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  وز مای سه سه
 تاک ،یانکدا تاک به ڕزانی پایزه ڵ گه گه له
ویـستییان  خوشـهی نـاز و وگین چان لی ره مه
ی  و النـه ره  بـه  ورده،  وردهوھینا و هه  خه له

ی زانــستدا   خانــه لــه. وتــن ڕێ کــه زانــست وه
 ، بـوون و پـۆل النـی دیکـه  مه وی پۆله تکه

  . وه  پۆلی وانه پۆل چوونه
  

  ،وه  کرده ، تازه ی تازه وانه  بهنروونیا ی مشک و دڵ و ده وه پاش ئه
ک دوورن چۆناوچۆن  یه   له ی که ند رۆژه و چه  ئه وه  کرده وه ریان لهبی

  وێ له  شه  وه ر ئه  سه  رایان هاته، خۆیان بتارنن م له ی خه زمه دوه
ر سنگی  سه ڕین له په ما و هه انس و سهدوای  هه  به ووه هۆکدا کۆبنه

  .م شادی بگن ی خه که مۆته
 کانی  و کۆنه ژر تیشکی گوۆپی جاده ا، لهو  تاریک بوونی ههڵ گه له
 ی  دوورگه له، وڤین ی ئه ژوانگه   کرده روویان دا)یۆتۆبۆری-هامارکوالی(
وزیگ کچان و گوڕانی الو نگی م ی ئاهه وه رز بوونه ڵ به گه له .)نیهسنگ(
 ، و دووردن  گه  وته که تس ر و ده مه  که  وته ست که  پاشان ده،خۆ وتنه که
  .ویستی مژینی بۆنی خۆشه  هه وتنه کهوو د

شکا بوو،  ک نه یه زرۆیان له  تامه النه و مه شی ئه هشتا چاوانی گه
ی نگریسی  که مۆته ،ببوون ک نه وی یه کان تکه رمه  گه ناسه هشتا هه

یی  میشه ی هه شوه ی قار و قین به که  و گین، مۆتهی بۆغز که م، مۆته خه
نگ  پ ته، جھانی تار بوولژینی ناوچاوی گرژ بوو،  شادی  بزار له

کانی   ی شادی کرد به  چاوگه ور  گه ستی ناپاکی خسته دهپاشان بوو، 
لی   مه٦٣ چاوتروکانکدا  له تاریکستان و  ی کرد بهننگی  هۆی ره،شین
  به و پروزاند ڕوبای زۆریشی هه س و په ققنه  قه بهنگینی کرد  ره
   !س و به منهمی  رده م سه رده سه: ڕانی نه  وه ڕڕاییه غه
  : گوتی و نین  قاقای پکه ڤین دای له  ئه ی تهناکاو فریش له
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ی  نجه  په  له  که و ددارانه ی ئه نگوسیله  ئه  بوانه له ،ره وه،  ره وه
ران که  ی دبه یری گواره سه  ره وه ، نیگار  به راندا بووه ناسکی دبه
  : رخۆ کوتی سه له، پاشان  دداردیینی  نگ  به چلۆن بووه

ک   نه،س و به وڤینه  ئهجھانی  جھان ب بزانی که  ئه،ی ئاکام ناگه  به تۆ،ڕۆی نجه رهتۆ 
  !س  ناپاک و ناکهکۆی مه
  

  ستی له ستی سروشت بوو، ده ر ده گه  ئه م کارساته یش بین ئه با ئمه
نی  تیش ب، خاوه مرۆڤایهستی ناپاکی و دژی  ر ده گه  ئه!رێ وه بنا هه

  .زای رمه  شه گاته هئب تا  هئنگدا   جه  لهڵ خۆی گه م له رده  هه سته و ده ئه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  یۆتۆبۆری سوید  شاری له ندیسکۆتک  له  الو٦٣ی سوتانی   بۆنه به

 4

  کان سه قنه ی قه وه ڕانه گه
  
یان   و ناه  جاران گرمهک ری هیسنگن وه وروبه ریاکانی ده  ده،و مشه ئه

ردی  کی بگه یه ی ئاونه ریا ئه  سنگی دهن،ر خۆ سه  و له ئارام، نییه
  .  راکشاوه

  
پایان  وری ب  هه واه ی گه اران راوگه ج و، ئاسمانی هیسنگن که مشه ئه

   و کردوویه کانا داڕشتووه وره ڕووی هه وبه رو کی قایمی له یه بوو، شۆره
  .کان ستره ی ئه ماگه  سه به
  
  ر پۆله  هه وه رمانه ی ژوور سه  ساماه شته و ده ،له وه ره و سه لهو، مشه ئه
هیسنگندا ریات  دهی   بانماکه ڕووی ئاونه  رووبه  دن و له یه ستره ئه

  .ن که  ئه با شانه ی شنه  شانه پرچی خۆیان به
   
کان  ریوه  وه یسنگندا گهوری ه ربوی ده ستانی به نگه  جه و، له مشه ئه
  .گن ک ئه شبه الن ره نگی مه  ئاهنگی ده به
  

  ! ن دف  دفنهچ  ،هر ڕهنهرسو  چ سه وه مشه راستی ئه
ر   سه ته هو سروشت خۆی خستو  که ب چی ب هئ  وه مشه ندی ئه تمه تایبه
ندی  وهام ب زه دارکی، ئه  ته  به داری خۆی کردووه نهلی و دارو عهساجی

  دا بگت؟ نگه  شه وه م شه ر له کام ددار و دبه
  

یام فی و   خهلی مه  سروشتکانی یه جوانی ت به باره بۆ زانیاری سه
ریای  کانی ده  لواره ڕا با شل بوو، له ڕا، هن گه ڕا و گه فی، گه

   له وه مدیسان باته ک بدات و هه  تا پشوویه وه  نیشتهدا)هیسنگن(
  . ی خۆیدا که هست به  دووی مه ی باڵ به قه شه
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 کیژ و کوڕی  سرتی کۆمه رته س یاڵ گوی له لی خه دا مه و کاته له
وان و  ده ئه ک ڵ یه گه  له ی هیسنگن بوو کهریا و وریای ده سرک
   دنه وه یان پکه٦٣ر  ر ئستا، هه ، هه نه المان گه ئستا ئه: یانکوت ئه

