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   کر  ئازاد به

 

تی  سه ده  ھۆی ی به و گیروگرفتانه کی کوردستان له کان، بۆ ڕزگاربوونی خه گرنگه  ره سه چاره  له  ککه کوردستاندا یه  خۆ له ربه تکی سکۆالر و سه وه زراندنی ده دامه
ی  ناوخۆی کوردستان و ھرش و بۆردومانی دڕندانه له  که تانی ناوچهقورتاندنی وو ند ساڵ خۆھه چه  . تووشی ھاتووه  وه کانی ناسیۆنالیزمی کوردیه میلیشیایی پارته
م  رده ی بهکان وره گه  کۆسپه  کک له یه.  دا که ناوچه له  ک و نائارامیه ندیل، زیاتر قورسکردنی باری ژیانی خه قه و پژاک له  که که په پاساوی بوونی  کان، به سنووریه  کی سڤیلی ناوچه ر خه بۆسه  ئران و تورکیا

  لــه  کـات، بـارزانیش جـار جـاره سـف ده وه  ونی شـاعیرانه خـه  خۆ بـه ربه تی سـه وـه بانی ده ، تاــه تدارانی کوردییـه سـه بی، ده ره ومی عـه تی ئیسـالمی و قـه سـه عراقـی ژـر ده  ی کوردسـتان لـه وه جیابوونـه
ک  ڕاسـتی و واقیعـدا وه کو له ک، به ی گرنگی خه نووسسازی پکشه بۆ پرسکی چاره  نیه  وه ڕاستگۆیی و دسۆزیانه ش له وازانه و بانگه  شه ڕه م ھه تی ئهفاک. کات ده  وه ی جیابوونه شه ڕه ھه  وه کانه یندنه ڕاگه

بـ پشـتگیری و   تی میلیشـیایی سـه گینا ده ئه. ی خۆیان دیاریکردنی ئایینده  له  ی کوردستانهر ماوه ی جه وه ندی عراق و دوورخستنه تی ناوه حکومه  له  وتی زیاتر ستکه ستھنانی ده ده بۆ به  کی فشاره یه پرۆسه
 .ھن کاریان ده کانی خۆی به ندیه وه رژه نیا بۆ به ریکاش ته مه ک نانن و ئه قازانجی خه  نگاوک به ریکا ھه مه ھاوکاری ئه

ئاستی   ر له ق و شی ناکاریگه فیدرایزمکی شه  به   یانه وه ستنه کی کوردستان، خۆبه ران و ئاسایش و ئارام بۆ خه و کامه  دابینکردنی ژیانکی ئاسوده  ی لهتدارانی بۆرژوازی کورد سه الوازی و بتوانایی ده
کانی  نگی ھزه ر ھاوسه سه کان له و گرفته  موو کشه پانی سیاسی عراقدا ھه ملمالنی گۆڕه  له.  نکی کوردستا راگرتن و تانکردنی سامان و موکی خه سه ستبه ت و ده سه ده له  یان وه خاتری مانه عراقدا، بۆ 

رای سیخوڕی ووتانی تری  ره سه. نیتربنوا کانی ئه ته چی سیاسه بت الکانی تر، زیاتر ملکه ئیتر ده  وه کیاندا شکایه الیه نگی ھز به رکات ھاوسه ، ھه گیری خواردووه  و شیعه  بی سونه ره ناسیۆنالزمی کوردی و عه
ر خـاکی کوردسـتان،  سـه  نـه که ربازی ده زنن و ھرشی سه به ڕژمی ئران و تورکیای تۆتالیتۆر سنوور ده  تی ی کوردایه م فیدرایزمه نی ئه مه درژایی ته عراقدا، به  تی ئران و تورکیا له تایبه  به  که ناوچه

ر  ک ھه ، نه یه ت و ئابووریدا ھه دیاریکردنی سیاسه  خشیان له نه  ندانه زوومه ، ئاره ن که  ی خۆیان چاولده سته ک ووتکی ژرده زانن، کوردستان وه وای خۆیان ده مافی ڕه   رمیش به اری ھهناو کاروب  ستخستنه ده
  . کوردستاندا و ئابووریان لهتی سیاسی  سه و ده  ر پگه سه پشبکیانه له  و ووتانه کو ئه به  مه ئه

ک  تیه زایه ناڕه  موو جۆره رکوتکردنی ھه ک و سه کانی خه ماف و ئازادیه  شخوراوی کوردستان و ڕگریکردنیان له ری به ماوه جه  ر به رانه مکاریان به سته  دا، وه وه ره ئاستی ووتانی ده  تدارانی کورد له سه داماوی ده
و موک و   راگرتنی گشت کۆمپانیا و کارگه سه ستبه کدار، ده زار چه ھه 200  بوونی زیاتر له.  یان بووه پیشه  میشه تانبردنی داھات و قۆرخکردنی ئابووری کوردستان ھه ئازادیخوازان و بهو تیرۆر و کوشتنی 

ڕی  شـه  نھا لـه تی، تـه کانی کوردایـه ی حیزبـه کداره چه  م ھزه ئه  بیست ساه. یه ره رکوتگه سه   م فیدرایزمه یرینی ئهفیۆدانی داھاتی گشتی سیمای ناش وت و دزینی باج و به کان و ئاودیوکردنی نه خانه باه
غدای ڕوخاند،  ریکا ڕژمی دیکتاتۆری به مه ئه  دا که 2003سای   له. ن دانیشتوان و سنووری کوردستان بکه  رگری له به  یان توانیوه گینا بۆ ڕۆژکیش نه کارھنراون، ئه رکوتی ئازادیخوازان به ناخۆدا یان بۆ سه

و   تی عراقی ئیسـالمی شـیعه وه ی ده وه زراندنه دامه  ستیانکرد به ریکا ده مه تی ئه فیتی سیاسه  تی به کانی کوردایه کوردستاندا، حیزبه  خۆ له ربه تکی سه وه زراندنی ده ی کوردستان و دامه جیاتی جیابوونه له
 .نو خۆیاندا کان له وته ستکه شکردنی ده ی عراقی و دابه شاوه وه ی سوپای ھه وه ھزکردنه و به  ونهس

ناسیونالیزمی کورد ھیچ کاتک   واته. بن اشکرادهواکانی دانیشتوانی کوردستان زیاتر ئ ره  ر خواسته رانبه وان به دانی ئه ن و گوێ پنه خه رده ی کورد ده تدارانه سه م ده تاوانی ئه  وه گه به  کان به یه ئیتر ڕاسته
خۆیی  ربه نیا ئومدی ڕیفراندۆم بۆ سه ته  بۆیه. کسانیدا بژین ری و یه روه یی و دادپه ئازادی و ئاسوده  کی ناتوانن له کانیدا خه ته ی سیاسه سایه کی کوردستان و له ری خه نونه  ناتوان ببته  وه ئستاشه  به

ستور و یاسای  ی ده سایه توان له کی کوردستان نا مووی گرنگتر خه ھه له. ر کوردستان سه  وه کانی تریش بخرنه جناکۆکه  ناوچه  وه و ڕیه ر له توانرت ھه و ده  کی کوردستانه ی خه قازانجی زۆرینه بهکوردستان 
  بت، واتـه رپاده یدا بـه که ئیسـالمیه  سـتوره کان و ده جناکۆکـه  ی ناوچـه ر کشه سه دا پکدادانی خویناوی له یه ر سات و چرکه ھه  و له ته اهم ح له  رن، چونکه ر به سه ی عراقی ئیسالمیدا ژیان به وتوانه دواکه

 .بت گونجاندن ھه  وه دا پکه  میلیشیایه  رست و ناجگیره په کۆنه  ته وه م ده پاڵ ئه ئاشتی له  ناکرت به

بـت  م ده ، بـه یـه رانه روه رکی دادپه سـه نھا چاره ڕت تـه پـه ی ئسـتا عراقـی پـدا تده م بارودۆخه خۆ له ربه تی سه وه پکھنانی ده  وه ملکراوی کوردستانه و سته  وساوه کی چه ندی خه وه رژه ی به ڕوانگه  له
ست بۆرژوازی ناوخۆ و  ده به  ی ئسته ته سه م ده ک ئه بت، وه ین دروست ده سبه  ی که ته وه و ده ئه  واته. خۆبتربه ئازاد و سه  وه سیهڕووی ئابووری و سیا تا له تکی سکوالر و شارستانی و مۆدرن بت،  وه ده
رکردنی پاپشـتی  وی مسـۆگه کو ھـه بـه. بت تکردنی بـۆرژوازی جیھانیـدا نـه خزمـه له  وسـاوه ری چه ماوه تی جه ن و سیاسه که  نه  وه تکشانه حمه نووسی کرکاران و زه چاره ندی خۆیان یاری به وه رژه بۆ به  وه ره ده

توندوتیژی دۆخی  له  وه خۆیی و جیابوونه ربه بۆ سه  ری ئازادیخوازی کوردستانه ماوه زووی جه ش گرنگتر خواست و ئاره وه له. گشتی داری جیھانی به رمایه ویستی سه  بۆ خۆی، دژ به  کرکاران وئازادیخوازانی جیھانه
خۆدا  ربه تی سه وه پکھنانی ده  له  ی کوردستان بووه وساوه کی چه ی ویستی خه وانه ، پچه ک ناسیۆنالیزمی کورد تۆماری کردووه ب بزانین مژوویه م ده به.  وای خۆیانه ش مافی ڕه وه ئه ئاۆزکاوی عراق، که

 . بووه  وه و جیھانه  که بۆرژوایی ناوچه به   ندبوونی تی و پابه ندی چینایه وه رژه ر به به هش ل وه ، ئه ڕگریشی لکردووه  و بگره

و  ۆرداری بۆرژوا ناسیونالیست لهم و ز سته له  و ڕزگاربوونی کرکارانه  گرنگه  م پرسه بۆ کۆتایی ھنان به  کی مژوویه دا پویستیه م پناوه نگی چینی کرکار و ئازادیخوازانی کوردستان له مئاھه کتی و ھه یه
  له  ی دانیشتوانه شکردنی زۆرینه ببه شکردن و  تانکردن و دابه  ش بۆ کیزیه و یه وه، ئه ناسیۆنالیزم و ئیسالمیه  به  بیه ره کگرتنی بۆرژوازی کوردی و عه یه  م فیدرایزمه تی ئه ڕه بنه  چونکه. دا نویه  ته وه ده

مریکا و  ری ئـه چی و نۆکـه فیۆدانی سـامانی ووت و ملکـه بـۆ بـه  بی و تایفی بۆرژوازیانه زھه ومی و مه ی قه ند پارچه چه  بت عراق بکرته بت، ده  ومی و دینی قه  شکردنی پی  دابه ر به گه.  داھاتی ووت
م  ئـه. گشتی رستی کرکاران به په وه ته یی و زیادبوونی ناکۆکی و نه وازه رته ھۆی په  و بۆته  یه یی کرکاران ھه کپارچه نی بۆ یهفیدرایزمی ناسیونالیزمی زیا  بۆیه. یاندا وه پناوی مانه  که  له ووتانی ناوچه

 .کتر تیکردنی یه ک دوژمنایه نه  کگرتنیدایه یه کرکاران لهھزی   ، چونکه وه ترسیه مه  خاته ی سیاسی کوردستان ده کات و ئایینده کانی کرکاران ب ھزده تیه زایه و ناڕه وه ش جونه توانینه  جۆره

خۆگردانی  هب  وه ته ستراوه تیشدا به سه ده ی له وه ھا مانه روه کانی بکات، ھه ندیه وه رژه وت و به سکه ده تا بتوان پارزگاری له  مدا نیه رده به کی تری له فیدرایزم ئاسۆیه  له ی ناسیونالیزمی کوردی جگه وه بزووتنه
م  دانی ئه درژه تداران له سه سوود و قازانجی ده.  وه خۆ و ئازاد و مۆدرندا جگایان نابته ربه تکی سه وه ده  یی له ماه ومی و بنه تی قه سه ده  ریکا، چونکه مه کانی ئه ته ند و سیاسه ڵ بۆرژوازی ناوه گه له

ی  وه پشه کوردستان زامنی چوونه  خۆ له ربه تی مۆدرنی سکۆالری سه وه م پکھنانی ده به.  وه ست بۆرژوازیه ده به  گایه ی ئابووری و سیاسی کۆمه جیش قۆرخکردنی جومگه، ئامان وه بینته دا خۆی ده فیدرایزمه
ڕی  ویش له تدار، ئه سه ومی ده عراقی ئیسالمی و قه خوازێ له ی کوردستان ده وه ، جیابوونه که سیاسی ناوچه بارودۆخی ئستایی. کوردستاندا  له  تی یه ی چینایه وه ھزیکردنی جونه ی کرکاری و به وه بزووتنه

بتوان ئاسۆی   که  توانایه، کرکاری و کۆمۆنیستی به کی تیه رایه تی و نونه رایه ڕابه  گای کوردستان پویستی بهدا کۆمه م قۆناغه له. دی دته  وه ری کوردستانه ماوه ی ئازادی جه ڕی ئیراده گه نگدان و خستنه ده
 .ستۆ ئه  کسانیخوازی بگرته کی ئازادیخوازی و یه یه وه ڕۆشنی بزووتنه
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  ن سه حه زگارڕ

 
و  ئـه یو سروشـت زمیکـانیو م  فـهیز وه  کـه. بگاتت  فھومانه و مه  له تکان بکات تا بتوان فھومه مک و مه چه ی ناسهپ دات دهو ھه  که  هیوا نسانیئ یت هیقل عه یسروشت نساندا،یئ یبوون یپتر شارستان ڵ گه له
ــه مه ــه نۆو چــ نیچــ  فھومان ــه ن،نرھ کارده ب ــاوپ  ل ــدایچ ین ــهین و چ کارۆو چــ  هی ــ گ ــه ک هی ــانیر ئ ســه  ل و  نس
 .کات روست ده د ی گاکه مهۆک

  له   وه کانه هیمیکاد و ئه کان سوفه لهی فه ر له ، ھه نووسراوه" ت هو ده" ر  سه له بزاران کت ھه  و به  هڕ زاران الپه ھه  به
  گاتــه تــا ده  کــراوه  تــه  ه و ده یفھوم مــه  و ئــه یواو تــه یک هیــ راســهید  ، کــه......ھانــا برانــد بس،ۆفالتون ، ھــ ئــه
بـاش  ، كھاتووهت پ حکومه  له ت  ه و ده:: ندخو ده اسامی شپ ڵسا 20 ککات شمۆخ یک هی نمونه((  .کان بهید ئه
ئاسان بکات،   که باسه یشتنی گهت ی وه ئه ۆب دا که اترهیتیمف ئه  له لداۆپ  له ستاۆزستان بوو، مام یکژۆر  ادمهی  له

 یاســـایش  مـــه ئه ۆکـــات و بــ ده ادیــز وم  شــت کـــه یوژم تـــه  کــه  هیـــئــاو وا ی لووعـــه کــو به ت وه حکومـــه یگــووت
"  یابڕفا"  یچوونۆب یباس  که  وه ندهم خو"قانع ایور وانیر مه" ینینووس نیتر ھا تازه روه ھه وه.)).  هیستدا رده به له
 یر هھـ و گه  لـه ی وه ئـه ۆب  مانه موو ئه ھه  پتر له م به. شپ ڵزار سا ھه  پتر له ت هو ده یفھوم ر مه سه کات له ده

و  یمیکاد ش ئـه مـه ئه ۆدروسـت بـووه، بـ  وه هییـچ  و لـه ی که وه رچا سـه ۆبـ  وه تـهڕی بگـه تـب ده ت،یـ بگـهکان ت شته
  به  2007یسا  له یکبکت  له " James Coetzee  " ب ده ئه ی)بلۆن یت خه( یرگر ب و وه ده ئه یرۆسیفۆپر
دروسـت  یباسـ) ت هـو ده یدان رھه سه( یرد سه رژ  له ی ره الپه م که هی  ، له Diary of a bad year یناو
 .اریر پرس به  داته ده ت هو ده یکات و روخسار ده ت هو ده یبوون

 کان وسوفه لهی فه یمیکاد و ئه یریۆت یپاش باسکردن  له"  James Coetzee  " ، )ت هو ده(  له شتنی گهت ۆب
 یشانی، پ دروست بووه نۆچ ژوودام یرتا سه  و له بگاتت ت هو ده  له دات ده و ھه  وه ته هو ده یچاالک ی سه ماره مو ی شهۆگ  و له ئه  ت، هو ده یو دروستبوون ت هدو یدان رھه سه  ۆب  وه تهڕ گه ده ت هو ر ده سه له
  به: تنووس ده یتسۆک!!. نسانیئ  له  وه نده سه یو ئازاد نسانیئ ی وه وساندنه چه ۆب کازئام  به  کراوه ت هو و ده!! براوه داڕال به ت للهیم یبردن وهڕ و به کخستنر یک هیزگا ک ده وه ت هو ده ی فهیز وه نۆدات چ ده
  گرنگه  که ی وه مرن، ئه ده ای نیژ ده كدات ه چ حه  له یانیتھاو  که  هیین  وه ئه یکیر خه  وه وانه جهپ  به ت ه و ده((تنووس مجا ده ، ئه واوه راست و ته یانیتھاو یژماردن  کات که ده ایند ۆیخ تب کر نرخ ھه
 یم خـه  و لـه شـتواننیدان یررژم سـه یکیر خـه ، هیـروا ھه شیکوردسـتان یمر ھـه  لـه  کـه تیـنیب ده ت،یـ رنج بده سه کم ر که گه ئه.)). مردوون ای اندانیژ  له  یانیتھاو  که یت هیکان لهیو سج لیفا   ت هو ده ۆب

 .تکر ده ررژم تر سه یکسا ای ڵم سا ئه   که  وه کاته ده یوت ب و حکومه  کراوه ررژم ند جار سه ، چه!!!!!یکان هیتھاو یانیژ یت هینۆک چ کاندان، نه ژماره

  کـات بـه ده ت هـو ده یندا رھه سه یت بابه یباس ، هی ھه یناوبانگ به یکمیفل  له  مرد، که 1990 ینسا  و له هیابانی یناوبانگ به یھانیج یکر نهرھ ده  که ، وه تهنھ ده )kurosawa( ی ش نموونه مه ئه ۆب
 یمان زه  له یسامورا. کات ده  ه مامه دات یت هو ده یدان رھه سه یت بابه )kurosawa( کات و ده ت هو ده یدانرھه سه یباس  وشه یمانا  به  که مهیفل یت هیکایح تژب ده یتسۆ، ک ) که هیاڕوت سامو حه( یناو
 انیکردن و باج ده انینتا  بووبوون که زاررس و ب وه)  ته چه( مانۆخ یکورد  به Bandit  کان له نده گو یک خه دا مکهیفل یت هیکایح  له. بوون گا مهۆک یکان کداره چه یبوون یساز شهیپ شو پ ابانی یدالیۆف
 وت حـه). یاڕوت سـامو حـه(انۆیـخ یرباز سـه  بـه ن انکـهین و ب بکـه انیکـدار و چه بگرنکر بـه یوکاسـپکار بـ یسـ وت که حـه  ن کـه ده ده اریـب انۆیخ یپاراستن ۆکان ب گونده یک خه یناچار  ندن، له سه ده ل

 ۆبـ اریشنپ ند.... بوون رزانۆ، ز!!!! ره گهیکار رۆز) و پاراستن یردارۆز( یم ستهیس  که شتنی گهت  وه له یدوتن، ئ رکه سه کان هیاڕسامو  که کجا کات. ون که رده کاندا سه ته ر چه سه به داڕ شه  له  که هیاڕسامو
م  ئه ۆب ژوودام  له دای که ندهڕد  ازه وش  له ت هو ده یدان رھه سه) kurosawa(و  یتسۆجا ک. ؟؟؟؟؟!!!!انۆیخ یفو رکڵبا رژ  نه کان بخه گونده یپاراستن  رهپا کر ب رامبه به  ن که که کان ده نده گو یک خه
 ناغداۆق  به ت هو ده ژووم ییژادر  به م به). )Welfare State((یفھووم مه یئاست  ته شتووهی و گه  ردوهک ی شه و گه  وهڕ پهت اوازدایج یناغۆق  به ت هو ده یفھوم مه ش کهۆم تا ئه  . وه نهنڕ گه ده  هیرچاو سه
 .  بووه  دواوه ۆب کنگاو و ھه  وه شهپ ۆنگاو ب جار دوو ھه کند ، ھه بووه  واوهد ۆب ێنگاو و ھه  وه شهپ ۆب ێنگاو جار ھه رۆ، ز کردوه ی شه و گه  شتووهۆر

