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  قی دادگاییكردنی  ده
 یفی قازی در و سه د، سه ممه وا قازی محه پشه

  

  
و  لك وتراوه یفی قازی، گه درو سه دو سه ممه وا قازی محه ی دادگاییكردنی پشه رباره ده

  ن آه سانه و آه م ئه آه ی یه سته ن، ده سته  دوو ده م نووسینانه  ئه دیاره;  نووسراوه
  ندی دوژمنانی آورد، ئاآار و قسه وه رژه  پی به  بشوینن و به و مژووه  ئه ویستوویانه

   دیاره  بشونن آه و مژووه  ئه ویان داوه  و هه یان نووسیوه و زاتانه و شتی دوور له
   به لی آورده ویستی گه شمان دسۆزی و خۆشه گه  بژنگ ناگیرێ و به ری رۆژ به به

  .یان آه  پیرۆزه آان و ربازه قازییه

  
  وه  رووی دسۆزییه  یان له ن آه رزانه و به ش ئه رانه م نووسه می ئه ی دووه سته ده
 رووخانی  ، واته ساته و آاره آانی ئه  شاراوه ره به له  تا آون و آه شتووه ونخونیان چه شه

  ی آه وه م ئه ن، به ی ئاشكرا بكه واآه دانی پشه سداره آۆماری آوردستان و له
رس  روان آیومه می سه ه  قه  به  آه یه و نووسینه قی ئه ، ده  دایه ستی ئمه رده به ئستاله

   خۆی له ه دیار نشاهی ئران، آه شی شاهه رته وانری گۆڤاری ئه ساح، هه
ت  آی تایبه یه نامه آوو وژه ی وه م دادگاییكردنه قی ئه ، ده  بووه دا ئاماده آه دادگاییكردنه
رزانی  به  و جگای دنیایی شا و پایه وره رانی گه فسه ر ئه سه  و به چاپ آردووه

  .هنی  نه ویش زۆر به ، ئه ش آراوه تدا به حكومه
  
ندی ی ناوه بنكه” ستاد ” ، له نووسراوه”  آیانیUتا” ناوی   به آهدا  ته  تایبه م ژماره ر له هه
  مان آردووه  و پاچڤه رمانگرتووه ش وه ، ئمه رشیڤكراوه  ئه ش به رته رمانداری ئه فه
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رس ساح  روان آیومه  سه  آه دایه وه  له یه نامه گه م به گرنگی ئه. ر زمانی آوردی بۆسه
درو  وا قازیو سه  دادگاییكردنی پشه  چابوك خۆی لهركی چاالك و واده ك هه وه
   آه م بووه یدون جه ره شكر فه رله زای سه ی خوشكه وه رئه به و له  بووهà رهه یفدا به سه
ڕو دنیایی  ی باوه  جگه ، بۆیه مسی خوشكی شای ئران بووه مردی شه ویش ئه
آانی شای   نھنییه  و نامه نامه گه و بهمو  هه وه یه سۆنگه م له.  رباری شای ئران بووه ده

  ندكیان له  هه  ناوه  به تاآو ناوه  رس ساحدا بووه روان آیومه ستی سه ژر ده ئران له
ركخستنیان  ربازی چاپ بكرن یاخود دوای رپرسانی سه تیدا بۆ به ی تایبه نامیلـكه
  .شكری ئران ی نھنی له خانه  نامه ببرنه

  
،  شكری ئرانی بووه رانی له فسه رمی ئه دان و دگه ش بۆ وره  چاپكردنهم  ئه دیاره
  آرن له ی چاپ ده و رۆژنامانه  یاخود ئه و نامانه بت ئه دا گه ها ئستاشی له روه هه

تی  رآردایه ی سه رشیڤخانه ئه ن الیه  و له وه آرنه موویان آۆ ده آۆتایی سادا هه
مان ئاماژه  وه ره  سه ك له ستان، وه رده ی به وه ئه. پارزرن  دهآرن و  چاپ ده وه شكره له

و   و له رگیراوه آان وه قی دادگاییكردنی قازییه  ده  له  آه یه و نووسراوه قی ئه پدا، ده
  . چاپكراوها د یه نامه وژه

  
  
ان و آ واوبوونی دادگاییكردنی قازییه  دوای ته له”: نووس رس ساح ده روان آیومه سه
دا چاپ و ) مانگنامه (  ماهنامه م و زیاد له م ب آه و رووداوه واوی ئه ته دانیان، سداره له
  وته ی بكه وه م پش ئه  آیانیدا چاپ آرد، بهUتا ی آه  رۆژنامه آانیشم له  گرنگه واه هه
   گوتم تۆ بهوێ پیان له. بانگ آرد ش رته ، منیان بۆ دادگای ئه وه ست و بوببته رده به

روانییان ی سه پلـه آان تاوانباری و آانی دادگاییكردنی قازییه تاوانی ئاشكراآردنی نھنییه
  م چاپكردنی ماهنامه  هه وه و هۆیه به.  وه یان بۆ بیمه ندیخانه ساكیش به.  وه لكردمه

  .” وه آرانه  بونه وانه و هه میش ئه راگیراو هه
  

  دا له  ی ماهنامه٧٥   ژماره  له ندیخانه  به ربوونی له ی دوای به ارییانهم زانی رس ئه آیومه
   ژماره ش له وه رله ها به روه هه;  وه تاوی بوآردۆته  ی هه١٣٢٦ ی زایینی١٩٤٧سای 
می  ی دووهڕ دوای آۆتایی هاتنی شه نووس دا، ده و ماهنامه  ی ئه١٩٤٦ ی سای ٦٦

شی ئران  رته ئه ری رووس و ئینگلـیز بۆ وتی خۆیان،شك  لهی وه ڕانه گهجیھانی و 
م   ی ئه٦٤ تا ٤٤آانی   ژماره  له وانره و هه ر ئه هه.  وه  جموجۆڵ و جونه وته آه

و  وه گته ربایجان ده  ی آوردستانو ئازه١٩٤٦ تا١٩٤٣آانی سای  رووداوه دا یه ماهنامه
نگوباس و شتی   دوورو درژی ده ایجان بهرب و ئازه ر آۆماری آوردستان سه دواتر له

ندكیشیان چاپ  آراون و هه رشیڤ  ئه ندكیان به  هه  آه وه وردو گرنگی بوآردۆته
  .آراون
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رۆك هۆزی دیبۆآی،  فاداریو دسۆزی سه ی وه دا نامه آه آانی ماهنامه ی ژماره  زۆربه له
گی  شیدبه ر، ره شایه نیئاغای عه هر ش، قه تی مامه شیره رۆك عه سه د و سعه لی یارئه عه
پی  مین چه ده ممه ، محه گزاده گی به نوریبه دی، ن تلـۆ، قرقیاس مامه سه رآی، حه هه
ی ناویان بو  آه رباره ده  وانیتر بۆ شای ئران و ش و ئه ی قادری مامه مزه رآیو حه هه

 یرتر مووی سه  هه له.   آراوهرشیڤ  ئه شدا به رته ی ئه خانه  نامه ، یاخود له وه ته آراوه
رخان ئامرهزی   عومه ی آه یه و ماوه  له ربار آه  ده  به رخانی شكاآه ندی عومه یوه په
ی بۆ   نامه١٧ی  ری، نزیكه وروبه قزو ده  سه  له آوردستان بووه شكری آۆماری له

  هو خۆی ب بۆ شای ئران ناردووه  دسۆزی خۆی رباری شا له دنیایی آردنی ده
رمانی  و فه رك یاندنی ئه جگه ڤی به رهه  و به رباری شای ئران ناساندووه ربازی ده سه
شی  رته ی ئه خانه  نامه  له ش ئسته م نامانه ها ئه روه هه.   خۆی نیشان داوه رباری له ده

  .پارزراون ئران
  

تی دا چۆنییه و نامانه لهآك   یه لی یار له رداری دیبۆآری، عه  سه  آه پكردنه جگای ئاماژه
 و  ربایجانی روسیه ددا بۆ باآۆ و ئازه ممه وا قازی محه پشه ڵ گه چوونیان له
رباری شای ئران  لی بۆ ده سه ته  ترو م و آورتی و به آانیانی ب آه وه آۆبوونه
  . وه وانی ل ئاگادار آردۆته  و ئه نووسیوه
 رووی  م له ین، به  بكه و نامانه موو ئه رۆآی هه دا باسی ناوه دا آورته م وتاره ناآرێ له
   له ترین گورز بووه روره لی یار گه ی عه یه م نامه ، ئه وه آانه نامه رۆآی ری ناوه آاریگه

 بۆ  ی نامه خانی شكاك زیاترین رژه ر ، عومه وه آانیشه ی نامه  رووی رژه آۆمارو له
آوردستان،   شكری رووس له رچوونی له دوای ده ر دوابه هه.  ربار نووسیوه ده

رچی  آات هه  شا ده  تیدا داوا له  آه آی بۆ شا نووسیوه یه  نامه له  په رخان به عومه
موو   خۆم و هه تی وا من به  آوردستان و نووسیویه ئران بگاته شی رته  ئه زووتره

نین،  یه ج بگه نتان بهآا رمانه ڤین فه رهه به ربازی شای ئران آو سه  وه وه هۆزی شكاآه
،  وه خۆی دنیا بكاته رمانی  فه  دسۆزیو گوێ به نشا له رباری شاهه ی ده وه ر بۆ ئه هه

  آاتی  تاران، تا له نشا ناردۆته زگین بۆالی شاهه آانی قادرو له  ناوه دوو آوڕی خۆی به
ن و  ش بكه رته ی ئههاباد، رنون ت بۆ مه  تایبه شی ئران بۆ آوردستان به رته هاتنی ئه
  . چاوساخیان ببن به

  
آانیتریش بۆ دنیاییو رنونی   آورده رۆك هۆزو خه ی سه رخان، زۆربه  عومه  له جگه
سانی دسۆزی خۆیان  ربار، آوڕو براو آه گوی خۆیان بۆ ده له ئاقه شو ئیسباتی رته ئه
 ی مانگی ١٧ رۆژی  له”: نووس رس ساح ده آیومه روان سه. ی تاران آردبوون وانه ره
ند تانكك   و تیربارو چه تۆپخانه   له شكری ئران آه آی له یه آه ند یه زدا چه رماوه سه

س رۆژ  وتن و ڕێ آه ورز وه و ته ره  به وه  تارانه له) وتوو آارآه  تانكی له ند آۆنه چه(
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 بیستنی  ر به م هه  بهزران، ورز دامه ری شاری ته وروبه  ده  ی مانگدا له٢٠  دواتر له
تبوون و   هه و روسیه ره ربایجان به ی ئازه آه ته رانی حكومه موو سه هه ، واه م هه ئه

 زۆر شت، تا رۆژی  شی ئران بۆ دنیابوون له رته م ئه به. شتبوو ج هه وتیان به
  .”پاراست ورز  ناو شاری ته  چوونه  ی مانگ، خۆی له٢١  دواتر واته

  
ورزدا گیرا، ر شاری ته سه  ست به ی ده و آاته ئه”: نووس رس ده روان آیومه دا سه رهل

  .” تاران وه ڕامه ، گه آی نوی ماهنامه یه ژماره آردنی من بۆ ئاماده
  
م  ر بۆ ئه رچوو، هه ش ده رته و آوردستان بوون بۆ ئه  رۆژانی دواتر بیاری روووه له
   له وه می آۆماری آوردستانه رده  سه ر له  هه ی آه شكره له  هآ ند یه و چه  ئه سته به مه
ڵ  گه ش له آرابوون و جار جاره قز جگیر  تا نزیك سه ره و آامیارانو دیوانده سنه
بوونیان  هاباد و مه بوون، بیاری رووه ڕ ده شكری آۆماری آوردستاندا تووشی شه له

ورز بۆ   ته  شكری ئران له ی له آه دێ یهن ڵ هه گه شكری تارانیان له له. رچوو بۆ ده
م  ئه. و آوردستان نارد ره  به وه زوینه ڕگای قه ی ناومان هنان، له هزانه و یشتن به گه

رۆك   رنونی سه  به ووه قز و له  سه یشتنه گه ز رماوه ی مانگی سه02 رۆژی  هزانه
  .وتن ڕێ آه هاباد وه مه  آۆماریندی و ناوه ره  رگای بۆآاندا به آانی آورد به هۆزه

  
  ره فسه  ئه له په هاباد و زۆر به  مه یشته ز گه رماوه  ی سه٢٩ ڕۆژی  شكره م له ئه

   پادگانه شی ئران له رته ئه. در یف و سه دو سه ممه محه  شون قازی وتنه آان آه ته تایبه
” السلـكی” ڕگای   به وه شهو  ئه ر هه. ی داآوتا زراو باروبنه هاباد دامه ی مه آه چوآه

 ی وه آال آردنه تی یه  آرد و داوای چۆنیه وه  تارانه ندییان به پوه) بسیم ( وه یه
زۆر زوو .ند آرابوون دا به ربازخانه  سه آانیش له قازییه. آانیان آرد نووسی قازییه چاره
هاباد  و مه ره  و به ووهآی دادگاییكردن پكھات یه  لیژنه یشت آه گه رمان  فه وه  تارانه له
  . یه ڕوه به
  

زیمی  نگ غوم حوسن عه رهه تی سه رۆآایه  سه ی دادگا به ندان، لیژنه  ی ڕبه٦ڕۆژی 
ژر ر سانعی و له عفه رگورد جه ن آوفانیان و دادیاری سه سه نگ حه رهه سه و دادستانی

ی  وه هاباد و آۆبوونه  مه یشته ری گه نگ خلـعتبه هوشه میر نگ ئه رهه چاودری سه
واوی   ته  منیش له رس ده آیومه روان سه. ستی پكرد آان ده دادگایی آردنی قازییه

