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روانــگــی لــ  چونك غالیب ســبــاح 
دیـــاردە سرنجی متریالیستانوە،
گشسندنی یاساكانی  و سروشتییكان 
وا یــھــ) ـــادات، دەــــت: ن كۆمیتی 
دژ دیــاردەی رۆژو شو دوو بیردەكاتوە،
،وەنییینرووناكیبۆئدەمكن،ئیب

بگرێل٩. تاریكیدا لگڵ زۆران
یكتی دیالكتیك، یاسای بنڕەتیترین
بوا میتافیزیكیكان ،دژەكان ملمالنی و
وای ناھنن و پیان یملمالن و یكیتی بم
،با خۆی تنیا دژەكــان، ل یكك ھر
بتینی وەندییپ ئو راستییكی وەل
یكك ھر مانوەی نبت، دژەكان نوان
ئاخر ،(٨)حام تنیا، ب ــ دژان لــو
تاریكیدا، لگڵ پوەندی بب رووناكی

واتایكنابخشت. ھیچ
دەكات: ژن  باسی وەیش لكۆر بم
ل١٣) كاریگرە بسۆزو ئاوازكی (ئافرەت
بۆ  تییتینووی زادەی   ك یناسپ ئم 
و كرابت جژووانوە ل پدەچت سكس،
ئاخر نابت، قایل پی ھۆشیار ژنی موایپ
بت، م پ خۆی ئوەی پش ھۆشیار ژنی
غالیب سباح  دەزانت، ئینسان  ب خۆی
زۆر ـــرەت ـــاف ئ ـــر ـــگ ـــت: (ئ ـــووســـ دەن
پیریش زۆر تمنكی تا نچوستوە،
واتك ل٢٤٨) دەمنتوە جوانی  ب ھر
ب ،ئافرەتدای چوساندنوەی لگڵ
بۆی نبت، زۆر وەكوساندنچ مرجك
ر بتا ھ ،وەیئافرەتوساندندژی زۆر چ
ئــوەی لــبــر نــك جــوانــی بمنتوە،
توانینی ئمش ،ئینسان ،ئافرەت
دەالقی سكسوە، ل تنیا ك كپیاوان

سرنجی ژن دەدەن.
ل ئوتۆ (جیاوازییكی ،یوایپ غالیب
ل٢٢)، نابینرت الددا شارو ئافرەتی نوان
ئگر دنشین، ئافرەتان ك كاتكدا ل مئ
ھر ھشتا زۆربیان ئوا ھموویان، نم
ژنانی نوان ل ــ وەل نــخــوــنــدەوارن،
زانكۆیان ئوانی نین، كم شارنشیندا،
خاوەنی چونك و كاردەكن تواوكردووە،
رووەوە زۆر ل خۆیانن، باخی كیسو
ب ،مئ لكن ژن بگشتی سربستیشن،
ھشتا ،ــ ــووەك ــوت دواك  واقیع زەبـــری 

.نیی زەوتكراوەكانی ماف ئاگاداری
تبقینیسائیییجاھیل ككتمیلل)
سقت، شــل و ئینسانكی وەكــو  بت، 
ل٢٥، مقسوود و منزل دەگات ــگ درەن
ل ك بۆچووندا ئو رۆشنایی لبر غالیب
دەت: ھناویتی، (ژیان)ـــوە رۆژنامی
الیك ھموو ك دەردەكوت بۆمان (بمدا
ئوەی ب خوندن)، بۆ بپرۆشبوون چند
ن ت كشرابك ئوە بۆ سرنجی خونر
ھموو ن پكدەھنن، (چین)ك ئافرەتان
ن و ــن ــدن ــن خــو ـــرۆشـــی ــش پ ــی ــك الی
كاركی شل، ئینسانی ب سووكایتیكردن