  وین بۆ کۆشکه که ر پشتی خۆمان و رێ ئه  سه نهی هیانخ هئ و  ئره
  . ڤین ریای ئه ی ناو ده که بلورینه

وباش، ماسییه  شه:  ئارامی کوتی  و به وه  پشه چووهیاڵ  لی خه مه
  .وباش کان، شه جوانه
ویست،  کت باش دۆستی خۆشهموو کات هه :  کوتیکی خرپن ماسییه

  .موو کاتکت باش هه
  .  وه نه مم به ب وه  و ئه یه  پرسیارکم ههکان،  جوانه ماسییه

وانی پشوو  ک شه ی هیسنگن وهریا و ئاسمان  و ده  دوورگه،و مشه ئه
   .ننی
پا رتا یش خۆتان سه ، ئوه ستی شادییه رمه موو شتک سه  هه،و مشه ئه

   گوهب ئه  که  وه ته وهدجۆرک خۆتان رازان به،   کردووهژڕ هک پووه
  ! وه نه ر پتان پاکه ردی به هکانیش گ کوییه
  : کوتی کی بچکۆله ماسییه

ین بۆ مای  وێ بیان به مانه ئه و هاوڕمان ٦٣ هاتووین بۆ پشوازی
  .س خۆمان، بۆ مای خۆمان و به

وا  سن که  کن و چ که م میوانانه م ئه یشتم، به یاڵ کوتی تگه ی خه مه
رخۆ   سه  له کی دیکه ماسییه.  اوه کرد دهایان بۆ ئام دارکه موو ته م هه ئه
  : و کوتی وه می دایه وه

 کام  توانی خۆت بناسنی و پمان بی کیت و له  تۆ ناناسین، ئه ئمه
  .  وه مت بینه یش وه  تا ئمه،ی م جھانه ی ئه تیره
  :مدا کوتی  وه یاڵ له لی خه مه
  !ی دو و درنج نیم  تیره  له،من
 ک گورگ و شر کانی وه نژه خو ییه نگه  جه ره وه ی جانه ره تی  له،من

  !ن که ت ئه توپه لۆن لهکانی خۆیان چ سته  ژرده نیم که
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ن و  که هکان راو ئ ته سه  بده  بانده ۆ نیم که  خی باز و هه  له،من
  !ن که ونجرونجریان ئه

   .کان نیم وییه ژارا ره وه ی مار و دووپشک و جانه  تیره  له،من
   !خلوقات فی مه شره  مرۆڤ، ئه مرۆڤم،من

نی  ق و هۆشین، خاوه نی ئه ستکی ناسکین، خاوه نی هه  خاوه ئمه
   له، وهومۆ کرد سته  مانگ و مریخمان ده،کنیک و دانشین هت

  . ت ر هگوز واندا ئه  ناخی دی ئه چی لهزانین  چاوتروکانکدا ئه
  وت له مانه ه ئ ئمه. یک هیچمان لون نابتکن هزی دانش و ته  به ئمه

س بنین،  ده  بۆ خۆمان بهجھانک   نه وه ه ئاسایش  وکنیک رگای ته
  یش بهریا ی دانیشتوی ده کان و ئوه  کوییه ره وه کو بۆ جانه به
  . رۆشین په

  !خلوقات فی مه شره م، من مرۆڤم، مرۆڤ، ئه ته شیره و عه من له
  

سیت و   چیت و چ کهیشتین لمان حای بۆ، تگه: کوتی  کی دیکه ماسییه
و  ، ئه وه  پشه نه گه هئ تا هاوڕکانمان  وانبهڕ توانان، چاوه  به نده چه

  . روانی کین زانی چاوه کات ده
ی  وه نین و تریقانه لک و پکه  مه ی پۆله هف فرت و باه  ناکاو فرته له
وانی  ی ئه ریای هیسنگین گفتوگۆکه ی ده ڕووی ئاونه کانی رووبه ستره ئه

ل و ماسی  مه.  وه ڵ نیشتنه  کۆمه نگ به رهک لی یه مه ٦٣ دا و کاته تکدا، له
  .ک تاران  یه ردی دوورییان له  گهشکی شادی  ئه ک بوون و به ئامزی یه

  : و کوتی وه  پشه گیرا و چووه یاڵ خۆی بۆ نه لی خه مه
  !خر بن ، بهخر بن میوانانی ئازیز به
  : کوتیرز بهردن  ی گه له لکی باریکه مه

زار  ، سپاس و هه وه  پیرمانه  هاتووی به ی که وه سپاس، سپاس بۆ ئه
  .جار سپاس
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  ری داخست و پاشان به کی و سه  راچه مه م وه یاڵ له لی خه مه
  کو به هاتووم، به ببورن، من بۆ پشوازی نه:  کوتی وه زاییه رمه شه
  .یشتم  گه ی ئوه م کاروانه وت به کهر
  کی کوت؟ خه:  کوتی له  باریکه له مه

ی هیسنگن، زۆر جوان و  م، دوورگه م دوورگه کی ئه خهمن ئازیزان، 
  . دگیر ، دگیره نده  تا بزانن چه بۆین بیبینن ، پمخۆشه نگینه ره
  : کوتی له  باریکه له مه

  .  ل شیرین گه  ،نهل شیری ، گه بینیومانه
 هامارکۆال هاوڕیانی  وێ بوو، له مان له که  ماه له  مه م پۆله  ئه ئمه

ل شاد و خۆشحاڵ بووین،  باشمان بوو، دراوسی باشمان بوو، گه
  .ر بووین وه خته ل به گه

مان  که دا هالنه م سات و کاته ر له مانه، هه م ده ر ئه سای پار هه
   .دامارۆی هن گشی چک کی ره دووکه
  سین، قنه  قه ئمه
  ین، وانی ناو گو بسه  چۆپییه ئمه
ی باڵ و  قه ه ش  بوو دامان له وه ن بزارین، ئه ی بۆگه  دووکه م له به