ند  دادگا چه آانی دانیشتنه.  بووم آانی دادگاییكردنیان ئاماده وه دانیشتنو آۆبوونه
  وه نیانهن آوفا سه ن دادستان حه الیه آان له پرسیارو تاوانه. بوو  ده عاتكیان درژه سه
ی  شی زۆربه به. بوون آان ڕۆشن و ڕوون نه توانم بم پرسیاره ده. وو ر خرانه ده

  آان زۆر بورانه  و قازییه وه د آرانه ڕه) آان قازییه(  وه آانه ن تاوانباره الیه آان له تاوانه
آان   تاوانه وه ارانه ت ر له پشتر هه ی وه ر ئه به م له به. آرد یان ده گه ی به وه داوای هنانه
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بوو  وانه راریش قه. رگیرابوو  بیاری آۆتایی وه وه وشه ر له سنیشان آرابوون، هه ده
ك  ندیه ك ڕزبه  دانیشتنی دادگا وه ش بكرێ، بۆیه  پشكه و تاوانانه ك بۆ ئه یه گه هیچ به

انی د سداره عاتیش بیاری له عات آۆتایی هات و دوای نیو سه سه ند دوای چه
و   ئه وه و شه ر ئه  تاران درابوو، هه  له بیاره و  ڕاستیدا ئه له. سندآرا آان په قازییه
  .ندرا یه آان ڕاگه  قازییه  به بیاره

  
 تاوانبار ناسراو بیاری   به وه مانه  هۆی ئه  به د آه ممه آانی قازی محه تاوانه

  :ن وه خواره ی مانه رچوو، ئه دانی ده سداره له
  
تی روس و  وه  بۆ ده٥١% بی   به تی روسیه وه ڵ ده گه وت له  بازرگانی آردنی نه-١

  .ندی تی ناوه وه ندی ده زامه ب ئاگاداری و ڕه آوردستان، به  بۆ آۆماری٤٩%
ی پنج پارزگای  وه ی وتی ئران و جیاآردنه خشه سكاریكردنی نه  گۆڕین و ده-٢

  .ز و ئیالمور ته ، ، آرمانشا، سنه ئورمیه
آوچ و داس،   ئارمی چه بۆ آۆماری آوردستان به) ئا(م  رچه  دانانو دروستكردنی په-٣

  .ی ئای روس شوه
ی   شوه  ناوی آوردستان به تی آوردستان به بۆ حكومه)  پاره(ی پوڵ   لدانی سكه-٤

  .د ممه قازی محه ی ی روسیو ونه ڕوپیه
آانی آوردستانی ئران، ر چوار پارچه  هه  به وره گهی آوردستانی  خشه  سازآردنی نه-٥

  . سوریه  و عراق، تورآیه
ال   مه  خاآی ئران بۆ نموونه شك له ستی به  ژرده  بۆ ئران و خستنه  هنانی بگانه-٦

  .فا بارزانی مسته
ڕو   شهیاندنی تی ئران و ڕاگه وه نشاهی ئران و ده  شاهه آردن له شه ڕه هدید و هه  ته-٧

  .نشاهی ئاریامھر  دژی شاهه كی آوردستان له هاندانی خه
تی ئران و هاوآاری  دژی حكومه  له تی ڕوسیه ڵ حكومه گه ستن له ن به یمان و به  په-٨

  .واوی خاآی ئراندا  ته  له ری ڕوسیه آانی داگیرآه هزه
   له وره شكی گه  بهتی آوردستان و داگیرآردنی خۆیی حكومه ربه یاندنی سه  ڕاگه-٩

  .آوردستان  ناوی خاآی ئران به
  وه  و دانیشتن و آۆبوونه ردانی ڕوسیه ی وت و سه وه ره  ناردن و هاتوچۆ بۆ ده-١٠
  . ربایجانی ڕوسیه رۆك آۆماری ئازه سه ی” باقرۆف”ڵ  گه له
 و  ڵ بگانه گه ب پرس و ڕای تاران له ندی بازرگانی به  و گربه یماننامه  گردانی په-١٠
  .زانی ئران ناحه
آانیان و سووتاندنی  ندانی میری و ڕووخاندنی خانووه  گرتن و آوشتنی آارمه-١٢
  .آان  آورده یره  غه نده ت آارمه  تایبه آانیان به ماه
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د زۆر ممه قازی محه”: نووس یدا ده آه وه ی گانه  درژه  له یامنری ماهنامه رو په نووسه
  :وانیش ب، ئه نیا سیان نه ، ته وه د آرده ی ڕه و تاوانانه ئه موو دی هه تون به
  
  .ر باقرۆف عفه وتنی جه ربایجان و چاوپكه  چوونی باآۆی ئازه-١
ی   شوه آوچ و داسی له  چه وان بۆی چوون آه ك ئه وه م نه  بوونی ئا، به-٢
  .ر ب سه  له می ڕوسیه رچه په
كو خۆی  س هنابتی، به ك آه ویش نه هاباد، ئه فا بارزانی بۆ مه ال مسته  هاتنی مه-٣

ز  ر آوردك حه  و هه موو آوردكه  و آوردستان مای هه آورده و  ئه ، چوونكه هاتووه
  . ن ماه  مافی خاوه تی، چوونكه قی خۆیه هه  خاآكی خۆیدا بژی، ر بسته  هه بكا له

  
نگ و جگری  زیری جه د حوسن خانی قازی، وه همم یفی قازی یان محه آانی سه تاوانه
  :رۆك آۆمار سه
  
  . ربایجانی ڕوسیه ختی ئازه ی وت، باآۆ پایته وه ره  چوونی ده-١
ورز و   ته ربایجانی ئران له رۆك آۆماری ئازه ری سه وه  پیشه ندی آردن به  پوه-٢
 و  ربایجانی ڕوسیه  آۆماری ئازهرۆك ردوو سه ڵ هه گه یمان له په  و وه یدا آۆبوونه گه له

یمانكی س قۆی  ویش په  ئه و باقرۆف آه ری وه ڵ پیشه گه  له ربایجانی ئران، واته ئازه
  . نیزامی بووه

  .تی ئران  دژی حكومه  آۆماری آوردستان له نگ له تی جه زاره رگرتنی وه  وه-٣
  

 ی١٤وری  ری ده  نونه  به ازی آهدری ق  لقاسم سه بوئه دری قازی یان ئه آانی سه تاوانه
وروپشتی  هاباد و ده شی مه  به كی آورد له ن خه الیه میلـلـی ئران له جلـیسی شۆرای مه
  :بژردرابوو  هه و شاره ئه
  
  و شیعره فا بارزانی و به ال مسته رم بۆ مه ماسی گه  نووسینی شعركی حه-١
  .لی آورد یرۆزی گهمزی پ ڕه آو گوتنی وه خرهنانو پھه به
یان و  آه ته زیرانی آۆماری آوردستان و حكومه د و وه ممه  هاوآاریكردنی قازی محه-٢

  تداری له آانی حكومه زراندنی آارو باره داری و دامه ته حكومه دانانی ڕوشونی
  .هاباددا مه
  ن تا لهتی خۆتان ڕاگر  تیدا نووسیویه د آه ممه ك بۆ قازی محه یه  نووسینی نامه-٣
  .آتان بۆدێ  آۆمه وه وه ده
رپرسانی آۆماری  تی ئران و دنیاآردنی به  دژی حكومه ك له  هاندانی خه-٤

ڵ آۆماری  گه ڕ له تی ئران ناتوان شه وه  ده  تازه آه ی وه هاباد به  مه آوردستان له
  .آوردستاندا بكات
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: نووس رس ساح ده ا، آیومهد چوونی دادگاآه ڕوه آانی به آارییه ر ورده سه له
دانیان داو  سداره ، بیاری له وه عات پرس و ڕاگۆڕینه سه  دوای نیو دانیشتنی دادگاآه”
دی  رشه د ئه هبه وآات سپه ئه  ش آه رته  ستادی ئه به) بسیم ( وه له  هۆی بته به

 نگ رهه هربارو س  ده راڵ ئاجوودانی شیا له نه رۆآی ستاد بوو و ژه هومایونی، سه
. ”رگرت ی تارانیان وه وه ڕانه  بیاری گه ووه ندیان آرد و له تحومین باشیان پوه فه
بولقاسم   ئه ی آه و شعره  تاران و ئه وه ڕانه  گه وه میاندواوه  ڕگای  به وه و شه ر ئه هه
ـسل  مسل-  ی ماهنامه66  ژماره   آوردی له ر به دری قازی پ تاوانبار آرا، هه سه
ویش،  ئه ی چاپی ه  و هه ندێ وشه ی هه ڵ تكه گه م له ، به وه ته دا بوآراوه١٥٣

 آوردی  ی تایپیشی آردووه وه  ئه و دیاره زانیوه رس آوردی نه روان آیومه  سه چوونكه
  .ن  و چاپی بكه وه  جوانی بنووسنه  به آه تیكی شیعره بتوانن فۆنه  تا زانیوه نه
  

یشدا ” آیانUتا”ی  آه نامه  وژه دا، له و گۆڤاره ر له  هه م آه ش بكه وه  به اژه ئام پویسته
ری و   هونه  و چاالآییهàی آۆماری آوردستان و بزا  باره پز له به تی گرنگ و زۆر بابه

   بووه  آه و شعره قی ئه ش ده مه ئه.  وه ته آراونه هاباد بو وآاتی مه آانی ئه بییه ده ئه
  :دری قازی دانی سه سداره می تاوانباربوونیو له آه  یهندی به
   

فی  رزه ۆی به هـــــه خـــــر بی یاخوا به
 م آه بارزانه

 ل و مــــــزی پیــــــرۆزی گـــــــــه ڕه
 م آـــــــــه نیشتـمــــانــــه

 بارزانـــی دوژمـــــن شكنـــی، شـــری
 م آــــــه ژیـــــانـــه

  ماڵ و زات له ر چـــــاو و قه سه لهپت 
 م آـــــه گیـــــانه

 م ب خــو و آــه ل و نیشتمانـــــه بـ تــۆ گـــــه
  دیلـــــه

 رد و مــات و پــۆآـی دوژمـــــن و زه ژــر چــه
 تــرسی  دـــــی دوژمن له          لیـلـــــه زه

  رزه لـــــه  تت دتــه مــه هــــه
 ی م آـــــــوره رنگـــــارت لــه  دوژمــن بــه نییــــــه
  رزه ئــه

 ل و نیشتمــانــی  تــۆ نــــاســرا گــه بــــــه
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 واری آـــــــورده
  الیــه ر  هــه ڕــز، لـــــه رز و بـــــه تــۆی بــه ئـــــه

 دیــاری
 ـدار نیشتمانـ ســـــه  دوژمــن به   آه ب تــۆیـــــه

  زاـــــه
 ڕو لــی زامار بــ په ك مه ل وه بــ تـــــۆ گـــــه

 باـــــه
 رد و بــــه یـــــــدان و نــه ردی مـــه تــــۆ مــــــــه
 ی ڕۆــــــــه

 واریســــی پیـــــــرۆزی ئیــرســی بــارزان و
 ی تـــــــۆــــه

 ل و گـــــــهن نیشتمــــان و  مــژوو خــاوه بـــــه 
 خـــــوی

 ی رزیت بــازی بــارزان و لـــــــووتكـــــه  بــه بــه
 آــــوی

  نـــــاوبـــــانگـــی بـه الی دوژمــن بـــــاریـز و بــه 
 نــاوان

  گـــــرێ له  ده میــزه  بیستن دوژمـــــن چـــــرآه به
 تاوان
 ســی ڕووی ــدهقـــ نــازم، ئه  بارزانـــــم ده بـــــه
  مینــه زه

 ی ی مــایـــــه آــــــــه ی شـــــــــر و ئــــاوه بشـــــه
  ژینـــــــــه
 م و هـــــه ل و نیشتمــان مـــــوژده  تۆ بۆ گه

 ی فــریشتـــــه
 ردو شارو م هــه ری ئـــــه ت هنـــــه شـــــاره به
 ی شتــه ده
رشـــــان و  تیــو و په ــهلـــــم بـــــ تۆ هـــ گه
 بــوو ز ڕه وه
 س فه ڕو بـــــاڵ و گـــــرفتــاری قـه لی بــ پـــــه مه

 بـــــوو
  ڕوخســاری پـــــ چـرچ و شاوه  تـۆ گـــــه بـــــه

 چـــرووآـم
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 هتـــــووك و لی مه  گـه  تـــــۆ ڕزگار و ژیاوه به
 ســـــووآـم

  و ئاوه ، بـــــه  بـــــوومـه اآـــــهو خـ آـــــــوردم و لـه
 ژیـاوم

 ل و ڕزگـــــاری نیشتمــانـم بــۆ ئــازادی گـــــه
 مـاوم نـــــه

  ڕووتــو قـــــوتیــو پخـــــواســـــــو بــ مــن بــــــه
 آــراســی

 ربارم  ســـــه  ماـــــی خـــــۆما دوژمن به لـــــه
 ناســـــی ده
مـــــی زۆرم  می خرت الیبــرد، گه ـدهقــــ مه
 ر شان سه له
نی پــزارم و حاــی  تۆ ساڕـــــژ بــوو، ته  به
 رشان په

  آــــــــوردانـــــم پـــــ ژان و لـــــه ردی زامــــی ده
  مــــــــژه

 ردی مــــــــوزمـیـــــــن دوور و رمـــــانـــــــی ده ده
  درــــــــــژه

د پشتیـــــوان ممه ، بۆ محه فایه ر موسته روه ســـــه
  برایه و

 و دوو ی ئـــه ر آـــــــه وه ب شـــــــوعلــــــه یـــــاڕه
  چـــــــرایـــــه

یـــــزی خـــــۆت و  زل و فه  فـــــه ب به یـاڕه
 ئیمان نـــــووری

تا ڕا بخاتری  م مسته د، هه ممه  محه ق آه فه موه
 رئانقو
ی  فا و بارزان، مایـــــه ل مستـــــه گـــــه خـــــری فه

