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ەلسەفەی بەشیری ف  
  تا  یشهمشتومڕ! هه  وێتهکهئه ڕاستو ه بێ بی لێئه کهمهس گهنێ که ، هه ئیتر وایه 

نێ.ی پێناکه دهی نه ختوکه  

 

 

 

چەندین چەرخ مروڤایەتیی بەجۆرەها مشتومرەوە خەریككرد   ،گەمەى فەلسەفە
كەئەگەر بەهەمویان دەریایەكى لیپڕكەى، بەڕادەى ئەو موبایلەى ئەوەندەى چوار  

ئەمڕۆ تەكنەلوجیا   ەیە ئەوپەنجەیە، راژەى مروڤایەتییان نەكردوە. مەبەستم 
فەلسەفە چیە؟ بەکورتی، فەلسەفە   ئەی هەلچنیوە. و وێژە تەنگى بە فەلسەفە



  ` 

2 
 

لەم پێناسەیەش کورتتر:   پەیبردن بەنهێنیی دیاردە نەزانراوەکان.  بیرکردنەوەیە بۆ 
  فەلسەفە زانینی نەزانراوەکانە.

ەوارو  ێنخو رزوئەبینین ئەو هەمو پایەبەئنجا ئەگەر ماوەیەک بگەڕێینە دواوە، 
خۆیانکردۆتە شاگردی بەشیر، وەک شاگردییەکەی   ، ئەفالتون ئاسا ، رۆشنبیرانەی

  دروستکردوە کە ئەفالتون بۆسوکراتو شەپۆلێکی وەهمییان بۆ بەشیر موشیر
ەواریو بڕوانامەی بەرز  انکردوە. دیسان ئەگەر بڵیین خوێنفەیلەسوفبوە، راستی

تە.  بۆفەیلەسوفێتی، ئەمیش هەر راس مەرجێکنیە   

فەیلەسوفە ناودارەكانى جیهان وەك سوكرات، ئەفالتون، ئەرەستو، دیكارت،  
هیگل، نیتشە، شوبنهاوەر، فیورباخ، سارتەر، فوكو، پوپەر، ماركس، راسلو هتد  

هەمویان خاوەن بڕوانامەى بەرزنەبون. هەروەها پەیامبەرەكانیش. ئیسالم بەوەوە  
بوە. زوربەی پەندی پێشینانی  كە پەیامبەرەكەى نەخویندەوار ى ئەكاشاناز

هی نەخوێندەوارەکانیانن. ، ەتەوەکانیشن  

من نازانم كێو چۆن سوكراتو بەشیرى بە یەك چواندوە. ئەشێ ئەوە لەوەوەبێ  
كانى هەردوكیان، خەلكیتر نوسیویانەتەوە وەك ئەفالتونو زەینەفون  كەبیروكە

ن دژى  ر بۆبەشیر. یا بەوەى هەردوكیاریتۆز  بۆسوكراتو نەبەزو ژیرو
(.یابەوەى هەردوكیان دژى رژیمبون. یابەوەى هەردوكیان  چەواشەكاریبون )سەفسەتە

رژیمى دیكتاتورى لەناویبردن. جیاوازیی نیوانیشان ئەوەیە كە ئەفالتونى  
زیرەكترین شاگردى سوكرات، بەخۆیو بەبۆماوەى وەستاكەشیەوە، نەگەیشتە وەالمى  
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ئەوەندەى وت :)خودا دنیاى  ەى دنیا چۆن دروستبوە؟ تەنیا ئەو پرسیار
ستكردوەو دوایی بیریچوتەوە، كە بەم وتەیە ریسەكەى خۆیانى كردوتەوە  درو

شیر كەدوایی دیمە سەرى، ئامانجەكەى خۆى  بەخوری! بەالم فەلسەفەكەى بە
. پێكاوه   

ادى، زانست،  تا ئیستا فەلسەفە گەلێ بوارى گرتوتە خۆ، وەك فەلسەفەى: مادى، نام 
ری، میژو، یاسا، زمان، سیاسەت،  وەردە، دەرونى، بیركارى، شیكازانین، ئاین، پەر 

واتا دواى فەلسەفەو هتد. راى فەیلەسوفەكانیش    ،فیزیك، فەلسەفەى فەلسەفە
بەپێی دیدگایان، جیاوازن   یا ،بەرامبەر ئەم بوارانە بەپێی سنورى جوگرافیان

گریكى،  : ەك: فەلسەفەو فەیلەسوفەكانىولەیەكدیو كۆكنین لەسەر یەك را، 
روژهەالتى، چینى، یابانى، هیندى، ئنگلیزى، فەرەنسى، ئەلمانى، روسى، ئیسالمى،  

و هتد.، کوردیبوزی  

  بەالم گرنگی فەلسەفەكەى بەشیر لەچاو ئەوانیكەدا، لەم دو خالەدا چڕئەبیتەوە: 

لەهەمو ئەو فەلسەفانەیتر جیاوازە.-1 . 

ن.هەموانیش لەسەرى كۆك  2- . 

نەوەى ئەو دو خاڵە.ى فەلسەفەكە، یا لیكدائیستا دیمە سەر گەوهەر  

فەلسەفەى پێكەنینە.   ی،فەلسەفەى بەشیر   
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ا. پیكەنین زەردەخەنە  نین الیەنیكى گرنگە لەژیانى مروڤ بەلێ پیكەنین. پیكە
ى ئەباتە ناو داڵن، رەوینەرى پەژارەیە، بۆنەخۆشى  یئەخاتە سەر لێوان، خۆش

کا، زئه هێکان بهکا، ماسولکهش چاالکئه کانی لهندامه، ئهری دڵه پارێزه چارەیە، 
ڕاوکێو گرژی ناهێڵێ،  پارێزێ، دڵهئه وه وتنهو بیرکه وهئامێری بیرکردنه  خشه،بهوزه

  هۆکاری داهێنانە، خەمڕەوێنە،   ،خشێبهشبینی ئه گهشآنەکانی بەرگری زیادئەکا، 
بەشیر   یتر. ێ سودل گه وەمکەرەوەی پاڵەپەستۆی خوێنە ک ئازارشکێنە، پەتاپەڕێنە،

موشیر فەیلەسوفو پزیشکی ئەم الیەنە گرنگەی ژیانبو کە تائێستاو تا هەتاش راژەی  
 نەتەوەکەی پێئەکا. 

