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پشم
  

کتیکتی  ههڵ یڵ ی  ههگگ  ههران لران ل  ههندند  ههکانی هکانی ه  ههدریندرین    ههرگرگ  ههق دانی ق دانی پشم  ههراسیمک دا تراسیمک دا ت  ههمم  ههلل
ب

نیشتمانی نیشتمانی   
  ڕزگار ساحڕزگار ساح... ...   چووچوو  ههڕوڕو  ههکوردستان دا کوردستان دا ب

  
له مه به ندی پش مه رگه درینه کان کۆڕک بۆ کاک ڕه هبه ری سه یدبرایم به ڕوه 

یداره که ی سلمانی کرد له مه ڕ ئاماژه ی به بیارکی ئ قسه کان دا له میانه ی، چوو
 ساڵ له خه ١٥به مه رجک  ک٠ ن ٠درینی ی   پش مه رگه ی٢٥٠٠خانه نشیین کردنی 

 ٥بیاره که ده گه ڕته وه بۆ   هه ر چه نده مژووی ده رچوونی٠بات دا به رده وام بوبت 
تا ڕۆژی   کراوهمانگ پشتر و له هچ ڕاگه یاندنکی حیزبی و ئیداری دا ئاماژه ی پ نه

ئه  دیاره، له ڕۆژنامه ی کوردستانی نوێ دا بیاره که ی بوکردۆته وه ٢٠٠٥ _ ١٠ _ ١٤
بۆ ئه وه ی به رپرسه کان به ئاره زووی خۆیان به ، هۆکاری تایبه تی خۆی هه یه مه ش

 ده ورو پشتیان دا و برای سکرتره نازداره کانیان دا ته خشان سه رکه سوکارو دۆسته کانی
 ٠ببن که سه ر به کوتله کانی خۆیانه  وپه خشانی بکه ن یاخود ئه وکه سانه سوود مه ند

تا له نزیکه  ئه گه ر نا بۆچی له گه ڵ ئه و ڕپۆرتاژه دا لیستی ناوه کان ئاشکرا نه کراوه
وانه یه ته نھا بۆ په رده  له، هاوڕێ و هاو سه نگه ره کانی خۆمانی تیا ببینه وه وه ناوی
ده ، شاردنه وه ی ناوه خه یایه کان هه ندێ پش مه رگه یان ناواخن کردبت دن وپۆش کر

خانه نشین کراون نه ک هه ر پش مه رگه نه بوون  ئه وانی دی که به و مووچه چه وره نا
دووریش نیه هه ندکیان له و  به کو له سه رده می خه باتی شاخ دا له دایکیش نه بوبوون

له  ون که قزیان له ناوی پش مه رگه ده هاته وه و بۆ سوکایه تیشخزانه خواپداوه بو
ناوه ڕۆکی  ٠شه وه ساردو کوه کان دا ده یان ووت ئه م شه و شه وی پش مه رگه یه 

، بیاره که ئه و پش مه رگانه ناگرته وه که هه نووکه له ئه وروپاو هه نده ران ده ژین
 له سه ر ده ستی کۆمه ه که سانک دامه زراوه که ک خۆی٠ ن ٠که ی  ئه مه له کاتک دا

وه هه ، به یان نامه ش هه رله ووه ده رچووه له ئه ورپادا ژیانیان ده کردو یه که م
هه تا ئستا خۆیان و  ندکیش له و که سانه ی که خانه نشین کراون به پ ی ئه م بیاره

هه ،  ی هه ویه ی بانقه کانیانه وهخزانیان له ون و پاره ی سۆشیالیش ده خه نه ته نکه
 الوه مه ست و حه ٣به رده وامن له کاری حیزبی وئیداری له کوردستان دا و له  ندکیشیان

ده گه ڕنه  ده گه ڕنه وه بۆ مووچه کانیان و پاشان  مانگک٣ئه وکه سانه هه ر ، یرانن
که له کاتی پویست   یهمن به به گه وه ناوی هه ن له و جۆره که سانه م له ال هه، وه