 بژاردن پاش ھه ،یانر حکوم سه  نه گه ر تا نه سه  کرده ق ده ناھه  به رۆز انیرشھ اکانیدم  بوو، له شیژن  ، که"کان  موکراتهید الیسۆس"بوو  یدیسو یزبیح نیتر وره گه یکۆر سه" نیسال ناۆم" د،یسو یتو  له
روون  عینادات و واق  وه سته ده  به جیھ شیو ئه ت،ی بکه یریۆت یشت ینھا باس ر ته گه مه ت،کر خس نهشه یباس تکرا، ناتوانر ت اسهیس یباس  که  راسته رۆ، ز)) خس شه یمانا ت اسهیس((یگوت ناھ یواز  که

 . فون له ته لیباۆم یایمپانۆو ک یراردیلیم  به  شتووهی گه یو مندا ڵما ۆم ئه  وه ته هۆڤیس  له یساب قه  له دا،یکورد یت اسهیو س ت هو نا ده په  له  هی کوردستان ھه  له.  وه ناکاته

 نیپیفل یتو یرۆکاتید یکۆ ر سه"  سۆمارک ناندیردیف. " نیژ ده یی لهۆیک یت هحال  له یھانیج ی راسهید ی رهگو  ن و به که ده یتکار خزمه جیخل  له انیکان کچه یرۆژاره و ز ھه رۆز یکتو  که ن،یپیفل یتو  له
و  کایمر ئه ۆب کردیو را یروخاند دایر ماوه جه یکنڕی راپه  له ی که ته للهیردا، م به یما و پشت نه یپ یستیوتر پ یچیھکایمر روخا و ئه ت هیفۆس ککات م بوو، به ھه یھانیج یژیسترات یکنشو نیپیبوو، فل

... انۆڕسـانل یـڤئ ،یگـووچ ، هیـک کارت وه ی مارکـه یوپـ کـو بوو ، بـه نـه شیکوموو پ بوو، ھه ھه یوجووت پ 4000بوو،  ھه یوپ یت هیوایھ یژن ی) داامیئ(برد،  ۆیخ ڵ گه له یالرۆد اردیمل 2
 کـردیواوت، دا نھا کـه مـرد و تـه ی کـه ردهم  کـه ڵسـا 10  پـاش پتـر لـه. وپـ یشینما ۆب ی که قفه تا سه ژدوور و در ی فه و ره  وره گه ۆیھ  له بووکاتوابوو، پ وپ یشانگایو پ  خانه زهۆکو م وه ی که هما

 !!. یژ ده یژن رهیپ  به ۆیخ یتو  و له  وه ته اوهڕ گهستات، ئ حکومه ۆب  وه تهنڕ کان بگه که پاره کردل یت داوا حکومه ،ی که تهو ۆب  وه تهڕ بگه

 رامۆبـووم و دکتـ ایـمان ئـه  لـه::  یگـووت لـداۆپ  لـه انیـکژۆبـوو، ر رل و ھـه یکـ و خه  وه گووته ده ی وانه  وه هیمانسل ۆیزانک  له  کم هیستاۆمام ند،مخو ده) د عھه مه(  له راقع  عس له به یمان زه  له مۆخ من
و  یئازاد یکوردستان  له ستائ یچ ، که!!!!))عس به یمرژ یت سه ده رژ ۆب!!!... شکو ۆجا ب!!!!((تکردن خزمه ۆب  وه امهڕ گه ر کسه هی  ته کراوه یمانسل ۆیزانک ستمیب  بوو، که ھه شمۆخ یکانیواوکردبوو و ژ ته
  له کل له خه تب و ده!!!!!!  ارهیپرس ی گهج  مه ئه یاستڕ به. ئازاد یکوردستان ۆب  وه نهڕ ناگه  که  هی ھه تانو  له  هی ۆانکز یستاۆو مام راۆن دکت خاوه  موو کورده و ھه ئه ،یالبیرل سوپه یداریرما و سه یموکراتید
 .ت؟؟ب ھه دا که مه ستهیس

چ  یچ مـادد یکدر ت غـه حکومـه یک هیـ دارهیـئ ایـ ک هیـزگا ر ھـاتوو ده گـه ئه شـتوون،ی گهت) ت کومهو ح ت هو ده(  یفھووم و مانا له مه  نده وه ئه انۆیخ یزموون ئه  رب، به غه یوتوو شکهپ یتانو ی زووربه  له
  و تـب ینسـانیئ ی هـ ھـه ای تب ییاسای ی ه ر ھه گه و جا )) ت ب حکومه یتر یک هیت  هیرا به وهڕی ر به ھه ای ،ت ب زاره وه ،دادگا ب ،ب ندگاخو ،ب  خانه سته جا خه((کرد ک هییتر ھاو ھه  له یو عنه مه

   ،  ئاسانه ی وه مدانه ؟ وه...هی ھه ی هیاسایو  ت ئه حکومه یچۆب.  وتووه کهل یانیز  وه ته حکومه یک هیزگا ده ۆیھ  به  که ی هییتو ھاو ئه ۆب  وه کاته ده  انهیو ز ئه یبوو ره ت قه وا حکومه ئه. یتکردب کند کارمه
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 کورد ۆش ب نموونه نی، باشتر. دات ست ده ده  له ۆیخ یت هیرع وجود و شه شیت  حکومه!!! تننام  ته هو ت و ده و حکومه به ڕی و باوه  متمانه چیھ یتوا ھاو کرد ، ئه یتھاو  له یدر ت غه حکومه ککات  چونکه
نـارد،  کان ره دهشـانیپۆخ ۆبـ یانڤـ رهیـز  شـوبات کـه 17 یکان شـاندانهیپۆخ یکـات  لـه یپـارت یکۆر سـه یگـرج!!!!. تب ھـه ی کـه ته حکومه  بـه ڕیو و باو چ متمانه دا ته هو حا له ه،ی)یرد ھه سۆئاس( یرووداو
  در له غه  ت به حکومه یت سه ده  له یتو ھاو ت للهیم یزا هڕنا م به ت،نریناب یتو ھاو ت للهیم  له ت هو ده یردکردن ، غه  وه نه که ده پ یریب  که  هی قهینت و مه ئه  وه ئه......).  کراوهل یدر غه یپارت(یگووت

  . هی ھه  وه کردنهرلیب  به یستیوو پ  هیدیج یکشت  مه هئ!!. تنر داده زبیت و ح حکومه

و  ئـه یو سروشـت زمیکـانیو م  فـهیز وه  کـه. بگاتت  فھومانه و مه  له تکان بکات تا بتوان فھومه مک و مه چه ی ناسهپ دات دهو ھه  که  هیوا نسانیئ یت هیقل عه یسروشت نساندا،یئ یبوون یپتر شارستان ڵ گه له
روسـت  د ی گاکـه مهۆو ک نسانیر ئ سه  له ک هی گهین و چ کارۆو چ  هیدایچ یناوپ  له ن،نرھ کارده به نۆو چ نیچ  ھومانهف مه
 .کات ده

، فالتون  ئه  له   وه کانه هیمیکاد و ئه کان سوفه لهی فه ر له ، ھه نووسراوه" ت هو ده" ر  سه له بزاران کت ھه  و به  هڕ زاران الپه ھه  به
 شمۆخ یک هی نمونه((  .کان بهید ئه  گاته تا ده  کراوه  ته  ه و ده یفھوم مه  و ئه یواو ته یک هی راسهید  ، که......ھانا براند بس،ۆھ

  لـه سـتاۆزسـتان بـوو، مام یکـژۆر  ادمـهی  باش له ، كھاتووهت پ حکومه  له ت  ه و ده:: ندخو ده اسامی شپ ڵسا 20 ککات
 یوژم ته  که  هیئاو وا ی لووعه کو به ت وه حکومه یئاسان بکات، گووت  که باسه یشتنی گهت ی وه ئه ۆب دا که اترهیتیمف هئ  له لداۆپ

م "قــانع ایـور وانیر مــه" ینینووسـ نیتر ھا تــازه روه ھـه وه.)).  هیســتدا رده به له یاسـایش  مــه ئه ۆکــات و بـ ده ادیـز وم  شـت کــه
موو  ھـه  پتـر لـه م بـه. شپـ ڵزار سـا ھـه  پتر لـه ت هو ده یفھوم ر مه سه کات له ده"  یابڕفا"  یچوونۆب یباس  که  وه ندهخو
ش  مه ئه ۆدروست بووه، ب  وه هییچ  و له ی که وه رچا سه ۆب  وه تهڕی بگه تب ده ت،ی بگهکان ت شته یر هھ و گه  له ی وه ئه ۆب  مانه ئه
  به  2007یسا  له یکبکت  له " James Coetzee  " ب ده ئه ی)بلۆن یت خه( یرگر ب و وه ده ئه یرۆسیفۆو پر یمیکاد ئه
 .اریر پرس به  داته ده ت هو ده یکات و روخسار ده ت هو ده یدروست بوون یباس) ت هو ده یدان رھه سه( یرد سه رژ  له ی ره الپه م که هی  ، له Diary of a bad year یناو

 ی شـهۆگ  و لـه ئـه  ت، هو ده یو دروستبوون ت هدو یدان رھه سه  ۆب  وه تهڕ گه ده ت هو ر ده سه له کان وسوفه لهی فه یمیکاد و ئه یریۆت یپاش باسکردن  له " James Coetzee  " ، )ت هو ده(  له شتنی گهت ۆب
 داڕـال به ت للـهیم یبردن وهڕـ و بـه کخسـتنر یک هیـزگا ک ده وه ت هـو ده ی فهیز وه نۆدات چ ده یشانی، پ دروست بووه نۆچ ژوودام یرتا سه  و له بگاتت ت هو ده  له دات ده و ھه  وه ته هو ده یچاالک ی سه ماره مو

مجا  ، ئه واوه راست و ته یانیتھاو یژماردن  کات که ده ایند ۆیخ تب کنرخر  ھه  به: تنووس ده یتسۆک!!. نسانیئ  له  وه نده سه یو ئازاد نسانیئ ی وه وساندنه چه ۆب کازئام  به  کراوه ت هو و ده!!  براوه
.)). مـردوون ایـ انـدانیژ  لـه  یانیتھاو  که یت هیکان لهیو سج لیفا   ت هو ده ۆب  گرنگه  که ی وه مرن، ئه ده ای نیژ ده كدات ه چ حه  له یانیتھاو  که  هیین  وه ئه یکیر خه  وه وانه جهپ  به ت ه و ده((تنووس ده
و   کـراوه ررژم ند جار سه ، چه!!!!!یکان هیتھاو یانیژ یت هینۆک چ کاندان، نه ژماره یم خه  و له شتواننیدان یررژم سه یکیر خه ، هیروا ھه شیکوردستان یمر ھه  له  که تینیب ده ت،ی رنج بده سه کم ر که گه ئه

 .تکر ده ررژم تر سه یکسا ای ڵم سا ئه   که  وه کاته ده یوت ب حکومه

  کـات بـه ده ت هـو ده یدان رھه سه یت بابه یباس ، هی ھه یناوبانگ به یکمیفل  له  مرد، که 1990 ینسا  و له هیابانی یناوبانگ به یھانیج یکر نهرھ ده  که ، وه تهنھ ده) kurosawa( ی ش نموونه مه ئه ۆب
 یمان زه  له یسامورا. کات ده  ه مامه دات یت هو ده یدان رھه سه یت بابه) kurosawa(کات و  ده ت هو ده یدان رھه سه یباس  وشه یمانا  به  که مهیفل یت هیکایح تژب ده یتسۆ، ک ) که هیاڕوت سامو حه( یناو
 انیکردن و باج ده انینتا  بووبوون که زاررس و ب وه)  ته چه( مانۆخ یکورد  به Bandit  کان له نده گو یک خه دا مکهیفل یت هیکایح  له. بوون گا مهۆک یکان کداره چه یبوون یساز شهیپ شو پ ابانی یدالیۆف
 وت حـه). یاڕوت سـامو حـه(انۆیـخ یرباز سـه  بـه ن نکـهاین و ب بکـه انیکـدار و چه بگرنکر بـه یکاروکاسـپ بـ یسـ وت که حـه  ن کـه ده ده اریـب انۆیخ یپاراستن ۆکان ب گونده یک خه یناچار  ندن، له سه ده ل

 ۆبـ اریشنپ ند.... بوون رزانۆ، ز!!!! ره گهیکار رۆز) و پاراستن یردارۆز( یم ستهیس  که شتنی گهت  وه له یدوتن، ئ رکه سه کان هیاڕسامو  که کجا کات. ون که رده کاندا سه ته ر چه سه به داڕ شه  له  که هیاڕسامو
م  ئه ۆب ژوودام  له دای که ندهڕد  ازه وش  له ت هو ده یدان رھه سه) kurosawa(و  یتسۆجا ک. ؟؟؟؟؟!!!!انۆیخ یفو رک ڵبا رژ  نه کان بخه گونده یپاراستن  رهپا کر ب رامبه به  ن که که کان ده نده گو یک خه
 ناغداۆق  به ت هو ده ژووم ییژادر  به م به. ))Welfare State((یفھووم مه یئاست  ته شتووهی و گه  ردوهک ی شه و گه  وهڕ پهت اوازدایج یناغۆق  هب ت هو ده یفھوم مه ش کهۆم تا ئه  . وه ننهڕ گه ده  هیرچاو سه
 .  بووه  دواوه ۆب کنگاو و ھه  وه شهپ ۆنگاو ب جار دوو ھه کند ، ھه بووه  دواوه ۆب ێنگاو و ھه  وه شهپ ۆب ێنگاو جار ھه رۆ، ز کردوه ی شه و گه  شتووهۆر

 بژاردن پاش ھه ،یانر حکوم سه  نه گه ر تا نه سه  کرده ق ده ناھه  به رۆز انیرشھ اکانیدم  بوو، له شیژن  ، که"کان  موکراتهید الیسۆس"بوو  یدیسو یزبیح نیتر وره گه یکۆر سه" نیسال ناۆم" د،یسو یتو  له
روون  عینادات و واق  وه سته ده  به جیھ شیو ئه ت،ی بکه یریۆت یشت ینھا باس ر ته گه مه ت،کر خس نه شه یباس تکرا، ناتوانر ت اسهیس یباس  که  راسته رۆ، ز)) خس شه یمانا ت اسهیس((یگوت ناھ یواز  که

 . فون له ته لیباۆم یایمپانۆو ک یراردیلیم  به  شتووهی گه یو مندا ڵما ۆم ئه  وه ته هۆڤیس  له یساب قه  له دا،یکورد یت اسهیو س ت هو نا ده په  له  هی کوردستان ھه  له.  وه ناکاته

 نیپیفل یتو یرۆکاتید یکۆ ر سه " سۆمارک ناندیردیف. " نیژ ده یی لهۆیک یت حاله  له یھانیج ی راسهید ی رهگو  ن و به که ده یتکار خزمه جیخل  له انیکان کچه یرۆژاره و ز ھه رۆز یکتو  که ن،یپیفل یتو  له
و  کایمر ئه ۆب کردیو را یروخاند دایر ماوه جه یکنڕی راپه  له ی که ته للهیردا، م به یما و پشت نه یپ یستیوتر پ یچیھ کایمر روخا و ئه ت هیفۆس ککات م بوو، به ھه یھانیج یژیسترات یکنشو نیپیبوو، فل

... ، گـووچی، ئیـڤ سـانلۆڕان ک کارتیـه ی وه کو پـوی مارکـه بوو ، بـه موو پوکـیش نـه بوو، ھه جووت پوی ھه 4000بوو،  ھه یوپ یت هیوایھ یژن ی) داامیئ(برد،  ۆیخ ڵ گه له یالرۆد اردیمل 2
 کـردیواوت، دا نھا کـه مـرد و تـه ی کـه ردهم  کـه ڵسـا 10  پـاش پتـر لـه. ی بۆ نمایشی پـو که قفه تا سه ی دوور و درژ فه و ره  وره ھۆی گه  و پیشانگای پو وابوو، پکاتبوو له  خانه کو مۆزه ی وه که ماه
 !!. یژ ده یژن رهیپ  به ۆیخ یتو  و له  وه ته اوهڕ گه ستات، ئ حکومه ۆب  وه تهنڕ کان بگه که پاره کردل یت داوا حکومه ،ی که تهو ۆب  وه تهڕ بگه

 رامۆبـووم و دکتـ ایـمان ئـه  لـه::  یگـووت لـداۆپ  لـه انیـکژۆبـوو، ر رل و ھـه یکـ و خه  وه گووته ده ی وانه  وه هیمانسل ۆیزانک  له  کم هیستاۆمام ند،مخو ده) د عھه مه(  له راقع  عس له به یمان زه  له مۆخ من
و  یئازاد یکوردستان  له ستائ یچ ، که!!!!))عس به یمرژ یت سه ده رژ ۆب!!!... شکو ۆجا ب!!!!((تکردن خزمه ۆب  وه امهڕ گه ر کسه هی  ته کراوه یمانسل ۆیزانک ستمیب  بوو، که ھه شمۆخ یکانیواوکردبوو و ژ ته
  له کل له خه تب و ده!!!!!!  ارهیپرس ی گهج  مه ئه یاستڕ به. ئازاد یکوردستان ۆب  هو نهڕ ناگه  که  هی ھه تانو  له  هی ۆزانک یستاۆو مام راۆن دکت خاوه  موو کورده و ھه ئه ،یالبیرل سوپه یداریرما و سه یموکراتید
 .ت؟؟ب ھه دا که مه ستهیس

چ  یچ مـادد یکدر ت غـه حکومـه یک هیـ دارهیـئ ایـ ک هیـزگا ر ھـاتوو ده گـه ئه شـتوون،ی گهت) ت و حکومه ت هو ده(  یفھووم و مانا له مه  نده وه ئه انۆیخ یزموون ئه  رب، به غه یوتوو شکهپ یتانو ی زووربه  له
  و تـب ینسـانیئ ی هـ ھـه ای تب ییاسای ی ه ر ھه گه و جا )) ت ب حکومه یتر یک هیت  هیرا به وهڕی ر به ھه ای ،ت ب زاره وه ،دادگا ب ،ب ندگاخو ،ب  خانه سته جا خه((کرد ک هییتر ھاو ھه  له یو عنه مه

،  ئاسـانه ی وه مدانـه ؟ وه...هی ھه ی هیاسایو  ت ئه حکومه یچۆب.  وتووه کهل یانیز  وه ته حکومه یک هیزگا ده ۆیھ  به  که ی هییتو ھاو ئه ۆب  وه کاته ده  انهیو ز ئه یبوو ره ت قه وا حکومه ئه. یتردبک کند کارمه
کورد  ۆش ب نموونه نی، باشتر. دات ست ده ده  له ۆیخ یت هیرع وجود و شه شیت  حکومه!!! تننام  ته هو ت و ده و حکومه به ڕی و باوه  متمانه چیھ یتوا ھاو کرد ، ئه یتھاو  له یدر ت غه حکومه ککات  چونکه 

نـارد،  کان ره شـاندهیپۆخ ۆبـ یانڤـ رهیـز  شـوبات کـه 17 یکان شـاندانهیپۆخ یکـات  لـه یپـارت یکۆر سـه یگـرج!!!!. تب ھـه ی کـه ته حکومه  بـه ڕیو و باو چ متمانه دا ته هو حا له ه،ی)یرد ھه سۆئاس( یرووداو
  در له غه  ت به حکومه یت سه ده  له یتو ھاو ت للهیم یزا هڕنا م به ت،نریناب یتو ھاو ت للهیم  له ت هو ده یردکردن ، غه  وه نه که ده پ یریب  که  هی قهینت و مه ئه  وه ئه......).  کراوهل یدر غه یپارت(یگووت

 . هی ھه  وه کردنهرلیب  به یستیوو پ  هیدیج یکشت  مه ئه!!. تنر داده زبیت و ح حکومه
 کوردستان پۆست
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 نکرەکراون و د مکەوتن یدژ ب ک یکانیکوژمۆو ک نفالئ یادی ل کخشانپ

 

 

 محممد فقی علی
 

 .رم وانیش خودای بانی سه بووم و ئه  م نامرۆڤانه ی ئه نده به  نده من چه! ن شواوم کهماشای مژووی  ته.  وان موسومانتره  م، خۆم پ له موسومانیان کردوو  ممه بری شمشر و قه زه  ی به ته وه من ئه

 .رم روه وانیش ئاغا و سه ر لشکر بووم و ئه واسوری به وان که من بۆ ئه

 .پرسیاری ب وەمم  دایه لره

 نگ موسمانم؟ ی من که ئه

.... 

