
  
  
  
  
  

  
  

  یی ئاسۆ بياره
2005-1-15 

   ت م و خه ڵه قه
  

 .ی که وه ته کێشی بۆ پاراو ڕاگرتنی زمانی نه نخونی دهو شه که ووردبينانه  سێکی زرنگه ، کهر نووسه
کات بۆ  رخان ده ه ژیانی تهبێ، ک ر زۆرتر نه گه مترنيه ئه ه کهی رگه و پێشمه ری ڕاستگۆ هيچی له نووسه

و  شێکی گرنگی ئه  بهریش یه، نووسه وه ته  نه بوونیکی گرنگی مایه بنه زمان .ی که له گهرخستن و ئازادی  سه
  .ستۆ  ئه ته  گرتوهی رکه ئه
  

رخان کردوه، که  یدا ته که له پێناوی گه ی له  که مه ڵه  قه م که که رێک ده موو نووسه  هه من شانازی به
کانی  ره ۆن نووسهکانی کوردستانی باشور نييه که چ من کارم به پارتييه. بم گرێت، شاد ده رده التێکيش وه خه

  . نگێنن سه ڵده کورد هه
  
 که یه وه  ئه،کانه کراوه ت ره خه نها خودی نووسه ک ته ، نهاد هتکردن م خه  لهبينم گرنگی ده  من به ی که وه ئه

 ڕێزیان  وکرێن ت ده  خهانکاني ر نووسينه له سهرێک  پۆله نووسهکه م جاره  که دا یهمێژووی کوردستانله 
ر له باشوری  نگی نووسه سهپيشاندانی  له هيریتێکی نوێ تای نه ره خۆیدا سه مه خۆی له گيرێت، ئه لێده

   .کانی مه رهه  و نرخاندی بهکوردستاندا
  

ڵکو  ک کارێکی پيرۆزه، به تکردنيان، نه ره و خه  نووسه ڵه و کۆمه ولێر له زگای ئاراس له هه ڕێزگرتنی ده
کارێکه  .کات هێزترده  کوردستاندا به ی ڕۆشنبيری له ی  پرۆسه  که پێگه رانی تر، کارێکه هاندانێکه بۆ نووسه

مامی بيروڕای جياواز  ، کارێکه که نهکات  جێگيرتر دهدا کوردستانی باشور  له، زادی بيروڕا ئای که کۆڵه  که
 .نووسنوه ب  وێرێکی زیاتره رانی تر به دات ونووسه ده ئاو
 وانێش ئهرانی  نووسه، که مانکانی دراوسێ وه ته  له نهمانه که له گه دۆستانی کی یه وه مه یادکردنه ها ئه وره هه

   .کار  ته انيان بۆ خستوینهک هم ڵه یه و قه مان هه که ته  ميللهی وه وایی بزوتنه  ڕه بڕاوایان به
  

ماشای  وه ته  ڕێزه چاوێکی یش هاوکاری بکرێن و بهرانی د ریتێک و نووسه ا ببێته نههيوادارم له داهاتوشد
تانی دی رانی کورد هيچيان له نووسه ، چونکه نووسهکانيان بکرێ مه رهه به   .متر نييه  کهکهرانی  و
ی کاری بێ وچانيانه، که  وه دانه وه، پاداشت زگای ئاراسه ن ده  الیه ره له سهوو پۆله نو تکردنی ئه خه
 بی ده ئهتی کردنی  رایه نهی زمانی کوردی و نوێبردنو پێش  ره ی به وزهوته  کانيان کردوه پێنوسهها ساڵه  نده چه

ی   پيشه ته وسينيان کردوه نو کهی وانه که بۆ ڕێزلێنانی ئه تایه ره مه سه ئه . کوردستانی باشوردا  لهشۆڕشگير
  .ڵبژاردوه یان هه که وه ته  نهی وه ری شکۆداری مانه نگه سهو ژیانيان 

  
 رێک  نووسهر گه  بيت، سروشتييه ئهک  ئایدیۆلۆژیایه ر به سهموو مرۆڤێک   هه من زۆر الم ئاسایيه که

