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وکراوەکانی   بی: پرۆژەی له چاپدانهوەی ب ندنهوەيهک بۆ کت   -پاسۆک -خو
ی سووری کوردايهتی     ٢٠٢٢/ چاپی ١٦-١بهرگی يهکهم ژمارە   ..گۆڤاری ئا

 

 
 

ی سووری کوردايهتی دەکهم که له   ندنهوە بۆ ههر يهک له ژمارەکانی ئا بهندە به زنجيرەيهک وتار خو
ی ئهم بهرگهدا کۆکراونهتهوە  .دووتو

ندنهوەمان بۆ ژمارە   ويست به دووبارە کردنهوەی ناکات  }يهک{ له خو رەدا پ ويستمان  ، که ل شهکييهکی پ پ
وکراوەکانييه    چاویخستۆته بهر نهر لهمهڕ پاسۆک و ههلومهرجی بوون و هزر و فيکر و دروشم و ب خو

به   ئاماژەشمان  ئيمڕۆ..  چاوی  به  پاسۆک  و  ژوو  م خودی  ندنهوەی  خو ميکانيزمی  و  ويستی  پ و 
وکراوەکانی پاسۆک داوە، له ی سووری کوردايهتی ب وياندا ئا   ..ن

 
ی سووری کوردايهتی ئازاری    ) ٢ژمارە( ئهم ژمارەيه١٩٨١ی ئا بابهتی ئهدەبی و سياسی و    ١٦.. 

ڕيی لهتهک کۆمه چاالکی حيزبيدا لهخۆ گرتووە و بريتييه له   ژوويی و شۆڕشگ   ٤٠رەخنهيی و م
همهندبوونی گۆڤارەکه بهدەرد  ندەی ژمارە يهک.. ئهمهش نيشانهی گهشه و دەو  ...ەخات الپهڕە... دوو ه

 ههر کاروان 
 بۆ تيشکی خۆر بڕوان 

 کهم بن يان زۆر 
 ئهگهنه خۆر 

نهردا کراوەتهوە تا له ئاسۆی روون   له الپهڕەی يهکهمدا بهم کۆپله شيعرە ئهم پهنجهرەيه بهڕووی خو
بهڕێ   بهرزەوە  باوەڕی  به  که  بگات  ت بچووکه  کاروانه  ئهم  بايهخی  و  گرنگی  له  ههروەها   ! بڕوان 

  ..کهوتوو
وەی پاسۆکدا، به ژمارەيهکی کهمهوە، ل پوخت و چوست و چاالک   گرانی بيريی نهتهوەيی له چوارچ هه
کهن دەستهچيلهی کوردايهتيين ...   و تهيار به هزر و بير و خۆنهويست له بهرژەوەندی ... ئهو پۆله خه

. ئهم کۆپله شيعرە "کا وەقهد  به ههموو هيوايهکهوە بهرەو گهيشتنه لوتکهی ئامانج کهوتوونهته ڕێ .
ش   کی ڕۆبۆرت و دەرو ک مه زۆر حيزبی گهورە و زەبهالحمان بينيووە و دەبين له ڕەشهخه يه" .. ئ با
وار زياتر نهبوون و نين!..کهواته چۆنايهتی گرنگه نهک   ش غييهيی شپرزەبووی سهرل ئاسا بهوالوە قهرەبا

ن    چهندايهتی..دە
ڕزگاری ٬٬ ز  بهه شپرزەيه  پياوی  گشتی  به  تهنگ  ئاسۆ  هی  م  به ی،  دوود له  له    پاسۆک..  ٬٬بووە 

ڕوانينيدا بۆ دۆزی کورد ڕەها بوو له ترس و شهرم و منجهمنج    .ت
  



.. بهناونيشانی « کورد و ئازار» ە .. ههموو دەزانين بۆ کورد مانگی ئازار خۆش و ناخۆش    سهروتار 
 ..و گهش و سيس و رووناک و تاريکه.. تژييه لهم جۆرە بهسهرهات و يادەوەرييانه 