شیاوە.
چینی (ژنــانــی دەنــووســــت: لكۆر 
حفیدزادەكان و  بگشتی كورد  دەرەبگی
ب ئینسانیان چوساندنوەی بتایبتی،
برپرچی دواتر زانیوە)، نــاڕەوا كاركی
دەرەبگ (چینی دەنووست: خۆیدەداتوەو
ھردەمبوونتكۆسپلبردەمپشكوتندا
ب سر ژنك ناوت، ھر گومانی ل٤٧)،
نبت ھــیــچ بــــت، ــوداڵ ــی ف خزانكی 
چوساندنوەی جووتیاران وخۆ لناڕاست
ژنی نیعمتی نازو ئو ئاخۆ برپرسیارە،
رەنجی زادەی دەژی، تیدا فیوداك
زەوتكراویجووتیاران،سباحغالیبخۆی
چیرۆكی كاتك دەسلمنت، بۆچوون ئم
قزجی حسن جــادوویــی)ی (كشكۆی
"كی گوندنشینژارھ" دەدات، (دیارە پسن
دیناری دە  ــری، س نب گزیر  نیھشت
ــگبــردو ب فـــرەیـــدوون ســـوورانـــ، بــۆ
ل٦٦)، كرد ئاغاژن پشكش كاوڕكیشی
فیوداڵ بنمایكی ب سر ژنكی دەشت
بكات، جووتیاران ل داكۆكی ھبكوت،
رسا، تناكر دەگمنو شتكی ئوە وەل
(ھی لناوجرگی غالیبھروەھا دەت:
خۆبزل ل كچی ھقووە، رەنجدەرەوە
نازان زانیندا،خۆیل دەرەبگك بكمتر
ھر بزانت، ئوە دەبوو لكۆر ل٥٣)،
زانین، خۆبزل ،یھ خۆی رەوشتی چینو
رەنجدەران، رەوشتكانی ل نیی یكك
ھژاراندا لنو  وا، كسكی  تاق ئگر

.كچین بۆ نیی نموون ئوە ببت، پیدا
تا ك م مافئ) غالیب دەت: سباح
داوا دەكرت، ئافرەت بۆ ب نیوەچی ئستا
و چاكترین ب لموبر چــرخ چـــواردە

ل٥٢). پیدراوە شوە، برزترین
چینایتییكاندا، گكۆم ھموو ل
یانسرمایداری فیودای ئیدیكۆیالیتی،
،ماركب خــۆ موكی  چونك بــــت،
ژن و بگشتی ئینسان  چــوســانــدنــوەی 
حاشالكردن كراستیی بتایبتی،
بگۆڕت، مگر ھر شوەكی ھناگرت،
تدا ئیسالمی كۆمگیی ــو ئ ئــایــا
بوو، چینایتی كۆمگیكی پیدابوو،
وازی كاربی رۆی تیدا خۆ موكی نا؟ یان
دەقی بپی نیی ــوە ئ نــا؟ دەكـــرد، یــان
موكی كــ مــیــراتــدا لــ ــان، دەبــــت ــورئ ق
بشی ھندەی نیو ژن، بشی ،تییتایب

بت؟. پیاو
ــوو ئایین ــم ھ ــشــی (الیــنــی ھــاوب
دەستك ب نانواھب ئاسمانییكان،
ل ئــمــش وە، كــروو ســروشــتــســـ لــ
سرەتاییوە، مرۆڤی بدەستی ئنجامی
ب غالیب سباح كچی سریھداوە)(٩)،
سدە چواردە ك بوایوە ئو پچوانی
پسندی پیدابووەو ئستا ل بر زیاتر
نوی مل سروشت (دەبت دەت: دەكــات،
خۆی (مــرۆڤ دەنووست: یان بكات)ل٦٩، 

