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باری ر ری و سه تی، هونه یه مهۆتای سیاسی، ک ؛ په رهۆراوجۆر و جۆتا ز ، پهدا تی مه و    له
ک  تایه په.  یه)زمانیڕ(تای  تر، په تاکانی مامانی په  به  وه تهب  ده  دوباره ک، که تایه ش په مانه ئه
  . نب  دهی که ی ڤیروسه وه ره وکهگر یا ب وار هه ندهخو شنبیرانی نهڕۆ  که

  نم، کهبچوی  شیانهۆخ و نه توانم به دهم، ی بدو وهلنیازم  بهدا  ره ل ک، که تایه    په
ش،  ی مه تاکه په. کان رمانه شی دهۆ زیادفر بنه ن و دهکر  زیادده وه کانه  البواتوره کانیان له ڤیروسه

  ژانهۆڕراندا،  ی نوسهربۆوب ربۆی زکب ک کان له ژنامهڕۆڤار و ۆکان و گ هڕ په ما رهۆوج ر به هه
  .ن ده دهی پ نه شه ته
  سا  که،کت که بابهڕۆو ئه. م که ستپیده  ده وه مهۆ خ ، له وه کاته ورنهسس چاوم ل ی که وه  ئهۆ   ب
شم، ۆخ د وه م به ، به وه زمهۆد دهدا تزمانی ڕی  ه یان هه ، ده وه همنخو  و ده ر نوسیومه وبه مه له
،  وه انییهو زمانهڕنی   الیه ریککردنم به خهۆ و خ رانی دیکه تی نوسه ی بابه وه ندنه خو  به که
   زیاتر له .م که وایان دهڕینمدا رب  ده  لهک ڤیروس یان بگرم و وه وه  بوونه  دوباره  لهڕێتوانم  ده
،  وه ته شیمان بوومه  و دواجار په  بردووه رهۆمج تی له  نوسینی بابهۆستم ب ندینجار ده  چه کهسا
   جارجاره وه و باره ن له سه عید حه سه مه هز حر ک به سانی وه م که که یه: ۆر دوو ه به ش له وه ئه

  دا واز له یارم دهم، ب دووه .  وه نانهه  دهان ئاگای نوسی و به  ده رانه و نوسه ر ئه سه  لهانوتاری
ر  گه ، ئه و و گشتگیربووهرب  به نده ه تاکه که پهڕۆو م ئه به. نم بھ و نوسینانه ی ئه وه نه ندهخو
 ڵ گه  و له ژانهڕۆ. رانزمانیش وی رکا و ما  ده هپ وا نوسینی کوردی توشی شه ، ئهێرگی نهری پ به
  ک کهیاد، کات وه تهندیم د ناخی دواناوهۆندنی قژانی خوۆکدا، رت ر بابه ی  هه وه ندنهخو
راستی  هب.  وه ننهبی بخو ده کی ئهت کرد بابه کانم ده لهۆ هاوپ ستای زمانی کوردی داوای لهۆمام
کانی  مریکییه  ئه اکردندا لهڕی شبرک پ وا کورد له ، ئه رابوونایه خ ندهاکردندا هڕ  ر له گه
 پشوی پاش  مان، نهڕرسو باری سه  سیارکردن و نهر باری پ کدا نهی وتار وه ندنه خو له!  وه برده ده
، ۆوخ استهڕ و ناۆوخ استهڕی  هو انهی گ وهرخستنی ش  ده ، نهڵستانی دوای خا  وه رگول و نهو
یرتر  مووی سه  هه  له ته به هه. رچاو به هاته یانت دهق شتی فه، چ وه که ته ناو بابه بری چوونه له
ک ت ند ئایه ، چه بکردایهی ئایین داوای لی ستای وانهۆ مام ک کهندکار، کاتمان خو  هه بوو، که وه ئه
کی وت مزگه   له کرد، که ستده ، وات هه وه تهنبخو) ان، قورئانڕقورعان، قورحان، قو(کی ت  سوره له
  !  دانیشتووی دینه  و مه که مه