 شانازی
دری رو ماـــــی ســــه گیــــان و ســــــه  فیـــــداتـــــه
 قـــــــازی

ناســـــ، بھـــــۆش و  وا نه ی بــارزان وه ئـــــه
  بـــــزمانــه

یــــــــــوان و  وـــــژو حـــــه ر و گــــــژ و آــــــــه
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  زانــــــه نــــــه
، جـــــاش و خـــــۆ  بارزانـــــه زی ی ناحـــــه وه ئه

  فـــــرۆشه
  و دایكــی  آـــــورده زۆــه  و واد بابــه یانی گـــــه
 زانـــــی

  

  
  

ی  ستاد آان، ئینجا له ر دادگاییكردنی قازییه سه ی س مانگ به ڕبوونی نزیكه دوای تپه
  وه ی خواره  مانه آان له ی قازییه وه  دادگاییكردنه ك بۆ دووباره یه سته ده شی ئران، رته ئه
  :سنیشان آران ده
  
  ، دادستان زا نیكوزاده نگ ڕه رهه  سه-١
   وه  پیاچوونه رۆآی دادگایی دووباره تا، سه ب عه جه نگ ڕه رهه  سه-٢
  روان حوسن سوحجو   سه-٣
  .سنیشان آرابوو آان ده ر بۆ قازییه ك پارزه وی وه به روان نه  سه-٤

  
  به) آان قازییه(آان   تاوانباره ی آه وه ڵ ئه گه له”: نووس رس ده وانر آیومه دا هه لره

 جاری  دا له ڕه  الپه١١٤   له و تاوانانه ی خۆیان بۆ ئه وه ددانه و ڕه رگریكردن وردی به
ی  یان بۆ ماوه لماندنیان آردبوو، داواآه سه  و داوای وه ه دادگای پیاچوون م دابوو به آه یه

  ش دانرابوو، رته یدانی ستادی ئه  دادگای مه ی س مانگ له نزیكه
  س ئاماده  و هیچ آه وه  مایه یه و شوه ر به هاباد داخرابوو مۆر آرابوو، هه  مه چۆن له

  .” وه بیخونته  یاخود وه نیا بیكاته بوو ته نه
  
ی  م داواآارییه هاباد، ئه  بۆ مه وه  تارانه ی دادگایی له سته آاتی هاتنی ده ها له روه هه
آاتی دادگاییكردنی  م له هنابوون تا النیكه خۆیان بۆ نه ڵ گه رگریكردنیان له به

  . بووڵ نییه مان قه وانه شیاندا پیان بن ئه دووباره
و دادگایی  وه ی پیاچوونه سته دهنووس  رس ده یدا آیومه آه ی نووسینه  درژه له

 شای ئرانیش  سنیشان آران و به  ده وه شكره ن ستادی له الیه  آان له ی قازییه وه آردنه
ك  یه  هیچ شوه  به ی آردن آه راسپارده ندێ ئامۆژگاری و  هه نشاه شاهه. ناسندران

ڵ ستادی  گه ده لیان ندی بته وام پوه رده ن و به آه  دادگادا نه ناب شك و گومان له
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  .رار بت رقه شدا به رته ئه
  
  ووه ورزو له و ته ره  به وه  تارانه  له١٣٢٥ ٠١ ٠٤ رۆژی  ی دیاریكراوی دادگا له سته ده

ست و  به  شونی مه یشتینه  گه١٣٢٥ ٠١ ٠٧رۆژی . وتین آه ڕێ هاباد وه بۆ میاندواوو مه
تا قازی  ره سه. ستیپكرد ده یانی دادگا هب. هاباد پشووماندا  پادگانی مه وك له شه
ی   مادیه١٢و  مان ئه آانی هه  تاوانه  پرسیارلكرنی آه ستكرا به دیان هنا و ده ممه محه

 ڕووی آر  جاری پشتر رووبه وه حراییه ن دادگای نیزامی سه الیه  له  پشوون آه
  ی به وانی دیكه موو ئه هبت، ه  سیانیان نه  له دیش جگه ممه محه  و قازی وه بوونه

آانی دادگا، داوای  لماندنی تاوانه  بۆ سه دووباره د ممه قازی محه.  وه دآرده تووندی ره
خۆآردندا قازی  رگری له و به آان ی تاوانه وه واوی آاتی خوندنه  ته له. آرد ی ده گه به

آانی  پرسیاره می  وه وه  همنیه ڕزو به زۆر به. رخۆ بوو سه د زۆر ئارام و له ممه محه
  . وه دایه دادگای ده

  
آانی دادگا، دادستان  ی تاوانه وه دآردنه ر ڕه سه د له ممه هۆی پداگرتنی قازی محه به
دیش  ممه قازی محه. ڵ آرد گه ی له یی قسه  تووڕه ڕاندی و زۆر به نه ر قازیدا سه به

شما ”:  دادستانی وت  فارسی به زمانی نیشانداو به بوونی خۆی  تووڕه ی به وه آاردانه
و خدا را هم نمیشناسید و  شما اگر دین ندارید!  دیگران را نشخوار میكنید هم خورده
  ”!ای جوانمرد باشید  حساب و آتاب اخرت ندارید، الاقل زره ایمان به

  
ر راست  گه ئه;  تان چۆن بۆ من درووست آردووه موو درۆو بوختانه م هه پی گوت ئه

تكی  نو فارساندا ئیھانه  له م قسانه ی ئه وه رئه به له. ”!ڕوو نه بخه ك یه گه بهن  آه ده
م  به. ”!ت گ سفه آوردان سه”: گوت دی ممه ی قازی محه و قسانه  به ، بۆیه یه وره گه

 زیاتر  وه وانه پچه  كوو به آرد، به  قازی نه ی دادستان آاری له شه ڕه یی و هه تووڕه
  هیچ ن آه ف و بئابو ئوه ره گ و بشه سه”: پژا و پیگوت دستان ههڕووی دا به

توانی  ر ده تۆ هه ف، ئه ره ئاخر بشه; ك و یاسا دانانن سنوورك بۆخۆتان و بۆ خه
آیتری  یه ه  زیاتر هیچ هه وه له! ی ج بكه تی، جبه یتر داویه آه فه ره بشه و  ئه بیارك آه

  وه شی ئاواه  باوه  و به  آردووه  ئاماده وه خۆم بۆ ئه  وه  زووه من له!   ستدا نییه ده له
الی  ت له حمه  ره  به مه آوژرم، ئه ده مدا آه ته  رگای ئازادی میلـلـه  بتاوانم و له ی آه وه ئه

  .”!م آه  ده یه ردانه  مه رگ و مردنه و مه شانازی به. زانم خودا بۆ خۆم ده
  

آات و  ك نه یه د بیاریدا ئیتر هیچ قسه ممه آانی، قازی محه نی قسهواوبوو دوای ته
 و گوتی  وه داته م نه قازی سوندی خوارد وه.  وه داته دادگا نه می هیچ پرسیاركی وه
  .یكا، با بیكا تكی ده ه ر غه  هه رده م نامه ئه

ز  ی پاشگه آه  بیاره كو له خۆی و به ره  سه وه د بته ممه ی قازی محه وه دادستانیش بۆئه
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لالدا  قه وڵ و ته دوای پشوودان زۆریان هه. یاند ی راگه پشوودانی دادگاآه ، آاتی وه بته
د  ممه م قازی محه ، به وه نگ نیكوزاد بداته رهه سه آانی دادستان می پرسیاره  وه آه

   آه یه نه و سۆزو به خاتری ئه به  مه  بدرم، ئه سداره  من له  ئستا بیار وایه آه”: گوتی
  .بمرم وان مدا بژیمو بۆ ئه آه له ڵ گه گه  له ، بیارم داوه م داوه آه ته  میلـلـه من به

  
موو  و هه هۆی ئه  بشكنم به  خواردوومه نی خۆم و سوندك آه م به  چۆن ئاماده تازه
  سه و آه می ئه  نیم وه اده دادستان، من ئام  خۆی آراوه نگ آه رهه سه ی فیه ره بشه
  .”!لبكات سكیتر پرسیارم ر آه گه ، مه وه مه بده
  

  وتنه ی دادگا آه سته بكات، ده  قسه  نییه د ئاماده ممه  قازی محه آاتك روونبۆوه
  .نوان خۆیان  له وه راگۆڕینه

  ایی آهت ب عه جه نگ ره رهه نگ نیكوزاددا، سه رهه  شونی سه ناچار بیاریاندا له
  وه مه آه  یه  له آانی دووباره پرسیاره. دادستانی دادگا  رۆآی دادگا بوو، بوو به سه
.  وه دی آردنه ، ره وه دی آربوونه ره وانی موو ئه دیش هه ممه قازی محه.  وه ستپكرایه ده
ندی  ناوه تی ڵ حكومه گه ب ئاخاوتن له  بۆچی به ی آه وه می پرسیاری ئه  وه له
كه ستووه دا به ڵ روسیه گه فتیان له ندی بازرگانی نه بهگرآامه”: نی و گوتی ، قازی پ  
? ین  بكه ، تا بازرگانی پوه ست بووه رده به فتمان له آام بیرو آۆمپانیای نه  ئمه? فت نه
ان بۆ ، تاوان و بوختانكم  پاڵ ئمه نه وا تاوان بده ناڕه  وێ به تانه  ده ر ئوه گه ، ئه یره سه

ناو شاری   به  آه م رووباره ئه ئاوی   ئوه نگه ره! م وێ بچ  النیكه ن آه درووست بكه
و  ئه  رانه روبه و بسه زانانه  زۆر نه ڕاستی ئوه به? فت بزانن  نه ب به تده هاباددا ره مه
  .”! ساسیان نییه  هیچ آامیان ئه  آه ستووه به تان بۆمان هه موو تاوانه هه
  
، یاخود داوای  ی داوه د رگه ممه  گۆیا قازی محه ی آه و پرسیاره می ئه  وه ها له وهر هه
ك  روه د هه ممه قازی محه; فا ال مسته ك مه ناو خاآی ئران، وه   بته  آردووه  بگانه له

  فا له ال مسته مه”: ، گوتی وه دایه ی م پرسیاره می ئه  وه ئسته رله س مانگ به
وی  س ئه آه  وجاره ئه!  ر آوردكه آوردستان مای هه!   و نییه بووه  نه ن بگانهآوردستا

   له ی خۆی، واته آه  ماه شكیتر له و ب بۆ به  ئه ، بارودۆخ وای آردووه هناوه نه
  .”!الم سه ی خۆی، وه آه شكیتری ماه  بۆ به  خۆیدا هاتووهی آه ماهشكی  به
  
 و قازی  وه  پرسینه آانی دووباره  پرسیاره آه  یه آه ایی یهت نگ عه رهه وجا سه ئه

دا  و آاته له.  وه دآردنه  ره آانی دووباره موو تاوانه هه ك پشتر روه دیش هه ممه محه
ری رامبه  توندی به د زۆر به ممه محه  دادستان بوو و قازی نگ نیكوزاد آه رهه دیسان سه

  رهنا آه ده ی  جانتاآه  قوماشكی له ، پارچه وه دهخوار آو مار خۆی ده ستابوو، وه وه
 قازی   و به وه ر آشرابووه سه آوچ و داسكی له وز بوو و چه نگی سوورو سپیو سه ره
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قازی. ”?!  نییه وه شكیالتت ئه م و ته رچه ت و په موو حكومه دی هه ئه” : گوت دی ممه محه
رگیز ئای   هه مه م جار، ئه آه یه”: نگدا وتی رهه هی س وه آرده م ر ئه رامبه  به د له ممه محه

م  م، ئه دووه!  آوچ و داسی تدا نییه چه   ئای ئمه ، چونكه بووه  و نه آوردستان نییه
دنیا بن، ئای  !ین گه قی و بشعوری تۆ ده  م عه ی آه تان نیشانه وته سووآه هه

  وه ر ئه سه رۆژكیش دێ له! ن تی پبكه ورمهستتان پی ڕاناگا بح  ده آوردستان، ئوه
!!  وه آته شه درێ و ده ده آرم، ئای آوردستان هه  منی تدا دادگایی ده ی آه خانووه

و چیا بۆ و، له ر شانی ئه سه  و له فا بارزانی سپاردووه ال مسته  مه وا به ئای آوردستانم
واوی   ته با، تا ڕۆژك له ی ده و وته بۆ ئه  تهو و و شار و له و شار بۆ ئه و چیا و له ئه
  و ڕۆژه دنیا بن، ئه ! وه آته شه درێ و ده ده آانی آوردستان هه رزایی و بنداییه به
  .”!!دێ
  

ی  وه ره  ده  له ته م بابه ند ئه رچه هه”: د آرد ممه  قازی محه نگ داوای له رهه ئینجا سه
وشتی  ندی و خووڕه تمه ندێ تایبه ر بكرێ، هه گه م ئه ، به دادگایه ی ئیشو آاری رنامه به
ك  ڕو بۆچوونی خۆی یان وه ك بیرو باوه وه چ! فا بارزانیان بۆ باس بكات ال مسته مه

  ”!مارگرژی ب ده وشت و ئاآاری خودی بارزانی، به خووڕه
فا  ال مسته  مه ڕێ، تۆ خۆت وتت آه فا بارزانی بگه ال مسته  مه له”: د گوتی ممه قازی محه

نگ  رهه م دیسان سه به. ”! ی ئیشوآاری دادگایه وه ره  ده  له مه ئه  و سكی بیانییه آه
م،  فات بۆ بكه ال مسته واوی باسی مه  ته ر به گه ئه” :د گوتی ممه قازی محه. داوای لكرد

. ”تی ه، گرتووی آوردانه مارگرژی ویستی و ده نگیری و خۆشه  بی الیه یه وانه له
و  ر له هه!  یه  ڕاستگۆیی تۆ هه  من بوام به تایی سوندی بۆ خوارد آه نگ عه رهه سه

