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  یی بجه ه گۆران هه ...  بمنگ  دا بده ]تاح مال فه جه[کانی کاک قیه ه ئاست ناه ناتوانم له

  
   م وکۆتایی شی سیه به 

  ر حیزبیک له تی هه دروشم و سیاسه جکردنی جبه
ک   کۆمه  به  سته یوه قۆناغکی دیاریکراودا په

  مه هجیال.  وه کیه ره کی وده رجی ناوه وومه روهه فاکته
  ندی به یوه وخۆ په  ڕاسته ن که ریش هه ندک فاکته هه

  .  یه  هه وه که تاکتیک ومیکانیزمی کارکردنی خودی حیزبه
ر   هه کی ئازادو ودیموکراسی له وایه ش و هه بوونی که

کردن و  شه  بۆ گه کی وگرنگه ره رکی سه وتکدا فاکته
، رحیزبک ههکانی  اندنی دروشمهی جگه  به وچوون پشڤه

  مه سته م ئه رنه کان گه یاندنی دروشمه جگه به وا بوو ئه بوونی نه ره و فاکته ر ئه هخۆگ
  .  ته حمه زۆر زهبژم توانم  ده
کانی   ئامانج و دروشمه  له زۆرک نی حشع بهشت گه توانم بژم نه  ده وه یه هم ڕوانگ ر له هه
 بوونی دیموکراتی و ئازادی و نه له، ڕیوه اقی پداتپه عری ودۆخهو بار  بۆ ئه وه ڕته گه ده
  . ت و دیکتاتۆریه   حیزبیوامی حوکمی تاک رده به

، ربت ماوه وێ جه ونت و تکهئاشکرا چاالکی بن خسابت به ره ر بواری بۆنه حیزبک گه
درووست ڕۆی ن  شوازکی ته بگومان ناتوانت به، بت ربو وئاشکرای نه یاندنکی به ڕاگه

  . گادا وازی بکات  نو کۆمه خۆی له
و  کک له  چاره متر له که،  فتا ساه  حه  پتر له باتیدا که م مژووی خه رجه سه رحیزبک له گه

ن و ا کی  پارزگاری له کرت که ی پده نده وه ر ئه  هه دیاره،  کاری کردبتئاشکرا بهی  مژووه
  . نگرانی بکات ندام و الیه انی ئهکانی وگی هلی ڕکخراو یکه هه

دارانی جیھانیش  رمایه و سه که ره ڤه کانی وتانی ده ته ی حیزب وحوکمه تی زۆربه با دژایه
ستیان  مک هه رده هه،  کانیان کردووه  شیوعیه تی حیزبه وام دژایه رده  به ستت که  بوه والوه له
کانیان  یهدن وه رژه ر به ترسی بۆ سه مه یان به وه ئه، دانی حزبکی شیوعی کردبت رهه  سه به

  .  دژی کۆمه له وگه  پالندانان ته نهوتوو و خرا که داناوه
  کان کن؟ زیو تکشاوه به په چه
  کان   تکشکاوه زیوه  به په ر چه ز به ی کاک جمال ئه و پۆلنکردنه پی ئه به
  خنه ڕهکان  ڕه ر ماپه سه ش لهژیم و و جاروباری ران ده نده هه  له چونکه، وم که ده
  . پیشم و چه م}چاك{  لهگرم و هتی کوردی د سه کانی ده وته چه کاره له
 و  وه ته ی دووژمنانی میلله  خانه چنه ڕاست ده گرن به  ده خنه ی ڕه وانه ئه ل بابزانین وه
  زیوو تکشکاون؟ به

ومی فھ پی مه به.  بیانناسین و وه نهو تکشکاو بدۆزیزیو ک بۆ به یه تا پناسه ره  سه چاکه
 ژیانی  له، مابت هیچ نه  بوایان به زیو که کشکاو یا بهگووترت ت  ده سانه وکه سیاسی به

حیزبکدا  ناری که ی له رڕۆژه بووبن و هه قامگیر نه ر ڕبازکی سیاسی سه سه سیاسیاندا له
ی  وه ره ه د ئاکامیشدا خۆیان له له. ۆیانبندی خن وه رژه به وی وام رده ت وبهداب ان ههواری هه