وگونجاوی خۆی دا بوی ده که مه وه که هه ندکیان له ئاستی مه کته بی سیاسی و سه 
ژماره ی ئه و پش مه رگانه ی که ببه  ٠هه ندکیشیان سه ر به کتله کانن  رکردایه تین

 به زۆر تپه ڕ ناکات و  که س٢٠٠شن له م خانه نشینیه که ناویان ل ناوه پاداشت له 
شییان یان که م ئه ندام و بریندارن یان ئه و پش مه رگه هه ژارو که م ده رامه تانه ن 

یه کتی یه وه پشت گۆێ خرابوون یان به هۆێ پش مه رگه بوونه وه  که هه م له الیه ن
ته فروتوونا کردبوو و هه ندکیشیان سه  ڕژمی به عس سه روه ت و خانوو و گوزه رانیانی

نه ده دان و   مانگ مووچه یه کیشیان٣کردنیان له ده زگاکانی یه کتی دا به ره ڕای کار
ئه وه ی له و هه لومه ر جه سه خته ڕزگاریان ببت ڕگه ی مان و نه مانیان گرته به  بۆ

ئه و که سانه ئه وه نده نه ، مه ینه تیه ک بووبت خۆیان گه یانده هه نده ران رو به هه ر
هاوڕێ شه هیده کانیان و بۆ پاراستنی پاکتی  ک بوون بۆ خه باتیفس به رزو به ئه مه 

که سان هه بوون سه  له کاتک دا، ڕابووردویان سه ریان بۆ هیچ که سک شۆڕ نه کرد
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رقای دزی و ڕاڕووت و ته نانه ت خیانه ت و ده ستکه وکردن بوون له گه ڵ نه یاره 
 به عس وفایلداره کانیش شاهیدحای یه کتی و ته نانه ت ڕژمی گۆڕبه گۆڕی کانی

به ، له ئه وروپادا ده ست به رداری کاری حیزبی بووبن وه نه بت ئه م که سانه، زیندوون
خه بات ده دا له ناو ڕکخستن و  پچه وانه وه زیاتر له ڕۆحه که ی جاران درژه یان به

ئه رکی سه خت و  دار وچاالکی دیموکراسیانه و ته نانه ت هه ندێ جارملمالنی ی مه ترسی
 قورسی له ڕاده به ر و ڕۆی سه ره کیش له دروست کردنی کۆمه ه و یانه کان بۆ پش

ناساندنی ڕووه گه ش و جوانه کانی کلتوری  خستنی ڕه وه ندی کورد له ناو کۆمه گا دا و
ته پش مه رگه درینه کان خا وه نی هه مووئه و سه روه ریانه ن که ئستاکه بۆ ٠کورد 
ب نموونه وب هاووتا له ته واوی مژووی بزووتنه وه ی ڕزگاری  ک و مژوویه کیپتورا

ڕاپه ڕن هه یه داستان و خۆڕاگری و تابلۆی سه ر  نیشتمانی کوردستان و که م شۆڕش و
تازه و نوی یان داهنا له ڕۆح  شه هید ه کانی ڕبازکی، سوڕمنه ری تیادا خوقابت

 داهاتوو که ده کرێ له الیه ن نه وه کانی، ه رده وام بوون و کۆڵ نه دانمقاوه مه ت و ب
یه کتی نیشتمانی هه تا ئستاش له سه ر ئه م ، لکۆینه وه و کتبی له سه ر بنوسرت

له قه ، ژیانی حیزبی به رده وام پ ده کات و له کات و ڕه وشه ئاسته مه کان دا هپتورا
له هه بژاردن وبه رده م سندوقه کانی ده نگدان ، ڕه کان داله شه ، یرانه حیزبیه کان دا

له ده زگاکانی ڕاگه یاندنه وه به قیژه و  ئه م سه ره وه ریانه به کار ده هنت و، دا
جه ماوه رداو ده یان  هاواری پ به گه رووی حه ماسیانه وه ئه ی دا به گوێ و هه ستی