  
کی کوردانه ت]]..  ڕاز گای دۆستايهتی و برايهتی دەب کی  : [[چارەسهری ناکۆکييه الوەکييهکان به ڕ بابهت

يه  ..!!تری ئهم ژمارەيهی ئا
هی گهل دادەن "  ناپليۆن   ژووی کورد    "ناکۆکی به کرمی ژەهراوی ناو ريخۆ . ناکۆکی دياردەيهکه له م

دەکهوێ بهرچاو  زەقی  به  زۆر  بندەستهکاندا  نهتهوە  و   . و  ترسناک  پرسه  ئهم  شهنوکهوکردنی  بۆ 
ی به ئاگايه و دەيهوێ رانکهرە ، پاسۆک ل و ت لهسهری . وتارەکه جهخت لهسهر ئهوە    ما قسهی ههب

ی کورد ئهوە دەخوازێ، سهرلهبهری ناکۆکييهکانی ههناوی بزافی کورديی به   دەکاتهوە بهرژەوەندی با
ت ناکۆکييه سهرەکييهکهمان   ن .. ناکۆکی الوەکی ههرگيز ناب ديالۆگ و گفتوگۆی دۆستانه چارەسهر بکر

شهکانی  لهگهڵ داگيرکهراندا لهبيرەوە   وازی دۆستانه بگرينه بهر بۆ چارەسهری ک ت!! ههميشه ش بهر
کی سهرەکی   دروشم و  باوەڕ  ئاشتی  لهسهر  داگريی  پ و  ئاشتی  داخوازی  ئاشتی..  به  ناوخۆمان..واته 

تی خۆی روون   ..سياسهتی پاسۆک بووە  ت ،پاسۆک ن ش الی هيچ اليهک دروست نهب هڕاوک بۆئهوەی د
ی گفتوگ  :دەکاتهوە که ڕ گاچارەيه کارل پۆپهر دە   له  بهر  ديالۆگ  بههای و  نرخ  ٬٬ۆ کردن باشترين ڕ

ک  ههر  يانهی و  بيروڕا فرەڕەنگی   لهسهر وەستاوە  شت بهرک  .٬٬ڕکهبهرەکان  ک
گووته   نانهوەی  ه ڕەنگه  ئامانجه.  بهم  گهيشتن  بۆ  کردووە  کاری  گيرانه  ش و  ڕژدی  به  پاسۆک 

  ) گينابهختکردووی گهشمردە  نهتهوە  قاسملۆ بهناوبانگهکهی  بارەکای  به  بوون  پاسۆک  بارەگاکانی   "  (
شوماری تهرخ ت بۆ سهلماندنی ئهم ڕاستييه.. بهههق پاسۆک توانايهکی ب ان کرد  يهکگرتووەکان" بهس ب

زە سياسييهکانی و بهرقهرارکردنی ئاشتی و زمانی نهرم و   و کورد و ه تی و تهبايی ن نانهدی يهک بۆ ه
ڕەوی ئهم سياسهته ناکهن، زەبری کوشندە لهکورد دەدەن   شی وا بوو ئهوانهی پ رۆحی ديالۆگخوازی.. پ

 ...و خزمهتی بهالشی داگيرکهر دەکهن 
اتر کوردە". تهواو بووەوتارەکه به دروشمی " ک زياتر د ی، ئهوە ز  .سۆز ب

  
شکهش کراوە به گيانی شههيد   و) که پ کی دياری (عهبدو پهش کی (شاهۆ) ی شاعير و شيعر شيعر

وکراوەتهوە .   نهنووسراوە    - (فهرهاد خهفاف) ب وی شاعيری لهسهر  ناوی پهش ئينجا    - ئهگهرچی   ..
وکراوەتهوەلهاليهن دوو هاوبيرەوە دوو وتاری کورت و دو   ..و سهرنج لهسهر شههيد فهرهاد خهفاف ب