انی رگ  نوسین و وه  له کهڕۆو کانم، ئه لهۆی هاوپ یه وه ندنه خو وهو ش ئه،  وه داخه    به
ستکورتی  ک و دهۆر زی ناوهرباری الوا  و سه وه تهب  ده زارباره  هه ژانهڕۆدا  کهۆور کانی ئه شنبیرهڕۆ
رکی   ده سانیک، که رکی که بوونی ئه سته رجه دایه به رهل. ن که ش کاولدهزمانڕی  نوسیندا، ما له

  . وه تهگر شمان دهۆ خێگیر ری پینه ر به ن، گه که تایه ده م په یی ئه هدن کوشه
ساتر،  هڕنگی ئازادیش  کا و ده  دهستر وخساری ژیان گهڕ و  ی بوونی ئازادییه نگی نیشانه ده    فره

بیش  ده ر و ئه م هونه م بیرمان الواز و هه ههت،  ب تایه م په گری ئه  هه ک، که نگییه ده م فره به
  .کا ک دهڕۆ ناوهب

ک  یه  خراپ لهۆی بوار ب وه  ئهۆ، بشک ر دهۆ و ئاوی ز ی کابرایه که ویره  هه ته م بابه    ئه
  . گرم رده ر وهۆراو جۆ نوسینی ج  له نیا برگه س ناهینم و ته ، ناوی کهب نهیشتن دروست  گهت



مان کاتدا، ناتوانن دوو  هه ن و له که کگرتوو ده  زمانی یه  باس له کهۆور  ئه ی که وانه م نین، ئه    که
ک  ن و نه ده  ده وره ردی گه الماری به  په ی، که وانه م نین ئه که.  بنوسن وه زمانییهڕووی ڕ   له ستهڕ
   نوسین به ن باس لهد. ن خه ش دهۆخ  نه تایه و په یاندا بهۆ خڵ گه ک له یه وه کو نه یان، بهۆنیا خ ته
ن ن و جیاوازی له که نوسی التینی دهڕ د. ن دا ناکه تیکی کوردی و تورکیۆنۆوان فۆڤار بۆن گ 

  نوسن و له  ده که  چوارپارچهۆب وتار.  ناناسنماکانینگ و ه ن و ده که رده ک ده یه ی ناوچه زاراوه
  وساوه نوسن و چه کانی جیھان ده وساوه  چهۆن ب، د وه ونه ک دورناکهیان بست که دوانی گونده

   له ، که رپرسیاره  به تایه م په  لهن، ک ناگهیان تۆوک ێ گر ئاخاوتنی پ یان لهۆکانی خ هاوزمانه
،   و چوار توشی بووه یار بیست مونیستی عهۆ تا ک  بیگره وه  و چواره یار بیست ناسیونالیستی عه

 لیستی  رانیان له ی لیستی نوسه وه ژکردنهپیناو در  له ، کهکان ژنامهڕۆڤار و ۆ و گڕ په ما  له جگهب
مان،  ته وان به  ئه ، چونکه شنبیرانی ئیسالمی نییهڕۆ  ییمان له سمان مافی گله رانیان؟  که نهخو
وان  ی ئه ه شخه  و زمانی خاراو و بیری پاراو، مهن مان بکه)دیس قورئان و حه(ی  وه ندنهری خوف

 . نییه
  

  ، که وه مه کان بکه وانییه  زمانه هۆک گر ک لهند م، هه ده دهو ، هه وه ی خواره م نمونانه    له
 گورزی  یانتوانیوه ران نه چکات داگیرکه و هی ری داگیرکردووه گه ژنامهڕۆب و  ده ر و ئه راپای هونه سه
لی  گه ستهڕناون، ردا هژ م به ه ی که شانه و به ئه. ن  زمانی کوردی بده  له  کوشنده ندهه
  .بن  نهڵ که و پ ڵ کهکو ت م، تاوهن کاندا داده گهم ب رده به  له ها ژماره روه ، ههرگیراون  وه نمونه به
  

  :ین بکهستپ  ده وه مانهڕۆ  با له   
"  ر تهۆد و وایه " و ئاوینورووژ ده) رچنا سوره(پی ۆ و پ بای سازگاری هاوین لق شنه  -1