   و به یه وه  ناخی دته یی، له  و ده رچی وتوته  هه  آه وه دا بۆم ڕوون بۆته دادگایه
آانی  ندییه تمه موو تایبه من ناتوانم هه”: د گوتی ممه محه ئینجا قازی” !  وتوته وه ڕه باوه

ر  گه ئه; واوی بناسن ته بارزانی به رگیز ناتوانن ش هه ئوه. م  باس بكه بارزانی بۆ ئوه
  ندییه تمه و تایبه  وه آرده موو و هه  دوژمنتان به ن آه سندیناآه رگیز په  هه منیش بم، ئوه
  .”!شدا بت تی ئوه  ڕزی دوژمنایه  بناسن و له وه باش و جوانانه

  
فایان  ال مسته ی زانیاری خۆی مه  ڕاده  به یدای و داوای لكرد آه دادستان هه

 وه ر ئه سه د دیسان پی له ممه قازی محه. ”!یزان بی ده  وه یه  باره رچی له پبناسن، هه
م  آه زده حه.  بناسن  ئوه به ك خۆی س ناتوان بارزانی وه آه  من و نه داگرتو گوتی نه

وتی  د ممه قازی محه. دیسان داوایان لكرد بۆیان باس بكات م به. ”!ڕین  بگه و باسه له
  ی له وه فا بارزانی، ئه ال مسته مه توانم بم آدا ده یه ند ڕسته  چه نیا له م ته ، به باشه
و  ته و پیاوه ت خاوه زیو سه به تو نه تو شوجاعه تو ئینسانییه رافه شه ت و رامه تیو آه پیاوه
ی  وه ئه. تی یه فاش هه ال مسته مه زن بووبتیان، سانی مه  مژوودا آه رسی لهت نه

كی  خه ڕو ڕاستیو پاآیو دسۆزی بۆ خواو ئایین و  باوه ئیسالم له دری موسمانانی سه
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عدی  آو سه روه هه;  ی تدایه وانه ئه موو ، بارزانی هه ت بوویانه ژارو داماوی میلـلـه هه
پتان  ن و ڕ بكه ن باوه آه ز ده جا حه. ” دارند، او بتنھا دارد همه  خوبان هر انچه”:  ده

 بوون، à هه  دادگادا به ی له وانه ئه موو هه. ن پتان ناخۆش ب آه زده خۆش ب یا حه
و  موو ئه د دیار بوو هه ممه قازی محه. د سووڕما ممه قازی محه ی و تاریفه ریان له سه

و  بوو ئه دا نه وه و هیچ شك و گومان له گوت  ده وه ڕه  باوه  به وه  ناخی دیه ی له قسانه
  فا بوو و نه مسته ال خاتری دخۆشی مه  به فای آردن، نه ال مسته  مه  له ی آه تاریفانه

  .تی دادگا یئه خاتری هه به
 ? چی بوو نگ نیكوزاده رهه نابی سه  جه تان له ییه موو توڕه و هه تایی لی پرسی ئه عه

!  رخۆو ئارام و همن نییه سه ی تۆ له  ڕاده س به دا آه م وته له   بیستوومانه  ئمه چونكه
م بكات و ئستا من  آه له  گه  به م ئیھانه ناده س  آه  به و مافه د گوتی من ئه ممه قازی محه

چی حازر بم خاتری  به  من تازه;  دانم پدراوه سداره تدا حوآمی له و میلـلـه  پناوی ئه له
وم ئه می وه)  مسل  به مقابلـه(نیا  من ته? !م بوڵ بكه ر خوی و ناپیاوك قه ی هه ئیھانه
  ك بت و ئیھانه روپیه ب خوی و بسه  ده  آه  آاری خوایه مه ئه!  زیاتر ، نه وه ته داوه
وێ تا  جا من چم دهئین!   نییه  لھاتووییو لزانی ئوه مه ئه. بكات تی آورد  میلـلـه به
  م؟ ك بكه تییه ر بحورمه بوی هه قه
ر  گه ئه. ” درد دل دارد بگوید هر انكس دست از جان بشوید، هر انچه”:  عدی ده سه

ی من داوام بوو  وه  ئه تازه!  ددا بوو پی بم زانیبا، زۆریترم له نه تیم زاآه ب نه من به
 و  مدایه آه له  پناوی ئایینو گه بوون له هید  شهرگو  مه  خوا، خوا پی داوم، واته له

  .بان میھره  و وره گای خوای گه  بچم بۆ باره وه آی سووره  ڕوویه هیوادارم به
  م ده  گۆیا ئه د آه ممه  پاڵ قازی محه شیان خسته و تاوانه دا، ئه و دادگایه  آۆتای ئه له

ی بۆ ” آشتن دهیم  یكی به  آه پشت بر دشمن دهیم، ازان به اگر سراسر”:  شعره
 درووشمی   به وانیش آردوویانه ئه  و وه رو آادری آۆمار خونده فسه ك ئه آۆمه
. بیستم  ده شعره و  من ئه مه آه مدا گوتی، جاری یه  وه د له ممه م قازی محه به. خۆیان

ی و قازی ت دری قازی وتوویه  سه و شعره دوایی دادستان خۆی گوتی نا نا، ئه
تی   و وتوویه آداری آۆماری آوردستان وتووه ر هزی چه رانبه شعریتری به د ممه محه
ندلیش¤ مینالید، پیرزن cپیرمردی زنز”:  شعری ك ده وه تی ئران ش و حكومه رته ئه

  .”هم میمالید
  
ژرنووسی گۆڤاركیتردا  نشین بوونی، له رس ساح دوای خانه روان آیومه سه
وانر  ك هه ویدا وه ده ربازی و به یدانی و سه دادگاآانی مه ی  زۆربه من له”: وسنو ده
رگیز  م هه ش بووم، به رته ی ئه ماهنامه وانری  هه ی آه و آاته  ئه شداریم آردووه به
آاتی  له رگیز هه.  دیوه رگ و بور نه جه د به ممه ی قازی محه  ڕاده سكم به آه

آانی  می پرسیاره آرد و وه ی ده ب باآی قسه ترسابوو و زۆر به دادگاآردنیدا نه
  .”تكدا دانیشتب، وابوو ژن و داوه  آۆڕی جه ی له وه ئه ك وه;  وه دایه ده
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رس ساح  م، آیومه د، بۆ جاری دووه ممه ندی دادگاییكردنی قازی محه روبه  سه ر له هه
آو  ی، وه آه آانی دادگاییكردنه و ڕووداوهUر مهلو  واوی هه  ته نووس آه ده دا  ماهنامه له

 تاوانی ئاشكراآردنی نھنی  ، دواتر به  بووه وه شه هۆیه و ر به  هه دیاره.  خۆی نووسیوه
رس  روان آیومه  و سه وه آردۆته نه یان بو آه ت بوون، ماهنامه منیه  ئه شكری و دژه له

  . ساحیان دادگایی آردووه

  
نگ  رهه آاتك سه”: نووس رس ساح ده روان آیومه یدا، سه آه ینهی نووس  درژه له

  دیش زۆر به ممه لی آورد آرد و قازی محه د و گه ممه محه  قازی  به نیكوزاد ئیھانه
   ئمه یان زۆر باشتر له  ئوه پشینانی ئمه د وتی ممه ، قازی محه وه می دایه توندی وه
  . ”...!تی  گوتوویه  خۆش ب آه رهو شاعی یاخوا خودا له. ناسیبوو

   به  آه وه رمی خونده رزو گه  واتا به شعركی زۆر به”:  رس ساح ده روان آیومه سه
  م شعره آرد ئه زم ده حه. رهنا ی ده م و شیعه جه ی عه ڕیشه گ و فارسی بوو و ڕه

ی  آه متوانی شعره نهآاتی دادگا بوو،  م آات، ، به  و بزانم شعری آیه وه بنووسمه
زار  گوتی، هه د ممه ، قازی محه آه ی شعره وه دوای خوندنه و له وه مه  بكه پدووباره

و  د آرد، له ممه  قازی محه تا پرسیاری له نگ عه رهه دیسان سه. تیان ل ب حمه ڕه
، بووه یدا هه گه لهآتان  ندییه ، هیچ پوه  ڕۆیشتووه و ناوه فا بارزانی له ال مسته مه ی وه آاته
  .”! چۆن بووه و  چ ڕۆژكدا ، له ر بووه گه ئه

ماس و   ته ده غه ری شنۆ و نه وروبه  ده یشته تا بارزانی گه”: د گوتی ممه قازی محه
آمان  ندییه ، هیچ پوه وه وتۆته و دوورآه ی ئه ته وه م له به بوو،  هه وه ندیمان پكه پوه
ال  ڵ مه گه ی له و آاته آرێ بی ئه ده دیسان لیان پرسی، ئایا. ”! ییه و ئاگام لی ن ماوه نه

آی بۆ  یه خشه نه سپاردی، چ  فا چی پ ڕاده ال مسته بوو، مه ندیت هه فادا پوه مسته
 فا بارزانی زۆری ال مسته مه”:  د ده ممه مدا قازی محه  وه ؟ له!بوو ڕزگاریكردنی تۆ هه

بتاوانی   من دڵ به  پی وتم آه وه ندیخانه  به خرابوومه تا نه; ا بچمید گه ودا من له هه
می بۆ آشام و حای  جه ی عه ی ئوه قینه ی ڕاسته فا ونه ال مسته مه !م آه خۆم، خۆش نه

  .”!! چۆنن و چین و آن  ئوه آردم آه
  
 چی  وه بۆ آشایتهی   ئمه ی له یه و ونه آرێ بی ئه ده”: تایی لی پرسی نگ عه رهه سه

موو   هه ی له فا ئوه ال مسته ڕاستی مه به”: د گوتی ممه قازی محه ”؟!بوو و چۆن بوو
م  جه ك عه تك وه ل و میلـلـه  هیچ گه گوتم آه فا پی ال مسته مه!  سك باشتر ناسیوه آه
،   زامتر نییهبویژدانتر و یی و زه  خۆی ببه بوو، له تی هه سه م آاتك ده جه عه;  نییه
 زوم بكاو م خۆی مه جه ك عه س ناتوان و نازان وه ست بوو، آه ر ژرده گه م ئه به

  تیشدا به سه  آاتی بده یكا و له ستی دێ، ده ده رچی له هزیشدا هه  آاتی به له.  وه بپاڕته
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 تاوانكت   آه به  مه وه  هیوای ئه ، جا تۆ به و ده; یكا ربازآا، ده ده ك خۆی ر چیه هه
  .”!بب م لت خۆش جه ، عه آردووه نه
  

د  ممه ڕۆیشتی؟ قازی محه یدا نه گه  له شمان نیت آه تایی پرسی، په نگ عه رهه دیسان سه
ن، نا،  هیالآدان دانه  خۆ به م به رگه  مه و شوه  ئه وره ر خوای گه گه ئه” : وه می دایه وه
 پناویاندا  یان بژیم و له گه تی آورد دابوو له میلـلـه  نم به   به شیمان نیم، چونكه په

سانی زۆرتان  ست، دنیام آه رده به  وتایه آه منتان نه ر من ڕۆیبام و ئه گه زانم ئه ده! بمرم
ی  وه خۆشحام به  آوشت، جا بۆیه ی من ده  تۆه تی آورد به هاباد و میلـلـه كی مه  خه له
 فام آرد و هیوادارم نی خۆم وه  به میش به آوژرم، دووه تاوان دهم آار من ب  آه یه

  .”!ی خۆم آه ته الی میلـلـه الی خوداو له ت بم له ڕووسووری دنیاو قیامه
و  خشه هاباد، هیچ نه ی مه وه ره  ده ئایا آاتك تۆ زیندانی بووی، بارزانی له: پرسیار

  بوو یان شتیتر؟ هه پالنكی بۆ ڕزگارآردنت
توانم ، من ده وك ده ر شه  هه ری دام آه به ، بارزانی خه به”: د گوتی ممه ازی محهق

  ر جۆرك بت له  هه  ناو پادگان و به آانم بنرم و بنه رگه  پشمه له آی زۆر یه ژماره
 و  وه منمه  نه ندیخانه  به ست بوو له به زۆری مه فا ال مسته مه! م  ڕزگارت بكه ندیخانه به
  .”!آوژرم نه

  آرد؟ ی نه و آاره ی بۆچی ئه ئه: پرسیار
  !مویست من خۆم نه: م وه

  بووی ڕزگارت بب؟  نه رچ؟ بۆچی ئاماده به له: پرسیار
  .”! بوو وه آه ند هۆیه ر چه به له”:  وه می دایه د وه ممه قازی محه

  .”آان چی بوون؟ هۆیه”: تایی پرسی نگ عه رهه سه
میش  دووه;  گوتم م بوو آه نانه یمان و به و په ر ئه به تا له ره سه”: د گوتی ممه قازی محه

ی مندا، و من  وه  پناوی مانه ت له تایبه ڕژرێ، به خون نه  وه  بوو زیاتر له وه بۆ ئه
  .”!رانی آوشت و آوشتار بووم نیگه
آان یاخود  نییهرانی خۆت بووی یاخود بارزا ڕاستی نیگه به”: تایی وتی نگ عه رهه سه
  .”؟! بووی ئمه ربازانی رانی سه نیگه

، ربازانی ئوه رانی سه  نیگه رانی خۆم بوون و نه  نیگه ، نه وه نه”: د گوتی ممه قازی محه
م بۆ خۆم  وه نا من ئه آان بووم، ده آانی بارزانییه آان و الوه آورده رانی كو نیگه به

  .”! ئاواتی منه یان مه ئه; مآوژر ر ده مزانی هه  و ده داناوه
  .”؟!آانی رانی بارزانییه  نیگه نده وه آرێ بی بۆ ئه ده”: تایی گوتی نگ عه رهه سه

  .”!ك ند هۆیه ر چه به له”: د ممه قازی محه
  .” چین؟ و هۆیانه ئه”: تایی نگ عه رهه سه