دو خەسڵەتی كەسێتى كە لەبنچینەدا دژ بەیەكن )ساویلكەیەتیو بلیمەتى(  
ر لەبارى ئاساییدا كەسێكى  لەپێكهاتەى بەشیر موشیردا هاوتەریبو گونجاوبون. بەشی 

: فەیلەسوف، جەوامیر، ئازا، سیاسەتكار،  كەبو. لەكاتى خەوو خەیااڵاویلەو سساد
ستى. گەلێجار كەسایەتییە  هۆنیار، سەرۆكبو. ئەو خەوو خەیاڵى الئەبو بەرا

  ێ مانگ یا چەن ێ رۆژ ەیااڵ ئەكەوتە كار، تاچەنبلیمەتییەكەى كە لەكاتى خەوو خ 
! خۆى  یا ئەستەموڵ ئەنكەرەچوم بۆ ۆڕ. ئەو كە ئەیوت لەتارانەوە بەپاپبەرینەئەدا

یا بەخەیاڵ ئەو گەشتەى   ،وایئەزانى ئەوە راستبوە. بەدرۆینەبو. ئەشێ لەخەویا
  ،كردبێ. جا ئەگەر كەسیكى نەشارەزا لەپێكهاتەى بەشیر، بیوتایە ئەمە راستنیە

ەدا دەریا نیە، ئەو ئەم قسەیەى زور  ئەنكەر ئەستەموڵو چونكە لەنیوان تارانو 
كەسە  ەیوت تۆ ئەجیبی )عجیبی(  من خۆم چوم!. خۆ ئەگەر ئەو بەالوە سەیربو! ئ

بوایە، بەشیر وەك كەسیكى نەزان سەیرى ئەكردو  پێداگرلەسەر رەخنەكەى خۆى 
تۆخەزنەى زانستنیت، تۆ خەزنەى ئەوەیت! هەى دیماغ: من باسى ئیستا   :پێیئەوت
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(و  ەلئەدا سەرى هکەی دوەمی ەربەر ئەكەم! )ئالێرەدا كەسیتییەسەفناكەم، باسى 
 ئەیوت: بۆچى من نازانم ئیستا ئەو دەریایە نیە!؟  

  ا وینەو چومە موزەخانەیەك، لەگۆشەیەك ٠٥٢٠ ساڵی ك لەلەندەنێمن)ژیر( جار
ك، وشكانى  ێجار ڵهەزار سا  25ئەدا كە هەمو ی كارییەكى بزواو هەبو، پیشانڵهی

وسێن  ەنئ هەموى لەیەكئەداتەوە، واتا هەمو كیشوەرەكان یەكئەگرنەوەوزەوى،  
، جاریكیكەش و ئەنوسێن بەیەکەوەهەمو دەریاكانیش یەكئەگرنەوە   بەیەکدیەوەو

ن گرتمیو لەبەرخۆمەوە پێكەنی .  ار سالیكەدا، لەیەكتر جیائەبنەوەهەز 25لەماوەى 
. كەئیستا وشكیكردوە!یەكەى بەشیرنیە ڵ ێ ئەمەش وەك دەریا خەیاڵ وتم: كێ ئە  

 دو پەیڕەوکاری فەلسەفەی بەشیری 

 

٣٠/٧/٢٠٠٥ بەزو کامیل ژیر لە لەندەنل نەجەما  
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بەشیر موشیر چەندین داستانى شەڕى جیهانى یەكەمى بۆئەگیراینەوە كەخۆى  
جەوامێریو ئازایەتیو بلیمەتیو جەربەزەیەتیی   تیایانا زاپت کوماندانیبوەو

ێ ئەو  ڵ رئەكەویتەوە، كێئەتیادیون، ئیستا، كەئەوانەم بی سەرسوڕهینەرى 
ا ئەیگێڕنەوە، یاپیمان  د لەچیاكانێ لەسەركردەكانى كورن تیانەى هەێپالەوان

ئەفروشنەوە، وەك خەونەكانى بەشیر نیە!؟ لەگەڵ ئەو جیاوازیەدا كەبەشیر  
دواوەبون.وایئەزانى راستبوەو ئەمان چاك ئەزانن هەمیشە لەهێڵەكانى    

بەوجورە جیاوازیی فەلسەفەكەى بەشیر لەوەدایە كەهیچكام لەفەیلەسوفەكانى  
لەدەرگاى فەلسەفەى پیكەنینیان نەداوە، مەگەر بەدەگمەن. وەك   ،نجیها

ئەوەى   یپێش دونكیشوت كەوتوە بەجیاوازی  بەشیر كاراكتەریكى ئەو بوارەش،
كى جیهانى. بەالم لەناو  نەتەوە زیندوەكەى ئەو، دونكیشوتى كرد بەكەسیتییە

كەى  كوردەكەى ئیمەدا، هیشتا فەلسەفەى بەشیرى پرسیارە!! جیاوازییەكی
فەلسەفەكەى بەشیر لەوەدایە كە ئەم بەخۆڕسكى دروستكەرى ماكو گەوهەرى  

پیكەنینى دەسكرد. واتا خۆى بۆپیكەنین، ئەو شتانەى نەئەوت،   پیكەنینبو، نەك 
ەبون بەهۆكارى پیكەنین، كەواتە  بەالى خویەوە راستبێژیبون، بەالم ئ

ی  مایه بو بهئه  بوە کهفەیلەسوفیتیەكەى ئەو، لە كەسیتیە بلیمەتیە خەیاڵیەكەیدا
کانی  وه و نهمی خۆیردهوادارانی سه ندروستی بۆهه ختیاریو ته نینو به پێکه

بێ  ه جێی خۆیئ مان کهکهوهتهنهکی زۆر به یهکیتر، راژهواتایهداهاتوشمان، یا به 
اخێکی  )ئەم پێشبینییەمان هاتەدی بەوەی بو یادیبکرێتەوە. وهناویهشوێنێکی گشتی بکرێ به 

بەناوییەوە( دلەسلێمانی کر  مانگشتی   
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جیاوازیی سێهەمیش ئەوەیە، وەك لەخاڵی دوەمى سەرەوە وتمان، هەموان لەسەرى  
رى  كۆكن بەهەمو بیروباوەرەكانى چەپو راستو ناوچەكانى ئەمسەر تائەوسە

ەك: )كارل دانینگەر لەڤیەنا،  كوردستانو بگرە هەنێ لەرۆشنبیرەكانى جیهانیش و
گاو خاتوڤیلتراو خاتو هەنەلورە لەبەرلین، مادام برونزینۆ لەژنێڤ، خاتو  خاتو هیل

