى

  وه مانه  به یان وى راره  به کوردستان شى هب دوو ر ھه کوردى رانى تکۆشه و  دایه رمن گه کوردستانى و ئران کوردستانى نیوان سنوورى ر سه شونکى  له ئران کوردستانى  له ئاالن ى ناوچه
 زۆرتـر دا تى رگایه پشـمه کـاتى  لـه  ئاواره ال مه. ویستن خۆشه میوان و خوان خاون و ئاو دڵ م به نین ند مه وه ده ى که که خه  مه که زاری و وى زه و شاخاوى شونیکى  وتوه که ت ریان

 : ى ده دا ئاالن سفى وه  له و ئه ، بووه ھه وى تکه زۆر دا  ره ڤه ده م ئه کانى گونده کى خه ڵ گه ده و  وه ته ماوه دا  یه ناوچه و له

  وبیستان باغ ى ئه ئاالن

 کوردستان ى که ناوچه ى ئه

  مین زه ر سه شتى ھه به ى ئه

 رین ئافه جان خشی نه ى ئه
  راوم گه خۆم شی به من

 رچاوم به  ھاته جیھان

  شوین چ تۆ ى ونه مدى نه

 رمن گه  وله کویستان  له

 دنى ر به  له و خۆش

 جوانى کا ده ز حه دڵ تا

 :  وده دێ کانییدا موچه گوندو  به پاشان  له

  رچاو به  دته"  رزن ھه"   له

 لشاو  به خۆشاو و موژ

"یه"  و" گاکردان به"  و"  ت ت" 

 ردان وه و ماڵ و ڕ مه جى

 " کانى دهر زه"  ى که توتنه

 قوربانى  به ب"  ن رۆزمه"

   گونه ى باغچه"  بتووش"

  بولبوالنه ى ھالنه

  بتووشى وى عه ال مه

 تووشى ب ت حمه ره زار ھه

   ئاوه و خاک م ئه ى رۆه

  ناوه خاون دونیا  له

 "  کانیالنى"  و"  دولکان"

 یرانى حه ب ده دڵ د سه

  نوبه بژوێ  یشته گه

تۆبه و دین و زیکر جی  

  میندار ئه"  مینى ئه  شیخه"
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 وار خۆینده و خودا پیاوى

  بوو ناو و بانگ ناو  به زۆر

 بوو الو و پیر گاى  قیبله

  ناسیبوو وى ئه س رکه ھه

 بوو ناسی خودا فیرى

  بوو خودا ى ھره به و پیت

 بوو رژا وى زه ر سه بۆ

  ندى قشبه نه ى چاوه ر سه

 ندى به چۆ ى وه به م خۆزگه

  گۆڕى  له ت حمه ره زار ھه

 نۆرى  چاوه ب زدان یه

  دنى ر به  له گروس

 چنى ر سه گوى ک وه

  زارى و وى زه نى خاوه

نارى ھه و نجیر ھه جی 

 :  ى ده و ئاالن ى ناوچه گوندى دوایین  گاته ده دا  سفه وه م له پاشان  له

 "  زوه"  و"  مرگان"  و"  سپى گه" 

  کروه سوورى  شخه

   داوه ى" ئامان"  ورى ده

 ئاوا ببن ر ھه خوا یا

  نگ ئاھه و زم به  به جار زۆر

 نگ شه و شۆخ کچى و کۆر

 ک ه شبه ره ستى ده گرن ده

  ک ه به چاو و سوور و رد زه

  گرین ھه ست ده  لره با

 بگرین ک ه به ش ره بچین

 . ناگیرێ ھه پ م گرانه و  وره گه  ناوه م ئه یگووت ده و زانى ده  نه شاعیر  به خۆى  ئاواره ش حاه م به

 ى زۆربـه و بـوو  دانـه م ئـه رى نووسـه الى  لـه  ره فتـه ده و ئـه بـوون نووسـرا تـدا کانى سـته به ھه ى زۆربـه دابـوو ى کـه گبه ھه نـو  لـه و بوو ھـه ى باخـه ى بچکۆنه رکى فته ده  ئاواره ال مه
  به ئرانى النى گه شۆرشی  که.  وه رگرتمه وه ل ى که ره فته ده  ئاواره)  ز ى 1968(  تاوى ھه ى 1347 ساى ى لوه خاکه مانگى  له. رمن به  له ر ھه ئستاش بوون کرد ر به  له کانم سته به ھه
 وى بوونــه بـو  دووبـاره.  وه بوونـه بـو و چـاپ  وه یـه) مینـایى عبداللـه( نـاوى  بـه  وه سـکه که ن الیـه  لـه بـوون دا ره فتـه ده م لـه وانى ئـه کانى شـعره تاوى ھـه ى 1358 سـاى ھـات دا ر سـه
 . کراوه بیر  له نجکى گه ى وه ھنانه بیر وه کانى تهس به ھه

  له گه واکانى ره  مافه ر سه  له وان ئه ى وه کردنه روون  که خۆى نیشتیمانى رکى ئه و ڕا گه ده دا  بانه و شت رده سه کانى ناوچه جووتیارانى و رزیران وه نو  له  ئاواره ال مه  که کرد ومان ئه باسی
 . برسین خۆیان بۆ کاتدا مان ھه  له و ن که ده تر ک خه زگى کانیان مه رھه به و بوون ماندوو و ت حمه زه  به سادا رزى وه چوار  له  که ى جووتیارانه و ئه ھنا، ده ج به بوو ى که دیده م سته

 . خواسن پ لیم سه و)  ئاواره وانى تووتنه نى خاوه( خدر کاک کردن ده شۆی و ھامو  ئاواره ال مه کات و ئه  که شت رده سه ى ناوچه  له  سانه که م له زیندوو ى نمونه دوو

 گاسـنکى و ڕۆن  له خای ک یه دیزه و کۆن  رزاه ھه دارى دوو و فرووج س دوو"   له بوو بریتى ى که دارایه و ت روه سه واوى ته و ئه. بوو شت رده سه ئاالنى ى ناوچه کى خه پخواس لیم سه
 ى کـه باره ھاسـانى  بـه زۆر تـایین گوـدرژى نـا، ده ى کـه گودرژه  لـه و کـرد ده بـارى دى گونـدکى بـۆ مـای گونـدک  لـه کاتک و ف پخه  کۆنه ستک ده و گودرژک".... و شکاو تک
 .گرت داده ى ریگه و گرت ده ھه

 و رد بـه  تاشـه بـن ده ى ھنـده بوو ھـه نکـى زه  سـاچمه ھات ده نـه ھه رى بـه  لـه رک وه لـه په و عبـا ده ھـیچ تبوونکوشـ کـوى عباى ده و  بانده ى ھنده و بوو شکار و ڕاو ی پیشه لیم سه مام
 .  تایین نى زه  ساچمه بۆ گرت ده پ رۆک به زۆریان و بوو چوو قیان نده زه  نه زه  ساچمه م له زۆریان شا ى ژاندارمه ش حاه و به بوو، سوا ى که قۆنداغه بوو گرا وتان شکه ئه

 :  ئاواره کانى سته به ھه ش مه ئه و  ئوه ش وه ئه

 وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ شه و رۆژ م ناده دا ھه

 وێ ناسره دڵ وم بسره خۆم

  وێ که ده ست ده لم ھه تاکوو

 وێ خه و خۆراک ببرن لم

  وێ که ک یه ر سه گشتى دونیا
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  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

  ستى ربه سه قۆناغى تاکوو

 ستى ناوه باتم خه سپی ئه

  ستى ده ژر  له چم رنه ده تا

 ستى ھه و رمایه سه وێ نامه

  ستى ده ژر ژینى ک نه رگ مه

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

 ورى خته به و ئازادى بۆ

  رزگارى و خۆیى ربه سه بۆ

 ختیارى به و رزى به ر سه  به

  فیداکارى م که ده گیان به

  دارى زۆر ستى ده برم ده تا

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى
  قرتنم ده زۆردار ستى ده

 ڕوخنم ده ختى سه ى قه

  ردنم ده ى بناغه ردى به

 یتۆپنم ده گ سه  ده ک وه

  تنم ره ی ده تۆپی ش نه  که

 ستنم ده ل کوردى ى تۆه

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

  قاف کوى تا تنم ره ى ده

  واف ته م که ده پ جیھانى

 زاف گه و الف و  گاته ب  به

  خیالف  به  عده وه م که نه  رته شه

 ماف بستنم یا بمرم یا

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

  خوراو مافى  وه ستنمه ده

   کراو ت له نیشتیمانى بۆ

 سوتاو زگ دایکى زاران ھه

 کوژراو ڕکو باوکى زاران ھه

  ئاو  به گوڵ ک وه  وه ژنمه ده

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

  دکار به سلى نه ناھم

 کار  ومه که ده لى ۆ ھه ک وه

  خوار  چمه ده بۆى وى زه ژر  له

  قوتار م نایکه ئاسمان  بچته

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى

  ناھم ل وارى  وقهجو

  دم ج  به پ وتى
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 کم ده خۆم بۆ خۆم خاکى

  چم و ر هوم بزن سوودى

  فم فرو  به م نایده دى چى

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به ھیواى
  م که وته نه و  زنه خه ى تاکه

 م ده  فیته فیت و  ه بۆکه  به

  م که وته نجى گه ر سه  له

  م خه  به دڵ من و شاد ک خه

  م که  ئاواره خۆشم خاکى

  وێ ده کوردستانم کوردم

  وێ نانه ت قه رزم به واىھی

 

  تاوى ھه ى 1346  ئاواره

 

 : پرس ده  ئاواره. دنى بۆ چاى و نان رک براده ناچى پ ى ھنده ، ئاپۆرایه بین ده و کا ده  که دیه  له چاو دووربین  به و ب ده شت رده سه ئاالنى بیژوی گوندى کى یه مووچه  له  ئاواره

  دێ نو  له  چیه  ئاپۆرایه و ئه ـ

 حـاجى برایمـى میـرزا یان دیکـه وى ئـه کـردوو رزگار ستیان ده  له خۆى زوو ر ھه  که  پخواسه لیم سه کیان یه گرتوون بگیر ش ره  به سیان که دوو و گیرى رباز سه بۆ ھاتوون م جه عه  نیه  چ ـ
 .ن راکه ت خۆى رین گه ده مشککى  کونه  له  دارمهژان ئستا ، وه نه ستاند ئه ل ویشیان ئه یاغان په  به منداڵ و ژن  حوسنه

 : نووس ده و دات ده تاو م ه قه ش ئاواره  ـ

 

 

 ش بگیرى ره                                                                          
 

  ناوم ھه و رگ جه ى کزه              چاوم نوورى ى ئه م ه قه

  گیانم و دڵ ھزى ى ئه                      یانمژ ى مایه ى ئه

   نگه ته زۆر دم مرۆ ئه               نگه دره و خه  له  سته ھه

   برینه و زام  له پر                      مینه ماته زۆر دم

  ووردى  به زۆر  بینووسه              کوردى  به یم ده پ چیت

 ناس نه خوا ى ندرمه جه س               باس و نگ ده  زانیوه وام

  س  به س بژوێ  ھاتنه              سی و چل پنجى سى  له

  روى شنى چه ترسنۆک              خوى ک وه سپى رگیان به

  ج ستبه ده گرت یان" لیم سه"                دێ برستانى قه  ینه گه

  یاس ھه ک وه موو ھه ک هخ          خواس پ لیم سه گرتیان  که

  رۆیشتن و کرد رایان                  یشتن گه خۆ فیتى  له

  دان و کۆن ران گه                 ئاالن نو  ینه گه ھاتن

  پرسی لیان دییان رچى ھه               برسی و ھار گى سه ک وه

  ر ده  ھاته ورژو  له کک یه                   ر به خه ب ناکاو  له

   شبگیره ره و  یه وزه حه  که                    قیره فه و ئه یزانى نه

   زیندانه و  کوشتنه و گرتن                 کوردان شى به یزانى نه

  ست به ستیان ده ردووک ھه گرتیان        ست وده م ده چوون بۆی گ سه ک وه

  ربانى سه  ینه گه ھاتن                  شادمانى و خۆشی  به

  ستگیره ده بوو نه سیان که                 نچیره دوو و ئه یرى غه

  الس خه کردن س ده  له خۆى            پخواس مام بوو رچۆنى ھه

 کوخا مام تاغى وه بۆ               خۆدا پش تریان وى ئه

 ) شمیندی بیرون بیا(          )       پیش بیا کدخدا اى(
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   کانه مه و ج و له رچوو ده                  ردانه مه کوخا م به

   وه شارده خۆى رچوو ده بۆى               وه برده خۆى ىو گره زوو

 دان ى وره ده ت ئافره و پیر                یان به تاکوو و شه و ئه

   وه دانه نه وێ دیلیان                   وه پارانه ل زۆریان

  چاره و عیالج کرا نه                     پاره و رتیل به  به

   سته خه ک وه ژوور  خستیاننه             سته به  تهس ده یانى به تا

  تاوێ گزنگى ڵ گه ده              ناوێ پ چوونى و ند چه

و پ چه خوازێ  ھاتنه           سیر ئه ک یه و  ندرمه جه س چی 

  شار و ره به رگا  وتنه که           چوار  به چوار خوارى  ھاتنه

  الو و پیر و کچ و کور             پیاو و ژن دێ نو کى خه

  بار  تازیه کى دییه ک وه               تبار فه خه و مات موو ھه

   نایه ست ده  له تۆم شوکرى                 خودایه رگیز ھه م به

   پیاوه ژن  نگانه ته بۆ                     داناوه ھا وه کوردت

                پیالن ک یه نابوو دایان                    مان قاره تانى ئافره

  الن رسه ئه داستانى ک وه              جوان پیالنکى و  خشه نه

  سیر ئه دابوو خۆیان پش               باپیر مام رکى ده  ینه گه

 ! مرخش مرخش  به کردى                    نارده فاتمیان پوور

  ن ده مه تى زیه ئه گباب سه                 ن ده رى به و  منه کورى

  خوسان پ ن که جۆخین ک وه             نووسان تک و ھان تک

    برد نه ک یه  له ریان فه زه              برد و ھنا کتر یه زۆریان

  خرۆشا ت ئافره ھزى                 کشا ى ته عره نه پوورم

  نار که چوار  له بوو یدا په                 ودار گیر و  رده وبه بگره

  ن رده به پ میان براکه زوو           ن ده ھه تیان یگووت ده ک یه

 م که کوڕه ب ده رزگار تا          م یکه ده ر ھه من یگووت ده ک یه

 ئران ربازى سه توو ئه              گیان ئاموزا یگووت ده ک یه
                      ویشکه وا لوم  بۆیه              وشکهخ کورى یگووت ده ک یه

  پرووزا ھه بۆت  له رگم جه              ئاموزا ى ئه یگووت ده ک یه

  پرچى و ر سه  له یدا ده                کچى خورشیدى ھات  که

  ژیان  له کردم مرادت ب                 گیان  دایه کرد ھاوارى

   دونیایه و ئه م که رک ته                دایه تۆ پاش  له  رته شه

  جووم نه ب نه بنشتم تا                 نووم نه  یه نه وم خه تا

  رۆم نه رێ  ومه که نه تا                 خۆم نه ب نه برسیم تا

  ئاو و فر به ناخۆم نا ده               ماستاو ب نه ر ھه ر گه مه

  مارى ھرى ژه  به م که کۆشت                 ژارى ھه ر به  له ر گه مه

  نرێ دانه تا ناخوم نان               کرێ نه ت تا ناخوم چا

   کاسه و گژ بوون ژاندارم                وخواسه باس موو ھه م له

  دار  دایه ستى ده خورشید            وزار گریان و شین پاش  له

   یدانه مه ى رگه جه گرتى                 مانه زه نىژ  شره ک وه

  وزه حه  چۆوه بیریان  له              رزه له و ترس و له ژاندارم

  ر ده  برده ست ده  له خۆیان             ر سه ردى ده و ف د سه  به

  نیشتن ھه ل مریشک ک وه                 دانیشتن ژوورى  چوونه

 توو په الدا خۆى ر سه له             مردوو فاتمى ورپو مجار ئه

 کردن  پوه  توتن بۆ                  مردن  له بوو رزگارى

  بوو ئاوا رۆژ م که داخه                  بوو نه واو ته داستانم

  خانه دیوه و چرا  نیمه                    بیابانه و چۆل جم

  لتان م که ده ننا مه ته                برایان و خوشک لى گه
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  ببوورن قسیرم ته  له                 رندوو و نزیک ى وه ئه

  ئاواره  / تاوى ھه ى1342                                                                                                              
 

 زوى و سارد ئاوى و خۆش زۆر  شوینه م ئه  ئاواره الى  چوومه نى دیده بۆ"  دۆالن" ناوى  به شت رده سه ئاالنى بتووشى دى ى وه ره سه کى یه مووچه  له 1346 ساى الوژى گه ى چارده وى شه
 ران به و ئه و ر به م ئه ئاالنى ر هس به و  یه رتکه زه چیای داون  له و  رزه به شونکى دون  تدایه ھۆى سه زان ده وا خوا وه  ئاوه و له کى شته ده بکى عاره یان ویرى که فارسکى ر گه ئه  یه ھه
 . روان ده دا

 )سخنى درى ھر از: (ن ده فارس ردى ده  به زۆر باسکى و  قسه پاش  له درنگانک و شه

 . بوو ر به خه  به یانى به ى کازیوه تا و شه  مانگه وقى شه ر به  له  ئاواره وتم خه لى من

 یشـم" محمـدى محمـد" کـاک دا ره فه سـه م لـه بـم  پیویسـته. نوسـیبوو لـ کى خواحافیزه رویشتبوو دابوو ى ل خۆى بۆ و بوو دانا رم سه پشت  له ى که ره فته ده ستام ھه و خه  له  که یانى به
 :  که شعره ش مه ئه. بوو ھید شه تى پاشایه رژمى دژى 1357 ساى کانى خۆپشاندانه یانى ره جه  له  که بوو ڵ گه له
 

 سفى ئاالن وه                                                                       
 

  کوردستان ى که ناوچه ى ئه                     بستان و باغ ى ئه ئاالن

  رین ئافه جان خشی نه ى ئه                    مین زه ر سه شتى ھه به ى ئه

  چاوم پش  ھاته جیھان                        راوم گه خۆم شی به من

  رمن گه  له و کوستان  له                    شون چ تۆ ى ونه مدى نه

   جوانى کا ده ز حه دڵ تا                           دنى ر به له خۆشی

 لشاو  به دۆشاو و موژ                      رچاو به  دته رزنى ھه  له
 

یه"  و"  گاکى   "           ردان به"  و"  ت تردان وه و ماڵ و ڕ مه ج 

 قوربانى  به ب ن رۆزمه  "                    کانى رده زه"   ى که توتنه

 دوور و نزیک  له ک خه                     شھوور مه پیرى"  بابا پیر"

 دن و چن ده پیلى و ره به                      رمن گه  له و کویستان  له

 وێ ناکه س ده وایان ج                         وێ ھه  به ر سه و بادار

  چاوه ک ه به ندى به مه                   "    زناوه مه"  ب دان ئاوه

 نین پکه و  رکه په ھه  به                      چنین مازوو  له کیو  له

 مبارى غه دونیای  له دوور                         کارى رزه ھه دابی  به

 ترن چاو دڵ و ست ده                        بورن راده رۆژ و و شه

  میره و زن مه ج  کۆنه                       ه" مر  خواره"  وى خواره

 ئاو و توتن و غ ده ن خاوه "          رماو گه" و"  زرێ مه"  و"  شکان ئه"

 

 )بتووش(                         
 

  بولبوالنه ى ھالنه                       گونه ى باغچه بتووش

 دگیر و دخۆش موو ھه                        پیر و الو و کچ و کوڕ

 کانى و وز حه و وت مزگه                         جوانى باغاتى و باغ

  وزه قه ب ساردى ئاوى                         وزه سه و خت دره و دار

 ناب یدا په یان ونه                         ب دونیا دونیا تا ھه

 مۆر و ئاڵ و وشین رد زه                        جۆر  به جۆر جاتى موه

 رخۆش سه و ست مه ن که ده پیاو                    خۆش  زه مه و مزر و شیرین

 بستان نو بۆ خوار  دته                     تانکوس ئاوى ى خوره خو

 و شه تاکوو یان به  له ر ھه                  و که ى قاسپه بولبول ى چریکه

 خرۆش و جۆش  دننه دڵ                       خۆش سازى و ئاواز  به

 رزى ئه ر سه  روانته ده                      رزى به و فر به  به شاخى

 تووشی ب ت حمه ره زار ھه   )              1( " بتووشی وى عه ال هم"
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   ناوه ن خاوه دونیا  له                        ئاوه و خاک م ئه ى رۆه

 م بکه سفى وه ناتوانم                     م ه قه  به  نه زمان  به  نه

 نى مه یه و روم و کورد                     نى رمه ئه و فارس و تورک

 یانى به  له  داوه چم                        زانى نه ناوى  نیه س که

 نۆشی و یش عه ندى به مه                       خۆشی راستى به بتووش

 کرێ ده پ م نده وه ئه ر ھه                      کرێ ده من به تحت مه چۆن

 دشادم ش نده وه به ر ھه                         یادم  له رناچى ده ت قه

  ھاوین ى جگه سازگارو                      نگین ره و جوان" مرگاسی"

   جوانه و پیر دگیرى                        یرانه سه و نگ ئاھه جى

  یرانى حه ب ده دڵ د سه                         ى" کانیالن"و" دولکان"

   چاکه پیاوى حاجى مام      "                   جاکه ره"و"  په مشکه" له

 "دیناران" و"  شیرانیان"        "            تانبال"و" دگه" و"   بشکه"

   ناوه ن خاوه کى دیه       "               بناوه" " دنیاران" رووى سه

 

 بژوێ                              
 

   تۆبه و دین و زیکر ى ج                        نۆبه"  بژوێ"   یشته گه

  وار خونده و خودا پیاوى                   میندار ئه) 2(ى" مین ئه شخ

  بوو الو و پیر گاى قیبله                   بوو ناو و بانگ ناو  به زۆر

  بوو ناسی خودا فرى                      ناسیبوو وى ئه س که ر ھه

  رژابوو وى زه ر سه بۆ                      بوو خودا ى ھره به و پیت

  ندى به چۆ ى وه به م خۆزگه                       ندى قشبه هن ى رچاوه سه

  نۆرى  چاوه ب زدان یه                       گۆرى  له ت حمه ره زار ھه

  خواروژوور مووى ھه زرێ مه "               سوور  رده به" و" موونه" و"  قوه"

 

  مازوو و چنار ک په           "       کووزو س"  و" گۆجار"  م ھه

 ناگوترێ  زۆره ھند                    تر و نجیر ھه" گویز"   له

  ب دان  خانه ر سه تا ھه                     ب دان ئاوه ر ھه"  گرتکى"

  ک که  به موژى زورن    "             گرتکى"  رى به و له"  کاوژان"
   نده مه و ند ره  بژووه و له                        گوونده و له سو زار ھه

  نادى  بۆته ئاالن  له                         شادى ھارى به بژوێ

   وایه و ئاڵ مووى ھه                        بایه ماڵ بیست دو سه

  ژر و ئاق و زانا موو ھه                          پیر و الو کچ و کور

   نده گوۆه ى ونه شینى                       نده خه  به م ده و دخۆش

  پان سه و ند مه وه ده  له                   جوان دڵ و یف که  به پیرى

  وفامن ھۆش و ق عه  به                         المن که شیرین موو ھه

  قومار و ڵ گۆنگه فرى                           کار رزه ھه کچى کور

 گوند نو  له چاو ر به  دنه                      وتوند گوڵ و گورج الوى

 ینگن◌َ قور و قازو کچان                           پینگن شرو کوران

 وار خونده و قی فه ال مه                         چنار و وت مزگه کانى

  شانن و  شانه  وه پکه                         جوانن بژوى  له ر ھه

  چاوم ر به  له ناچى ال                        مابم تاکوو ھه بژووى

                  بم دنیا تۆ  له ر گه ئه                       بم دونیا رى سه و له با

  پاتم و خاک نگى ده ھاو                       التم  له  وایه پم ر ھه

  برم و خر  به بژو                    سپرم ده خوات  هب جار و ئه

  رامۆش فه م تکه نه  رته شه                خۆش بژوێ ب ڵ گه  له خوات
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 سکان ر ھه  به بمبورن        "        کان شه ره" و"دۆلى" و" سنجووێ"

 توانم ده تا ھه بم                           زانم ده  ونده ئه ر ھه

 نانن و قۆناغ ن خاوه                      دانن  خانه و  وره گه جى

 رچنى سه گووى ک وه                       دنى ر به  له"  گروس"

 نارى ھه و نجیر ھه ى ج                          زارى و وى زه نى خاوه

 نارانت ھه بباى موره                            ھاوینانت ى ماته ته

 پانن سه و ئاغا شی به                             گیانن و دڵ ى زه مه

 "  کروه سوورى  شخه"                زیوه"  و"  مرگان"  و"  سپی گه"

 ئاوا ببن ر ھه یاخوا                        داوه ى"  ئامان"  ورى ده

 نور  له پر دى رقه مه دوو"                   سوور  شخه"  و"   پیره ال مه"

 خوازن ده ل دوعایان                            نیازن و راز جگاى

 شار نو  له و دھات  له                       نار که و  گۆشه موو ھه  له

  سته خه و بوون و ماندو ب                        سته ده  سته ده و پۆل پۆل

 )رسوو  شخه( ر به  له زیاتر                      دوور  له دن پیلیان و ره به

 باران و پشتى  کۆه  به                           ھاران به تى تایبه  به

  وره ده و له لشاون  به                            وره چه  نانه و  کولره

 نگ شه و شۆخ کچى و کور                    نگ ئاھه و زم به  به جار زۆر

 ک ه به چاو و سوور و رد زه                     ک ه به ش ره ستى ده گرن ده

 بگرین ک ه به ش ره بچین                         گرین ھه س ده  لره با

 

  ئاواره/  تاوى ھه ى)  1346 الوژى گه ى 14(                                                          

                                                                             
 

   ککه یه)  شاروچکه  بۆته ئستا  که( س نه گوندى کرد ده رنمایى ى که له گه واکانى ره  داخوازیه ر سه  له وانى ئه و را گه ده کوردستان تکشانى حمه زه نو  له  ئاواره ال مه وتمان  وه پشه  له

  مانه و له ران گه داده شونى  به تى پاشایه رژیمى کانى سیخوره و  ژاندارمه ى وه ئه کاتى  له و جووتیاران ماى چوو ده زۆر وێ له  ئاواره ال مه  که  شته هرد سه وى که مچۆمى ده ى گوندانه و له
 .  وه وایه حه ده دا زراکانیان مه و  مووچه نو  له

 ... دا ده ى یاریده دا کردن  پوه توتن و کردن گوڵ نو و ئاودان  له ت نانه ته و  وه کرده ده ر سه  به زۆرى  ئاواره  که بوو س نه ى تکشانه حمه زه  وانه توتنه و له کیک یه)  ڵ چه که  خله( 

 . وه ته ھونراوه  یانه گوندى ساکارى و ساده زمانى  به  که  یه ستانه به ھه و له کک یه شت رده سه وانکى توتنه ھاوارى