نفالیان   دا، ھـاتن و ئـه ئیلـه  ی الئیالھـه سـایه  ڕ دا لـه کبه ه وئه ی ئه مان وشه ژر ھه  م دا، له جه ب و عه ڕه مان خودای عه تری ھه ژر چه  وله  م دینه ر به ھهو   م زمانه ر به ئستا ھه  رله زاران ساڵ به ھه
 .کردم

    :بوو وه وکاتیان ئه ویستی ئه

 .و گیانت ڕزگار چ که مل که

 .ی باب و باپیران رستگه په  ئیمان و له  دین و له  وت و له  تی و له مرۆڤایه  کولتور و له  ست پیانم دا، له ردوو ده ھه  بوو به رچیم ھه چ ھه منیش ملکه

 ما، مبوو چیم پنه ی ھه وه ئه

 !ن ماشای مژوی شیواوم که ته

 .وان من موسمانتر له

 وان رستتر له من خوداپه

 ر کافرم، چی بۆوان ھه  که

بـت مـن  رپا ده ر بـه عشـه وان نـیم، تـا مه سـی ئـه نه  لـه  چونکـه :ن وان ده ئه
 .رم نۆکه

 .پرسیاری ب وەمم  دایه لره

 نگ موسمانم؟ ی من که ئه

... 

رچی تـوانی بۆتـانی  بو، ھـه رچی ھـه رداری لشـکرتان بـوو، ھـه دینم سه الحه سه
ت و  تکای عزرهگای  باره  ویش کورد بوو، له رتان ئه مبه ستیاری پغه کرد، ده

ــه خه   نگاو لــه نــدین ھــه ر کوردبــوون و چه فاتان ڕاوژکارتــان ھــه و خولــه لیف
 . نزیکتر زانیوه  د و قورعانتان به ممه  و محه ئه  تۆ خۆیان له  پشتریش له

 بیلیال جھادی فیسه

 دژی منکرا  مجار به که یه

و   زاندوه کانتانم به سته ودهو دار زاران جیھادی ئوه تا ئستا ھه ھه  وه و کاته له
 م موسمانم و ده  ھناوه  م و ھاناشم بۆ خودای ئوه رھه منیش ھه

 .دا پرسیاری ب وەمم لره  بۆیه

 نگ موسمانم؟ ی من که ئه

... 

 الو ئاغا و مه لیفه ژر بای خه  ر و خودا له مبه ناوی پغه  ئستا ، به  ر له زاران ساڵ به ھه

 .ک یه  ندین کوتی دژ به چه  ی گووی خۆتان کردتانم بهرام بۆ مه

 .بوو  کپارچه من دکم بوو یه

 .بوو خته کته ک ئاوات یه رام بۆیه ک مه بۆ یه

 .وی  له عه  شکیانتان کرده سوننی و به  ویتریان بۆ به و ئه  شیعه  کتان کردمه یه کانی مژوو، پارچه نۆکه ترسه  چی ئوه که

 چ بوو یان ملم کهمو من بۆ ھه

 گوت ھیچم نه

 .پموابوو موسمانم  چونکه
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 .دا پرسیاری ب ومم لره  بۆیه

 گ موسومانم؟ن ی من که ئه

... 

 .نی درۆین فریوتاندام به  بون به ی ئوە نه ئه
 رچی برای خۆم بوو کوشتم بۆتان ھه
 .ر زمان سه  ھاته دویان نه شه ی ئه  ی، وشه وه ر ئه به  نیا له ته

 ...مگرێ رم ده ک شه له الیه  من 

 .م که باسی مژووی خۆم ده  که

 ما چون ھیچ کارکی خراپ نه

 .م که م بۆتانی نه که ۆم و وتهخ  دژ به

  وه ردوشتم بیه ی زه ره ناوی ئیسالم به  به

 .ر کرد ده وم شاربه م و ئه نی ویارسان ئه رمه زیدی و ئه ملیۆنان یه  به

 .ر وانم ھنا رسه ر منت ھنا منیش به سه  ک تۆ به وه

 .ر گوتم موسومانم من ھه

 .دا پرسیاری ب ومم لره  بۆیه

 نگ موسومانم؟ من کهی  ئه

...  

کـات و  رتان ھنـا و زه مبـه پغه  م بـه ی نـوژم بـۆ خوداتـان کـرد، شـاده رزه خوارێ پج فـه  ھاتمه  ر پشتی النکه سه له  ر که تان ھه قیبله  ر گوتم موسمانم ڕوو به زاران سای ڕابردوو دا من ھه ند ھه چه  له
  القه دڕیم خۆمتان فه ماتان بردم، زگی منداتان ھه. مدا رده و سه کانی ئه ژر شمشیری مرڤکوژه  مانکی تردا و له زه  نفال بوو له ر ئه ویشیان دا ھه شی من له چی به هم پیرۆز کردن، ک رفترم دان و کابه سه

 .رمتان لدامایم زیندووی چه  کرد، به

 .بوو موسمانم  وه ر ئه چی دروشمی من ھه  که

 .رسیاری ب وممدا پ لره  بۆیه

 نگ موسومانم؟ ی من که ئه

... 

رکـرد خونتـان  دژی مـن ده  کانتان دا و جھادتـان لـه نگی مرۆڤ کوژه روتان ده گه  کانی دوای دا پ به ده سه  التان کوشتم، له ر و شخ و مه دان ڕابه تری موسلمانی دا سه ژر چه  دان سای ڕابردوو دا له سه  له
 .موتان بوو ب ھی ھه ڵ و حام ھی خۆم نهل کردم ما حه

 .م موسمانم چی من ئیشتاش ده که

 .دا پرسیاری ب ومم لره  بۆیه

 نگ موسومانم؟ ی من که ئه

... 

ڕ دا  کبه ه وئه می ئه له ی حه ژر سایه  بۆمباو ناپام له  زو باغتان سوتاندم به ڕه ن و وه یارتان دارو ده ی ته خانه م و جبه رده کی سه چه  م، به که وه ته کانی نه ڕؤه  تان پ کردن له مه رده م سه کوشتارگای ئه
 ، زاران ساڵ کردوتانه درژای ھه  به بوو که  نفاله و ئه ر ئه نفالی مۆدنتان ھه زاران گیانتان لستاندم، ئه ساتکدا ھه  چرکه  نیا له ته

 .و ئینسان کوژ و دزو جردەم من ک ل ئازاری خۆم ڕاپڕیوم، ترۆریست

 .ئوە کۆکوژم دەکن ل سر بیری ئینسانی، مۆری کافر بونم لیدەدەن

 .کوشتنم ب ڕەوا دەزانن، خۆشتان دەزانن

 ک دە گڵ دین وئیسالم و خودا دا درۆ دەکن

 من ئوە ھموی دەزانم

 بۆی لیرەدا پرسیاری بیومم

 ئی من کنگ موسمانم؟

 

  ک میدیاحد ری ماپه 
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     زازی ره  ناسری                                                                                                                                 

 

 كوو وه!  زۆره شی بنزاراوه  كه  یه زاراوه ند چه نی خاوه  زمانه م ئه!  كانه ئرانییه زمانه ی ماه بنه  له  كه  ئورووپیه و ھیند ی ریشه كانی كۆنه  زمانه  له ك یه كوردیی، زمانی
  به ت تایبه ی زاراوه کان،  ھۆزه  كه  یه ھه زۆری ی تیره و ھۆز كورد مۆش، ئه ، بووه ھه مان)ماد و كاردۆخ میتانی، ئۆرارتۆ، سۆباری، ناییری، مانایی، كاسی، گۆتی، لۆلۆ،: (كوو وه لکی گه ھۆز كۆندا  له چۆن

 : کوو وه كرێ، ده ش دابه  له گه تیره و ھۆز و ئه ئاخاوتنی پی  به كوردیش زمانی و یه ھه خۆیان

  كـه قۆچـانیی، مدینانیی شـه بادینـانیی، زیـدیی، بایه بۆتـانیی،:  له بریتین كانی بنزاراوه  كه: كرمانجیی م كه یه
 سـیرت، مـاردین، جزیـر، ئورفـا، كر، دیاربـه وان، زیز، لعـه ئه مـووش، رزنجان، ئـه ڕۆم، رزه ئـه قـارس، كانی شاره

 كــانی كورده ورمـ، کــانی کورده قوتـوور، بازرگـان، مــاکۆ، فرین، عـه ركانی، سـه ، كه ســه حه قامیشـلیی، بتلـیس،
 ! ن كه پیده ی قسه  ھیدیکه و نستان تورکمه و نستان رمه ئه و زاقستان قه و گورجستان و رباییجان ئازه و خوراسان

 ســۆرانیی، موكوریــانیی،:  لــه نبــریتی كــانی بنزاراوه و  بــاوه ردا ســه به ی)ســۆران( ی زاراوه  كــه: مــوکریی م دووھــه
 پیرانشــار، ، ده غـه نه شـنۆ، كانی شـاره  كـه!  ھیدیکـه و رمیانیی گـه نیی، رده ئـه بابـانیی، جـافیی، زووریی، شـاره
 ، بجـه ه ھه سـلیمانی، ، كۆیـه روانـدز، ولر، ھـه ، دزه قه ، رانیه وشار، ھه قز، سه بۆكان، ھاباد، مه شت، رده سه
 و  جـووانۆ. ھـاو زه رپیلـی سـه کامیـاران، ، ره دیوانـده قز، سه ، بانه ریوان، مه بیجاڕ، ، قوروه ، سنه ركووك، كه

 ! ن كه پیده ی قسهر روانسه

 و نسووری سیامه ، نه نگه زه شخانی، نی، باجه زازاكی، ورامیی، ھه  له بریتین كانی بنزاراوه  كه: گۆرانیی م سیھه
 و بساران داگری  که رۆ، ژاوه لھۆن، ورامانی ھه خت، ته ورامانی ھه دزی، وسوود، نه ، پاوه كانی شاره  که. ك به شه

 ! ن كه پیده ی قسه ، بجه ه ھه و خورماڵ  له شک به و وی ته و  بیاره ھا روه ھه ، پانگانه و  رھوویه سه و  ھوویه

 بیجـاڕیی، ڕووسـیی، گه وڕیی، کـه كیی، لـه انیی،كرماشـ:  له بریتین كانی بنزاراوه  كه): یلی فه( وی پاله م چوواره
 ، نه حه سـه ھاباد، شـه شـیرین، سـری قه ھـاو زه رپیلـی سـه: کانی شـاره  کـه وازیی، رکـه ئه رداوڕیی، چه شیروانیی،

 ، زڕباتییـه سان، جه ، دره به سۆمار، قین، خانه ند، ھاوه نه شار، ڕه سه ئیالم، بستوون، رژاو، ر، نگاوه که كرند،
 ! ن كه پیده ی قسه غدا، به كانی كورده و  ماره عه ووت،ك

  نه کوردین  نه لوڕی،  ئمه: ن ده شکیشیان به و زانن ده کورد  به خۆیان شکیان به کان لوڕه  دیاره: لوڕی م پینجه
  کــه. نگردیـی سووســه و فتگوی ھـه و ختیاری بــه و مابـادی خوڕه  :لــه بـریتین لــوڕیی ی زاراوه كـانی بنزاراوه! فـارس
 پشكۆ، و نگرد سووسه رز، لیگووده ئه ر، شته له ئه حاڵ، چووارمه شاركورد، دزفوول، برووجرد، ماباد، خوڕه كانی شاره
 !ن كه پیده ی قسه دلوڕان و مران

 

 ؟ چییه واتای یلیی، فه ی وشه

 

 !م كه پیده ی ئاماژه  وه ژره  له  من ، پاوه داسه کوردستان  له کوردن ی تیره نترینکۆ  که كورد،  له  شه به م ئه ر سه به  ه ھه  به یلیی فه ی وشه راستیدا له

مووی گرنگتر  ھه  ئران و له  ی لهبوونی كار و باری ئابوور ر نه به ژین و له غدا ده به  له  ب كه ساڵ ده 400ی  نزیكه م به وڕن، که ھۆزی  به ر سه و ئیالمن كی خه تدا ڕه بنه  له   که كورد  له کن یه تیره یلیی، فه
تی؛  گۆڕیویه  لی و زاراوه تی عه زره وانی حه ه په:  لی واته ت عه فئه:  یلی یان فه  كه  وه نه كه س وا بیر ده ندك كهوێ؛ ھه ئه  ته داژراونه وێ، یان ھه ئه  ته ویی، کۆچ دراونه فه ڕی نوان عوسمانیی و سه شه

و  ئـه  یلی واتـه ، فـه مانـه مووی ئه ھه  م گرنگتر له ؛ به كاندا داباوه یلییه ر فه سه  به  و ھۆیه ر ئه به یلی له ی فه و وشه  له و فه  پاه:  كركاری كوردیان گوتووه  غدا به به  له: ن ده  كه  یه ش ھه دیتنكی دیكه
  ی كـه وه رئـه به كان له یلییـه ؛ فه ردا بـاوه سـه یـان به و نوه یلی و ئـه فـه  شیان گوتـووه یه و تیره وی و به ھله فه  تی به ب كردوویه ره وی عه ی پاله شهن و و كه ده  وی قسه وڕی یان پاله ی كه زاراوه  به  ی كه كوردانه

  شه و به ر ئه سه و به  وه ته لکدراوه  ه ھه  راستدا به یلی له ی فه وشه. بۆ ئران  وه ته داژراونه و ھه  زارنیان لكوژراوه ھه  تا ئستا به بوون، زمی زۆری لكردوون و ھه تاوانی شیعه  ددام حسن، به ن، سه شیعه
  ب لـه گونـدك نـه  لـه  ڕیی، جگـه روژوور بگـه م سـهواوی خـاكی ئـیال تـه!  وه ته غدا گیرسـاونه به  له  موویان ئیالمین كه تدا ھه ڕه بنه  كان له یلییه فه! ژین غدا و گوندكی ئیالم ده به  له  ، كه پاوه كورددا داسه  له

 !مان 150  كه  یه) ڕنه زه(ش نوی و گونده ئه! یلی نوی فه  ب به ككی ل ھه خه  ی كه شك نابه  دووڕییانی سۆمار، شوینكی دیكه

 
 ! کی دیکه واتایه  یلی به فه

 
  :واته) لی ت عه فیئه: ( یان گوتووه ته  سه م ده و به  ئیالم حوكمی كردووه  ، له ف بووه جه كانی نه شیعه  له  وی، كه له باسی عه نوی حوسین خانی عه  به ر، حاكمك وبه مه د ساڵ له ند سه چه:  ده  دیتنکی دیکه

دوای ! وین كی ئه ف و خه جه كانی نه شیعه  بین و له ره عه  ئمه: تی و گوتوویه  ندووه كه ھه) شار هڕ ده( ردك له ر به سه  له  ره جه كوو شه باسی خۆی وه  م حاكمه ئه)! لی یۆیانی عه لی، یان، په تی عه ماعه جه(
حوسین ! غدا كووت و به  چنه ون و ده كه یان ده گه كانی ئیالم ره كورده  شدا زۆر له و كۆچه له! ف جه نه وه چنه جدین و ده  ئیالم به  و شكسته دوای ئه! خۆن دا شكست ده)رنوو(ڕی شه  وێ، له ت له سه ندساڵ ده چه

ت  وی فیئـه یه پـه  خۆیان بـه  كانی ئیالمیش كه شیعه  كورده! بن ن ده مه وه ودا و بازرگانی و ده ساتوسه  ن به كه س ده غدا ده به  ڕوا، له لی نویان ده ت عه فیئه  به  كه  مانه ئه!  فه جه نه  بری له مرێ و قه خان ده
و   ی کـورد، زۆر دوور و درـژه یه وره گه  م تیره و مژووی ئه  کان نییه یلییه مژووی فه  مه راستیدا ئه  له! تی خۆیان سهژر ده  نه خه غدا و كووت ده كانی به ی شونه ن و زۆربه ده ده  زانن، پایان پوه ی دهل عه
 .ساڵ 4000  بۆ زیاتر له  وه ڕته گه ده
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  ؟ كون کی خه کان یه)یلی فه(

 

 م ئه ی زاراوه  و،  ڕوا ده ستیان ده زۆر تدا وه ده كاروباری  له و دا شاره و له  یه ھه یان دساه ندسه چه درژی و دوور کی گاژۆیه ره ،نن سه ره كوردی و ن شیعه و ئیالمن كی خه  ژین، ده  غدا به  له  که ی یلییانه فه و ئه
  به  گۆرانییه و ئه ناوی تی، گوتوویه بی ره عه  به  که  بیستووه غدا به ی وره گه ژیقامب مه) قوببانچی محمد(  له یلیم فه گۆرانیی من  نموونه بۆ! بیش ره عه نگی رھه فه و مۆسیقا ر سه  كردۆته كاری ، یلییانه فه كورده

 ئیـراق، تی حوكوومـه م بـه!  بووه ھـه وریـان ده دا دیكه تكۆشانی زۆر و بارزانیی شۆڕشی  له و قاسم ریم بدولكه عه می رده سه  له کان یلییه فه کورده!  وڕییه که کۆنی فۆلکلۆری  که  یه) مگینه خه م گه ده: (کوردیی
 باسـکرددنی بـۆ! ن شـیعه  كـه ی وه رئـه به له  لكـراوه، زۆریان مكی زوموسته و  یه ھه ساتیان كاره  له پ كی مژوویه و کرد روشون بسه ئیراقدا كانی زیندانه  له زارانیانی ھه  و لدان ی وره گه و قورس ی ربه زه

 .غدا به  ته ھاتوونه  کووه  له و چین و کن یلیی فه  که ین بگه ئاکام  به تا  وه بدرته کۆن  له ئاوڕک  پویسته انی که مژووه و یلیی فه ی تیره

 

 !د ئیالمین؟ سه د له سه کان یلییه فه

 
 و ائامریکا و ئوسترالیا و نییووزالند و کاناد: کوو ندێ وتی درووستکراوی وه ھه  کرێ، جیاواز له دهکرێ، یان ناودر  تاپۆ ده  یه وه ته و نه ر زمانی ئه سه وی، له ر رووزی زه یکی سه وه ته ل و نه ر گه ناوی ھه
ن  مـه کورد کوردسـتان، تورکه: کوو دیسان وه. ن که ده  زمانی سپانیایی قسه  کی سپانیان و به کان خه ن، سپانیایییه که ده  یی قسه رانسه زمانی فه  ن و به رانسه کی فه کان خه یییه رانسه فه:  ، بۆ نموونه ھیدیکه
نووسـیمان، زمـانی کـوردیی   وه ره سـه ک له وه. ون لـه  ی کـه لـه گه وه ته نه مه و که لـه  ژین، جگـه وێ ده له  که  یه که و خه و کوردیی زمانی ئه  کوردستان وت کوردانه.  نستان، ھند، ھندووستان و ھیدیکه تورکمه

 . یه م زمانه کانی ئه کۆنه زاراوه  ک له ، یه)یلی فه(وی  پاله  که   یه اوهند زار نی چه خاوه
 

 !یلی ئیالم و فه

 
كیی،  وڕی و له كه: زمانی كوردیی  ی بنزاراوه دوو  له  كی ئیالم پکھاتووه ی مژوودا؛ زمانی خه درژه  له  كانی كورد بووه كۆنه  زده  ك له یه  كوردستان كه  له  رمكه ت ئیالمین و ئیالم ھه سه تله کان سه یلییه فه
بب  ی وه رله كۆندا به  ؛ ئیالم له  وه ته ڕدشتی پ نووسراوه گاتاكانی زه  ی که و زمانه له  یکه و زاراوه  لھوڕییه ی كه مان زاراوه ھه  وی كۆن كه یلی یان پاله فه: كان بین ی ئیالمییه زاراوه  ب به راستیدا ده  م له به
ختیاری  كانی بـه خووزستان و لورستان و پشتكۆ و كوه: می خۆیدا داگری رده سه  له  ته وه و ده ، ئه ی شاری شووش بووه كه خته و پایته  بووه  وره تكی گه وه كۆندا ده  پشتكۆ؛ ئیالم له:  ئوستان پیگوتراوه  به

