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  زیززیز  مال عهمال عه  جهجه ...  ... رر  سهسه  بهبه  ی خاآمانی خاآمان  رانی آورد بن ئهرانی آورد بن ئه  آتی نووسهآتی نووسه  ندامانی یهندامانی یه  ر ئوه ئهر ئوه ئه  گهگه  ئهئه
  

رآردن  آده یه  دڵ به داخ له و مدا جنو فرۆش آه و یه ی بیست ده سه رمه له ڕاستی شه رمه به شه
، آرێ ند ده هت ناوز ری میلله ڕگانیشانده رو ڕوناآبیرو نووسه قین آردن به آۆنه ڕ به یان شه

یان ناوی  نده زۆربه رچه نووسن هه خۆیان ده ڕوویان دت ناوی یاخود چۆن خۆیان له
  . خۆیان بنووسن و ناورن ناوی ڕاستی یه خوازراویان هه

 
و  پشه نموونانه خۆیان به و س آه م جۆره دایه ئه وه ختی آوردو خاآی آوردنشین له دبه به

وه  تی سیاسی آوردیه سه ن ده الیه له آه ه هاوار هاواریانهمیش و هه زانن چاوساخی آورد ئه
و بنووسن یان هاوار هاواریان   وه نه بكه زوو وویستی خۆیان بیر ئاره نادرن به ڕگه
و  درێ رنه آاروباریان وه ست له و ده یان بدرێ ڕگه ی وه ك بۆ ئه له النی فه شكه آه شتۆته گه
موو  ی هه وه زرنن بۆ ئه تی سیاسی دابمه    سه ده دوور له ی ندانه زوو مه آی ئاره آتیه یه

چونكی جیاوازی  موو بیرو بۆ هه وه به آتیه آۆبكاته و یه تری ئه چه ژر رانی آورد له نووسه
 ی وه گری سیاسی بن بۆ ڕاست آردنه خنه و ڕه ربیندابن ری ئازادی ڕاده نگه سه له و وه نوانیانه

ن  بكه نجه ڕۆك پوچیان په ی ناوه قسه به، مۆی آوردستان تی سیاسی ئه  هس آانی ده ه  هه
آان  و آوڕیه م آه موو و هه رمی آوردستان  هه تی ستانی حوآمه ده و آاربه رپرسان چاوی به  به

ستان بۆ زیاتر  ده آاربه و چاوی ست رده به نه ی گونجاو بخه چاره  و ڕگه ن ئاشكرابكه
آۆی  و سه و مافی مرۆڤ دیموآراسی و ره گایی آوردی به آۆمه، ی آوردستان وه دانكردنه ئاوه

  . رن ئازاد به
 

  وهرشه ر ئه  به ومه بكه منیش وه آه آرده وه و بیرم له گرێ رم دامده ی شه وه ڕایی ئه ه ر سه
نووسی   رهم چا به، آتری ر یه سه نه یكه  ئه  وه ن ڕۆشنبیرانی آورده الیه له ی آه جیانه نابه
-28ر  سه  له27وی  ی شه وه رئه به ینووسم له ئه نم داوه به ك بت رچیه م هه آه و نووسینه خۆم

 موو و هه و ئه وه مه آه ره ر آۆمپیوته دیا چوارو نیو من دانیشتم به عات  تاآو سه2005- 9-
  نووسی بووکتریان آانی آورد بۆیه ره ه نووسه وه آه آه خونده م ئه ناشیرینانه قسه
و  و خوشك دایك گیانی شك له و باسكردنی به ی ناشیرین قسه و داهنان له  فه لسه ی فه رباره ده

  . آتری ستن بۆیه به آتری یاخود درۆ هه ژنی یه
 
ی  رچاوتاریكانه ندو به ناهۆشمه و م رو آافا م نووسه دایه ئه وه شی آورد له ڕه  و چاره ختی دبه به

بینرێ  ق ئه ی زه آانیان س دیارده نووسینه و پاشی نووسین ڕاستی و ناوه وسینپش نو آورد له
بكی وایان بۆ خۆیان  قه ی آورد نازناو له رانه نووسه ناو م به آك له ریه هه) م آه یه(

آانی  ناوچه(ك  گات وه سوفی تئه یله فه وه به خونته ی ئه آه ناوه بژاردوه مرۆڤ آاتك     هه
وت  تبینی نامه(آانی پشینانی آورد  آارو فرمانه جوانه، ختی ژیان دبه به، نآوردستا