ر  به پووله له په.  نبار کاننیدا ده داره وزه  قه رده به ر تاشه سه داو ئاوازی شیرین به لدهۆپ شه
  . ...ێو که  دهێرگو وو بهاو نگی خه  گیزی هه ک گیزهنر شو هه و له یانهۆتاوا هاتووچ رهۆخ

  نگه و هه گیزی ئه  و باسی گیزهوانڕ یان ده ل کات، که  ده  چنارانه و سوره دا باس له رهر ل که قسه
ی بای سازگار شنه : ێدررگ بوو ئاوا وه  ده ؛ واتهچن ن و دهچوارالیدا د  به کات، که  ده وانهوا خه

ی  زهدا و ئاوا لدهۆپ  شه) Wild- Water(  و ئاوینوروژ کان ده چناره پی سورهۆ پهاوین لک و
 و  یانهۆتاودا هاتووچ رهۆر خ به پووالن له په. نبار کانیدا ده وییهوزا قه  رده به ر تاشه سه شیرین به

    .ێرگو به تهوو دوا نگی خه گیزی هه وه گیزه کهگشت الی له
ناکردنی  و  لهێم ناکر ، به!کا ن ده  شهێو  لهو  ، ئهبا ب) ێکو(کنر شو هه  له بێکر ده
  دا باس له ره ل وه هڕ هنین، گکار ب مای نادیار بهکدا، ئامراز و ناو و هس و شت ک یا کهنشو
   . ژی یی ده یا ل  دانیشتووهی ل خته  وه و ساته  ئه کات، که ک دهنشو
 *Wild- Water     وبارڕناویکه   
  
2-.... ،

... 
...   

 و  یوهۆڕی گ م واتاکه خی فرمان و ههۆم د ، هه که کی گرنگی فرمانهش ، قرتاندنی بهدا ستهڕ م س له
  :ن ئاوا بنووسرب هد
موو  ، ئاواتی ههخت شوهنی پد، مر.... وه تهچ بیر ده ت، لهب تبارکردنیش بوونی هه مهۆدا ت و کاته له
 ری ژیان له گه  و ئه یه وی زیاده ر زه سه له ( وه ته ماوه  ژیانیاندا نه ک له شناییهڕۆ  ، که یه سانه و که ئه



ناوت  ک و ههژاۆ گ ت بهب ت دهۆب) .... ئاسمان  له  نمونهۆوو، بڕ خاته وی ده رزه ی سه وه ره ده
  ....  وه داته رئه  یا بهوه داته رده به
  
کان کار  کگرتووه یه وه ته  هاوکاری نه  به  که هیمانیان داو ندام په تانی ئه هو دهی  وه ر ئه به له -3

ی  نه ڤ گشتالیهۆکانی مر ی مافه نه کی گشت الیهریکردند زگرتن و چاوهڕشخستنی  پۆن ب بکه
  ...کان؛  یه یی چینه  بن یه ڤ و ئازادیۆکانی مر مافه
   :ێبوو ئاوا بنوسر  و ده یه ه هه  پ وه نوسهڕووی ڕ م له ، هه وه شتنهڕووی داڕ م له  هه گرافه هڕ م په ئه
 ۆکان کار ب کگرتووه یه وه ته  هاوکاری نه  به ، که یانداوهیمان ندام په تانی ئه هو ی ده وه ر ئه به له
کان  ییه  بنچینه ڤ و ئازادییهۆکانی مر ی مافه نه الیه مه کی ههریکردننان و چاودزلڕشخستنی پ

  ن؛ بکه
  
4-...  