  وه روونیشه ڕووی ده هل، ن ست بده ده  له و بواو متمانه وه نهبینتی ب ی حیزبایه بازنه
  . ش وه ته  نه گاته ک تاده موو الیه ی هه  وزه ونه که ده ئاکامدا  لهو، نومدتکشکاونائ
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تی  سه ده ی یان ئاراسته خنه ی تیری ڕه وانه هئ ی ی من ئاگاداربم زۆربه نده وه ئه ل وه
 بۆ   مخۆریانه  سۆزوخه قووی کانیان هه خنه ڕه، ڕابردووخاونن سانی دسۆزو  که کوردیه

  . یان که وه ته نه
و  خنه بوونی ڕه، یار ک نه ک وه تی کوردی نه سه کانی ده  کاره ڕواننه ک چاودر ده  وه وانه ئه

  . وتنیش ڕوونادات بوو پشکه نه خنه ر ڕه گه، تک سه رده  بۆ هه رنگهلک گ چاودر گه
  ن؟ کان ناکه  چاکه  کاره ی بۆ باس له مال بپرست ئه  کاک جه یه وانه له

  نجامدانی کاری چاکه ت ئه سه رکی ده  ئه چونکه،  وان نیه کاری ئه وه ئهمدا ئژم  وه من له
  وه ئه،  وه وانه  پچه ک به  نهن ت بکه  خزمه ت که سه هر د سه ته ش هاتوونه وه بۆ ئه

  . وتی ژیاندابوات ڵ ڕه گه ب له  دهو یه کی ڕۆژانه پویستیه
 ئۆپۆزیسیون یا میدیا  مان بیستووه ژین نه ی لی ده و وتانه  لهمنیش تۆو نه  وابزانم نه

  له وان زیاتر چاویان ئه، تب ن نه مهگ ده ر به گه مهتداربکات  سه  ده حیزبکی ۆشی لهستخ ده
  .  کانه هنراوه نهج  به نه کان یا به م و کووڕیه که
  لهو  کوردستانیان جھشتووه،   که وه  بگرته وانه موو ئه هه مال ی کاک جه که ته تۆمهر  گه خۆ
 کوردستانی یشو  ئه  چونکه وه گرته وا خۆشی ده ئه، گرن ده خنه  ڕهدانیشتوون و ران نده هه

  له ش زۆرکیان وانه ئ ئه، م که هتی د  حیزبایه بیت من کاری یه وانه له،  جھشتووه
کی کوردیداحیزبکخراوزت ئه ر به جاگه. ن که ت ده  خزمهک یا ڕوانت  ی ئه باته خه جۆره و ڕ

  .  نیهوان   گوناهی ئه وه  ئه  نیهدڵ به
  بۆ وه ڕته گه ده، یت که  دهندیان نوزه زیو  به  تۆ به  که هوان ک له ی کۆمه وه ره ده هاتنه
خوندن و ، ژن وژنخواز، موکراتیدیراوزی  سکی په ته،  کاربوونی  نه وانه ک هۆکار له کۆمه
  . تاد

   
میم  رخه مته رگیز که رانم هه نده  هه ی له و ڕۆژه  من له وه  بھنمه نمونه ر من خۆم به گه
، مان  قاره هم ب ز خۆم بکه پویستیش ناکات ئه، ،  کردووه م نه که وه ته تی نه  خزمه ر به رامبه به

   وه ڤانی پارتییه  هه ندی به یوه ت پهاک بناسیخوازیت من چ ر ده  ئژم گه نده وه رئه ل هه
  خۆم تاکهکانی  رچاالکیه سه رله  گه خراپیش نیه.  دانمارک تا منت پبناسنن  له بکه 

  . وه کت بۆبھنمه یه نهوونم
 دانمارک  جی له زره نفال نزار خه مک بوونی تاوانباری ئه ر ده وبه مه ند ساک له ری چه به

 *ک یه  درووستکردنی کۆمیته ستاین به هه  دانمارک د لهکور ی کۆماک ئمه ئاشکرابوو
   درایه ختانه خۆشبهریگرت و  هب کانمان وه ئاکامداهه له. دادگا  به و تاوانباره ئه یاندنی گهبۆ

ی  ی ئمه وه ئه. تاوانبار ڕایکرد  که کانی دادگاییه سه له  کۆتایی جه ر له  به وه داخه به، دادگا
   لهویش نائستا ئه ده، }نین بسووت و تاوانباره  فلیمی ئه{ توانیمان  که یه وه کرد ئه خۆشحاڵ

