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 ٤ژمارە  

 
وکراوەکانی ( پاسۆک)  بی:پرۆژەی له چاپدانهوەی ب ندنهوەيهک بۆ کت  خو

 
ی سووری کوردايهتی..   ٢٠٢٢چاپی  ١٦ـ ١ژمارەکانی   بهرگی يهکهم  گۆڤاری ئا

ش ئهوەی ههر شت بين، ئهب کورد بين   پ

دارەی جهماوەرە   چهکی  ب بيروباوەڕ س

ی سووری کوردايهتی ژمارە {   ک   ٢٥٩٣بانهمهڕی   ف. ١٩٨١}ی مايسی   ٤ئا

شمهرگهی پاسۆک   زی پ  .…ئۆرگانی ناوەندی ه

 
ک قهدی    هم شووی خۆر به چوار تيرۆژەوە و قه بهرگی گۆڤارەکه ههمان لۆگۆی ژمارەکانی پ

ک له تهني کی داگيرساوە و خهنجهر ز مهشخه  ..شتيدا، وەک سيمبۆلی بير و ه

ت   ١١لهم ژمارەدا     ..بابهتی جۆراوجۆ بهرچاو دەکهو

و  کی پهش نهرانی ئا دەکات    -ناوی شاعيری لهسهر نهنووسراوە  - سهرەتا ديسان شيعر شوازی له خو پ
زترين بنهما  ناسه  و شيعرەکهش بۆ ئهوکاته و ههتا ئهم چرکهساته له ئهدەبی کورديدا گرنگترين و بهه ی پ

ک، وەک ناحهزەکانی   ک نييه بۆ پارچه پهرۆيهک يان قوماش و بههای ئا دەردەخات.. ئا ههر سيمبۆ
نای بکهن! ڕەههندی گهورەی وا له پشتهوە، ههر له سيفات و نيشانه جياکهرەوەکانی ميللهتان   دەيانهوێ و

کی گرنگی ناسنامهی بوونی  لهيهکتر تا دەگاته سيمبۆلی شانازيی و سهروەريی لهسهر ئاستی دني ادا... بهش
لهڕووی   و  دەگهيهن  بوونيش  هت  بهدەو و  مانای سهربهخۆيی  بۆ کورد  رەدا  ل که، هاوکات  ههر گهل

دانراوە ونهتهوەييشهوە ددان پ  ...ن

[دۆستهکانم باش بزانن، دوژمنانم باش بزانن ، چهند باوەڕم به زەردەشت و به ئاويستا و به خوا ههيه،  
ی  ههزار ه و بهم هاوارە بهڕووی دۆست و دوژمنانی ئا کردنی ئا ههيه]...پهش هندەش، باوەڕم به هه

ته دەنگ  تهوە..   کورددا د ی ئايار    ١لهگهڵ مانگی ئاداردا يهک له بۆنه و جهژنه جيهانييهکانمان وەبير د
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ی   سا له    ١٨٨٦له  کاران  کر مافی  نانی  بهدەسته ی  ههو و  کۆشان  ت باسی  کاتی  ەوە  کهمکردنهوەی 
کی   بهتايبهت لهدوای يهکهم جهنگی جيهانييهوە.. بۆته جهژن ويست گهرمه  ی کاری پ کارکردن و کر
و   ش  زەحمهتک ناکريت..  دا  ت کاری  و  بپشووە  رۆژە  ئهو  بهياسا  جيهان  تانی  و زۆربهی  له  فهرمی 

ژە ماندوو و بهشمهنهت و دووجار چهوساو  کاران له جيهان دا و ئهم تو ەيهی کورد، سووتهمهنی  کر
ئايار و ڕەنجدەرانی کورد]   ی سوور سهروتاری خۆی[  سهرەکی ژيانی بندەستين .. بۆيه گۆڤاری ئا
ت ژيان و گوزەران و چارەنووسی رەنجدەر و   تهرخان دەکات بۆ ئهم بۆنه گرنگ و پيرۆزە... ئاخر دەب

کی داگيرکراو و دابهشکراودا چ  کاری کورد لهسايهی نيشتمان هدا کامه ماف و  کر رانهما ت؟.. لهم و ب
ت؟   ...!خۆشی و ئاسوودەييهکيان ههب