ل٢٦٧). رداریجیھانس
ل قازی رەحیم (د. دەنووست: لكۆر
تخت و دەكات برپا شۆڕشی "پشمرگ"دا
دەچ ل٧٨)، لبین دەرەبگایتی و بختی
قازیمان رەحیم د. (ھوستی دەت: پاشا
ب ژن پشتگیری ل ئاخۆ ك ،روون نیی لال
ل٧٩). دژیدەوەست ل یان دەكات، كردن ژن
و تخت لبینبردنی لگڵ ــوەی ئ
وەیئ مانای بت، دەرەبگایتیدا بختی
چونك ،ژنیشدایژن ب لگۆڕنانی لگڵ
،تیییكۆم دیاردەیكی ك بــژن، ژن
ئاوابوونی لگڵ فیوداییو قۆناغی زادەی
ھدیھدیھموو ئو قۆناغدا، خۆری ئو
و قۆناغن بو نریتانشی سر دیــاردەو
كۆمیتییكانی وەندییپ رەنگدانوەی

لنودەچن. فیوداین،
ن ن ھـــاوڕێ، ــوڵ، گ نــ) ل چیرۆكی
دن پۆلیس بۆتانیدا، كاكمم فرمسك)ی
بۆ دەكن، دەسگیر بتاوان ھۆمر)ی (مام
بنكیپۆلیسی دەبنو (ئام)ی كچیبتنیا
ســردەســتــی ــوە دەمــــنــــتــوە ــا لــ م
و دەزانت ھل ب نیایی ئامت پۆلیسكان
چیرۆك ئـــو پــیــامــی ئــتــكــی دەكــــات
كچی ،ییفیودا سیستمی ریسواكردنی
ب ئام (ئایا :وەیئ خمیگورەیلكۆر
ختای؟  ب یان دەژمردرت، داونپیس 
كاتك ،وایــ بـــاوەڕی ل٣١٤)، (مــاركــس
پیاوك الی دیــاریــكــراو، سامانكی
تاكو ھناوە، ژنی وكاتئ كۆبووەتوە،
سامانكیبۆمنداكانیبمنتوەل١١٨)،
بۆچوون ئــم ـــارەی دەرب غالیب سباح 
راست چوسنرەكان چین بۆ (ئوە دەت:

ل١١٩). بوونتوە پووچڵ لمژە بووەو
ئنگسی و لینین ـــاوەڕی ب لكۆر
ماركسی بۆچوونی كچی پسندكردووە،
،وەیــئــ بگشی رەتـــكـــردووەتـــوە!
تاكو نین، سامان  خاوەنی چوساوەكان 
ئم بھنن، ژن سامان  پاراستنی  لبر
بوە دەركی ،وەیئ زادەی لكدانوەیی
ئوجۆرە كۆمیتی، (باری نكردووە،
ت،كنپدەس ئوانشدا ژنھنان،بسر
پــاشــیــان تــا لــ ــن، ــی خـــاوەنـــی ھــیــچ ن
نچووە، ئوە بۆ بیری جبمنت)(١٠)،
كلتووری مژووییدا، قۆناغكدی لھر
.تخاوەنی دەس ك چین سروەرە، ئو

چیرۆكی (قــارەمــانــی دەــــت: غالیب 
پیرەمرد، لباردای؟"ی چیت كورد "دەماری
بكو  ،نیی چوساوەكان چین  ب سر
ل١٤٠) قوو باو بیركی خاوەنی كئافرەت
ھر بت: وایــ ئــوە وەك ئمش تــواو
خاوەنی نبت، چوسنران ب سر ژنك
نبان لوە لكۆر نابت! قووڵ باو بیری
ــاو بیری (ب دەكـــات كــ چــوســــنــران،
ئینسان چــوســانــدنــوەی ــان بــۆ ــووڵ)ی ق
ئیشوكاری كۆیلی ھتا ژن بگڕدەخن،
چشت، لنانی بۆ تمنی تا بت، ماڵ نو
منداڵ بخوكردنی  و پۆشاك شــۆردنــی 
بیری خاوەنی تدەب چۆن كرابت، ترخان
تا ،واقیع رەنگدانوەی فیكر با؟ و قووڵ
بت، زخانئاشپ زیندانی ژن، واقیعی