  
بی،  ده کی ئهڤارۆ گ رزانه کی یا وه یه امهزنر ی یا وه رزانه کی وهڤارۆگ: ... ت ا بنوسربوو ئاو    ده
ک کات.  جیھان تهوانڕ  ده وه شیالیستییهۆری و س ی کارگه وانگهڕ  له ، که تییه یه مهۆنگی و ک ره فه
  ی،  که رچوونی دیاری ده ی ده  ماوه که
بری  ت لهب نیت، دهت بیناسو ته  ده ک کهم کات ، به رزییه کی وهڤارۆ گ ژنهڕۆوی ک بێکر ده
  .تبر کار ده  به رزانه رز، وه وه
  
5-

  
 دوو پیتی ب ن دهۆ، چ پرسیوه ی نهۆ خ ن لهۆی چ که ره ن، نازنم نوسه  بکه گرافه هڕ م په یری ئه سه

بوو   ده کان، که کدراوهل تکردنی وشه  له  له جگه ب مه ئه)!  ، یی ) ب مایان ههک ه جیاواز یه
کی  یه کردنی نامهسپ  دهۆ ناچاری ب م عاشقی دونیا به که ر یه گه ئه: ت  ئاوا بنوسر که گرافه هڕ په

دبا، بژار نه ی هه))وس((دا  ک وشه وان دونیایهن یان بکا، له دا بهروونی ت کانی ده ازهڕ  دژوار، که
  !بووین ده با نه  ته وه که پ وه تاکانمانه ره  سه ر له هه
  

6-  ......   
 ..........   
  وه ته وی کردوهکاندا ب نگه  سایتی ده  له17/4/2005  کدا، که نوسین له: .... ت بوو  ئاوا بنوسر ده

 یا  یه ه ی هه که یا نامه. مربب ی ده که ر نامه سه م لهۆچوونی خۆت بو مه  دهدا رهمن ل..... 
   ؟ یانه ، کامه  یا نامه یا نوسینه. ی که نوسینه
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ت  نانه  و تهڵناو لیبرا ری به  نوسهێند هه....... ھات یرم پ یر بوو ، سه م سهیر بوو، پ  سه وه المه به
ژاران و  نای هه  پشتوپه نداندنی و دانانی به سه دان و په  پیاهه وتنه رگی وی که پیش، پاش مه چه

نای هاژاران و   پشتوپه سندانی کردیانه دان و په هه  پیا وتنه که: یا . ی ئاشتی  فریشته چواندنی به
  .سفیانکرد ی ئاشتی وه  فریشته به
  
ی  وانه  یا ئه وه انهڕ رگدا گه مه ره سه  ی له وانه ئه: ت نوسر   ئاوا ده -8
  . وه انهڕ  مردن گه له
  
9- 

  
 و ریکی چاوشارک شتا خهدا، ه نه مه و ته نی کورد لهی منا ربهۆک یا زرۆ ز  که

  ....ن نوره ته به ئاشه
  

10-   
  .ین ری کورد بکه نه خو ش به شکهک پدا شت بهم کت تمان لهین توانیب و هیوایه  به یهۆ     ب
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 –لی کورد  سایدی گهۆنفال و جین  ئه ، دژ به جهب ه ندی هه ی ناوهڕ  له ی، که وانه موو ئه  هه له

ر ۆ ز ، داواکارین، که نرات دانوسیوه ی فرانس ڤان ئه شه ک د له ک شایه یان وهۆ ناوی خ وه ه-چاک
  : ن   بکه وه نده  ناوه ندی به یوه ، په وه ی خواره نهۆف له  ته م ژماره ی ئه گهڕ  له له په به
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)  ، یێ(کانی  بری پیته  له است وشهڕ کانی ناوه  لکاوه نانی پیتهکاره  به ه هه بهدا  م نمونه له
 ۆ ب وه تهڕ گه ش ده مه ئه.   ویداوهڕ، نیان دیاریکراوهدا شو که  کوردیه  پیتچنه  له  ، که تایی وشهۆک
مای نیا ه تهین و )بی یا فارسی ره عه( ی که نتانهۆو ف کاربردنی ئه بوونی پیتچنی ستاندارد و به نه

 ـة ، -  بری ـه  ظ ، له–بری ڤ   غ ، له–بری گ   ث ، له-بری پ رجار لهۆ و ز وو دانراوهڕکوردیان له 
  نهو و  له هنان وازه نیا به ری ته سه ش چاره مه ئه. تو که رده  ذ  ده–بری ژ   ص ، له-_بری چ له
  pdf و  یه زیان ههۆکانی ویند مه انی سیسته پشتیو  که،دۆکانی یونیک نتهۆ ف   به و  نوسین نتانهۆف