شهوە بهری   ک بهردی بناغهی کۆمهڵ و دينهمۆی بهرەو پ شان و ڕەنجدەرانی ههر کۆمه [ زەحمهتک
ڕی نووسينهکهيه  ژوون].. يهکهم د  ..م

کی بهرچاو و زيندوو کاران بهش شان و کر نن ئهوەيه  ههقيقهتی دۆزی کورد که زەحمهتک ک د ی پ
ڕووی   له  تورکيادا  يان  راق  ع له  کورد  کی  کار کر گريمان  چينايهتی.  نهک  نهتهوەييه،  شهکهی  ک
زيندوو   ههر  خهباتی  بهشه سهرەکييهکهی  وەک  نهتهوەييهکهی  پرسه  ئهی خۆ  بوو!  ئازاد  چينايهتييهوە 

تهوە ن  ..!دەم

تهواو لهگهڵ  پاسۆک  وەک  که  دەکاتهوە  لهوە  جهخت  و  وتارەکه  چهوساوەيهدايه  ژە  تو ئهم  مافی  ی 
مافانهی   ئهو  فهراههمکردنی  دەرفهتی  يهکسان]دا  کی  ئازاد و گهل کی  [کوردستان لهسايهی  نيياييهوە  به
تينوتاوی   پتر   ] دەکرێ  ل  داوايان  وتارەکهدا  کۆتايی  له  بۆيه  ن..  دەکر مسۆگهر  کۆشاون  ت بۆی 

ن و ههنگاوی چهسپاو بهرەو سه بس ن.. تا    شۆڕشهکهيان ب کی يهکسان] بن کی ئازاد و گهل کوردستان
ت]..شهکاوە   گهورەترين دينگهی چهوساندنهوە و ناڕەوايی و ئيمپرياليزم و گهراکانی له جيهاندا پاکتاو کر

شانی کورد  ی زەحمهتک ت ئا  ب

شانی کوردستان  ک ترە له دروشمهکانی پاسۆک بۆ زەحمهتک  :ئهمهش چم

يا بتوانين  ئهوەی  ين.  بۆ  نهه کوردستاندا  له  چهوساندنهوە  جارێ  دەب  بدەين  دنيا  چهوساوانی  رمهتی 
شتنی چهوساندنهوەی کورد تهرخان کردووە. مهی    دوژمنی چهوساندنهوەين له دنيادا و خۆشمان بۆ نهه ئ

 .کورد دۆستی ڕاستهقينهی چهوساوانی جيهانين

ناونيش  ر  لهژ ژمارەيه  ئهم  ی  کوردانه]]  کی  ڕاز دەگيرێ؟] [[  هه دواڕۆژ  خهمی  چۆن   ..'[انی[ 
ڕينی   کی گهورە و ز نايه بهردەم کورد،چانس راق ه ران و ع هی ئ ئهو دەرفهتهی شهڕی ههشت سا
ئهم   دەرفهتهکه بقۆزنهوە.. ڕازەکهی  دا،  تيش  تهنانهت رۆژهه له باشووردا و  خسته بهردەم بهتايبهت 

ژی دروشمه سهقهتهکانی حيزبی   زگاکانهوە ههتا فشه مافهکانی  جارە به دوورودر کوردی له ياسای پار
کی   ترين داوای ئهو رۆژگارەی حيزبه کوردييهکان بوو. بهتايبهت ڕووما ئۆتۆنۆمی راستهقينه که با

ی  .. له  ١٩٧٠ی ئازاری  ١١و دوا ئهزموون   ١٩٦٨،  ١٩٦٣ئهزموونهکانی کورد لهگهڵ بهعسدا له سا
کڕاياندا کورد دۆڕاو و دەستبهتاڵ  دەرچووە.. ئهگهر کورد بهراستی و دروستی ههر کام لهو مافانهی    ت

دەوەشايهوە  هته داگيرکهرەکه لهبهر يهک هه نايه، تهخت و تاراجی دەو  ...بهدەست به

و حيزبه کوردييهکاندا بهرنامه و پرۆژەيهکی هاوبهشی کوردی نهبوو..    لهو دۆخهی دوای ههرەسدا، لهن
بيشيويستبايه  ک  اليهن ههر  حيزبه    گهر  رێ،  بژ هه کورد  دۆزی  به  نان  ه کۆتايی  بۆ  گاچارەيهک  ڕ