  نداوی فارس و بووشار، شاره كه  وه باشووریشه  دان و له مه بابل و ھه  وه باكووره  تی فارس یان شیراز، له ویالیه  رۆژاواوه  و له  بووه   رۆباری دیجله  وه ته ھهرۆژ  تی ئیالم له وه کۆنتریش سنووری ده  مه ؛ له بووه
رسـت بوونـه، یـان  و بتپه  بووه خۆیـان ھـه  ت بـه تی تایبـه كی ئـیالم زمـان و خـه خه.  ی ئستا بووه)ماوا خوڕه(رکووکی ئستا، شووش و ماداكتۆ و خایدالوو، یا خادا، یان  که(کارداکا : كانیشی نوبانگه به
می  رده كان و سـه می بابلییـه رده م، ھاوسـه می دووھـه رده كان، سـه ده كـه كان و ئه رییه می سـۆمه رده م، ھاوسـه كـه می یه رده سـه:  م بـووه رده س سـه  ته وه م ده مژووی ئه.   شت بوونه ڕده دووی ئایینی زه ت ره سه تله سه

كان و  ڵ ماده گه كانیش ناوبراون، له لۆلۆییه  به  كان كه ئیالمییه  وه شرێ؛ دوای ئه وه ده یان ھه كه ته وه كان ده ست ئاشوورییه ده زایین به  رله ی به645م سای  ، به كان بوونه می ئاشووریه رده میش ھاوسه سھه
 .ی ئستان)رکووک که(رانی شاری کارداکۆ  زرنه دامه  ک له رزنن و یه مه تی ماد داده وه ن و ده به ناو ده كان له زایین ئاشوورییه  رله ی به580سای   گرن و له ك ده ی كوردستان یه یكهكانی د تیره

 
 : كان مۆسیقای ئیالمییه

 
ڵ  گـه له!  ربیـی بـووه نـدێ ئـامری زه و ھه  لـه ك دوو جـۆر چنـگ و شمشـاڵ و دووزه یـه  كانیان بـه نگـه گانـی ئاھه!  كار بردووه كانیاندا مووزكیان به بییه زھه مه نگه كاتی گیانی ئاھه کۆندا، له كان له ئیالمییه

م  رووی ئه له  كامترینیان پیانۆیه  داری ئورووپایی، كه لی كالویه ، سازگه وتووه رکه ک ده ، وه ووهب) كام(و کۆگر  ماوه كوو خۆی نه و، وه  ردراوه ستی تیوه دواتر ده  نتوور كه كوو سه وه  بووه شدا سازكیان ھه وانه ئه
شـیان  وی دیكه نیـاران و ئـه ی ژه سـته ككیـان ده ن، یه مه رده و سه كانی ئه ی کۆگری ئوركیستره دوو نموونه  ن كه ھه  سته رجه خشی به ، دوو نه وه ته دۆزراونه  كانی ئیالمیدا كه واره ناو شونه له! درووست كراون  سازه

! ن ده نتوور لـده ی سـه شـوه  ككیان سـازك لـه و یـه  لـه سـیان دووزه سـیان چنـگ و دوو كه وت كه حـه  نیار پكھـاتوون كـه ژه  یازده  نیاران له ی ژه سته ده! ن)ن نده ی له مووزه( له  ی گۆرانیبژانن و ئستاكه سته ده
كانی  ك چۆن گۆرانیبژه ، وه ی دیكه كه و ژنه  یه وانی دیكه ری ئه رنوینیكه  یه وه پشه  له  ی كه و ژنه ئه! شدارن ش ژن به كاندا نۆ منداڵ و شه ی گۆرانیبژه سته ناو ده له! دا ربی لده ش سازكی زه یكهنیاركی د ژه

م  لـه  ھـۆڵ و زوڕنـا و ھیدیکـه ری ده یکـه نـد په یـش، چه)و مـوور  ھۆره(ڵ  گه ندیی له پوه  له! ن ده لده  په ش چه كانی دیكه ژن و منداه! بناگوی  ته ستی ناوه بناگویان، ده  ننه ست ده رۆژاوا لیاھاتوون ده
باری زمان و  مۆن و ئستای ئیالم له کی ئیالمی ئه کان خه یلییه فه. برن ده  ڕوه وڕیی به ی که زاراوه  موویان به و ھه  ی ئیالمه ڕتدا ھی ناوچه بنه  ریی له مه چه   یه وه ری ئه نیشانده  ، که وه ته دۆزراونه  یه ناوچه

و   رچاوی داکوتاوه یر و به کی سه یه ی ریشهویدا، گۆرانیی سۆرانی ندی زمانی پاله به ئیالمی مه  ، له وه ڤزیۆنی کوردییه له ھۆی ته  ئستا، بۆ میناک ئستا به  ر له ساڵ به 100ئیالمی   له  ، جیاوازه وه نگه رھه فه
 .رچاو ئاستکی به  ییشتۆته دا گه یه و ناوچه یی له وه ته ستی نه ھه

 
 وان؟ و پاه  یلی، پاه فه

 
  له  ی كه و كوردانه شاری ئه. 6ری شار؛  رمانبه فه. 5؛  وه بن كاریته  خرته ده  ێ كهدار. 4ھز؛  مرۆڤی زۆردار و به. 3دووراو؛  خی نه ده  ه په. 2پان؛  ، سه ر، پاه رنجبه. 1:  بته ی ده وان واتاکه ی پاه وشه

فارسـی (زبـان پھلـوی : بـژن پـی ده  ـه ھه  كان بـه ئراندا فارسه  له  وڕی كه ی كه نوی كۆنی زاراوه. 9پیاوان؛  وره خانی گه ربار و دیوه ده. 8کان؛  شاری گۆرانه. 7؛  شتی بوونه ڕده ئایینی زه  ر به كۆندا سه
 و ئه ی زاراوه ،)وی پاله( ی وشه ؛ كردووه پ یان قسه و  ھناوه كاریان به كان ساسانییه وكان  شكانییه ئه  یه م زاراوه ند ئه رچه ھه!  ک فارسی میانه ، نه كانی باشووری ئرانه راستیدا زووانی كورده  له  ، که!!)میانه

  بووه دواتر و) وی له ھه فه( بۆ  گۆڕیوه ی یه وشه م ئه ب ره عه و  بووه) وی پاله( تدا ڕه بنه  له ش)یلی فه( ؛ رگیراوه وه)  پاه( ی وشه  له و ن كه ده  قسه) كیی له( و) یلی فه( و) لھوڕیی كه( ی زاراوه  به  كه ن كوردانه
  به فردۆسی كی یه ھۆنراوه وش له و  دیكه زۆری و ر نگاوه جه و دلر و وان پاه و فارس ومی قه و پارت:  واته ، ھله په یان  پاه:   ده و  كردووه پ ی ئاماژه یدا كه نگه رھه فه له موعینیش دوكتۆر ؛!یلی فه  به

 :  ده  كه  وه ته ھناوه  نموونه

 ســــــوار نامــداران ازان كرد گـزین

 دوھـــــزار و ده جنـــگی دلیـــــران

 بلـوچ و كوچ رس،پا پھـلوی، از ھم

 ســروچ و دشـت و جنگی گیــالن ز

 بـــــژارد، ھه یـــان ناودارانــه  ســـواره و له:  واته
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  زار، ھــــه  دوازده ، ڕاشـــــۆیانه شه  دلــــره و له
 لووچ، به و ر كۆچه و پارت م ھه و وی پالـه م ھه
 !سرووچ و كان شتییــه ده و ر ڕكه شـه گنی  له

 

 وڕی كـه ی زاراوه  بـه وا  وه گرته ده  كوردانه و ئه ویش پاله وان، پاه و  پاه  گوتووه یان مه رده سه و ئه یوڕ كه كوردی  به  چونكه  كورده كوو به و  نییه فارس دا لره) وی پاله( وی ھله په  له فردۆسی ستی به مه
 وی پاله ش ھیدیكه و شكانی ئه ت نانه ته و ساسانی یم رده سه زمانی  چونكه ب، كوردیش موو ھه  نگه ره!  كرماشانیشه ت نانه ته و  ماره عه و كووت و سان جه و  دره به و ئیالم كانی شاره داگری و  كردووه یان قسه
 فـارس  كـه) پھلـوی زبـان(  كـه بـزان  وه ئـه بـ ده فـارس كی خـه راسـتی به! ویات ھلـه فه:  بـه  كـراوه  وه به ره عه ن الیه له دواتر و  دانراوه  یه زاراوه و به ر ھه دانی مه ھه باباتاھیری كانی چوارینه  نموونه بۆ.  بووه
 كانی نـده به  لـه نـد به دوو  یه قسـه و ئـه لماندنی سـه بـۆ دا لـره وی مـه ده من.  ناسراوه وڕیی كه ی زاراوه  به و  كوردییه زمانی كانی كۆنه  زاراوه  له ك یه و  نییه فارسی ن، داده فارسی  به و كا ده بۆ ی گاشهبان

 ر سـه  تـه ریانگیاوه وه ،  وڕییـه که ر ھـه ویش ئـه  كـه) پھلـوی زبـان( ی رده پـه ژر  له فارس  که کرمانجیی، و جافیی و وڕیی که و ورامیی ھه كوردیی  له  کهی ه تکه  كه  وه بنمه  نموونه  به شت ڕده زه گاتاكانی
كوو  وه!  وه ته واریان ماوه کوردیدا شونه  مۆ له ندكیشی ئه شن و ھه ی فارسیی و كوردیی ھاوبه توانین بیین وشه ده  كه  ی تدایه ش وشه تاكه تری كوردین و تاكه زده 70تا  سه  له كان وشه كاتكدا  له فارسیی،

 دا  ھـــوورا یه زدا ئه س مـــه تا تواڤـــانه رـزه ســپه سای ئه ده  شاوۆ فـره ئه: شت رده سنای گاتاكانی زه ندیكی یه به  له  نده م به ئه

! شت ڕده گاتاكانی زه   ی16ندی  به  له  ه)31(ھاتی   مه ئه!  وتووه كه ریواندا ھه و مه  نوان سنه  و له  ورامانه ھه  و له  شی شاھۆیه باوه  له   ریزیش کوكه سپه ئه! ورامان ھه  زاگرۆس له كانی كوه  له  كه شاھۆ چیایه
کان  ماده: بۆ ئاگاداریی! خشیوین ھوورا پی به زدا ئه ڕوا، مه ده  وه خوارییانه  له  می دووئاوانیش كه ، چه چیایه  ر زنجیره وبه ر و ئه مبه ز، ئهر سپه ئه  گاته تا ده شاھۆ ھه:   وه خواره  یه له وه ئه   م شیعره واتای ئه
 !زدا ھوورا مه ئـه:  کان گوتوویانه ن پارته ھوورا، به زدا ئه مه:  گوتوویانه

 
 وڕ؟  ویی، که پاله

 
سان، کووت،  ، جه دره به: کانی شاره  كه  زنه یان باشووری كوردستانی مه منگه و شونه  یه ندین تیره داگری چه  م ھۆزه ن و ئه كه ده  وی قسه ی پاله زاراوه  به  كانی كورد، كه كۆنه   ھۆزه  له   یه رهو وڕ ھۆزکی گه که
غدا  کانی به لوڕستان و کورده  شک له ری ئیالم و به رانسه کۆن، مران، دلۆڕان، سه) لی نه مه(سری شیرین، شائاوا  ر، قه نگاوه د، رژاو، که، کرن نه حه لی، كرماشان، سه نده قین، مه ، خانه ، زڕباتییه ماره عه

 .ن که ده  ویی قسه پاله  به  ترین ھۆزی کوردن که وره توانین بین گه و ده  تره وره ھۆزی جاف گه  وڕ له ھۆزی که.  وه گرته ده 

 
 !ویی ی پاله وی زاراوه مه ه قه

 
:  كردمـانی واتـه: كـوو ، وه وه تـه وڕیـدا ماوه كیی و كه ی لـه زاراوه  ویش لـه و ئه  یه كوردیدا ھه  نیا له ته  ئاخاوتنه  م شوه و ئه  زمانی فارسیدا نییه  له  كه  یه ك ھه یه ری بن زاراوه وروبه زون و ده شاری قه  له
وی یان  ی پاله زاراوه  بھاوتا و نادر؛ له:  ی مانی واته كی دیكه ؛ مانایه!ی مانی تیره:  یان گوتووه مانه كۆندا به  ؛ له! شیعری فارسیی كۆنیشدا بوونی نییه  ت له نانه ته  تانكرد، كه ده  ردتانی واتهمانكرد و ك ده
ریی  مبـه ی پغه بانگاشـه  ، كه كانی كورد بووه شری پاپه رده می ئه رده نیگاركشكی سه) مانی: ( كه  یه وه ی مانی، ئه كی دیكه ؛ واتایه وه خانووهی  باره ڕ خانوو، له مه له  ، واته)مانیك(  وڕیی كۆندا گوتراوه كه

  ی بجنوورد كه ناوچه  ، له)لقان مه رمیان و سه ئه(نوان   له  ن، نوی گوندكه ھاوریشه: ینتوانین ب ، یان ده نزیكه  وه م نوه ی ئه ریشه  به  كه)  مانه(ھا  روه ھه! تی و بارامپاشای كوڕی ھورموز كوشتوویه  كردووه
تدا نوی  ڕه بنه  و له  دایك بووه  هی بابل ل ناوچه  له) ردینۆ مه(نوی   گوندك به  مانی له: ن مووی كوردن؛ ده و ھه  گونده 27داگری   بجنوورد كه  له  كه یه ناوچه  ھا مانه روه ھۆزی شادلوون؛ ھه  كوردن و له

ند كتبی  و چه  وه خ خۆ كۆ كردۆته  كی له و خه  و دینكی لدرووست كردووه  ڵ كردووه تكه  وه سحی پكه شت و دینی مه ڕده ، دینی زه بووه) حكیم(و شاگردی قادروونی چازان  بووه) كۆرنیكاس كوڕی كاتن(
بوو  بـۆ ئـه  و ناردوویـه  وه تـه كوردسـتان دۆزراونه  بان، لـه رزه م كـوڕی مـه ن رۆسه الیه  ش دواتر له و كتبانه ، ئه ك گوتاری نووسیوه و كۆمه  بابره رولجه فه حیا و سه نزولئه و كه نگلیۆن و شاپوورگان ئه: كوو وه

 . ستی تورکیه کوردستانی بنده  له  ه)ماردین(ر شاری ئستای  ردینۆ ھه مه! رحانی بروونی

 
 !ویی ی پاله چه و بنه  بنه

 
ی  وره دا چووار ھۆزی گه ی شووانكاره ناوچه  له:  ، ھاتووه ی زایین نووسراوه 846سای   دا، كه)المسالك و الممالك(كتبی   له. كانی كورد و درینه  وره گه  ھۆزه  ككن له نگی یا ھۆزی بازرگان، یه ھۆزی بازره
تی  زره دایكبـوونی حـه  بۆ پش لـه  وه ڕنه گه زۆر كۆنن و ده  م ھۆزانه ئه).  شوانکاره(، ھۆزی سوواران )گۆران(، ھۆزی گۆریا )ورامی ھه(ردامی  ، ھۆزی ئه)بازرگان(نگی  ۆزی بازرهھ: كانی نوه  ، به كورد ژیاون

،  ی كورد خواستووه)رگان بازه(ھۆزی بازرنگی   و كچكی له  دا، ناوبراو زۆر رۆشنبیر و زانا بووه)ئاناھیتا(رسگای  په  بت له شتی ده ڕده ی ئایینی زه وره می زاییندا، ساسان نوك، گه تای سھه ره سه  له. سح مه
ن  ب و نوی ده م مندای كوڕ ده كه ویش یه نت، ئه ده  وه بت و خزان پكه ده  وره ك گه كات پاپه. ك نن پاپه بت و نوی ده شت و ساسان كوڕ ده ھه م مندای مینا به كه ، یه شت بووه ھه نوی مینا به  م كچه ئه
.  وه ته ئاوی ز نووسراوه  پستی گا، به 21ر  سه ماندا، له می ئه رده سه و ئاڤستا له  تی ساسان بووه وه سمی ده شت، ئایینی ره ڕده و ئایینی زه  راتۆری ساسانیی درووست بووه ئیمپه  وه یه ماه م بنه شر، له رده ئا

 . بوونه  ته سه م ده نی ئه کی ئیالمن، خاوه ڕتدا خه بنه له  مۆش که کانی ئه یلییه و فه  كانه ی ساسانییه وره گه دایه) شت ھه مینا به(  وێ كه كه رده دا بۆمان ده لره

 
 : بۆ نموونه

 
ئراندا   مۆ له ئه  كه  یه و شاره ر ئه ھه  و شاره ئه  یزای پارس؛ دیاره ی به ناوچه  وتۆته كه  كه  ھناوه) كورد(ناوی   ی خۆیدا به كه كتبه  كی له یه می كۆچیدا، ناوی شارۆچكه شه ی شه رده سه  وی، له مه یاقووتی حه

رگرییان كرد،  كان به تی ساسانییه سه ده  له  ناسه كان تا دواھه ، كورده یه و ناوچه هب ل ره ی عه ندین تیره جبوونی چه ب و نیشته ره ھۆی ھرشی عه  م دواتر به ، به نوبانگه به) شھ كرد یان شاری كورد(  به
و  تی له وایه ته كوردیی و نهرگی  ی ئران و به داژران بۆ خوراسان و شونانی دیكه و سیستان و زۆریان ھه ره كۆچكردن كرد به  ستیان به ده  یه و ناوچه ، كورد له ب و زۆر ھۆی دیكه ره ھۆی زابوونی عه  م به به

 .ما واریان نه شونه  ورده ی شیراز یان فارس، ورده ناوچه  دابا و كوردیش له  شاره
 

 : بۆ نموونه

 
   له  كوردنشینه  شاركه ناوی. 3 ؛ بووه كان ماده پاشای یارشایشا خه كانی رداره سه  له ك ناوی یه. 2؛  گرتووه و ز و شتی وایان تدا ھه  كۆندا پاره  له  كه  ك بووه یه كیسه  دره به. 1:  دره شاری به
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ناو  كـرد و لـه  خـه ده وێ مـابوون قه لـه  ی كـه و كوردانـه ی ئـه پاشـماوه  بنشین و زمانی كوردیی لـه ره عه  عس كردی به تی به م حوكوومه ژیا، به وڕی تدا ده وردی كهك  ستی ئراق كه باشووری كوردستانی بنده
 . وه بته نووسیان روون ده چاره  ی که و کاته تا ئه ھه  رمی کوردستانه ڵ ھه گه ی له که که م خه به  وتووه بری زۆریان وكه و زه  ر ماوه تییان ھه ستی كوردایه ند ئستاش ھه رچه ، ھه وه بدا تواندنییه ره عه

می  رده سـه  ؛ لـه)ربی لی غـه عـه(  بـهی كـرد  م شـاره عس دوایـی نـاوی ئـه تی بـه ؛ حوكوومـه ماره الی عـه  ی كوردنشـینی كـووت لـه ناوچـه  كان، له می ساسانییه رده سه  ، له ك بووه یه ناوی شارۆچكه: ندۆر شاری زه
عس، ناوی  تی به وه ستا؛ پاشان ده كردن وه شه گه  م دوای ھاتنی ئیسالم، تووشی ورانیی ھات و له ، به)فروون ئه(یش )كووت(و ناوی شاری   بووه) ر سكه كاسكار، یان كه(ندۆر  كاندا ناوی شاری زه ساسانییه

 . كورد چۆڵ كرد  یان له كوردنشینه  و شاره روشون كرد و ئه زیندووی بسه  الویان به 8000ت  نانه كیشیان ل كوژرا و ته ركرد و كۆمه ده  ره به ره انیان بهك و كورده) واست(كووتی گۆڕی بۆ 

كـانی  كورده: تی ی كۆچیـدا نووسـیویه 367سـای   ن؛ ابن حوقل لـه ژمار نایه ئه  زۆرن كه له  هند وه كانی شیراز ئه كورده ماه بنه: تی ی كۆچیدا نووسیویه 340  خری، له ئسته  وره جوغرافیزانی گه: خری ئسته
 ؛ یدیكهكی، شاھۆیی و ھ ندادمیری، رامانی، میره ركانی، به زه سروی، شاكانی، ستامیری، ئ خه:  یانم نووسیوه تیره 30  من بۆ خۆم ناوی زۆرتر له  ن كه تیره 100  رووتر له پارس یان شیراز سه

