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 باوه ڕ پیرۆز زاده ... حه مه  سه عید و غه فور و ئه نفال
 

ناوه ندی نووسین و بنووسانی آورد به ڕژه یه ك لكترازاوه مژووی نزیك ناتوانت بیاری ڕاسته ڕێ و آۆآردنه وه ی میحوه ره آانی 
ه آان به س نین بۆ ئاڕاسته یه آی ته ندروست،  ، گۆڕنی جل و دارشه قبدات، ناوه نده آه  په رتبوونكی هاندیكاپی له به ر آردووه

ونه آان ئه وه نده شواون دوا مۆدلترین آامرا و زوومی وردبینه آان ناتوانیت قسه ی خۆی له سه ر ئه و هارمۆنه  ناشیرینه  بدات، 
 رووداوی نووسینكه  سه باره ت به  بۆ ئه و بارودۆخه  گوه به ڕۆژه ییه ی آه  له گه ڵ تاریكردنی ئاونه آاندا سه ما ده آات، دوا

ئیبراهیم ئه حمه د و مه ال شوآر، آه  خرایه  نو نووآی قه ه می تاقیگاآانی حزب و ده سته ت، آه  به داخه وه دیسان فایله آان 
ید حه سه ن آه  آۆمه ك تكه و آران، یه آك له و نووسینانه  نووسینی بنووسكی نو مالپه ڕه  آوردییه آان به ناوی حه مه  سه ع

ڕسته ی دژی ئیبراهیم ئه حمه د به بیانووی یه آتی بووینه وه فداوه و داآۆآش له مه ال شوآر ده آات آه  گوایه له به ر ئه وه ی له  
ژووی ره خنه ی ته بردنی مشهاولر دانیشتووه و به  ڕككه وت جه مه دانی سووری له سه ر آردووه آه واته پارتی یه، ئه مه له  خ

قه ه می . آوردی یه به م سیسته می گلوبال دوای بوبوونه وه ی ئه و نووسینانه  یه آسه ر ماهیه تیان روونده آاته وه و ئاشكرا ده آات
:  آه  ده نووست م پ سه یره ) یه آتینووس(ئه و ناوبراوه  سه یر نیه، چونكه  خووی به و خه ته  گرتووه، به م قه ه می غه فور سالحی 

حه مه  سه عید نووسه ره و زه خیره یه آی ڕۆشنبیریی دوور و درژی هه یه  آه  دوژمنه آانی به ر له  دۆسته آانی نكوولی له م (
 آتی  و غه  فور ساح به و واتایه  بت ته زآیه ی یه هواته  یه آتی یه آان حه مه  سه عید یان پ ڕۆشنبیر (١)) هه قیقه ته دا ناآه ن

نزیكبوونه وه یه آی فكریی رووینه داوه (وه ك رۆشنبیرك به  ناوبراو ده دات، به م له سه ره تای نووسینه آه یدا غه فور ده ت 
من ئه و نزیكبوونه وه یه  به پرانسیپ و فكری ت ناگام چونكه  ئه و جووت فكریان نیه تا باس له  فكر بكه ن، به كو ) ٢) (له نوانماندا

گردان و نووسینه وه ی مژووی پوه ندی هاوهه وستیانه دژی به وتنه وه ی آوردایه تی و خزمه ت به  رژمی رووخاوی به عس آه  
به  ستوونكی ئاگراوی زۆر دخۆش به  ) ٤(به  رۆمان و حه مه  سه عید ) ٣(چۆن له رۆژانی پش ئه نفال و له آاتی ئه نفالدا غه فور 

 !! نی یه آتی له الیه ن رژمی به عسه وه، ئیتر ئاساییه ئه مۆ دۆستایه تی آۆن تازه  بكرته وه گرتنی باره گاآا
١ / ،گه یشتووه(غه فور سالح عه بدوه  ت مه ریوان به  هه ( تی ژمارههاو)٨( الپه ڕه ٢٠٠٣ / ١١ / ٥ڕۆژی ) ١٤٨ . ( 
 هه مان سه رچاوه ی پشوو/ ٢
٣ /ح عه بدوینه آان(، ڕۆمانی غه فور ساده شته  زوآردنه وه ی آوردی رۆمانی قادسیه) پبه غدا/  ، ده زگای رۆشنبیری و ب 
 .  وا دواالپه ڕه١٩٨٨ی به غدا، سای ) ئاسۆ(رۆژنامه ی ، حه مه  سه عید حه سه نواتا ) بینایی( /٤
 

 :تصبيين كوردستان نصت
ةيت و كتصب و ناميلكةي بة ضاث طةياندووة، و خةآليت  بة ديتين ئصمة حةمةسةعيد حةسةن كاتصك نووسيوي

بؤية . لةسةريان وةرطرتووة، نةك كاك باوةِر مالَثةِري نةديوة، بةلَكو لة هةموو جيهاندا مالَثةر نةبووة
نةدةبوو ئةو هصذاية بينووسياية بنووسصكي نصو مالَثةرةكان، ثاشان ئةطةر ئةو هصذاية دةيةوصت ئةوة بة 

كردين نرخي مالَثةرة كورديةكان بنرخصين هيوادارم ضيدي ئةويش خؤي سوك نةكات و لة  سوكايةيت و كةم
 .كوردستان نصت..... مالَثةرةكاندا، نووسني بآلونةكاتةوة
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