فیكریپشناكوت.
الینی باسی ســر تد كــ لكۆر
باو جلوبرگ، ب بایخ تنیا جوانی،
ن دەدات، چیرۆككان نو ژنانی روخساری
ن و پیامی ئدەب داوە، ب رۆڵ بایخی

نوەڕۆكی شــــوەو نــــوان ھوئاھنگی
پوەندی باسی ن بــســركــردووەتــوە، 
واقیعی و ئینسان نوان ستاتیكییانی
سرەكییكی مــی پرسوە ن ــردووەو ك

داوەتوە.(١١) فلسفی
یان دەنگ تئیسركردنی ــاوازی (جــی
بۆ بینر، یــان گوگر لسر دیمنك
دەگڕتوە ككخ پروەردەی جیاوازیی
نداوە، قرەی ئوە خۆی ل لكۆر ل٢٤٢)
جیاوازی زادەی پــروەردە، ك جیاوازیی
ئوەی باسی ،یككخ چینایتی جپی
جۆرە ژ لچ چینو ھــر ك نــكــردووە
ستاتیكای خاوەنی وەردەگرت و جوانییك
بۆرژوا تنیا نیی ئوە خۆیتی، ب تایبت
الینی و دەكات رووت ھونری بۆ شبانگ

دەگرت. ھونر بۆ ربازیھونر
ھن خك (زۆر دەت: غالیب سباح
خباتی قاوغی تسكی ل بیركردنوەیان 
برھمی دژی لكردوون، وای سیاسییاندا
الیلكۆرخباتی ل١٨٠) بوەستن عاشقان
چیرۆكی وەل ،سكت قاوغكی سیاسی
جیھانكی كـــس، دوو  نــــوان ــی  ــداری د
ئگر كامی؟ عاشقان برھمی بربوە!
بزربوونل گژاویرۆمانتیكدا، یانھونرە
دژایتیكردنی ئــوا ھــونــردا، لپناوی
ئدەبی ئگر خۆ ،نیی جناب شتكی
خودو نوان پوەندی بتوانت ،عاشقان
ب ئوا گشت بپارزت، و بابت بابت،
ددارییكانی شیعرە دەمنتوە، نمریی
بۆچوون لــم پشتگیری حیكمت، نــازم
(بۆرژوازییكان :یوایپ لكۆر دەكن،
پچوانی ك ل١٨، عاشقانن) ئدەبی دژی
ھندەی بۆرژوازەكان راستو بۆچوون ئو
ئوجۆرە بۆ كۆمك دەستی دەكرت، پیان
ستیانبم  چونك دەكــن، درژ دەبئ
ــكبـــدەســـت ــ ــك ــ چ ــت ــ ــب ئـــــدەب ن
چوساوەكانوەوھر ل بازنیددارییكی

قتیسبمنت. رووكشدا
(خرامان)ی بوەی سبارەت لكۆر
ساح محمد شوان)ی (شمشای قارەمانی
و پكوتوویی ــۆزی،  ق جوانی، سعید،
ناگۆڕتوە، سامان ب (كامیل) بابرزی
چند رۆژگــــارەدا لــم (ئاخۆ دەپرست:
بیرو خاوەنی بن كك ھمئب ئافرەتی
ل١٩٨ ئو  بــن؟ خــرامــان لــــكــدانــوەی
ئافرتكی ب غالیب سباح خرمانی
نموونییدەزانت، تنیا حزیلبابرزو

ئو كـــردووە، كامیل جوانیی روخــســاری
حزەش،زادەیتینوویتییبۆپكگیشتنی
لكۆر دەبــو ــر، ت ھیچی و جستیی
لبیرم (چـــۆن ــی ــان ــارەم ــگ)ی ق ــشــن (پ
و ــم كــری ســاــح بــچــــتــوە؟)ی مستفا
خامۆشان)ی (شاری قارەمانی (پروین)ی
ئافرەتی دوو وەك بۆتانیی)  كاكمم
ھردووكیان ك ھبژاردبا، نموونیی
گیانیان مزنتردا،  عشقكی لپناوی 