  . بوو رگری ده تی به زاره رۆک کۆمار یا وه ربازی سه یا ڕاویژکاری سه زن ربازی مه کی سه یه پله
 ناوی الی پۆلیسی  و تی دانمارک قاچاغه ستا الی حکومه تائ تاونبارهو   ئه ش بزانه نده وه ئه

 یی کراوه ی به که تائستاش دۆسیه.   تووه ههت  داله ست عه ده  له ونکه چ رپۆه ئینته
  . بژینھنی  ب به  ده تایه تاهه ر ههش یانی تاوانبا مه ئه،  وه ته ماوه

ی ئیسالمی  ووه رتی و بزووتنهتی و پا کیه  یه ک ئاگاداری که یه مال نازانم تاچ ڕاده کاک جه
ی   مایه ش بووه وه ئه  که؟ جی بتاوانه زره  خه نارد که یان بۆدادگای ئره ی پاکانه نامه
و  ی به  ئاماژه انبارهووتا کاندا ئه سه له وو جهم هه  له چونکه، تی و دگرانیمان غه سه

  . کرد ده نامانه
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من وتۆ  ر له یت گه به ده یانناوزیو  به  تۆ به ی که زانهڕ و به ی ئه زۆربه جا کاکی خۆم
  .   دسۆزیان نیه لهرگیز گومانم  من هه متر نین وه واکه هبن ئ دسۆزتر نه

پکی ۆتی تر رگایه  پشمه راسته،  نیهتی  رگایه هنھا پشم زی بۆخاک و نیشتمان تهدسۆ
  یه زی زۆری ههت و دسۆزی شوا خزمه. س مووکه  هه  بوانینه وچاوه ل نابت به،  فیداکاریه

 نھا جارکش ی ته سه وکه ی خۆم ئهحا شبه به.  وه باته خهی   جۆگه ڕژته مووی ده ر هه هه 
کان  ره ه داگیرک  وته تک دژبه  بابهوسینینو، اندانکخۆپیش، ک یه وه  کۆبوونه شداری له به

  .  زانم تی ده خزمه کردبت به
یی  وه ته رککی نه  ئه م و به ده نگ ده خۆم ده، نگ بدات موو کوردک ده م هه وه ئهڵ  گه لهمن 
 ن نگ ناده  ده  کهی وانه ل ئه، م نگدان هانبده س بۆ ده م زۆرترین که ده ویش ده ههزانم  ده

یان  وسته و هه  ئه هو مخۆریانه ی خه  سۆنگه له ش ده، . وه کانه ناپا دژوی  خانه مه خهنایان
تی  وه دهشی   باوه چته  کوردستان پتر ده نگدانه و ده  به ی گوایه وه به، رگرتبت وه

پاڵ  ینه بده انتی  تۆمه م ڕاستنیه م به گه رسیان تدهت مه له من. ،  وه ری عراقه روبه بسه
  . داندا نگدان یا نه  ده  له ک ئازاده  خه چونکه

ل گرفت  وه، تیت که وه ته نهمخۆری   دسۆزو خهزانم م برام ده مال ده کاک جه  به کۆتایدا له
س شتکی نووسی  رکه نابت هه وه دسۆزی به، یت که  گوزارشتی لده وتی چه   به هدای وه له
  . یت بدهالماری  بوو ئیدی په دت نه به

نھا جارک  ر ته  جارک هه وبده و هه م وئه ی ئه وه رسیڤدانه بی به  له یه وه پیشنیارم بۆت ئه
   بنووسهتک  بابهتداران و سه واری ده و هه ره  به رگه ت وه که ری خامه سهو بکه خۆت ماندوو

ی  زکیه ته، تی داله ناعه، }کانمان رکرده  لوتی سه ته شتووه بۆنی گه که{ی  نده  گهر سه له
  تی کۆنه سه ی ده نه شه ته، نجان راوزخستنی گه په، بول خاس قه، حیزبی
ی  ندازه ئه ند بوونی ب مه وه هد، کان مه ه رۆک جاش وچاش قه شاروسه موسته

  . * ۆر شتی دیکهنشینی وز وی وخانه شکردنی زه  دابه تی له داله ناعه، کانمان رپرسه به
  . ین که ستخۆشیت لده ران ده  خونه من و زۆرکش له  مه وده ت کرد ئه مه ت وئهر ها گه
ی  ه لک هه مالدا گه کانی کاک جه  زانستیه وه  کۆینه  له دا که وه م به تادا ئاماژه ره سه له