 
  زارم و وى زه ب و خانوو ب                            ژارم ھه وانکى توتنه                                              

                                              رم  له دوور                     ر مه و بزن و باغ و پوڵ بر شه  له نزیک خ 

   ترسییه مه  له پر ژینم                          برسییه و رووت مندام

  شارم و دێ کى خه ى نده رمه شه                           دارم رده ده دارم رز قه

 ک که ب  و پو و رگ به ب                       ک خه نو  بچمه  نیه روم

  م په چه و کار و پس که ب                      م مبه ته  وایه پى ک خه

  شم به ب و  زۆره رمانم خه                       شم ره  چاره م بکه چ م به 

  کاه و کشت و جووت ى واده                     ساه رى سه گوتیان  که ر ھه

 للووک ھه کوو وه ریین په راده                 بچووک و  وره گه ، خزان و خۆم

 وێ که س ده کارکمان کوو به                      وێ له و  لره ینر په ده ھه

 دڕین ھه وى زه و جووت یا                     برین  خشته و کارى قوره یا

 شت بۆ گرێ ده خۆش  جگه                       گوڵ وت رکه ده  ھاره به وا

 قاچ و نینوک و چنگ  به                   پاچ  به  ره پمه  به گاسن  به

 ین په ڵ گه ده ب ده ڵ تکه                   ین که ده خۆشی و بژرین ى ده

 گرى ده رى سه چاڵ و چیلکه  به                    کرێ ده پى شتى تۆ مجار ئه

 وێ که رده ده و ب ده شین تا                    وێ ده ئاوى جارک رۆژ دوو

  کورده کچى و کور ى پیشه                      وورده خۆشنا ند چه بژارى
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 ئاو وێ که ده رم به نگى که                    چاو  ناچته و خه رۆژ و و شه

 م که شته ببن سیس ک وه نه                       م بکه در  بۆره م که ویه زه

 رت که پنج  گاته ده کالن                     ت خه ردو وه و برین شیو  به

 نکرد کوو وه کچ و کور                     کردن خاکاو دان ھه دراو

 ماندن چه پشت تروشکان ھه                       قاندن چه توتن  ناخۆشه

 ى که نه ووشکى گوورێ ده تا                   ى که نه سستى داشتن ئاو  له

  په بژار  بره رگ جه                        بره بژار و پشک ى نۆره

 کرا چاو  به  وه دووره  هل                        درا ئاو کرا گوڵ نیو وا

 وت که نوکم شکا ژنۆم ئه                     وت که ر ده وه رى ڕگه گه کو

 نووس نه ر سه  له زیادم  به                   نوس چاوى و ب کور بى ره

 دات چم نه و ب سریم که  نه                         دات نه پرارم ردى ده

 دا گه منى به  بکه روحمى                   خودا خاترى بۆ نووس توتن

 مندام کۆش ن خاوه                    سام نجى ره  سووتینه ى مه

 

 :توتن نووس                     
 

  وه نایکوژنمه بشمرى                          وه شنمه وه ى ھه  تازه

 

  تم میلله و خاک دوژمنى                    تم وه ده ستى ده  به کار من

 

 :وان  توتنه                         
 

   وه دامه نه جوابى پووڵ ب                          وه پاڕامه ر به  له زۆرى

  دوابراو رى سه  به  پله ته                     واو ته پوتى چل  به نووسی                                              

 رۆیى نجه ره جما من بۆ                       رۆیى بوو سوار  وه فیزه  به

  سه ب وانى توتنه بۆ                      به و رد ده بارین جا و ئه

  تاو ر به توتنى ک وه بووم سیس                   چاو ردى ده  به تا و رز له  به

پاره و پوڵ ب  رمان هخ وب                   رمان ده و وا ده و دوکتۆر ب  

  کۆ  وه بوون تایپن توتنى  له                   زۆ گه و  ه که ، ش مه و کرم

  ژاکاو و فاف شه ب و چرچ                 داماو و سیس خۆم ک وه ویش ئه

 گران ردم ده زۆرن، کارم                       بران ژاریم ھه و خۆشى نه

 داشکاندن  ڕه ته ل، په بن                   سپاندن ر ،سه چه وه و جووچکه 
 کردن یشک و تاودان ر به وه                       کردن پوه ن وبه داخ چار

 مسقاى نیو ى که نه سار خه                     مباى حه و شریت لیس، ته

 رگیرا وه بارکردن ى ته په                            دانرا داگیرا، وا ئه

  باده خۆ س به رز قه خاون                        شاده دم خۆشی خۆشی

  نده سه په و باش و خۆش بۆن                    نده ره و جوان زۆر م که توتنه

  م که ده شارى نو  به وارید                 م که ده بارى ى سبه  له و ورۆ له

  برێ ده پ باشم پووکى                    کرێ ده ل چاکم  دووخانیه

   وه رمه گه  به  وه مه یده ده                      وه رمه سه  به رزکى قه ر ھه

 پو و چه بۆ رۆن و برنج                     کو و  سره ده پو و جلک

 مندام و ژن و خۆم بۆ                      مام بۆ  پویسته رچى ھه

  رجانى مه  به جاران چاو  له                     رزانى ھه  به کرم ده مووى ھه

 شم رگ به نام دى چی                       کم غد نه نیم دار رز قه

  باب که ڵ گه ده بنن چایی     )      4"(ساب قه لى عه) "3"(قادر حاجى

  ر ته خه ب  به نووم ده خۆم ده                   ر نه فه ر سه له وتیلھ  له و شه



 

  
                                   Page         25 : ئاوارهال ھید مه شه  ی ساه 43  ت به تایبه         25: ی  ره الپه ال                             

                                       
 

  لدان م ده قه  وه فیزه  به                     پوان بازار و شه تا رۆژ به

  بووکان جلکى م که ده ودا سه                    دووکان  به دووکان رم گه ده

   نگینه ره و جوان شت ر ھه                       شمینه په تاکوو رزى ده  له

 ترسم نه چاو  یه ھه توتنم                        پرسم ده تى قیمه و نرخ

   خۆشیانه خۆشی ما  له                           لیلیانه تلى مندالیش

   وه دته بۆ شتکمان موو ھه                        وه رته گه ده شار  له باب

 خوارد چام و نان رز قه  به                      رامبوارد  جۆره م به رۆژ  ده

 فرۆشم ده م که توتنه مرو ئه                       خۆشم و نگ ئاھه پر دڵ

  وت که ر به وه م نۆره ى ئۆخه                       وت رکه وده ییس ره ئاغاى

  چاو  نایه ھه وقی شه ر به  له                       کراو ریز توتن  رده فه  ده

 کردن بو و رت په مووى ھه                         نلکرد چاو و دیتن بۆ

 راندن وه ل کى نیویه                       کاندن ته ھه بنى  و ر سه

  ستاوم راوه زمان ب  به                     ستاوم ھه خۆ جى  له منیش

  نگ ده خه ک وه رگم جه  له داى                    نگ ده گویم  ھاته ناکاو  له

  پار  له  راپتره خه مساڵ ئه                     واگوزار  به ن ده لى: گوتى

  وه ماه  وه بگه زوو: گوتى                       وه تاه و ترش کى رویه به

   ره به و  بنه ب  ھنه بی                       ره سه  له سری که پووتت ده
  ببا موقه ک وه وێ له بووم ق ره                دا سه و نگ ده م له گرت گویم  که

  ترسان  له پر نگکى ده  به                   سان به حه تاسان تاوى پاش

  ھاوار ى ئه دادء ى ئه گوتم                      کرد ھاوارم زمان،  ھاتمه

 وورد  درشت بوون ۆک وه لم                    ردگار روه په ى رگه  له ى ئه

 ژارم ھه برسیم خۆشم نه                        رزدارم قه ییس ره ئاغاى

  مندام و خزان قوتى                     مسام ئه رزى قه ب نه ھیچ

  م که بابه که و چایى قى حه                         م که ربابه ئه با ن بمده

   وه بمه شار بۆ بب رم                         وه مه ده بی ، م بکه رازى

 گرن ھه ر سه  له ریم سه که یان                         بمکوژن یان بمگرن یان

  دادگا بۆ  نیه رجیم خه                       خودا ى رگه  له خشن بمبه

 توقام رما سه  به راندى نه                      چوقام  ده ھه لرزم ده ھه
 

 :ییس  ره                               
 

  گو پیسى چنگى ى ئه                     دراو  رده په رمى شه ب ى ئه

بی نه نگ ده ب و بت                       ئابده ھه ت زوو ئاره  به م ده 

 ن که رى ده به شار ، لره ک نه                      ن که رى ده  لره  کوڕینه دا

 رفاندم سایان مى رھه به                    راندم په ریان ده  شنه چه م به

  باب که و چى قاوه پووی ب                 رباب ئه و رز قه ن خاوه دزى  به

   وه شاره نو  له وتم رکه ده                              وه الره  نایه بۆ ملم

   وه بریانه ک وه دیکى  به                          وه گریانه پر چاوى  به

  رزان  گه بارانى ک وه                      خزان و خاو نو  وه ھاتمه

  بارى ده گشتمان چاوى  له                     ژارى ھه و رووتى فرمسکى

 

 وان توتنه                           
 

  تاجت و خت ته رێ رگه وه ک ده                     باجت م بده ى که تا دوژمن

  وران ماڵ وانى توتنه ى ئه                  جووتران ى ئه رزران وه ى ئه
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  شگیرمان باتى خه  به                  زوبان ک یه و دڵ ک یه  به با

  ین ده ھه  رژمه و ده ق شه                      ین ده وڵ ھه پشوو دوا تا

  وتنه ستکه ده ى رگه بات خه                     وتنه رکه سه ھۆی گگرتن یه

  بمرین بژین کدا یه ڵ گه له                  بگرین ک یه و کبین یه ر گه ئه

  وین نانه و بین ده رز به                     وین که ده ر سه و بین ده زاڵ

 دان پشوو و بوون ماندوو ب                    وچان ب الى قه ته و وڵ ھه

   شادییه رۆژى رى ھنه                        یه رزگارى ى گهر  تاقه

 

  ئاواره    )ز 1964( تاوى ھه ى 1342                                                          
 

 دایکـى  کـه بـوو ک یـه کۆرپه گریـانى نگـى ده  لـه گـویم  وه تـره وال ئـه کى یـه مووچه  لـه و شه  نیوه. بوو ھاوین وتبووم، خه رک براده ى مووچه  له  بانه ئالۆتى  له وک شه وتى  وه گرایه  ئاواره
 . وێ بخه ى که گۆشه ر جگه وى ئه بۆ کرد ده بۆى ى الیه الی خۆش نگیکى ده  به ویستى خۆشه

 : بنووسم  شعره م ئه ى وه ئه بۆ دام ئیلھامى و ژاندم ھه روونى ده  کورده  دایکه م ئه ى الیه الی گوتى
 

 ى ساواکه  کوردک بۆ کۆرپه  ى دایکه الی الیه                                                     
 

  ژیانم ى باغچه گوزارى ى خونچه                  گیانم ئارامى م که کۆرپه  رۆه

  دینم و ئایین مام و ت روه سه                  ژینم مى رھه به م که گۆشه ر جگه
  وانم شه و رۆژ زمى به نگى ھاوده                    چاوانم بیناى وژمم ته و ھز

   یانه به رى به  نگه دره بنوو                 ھانه به  گره مه گرى مه گیان  رۆه

  نایه ھه تۆ  به ى چاوه و ئه ب کویر                   ساوایه ى کۆرپه  الیه الی ى ھه

  وابه من بۆ تۆش چۆنم تۆ بۆ من              بابه که رگم جه گرى ده تۆ ند هرچ ھه

  توانم ده تا ھه کشم ده نازت                    وانم باغه من باغ شاگوى تۆ

  وێ رکه وه م بخه ساواى ى کۆرپه که                  وێ سره ده دى ى کاته و ئه دایک

  زارى و گریان کا وگۆڕیان ئاڵ               زارى ى نده خه  به لو ى بزه  به یان

  دایه ى تاقانه گیانم  له زات قه                    ساوایه ى کۆرپه  الیه الى ى ھه

  کوردى بستانى مامى نه و ف خه                   ووردى منداى  که ئستا تا ھه

 وخاڵ ت خه ڕو په  کردووه نه رت ده                 باڵ باى  داوه ت نه ناسکى شلکى

بیر و زمان ب ت زاقه و گریه  به ى که ده مبارم غه               ت تاقه و ھۆش ب  

  ى باده  به نجم ره گیان  رۆه ى که نه                 ى ساده رۆژم دوا ھیواى  به م به

   نایه وت خه بۆچ  نگه دره بنوو                   ساوایه ى کۆرپه  الیه الى ى ھه

  خاکت و  وه ته نه ربازى سه  ببیه               کاکت و باب ک وه  پته زۆر ھیوام

  س ى بکه ھیچ وله بترسی ى که نه                دڵ  به و گیان  به م که ده خیوت به

 بی روش پنگ  نگانه ته رۆژى               بی دتر  چاوو وار خۆینده و زانا

  زنجیر و کۆت  له ند به  له ترسی نه               بیر و ھۆش ن خاوه و گورج الوکى

   دایه ى تاقانه  درنگه بنوو                     الیه الی  رۆه  الیه الى ى ھه

  دلرى و ئازا ى کاوه ى وه ته نه                  شرى  بچوه تۆ کوردى تۆ کورم

  وئازار تى ینه مه  کشاوه زۆریان                وکار س که و مخز باپیرت و باب

 وگۆپایان ست ده ستاوه وه نه ت قه                 مایان و نامووس پارزگارى بۆ

 س فه قه وى که ک نه  به کوى بازى            ز به نه و ترس نه  به وان ئه ک وه تۆش

   دایه تۆ ست ده  له رۆژم دوا ھیواى                     الیه الی  رۆه  الیه الى ى ھه

 : کان راوزه په

 

 جلد روحانى مردوخ بابا نووسینى کورد مشاھیر تاریخ(  بروانه ھاتى ر سه به و ژیان  له بوون زا شاره زیاتر بۆ(  بووه دایک  له بتووش گوندى  له و بوو زا شاره و ناوبانگ  به کى زانایه ـ1
 ).276-384 کانى هر الپه)  اول
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 ھاتى ر سه به و ژیان  له بوون زا شاره زیاتر بۆ(  بوو دایک  له بیژوێ  له مانگى کۆچى ى1277 ساى  له راوى سه دى هحم ئه ال مه کورى) ن بژووى شخى(  به ناسراو مین ده  مه حه ال مه ـ 2
 ) . 356 ى ره الپه کورد شاھیر مه تاریخ: (  بروانه

 و ھات ده ى جمه ر ھه ى که خانه قاوه) کردن حس فه( توتن ختى وه پاییزان بوو، ت زه له  به و خۆش و تام  به ى که چایه و بوو ھه رینى به کى یه قاوخانه بوو، شت رده سه شارى کى چیه قاوه ـ 3
 . ب رازى ل خواى کرد ده ت روو زۆریان دھات کى خه تى تایبه  به ک خه

  به وێ ناکه ردار ر به  وه ڕێ دا ى که دوکانه  له فرۆشتن توتن ختى وه پاییزان )ى شخه ى مینه لى عه(  ن ده پی  شه غه ب و خالیس زۆر ى که بابه که  شته رده سه شارى کى یه بابچى که ـ 4
 .قادرى حاجى ى خانه قاوه  چووه ده ى که وه خواردنه چا بۆ خواردبا بابى که و نان س که ر ھه. بوو قادر حاجى ى که خانه قاوه نزیک  له ى که بابخانه که  که تى تایبه

 :سوپاس

 .گرت ستۆ ئه  وه مونتاژى  که مھرپرور رچنو  خوشکه بۆ  ـ1

 . وه داچۆته  پى  که م رگۆشه جگه شاھۆى بۆ  ـ2

 نگ گیاره ری ماپه  به ت تایبه

 
 :  شماشی  دی ممه ال موحه مه                                                                

 
 كرابت؟ نه باس  كه ، وه یته بكه روون برات  ی)  ئاواره وال مه(  ژیانی  له تاریك  كی یه گۆشه وت مانه ده :ح ساالر  سه

  لـه بـوو، كك یـه وتان، فه یان زۆربه س به بوو ھه  جوانی زۆر  شیعری بوو، شاعیریش گرتبوو، رنه وه  عیلمیی  ی ئیجازه م به واوكرد، ته  كانی عیلمه  ئاواره ال مه ـ  شماشی  دی ممه ال موحه مه
  بوون، ند پابه  وه پیه زۆر ك خه دیموكرات،  حزبی  رانی سه

  بردمیان، ر ھلیكۆپته  به شونمدا  به  ناردی بوو) سوحجۆ(  ناوی  ھابادێ مه  سوپای  ی رمانده فه جاركیان وتنت، بیفه ویدا ھه زۆر ت حكومه

 شــتا ھه بـوو،) ر پشــده  سـونی(  لـه  بــۆالی ھـاتم منـیش بكــات،  داوای  خۆشـب  پـ  یچــ  وه بتـه ر گـه ئه  ئــاواره ال مـه  بـه دات ده كارتــك شـا:  وتـی
 ن، ده پت وان ئه نام، پت من ئه:  وتم ، وه ره وه بت پم بی تۆ بوو وانه پم من ئه  كاكه:  وتی  نی پكه: وت پم بوو، ڵ گه له  ی رگه پشمه

 ال مـه سـوتنیت، ده خـۆت  ی میللـه و ئـه ر بـه له و یت كـه ده خوتـدا به وت نـه ك یـه كه نه ته  شت رده سه  بازاڕی  له یتچ ده  كه بووداییه ك وه  وامزانی:  وتی
 .كرد رماناویان ده گرتیان ف  به  ئاخری ویست، ده خۆش  زۆری ك خه بوو، ك زیره زۆر  ئاواره

 لكرد كبوو؟  ی و ناپاكییه ئه  ی وه ئه :ح ساالر  سه

  الی مـه مـن ر، شـایه عه  مـوفتی: وت ده پیـان بـوو، شـا  بـه ر سـه بوو، ھـه قاسمیان  بدوی عه ال مه خۆمان،  ی نتیقه مه  له بوو)  ریاجیی به  ئاغای برایم(  وه ئه :  شماشی  دی ممه ال موحه هم
 ال مــه  ی كـه دووكانه بـۆ چـووم  كـه دوامــدا به  دینـار بـرام  لی العـه مه  حـاجی رۆژكیــان بـووم،  شـت رده سه  ی رچاوه سـه  وتی مزگـه

  بوو، وێ له قاسمیان  بدوی عه

  برایماغـای  حـاجی  كـه سـتام، ھه ك یـه وه كۆبوونه  لـه مـن  ئسـته:  وتـی م، كـه نه  باسـی دام  سوندی م كه ده بۆ كت یه قسه:  وتی
 بۆ داویان بوو، ئران  ژاندارمی  ھزی  ی رمانده فه  كه  یسی ئوه و تیا به رگود سه و من ئه و حموودییان مه نگ رھه سه و  ریاچی به
 ن؟ۆك جگاكان وتم: بیگرن دا جگایانه  س و له كك یه  له دا رۆژانه و له  كه ، داناوه  ئاواره ال مه

 ، ه)دیـوان( تریـان  وی ئـه ئاغا، برایم  ی كه دیه)  بشاسپه( تریان  ككی یه ، شت رده سه نزیك)  بیی  كانی( ككیان یه : وتی 
  چۆن؟ وتم

  ب به كرد، ده نه  ت حكومه  به  پرسی  یه ناوچه و له س كه ش وكاته ئه ڕبن، شه  به س دووكه دا، جیانه و له  داوه بیاریان : وتی
 ، رۆشتووه  یانی به  بووه لره وشۆ ئه تیانو ، بیی  كانی بۆ چوو برام  لی عه ال مه  حاجی ر كسه یه كرد، ده نه سوحیان  ئاواره ال مه
  ، كۆێ بۆ  چووه  مانزانی نه

 ویش ئـه ، وه نابنـه ئاشـت ت یه نه  ئاواره ال مه ت ده ڕدن، شه به ر فه نه دوو دیوان  دی  له وش له  زوێ  دی بۆ  چووه ز تومه
 و م كـه ده  ماـه دوو و ئـه  سـوحی چـم ده ئستا ت ده بات، ده  خۆی ڵ گه له  رگه پشمه دوو بت ده ڵ گه له  ی رگه پیشمه  شتای ھه

 و یانگرن ده دن مان جه عه  تی ماعه جه ر كسه یه وت، كه لده ویان خه  كه خواردنه ناو له ن كه ده چشت  له بۆ رمانیان ده ، وه دمه
 . ردێ سه به ئاوایان

 كرا؟ تیربان  دوایی: ح ساالر  سه

 .كرا تیرباران خۆمان  مای ر به له ، شت رده سه  شاری  له   به :  شماشی  دی ممه هال موح مه

 بوو؟ نه  نووسینی و شیعر  می رھه به  ئاواره ال مه : ح ساالر سه

 . وه ته بوكراوه  كه  كانی ناوبانگه به  شیعره  له  ككه یه ژار، هھ  وانكی توتنه  ھاواری  شیعری ، وتاوه فه  ی زۆربه ویش ئه بوو، ھه  شیعری نھا ته :  شماشی  دی ممه ال موحه مه
   رگرتووه کم ل وه که  یه ھه  وه ال ئاواره ھید مه شه  ندی به پوه  ی که شه و به م من ئه به  درژه  هگفتوگۆیو  ئه
   / 20/1/2009نیووز  ی کۆمه ری پگه ماپه:   رچاوه سه
 د ممه شت موحهو ح ساالر ـ ره سه
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   ال ئاواره ھید مه کان و ھاوڕی شه رگه پشمه  کک له یی، یه حمان کاژه ڕهال  رز کاک مه ڵ به گه  وتووژی له            
 

  می رده سه و نزیک ھاوڕیی ھا روه ھه و کوردستان دمۆکراتی حیزبی درینی رانی تکۆشه  له کک یه یی، کاژه حمان ڕه ال مه کاک رز به ڵ گه  له وتووژی
  ئاواره ال مه ھید شه ڵ گه  له تی رگایه پشمه

 پوور ن سه حه شلر کردنی ئاماده
 

 ی وه بزوتنـه کـانی ناوداره و دـرین  ره تکۆشـه  لـه کک یـه  لـه یادـک  کـه پـدایین خۆتـت کـاتی  کـه  وه ئـه بـۆ سـوپاس زۆر تا ره سه حمان، ڕه ال مه کاک رز به: رسیار پ
 . وه ینه بکه  ئاواره ال مه ھید شه  به ناسراو شماشی د حمه ئه ال مه ھید شه  واته تاوی ھه ی1347 و 1346 سانی  له مان که له گه ی ڕزگاریخوازانه

 پـاش نابت جـه  کـه  تـه حمه زه و ئـه بـۆ ھا روه ھـه و زنـه، مه  یـاده و ئـه بۆ و  گرینگه و پیرۆز  رکه ئه و ئه گرتنی ستۆ ئه وه بۆ م که ده نگ گیاره ری ماپه و نابت جه سوپاسی راستی  به :م  هو
 سـت ده کوردسـتان کۆماری تکچوونی دوای تکۆشان و بات خه ر سه  له ک یه کورته  به ی بده ئیزن ر گه ئه خۆت، ستۆی ئه  خستووته دا  مره نه و ئه کرانی ھید شه ر سه  به دوورودرژ ورانکی ده
 .م بکه م که باسه  به

  لـه  حیزبـه و ئـه شـکیالتی ته جـۆی و  جـم زۆر کی یه ماوه بۆ ئران، کوردستانی دمۆکراتی حیزبی نگرانی الیه و ندامان ئه بوونی بو و  رش په و کوردستان کۆماری تکچوونی دوای:  به
 خۆیـان بـۆ یان ھنی نـه  نیـوه ژیـانی یانھندکیشـ و گیران  شاوه ڕژیمی ن الیه  له شک به بوون، عراق کوردستانی ی وازه ره په حیزب ندامانی ئه و کادر  له زۆر شکی به ستا، وه تکۆشان

 .کران ده کان گرتووخانه  وانه ڕه و ڕژیم ھرشی ر به  وتنه که ده  سته ده  سته ده و ک یه ک یه وانیش ئه  که بژارد ھه

 ی وه ڕکخسـتنه بـۆ ران گـه ده بار لـه تی رفه ده  له وساتك کات موو ھه  که ، هحیزب و ئه دسۆزانی  له ک کۆمه تی ھیممه  به حیزب، کانی ڕیزه لشواوی ر سه و تاسان  له زۆر کی یه ماوه پاش
 و وتوو پشـکه کی مایـه بنه ر سـه  لـه و ک یـه  بکرنـه کان وـه ھه  ئازادانـه کـرا ده و بـوو خسـا ڕه  وه ئـه بـواری ک یـه ڕاده تـا عراق کوردستانی  له  که کات و ئه ت تایبه  به و حیزب مای نو

 . وه پکرده ست ده حیزب ی وه بوژانه بۆ خۆیان وی ھه  دسۆزانه و ئه ، وه بکرته پ ست ده وت نوخۆی  له تکۆشان و  وه بدرنه جۆش حیزب شکیالتی ته کانی ڕیزه رخ ھاوچه

 روبوومی به و ئاکام. ب پک نوێ کی یه تی رایه به ڕوه به دانانی و حیزب ی واره قه ی وه هدارشتن ستی به مه  به حیزب می دووھه ی ره کۆنگه  که  وه ئه ھۆی  به بوو  تکۆشانه و وڵ ھه و ئه ئاکامی
  یه وه ئه کردن باس بۆ دا لره  سته به مه ی وه ئه.  کراوه  لوه باس زۆری دا رابردووش  له ، وه باسه و ئه ناو  بچینه  نیه  وه ئه بواری دا لره  که  درژه و دوور باسکی بوو، چ م دووھه ی ره کۆنگه

 و  وه بوونه  ئاواره  دیکه جارکی دا یی ئاواره  له و ڕاونران ک چه زۆری و  شه ڕه ھه  به و ن بکه شداری به دا ره کۆنگه  له درا نه پ یان ڕگه ق ناھه به حیزب کاتی و ئه کانی کادره  له ھندێ  که
 ی دسـۆزانه و ج وه بـه  کـادره و لـه کک یه".  ئران کوردستانی تاوی ھه ی47 و 46 ی وه جوونه"  ھاتنی پک ھۆی  به بوو  ته که ره حه و ئه  که کوردستان، کانی نه نده به و چیا  کرده ڕوویان

 . بوو)  ئاواره ال مه(   به ناسراو شماشی د حمه ئه ال مه مامۆستا تاویی، ھه ی47 و 46 کانی ساه ی وه جوونه

 ناسی؟ چۆن ت "ئاواره" ال مه ھید شه حمان ڕه ال مه اکک ڕز به: رسیار پ

 زۆر دا شـت رده سه ی ناوچـه  له سوورانی ھه رم، به ناوی وێ نامھه و  وته ناوخۆی  له ئستا  که سک که مخوند، ده س نه گوندی  له و بوو دا سای 17 تا 16 نوان  له نم مه ته :م  هو
 .الم  ھاته گرن، ڕاده ھنی نه  به کان لدوانه و باس  که بوو، دنیا لیان ک یه ڕاده تا  که دا ده ی سانه که و ئه وری ده زیاتر بوو،

  ئاواره تۆ:  وه کرده ی که باسه دا ڕگا  له مان، پشت ی که دۆه  کرده ڕوومان لدان، م ده قه بۆ بچین  که لکردم داوای ڕۆژکیان
 و ین بکـه نـدی به  شـانه وێ مھـه ده و وم ئـه ی ڕاسپارده من  وه شارمه نه لشت با وتی.  بیستووه ناوم م به ، مدیوه نه وتم ناسی؟ ده

 بتـوان بـاش  کـه بوو نـه وتووی ئـه کی یه زانیاری  شوه و به ویش ئه و چوو ده نه ر ده ل رم سه زۆر  دیاره...  ین بکه حیزب بۆ کار
 ڵ گـه  لـه و  یـه ناوه م لـه  ئـاواره وتـی م، وه و پرسـیار ھنـدێ دوای. ین بکـه چ ب ده  که بکا حایم و ببرێ ر ده ی که سته به مه
  بـه چـاوم بشاسـب گونـدی نزیـک کۆ، چه ی مووچه  له جار م که یه بۆ وابوو وێ، بکه پ چاوتان م که ده وا  دیکه سکی که ند چه

 .وت که  ئاواره

 بـۆ گومـان نیا تـه ش ئمـه و کردین بۆ ی قسه  ئاواره بووین، ده س که  دوازده یا  ده ب بیرم  له ی نده وه ئه دا،  یه وه کۆبوونه و له
 پـ چیمـان و ین کـه ده کـار  وه ده  به  که دا پ مان نی به موومان ھه ی وه له  بجگه بوو، نه وتۆی ئه کی ره زه نه سمان که و گرت