دا  فارسـنامه  ن؛ ابـن بلخـی لـه ماـه بنه 500ژماریان  ئـه  ژیـن كـه پـارس ده  ھـۆزی كـورد لـه 33: تی نووسـیویه) احسن التقاسم فی معرفه القالیم(كتبی كتاب   ی كۆچی له 375قدیسی، سای  مه: قدیسی مه
و شـان و  ، ئـه! بووه ی ھـه) حومـه(  زار ناوچـه د ھـه ك زۆمیش سـه ر یه و ھه  بوونه) زۆم(كۆندا پینج   كانی پارس له كانه كورده نی كوردهر بوو به تی له یه شكری فارس ھه له  تك كه وكه شان و شه: تی نووسیویه

 !) بووه وخیشیان ھه شه ك و ره سپ و چه لك زۆر بوون و ئه گه  ، كه بووه  وه م كوردانه ھۆی ئه  به  یبووه شكری فارس ھه له  ش كه شكۆیه

  له  كه  ی شیراز یان فارسیان كردووه كانی ناوچه ی دنیا باسی كورده رانی دیكه نووسه  و زۆر له  ی شیرازی كردووه)شھر كرد(می كۆچیدا باسی شاری كورد  شه ی شه ده سه  وی، له مه یاقووتی حه: وی مه یاقووتی حه
خانیك و خانیل . كان می ساسانییه رده تا سه وێ ژیاون ھه له  وه می ماده رده سه  له  كه  بووه  و كوردانه ی ئه منگه ، شیراز شونه كه ر ناوچه ب بۆ سه ره ھرشی عه  ر له به  چونكه  كاندا بوونه ری ساسانییه وروبه ده

 .ناو چوون ب له ره ستی تورك و عه ده  شیان به و زۆربه  ی كوردستان بوونه كانی دیكه وچهی نا كان و دواتر ئاواره می ساسانییه رده بۆ سه  وه ڕنه گه ده  ی شیراز، كه ناوچه  له  ناوی دوو ھۆزی كورد بوونه

ناو كـوردانی  راسـانیی لـهبوو موسلمی خو می كۆچیدا، ئه ی دووھه ده سه  له:  خوراسان و ده  كا له ی كورد ده دا باسی خ و تیره)وفیات االعیان(كتبی   ، له خۆی كورده  کان كه له ئیبنوخه: كان له ئیبنو خه
ڕی  كان راپه ویه مه دژی ئه  بوو موسلمی خوراسانیی له ، ئه وه بیرھنانه وێ؛ دیسان بۆ وه ئه  ته ب ھه ره تاو ھرشی عه شتیی بوو و له ڕده بوو موسلم زه ئه  كا، چونكه راستیشدا راست ده  له. دا ری ھه ودا سه ئه

ی زایینی )750تا  745(  ی له)فاح باس سه بولعه ئه(ی،  وتنه ركه م سه بوو موسلم دوای ئه تیان ھنا؛ ئه سه ده  زایینیدا شكاندنی و كۆتایی به 750سای   راخ زی بادینان له قه  ریان و له سه  شكری برده و له
بترس و   ته سه و ده ، له)775تا  754) (نسوور ری مه عفه بوو جه ئه(  كه  وه ھۆی ئه  بوو موسلم بوو به ی ئه و كاره د؛ ئهستی پكر كان ده باسییه تی عه الفه ی خه ش زنجیره مه ت دانا و به سه ختی ده ر ته سه  له
خۆشی كوشتنی   ش له لیفه رباری خه ی شاعیری ده المه بوو ده هموویانیان قرچ و ب كرد و ئ كانی و ھه ناو ھاوكاره  وتنه شمشر كه  بوو موسلمی كوشت و پاشان به پی پیالنك ئه  تا به ڕا ھه گه لك ده ھه  له
 :  بی داناوه ره عه  ی به وه ی خواره یه م ھۆنراوه بوو موسلیمدا ئه ئه

 ابـــا مجــــرم غیـــــراللـــــه نعـــمــه علـــــی عبـده حتی یغیـرھا العبـــد

 ل الغــــدر ابائك الكـردافی دوله المنسور حـــــاولت غـــدره اال ان اھـــــ

 !!مكار بوو ر سته یشت ھه كه كورده  باوكه  یت، چونكه می ل بكه نسووردا، ویستت سته تی مه وه ده  گۆڕێ، تۆ له خۆی نه  له  نده ر به گه ی خۆی ناگۆڕێ، ئه نده به  ی تاوانبار، خودا له ئه:  واته

كان  بۆ كورده) جاڕچی(حیم جاریجی  بدولره ناوی عه فاری، میركی به یسی سه عقووب له سیستان، یه  ھۆی زۆربوونی كورد له  به:  ، ده ر سای پش نووسراوهزا ھه  نزیك به  ری كتبی مژووی سیستان كه دانه
  لـه  بووه ریی ھـه وری کاریگـه خش و ده یانھشت فارس داگیر بکا؛ کـورد نـه باسی و نه ی عه لیفه كانی خه ستدرژییه دژی ده  یسیان دا له عقووبی له تی یه یارمه  ی فارسیش بوون كه و كوردانه سنیشان کرد؛ ئه ده

رووتر  سه  کورد به  و خۆیان له  نییه  ژربای کورد، ھیچ شتکی دیکه شووتی دانه  له  ن و جگه به ناومان ده) یوور رزداری غه مه(  به  کان ئمه فارسه  وه داخه  م به دا به و وته مژووی ئران و درووسکردنی ئه
 . ژرماه  زانن و کورد به ده

 
 !کان یلییه ئستای فه

 
  تی ساسـانیی، کـه وـه هسـتدان و رووخـانی د ده م دوای له ، بـه دووی ئـایینی یارسـان بوونـه وانیش ره موو کورد، ئه کوو ھه تا وه ره سه  ژیاون، له  وره باشووری کوردستانی گه  له  ، که)ویی پاله(یلیی  کوردی فه

و  ر خـاکی کوردسـتان و ئـه سـه  تۆپزیی ھرشیان کردۆته  به  بی موسمان که ره عه  ر به رانبه به  تا تیسفوونی خاکی ئراق، ھه  وه وشه تا ئیالم و له ھه  ستی پکردووه ده   وه شیرازه  جبوونیان له ی نشته ناوچه
بوون و  وازه رته ، تووشی په وره گه  م ھۆزه ی ناوداری ئه تیره 40ی  ڕی خوناویی، نزیکه لکسان شه م دوای گه ن، به بوون و مانی خۆیان بکه  له  رچه ومان، ویستوویانه پهموس  به  زۆر کردووه  یان به که خه
  ر ئـایینزای سه  چنه کان ده وییه فه تی سه سه ر ئایینی ئیسالم و دوای ده سه  چنه ب بۆ کوردستان ده ره و ھاتنی عه کان ماون دوای رووخانی ساسانییه  شیان که وه ئه.  ماوه واریان نه و شونه  ناوچوون ھاتوونه له

 .  شیعه  کران به  وه مه رده و سه تی سوواری ئه سه ن ده یهال  موویان له ر ھه ران و گن، ھه نده خوراسان و مازه  داژرانه کاندا ھه وییه فه کان و سه می قاجاڕه رده سه  له  ی که ئو کوردانه  بۆ نموونه.  شیعه

ی  یکهکانی د ف و شاره جه غدا و نه ، دوای کۆچکردنیان بۆ به نووسیومه  وه ره سه  ک له وت، وه ری زۆریان لکه ره ویی، زه فه ڕی عوسمانیی و سه نوان شه  شکردنی کوردستان له دابه  ر له ، به)وی پاله(یلی  کوردی فه
بوو، دوای  یان ھه غداددا ریشه تی و ئابووری به یه کاروباری سیاسی و کۆمه  له  ، چونکه چوو ستیان زۆر ده تدا ده وه کاروباری ده  ، له بوو ستی بایان ھه ئراقدا ده  ، له ر رگه سه  ی زۆریان ھاته ئراق، کشه

 1945سـای .  دوونان بوون ریم قاسم، تووشی کوشتن راوه بدولکه ، دوای شکستی عه کان کرد عسییه به  ریم قاسم دژ به بدولکه تی عه سه ده  کی باشیان له رگرییه هب  ی وه ر ئه به ریم قاسم له بدولکه تای عه کوده
دوونـان  ـداژران و راوه تووشـی ھه  یه و شـوه ر بـه ش ھه1980بوون، سای  ناوی ئرانیی و شیعه بهبۆ ئران   داشتنیان کرا ھه  ست به ده 1970، سای  غدا داخرا به  کان له یلییه نگیی فه رھه ی فه ئاخرین یانه

ن  و خاوه  شدار بوونه اندا بهشۆڕشی گونی کوردست  تی بارزانیی و شۆڕشی نوی و رۆکایه سه  یلوول به شۆڕشی ئه  روشۆن بوون، له ژمارکی زۆریشیان ب سه ککی زۆریان لکوژراو و ئه بۆ ئران و خه  وه بوونه
ر  ئسـتاش ھـه غـداد،  کانی به یلییـه م فه وه، به بی شیعه ره نی عه ندێ الیه ھه  به   وه ته سراونه غداد به به  ھا باری ئابووری له روه ن و ھه شیعه  ی که وه ر ئه به ندکیان له ڕۆیی ھه ھۆی وشکه  به  راسته. ھیدن شه
 . یان که وه ته شی نه باوه  وه رنه وانیش بگه ی خۆی بگا و ئه وای مژینه مافی ره  ی سیاسیی رزگاری بب و کورد به کشه  کوردستان له  ن که وه ھیوای ئه  موویان به زانن و ھه کورد ده  خۆیان به ماون و  رزانه ربه سه
 

  ی ری سبه ماپه:   رچاوه سه

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

   Page : 11   April   :  2012                                                                              کوردیی 2712ڕی   مه بانه 11: ی  ره پهال

 
 

 
 

       حسن تاھیر

 

 ک بـت ئاست ئو ھندەی لیان تگیشتن ئاستی یان نبت بونی چمک دوو ئم کۆمگایکدا ل. بژین یکدی ب ناتوانن چمکن دوو ئازادی و خۆشویستی
 .چمک دوو لم ناکام تگیشتنکی ڕەھندی نو دەکوین دیسانوە دتوە، دیکتاتۆردا دەستکی برژەوەندیکانی لگڵ

 خۆشویسـتی خۆی ئارەزومندانی ب و بزنت بیان دەکات، مانوەیان ل ریبرگ پیاوساالری خی عقیتی ودین ک کۆسپانی و دیوار لو دانوە ئاوڕ بب ویستی بوو، سادەی مرۆڤ ئو دوعا
 کۆمگاوە لالین بوەی بت پیوەست نک تاکوە ئیرادەی و ھزر ب پیوەست کردن خۆشویستی. نیشتمان ونتوە یان بت ئاین سنوری ئیتر دەبن، بمانا سنورەکان کۆی کردن خۆشویستی بۆ. بکات
 خواسـتی بپـی کاتـک. خۆیـانوە توـی نـو نـاین خ و دینی بینی تسک عقیتی ک شرمزاریی ل پ سات چرک ئو ،٧/٤/٢٠٠٧. بکن دیاری بۆ سنورەکانی بن خوە و ستدە یان

 نخشاندنی ل بوو ئامادە دەستیش ھزی سات، ئو ھر برد، ب و ببلۆک دوعا پاکی ستیج کردنی ھنج بون بر کۆیلکانیانوە و لمست گوێ پیاوە ڕی ل عشیرەت، سرۆک و خ سرۆک
 دەگیاند وردیک دەستی ڕەزامندی نیشانی سریالیی، مرگسات ئو برانبر کردنیان بدەنگ وە لودا، پۆلیسانش ئو بونی دەست، بۆ ھمای ھمیش پۆلیس. شرمزاریدا ل پ مژوە ئو
 چی ھۆکار کۆمگاش، و تاک ئازادیکانی و تاک حورمتی ل کردن برگری کاری پۆلیس گر ئاخۆ. نوەدا لو
 دەـین کاتـک بکرـت؟ ڕزگـار کوتبـوو تی قزەونی دیمن لو پپول دوعای جستی توانی وانیان بوو

 و سربخ پیاوانی و دینکان سرب پیاوانی دەنگ دن لمان بت، ئازادان دەبت کردن خۆشویستی چمکی
 پروەردەی ڕەوشـتی بـ و برەیـی ئوە ئـاخۆ. ببن برەیی برەو کۆمگا دەتانوت ئوە دەن دەست،
 تاک ب وبگروپ ژنان ئوانی کن ئاخۆ دەبین؟ ژنان کوشتنی گوبیستی ڕۆژان ک نی ساالری پیاو کۆمگای

ی و رەبشفرۆشی ڕر ئایا ھاندەدەن؟ لکان گتاک ی بندانویستی خۆیان ئارەزومن خۆشنـد و بـکھرەمب 
 ئازادان خۆشویستی کاتکدەمنت؟ بونی لشفرۆشی دیاردەی ژیانیان، خۆشیکانی و ئابوری پداویستی ل بن

 ل بـت لـدوان زمـانی سـری و زمـانی بنـی دەسـتی و کۆمگـا ئو بـۆ نی مانایک ھیچ ئیتر نبت بونی
  .تاک کسایتی حورمتی پاراستنی و تاک ئازادی

 خۆشویستی ل بجگ ک جستیک دەگرن برد و بلۆک چۆن پوت، کلل ئستوری ڕق پیاوانی دیمان، کاتک
چرکسـاتدا،لوھر؟!وکۆمگـانتوەباکـانیبرژەوەنـدیتکـدانیبۆپنبووبدکاریکیھیچڕزو

 مـژوی پـش ل ئستا تا کۆمگایکدا ل! کۆمگا باوی پروەردەی ڕونی و دیار پرچمی دەبت شرمزاری
 چرکیکیش بۆ دەتوانت ھاوتیانی گیانی ل برپرس ک دەست پوەرک چ ب ھبت، بردەوامی ھر ژنان سوتاندنی و سربین و کوشتن حیکایتی مژوەش ئو دوای و دوعا کردنی بردەباران

 ل دەیبینـین واقعـییی بـارە ئو بـۆ دەگڕـتوە ئوە نـا، یـان بخۆیـانن تایبت کسایتی خاوەن مرۆڤکی دەستوە دیدی ل ژنان ئاخۆ بکات؟ ئازادیان پاراستنی و ھاوتیان مافکانی ل باس
 ب دەیویسـت دوعـا خۆیان؟ ئینسانیکانی ئازادی ل بن بھرەمند نک بن، دەستیی ژر ک دەستوە و دین چمکی الین ل ھی بونیان سات ئو تا نانژ دیارە! کۆمگادا ڕۆژانی پروەدردەی

گا و خت؛ کۆمم بن لڕم دیاری خۆم ئایندەی چارەنوسی بتوانم باخۆم گوەی بکم لت؟ خۆش کدوعا، دەو بوە بۆی ک، بو تا سیمبولوە لگایو کوردستان، کوڕانی و کچان کۆی ڕڕۆژەدا ل 
 ئوە ئاخۆ. تاک ئازادیکانی و کۆمگا بۆ نی بھایکی ھیچ زیاتر مینتی ل ک گلک پیرۆزی کۆی و سر بخن ئازادان خۆشویستی و بکن باوە قزەون کلتورە و فرھنگ ئو کۆی تحدای
 ھبوای یاسایک کوردستاندا ل گر ؟!ڕەگزک و نتوە و ئاین چ ب سر ک تاک بۆ شوناسوەن کردنی دیاری پشت ل ھمیش ، نین نیشتمان و نتوە کراوەکانی دیاری بۆ سنور و کاندین پیرۆزی

 ل برگـری نـی ئامـادە بم بنـت ھاوتیـانیوە ب فیشـک ئامـادەی دەسـت بـۆ. بکـرای ژن تیکسـای ب ئیھـان ئنـدازەی بم ندەبـوو حتـمن کرامتیـان، و ھاوتیان ل کردن برگری بۆ
 بکات؟ مافکانیان

 ڕۆژی ٥/١/٢٠١٠. مرگساتدا وود ئو لنو ھی پشکی دەست ک دەگرن، سرچاوە خاوە لو دەربین، ئازادی و ئازادان خۆشویستی بینی جیھان بۆ ھما ب دەبن عوسمان سردەشت و دوعا کاتک
 ب چی دەیوسیت گنج ئم ئایا. عوسمان سردەشت زانکۆ خوندکاری و ڕۆژنامنوس کردنی تیرۆر

 نی نایکسانیخوازی جیھان ئو چونی نو ل تنھا ئومدەکانی ئاخۆ بت؟ دەست و کۆمگا
ســـتا کئ ـــو لگـــای ن؟ کوردســـتاندا کۆمیردەشـــت ھنھـــا سر خواســـتی تگ کی لوازشـــ 

 ھژاری چینی ک جیھانک نبونی دەربی دەردەبی، نوسینکانیوە ڕی ل بت فنتاسیانشدا
 ناگینت کردن بحورمتی کات ھیچ نوسینکانی. خۆی ئازادیکانی و خواست ل ببری کۆمگا

ی بلیــکزانــی ھکــان خباچین گـــادا، لنــدەی کۆمــت ھر دەخوازو گش ئداب کـــردن 
تیچینای بوایوا نوەی ئتداریش ئڵ دەبوا دەسگکی لگادا، ڕەشوڕوتی خھاو کۆم با 

 خـۆی ئـازادانی ب دەیویست دوعا، سادەکی خۆشویستی ھاوشوەی ئازادیخوازە، مرۆڤ ئو. بن
 ڕگای ل ک کردن خبات ل شوازک. بشکنت تک سورەکان ھ و حرام سنورە کۆی و بدوت

 بـ، دروسـت ھلومرجـک کۆمگـادا ل ئوەی تـا پشوە، دەیبردن خۆیوە تاکتی تواناکانی
 ھژار مرۆڤک وە سردار و دەومند نبت مرۆڤک چیتر نکرت، دیاری بۆ سنوری مرۆڤ چیتر

 ئوە بم. ئـازادیخوازە مـرۆڤ ئو ووھب ئومدی پیرۆزترین و جوانترین وای پم. دەست ژر و
 نـاعدالتی و دیکتاتۆر دەستی ھیبتی سنورەکانی کردنی پیرۆز و دواکوتوی ڕەشتی دەستی

چاویان ک کدا مرۆڤ بلگ نایھ ت کوبیان ویستی بو خۆش ژیان ئازادی ب رنوە بشپ. 

 جیھـانی و ئـازادان خۆشویسـتی ئویـش. خۆیانـدا ھـزری ل بـوون شت پیرۆزترین و جوانترین ھگری مرۆڤ دوو ئم ک دت، دەرئنجاموە لو کوە،پ نزیکایتیان وە مژوە دوو ئو گردانی لک
 مرگساتان ل پ مژوە ئو کۆی گیاندنی مژوە، وود ئم کردنوەی یاد. یکسانیخوازی و ماف لپاوپ جیھانک. نی تدا بونی سنوردانان و تۆقاندن و ترس ک جیھانک. ئینسان ئازادی
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 خۆیـدای، ڕەشـی توانـایی لوپڕی تـرس تارمـایی ھلومرجکدا ل ئاخۆ. قوربانی ب دەبن ئازادیوە، نبونی و دواکوتوی دەستی لالین تیدا ردستانکو بدیفاعکانی مرۆڤ ڕۆژان ک دەگینت،
 دەبت بۆ ھی؟ ترس بینی جیھان پاراستنی ب پویستیکیان چ ا،دەک ھاوتیان مافکانی پاراستنی و یاسا سروەری ل باس ھردەم ک کوردی دەستی ئایا نوەدا؟ لو ھی مانایکی ھیچ ئازادی
روەردە وا سادەکان مرۆڤن پبکر میشئاگایان ھ ت خۆیان لو ب گڕ گرنکان نر؟ ترسناکب 

 پاراسـتنی جیھـانبینی قـازانجی ب نریتکـان و ڕسـا و یاسـا کـۆی ئـاخۆ کۆمگـادا؟ ل بـت باوەکـان نریـت و ڕسـا ملکچـی ھمیشـ لوەی دەکرـت، پگـۆش تـاکی ک ترسناکان ڕگا ئو کامن

 چمک دوو ئو بونی ئاخۆ چی؟ پیام لم ڕۆشنتر بچسپت، کۆمگادا ل خۆشویستی و ئازادی دەیوت ئوەی لسر دەکرت تیرۆر مرۆڤک کاتک ناشکتوە؟ ئاینکان و دەست برژەوەندیکانی
ت ڕوخانی ھۆکاری دەبنریتی و دەسباو ن گادا؟ لر کۆمگئ و ببنم ھۆکـارەش، ئکـدا بکاتل رژەوەنـدی قـازانجی بگـا گشـتی بواو کۆمـت توەی بـۆ ببـت ڕزگریـان ئو ببل ژیـان بـ 

 و خۆشویستی ھکشانی خون ل بردەم ل بشک دەبت بۆخۆی دەست کاتک ئایا یرۆزەدا؟پ و برز ئامانج دوو ئو ھنانی بدەست پناو ل نکرت خبات بۆ ئیتر ئازادی، بی و خۆشویستی
 ژین؟ب بڕزەوە و بیکسانی تیدا مرۆڤکان کۆی جیھانک سرەکییان دوژمنی ک دەکات، کار چینک و برەیک قازانجی بۆ تنھا یان کۆمگا، کۆی دەستی دەبت دەست ئو ئازادیدا،

 ساتی ئو تا پچوانوە ب! چمک دوو ئو ھگری ببن ھموو دەبت بدات، چمک دوو بو ڕزک دەخوازت گر کۆمگاش بۆ. ئازادی و خۆشویستی ڕگای سیمبولی دوو ب بوون سردەشت و دوعا
 دەبینینوە؟؟؟؟؟؟؟ سردەشتدا و دوعا تیرۆرکردنی دیمنکانی بونوەی ەدوبار لبردەم خۆمان ھردەم نبت، بونی ئازادی و ئازادان خۆشویستی چمکی
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 . ژمردرت ده چارلی ی وه بیرکردنه جۆری و تی سیه که کانی شاراوه  نه الیه  هر ھه  له کک یه به  وه چاپلن چارلی کانی نه گمه ده  نامه  له  ککه یه  یه نامه م ئه

 

 ! نۆئل وکی شه ، وه شه  لره! کچم ژۆرادین -

 ت نانه ته   تو خۆشک و برا نۆ نووستوون؛ ک چه ب  به کان ربازه سه موو ھه ما که بچکۆله  قه  له -
 .دایکیشت

  ژووره و ئـه ینمـه بگه خـۆم کن، ڕاچـه  وتوانـه خه  بانـده م ئـه ی وه ئـه ب  که توانیم ت حمه زه  به -
  .رگ مه  له پش ڕوانی چاوه ژووری.  ڕووناکتره خت نه وا ی بچکۆله

 تۆم نی دیمه سات بۆ ت نانه ته ر گه ئه بن کور کانم چاوه م به...  دوور زۆر. دوورم تۆ  له زۆر من 
ن خه دوور ل. 