و   ههوا  به  حيزبه  بهردەستی... ههر  بخهنه  کوردی  مهلهفی  کڕا  پ نهبوو  ئهوەيان  توانای  کوردييهکان 
نهوە  ..ئارەزووی خۆی قسهی له مافهکان دەکرد و سهربهخۆ دەجو
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ی دەدا، بنميچی دروشم و داوا  کانی کورد بهرز بکاتهوە بۆ داوای دياريکردنی  پاسۆک لهگهڵ ئهوەدا ههو
کهوە گرێ   مافی چارەنووس ، هاوکات دەيويست ئهم دۆزە به داوا و سياسهت و دروشمی هيچ حيزب

هی لهتهکدا بکرێ  ..نهدرێ..وەک دۆزی نهتهوەيهک مامه

ش هيچی له ههگبهدا بۆ کو ن کهوا داگيرکهری ئيمڕۆ و ئهوەی سبهين ردد پ  ڕازەکه ئهوەش دەدرک
ت به درۆ خۆمان فريو بدەين و به ديار داری زڕەوە خهونی سهوز و سوور ببينين.. ئهم   نييه، ئيدی ناب
بژاردەکان ياخود گۆڕانی   ستا ههموو به چاوی خۆمان به زيندووی دەيبينين له دۆخی هه ههقيقهتهش ئ

ئهمڕ زۆرن  تريش  گهی  به و  دا  کوردستان  پارچهکهی  چوار  ههر  تهکانی  نن دەسه بسهلم  .استييه 
هی خۆتان    نی چاکترين ڕۆ وە خو شی کورد دەکات[ ئ ناوەڕۆکی وتارەکه داوا له جهماوەری زەحمهتک

داوە خاوەنی شههيد و گوندی سووتاو و ژيانی دەوروبهری و پڕ مهينهتين.. خاوەنی   -به دۆزی کورد  - پ
نهتانن که ژيانيان به مهرگ گ   ..ۆڕيوەتهوە]ڕاستهقينهی ئهم مهسهلهيه ئهو ڕۆ

و   دەيکهن  شمهرگه  پ وەی  ئ ئهوەی  دەکات  دەست  لهسهر  گيان  کوردی  شمهرگهی  پ له  داوا  کيش  کات
تنام و الوس] کهمتر نييه..   تۆماری دەکهن له داستانی ئازايهتی و گيانبهختکردن هيچی له [ فهلهستين و ڤ

بکهن   له ههموو اليهکمان  تهواو ڕوون  داوای حسابی   ]: دەنووس ناو  پاشان  له  مهدەن  وەش ڕێ  ئ و 
نن] تاس بتان  اتيدا  ئيزم"   "  ..زاراوەی 

کی تردا بهديدا ناکرێ! بهتايبهت له دنيای حيزب   < ن سۆزانهتر له هيچ شو پهيام لهمه ڕاستگۆيانهتر و د
چينهوەت لهتهکدا بکات  پ ر بهسهرتهوە و ل ته چاود  ..!و حيزبايهتی دا، داوا له جهماوەر بکهيت ب

و    [شادەمارە جيهانی  تاقيکردنهوەيهکی  ههموو  له  سوود  و  ز  ڕ  ]] ناونيشانی  ر  لهژ سهرەتاکانمان].. 
ونيشتمان دەگرين و وەردەگرين به مهرج لهگهڵ بهرژەوەندی و ويست و ئارەزووی دەروونی کورددا   ن

]]... دەرگا بهسهر کۆمه باسوخواستی گرنگی چارەنووسسازدا دەکاتهوە و دەمانخاته بهر دەم  بگونج
کی قورس که يهخهی به چارەنووس و شۆڕشی کورد گرتووە  :ئهرک

زی کورد بهس نييه؟  ـ  ١ بۆ شهڕی داگيرکهرانی کوردستان بهتهنيا ئهزموون و تاقيکردنهوە و وزە و ه
ببرێ؟؟ کوێ  بۆ  هانا  و  وەرگيرێ  ک  و  چی  له  سوود  دەکرێ  کهواته   ...ئهی 