 .بوو مر نه رگیز ھه ی ئاواره من وتنی پکه چاو م که یه  وه ئه ین، ده ده نجامی ئه بسپرێ

 چـۆن  وه نابتـه جه ی ڕوانگـه  لـه دا ک خـه نی کۆمه نو  له  ئاواره ال مه ری کاریگه و  ئاوره ال مه ھید شه وتی وکه لس ھه: رسیار پ
 بوو؟

  جـۆره دا خۆی زھنی  له ، یدیتووه نه ھشتا م به بیس، ده سک که ناوی  که س که ر ھه بیستبوو، م ئاواره ناوی پشتر :م  هو
 دن ر بـه  لـه بـی تـا و گـر م کـه  به خۆ سووک، رووح ڕووخۆش، پیاوکی ، وه کرده لده بیرم من  که  وه له بوو جیاواز واوی ته  به بینی، م ئاواره کاتک م به ، یه ھه ر سه  له بۆچوونکی

  وتــه بیســتنی  لــه بــ خافــ و بکــا وال الوئــه م ئه یای خــه ودای ھــه کیش یــه چرکه بـۆ توانی یــده نه س کــه کــرد، ده مانی کــه له گه کانی تــه ینه مه و در ده و بــاس و کــرد ده ی قســه کاتــک بـوو،
 . بایه کرد نه بووڵ قه کران لده باسی و  ئاواره ال مه ن الیه  له  که کانی ته ئمورییه مه و رک ئه  وه ده  به و  بووایه نه کانی لدوانه و باس یدای شه و الی  بچته بوو نه س که کانی، نرخه به

  وه یـه کانی توژه و چـین موو ھـه  بـه ک خـه نی کۆمـه  لـه ڕـزی و کـردن ده رک ده کانی ئینسـانه دوا، ده خـۆی زمانی  به س که ر ھه ڵ گه  له ناسی، ده باشی  به زۆر واری کورده ی کۆمه  ئاواره
 .پاراست یان ده خۆیان چاوی ک وه و ویست ده خۆشیان گشتی  به و مان که له گه نی کۆمه دی قویی ناو بوو چوو  بۆیه ر ھه. گرت ده

 بن، پک دا خۆی تی سه ده ژر ی ناوچه  له دمۆکرات حیزبی کانی کۆمیته و  شانه و ڕابکش شکیالتی ته کاری و ره به ک خه نی کۆمه سرنجی دا، کورت زۆر کی یه ماوه  له توانی  ئاواره
  .کرێ ده دی به بوون، کرد تدا کاری ی ناوچانه و له  ئاواره کانی یه چاالکی واری شونه ئستاش تا  که
 ک وه ر ھه یشتن، گه ده زوو  نده وه ئه کان یه ئاگاداری ش حاه و هب چوون، ده  ڕوه به  وه دسۆزه و چاالک ندامانی ئه ڕگای  له کان، یاندراوه ڕاگه و کان کاره بوو، نه سیمی ب ندی یوه په کات و ئه
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 بـوو، ھـات پک  ئاواره ال مه بوونی ماندوو  به ش وه ئه  که بوون، ک خه نی کۆمه گشتی  به کان یه ندی یوه په ی ئاقه دا راستی  له. وابوو ب، گیرا ر وه ک که کات و ئه نوی نکیک ته  له
 ئاگـادار  وه کـه خه ن الیـه  لـه بـوون، دا کان رگه پشـمه و  ئـاواره ال مه شونی و پ ی وه دۆزینه وی ھه  له  میشه ھه  که کان، ژاندارمه و جاش ڵ گه  له چوون تکھه و ر شه  له جار یان ده  به
  .پارستن یان ده و کران ده

 و کشه م که بوو، ستۆ ئه  له شی ناوچه کی خه نیکا گیروگرفته ی وه کردنه الیی ک یه و تی یه کۆمه کاری رکی ئه مان، که له گه دسۆزانی سازماندانی و شکیالتی ته کاری  له  بجگه  ئاواره
 

 ی که له گه دواڕۆژی کانی یه ندی وه رژه به ت خزمه  له  وه ده  به یانزانی ده و بوو ھه  ئاواره  به تینیان به و پته ری باوه ک خه. کرابان نه ر سه چاره  ئاواره لکردنکی  قسه  به  که بوون ھه ناکۆکی
 . دایه

 بـۆ دا  مره نـه و ئه ڵ گه  له کانتان یه وری بیره  له کک یه کرێ ده بوون، ھه  وه پکه ریتان وه بیره شک ب دا  ئاواره ال مه ڵ گه  له بوونتان  وه پکه ی ماوه  له حمان ڕه ال مه کاک رز به :رسیار پ
 ی؟ بکه باس ران خونه

 ڵ گه  له گیرا، و  وه دوژمنه داوی  وته که و ژیا نه دا مان گه  له زۆر  وه داخه  به م به ک، الیه گشت ویستی خۆشه  به بوو و رکرد ده وبانگینا و کرد گوی دا  ناوچه  له زوو زۆر  ئاواره :م  هو
  کـه ک ریه سـه  وه ناچته بۆم ئستاش تا  که م که ده باس  یانه ری وه بیره و له ک یه نموونه. بکرێ موویان ھه ر سه  له باس دا لره ناکرێ  که  یه ھه  مره نه و ئه ڵ گه  له زۆرم ری وه بیره شدا وه ئه

 !کرد؟ وامان بۆچی

  لـه کی خـه ی وه روونکردنـه و بپـارزن خۆیـان کی تـه وه سامانی  وه کرده  به  که ڕابن  وه به ک خه نی کۆمه ویست یھه ده و بوو ی که ته وه و ل گه مخۆری خه  ئاواره کرد باسم پشتر ک وه
  لـه کک یـه کان دارستانه  که وابوو پی و بوو  ناوچه کانی واره لره و ڵ نگه جه  له کردن پارزگاری کرد، ده باسی جار زۆر  که ی شتانه و له کک یه. بوو ست به مه ال زۆر دا کان بواره موو ھه

 .کرا ده بلیغ ته کدا خه نو  له گرینگ رککی ئه ک وه  وه یه حیزبی کانی کۆمیته و  شانه ڕگای  له بیپارزن، ک الیه موو ھه  به ب ده و  مانه که ته وه گرینگی کانی یه سرووشتی  سامانه

 بـانگی  لـه په  بـه. بـن ده ڕ تـه داری اوێباس نزیک  له و ھاتوون را شت رده سه  له دار خ وه ک کۆمه  که بوو ھنا  ئاواره بۆ وای ھه ک نازانم بووین، باساوێ گوندی نزیک  له ڕۆژک
 .ببن ڕ ته داری ھین نه و بگرین پ پشیان بچین  که کردین نیشان ست ده ل ری فه نه ش شه م به بووین، نه زۆر  ئمه ند چه ر ھه کردین،

 وان ئه دیتمان ، برایمه شوه گوندی پشتی  یشتینه گه کاتک دوایان، وتینه که و  ئاواره الی  وه راینه گه نه  ئمه ئیتر بوون، ڕۆیشت و نابوو ل باریان پشتر وان ئه م به وتین، که دوایان وه
  لـه وتین که فریا بوو، دسۆز و چاالک زۆر کات و ئه  که بژوێ وی عه میرزا و من ب بیر  له باشم ی وه ئه ری، فه نه دوو ی سته ده س  بووینه و  وه راینه گه نه دیسان ببوون،  جاده نزیکی
  له  دیاره.  برایمه شوه گوندی و ره به  وه بگرینه  وه باره  به کان داره خ وه  له س که س بوو، دوور شار  له ھندێ و  وه تاقه  به بوو ک خانوویه خت وه و ئه  که سووی ڕه حاجی خانووی نزیک
 .بکات بۆ یان قسه  وه باره و له و ببین کان ره فه نه  که بوو  وه ئه ستی به مه و ن نزیکانه و له وابوو پی ، وه گرنه بیان ب شاریش نو  له و ون که دویان وه گووت نه  ئمه  به  ئاواره دا راستی

 ی کـاره و له  ئاواره.  وه گرته کمان یه  برایمه شوه ئاوایی پشتی  له و اتبوونھ  ئمه ھانای  به  وه یه رانی نیگه  به مابوون، الی  له  که  دیکه سکی که ند چه و  ئاواره چوو، پ زۆرمان  که  ئمه
 !بۆن اب ن بده ئیزن کان داره خ وه و رن وه خۆیان بۆ زوو گووتین پی خوارێ  نارده را کان نه وه ده نو  له کانی رگه پشمه  له کک یه ، وه بیرچوونه  له کانی داره خ وه بوو،  تووڕه زۆر  ئمه

 بیرم خۆم حای  به ش به من. کرد نه ی قسه س که ک یه ماوه!" ؟ چییه شاری نو وای ھه: " بوو  وه ئه ی قسه م که یه ، یه تووڕه زۆر و  ناوه تک ناوچاوانی دیتمان ، ئاواره الی  چووینه کاتک
  وه ئه کانی یه ئامۆژگاری  ئاواره  میشه ھه  وانه له  بجگه ھات؟ ده ست ده  له ترمان چی خۆکوژی  له  بجگه بباین، ڕ شه تووشی  جاده ر سه  له ر گه ئه کرد؟ بۆ مان کاره و ئه  ئمه  که  وه کرده ده  وه له
 ....کان گه به ره ده و ڕژیم زۆری و زوم  له  که خه نی کۆمه ی وه ڕوونکردنه و شکیالتی ته کاری  ئمه کاری  که بوو

 نـو  لـه و بـووین بـو  ئمـه دا،  کـه ناوچه  لـه ڕان گـه  بـه کـرد ستی ده و بوو یدا په ، یه ھه ی وه کردنه کۆ زانیاری و شف که وری ده زیاتر  که پالتۆز جۆری  له ک یه فرۆکه چوو، نه پ زۆری
 میر ئـه پـ ی کـه کوڕه بـ، پـم شـایی زۆری  نگه ڕه دایکم ئستا: " یگووت ده  وه خۆیه ر به  له بوو،ب واو ته ی که یه یی تووڕه  له ھندێ بوو دیار  ئاواره ھید شه.  وه شارده  خۆمان دا کان نه وه ده
  له  که   یه ری وه بیره یان ده و له کک یه  وه ئه ،"بجوونم خۆم ناورم ن، بکه کون شم که له که دار له په ر گه ئه ، داوه س مه خۆم جۆرک دا  نه وه ده و ئه نو  له  وه ئه نازان ، ڕوومه رسالنی ئه
 . بوو م ھه مان که له گه ی مره نه رگیز ھه  ھیده شه و ئه ڵ گه

 تـا و بـووی دا  ناوچـه  لـه نابت جـه دا  ئـاواره ھید شه گیرانی کاتی  له ئایا ، کراوه  لوه باسیان و بوون ھه جۆراوجۆر ری زه نه و بۆچوون زۆر  ئاواره ال مه ھید شه گیرانی ر سه  له: رسیار پ
 بوو؟ ک یه شوه چ  به دیوان گوندی  له ی که گیرانه و ئاگاداری ی که گیرانه  له ند چه

 بۆ. رن به ناو  له بت ک یه هشو ر ھه  به  وه جوونه رانی سه ، داوه ویان ھه  میشه ھه مان، که له گه ڕزگاریخوازی کانی وه جوونه کردنی رکوت سه بۆ کوردستان رانی داگیرکه  ئاشکرایه :م  هو
 و رین ڕاپـه رپرسـانی به و ران سـه خسـتنی داو  لـه بـۆ باتگران خـه کـانی ڕیزه نـاو  کردۆته یان دزه ، گرتووه ر وه کان وه جوونه زانی ناحه و خۆفرۆشان  له کیان که زۆرجار ش سته به مه و ئه

 .کان وه جوونه

 ال مـه ھید شـه ن، بخـه داوی  لـه ک یه شـوه  به دا ده ویان ھه م ده ر ھه و شا ڕژیمی بۆ بوو کی ره سه ئامانجی  که ئران کوردستانی تاویی، ھه ی47 و 46 رینی ڕاپه کانی رکرده سه  له کک یه
  که دا خۆی کاتی  له  نه ئران، کوردستانی دمۆکراتی حیزبی ئستاش تا  ارهئاو گیرانی ر سه  له. کرد گیریان به ست ده و ھات  وه ستیانه ده  به ساکار و  ساده زۆر  وه داخه  به  که بوو،  ئاواره

 ئاسان شزۆری  نده چه ر ھه ؟ یه ک سی ئه تاوانباری  که  وه بکاته ڕوونی و بکا  وه لکۆینه  وه باره و له دا نه خۆی  به ی ته حمه زه و ئه ، ئستایه  که ئستاش  نه و بوو تدار سه ده دا  ناوچه  له
  که با، کرا دا ڵ گه  له ی وه لکۆینه وردی  به کرا ده بوو،  که ڕووداوه شداری به حیزب، ناو  وه ڕایه گه ش دوایه و بوو ڕژیم کداری چه کات و ئه  که کک یه  چونکه تاوانباران، ی وه دیتنه بوو
گه به شک ب م به ھات، ده ست ده  به کان یه ڕاستی ی گای خرا، گوێ پاش و کرا نه بۆ؟ باسه ج! 

 مان ژماره  ماوه نه بیر  له باشم زۆر. بچین چۆم م ده کانی گونده و ره به وابوو ول قه بووین، ن ئاغه گوندی خوار سووری رده به دۆی  له  ئمه تاویی، ھه ی1347 ڕی مه بانه وانی شه  له وک شه
 دوو و نی تـه رگه زه سـمایل ال مـه الجـانی، ساح ھید شه ک وه پیرانشار ی ناوچه کانی رگه پشمه و کادر  له سیش که چوار س، بووین، نه رزیات س که25  له شک ب م به بوو، س که ند چه
  .بوون مان گه  له وانیش ئه بوو ڕۆژک ند چه و رانشارپی و شت رده سه کانی ناوچه کانی یه ندی یوه په کردنی و پته ر سه  له کردن ڕاوژ و باس بۆ ، ئاواره ال مه الی  ھاتبوونه  دیکه ری فه نه

 گونـدی  بچنـه و بـن ناکا پویست  ئوه گووتی تی، تایبه کارکی بردنی ڕوه به بۆ دیوان، گوندی  بچته  نیازه  به  که گووتین پیی و کرد ندی قشبه نه تیف له ھید شه و من بانگی  ئاواره
 . وه نهبووی جیا لک و دانا ومان شه ناوی ، ئوه الی  وه ڕنه گه ده مان که کاره بوونی واو ته دوای ش ئمه و رشیو سه
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 کی یـه وه کۆبوونه  ئـاواره ڵ گـه  لـه و المـان  ھاتـه بـوو،  ئـاواره ی متمانه جگای زۆر و  دیوانه گوندی کی خه ویش ئه  که" خسی شه حمان ڕه"   ڕۆژه و ئه ی ئواره  که  کردنه پ  ئاماژه جگای
  له تر سی که بوون، کان سووره ھه  رگه پشمه  له دا کاتیش مان ھه له و بوون دیوان گوندی کی خه دووکیان ر ھه  که حمان ڕه و  چه که ال مه  له  بجگه  که بوو دا بریاریان و کرد تیان تایبه

 .ن به نه خۆیان ڵ گه

 و بووین دنیا" خسی شه حمان ره"  له  که  وه ئه ر به  له م به ین،بوو ران نیگه ھندێ بچین، ی گه  له  یه رگه پشمه  ه کۆمه و ئه یھشت نه  که  وه له و  ئاواره ری فه سه  شوه و له  دیاره

 .وتین که رێ وه رشیو، سه گوندی و ره به ش ئمه و دیوان گوندی و ره به وان ئه و داین وی شه ناوی ، کوه ڕاوه ده و دی نابه  به بوو، کرد ڵ گه  له ی رانه فه سه  جۆره و له ش دیکه زۆرجاری

  لـه کک یـه  کـه بوو، و شه ی10 کاتژمر وری ده ، که گونده کی خه ڵ گه  له باس و  قسه و  وه سانه حه و خواردن نان دوای. بووین ش دابه گروپ ند چه  به رشیو، سه گوندی  یشتینه هگ کاتک
 دوو قی تـه ینگـ ده دیـوان الی  لـه: گـووتی و کـرد دا ژوورێ  بـه خـۆی بـوو، کشـکی  نـۆره  که کان، رگه پشمه

  .وتین که رێ وه دیوان و ره به و  پچاوه خۆمان  له په  به ش ئمه ھات، نگان فه ته

  کـه دا ول ھـه زۆرمـان دا، مان کـه گونده مارۆی گـه ، الوه ند چه  له واوی ته  به  که بوو و شه ی11 کاتژمر نزیک
 گان سـه نگـی ده  لـه  بجگه  گونده و ئه واوی ته  له م هب بکا، ئاگادارمان  که زعه وه  له و بنین ست ده وه سک که
 سـ ڵ گـه  لـه  کـه) ش ڕه  یـه لی عه(  بـه ناسراو نی ره قه ھید شه نگی، ده ب ک یه ماوه پاش. بیست ده نه ترت چی

 زۆر کیتیربـار و بوو گرت ری نگه سه وێ له و بوو ل وزکی حه کان، ماه ی وه خواره الی  له  دیکه ی رگه پشمه
 ک یـه چرکه نـد چه دوای ر ھـه و دان نگـی ده دیتبـوون، کـداری چه  کـه وزه حه نزیـک کۆنکی  له بوو، پ باشی

 و گرت ئاوری ش که خانووه ی سوانه  له په ھیچ، شکاند وی شه نگی ده ب ک، یه قه ته چ م به کردن، ل ی قه ته
 و  ئـاواره کردنـی بانگ کردن،  قه ته ورای کرد، پ ستی ده  قه ته  وه که الیه موو ھه  له  که بوو  وه ئه ر ھه ئیتر

 چ  له  ئاواره زانی ده مان نه و ھات ده نه  لوه نگی ده  که گونده کی خه  له س که ھیچ بوو، وام رده به ھاوڕکانیشی
ــه.  ماکــه ــوه  زعــه وه و ئ ــوه  نــه  ن ــوو، وام رده ب ــاک ڕۆژ تــا ب ــه دکھنــ پاشــان. بــوو روون  دوور کان ماــه  ل

 ی وه ئـه بـۆ وێ، ستکه ده درووستمان واکی ھه و  وه بته ڕوون ل مان که زعه وه چۆنی و ند چه  که بووین  وه ئه ڕوانی چاوه و گرت رمان نگه سه  که گونده وری ده رزایی به ند چه  له و  وه وتینه که
 . که گونده ناو  رینه به ھرش ، وه یه زانیاری خت نه ڕووی  له بتوانین

  له و بوو زموون ئه  به و  کارامه و کۆن ک یه ڕاده تا کی یه رگه پشمه و نوماندا  له بوو کراو پ و  جرووبه ته  به سکی که نیا ته  که الجانی ساح ھید شه. بوو رز به زۆر یان وڕه کان رگه پشمه
 نـد چه کردنـی دیـاری ھا روه ھـه و کان رگه پشـمه بـوونی جگـر کانی شـونه و بـوو گـرت  وه سـته ده  بـه یی رمانـده فه رکی ئـه زیاتر بوو، کرد شداری به  چاالکانه دا عراق کوردستانی شۆڕشی

 .خۆی ستۆی ئه  خسته رانی به ھرش و رگری به بۆ  چووکه گروپی س دوو، کردنی ش دابه و کردن ھرش بۆ ناک که

  وه ئه ک وه ر ھه دیتران، ده می که  به یواناتیش حه و ر وه له په بکات،  جووه و ر ده  بته ماڵ  له دی نه سکمان که  گونده و ئه واوی ته  له وت، که نه گیر کمانوا ھه ھیچ بووین ڕوان چاوه زۆر
 .ب بوو خاپوور  گونده و ئه

 م بــه بنیشـ، وێ لـه و  کـه گونده نـاو  بچتـه بـوو  وه ئـه ریکی خـه و بـوو گر ھـه ر فـه نه بـوو دیـار بـوو، ایـد په  کـه ناوچه ئاسـمانی  لـه رک لیکۆپتـه ھه بـوو، یانی بـه ی9 کـاتژمر وری ده
 .شت رده سه و ره به  وه رته بگه بوو ناچار و لکرد یان قه ته کان رگه پشمه

 وابوو پمان بوو، خۆش پ زۆرمان ، ئمه الی  یشته گه تا  ورده  ورده و را گه ھه وێ  ئمه شونی و ره به را مان نو  له پیرژنک دواتر، عاتک سه نیو و  که ره لیکۆپته ھه ی وه ڕانه گه دوای
  که بوو پ ی چووکه ی چراوهپ کی یه نامه نیا ته ، ئمه الی  یشته گه کاتک م به.  یه پ  ئمه بۆ ھاوڕکانی و  ئاواره زعی وه ھا روه ھه و کان ژاندارمه و جاش چۆنی و ند چه  له واکی ھه

 کاتـک. ب نـه وـران  کـه گونده ی وه ئـه بـۆ ری وبـه ئه بـۆ  ره بـه  یـه نامه و ئـه  گوتـووه منیـان  بـه: یگـووت ده ، بـووه کـ تـ داوه ی که نامه ی وه ئه زانی یده نه و ئه ت نانه ته نووسیبووی،  ئاواره
 چۆل  که گونده وری ده ب، ڕزگارم من وێ ھه تان ده ر گه ئه"  بوو، کرد داوای بوو، نووسرا  وه یه ندی قشبه نه تیف له و من مزی ڕه ناوی  به بوو، تک خه چوار س، نیا ته ، وه کرده مان که نامه
 ."ب ده ڕزگارم من بن دنیا ن، بکه

 ر سـه وه  کـه گونده رزایکی بـه و ره بـه را شـیوک ال  بـه بـوون  وه ئـه ریکی خه ژاندارم و جاش دوو ک یه را کۆنک  له ، وه بوونه نزیک  که گونده  له زیاتر کان رگه پشمه و  وه ڕایه گه پیرژن
 نـگ ده بـ تاوـک  قـه تـه ر گـه ئه  چوونکـه بوون، ھـه برینـداریان کـوژراو و بوون پکرا بوو دیار دا، کانیان که چه ی گولله ی ڕژنه ر به وه کانیان جاشه تووندی  به زۆر کان رگه پشمه ون، که
 .کرد ده ڕاکش  وه خواره و ره به و من ئه شونی الی بۆ خشک  خشکه  به سکی که و ھات ده ڕاکردن  به کک یه بوو، ده

 پشـوو ی نامه  له. پشوو ھی ڵ گه  له بوو ھه رقی فه  که نامه نیا جاره و ئه. ھنا شی دیکه کی یه نامه و  وه ڕایه گه ھه وێ پیرژن دیسان.  ڕۆیه نیوه می ده تا کشا ی درژه روا ھه  زعه وه و ئه
 و ناو گرینگتر مووی ھه  له و  وه بووینه جیا لک سوور رده به دۆی  له  که  کاته و ئه باسی و  وه ڕوونکردنه و مزی ڕه ناوی م دووھه جاری م به. نووسیب پیان ھدید ته و زۆر  به چوو وده دا
 .ن بکه پ ست ھه کان ژاندارمه ی وه ئه ب بنووس  دیکه شتکی کرا ده  که خۆی ڵ گه  له مزانی ده من و شه ناوی نیا ته  چوونکه بکرێ،  کاره و ئه ناکرێ زۆر  به  که نووسیبوو وی شه مزی ڕه

 ریان زه نـه زۆر  ره ھـه شـی به نـاو،  وتـه که مـان ناکۆکی  ئمه  دیاره ین؟ بکه چ ب ده  که ی وه ئه بۆ ھا روه ھه و  که نامه ڕۆکی ناوه ر سه  له  وه لکۆینه بۆ  وه کۆبووینه سک که ند چه ، وه ئه دوای
  لـه ھنـدێ و نی تـه رگه زه لسـمای ال مه و الجانی ساح ھید شه تی تایبه به.  بووه  ئمه لشواندنی ر سه بۆ نیا ته دیوان، بۆ شی چوونه  شوه و ئه و  داوه حویل ته خۆی  ئاواره  که بوو  وه ئه

 .بوو دا الجانی ساح ست ده  له یی رمانده فه دا ڕاستیش  له و بوون  تووڕه زۆر ش دیکه ھاوڕیانی

 ر سه تووشی  که کرد وای ھاوڕیانی، و  ئاواره زعی وه و کان ژاندارمه و جاش ندوچۆنی چه  له وای ھه ب تر کی الیه  له ، ئاواره کانی نامه  له کان رگه پشمه ی زۆربه بوونی نارازی ک الیه  له
 . وه ببته ڕوون بۆ مان که زعه وه زیاتر تا ین بده ئاوایی زیاتری دانی مارۆ گه  به  درژه م که النی یا ین، بده ئاوایی ناو بۆ ھرش بریاری توانین نه و بین دوردۆنگی و لشواوی

 ر ھه یا  یه گشتی قازانجی  به  ئاواره کانی رمایشه فه بزانین: "  وه ئه ھشت ج  به مان که شونه  کشه پاشه ی وشه  به ین، بکه چۆل  که گونده وری ده  که  ته ناعه قه و ئه  یشتینه گه دا کۆتایی  له
 ناکوژرن  که بکا دنیایان سک که رتک شه  به ن، بده  وه سته ده  به خۆ  که ونبو دا  وه ئه بیری  له و  وه کۆبوونه وت مزگه  له کان ژاندارمه و جاش  که وت رکه ده  ئمه ڕۆیشتنی دوای ؟"خۆی ئی
 . وه بکاته ئاگادارمان  کان جاشه ی ته حاه و له بوو نه تدا پیاوی دا  گونده و ئه واوی ته  له  وه شه حاه و به ن، که ده سلیم ته خۆ کرن، ده ئازاد و
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 چـی تان رنامه به  یه رگه پشمه  سته ده و ئه  ئوه بت، ھه  ئوه بۆ شی دیکه پیالنی ب نگ هڕ و  وتووه که ر سه ی که پیالنه دوژمن  که  وه له بوونتان دنیا و ، ئاواره ال مه گیرانی دوای: رسیار پ
  ؟ بوو

  که ین بده نیشان  وه کرده  به بوو ده م به بوو، داگرت ی ئمه ی واره قه دواڕۆژ،  به ناھومدی و ڕاوک ده و لشواوی ر سه کورت کی یه ماوه بۆ ، ئاواره ال مه گیرانی دوای ڕۆژ ند چه :م  هو
  کـاوه دا،  ئـاواره ال مـه گیرانـی ریانی جـه  له  که  کردنه پ  ئاماژه جگای پکھینا، گرینگمان ک یه ڕاده تا کی یه وه کۆبوونه  بۆیه ر ھه کوردستانین، ئازادی ڕگای ری سه تا ری ده درژه  ئمه
  ئمه ڵ گه  له  کاوه ر گه ئه شک ب. ئاالن ی ناوچه  ناردبوونه کی یه رگه پشمه ند چه و  کاوه ھید شه  ئاواره، ال مه بوو، نه مان گه  له بوو، ستر نه و ئازا زۆر کوڕکی ڕاستی  به  که غانی ماره
 بۆ الماری په و ھرش ستووری ده یبوو ھه  که زایی شاره پی  به و ، وه کرده ده ال ک یه ی که کاره  بوایه جۆرێ ر ھه و  ئاواره کانی نامه  دابایه نه گوی چوو وده و کرد ده رقی فه  که زعه وه ، بایه
 ی وهکا گرانم داخی م به ، وه بمنته  یه شوه م به  ئاواره ھشت ده ی نه و داویشت  که گونده نو  له خۆی  بوایه واو ته خۆشی رگی مه  به و  بایه نیاش ته  به ر گه ئه و دا ده دیوان گوندی نو

 .بوو نه وێ له  شۆرشگر و مان قاره

  خواردووه فریومان  زانانه نه و  ساویلکه ئاوا  ئمه بوو چۆن  که کردین  رکۆنه سه زۆری بووین، سک که وت حه ش، شه  که دا ک یه وه کۆبوونه  له مر، نه رگیز ھه غانی ماره  کاوه ی وه رانه گه دوای
   ئمه و  که یه ر ھه ی که ئاکامه ب، گیرا یا داب حویل ته خۆی  ئاواره ب جۆر ر ھه و دین ده بات خه  به  درژه  ئمه وتی و بوو  وره  به زۆر شدا وه ئه ڵ گه  له م به! ؟ کردووه مان کشه پاشه و