کانمان،   الی دۆسته  ، ئره ته نهییشتوو ئستا گه، رباز بووین بۆی ده
  .ر ئستا هه
  : و کوتی  قسه وه وته یاڵ که لی خه مه
 دان  له کانی سویدن، مه شینه  چاو له  مه  کن، ئوه زانم ئوه تا ئهئس
کانی  زار جار بریندار کراوه  هه له  مه کانی سۆمالییان، ئوه فییه ده سه

  .ن هنگی گشت جھان کگره لی یه  مه کوردستانن، ئوه
  : و کوتی وه  پشه کی چاو زیت هاته ماسییه

ر دگران  گه ی هیسنگن، ئه م، دوورگه م دوورگه کی ئه رمووتان، خه فه
  !م  بکه ت پرسیارکتان ئاراستهو مه بن ئه نه
رموون با   بفه رموون، تکایه بفه:  کوتی وه  رووخۆشییه یاڵ به ی خه مه
  . وه مه متان بده وه
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  :  کوتی  زیته ماسییه
 مارۆدا، ی گه ئمهی  م دۆستانه ئهی  که  هالنه ی که ه و دووکه ئه

  یدا بوو؟ چۆناوچۆن په
  :یاڵ کوتی لی خه مه
م تا ئستا هۆکاری   بووین، به وه ریکی لکۆینه  خه دا ئمه م وه له
  .  و نازانین چۆناوچۆن روویداوه وتووه که ر نه مان بۆ ده وه ئه
  

  :  و کوتی  قسه وه  هاته که ماسییه
ق و هۆشین،  هنی ئ  مرۆڤین، خاوه  ئمه-رمووتان  پشدا فه  له ئوه
  توانین بزانین چی له  چاوترووکاندا ئه کنیک و دانشین و له نی ته خاوه

متان بۆ روون   ساک ئه  به ی چۆنه دا، ئه دی مانگ و مریخ دا روو ئه
  ؟ وه ته بووه نه
ی خۆی و له رقا  قینه  پستی راسته زاریدا چووه مه  شه یاڵ له لی خه مه

  . لوی کرۆشت
  .  رشت  ههفرمسکیانترسی قوالپی ماسیگران بارانی   لهنیشکا ماسییه

  
  

   ١٩٩٩/ ١٠ / ٣٠     
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  نای دایک دا  په له
  

   که وه ك بدۆزمه یه كو وشه ڕام به  گه نامه ، زۆر واژه وه هزۆر شتم خون
ت، هیچ آام له  قه ی به کهبای دایك بهای تتدا  آی وه یه  وشه وانه د با
م  یه و وشه  ئه،ڕام ا گهرون ی ده نامه  واژه ، به  و پله  ئه   بگاته بوو آه نه
  )ژیان( :وت رچاو که به

،  شه نگی سوور گه  ره وه بته  چاوگی خۆی جوێ ده آاتك تیشك له :نژیا
روات، بۆچ  مان ئه و نه ره رت و به گه ئه رد هه نگی زه  ره ره به ره پاشان به
  . وه وته آه  دامنی دایكی خۆر دوور ده  له  آه یه وه بۆ ئهر دت؟  سه وای به

  
 بۆن  ، جوانه یه وه آه  داره ك تا به  تریه نارك، هشووه سوك، هه

بای    بای له  آه یه هو  ئه وه، هۆی ئه.  شه  سوور و گهنگی ، ره خۆشه
ب و  ئه سیس ردنی دایكی ترازا  گه ی باسكی له هون ر ئه ، هه دایكی ئاوه

  . وه نته رئه  سه میشه بۆ هه ن رۆژێ ، پاش چه وه پوآته ئه
  

ك ب،  هی له  جۆگه آه وه ، جا ئه  ئامزی دایكی ئاو دایه ك تا له ماسییه
ڵ   گه له.  ك سرك و دشاد و وریایه  ماسییهآی ب پایان ریایه یا ده
 و پاشان اد آدا ده یه بهم  ن جار ده  چه وه  ئاو دوورت خسته له  کهی  وه ئه

  .ست وه ق رائه  مۆله  چاوی به میشه بۆ هه
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  مانهموو بینوو هه. پارزێ  ئهیشكۆ ژیان ، به  هژیانر  ههك  دایك نه
 گوێ چۆمك تا  یانباته ر و ئه  به داته هئن بچووی خۆی  ك چه مراویه

  ان لهآ  بچووه آك له ر ئاویان بكات، آاتك یه مای سه فری سه
 ترسانا  رباز بكات له آا و ناتوان خۆی ده دا گیر ئه آه ی ئاوه نرینه

ر   سه چته وت و ئه آه دا دایكی فریای ئه و آاته  له،پ ته  ده وگه آه ئه
 تۆ :ت  و ئه آه  ئاوه  آردن به  گاته وته آه ، ئینجا ئه وه پشتی دایكیه

ریا  یری پاپۆڕی ده  سه ره كنی، وهخنی و بم  من نوقم آهویست د ئهبووی 
  .یر  سه یریكه  سه ره ، وه شكنم آه

  
  . خشیشه کو ژیانبه ، به نیا ژیان ناپارزه دایک ته

 دایک   که یه وه ی بانمای ئه ک پاشترین ئاونه یه سلکه ره ژیانی په
فری زستان   به نگی به تههاری  وای به ی هه وه ڵ ئه گه له. خشه ژیانبه

کانیان   ناسکه رۆن باه  ئه،فرن ئه  هه ی بچکۆله سلکه ره  دوو پهچنی هه
ن، پاشان  که ر ئه ی دیوارکی پ ته  گۆشه وه ڕنه گه ن و ئه که ڕ ئه ته
چین ، دنن و چین یان قور و چیلکه که  تیژ و باریکه هنووک ده ڕۆن به ئه
 ،ڕووخت ایش بۆی نه ب کی قایم که نین و خانوویه ک دایانئه ر یه سه له

کی  یه پشی خاو دۆشکهوش پوو واو بوونا به له کاتی ته. ن که ساز ئه
کات و   ئهر سه ی له  هلکه ی مینه سلکه ره  په،ن که ست ئهروونۆڵ درم نه
   له ن دانه شی چه لهخشی  گیانبهرمای  گه  به،وێ که  ک ئهیانر سه له