دەكن. بخت
لناو (ئستا دەــــت: غالیب سباح
ییشك ئو وەیگرنگئ ئمدا، كۆمی
تیكوتووە) ژنھنانوە بدەست پیاو ك
وەندییپ گۆڕینی گرنگ، كشی ل١٩٨،
كشی چارەسركردنی كۆمیتییكانو
ئوە بندە، گۆڕانكارییوە بو ژنھنانیش
ئو بــدەســت پیاو لــ ژنیش كــ زیــاتــر
ھرچندە لكۆر دەنانت، كشیوە
ل چیرۆكنووسانی كتبكی بدرژایی
داوای راگــرتــووەو  لپرسینوەدا ــردەم ب
ھیچ خۆی كچی لدەكات، چارەسرییان
گرنگی ب كشیی ئو  بۆ چارەسركی

نكردووە. پشنیار دەزانت،
شرمی ئو لكۆر، لكدانوی بپی
رووی عارفدا، حسن شیرین)ی ل (چــای
ھۆ دوو بۆ گرتووە، (ئافتاو)ی (محمود)و

دەگڕتوە:
١-پروەردەیماوە.

دابونریتی كۆمیتی. ل٢١٤ -٢
یك لقمداوە، ھر ھۆ ب دوو ئمی
نو مایش، چونك پــروەردەی ھۆكارن،
زادەیدابونریتیكۆمیتییوخزانسر
بھر چینكبت،رەوشتیئوچین پەو
دەت: (خۆشویستی خاون دەكات، یان
ئازایی ب پویستی بكو پناوت، شرمی
دەكات، داوای لكۆر ئوەی ل٢١٤)، یھ
چیرۆكنووس بدەرەو دەستی ل كشت

كۆمیتیسپاندوویتی. واقیعی
مــــژوو ی ئــایــدیــالــیــســتــانـــــ ـــوان ئ
فیكر، گشكردنی وای الیان لكدەدەنوە،
مژووی بزوتنوەی پرەسندنی  ھۆكاری
ئــوە وابـــوو، پی   ھیگ ،تییمرۆڤای
وەندییپ ــ ك فــیــكــرە، گــشــكــردنــی
دیاری دیــرۆك رەوتــی و كۆمیتییكان
بۆدەچوو، وای سیمۆنیش سان ــات، دەك
پوەندیی كۆمیتییكانالیگریكیكۆن،
ئایینییكانیان بیروباوەڕە رەنگدانوەی
(ھموو دەت: بلیخانۆف وەلــ ــووە، ب
وەنییپ زادەی توانینكان، بیروڕاو
ــی ــوان ــن)(١٢)، ئ ــان ــك ــی ــی ــت ــی ــۆم ك
دەڕوانن، مژوو رەوتی ل تریالیستانم
ئــدەبــیــش، و ئایین دەزانــــن بــیــروڕا،
ــوەنــدیــیــپــ ــی لـــســـر ــت ــری ــگ ــاری ك
میشھ وەل جدەھن، كۆمیتییكان
مرھب برھمھنانی شــــوازی ــوە  ئ
گۆڕانكارییرەكیلیسرۆك،كانمادیی
واقیعی یوایپ دەدات،  كۆمیتییكان 
،كخ بیروڕای رەنگدانوەی كۆمیتی،
خــۆشــیــیــنــ بـــۆیـــ وا دەزانــــــــــت،
ھندك ھتوانی ب كۆمیتییكان،
چــارەســر ،ئایدیالیستان بــۆچــوونــی