 و ین بکه کاری ھنی نه زیاتر جاران  له زۆر  که درا  وه ئه بریاری دا  یه وه کۆبوونه و له...  ین بکه ک خه پشتیوانی و خۆمان ر سه  له حیساب ب ده وابوو  که ، داوه ست ده  له مان ئاواره
 ی ربه زه و کات نه دا  که ناوچه  له  ئمه بوونی  به ست ھه دوژمن  که ب جۆرێ وتمان وکه س ھه

  به فری شه قادر ھید شه بوونی یدا په تا دات، نه  یه وه جوونه و ئه ری یکه په  له قورستر
  .بردن ده  ڕوه به کانمان رکه ئه دا کاری ھنی نه ری وپه له و کرد مان کاره و ئه واوی ته

  ھاتنه سک که نۆ شت ھه و خۆی ریف شه قادر ، ئاواره ال مه گیرانی دوای مانگ دوو ک، یه  دیاره
 ک کۆمه ریف شه قادر کاک.  وه دۆزیه کترمان یه و گرت ندی یوه په و شت رده سه ی ناوچه
 بوو، پ باشتریان چۆی و ک چه و بوون تر کارامه  ئمه  له  که بوون، ڵ گه  له ی رگه پشمه

  له کان ژاندارمه و جاش ڵ گه  له کانی ره ربه به و  وه بوونه ڕوو و ڕه به ستی ھه  وه کرده  به ش وه ئه
 و جاش  له زۆر کی کۆمه  که چوو نه پ زۆری  بۆیه بوو، کرد ھزتر  به دا  ئمه

  ئاواره ی تۆه  به باشمان گورزکی و دان مارۆ گه رشیو سه گوندی وری ده  له کانمان ژاندارمه
  که شاندن، لوه
 موویان ھـه ر ھه  دیکه وانی ئه و رچوو ده ل ساخی  به ژاندارمیان ک یه نیا ته ب بیرم  له ی وه ئه

 چوونی ھـه تـک  دیـاره.  شـاردبۆوه خـۆی برینـداری  بـه  کـه یان کـه رمانده فه  لـه  بجگه کوژران،
 .بوو شماش ی ناوچه ڕی شه گرینگترینان  که دان ڕووی دا  یه ماوه و له ر ھه ش دیکه

 دانی درژه و ڕۆژ دوا  به ھومد  بۆیه بکات،  یه وه ونهجو و ئه تی رایه ڕبه بتوان  که بوو نه وا سک که م به بوو، ر تکۆشه بی تا پیاوکی ند چه ر ھه ریفیش، شه قادر کاک  وه داخه  به
  به زۆر شکیالتکی ته  زنجیره بوو توانرا  ناوچه ھندک  له ، ئاواره ال مه ک وه ری تکۆشه و ناسراو کادرکی ند چه تی ھیممه  به و دا  یه وه جوونه و له  دیاره بوو، نه ت قوه  به زۆر بات، خه
  به م به بوو، رچاو به ک خه یی پارچه ک یه و بوون م که زۆر دا  ناوچه ھندک  له ز ناحه گرت، ده یان وه جوونه و ئه پشتی ، تواناوه واوی ته  به ک خه نی کۆمه ب، کپ و پته و ھز

 .ین بده تکۆشان  به  درژه ئران کوردستانی  له کرا ده نه ری ڕبه ب  به  وه داخه

 سئول مه شکیالتی ته می سیسته و ری به ڕوه به می سیسته و بوو شا وه ھه لک ک یه ڕاده تا ھاتبوو، پک دا  که وه جوونه کردنی پ ست ده تای ره سه  له  که  وه، جوونه ری به ڕوه هب ی کۆمیته
 بـوو، رێ سـه  له شۆرشگیریمان ی وره نیا ته بووین، کراو نه پ و زموون ئه م که موومان ھه مابووین، ی وه ئه  که بم  وه ئه توانم ده رێ، به ڕوه به  که وه جوونه بتوان و ب ناسراو  که بوو نه
  که"  ڕژیم، ڵ گه  له کداری چه ڕی شه و چوون ھه تک  له بواردن خۆ و شکیالتی ته کاری  به دان گرینگی جیاتی  له بگرین، ر وه ک که  یه شۆرشگری وڕه و له چۆن  که زانی ده مان نه م به
 بـووین دا ڕـژیم کـانی ھزه ڵ گه  له پژان ھه تک وی ھه  له ،"کرد ده نه پ ستمان ھه خۆشمان بۆ و بکرێ ر سه  له زۆری حیسابی  که بوو نه  وه ئه  سه که ند چه و ئه توانای دا ڕاستیش  له
 کوردستان باشووری ی راوازه په  که خایاند نه زۆری  ئاواره گیرانی دوای  وه داخه  به  بۆیه بوو، نه ب، نه دسۆز لکی خه  له  بجگه شمانپشتیوانکی ھیچ و بوو نادرووست زۆر من بوای  به  که

 . وه مانه هک له گه ی مانانه قاره باتی خه مژووی کانی زرینه  ره الپه نو چۆ و ھات پ کۆتایی  وه داخه  به یش 47 و 46 ی وه جوونه و بووین

 باسی دا  یه کۆتای و له توانی ده  یه ھه  ئاواره ال مه ر سه  له زیاترت شتکی ر گه ئه بی، وتوو رکه سه دا ژیانتان  له  که ھیوادارم و م که ده بوونتان ئاماده سوپاسی زۆر دا کۆتایی  له: رسیار پ
 ی؟ بکه

  لـه ڕـز کـوردیش لی گـه  کـه  پویسـته  بۆیه ر ھه خشی به دا  پناوه و له خۆی گیانی و کشا زۆری تی حمه زه کورد لی گه بۆ  ئاواره ال مه  که م ده  نده وه ئه دا کۆتایی  له نیا ته من :م  هو
 و ئه کانی خته سه  ڕۆژه  له ، کوردستانه ڕزگاری و ازادیئ  که کی ره سه ئامانجی  به یشتن گه بۆ و بگرن تاوی ھه ی47 و 46 سانی ی دیکه ھیدانی شه باقی و  ئاواره ال مه تکۆشانی و ت خزمه

 .بی وتوو رکه سه و نابت جه بۆ سوپاس  دیکه جارکی بگرن، ر وه زموون ئه  مرانه نه و ئه تکۆشانی  له و  مه رده سه

 

 .م که ده سوپاست منیش

 پوور ن سه حه شلر کردنی ئاماده
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   هئاوارال  ھید مه رانی درینی حدک و ھاوڕی شه تکۆشه  کک له دداد، یه رز حاجی حوسن حه ڵ به گه  وتووژ له          
 

 ڕۆی و تکۆشان  به ت باره سه ئران، کوردستانی دمۆکراتی حیزبی درینی رانی تکۆشه  له کک یه دداد، حه حوسن حاجی رز به ڵ گه  له نگ گیاره ری ماپه وتووژی
  ئاواره ال مه ھید شه

  و درین  ره تکۆشه  له کک یه  له یادک  که ھاتی  وه هنگمان ده  به  که  وه ئه بۆ سوپاس زۆر تا ره سه دداد، حه حوسن حاجی کاک رز به

 . وه ینه بکه  ئاواره ال مه ھید شه  به ناسراو شماشی د حمه ئه ال مه ھید شه  واته تاوی ھه ی1347 و 1346 سانی  له مان که له گه ی ڕزگاریخوازانه ی وه بزوتنه کانی ناوداره

 منـیش  کـه ھیوادارم خۆت، ستۆی ئه  خستووته دا  مره نه و ئه کرانی ھید شه ر سه  به ساڵ 38 پاش نابت جه  که ی خه بایه پ و گرینگ  رکه ئه و ئه بۆ م هک ده سوپاستان زۆر منیش: و :م  هو
 .مان که له گه ی مره نه رگیز ھه  سواره شۆڕه و ر تکۆشه و ئه تکۆشانی  له شک به ر سه  مه بخه تیشک بتوانم خۆم ی نۆره  به

 ڵ گه  له ندیت یوه په و ناسی چۆن ت ئاواره ال مه نابت جه بوو، تاویی ھه ی47 و 46 سانی ی وه جوونه رانی سوڕنه ھه  له کک یه  ئاواره ال مه دداد حه حوسن حاجی کاک رز به: رسیارپ
 بوو؟ چۆن  مره نه و ئه

 له بوو، ھـه ھاوكاری خشی نه دا  یان)  ق فه  ی حوجره( واته  دینی  ی سه دره مه و  كان وته مزگه كــاروبــاری  له بوو،  وقاف ئه ی ئیداره رستی رپه سه نگ رھه فه  ی ئیداره ی وه ئه ھۆی  به :م  هو
  ی ئیجـازه »شـتی رده سه لی عـه قازی «بـه ناسـراو »ازیق لی عـه«ال مـه مامۆسـتا ڕحومی مـه شـت رده سه ناوبـانگی  بـه ی لالمـه عه  الی  لـه »عید موسـته«مامۆسـتای ند چه 1338 تا1330سانی 

 .رگرت وه تییان الیه مه

  شداری به ب ده  كه یاندرا گــه ڕاده 6و5و4 پۆلی كانی قوتابیه موو ھه  به نگ رھه فه ی ئیداره  ن الیه له دا  كان الیه مه دانی ئیجازه  كاتی  له خوند ده رسم ده قوتابخانه له  من كه دا  سانه و له
 .ویست ده خوامان له ش ئمه  ن بكه  سمه وڕه ڕێ و ئه

 .كرد ده  كانی قیه فه  ھاتووچۆی  كاكم ویست، ده  خۆش) دداد حه  ریم كه(   كاكم  زۆریشی و كرد  ده  تیمی حمه ڕه باوكی  ردانی سه زۆر قازی   نابی جه وان شادره مان یی ماه بنه تی دۆستایه  ھۆی  به

 وتی مزگــه ی حوجره لـه  مـن بـوو،) شماشـی د ممـه محه( ال مـه  به ناسراو »وند مه ھه د ممه محه«ال مه مامۆستا ڕز به رگرت وه  قازی نابی جه  الی له  تی الیه مه  ی ئیجازه كه س كه م دوه بیره  له  وام
 .یخوند ده قازی الی  له ر ھه ویش ئه  دیاره ناسی،  م)شماسی د حمه ئه( ال مه دا) د ممه محه(ال مه ستامــامۆ گرتنی ر وه  ئیجازه تی داوه  له و)  جامیعه  وتی مزگه( شت رده سـه  سووری

 .كرد ده ی له معامه شار ری وروبه ده كانی گــونده  له و  گرت ھه خوندن له ستی ده) د حمه ئه( ال مه  دوایی سانی

 پـك دا دۆسـته  ل گــه و سووڕ ھه  مرۆڤه و له وه یه سیاسی و  تی یه كۆمه باری  له قوڵ  وگۆڕكی ئاڵ وه ئه  ھۆی   به بوو ك خه  ڵ گه  له وتی وكه س ھه و  كان گونده بۆ د حمه ئه  ال مه  ھاتووچۆی
 خورتیان و سـرت  كاكم ڵ گه  له و دا ده  ی ئمه دوكانی یا ماڵ  ری سه تش رده سه بھاتبایه د حمه ئه  ال مه ركات ھه وه ڕامه گه 1339 سای ربازی، سه بۆ برد  منیان تاوی ھه  ی1337سای بت، 

 .كرد ده

 ر سـه  بـه لـ چـی و کـوێ  چۆتـه  ئـاواره ال مـه  کـه نازان س که کیش یه ماوه بۆ پ  له و بت ده خۆی ی ڕۆژانه کاری ریکی خه دا شت رده سه ی ناوچه  له ک یه ماوه  ئاواره ال مه ھید شه: رسیارپ
  م؟ که ده سوپاست لک گه ی، بده پ زانیاریمان دا  یه ندی یوه په و له نابت جه ر گه ئه ، اتووهھ

 زۆر  مـاوكی كـرد ده  رمنی گـه ھاتووچۆی ئاواره ھید شه بژردرام، ھه حیزب  ی كومیته ندامی ئه  به  من 1341سای  له ر وروبه ده و  شت رده سه  له حیزبی  ی كومیته  كردنی    شه گه دوای :م  هو
 كـاكم  ڵ گـه  لـه وچۆنی چـاك  دوای بـوو یـدا په  ئمه ری ئاسنگه  دوكانی  له ڕۆژكیان دا  ساه و ئه  ھاوینی    له دیتبوو، نه  م ئاواره بوو

 كوێ له  یگوت نه  نییه دیار د حمه ئه ال مه  مكه ده پرسی  كاكمم  له ڕۆیشت، د حمه ئه ال مه ك یه ماوه  دوای مان، كه دوكانه مباری عه  چونه
 له وه، بمنیته ی وه ئه بۆ حیزبی  ھاوڕیانی  الی ته چۆ بووه،  رمن گه  له ناوبراو كرد، ده مان وه ئه  باسی ماوه و ئه گوتی  كاكم بووه، 
 كوو وه و  بنووسه بۆ كی یه نامه و  ما  ۆوهب ئستا ر ھه لكردووه، ناساندنیان داوای و  گرتووه نه  ریان وه ناسیوه  یان نه ی وه ئه ر به 

 ورداسـكی ته كلكـی نـاو  لـه و  بكه مۆری و  لده خۆتی و من مزی ڕه  ی ژماره و ھنی نه  ناوی بناسنه، یانی ھاوڕێ  به دسۆز مرۆڤكی
 و ھنی نـه  نـاوی و  نووسـی  وه مباره لـه كم یـه نامه و  مـاڵ  وه چومـه سـت وده م ده مـن بكـه،  سـلیمی ته  وه ھاتـه د حمه ئه  ال مه  كه و  بھاوژه

 ال مه ك  یه ماوه  دوای  ورداس، ته  كلكه ناو  خستمه و   دوكان  وه ڕامه گه و كرد  مۆرم  كومیته  مۆری  به و لدا  خۆمم و  كاكم مزی ڕه   ی ژماره
 .ڕۆیشت و كرد  مائاوایی و  ستی ده  دایه م كه ورداسه ته  وه ھاته د حمه ئه

 و له زۆرتر »ئاواره«ھید شه ی وه مانه جگا كان گونده بۆ چوو ده ئاواره ال مه مالقاتی بۆ   كاكم زۆرجار 1346تا1342سانی  نوان  له
  خله(ما  له  س نه   له كرا  ئیعدام  ئاواره ڵ گه  له  كه چاوشینی تمان وه  ی مه حه ڕحمانی  ما له »دیوان« گوندی   له  بوو  مانه

ــه كه ــه ســاحی، وی عــه مــا  واوان   لــه  )ڵ چ ــه نی، ســه حه  برایمــی  مــا  ی زــوه  ل  ناســراو  ی شــه شه حوســن  مــای بوبــان  ل
 و  یات خـه  ری عومـه مای بـژوێ  گونـدی  له حاجی، میرزا مای  بتوش   له حاجی،  برایمی  حاجی مای رزن ھه   له یار، شه حوسن به
  شـت ده  لـه ری مـه ئه  ی مـه حه  دی حمـه ئه  مـا زووڕان  له  باسی  خاه  ی مه حه مای  شكان ئه  له و   مینایی ی و عه و  پخواس  لیم سه

 ال مـه بـۆ و  سـول ڕه حـاجی  مـا ناردۆتـه  رمانیـان ده سمانی وار ھه لی عه حاجی و  ریاجی به ئاغای  برایم  یانگوت ده م ده و ئه سمانی، وار ھه  لی عه حاجی برای  سوڵ ڕه  حاجی  ما  دیوان
 .شت رده  سه  ناردراونه ر لیكۆپته ھه به  و  گیراون  وێ له و  دیوان گوندی  یشتونه گه بھۆشی  نیوه  به  خواردن  النه كه  دوای »النان كه« ناو  كردۆته یان ئاواره

  بیندرێ؟ ده چۆن  وه نابته جه ن الیه  له دا  مه رده سه و له  ئاواره ال مه تی یه مهکۆ و شکیالتی ته کاری ی شوه: رسیار پ
 نـاو كانی نـه مهگ ده  مرۆڤـه و كـادر لـه  كك یـه ئـاواره ال مـه .شت رده سه  ی ناوچه  له شكیالتی ته كاری  به كرد ستی ده زوو زۆر ر ھه رمن، گه  دیوی بۆ  ئاواره  ھید شه ی وه ڕانه گه  دوای: م  وه

  لـه  جگـه ئـاواره ال مـه  ھید شـه بوو، ھـه دا  گوندنشینان و  ژاران ھه ناو  له  زۆری قوتبكی و در قه  كولتورناسی و  زمانپاراوی و  بوون  كی خه  ھۆی  به دا  ك خه ری ماوه جه ناو  له بوو، حیزب
 ئاغا و  سپی ڕیش و ال مه  به ی كشانه و ئه و كرد ده ئاگادار یان ئاواره ال مه خرا بوایه، ھه  ناخۆشی نوان و  ڕوكشه شه گوندك ر ھه  له كرد، ده ماندوو وه كه خه كاری  به  خۆی حیزبی كاری

 كرد ده كان ئازاره به  ستی ھه و  ناسین ده كانی رده ده  ۆیخ بۆ چونكه كردن ده  ری سه چاره ئاسانی  به زۆر كان نه یه ال  ئامۆژگاری و  وتن چاوپكه  به  ئاواره كرا، ده نه ر سه چاره كوخاكان و
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 .وه دۆزینه ده بۆ  ی  هچار و

 و له بوو  ست به مه  كی خه ناو  كیزی یه و  بایی ته و  تی برایه نیا ته بوو، نه  ك خه  له ماددی  ڕوانی چاوه  ھیچ كان گونده ری كه ڕیوانی به كانی خه كوو وه ئاواره ال مه  كه بوو  وه ئه تر كی ھۆیه
 .كرد ده دیاری بۆ ی چاره ڕگا و  وه دۆزیه ده ی كه رده ده  گورج بوو ھه ك خه ناو) اجتماعی  بافت(تی یه كۆمه ی  پكھاته  ر سه  له زایی شاره  نده وه ئه وه الشه

 ی نـه كه سـت ده و  تـوتن  بـژاری و دا ده كی خـه ی هیاریـد كانـدا باخه و ر دبـه زراو مه   له جار زۆر كوو به كرد، ده كی خه  ڕیوانی به و  تی یه كۆمه و  ڕكخستن  كاری ر ھه  ك نه ئاواره ھید شه
 .كردن فرده ری روه په وكورد   بـایی ته و  تی برایه و  رستی په ت وه رسی ده كاتدا  مان ھه  له و  كردن ده ڵ گه  له  نۆكانی 

  ئاواره ال مه کانی شعره بوون، ک خه نی کۆمه زمانی ر سه وردی دا  مه رده سه و کات و له  که ن، ھه شۆرشگری و بی ده ئه شعری ک کۆمه  ئاواره ال مه حوسن حاجی کاک رز به: رسیار پ
 نگندرن؟ سه ده ھه چۆن نابت جه الی  له

 كوردسـتانی  لـه وه)حـدكا( شۆڕشـگانی ڕیـزی  چۆته  كه دواتر اوه،د ھه  ری سه كــورد كانی رزه به  شاعیره موو ھه  كوو وه یاندا ق فه ی حوجره له ئاواره ھید شه ستی به ھه ی ره كه چه :م  هو
 بـاش زۆر  گونـدی زمـانی و  تی پـه  كـوردی ی وه ئـه  ھـــۆی  به بووه،  رده روه په ال له بژی وان ڕه و بژی شیعر ستی ھه زیادتر ر، روه نیشتیمانپه شاعیرانی  دیوانی  به یشتنی ڕاگه  ست ده و  باشوور

 .نا داده  شیعری وه كورده دیتوانی ئازار  زمانی  به تیدا رگایه پشمه ورانی ده  له زانیوه، 

 ئـاگری و  تی وایـه ته نه  ستی ھه و  چن ڕۆده كاندا یه سیاسی  دیارده  ناخی  به ساده  زمانی  به و  ن كه پده  ست ده  كان یه تی  یه كۆمه ئازاره و  نج ڕه  به تایان ره سه ئاواره مامۆستا كانی سته به ھه
 .ن ده ده »ن«ردا خونه و ر بیسه دی له ری روه نیشتیمانپه

 

 :رموێ فه ده دا وێ ده  كوردستانم  كوردم  له
 

 ستی ناوه بــاتم خــه  سپی ئه                                 ستی ربه سه قۆناخی تاكوو

 ستی ھه و رمایه سه  وێ نامه                             ستــی ده ژر  له چم نه ر ده تا

 ستی ژرده  ژینی ك نه  رگ مه                             

 وێ نــانه  ت قـه رزم به ھیوای                                  وێ ده  كوردستانم  كــوردم

 رموێ فه ده تردا كی یه كۆپه له

 ڕووخنم ده ختی سه  ی قـه                                  قرتنـــم ده زۆردار  ستی ده

 تۆپنم ی ده گ سه  ده  ك وه                                  ردنــم ده  ی بناغه  ردی بـه

 ستنـم ده ل كوردی  ی تۆه                                 تنــم ڕه ی ده تۆپ  ش نه  كه

 وێ نــانه  ت قه رزم به  ھیوای                                   وێ ده كوردستانم  كــوردم

 

 رموێ، فه ده یكدا كۆپه  له وه ژنانه  تی ئازایه ی باره  له  ربازی سه بۆ الوان  گرتنی  بۆ  بژوێ  گوندی  چوونه  ژاندارمه  كه دا »شبگیری ڕه» له
 

و  پ چه خوارێ ھــاتنه                                 سیر ئه  ك یه و  ندرمـه جه  س چی 

 شـــار و ره به ڕگــا وتنه كه                                   چوار چواربه خوارێ  ھاتنه

 الو و پیـــر و  كـــــچ و كــــوڕ                                 پیــــاو و  ژن دێ  نو  كی خه

 بـــار  تـازیـه كی دیه  ك وه                                   بــار ت فه خه و مات موو ھه

 نایـه  ست ده  له  تۆم  شوكری                                    خـودایــه رگیـز ھـه  م بـه

 پیــــاوه  ژن نگـــانه تـه بــۆ                                    دانــــاوه ھـــــا وه  كــوردت

 پیــالن  ك یه نـــابوو  دایـان                                    مـــان قــــاره نیتـا ئـافـره

 الن رســه ئـــه داستـانـی  ك وه                                    جـوان پیالنكی و خشـه نه

 سیـر ئـه ابــوود خـویـان  پش                                  بــاپیــر  مــام ركی ده  ینه گه

 مـرخش مـرخش  بـه  كــردی                                 پش  نــارده فــاتمیان پوور

 ن ده مـه تی زیـه ئه بـاب گ سه                                   ن ده  ری بـــه  منـــه  كــــوڕی

 برد نــه ك یـه  لـه ریـان فـه زه                                 برد و ھنــا كتـر یه زۆریان

 خـــۆشــــــا ت ئافـره ھزی                                    كشـــا ی ته عره نه پوورم

 ... ده دواییدا  له

 دار  دایه  ستی ده خورشید                                 زار و  گریان ، شین  پاش  له

 یدانــه مــه ی رگـه جـه  گـرتـی                                     انهمـــ زه ژنی شـره  ك وه

  وزه حــه  چــۆوه بیریــان  لـه                                 رزه لـه و  ترس و له ژاندارم
 

 رموی فه ده ژاراندا ھه نجی ڕه  باسی له  رزر وه كی زایه شاره  ك وه واندا توتنه ستی به ھه   له
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 زارم و  وی زه  ب ـانـوووخـ  ب                                    ژارم ھـــه وانكـی تـوتنــه

رم  له دوور                                ڕ مه و  بزن و  بـاغ و  پووڵ  بـر شــه  له  نزیك خ 

 یــه ترسی مــه  پــ،لـه  ژینـــم                                   یــه بـرسی و  ڕووت  مندام

 شارم و  دێ  كی خه  ی نده رمه شه                                  دارم  رده ده دارم رز قــــــه

 ك كــه  بـ پــو و  رگ بـه  بـ                               ك خه ناو  بچمه  یه نی  ڕووم

 ـم پــه چـه و كــار و  سپ كـه  بـ                                ـم مبه ته  وایـه  پی  كی خه

 شــم بــه  بـ و  زۆره  رمـانم خـه                                 شـم ڕه چــاره م چبكـه م به

 

 شـاری  خـۆری م له هسـ و  سـووت و كوخا و ئاغا و  مایات و  دوخانیه نگی چه  له  وه،كه بنه لده وتووش ش به ی ھنده م به زۆره  داھاتی دھاتی  كه كات ده  وه به  ئاماژه كۆتاییدا  دی   م له
 .وه منته ده بۆ پووشی  مایه و  بوون ماندوو و  كشی بار ڕۆژ و  ونخونی شه ر ھه و ئه  شی به

 .شاعیری ی پۆپه چه بگاته  ئاواره اد نه  ی ماوه كورت  نی مه ته وه داخه  به زانیوه، نه كانی یه ی گوند  نجی ڕه و ئازار  و  زمان ئاواره كوو وه  س كه ھمن  مامۆستا له  جگه   من  بوای  به

 و  بات خـه فـری و  ـ ده كـورد  داھـاتووی ی ره بـه   بـه خـۆڕاگری و  ری روه پـه نیشـتیمان و  دۆسـتی  ل گه ی وانه وه دایكه زمانی به دا »ی ساواكه  بۆكۆرپه كوردك دایكه ی الیه الی« ی سته به  له
 :رموێ فه ده  كه كات، ده تاندیانس ئه  ماف و   كانی ره ربه به و  تكۆشان

 

 خاكت و  وه ته نه ربازی سه  ببیه                       كاكت و  باب  ك وه  پته زۆر  ھیوام

 س  ی بكه  ھیچ  له و  بترسی  ی كه نه                      دڵ  به و  گیان  به  م كـه ده خوت  به

 ب شر و  پنگ نگـانه ته  ڕۆژی                    بی تر  دڵ و چاو وار، خونده و زانا

 زنجیر و  كۆت  له ند به  له  ترسی نه                        بیر و  ھۆش  ن خاوه و  گورج  الوكی

 ھید شـه کانی تـه حمه زه و نج ڕه ی وه ئه بۆ بنووسن ر سه  له زیاتری زا شاره سانی که دا داھاتوو  له  که ھیوادارم دا،  یه دیمانه و له کردنت شداری به بۆ م که ده سوپاست زۆر دا کۆتایی  له: پ
 .بگرن رچاو به  له ئازادی  به یشتن گه بۆ  سوارانه  شۆڕه و ئه باتی خه م ده ر ھه مان که له گه و بن نه ون  ئاواره ال مه

 و کوردستان ڕزگاری بۆ بگرین ر وه  باتگرانه خه و ئه زموونی ئه  له ک که  که بتوانین کمان الیه موو ھه  به  که  وه ئه ھیوای  به كه، ره گه  ی زیادتر  وه له زۆر) ئاواره( ھید شه ر سه  له  باس: و
 .بت دی  وه بوو کوردستان ڕزگاری  که  ارهئاو ال مه ھید شه ت تایبه  به و ھیدان شه کانی ئامانجه  که ھیوادارم و  پیرۆزه  وه کردنه یاد و ئه بۆ م که ده سوپاست خۆم حای  به ش به ھا روه ھه
 

    ============================================================================== 
 

 بۆ الی ئاواره  وه  رانه رمین و گه گه  یکی گرینگ له رده بردنی ڕاسپه  ڕوه به                                
 
 

  دوست لی هع ز به نه: نووسینی
 

 .كرد دا  بشاسپ  گوندی  كۆی چه  ی مووچه  به  خۆی  وه گووتنه  گۆرانی  م ده  به  بوون رۆژئاوا  ندی روبه سه الوژ گه  مانگی  كی یه ئواره