پیسانه  م ه و قه آك له ریه م هه آانیان بنووسم به ی ناوه وه م به س بریندار بكه آه ستی هه
و  هنده ناشیرین نجه بۆ آاری آانیان په ناو نووسینه له، م دووه) ناسن خۆیان باش خۆیان ئه

و خوشكی خۆیانن  دایك آه ن آه تان ده شی ئافره و له ن یاخود باسی جگه آه ون درژ ئه قزه
بیری   ووشانه به و جۆره نووسینی ئه له ن رم ناآه رانه شه ناو نووسه و به نھا ئه ڕاستی ته به

 آات رئه ووشانه ده و جۆره شكن یان داخی دی به پئه ی خۆی آه دوژمنه ره داڕزیویان نووسه
 رم ئافه،  زۆر شتی تریش-------آۆنه، ------باوك، -------دایك، ------خوشك، واد نووسن گه ئه
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شتووی  پگه واری تازه ی الو خونده رت ئه سه قوڕبه، و ڕۆشنبیری آورد بۆ بیرو هۆشت ر نووسه
ری  نیشانده مامۆستاو ڕگه به  وانه سه به و هه ند رمه رو هونه  جۆره نووسه م ر ئه گه آورد ئه

رنجی  مك سه ی آه وه خۆشانه بۆ ئه نه روون و ده م پیس له م قه م ئه خای سھه، خۆت بزانی
وره  آانیاندا ناوی گه نووسینه ڕابكشن له آانیان و الوانی آورد بۆ نووسینه واران خونده
وانی  ره كۆهآانی شیعرو ل ته زره حه س له نووسن با ئه رزی آورد به رو شاعیرانی پایه نووسه

ئامانجی  ن به آه بی آوردی ئه ده و ئه ن و زانایانی زما پرۆفیسۆر له ن یاخود باس آه آورد ئه
 م رده م سه له رو الوانی آورد آه نه چاوی خونه وه خۆڵ بكه یه م ڕگه وێ له یانه ئه گویان

و دوو  دی له و قین  بوغزو بوون خۆبایی ك خۆیان تووشی له وانیش وه یه ئه ی هه مه ئازادییه آه
و  خۆیان ن آه تووش بكه  رده و ده وێ الوانیش به یانه ئه، ن آگرتن بكه یه و پاشقول له ڕووی
ری شارو  دسۆزو تكۆشه بكات به وت خۆی یه یان ئه آه ریه هه، آانیان تووشی هاتوون مه ه  قه

و  و له شكه رانه به نووسه و جۆره  لهری آورد خۆنه آاتكدا ستی دوژمن له ری ده  ده ربه شاخ ده
داو  ئه گیانی دوژمنانی آوردیان هه مانك به رده سه) و فایل داره(یان  زۆرینه دایه آه ڕه باوه

  . وه هۆنیه یان ئه رۆآمان زه سه ی هۆنراوه
 
آانیشیانم  ره  ناوی نووسه وه مخونده ئه ی ڕیزآرابوو موو قسه ناشیرینانه و هه ی ئه آاته و له

ر  به له(رموێ  فه ئه وه یاد آه زام هاته شخ ڕه تی زره  شیعركی حه نووسی پارچه الی خۆم ئه
استی ڕ یاد به وه م هاته) دا م حوجره ر له آه شری نره                                            حه بۆته، ، ، دا سره م عه زۆری شاعیر له

توان سایتك بۆ خۆی  سك ئه موو آه هه زۆر بووه ڕی آوردی هنده و ماپه ی سایت وه رئه به له
هۆآارك بۆ بو  بته ش ئه مه خراپه بنووس ئه به و چاك پدا به و چه ڕاست و به وه بكاته
و  وردیدا گایی آ آانی آۆمه نو ڕیزه ڕو ناآۆآی له شه   له و داهنانی جۆركی تر وه آردنه

و  گشتی ت به و بز آردنی ئافره ی ناشیرین نووسینی قسه له بجگه آابرایی جنوو نووس
 آیان پنیه تاآو و زانیاریه مانه هیچ زانست تی ئه تایبه ی به آه ره رامبه به و دایكی خوشك

  . تی هتایب به و الوان گشتی لی آورد به ست خۆشی گه و ده رنج ی سه  و ببنه جگه بینووسن
 
و  سیاسی کاریان کردوه جا ئه ناو حیزبکی مانک له رده رانه سه ناو نووسه  م به ك له ریه هه

م ئستا  ران بووب به روه په ر بووب یان دژی نیشتیمان روه حیزبه نیشتیمان په
و  س موو که هو ه کتری ناوی ئه یه ربه رامبه به دیاندایه ریفانه له ڕقکی ناشه   ی که وه رئه به له