دەكرن.
دەزانم، وا (ئمن دەنووست:  لكۆر
ژیانی برەبیانی  ك لــودەمــوە، ھــر 
بۆ تایبتی پیاوكی دادەنــرێ، مرۆڤایتی
ژنكیتایبتیبووەل٢٧١)،ئمبۆچوونشی
زۆر خكانكی دوورە، ئاخر راستییوە ل
بووە، كچیان ك دڕندایتیدا، قۆناغی ل
ل پیاو ژمارەی چونك بۆی ،كوشتوویان
پیاو، ب كۆمك ژن زیاتر بــووە، ھر
ل دڕندایتی قۆناغی ك ھبووە، ژنكیان
لوەدا مرۆڤایتی بووەتوەو نزیك كۆتایی
لو بربرییوە، قۆناغی تبن پ بووە،
دووقـــۆـــی ــی ــزان ــ ســـروەخـــتـــدا، خ
باسی غالبیب رنجس جی پیدابووە(١٣)،
و دەكات برەبیانی مرۆڤایتی سردەمی
دەزانم!) (وا دەریزانستی،پشتیببریژل

بستووە.
ھونی ،وایــــ ــاح غــالــیــب ــب ــ س ل
بوبوونوەی بۆ داونپیسی پیدابوونی
و سنگ و سمت دەرپڕاندنی فرۆیدو بیروڕای
روانگی ل ل٤٧٧، دەگــڕــتــوە! ممك 
برھمھنان ئامرەكانی   ك ئنگلسوە
گرتكر و ئیشی موكی ھمووان ب بوون
سكس نابت، ناچار ژن ئیدی چوو، لبین
مسیست زادەی لشفرۆشی بفرۆشت(١٤)،
لناوچوونیموكایتی ب ،یكئابووریی
كردنیش، ژنــوە  ب بازرگانیی تایبتی،

نامنت.
عومر (جیھان دەنــووســــت: لكۆر
ئم  ل٣٠٣  فرۆیدە) نموونیی قوتابییكی

ھگواستووە، ــوەوە ل سرەئنجامی
رووھماراو شوازكی ب عومر جیھان
بۆ نیی گب ئمش دەكات، سكس باسی
فرۆید شاگردی ناوبراو چیرۆكنووسی ئوەی
ھموو ـــدوای ل ،یوایپ فــرۆیــد بــــت، 
جنسی ھاندەركی ھونرییوە، داھنانكی
ئــوە بــۆدەچــــت، ھــیــ، تــنــانــت وای
تینوویتی بۆسكس بووە دافنشیی ھانداوە،
واتك بكشت، مسیح) (پاكیزەو ونی
قوتابی نیی مرج كرد، سكسی باسی ئوی
ك فــرۆیــدە قوتابیی ــوەی ئ بت، فرۆید 
ھونرە، ســرچــاوەی سكس پیوابت،
فرۆید شاگردی فــرۆم،  و  ھۆرنی ئدلر،
لــبــر رۆشنایی بـــوون، كــ ســردەمــــك
تاقیكردنوەو سرقای  ــدا  وی تزەكانی
جیھان نك بوون، دەروونی لكۆینوەی
ــواری ب لــ كتبكی دەشــــت ر، كــعــومــ

نخوندبتوە. دەروونناسیدا
بدرژایی كتبكی: سباح غالیب بریا
ئو (١٩٢٥-١٩٧٠ (ئافرەتلچیرۆكیكوردیدا
(لوی شیكردنوەی بۆ ك گرتبا، رچكیی
یكوتم) و كریم میرزا ئمین ئاگرین)ی
ئاخر بابان ھبژاردووە، جمال جوت)ی
دوو ــو ئ لھاتوو، رەخنگركی وەك

چیرۆكیھسنگاندووە.
١٩٨٠-٢٠٠٥

سرچاوەكان:
چیرۆكی  ل ئافرەت غالیب، سباح  -١
ئاماژە ئیدیتنیا ١٩٢٥-١٩٧٠، ل٢٣، كوردیدا