  سارد ئاوكی  ی وه خواردنه و  شتن مووچاود و  ست ده  پاش. دا الی  قادری  سۆفی  كانیه ر سه  له  و  ری تپه دا  دی حمه ئه  برایمی  ما  زی ڕه نو  به

 لـه  مـا  م رده بـه  لـه  و بـرین  شـتی رده سه  شـاری و كۆ چـه نـوان  ژوكوی كـه و  دوالپاڵ قـه  یاڵ خـه  سپی ئه ترووكانكدا چاو  له بن،  وه ئاسمان  له  چاوی راكشاو    ی كه رده به  تاته ر سه  له
 خۆی  مانگی  و ڕۆژ خزانی  ببۆوه  رمن گه و ره به گرینگ  كی یه راسپارده  یاندنی گه بۆ و ئه  كاتك ئاخر بوو، یان رك به ك دا  مشكی  له   وه گرتنه ر وه  م وه بۆ پرسیار   ك یه و زار ھه. دا رزی عه  
. كچ  یان  ب كوڕ بی ھاتب، ر سه  به  چی  خزانم بن،  چۆن  ب ه  د  كان منداه بوون، نه  رداری به  ست ده  شكی یه چركه  كانی کچه دوو و  خیزانی  بیری بوون  میان ھه س  مندای  روانی چاوه  بوو، 

 وتبوو، كـه  بوولـه بوو، نـه دیـار  چ كـرد  ی رگاکـه  پـاش كانی نـه وه ده  پنچكـه  یركی سـه  راكشـاوی  نیـوه  به و  بری ھه  ری سه  نگاوت، ئه  ی كه له كه  ك یه ردووچكه به بوو دا  فكرانه و بیر و له
 پشوو  جارانی   ك وه  پش  ھاته  زیاتر  كه  لی عه لی، عه كرد  بانگی  خۆیی ره سه  له  به  نگك ده بری، ھه  ش دیكه  تۆزكی  ری سه. ویست ده  حووكمی  به و تیژ  چاوی  دوژمن و  دۆست  ی وه ناسینه

  كتری یه  مشتاقی و  ست ده. بوون  ڵ گه  له  ی رگه پشمه چوار س بوو، ر سه  له  زی ره مه  كی یه كلته و  بوون ردا به  له  ی غه وچۆ رانكه بوو،  لوان ر سه  له  رمی نه كی یه بزه بوو خۆ ره سه  له و ند مه
  گرتنـی ر وه لـ  م ده  بـه بـرۆم،  بـ ده  ری پـه  رتم شـه  من ئـه ھـا راداشـت،  بۆی و رھینا ده  ی كه پانتۆه  پزووی  له  شتكی  له په  به و رگراو وه  رووی  لی عه گرت،  ئامز  له  كتریان یه و  بوون

 . ال ناوه ب،  چ  نوی  وه كردۆته  ی وه له  بیرت وڕما،  واقی  خۆشیان  له  لی عه بووه، و كوڕ  مزگنی  گوتی  وه یه كه راسپارده 

  مووی ھـه و  درانـدنی   پاشـان. كـرد  نووسـین  بـه  سـتی ده و رھنـان ده  ی باخـه  گیرفـانی  لـه ركی فته ده و  م ه قه و البرد   ری سه  له  ی كه كلته  سپای ئه  به نین، ده  ل  وین  مه ئه  باشه  ێ ده
  .بۆوه  وماڵ ره به و  خواست  ئیزنی  لی عه  تاوكی  پاش. ز به نه نا  نوم  من ئه  وه ئه  گوتی و  وه كردیه و بژاردن ھه  ل  كی یه  خۆی بۆ  و كردن  گرمووله  گرمووله

 وه تواندنه  كورد  تی سیاسه  ی درژه  له بوو دا  سداره  له  شت رده سه  شاری  له  كوردستان  كۆماری  له ر به  ساڵ  دوو  ك یه لی عه  باوكی  كه  تی پاشایه  نگریسی  و نگ زه و بر زه  له پ تی سه ده
 بۆ  ت قه بوو دا  ژیان  له تا ھه  م به گرت، ر وه  زی به نه بۆ  دیكه  نوكی  به  سجیلی  لی عه ، بكرێ  دروست  كوردی  نوی  به " شناسنامه"  ناسنامه  كوردستان مندانی بۆ بوو ده نه  رازی  ت قه  دا

 ت ینه مه  داوی ست ده  له  باوك  لی عه كرد نه  بانگ  دیكه  ناوكی  به ز به نه  له جیا  یان كوره  و ئه  شت رده سه  شاری  لكی خه  له  سیش كه  نه و  ی كه ماه بنه  ندامانی ئه  نه و   خۆی بۆ  نه جاركیش
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 ی ئـاواره ماموسـتا  كـه  وه خسـته ده  زی به نه  بیر وه  رگه، پشمه  تی مانه قاره  له كردن  باس  ڵ گه  له  دایمه  كرد،  گۆش  تی كوردایه  بیری  به  ی كوڕه و ئه  تی، پاشایه  ئیستبدادی  ستی ده  چشتووی
 .ب  مره نه  و ئه  ڕگای  ربواری  ب ده و  ناوه ل  نوی  مر نه 

 نونم داده  ت بلیمه  ی وارهئا  ماموستا  ھید شه ك، خه  نی كۆمه   یستی خۆشه  ناس، نه  ماندوویی  ری تكوشه  ی وره گه  ئاست  له رز  ری سه دا  زن مه  ی ئاواره ماموستا  بوونی ھید شه  ری ساۆگه  له
 .ب  شانازیم و خر فه  تاجی  رزیان به  ربازی  به  دان درژه و   ڕبواری براوه پ  ته بلیمه و له  دریم نو  شانازی  ك وه ر ھه ، وه مه كه ده  نوێ  یمان په  رزی به  رووحی  ڵ گه  له و 

 بوارڕ پر  ڕگایان و شاد  ھیدان شه  موو ھه  رووحی

    ****************************************************************************** 

 

 و ھاوڕیانی   ال ئاواره ھید مه شه  ت به باره سه)  کاوه(عید کوستانی  رز کاک سه ڵ به گه  وتووژ له                      
 

 ھـاوڕیی ھا روه ھـه و ئـران کوردسـتانی دمـۆکراتی حیزبـی درینـی رانی تکۆشه  له کک یه ،) کاوه( کوستانی عید سه ککا رز به ڵ گه  له نگ گیاره ری ماپه وتووژی
   ئاواره ال مه ھید شه ڵ گه  له تی رگایه پشمه می رده سه

 . بی نه ماندوو و باش ت کاته و ئه کوستانی عید سه کاک رز به

 سانی  له مان که له گه ی ڕزگاریخوازانه ی وه بزوتنه کانی زه به نه  ره ھه  ره تکۆشه  له کک یه  له ئاوڕک  که ھاتی  وه نگمانه ده  به  ۆزانهدس  وه ئه بۆ سوپاس زۆر تا ره سه
 . وه ینه بده  ئاواره ال مه ھید شه  به ناسراو شماشی د حمه ئه ال مه ھید شه  واته تاوی ھه ی1347 و 1346

 .م که ده نابت جه  له بوونی نه ماندوو منیش سوپاس زۆر

 خۆی  به ت تایبه جگای و  ئرانه کوردستانی دمۆکراتی حیزبی باتی خه کانی زرینه  ره الپه  له کک یه تاوی ھه ی47 و 46 کانی ساه ی وه جوونه و رین ڕاپه عید سه کاک رز به: رسیار پ
 دا  یه ندی یوه په و له کرێ ده بوون، ھید شه  ئاواره ال مه وان له ک یه و حیزب کاتی و ئه رانی تکۆشه  له س که 38  وه داخه  به دا  ره رامبه نابه  اتهب خه و له ، یه ھه دا ل گه و حیزب مژووی  له
 ی؟ بده پ مان زانیاری  ئاواره ال مه ر سه  له ت تایبه  به و

 ك وه ڕزتان به ڕاستی  به.  گرتووه خۆت ستۆی وه ی  پیرۆزه ركه ئه و ئه ڕاندنی    ڕاپه بۆ م  كه ده سوپاست ھید، شه رانی تكۆشه ی  وه  كردنه ر هس  به   له خۆشحای ربینی ده وای ،  به :م  وه
 .  م كه ده بۆ زیاترتان وتنی ركه سه داوای و  بن ده ڕوه هب خۆتان ری گه  ڕۆژنامه ركی ئه نانه بالیه ویست خۆشه “نگی گیاڕه“  تان  كه جوانه  سایته ھۆی   به   وریا وانكی  ڕۆژنامه

 ر سـه  لـه ئاگاداریمـان مـژوو لـه بـوون   زا شـاره بـۆ بـ ده م  النیكـه م بـه ،  كوردسـتان دمـۆكاتی حیزبـی تكۆشـانی لـه زینـه مژوویـی كی یـه  ڕه الپه ٤٧ و ٤٦ ساالنی ڕینی ڕاپه كه ڕاسته
 كـادره بـوو داگیـرا ر سـه به سـتی ده حیـزب تی رایـه ڕبه كـات و ئـه وه داخـه  بـه سـتا، نه ھه پـی حیـزب نـدی ناوه كۆمیتـه ٤٧ و ٤٦ سـانی ی وه جوونـه. بت ھـه مان هك وه ته نه ی وه جوونه
 به ك یه كۆمیته پۆگامی و “وتن ركه سه تا وتن سره نه“  درۆشمی ژر له یزبح وریاكانی كادره له شك به.  بوو كرد گیریان   سیدا كه  تاكه نگی ته كی یه چوارچوه نو له حیزب كانی  دسۆزه

 مـافی بـۆ ئاریـامھر دیكتـاتۆری بیچمـی دژی له ،  بوو كوردستان دمۆكاتی حیزبی ی وه ره ساخكه ی كۆمیته ی كراوه “رمیم ته “كه دا “كوردستان دمۆكاتی حیزبی ئینقالبی ی   كۆمیته“  نوی
“  شماشی  د حمه ئه كاك.   قوژبنك وته كه كام ر  ھه وی زه وی  تۆ ك وه شكیش به و    بوون ھید شه كان كادره له شك به.  ھاتین شكست تووشی وه داخه به و  ڕین ڕاپه كورد ی وه ته نه پشلكراوی

 له تر ری تكۆشه ندین  چه...  و  زیز العه مه “ریفزاده شه ئیسماعیلی كاك “ فایق “ موعینی سولمانی كاك “ الئاواره مه
 مـژوو بـه و ٤٧ و  ٤٦ سانی   خوناویه رینه ڕاپه و ئه ی  چیله سته ده به بوون مان قاره ی  رگه پشمه ك  كۆمه ڵ گه 

 دمـۆكاتی حیزبـی مـژوو لـه ی وشـاوه  دره كی یـه ڕه الپه بـه بـوو ھا روه   ھه بوو، واو ته كوردستان دمۆكاتی حیزبی
 . دا ئران ستانیكورد

  بینی؟ تان ئاواره ال مه ھید شه ساکدا چ  له و کوێ  له  که ی بکه باس بۆمان کرێ ده عید سه کاک رز به: رسیار پ

 كه ریكدا فه سه له تاوی ھه ی ١٣٤٣ وتی ڕكه “ریف قادرشه“  للطالب قه ئه ھاشم كاك ھید  شه ڵ گه  له من  ئه :م  وه
 ڵ گـه  لـه دیبـوو، م نـه مـن. بـووین ئـاواره ھید شه تووشی وت ڕكه  به بوومان، دزی قه بۆ تی هكای باه ی ناوچه له

 م پناسـه ینمـدا زه و   مشـك له ك الیه مه ك وه ، بیستبوو م ئاواره ال مه نوی پشتر.   بوون ئاشنا ریف شه قادر كاك
 ڵ گه  له بوو، سیاسی واو ته ڕووناكبیری مرۆڤكی ئاواره د،دوان م ئاواره ھید شه و   دانیشتین وه پكه كاتك.  كرد  ده
  لـه دانیشـین وه پكـه تردا كـاتكی لـه دانـا ڵ گـه  لـه راری قه ریف شه قادر ھید شه.  بوو جیاواز پشووم ینیاتی زه

.  بـوو مان دانیشـتن وه پكـه نـه ، وه دیتـه مان ئاواره ھید شه نه     كاتدا و  له ،  دزێ قه شتنیھ ج به تۆفیق د حمه ئه ھنانی گوشار ھۆی به م به ،   ین بكه وتوووژ  داھاتوو تكۆشانی ی باره
 . وه ماندیته نه مانگ ده نۆ شت ھه نیزیك تا ھه

 بوو؟ چۆن حیزب رانی تکۆشه ریزی ک یه بۆ تکۆشانی و وڵ ھه دا  یه ماوه و له بوو  یه کۆمیته و ئه ندامی رئه گه ئه بوو؟  وه ره ساخکه ی کۆمیته ندامانی ئه  الئاواره مه ھید شه ئایا: رسیار پ

 چووینـه ئمه.    ین بكه باس ڵ گه  له ی وه ره ساخكه ی كۆمیته ھاتنی پك كرا نه بۆمان  و    ڕۆین وێ له ئمه كراو نه دوایی و دانیشین وه پكه دانا رارمان قه دزێ قه له كاتك ئمه :م  وه
 كـاك و   مـن:  واتـه ، بـووین س كه ٣ وه ره ساخكه ی كۆمیته كات و ئه تا.   بوو كوردستان دمۆكاتی پارتی سكرتری د حمه ئه ئیباھیم  مامۆستا وكات ئه كه دمۆكات پارتی سیاسی بی كته مه

 م بـه ،  بـت دا     یه كۆمیته و له بت خۆش پی ر گه ئه بت ین كه ئاگادار ئاواره ھید شه ودا ھه نزۆرما.  وه ینه كه رین به وه ره ساخكه ی كۆمیته بوایه ده.  نی ده مه حوسن كاك و   ریف شه قادر
 بژوێ گوندی له مان رهئاوا ھید شه و ت ڕۆژھه وه چووینه كار شكردنی دابه دوای. س كه پنج به بووین و كرد زیاد  پوه كرمان بوبه ئه ال مه ڕستگارو ن سه حه كاك دوایی ،  وت كه نه ستمان ده

 پشـنیاری   لـه پشـوازی و بـوو خۆش پ زۆری.  پكرد ھاوكاریمان پشنیاری و باسكرد ئاواره ال مه بۆ  تاوه ره سه له مان   وه  كردنه رمیم ته و ره ساخكه ی  كۆمیته پكھاتنی تی چۆنیه.  وه دیته
 لـه بوو نـه ئامـاده ئمه كوو وه ش  ئاواره ال مه. بوو كار به ست ده و   یه كۆمیته و ئه ندامی ئه به بوو ئاواره ھید شه ش  یه پ و به ر  ھه بوو،پكھات ئینتصابی   به وه ره ساخكه ی  كۆمیته. كرد  ئمه
  و   من. بوو ھه كی ره سه خشی نه وه كگرتنه یه بۆ ئاواره ال مه. ین بكه ركا وه پكه و  وه بگرینه ك یه دا ده ومان ھه موومان ھه ،  حیزب ی ٢ ی  كۆنگره دوای م به ،  بكات كار تۆفیق د حمه ئه ڵ گه
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 پـ دژوارو و خت سـه زۆر ڕۆژگـاركی و  بـووین كـدا خه نـو لـه ت ڕۆژھـه لـه و  شاخانه به ،  شۆرش نو وه  بچینه توانی ده مان نه تۆفیق د حمه ئه گانی  جغه ھۆی به ریف  شه قادر ھید شه
 وـدا ھه زۆری و كـرد دزی قـه ری فه سـه جـاری سـ دوو ئـاواره ال مـه ھید شـه بـووین ت ھـه رۆژ كوردسـتانی لـه نھنـی بـه كـه ی  مانگـه سـزده و ئـه ی مـاوه لـه بـرد، ر سـه به ترسیمان مه
 ك یه ماوه پاش وه داخه به كه. بوو بژردرا ھه كوردستان دمۆكاتی حیزبی سكرتری  به م  دووھه ی كۆنگره دوای ر ئازه نجیری ھه دیقی سه كاك ھید شه كات و ئه. خسن به ك یه وه  كگرتنه یه
 ئمـه ھنـاو پـك ی   وه كگرتنـه یه و   نجیری ھـه ھید شـه الی بـووه  چـوو ھاوڕیـان لـه ھنـدك ھاوكـاری بـه ئـاواره ال مه. كرا ھید شه برازای نی سه حه ستی ده  به و   تۆفیق د حمه ئه فیتی به
 .   باشوور كوردستانی وه ڕاینه گه

 حیزبی ئینقالبی ی  كۆمیته نھنی به ش  دیكه جاركی بن نه بو كان كادره ی وه ئه بۆ ش   ئمه. یی  ره به و  ره سه  ب تی حاه وته كه ندی ناوه كۆمیته یرینج ھه دیق سه كاك كرانی ھید شه دوای  به
 ریان سـه دا  یه كۆمیته و ئه ی  رنامه به بردنی ڕوه به له دووكیان ر ھه و  بوون تهشكیال ته و ئه ری زرنه دامه ندامی ئه ش  ریفزاده شه ھید شه و ئاواره ھید شه كه پكھنا، كوردستانمان دمۆكاتی

 .     كران ھید شه داناو ر سه  له

 ی؟ بکه بۆ کمانباس ی که کرانه ئعدام ر سه  له ھا روه ھه و دا 1347 ری مه بانه  له  ئاواره ال مه گیرانی ی شوه ر سه  له بکرێ ر گه ئه عید سه کاک رز به: رسیار پ

 تـاران رۆی ره سـه رژمـی ی  رده بـه و   بگـره و ھـه. بـووم ج  نیشـته تی كایـه باه ی ناوچـه لـه و بووم دوور من كات و ئه دیاره ،  نییه ڕوون زۆر ئستاش ئاواره ال مه گیرانی ی  شوه :م  وه
.  گیـران ده ر وه ت حمـه زه   بـه زۆر كان واه ھه. بووین شۆرشدا ستانی ده به كار ی شه ڕه ھه و گوشار ژر له بووین شۆرش ری سبه ژر  هل ی وانه ئه ئمه ش نده وه ئه ،  بوو   تووندوتیژ ی   نده وه ئه

    لۆمانی حیم  ڕه ال مه . گیراون و  داون یان وره ده مالكدا له دیوان له یانی به یان وێ، شه و  بووه ر سه  له خۆیان نو جاسوسی گۆیا. گیران دیوان گوندی له حمان،  ڕه نوی به كوڕك و ئاواره
 وه، گرنـه ده ی  دیكـه جـۆركی وانیش ئـه كردووه ھاوكاریان ری ژاندارمه ڵ گه  له كات و ئه كه مشك كونه پیرۆتی  كوخا و

 بـوون كـرا خـوارد رمـان ده ـن ده سـیش كه ھنـدك.  بـوون رژم ھاوكاری چوونكه ناگیرێ، ھند به وان ئه ی  گوته م به
 سـ ،  دوو و   لـه مـرۆڤ  ڕاستیدا له. كرد سلیم ته خۆیان ھاسانی به وا بوون لی ی  ماه و  له بۆیه بوو كارخرا   له مشكیان

 ئعـدام کـرا، سـتگیر ده تـدا ی ئـاواره ھید شـه كـه یـدا داره   گیـرو و له دیاره. وه نابته ساغ بۆ وای شتكی وه گانه    شوه
 ه كـادر و لـه كك یـه ئـاواره ھید شـه كـرا، ئعـدام بوو  نه تیشی رپرسایه به گیرا ی گه  له ی كوڕه و ئه.  بوو ر گه  مسوه كردنی

 .    بترسن پ كی خه چاوی و  بكات ئعدامی دا كاته له و بیگرێ بوو وه دوایه به رژم كه بوو ویستانه  خۆشه ئاكتیوو

 بوو؟ چۆن دا ران تکۆشه و ک خه نو  له ، ئاواره ال مه کرانی ھید شه و گیران ری کاریگه: رسیار پ

 بـه توانی یـده نه س كـه دا  ناوچـه لـه بـوو   توونـدوتیژ نده وه ئه ئران رژمی وكاتی ئه نگی زه  برو زه كرد باسم ك وه :م  وه
. گیـرا ده مـه خه به ی ئاواره بۆ سك ركه ھه زانیبایان ،   بدا نیشان خۆی زی ڕه وه   بكات   ئاواره ال مه بۆ كوو  په كوو په ئاشكرا

 حیزب وادارانی ھه و   ندام ئه گۆیا.   ببێ ر ده خۆی ری سه كه و    داخ ورا یده نه س كه ھیچ بوو ھنا پك وایان تكی حشه وه
 .   گریاون بۆی و   دانیشتوون كتر یه مای له

 نگندرێ؟ سه ده ھه چۆن  وه نابته جه ن الیه  له  ئاواره ال مه وتی وکه س ھه و زانایی ی ڕاده: رسیار پ

 زۆر ی ونـه ھاوڕیـانی و  دۆسـت بـۆ ، ی  كـه وه ته  نه بۆ ئاواره ال مه ری ده  به ندازه ئه له دسۆزی و دروستی و   ڕاستی :م  وه
.   بوو   رچاو به زۆر سیاسییه، لھاتووی كادركی كی ره سه رجی مه كه ، ئاواره ال مه بوونی ئیجتماعی ش وه ئه ڕای  ر سه.  مه كه

 باسـی وه ئیسـتدالله  بـه وه سیاسـیه باری له بوو،   ئاقل ندو مه مرۆڤكی ، بوو ھه تی الیه مه خوندنی وه، زانیاریه باری  له 
 بووینـه وه پكـه كـه یدا ماوه و   له.  بوو   نهنموو پاكیدا داون له.  بوو خۆی می رده سه باشی ره ھه كادركی و كرد ده سیاسی

 .   دیوه نه دا  ئاواره ی خده و      خوو له كووڕیم و  م  كه

 ھشتوون، ج  به خۆی دوای  له بی ده ئه و شۆرشگری شعری ندین چه  ئاواره ال مه ھید شه ، عید سه کاک رز به: رسیار پ
 م؟ که ده سوپاست  مره نه  ھیده شه و ئه کانی شعره  له شک هب ر سه  یه بخه تیشک و باره و له ر گه ئه

 كانی سـته به ھه لـه كك یـه یدای شـه من. نیمه و  نییه بیر له م ئاواره ھید شه كانی شعره له ك یه ھیچ وه داخه  به :م  وه
 ی كه ستراتژیه كه  بوو شعر ند چه شتاو  ھه به نیزیك.   بوو سیاسی حزبكی پۆگامی كه سته به ھه.  همدیو نه چاپكراوی به نه ، نووس ست ده   به نه شونك ھیچ له ئستا تا بووم ناوبراو

 و  وم قه زۆری ره ھه ی ربهزۆ نوی گرتوو، ك یه نگیكی رھه فه دارشتنی بۆ ودان ھه ، كادر كالسی ، ندام ئه تی ربیه ته ،  ندامگیری ئه له پكھاتبوو، ش  به دوازده له. بوو كوردستان خۆیی ربه سه
 لـه ت نعه سـه و زانسـت زرانـدنی دامه شۆرشـگی، ی شـوه بـه منـدال ڕاھنـانی ،  ری روه نیشـتمانپه فركردنـی ی  یانـه ڕا  رتایی سـه پـۆلی لـه ، بردبـوو ناو كوردستانی كانی  ته شیره عه و  تایفه

 . ماون نه بیرم له ڕاستی به كه تری شتی زۆر...  و  ئعدام و  كوشتن یاسای البردنی ، گا كۆمه ڕاھنانی ڕاستگۆ به ، پاكی داون خۆدا، ربه سه كوردستانی

 ن؟ بکه باسی توانن ده  ماوه دا  یه ندی یوه په و له شتکتان ر گه ئه رزتان به کانم، پرسیاره  به دنم کۆتایی دا  لره من: رسیار پ

 ال مـه“ ماشـی شه دی حمـه ئه  ال مـه ھید شـه ر سـه   لـه باسـكردن نا ده ، وه بته ده كورت پكردنكی ئاماژه   به پرسیار، ی شوه به وتوو كه ھه كی تییه هسای كه ر سه   له باسكردن دیاره :م  وه
 ری بیـروه: بـین بـ ده ر  ھـه. درژه دوورو باسكی بۆخۆی دا  ناوچه له ئاواره ویستی خۆشه.  گرێ ده ھه زیاتر گوترا، ی نده وه ئه  ده ی  كه تییه یه كۆمه باره ر ھه  ب توان ده مرۆڤ “ئاواره

 .  بت شاد ر ھه ڕوحی و   بت پیرۆز ئاواره ھید شه

 خوازم ده ئاوات  به وتنت رکه سه و داین پت  که ی کاته و ئه بۆ سوپاس زۆر
 

 

 تی کوردستان رۆژھه 1967 – 1868کانی  ی ساه وه ھیدانی جوونه شه  سو له               
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   ال ئاواره ھید مه فیدی ھاوری نزیکی شه ق حه ز مامۆستا خالهر ڵ به گه وتووژ له                                 
 

 ی تمانه مه جی و نزیک ھاوڕیی ھا روه ھه و کوردستان دمۆکراتی حیزبی درینی رانی تکۆشه  له ککیه ،)سیروان( فیدی حه ق خاله ال مه کاک رز به ڵ گه  له نگ گیاره ری ماپه وتووژی
  ئاواره ال مه ھید شه

 .بوونیت  ئاماده بۆ م که ده سوپاست تا ره سه سیروان مامۆستا رز به: نگ گیاره ری ماپه

 ناسنی؟ ده مان که له گه  به ئستا  له زیاتر چۆن  ئاواره ال مه دا  یه وه کردنه یاد و  له و بوو کوێ کی خه  ئاواره ال مه م، که پده ست ده  وه به م که پرسیاره

 ول ھـه م بـه.  دژواره ھنـدک یاداشـت دابـوونی ست ده  له ب  به ساڵ یان ده ربوونیتپه پاش  ئاواره ال مه ھید شه ی وه کرده و ئاکار و ژیان ر سه  له ردنک باس :م  هو
 کنم، ھـه خـۆم مشـکی و  مه رده سه و ئه  وه بچمه ناچارم م به ب، نه ش که وهڕوودا قی قاوده ده  نگه ڕه م، بکهباس شتک دا م ده و ئه رۆژگاری  له  بیستوومه یان  دیتوومه خۆم ی وه ئه م ده ده
 ی رهئـاوا ال مـه ک وه رکی تکۆشـه  لـه  وه کردنـه یـاد و  مژوویـه و گرینـگ  رکـه ئه و ئـه گرتنـی سـتوو ئه وه بۆ م که ده سوپاست رمی گه  به  بۆیه ر ھه ، وه بته دا ڕزتم به می وه بتوانم کوو به
 .ھید شه و باتگر خه

 . وزه رسه سه شتی رده سه شاری  به ر سه شماش گوندی کی خه تاوی ھه ی1313 سای بووی دایک له  ئاواره ال مه ھید شه  به ناسراو ندی وه مه ھه مین ئه د ممه محه ال مه کوڕی د حمه ئه ال مه

 الی  له تی الیه مه ی ناسنامه)  ئاواره( د حمه ئه ال مه. یان ق فه نو  چۆته پاشان ، کردووه نووسین و خوندن  به ستی ده باوکی الی تا ره سه ک الیه مه  کوڕه موو ھه ک وه)  ئاواره( د حمه ئه ال مه
 و ئـه. کـات ده ی کـه وه ته نه شخوراوی به و ئازار و ئش  به ست ھه انی ق فه ی حوجره  له ر ھه  ئاواره ال مه ھید شه.  ھناوه ست ده وه شت رده سه" سووری وتی مزگه  له"  لی عه قازی  وره گه زانای

 موو ھـه نـو  لـه گشـتی  بـه و جووتیاران و تکشان حمه زه و ال مه و ق فه نو  له تی یه کۆمه و شکیالتی ته و سیاسی نوی شۆڕشکی پکردنی ست ده بۆ ھاندانی ھۆی  بته ده ی یه وه لکدانه
 و زوم دژی  به بات خه و تکۆشان ڕگای و ر به  گرته ده تی حیزبایه و تی کوردایه ڕگای وێ که خۆی ئاسای ژیانی دوای وه جیاتی  له  ئاواره ال مه. دا مان که له گه کانی ژهتو و چین و قشر
 .بژرێ ده ھه دا خۆی ئاسایی ژیانی ر سه  به  زۆری