  . وه مه کیانی بۆ ڕاست بکهند  هه ه گفتم دا ک وه،  ن ههزانیاری 
سک وتک   نک که الیهر  سه  یا وتارک له وه  یا توژینه وه سک لکۆینه مک که ده
بوو  ی نه وزانیاریانه ر ئه خۆگه، تب  هه وه و باره  له  کی چاکی  زانیاریه که ره ت گهنووس ده
  ک وه، تو که ری ده سه و له وه زنه ی مه ه  هه وته که  ده مه وده ئه

  .  وتووه مال که ر کاک جه سه ئستا له
ئستا ،  ک پشوو گران نیه رشتک وه  زانیاری بۆههست هنانی ده مۆدا وه ڕۆژی ئه له
ی  رگه ویش له ئه، نتستی بھ ده توانت چی بوت به  مرۆڤ ده وه رنته ی ئینته ڕگه له
اک ر ک جاگه. ستن به  مه ی که سانه زب و که حین و و الیه ڕی ئه  ناو ماپه ونه یا چو وه ه}گۆگل{

  .  وه نهقا  زه ه و هه  نو ئه وته که هد گومان نه ب ی بکردایه وه مال ئه جه
نھا   لردا ته بۆیه،  که ره کاتی زۆری گه  وه ئه،  وه مه کان ڕاست بکه ه م هه رجه من ناخوازم سه

  .  وه مه که کانیان ڕاستده گرنگه
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م  ئه، لجیکا سۆشیالست بوون نافیا و به نده سکه  بزانم وتانی ئه مجاره که  یه مه برا ئه
 کوێ هنا؟ ت له هجیب  عه زانیاریه

  

  
 
  ، ی حککع رکرده ک سه فغانستان بوو نه کانی ئه کی موجاهیده یه رکرده تیار سه حکمه+
 .  ت منسورییه  ناوی حکمه ستته به ی تۆ مه وه ئه
  

 
  

 . یمانی هاوکاری  پهست یا بهپرۆتۆکۆڵ یانی گر،   مۆنۆپۆڵ ڕاسته یه ه پرۆتۆکۆڵ هه
  

 
  
تای  ره  سه نازم گزار له، لح بووکو ڕشید مس بوو به  نازم گزار نه ستته به ی تۆ مه وه ئه
 کوردو  سانکی زۆری له که}  ر نھایهقس {  لهری ئاسایشی گشتی بوو به روه فتاکاندا به حه

کان  عسیه  به ئیدی بۆ نووسیوته، عسی بوو  بهر  سوپهخودی نازم گزار، ر کووشت روه نیشتمانپه
 . و نازم گزار
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ویش  ئه،   داوهفغانستاندا پ خوناوی ئه مکی رده ر سه سه  بهی وره کی گهمال باز اک جهک+
الی ، کان انه الی تالیب ته ر هاتووه کسه یه} 1996-1992 کانه مووجاهیده{تی  سه می ده رده سه
   . ر حوکم  سه ته کان هاتوونه ان تالیبانهک په  دوای چه وایه
تی  سه  ژر ده وته انستان کهفغ ئه 1992کان تی کۆمۆنیسته سه نیوجوونی ده دوای له  له

د خایان  زۆری نه وه، ریک یا باژکی کۆنترۆڵ کردبوو ڤه نک ده ر الیه  هه کان که مووجاهیده
  نه یه ال. گیرسا  نوانیاندا هه م خویناوی تر له به خۆمان ڕ مه ی له وه ک ئه ڕی براکوژی وه شه

  :بوون مانه  ئه که ڕه کانی شه گرنگه
عبدول ، د شا مسعود حمه ئه، دی ده  مووجه سوبغه، بانی بورهاندین ره، تیار دین حیکمه لبه قه

  . ڕشید دۆستم
ردا  کانی بیشاوه ره حوج کان هشتا له ر حوکم بوون تالیبانه سه کان له مک مووجاهیده ده

  . *بوو  هیچ نه خوند و ئاگایان له قورئانیان ده
ند جارک  ڕزت چه ک به وه، بوو نه}  گاندی ڕاجیبالله{ فغانستان رۆکی ئه ناوی دووا سه+ 
ی ناوی  وه بی ئه   کردووه تۆ دوو ناوت ئامته،  بوو لله ناوی نجیب  که به،  ت پداوه ژهئاما