نه ناو  خه و ناویان ئه ن که خراپه باس ئه به ش ندامانه و ئه و دۆست نگر الیه
خراپه ناویان دنن  مانه به ئه ی که سه ناودارانه و که له رج زۆر مه وه به یانه که جونه ڕه شه
و  نگ نو گۆڕی ته ی کورد دا له و کشه و خاك نیشتیمان ل گه ی ڕگه ندین ساه له چه

 مانه ئه ی که تانه ه پیاو ئافره  و که و گیانفیداکاری ئه ن مانی تکۆشا رده سه و کات، تاریکدان
  . مژووی کوردا له مانی زینی نووسراوه رده ک سه هنن وه خراپه ناویان ده به
 

شیرین ی نا قسه به ی که رانه نووسه و م ئه و ئه وه نووسمه م ئه وه جارکی تر خای سھه لره
م فرۆش زانیووه هیچ  ه  و قه شۆڕ رانی چاو ڕیزی نوسه میشه خۆیان له و هه گۆش کراون

ڕزی کورد  رزو به و زانایانی به ر نووسه له کام پوویست ناکات بگره بۆشیان نیه ناوی هیچ
م  ئه ی کورد که و زانایانه و نووسه زانن ئه خۆیان باش ئه کانیاندا چونکه نووسینه بھنن له

ڕۆژان  وان هیچ ڕۆژک له نووسن ئه کاری خۆیان ناویان ئه رامی م پیسانه بۆ مه ه قه
م  یانزانی ناو هنانی ئه ش ئه       ڕزانه و به ی ئه وه رئه به بھنن له مانه بوون ناوی ئه نه ئاماده
  نگ پارسه مانه بۆ م ئه وه به کاته م ده و شکۆیان که شان م پیسانه له و ده م ه   قه سه که جۆره

گوایه  هنن که ئه کانی کورد ره و داهنه ک ره ڕزدارو زیره کردنی باری الریان ناوی نووسه
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ن  که درۆکانیان فنیان ده ڕاست کردنی و بۆ به وه کاریان کردوه که یه مانک به رده سه
وه بجگه له  خوندهپانزه نووسراوم  یم زیاتر له ڕاشکاوی ئه زۆر به، م رده شاهیدی سه  به

  . دی ری کورد هیچی ترم تیا نه خونه  له ست کردن و چاوبه ی ب ماناو ڕیزکردنی درۆ قسه
 
ی  ی باسی هاوڕکه ساه نجا ن په مه  ته ره نووسه ه م که ب الوی کورد چی فر بت له ئه

، ی که خوشکه، ، ، ، ، ، ، ی که ژنه، هواد بت گه و ت مۆی بکا            ی ئه که و دوژمنه سانی ڕابردووی
م  کۆتایدا ئه له، برد تی بۆ فن مالزم ئه بوو ئافره، ، ، ، ، ، ، ، ، باوکی کۆنه، ، ، ، ، ، ، 
ن درۆی زۆر  که ره جوونیش ئه ر شه گه سه ئه ڕه جوون به  شه کان ره ک نووسه کابراکان نه

 ناو کوردا باوه  مکه له ن چونکه زۆر ده که کتری مه هو نامووسی ی ف ره شه و باسی ن که ق مه زه
وه  ئه وه دل نیاییه به ش بنووسم که  وه وت ئه مه ئه، ، ڕی ت ناوه ئافره به. . . . . . . . . . . . که

مووتان  هه و م که کتان ده موو الیه یری هه ک چاو سه یه و من به و خوازراو نیه ناوی خۆمه
و کشه  نازانم بۆ کورد دسۆز تر هیچتان به و هیچتان له وه خونمه  ئه هی گومان ک خانه یه له
م  ر بۆ ئه نھا هانده دنیاش بن ته و کتان ر پالری هیچ الیه ومه به وت بکه ناشمه ی وه واکه ڕه

ی پیری  ر ئوه گه شتوو ئه الوکی تازه پگه زانم و الوانی کورده چونکه باش ئه م کورد نووسینه
کانی  موو ڕگه ووه و هه خۆتان باشتر ناب بکات له ی رده روه نجا ساڵ په رو په ن سه مه ته

رانی کوردستان  کتی نووسه ندامانی یه ر ئوه ئه گه م ئه کۆتایدا ئه له، ن ده ژیانی نیشان ئه
 . ر سه خاکمان به ی بن ئه
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