رانی سياسی و سهربازی پله دووی پاسۆک له دوای   کهوتووترين کاد که بوو له هه شههيد فهرهاد يهک
شمهرگه و جهماوەر بووە.. چهندين هاوبيری   و پ کی ن کی فرەاليهن و خۆشهويست ڕسکانييهوە.. رۆشنبير

ڕاوە بۆ پاسۆک گۆشتکردووە و ڕۆ کخستنی و پيشمهرگايهتيدا گ  .ی بهرچاو و گهورەی له ژيانی ر
تی ههبوو !، ل دەستی قهدەری نهگريس به   هپۆپهی بهرپرسيار چوون و سهرکهوتنی تا چ دەرفهتی هه
ن دا بهدەستوپلی خۆی شههيد   تهز کی تهواو د ی نهگهڕا، زوو له کارەسات خۆی و پاسۆک و کورد ل

 ..لهسهر ئهم شههيدە بڕوانه ئهم لينکهبوو. بۆ زانياری پتر 
...٦٦٩٦٣https://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&id= 
  

 ] پاسۆک وانهی دووەمی  [ قوتابخانهی  بهناونيشانی  روتهسهله  ت کی  ته دۆست و  نه دوژمن  ] وتار دەب
يه ؟!  نهداگيرکهر به برا]. يه و دوژمن ک . ناوەڕۆکی وتارەکه بۆ خۆناسين و داگيرکهرناسييه!.. دۆست ک

ئامانجهکانمان   ئهی  ئامانجهکانمان؟!..  بۆ  بکهين  خهبات  چۆن  و  بکهين  چی  و  چۆنه  دۆستايهتی 
 ..!کامانهن؟؟

کهگووتراوە کهوا خۆناسين سهرەتای ههموو   ٬٬   به   بهنرخه   وانهيهکی   ئهمجارەش   بابهتی   ٬٬حيکمهت
  نهتهوەکهيان   دۆزی   تهماشای  کوردايهتی   بيری   بنهماکانی  دەروازەی   له   ئهوانهی   بۆ   ئامانج   و   ناوەڕۆک 
ی  د   و  خۆناسين  دەردی  ئاخر..  کردووە ژووی کۆن و نو نی خۆی له م اگيرکهرناسی به زەقی ڕۆ نهر

ويسته لهم ميکانيزمه گرنگهی چهکی خهبات نهکراوە. به   ويست هه ستا بايی پ ڕاوە و تا ئ کورد دا گ
ندنهوەی دروستی بۆ نهکراوە و   داويستييه، خو ه زۆر بايهخدار و پ کی تر ئهگهرچی ئهم خا دەربڕين



کی   کۆشان.. جگه لهوەی وتراوە"  نهکراوەته مهرج کی هاوبهش، زەمينهی  چهسپاوی خهبات و ت دوژمن
تی خۆش دەکات   . "هاوپهيمان

  " دە ئهريستۆتاليس  وەک  تياخود  دەب ر  ف دوژمنهکهيشييهوە  له  ژير  :"  مرۆڤی  دە گانديش   .."
ی بگهيت بهت بهم ميکانيبۆئهوەی بهسهر دوژمندا سهرکهويت، سهرەتا دەب ت گهيشتن  "... هه زمهی ت

يهکهم   پلهی  به  گهيشتوويت...ئاخر سهرکهوتن  لهخۆشت  شتر  پ که  روونه  بۆ  ئهوەمان  دوژمن  هو  لله 
کيش   ه بتوانی ئهوی تر بناسيت!.. کات دەدات که خۆت دەناسی... ب خۆناسين ، مهحا حيکمهتهوە سهرهه

کی گر  نگ بۆئهوەی کورد دروست  دوژمن نهناسی ناتوانی شهڕی بکهيت و بهسهريدا زاڵ بيت!. هۆکاڕ
  . نووسيوەتهوە  بۆ  ژوويان  م دوژمنان  و  داگيرکهر  و  و  بندەستييهکهيی  بۆ  تهوە  دەگهڕ ناناس  خۆی 