تی آوردن   میلـلـهآان هیوای دواڕۆژی فا و بارزانییه ال مسته  مه چونكه”: د ممه قازی محه
  مه رچه و په وان پارزگاری ئه ، ئه وان سپاردووه  ئه آوردستانم به می رچه و منیش په
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)ی آوردستان. ن تا ڕۆژی خۆی بكه) ئانگ  رهه  سه  آه وه ك ئه ، نه وانه الی ئه ئا
   به ئایهو  ئه ، ڕۆژك بت و و خوایه هیوام به! ر دانا سه نیكوزاد تفی ل آردو پی له

آرم و   منی تدا دادگایی ده ی آه م خانووه ر ئه سه هزی بارزانی له تواناو به ستی به ده
  .”!! وه آته آانی آوردستان بشه رزه  به شونه موو هه
ڵ  گه فا له ال مسته چووی یا مه ڕاستی خۆت نه دوایین پرسیار، ئایا به”: تایی نگ عه رهه سه

  .”یدا بیت؟ گه یست لهیو نه یبردی و خۆی نه
  .”؟! ڕت پیان نییه ، باوه ی من ئستا وتومه وانه  ئه وا دیاره”: د ممه قازی محه

  .”!یم پبی آه م ڕاستییه آه ز ده نا، حه”: تایی نگ عه رهه سه
یانی چی ! ی آه  نه  تۆش ئیھانه ینم آه گه نگ پت ڕاده رهه سه”: د ممه قازی محه
باب و باپیرانم !   خاآی آوردستانه ڕۆم، ئره من بۆ آوێ ده ؟ نا! یت پ ب آه ڕاستییه

  ت نیم ری ژنسیفه وه  ژیاون، خۆ من پیشه لره
  .”!!م ج بھم و هه م به آه ته وت و میلـلـه

ك نیكوزاد   و وه وه بته  نه  توڕه د دووباره ممه  ترسی قازی محه تایی له نگ عه رهه سه
ستی  به  مه  داوای لبووردنی آرد و سوندی خوارد آه له په  آا به ویش ڕیسوا نه ئه

ر  گه ئه”: د گوتی ممه قازی محه.”! هاتووه  و ك بووه یه كو قسه ، به بووه آردنی نه ئیھانه
نا   پگوتون، ده وانه پچه  زۆریانم  دیاره وه ، ئه  پتان خۆش بووه آم گوتب و ئوه یه قسه
  .”! مووی وایه ، هه  وتوومهی وه ن ئه قینه یه
   آه وه شم بده و پرسیاره می ئه م وه آه ڕاستی داوات لده به”: تایی نگ عه رهه سه
  ت به بۆچی و چۆن بوو ئیجازه!  یه ت هه آه ت و وته آه ته میلـلـه   هۆگریت به نده وه ئه

  .”؟!ت آه له گه رباری  سه  و ببته م وته  ئه دا بته بگانه
آانی  ستتان هزه به ، مه وه مه آه  ده  دووباره یه و وشه  ئه نده وه  ئه دیاره”: د ممه قازی محه

  .”! ڕوس و ئینگلـیزه
  .”! فا بارزانییه ال مسته ستم مه به نا، مه”: تایی نگ عه رهه سه

،  هو ته م داوه و پرسیاره می ئه  وه مكه ده”:  گوتی وه نینه  پكه د به ممه قازی محه
  یره  و گه  بگانه  و نه  من هناومه پم گوتن بارزانی نه ی پناوێ، وه آردنه دووباره
فا بارزانی  ال مسته  و مه آوردكه موو  و آوردستان مای هه فا آورده ال مسته مه!  آورده

فیسكیش ما آه موو هه!  وه شكیتره  به ی خۆی هاتۆته آه شكی ماه  به آو ئینسانك له وه
تی   مافی خۆیه وه آی مك و مای خۆیدا دابنیش و ئه ر شون و الیه  هه  له یه ی هه وه ئه
  و

ستدا  رده به ندین ئۆتومبلـم له نا من چه آرد بۆم، ده زم نه باش باش بزانن، من خۆم حه
. مربچ  خاآی ئران ده متوانی بۆم و له ، ده یلـم بوایه عاتك مه سه رآات و هه; بوو هه

ناسی،  شم زۆر باش ده ئوه! ئاگادار بووم ی خۆم آه نجامی آاره ره  سه زۆر باشیش له
ك  نازان و ناتوان وه س لیلـیدا آه  آاتی زه م له جه ی عه ك بارزانی گوتی، ئوه روه هه
  له س تداریدا، آه سه  آاتی ده م له تی خۆی نیشان بدا، به زومییه  و مه وه  بپاڕته ئوه
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  .”!! شتر نییه قتر و دڵ ڕه ڕه للـه یی و آه زه م زامترو ببه جه عه
  
د حوسنخانی  ممه ی محه ئینجا نۆره. د آۆتایی هات ممه  دادگایی قازی محه یه م شوه به
 و  وه  ژووره رخۆیی و بوری هاته سه ت و ویقارو له یبه  هه و زۆر به یفی قازی هات سه
  .  دادگایه ه م بوو ئه ر پی وانه هه

  

یفی قازی آردو   سه سمی خۆی و ڕووی له ر شونی ڕه  سه وه نگ نیكوزاد هاته رهه سه
  تیه رپرسیاریه و به و بۆچی ئهنگ  زیری جه  وه تۆ چۆن بووی به : پرسیار ستیكرد به ده

   چی بوو؟ م آاره له ستت به رگرتو مه وه) یی مبه په(ت  پوشالییه
م  آه له  گه ت به ستم خزمه به رگرت و مه م وه رآه و ئه  ئه وه  ئیفتیخاره من به: یفی قازی سه

تدا  ولیهسئ  ڕگای مه  بوو له وه یان بۆ ئه ت بوو ستت خزمه به مه: پرسیار !بوو، هیچیتر
ر  گه نگ، مه رهه سه)  وه نینه  پكه به: (یفی قازی سه بژی؟ ك بنی و پی ریه سه پووڵ وه
میلـیۆن  غی دوو بلـه كوو من مه ، به آردووه ر بۆ پووم نه ك هه ناناسی، نه تۆش من

    آه  آردووهUر ت و آۆماری آوردستان خه نم بۆ میلـلـه تمه
  

  ر له ك هیچ هه نه  نگ، وادیاره رهه سه.  سیی خۆم بووه تی و آه تی تایبه روه دارایی و سه
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سی  ریتی دادگا و دادڕه  آارو داب و نه وتۆش له كوو شتكی ئه  نازانی، به وه ی منه باره
  !نازانی
و دی پ بوو و   بوو د تووڕه ممه آانی قازی محه  جنوه نگ له رهه  سه دا چونكه لره
 یفی قازی بگرێ و   سه به ك یه هانه آرد، ویستی به دۆڕان ده تكشكان و  ستی به هه

   تازه ئمه”:  و پیگوت وه آرده یفی قازی ئاگاداری م سه به.  بكات خۆی تووڕه
بی و  ده د تۆزقاك ب ئه  قه ر به گه و ئه   ژیان و مای خۆمان شوشتووه ستمان له ده
 و جنودان وازت لبنم،   قسه ر به  نیم ههد ممه محه آو قازی ی، من وه ت بكه ساره جه

رو   سه م مسته به) نگی نیشان دا و پی وت رهه  سه آرد و به مستی خۆی گرێ(
، چیتر  شه  ئاواتی ئمه رگ زیاتر آه  مه ، ئاخر له...شكنم و ددانت ده م گوالك و ده

  ؟! یه هه
بۆ درووست  یتری بواتاتانی قۆڕ و شتیترتان، شت ك میلـیۆن درۆ و بوختان و قسه یه

  !ن آه ت و ناماقوی زیاتریش ده ه ریكن غه وجا خه آردووین، ئه
م  ، به نییه ساسكیان ما و ئه ، هیچ بنه  سازتان آردووه ی آه و درۆو بوختانانه موو ئه هه

ر خۆم  سه  له وه شانازییه   به موو درۆو بوختانانه و هه  ئه ینم آه گه  ڕاده ئستا من لره
 یفی  دادگای سه م شوه به. ”! وه مه مكتان بده  نیم هیچ وه م، ئیتر ئاماده آه بوڵ ده قه

  .قازیش آۆتایی هات
م  آه م دادستان و یه رده  به دری قازی و هنایانه بولقاسم سه  ئه یشت به  گه ئینجا نۆره

 بۆ   چی بوو آه یه و نامه لهستت  به  ئایا مه  بوو آه وه یان آرد ئه  ئاراسته پرسیارك آه
دری  ؟ سه!گات آتان ده خۆڕاگرن تا آۆمه   و داوات لكردوه دتان نووسیوه ممه قازی محه
  نه رموون بیخه فه ، ن بووه ر ده گه  و ئه  ئارادا نییه رگیز شتكی وا له هه”: قازی گوتی

  .”!ڕوو
  ؟ یت نووسیوه بۆ بارزان  آه  چییه و شعره دی ئه ئه: دادستان گوتی

  !  و شعرم بۆی نووسیوه ، خۆشم ویستووه  من نووسیومه وه ، ئه به: دری قازی سه
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م  آه  یان بۆ جاری یه پشتریش بووه،   تۆ نووسیوته ی آه تییه و یارمه ئایا ئه: دادستان

  آتان پبكرێ؟ آۆمه  وه ن بگانه الیه  له  آه بووه
  ! بووه ، شتی وا نه وه مه آه دی ده ڕه: دری قازی سه

 و وتوژتان  ت آردووه وه آۆبوونه” ری وه پیشه”ڵ  گه ورز له  ته بۆچی له: دادستان
  لكساندر له  میاندواو و ئه ی ڕوس لهی نیزام رمانده فه ”لی ئۆف ماز عه ئه”ڵ  گه له
یاندا  گه تان له وه و آۆبوونه  هاتوچۆو دانیشتن  ئورومیه و آۆنسۆلی ڕوس له راغه مه

  ؟ آردووه
  ! آانی ڕۆژگار بوون  پویستییه وانه ئه: دری قازی سه

  !آان  بۆ ڕوسه  جاسوسی بووه و آارانه ئه: دادستان
  آ، بۆچی، چی له جاسوسی بۆ:  و گوتی وه دایهد ی ڕه م بۆچوونه دری قازی ئه سه

ك  یه ؟ شتك، جگه! بووه ی هه وه ك ئه وه یاندیب آان نه ڕوسه  بوو آه دا هه وتی ئمه
  چووبن؟ خۆیان بۆی نه آان  ڕوسه  آه یه هه

دری قازی  سه. نووسیون  ئاواو ئاوات یتری هنا آه ند نامه ئینجا دادستان ناوی چه
الی خۆم ) ك آۆپییه(آم  یه نووسیب نوسخه ك ر جگایه ر شتكم بۆ هه هه”: گوتی

مووی  هه آانی من نامه گه و به  بنرن بۆ تاران، نامه ی ئمه نده روه په  ، تكایه وه هشتۆته
  .”! نووسیوه  من چیم بۆ آوێ  آه وه بته ، باشتر ڕوون ده ویه له
ی دادگایی  سته ده. واو بوو آان ته  س قازییهر ی هه ی دادگاییكردنی دووباره م شوه به

   له یدانی پشوو آه ی دادگایی مه وانه  پچه به.  شه گفتوگۆآردنو موناقه  وتنه  آه دووباره
   ده ی زیاتر له  ماوه مجاره ، ئه وه نوان خۆیان بانده ی شه عاتدا موناقه  نیو سه متر له آه
هاباد  نوان مه ل له ندی بته پوه دا یه  ماوه له. رگرت هعاتی خایاند تا بیاری خۆیان و سه

رگرت و  وه و دادگا بیاری شه ی نیوه ی آاتژمر دوانزه وه وام بوو تا ئه رده و تاراندا به
   به و بیاره  ئه له  په  و زۆر به وه آانی بیه ر س قازییه دانی هه سداره بیاری له

  .نرا یه تارانیش ڕاگه
ی تاران  آه  بیاره  له یفی قازی و ئمه درو سه دو سه ممه  قازی محه یچ آام لهچی ه آه
 و  رمانداری نیزامی زۆر گۆڕاوه نگ و ڕووی فه م آاتك بینیان ڕه به یشتین، گه ده تنه
  ستمان آرد آه ، هه ندی آردنه ریكی پوه  خه وه له بته هۆی  به له  په رزن و به له ستی ده ده

  . رگیراوه رین بیار وهتوندت
ب،  ڵ تاراندا هه گه ل ده ندی بته عات پوه نیا نیو سه  ته وه و شه رچی بیار وابوو ئه گه ئه
ڕوانی  یانی چاوه رباری شا تا به ش و ده رته بوو ستادی ئه  دیار وه و شه م ئه به
و  وه پداچوونه دادگای دووباره ی ڕاستی ب وه ئه.  بوون نجامی آۆتایی دادگاآه ئه

  یدانی پشووی دووباره ی دادگای مه و تاوانانه مان ئه ر هه ش هه وه دادگاآردنه
  هیچیش گویان به.  ڕوو خسته ی پدڤی نه گه آان به  تاوانه و بۆ هیچ له وه آردنه
 ئیتر. سندآرد ر سكیانی په دانی هه سداره داو بیاری له نه آان ی تاوانباره وه دآردنه ڕه
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دیاربوو . ن بخه یان ل هه داری سداره  تا وه نو شاردا بدۆزنه  خۆ شونك له وتنه آه
و  زووتر ئه ربگیرێ، ڕۆژك ی بیاری دادگا وه وه رمانداری نیزامی زووتر له فه

 شونی وه ه وه  هه ر له  هه سنیشانكردبوو، واته ، ده ند نھۆمه و چه  چوارچرایه ی له خانووه
رماندار گوتی شونی پویستمان  فه. سنیشان آردبوون دانیشیان بۆیان ده  رهسدا له