س  یان گه یه نته چه قی ئیمان پ هنان وڕژنته سه ر گه ڕه ک و شه قامه کان و ده 
کردنی هه ستی ده ره کی و ناوه کی و تا ده گاته ج به جکردنی مه رامه کان و خای وه 

هه موو ، به کۆتایی هاتنی شانۆگه ریه که و پکانی ئامانجه که، هنانی مه به ست ده ست
نه و ه و ده خرنه وه دۆسیه کان و له قوژبنه خ ده کر ده قه کان و سه ره وری یه کان

هه ر وه ک چۆن نه ته وه ی عه ره ب  ٠تاریکه کان دا حه شارده درن و ب ناز ده که وون
ڕووت و قووت و  ئه گه ر ئاینی ئیسالمی ل دابت و لی ی که یته وه ده بته الشه یه کی

 به هه مان شوه ش ئه گه ر ئه و، ناشرین و گشت سیماکانی ده سته وه وبوونی نامنت
ڕابووردوی شه هیدان و هزی پش مه رگه له یه  قوربانی و تکۆشانی یپسه روه ری و تورا
دابمارت ده بته جه سته یه کی ساردو سو ناوه ندکی ب هز و هه  کتی نیشتمانی

ی یه ببته قه هه یه له ده ستی ده دا ت و دووریش ن رچی سیماو خه سه ته جوانه کانی
بیارکی له م شوه یه سه ره ڕای  ٠واره یه کی ب ناوه ڕۆک و به تاڵ و ئیفلیجی ده کات

مه ده نی که  تنه گه یشتنکی زه ق و ئاشکرایه له مه سه له یاسایی یه کانی کۆمه گای
 نا کارامه یی ئه م حیزبه ش پیشان ده دات له ڕوی،  ک بانگه شه ی بۆ ده کات٠ ن ٠ی 
له هاندان و پشتگیری به ره و هه نگاوی پش ، یاری کردنی ماف و ئه رکه کانی تا که کاند

له خه ت و ده ست خۆشی کردنی کاری ، سه قامگیر کردنی باری گوزه ران له، که وتووتر
له ب باوه ڕ کردنی تاکی ، هیالکی و ماندوو بوونی خه ک له پ نه زانینی، داهنه را نه

، له ب نرخ کردنی ناوی پش مه رگه ردن له ئینتمابوونی نه ته وه یینکوی ک، کورد
چونکه پاشه ڕۆژی  سارکردنه وه ی ئه و که سانه ی که ئستا ڕۆی پش مه رگه ده بینن

نوێ  بۆ، خۆیان الئاشکرایه که حیزبک وه فا و دسۆزی بۆ تکۆشه ره کۆ نه کانی نه بت
یشه وه ب ئومدی و خه م ساردیه ک ده به خشته له ال یه کی تر، کان ده ب چۆن بت

هه نده ران له پاشه کش کردن له ئامه ده بوونیان له ده نگ دان و ته واوی  کورده کانی
ئه وه الواز کردنی که ستی کورده و له ناو بردنی گیانی  چاالکیه حیزبی و مه ده نیه کان

له هه نده ران به ووره و گیانی پش  نچونکه هه موو تاکه ڕه سه نه کا، ووت پارزیی یه
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ک ئه ٠ ن ٠ی  ٠ ک وه٠ ن ٠مه رگانه وه ده چوون به پیری داواکاری و خواسته کانی ی 
ئه  زموون و شاره زایی یه کی ده وه مه ندی هه یه له ده ست نیشان کردنی و پسپاردنی

وه ده یکاته سه ر ئه گه ر له و بواره دا سه رکه وتوو بوو ئه ، رکه هه ستیاره کان دا
حیزبی خۆ ئه گه ر پچه وانه ش گه ڕایه وه ب سه منه وه ده ره  گه وره ی کوتنکی

له ، جبه ج که ر یاخود ده زگای دیاری کراو نجامه کانی ده خاته سه ر شانی که سی
نیه له کام ئاست دا بت  گرنگ، وشه وه زراندن و یاخود ب توانایی پوه ده لکنت