م  ه ئکات: نت بنوسین ۆد فۆ یونیک  به وه ره ی سه یه ستهڕو  ر ئه وانن گهب.  وه تهب  دهۆڵ ک مان له
ردوو  هه  بهدیای کوردیش و م وه درایه نهی لۆوت کی ئهڕ، ئاو  دیارده ش بوو به مانگرتنه

   .... وه یه که شه به
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ناو  رم له وباسی گه  کوردستان، قسهۆم بر کی ههۆر  دانانی سه ت به باره ی دوایدا، سه  ماوانهم له

  ...دا، ریھه  سه وه کی سیاسییه یه فقه نجامی سه  ئه ش له مه ئه.  ئاراوه تهۆبزاڤی سیاسی کوردیدا هات
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بژاردندا،   هه وتن له رکه ی سه نهۆب وه، به ه)ڤی کوردۆری مافی مرکخراوی چاودڕ(ن  الیه له
ی  وه کخستنه ی یه نهۆب ها به روه هه. ین که می کوردستان دهر تی هه  حکومه زبایی لهۆپیر
ی کورد  مه، ئ وداوهڕو دوو  ئه. ین که دهان لتزباییۆمدا، پیرر ک هه یه وایی کوردستان له هرمان فه
  . وه کاته  ده نزیکترۆخ ربه کی ئازاد و سه کوردستان له
  

15-     
  .ن که وه دروستده  بزوتنه دا گه مهۆو ک ن ن، که له تانه هم حا    خودی ئه

   له یڤه م په ر ئه گه ئه. ڕێ په دهمانیدا تی سل رانی ناوچه ی نوسه ربهۆر ز سه یان به م دیارده    ئه
  م له ، بهێرگیر  ئاسایی وهێکر وا ده  ئه، رچ ده رگه ف تهچوب  ژیانیدا نه  له ، که وه کهس کهزاری 

.  کات، ئاسایی نییه  ده یه ه م هه یدا توشی ئهۆدوای خ تر به سی یان که  ده ، که وه کهر زمانی نوسه
. ێگر رده م وه یهسی س  کهۆ ب )ۆک(ن و فرمانیش پاشگری )ۆک(کان  ته هدا، حا  ساده م رسته له
ی  ستهڕ   له ، که  فرمانه وه کو ئه ، به وه ستهڕتایی ۆ ک تهو نیش ناکهوودانی فرماڕنی ها شو روه هه

  ! شی گوزاره  و به ستهڕتایی ۆ ک تهو که ئاساییدا ده
  

16-   
         
         
         

  
  !م که ه  زیته شه هڕ قژ شه  چاوگه هژا  کهۆ   ه
  .  یاده م له که نهۆنی کستاش چاوشارک   ئ
  !م که شهۆپڕ  ته ره به  له خهۆانکوچڕ  ارهزگڕ ۆ  ه
  .  یاده  لهسمۆی ئاس  قوتابخانهۆ چوون ب وه که یه ش به سته  ئ
  



  
  

وا  ین، ئه یدا بده که  نوسراوه ی کاک بژار له وه ی بیرکردنه فه لسه  فه رنج له یی سه ساده ر بهۆر ز گه
ژاو و  چ گ  له ، کهنناس دهیمان پۆدا، خ نهقوال و مه ی ئه کان و رابیته قوله  دیاریکردنی مه له

  ...دات، قوالت ده رمه کدا تالوتل و سه یالیه واوه
وا  ین، ئهر نوس بگوزهڕکردنی  نهو ه شتن و دروست پهڕ داژوو  ئاوهزمانی وڕ  ه  هه ر له گه