دەكم. بكت ئم الپڕەكانی ب
چند پداچوونوەو غالیب، سباح -٢
سرنجكلكتبیلكۆینوەوبیبلۆگرافیای

٥٨، ل١٤. ژمارە، بیان، كوردی، چیرۆكی
.٦٣ ژمارە ٣-رۆشنبیرینوێ،

مارف برزنجی، لكۆینوەو عومر -٤
ل٥٦. كوردی، بیبلۆگرافیایچیرۆكی

ــازم دەربـــــارەی ن ــز گــــردی، ٥- عــزی
.٩ ژمارە نووسریكورد، حیكمت،

األدبــي النقد ــالل،  ھ غنیم محمد  د.  -٦
الحدیث،ص٥٧٣.

.٥٨ ژمارە ٧-بیان،
موجز عرض یاخوت، و بودوستنیگ -٨

الدیالكتیكی،ص٨٩. للمادی
موجز عرض سبیركین، و بودوستنیگ -٩

التأریخیة،ص١٢٩. للمادیة
المستقبل، ص٧٧. مجتمع بیبل، ١٠- أوكست
اللینیني، ص١٤. الماركسی الجمال ١١- أسسعلم
المادي والتصور الفن بلیخانوف، -١٢

للتأریخ،ص٦٢.
الخاصة والملكیة العائة ١٣-انجلس،أصل

والدولة،ص١٣و٦٥.
١٤- سرچاوەیپشوو، ل٩٦.

المرأە، ص٤٠. تحرر كولونتای، ١٥- الكساندرا

چیرۆكدا ل ژن
حسن دووەم                                                                                            حمسعید بشی

چۆن پــیــمــانــگــیــو؟ •كــــشــی تــۆ چیی لــم
سربازگی؟ ئم دەڕوانیت

ئاستكدای؟ چ ندكار لمامۆستاو خو •نوانی
كارگی: بشی خوندكاری -ش.ع

شار دەرەوەی خوندكاركی وەك من
ناوخۆیی ل بتایبتی زۆرە كشم
ئــامــــری ـــا، ـــارەب ــی ئــــاو، ك ــوون ــب ن
(١) كچ خوندكاری ٣٠٠ ك وشككردنوە
ئامریوشككردنوەمانھی،سالجمان
ــــوەش ئ ــــر نــیــیــ، ســــــــرەڕای ھ
رەقی ب ناوخۆییزۆر سرپرشتیارەكانی
و وەخت ل دەكن كچاندا لگڵ مم
كچان ئاگاداركردنوەی بب ناوەختدا
خۆی پیاوە ك ناوخۆییكمان برپرسی
كشیمان ئم جار چند ژووردا، ب دەكا

جگری راگرە. ك شوان)، (م. الی بردۆت
نبوونی ،یمانگپ نــاو بۆ دموە
مــادەكــدا ــواری ب ل پسپۆر مامۆستای
پاراو زمانی دەتوە وان ك مامۆستا
بۆ ،نیی گوگرتنیان فلسفی ،نیی
نموونرۆژكبمامۆستایكیمادەكمان
یكبگرین، گوێبۆ با مامۆستا تكای وت:

بۆتان!!. بژنفم من تا چین ئوە گوتی:
پرستیاری: بشی خوندكاری -ش.ع

راپڕینم، دوای نوەی ھرچندە من

ییمانگپ لــم ــم دەك ھست وا بــم
دەمانبات بعس سیستمی  ئستاش
مامۆستا لگڵ گفتوگۆ ناتوانین بڕوە،

بكین.
چاوانییوە بناو  بــــزاری زۆر  -خوندكارك

دواندم: پشوەو چووم دەبینرا،
بۆچی؟ ـــوەم ئ * مــن زۆر دــگــرانــی

پیمانگ بشوەیكی مامۆستایكی ناو
ناشیرینھرش دەكات سرمن وھاوڕكانم
ئوە حیوانن،  (ئوەی جنوی  ب ك
زمانی مامۆستای؟!! ئایا ئوە سگن)!!!
زانكۆییدیوەخۆی ژیانی ئوە تاوانینیی
بریندار وا ھستی خكی ،نیی ھستی
داركی لژر ئوەی لبر تنیا دەكات،