کی   -٢  ن و کورد کورد دەتوان  کامانهن ئهو ئهزموونانهی بهکه يهتی و سياسی کورد د واقعی کۆمه
  ..!!سووديان ل وەگرێ ؟؟ 

بکات؟  -٣ ژ  در بهرانبهر  ب  و  مهرج  ب  يارمهتی  دەستی  ههيه  اليهک  و  کهس   ..!هيچ 
ژووی   پانۆڕامايهکی م ته خوارێ و  د باسهدا  ئهم  به تانوپۆی  بابهتيی حهوت الپهڕەييدا  کی  له شيکار

داگريی لهسهر ئهو تايبهتمهندييانه دەکات، که  رووداوەکانی ک ورد به چاک و خراپهوە دەخاته بهرچاو و پ
نين   دۆزی کورد لهوانی ديکه جيا دەکاتهوە.. بۆيه ئهگهر بمانهوێ تاقيکراوە سهرکهوتووەکانی جيهان به

ێ و نهمانهوێ  و کتومت له کوردستاندا دووبارەيان بکهينهوە، مهرج نييه سهرکهوتوو بين، چونکه بمانهو 
به   دراون.  گرێ  سهربهخۆوە  جۆراوجۆری  هۆکاری  چهندين  به  يهکهيان  ههر  و  جياوازە  زەمينهيان 

بدات  دەست  کورد  بۆ  ئهوان  بی  قا نييه  مهرج  تر  کی   ..!!دەربڕين
لهوەش گرنگتر نموونهيهکی کهم ههيه له خهباتی رزگاريخوازی و شۆڕش له جيهان دا ، ب هاوکاريی   

تنام و زۆر  دەرەکی سهرکهو  ت..شۆرشی ئهمهريکا و شۆڕشی ئۆکتۆبهر و خهباتی ڤ نا ب تنی بهدەسته
گهيشتوو ئهنجام  به  دەرەکی  بههاوکاريی  جيهان  تری  نی   ە. شو

کی حاجی قادری کۆيی    ککهوتن و ڕاگهيشتن به    - شيعر ک نهکهون ؟؟؟؟ له سهر تهبايی و ڕ تا ڕ
همهن دەو گۆڤارەکه  ناوەڕۆکی  شکهوتوو،  پ دەکات دنيای   .. د 
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کی ترە که ئاڕاستهی [ برا بهزيوە ترسنۆکهکهم]    [[ بانگ لهسهنگهری پاسۆکهوە]].. ناونيشانی وتار
  ..کراوە

کی نالۆژيکی خۆيان له ئهرکی   ک يان پاساو ی ئهوانهی به هۆوهۆکار بانگهوازەکه چرپهيهکه بۆ گو
ب شانی  سهر  ناخهنه  نهتهوايهتی  و شهرەفی  دەدزنهوە  ريی  که  شۆڕشگ بهتايبهت  کۆشانيان..  ت و  اوەڕ 

کی ئاسايی کوردستان   نهوەر و رۆشنبير و خه کی زۆر له گهنج و خو شاو لهسهرەتای ههشتاکان دا ل
ن بهرەو ئهوروپا دەڕۆن   ..بهج د

ت، بهشداريش له بزاڤی رزگاريخوازيدا   سۆز ب نياز و د ت ئازا و له خۆبووردوو و ب ر خۆی دەب شۆڕشگ
ت پهندی ( گا ئهيکات و کهر دەيخوات) له ئايندەی کوردستاندا  ئهرک و ڕووم کی بهرز و پيرۆزە.. ناب هت

ناوی کورد بن  ويسته بهشداری کاروانی خهباتی خو وەش پ ته دی و ئ   ..ب

  }}  ! کوو ئ دا دەين، به کت به گو دەمانهوێ لهسهنگهری ئهو شهرەفهوە که به خۆی ڕەوا نابينی دەنگ
هيهکی پياوەتي وەی چاالکی  جوو رتين ش ت و دەمار بتگرێ! بيرت دەخهينهوە که شۆڕش با دا ماب ت ت