  . کات ست ئهروجۆری خۆیان د
نی بۆ  مه یاکردنی خوارده  بۆ په هاتووچوو ونه که  ئهکان سکه ڕه پهپاشان 
 کاتی  له. بن   ره  تا گه وه یانهم ده ن به که خواردن ئهو  کانیان بچوه

  .ن بۆ ژیان که یان ئه وازه ڕه  بووندا په ه چه که
ری  وروبه نی دهکا ره وه له  نو په رکی دایک له ک بوو له ئه یه کورته وه ئه
نجی   ره ت به باره بۆ زانیاری سه جھانی مرۆڤ  ینه کهبا روو . ۆمانداخ

  .کردنی منا رده روه ه پ ب پایانی دایک له
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کات،   ئه رده روه  سکی خویدا په اڵ لهی نۆ مانگ و نۆ روژ من دایک ماوه
گرت،   ده رچاوه  سه وه نی دایکه ده  به دا له ورانه و ده خۆراکی مناڵ له

 ئاکامدا الواز و ب هیزی   له،وه کاته م ده  گوڕوتینی دایک که  لهیش وه ئه
و نۆ مانگ و نۆ  پاش ئه. بیت خۆشی ده و زۆرجاریش دووچاری نهبی  ئه

و  نجامی ئه بۆ ئه. کات ست ده ربه  مناڵ داوای ژیانکی ئازاد و سه رۆژه
 پاشان مناڵ پ.  ژان و ئازارکی زۆر بکشتب  دایک ده زووه ئاره
توون  ندێ کاتدا بێ منای تووش و چه  هه له.  وه  ژیانکی تازه نته ئه
  .م و منانه کک له ، خودی خۆم یه  دنیاوه و مانگ دنه  حه به
  

ردیسری  نج و ده ، ره وه  و جیابووه نی دایکی ترازه ده  به کاتک مناڵ له
م   دایک لهکاری. بت  زیاتر ده وه، م بته ی که وه  بری ئه دایک له

 و ئاگاداریکردن  وه نکهالی ال ونخوونی به مناڵ و شه دا شیردان به  وره ده
  .  ...  و  مناڵ له
     .رامۆش کرد نج و تکۆشانی باوکیش فه دا ناب ره ورانه م ده له
  

***  
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اری روآكۆم دانی سه  سداره رۆژی له -  لوه ی خاآه١٠ یادی   له،رامۆشکاری خۆشی فه نه
 د ممه مر قازی محه آوردستان نه

 
  دا  لوه ی خاآه ی ده  آازیوه موو سا له هه

 ،  وه  باآوره شخی پیران له
 ،  وه رآوآه شتی آه  پده مان له  قاره رده شخی به

ری  نگه  سه و قودسی و خۆشناو له» ریق ی چه قه « سمكۆی چابوك له
 پچی  ڕی تاوس له ۆش، پهرپۆش، روخ  ته وه قزه ر پادگانی سه سه
نی  سه سپی ره ئه. ن ده ل تاو ئه مه سپی ئه قاو، ئه و شانی آو چه ر مزه

  ندی دیدار، له به  مه گاته م ب وچان ئه ق، به ی ئاره شۆڕش شه
  رزو هوشیار ربه جی سه وی داشامهدامنی آ

  
  دا  لوه ی خاآه نگاوی ده  چشت ئه موو سا له هه
ردن  سپكی گه واری ئه ساچووی آورده ڕ و آاڵ، آیژ و و، پیرو بهآو
 دوو توی دی  زین له. ن آه  زین ئه، آه ك بروسه  وهو تیژره ،رز به

  وسار له وركی ناسك، هه  هه واه  آاآۆی گه زین له رمه  نه،آوردستان
  ن بیاران هآی بیاری خاو چه  مه نگی له وڤینی دداران، ئاوزه ودای ئه هه
  
  دا  لوه ی خاآه یانی ده به ره  به موو سا له هه

رشان   سه واندز له ی میری چاوتیژی ره آه واندزی تۆپه پۆل الوی ره
  شاری مھاباد و لی آورد له ی گه  ناو ئاپۆڕه ن به آه خۆ ئه نن و ئه

  ستن وه رمان ڕائه ڕوانی فه چاوه
  
  دا  لوه خاآهی  ڵ گزنگی ده  گه موو سا له هه

ن   چه،ر دوو زێ شی وان و ورم، زربار و هه پۆل منای چاوگه
یدانی   مه دنهو   وه سته  ده گرن به وز ئه گوی سوور و سپی و سه پكه چه

  كرا ی ئای ل هه  شونه چوار چرا، له
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ڕاستی ئاسمان قازی و   ناوه ڵ تاو هاته گه دا له و رۆژه موو سا له هه
وڤین  ی ئه  ژوانگه نن و روو له نگی ئه  ئاوزه  پ له آانی دیكه دهرآر سه
 گوڵ  شه  چاوگه ستره یدان ئه  مه له. یدانی چوارچرا  مه ن له آه ئه
ران  رابه.  وه بانه وآه ن آه بی خاوه وآه  پشوازی آه ۆن بهڕ آان ئه سته ده به

  . آان سته ده ج ئن بۆ گوڵ و گوبه ای زین بهناو م
  

ی   مژوویه و وتاره زن ئه ت قازی مه ری میلله رۆآكۆمار و رابه پاشان سه
  : یه م جۆره  به لدا آه  گوی گه  به وه نه ده ندان ئه دووی ربه

شمان بب، رگای  ت به رییه شه زایا و حقوقكی به  مه  هیچ جۆره هشت له یان ده نه({
  م به ر ده ك و هه یه هانه  به  به ر رۆژه ، هه وه تیان لبی بووینه نعه فربوونی عیلم سه

بعید  بس و ته ختیان حه دبه ژار و به  و پۆل پۆل آوردی هه سته  ده سته ك ده یه ه تشقه
  ته و میلله نجی ئه سره بردن، حاس و ده ندیان  ده یان آوشتن و بۆ به آرد و ده ده

تا  . وه هشته ی و تینوو و رووت و قوت دهوانیشیان برس برد بۆ خۆیان و ئه یان ده بجاره
زاخانی  ستگای دیكتاتۆری و فاشیستی ره ی ئازادی ده دا فریشته١٣٢٠ری  هریوه  شه له