شن( کە ئەوانەو ئیمەش هەمو بلیمەتیو فەیلەسوفیو جەوامیریو  ئیرمگارد لەمیون
ە بەشیر موشیرمان الپەسندە، هەرچەنكەى قیبلەى ئامالو سەركردەیەتیە خەیاڵیە

ە ئەو ئاستەى سەركردەیەكى  هیشتا میللەتى كورد نەگەیشتۆت : خۆى جارجار ئەیوت
منى هەبێ! ئەوەبو نەبەز پێیوت: هیتلەریش وتوێتى گەلى ئەلمان هیشتا  وەك 

نەگەیشتوتە ئەو ئاستەى سەركردەیەكى وەك منى هەبێ. بەشیریش سەرێكى  
ئەویش راستی وتوە. بوئەلەکێنێو ئەڵێ:   

موشیر هەر   كەواتە شاگردەكانى بەشیر، جامی بەتالیان بەمەركانەى پڕدا نەکردوە،
نبو.كەسایەتیە خەیالیەكەى خوى، جامێکی پڕى فەلسەفەى پیكەنی   

دیاردەكەش دیاردەى گەورەكردنى نەخویندەوار نەبوە وەك ئەوەى ئیستا هەیەو  
لەدیار نەخوێندەوار ئەدەن. جیاوازیی بەشیرو  روشنبیرەكانى دەربار، ساڵوات 

ەخەیاتیەكەى دەولەمەنبو،  سەركردە نەخویندەوارەكانى ئەمڕۆ لەوەدایە: بەشیر ب
ئەو  کەچی دوكانەكەى كردە یانەیەكى بچكولە بۆكوردایەتى، هەژاركەوت،  بەالم كە

ی  ە خۆیانكوتایە ناو راپەرینى خەلكسەركردە نەخویندەوارانەى بەجوتێ سۆلەو
دەسیان بەسەراگرت، بونە دەولەمەنى رادەبەدەر، دواشانازییەكیش   کوردستانو 

مروڤە ساویلكە نەخوێندەوارە   وشیرى بنوسێ، ئەوەیە: ئەوكەئەبێ میژو بۆبەشیر م
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مو خولیای  خهشی لهناسه كورد ژیاو بۆكورد مرد. تادوا ههكوردپەروەرە، بۆ
خۆیی کوردستانابو. ربهسه  

ساڵیش  7ی . نزیکه، من زۆرم نوسیوه یهساویلکه تهبلیمه  ه م مرۆڤت بهبارهسه
غا  شیدی بهقامی ره شهی لهکهدوکانه  چومه  4195 ساڵیمجار کهڵیا ژیاوم. یه گهله
هەر ئەو ساڵە نەفیکرام    ی ژین.بۆکڕینی رۆژنامه  رخانهیده وتی هه ر مزگهرامبهبه

  ش هەروکاته ئه یداری شادبومەوە.بەد 1957. دوایئەوە، سەرەتان بۆ شوئەیبە
اڵم  ، به بۆ ئەبوغرێب یمنی سلێمانی ئه رمانی دائیره فهکی سیاسیبوم به یهدورخراوه 

 کرد. روانیم جگه غام ئه زۆر رۆژ هاتوچۆی به  وه بو غرێبهی ئهدزیی پۆلیسخانه به
نێ کتێبیشم  یو هه کهر دوکانه سه وتمهرکهفرۆشت. سه ، کتێبیشی ئه ڕۆژنامهله

ن رچهاسان. ئیتر هه . پرسیی تۆ کێی؟ خۆمم پێن کانیم دایه و پاره وهجیاکرده 
ی  رگروشتانه و سه پێی ئه کانیاو به وته دا. لهویشم ئه رێکی ئه غا، سهبه بۆ هبچومای
بو،  تێکی هه خهکوێره .!سایینیهئاسێکی وت کهرکهبۆمده  ورده ، ورده وهگێڕامه بۆیئه

زانی! دوکاندارێبو،  ئه  و پاڵەوانرسوفو هۆنیارو نوسه یلهتو فهبلیمه سەرۆکو   خۆی به
غاشی  کانی به مو کورده ه بو، هده سێکی سازانی! کهمو کورد ئهۆکی هه رسهخۆی به 

تی  وڵهکانی ده ڕهمو شه هه! لهوهتکارانیشه زیرو سیاسه وهزانی به خۆی ئه  خوێنکاریبه
سوپای ئوسمانیا  ی خۆی له کهشکرهرلهمی کچی سه مریه .!بوهو براوه ئه  ،ائوسمانی 

ی  وهنه م خوێندهبهندییتر کهتمهایبه لێ تزانیو گه یئهیدای خۆدڵخوازو شێتوشهبه
و  خێر، ئهسێکی درۆزنبوبێ. نهو کهبێ ئه نهیانبینین. جا وه ئه وهکانییه هاته رسهبه

ڕاست!  بو به ، لێیئه و ببینیایه یاڵو خهخهرچیی به و هه بو. ئه سی درۆزنزۆر دژی که
ر مرۆڤێکی  ک هه وه  کی راستینهسێتییه ، کهوهه ودا کۆبوبوسێتی له کورتی دو کهبه
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من   مان بۆکرد. بۆیه ی ئاماژهانهتسڵهو خه ک ئه یاڵیش وه کی خهسێتییه ئاسایی، که 
درۆی  !. ڕاستی وتوه ، نهدرۆی کردوه ی نه یههرکردو سهشیر موشیر ئه : به وتومه

بو  الئهکانی له وهیاڵو خهخه چونکه کردوه نه
وو  ڕاست. راستیشی نەوتوە چونکە خهبه
ڕاستی.یاڵ نابن بهخه  

شیر موشیر، زۆر  ک به کی وه سێتییه که
ستا  کرێ. تائێدیئه مێژودا به ن لهگمهدهبه
رخی چهناوبانگ لهبه ر دۆنکیشۆتی گهمه

وتبێ. دۆنکیشۆت  ڵکها هه مههشازده 
کانی سوارچاکیی زۆر  کتێبه که هوو هۆیه اڵم به دانبو، به کی خانهیهماڵهبنهله

نێ رۆژ  ڕوالوازبو. هه خوارد، زۆر لهمئهنوستو خۆراکی کهم ئهو که وهخوێندبوه 
 شتو یاندایه ده ی ئهکهمژهگه خواڵمه  یوکهالته سپه هێشتو خۆیو ئهجێئه بهی کهماڵه