  .. کۆمهڵ  و  ن ناسروشتی  و  ۆز  ئا کی  بار ڕاستکردندنهوەی  و  ڕەوا  چهسپاندنی  بۆ  مرۆڤه  ئيجابی 
و ژاندا و خۆ تهرخان کردنه بۆ کۆمهڵ   .[[..بهواتايهکی ديکه ڕسکانه لهن

ک له گۆڕەپانی خهبات دەکهن و  وتارەکه توندە و به قورسی دەستی   داگرتووە بهرانبهر ئهوانهی فيزما
ی   ج دەدۆزنهوە..  تنهکهيان  هه و  و شۆڕشهکهيی  کوردستان  هيشتنی  ج بۆ  نابهج  پاساوی  و  بيانوو 
کی مادی و گهورە له دياسپۆڕا بۆ کۆمهکی کورد و   ز ن دواتر زۆر لهم کهسانه بوونه ه خۆيهتی ب

ريسواکردنی و   .. دوژمنانی  کوردستان 
کيش   ]] < ندە مهزنه، که نه بهر ههموو کهس دەکهوێ و نه ههموو کهس کی ه ڕايهتی شهرەف شۆڕشگ

تهی( زات)   نن و ( زات) يان ئاو دەگری، تهنها ئهوانهی که ژيان له خزمهتی نهتهوەکهياندا دەب شانی هه
زن  ت ، دەتوانن تا سهر ئهو شهرە بپار   ..[[ی نهتهوەکهيان دەب

می    ئهو  سهردەم کورد له باشووردا کهوتبووە بهردەم دڕندانهترين سياسهتی داگيرکاری و فوژمنانهی ڕژ
واندنی ديمۆگرافيای   زان و دەرپهڕاندن و ش هتهکهی.. سياسهتی به عهرەبکردن و ڕاگو بهعس و دەو

وی کوردستان دا   ..کوردستان و ئاگر و ئاسن باران بهسهر شاروگوند و دەشت و ک

ئيستعمارانی  [   و  ئيستعمار  کۆلۆنياليزانی/  و  کۆلۆنيال   ]] وانهی  جارە  ئهم  پاسۆک]  قوتابخانهی 
تهوە  دا دەوتر   .کوردستان]].. ی ت

ت.. بهتايبهت لهو سهردەم   زۆر بهدەگمهن باسی کۆلۆنياليزم له ئهدەبياتی حيزبی کورديدا بهرچاو دەکهو
کی کوردی ئا کی  و ڕۆژگارەدا جگه له پاسۆک هيچ حيزب ت مادە نهبوو ددان بهوەدا بن (کوردستان و

مهکهی رەفتار فاشيانهيه  راق رژ ناسهيان ئهوە بوو ع   ..کۆلۆنيکراوە). باشترين پ

نهری   ک له تابوو و نامۆبوون له ئهدەبياتی سياسی حيزبی کورديدا.. خو کهواته ئهم باس و بابهتانه جۆر
نانی ئهم چهمکهدا چوو  کورديان پ هوشيار نهکراوەتهوە و بگرە له ت رس و شهرمدا زەندەقيان لهبهکاره

ميللهتانی   لهگهڵ  بوون  ردەسته  ژ کوردی  هاوبهشی  خهباتی  سهرگهمی  زياتر  ديکه  حيزبهکانی  بوو. 
  ..سهردەستی تورک و فارس و عهرەب 

ت  ڕەنگه ئهم ژينگه نالهبارەی حيزبی کوردی به ئايدۆلۆژيای ههرشهوە سازيان دابوو، کۆسپيش بوو ب
ی نيگهرانيشه کهوا   بۆ بهردەم بيرکردنهوەی پاسۆک، له دەربڕينی قورس و دروستی ئهم چهمکهدا.. ج
نييه..دواتر   فهراههم  باسه  ئهم  لهسهر  ويست  پ کی  سهرچاوەگهل کورديدا  بخانهی  کت له  ستا  ئ تا 

کی کورتدا پ ک ک ش ئهم باسهی زەق کردەوە و زانای بهناوبانگی سۆسيۆلۆژی تو رک (  لهسهردەم
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باسهی   ئهم  کۆلۆنی)  دوا  کوردستان   ) بهناوبانگهکهی  به  کت گرنگهکانی  زە  ت به   ( شکچی  ب ئيسماعيل 
هتی دەستی سيستهمی جيهانی   ودەو همهندتر و زيندووتر کرد و سهلماندی که کوردستان کۆلۆنييهکی ن دەو