وری ئحساسی  فه. م فارغ بوو  آه ته زیه موو فشار و ئه و هه ری له تكشكاند و آورد سه
  .)  بكات  ئیستفاده ته و فرسه ب له آرد چون ده

  
  . }مین فا ئه وشیروان مسته  نه١٠٧و١٠٦تی آوردستان، ل  ومهآتبی حك

  
  ، تۆپچییه یه نووسراوه  ده وه هوانالن آیژو یهال   له آه پاشان وتاره

 تۆپ باران  آه  وتاره ی آوردستانیان به آانیش چوار قورنه واندزییه ره
  . ل هۆشیار راگرن آرد تا گه ئه
  

یدانی چوارچرا جلی نایاب   مه وه  دنه آان آه رآرده  سه ن ساه ئستا چه
رخۆشت  وان سه خۆشی ئهی، بۆن دی ناآه ڕی تاوس به ن، په ر ناآه  به له

ر پیاندا   به ها زریان له آی وه یه تووڕه! ن موویان توڕه ئستا هه. ناآات
  !دا چۆك دائه
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مبـاران،  ئستا خه

 پـشت  بۆ ترۆر له
ــر ــهت ــزان  ۆری ب ر

 نـدی فكـه ره  و شهقاسملوو
  بـزه ئستا لو بـه

ــه ــستا ل ــین، ئ   ن
 آـرۆژن رقا لو ئه

   دوژمنان بۆ آه
  

ــــه ــــه م ــــی ئ وان  رگ
، ڕژن ئه شك هه ئه

ــــه ــــه ب شــــكی  م ئ
  وه بۆ ئه !فریوآاری

ی  هڕ ه الپ ن آه تووڕه
ی   پیــرۆزی رۆژنامــه

ـــــه ـــــتان آ   آوردس
ی  رگـه نجی پشمه ره

ــه ــد ش ــی  هو ر هی نج
لكــــــــــی  گــــــــــه

   بـووه یـه مدیـده سته
ـــــدانی   مـــــه بـــــه ی

زا  ســـــــوارچاآی ره
  وی بچـووه له هه په

ــــه ــــوردی  ج الدی آ
  م جـۆره ژار و بـه هه
    : ئه
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. رپرسی آوشتنی هاونیشتمانانی ئرانین وخۆ به رانی رژیم بۆ خۆیان راسته ربه({
رانی رژیم   ربه ئید آرد آه تهریان  رم هنه  شه م راستییه  ئازاآانی ئامانی ئه قازییه

رآوت آردنی  ر پویستی سه  سه رپرسی آوشتنی هاونیشتمانانی ئرانین و له بۆ خۆیان به
م  آانی ئه زیره رۆك آۆمار و وه ر و سه  نوان ربه ك له كی ئران هچ ناآۆآییه خه

  . دی ناآرێ دا به رژیمه
  ت به آانی میلله رانی مافه  داگیرآه  آه یه  دیكهیی آی شووره یه ه بیاری دادگای ئامان په

  مرۆآه ئه.   لكاندوویانه وه مانه آه  مژینه  له داونی ئابرو و ئیعتباری مژوویی نیشتمانه
  تك آه ی ریساله وره  و گرنگی و گه رۆآی ئرانی گرتووه  به  آه آه ساته قویی آاره

ی   چوارچوه پویسته.  موو آاتك روونتره  هه آان له موو ئرانییه ستۆی هه  ئه ته وتووه آه
كی ئران  آانی خه رینتر بكرێ و ویست و پویستییه آتر به ڵ  یه  گه آان له هاوآارییه
  .)  وه آانه یی و گروهییه سی و فیرقه  آه  تاآه روویی ئامانجه  سه بخرته

  
  .}١٩٩٧سای ٢٤٥  ژمارهآوردستان، ئۆرگانی حیزبی دیموآراتی آوردستانی ئران 

وی س پرسیار مشكی  له زا په آانی ره و قسه   دوای چاپی ونه به 
  .  آوردی داگیر آردووه

  
   آه رامۆشكاری بووه خۆشی فه وی دووچاری نه هله زا په  ـ ئایا ره١

رانی   یان رابه رامۆش آردووه  آوردستان فه ی لهی با و باپیر آارنامه
  ی بچووه  ونه  هاتون آهخۆشی مان نه ی هه هب گیرۆدڕزی حیز به
  زائیر له لجه ی ئه آه نگاوییه  ژه ره نجه الدی سمكۆ و قازی و خه جه
  ؟ن آه ی آوردستاندا چاپ ئه ۆژنامهر
  
  هوی ل هله زا په آانی ره رمایشه  و فه وتی چاپكردنی ونه سكه  ـ ده٢

  ! ؟  تدایه  بۆ شۆڕشی آوردستان ی  آوردستاندا چی رۆژنامه
  
 ونه  ن آه ده ستوور ئه ڕزی حیزب ده رانی به ی و چ آاتك رابه  ـ  آه٣
رۆکكۆماری  نجانی آچی سه فسه  خانمی ره آانی فایزه و بۆچوونه 
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ی آوردستاندا چاپ   رۆژنامه  له ك شاهیدكی دیكه پشووی ئران وه
   بۆ فایزه حیزبهی  ری ئاینده  الی رابه  آه و پرسیاره می ئه وه، بكرێ

  ! خانم زۆر پویست و گرنگه
  
ستقالل، ا( دروشمی   دژی شا به كی ئران به ڕینی خه زانین راپه ك ئه وه
ستی پكرد، آاتك شای   ده١٣٥٧ سای   له)میالسا  جمھوریزادی ، آ

ت  ناب وه  و بۆ ئه ھناوه ی آچی هه آه واره  هه ت آه وه رآه ئران بۆی ده
ی پك به شه. ۆشكاتخدنی چه ووه  ده س له ن آه  نھآانی  نده ست و پ

. زاشای لبوو ی ره آه  گۆڕه  نزیك تاران آه ی له   شاری ره خۆی برده
. رهنا  گۆڕ ده  مۆم گیرا بوو له  له ی بابی آه آه یته  مه وه یان دایه آه گۆره