 و ئـران کوردستانی دمۆکراتی حیزبی کانی باشه  کادره  ره ھه  له کیک یه  به  ببته تی توانیویه خۆی لھاتوویی  به ب کرد شداری به دا سیاسی کیکالس ھیچ  له ی وه ئه ب  به  ئاواره ال مه
 سـیمای شۆرشـگر و ر تکۆشـه ک وه دا کوردسـتانیش و رانـیئ کانی یه سیاسـی  ڕکخـراوه و  ناوچـه النی گـه نـو  لـه تی توانیویـه خـۆی ی شۆرشـگرانه ی وه کـرده و ئاکـار  بـه کاتدا مان ھه  له

 .بناسن وان ئه  به ی که له گه و خۆی ی قینه ڕاسته

 و لـه رچاو بـه شـکی به ،بـدات ی کـه حیزبه و ل گـه حویلی تـه و ین بگـه پـ  بانـه و شـت رده سه کانی ناوچـه  لـه دسۆز ندامی ئه و کادر زۆر توانی دا م که کی یه ماوه  له  ئاواره ال مه ھید شه
 کی چـه  ئـاواره ال مـه ھید شـه ک وه شـکیش به و گیـران  وه سـاواکه ن الیـه  لـه  رانه تکۆشـه و لـهشـک به  وه داخـه  بـه  کـه بـوون، کان گونـده کانی دسـۆزه و سـت ھه  بـه ق فه و ال مه  ندامانه ئه

 و شـکیالتی ته و سیاسـی باتی خـه ی چوارچـوه  لـه یـان بـوون، ران نـده ھه ی ریوه پـه و  ئـاوارهیـان کـرد، دا ال  به یان تی ردایه مه
ندینچهئستاشرھهوهخۆشیهبهبوون،ھیدشهتیپاشایهملھوڕیڕژیمیدژیبهئرانکوردستانیدمۆکراتیحیزبینیزامی

 تکۆشان و بات خه یدانی مه  له وامی رده به  به روا ھه زبحی ندامی ئه  بوونیه کرد  ئاواره ال مه ھید شه  که ی شۆرشگرانه  و له س که
 . داوه نه ر به باتیان خه ری نگه سه و  تی کوردایه یدانی مه   وه زۆره زموونکی ئه و زۆر نکی مه ته  به  وه یه دسۆزی ری په و به و دان

 ھـز  بـه بـوونی حـای ل زمانی بوو، خۆ ره سه  له و دیھ و نین پکه  به م ده خۆش، ڕوو ڕاستگۆ، سکی که ئاواره ال مه ھید شه
 می خـه. بـوو کـار سـتا وه کـارکی ھنی نـه کاتیشـدا مان ھـه  له و دیسپلین  به و خالق ئه  به بوو، شاعیر و زانا و سوور ھه بوو،
 و ڕوون ک خـه بـ ده ران داگیرکـه دژی نیکا ره ربه به بۆ وابوو پی شتک موو ھه  له ر به  ئاواره ال مه ھید شه. بوو ر به له کی خه
 م ئه ب  به  که بوو  باوره و ئه ر سه  له و ئه و  وه بکرنه کۆ و ڕکبخرن دا وپک ڕک شکیالتکی ته  له و  وه بکرنه ھوشیار و وریا
  .ناھن ست ده وه تن و رکه سه ران، داگیرکه دژی  به  وه جوونه و ت که ره حه کاره  شوه

 و ئه  توانیوه یان نه خۆشی دوای ی وانه ئه  نه و خۆی پش ی وانه ئه  نه کردی دا  مه رده سه و له ئاواره ال مه ھیدشه ی وه ئه ق حه  به
 ال مـه ھید شـه کورتی،  به و کوردی  به. ن بیکه و بنن پک  یه شاراوه و  ھزه  به  یه شکیالتی ته و سیاسی  وه جوونه و  ته که ره حه

 کوو به یاند، گه نه پ ی ئاواره ال مه ھید شه دمۆکرات حیزبی بوو، تی یه کۆمه و خوازی وتن پشکه و دمۆکرات مکی چه  ئاواره
 و  بانه و شت رده سه کانی ناوچه  له ئران ستانیکورد دمۆکراتی حیزبی بۆ ھزی  به شکیالتکی ته و  وه ڕکیخستنه و  وه بووژاندنه دمۆکراتی حیزبی کانی ریزه  که بوو ھید شه ی ئاواره  وه ئه

 .ھنا پک تی نگورایه مه ی ناوچه

 بوو؟ چی  یه کۆمیته و ئه رکی ئه و بوون ک ی دیکه کانی ندامه ئه و کرا ساز چۆن  یه کۆمیته و ئه بوو،  وه ره ساخکه ی کۆمیته ندامانی ئه  له کک یه  ئاواره ال مه ھید شه: رسیار پ

  وه سـته ده  بـه خـۆ و ڕۆی ره سـه و دیکتـاتۆری م رده بـه  له ستک به ر به بوونی و دمۆکرات حیزبی شانی وه ھه  له پشگیری ستی به مه  به دا تاوی ھه ی1342 سای  له  یه کۆمیته و ئه : م وه
 ھیدی شـه و نی ده مـه حوسـن کوسـتانی، عید سـه سـتگار، ڕه ن سـه حه کـاک ڕزان بـه  له بوون بریتی دا تا ره سه  له  یه کۆمیته و ئه  .ھات پک رمن گه کوردستانی  له  دا توفیق د حمه ئه دانی
 ، ئـاواره ال مـه ھیـد شه ب بیرم  له ی وه ئه کرد زیاد  خۆوه  به" ڕاوژکار" ناوی ژیر  له سکی که ند چه دا 1343 سای  له  یه کۆمیته و ئه کردنی ھز  به بۆ ریف، شه قادر کاک مر نه رگیز ھه
 .بوون ماز پشنه سووڵ ره ال مه و فی لسه فه کری بووبه ئه ال مه

 و ودارـژرا ئامـانجی  بـه یتوانی نـه  یـه کۆمیته م ئـه ران تکۆشه ر سه  له میرخان سۆ حه فشاری و خت زه و مر نه بارزانی الی  له توفیق د حمه ئه زمانی دوو و تی نزیکایه ھۆی  به  وه داخه  به
 ی رنامه به  به  که چوو نه پ زۆری  بۆیه ر ھه دیت، ده نه دا خۆیان ندی وه رژه به  له یان کۆمیته و ئه وان ئه و دمۆکرات حیزبی  له بوو باشتر پی تۆفیقی د حمه ئه بارزانی بگات، خۆی کی ره سه

 ."دا  نگه زه و بر زه  له پ  مه رده سه و له بوو دمۆکرات رانی تکۆشه ئومدی و ھیوا جگای  یه کۆمیته و ئه  دیاره. " ناوچوو  له  یه کۆمیته و ئه وان ئه داڕژراوی

  له س که دوو ڵ گه  له  ئازایانه و  بورانه زۆر و ھشت ج  به رمنی گه کوردستانی ناچاری  بهدا میرخان سۆ حه فشاری و خت زه ژر  له تی تایبه  به و ئاوا بارودۆخکی  له  ئاواره ھید شه
 .شران ی النه ی بانه و شۆرشگران کۆی مه شتی رده سه ی ناوچه  وه رانه گه کوستانی عید سه کاک و ریف شه قادر ھید شه دمۆکرات رانی تکۆشه و ھاوبیر
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 ک خه ین کۆمه ھی سازمانده و ڕکخستن کاری  به کرد ستی ده شت رده سه و  بانه ی ناوچه بۆ ی وه یشتنه گه  به  بۆیه ر ھه کردن، کار بۆ بوو ھه خۆی  به ت تایبه شوازکی  ئاواره ال مه ھید شه
 کـانی توژه و چـین بـ ده و  یـه ھه و پتـه شکیالتکی ته  به پویستی ڕابگرت، زیندوو و چاالک دمۆکرات حیزبی ی  وه ئه بۆ  که، وابوو بۆچوونی  ئاواره ھید شه ، ناوچانه و ئه دانیشتوانی و

 و بات خـه کانی شـوه ش دوایـه و بکـرێ ئـاکتیو و چـاالک  شـکیالته ته و ئـه زرا دامـه شـکیالت ته  کـه  وه ئه واید و بخات ڕک واوی ته  به خۆی تکۆشانی و کار شونی ت تایبه  به و گا کۆمه
 . رێ به پش و ره به ل گه وتنی رکه سه بۆ قۆناغ  به قۆناغ کانی ره ربه به

 .داڕشت بۆ پیالنیان را کوستان  له و رمن گه  له و پاندن سه ردا سه  به کداریان چه ڕی شه ران نۆکه و دوژمنان ھات، نه دی وه بوو خواستی  که ی ئاواته و ئه  وه داخه  به م به

  بـه و  هسـاتان کاره و ئـه موو ھـه و توانـا  بـه و ئـازا ی رگه پسـمه و کـادر یـان ده کرانـی ھید شه و ران تکۆشه راونانی و  وه ره ساخکه ی کۆمیته ی وه شانه وه ھه و لکترازان خۆم بۆچوونی  به 
 ...بارزانی  به تۆفیق د حمه ئه سکرتر ناو  به ی وه ستنه خۆبه و وی ڕه ک ته ی کارنامه ر سه  خرنه ده تاوی ھه ی47 و 46 کانی ساه ی که رینه به و پان  وه جوونه ھنانی س ره ھه ت تایبه

 دا  یـه ندی یوه په و لـه و ی ئـاواره ال مـه گیرانـی ئاگاداری ند چه تا نابت جه ، کراوه نه ل باسی وردی  به ئستاش ات  ئاواره ال مه کردنی ھید شه و گیران و داوخستن  له تی چۆنیه: رسیار پ
 دوی؟ ده بۆ چۆنمان

 :تاوی ھه ی47 و 46 ی وه ونهجو شکاندنی تک ت تایبه  به و دمۆکرات رانی تکۆشه دژی کانی ره ربه به بۆ بوو داڕشت پیالنی س دوژمن خۆم ی وه لکدانه  به :م  وه

 . ڕ شه یدانی مه و ره به کورد لی گه کشانی.  1

 . وتووژ ناوی ژر  له ران ڕبه فریودانی.  2

 . بخات داو  له مان که له گه و حیزب رانی تکۆشه ماددی، ئیمکاناتی موو ھه  به کانی خۆره چکاو و ر نۆکه و ساواک ڕگای  له.  3

 و کـرد ده کـاری  ئـاواره ال مـه خسـتنی داو  لـه بۆ بوو زۆر کی یه ماوه ش کاره م ئه بۆ بوو، وتوو رکه سه تیدا و گرت ر وه م سھه خای  له کی که  ئاواره ال مه ھید شه خستنی ودا  له بۆ دوژمن
 لسی  کاسه و خۆر چپاو دوو ھۆی  به دوژمن ی که پیالنه نجام رئه سه ن، بکه چاوترسن پ لی گه خۆیان ولی قه  به ی وه ئه بۆ بگرن زیندوویی  به  ئاواره ال مه ھید شه  که دا ده ی وه ئه وی ھه
 ی رگه پشمه ھاوڕی دوو ڵ گه  له زیندوویی  به  ئاواره ال مه ھید شه و گرت ری سه  دیوان گوندی کی خه کر سه ن سه حه و ریاجی به ئاغای برایم حاجی کانی ناوه  به تاغووتی رگای ده ر به
 .گیران و دوژمن داوی  وتنه که

" دی حمـه ئه د ممـه محه"   چـه که ال مـه و چاوشـین تمـان وه دى مـه حه حمانى ره ناوی  به کان رگه پشمه  له س که 2 ڵ گه  له  ئاواره ال مه ھید شه تاویی ھه ی1347 سای ڕی مه بانه ی6 وی شه  له
 .دیوان گوندی  چته ده بوون،) شت رده سه ى اوچهن  دیوان( گوندى کى خه ردووکیان ھه

 س که ند چه نوان  له  که زاری و وی زه کی یه کشه  وێ له ب ده گۆیا. دیوان گوندی  چته ده کان گیروگرفته ھشتنی نه بۆ تی تایبه کارکی کردنی ج به ج ست به مه  به  ئاواره ال مه ھید شه
 .دیوان گوندی ی دیکه کانی ماه بنه نوان  کاته نه  نه شه ته  که کیشه چیدی و بکات ل حه بووه دا  که گونده دانیشتوانی  له

  لـه  رنامـه به م کـه کی یهپشـوو دوای. خۆیـان مای  وه باته ده  که رگه پشمه 2 و  ئاواره ال مه ھید شه و پشوازیان  چته ده کر سه ن سه حه دانی ئاوه کوخای دیوان، گوندی  نه گه ده  وه ئه دوای
 .ن به ده خۆیان ھۆش  له  وه داخه  به و ن که ده خواردن  له بۆ یان بھوشی رمانی ده وێ له و گرێ ده ر سه دوژمن ی ره نۆکه و ئه مای  له دوژمن ی که دارژراوه دا پش

 و دیوان مای پش  ینه گه ده خۆ عامری بنی ستی ده ر به کانی ژاندارمه و خۆفرۆش جاشکی ند چه ڵ گه  له ش تهر ئه کانی رمانده فه  له س که دوو عامری بنی و حموودیان مه  وه شه و ئه ر ھه
 .گرن ده دیل  به ھۆشی ب  به  ره تکۆشه 3 و ئه ک یه وه کرده دژ ھیچ ب  به و دیوان گوندی ناو  چنه ده  دوایه و. ن ده ده ۆس مه خۆ ئاوایی خوار کانی مرگه  له

 ش ودوایه  وه مننه ده وێ له ر ھه  وه بته ده ڕۆژ تا و ر ده  بچته ئاوایی  له س که ھیچ  که ناھن و گرن ده ر نگه سه و ئاوایی وری ده  ینه گه ده خۆ کان رگه پشمه  له ک یه سته ده  وه شه  وه ئه ر ھه
 . وه مننه ده  یه شوه م به زۆر کی یه ماوه و ن که ده کان رمه ژانده  له  قه ته را وێ له و گرن ده ئاوایی وری ده کانی یه رزای به

 ر به  له ش ئاواره ال مه ن، که نه  قه ته و بن ج  به ئاوایی وری ده  که  بووه کان رگه پشمه  له داواکاری ی که رۆکه نوه  له شک به  که نووست ده  ئاواره ال مه  به ک یه نامه دوژمن دا یه ماوه و له
 ک یـه ماوه. دن ج  به ئاوایی وری ده ن بکه ھیچ ی وه ئه ب کانیش رگه پشمه و  کردووه کانی رگه پشمه الی ی  وانه ڕه و  نووسیوه وان ئه دی  به ی که نامه  تکچووه ھۆشی  که رمانه ده  به  وه ئه

 جـدیان زینـدانی بـۆ  وه مانـه ڕۆژ 3 دوای و شـت رده سه شـاری پادگـانی  باتـه یان ده و گرت ده ھه  دیکه ی که رگه پشمه دوو و  هئاوار ال مه و دیوان ئاوایی نزیک  دته لیکۆپتر ھه دواتر
  لـه شـت رده سه شـاری خـوار  لـه تاویی ھـه ی1347 سای رمانانی خه ی11 یانی به ره به  له و شت رده سه شاری بۆ  وه ھننه یان ده  نجه شکه ئه و ئازار ڕۆژ 131 دوای  وه داخه  به کرن، ده ڕێ به

   .شاد ڕووحیان. دنن ی دیکه ی ھاورکه دوو و  ره تکۆشه و ئه ژیانی  به کۆتایی و کرن ده ئعدام ویی ھله په رژیمی شی ڕه ستی ده  به کان نه رکه سه ناوی  به شونک

 و دا شار حه خۆی  وه داخه  به م به ینم، بگه خۆی ی که تاوانه سزای  به و بگرم کر سه ن سه حه دا وم ھه  تاه  ڕووداوه و ئه دوای من ئه  که  وه گرامه بۆ مر نه رگیز ھه ریفی شه قادر ھید شه
 م ئـه ، کـه  بـۆوه ڕوون بـۆ ئـاوا مان یه له سـه مه و ئـه ن،داچـوو دوا  بـه و  وه لکۆلینـه دوای  که کرد ی وه ئه باسی ریف شه قادر ھید شه دا کانی قسه ی درژه  له ھشت، ج  به ئاوایی ش دوایه
 چـا  لـه بۆیـان  کـه خزانـی سـتی ده  داته ده  که رمانه ده کر سه ن سه حه  بۆیه ر ھه ، بکات خواردوو رمان ده وان ئه  که کراوه دیاری کر سه ن سه حه ش کاره م ئه بۆ و  دارژراوه پشتر زۆر  پیالنه
 و دوژمـن  وه نـه ناکه لـ بیـری دا  سـاته و له ی وه ئه و ن ده ده ست ده  له خۆیان ھۆشی  وه داخه  به  که رگه پشمه س ر ھه  ره به ره به چا ی وه خواردنه دوای ، کردووه ی کاره م ئه ش که ژنه و بکات

 . وه مننه ده کر سه ن سه حه مای  له ترسی مه ب و  بووه ڕژیم  به ر سه کانی سیخوره

 ساک؟ چ و کوێ  له و ناسی چۆن ت ئاوره ال مه ھید شه: ر رسیاپ

 .دا حیزبی کاری و ڕنونی ی چوارچوه  له  وتووه که  ئاواره ال مه  به چاوم جار دوو من ئه  ئمه ی ماه بنه ڵ گه ده تی خزمایه بوونی ورای :م  وه

 وی عـه و والنی مـه دی حمـه ئه پووری، شـخه سـووڵ ڕه شـ، ڕه له قه الی مـه حـاجی ولوودی مـه ڵ گـه ده شـ، ڕه له قه گونـدی  بـه ر هرامب به) مرادی شاخی(  له ش ڕه له قه گوندی  له جار م که یه
 .دا تاویی ھه ی1344 سای ھاوینی  له ش، ڕه له قه پاشای ر مه ئه کوڕی نا دپه ممه محه

 ڵ گـه  لـه و خونـد ده رسـم ده وێ لـه یی، دولکـه د ممـه محه ال مه غانی، ماره ساحی ال مه ی، گوینه سابیری ال مه ڵ گه  له کات و ئه شت، رده سه ئاالنی ی ناوچه بژوی گوندی  له جار م دووھه
 نـدامی ئه خـۆی بـۆ  کـه  رزه بـه و ئه مای  له ر ھه نا، په ت ریعه شه کری بووبه ئه ال مه مای الی بۆ ت تایبه  به و کرد ده خزمانمان ردانی سه زۆرجار و ن ھه زۆرمان خزمی ئاالن  له شدا وه ئه

  ئـاواره مامۆستا کردین، بۆ ی قسه وردی  به کان گه به ره ده و ڕژیم زۆری و زوم ر سه  له حیزب ی شاوه لوه و ج وه به کادری  ئاواره مامۆستا وت، که  ئاواره ال مه ھید شه  به چاوم بوو، حیزب
  بووی، ده فر ل کوردی نی سه ڕه ی وشه دان سه  به ی که باسه کۆتایی تا و  وه کرده ده کانی قسه ری سه کوردی پاراوی و جوان ی وشه  به بوو، رخۆ سه  له و ھدی زۆر دا کردن  قسه کاتی  له
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  لـه ت تایبـه  بـه و زانـی ده گرینگ  به کوردستان دانیشتوانی ی وه کردنه وشیار  له وانی ئه ڕۆی بوو، کان قوتابخانه مامۆستای و کان ق فه و ال مه رکی ئه ر سه  له باس کانی قسه  له شک به
 ب ده ، یه ھه  ئوه  به بوایان کان گونده دانیشتوانی کاتدا مان ھه  له و ن تکه زۆر کان گوندنشینه ڵ گه  له  که  وه ئه حوکمی  به ب ده  که یگووت ده دائیم  به بوو، نزیک زۆر کان ق فه ڵ گه
 . بت واو ته خۆشتان وتانی فه  به ر گه ئه ت نانه ته بپارزن کان گوندنشینه گیانی دا کاتک موو ھه  له ب ده شدا وه ئه ڵ گه  له و بگرن ستۆ ئه وه وان ئه ی وه کردنه ڕوون رکی ئه

 سـاحی ال مـه ن، بکـه کتر یه وکاریھا ب ده گووتی و ھنا مووانی ھه ناوی  وه ڕزه  به دا کۆتایی  له بوو،  ئاواره ال مه ھید شه بلیغی ته ساسی ئه کاری نھنی ی له سه مه  وه شه و ئه ک ریه سه  له
کردین داوای و ناساندین پح ال مه ر گه ئه  که لدان کی یه رده ڕاسپه ساوه ته مانه ئه  به پ  ی به جشتر بوو دیار وا ین، بکه جحی ال مه پنازانم؟ کوێ  له جا بوو، دیت سا  

 سـاک پاش گووتی ناوبراو بوو، نارد ی ئاواره ال مه بۆ الل جه مام  تایپه م ئه نابوو، دا من الی  له نووسینی" تایپ"کی زگایه ده  رهئاوا ال مه  که گووتی کر بووبه ئه ال مه دا 1358 سای  له
 ڕووحـی. (بـوو دا زینـدان  لـه سـاک ند چه ی ماوه گیرا،  وه ساواکه ن الیه  له کر بووبه ئه ال مه  یه له سه مه و ئه دوای زۆر م به...  ڕۆیشت و برد خۆی ڵ گه  له ی که تایپه و ھات  ئاواره ال مه
 ) شاد ش مره نه و ئه

 بوو؟ ھه ران تکۆشه و ک خه ر سه  له کی یه  ری کاریگه و وه نگدانه ڕه چۆن ، ئاواره ال مه ھید شه گیرانی: رسیار پ

 : شه به دوو  وه ئه خۆم بۆچوونی  به منن، ده ج  به دوا  له خۆی بو ت تایبه ری کاریگه گیرێ هد خود ویا ب ده ھید شه ر گه ئه ک یه رکرده سه ، یه ئاسایی شتکی :م  وه

 و بن ده ھیوا ب کش خه و ب ده الواز تی رکردایه سه و ڕنونی ندی ناوه ، وه مننه ده مامۆستا ب دا تکۆشان یدانی مه  له رانی تکۆشه ک یه ماوه بۆ  یک، رکرده سه ر ھه مانی نه  به م، که یه
 .دا"  ئاواره ال مه" گیرانی کاتی  له  نموونه بۆ ب، ده دڕتر و ھارتر و ر سه  چته ده وییاتی عنه مه دوژمن

  کـه بـن دوژمـن  بـه و  وه نـه بکه پـ  یـه کرده ر سـه و ئه بۆشایی و جگا کات زووترین  به  که ن ده ده وڵ ھه و ب ده ھزتر  به  وه ستاندنه ئه  تۆه بوای و ران تکۆشه بزاری و ڕق م، دووھه
 گیرانـی دوای  نموونـه بـۆ  داوه نیشانی مژوو ش یه قسه و ئه لماندنی سه بۆ ، وه نه بکه پ جگای  که ن ھه  دیکه ی ئاواره دان سه و یان ده ب ده ھید شه  ئاواره ال مه ک وه کی یه رکرده سه ر گه ئه
 ھۆمـل ری شـه و قـالوێ ری شـه و رشـیو سه گونـدی کانی ره شـه رچاوترینیان بـه  که چوون  ڕوه به ھاباد مه و شت رده سه کانی ناوچه  له ناوبانگ  به چاالکی و لیات مه عه نندی چه ، ئاواره ال مه

 وی ھله په زامی تی حکوومه سیخوری و جاش و ش رته ئه  له ھاتوو پک کانی ھزه  له س که 500 ر رامبه به  له شت رده سه ئاالنی ی ناوچه ھۆملی  له سی که 25 ی رگه پشمه ک یه سته ده. بوون
 م له رز، عه ر سه  خسته کرگیراوانیان به  له س که 49 الکی که و دا نیشان خۆیان  له فیداییان گیان کاتژمر 16 و کرد ریان شه حموودی مه روان سه و چیچۆ ک وه خۆفرۆشانی ھی رمانده فه  به
  وه داخـه  بـه ش دوایـه و بـوو برینـدار چاوکی ردک به  تاشه پرینچکی  به یو وه گوندی کی خه" لیم سه"  به ناسراو ی ه گۆزه  مه حه وی عه ناوی  به ک یه رگه پشمه نیا ته دا  قورسه  هر شه

 ی وره گه داخی کرا، ھید شه و گیرا  ئاواره ال مه  ڕاسته وابوو  که ل، گه ھیدانی شه ڕیزی ناو چوو شت رده هس شاری ناو  له دا  مانانه قاره ڕکی شه  له 1358 سای ناوبراو دا، ست ده  له چاوی
 کـانی ڕیزه  له یا و  رگه پشمه  بوونه  یه ناوچه و له س که دان سه و یان ده  به ش ئاواره ال مه ھید شه پاش و مردن نه  ئاواره ال مه کانی ئامانجه و شۆڕش م به دانا ک الیه موو ھه دی ر سه  له
 .   پارستووه کوردیان تی رامه که و مان خۆیان خونی  به و برد ده  ڕوه به شۆرشیان کاری دا شکیالتی ته

 ؟ ئاواره ال مه کانی نووسینه و شعر  به ت باره سه: رسیار پ

 دا کوردستان کانی واره لره و دار ژر  له دا ی وه مانه کاتی  له  که کانی شعره ی دیکه شکی به ش دوایه و ببوو، ل گوێ انی ق فه ی حوجره  له م ئاوره کانی شعره  له شک به تا ره سه :م  وه
 کانی شـعره ، وه دنایـه گیان نیوه مرۆڤی ر به وه یانڕووح  ئاواره ال مه کانی شعره م به ، دانییه ست ده ر به  له م ئاواره ال مه شعرکی ھیچ ئستا  وه داخه  به یشتن، گه گومان  به نووسیبوونی

 کی یه رگه پشمه ن الیه  له کانی شعره ی زۆربه ، ئاواره ال مه بوونی ھید شه دوای بوون، ڵ کۆمه کانی وتوژه چین گشت زمانی ر سه وردی و ڕان گه ده وماڵ ماه کات و ئه و ن رانه روه په نیشتمان
 .بوو بژوێ کی خه مینای بدوی عه ناوی  به کات و ئه

  بی؟ چ دا ت وته دوایین  له  خۆشه پت: رسیار پ

 مانـدوو و ران تکۆشـه تکـرای و تاویی ھـه ی47 ، 46 سـانی ھیدانی شـه موو ھـه ھا روه ھـه و ھاوڕیی ی رگه پشمه دوو و  ئاواره ال مه ھید شه گیانی بۆ نرم ده سو دا کۆتایی  له :م  وه
 .وتووبی رکه سه دا کانت کاره  له  که ھیوادارم و م که ده نابت جه سوپاسی و مان که له گه ئستای و کات و ئه ناسانی نه

 . م که ده سوپاست منیش

     ============================================================================== 
 

                                 ک لهوتووھید ئاواره مر شه ت به مامۆستای نه باره زیز سه ال عه ڵ مامۆستا مه گه  ژ   
 

 دنم پک ئران کوردستانی دموکرات حیزب ی مژینه  له ندامی ئه زیز عه ال مه مامۆستا ڵ گه  له وتووژک ، ئاواره ھید شه مر نه مامۆستای پاکی گیانی  له ڕزگرتن بۆ
 . کشم ڕاده بۆ ڕزی به ی ئوه سرنجی  که

  شماشی شاعیری زاھید: کردنی  ئاماده
 . بناسنه رانمان خونه  به خۆت کورتی  به تا ره سه بی، نه ماندوو و باش ت کاته و ئه زیز عه مامۆستا رز به: پرسیار