شاوە... داگيرکهرانی   زە ئههريمهنه جيهانييهکان نهخشيان ک قاوە، که ه تورک و عهرەب و فارسيش  خو
هتييهن ودەو کاری ئهو تاوانه ن بهج کی زيندوو و ج   ..!بهش

فهرەنسا    و  ئينگليز  و  هندە  هۆ و  پورتوگال  و  ئيسپانيا  زەکان  زله هته  دەو کۆلۆنياليزم  ژووی  م
کوردستان   هی  بهتايبهت  و  زۆرە  جۆری  ڕەکراويان  پ سياسهتی  کۆنه  ئهمهريکا  نوێ  کۆلۆنياليزمی 

هت     ..و تايبهتمهندی خۆی ههيهخهس

نموونهی   ته سهر  د و  تهوە  دەب باسهدا شۆڕ  بهم  روتهسهلی  ت به  ی سووری کوردايهتی..  ئا گۆڤاری 
به   و  دا  کوردستان  له  دەدات   ٤کۆلۆنياليزم  نيشانی  جۆر   ..!به 

راق و کهنداو و " < ئهفهريقا،    کۆلۆنياليزمی: ئابووريی نموونهی کۆلۆنياليزمی ئينگليزی له هندستان و ع
تری   تی  و ههندێ  و  لوبنان  و  جهزائير  له  فهرەنسايی  کۆلۆنياليزمی  وەک  ڕۆشنبيريی  کۆلۆنياليزمی 
تنامی   نشينی/ ئيستيتانی، وەک کۆلۆنياليزمی سياسی وەک کۆريای خواروو و ڤ ئهفهريقا ، کۆلۆنياليزمی ج

  .. "خواروو

و عهباسی عه ئهمهوی  ئيسالمی  و  فارس  ر چهپۆکی  لهژ تا  کورد  عوسمانی  دواتر سهفهوی  و  رەبيدا 
ژترين ئهزموونی لهگهڵ جۆرەها کۆلۆنياليزم و   راق و سووريا. دوورودر ران و ع ستای تورکيا و ئ ئ

  ..دەبڵ کۆلۆنياليزمدا ههيه

وازی کۆلۆنياليستيان له يهک کاتدا  {{   له ههمووی بهدتر داگيرکهرانی کوردستان ههر چوار جۆر و ش
کردۆ کۆمهڵ  خراپتريشهوە لهخۆدا  و  دڕندانهتر  به  زۆر  و   ..[[تهوە 

تهقهمهنی   و  و چهک  مۆڵ  پارەی  ته  دەکر و  دەبرێ  ن  بهتا کوردستان  سامانی  ئابوورييهوە  لهڕووی 
له ڕوويی   دەکوژرێ..  پ  دەکرێ و کوردی  کاول  پ  ت و کوردستانی  دەکڕدر پ قورسی  و  سووک 

کی خۆی    رۆشنبيرييهوە کۆلۆنياليزمی کوردستان گهشه به ههموو زمان ورۆشنبيريی و فهرههنگی شت
کردنهوە   ! يان قهدەغه دەکات.. لهڕوويی نيشتهج ن و ژوو و ناسنامهی کورد دەش دەدات و فهرههنگ و م
نی کورد عهرەب   له شو نيوی خاکی کوردستانی گرتۆتهوە..  ترسناکه  بهڕادەيهک  تهعريب  ئهندازەی 

دامهزران له  ئيمتيازيان ههيه  دەکرێ  نهوت..له  نيشتهج  له کارخانه گرنگ و ههستيارەکانی وەک  دن 
قهد  ن  زۆر شو له  کورد  بوونی  سياسييهشهوە  جومگه  ە ڕووی  و  سياسيدا  کايهی  له  نييه  بهشدار  غهيه 

بژاردنی ئازاد ههيه و نه کورد دەنگی   هت ههر بهدەست ميللهتی سهردەستهوەيه.. نه هه زەکانی دەو بهه
شکچی دە ی:" سهرتاسهری فهرههنگ و ژياری ههر س نهتهوەی فارس و  سهربهخۆی خۆی ههيه.. ب