آیان  یه رنامه به میسر ی)ر سادات نوه ئه( ژنی )ساداتجھان(ڵ  گه پاشان له
و  ، ژنی شا له  ژنی شا بۆ میسر میوانی آراوه ی آه وه ناوی ئه داڕشت به

وتی   مزگه لهڵ خۆدا برد بۆ میسر و  گه زاشای له ی ره آه یته دا مه ره فه سه
  وه ئه .ژرا لن پاشتر خودی شای  ناشتیان، آه  قاهیره)فاعی الره(

  . فاداری شا بوو بۆ باوآی  ی وه نیشانه
  !  وه روته ر پنچی خۆی ئه سه  له گیاه : ت ندكی آوردی ئه په
  
  فادارین به  و وهینی خۆمان ریشهر  سه توانین بن له یش ئه استی ئمهر

  ؟ وان ی ئه رگه
مان  ر بنچی خۆمان هه سه  بن له  زۆر گرانه وه نگینه  ره م آارنامه به

  ! باوباپیرانمان ی  رگه فادارین به  و وه وه ته داوه
***  

   ،کانی حیزبی دموکراتی کوردستان ه دیکۆمینت له ) ١٤ ( ڕه ی الپه که نگییه  ره وینه
   . رگیراهوه وه  )٦١١(  ژمارهی)ن نده یھان له که( ی نامه فته هه  له یش هک سپییهو ش  ره  ونه

  
  
 ڤیزیۆنی له کانای ته   له کوردی کانی به رنامه  به که) TV Azad(   له وه ره ی سه ته  بابهن چهو  ئه
)Öppna kanalen (م په لهوه ته خش کرانه ، په وه کرده خش ئه  ستۆکھۆ  .  



 17 

 رۆژی باوکبۆ  ویست بۆ رۆژکی خۆشه
 

 ی مـانگی مـای مه کشه یه{دوایین 
)may (ــــه ــــوید وه ل ک رۆژی   س

ی  مــه کــشه یــه{م  و دووهــه} دایــک
ـــر  مـــانگی نـــوا ) November(مب

    .  دیاریکراوه} ک رۆژی باوک وه
  )ر نامداری هف مزه(کانی  رییه  هۆنه  کاره  له ونه

ک  یه  شوه س به ر که گیرت و هه  باوک و دایک ئه  رز له دا هو رۆژان له
 ١٩٩٢ی راستی ب تا سای  وه ئه .بت ر ئه ریان ده رانبه ستی خۆی به هه

   له م که و ده ، ئاخر ئه یه  هه و رۆژانه زانی ئه مئه و هاتنم بۆ سوید نه
  م رۆژانه  ماسمدیا رز له م له  و هه سه دره  مه م له قز بووم هه سه
زاشای  د ره مه  دایکبوونی محه ی ئابان رۆژی له٤(ژی  رۆ. گیرا ئه
وی کوڕی  هله زا په  دایکبوونی ره ی ئابان رۆژ له٩(و رۆژی ) وی هله په

ی ٢١({ رۆژی   رزگرتن له و رۆژانه  له ، جگه)وی له زا په د ره مه محه
  وه  رووی راستییه ر له گه ئه") ربایجان نی ئازهئازادکرد"ر، رۆژی  ئازه
ست   ده ربایجان بوو به  ئازه وه  رۆژی داگیرکردنه وه  بکۆنه و رۆژه له
ی مرداد، رۆژی تکشکانی ٢٨({ها رۆژی  روه ، هه}تی ئران وه ده
یوست   ئه زیر که رۆکوه ک سه دیق وه د موسه مه تی دوکتۆر محه سه ده
 جیاوازی  وه یش بکۆنه م رۆژه ر له گه ، ئه)ناو ببات  لهتی شا سه ده

زا  د ره مه محه(و ) دیقی د موسه مه دوکتۆر محه(بیروبۆچوونی سیاسی 
زانی   ئۆپزیسیۆنی شا ده دیق خۆی به  موسه  که  بووه ونده ئه})وی له هه په

 !س و به

م  ر له ، هه و دوو رۆژه  باسی ئه ی خۆمان واته که ر باسه  سه با بۆینه
گا و   کۆمه م له  هه  که وتووه رکه م بۆ ده وه  سویدم ئه  له ی که ن ساه چه
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درێ تا رۆژی   رۆژی دایک ئه خکی زیاتر به  ماسمدیادا بایه م له هه
ی   مناڵ ماوه ورانی منای مرۆڤ که  بۆ ده وه ڕته گه  ئه وه هۆی ئه. باوک

  ن ساک زیاتر له ی چه  ماوه و پاشانیش بۆ  سکی دایک دایه  له٩
  سته و هه مای ئه  بنه بته  ئه م پرۆسه  تا باوک، ئه ئامزی دایک دایه

 بت یا ژن  ن ساه  دی مرۆڤدا جا چ مناکی چه  له زنه ویستی مه خۆشه
 .و پیاوکی پیر

  تیدا بت، چ له یه کی کۆمه یه ر پله  هه نک و له مه ر ته  هه مرۆڤ له
 دوور  وه زاران کیلۆمتر لیانه  هه ای باوک و دایکدا بت یا خۆ بهن په

ستی  ر بم هه گه ئه. وان بژی ستی خۆشتی ئه ب هه بت ناتوانت به
،   نییه ندازه ک ئه  یه  نوان مرۆڤدا به ویستی بۆ باوک و دایک له خۆشه

ری   سبه  که واده  و خانه ماه و بنه ر بم له گه ئه.  کردووه تاوانم نه
 نوان باوک و  ویستی له ستی خۆشه ، هه داری زیاتره سکورتی و نه ده

 .  کردووه ، تاوانم نه رمتره هزتر و گه دایک منادا به

  : کی ناخۆش و خۆش، ناخۆش نییه رییه وه  باسکردنی بیره لره

 پشدا زیندروو  قزم و باوکم له سکوری سه یکی ده ماه  بنه خۆم له
   له  یادمه وشدروویی، باش له  گه سکرد به بوو، پاشان ده) اجڕ سه(
  وه  ماتییه  به وه هاته  دووکان ئه  باوکم له زۆرجار که، نی منادا بووم مه ته
  ، دایکشم به کردووه سفتاحم نهمرۆ   دایکم ئه یوت به کشا و ئه ئه کی هه یه ناسه هه