ی لێبو  کهئاشه  و  ئاشێکی با یشت به دوی سوارچاکێتیدا وێڵبو تا جارێک گهکێوو به 
 ها رانه روهی تێکوپێکی شکان. هه کهکوله شمشێره ریو بهسه  ڵیکوتایهدێوێکو هه به
 وجۆرهوتو زۆری لێکوشتن!. به و تێیانکه شکری دوژمنه یزانی لهدیکردو واڕێکی بهمه
ک  وه  و ئێواره مهنوانو ده ی ئه و جۆرانه کی لهتییهیهزهربهو جه ر رۆژه هه
شیر  ی خۆی!. به کهبۆماڵه وهڕایهگهئه ،وهدڵێکی خۆشه به ،نگکی جهوتویهرکههس

و  ما، زابتکوماندانی بوه کههانیی یه نگی جیجهلهکه وهموشیریش بۆیگێرامه 
یان  ژماره  که  ئەم کانی ربازه، سهوهسیی ئنگلیزبۆته زار کههه 30شکرێکی وڕوی له رهبه
کارو پێیوتون  م دیماغی خستۆته اڵم ئه ، به رداوهیان به، وره ه وبزرباسه 30نیا ته

 بەشیر موشیر لەتەمەنی الویدا
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وانو  کانی ئهر گوللهبه نهو بیده وهستانه دهنازێ بگرن به کی خاکه ترسن، یه مه
  یش نقەمەو تیروکەوا ن، تەنانەت بەیکهیان لێئه قهیتریشمان ته کهستهدهبه

ی ئنگلیزی  و سوپا زۆره ئه وجۆره . به نەمائەگەر گوللەمان پێ ریانسه ینهکههێرشئه 
تائێستاش   ، انشکانێ شک ر ئەو ئنگلیزە گەوادانەمهدینی پێغه شکان. ئەشیوت به 

 !.وهتهگیراوه خۆیان بۆنه 
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ڕیان  و باوه سیتر ناسیویانه بناسم، زۆر که یااڵوییه خه سێتییه م کهی من ئه وهرلهبه
  یهوهی ئه و شایسته یهتیی ههکی تایبه یهوتهڵکههه ه م مرۆڤئه  که هێناوه وهبه

رکوک  ی شاری کهورهری گهوسه ، هۆنیارو نوانه سێ لهم کهکهگرنگیی پێبدرێ. یه 
. جارستیی بۆنوسیوه قپهی هه سێپاره   1193ساڵی   که سیری بوه بدولخالق ئهئه  
کی  تایهرهی سه یمده  و بها. ئهیه نوسینان و جۆره بوبێ لهتینه سبێ خۆیشی ده نهوه

و  مو ئه، دوایی هه وهرئهبه. لهواویکهئیتر خۆت ته وت ده درکانو پێیئه بۆئه
زانی!. هی خۆی ئهی به نوسینانه  

 مەدحەد موفتی، عەلی تۆفیق، کامیل ژیر، بەشیر موشیر، محەمەد نوری، هەژار، جەمال نەبەز 
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ا بەشیر موشیر لەهۆنراوەکانم   

 پێشبینییەک 
یادو بیربێ لێ ئازادیی لهگه  

شیربێکو بهی وه نی رۆڵهخاوه   
شیر موشیربێو کامڵو ژیربێبه  
ڵغانی شیربێکوردستانی قهبۆ   
ئاوات بێ بگا به ئه لهو گهئه  
١٩٥٧بەغدا  – یداخی واڵت ڵکا بهخۆ هه ربهسه  

   وه شیر موشیره به ک له یه نامه 
دا  هارى سیخورمالمى نوسینیكى گۆڤ وهله  

مردوم من نه   
بێدارو زیندوم  میشه تیی هه ى كوردایه من فریشته   

ستام !؟ ى وه من كه  
مامۆستام من   

رى كوردستانم رتاسهى هیواى سهشیرم، روگهمن به   
رى تێكۆشانم كانده من پزیشكى پرۆفیسۆر، ته   

!؟ر سیخورمه به نهمده بۆ ئه  
یاخود كوڕمه  ،بیمه ، قوتایهر هه رچی نوسه خۆمن هه   

سره م عهوالدى ئهڵێم : تڕى ئه با منیش پێتان نه ده  
درهتا به هه    زاخۆوه له  

ر پاره سهن لهیهڕنهشهبه  ر ئێوهگهنانا نایڵێم، ئه   
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ن پێشێلو ئاوارە كهنه م كورده ژنو منداڵى ئه   
!؟ر سیخورمه به نهمده بۆ ئه  

رمهو شه سهبه  
رهئابڕوبه ڕهم شهن به كۆتایی بێن  

رهوشتى تێكۆشهى ره ڕى كوردان كه شه  
كانجاشو جلخواره ئێستا دزو   وه ى ئێوه سایهله  

كانو ئاواره ناخوێی نائاوارهئاغاو خانه  بونه  
 تانكردهزۆر بیزارم له 

 تانبرده ئاگادارم له 
 م ژانو ئاوسانه ئه چیه
 !؟  مو ماڵو سامانه م هه ئه

 ر ژنهسهله  م ژنهئ چیه
 ؟ ئاڵۆزو ونه  م رێگهئه
 و كورسى كورسى ئیتر گومرگێنه  سهبه

 ڵكى برسى ر سكى خه سهت له هكومهدو  
 ستا !ستا وه ئیتر وه  سه، به رسیخورمهبه نهمده بۆئه

 ستا ت لێتان هه ى ژیرى، هاكا میلله ر رێگهسه وه رنهوه
                                                                                                                  هەتاکەی تااڵنوبڕى ؟             

 مرێتی بۆخۆى كڕى؟ نه  ،دزىبه  كێ
 رمبهپێغه، به ئاشتیی درۆیینه   ڕو رۆژێ شه رۆژێ  چیهمهئه
 ررابه بمهكوردستانو ئه  وه ك، خۆم دێمه یهبن به نه
 و( كردهبالوینه ،ناردمان بۆ گۆڤارى سیخورمهیه، ڕى ناوخۆكهى شهرمههى كاتى گه یهم هۆنراوه)ئه
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 یادێک  
بو هه  پیرێ بو،نه  بوهه  
سچودهله زو  ،هاتو نگدره  
پیره  وره گه مئه ، الوه مئه  
ژیره  داناو ساویلكه مئه  
ساماندارێ   ژارێبو،هه  
ارێ وخوێنده  وادێ،سه  بێ  