ژوويی نهتهوەی   ی م ژراوە، بۆچی؟ بۆئهوەی که حاشايان له ڕۆ ی درۆ و فريو داڕ تورک و عهرەب بهپ
 .."کورد کردووە، بۆئهوەی غهدريان له کورد کردووە

وی   کی ناوداری تری پهش کی تر شيعر شاعيرمان بهرچاو دەکهوێ له ناوەڕۆکی  ههر لهم ژمارەدا جار
لهناوچهکهدا له خۆ گرتووە. شيعری ((   کی ڕەسهنايهتی کوردی  و پهيام وتاری سهرەوە زۆر نزيکه 

  : تهعريب)) 

ژوو ،   بهری قورسی کوردستان نيم، بهر لهم له ئاسمانهوە نههاتووم ، من ميوان نيم، من ميوانی ، س
ک بووم ليرە دەربووم، بهر لهم بووم... بارکهن بڕۆن، کانياوەکان جگه  ئاگر رە هه ک بووم ل ژوو ئاگر

مه لهژير   رگی ئ ، م مه دانی ئيوەی ل شين ناب ر ئاو ناکهن، بارکهن بڕۆن، زەوی ئ کی تر ت لهمن کهس
ڕاناگرن،  تان  منا بۆ  جۆالنهيهک  دەبن،  ياخی  تووشمان  دار  تا  ئاگرن،  وەک  گاڕانهکانتان،  ی   پ

ميو بڕۆن،  بڕۆن،  بارکهن  بارکهن  ه،  تا بهدەمتان  رە، ههنگوينمان  ئاومان سو ه،  تا درەختهکانمان  ەی 
  ...بارکهن بڕۆن 
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لهسهر    تهنيا  رۆژگارەدا  لهو  گهورە  و)ی  (پهش شيعرييانهی  دەقه  ئهم  کهوا  بدەين  بهوە  ئاماژە  ت  دەب
دەپ  وکراوەکانی پاسۆکدا بهرچاو دەکهوتن، ب سانسۆر و ب پهساپۆرت ت هڕين و دەهاتن..  ڕووپهلی ب

له   نهتهوەييهکانی و شيعرە بهرزەکانی گيانی کوردايهتی خرۆش دەدا،  سته  و ئهو شاعيرەش لهبهر هه
ن قاچاخ بوو!.. باجی زۆر قورسی بۆ ئهم بيرکردنهوەی داوە    .!زۆر شو

رانی نهتهوەيی//]] ک له داستانی بهچکهش ڕ ينه سهر وتاری [[ تيشک له خۆری کوردايهتی// د  ..د
ماوەيهدا   شارەزوور    ٨لهم  حاسڵ)ی  و  (ئاالن  گوندی  داستانی  و  دراوە  ئهنجام  جۆراوجۆر  چاالکی 

کی برايانی سۆشياليست دا، دەچن به هانای   ز کی پيشمهرگهی پاسۆک لهگهڵ ه ز ديارترينييانه، کات ه
کی گهورەی سوپای بهعسهوە  ز تی و حيزبی شيوعی)يهوە که لهاليهن ه گهمارۆ    دوو مهفرەزەی (يهک

شمهرگهی پاسۆک لهتهک   ه غهزەب))ی پ شاد ئهحمهد/ د نی شههيد (( د درابوون. له داستانهکهدا خو
شمهرگهی هاليهنهکانی تردا دەڕژێ بهسهر يهک سهنگهری بهرگريی و تهبايی کورددا   نی گهشی پ خو

نن و دەستکه ک دەشک وتی گهورە  و ههر چوار اليهن به هاوبهشی و به يهک دڵ و بازوو دوژمن ت
بۆ   زۆر  خۆشييهکی  و  شادی  مايهی  ته  دەب سهرکهوتنه  و  يهکڕيزييه  و  تهبايی  ئهم  نن...  د بهدەست 

ههمووان و  قارەمانهکان  شمهرگه  پ و  ناوچهکه   ...جهماوەری 
کی تری سهربهخۆدا دوو وتهی (تاريک)ی دوژمنانی کورد و دوو وتهی (روون)ی دۆستهکانی   له بابهت