 ..!!ئاشکرايه چۆنيان نووسيوەتهوە
  

تهوە و ئاوڕێ له [  ن ژوودا دەم ]يان کورد له مههاباد دەداتهوە.. "قازييان يادتان  قازی ئا ..له بازنهی م
ر لهبهر س ژووی کورد به خۆيی و مانا و بايهخ و ڕووداوە تاڵ و شيرينهکانی  بهخ که م دارەدا"، وتار

 ..لهم گۆڤارەدا ئامادەيه 
  
پاسۆکهوە[ لهسهنگهری  (بانگ  چهمکی  لهسهر  و   ..)ژيان]،  تی  هاو ئاڕاستهی  فيکرييه،  کی  وتار

  .هاونهتهوە و هاوژان و هاوچارەنووس کراوە 
  : دە ئازادانهيه که مرۆڤ  له بڕگهيهکدا  ئهو ژيانه سهرکهش و  ژراوی مرۆڤانه  "بۆيه ژيانی ڕەنگڕ

تهوە و ههست به گرنگی و کهرامهت و بوونی خۆی دەکات   . "خۆی له جهوههری بووندا دەدۆز
داوای   بدات.. هاوکات  نيشان  نهيهکی کتومتی واقعی کورد و ژيان و شۆڕشهکهی  دەيهوێ و وتارەکه 

ماسييهکان دەکات و بانگاشهی ئهوە دەکات، گيان و ورەی بهرەنگاربوونهوە    چارەسهر و باشترکردنی ک
هتی   ی خستۆته سهر پيتهکان و پ لهوە دەن خهس ت.. زۆر واقعی راستگۆيانهش خا لهکهسدا بزر نهب
تی لهتهک جهماوەردا بکات و به درۆ به   شۆڕشهکه له ئاستی حهز و هيواکاندا نييه و نايهوێ ديماگۆگ

يز له ڕەخنه و بۆچووەکانی  شانوبا نهيهکی دروستی دۆخهکه دەخاته بهرچاو و ڕ بدات و و ی شۆڕشدا هه
ژنه براوە،چهواشهکراوە،   ين ڕاسته.. شۆڕش له گر ين و ب :" ههرچی ب جهماوەر دەگرێ و دەنووس

م ئايا شۆڕش چارەنووس   وازيشی پووچ کراوەتهوە.. به و قهدەری  البراوە، لهمهش زياتر ناوەڕۆک و ش
ئهتوان ب   ..!کورد نييه؟ سۆز  گای ڕزگاريی و سهربهخۆيی نييه؟! چ به ئابڕوويهکی د ئايا تاکه ڕ

 .."!نهء؟ 
هکانی نيشتمان مل بۆ واقعی   پاسۆک تهواوی ئهم شت و ههقيقهتانهی زانيوە، ل ديسان داوا دەکات ڕۆ

بکهن   بهشداری  و  خهبات  کۆڕی  نه  ب و  نهدەن  داسهپاو  سووتاندنی  ناسروشتی  تهندرووی  ئاگری  و 
 ..!جهستهی داگيرکهر خۆشتر بکهن 

  
و   سۆسياليست  حيزبی  بۆ  ناردوويهتی  پاسۆک  دەکهوێ  بهرچاو  پيرۆزباييمان  بروسکه  دوو  دواتر 
ياداشنامهيهکی گلهيی و گازندەيی بۆ «جيسکار ديستان» سهرۆکی فهرەنسا دژ به دۆستايهتی و هاوکاريان  

می فاشی سهددام... کی فهرەنسا    بۆ رژ ته سهفارەت ياداشتامهکه به زمانی عهرەبی نووسراوە.. دەش دراب
کی عهرەبی  ..له پايتهخت

  
هکه و پايهی فيکر و بهرنامهی پاسۆکه که کاری بۆ دەکات  شادەمارە سهرەتاکانمان [[ ]] * گرنگترين کۆ

ک  لهم ژمارە دووە بهدواوە تا ليستی شادەمارە سهرەتاکانمان تهو ..و کردووە ت، ههرجارەی خا او دەب
 .له ژمارەيهکدا شرۆڤهکراوە و روون کراوەتهوە 