  .  آردووه ئاماده
  
  جھن و ئمه هاباد به رمانداری مه  بۆ فه آه جكردنی حوآمه تا ویستیان جبه ره سه
ان و تار ره  به ووه ورز و له  ته وه ڕینه  آرد بگهà رهه دادگا خۆمان به ی سته ڵ ده گه ده

ی دادگا  سته بت ده  ده آه جكردنی حوآمه جبه ستوور هات تا ناآاو ده م له بۆین، به
ر س  هه.  بچ ڕوه آانبه دانی قازییه سداره  تا له وه ناچار ماینه.  بن وێ ئاماده له

 اوور م ده  ژووركیان دانابوو، به نو پادگاندا له  له وه دوای دادگاآردنه آان له قازییه
تیان بت خۆیان  بادا نییه آرا نه آدار چاودری ده  چاودرو چه  به و خانووه وری ئه ده

 01ر ئۆتۆمبیلـك   ئۆتۆمبیل سوار بكرن و هه  له آه  یه آه یه بیار درا. ن ڕزگار بكه
رمانداری  فه. تان نرین بۆ تاران ده پیان گوتن. ك سوار ب ته له) رباز سه(آداری  چه
یدانی  بۆ مه  بییانھن آه  یه آه  بوات و یه رك آه فسه  ئه ستووری دا به باد دهها مه

  .چوارچرا
  م، چوومه آه واوآردنی ڕاپۆرت بۆ گۆڤاره منیش بۆ ته”: نووس رس ساح ده آیومه

د  ممه  دیتمان قازی محه وه آه ندیخانه  ناو به ركدا چووینه فسه ئه ڵ گه آاتك له.  ندیخانه به
یاند و پی وتن خۆتان  آان ڕاگه  قازییه به ی آه واه ر هه فسه ئه.  ریكی نوژآردنه خه

بولقاسم زۆری  ت ئه تایبه یفی قازیبه درو سه ر دوو سه هه!  تاران تاننرینه ، ده وه نه آۆآه
هیچ  واه هه م  و ئه  هاتنی ئمه ، بینیمان آه وه المی نوژی دایه  سه پخۆش بوو، دواتر آه

.  بوون  و ئاماده وه آی خۆیان آۆآرده رگ و شتومه  جلـوبه له  په به.  آردووه آاری ت نه
ین با پووڵ و  مان بده وه  ماه واڵ به ن هه چین بۆ تاران، ئیزن بده مادام ده گوتیان
   گوتی نا، پویست ناآا، چونكه آه ره فسه ئه. ڕگا رجی آمان بۆ بنرن بۆ خه یه پاره
،  رجی ئوه  بۆ خه آاره و رپرسی ئه ری به فسه  ئه ته یان داوه رز پاره به رسانی پلـهرپ به

  !ڵ خۆتان بنن گه  له  پاره  ناآا ئوه وه  پویست به بۆیه
ك  آداری چاودر سواری لۆرییه س چه آه ڵ ده گه آان له  قازییه  له آه ر یه پی بیار، هه به

 شاردا  رماندار بارودۆخی نائاسایی له  فه وه و ڕۆژه ی ئه ئواره  ر له م هه آران، به
واوی ناو شارو  ته.  بوو غه ده وتن قه رآه ده  ماڵ وه  له و جۆره ر به هه. یاندبوو ڕاگه
   له آه ر یه عاتكدا هه ی سه  ماوه له. نرابوو رباز ته رو سه فسه  ئه ریش به وروبه ده

ناو د له ممه قازی محه. نو ئۆتۆمبلـدا سوارآران ربازدا له  سه١٠ڵ  گه  جیا له آان به قازییه
بۆ  مو له  ئۆتۆمبلـی دووه یفی قازی له د حوسن سه ممه م ئۆتۆمبل و محه آه یه
ستوور  ڕوانی ده نو ماشیندا چاوه مداله  ئۆتۆمبلـی سیه دری قازی له بولقاسم سه ئه

كی   بۆ ترساندنی خه ستوور درابوو گوایه  ده هو  تارانه م له به. ون ڕبكه  وه بوون آه
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 هۆی  هاباد به یدانی چوارچرای ناو شاری مه  مه رگرتنیان، له توه ندو عیبره آورد و په
  . بدرن سداره ، له وه  داره واسین به هه
  
   له ی آه و خانووه هاباد، ئه ی دادگا بۆ مه سته  آاتی هاتنی ده هاباد له رمانداری مه فه
ر س   س نھۆمو هه و خانووه ئه.  دانیشتوانی چۆڵ آردبوو یدانی چوارچرا بوو به مه

ری چاودری  فسه و ئه  شه  گوایه ی آه وه ی ئه هانه  به ی پ چۆڵ آردبوون به آه نھۆمه
یدان  رگاآان بۆ مه  ده آك له بوو، یه رگای هه  س ده و خانووه ئه. ب وێ ده شار له

. یبوو  هه آی بچووك آه یه وشه آك بۆ حه یدانو یه ی مه وه ره آكیان بۆ ده ه، ی وه آرایه ده
 ئۆتۆمبل  آه. یدان درا و مه ره د به ممه ستووری ڕۆیشتنی ئۆتۆمبلـی قازی محه ده
: د پرسیاری آرد ممه یدانی چوارچرا، قازی محه ی مه و خانووه رگای ئه  پش ده یشته گه
و تاران  ره  به وه ی تۆ لره آه ره فه سه”: ر پیگوت فسه ئه. ”؟زم  دابه ب لره بۆ ده”

د  ممه قازی محه. ”!آرێ  لتان ده ، لره آی ماوه ند پرسیاركی الوه خرێ و چه ڕكده
آی  الیه نگ نیكوزاد و مه رهه ، دیتی دادستان سه وه آه وه  ناو ڕاڕه آاتك هاته. زی دابه

 و  وره ها مزكی گه روه ن و هه آه  ژووره آدار له هربازی چ ند سه واری و چه آورده
  آه) ندرووستی ته(هداری  رۆآی به ها سه روه ، هه  دانراوه آه ر مزه سه  له قورئانك آه

  یشت آه ر تگه آسه دا یه آه ناو ژووره له. ون هاباد هاتبوو له  بۆ مه وه  تارانه  له تازه
نگ نیكوزاد  رهه دادستان سه. ناویانن بۆ چوارچرا فریو ه  و به چوونی تاران درۆیه

ر  ب هه  ده دی حای آرد آه ممه ی حوآمی دادگا و قازی محه وه  خوندنه ستیكرد به ده
  .ج بكرێ  جبه و حوآمه  ئه ئستاآه

قازی !   یاخود بینووسه ، بیكه یه تكتان هه سیه ر وه گه دی گوت ئه ممه  قازی محه به
 نووسینی  ستیكرد به و ده آه  پشت مزه  و گۆی چووهU گور ر بهد زۆ ممه محه
   به آی نووسی، پاشان دیار بوو ماندوو ببوو، بۆیه یه ڕه ند الپه تا چه.  آه تنامه سیه وه
 ڕوونی  د زۆر به ممه قازی محه!  یم بینووسه ی من ده وه  ئه ره هابادی گوت وه الی مه مه
و  وتو قوتابخانه  بۆ مزگه و فنه ویو فن جگه فن زه”: سییگوت، پی نوو ی ده وه ئه
ئامۆژگاری . ”ربگرێ ی داهاتوو سوودی لوه وه لی آورد، نه تا بۆ گه.  ب خۆشخانه نه
واو بوو،  ی ته آه تنامه سیه آاتك وه. ویستی بۆ آورد آرد  ژیانو خۆشه وه آگرتنو پكه یه
ی   نزیكه م آاره ئه. یاند ج گه ی به وه  خوا پاڕانه  له و  نوژآردن و تۆبه ستیكرد به ده

 زۆر   دوورو درژه یه و ماوه رچوونی ئه سه  به دادستان له. س و نیو آاتژمری خایاند
ی قازی  وه دوای ئه. ی تاران وه ڕانه  بوو بۆ گه له  په به. ران بوو ت و نیگه حه ناڕه
  یاند، داوای آرد آه جگه ی به وه  خوا پاڕانه  و لهی نووسی و نوژ تنامه سیه د وه ممه محه

دادستان ئیزنی . كی آورد بنووس ت و ئامۆژگاری بۆ خه سیه ند وه ئیزنی بدرێ چه
موو  ی دادستان نیكوزاد و هه وه ر بۆ ئه هه. زی آرد م و آاگه ه ی پدان و داوای قه وه ئه

م تۆ رچی من پت ده ، هه ی گوت بنووسهال  مه بووان گویان لب و حای بن، به ئاماده
وێ من ته نابت ده ی جه وه ال گوتی قوربان چی بنووسم، بزانم ئه مه! نووسی  ده وه ر ئه هه
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:  بوو و گوتی د توڕه ممه ؟ قازی محه!دا ت پده وه ی ئه بینووسم، بزانین دادستان ئیجازه
  .”!!وێ بم چی مه هدا داخوا د  من بدا یا نه  ئیزن به دادستان آیه”

  
  الی ده  مه  فارسی به ی به و شتانه د ئه ممه قازی محه”:  رس ساح ده دا آیومه لره

 آوردی  قوربان نازانم به”: ال گوتی مه. ” آوردی بیاننووس  به گوت، داوای آرد آه
آانی  تییهخ دبه  به آكیتر له ش یه مه ئه”:  بوو و گوتی د توڕه ممه قازی محه. ”!بنووسم

ئینجا قازی ”: نووس رس ساح ده دا آیومه م باسه ی ئه  درژه له. ”! لی آورده گه
ی  م شوه به. ی آه تنامه سیه  نووسینی وه  به وه ستیكرده  خۆی ده د دووباره ممه محه

  : تكی زۆر خۆشیشی نووسیوه  خه  به  آه وه خواره

  
   الرحمن الرحیم بسم اللـه

  
  م، وام له آه  زوملـكراوه ته آانم، میلـلـه آانم، برا خۆڕاگره زیزه  و برا عه هتی رۆ میلـلـه

 خاتری خوا چیتر  رن به وه! م آه آتان ده ند ئامۆژگاریه آانی ژیانمدا چه دوایین ساته
ر دوژمنی  رابه  به نو له آتری بده یه ك بگرن و پشتان وه یه! ن آه آتری مه تی یه دوژمنایه

  نده وه ر ئه دوژمن هه! فرۆشن  دوژمن مه  خۆڕایی به خۆتان به! ستن ام بوهزۆردارو ز
ر   هه له!  یی پتان دانایه زه ت به آاتو قه ج ده وێ تا آاری خۆی پتان جبه ی ده ئوه

لی آورد زۆرن، زامن، زۆردارن،  دوژمنانی گه! ت لتان نابوورێ آاتكدا ب، قه
ر  هه!  آبوونه آگرتنو یه ك، یه یه وه ته لو نه ر گه وتنی هه هرآ مزی سه ره. یین زه ببه
لی آورد   گه ئوه! ب  ستی دوژمنانی ده م ژرده رده ب، هه بایی نه آتی و ته تك یه میلـلـه

تو  تیو غیره  پیاوه كو له ، به متر نییه  آه وییه م گۆی زه ر ئه النی سه  گه هیچتان له
 چنگی   له ی آه تانه و میلـلـه ئه!  پشترن  رزگاربوون له ی آه النه و گه  زۆر له لھاتوویی له

ی خۆیان  وانه م ئه ن، به ك ئوه ، وه آانیان رزگاریان بووه  زۆرداره دوژمنه
وی، النی رووی زه موو گه آو هه ش وه ، با ئوه بووه نواندا هه آتیان له ، یه رزگارآردووه
  فرۆشتن به بردنو خۆنه ك نه یه سوودی به آگرتنو حه  یه ر به هه! بن ست نه چیتر ژرده
  !توانن رزگار بن مان، ده آه وه ته دژی نه دوژمنان له

  
ومك  و قه سته نگو ده ر ره  هه دوژمنی آورد، له! خۆن براآانم، چیتر فریوی دوژمن مه

دا،  آوشت ده آترتان به  یه ، روحمتان پناآا، به ، بویژدانه بوحمه،  ر دوژمنه ب، هه
آانی  موو دوژمنه ناو هه له! آا آترو ده گژ یه  درۆو فو ف به ن، به رده به ماحو وه ته
;  ییتره زه ناسترو ببه لعونترو خوانه موان زامترو مه  هه می دوژمن له جه لی آورد، عه گه
 درژایی مژوو  ر به  هه! وه ست ناگته لی آورد ده  گه ر به رانبه  هیچ تاوانك به له
ن، بوانن  ماشاآه ته! تی یه و هه بووه داری هه ی ریشه زو آینه ره لی آورد غه ڵ گه گه له
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ر ئاغای  وهه  تا جه  بگره وه  سمایل ئاغای شكاآه تان له آه له  پیاوانی گه وره واوی گه ته
 فریودان  موویان به ر هه ، هه ندین مرۆڤی دیكه ند و چه نگوڕو چه  ئاغای مه مزه برای هه

موو  هه!  آوشتیانن ردانه و ئینجا زۆر نامه وه  پشت آردنه كیان له و خه وه ئارامیان آردنه
 و  یه یاندا هه گه تی خری له م نیه جه  عه  گوایه  سوندو قورئان فریودران آه یان به وانه ئه

م  جه  سوندو سۆزی عه و به هڕ ر آوردی خۆشباوه م هه آا، به دا ده گه یان له چاآه
س   درژایی مژوو آه چی تا ئستاش به ڕی پھناون، آه  و باوه فریوی خواردوه

،  رانی داوه  سه  به ی آه یمانانه و په و ئه  سوند و واده م به جه  جاركیش عه  تاآه یدیوه نه
!  ووی درۆو فو ف بووهم رهه ن، هه یه ج بگه ڵ آورد به گه آانی له فای پبكاو واده وه