 باری   له و جۆره به! وی   ژر زه  لهری ب رۆزی وا سه: یوت  ئه وه نینه پکه
   .کرد تی ئه  یارمه وه روونییه ده

    .م که  دووکانه ته کردوه س رووی نه ، که فرۆشتووه  هیچم نه ، واته کردووه سفتاحم نه**
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   سی دا  بکه یتک له نگی دا مه  بده  رگک له مه
  
 Akallaی ئاکـاال   کتبخانـه ن سـاڵ پـش، لـه چه
ی کتبـــک  وه رکـــی خوندنـــه ھۆم خـــه ســـتۆک لـــه

   و بــه وه  پــشه ســک هاتــه دا کــه و کاتــه بــووم، لــه
ــه:ســویدی کــوتی ســکی کــورد   کــه کــه ڕه م گــه  ل
  .رموو من خۆم کوردم ناناسی؟ وتم، فه

  
  

و   ه)سدیق(، ناوی    دانیشته رخه و چوار چه ر ئه سه  له  که سه و که ئه: کوتی
چوونی :  مینش، رووم تکردو وتم.  یه )سنه(کی  یه، خه)سوتانی(تی شۆره

  ستم بۆ الی درژ کرد که ؟ هاوکات ده یه کاک سدیق، باشی، کارکت هه
 چاوی  که وت رکه ، بۆم ده   سه کهو ی ئه  ئیشاره ، به وه مه  لده گه ستی له ده

ستکم کار ناکات و چاویشم هیچ  ر دوو پا و ده هه: نابینت، پاشان کوتی
ری  وروبه  ده  وان له، سوید کانم وان له  خزمه س له کهن  نابنت، دایک و خوشک و چه

  . کانیان نازانم فۆنه له  ته س و ژماره دره یۆتۆبۆری، ئه
  

  ه ی کۆمه رگه من پشمه: ر، وتی  ده  هاتینه که  کتبخانه  له وه پکه
و   ئایا ئهناسم،  ئه وانه سی برد، وتم من ئه ن که بووم، ناوی چه

،  ناسن، وتی به کانی تۆ ئه  دایک و خۆشک و خزمه سانه که
تا  عه(تا  ناسین، حه کتری باش ئه کین، یه یه له کی محه موومان خه هه
  .داومریان  بیمارستان سه ن جار له چه )خاریان ریبورز فه  و فه رازنده به
  

م و  که رت بۆ ئهرگرت، وتم من پرسیا یم وه که فۆنه له  ته پاشان ژماره
فۆن  له  ته  به وه  ماه وێ له بۆ شه.  وه مه که فۆن ئاگادارت ئه له  ته به
فۆنی دایک  له  ته س و ژماره دره یا کردنی ئه سک بۆ په ن که ڵ چه گه له

.   سوید نییه سی له  وتیان که سانه و که  ئه.م کرد قسه... و خوشک و
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کو  وتوون، به  کار که  و چاوی لهست و پ ر ده ک هه وت نه رکه بۆم ده
  .  زیانی بینیووه فکریشی

  

ی  وه  هۆی ئه به. بوو  Husbyگی هوسبی ره  گه ی کاک سدیق له که ماه
ک  سی وه ن که تی سوید چه وه  بوو، ده و جۆره ندروستی به باری ته

ت،  تاو ببوایه ر رۆژک خۆره هه. ن  بکهتی خزمه  کرکار بۆ گرتبوو که
م بۆ  ی تاو لی بدا، هه وه م بۆ ئه ، هه وه ره  ده یانھنا  ئه و کرکارانه ئه
  .  وه م بته ی ژیانی که مواره  ناههیتی که تی و شه  بتاقه ی تۆزێ له وه ئه

  

م  م، به ردانی بکه  سه وه  ماه ۆم له ب وه ر ئه  سه هاتمه زۆر جار ئه
ست و پی  ب، ده ک چاوی نهس ، ئاخر که وه بوومه شیمان ئه خرا په

  یه ردان چ سوودکی هه ناس، سه س نه ب، که ب، بیر و هۆش نه نه
  ؟ن هک تی ئه  خزمه  هس ن که و چه ۆ ئهری ب ردیسه ت و ده حمه  زه  له جگه

  

ۆیشتم ڕ ت ئه ی کاتم ببوایه ونده ر ئه روه، هه یانھنا ده م کاتک ئه به
  و تاکه ر به  کردن، هه  قسه کرد به ستمان ئه دهنیشم،   دائه وه  الیه له
کی   گازییه که نه ، فه وه  لوییه  به ی ئانا که  بووی سیگاره  که  سته ده
وری   ده ست به سک ده بوو که  ئه وه کوژته ی نه وه کرد، بۆ ئه ئه هه

  .  بگرێ تا داکرست وه که نده سیگار و فه
  

وه،  کرده  ئه ی دووباره ن وشه مان چه  هه ر سیگا ڵ مژدان له گه پاشان له
 ری یۆتۆبوری وروبه  ده  وید و لهکانم وان له س دایک و خۆشک و خزمه

یان بۆ داناوم  ه ئیسرائیل نۆب یوت له جاروباریش ئه. درسیان نازانم ئه
  .ن ڵ بکه مه سکیشیان بۆ راگرتووم، تا چاوم عه و چاوی که

  

وای ستۆکھۆم خۆش  ک هه یه ئاپریل تا ڕاده مانگی  دا، واته م مانگه له
م )سدیق( جاران کاک  دا که و شونانه ن جارک چاوم گرا به بوو، چه

ک   یهی ئاپریل،٢٢ی رۆژی ١٢کاتژمر . بوو ر نه م هه بینی، به ده
کرد، بینی،  تی ئه  خزمه  که)گۆران شرکۆ(ناوی کاک   به و کرکارانه له
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نگ بوو، پاشان  ؟ تۆزک بده زعی چۆنه ، وه کاک سدیق نابینم:وتم
  مرۆ، له ئه: ، کوتیدا  بۆنی گریانی ئه  که وه نگکه  ده مباری و به خه  به