 وێ لـه کـوی؟  لـه تۆ م به.  دایه منیش دی ر سه  له  لره و  دایه  که مزه ر سه  له وێ هل تۆ ی ونه
 و زانم ئه  مه ئه. ی که ئه ما سه»   لیزه شانزه« شانۆی پشکۆی کۆی سه ر سه  له سحراوی پاریسی  له
  نگه زه وه شـه م لـه و بیسـم ئه کانت نگاوه ھـه نگـی ده دا، وانه شـه ی نگیـه ده بـ م لـه ی ئـه  که  ھایه وه

 و ڕووناکی  پله شانۆ م له تۆ ڕۆی  که  بیستوومه. بینم ئه چاوانت ی ستره ئه پشنگی دا، زستانییه
.  بکه ما سه و  به  شازاده.  کراوه دیل کان ره ته ته ستی ده  به  که یه ئرانیه  شازاده و ئه ڕۆی ، شکۆیه

 سـتی مه بـۆنی و ران بینـه ی ندانـه زامه ڕه نینی پکـه قاقـای ر گـه ئه م بـه. ب ت زریوه و  به ستره ئه
  لـه بـی،  وه وشـیاره خت نـه  کـه دای پـ یان وه ئـه ی مـاوه نـاردوون بـۆتی  کـه ی گونـه و ئـه ری ھنه

 .باوکت نگی ده بۆ  ڕاگره گوێ و  بخونه م که نامه و  دانیشه سووچکا

 ...سارا دا  له بدار ژدیھای ئه چیرۆکی ، نووستووه دا بشه  له  که ی جوانه و ئه چیرۆکی. وتی ئه بۆ چیرۆکم و کشام ڕائه الت درژ و دوور وانی شه بووی مناڵ کات. چاپلینم چارلی من! ژۆرادین تۆم باوکی من

و  ھاته ئه و خه کاتم تانه ، وه کانمه پیره  چاوه ن م و دا ئه لۆ وت ئه پوتووم خه دا چمک ونی خه  له من ب. 

 و له چاوت: یانوت ئه ران بینه مبیست ئه کردو  ئه مای سه  که ئاسمان  له بینی ئه کم یه فریشته. شانۆ کۆی سه ر سه  له بینی ئه کچکم! تۆ مۆی ئه ونی خه! تۆ داھاتووی ونی خه... ون خه! ژۆرادین بینی ئه ونم خه
 ؟چارلی، بیرته  له ناوی.  یه پیره  که خه ته و ئه کچی  وه ئه ؟ یه کچه

 ی پـه چه نگـی ده ت تایبـه  بـه و  له کردنگه ما سه م ئه. کانا  شازاده ریری حه کراسی  له تۆ و کرد ئه مام سه وه مه کهدڕاوه  پانتۆه  به من.  بکه ما سه  تۆیه ی نۆره مۆ ئه. ک خه ته کی کابرایه. چارلیم من رێ ئه
  وه برسییه سکی  به  که کاندا، تاریکه  کۆنه  له ژار ھه رانی ماکه سه ژیانی.  بگه کا خه ژیانی  به چاوێ و وی زه ر سه بۆ  وه ره وه جاری جار م به ئاسمان، بۆ بۆ.  وه ئاسمانه  نه تبه ئه جار بێ کان ماشاچیه ته
 .رزی له ئه دا ژاری ھه  له قاچیان  که حاکدا  له ن، که ئه ما سه

 !ژۆرادین بووم  وانه له ک یه من

 :کرد ئه پرسیارم خۆم  له و ژمارد ئه دتم کانی ترپه. تۆ ڕۆخساری روانییه م ئه. بووم ر به خه  به ر ھه من وت، که ئه ل وت خه من کانی چیرۆکه ی الیه  الیه  به تۆ  که دا منای ی له گه یی فسانه ئه  وه شه و له

 . ڕاکشه رنج سه زۆر  داستانه م ئه.  وه گایته نه بۆ د قه خۆمم چیرۆکی م به.  وه گایه بۆت زۆرم چیرۆکی  دوورانه  وه شه و له! ژۆرادین ناناسی من تۆ ؟ وه ناسته ئه تۆ د قه  هپشیل  چکه به م ئه ئایا! چارلی

 و مـای بـ ژانـی و تی برسـیه تـای مـن.  منـه چیرۆکـی  مـه ئه.  وه کرده ئـه کـۆ ی قه ده سـه کردو ئـه مای سـه و وتئـه گـۆرانی دا »ن نـده له« شاری کانی که ڕه گه خوارترین  له  که ی برسیه  که خه ته و ئه داستانی
 ن سه خۆپه ڕبوارێ ی قه ده سه ی وعانه دا ئه پۆلی شه دیدا  له رزی ربه سه ریایک زه  که  کردووه ست ھه م ره ده ربه ده  که خه ته و به کردن تی سووکایه نجی ڕه من تر، گرینگ  مانه ئه گشت  له و  چشتووه ریم ده ربه ده
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  .کرد ئه وشکی
 .بکرێ باس ناب مردنیان  له پش زیندووان  له و زیندووم من  مانه ئه گشت ڕای ره سه

 .ین بکه تۆ باسی  وایه چاکتر.  نای تۆ کاری  به من داستانی

 .گریام خۆم نین، پکه وان ئه  که ی وه له زۆرتر و ناند پکه وم رزه سه کی خه ساڵ چل  وه ناوه م به ر ھه -چاپلین - ؛ تۆیه ناوی پاشگری من ناوی
 . نییه مۆسیقا و ما سه نیا ته ژی، ئه تدا تۆ  که جیھانا م له! ژۆرادین

 ماڵ بۆ  وه ینته تگه ئه  که  یه تاکسی شۆفیر م ئه حای  بزانه  پرسهب م به.  وه ره به بیر  له ن، ده ئه ل بۆ ت په چه  که ی ندانه مه وه ده  ماشاچیه ته و ئه رێ، ده  دیته شانۆ پشکۆی ھۆی  له  که کات و شه نیوه
 ... بپرسه یشی که ژنه حای.  چۆنه

 ی رجیانه خه  جۆره م ئه نیا ته ،  یاندوه گه ڕام اد پاریس بانکی  له خۆم ری نونه  به.  وه یه که شووه گیرفانی  بیخه نھنی  به و بکشه ک چه بوو، نه ی که مناه رگی به و جل کینی بۆ ی پاره و بوو دووگیان ر گه ئه
 .بنری فاکتۆر ب ئه کانت خرجه ی دیکه بۆ م به. بکات بوڵ قه پرسیار ب  به تۆ

  بـه فـین شـابای دوو  که ی وه له پش ر ھونه. کچم وان له ککیت یه تۆ  به. وانم له ک یه منیش: ب خۆت  به جار ک یه ڕۆژێ م که النی و بکه ک خه یری سه. ڕێ بگه شارا  له مترۆ یا پاس  به جار جار
 و ئه ر ھه زانی، ئه تر وره گه  به ما سه ماشاچیانی ته  له خۆت  که کرد ستت ھه کات ر ھه. شکن ئه یشی که قاچه دوو زۆرکات بدات، مرۆڤ
 ر وبـه مه له سـاڵ دان سـه  لـه. ناسم ده چاک  شونه و ئه من. پاریس راخی قه  ینه بگه خۆت تاکسی مین که یه  به و به ج  به شانۆ  کاته

 جیاتی لـه وێ لـه. تـۆ  لـه چـاالکتر تـۆ،  لـه جوانتر. بینی ئه خۆت کوو وه رانی که ما سه وێ له.  بووه کان جه ره قه ی ھارانه به النکی وێ ئه
   : خش به ئه ڕووناکی مانگ ی تریفه ، لیزه شانزه ھۆی کانی وره گه  گۆپه

  میشه ھه. کا ئه ما سه تۆ  له باشتر  که  یه ھه س که  میشه ھه! کچم پیان دانی ن؟ ناکه ما سه تۆ  له چاکتر ئایا.  که یر سه باش.  که یر سه
  بـه  کـه  بووه نـه خۆبـایی  هلـ  نـده وه ئه س که رگیز ھه دا چارلی ی ماه بنه  له  که  بزانه  مه ئه و ن ژه ئه ساز تۆ  له باشتر  که  یه ھه س که

 .بدات جنو »سن« چۆمی ناری که رکی سواکه یا ک چیه  دۆرۆشکه

 نرم، ئـه بـۆ سـپیت کی چـه  یـه نامه م ئـه ڵ گـه  لـه. ر سـه  یتـه به نه ژیان ژاری ھه  به رگیز ھه  که  یه وه ئه من ھیوای. ژیت ئه تۆ و مرم ئه من
 من ھی مینیان ه دووه: ب خۆت  به ی که ئه رج خه فانک دوو  که کاتک  میشه ھه م به.  گره ری وه و  بینووسه تدا ویست ت پاره ن رچه ھه

  قسه تا گه  له  سککه و  پاره  به ت باره سه ر گه ئه.  یه ھه فانک ک یه  به پویستی و ئیمشه  که بت ناس نه پیاوکی ھی ش ئه  مه ئه.  نییه
 .ئاگادارم یتان شه ی مناه دوو و ئه سحری و فریو  له  که  یه وه ئه بۆ م که ئه

 و رـدا  بـه ڕۆن ئـه  وه ناسکه ناف ته ر سه  له  که  بوومه  بازانه ناف ته و ئه رانی نیگه  میشه ھه و ژیاوم دا »سرک»  له زۆر یکی ماوه من
 : که کچم م ئه تۆ  به  ڕاستیه م ئه

 م ئه ماسی ئه ترین نرخ به ی زریوه  زریوه وێ  شه  نگه ڕه. وه خواره  ونه که ئه کان بازه ناف ته  له زۆرتر دا رین به و پان وی زه ر سه  له ک خه
 رۆژێ  نگـه ڕه.  وه خـواره  ویتـه که ئه گومـان بـ و تـۆ پیـ ژـر رزۆکی لـه نافی تـه  به ب ئه  ماسه ئه م ئه  وه شه و ئه. بدات فریوت  جیھانه

  ونـه که ئه زوو  میشـه ھه ناشـی بـازانی ناف تـه و ناشـی بـازی ناف تـه  بـه بی ئـه تـۆ  ڕۆژه و ئـه تن ،ه بتخه ک یه شازاده جوانی ڕوخساری
 . وه خواره

 اناموو ھـه ردنی گـه  لـه  ماسـه ئه م ئـه  رانـه وه خته به  کـه  تاوه ھـه  جیھانـه م ئـه ماسـی ئه ترین وره گـه  چونکـه.  سته به مه زیو و ز  به دڵ
 بۆ یکت نامه  مه به ت باره سه  وتووه دایکتم  به.  به کدڵ یه یا گه  له پیاوێ، تی ڕوومه تاوی ھه  له چوو دت ڕۆژێ ر گه ئه م به. وش دره ده

،ئه من  له باشتر وین ئه و ئه بنووس ی یه ر سه  له کردن  قسه بۆ و ناستره شیاو من  له کد  . 

 قوت و رووت توانی ئه ر ھونه بۆ. پۆش دائه گیانت ناسک ریری حه قوماشکی نیا ته شانۆ کۆی سه ر سه له  که زانم هئ دژواره؛ زۆر تۆ کاری
  نییه دا جیھانه م له تر سکی که ھیچ و شت ھیچ م به.  وه ریته بگه تر  نیشکانه که و پۆشراوتر و  شانۆوه کۆی سه ر سه  بچیته  نیشکانه که و

 ی قسه  نگه ڕه و مردکم پیره من و  یه ئمه می رده سه خۆشی نه ڕووتی،. بکا ڕووت و ئه ر به  له قاچی نینۆکی کچ  که ب  وه ئه شیاوی  که
 . وت ئه خۆش تۆی ڕووتی ڕۆحی  که ب س که ھی  ب ئه تۆ رووتی گیانی من گومانی  به م به. م بکه قۆر

 بت ر وبه مه له ساڵ  ده ھی  وه باره م له تۆ ی ندشه ئه ر گه ئه  بزانه ش مه ئه

 .ناکا پیرترت  ساه  ده م ئه.  ترسه مه -پۆشراوی خولی ھی -،

 ڕکی شـه  میشـه ھه منـداالن و باوکـان  کـه زانم ئـه. کان ڕووتـه ی دورگـه کی خـه  بـه بی ئـه  کـه بی س که دوایین تۆ ھیوادارم حاڵ ر ھه  به
. بکـا بووڵ قـه شـت زوو  کـه م ناکـه منـدا  لـه ز حـه من! کچم...  بکه ڕ شه مندا کانی ندیشه ئه یا من ڵ گه  هل.  یه ھه  وه پکه وامیان رده به
 : م بده خۆم  به خۆشیک دڵ وێ مه ئه ، بکه ڕ ته  یه نامه م ئه من ڕای ره سه

 .یت بگه ت جوان وتم، بۆت  که ی ڕاستیانه و ئه تۆ تا بدات ڕوو ک یه موعجزه ھیوادارم و  یه موعجزه وی شه.  نۆئله بابا وی شه و مشه ئه

. م کـه زاره مه ر سـه  بیتـه و بپۆشـی ش ڕه جلی ڕۆژێ  نگه ڕه ما، سه رگی به و جل جیاتی  له زوو یا نگ دره! ژۆرادین  بووه پیر ئیتر چارلی
 تـۆ کـانی ماره ده  لـه من خونی. بینی ئه من ودا له ۆتا،خ ڕوخساری  به  بوانه دا ئاونه  له جارجارێ نیا ته. نیم تۆ تی حمه زه  به رازی
 . ی که نه یاد  له -باوکت -چارلی. بت ئه وشک مندا کانی ماره ده  له خون  که ی کاته و ئه ت نانه ته ھیوادارم و  دایه

 .  بده وڵ ھه تۆیش بم، مرۆڤ دا وم ھه بوو توانامدا  له  که ی جگه و ئه تا م به بووم، نه  فریشته من
 .م که ئه ماچ کانت چاوه

  ـ چاپلین چارلی ئیمزا

     1964سویسرا 

 

  قالوه شه  ر چاوه سه
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 جیرو نه/ شوان  زا ره

  
مان ،  که له گه یدارۆو شک یشاناز  له پ یو نو نیرد یژووم»  چ م رچ ن رچ ده  النه  له رش« : یت هیکورد وتوو  وه زووه  له»  نیرز له  هیناھ تیو ھله په یشکۆـــــــ ک نییۆپ یخوشک ی ئه رمخ ده قه «

 کـدابوار  لـه انیـ کـه هیر ھه  کـه   وه تـه هۆازاندڕکانـدا  موو بواره ھه کوردمان له یوتوو که ھه یت ئافره انی هد یناو  به یکان نهیز  هڕ الپه
ــه یکــوڕ ــنیب یرز و گرنگــ ب ــه  وهی ــه خزمــه  ل ــه کردنیرگر تکردن و و ب ــورد و کوردســتان ، لــه  ل ــزانســت و زان  ک ــه یاری ــانیبن  ، ل  یاتن

و زانا و دانا و  وا هرمان و فه  رگه شمهو پ شگۆڕو ش رئازا و دل یو شاسوار  رکرده و سه رزادهیو م  هشازاد اندایناو  له دا،یتشارستان
 . مانتار لهڕ په  گاته تا ده... و ۆزانک یستاۆر و مام فسه ر و ئه و نووسه ریو شاع دار تمه اسهیس

  ، کــه  وه نــهینبخو  انــهییانیب  و کوردنــاس و بازرگانــه  دهڕیــ و گــه رایشــت و گه ئــه یکان نهیو نووســ بــو کت اداشــتیو   شــتنامه گه ر گــه ئه
 انیموو ھه..ونینووس انیر سه  له  وه ژدانهیو  ،به  وهینیب انیکورد یت ئافره یوت سوکه و ھه ڕۆڵ انۆیخ یچاو  کوردستان و به  ته ھاتوونه

ب  ره تورک و فارس و عه یتان ئافره  له.. استهڕناوه یت ژھهڕۆ یت ئافره ی هکورد نموون یت ئافره  ن که که ده  هییاستڕ  وه ر ئه سه خت له چه
 ھانـدایج  لـه  شـداڕی و شـه یرگر بـه  له..ن که ت ده و خزمه شنۆک دهت اوانیپ یشان کاندا شان به موو بواره ھه  سترن ،له ربه ئازادتر و سه

  .ن نهوب

کــورد  یرد بــه نه یشـگۆڕش یک هیــ رکرده ســه  هـ مــان و کــه قاره  ،کچـه مره نه ی»رمخ ده قــه « هرزادیمان،م ناودارانــه  تـه و ئافره لــه کک هیـ
 یانیـو ژ یانیگ  له یبوو ،کوردستان  نهم و که یکر روه ترس بوو، کورد و کوردستانپه و چاونه ررگ و دل جه به رۆز  یکسوار هۆڕبوو،ش

م  ئـه یید نانـهھ ۆب. بکات زگارڕژدانیوو ب رست زپه گه هڕ یران رکهیداگ  رد و کوردستان لهکو  بوو که وه ئه یو ئاوات وایھ.بوو رنتریشال
ران ئ یشا ن هیال ، له یکورد ی وه وسانه و چه یق و ناھه مور و زو جه تریچ.  وه کرده نه یمردن س  و له یانبازیگ  له ش زهۆریپ  ئامانجه

و  یت هیکوردا یک چه  هۆیبوو، ب شترۆخپ یلیو دیست ردهژ یانیژ  له ی یبژ ڵ و که یم بژ کرا، که هن ڵقبوو ، پ  وه هییو ھله زا شاه په ره
 کوردستاندا ، یت ژھهڕۆ  له ستانڕلو ی ناوچه  و، له یشان  کرده یت هیردا مه

 ی رکرده سه ی که شهۆڕش ڵ گه بوو له اوکاتھ ش شهۆڕم ش ئه..تن هی ابگهڕلورستان  ۆییخ ربه سه یستی،و اندای اگهڕ یشۆڕو ش نڕی اپهڕ ڕیجا
 یدژ  لـه» ژاندارک«نسا  ره فه یشۆڕش ی رکرده سه  کچه ڵ گه راورد له به  به..رانئ  له کان هییر زه ئه یشۆڕشوکاک، و ش ۆیمان سمک که له گه
»   رزادهیـم. ناوبران لـه یرد نامـه  بـه انیردووک ھه م به..ئازاتر بوو شیو له رۆکورد ز  یرمخ ده ،قهی که تهو یر رکهیداگ یکان زهینگلیئ