بوهه   مىخه بو،نه  ىكێشه  
ڕولهقسه   كىدویهنه  
واهه  بێبه  خۆبایى،له  
وا رمانڕه فه كبو،دایهگه  

درۆیابو  ناوله  راستى  
خۆیابو له سپى شوره  

رچاوهبهله زانىوایئه   
پیاوه ورهگه ،تهبلیمه   
بیرهله میشه هه  ناوى   
٢٠٠٦  سلێمانى   - موشیره مهه  وشیره به  مهه  

 

 نەوجوانێ 
 وانێ وجهنه ،بونه  بوهه

 موغانێ  پیرى  كامڵو
 سوارێشۆڕه  ،ڕۆیهپیاده 

 زارێهه  نخاوه  ،سێكه بێ
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 مدا گریه  جۆشىله یوتئه
 مدا مریهبه  فومكرد بوم من

 شیر به  و ممریه  رۆمانى 
 بیر له  ناچێ مێژودا له
 وانكه بۆنایه  تیرى  كه

 مانچهده  بۆخسته  ىگولله
 ژان نایه هێ  بردنه  زۆرى

 !؟كچه یا  ژن یزانىنه سكه
 یدانبو؟ مه  سوارى خۆى  شیربه
 زدانبو؟ یه  نێردراوى یا
 توشو  پرسیارێكى وهئه

 ئاڵۆزه  ندو ههره  فره
 م مریه ىكهفریشته  كووه
     پیرۆزه مهه  ،زانیه  مهه

 ٢٠٠٧ سلێمانی
 

 جەنگاوەرێ 
 رێنگاوه جه ،بونه  بوهه

 رێ كهڕنهشه  ئاشتیخوازێ، 
 كارخستهئه  دیماغى كه

 مار ئ ئیستیبه  داكۆڵیئه
 ربوبه رفهسه  رۆژانێكى

 ربورتاسه سه ،مكهیه نگىجه
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 قوماندانى  زابت میشئه
 زۆریبۆهانى  ڕشه  خێرنه
 شان یوهئه كه نازخاكهبه
 وان ئه ىگولله ربه  یدایهئه
 خوا  روپێغمبه  دینىبه
 پوا  جۆرێ ئنگلیزه  وئه
 زى به  هاوه   زینێكى به
 زىگه  خۆى ستى ده رماشهله
 وهشكاوه  رێكىسهبه
 وهدڕاوه  بنێكىبه
 داسرهبهله رهه  شمجارهئه
 یدا وجارهئه  نوچى مانهه

 دیاره  وێنه  ،زۆره وێنه 
 رواره خه ىنمونه  مشتێ 

 تمیلله  موهه   واتا  شیربه
 ت بلیمه  مهه  ،ساویلكه  مهه
 * 

 مەکەون لەسەر دۆالر یتر کڕبەسە ئ

 لەبازنەی بەتااڵ مەخولێنەوە 

 بەشیر هاتە خەوم 
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دوایی، لەجێگەی خۆیا، هەر لەم پەرتوکەدا    ئەم دو هۆنراوەیەو چەن کورتە هۆنراوەیەکیتر،
  ،بەسە ئیتر کی جیاخواز نەبێ دیارە گەوادە. –وەک: بەشیر موشیری کوردی ئازادە  ئەبینن.

بێدیماغی، بە بەسە ئیتر ، گێڕنەوە بۆنەتەوەی کوردی هەژاریب ، کڕمەکەون لەسەر دۆالر
 هەروەهابن، خۆم دێمەوەو ئەبمە رابەر ، پێغەمبەر

: بەشیر موشیر لەکورتە وتارەکانما   

 بروسکەیەک لە بەشیر موشیرەوە 
،  30/6/1963لێکردون، واتا  گیان، ماڵئاواییم لەو رۆژەوە کە بەجەستە، نەک بە

شادمان نەبوم.  پێشمەرگەوە(  گوندی بەشیر لەالیەن ەی ئەمڕۆ )رۆژی گرتنیئەوەن
. ئەی ئافەرین ئەوالدەکانم،  ئۆخەی گوندەکەی منیش، گوندی بەشیر، رزگارکرا

پێشمەرگە قارەمانەکان، چاوەکانتان ماچئەکەم، بازوە پۆاڵیینەکانتان هەر بەهێزبێ.  
ی  ئاخر منیش لەجەنگی جیهانیبەڕاستی ئێوە وەجاخی منتان روناککردەوە. 

نەفەریی ئنگلیزم بەجۆرێك شکان  3000وپایەکی نەفەرەوە، س 30ا، بە تەنیا یەکەم
!  و تیروکەوانو گوللەکە تائێستاش خۆیان بۆنەگیراوەتەوە. ئەزانن بەچی؟ بەخاکەناز

  )لەسەرەوە باسی ئەو قارەمانێتییەمان کرد(

ەو گوندەی  هۆ پێشمەرگە قارەمانەکان، دەسم دامێنتان، نەکەنو رێنەدەن جارێکیتر ئ
ەوەیەکیتر بکرێ! ئەوە بەشێکی ئازیزە لەخاکی  من رادەستی هیچ هێزو نەت

 کوردستان.

ئەندام پەرلەمانو وەزیرە کوردەکانی شەترەنج ئاسا لە بەغدا: هۆ   
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 لە بازنەی بەتااڵ مەخولێنەوە  
 هەرچۆنێبو رزگارتانبو ئەمجارە

 مەگەڕێنەوە، گەر بگەڕێنەوە 
ە سزاتان وەک سزای سەختی سنمار  

ئێوە، ئەو پێشمەرگە  ن، توخوا شورەیینیە بۆمەسئولەکا هۆ دەسەاڵتەکەی باشورو 
دلێرانە، بەخوێنی خۆیان بەردەوامبن لەسەر رزگارکردنی بستبەبستی خاکی  

پیرۆزی کوردستان، ئێوەش هەر بەردەوامبن لەسەر پڕکردنی گیرفان!؟ نەتەوەش  
 برسیو بێدەرەتان!! 