  . ی ژیان و لدانی دی کۆتایی هات  دواین چرکهبیمارستان
  
سک  وای مردنی هیچ که هه! م خۆش م ناخۆش و هه  هه واه و هه ئه

 کیک دا یه و کاته له ! ر خۆش نییه  هه رهو جۆ ژیانیش به!  خۆش نییه
ویش  ی بۆ ئه که یدا بوو، کاک گۆران باسه کان په  کرکاره  له دیکه
م   باسکرا، به رپیانه  گۆن و سه  له که ن باسه ر چه یان کرد، هه به
وه کۆتایی  رخوشییه و سه    کۆڕی پرسه  به مک که  خه ی له که مه خه

  !ووپدێ، کاریگرتر ب
  

  !گ بیخوا ن با سه م ف به که منژن، الشه  مردم، مه که
  
ی  وانه  یا ره بینژن ، ئایا لره وه  پشه اتهدا باسی ناشتنی ه و کاته له
  م له م قسه ندین جار ئه من، چه: کاک گۆران وتی.   بۆ سنه وه نه که

  !گ بیخوا ا سهن ب م ف به که منژن، الشه  مردم مه که: یوت ، ئه سدیق بیستووه
  ، تا به وه  کاک گۆران کرد ئاگادارم کاته بۆ رۆژی ناشتنی داوام له

رهاتی  سه  ژیان و به وه ئه.  دۆست و ئاشنایانی بین س له ن که چه
تکردنی   سوید بۆ خزمه ی  مرۆڤدۆستانه و ئیمکاناته ئه.   بوو سه و که ئه

  !   هستایشکردنی  ڕاستی جگه  بهکان هخۆش پیر و نه
  

ی  که ڵ دوکتۆره گه  له سکم که نیا که من ته:  کاک گۆران وتی:تبینی
،   داوه  سنه  خوشککی له یم به که وای مردنه  و هه یه ندیم هه پوه

ن   چه  چونکه، کردووه دایکی باس نهی بۆ  که واه یشی هه که خوشکه
ش بزان باش  هوا و هه دا مردوون و دایکی به و ماوه یان له سی دیکه که

  !ی که  چۆن باس ئه واه و هه  ئه ر بزانه  تۆی خونه ، جا تکایه نییه
  

  ٢٣/٤/٢٠٠٩  
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  سی دا  بکه یتک له مه 
  

  وه دانیشتبووم سی خۆمه یتی بکه الی مه نیا، به  ته به
  -.... م وه چی لبکه کرده  ئه وه بیرم له

  ؟ وه مه بینژم، یا بیبه
   بینژم  که
  نای کدا بینژم؟  په له

  وه مه بیبه
  ؟ وه رمه بۆ کوی به

  
  : زمان و کوتی یت هاته دا مه و کاته له
  م ب پ خه جھان جامکی  که
  می چیت ب ب خه ده

  منژی؟ بمنژی، یا نه
  

    بمسووتنه   م شونه  له لره،
   ریادا بپژنه  ده  م به که مشه خۆه

   ارانفر و ب  بۆ به یه رچاوه  سهریا ده
  ژران  بۆ گوڵ و نانی هه فر و باران ماتیاه به

   باران هه  و ر رزه  ته نکه فر و ده  به گولوه
   گشت جھان  میوان له بنه ئه

       وه رۆمه  ئه یانا گه منیش له
  ! خۆمانی که شارهبۆ 
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  کیش رخۆشییه سه  ومنی   بۆ پرسه هر وه

  !  بکه خۆت  له
  

   سدیق سوتانی وه سپاسه هب
   و ستۆکھۆم کی سنه خه

  
  ٢٠٠٩ / ٥ / ٢ :   ممه کات شه

 ١٨  تا ١٤         کاتژمر
 

  :شون ستۆکھۆم 
    Akalla           ئاکاال

Sibeliusgången 12 
  رووی کلیسای ئاکاال رووبه

  ٠٨ - ٧٥  ١٩  ١٠٥ فۆن له ته
            ٠٨ - ٧٩  ٣٩  ٤٤٧ 

 
  سپاس

   هتوان هه ی هز و مایه نتهات
  

  سدیق
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Presentation till sången (Det goda brödet)  

  ت زه له ک بۆ گۆرانی نانکی به یه پناسه رگرانی وه
  

  
  .بوو  نه ژیا، که تک ئه  وه جارکیان پیاوک له. بووه بوو، نه هه

  ! نا، نا، وانییه
و  شیانکوت ئه  و ده  نییه و وته نانکوت ئه کان بوون ده تداره سه  ده وه ئه

!  یه  با، با، هه :ت ر ئه ، هه وژه ق و فره ره له زان و که  نه نده  چه پیاوه
ی خۆیان بدوت و  که زمانی وته  به که هشت پیاوه یانده ها نه روه هه

   بدوی و نیشتمانه  ئمهی که زمانه ب به  ده وه،  بژیت و بمنیته وێ لره ته ر ده گه کوت ئه پیان ده(
ین و  ده یش لت ده ی، ئمه  بکه یی ئمه ر ب قسه گه ئه. ی رامۆش بکه ی خۆت فه که یاییه  خه درفنه
 تاڵ  که  پیاوه کان ژیانی له  زوم و زۆری زۆرداره). وه ینه که ت لده تۆه

   که وه تهکی ئارام بدۆز یه  تا جگا وه  کرده وه ویش بیری له کردبوو، ئه
ی  که  جوانه  نیشتمانه وه مبارییه نگی و خه  دته تیدا بژی، پاشان به

  ناکاو چاوی به رۆژکان له.   وتکی دیکه ج هشت و رووی کرده به
 نانکی  ینواند له جۆرک ده  به که خشه وت، نه  که که  تازه ی وته خشه نه

 دوور، دوورکی دوور،  ییهدا چاوی ب و کاته چوو، له الی خۆیان ده
 فی  وه رفراوانه یاکی به و خه کی بونه یه تاسه دوورکی بسنوور و به

کرد، پاشان پ  یان لدروست ده که ی نانه و جگه  ئه یشته و فی تا گه
  . مژی و ترتریشی لخوارد  ی هه  خۆشه و نانه دڵ بۆنی ئه به
    

  وندئیدیت هاگل: سویدی به نووسینی 
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