  . ی نووسیبت راست هیچیانت به
  ته زیری هندستان کوڕی ئافره رۆک وه سه  کۆنه   واته  گاندیهراجیڤ  ی دیکه و ناوه ئه
  .  دایک و کوڕیش تیرۆرکران ردووکیان واته هه، ندرا گاندی ی هندستان ئه که زنه مه

 ،ندیرا گاندی بنووسیت ر ئه سه  ڕۆژان وتاریک له نیازبوویت ڕۆژک له ر به  کاک جمال گه
  چت لت تیک نه، یت ه ناوی باوکیشی بد  به بت ئاماژه بگومان ده

 کو کچی به} هندستان و جیھان ی که زن وناوداره  مه مرۆڤه { ی گاندی نیهندرا کچ ئه
 بۆ هرۆ له نه. }رۆری گاندی ان دوای تهزیرانی هندست رۆک وه دووم سه{ هرۆیه واهیر الل نه جه

 . ی نا که  کچه  لهی و ناوه هگاندی ئبۆ ویستی ڕزو خۆشه
  

 
  
  یه وه کو بزوتنه به،  کوردستاندا  له م بای ئیسالمی سیاسی نیه که می یهکگرتووی ئیسال یه+
  لقی ئیخوان ی که مه وده ئه، نجاکان تای په ره  بۆ سه وه ڕته گه زراندنیان ده تای دامه ره  سه که
ندام بوون تیدا و  کانیش ئه  کورده ندن زۆرک لهزرا  دامه  عراق هاته  لهنجاکاندا په له
  . *ال عوسمان ک مه تی وه رکردایه  ئاستی سه شتنه ندیکیان گه هه

شک   نوی به  نھنی به  به بجه ه کانی هه خوانه ری عراق ئرانیش ئه گیرسانی شه تاهه
 نوی  کداری کردن و به چهشدا ئران  که نگه می جه ده له. کرد خوانی عراق کاریان ده  ئه له

  . نوان  ده بجه ه ری هه ڤه  ده ربازیان له وه چاالکی سه کانه ه  کورد موجاهیده
  .  کوردستانی عراق ی ئیسالمی له وه ڕین ناوی خۆیان گۆڕی بۆ بزووتنه  دوای ڕاپه له
 ژر ناوی  کرد له تا کاری خیرخوازیان ده ره یدابوون سه ڕین په  دوای ڕاپه کگرتوو له م یه به
  . ک  خه  له وه  خۆ نزیککردنه ک بوو بۆ تایه ره ش سه وه  ئه که}  هچنھ{یاخود } ت هجماع{

  رمی له  فه کگرتوو به یه2/6/1994. زراندن  دامه دا هاته
  .  وه وانه  پچه ک به  نه کگرتوو کۆنتره  یه  له وه  بزووتنه واته که
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کن  له،  ند کۆنه  چه و باژه کان له خوانه  بوونی ئه زانت که دهت  ژیاب بجه ه  هه ی له وه ئه
ئیدی نازانم چۆن ،  ناسراوبوونکان شقانیهئاتی کانی  تایبه  به که ی دانیشتوانی شاره زۆربه

 ؟ یه که ره کی شا  خه  که کردووه  نه وه رکی به مال ده کاک جه
  

  
 
کگرتن یانی   یه بوو چونکه کگرتن نه یه،  دا هاتوووه هو ره ی سه و بگه  له ش که کگرتنه و یه ئه+

  کک له دا یایه نوژر ناوکی له کتردا ناو یه  لهن نک یا دوو الیه ند الیه ی چه وه تواندنه
  ش بوو ی ڕوویدا کوالیسیۆن یا لیستی هاوبه وه ئه. کان  کۆنه ناوه
کانیش  بژارنده ردووای هه هه. ربوونشدا به داکان بژاردنه  هه  نوی لیستی ئیسالمی له به

 .  وه شایه وه  هه که لیسته
  

 
 
ی  ک شیعه  وه بگومانیشم که، بیت  هه غریب شیعه  لیبیاو مه  له بیستووه م تائستا نه+

  بت یا به ش هه ب شیعه بوو ده  هه ر وتک سوونه  هه  له رج نیه مه،   نیه ئیمام دوانزه
  .  وه انه وه پچه
 ن ده  پیان  نزیکه وه  شیعه یان له که به زهه  مهن کانک هه  خه ه غریب کۆمه  مه له