 ر کڕمەکەون لەسەر دۆال ،بەسە ئیتر 

 بیگێڕنەوە بۆنەتەوەی کوردی هەژار 

 بەسە ئیتر بێدیماغی، بە پێغەمبەر

 هەروەهابن، خۆم دێمەوەو ئەبمە رابەر 

 موشیر روکن :  بەشیر موشیر

 گۆڕستانی شێخ مارف لەبەغدا
١/٥/٢٠١٦  

 بەشیر موشیر توڕەیە 
 دیسان هاتەوە خەومو ئاگری لێئەباریو وتی: 
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من )گوندی   رێنەدەن جارێکیتر ئەو گوندەیئەی من نەموت دەسم دامێنتان نەکەنو 
بەشیر( رادەستی هیچ هێزو نەتەوەیەکیتر بکرێ! ئەوە بەشێکی ئازیزە لەخاکی  

 کوردستان ؟ 

بۆچی وا زو چۆڵتانکردو مائشتان هێنایە جێگەی دائش!؟ ئەو مائشانە بۆچی  
کردنتان لەچی؟ کە  خۆیان نەچون ئەو گوندە بگرن؟ کە ئێوە گردتان، چۆڵ 

انەتان بۆچی بەکوشتدا!؟ ئێستا ئێوە چی  نی چۆڵیئەکەن، ئەو کورە جوانئەتانزا
ئەڵێن بەو پێشمەرگانەی لەو پێناوەدا شەهیدبونو هێشتا خوێنەکەیان  

ئوکتۆبەردا 16! )ئەوەبو لەوشکنەبۆتەوە!؟ ئەترسم کەرکوکیش هەروا هەرزانفرۆشکرێ

ڕیچەکەم رێگەم نادا  من ئەو بەردەی سەر گۆ ۆئاخ چیبکەم خ  کەرکوک هەرزانفرۆشکرا(
ەالقەتانکەم. ئەی ئێوە الی خۆتانەوە هیچ لێپرسینەوەیەک نیە!؟ ستمو فهە  

وتم گەورەی گەورەکان: ماسییەکە نەک هەر لەسەریەوە بۆگەنە، کلکەکەشی  
بێ، ئەبێ کتێب بۆ سلێمانیو هەولێرو دهۆکیش  پەرێشانەو ئەو بایە لەو کونەوە

 بگرینەوە!.  

ی رۆژنامەی تایم وەاڵمەکانم بۆپرسیارەکان   
هەڵوێستەیە لەسەر مرۆڤێک بکەین کە زۆر کات ناوەکەیو قسەکانیو  تایم: با 

بیرۆکەکانی لەسەر زمانی گەلێ لەسیاسەتکارانی کوردە، لەوانە: بەڕێزان د.کەمال  
فوئاد، د.جەمال نەبەز، د.عیزەدین رەسوڵ، د.ئیهسان فوئادو زۆر کەسیترو هەندێ  

ێوەش بەهەمان شێوە.  ی گۆڤاری سیخورمە. لەالی ئگۆڤارو رۆژنامەش، بەتایبەت
   ئەکرێ تیشکێکی زیاتر بخەنە سەر ئەم کەسێتییە؟
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رۆژبەیانیو سوجادیو وردیو   کەمال فوئادو  مام جەاللو جەمال نەبەزو  ژیر: بەڵێ، 
زیاتربون، بەاڵم بەزۆری   ٧راستییەکەی، لە  ، لە هەوتەی مژدەبەربون. کامیل ژیریش

 فوئاد ڵێکۆڵەرەوەبو. ن ان هەبو. ئیهسایان ئامادەبونی ٧ رهە

هەزارانیش بەشیرویست. لەنەوەی دوای ئەوانیش، ئێستا سیروان رەهیم بوک،  
باقڕ، شاکار ستار، سایتی کوردستان   ، هێمننی نامیلکەی بلیمەت بەشیرخاوە

خاوەنی نوسینو  زۆر کەسیتر   مەگەزین ڤیدیۆیان لەبارەیەوە تۆمارکردوە.
 بەشیرویستانیش تائەبێ پەرەئەسێنن. . رەیەوەەبان ل بەدواداچونێکی زۆر

 ١٩٩٣)گەورەپیاو( لەبارەیەوە نوسی. ساڵی بەناوی   بە هۆنراوە مکمن شانۆنامەیە
ژمارەیەک   دەزگای چاپەمەنی رۆژ لەسوید چاپیکرد. لەو پەرتوکەدا ئاماژەم بۆ ناوی 

ەشیر  کردوە کە رویانکردۆتە کابەی ئامالی کوردەکەی ب لەو کەسێتیە کوردانە
  و هەندێ ناویتریش اوەکانیان نهەمویانی بەموریدی خۆی ئەزانی.   ئەویش موشیرو 

ی بریتین لە: ئیبراهیم ئەحمەد، ئیحسان فوئاد، ئەمین زەکی بەگ،  دبەپێی ئەبجە
جەالل تاڵەبانی، جەمال  ئەنوەر سائیب، پاکیزە رەفیق حیلمی، ئەمین رەواندزی، 

حسێن حوزنی موکریانی،  رەواندزی،  وریا عارف، جەمال نەبەز، جەمیل رۆژ بەیانی، 
مال میرزا کەریم، گیو  ەیوسف میران، کاکە زیاد، کامیل ژیر، کەمال فوئاد، ک

موکریانی، محەمەد ئەحمەد قادر، محەمەد مەال کەریم، محەمەد نوری عارف،  
محەمەد عەلی کوردی، محەمەد ساڵح محەمەد، محەمەد خاڵ، مەحمود جەودەت،  

مستەفا   مەدحەد موفتی،  جیاوک، مەعروف خەزنەدار، وف عرمەمەحمود زامدار، 
عەبدولرەحمان     فەخری، عەبدولرەحمان نورجان،سلێمان، ناجی عەباس، نەسرین 

تۆفیق، عیزەدین مستەفا   عەالدین سوجادی، عەلی  عەبدولخالق ئەسیری،   هەژار،
رەفیق  رەفیق پشدەری،  شێخ سەالم،  شەماڵ سائیب، شەمسەدین موفتی،رەسوڵ، 

   . تۆفیق وەهبی، تۆفیق وردیرەشید سدقی، الک، رەفیق حیلمی، اچ 
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ت ساڵی  ئەم مرۆڤە شایستەی ئەوەیە زۆری لەسەر بنوسرێ. من نزیکەی هەو 
زۆریشم   .لەبارەگاکەی خۆی ا بەسەربرد ەولەگەڵ ئ تەمەنم، رۆژی چەن کاژێرێک 
هەروەک  شانۆنامەیەکو داستانێ کە  باری رسە لەسەر نوسیوەو باڵوکردۆتەوە

 ەکەی ئەو، تێکەڵ راستیو خەیاڵن.کەسێتیی

.  ەبو1880 یا  1879ئەیگێڕایەوە، لەدایکبوی ئەو سەرگروشتانەی بەپێی 
ید سدقیو حەسەن  ە )لەو دەورەیەدا رەش لەهەرزەکاریا ئەچێتە دەورەی زەفتێو

  ئەبێ بە سەربازو لەسوپای ئوسمانیا تا پلەی  بەشیر دوایی (حیلمیشی لەگەڵبوە
 بەخەیاڵی خۆی پلەی موشیر،  .ەڕواکوماندانی ئزاپت 

 تایم: خةلكى كوێ بو؟ 
 ژیر: سلێمانی، لەبنەماڵەی موتابچییەکان.  