م   رگای خودا، بۆخاتری خودا پتان ده ، له ی ئوه آی چوگه آو برایه جا وا من وه
نگوینتان بدات،  م هه جه ر عه گه دنیا بن، ئه! ن ده رمه آتر به ت پشتی یه آتر بگرنو قه یه

  . هری تدا آردووه  ژه دیاره
 قورئانی  ست له زارجار ده ر هه گه  ئه خۆن، آه مهم فریو جه نی درۆی عه  سوندو به به

آو فكتان   تا وه یه ستی فریودانی ئوه به نیا مه نتان پبدا، دنیا بن ته پیرۆزیش بداو به
  !لبكا

م،  آه ، ئامۆژگاریتان ده وره  خاتری خودای گه آانی ژیانمدا به  دوایین ساته وا من له
 گیان و  رو به  سه ستم هات به  ده ی له وه  من ئه زان آه مو خوا بۆخۆی ده پتان ده

یم » دری ی راست نیشاندانی ئوه  ئامۆژگاری و رنونی و رگه تكۆشان، به
 چیتر  نم آه یه گه دا دیسان پتان راده و بارودۆخه داو له و ساته ئستاش له!  آردووه نه

ن،  آه آانیان مه نو سۆزه قورئاندانو به لهست  سوندو ده ڕ به خۆنو باوه م مه جه فریوی عه
 ڕیان به  باوه و نه یه ر هه مبه ه» خواو پ ڕیان به  باوه ناسن و نه  خوا ده م نه جه  عه چونكه

 آوردن، با  ی آه وه ر ئه به ر له  هه وان ئوه الی ئه له!  یه تو حیسابو آتاب هه رۆژی قیامه
وان  ر و ماو گیانتان بۆ ئه بۆوان دوژمنن، سه! نحكوم موسمانیش بن، تاوانبارو مه

و  ست ئه  ده  له بوو من بۆمو ئوه نم وانه  به ندی آه رچه هه! زانن زای ده  غه و به ه حه
 رابردوو و   زۆر جاریش بیرم له م آه ج بھم، به  به شانه  ده دوژمنه

 گرتوویاننو  فریوو سوندو درۆو حیلـه م به جه  عه ، آه وه آرده پیاوانمان ده وره گه
 درۆو فو ف  ستان، ناچار به وه ردیدا پیان نه به یدانی نه  مه  له آوشتویانن، چونكه

  !تاندوون و آوشتویانن ه یانخه هه
م  ، به آردووه مان نه جه  عه ڕم به تیش باوه بیر بوو، قه موویان له ر هه وانم هه من ئه
  و به  نامه یان به مو راسپارده ندین جار وه ، چه یان بۆ ئره وه رانه گه پش  م له جه عه

   آه وه آجار زۆرو بۆره یمانی یه نو په  دانی به سی ناوداری آوردو فارس به ناردنی آه
   نین تاآو دۆپك خون له  و ئاماده یه تی خریان هه م و شا خۆی نیه جه تی عه وه ده

ر  گه ئه! بینن  چاوی خۆتان ده آانیان به نه نجامی به  ئه ستا ئوهآوردستان بژێ، ئ
تی   حكومه آردبا و خۆیان به تیان نه آانمان خیانه  آورده ته شیره رانی هۆزو عه سه
ئامۆژگاریو ! هات ده ردا نه سه مان وای به آه و آۆماره  و ئوه فرۆشتبا، ئمه م نه جه عه
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  تی آورد، هیچمان له ی میلـلـه  ئمه آانتان بخونن، چونكه داه با من یه وه تم ئه سیه وه
الن   آاروانی گه ی له وه بخونن بۆئه! ب ، ئیال خوندن نه متر نییه تانیتر آه میلـلـه
بایی و  ر ته گه دنیا بن و بزانن ئه!  ی دوژمنه نده آی آوشه ر خوندن چه هه! ون آه دوانه
  ئوه! ون آه رده ر دوژمنانتان سه سه ن باشب، زۆر باشیش بهواریتا آگرتن و خونده یه

ی  سی دیكه ب زۆر آه  آوشتنی منو براو ئامۆزاآانم چاوتان بترس، هشتا ده ناب به
  !ستتان به  ئاوات و مه نه گه ن تا ده خت بكه دا به و رگایه  له آو ئمه وه
  

دنیام ! برن ین ده به  و دووڕوویی له ف ر به سیتر هه ش زۆر آه  دوای ئمه دنیام له
  ببته م هیوادارم آوشتنی ئمه بن، به ش زاناترو لھاتووتر ده دوای ئمه ی له وانه زۆر له

  .لی آورد ت بۆ دسۆزانی گه ندو عیبره په
ازیرفر آتان بۆ سه ر چیه ن هه  داوابكه وره  خوای گه  له  آه یه وه  ئه تكیترم بۆ ئوه سیه وه
آتان  خاو آۆمه رتان ده  سه وره و بووب، دنیام خوای گه  ئه آتان له  آرد، آۆمه له و گه ئه
 من  و خوایه م، به مدا ده  وه ؟ له!وتم آه رنه ی بۆ من سه  بن ئه نگه ره! آا ده
ی  رگه  ئستا وا من له  آه تره وره  گه وه وتنك له رآه تك و چ سه وتووم، چ نیعمه رآه سه
ن، من  ڕبكه باوه! نم ودا داده  پناوی ئه رو ماو گیانم له مدا، سه آه تو وته لو میلـلـه گه

 حزوری خواو   له رگك بمرم آه  مه ر مردم، به گه زووم بوو ئه  ئاره وه  دمه خۆم له
  ! وتنه رآه  سه رگه و مه مدا رووسوور بم، بۆ من ئه آه ته لو میلـلـه سوی خواو گه ره
  

ندامانی  دا ئه وه  ماه آو له ر وه ، هه موو آوردكه آانم، آوردستان مای هه ویسته خۆشه
سپرن،  ی پده و آاره یزان، ئه آدا ده یه وه  آارو آرده ر جۆره  هه س له رآه  هه و ماه ئه

انیتان ر ز گه ، ئه یه و ماه ر ئه آوردستانیش هه;  س مافی چاوچنۆآی پ نییه ئیتر آه
رد  ئیتر ناب به! ڕن با بیكا ستدێ، لیگه ده  آاركی له و ماه ندامانی ئه  ئه سك له آه
  ی به وره تی گه رپرسایه  به  ئوه آك له  یه  دگیر بن آه وه ر ڕی و ناب به  سه نه بخه
 لی  با دیاره ی ده ڕوه سكو به رشانی آه  سه وته  آه وره ر آاری گه گه ئه!  یه وه سته ده
ر برا  دنیا بن، هه.  یه دا هه رآه و ئه ر ئه رانبه به تریش له وره تی گه رپرسیاره زانو به ده

  ! دڵ  له  تا دوژمنی آینه ت چاآتره آه آورده
دا  ژر داری سداره با، ئستا له ر شانی نه سه ورم له تی گه رپرسیاره ر من به گه ئه

ج  یان به رمانی ئمه ی فه وانه ئه! آتردا چاوچنۆك بن ڵ یه گه  له ناب ستام، بۆیه وه ده ڕانه
آردین،  تیان ده واوی دوژمنایه  ته كو به آردن، به ج نه رمان جبه ر فه ك هه یاند، نه گه نه
نو ماڵ و  وان له ئستا ئه! زانی كی خۆمان ده تكاری خه  خزمه ی خۆمان به وه ر ئه به له

ژر  ت، وا له  میلـلـه تكردن به  ناوی خزمه  به م ئمه ودان، به  شیرینخه مندای خۆیان له
! م آه واو ده  ته یه تنامه سیه م وه آانی ژیانم به ریكم دوایین ساته  داین و خه داری سداره

  ك ئوه ، ئستا منیش وه بوایه رشان نه سه م له وره تی گه رپرسیاره ر منیش به گه جا ئه
 ئامۆژگاریتان بۆ  ی آه وه ئه! بووم ودا ده  شیرینخه  مای خۆم له خزان و لهناو خاو له
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دنیام !  رشانمه سه  له ی آه تیانه رپرسیاریه و به  له آكه ش یه مه م، ئه آه دوای خۆم ده
  و له ستۆی خۆی گرتبا، ئستا ئه ئه آانی منی وه تیه رپرسیاریه  به  ئوه سكیتر له ر آه گه ئه

  !بوو  ده ژر سداره ی من لهشون
  

آو آوردكی  رشانم، وه تی سه رپرسیاریه پی به تی خوداو به زایه ستی ڕه به  مه وا من به
م  ند ئامۆژگارییه و چه ئه)  معروف امر به( ڕگای آاری چاآدا  ل و له تكاری گه خزمه

آانم   ئامۆژگارییه  لهواوی گوێ  ته ربگرن و به ت وه ودوا عیبره مه  هیوادارم له آردن آه
  !ون رآه ر دوژمنانتاندا سه سه ، به وره  هیوای خوای گه به! بگرن

  
 .ح. د ری پغمبهرستنی خوداو   و په  من عنداللـهö خوداو ماجا ڕتان به  باوه-١
  !و ب رآی ئایینی پته یاندنی ئه جگه به
آتردا  ر یه رانبه  به له! ن آه او مهشی آاری نه! نوان خۆتاندا بپارزن بایی له آتی و ته  یه-٢

  !تكردندا تی و خزمه رپرسیاریه  به ت له تایبه بن، به چاوچنۆك مه
متر فریوی  ی آه وه ، بۆئه وه ره  سه رنه ی زانیاریتان به  خوندن و زانست و پلـه-٣

  !دوژمنان بخۆن
م  جه  عه ند هۆو ڕگاوه  چه  به م، چونكه جه  عه ت به تایبه ن، به آه  دوژمنان مه ڕ به  باوه-٤

  تی آه لماندوویه مژوو سه!  ل و نیشتمان و ئایینتانه دوژمنی گه!  یه دوژمنی ئوه
 هیچ تاوانك  تانكوژێ و له مترین تاوان ده  آه  و به یه هانه  به  آورد له وام له رده به
  ! وه ست ناگته  آورد ده ر به رانبه به
   دوژمن، چونكه فرۆشن به ، خۆتان مه م دنیایه تی ئه  بقیمهند ڕۆژك ژیانی  بۆ چه-٥

  ! ڕپكردنك نییه ی هیچ باوه  و جگه دوژمن دوژمنه
   گیانی و مای و ناموسی، چونكه تی سیاسی و نه  خیانه نه; ن آه آتر مه  یه ت به  خیانه-٦

تكاردا  انه ڕووی خی ت به خیانه!   سوك و تاوانبارهàتكار الی خوداو مرۆ خیانه
  . وه ڕته گه ده
نجام بدا، هاوآاری  تكردن ئه ب خیانه  به آانی ئوه  توانی آاره  ئوه آك له ر یه گه  ئه-٧

  آا ببن به یاخوا نه; ستن  دژی بوه وه خیلـییه  پناوی چاوچنۆآی و به ك له وه ن، نه بكه
  !ری سه  له جاسوسی بگانه

،  و قوتابخانه خۆشخانه وتو نه  بۆ مزگه دا نووسیومه آه نامهت سیه  وه ی له و شونانه  ئه-٨
  !گیرێ رده آرێ و سوودیان لوه ن تا ده مووتان داوای بكه  هه ئوه
پۆآی  ژر چه النیتر له موو گه ك هه ستن، تا وه وه وو تكۆشان مه باتو هه  خه  له  ئوه-٩

ب،  ستیو هه ربه ب، سه ر وتكو هه گه ئه!  مای دنیا هیچ نییه! ب دوژمنان ڕزگارتان ده
م  م ماڵ، هه ، هه یه موو شتكتان هه  هه وآاته و هی خۆتانب، ئه آه ماو خاآو نیشتمانه

  !ب ت، ئابو نیشتمانتان ده وه م ده ت، هه روه سه
سك الی  ر آه گه م ئه ر ب، به سه قیترم له ب، حه قی خودا نه  حه  من پم وانییه-١٠
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  ، با بچ له تكی زۆرم جھشتووه روه ، سه م تا زۆر شتكی الی منه  آه وابوو له
  ! وه ری بگرته واریسانم داوا بكا و وه

 خوا زۆر زوو زام ن، چونكه آه ك مه یه زومو زۆر له! ون رناآه گرن، سه آتر نه  یه تا ئوه
ڕووخو  مو زیاد، زام ده  ب آه نده نی خواوه  به وه ئه. آا باو نابوودی ده ین ده به له

  . وه آاته ی زومی لده ب و خوا تۆه نابوود ده
ك  ر دوژمناندا، وه سه  وتووتان بكات به رآه گوێ بگرن و خوا سه  له وانه هیوادارم ئه

  یحت بود و گفتیم¥نمراد ما ”: تی رموویه عدی فه سه
  ”حوالت با خدا آردیم و رفتیم

  
  ل و نیشتمان تگوزاری گه خزمه

  د ممه قازی محه
   

  

  
  

 دادستانی گوت  ی به آه تنامه سیه ی وه وه  نووسینه د له ممه واوبوونی قازی محه دوای ته
د ممه قازی محه! دادستان گوتی پویست ناآات!  وه نمه بۆت بخو بگره ی گوێ آه ز ده حه

  ، آه سنده ن آاركی ناپهاداردر رعی ئیسالمدا له شه  ی له وه ر ئه به م له ، به باشه”: گوتی
 بیاری  آرد، چونكه بووڵ نه قه ی ل و داوایه دادستان ئه. ”!ن مكوژن تیربارانم بكه ده

ستوراتی  ده م و آه نوژ ده”: د گوتی ممه نجا قازی محهئی. ت بوو  په دادگا، خنكاندن به
، ڕووی  تی سداره  ژر په ی بچته وه رله به. ئیزنیان پدا. ”!م آه ج ده  مردن جبه رله به
: رز گوتی نگكی به  ده  به وه  خوا پاڕایه و له وه رزآرده ستی به ردوو ده آردو هه   قیبلـه له
و  بواردووه دا هیچ خۆم نه ته و میلـلـه ت به  خزمه من له  آه، تۆ خۆت شاهیدی  خودایه”
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  ست هاتب له ده آم له رچییه هه  من  تۆ شاهیدی آه خودایه!  آردووه م و آوڕیم نه آه
ی  تۆه یی خۆت وره  گه  به خودایه!   پناوی ڕازیبوونی تۆدا آردوومه ڕگای تۆدا و له