 ناسـراو  زیزه عه ناوم من م، بکه قسه  ئاواره مامۆستا کامان ته میلله زنی مه ھیدی شه ر سه  له  که یخش به من به تان  شانازیه و ئه  که نگیش گیاره ری ماپه رپرسی به و تۆ بۆ سپاس زۆر :م وه
 ھید شه مامۆستای ناشیاوی شاگردکی و کوردستان دمۆکرات حیزب ندامی ئه م ده  وه شانازیه به  وه 1343 سای  له ر ھه شت، رده سه شاری به ر سه مشکی کونه گوندی کی خه زیز عه ال مه به

 . بووم  ئاواره
  وت؟ پکه چاو جار م که یه بۆ تان ئاواره ال مه ھید شه ساکدا چ  له و کوێ  له  که بی پمان کرێ ده مامۆستا رز به:  پرسیار

 زانیاریم ی ڕاده من کات و ئه دا ڕاستیی  له کردن ده بۆ ی قسه و بوو قیان فه ک یه موعهج مه ڵ گه  له  که دیی کۆن دارمه ناوی  به شت رده سه ی ناوچه گوندیکی  له م ئاواره جار م که یه بۆ :م وه
 یدی بـه و نشـین دڵ  نـده وه ئه دا ڕاسـتیی  لـه مامۆسـتا کانیی باسـه کـرد، ده باسـیی  ئـاواره مامۆسـتا  کـه خۆشبوو پ کجار یه م شتانه  م ئه و بووم دۆست حیزب کوردکی م به بوو، م که زۆر
 . وه خۆیانه ی مامۆستاکه الیان  له کانیان رسه ده  نه بده گوێ ی وه ئه کوو وه ر ھه کرد ده شل کانیی وته بۆ گویان  وه زرۆیه تامه به و وه کۆببونه وریی ده  له جۆرک به قیکان فه  که بوو قکان فه
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 و له ، یه ھه خۆی  به ت هتایب جگای و  ئرانه کوردستانی دمۆکراتی حیزبی باتی خه کانی زرینه  ره الپه  له کک یه تاوی ھه ی47 و 46 کانی ساه ی وه جوونه گیان مامۆستا: پرسیار

  ئاواره ال مه ر سه  له ت تایبه  به و دا  یه ندی یوه په و له کرێ ده بوون، ھید شه  ئاواره ال مه وان له ک یه و حیزب کاتی و ئه ری تکۆشه کی یه رگه پشمه  پۆله  وه داخه  به دا  ره رامبه نابه  باته خه
  ی؟ بده پ مان زانیاری

 پیرانشار، شنۆ، شت، رده سه مھاباد، کانی شاره ک وه کوردستان تی ڕۆژھه ناوندی  له 47و 46 کانی ساه ی وه نهجوال :م وه
 دابـوو، جـوغرافی سـکی رته به کی یـه ناوچه  لـه  قـه حه ر بـه و وا ڕه  باتـه خه و ئه  وه داخه به دابوو، ھه ریی سه  بانه و بۆکان
  وه ڕنـه بگه  کـه بوون ناچار و پش  ھاتبوه بۆ تیان تایبه تکی  زعیه وه کان رگه پشمه ، که  وه ڕته گه ده  وه ئه بۆ شی که ھۆیه
 تکۆشـانی و بات خـه  کـه کردبـوون ناچاریشـی بـوو پا داسـه ریان سـه به ی تیـه تایبه ی تـه زعیه وه و ئـه و ک خـه شی باوه ناو

 م کــه زۆر شـکی به دا 47 ، 46 کانی وه جونـه کـاتیی  لـه ھا وهر ھـه ن، بکــه پـ سـت ده خۆیـان کـداری چه پاشـان و سیاسـی
 کانی ره ربـه به بتـوانین  کـه بوو ھـه  پویسـت نـدازی ئه  بـه نیان مه قه ته و ک چه  نه وانیش ئه  وه داخه به  که بوو ھه  رگه پشمه
 فی ڕه شـه به نی کۆمـه  واتـه ش رگه پشـمه زیھـ کی ره سـه پشـتیوانی  نه و مادیش ی یه شوه و به ئیمکاناتکی  نه و ین پبکه

ــه به ڵ گــه ــی ت تایب ــد و ژار ھــه چین ــتان نشــینانی گون ــاریی کوردس ــان ب ــده وه ئه ژیانی ــاش  ن ــوو، ب ــه ڕژیمــی ب  ری رکوتگه س
 ک وه شـویندا زۆر  لـه ی وه ئـه ھۆیی بـه بـوو  وه ئـه  وه داخـه  بـه ، رگه شـمهپ ھزیـی کانی بنکـه و شـارگه حه ر سـه بـۆ ھینـابوو فشـاریی  وه توانایه موو ھه به زۆر کجار یه دکی حه به تیش پاشایه

 . وانبوو له کک یه  ئاواره ھید شه  که کرد یان که له گه ڕزگاری فیدای گیانیان دمکرات حیزب رانی تکۆشه که زۆرشونی و پیرانشار و  بانه مھاباد، شت، رده سه

  راندا؟ تکۆشه و ک خه نو  له ، ئاواره ال مه کرانی ھید شه و گیران ری کاریگه کاتدا مان ھه  له و ی بکه بۆ باسکمان ی که کرانه ئعدام ی شوه ر سه  له بکرێ ر گه ئه مامۆستا رز به: پرسیار

 ری، بـه وروو ده و شـت رده سه کی خـه ت تایبـه به  وه گرتبوویـه  رگه پیشـمه ھزی ی تازه باتی خه  که ی یه ناوچه و ئه ری رانسه سه  له  تازیه  به بوو  ئاواره مامۆستا گیرانی دا ڕاستی  له :م وه
  لـه سـتی به مه دوژمـن  کـه یسـت، وه ده خـۆش ی ئـاواره مامۆسـتا ژمنـیش دو  پموایـه:  گـوت منی بـه دۆسـتک جارـک  کـه  یـه ڕاده و ئه  یشتبوه گه دا ک خه نی کۆمه ناو  له  ئاواره ویستی خۆشه
 مرۆڤـک  ئـاواره مامۆسـتا بوو، دۆست مرۆڤ دۆستی مرۆڤ مانای واو ته  به مرۆڤکی بوو، حیزبی و کورد ئینسانکی ی وه له  بجگه  ئاواره مامۆستا بوو، ڕژیم کرگیراوانی به یا وخورانچلپا
 زووی ئـاره  ئـاواره مامۆستا ، وه بیشه ره عه و فارس و تورک  به بوو نه ک یه وه ته نه ھیچ دژیی  وارهئا مامۆستا ببن، ریی وه کویره و تی حه ناره تۆشی کان ئینسانه  له کام ھیچ ویست یده نه بوو،
 نــدین چه و یانــهند تمه تایبه و ئــه  ئــاواره بــژین، مــارگرژیی ده ڕو شــه  لــه دوور  وه برایانــه و ئاشــتی  بــه کوردســتانیش رانی داگیرکــه ت نانــه ته کان وه تــه نه موو ھــه دا، بــۆده ویشــی ھه و بــوو

 و نــدامان ئه  وه مویانــه ھه روی ســه له یانناســی، ده  وه نزیکــه  لــه ی وانــه ئه تی تایبــه به بــوو ک خــه نی کۆمــه تکــای میی خــه ســتدانی ده له  بۆیــه کــرا ده دیی بــه تــدا شــی که نــدی تمه تایبه
 ھۆیی به بوو  ئاواره دانی ست ده له لھاتبوو، شوانیان ب ڕی مه ک وه کان رگه پشمه  ئاواره دانی ست ده له دوای زۆر کی یه ماوه بۆ: م ده ی وه ئه  داخه جگای دموکرات، حیزب کانی رگه پشمه

 ی وانـه ئه دا  سـاته کاره و ئـه ر سـه به سـاڵ یـان ده ڕبوونی تپـه دوایی بوو گران کورد لیی گه دی ر سه له  نده وه ئه  ئاواره چوونی ست ده له داخی ست، ڕاوه تشکیالتی کاریی ک یه بۆماوه ی وه ئه
 کـورد بریـا: بـم بـ ده  وه داخـه به ، دیـاره  وه وییانـه ته  بـه و شـی رووڕه مـۆرککی  بۆتـه یان ـه په چه  وه کـرده و ئـه و کـرین ده فرین نـه  وه کـه خه الیـان  لـه ئسـتاش خست داو له یان ئاواره

 وروو ده لـه ی کـه خه و ئـه موو ھـه و ک خـه تکـای  کـه کوردسـتاندا دمـوکراتی حیزب ناو له  دیوه نه ھیدم شه ی ئاواره ک وه رکی تکۆشه من ئه ئستاش تا با، ھه ی ئاواره ک وه زارانی ھه به
 ڕازیبن، لی تی ریه به

  نگندرێ؟ سه ده ھه چۆن  وه نابته جه ن الیه  له  ئاواره ال مه وتی وکه س ھه و زانایی ی ڕاده: پرسیار

  بـه ژیـا ده سـون ی بنکـه له  که دا کورت زۆر کی یه ماوه  له م به بوو، ئاینیی کی الیه مه و خوندبوو رسی ده قییان فه ی حوجره  له  ئاواره مامۆستا:  ئاواره مامۆستا زانیاری ی باره  له :م وه
 ی خته سـه  رجـه مه و ل ھـه و لـه ھید شـه ی ئـاواره ، وه وتـه که حیزبـی رانی ڕبـه پـش وه  وه زانیارییه باری  له  که یاند پگه خۆ وای سیاسی لی گه ت بابه و کتب ی وه خوندنه و کردن  متالعه

 . دا ده نه فیۆ  به خۆی کاتکی ھیچ بوو، ده  نه خاف زانیاری ی ڕاده ری سه بردنه و  ڕۆژنامه و کتب ی وه خوندنه و  موتالعه  له کاتک ھیچ باتدا خه

 چـۆن  وه نابتـه جه ن الیـه  لـه کانی شـعره ھشـتوون، جـ  به خۆی دوای  له شۆرشگری و بی ده ئه شعری ک کۆمه ناوبراو بوو، شۆرشگر و رووناکبیر مرۆڤکی  ئاواره ال مه ھید شه: پرسیار
  نگندرن؟ سه ده ھه

ــاوه و بیــر ی هرچاو ســه قووی ھــه  ئــاواره مامۆســتا کانی شــعره :م وه ــوون، ھید شــه مامۆســتای ڕی ب ــاواره مامۆســتا ب ــان  لــه ناســی ده بــاش کوردســتانی کی خــه نی کۆمــه  ئ ــازارو و ژی  ئ
  لـه کک یـه کـوو وه ر ھـه بخـونن، کانیانـدا کۆرپه گویی بـه کیان یـه الیالیه  جـۆره چ و ن بکـه رده روه په کانیان مناه چۆن کورد ژنانی بی ده  که یزانی ده ت نانه ته زابوو شاره کانییان تیه ینه مه

 .یه) الیه الیه(ئاواره مامۆستا کانی شعره

 :  ده دا الیه شعری  له شک به  له ک وه ر ھه

   دایه ى تاقانه  درنگه بنوو                      الیه الی  رۆه  الیه الى ى ھه

  دلرى و ئازا ى کاوه ى وه ته نه                 شرى  بچوه تۆ کوردى تۆ کورم

  وئازار تى ینه مه  کشاوه زۆریان               وکار س که و خزم باپیرت و باب

 وگۆپایان ست ده ستاوه وه نه ت قه                مایان و نامووس پارزگارى بۆ

 س فه قه وى که ک نه  به کوى بازى          ز به نه و ترس نه  به وان ئه ک وه تۆش

   دایه تۆ ست ده  له رۆژم دوا ھیواى                       الیه الی  رۆه  الیه الى ى ھه

 و ل گه  له  وه تیه پاشایه ری شه به دژیی ڕژیمی الیان  له  له  که ک زۆریه و زوم  به کردن ست ھه و ی که وه ته نه  به ر رانبه به دسۆزی و بی ده ئه زای شاره و ری روه کوردپه و ی وره گه من ڕای به
 بـۆ ن گـه به ترین وره گـه وـی ده کوردسـتانم کـوردم و وان توتنـه ، الیـه الیه کانی شـعره  وه منـه الی بـه بـم  وایـه باشـتر یا وت، که رده ده کانیدا سته به ھه  له تکا کران ده ی که نیشتیمانه

  کی خه واری خونده و زانیاری ی ڕاده  وه داخه به  که  وه کرانه ده بو و نوسران ده وادا مکی رده سه  له ی وه ئه ڕای ره سه  ئاواره ال مه ھید شه مامۆستای کانی شعره م، که بۆچونه لماندنی سه
 ر ھه وه، دیه  ده تدا خۆیانیان کانی ئازاره و رد ده و خۆیان مویان ھه  چونکه ، وه واره خونده نه و وار خونده  به گرت، رده وه ل کی که ک خه موو ھه دابوو، نزم حاستکی  له زۆر کوردستان
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 . کردن ده ریان به  له زوو ر ھه  بیستایه بیان  که وارکی خونده می ده  له چ و مامۆستا خۆی زاری  له چ جا بوون ل گوێ  به نیا ته کانیش واره خونده نه ی زۆربه  بۆیه

  ن؟ بکه باسی توانن ده  ماوه دا  یه ندی یوه په و له شتکتان ر گه ئه رزتان به کانم، پرسیاره  به دنم کۆتایی دا  لره من: پرسیار

 خۆم من ڕاستی به چون م بکه ھید شه ی ئاواره زیندوو م رده ھه مامۆستای باسی  که کرد من نسیب به تان شانازیه و ئه و خساند ڕه بۆمن تان له ھه  وه ئه  که م که ده ڕز به ی ئوه سوپاسی :م وه
 شـمان ره ڕبه و ئـه  وه داخـه به م بـه بـوو، ده کورد لی گه رانی ڕبه  وره گه  له کک یه بگومان مابا  ئاواره ئستا ر گه ئه م بکه  قسه  ئاواره ھید شه تی سایه که ر هس له  که نازانم  وه ئه شیاوی به
 .  وه بنه ده ندیشی فکه ره شه قاسملوو  نه  ئاواره  نه  وه بته ده قازی وا پشه  نه  که جارکی کورد تی میلله  که بم  وه ئه توانم ده ک ریه سه  له چوو، کیس له

 تکـرای و ڕزیشـتان به و کوردسـتان و کـورد ھیدانی شـه م رجه سـه و ئـاواره ھید شه کانی ئاواته ی ھیوایه و به خوازین، ده ئاوات  به وتنت رکه سه و داین پت  که ی کاته و ئه بۆ سوپاس زۆر
 بت شاد ش ئاواره ھید شه ت تایبه به کانمان ھیده شه ڕوحی و ی هد بته کوردستان لی گه

       =========================================================================== 
 

    ال ئاواره ھید مه ر شه سه  ک له یه کورته                                                              
 

 نژاد خالید حمان ڕه: کردنی  ئاماده.  تاویی ھه ی47 و 46 سانی چاالکی و سوور ھه کادری  فی لسه فه کر بوبه ئه ستا مامۆ ن یهال  له

  لـه گرتبو، ھـه ئایینی خوندنی و تی یه ق  فه  له پ ستی ده ری روه په نیشتمان سۆزی و تی کوردایه ستی ھه بوو نه سیاسی ڕکخراوکی و سازمان ھیچ ندامی ئه ش کاته و ئه تا  ئاواره ال مه
 ) ت ماوه( بۆ یاند گه خۆی دا ی که ریه ماوه جه  رینه ڕاپه و عراق کوردستانی شۆرشی ری کاریگه ژر

  ی؟ ئاواره ال مه ھید شه شانیتکۆ کارو ئاگاداری ک یه ڕاده چ تا نابت جه و بووی ئاشنا  ئاواره ال مه ڵ گه  له چۆن تا ره سه فی لسه فه ستا مامۆ ڕز به: پ

 ی وه له  بجگه دا کاته و له من بوو، ت ماوه ی ناوچه  له" ئاوکورت" گوندی  له  ئمه مای تاوی ھه ی1341 سای  له :م  هو
  به بوم شئرانی کوردستانی دمۆکراتی حیزبی رینی به کی یه کۆمیته رپرسی به بووم،  که گونده ئاینی وژی رس ده و ال مه  که

  بـه  شـتی رده سه قز، سه ، بانه ریوان، مه کانی ناوچه ڕکخستنی و شکیالتی ته باری کارو  نده به مه و ئه) س -ب -م( نوی
 . بوو  ستۆوه ئه

 بـدو عه) رۆ کـوه شـیدخانی ڕه( دی حمـه ئه شـید ڕه کـاک  لـه بـون بریتـی  یـه کۆمیته و ئـه رپرسـی به و چـاو ر بـه نـدامانی ئه
 ... و ندی، علبه نه

 . چوو ده  ڕوه به پارتی سیاسی کتبی مه ڕاوژی و مادی دری چاوه  به) س -ب -م(ندی به مه

 مان کـه گونده نزیکـی  له  که پارتی گای باره بۆ من ردانکی سه و نی دیده  له) 1341(دا ساڵ مان ھه کانی ڕۆژه  له کک یه  له
 . ناسی کترمان یه وتوو پکه چاو م وارهئا ال مه ھید شه جار م که یه بۆ بوو،

 بووین دانیشت ب کته مه ی میوانخانه  له) ھا ته د حمه ئه نوری( یاد  زینده ڵ گه  له من  که: بوو  جۆره م به مان که ناسینه ی شوه
 پـ زنـی وه بـ و نـوێ شـعری ویش ئه و عروزی شعری نگری الیه من  که کرد، ده نوێ شعری و عروزی شعری  له باسمان

 زۆر بـوو، سـارد په ھه خـۆی نا پـه  لـه تیـری 11 نگکی تفـه دانیشـتبوو، المـان و لـه ق فـه  شـوه الوی کـورکی. بـوو چاک
  لـه خۆم رای منیش ن بده م ئیجازه ر گه ئه گوتی و پش  ھاته ناکاو  له ڕاگرتبو، مان که وتووژه بۆ گوی  وه یه زرۆیی تامه به

 کرد عروزی داری کش شعری  له رگری به شیرین و وان ره زمانکی  به  که کوره چی؟ ی ده تۆ بزانم ال مه کاک رمو فه گوتی و ناسی ی ده نوری کاک بو دیار بم، ده ر ده  وه باسه م ئه ی باره
 دوایی  له  که کرد ده تاووتوێ مان که باسه روا ھه  که نجه گه  کوڕه و من سیاسی، بی کته مه بۆ بچت  که کرد بانگ نوریان کاک دا مان که باسه ی رمه گه  له من، کانی بۆچونه پشتیوانی  به بوو و
  ی؟ که ده چ  لره کوی؟ کی خه ؟ چیه ناوت پرسی لم دا

  مـژه  لـه گوتی ناساند، خۆم  که کرد منی نیشانی ناوو پرسیاری ویش ئه. م رگه پشمه  که بینی ده  وه ئه شم که کاره شتم، رده سه الی شماشی گوندی کی خه بووم قی فه  ده حمه ئه ناوم گوتی
 . بوم میوان کانتان قیه فه ی حوجره  له و شه بووی نه ماڵ  له نابت جه کورت ئاو بۆ ھاتم جارکیش بینم بت م ده وده ھه

 مـن ئیتـر بگـری، ر وه بـۆ تم مۆه بچی ب ده جا گوتی بوو، چاک پ زۆری بو دیار ، ئمه مای بۆ بچین  وه هپک  بده ن به دام ت خزمه  له ئستا  وه ئه د حمه ئه ال مه کاک  باشه ی ده گوتم
  ئمـه مـای و ئـاوکورت یگونـد و ره بـه دا رۆژ مان ھـه ی ئواره  له و رگرت وه بۆ تم مۆه رۆژ دوو ی رگه به بوو، سیاسی بی کته مه کانی رگه پشمه ی رمانده فه  که زا ڕه مام لی عه الی بۆ چووم

 . بوو کیلۆمیتر دوو  له متر که مان ڕگاکه ی ماوه وتین، که ڕێ وه

 تی ڕۆژھـه  لـه رمن گه کوردستانی شۆرشی ری کاریگه ی باره  له ئران، کوردستانی دمۆکراتی حیزبی ی مانه ده و ئه زعی وه ی باره  له  ئمه الی  له د حمه ئه ال مه ی وه مانه ڕۆژ دوو ی ماوه  له
 . کرد توێ تاوو مان دیکه باسی زۆر و) س-ب-م( ندی به مه ھنانی پک تی چۆنایه ی باره  له و  ڕۆژانه و ئه وتی وکه س ھه جۆری و تۆفیق د حمه ئه کاک یاد  زینده ی باره  له دا، کوردستان

 خـۆش پ زۆریشم بوو چاک  الوه  به زۆرم من ھاوکارمان،  ببته دا) س -ب -م(ندی به مه  له ئران کوردستانی کراتیدمۆ حیزبی کی یه ھاورێ ک وه  که کرد پشنیاری  ئاواره ال مه ھید شه
 .  م بکه پرس و باس تر ڤانی ھه و دی حمه ئه شیدی ڕه کاک ڵ گه  له بوو ده بوو، نه دانم بیار ی ڕگه نیا ته  به م به بوو

  لـه گرتبو، ھـه ئایینی خوندنی و تی یه ق  فه  له پ ستی ده ری روه په نیشتمان سۆزی و تی کوردایه ستی ھه بوو نه سیاسی ڕکخراوکی و سازمان ھیچ ندامی ئه ش کاته و ئه تا  ئاواره ال مه
ــر ــی ری کاریگــه ژ ــه ڕاپه و عــراق کوردســتانی شۆرش ــد گه خــۆی دا ی کــه ریه ماوه جه  رین ــه و) ت مــاوه( بــۆ یان ــه تی رگایه پشــمه پیــرۆزی رگی ب ــتا. کردبــوو ر بــه  ل   لــه وتو حــه دوو ھش

 . بوو ری سکه عه لی عه ھید شه  که  کاته و ئه باتی خه ھزی ی رمانده فه وی پته پکراوکی ر باوه و ویست خۆشه  بته ده  که ناب ڕ تپه ی که تیه رگایه پشمه
 گای باره  که) عیساوێ( گوندی  نرنه ی ده دار، متمانه و پکراو ڕ باوه کی یه رگه پشمه ک وه عراق، کوردستانی دمۆکراتی پارتی سیاسی بی کته مه ی گه باره  له پارزگاری بۆ ک یه ماوه دوای
 . بوو  گونده و له پارتی سیاسی بی کته مه
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 د هحم ئه ئیبراھیم مر نه مامۆستای ڵ گه  له  که ر ده  چوبوینه نه  که گونده  له ھشتا کرد، تیم ھاوڕیه منیش ب کته مه بۆ  وه ڕته بگه  ئاواره ال مه بوو ده  که م سھه ڕۆژی یانی به بۆ حاڵ ر ھه  به
 . سیاسی بی کته مه بۆ وهچوونه ده وانیش ئه  که بووین رو روبه کانی ره پارزه و پارتی می ده و ئه سکرتری

 کانی منداـه و مـاڵ بوو، ردک دروست بۆ کاتیان خانوکی دا) ئاوکورت( گوندی باخکی نو  له والی به مترک د سه دوو ی نزیکه  ئمه ی که گونده  له ر ھه د حمه ئه ئیبراھیم ستا مامۆ مای
 کــانی ره پارزه وــرای یانیش بــه و  وه ماــه بــۆ  وه ھاتــه ده  وه بــه کته مه  لــه ئــواران ی زۆربــه ســتاش مامۆ بــوون، دا  خــانوه و لــه
 . سیاسی بی کته مه بۆ وه رایه گه ده

 حیزبــی نــو بــۆ ھــاتنی و  ئــاواره ال مــه باســی  وه ڕۆیشــتنه  ڕگــه م ده بــه ، ڕگایــه و ئــه ھــاوڕی  بووینــه ســتا مامۆ ڵ گــه له ئیتــر
 بوو، چاک و ند سه په  وه الیه به زۆر  که ، وه گایه ستا مامۆ بۆ مانم که نده به مه ڵ گه  له ھاوکاری ئران کوردستانی دمۆکراتی

 .  باشه پ زۆرم یشمن و ن بکه  که باسه ندیدار یوه په ڤانی ھه ڵ گه  له ب کته مه  وه یشتینه گه  که  ئسته

 دیق سـه نوری ستا مامۆ یاد  زینده ئیتر ، وه کرده مان که باسه پارتی تی رکردایه سه  له ندک ھه ڵ گه  له  ڕۆژه و ئه ڕۆی نیوه دوای
 بنن کپ) س -ب -م(ندی به مه ڵ گه  له تان وه کۆبونه و ڕاو و پرس و بت دا تۆ ڵ گه  له  ئاواره ال مه با گوتم پی یس شاوه
 .ب کته مه الی  وه ڕته بگه با کرا نه ت قه موافه ریش گه ئه جا

  که یل سیوه ی ناوچه  له) بورێ( گوندی بۆ چووین ڕۆژ دوو دوای ، ئمه مای بۆ  وه ڕاینه گه د حمه ئه ال مه ڵ گه  له  دووباره ئیتر
 . بوو  گونده و له) س -ب -م( ی گاکه باره

 ناسـاندن پـ م ئـاواره ال مـه بـون  ئامـاده  گاکـه باره  له ند به مه ندامانی ئه  له دیق سه بدو عه و دی حمه ئه خانی شید ڕه کاک
 . بوو خۆش پ زۆریان

 شـکیالتی ته رپرسـی به  ببتـه  ئـاواره المه  که بیارماندا دا یه ماوه و له ، وه ماینه ند به مه گای باره  له وا ر ھه ڕۆژ دوو ی نزیکه
ــر شــت رده سه ی ناوچــه ــه ئیت ــه دوا  وه ل ــاواره ال م ــاوی  ئ ــه ت ــه زۆرشــکیالتکی ته و ڕکخســتن  دای ــه و  ئازایان ــه ، بوران   ھنی ن
 . بوو ر ھنه رسوڕ سه  ئازیزه و ئه شکیالتی ته کانی کاریه

 کانی ناوچـه  لـه ئرانـی ردسـتانیکو دمـۆکراتی حیزبـی نزیمی تـه بـاری و کار ، وه مایه  ئمه ڵ گه  له مانگ  یازده  ئاواره ال مه
 . بوو  ستۆوه ئه  به دا شت رده سه

 خۆی جی دا دن  له  که بوو ڕاکش رنج سه ھا وه دا کی خه ڵ گه  له وتووژی و وت وکه س ھه جۆری م به بوو، ناسرا نه بانگ نو  به سیاسی کی تیه سایه که ک وه  ئاواره ال مه دا  مانه ده و له
 . بوو یارانی و دۆستان موو ھه الی ویستی خۆشه و  وه کرده ده

 . بوو زبان شیرن و زان نوکته و دیب ئه کوڕکی بوو، خۆ ر سه له و ھدی و ھور کورکی  ئاواره ال مه

 موار ھه پ ی ڕگه شادو روحی

 نژاد خالید حمان ڕه: کردنی  ئاماده
 

               ***************************************************************** 
 

 شت رده سفی سه وه                                                             
 

 ال مـه ھید شـه مامۆسـتا مان کـه له هگ شۆرشـگری و کـورد ری تکۆشـه  له باسکی دا  شعره م له ر ھه شت، رده سه سفی وه ر سه  له) ھابادی مه حافز( باغی ده فوور غه مامۆستا شعری  له شک به
 .رز به رانی خونه ستی ده ر به  مه بیخه دا  ئاواره ال مه ھید شه یادی  له و  وه مهبکه جیا  که شعره  له  دره ند چه م ئه  که بوو باش پم منیش  که  کردووه  ئاواره

 

 

                      
 

 مال غفوور دەباغی                                  

 
 شـــت رده سه شـــیرن تـــاقمی الوانـــی  ل پـــاکتر لـــه گـــه                    ســـتن تـــا بـــی ژیـــرن ھه  و پیـــاوی رونـــاکبیرن بـــه ژن

ــــه ھــــه ــــرن  موو چــــاالک و جــــوامرن، ب ــــان ف ــــه نه                   ڕاوی دوژمن ــــ سه ی ترســــن تۆرم ــــوڕ و کیژان ــــت رده شــــرن، ک  ش