کی زانستی  ر بنچينيه  سه  له،دام وه له جهيانی سێيه  داخه به. ڕی بيت ی بيروباوه وه نگدانه  ڕهی که مه رهه به
می  رهه به  وه هۆکاره  و ئههۆی  به ، زۆرجارتنگێنرێ بسهڵ  ران هه ووسهمی ن رهه توانراوه به تائێستا نه

   .ته الوه سوک کراوه و خراوه رێک نووسه
ی بۆ شۆڕشی  ه ڕێگهژمێردرێت ک نه دهناکێک له و ڕۆما یه  به،*ی ماکسيم گۆرکی)دایک(یڕۆمان

 کرێکارانی .ڵستی له ڕوسيادا ناسراوه رهه بی به ده ئه کانی شاکاره  مه رهه کێک له به یه خؤش کرد، بهر  ئۆکتۆبه
ی   کهمه له  قه  دا، ماکسيم گۆرکيش رخستنی شۆڕشی پڕۆليتاریا  گيان قوربانيان بۆ سه خوێن و به ڕوس به

  .کان وساوه کی فراونی داکۆکی له چه یه ره خۆی کردبووه به
  



رانی  ر داگيرکه گه ، مهی که وتن بۆ نيشتيمانه رکه  و سرودی سه  کاته هۆنراوه ڕوحی ده هر نووسه ر هه!ڵێ  به
ۆڕش و وێنی ش کاته هه ی ده که مه ڵه  قههر ر نووسه هه ؟ نسرت قيب ده یڕه م له سرودی ئه کوردستان که

  .دات  دهر نگاوه  جه ڕدا ووره به  شهرێزی ته  مهله کانی ڕسته
بێ،  نی خۆی هه ک پێيان ناخۆشه کورد خاوه زانن، نه کی سيخور ده زگایه  ده زگای ئاراس، به ی ده وانه ئه
  .نفال نه شمشيری ئه که  دهکانيان مه کوله ڵه قهشکر و  ر له ی به سوره وه ئاگره  بنه ڵکو بۆشيان بکرێ، ده به
  . ربگرن  وهت سانێکی ڕاستگۆ و شۆرشگير خه رایی نایێت که که ، چاویان به  خۆشانه مه نه ڵه و قه ندێ له هه
عس  واڕۆژیش بهر د گه  ئهنسانێک که گرت، یان ده که ته کی زۆر پالریان له ميلله یه ی که ماوه مانه هڵ و قه ئه
ی خۆیان النزمه،  که وه ته وانه چونکه نه  ئه.کانی جاران ۆشهمان کورد فر وه هه بنه ، دهوه تهاکب یدا ت په سه ده

  .زانن  ران ده شێکی داگيرکه هێنن وخۆیان به  کارده ی خۆیان به که له ی خۆشيان دژی گه که زمانه
  

 و  ستۆ له هاندانی ئه  ئه رکێکی پيرۆزی گرته که ئهم   بکهيشسایتی کوردستاننێت  تی ئاماژه به دا جێی خۆیه لێره
تای  ره و سایتانه، که له سه کێکه له  یهکوردستاننێت. کار  خسته،یان که له کانيان بۆ گه مه ڵه قهسانه که  که

سپاندنی گيانی ئازادی نووسين  ی کوردی و چه رز ڕاگرتنی وشه وه، بێ وچان له پێناوی به دروست بوونييه
 تۆڕی ر ر له سه روه ڵکانی کوردپه ران و خه موو نووسه پانی نووسينی بۆ هه ترین گۆڕه وره کاری کردوه، گه

  .زراندووه رنێت دامه ئينته
  

 بێت، ینک،  م پارتييانه کێ له ندامی یه ر پياو ئه گه رم نييه ئه رگيز شه وه، هه یڵێمه  ده زار باره دیسان هه
یه  وه رم ئه ربێت، شه رپارتێکی تری کوردستان که دژی داگيرکه کگرتوو و هه پدک،حشک،پاسۆک، حسک،یه

  . خؤر بووبێت ی مشه که له ر خوێنی گه بێت و له سهعسی بوو که پياو سيخوڕ و به
  
  .یان زۆربێت ڵێم، هيوادام وێنه ایيان پێدهوه پيرۆزب بڕم و له دڵه رده ۆم دهنوێ پێخۆشحاڵی خ رله سه