  .  نازانن  شیعه ل خۆیان به وه، کان فاتمیه
  ی ڕزمان ه ی هه وه ڕاستکردنه

مم  کا پیتک زیاد یا که نه،  وه چمه م جارک پیداده النی که نووسم به تک ده مک بابه ده
  وه بته مک بوده شدا ده وه ڵ ئه گه چی له که، بت م جوان نه که یاخود داڕشتنه، نووسیبت

  .  وه دۆزمه  ده ه  هه ووردهندک  هه
وانی زمانی   پاراوی وسانایی ڕه ست به  هه وه خوینته تک ده  مرۆڤ کاتک بابه ندخۆشه چه

  . بکات که نووسینه
ر  نووسن خونه زمانی شیعری ده  به ووسن هندهن  جوان ده ن هنده رک هه ند نووسه چه
  . کات کان ده یڤه مای په  سه ست به هه

مکی جوان  رهه کاربھینت تا به  بهی تدا لیقه وڵ و سه ر هه  نووسهکه ره  گه ره نووسین هونه
  . ر بکات  خونه ش به پشکه

زمان و ڕزمان   هیچ گرنگی به وت که رکه مالدابۆم ده کانی کاک جه ی نووسینه وه  خوندنه له
یی  وشپرزه له په،   بزانت چی نووسیوه وه  ناداته  دواوه کاتی نووسیندا ئاور له له، نادات

  .   دیاره وه کانیه سیمای نووسینه به
.  ڕاندووه ی په}ن{، یبا نووسی تاله یده بانی نه  بری تاله رگیز له  هه کردایه ی نه له ر په گه

  . }قلتوپ{ کرده ده ی نه}بوت  قه{یاخود 
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 :مال کانی کاک جه زنه مه  ه  هه ک له یه ند نمونه ش چه مه ئه
  

  
 
  ک شیعه یه یتوانی به خۆ ده،  ی بۆ ڕیزکردووه یه یڤی شیعه م گشت په نازانم کاک جمال ئه+

  . کرد ده ریشی گژنه بوو خونه  جوانتروساناتر ده مه وده ئه،  ی داڕشتایه که ڕسته
  :بت  ده شنه م چه س به که ڕسته،  یه کو شیعه  به  نیه عهش
گانستان ف کانی عراق ئه ڕاندنی شیعه ڕای ڕکخستن وهاوکاری کردن و ڕاپه ره  سه مه ئه

 . غریب کانی لیبیاو مه  شیعه گاته تا ئه هه........... پاکستان تورکمانستان هند
  

 
  
گرت  کانی پش خۆی ده په  چه  باه ی له خنه بوو ڕه ه درووست د پ که ر باکی چه  ئیتر هه+

 . زانی  دهر ڕبازی مارکسی لینینی ری سه و الده ه هه و به
  

 
  

نی ئران ال ی ڕابردوودا کاتک گه ده شتاکانی سه تای هه ره فتاکان وسه  کۆتایی حه م له به+ 
 ...........  ڕین و له  ڕاپهن شای بۆگه دژی

  

  
 

 .....  تیش به ست بھنن وبچوکترین خزمه ده وتن به رکه یان سایش ناتوانن سه ده به+ 
  

  
 
کانی  ر سایته سه له، وروپان  ئه شکی زۆریان له به ندک کوردی چوارمشقی که هه+

  .....  و ب باج و جنو دژبه گه رو بی به روبه  نووسینی ب سه  به ستیان کردووه رنت ده ئینته
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و  وه وسننه  تاکرکار بچه یه وتۆ هه تووی ئه وه  مۆنۆپۆل وکۆمپانیای پشکههشتا نه

 تا  یه ئراق وکوردستاندا هه تی له گایه به ره  رژمکی ده نه، ن کانیان پشل بکه مافه
  ........... جوتیارو
ان یکان هست به مه نھا خۆی له ر ته هگ  مه کار هناوه ی به واژه سته ندک ده مال هه کاک جه

  :ن مانه یان ئهانک  نمونه  که، بگات
  .  نۆکه الیه، رایی توندگه، رایی گه سونه، رایی گه عهش، رایی پگه چه
  . اوتربنکار هنان گونج ربم تا بۆ به  ده جۆرکی دیکه  به واژانه سته و ده ئه م ده وه ز هه ئه
، و په چه، و تووندڕه، }ری گه یفهر کشی تا سه له، ری گه سوننه، ری گه شیعه، ری پگه چه{