ی خودای  ، ئه روایه زانم هه  ده آه!  وه تدا بستنه  قیامه و له  و دنیایه  زامان له زومان له مه
ژر چنگی  تی آورد له پۆك و میلـلـه تانی ژرچه موو میلـلـه موو شتك، هه هه  ئاگادار له

  .”!  ڕزگار بكه و زامانه ئه
  

ی  قیقه ی بیست ده نزیكه یش وه خوداپاڕانه سم و له و ڕوڕه ئه”:  رس ده دواتر آیومه
یم  آه یگوتن، واتا فارسییه  آوردی ده د به ممه محه  قازی ی آه و وشانه ها ئه روه هه. آشا
قازی  ، راسیمانه م مه دوای ئه له. ” بوو وێ ئاماده  له پرسی آه  ده آه آورده ال  مه له

  شا آهآ ی نه قیقه  دوو ده له زیاتر.  داریان دا  و له تی سداره  ژر په دیان برده ممه محه
  .د گیانی سپارد ممه قازی محه

   آرد آه لۆرییه و  ئه یان به ئینجا ئاماژه. و شه ی پاش نیوه4  آاتژمریش ببوو به
  نگی آۆماری آوردستانی تدا بوو، بته جه زیری یفی قازی، وه د حوسن سه ممه محه
 رۆآی ال و سه مه دادستان و   چاوی به آه.  وه آه  ژووره هنایه یفیشیان سه. یدان مه
گۆڕا و  چوو، نه تك نه م هیچ ، به سات چییه ر زانی آاره آسه وت، یه هداری آه به
ك بۆ  یه تنامه سیه توان وه  ده پی وت آه.  وه خونده دادستان حوآمی دادگای. شوا نه

 10 خۆی له ی آه تنامه سیه واوی وه و ته آه  پشتی مزه ویش چووه ئه. بنووس خۆی
یدانیان  و مه ره آاتك به. هات یانی داده ریك بوو به  خه و آاته  تا ئه دا نووسی، آه ڕه پهال

 و   دار دراوه  له وه  دووره وا له وت، آه د آه ممه  قازی محه  چاوی به ر آه بردو هه
 زمانی   به  درووشمی شۆڕشگانه ستیكرد به ر ده آسه ، یه یه واوه  هه ی به آه الشه

. آان ربازه رو سه فسه رو گوالك و گیانی ئه  سه وته  آه  مست و پالقه و بهآوردی 
ڕاندنی  ك نه یفی قازی وه ی سه ته عره نه. یخست وت، ده آه ربازك ده ر سه ر هه لدانی به

  :یگوت ده. ڕاند و ڕاپه خه ر نزیك چوارچرای له وروبه كی ده واوی خه ته. شر وابوو
  !!د ممه بژی قازی محه

  !بژی آورد
یاتان  خه! رگیز نامرێ م آورد هه  مرین، به  ده ئمه! تی آورد بژی ئستقاللی میلـلـه

  .”!! خاوه
  
 بوو و خۆیشی  وره یفی قازی خۆی گه د حوسنخان سه ممه نگی محه ی ده وه ر ئه به له

 مست و  ی بهسك ند آه ، چه  ژر سداره یاندیانه ترس بوو، تا گه ت و نه یبه هه زۆر به
  ر له  هه م چونكه به. ڕیبوون و ڕاپه  خه و له نگی ئه  ده س له زۆر آه.  خست پالقه
 ماڵ  س زاتی له ندرابوو، آه یه ی هاتوچۆ ڕاگه غه ده  باری نائاسایی و قه وه ئواره

  سدارهتی   په قیقه یان آرد، دوای دوو ده وه  داره ی به وه دوای ئه. آرد وتنی نه رآه ده وه
ئینجا . آشا ی ده ته عره و هشتا نه وه رزیان آرده  به دووباره.  وه  خواره وته پچاو آه



www.rojhalat.de 

.  وه یانواسییه  هه دووباره.  آرابوو دری قازی ئاماده  بۆ سه م آه  بن داری سیه بردیانه
  .واو ڕووناك ببوو دنیا ته. یانی  پنجی به عات ببوو به سه
  

ند آاتژمرك  چه ی زیاتر له وه ر ئه به م له دری قازی، به بولقاسم سه ه ئ یشت به  گه نۆره
 شونی   له ها، چونكه روه هه. ، گژو وژ ببوو ڕوانیدا مابۆوه  چاوه نو آامیۆندا له بوو له

یفی قازی بووبت،  آانی سه ته عره  نه ب گوشی له بوو، ده ش دوور نه آه دانه سداره له
،  وه آه  ژووره زاندو هاته آاتك دایانبه.  سات چییه  آاره یشتبوو آه ك تگه یه ده تا ڕا بۆیه

ئاخر من هیچ گوناهكم ”:  و گوتی وه  پاڕانه ستیكرد به ی بینی، ده الو ئمه دادستانو مه
  .”! وه م بمنرن بۆ تاران با آاری من باشتر ڕوون ببته آه ، تكا ده آردووه نه

وانی  آو ئه  وه پیاوانه!  پاڕوه ، مه آه ، ڕامه یبه عه”:هابادی پی گوت مهالی  ئاخوند یا مه
ج  ب جبه  و ده حوآمی دادگایه! رمان ناآا ردك ده  هیچ ده وه  پاڕانه تازه!   به دیكه
  بۆ دی دوژمن به!  ش بمره ردانه  ژیاوی و مه ردانه ؟ مه!مری  نه جا بۆچی پیاوانه! بكرێ

  .”!ن ده دار ده  له  ئوه  دوژمنكارانه وانه ؟ ئه!ی آه خۆت خۆش ده
،  تنامه سیه  نووسینی وه ستیكرد به  دانیشتو ده ال زۆری آار لكرد، بۆیه ی مه و قسانه ئه
رۆآی  رس ساح باسی ناوه روان آیومه ، سه رنجه ی جگای سه وه م ئه به
ر دسۆزان و هۆگرانی مژووی  گه ، مه آردووه یفی قازی نه درو سه ی سه آه تنامه سیه وه

و  قی ئه وێ ده ست بكه ده یان وه وه لی ئه شی ئراندا هه رته ی ئه رشیڤخانه نو ئه آوردی له
  آه”: نووس رس ساح ده دواتر آیومه.  وه نه  و ساخی بكه وه ش بدۆزنه تنامانه سیه وه
رمی   ته آاتك چاوی به. دانیان برد سداره یدانی له و مه ره واوآرد، به ی ته آه تنامه سیه وه

  یتوانی خۆی به  و نه وه وت، حای تك چوو و بورایه یفی قازی آه د و سه ممه قازی محه
.  ملـی آرد تیان له  په وه ربازانه شی سه  باوه  به وه و حاه ر به  بگرێ، ناچار هه پوه
  .رداری آورد آۆتایی هات هرس س دانی هه سداره ساتی له  دار دراو آاره ویش له ئه
  

.  بوو  هنابوو، ئاماده وه  تارانه ی له  ئمه ی آه و ئۆتۆمبیلـه دانیان، ئه سداره دوای له
ناو   له آی ئمه پشتر شتومه. ستابوو یدانی چوارچرا وه  مه ندك دوورتر له هه

ند و دادگاییكردنو منو چه وه  پداچوونه تی دووباره یئه  هه له  په به.  بارآرابوو آه ئۆتۆمبلـه
. وتین ڕێ آه ورز وه و میاندواو و ته ره  بووینو به آه ربازك سواری ئۆتۆمبلـه سه

رپرسو   به آرد آه ده ڕم نه ت باوه قه.  میاندواو یشتینه ڕۆ گه  ی پشنیوه١٠آاتژمر 
نگی قازی  اش دهتا ئست. شید بن تو ڕه  گیره رگ و به جه  به نده وه رانی آورد ئه ڕبه
، یاخود  وه ربگره  زامان وه زومان له زای مه  جه خودایه” : یگوت  ده د آه ممه محه
 و  ری پ آردبوو، زللـه وروبه و ده یدانه و مه واوی ئه  ته یفی قازی آه ی سه ته عره نه

 دوورڕا توانیم  لهر  هه.   گوم دایه  و له رچاوه به دا، له ربازان ده رو سه فسه  ئه ی له پالقه
  ر له دانیان هه سداره دوای له.  وه مورا لی نزیك ببمه آی لبگرم و نه یه ند ونه چه

بووڵ  د قه ممه پم وابوو دۆعاآانی قازی محه. واسراوی لگرتن  هه م به  ونه وه دووره
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  ؟!ی و چۆن م نازانم آه بن، به ده

  
ی  ی ماهنامه٦١   ژماره ، له ستتاندایه ر ده به  له  آه وه ره ی سه و نووسینه موو ئه هه
ب  ده.   و چاپ آراوه  نووسراوه یه و شوه به) ی زایینی١٩٤٦(دا، ١٣٢٥ش، سای  رته ئه

  وه ته ش آراوه ی ڕه دا زۆر پاراگراف و ڕسته آه تنامه سیه  وه  له م آه ش بكه وه  به ئاماژه
”  نامه وژه” ناوی   به ی آه و بوآراوه م له ، به هست آراو نقه  ئه  به مه  دنیام ئه آه
آرا،  ت چاپ ده ش و شونی تایبه رته رانی ئه فسه هنی و بۆ ئه ی نه  شوه ت و به تایبه به
 و  متر شونكی الدراوه م آه ، به ی سانسۆر آراوه ندێ جگه ی هه چی جگه آه

  . ی تدا نووسراوهواو ته آانی به رس قازییه دادگاییكردنی هه
  
ی دژی  هانه  به به”:  رس ساح ده روان آیومه دا، سه و گۆڤاره آی دواتری ئه یه  ژماره له
 آۆتایی  ها له روه هه. ”گرت رنه ی وه وه شم ئیزنی بوآردنه آه نامه تبوونی من وژه منیه ئه

 و  تنامه سیه و وه ئهیانی  به”: الی گوت  مه د به ممه  قازی محه یدا ده آه نووسینه
  آانی دا به د ئامۆژگارییه ممه قازی محه. ”!هاباد كی شاری مه  خه  به م بده ئامۆژگارییانه

ی قازی  آه آان، دادستان نووسراوه آردنی قازییه وه داره دوای به م دوابه ، به الآه مه
  بته  دواڕۆژدا ده  له مه ئه”:  من و گوتی  و دای به وه  ستانده آه ال آورده  مه دی له ممه محه
ی  وه  بوبوونه م دواتر پشگیری له دا چاپم آرد، به آه نامه  وژه منیش وا له. ”! فیتنه
  .آرا

 و  تنامه سیه یی و وه ماه ی بنه تنامه سیه  وه م آه ش بده وه  به  ئاماژه پویسته
  تی قازی ستخه آانی ده ڕاسپارده

  شی ئراندا پارزراون، واته رته ی ئه خانه  نامه ردووآیان له ، ههلی آورد د بۆ گه ممه محه
و  آانی ئه موو ژماره ڵ هه گه شدا له رته ی میلـلـی ستادی ئه گانی نیگارخانه  بایه له

آانی  ی دادگایییه نامه گه واوی به ، ته مانه  له جگه. آیانیداUی تا نامه و وژه یه ناهنامه
واوی   ته ری ئران، بۆ نموونه رتاسه آانی سه ڕینو شۆرشه پهرانی ڕا رو سه فسه ئه

هان سفه زوین، شیراز، ئه ربایجان، قه رانی خۆراسان، ئازه فسه رۆآی دادگاییكردنی ئه نوه
نشاهی و  شی شاهه رته ڕینی ئه آان و ڕاپه ییه  توده ره فسه و تاران و دادگاییكردنی ئه

یای ژنی شا  دق و سووره نگرانی دوآتۆر موسه و الیهی میلـلـی  بھه واییو جه نیروی هه
ك خۆیان  دا وه خانه و نامه  زاوای شای ئران له شیری زاهیدی آۆنه رده ڵ ئه گه له

  .پارزراون
--------------------------------------------------------------------------------  

  : رچاوه سه

  .ش رته ی ستادی ئه ه آیانی، وژU تا نامه وژهـ 
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  .٧٥ تا ٤٤آانی  شی ئران، ژماره رته ی ئه گۆڤاری ماهنامهـ 

  
 وتووه  بۆآان، آه له. م.ڕزمان م چنگ برای به ، وه م دادگاییكردنه قی ئه ده: ڤی تبینی پده

زیانڕ به.  وه ینه ی بوبكه قینه مانتوانی ناوی ڕاسته  نه وه تییه هۆی بارو دۆخی تایبه  به آه
. واندزی آشا بوو ر ڕه یده  آوردی آردن و ناردنی بۆ آاك حه تی به حمه  زه وه  بۆآانه له

نووس آاك   ستی برای ڕۆژنامه ر ده  به باتی قوتابیان خستمانه ك گۆڤاری خه ش وه ئمه
و  آی بۆ نووسیوه  و پشه وه ته  پیای چوه تیان آشا دووباره حمه دین ساح و زه دره به
 آتبكی  ین به آی زوودا بتوانین بیكه  داهاتوویه هیوادارین له.  ی آردووه مادهئا
  وه ته  آیانیدا بوآراوهU و تا  گۆڤاری ماهنامه ی له ستنووسه و ده ی ئه خۆ، ونه ربه سه

  . وه ینه ویش بو بكه وێ و ئه  ستمان بكه گشتی ده
  
  . راوهرگی بات وه  گۆڤاری خه  له یه م نووسراوه ئه

  
 