کورد و  ۆب انییزۆسو د یستیو شهۆخو  یرجوام  و یمان ناسراون به قاره  که ، هییلی فه ڕیلو یزۆھ  له..بچووک یلورستان ینیرنشیم یکان رهیم  بوو له کک هی  که ، هی» یند وهال قه یند قه «ریم یکچ»رمخ ده قه
 شینۆف له ته  وت ، به که رچاو نه به میچکردنۆک یو ، سا کبوونیدا له یسا کدا، هی رچاوه سه چیھ  له  وه داخه به(  کبووهیدا له رمخ ده قه مدا ستهیب ی ده سه یتا ره سه  له ای، زدهۆن ی ده سه ییتاۆک  له. کوردستان

و  یجـوان ژبـوو،یرتیو ب ایـو ور ریـو ژ ک رهیـز رۆنگ بـوو، ز و شـه خۆو شـ رز بـهجـوان و با یکـژیک رمخ ده قـه) .یزانـ انیـ نه شیوان ئهکرد  مانیلی فه یریشنبڕۆ یک هیند خوشک و برا چه ڵ گه له میند وهی په
 یر زار سه له دراون، ھه ردامخ ده ر قه سه به  که  انهییرانۆو گ له ێند ھه شۆم تا ئه  ، که یلی فه یکتالید  به شیت بهیتا  به یرانۆو گ عریش نیند چه ینو ھه  به ،بووییر روه وکوردستانپه یت هیوئازا یسوارچاک
  کانماندا هییلی برا فه

  . ن که ده رمخ ده قه یتشگۆڕو ش یتمان و قاره یردل  باس له  که.. وه ته ماونه

 رانئ یشا ی هییرد و نامه یق م ناھه ئه.بوو رمخ ده قه  یبرا ی»شامراد خان »   کوشت،که یبچووک یستانڕلو ینیرنشیم یریدوا م وا، هڕو نا وفف  ق و به ناھه  به یو ھله په یزا شا دا، ره»١٩٢٥« یسا  له
 یمـدا تـوان که یک هیـ مـاوه  له..بدات یقووت رانئ یئاسان و شا یک هیپاروو  به تبب ی که تهو یھ کات و نه نه ڵقبوو یست ردهو ژ یزوردار   دا که ین به..رمخ ده قه ییستوور قئهڕو  یی هڕتوو ۆیھ  ،بووه

 ستانڕلو یکان شه رکه سه  شاخه یش که شهۆڕش یگا ، باره تن هی ابگهڕستان ڕلو ۆییخ ربه سه یشیستی،و  که شهۆڕش ی رکرده سه  بوو به یشۆدا و خ یشۆڕو ش نڕی اپهڕ ڕیجا. تنکبھپ کان هییلی فه  باش له یکزھ
 یسـتیو رانـئ یشـا..وت سـکه ده انیـل انیشیرۆز یک هی خانه ک و جبه و چه  رهیخ و، زه اندنی گه پ انی وره گه یکانیر و ز ره دا، زه انیزا شا ره ی سوپاکه یالمار په  رانهش  ندن الوه چه  و له جار نیند چه.بوو
 ]ان،یبراکان  ینخو  نه سخه بوون ده نه یازڕکرد و، نه ڵقبوو انی هییم ناپاک ئه انیس که م به کاندا هشگۆڕش یگژ  کات به انیجاش و،ب  کا به انیوب نت ه بخه  هیو پا  پاره  کوردمان به یکان ته رهیش عه

 یک هی ماوه  له..بوون انیو ز یشکست یتووش اتریو ز گرت انهڕ انۆیخ کان، هشگۆڕش یگورچکب یدانو ل ت مه و ھه نییۆپ یوام ب رده به  له م کان،به هشگۆڕر ش سه  کرده یتر یکشند ھ شاه چه یسوپا
 .                                                                                               وه پاکرده یرانئ یر رکهیداگ یسوپا  له انیستانڕلو یکان ناوچه ی ربهۆمدا ز که

 یشـامراد خـان  وا هڕو نا یرد نامه  به رۆ، ز ی و ھله په یزا شا ره شینۆو ،چ ێکر ده انیل  کردبوو که ی هییق و ناھه رۆو ز مو زو ئه یباس دای که نامه  له..نارد دیف حه یحموود مه خش ۆب یک هی نامه رمخ ده قه 
 ۆبـ یشـ وه ئه..کوردسـتاندا یباشـوور  و لـه ت ژھـهڕۆ  ن لـه بـده ران رکـهیداگ یالمار پـه  وه زهـھ ک هیـ  و بـه ک هیـ ن بـه کـهب انیـ سـوپاکه  مر کردبوو ،که نه یخش  له ی، داوا دا هی و نامه ر له ھه.. کوشتووه یکاک

  بـه یحموود گـو مه خش م به..ن که ده کردنڕ شه یدوو سا یش هب  ، که مانه ھه  که ی هی خانه ک و جبه و چه موو ئه ھه ڵ گهزتان،لهڕ به ی رمانده فه رژ  مه بخه کانمان هشگۆڕموو ش م ھه من ئاماده  بوو،کهینووس
 خش  و، وابزانن که  هو نه بدهیکل  ه ھه  وان به ئه  هی وانه له  ، چونکه وه ونه که دوورده یل یکان وا بکات سواره یکوتن کهڕر  گه ئه  ترساوه که  وه له خش  هیگوا.ھات نه  وه هی که هییداخواز ینگ ده دا و به نه ی که نامه
 .    کردووه ی کگرتنه هیو  وتن کهڕم  ئه ندا مه هو ده یک هی رزادهیم یت و سامان روه سه یناوپ  له

  داوه یاریـشاه ب  که ییدا انی وه ئه ین نارد،به رمخ ده قه یالۆب یکفد ، وه وه نرخه  به ییارید ک مهۆک  به..برد ۆو در فۆب ینا نا،پهھ یشکست ی سوپاکه کند جار چه ی وه ئه ی،دوایو ھله په یزا شا ره
  کـه  کردووه ی، داواش رکردووه ده کان گرتووه کھه موو چه ھه ۆب ییگشت یبووردنل یاریکات، ب ده شترۆخ یشیشتوانیدان یانیران و ژ گوزه یبکات و، بار ج بهج ستانداڕلو  له یدان و ئاوه یچاکساز ک مهۆک

  تانه که هیاش  ی که هییداخواز یم وه  که شیمن ی هی م قسه ئه یق ، ده  وه نه به انیخوتاندا ب ڵ گه له یموو رھه ھه  ناوهھ کتان هییارید یچ یبوو، وت  هڕتوو رۆز  که فده وه  له رمخ ده قه. بکات پ یشوو رمخ ده قه
 یکان رهشگۆڕش  له کند ھه  وه داخه به م به  .هییچ  که شتبووی گه وشت هب یشا یوگ  یست به و مه ازیله ن یباش  به رۆز رمخ ده قه. »یت ئافره ۆت کو م ، به تا شوو بکه میت ن من ئافره«: نن هی ابگهڕ یپ
 .     وه هیشکا  که شهۆڕش یانیز  ش به مه ، ئه وه سته ده  هیدا انۆیخ  وه انهیکان که چه  کرد و به  شبوونهۆخو ل به انیواب

  ڵدان مندا سه  پاراست و به ده  نه انیست ده کشت چیھ  له..کردڕ به ستانڕو لو ره به  وه که چه نیزترھ به  به یح به و زه رۆز یک هیسوپا..بوو هڕتوو رگرژوۆ،ز اندی اگهڕ پ انیرمخ ده قه ی مه و وه ئه  شاه که زا ره
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 لورستان یکان شاخه یتوان انی و نه ناھ ست نه ده  به انیوتن رکه سهشدا   وه ئه ڵ گه له م به. کرد انییو دز نکاولکرد و سوتاند ، تا انید انی ده  کوشت ، به انیگوناھب  یریت و پ و ئافره

 یکبر و زه رانئ یشا ی پاکهۆر س سه  کرده انیشھ  وه که هیند ال چه  و له ستانلور یوید ۆب  وه ھاتنه  و، دووباره  وه کخستهڕ انۆیخ یکان زهڕیکوردستاندا  یباشوور یانیرم گه یوید  له شیکان رهشگۆڕش..بگرن
 .    اندنی گه پ انیرۆز یکانیو ز ر گهیکار

  لـه یستیو انی مجاره ئه.وترگ یالنیو پ ۆدر ین و به ندو سو کردنف  وته که  دووباره.تنبھ رمخ ده قه ی که شهۆڕش  به ییتاۆو ک تب ڵو سوپا زا زھ یبر زه  به تبتوان  که  هحا مه یزان  که رانئ یشا  
 یتر یک هی نامه  نارد ، که رمخ ده قه یال ۆب یتر یکفد رد وه نامه یشا..  ننت ه دوژمنان کورد بخه سالمدایئ ینیئا ی رده په رژ له  بوو که جار نه نیم که هی  وه ئه یرچ گه ، ئه نت ه کورد بخه  وه نهییئا یر
 یواتا ب رکردبوو،ۆر م سه له ۆیخ یست ده نشو یرۆم زنۆدر یشا  دا ، که قورئانه یم که هی یرگ ر به سه له  ناردبوو، رمخ ده قه ۆب یارید  به یقورئان یک هی شدا نوسخه ده فده م وه ئه  ر به ، ھه ردبوونا اندایپ ۆێب
 کـگر ک ھـه موو چه ،ھه کرج مه  چیھ  ب به یگشت یبووردنل  که بوونینووس ۆب یش وه ئه.. هدیش شاھ که و قورئانهپاکه  یتو ن  داوه  دا م قورئانه ئه  به یست و، ده  خواترسه  له یکمانسوۆم  هیگوا ن بکهپ
شاه  ی که ۆدر  و به اریو ب ن به  به انیوا، ب ینیب انی که انهقور  که کان هشگۆڕش ی ربهۆز.. وه نهی که دانتر ده جاران ئاوه  له شیو لورستان. تانۆخ یو مندا ڵناو ما ۆب  وه نهڕ گه ده مووشتان ،ھه وه تهگر ده

 یرچ گـه.. وه سـته ده دا به انۆیـخ یناچـار  بـه  هییـن انیـتان ره ده چیھ انیزان  که شیوان ،ئه تب م نه که رۆز یکسان ند که و چه رمخ ده نھا قه ته.. دا  وه رانهئ یست سوپا ده  به انۆیخ  وه انهیکان که چه  کرد، به
 ھران ،  ته ۆناردن ب انیش که شهۆڕش یکان رکرده سه له» ١٧« و رمخ ده و قه  کوشت انیکان هشگۆڕش ی ربهۆ،ز مدا که هی یو شه ر له ھه رانئ ی ندهڕد یسوپا. بوو نه  بووردنهو ل به انیواشب

  انهیخست نجای،ئ  وه هیاۆڕچ ده ل ینشکا و خو یانیموو گ ،ھه وه مووشه چه یکسترئ یکلک  ست به به انیشیرمخ ده قه یپرچ  ردانه نامه ن ده کند ھه. دران  دارهس  له  که رکرده سه  دهڤ ر حه ھه کژڕۆ یدوا ر ھه
کرد  ییدوا یچۆک یرد و مه یرز ربه سه  به نداندایز  له مان هی ردهرک سه  کچه رهم ش مدا، ئه که رۆز یک هی ماوه وت و له که شۆخ نه..  کردن نهل یی زه و به بووردنل ی، داوا اگربووۆڕئازا و خ رۆز م ، به  وه ندانهیز
،  انـدی اگـهڕ ی که شـهۆڕ،شیکاک یشامراد خان یدکردنیھ شه یدوا له  که ی وه ئه  یپ به.. اندیخا یسا س رمخ ده قه ی که شهۆڕش..مارکردۆت ۆیخ ۆب یشیمر کورد  و کوردستان و، نه ۆب ییر روه و سه یشاناز. 
 ی مره نـه  مانـه قاره  ره هرو کـورد و کوردسـتانپه  رکرده م سـه ئـه ی ربـاره ده  مـه که رۆز یاریـزان سـتا، تـا ئ کروودبـ یـیدوا یچۆکـ رمخ ده دا قـه»١٩٢٩«یسـا یتا ره سه ای» ١٩٢٨« یسا ییتاۆک  له  هی وانه له
،  مانییواشـبۆخ یقوربـان  تـه کانمان بوونه رکرده سـه  لـه رۆ، ز  وه مانهییواشبۆو خ یپاکد  ۆیھ   به شۆم کورد تا ئه ی مهئ  که  هیو ، ئه  وه مهئ یال  داخه به یو ج  باس یانیشا  که ی وه ئه..مان که له گه

.  گرتووه رنـه وه کانمان هییقوربان  و له  کان ه ھه  ندمان له په شۆم ئه ن،تایداو انی فره جار ته رۆز  جه ره وفهو فۆدر یمانی و په ن به  و ، به  وه تهۆزتۆق انی مهئ ی الوازه  هم خا مان ئه که له گه یدوژمنان
      .»وه ره هڕ په مه ایر سه  پرد،به  دوژمن بوو به«:نی ده شمانۆر خ ھه یچ که

 یاریشـنپ  .. ینیۆفز له ته یک هیدراما ای ییما نهیس یکمیفل  ن به بکه ی که شهڕو شو رمخ ده قه یانیژ ی رگوزشته توانن سهکوردمان ،ده یکاران مه نهیو دراما و س کارۆشان یندان رمه ھونه  ،که نیش ب وه ئه  ماوه
  .  تست بکرمر درو نه یرمخ ده قه ۆب  ستهیشا یکر کهی کدا،پهپان هۆڕگ  له ت،کوردستاندا ب یباشوور یتر یکر شار ھه  له ای  نیق خانه یشار  له  م که که ش ده وه ئه

 نگ ی گیاره ر ماپه
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 ئشکوتی ئاوبارە -1

 
ھشتا .  تنگی کانگاوی دی ئاوبارە ل بشی چلچم ی شاری دیواندەرە ل ڕۆژھتی کوردستان ھکوتووەیکک ل ئشکوت قووکانی کوردستان ک ل) یان کوولی ئاوبارە(ئشکوتی ئاوبارە 

 .زەندە دەکنکیلۆمتر م ٧تا  ٤بم دانیشتوانی ناوچک مودای ئم کوول ب . ھیچ لکۆینوەیکی زانستی ئوتۆ ل سر چۆنیتی دروستبوون و مودای ئم ئشکوت ئنجام ندراوە
 سھۆن ئشکوتی -2

 ٤٣ ل ئشکوت ئم .ھکوتووە مھاباد دەڤری ل ک کوردستان ڕۆژھتی بناوبانگکانی ئاویی ئشکوت ل یکک سھۆن ئشکوتی
 ]١.[ھکوتووە بۆکان و مھاباد ڕگای نوان ل و مھاباد شارستانی ڕۆژھتی کیلۆمیتری

 وگرافیایی ج پگی

 چوارگۆش ھزارمیتری بیست: ڕووبر 

 میتر ١٧٥١: زەریا سرەوەی ل بیندایی 

 میتر ٢٢: ئاو قوویی نونجی 

 میتر ٥٢: قوویی زۆرترین 
 

 قزقاپان ئشکوتی -3
 شــاخکدا لنــو متــر، ١٠ زاییــیبر ب ئشــکوتک،. ســلمانیدا پارزگــای ل ڕــزان چمــی ھــاوینھواری ل ئشــکوتک قزقاپــان ئشــکوتی

 .داتاشراون دیوارەکانی لسر مادەکان نخشی کۆمک و ھکندراوە

کوتشککی ئبچـووکی دەرگـای یژوورەوە بـۆ ھچـوون ک ی لـو. نزمتـرە مـرۆڤ بـانل 
  ک مترک برزیی ب ھن بچووک گۆڕی س ژوورەکدا،

 .کران تان ١٩٩١ ڕاپڕینی لدوای بم بوو، تدا مژوویییان ئاسواری کۆمک
 ق قوری ئشکوتی -4

 و)  پاوە-کرماشان رێ سر ل(  کرماشان رۆژئاوای باکووری ی.کم ٨٧ کوتووەت ئاسیای، ئاوی ئشکوتی گورەترینک ق، قوری ئشکوتی
 جیکی ە ئشکوتان دەرەی وات مڕان دەرەی ل ئشکوت ئم ڕوانسر، قزای ل بشک و ق، قوری گۆندینزیک ل پاوە، شاری ی.کم ٢٥
 .، ی)ئاھک(کس ئشکوتانی نایابترین ل یکک. درەخت و دار ل پ رازاوەو زۆر

 ئشـکوت ئم. ئشکوتک کۆتایی نگیشتوون ھشتا و کوتووە دەر ئشکوتوانانوە الین ل ئشکوتئمم.ک ١٣ نزیکی ئیستا ھتا
 ک دەبینرـت برەوخـوار سـیوانی شـوەی ب ئسـتاالکتیتکان و ئسـتاالکمیت ل  دان ٢٥ نـزیکی بـووک تالری ل ک ،)برزەخ(زیـنخ تالری ،)عرووس(بـووک تالری: لوان تالرە چندین خاوەنی

 قاز، ملی کیسڵ، تاڤ، فیل، شر، سری کارگ، دڵ، پیزا، بۆرجی ماسی، پاوە، شاری ماکتی کبیر، ئمیر بابانوئل، وازیش ب ستاالکتیتکان و ستاالکمیت وەھا ھر. دەنخشت جوان شوازکی
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 .دەبیسرت  کمانچ و چنگ وەک سازک دەنگی ئستاالکمیتکان و ئاو لدانی بۆنی ب بلوور تالری ل. ئشکوتکی دەروازەی متری ١٥٠٠ ل بووک تالری. دەرھاتوون..... و مریم حزرەتی

 .کشراوە  عراق خاکی ھتا ئشکوت ئم درژەی ک وای یان پ ھندک
 پلوەر راوی ونی ب ک سواتی شتی ھندێ سکک، ئینسان، سری کاسی: لوان دۆزراونتوە، ئشکوت لم مژویی شتی ھندک ھی، زۆری مژویی پشینیکی ئشکوت ئم وەھا ھر

 ....رازراوە

  .مشکی گوچک شمشمکورەی دەست ل شمشمکورەی جۆرکی دەژیت ئشکوت لم ک گیاندرک تنا
 قان موکری ئشکوتی -5

 مرۆڤی سدان و روویداوە مرۆڤی کارەساتکی ئشکوتدا لم  سفوی عباسی شا سردەمی ل ک بۆکان خۆراسانی گوندی نزیک ل قان موکری ئشکوتی
 زەینـی ل مـرۆڤیی کارەسـات ئم بیرەوەری ک ئوەی ھۆی بۆت ئمش.  کراون ق ھموویان دووکڵ ب و خزاندووە ئشکوت ول موکریان ناوچی کوردی

 .بمنتوە دا ناوچی ئم خکی مژوویی
 کرەفتوو ئشکوتی -6

 ل مـژووی ئشـکوت ئم. زایینـی سـھمی سـدەی بـۆ ڕـتوەدەگ مـژوەکی ک بردی تالرسـازیی مزنکانی برھم ل یکک کرەفتوو، ئشکوتی
 ئشکوتک رۆژھتی باکووری ل ک میرسعی دی ئشکوت بم گوند نزدیکترین. ھکوتووە دیواندەرە و سقز دووشاری نوان کیلۆمتری ٧٥ موداری

 دەرچوون پاش و یوزباشکندی گوندی دەگات دواتر وە دەکات پی دەست گۆڕباوەل ناو ب ھرمک تپڕاندنی ب سرەتا ڕگاک. واتدەڕ تیکابوە جادەی ل کوول ئم بۆ سرەکی ڕگی. ھکوتووە
 .ئشکوتک دەگات کیلۆمتر ٣ تپڕاندنی و دی لم

 ئشکوت جوگرافیای

 لگڵ ڕۆژھتوە ل کنـدی یوزبـاش و بـاکوور ل ئـاوا علـی ڕۆژئـاوا، ل سعید میر باشوور، ل ئاوا محموو اواییکانیئ و ھکوتوە سقز ناوچی ل برز زنارکی دی ناو ل ئشکوت ئم
 .ھاوسنوورن کرەفتوو ئشکوتی

 .زەویناسی سھمی دەورەی بۆ دەگڕتوە ئشکوتک ناو مژوویکانی ئاسوارە و سرۆشتی و بردی ئشکوتکی کرەفتوو

نی زۆر لناو شو کوتشکرچاو ئاو ئت بوم دەکب مت، باران پاش گۆالوی وەک و کروەھا دەچگـای زۆر ھمیچـی ج 
کوتشکئ ۆپن ددەک. 