  کاربردنی له  و بهب ی ساکار و ناسک هه  واژه،نوسی یدهکدا پ زمان  له ، که یه وه نادروستر ئه
ستکورتی  وا یا ده ، ئهنتر بۆ ک که  بیانییه کاربردنی وشه ژووی به م کدا، له ی خه ژانهڕۆژیانی 
وار  نده خو ستم له به ک وتم مه وه. واربوونی ندهخو دات یا نه  زمانی دایکدا نیشانده ر له نوسه
ئاخاوتنی  وه ش  له ن، که وانامانهن ب ر و خاوه  نوسهو کو ئه ، به رگه ف تهچوب  نه ، که ک نییهس که

   دیکه سانی دروستی بنوسن و که ک به یه ستهڕ، ناتوانن ێیان بتراز که گوند و شار و پارته
ر  ها گه وه ، هه ک رابته نه)  رابیته(تا  ره سه)  رابته(ی   وشه واننهب. ن بگهیان تری ل ردیسه دهب
ک م ئایا که. ت نوسر ده) رابطة(وا  رین، ئه کاری به  بهێرنوس بیدا ده ره ه ع  له ، کهیۆک خ وه
   ؟ ر باشتر نییه نهوانی خوشرل کاربردن و سه  به ه هه  به نوسین، له ماندووکردن و سادهۆخ
  

  ژانهڕۆ   که النه و هه واوی ئه  تهێو ر بمه گه  ئه چونکه،.  وه مه م کورتکه که دا ناچارم لیسته رهل   
 نم مه موو ته ت ههب وو، دهڕ مه یان بخه که ستییهوم و در ستنیشان بکه ن دهدر ر ده نهرخواردی خو ده
کاندا  هڕ په ما  له  که وه نمه بخو و نوسینانه ر گشت ئه گه  ئه نده رچه ، ههمداندا  ناوهو پ له
  .بم  دهیشسار خه نجبه هڕ و ب ردهۆ ز تایه و په ری توشبوونم به گه وا ئه ، ئه وه نهکر ودهب

تر  کانی هڕ په ما ، که  نییه و مانایه ، به رگیراون  وه وه کهڕ پهما   لهکان  نمونهی ربهۆ ز یکه وه ئه   
 و  شک ادهرنجم  سه کهڕ پهنیا ما  ته ، که یه وه ی ئه کهۆکو ه من، نا، به رخه مته م که متر له که

  . گرم ده رشیڤدا هه  ئه کات لهند کانی هه وتاره
می   نوسینی وه ونه شن و بکهک ھهرم ل نجه ی خه وه رله  به ستانهڕو  نی ئه ، هیوادارم خاوه دوا وشه

ک وتم،  وه. ن  بکهیانراورد تر به کییان جارۆخ ن و به کانیان بده رنجی نوسینه زی، سهۆد  کینه  لهپ
   و له کردووه میم نه رخه مته م هیچکات که یوون، بهڕ په تردا سه م به النه ههو  منیش ئه

  سانی به رکردنم و نوسینی کهفۆریکی خ وام خه رده  و به داوه منهۆخاراوکردنی نوسینم ک
متر  کانم که ه دا هه م نوسینه م له ده دهو  هه ی تواناوهڕ وپه به. زانم  ده رگه باشترین ف زموونتر به ئه
  م له ده دهو ، هه وه نیاییه د م به ، به دا نییهی ت ه م ههتوانم بشم دلنیانیم و نا ، به وه مه که

کانم  ه  هه بم، که ک دهزڕ ر به  هه و سوپاسگوزاری وه مه که یان نه نوسینی داهاتوودا دوباره
راویشمان ب و بیری پا ده ر و ئه وا هونه  ئهت،ب ر زمانی خاراومان نه گه ئه  چونکه%. ووڕ خاته ده
بزکا و  شتی ههی بن وه  جوینه  له،وتن شکه پ کردن له بوون، قسه ش نه مانه  ئه ت، کهناب
  .تتر ناب والوه مانا بهکی ب بازییه نه چه
کگرتوو،  ر زمانی یه سه لهم،  ده دهو هه داهاتودا  وا له  بوارم بدات، ئه ژانهڕۆر گرفتی ژیانی  گه ئه
یی بنووسم  ناوچه زاراوه و ئاخاوتنی ی التینی، نوسین بهنوسڕ.  