نراوەتهوە ..   ت..  کورد ه وی شاعيرمان لهم ژمارەيهدا بهرچاو دەکهو يهمين شيعری پهش دوای ئهويش س
که له شيعرە ههرە بهرز و مانادارەکانی زنجيرە شيعری ياخود ديوانی ( دوازدە وانه   ئهم شيعرەش يهک
هتی و ب   ن باس له ب دەو کدايه بۆ مندا ڕانهوەی چيرۆک ن) . ناوەڕۆکهکهی له فۆڕمی گ بۆ مندا

يی کورد دەکات ئ   ..ا

رەدا بهم   مان کردووە و دەيکهينهوە، بۆيهکا ل هت و ئا نی ديکهدا باسی بايهخ و گرنگی دەو لهزۆر شو
نادەين  باسه  بهم  ژە  در و  دەگرين  هه دەست  دانه  پ ئاماژە   .!کورته 

  

ی دەگهين.. بابهت ژەکهمان پ ک دوای گهشته دوورودر ستگهيه ههر جار وا]].. ئهو و ی ئهم ژمارەيه  [[ما
تی و رزگاری؟؟!!]]   ..بهناونيشانی: [[ يهکگرتنهوەی کوردستانی گهورە جياخوازييه يان يهک

 
گهالنی   ئۆپۆزيسيۆنهکانی  زە  ه و  کوردييهکان  حيزبه  سياسی  ی  ئهق رووی  به  ههستيارە  کی  پرسيار

کی مهنگه که سهدا  هقاندنی گۆم کی  سهردەست دا؟!.. ورووژاندنی ئهم بابهته، وەک ش ت شهپۆل ن ساڵ ب
کی ب تاوان له قهفهزی تاوانياری دا ڕايگرين   ت، [[وەکو تاوانبار ک لهوە دەچ ت؟!.. کورد ر نهداب
شهی فيکری و   رمهوک ، لهناوخۆيدا گ ن ک پهنچهی تاوانی بهڕوودا راوەش ش ئهوەی هيچ کهس ]].. پ

ت. چونکه زۆربهی ئهو حيزب و هيزە سياسييانه سهرگهرمی ئامانج و داخوازييهک    سياسی دروست دەب
نهدەپهڕاند!.. [[ئهمه "جياخوازی" و "تهجزئه   زی مافی کولتووريی و فشه ئۆتۆنۆمييهکی ت بوون، لهپهراو
ی شانازی و مافی ب چهندوچوونی ههموو نهتهوەکانی   نن و ج و و کوردی پ دەتۆق هبی" يه که بۆته د ته

ت!! لهناو خۆشدا بۆته  ڕە ڕاستهقينه    دنيايه، کورد نهب ته ملی شۆڕشگ چر پالر و تۆمهت و تاوان و دەپ
  .نهتهوەييهکانی کورد]]

گرفت و دەردەکه لهوەدا يه کات حيزب باوەڕی به يهکگرتنهوە و رزگاريی و بهسهربهخۆيی کودستان  
يهتی و خهباتی بۆ دەکهن!. بهواتايهکی تر حيزبی کور گری لهوانهش دەکات که باوەڕيان پ دی  نييه، ڕ

دەستکردی   پيکۆ)ی  (سايکس  سنوورەکانی  سهربازی  و  فيکری  و  ئايدۆلۆژی  پاسهوانی  دەکاته  خۆی 
رەوەرييهکه له دنيای کوردبوون دا؟    ..!ئيمپرياليزم و کۆلۆنياليزم!.. گهلۆ چ کو
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و ئهقڵ و سياسهت   کی تهقاوە له ن ن و وەک بۆمب د ڕە کۆتايی پ وتارەکه دوا قسه و پهيامی خۆی بهم د

يت   و  د ی  بهج ديکهدا  ئهوانی  گۆڕەپانی  ناو  ی  ووا ئا  .!!دروشمی 
" چ  {{   ت، ئهرێ جيابونهوە له" سهپاو" و " ناههق" و " زۆر" و " زۆرەمل ئهگهر جيابوونهوەش ب

دايه؟ کی ت   ...[[عهيب و تاوان

رم  ئاوا و بهشاديتان دەسپ م تا ژمارەی داهاتوو ما   ..! منيش دە

     

 