يهکهم ناونيشانی ئهم تهوەرە   ..[[رزگاری و يهکگرتن و ئازادی کوردستان و يهکسانی نهتهوەی کورد ]]
  ..ههرە سهرەکی و گرنگهيه 

ژووی کورد و بزاڤهکانی خراوەته ڕوو. ..   رای م رەدا پانۆرامايهکی خ گرنگ و بايهخی رزگاری و  ل
يهکگرتن بۆ (ئازادی) شی کراوەتهوە و له جۆری سيستهمی داهاتووی کوردستاندا دوای گهيشتنه ئامانج  



وەدا باس   گهی کوردی دياری کراوە و ئهرک و خهباتی پاسۆکيش لهم ن ئاماژە به (يهکسانی) بۆ کۆمه
 ..کراوە

ژە و وەک زۆر له وتارەکانی دی   زيکی و دووری  وتارەکه دوورودر به دروشمی{{ دۆست و دوژمن به ن
تهوە}} کۆتايی هاتووە ژووييهکان دا،   ..له بهرژەوەندی کورد دەناسر وەيه لهپاڵ شيکاری فاکته م بهم ش
گا چارەی بۆ ئايندەيهکی به فهڕتر دياری کراوە    ..ڕ

ک بۆ نهورۆز نوسراوە، لهبهر ڕۆشنايی و بايهخی ئهم بۆنه نهتهوەييه ک  وردييه، لهههموو اليهنهکان  وتار
تی   نين و به تين و تاوەکهی يهک يسهی ئاگرەکهی نهورۆز تۆوی ناتهبايی و خۆخۆری بسوت داواکراوە به ب

نن و گهرم بکهن ک به  ..و تهبايی پ
ش   ک پ ز و سهنگ ئازاردا دەرچووە..بۆيه وەک ڕ ی سوور له مانگی  وەک ديارە ئهم ژمارەيهی ئا

واوتاری [ شهوا قازی محهمهد نووسراوەتهوە ما ژوويی پ شهوا له مانگی ئازاری   ..] ، چهند وتهيهکی م پ
دارە    ١٩٤٧ لهتهک کۆمه له بهرپرسانی ديکهی کۆماری کوردستان دا، له مهيدانی چوارچرا له س

ژوويان ههيه و ئهوجا دوا الپهڕە   ز و سهنگی نهتهوەيی م  دراوە.. ه
  

  ]] وتاری  سک به  راقفرم ع ئابووری  بۆ  النه  گ زياتر  ی  وتارەکه  ندراوەتهوە..  ]]...راز
ران   بهرپهرچدانهوەيهکی ئهو بير و پروپانگهندە و دەنگه ناسازانهی ئهو سهردەمهيه، که بههۆی شهڕی (ئ
راق و کاول بوونی و داڕمانی .. ديارەدەيهکی   ڕاوە بۆ ئابووری ع راق)ەوە شين و چهمهريان گ و ع

شرين و ب بهها و نرخه! داگيرکراو بيت و بۆ پۆشتهوپهرداخی داگيرکهرەکهت هاوار و  گهمژەيی و نا
ت   ..!فيغانت ب

ڕەکانی وتارەکه بريتييه لهم بۆچوونه ڕەپوڕاستانهی کوردايهتی   : دوا د
کی نهدەکرد  {{ راقی سهلکهپتاز   ..}}دەک خوای دەکرد به سهبهتهيهک ديناری ع
ت، خوای  {{  ..}} دەکرد دەيانکرد به خان مزگهوت بۆ من نهب

ت و ئامانجی ئهو دەستهوتاقمه کردووە.. بۆيه تۆمهتباريان دەکات بهوەی   ی سوور باش دەرکی به ن ئا
! و   ن يان دەڕووخ وی خۆيان وا بيردەکهنهوە سهددام دەروخ ئهم گارەگارەيان بۆ ئهوەيه به خهياڵ پ

نهی بهتاڵ و بهشي]]ئهوان   نسبهی نهچنهوە سهر خهز  ..[[ان نهم
 