جگای  بۆیه لره دا، ه الی خه ک و پش مه رگه چه نده به ڕزو خۆشه ویست بتیاخودل
خۆیه تی ئه ندامانی ئه و لیژنه یه به گیانی ڕاستگۆیی و به وردبینی و هوشیارانه وه ما 

بۆ پله و پا یه یه کی کاتی نه بنه به شک له و کشه یه و ئازایانه و پش  مه ه بکه ن و
سه نگنن و ئه وا نیش نه بنه ژماره یه کی تری گه نده  جامه کانی هه ڵمه رگانه ده ره ن

ماندوو بوون و ناخۆشیه کان له بیرنه  یه کان و خۆشیان وه ک پش مه رگه یه کی درین
یه ک هه وستی پش مه رگه درینه  ٠که ن و هه ست به کشه و گیروگرفته کان بکه ن

خواست و  ه بۆ سه رکه وتن و به ده ست هنانیکانیش له هه ر شونک بن تاکه زامن
گرنگترین پاداشت و خه تیش پاراستنی خه بات و ڕابوردووه و هشتنه ، داواکاریه کانیان

ڕاستیه کی حاشا  ٠بنرخ  به پاکی و ب گه ردی نه ک ده سکه وتی مادی و کاتی وه شتی
الیه ن باندکه وه گه مه و هه نه گره که ئستاکه خه بات و قوربانی ئه م گه له له 

پ ده کرت و ده سکه وت و ئامانجه پیرۆزه کانیشیان گۆڕیوه ته وه به هه وه  سوکایه تی
ئه وه ی که ڕه واو شایسته بوو به ، حه زو ئاره زوی خۆیان س و سکس و دامرکاندنه وه ی

ه هاتوو و هه ل به خشراوه ته که سانی لن ئستاکه، تکۆشه ران و قوربانیانی ئه م گه له
ئه و خائینانه ی  شه هیدان و په رست و ته نانه ت جاش و خۆفرۆش و نۆکه ران و بکوژانی

پاداشته ی که به  ئه و، که هه تا دون ڕاوی پش مه رگه و که س و کاره کانیان ده کردن
 ز وخزم و نزیکی پیاوانی گه نده ڵ له سه ر م) وه له دی (ئوه ڕه وا بوو ئستا کۆمه ک

، شونه به دڕه وشتیه کان سه رفی ده که ن و ده ن له چاوتان پش مه رگه درینه کان
ناو شانی تاقم و تفه نگه کانتان ده کرت به باه خانه و ته الر و تابه  ئستاکه عه ره قی

ئستاکه ئه وه نده ی ژماره ی فیشه کی ناو مه  ری به یان سکرتره ی تیا ئاوگۆڕ ده کرت
هاندی یه  (ته له فونه ژماره ی ته له فونی ئافره ته سۆزانیه کان له ناو،  نه کانتانخزه

داواتان ل ده که ن ونه ی شه هیدو نامه کانیان و بیروه ری و سه روه ری و  ٠) کانیانایه
بۆ بنرن بۆ ئه وه ی بیکه ن به ئه رشفکی شۆڕشی  داستان و نوکته و نامیلکه کانیان

زاتی و ئوه ش ڕووت   ی ئه و ئه وه ش بکه نه داهنانک و ده سکه وتکیبۆ ئه وه، نوێ
بکه نه وه له و یاده وه ری یه پیرۆزانه و له و میراته به نرخانه ی که هاوڕێ شه هیده 

هه ر وه ک وچۆن هدی هدی ده خوازن به بیارک ناوی ، پ ی به خشیوون کانتان
ش مه رگه تان لی زه وت بکه  پیرۆزی پکی شۆڕشگئاماده بوونی ده ق و ئایه ت ن و ب

له به شکی گه وره وگرنگی جه سته  س به س ته ق تان ده ده ن و جیاتان ده که نه وه
  و مژووتان 
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