نزیك ك دانیشتووین باخچكدا ناو
شونیحسانوەیئوبووە

كشتوكاڵ: بشی خوندكاری -س.ك
منوە نبوونی گرفت بالی سیرترین
عریفم چونك پیمانگدا، ل یفریفم
وامــان یفلسف تنیا یفلسف

بنین. نزانیندا ب دان لدەكات
بوو: بزار زۆر ھر -خوندكارك

ص خوندكاری شیكار -د.
نبوونی بــ نیم  ــران  ــگ د ھیچ  مــن 
ــو نــاشــیــریــنــی قــســكــردنــی ــف مــعــری
و كن نازانن خۆیان چونك مامۆستاكان،

دەن. چی و دەكن چی
كارەبا: بشی خوندكاری -ك.ك

دەخونم، یمانگپ ل نازانم وا من
دەكم، بدی تیا سیری شتی زۆر چونك
،ناگونجیمانگوای پشوھڵكگلك
بنكی بۆت جار س ھفتی ك دەبینیت
ی وانھۆ ك، لخ ت لدەبمرور، پ
تیا (مـــرور)ی تاقیكردنوەی وتــنــوەدا

دەدەرت. ئنجام
كارەبا: بشی خوندكاری ع -س.

مامۆستایك ھیچ پیمانگیدا لم
ناتوانین یان لبگیرت رەخنی نایوت
سیاسی یان كۆمیتی پرسیاركی ھیچ
كتب ناو بۆ قسی دەن گوێ لبكین،
ب زۆر خۆیان مامۆستاكان یان ناگرین
بچووك ب زۆر ئمش و دەزانــن گــورە

دەزانن.
كارەبا: بشی خوندكاری د -ج.

ك،یمامۆستاكانھییزۆرملمنگل
دەگیرت زۆریانپناخۆش كۆڕو سیمینار
ب ــن، دەك وەسفی ناقانونی ب شتكی
ناوەندی نــاوەنــدە ئــم حوكمی ئــوەی
یان ئدەبی (تعلیمی) نك بواری ركردنف
خوندكار شكاندنوەی تــر، گرفتكی
ناشیرینترین ك وانوتنوەدا لكاتی
ئوەی ناھت ك ،مامۆستای پرۆگرامی

ببن. دەری خۆیان مانداید ل

دەروونی مبندیئازاری پیمانگیتكنیكیكالر..
عزەدین كوردستان
ھموو  پكھاتووەو، بش پنج ل كراوەتوەو، كوردستانوە ھرمی حكومتی لالین ١٩٩٥-١٩٩٦ سای ل ییمانگپ ئم
شارن، دەرەوەی خكی نبت كمیان ژمارەیكی چند شاری كالرن، ناو خكی ییمانگپ ناو ئم كارمندەكانی مامۆستاو
ییمانگپ ئم دروستكردووە، خوندكاران زۆریبۆ زمان، ك كشیكی گرفتكان كلكی زۆریدروستكردووە، ئمشگرفتكی
لگڵ خوندكاران گرفتی یان ناوخۆیی بت و خوندكاران گرفتی چ دەنانت، گرفتدا ل زۆری دادەنرت یمانگپ یكمین ب
ك دەكن ناسپ بوە یمانگپ خوندكاراندا زۆربــی لدەمی   سمانر و ئاسمان خوندكار مامۆستاو نوانی مامۆستاداو
،كۆن لكۆنوان سیستمكی وەكدەزانین ئو ،یمانگپ لناو یھ (لكۆینوەی) حوكمی ئو ب (سربازگیكبت بۆخۆی)

خوندكارككرد: لدەمیچند كشانشروومان ئم بۆ