ــه گــه ــون گ ــه و رم ل خ ــاکن، غ ــاکن دڵ پ ــه               نیمی زۆڵ و ناپ ــه  ل ــدکارانی ش ــی خون ــاکن، تیپ ــ تــرس و ب ــت رده سه ر ب  ش

 شـــت رده نجانی سه ی گـــه برن، کۆمـــه ک ھـــوژه ت وهتاقـــه  بـــه              برن کـــاتی ھرشـــا بـــه  برن، لـــه و ســـه  له وســـه حـــیلم و حه  بـــه

 

نی

ـی

نی
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 شت رده سه کانی یه معی مامۆستا و قوتابیای سو بۆ جه                     وارانی درشت و ورد خونده کان و سو بۆ فرگه

 شت رده ست و فیداکارانی سه ر ده سه  گیان له سو بۆ                 رگه هبۆ دوژمن نیدای م  که  رگه، سو بۆ ھزی پشمه

 شت رده باتگرانی سه سو بۆ شۆڕشی کورد و خه                     ری خاکن پارزه ر ده نج و الوی کۆنه سو بۆ گه

 شت رده سه م قوربانی که یه  ل بۆته، ڕی ڕزگاری گه  له                     و شاره رزی ئه ھیدی به شه  ئاواره، سو بۆ گیانی

 شت رده دیوانی سه  ل، له دوژمنانی گه ست درا ده                  گیرا  مه رده و سه ک ب ئابرووی ئه یه ن عیده الیه  له

 شت رده ناو زیندانی سه  نجی دی، له ل عازاب و ڕه گه               و ئازار به جره زه زنجیر و خرا ژر  وته ست و پی که ده

 شت رده گۆڕستانی سه  له  لی کورده، تگای گه زیاره                   ھیدیان کرد و ئستا گۆڕی پیرۆزی نجاما شه ئه  له

 شت رده سهدارستانی   ژ، یا له شت و چیا و که پده  له                ل و ھۆزی خت کرد بۆ گه س گیانی به ر که سو بۆ ھه
 

 ران خونــه ســتی ر ده بــه  مــه بوو بخه ھـه  وه رگه و پشــمه  ال ئــاواره خــۆراگری مــه  نــدی بـه یوه په ی شــه و به ئــه  بــوو کـه  وه ســتم ئــه به نیا مه و منـیش تــه  کجار دوور و درــژه یــه  شــعره م ئـه

 رمی کهسووڵ  ره  مه حه –نگ  ری گیاره ماپه(  تاویی ی ھه1364ی  لوه خاکه ی28

    ============================================== 

 ال ئاواره  ھید مه ستک بۆ شه به ھه                                                     

 )ھدی( حیسامی خالید  :نووسینی                                                                                                             

  بـه  ناوچـه کی خه ، سته به ھه م ئه ی وه بوونه بو دوای بوو، ربری ده دا ستک به ھه  له خۆی ستی ھه ئاواره ال مه گیرانی ر سه  له خۆی کاتی) ھدی( حیسامی خالید کاک ھژا شاعیری
 . بری ده ر ده وی ھله په زگای وده دام  له خۆیان تی فره نه  یه شوه م به و وه خونده ده کتر یه بۆ یان که سته به ھه نگ ده

 

 مۆر و ئاڵ و یی مه په گرت یان رده زه                خۆر ی رده زه  وه ئه ئیتر کشا ھه

 1"دیوان" بۆ  ربه سه  وه لره             کان ن به  وه مه که تووند پ  له با

  ودایه ھه ی ده  باریکه  ھنده            ودایه مه م که ل گه ش وه ڵ گه ده ڕێ

 ژمرم ده قاو شه  لره ڕۆم ده  که                2تاورم ک وه  که چاالکی  به من

 گرم ده ڕا ست ھه بێ وستم ڕاده             برم ڕاده خێ و وت شکه ئه ر ھه  له

  "ئاواره" بۆ  یه ھه ترسی مه ڕی                   دیاره  وا م به  جوانه نی دیمه

  که ه ته و ف  به و زۆر ھۆن ده به                که ه که و داو  به گوندێ بی تا

  یه دنه ریکی خه  یه ل ری ھانده               یه بنه مایان و تۆڕن یان وشه حه

 خونن  به م ده و پیسن دل و س ده              خونن ده 3و که کوو وه کوردی  زڕه

 وێ که شنی چه ویش ئه خۆیی ن که ده بانگ            وێ شه  نه ڕۆژێ  نه سات ون ناسره

 دۆڕاندن ف ڕه شه رجی مه ج  دته               دوژمن داوی  نه یخه ده و ن یبه ده

 وان ینچیر  تره کی ب نه کورد                نچیروان  بنه ده ک یه بۆ  کورده

 کرن ده دا پ ری تکۆشه الوی               خرن ده ھه ئیتر  سداره و ت په

 4"کان نه رکه سه"   نه بخه ک یه ڕێ و بن       کان ڕه گه و گوند موو ھه جا ن ده ده جاڕ

  سداره ر سه  له  رزه به  ند چه ری سه                   "ئاواره" ھید شه  که ببینن بن

 مان چه  نه ریان سه و مردن ن ته وه بۆ)    تمان وه حمان ڕه و د حمه ئه  د مه حه( چۆن

 "کوردستان بژی"  نگی ده ڕێ گه ده              دارستان و ی گه  له روا ھه  ھشته

  ماوه ش ئسته وێ له فرۆشتن خۆ                        ئاژاوه بۆ  یه بنکه  نیه گوند

 ردن زه ڕوو کورد لی گه ر رامبه به  له               کوردن رچی گه هئ کوردن ویی ته نه

خۆش دڵ ناب گانه  وه به بکوردستانه  وه ئه کوشتن کوردی                   ب  

  دواوه  به تری وره گه شۆڕشی                       ناوه م له بژێ خون پتر تا

-------------------------------------------------------------------------------- 

 میری کانی ھزه ھۆی  به کرا گیر س ده وێ له  ئاواره ال مه  که شت رده سه ی ناوچه  له گوندکه ناوی: دیوان ـ 1

 ژر و ره سه ن که ئه ی جاه و کو داونی  وه نه ده ئه ری به  وه شاخه ر سه  له  که  یه رده به و ئه: تاور ـ 2

 گیری س ده و بدا گوند وری ده  که کرد ئاگادار تیان حکومه ش وه بنه  له ، وه نته ب پکیان گۆیا  که کرد بانگ یان ئاواره ال مه کردو ناخۆش خۆیان نوانی درۆ  به دیوان گوندی کی خه ـ 3
 شت رده سه ی ناوچه  له" کان نه رکه سه"  ناوی  به شونک  له دران  سداره  له یتر ڤای ھه دوو ل گه ده و ت مه حکه س ده  دایانه و گرتیان  جۆره م به بکا،

 .کردن مئعدا  شونه و له  دیکه ی که رگه پشمه دوو ڵ گه  له یان ئاواره ال مه ھید شه ئران، وی ھله په ڕژیمی خۆی کاتی و  وتووه که ھه شت رده سه شاری ر به  له  شونه م ئه کان، نه رکه سه ـ 4
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"   چـه که ال مـه سـیان ئه نـاوی و بوون دیوان گوندی کی خه کیاندوو ر ھه کران ئعدام  ئاواره ال مه ھید شه ڵ گه  له  که بوون  یه رگه پشمه دوو و ئه ،)تمان وه حمان ڕه و د حمه ئه  مه حه* (
 .بوو چاوشین تمانی وه دی مه حه حمانی ره و" دی حمه ئه د ممه محه

 

 بۆ مامۆستای   شھید مال ئاوارەی نمر                                                 

  

خشانيك پارچپ ی بڕۆژی مای ی 10 بۆن دارەس ل ھید دانیال شمرەكانی ھاوڕێ و ئاوارە من  . 

  شاعیری زاھید:  نوسینی

***** 

   وتووژیـان ناوئـاخنی بـو   پیرەپیـاو   تاقمـك   كـۆڕی دێ، كـۆنی بڕۆچـكی ،بر بـو ئاسـمان ل جـوان ،خـۆریكی بـۆران كـوەو ڕۆژ چنـدین ،دوای بـوو زسـتان ڕاستی ب زستان
 باسـیان بسـتانی بـوی برخۆدانبـوو،بروو ڕاپڕینـوو و الوان نبزانی میـرانو گرتنـی ھوسـت و دوژمنـان ودڕنـدەی ببزەی   ژیانو لدەست سكا   شووپ جاری سدان ھروەك
 .  ھكشانبوو ئاخ دوە ل جاوانوو فرمسكی ڕژنی

 :  دەیانگوت پرۆشی پ دەنگكی ب.  باسكانیان گڵ ل ھاوكات

  شھیدان بۆ مخابنسد -

  لدار نبوو باكیشیان ھر -

 . ئاوارەگیان كرد حیفت پك -

 گـژاوە لم گمیوانـی باشـترین تـۆ:  ،گـوتم بـاپیرم بر بـردە ،ھانام نزانی شپۆلی دەست ل دەربازبوون ناوی،بۆ كوتبووم پرسیاروو دەریای ببوە بۆم بوو دمك ئاوارە.!  ئاوارە
 . ئازارە ل بۆی گشت دی ؟ ئاوارە كی بژە ەتوانی،پمد گر دە نجاتم

 : باپیرم داموە جوابی

 لو   تـایبت ،ب ھمـووەت لسـرتاپای بـداد دەسـتی كردبـوو ،درـژی جالد شـای   ك كاتكـا ،ل غمبـارە بۆی كوردە ھرچی ؟ ئاوارە كی بزان ژیرم، ڕۆی ئی   گوگرە
می كوردستاندەكرد زو ب ھانگ ببون بای ،وا بدەرەب و، پشتیوانی بگ   وەك ئرمانیان سخ ش لیان دەكردین بن ماتـاھـار، پـایزو ، زسـتان ، ھـاوین.  دەبـردین بب 

 قمان بتوانن ھتا ، دەوییست ئازادیمان چونك ت،ھویس دەیان زامان جندرمان،ئو بۆ ئوانیش حیبادەت،ئیی بۆ ھژاران ئیی بدوان، دەكرد مزگوتكیان بگار، دەكشاین ڕایان
   خرۆشـا كـاوە سـدان چـاتر،ب شا،لجارەگۆریینی لگڵ ھاودەستكانی زەمانبون زوحاكی بچاوان، بین:  گوت ھرچیان ئوان بكۆیلی ببین پكن،ڕاست ل زیندانكانمان كن

 بخـون چك،كۆشـكی چكـوچی شـعرو كـورەی ب ڕابو، زوم دژی شر وەك بوو، پا وەرزردا دی ل و پشنگ خبات ڕگیل كارامبوو، خوندواروو بوو، ئاوارە لوان یكك
 . تنگ كرد مژان

 ئازادی مامزی ڕاوی بۆ بی یارانین جرگی ڕاپڕی، لشا ھت،شران شوەزەنگ چنگی ل وەت ھموو ھیوای خۆری بخۆر، بوو كورد بۆ ئاوارە زۆر، نام بۆت بگ تم بكم
 بپوی شۆڕش ڕگی تا لكوی ڕو لشاران شان،پشت كردە شڕەفی چكی سامان پارەو پووو جی ب چیایی تیژی ھۆی ب بوو ئاوایی ل ھنا وازی مرادی ب ڕی ڕبواری   ،بوە

 كوردسـتان بـۆ بمـرادی سـاڵ سـدان دوای ئـازادی نوی بوخن،نورۆزكی زیندانركان برزی شورەی ستنب ئینسان دژی ،لشوانی چپۆككمان ژر گل گلكمان مافی تاكوو
 .  ببن وەدی

.  كن كـز رەیو تۆزقـایك دەركن دڵ ل منزگی بو گیشتن ھیوای كن بربستی توانی نیان ئامان ب سامناكو بی ھزارران ب ، تۆفان زریان مبست، بو بۆگیشتن
 .  گرت سری گۆڤندیی بۆی:  دەگوت ئاوا ورد،گۆرانیشی درشتوو یك دەست چون گرت ڕەشبكی سرچۆپی ئاوای ل چۆلو ل شایی كردبوە خباتی

 

 ) ١(    شوێ    ڕۆژو نادەم ھدا          دەوێ كوردستتانم كوردم

  وێدەك دەست ھلم تاكو        ناسرەوێ دڵ بسرەوم م خۆ

  خوێ خۆراكوو ببن لم        كوێ سرك گشتی دننیا

  دەوێ كوردستانم كوردم                 

  نانوێ قت برزم ھیوای                 

  ناوەستی خباتم ئسپی        سربستی قۆناغی تاكوو

  ھستی سرمایی نامھوێ         ژردەستی ل تادەرنچم

  دەوێ كوردستانم كوردم       ژردەستی ژینی نك مرگ

  نانوێ قت برزم ھیوای               

  ڕزگاری سربخۆیو بۆ           خودموختاری ئازادیو بۆ

  فیداكاری دەكم بگیان          بختییای برزیو بسر

  دوێ كوردستانم كوردم            زۆرداری كلكی تادەبم

  نانوێ قت رزمب ھیوای             
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  دەروخنم سختی قی            دەقرتنم زۆردار كلكی

  یتۆپنمدە سگ د وەك           دەردنم بناخی بردی

  دەوێ كوردستانم كوردم           ڕەتنم دەی كنشتۆپا

  نانوێ قت برزم ھیوای             

  تواف پدەكم جیھانی        قاف كوی تا ڕەتنم دەی

بو بتزاف و الف گاگ       رتم شكخیالف وعدە ن  

  دەوێ كوردستانم كوردم          ماف بستنم یا بمرم یا

  نانوێ قت برزم ھیوای              

  كراو بش نیشتیمانی بۆ          خوراو مافی دەستنموە

  سرباو الوی ھزاران        سوتاو زگ دایكی ھزاران

  دەوێ كوردستانم كوردم        بئاو گوڵ وەك دەژینموە

  نانوێ قت برزم ھوای               

  دەكومكار ھۆ وەكوو         كاربد نسی ناھم من

م ئاسمان بچتر     قووتار نایكژخوار بۆی زەوی لدەچم  

  دەوێ كوردستانم كوردم        جوقوار یك ناھم لی

  نانوێ قت برزم ھیوای              

  دلم بج پ وەتی             ناھم ل جوقواری

  چم مڕو ، بزنو سودی         دەكم خۆم بۆ خۆم خاكی

  دەوێ كوردستانم كوردم         بفوفم نایدەم دی چی

  نانوێ قت برزم ھیوای               

  دەم فیت فیت ببووكۆو       نوتكم خزنو تاكی

  وتكم و گنجی لسر       بخم دڵ من شادو خك

  دەوێ كوردستانم كوردم           ئاوارەكم خۆشم خاكی

   نانوێ قت برزم ھیوای               

 

ب ،ڕۆ 

وەكانی زانیان كاتئینسان دژی ش نوسوو بی پنگ لولكانیان تفكۆشك نگ دەكات پت ستی،جوان نوسراوەو ببھێ بستی دەردەببباتی مخ شارو شای كردۆتئاوای، لل 
 كوردسـتانی ،گشـت یـازوو درەنـگ سـردەگرێ ڕەوای ھلـپڕكی دنیـابون ڕەشـبك دەگـرن پیر گنجوو چك سمفۆنیایی لدەوری لكوستانا، لگرمنو انا،كوردست چیای لدۆوو

 ژیـن ئاسـۆی ل بـونی خـۆری تاوانـا زومـوو كانگـای ل تارانـا، ل درا بیـار دەسـتن، لـ گلیـان مـافی ناكـات لگـدا گاتیـان دەڕوخنـ، قكانیـان زانیـان كات دادەگرێ،
 ئو ،شـونواری ببـنوە ئاوارەكـان تویـابون بخنكیـنن،ب دیـكدا نوی پیالنكی لگژاوی برسی ڕوتوو ملۆن دەیان لمژینی ئاواتی وەكوژنن بیكجاری قین رقوو بگژەۆكی

باتوە، خنبس كی لوا   پیالنڵ گگری لكۆشند،تچ داوا، كرد ئاوارەیان كر ببند چاوی لزارا چوانیان ھدارا، كرد ئو ڕما ئاواتمان پردی بما ئاوارە ڕوژەی لن  . 

 ژیـانی ڕوحـوو بـۆ یـوایھ ئو داوە،لپنـاو داوە،گیانیـان خونیـان ڕاپڕیون شھیدان، وان بئاواتی بۆگیشتن ،بھزاران گوزەراوە ڕۆژەدا ئو بسر زۆر سانكی ھرچند ئستا
 .دانناوە نرخكیان ھیچ ئاسای

 ڕابـردوو ل زۆر مـاوە نمـردوەو ئاوارە ، دنیا وانیی،دنیابن نا وانی، نا;  دەم دنیا گشت باپیرموو ڕووحی ڕوودەكم بواوە ھیواو ل پ پشمرگیك دیی بقد ئمن بم
 .  نوسراوە بنمر ناوی خواز ئازادی كوردكی گشت دی بیرەوەری دەفتری داكووتاوە،ل ڕیشی ڕەگوو پیرۆز ھیوای زەوی سر ل قایمتر،

 .  نمرە ئاوارەی مال شھید مامۆستای برزەكانی ھبست ل دەوێ،یكك كوردستانم كوردم= )1(

 شـوە بھمـان باسـكانیان بنـی سـروو ك ئـاغن گونـدێ گورەی ھرەوەزكـی پشـودانی تیكا ل نوسراوە، باپیرمدا فرمودەكانی بسر ساڵ ٢٠ بونی تپڕ دوای پخشان ئم ـ
 .  دەدوان كی پرۆزە ئاوات وەدیھاتنی ب ھیوا بوپڕی   و برزەوە بورەیكی و الو زۆربیان ئمجارە بالم ئاوارە، شھید ئازایتی داستانی بۆ ترخانكرابوو

  شاعیری زاھید

 سردەشت ناوچی ئاغن گوندی   ھتاوی ی 1379 پایزی

 

 )  مال آواره( مال احمد شلماشی                                                        

 

 )است  کرده زندگی سال 35 ـ شمسی 1347 ـ خورشیدی 1312: (  1)آواره مال(  شلماشی احمد مال

 .گشود جھان  به  دیده سردشت  حومه شلماش روستای در شمسی 1312 سال شلماشی ھموندی امین محمد مال فرزند احمد مال
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 . آموخت شپدر نزد را فارسی متداول کتابھای و  نامه اسماعیل و ناگھان کتابھای و مجید قرآن

 فراوانـی مشـقات متحمـل علـم کسـب  راه در نیـز ایشان. رفت  بیژوه صالح مال نزد) آوایی( روستای  به بیشتر فراگیری برای سپس. داد  ادامه خود روستای در را عربی علوم تحصیالت  آنگاه
 و  شـاه طاغوتی رژیم  علیه آغاز ھمان از اساس ھمین بر. بود  کرده کشف خود در افری و  عالقه نیز شعر و سیاسی و تاریخی  زمینه در دینی مسایل  به پردازش بر  عالوه مرحوم آن. شد

 .برخاست  مبارزه  به  منطقه خوانین

 مبـارازات از بعـد  بالخـره تـا بـود ھلـویپ بدستان چماق تعقیب تحت  ھمیشه ایشان. ندارد زندگی برای مشخصی جای  که میشود  گفته کسی  به  آواره و است ھمین نیز  آواره مال  تسمیه  وجه
 .شد آویز حلق سردشت مردم انظار در و دستگیر  انسانانه غیر اقدام یک طی شمسی 1347 شھریور 9 تاریخ  به بسیار

 افکار  به  توجه با آنجا در و رفت عراق  سلیمانیه شھر  به قاسم عبدالکریم حکومت  علیه عراق کرد مردم شورش درجریان
 .جنگید ستم و ظلم  علیه خود کرد برادران  ھمراه  آواره مال عمیق، و بلند

 در سیاسـی فعالیـت  بـه شـروع ایـران دموکرات حزب کادر نفر چند با و بازگشت ایران کردستان  به شمسی 1343 سال وی
 ادب و شعر  زمینه در  نهمسلحا  مبارزه بر  عالوه او. کرد پھلوی طاغوتی رژیم  علیه سوسنی و  سه کۆه باسک آالن، مناطق

 کشـاورزی کارھـای در آورد، بدست زیادی تجربیات عربی و کردی و فارسی زبان  مطالعه با بود  توانسته زمان آن تا نیز
 سـلیمان چـون انقالبیـونی بـا آنجا در. گردید عراق خاک  آواره باز  آواره مال شمسی 1345 سال. کرد می کمک کشاورزان  به

 آوردن بدست برای  که کرد" روز ارگان" روزنامه چاپ  به اقدام 4معینی  عبدالله و 3 زاده شریف اسماعیل ، 2)فایق( معینی
 را مرکـزی  کمیتـه آالن  منطقـه در  نـامبرده افـراد بـا 1345 شـھریور 22. شـد می چـاپ مطلـب آن در  شاه رژیم  وعلیه آزادی

 .دادند تشکیل

 سیاسـی فعالیت  به شروع تنھایی  به  آوارهو رفتند کردستان مناطق از یکی  به کدام ھر وی دوستان شمسی 1346 سال در
 شمسـی 1347 سـال تابسـتان. کردند تر سنگین را وی مسولیت و. پیوستند وی  به عادی نفر 20 تعداد مدتی از بعد. کرد
  بـه تـا کننـد می دعـوت  آواره مال از اختالف حل جھت سردشت سوسنی  منطقه از" دیوان" روستای خودفروشان از تن چند

 محمــد"  چـه که ال مـه و چاوشـین تمـان وه دی مــه حه حمـان ره(  یـارانش از نفـر دو  ھمـراه  بــه  آواره مـال. بـرود آنـان روسـتای
 را آنـان و  ریختـه  کننـده بیھـوش مـواد وی غـذای در طـاغوت رژیـم محلـی مزدوران  که میرود دیوان روستای  به") احمدی
 .کنند می دستگیر

 چند درگیری از بعد  که کنند می  محاصره را روستا) بودند نفر 25 حدود  که(  آنان. میرسد  آواره مال افراد  بقیه  به خبر
. فرسـتد می" جلـدیان" پادگـان  بـه سپس و سردشت  به ابتدا را دوستانش و  آواره مال سردشت، پادگان  فرمانده و  شاه مزدوران از عامری بنی سروان. شوند می نشینی عقب  به ناچار  ساعته

 رسـائی صـدای بـا خـود عمـر لحظـات آخـرین در وی 5. رسـد می شھادت  به"  چه که مال" و" رحمان مام" اسامی  به نفر دو  ھمراه  به سردشت شھر در شمسی 1347 سال مرداد 9 روز سرانجام
  :گفت

 دیگر تن صدھا و ما کشتن با ملت حرکت چون. آید می بوجود  چه که مال و رحمان مام ، آواره ھزارھا ما کشتن از بعد بدانید لیو. بکشید را دوستانم و من توانید می شما ریزان، خون ای" 
 ."دارد  ادامه ھمچنان ایران ملت شدن آزاد و  شاه رژیم نابودی تا و یابد نمی پایان

 است  مانده یادگار  به شعرھایی وی از. روند می ایشان مزار  به نیاز و راز برای مردم ھم ھنوز سال 35 از بعد و. شدند دفن سردشت شھر" سور گرده"   کوه  دامنه در شھید  سه این سرانجام
 .ھستند حفظ را انھا ایشان ھای دوره ھم از زیاد ای عده  که

 . باشد می 1346 ـ 06 ـ 12 آن سرودن تاریخ ـ بیت 102 در ـ سردشت  منطقه از کاری توتون فریاد ـ" شت رده سه ی ناوچه وانکی تووتنه ھاواری.  "1

 . است  شده سروده بیت  پنجاه در ـ بشناس را آالن و بخوان ـ"  بناسه ئاالن  وه بخونه.  " 2

 . است شمسی 1346 شھریور آن سرودن تاریخ و است  شده  سروده بیت 41 در ـ  بیژوه مزارع ـ" بژوێ کانی مووچه.  "3

 . است  سروده بیت 25 در ـ کوچکش طفل برای دلسوز مادری ی الیه  الیه ـ" ی ساواکه  کۆرپه بۆ دسۆز دایککی ی یهال  الیه.  " 4

 . بیت 52 در شعری ـ خواھم می را کردستانم و کردم" وێ ده کوردستانم و کوردم.  " 5

 . است  شده  سروده بیت 69 در ـ سربازی برای عادی مردم گرفتن" بگیری ش ڕه.  "6

 --------------------------------------------------------------------------------
 دمـوکرات حـزب مرکزی  کمیته فعال اعضای از وی. کرد پشتیبانی کرد  ستمدیده مردم از خود زندگی  لحظه آخرین تا  که بود کرد مبارزان از یکی  آواره مال  به مشھور شلماشی احمد مال. 1

  بـه معتقـد وی. دادنـد تشکیل را مرکزی  کمیته دیگر نفر شش  ھمراه  به) آالن(  منطقه در شمسی 1345 شھریور 22 در. رسانید ثبت  به تاریخ در پھلوی رژیم با را زیادی مبارزات  که بود
  )اول جلد ـ کردستان دموکراتحزب ـ سواک اسناد روایت  به ایران در چپ کتاب. ( بود سوسیالیستی افکار  آشاعه

 دمـوکرات حـزب مرکزی  کمیته فعال اعضای از وی. کرد پشتیبانی کرد  ستمدیده مردم از خود زندگی  لحظه آخرین تا  که بود کرد مبارزان از یکی  آواره مال  به مشھور شلماشی احمد مال. 1
  بـه معتقـد وی. دادنـد تشکیل را مرکزی  کمیته دیگر نفر شش  ھمراه  به) آالن(  منطقه در شمسی 1345 ورشھری 22 در. رسانید ثبت  به تاریخ در پھلوی رژیم با را زیادی مبارزات  که بود

 )اول جلد ـ کردستان دموکراتحزب ـ سواک اسناد روایت  به ایران در چپ کتاب. ( بود سوسیالیستی افکار  آشاعه

 شھادت تاریخ. شدند  سپرده خاک  به مھاباد سلطان بداغ گورستان در ایشان. شد متواری عراق به شمسی 1332 مرداد 28 در مصدق دکتر شکست از بعد فایق  به مشھور معینی سلیمان. 2
  .باشد می شمسی 1340 سال ایشان

 .بود شاھنشاھی رژیم با  مبارزه در فعال راداف از وی. بود تھران  دانشگاه تکنیک پلی  دانشکده دانشجوی وی. رفت عراق  به تھران از شمسی 1343 سال زاده شریف اسماعیل مھندس. 3
 

ار
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 بین درگیری در کردند،  محاصره را  بانه شھر ی" دارنه" روستای غار ولتید نیروھای داد گزارش را حضورشان محل بود  کرده نفوذ آنان جمع در  که" شریف کدخدا"  بنام شخصی سرانجام

. ( شد دفن سنندج  تایله گورستان در و. شدند شھید یارانش از تن 4  بھمراه  زاده شریف اسماعیل کورد پیشمرگھای و دولتی نیروھای
  .)باشد می شمسی 1347 سال ایشان شھادت تاریخ

 ــ شـد انتخـاب مرکزی  کمیته بازرس بعنوان 1346 ـ 03 ـ 26  مورخه در. بود کردستان دموکرات حزب رکزیم  کمیته اعضای از وی. 4
 وزارت تاریخی اسناد بررسی مرکز ـ اول جلد ـ سواک اسناد روایت  به ایران در چپ

 میباشد" ساردێ نیکا خێ"   محله شھر، بیمارستان از تر پائین  چه که مال رحمان، مام ، آواره مال اعدام محل. 5

  267 ، 268 ، 269 ، 270 ھای صفحه از  برگرفته

 

 تاریخی اسناد  آئینه در سردشت کتاب: منبع

  زاده حکیم فریدون: تالیف و گردآوری

 پور حسن شلیر: مطلب تایپ
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 دانی  سداره  مین سارۆژی له ھه 43ی  بۆنه  به  ناملکه                                           
 

  ال ئاواره ھید مه شه                                                   
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 قشی حمان نه ره: کردنی   ئاماده                                                                   
 زاینیی 2011سپتامبری   -ی کوردی  2711رمانانی  خه                                                           

 



 

 