ڕابردوودا ل ھۆی ب ججۆر ھۆزی بوونی نیشت وگۆڕ جۆر بدەستکاری و ئا ل کوتشکدی ئگا و ھاتووە بنی و ڕدا دات 
 .راونک درووست

 چوون ڕگی ڕابردوودا ل ھۆیوە بم ک برزە زەوییوە ئاستی ل میتر ٢٥ تا ٢٠ ژوورەوە دەچن پیدا درگایی ئو برزایی
 .بوو زەحمت زۆر ژوور

شی لوەی بشپ کوتشکالرسازی قات چوار ئردی ڕەوەزە و تکـراوە دەسـتکرد بچ ک ر لکـدا ھقات جـگ درووسـت ل 
 .دەکوت برچاو پکوە ژوورەکان پیوەندی و ھوا گۆڕانی بۆ گلک ڕۆچن و پنجرە یکوە، سر ب ژووری و دیو نیکرد

 تبینیـان ئو کردنـی ڕەچـاو و اوەگیـر چاو بر ل ھمنیش و ئمنیت و پاراستن بواری پداخستن پنجرە و دەرگا کلۆمی و پشتیوان تنانت و ئشکوتک نو تاشراوی برد ل قادرمی و پلیکان
 .ئدات نیشان سردەم ئو) معماری( تالرسازی تایبتی پشکوتوویی پیشاندەری

ر لک دیواری سنـدھ خـش ڕاڕەوەکـان، و ژوورەکـان لـک و نلنیگارگ ن لرچـاو گیـا و گـژ و ئـاژەون بدەک .ردەرانی لـک درگـای سـکی ژوورەکـان ل تـی بک انییۆنـ خنووسـراوەی رد لب 
 نووسراوەدا لم. ھناوە یۆنانی خودای پرەستگای ب ئشکوتیان ئم ناوی کتبکانیاندا ل کۆن مژوونووسانی بۆنوە بم ھر کراوە، ھراکلۆس نوی ب خودایک یادی نووسیندا لم ھکندراوە،

 :ھاتوھ

 .ئدرت پنا بن ما لو پ کس ھر ھراکلۆس، مای ما ئم

 ئسـکندەر جگدارانـی و میراتگـر(  سـلوکییکان حوانوەی و دانیشـتن جگـای کـاتی شـوەی ب ماوەـک کرەفتـوو ئشـکوتی دەب وای پیان ھندک ک ئوەی ھۆی بوەت نووسراوە ئم ھبوونی
 .ڕۆیشتن ئران ڕۆژئاوای برەو ئشکانی دووھمی مھردادی سرکوتنکانی دوای ک بووب)  مقدوونی

 کس ھـیچ ئسـتا تـاکو ھـۆی بم ھر و دەبـتوە جیـا لـ جـۆری ب جـۆر گلـی ڕەھنـد ھروەھـا دەبتوە، ل قوژبنی و کلن و پچ دەیان مودای ئو ک میترە ٧٥٠ نزیکی ئشکوتک درژایی
 .بکات ئامادە ل نخشکی و خریت و یک سر برتوە نقوژب و کلن ھموو ئو بنی و سر تواوی ب نیتوانیوە

 خا ئم تنانت و زاران سر بکوت ناوچدا لم زۆر گلکی چیرۆک و ئفسان ک ئوە ھۆی بوەت خۆی بۆ ئم ک ئشکوتک، قوژبنانی و کلن ئم کۆتایی بگات نیتوانیوە کس ئستا تا
ی رانینووس نووسراوەکانی لقزدا ناوچڕەنگی س م و داوەترھات و چیرۆک دەیان بوارەدا لسکراوە تۆمار ب. 

 ئشکوتک گشپدانی

 ئم ڕووی ھنـان و شـپدانگ مبسـتی ب کوردسـتان، پارزگای ئاسواری بواری شارەزایانی و کولتووری میراتی تایبت ب سقز ناوچی لپرسراوانی و کاربدەستان الین ل دواییدا سانی لم
 :ل بریتین گرینگترینیان ک کراوە چاالکی چندین سقز، ناوچی شونوارەی

 .وتکئشک نو زیادی بردی و گ البردنی و ژوورەکان ڕووی ھنان و کردنوە خاون و قوژبنکان و کلن دۆزینوەی و ئشکوتک مژووی بواری ل چوونوە پدا و لکۆینوە 

 .ئشکوت دەرەوەی و ژوورەوە بۆ کارەبا ھی کشانی 

 .کردن ھاتووچوو ئاسانکاری بۆ ئشکوتکدا نو ل ئاسن قادرمی و پیلکان دانانی و ئشکوت دەرەوەی ل گۆڕ، پ و پینج کردنی درووست 

 .گشتیاران بۆ دانیشتن و حسانوە شونی و جگ کردنی ساز 

 .گشتیاران سیارەی و ماشین ڕاگرتنی بۆ کراو بردچین و گورە حوشکی نیکرد درووست 

 .ئشکوتک حوشی بۆ ئاو سۆندەی کشانی و ئشکوت دەوروبری کانیکانی ئاوی کردنی دابش و کۆکردنوە 

 .مستراو سازکردنی ھروەھا و فرۆشتن بیت و پارزگاری ژووری کردنی درووست 

 .نکراو چاوەڕوان و ناخۆش ڕووداوکی چشن ھر ل پشگرتن بۆ ئشکوت نو جیاوازەکانی بش ل قادرم و پیلکان و ینپرژ دانانی 

وە تازەترین لینکۆڕان و لگ و بوتی نشکرەفتوو، ئدەیان ک واری پارچش دەورانی ئاسژوو پوە ئیسالمی دەورەی و مت چاوەڕوان و دۆزراوەتدەکر. 
ۆپیدیای ویکیپیدیا، لئازاد ئینسایک 
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 گنمشامی                                                                    

 

 Cerealsدانوکـان . نی ئمریکـادایکک لو دانونی ک بشوەیکی بربو ل سرتاسری جیھان بۆ خواردن بکاردت ب تایبتی ل ھیندستان و وت یکگرتووەکـا Cornگنمشامی 
گرامکــی زۆربی  ١٠٠ەکــو ســرچاوەیکی ئاســان و ھرزانـی وزە ســوودیان لــ وەردەگیرــت، ھر بگشـتی و

 ٣٤٢گــرام گنمشـامی نــزیکی  ١٠٠کــالۆری ب لش دەبخشـن، بــۆ نمـوون  ٣٥٠-٣٣٠دانوکـان نـزیکی 
دایت وەکـو. کالۆری تخۆدەگرندین ڤیتامین لشامی چنمڤیتـامین : گA ڤیتـامین ،Eکـانی ، ڤیتامین

B١ ،B٢ ،B٣ ،B٦ ،Bت( ٩گنسیۆم، ). فۆلفۆسفۆر، م مانل ،دایک کانزای گرنگی تلروەھا گھ
ـــیۆم، ســـیلینیۆم  ـــۆپر، ئاســـن، پۆتاس ـــک، ک ـــیفتی دژەئۆکســـانی ھیSelenium زین ـــوودە . ک س س
شامی بریتین لنمکانی خواردنی گندروستییتیـدان: تخۆشـی، یارمن ست لنـدامی پاراستنی پی کۆئ

ھرس بۆ ھرسکردن و ھمژینی خۆراک، پاراستنی تندروستیی دەمارەخانکان و فرمانکانی کۆئندامی 
دەمار، رگرتن ل برزبوونوەی ئاستی کۆلیسـتیرۆلی خـون ک ئگری تووشـبوون ب نخۆشـی رەقبـوونی 

 .خونبرەکان و نخۆشی دڵ زیاد دەکات

  

 سوودەکانی

  

) میتابۆلیزمی(ک گرنگ بۆ کرداری زیندەپای  B١لک مادەی گرنگی تدای لمان ڤیتامین گنمشامی گ
ک لشچ بۆ  Folateک چندین فرمانی لش گرنگی ھی، فۆلت  B٥مادە کاربۆھیدراتییکان، ڤیتامین 

تدای کC ھروەھا گنمشامی رژەیکی باشی ل ڤیتامین . انیدا بۆ پاراستنی کۆرپ ل سقتی زگماکیدروستکردنی خانی نوێ سوودی ل وەردەگرت و گرنگی زۆری ھی ل پش و لکاتی دووگی
ی دەگات پتر ک رژەکFiberگنمشامی سرچاوەیکی دەومنی ریشای خۆراکیی . مادەیکی دژەئۆکسانی بھزە و سوودی ھی بۆ بھزکردنی برگری لش بتایبتی برگری دژی ھوکردنکان

 ١٨ل% ل بریتی ک ویستی رۆژانیشتوو ٣٥-٢٥ی پگگرام بۆ مرۆڤی پ . ریـی تووشـبوون بگـت و ئنزنـدا دادەبخو ئاسـتی کۆلیسـتیرۆل ل ک ی خـۆراکییر ریشابشامی زیاتر لنمگرنگی گ
تازەیی یان ھتا ب فریزکراوی سرەڕای ئم سوودە تندروستییانی ک ل سرەوەدا باسکران، یارمتیدەرە بۆ کۆنترۆلکردنی خواردنی گنمشامی ھفتان دوو جار ب . شرپنجی قۆۆن دووردەکاتوە

تندروسـتی ھی بتـایبتی بـۆ  ریشای خۆراکی دوو جۆری ھی، جۆری تـواوە و جـۆری نتـواوە، ھردووکیـان سـوودی زۆریـان بـۆ. ئاستی شکری خون بتایبتی ل تووشبووان ب نخۆشیی شکرەدا
 .کۆئندامی دڵ و سووڕان و کۆئندامی ھرس

 

 ھنار                                                                        

 

 یوارید رس یگاریو ن خشن ل شمئ ەویناس انینارھ کانونرعیو ف کیو گر نماڕۆ. ننھەد کارب ینییئا یتقوس ێندھ ل نارھ کانکجوول ستاشتا ئ.  ەھاتوو یناو زداۆریپ یقورئان ل نارھ
 ایسوور(  ەوشام ل نار، ھ ندستانیو ھ رانئ شیتبیتا ب یایئاس نارھ یچبن. ەوتوورکەد انیرستگاکانپ

 رۆجـ سـ.  اسـتەڕناو یسـپ یوزو ح سریو م قایفرئ یباکوور ۆب ەوتەگواستراو) ، لوبنان  نیستل، ئوردن ، ف
 .یدا ینیریو ش یترش وانن ل یکتام مزر ک ینارترش و ھ ینارو ھ نیریش ینار، ھ یھ نارھ

  

 نارھ ب رسەچار

 

 .تا یرکردنسەچار ۆب ئازار و باش ۆب ە)مسکن( رخاوک یکەراویگ 

 .رۆخمش یکرم یکانەرۆج ینناوداسکچوون و ل یرکردنسەچار ۆب باش یکگو یراوڕھا ەیراویگ 

 :ۆب باش نارھ یکتو یوکو 

 ).کردن رمن ۆب( ررمکن کوەو نینگوھ ڵگل 

 .شڕە کۆو ک نگو س مەناو د ۆب ەرپاکک 

 ھاەروھ ،ەیوشانڕ و دژ ب رجگ یوکردنھ یمکردنک ۆب و باش کاتەپاک د نو خو کاتەد زھب ەدو گ ڵد 
کاتەد ادیز زکردنیم ەیژڕ. 

 .ورقورس و چ یخواردن یرسکردنھ ۆیھ تبەو د رسکردنھ یکانشک یرکردنسەچار ۆب 

 .سکچوون یرکردنسەچار ۆب و باش شل ەیوەرەد کاتەردەد رۆخمش یکرم 

 .ستپ یکانییشۆخن یرکردنسەچار ۆب باش یککتو یوکو 

 

 ئازاد یایدیپۆکینسایئ ا،یدیپیکیو ل
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 ئمیر باباخانی 

 
 

،  ر لوه ی سه یان بۆ بزه زۆربه  ، که بژاردووه کمان ھه یه  ند دانه چه" ند ماوه زه"  ت به باره کانی جیھان سه تیه سایه که  وره ی گه ھا قسه روه کاندا و ھه جۆراوجۆره  وه ته کانی نه ه ته نوان مه له
 .ڕینون  هبۆ ھندکمان ببت  شه وانه و تۆ بکاو له بارودۆخی من  ھندکیشیان باس له  یه وانه م له به

 
  )زاکبا. ( نهیو ئه یکیتار یی وارهئ شیند ماوه و زه  نده ماوه زه ی وهیکاز نیو ئه *

 )رکیب نب. (ن ند بکه ماوه زه انی گه له  ون که که رده سه این ته ن، بگهژنان ت  له شنۆک دهت ی اوانهیو پ ئه *

 )نکالوبسیس. (دای کهۆر داھات سه به شیو ژن شک ده دای هکۆر رابرد سه به کت خه اویند کردن، پ ماوه زه  به *

 )ۆڕپاست. (ون که ست ده ند ده ماوه زه یدوا له کان نهیق راسته  هیشۆخ *

 کان هییشۆخ به وه وت، ئه که ریگ باشتان وه یکر ژن گه توانن، چوون ئه ده  که ک هی وهر ش ھه ن، به ند بکه ماوه زه *
 )سوقرات. ( وره گه یکسوف لهی فه  بنه ده  وه بوون، ئه شیخراپ یکژن یوشر ت گه ن و ئه گه ده

. ن دوعا بکه تانۆخۆب   جاران س ینخوازب  بچنه  که ی وه ئه شدوو جار و پ ک، هی ڕ شه ۆبچن ب  که ی وه رله به *
 )یستانھل یک هی وره گه( 

 )رکیب ڕۆڵکا.(ست ره بن، تاکوو بتانبه اویپ یست ردهژ *

و  ئــه ۆبــووم  بــ رتــریپ یرچ تــا ھــه ،بــ ناس  کــهینت عه  م کــه کــه نــد ده ماوه زه کــاویپ ڵ گــه له این من تــه ئــه *
 )یستیئاگاتا کر. (بم ستریو شهۆخ
 )رتوو.( بن متر ده که کان ته هینا بن، جه اتریکان ز نده ماوه زه یرچ ھه *

 )نۆجانس.( نیب ده داۆیخ ڵ گه له یند وهپ  له ی وه موو کات ئه ر، چوون ھه سه  باته ده  راده نیتا ئاخر اویپ یژن، غروور یبوون شۆخ *

 )نھاباردیک.( یبژ  هیباش ن یکر سهیب  که کاویپ ڵ گه له ناتوان م به ،ب ھه یشۆناخ یکانیژ  ند بکا که ماوه زه کاویپ ڵ گه له  باشتره یژن پ *

 )یند رلهیئ یکنووس ژنامهۆر.( ت ناراحه کعومر شتۆو خ ی که ده شۆخ کو شه کانت وانهیم ،ی که رف ده سه رۆت ز که نده ماوه زه ۆب ککات *

 )یند سکاتله ی ته مه.( ند ناکا ماوه زه اویپ ڵ گه خودا له ییزا ره ۆب کژن چیھ *

 )یمانئا.(  بکه ییئاواما نین کهپ ڵ گه زاوا، له  به یبوو یرزدار قه  ر به گه ئه *

 )ربودل لڕشا.( یرب را ده  هی له سه و مه ت به باره سه ی، ناتوان کردووه ندت نه ماوه تا زه *

 )یند سکاتله.(  تاکانه خه  له بووردنل یشیش به ۆو ن  هیستیو شهۆخ یکش به انیژ ییوام رده به *

 )تیسانسکر ی ته مه.( اویپ یبوون کام ۆب  کهتر ند نه ماوه زه *

 )یمانئا.( نهیق راسته یم خه  کا به ده کان هیالی خه  مه ند غه اوهم زه *

 )نیمارک توا.(  هی ھه یعتباریئ ادایموو دن ھه  له  که  هی انهیدوو ال یکرات نتهۆند ق ماوه زه *

 )رتوو.(  هی ھه یشیتام و ب ینیریو ش  هی ھه یو ترش یژیت ، هی ھه رو سو ی، تا کانه تامه  له ک مهۆند ک ماوه زه *

 )نایس یل بوو عه ئه.( ننست ب ده وه ش کهید ی که وهین بکوشنت.  مانهیئ ی وهیند ن ماوه زه *

 )نۆنتیکل لیب.( ک هی هڕ ند الپه موو کات چه ھه شیو و ئه  هی م ھه که ژنه ڵ گه له کم هی ند وشه من چه ئه *

و  ئـه. شۆخـ یک هیما و سـه قایسـۆبـاش، م یکوجـوان، شـ یکمۆمـ سـتوران،ر ۆبـ نیچـ دوو جار ده یوتوو حه  مهئ  که  هی وه ئه شیو پرسن، ئه ده  مهئ یت هیار ھاوسه یانیژ یوام رده به  ت به باره سه کندھ *
 )ڕکو یبوش رجۆج.( ینی ھه یژانۆر شیمن و ئه واڕ ده انۆیمم شه نجپ

 )یانیولیج یروود.(  بووه شم ھه ھاوبه یانیژ نامن دوو س ئه. ت ناترسم قه رۆرت  ت به باره من سه ئه *

 )لینۆئ لیک شه.(  بده ێبوو، زمانت گر ۆت  ق به حه ککات  که ی وه م ئه و دووھه بکه یبوو کرد قه کت هی ه ھه ککات  که ی وه ئه م که هین،  ند دوو شت ھه ماوه زه ییدوا یانیژ یوام بوون رده به ۆب *

 ) باماۆئ اکڕبا.( کردب ی ه ھه ۆیخ  که ککات ،ێبوور ده ی که هردم  باش له یکژن *

 )ییل یمۆت.(ێو خه ده ی که دوژمنه ڵ گه له کس که  که ، کهڕ شه این ند ته ماوه زه *

 )فۆلھھاس دیوید.( با شۆخ مپ یکرشت کرد، ھه من چم ده ند ئه ماوه زه شپ یزان ده *

 کوردستان و کورد  
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 تو ناکه ڵ ھه ر اوکهڕ ۆب  تو که ئه ڵ ر  ھه گوو که  ۆب  که  ی وه ئه

  نه نمتیب یتوانا هیبوا  نه مۆخ  ر کلکت له وت گه یور ته  به دار

 هی ننهینج گه شیم ره موحته زویر به یت ره، ئافره وھه جوان گه یت ئافره

 هیمووان دا ھه یست ر ده به له  کهیرز موو وه ھه  ی وهیم  یستیو شهۆخ

 ه؟یبگرتا  مانل یگو ک  یئه  هینایگه ر ھه موو  زانا بو ئه

 و  دژوار     ناترس   زبه   ھ  یو  له  با بن   پته   یدار

 مهزا     یر کهۆن   تناحه ق   بگر   یپشت    یوه  ئه

 انیژ   یدژ له   ره   شه   یک چه    نی،  باشتر  نین کهپ

 هیمزاغا   ن ھه    تسوور  ب   یسم   ی وه ئه

 شکهیر  و ھه  رانیج  یما ته  به   نیکوشت

 تباران   نابار  کور موو  ھه ھه   له

 تناب     ڵ قه چه     ب    م چه

 نگ بترسه مه یئاو  له  ترسه مه ڕخوو یئاو  له

گانسهیرهخسهمهبهتببوو ئهریگوورگ پکه

 وه تهن رده سه وش ب به تب ماى دراوس ته  به اویپ

 کاتەجووت دشیشاخ رسل ب اریجوت اریجوت رگئ

 ەوبک کانتخراپ ل رب ەوتیبک چاکل ریب ەیوئ شپ

 تردا   کى خه به    کئنجا  سوژن    تاۆخ   بکه به  ک هیرز ده

 وه تهناچ  ریب له   زیرگ ھه  و     که هیادگاری  شیر وه رهیب

 تنناشک    سکتبخوات  ئ  شیشتۆگ   رگئ   خزم

 شاره  له تد  ۆکورتانت  ب   ھاره به   مره مه   ره که 

 ، نانت نادات یگر ئه تا گه  له  یبرسا بمر   له

 خوانه له ۆم ئه  هی و نانه نان ئه

 هتا به      هبا ھات    قه   رۆز   که

 رهت  یر  زگ سه ماندوو  له     یست ده

 تنیب ده  وره گه یون خه شیبچووک یمنا 

 کات ئه شۆخ ۆیخ ینشو شیکو شه ۆب بزن

 زۆرپۆست ری شاره ماپه                                                                                                    

   

 

 

 

                                    
  



 

 