  . کان نه الیه
  وه دایه ل ئه- وه یه ده لئه
  ی تری که شه به-یتری که شه به
  } االخوان المسلمین{، خوان موسلمین ئه- خوانین مسلیمین ئه

  .  روارکه ی خه نی مشتک نمونه کوردواته،  سه  به نده مه وابزانم ئه
کاری  به } که، م ردی بکه د هه حمه ی کورد ئه وره کی شاعیری گه یه  هۆنراوه  به خوازم ئاماژه ده

  رشتانه ینی سهرب ده{ نووسینکیدا مال له کاک جه23/11 هناوه
  .  ی شواندووه  ناسک و جوانه و شیعره کاک جمال ئه

ر  گهخۆ ،  بکات که ناوی شاعیره  به ئاماژه  هنت پویسته کار ده سک شیعرک به مک که ده
  . ی نازانت که  ناوه  بکات که که  شاعیرهرو  خونه  داوی لبووردن له رکه زانی گه ی نه که ناوه
  شی به که  شیعره نه} زانتی نا چونکه{ ی نووسیوه که  ناوی شاعیره مال نه م کاک جه به

  کرد چونکه واوی ده  ناته ستم به ر هه  هه بوایه ر نه به م له که ر شیعره خۆگه.  جوانی نووسیوه
  .  واو نیه ی ته زن وقافیه و وه نگه له

    شیمانه رلوت غه  سه خسته جامت ستی خۆت که ده به
    بیزانه گوناهی خۆته، هریشی تدابوو ر زه گه ئه
   بھۆشی کاتکدا که له،  یاخود گوناهت کرد ه هه

   بینۆشی ک باده ب وه هرچی بت ئ سزاوتاوی هه
 زمانکی همن  نووسیندا  له وڵ بده هه،  یه وه مال ئه  کاک جهشنیارم بۆا پکۆتاید له

ست   ههرو زمانی زب زانیشدا چونکه یارو ناحه ک نه ته ت له نانه ته، ھنیتکار ب وشارستانی به
  .  وه ڕته گه  دهزیان بۆخۆت ر به بریندارکه

یڤی ناشیرین  م په خۆم ناده  به ڕگه، دوم  دهکتا ته له رم وهمن زمانکی نه تا من به وه ئه
  .  ڕبازی نووسینم ببته

ک  وه باتگری  حیزبکی خه ت به باره کو سه ڵ تاکدا به  گه ک له ڕزت نه تا به وه م ئه به
  . م که دهیان  وه خوندنه رم له جۆرک من شه هب،  بزیت کردووه ند شونک چه له حشع
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ی زانستیدا زمانی  وه  لیکۆینه  له  بزانه وه ره بخونه  یه م بگه  ئه  بۆ نمونهرموو جا فه
 هنرت؟ کار ده وابه

  
   

  
 

ی   مانانه ئیدی خۆت له، هنرت کارده ڵ به کاوژکردنیش بۆ ئاژه،  یانی کاوژکردن وه جوینه
  . نت یه گه  چ ده بزانه  بگه
  /کان رچاوه نی و سهتب

، ری بی بوو ند نووسینکیدا ده  چه  دکتۆر کمال له  نیم که وازهو ش ک ئه ته رگیز له من هه*
  . نجام  ئه نته یه س ناگه زمانی تووندووتیژ که

  . جی زره کان بۆ دادگایکردنی خه وه ڕخستنی هه گه ی وه کۆمیته*
ی  نده ر گه  سه  له ڕاشکاوانه تی به کیه ڤانی یه رین و ههی د رگه پشمه ندک  هه که یه ماوه*
 4/12 کوردستان نت، جان مه ڕز قادر حه ک بۆ به یه  نامه بوانه، گرن تی ده کیه  یه  له خنه ڕه

 ر ئازاد عومه
ی چواری حشع  کانی کۆنگره نامه گه  به- 1944 می حشع که ی یه کانی کۆنگره نامه گه  به-

1984 ، 
  کگرتووی ئیسالمی و یه وه کانی بزووتنه ڕه ماپه-
  فغانستان تی ئه وه ڕی ده اپهم/فغانستان ای ئهفاکت-
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