 
 

 ەشیر موشیر             جەمال نەبەز                    کامیل ژیرب      
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وای تێکچونی ئوسمانی، روئەکاتە بەغداو لەهەیدەرخانە دوکانێکی خەیاتی  د
ەستی زێڕین(  قرائەگرێو ناوبانگ بە )خاوەنی مە دائەنێ، وەستاو شاگردی چاک 

گ ئەدەن بەدرونو  نو کەسێتییە کوردەکان الی ئەو جلوبەردەرئەکا. وەزیرە کوردەکا
 نیە! ئەگەن کەسێکی ئاسایی  الیدائەنیشنو دوکانەکەی ئەکەن بەدیوەخانو لەوەش

 تایم: بۆ ئاسایینەبو!؟ 
لەودا کۆبوبوەوە! یەکێکیان کەسێکی نەخوێندەوارو سادەو  ژیر: چونکە دو کەسێتی 

و بەهرەدارو سەرۆکو   و زاناو هەڵکەوتوساویلکەو دوکاندارێک، ئەویتریان خوێندەوار 
 فەیلەسوفو هۆنیارو ئازاو جوانو جەوامێرو خاوەن دیوەخانێک.

 تایم: دو کەسێتی؟  
ۆشییەکی دەرونییە،  ژیر: بەڵێ، ئەوە لەدەرونناسیدا پێیئەوترێ جوتکەسێتی. نەخ 

توشی زۆرکەس ئەبێ. جا هەیە کاردانەوەی ئەو نەخۆشییەی، ئێسکی سوکئەکا وەکو  
یر. هەیشە ئێسکی تاڵئەکا وەک هەزاران شێوەچەواشەی بەشیری ئەم زەمانەیە.  بەش
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کەس ئەبینی هەریەکەو بەوەزیفەیەک، یا بەپلەو   تۆ سەرنجبدە: رۆژی دەیان
انێ، فویان تێئەکرێو لەخۆیان ئەگۆڕێنو کاردانەوەی  پایەیەکی پارتایەتی، یا بەسام

ڵکیترو بۆکۆمەڵ، رۆتین  ئەم بارە دەرونییەشیان بەزیان ئەگەڕێتەوە بۆخە
زیادئەکەن، کۆسپ ئەخەنە رێی کاری رەوای خەڵکەوەو لەمجۆرە ئەنجامانە.  

 نەشیان کە هیچیان بەدەسنیە، یا هەر پۆز لێئەدەن، یا هەمێشە پیشئەخۆنەوە.ئەوا
 یم: ئەی بەشیر؟ تا

ژیر: بەشیر وانەبو، ئەو سودی ئەگەیان، خۆشیو پێکەنینی ئەنجامئەدا، راژەی  
 ەی ئەکرد.نەتەوەک

 تایم: وەکو؟ 
ا دەسکەوتێکی زۆری هەبو، پێی دەوڵەمەنبو،  ر: وەکو ئەوەی لەبەرگدروێتییەکەیژی

خانوی پێکڕی. بەاڵم چونکە خۆی بە سەرۆکی کوردو زاناو نوسەرو فەیلەسوف  
زانی، ئەیویست بەهەر رێگەیەکبێ خزمەتی نەتەوەکەیبکا. لەو پێناوەدا وازی لە  ئە

و دوکانەکەی کرد بەتاکە کتێبخانەیەک بۆباڵوکردنەوەی  بەرگدروێتییەکەی هێنا
ا دوکانەکەی کردە  . لەهەمان کاتغداچاپەمەنییە ئاشکراو نهێنییە کوردییەکان لەبە

ارانی کورد، تەنانەت ئەیوت بەکر  ناوەندێکی کۆبونەوەو یەکتربینینی سیاسەتک 
وەشنەبو  سدقی لەم دوکانەداو پێکەوە نەخشەی کودەتاکەیمان کێشا!. الریی لە

هەرکەسێ نەیوێرایە کتێبێ یا وتارێ یا هۆنراوەیەک بەناوی خۆیەوە باڵوکاتەوە،  
و بەناوی خۆیەوە باڵوی بکاتەوەو بەگیرفانی خۆی چاپیئەکرد وەک:  ئەو ئامادەب

، میسباح الدیوانو نامیلکەی ناوی کوردیو دەیان  1931ەرستی ساڵی سێپارەی هەقپ
ا. گەلێجار راو دیدو بۆچونی خۆشی  انرو هۆنراوە لەرۆژنامەو گۆڤارەکوتا

 تێکەڵئەکردن.
 تایم: نمونەیەک؟ 

 ژیر: فەرمو: 
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 مەیل دیسان مەیل دڵ پڕە لەمەیل
 دڵ کەیلە لەخەم لەبەر مەیلی لەیل 

 مەجنونی لەیلی من وەتەن، منم 
 هەردو ال توشبوین کزیو زەبونی
 هەرگیز النەچو مەیلی لەناو دڵ
 وەتەن وەتەنمە بشچمە ناو گڵ

 ەن دیلو یەخسیرەکی وەتتا دای
 دڵ پەستو خەمبار بەشیر موشیرە   

 تایم: ئەمە هی کێیە؟ 
 ژیر: هی خۆیەتی وەک بیرۆکە. داڕشتنەکەی: هەژاری موکریانییە.

 تایم: منداڵی نەبو؟ 
بەاڵم لێیان رازینەبو، ئەیوت   )شامیل، هوشام، نزار، فەوزیە(  کوڕو کچێک ژیر: سێ

 هیچیان وەک خۆم فەیلەسوف نین! 
 : فەیلەسوف!؟یمتا

ژیر: بەڵێ فەیلەسوف. لەبەشی یەکەمی ئەم بابەتەدا ئاماژەمان بۆفەلسەفەی  
یش، لەوەاڵمی وتارێکی د.ئیهسان فوئادا کەلە گۆڤاری  1985ساڵی بەشیری کرد. 

ری کوردا باڵویکردبوەوە، وتومە: بەشیر هەرگیز درۆی نەکردوەو راستیشی  نوسە
 نەوتوە.

 تایم: چۆن چۆن!؟ 
بەالوە سەیر نەبێ، من لەو وەاڵمەدا وتومە: ئەم وتەیە هیچ  ئەمەتان  ژیر: ئێوە 

پشکنینەکانی رۆزەر   ناکۆکییەکی تیانیە. زانستی تازە، دوای بیردۆزەکانی ئەنشتاینو 
ی کە رەش پێچەوانەی سپی نیە، توانرا مادە لەسوکەوە بگۆڕرێ  سەلمان فورد، 

وە بۆگەرم، هەموشیان  بۆکورس، لەشلەوە بۆتونگ، لەرەشەوە بۆسپی، لەساردە
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ێ مادە بەگۆڕینی ژمارەو رێکخستنی توخمی  پێچەوانەوە. ئنجا بۆ ئەزمون: هەنبە
ێ گەردیلەی  ان بۆجۆرە مادەیەکیتر، وەک گۆڕینی هەندرگەردیلەکانیان، گۆڕ

نیترۆجین بۆگەردیلەی ئۆکسجین، هی پالتین بۆئاڵتون ..تاد. فەلسەفەی بەشیریش  
وانەی یەکنین،. ئەم دیاردەیە لەم رۆژانەدا زیاتر  دەریخست کە راستیو درۆ پێجە

ی تێکەڵ  ئەبینرێ، بەتایبەتی لەبواری سیاسەتا. تۆ بڕوانە ئەو هەمو درۆیانە
ی سیاسەتاو کەسیش نکەی لێوەنایەت! گوێ لەو  بەژمارەیەک راستی ئەکرێن لەدنیا

ن  هەمو چەپڵەیە بگرە کە هیچیان لەدڵەوە نیە! دەی خۆ ئەوانەی بەشیر هەمویا
لەدڵو دەرونی سافی خۆیەوەبو. ئەو بەهرەیەکی سروشتی هەبو کە خەوو خەیاڵی  

ئەدییەوە، خۆی لێئەبو بە پاڵەوانی   لێئەبو بەراست، خۆی لە بەسەرهاتی خەڵکیا
انە جەنگیەکان، وێنە بینراوەکانو دەنگە بیسراوەکانی لێئەبو بە هی خۆی. هەر  داست

 لێیئەبو بە هی خۆی!نوسینێ بەناوی ئەوەوە باڵوبکرایەتەوە، 
بە داخەوە، پرژی ستەمکارییەکانی رژێمی بەئس، ئەویشی گرتەوەو لەتەمەنی  

یانو  سەروی هەشتا ساڵیا، لەناوەڕاستی مانگی هوزەیرانی شەستوسێدا، گرت 
ئەشکەنجەیاندا. کە بەربو، هێزوتوانای لێبڕابو، سەردانی ماڵەکەیمان ئەکرد. باسی  

بەڕویانا   چۆن وەک پاڵەوانێ کە کردئەەکانی ئەشکەنجەو پرسیارو وەاڵم جۆری
بەری رێگاکە، پۆلیس بەچەکەوە  ووەستاوەتەوە. وتیشی کەبردمیان، لەمبەروئە

  30/6/1963کوردە!..بەداخێکی زۆرەوە وەستابون، ئەیانوت ئەمە سەرۆکی هەمو 
 قیبلەی ئامالی کورد ئاوابو!!   خۆری  کۆچی دواییکردو 

 تایم: هیچ وەسێتێکی نەکردبو؟
ر: یەکێ لەراسپاردەکانی ئەوەبو، لەگردی مامە یارە لەسلێمانی، تەنیشت پیرە  یژ

 مێردو مامە یارە، بینێژین. 
 تایم: جێبەجێتانکرد؟ 
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اتوچۆبو  ۆتایی ئەو مانگی جۆزەردانەدا، کەدەغەی ه ژیر: نەمانتوانی، چونکە لەک
 ا.لەنێوان کەرکوکو سلێمانی 

گریانو پێکەنین، دژو پێچەوانەی   ئەو بەکردەوەکانی، فەیلەسوفانە ئەیسەلمان: 
یەکدینین. ئەشێ لەیەک کاتا بگریتو پێشبکەنی بەو بێ دیماغانەی وائەزانن  

رێگەیە لەهەژارییەوە بونە دەوڵەمەن!  بەختیاری لەسامانی ناڕەوادایە، ئەوانە بەو 
بەاڵم گەورەترین سامانیان لەدەسخۆیاندا کە ئەویش: خۆشەویستیی نەتەوەو  

ێژوە.  بەپێچەوانەی ئەوەوە، کە لەپێناوی نەتەوەدا،  الپەڕەی گەشی م
ڕەفتار. بەوەش گەورەترین  وە بو بەهەژار وەک سەرۆکێکی بەرزلەدەوڵەمەنییە

 تیی نەتەوەو الپەڕەی گەشی مێژوش.   سامانی دەسکەوت، خۆشەویس 
 بەڵێ بەالی ئەوەوە، خیام واتەنی:   

 کەسێ لەدنیا لەتێ نانی بو 
 کەالوە کۆنی ئاشیانی بو 

 پیاوی کەسنەبێو کەسنەبێ پیاوی 
  هەر ئەو ژیاوەو ئەو ژیانی بو  

شیر. ندی به ریكیو دو په ریكیو خه شه   

ی ی رۆژنامه 24/9/2008دوی رۆژی  رهالپهلهمانی كوردستان رلهرۆكی په سه
ی  كێشه  بێته بن نه وهڵێ: وریای ئه كان ئهه وگیرکرادا  ت ناوچهباره دا سهژنامه رۆ

ب.  رهكوردو عه   
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 وهرخۆیهبهله  سەوەوبەتە ، سەرێکی باداو وههخوێنی ئه كهڕۆژنامه  كه  : گیانی بەشیر 
ی كوردو  كێشه  ین بهیكهنجێنین!؟ ئه رهكانتان ئه بهرهبراعهوتی: چۆن دڵی 

مازیغ!. ئه  

ن . كهداواكانی كورد ئه ب پشتگیری لهرهشێكی عهتا ئێستا به  : چۆنكه رۆكسه  

هەزارا یەک! متر لە  ی كه ڕێژهبه  : بەشیر   

بێ.  كیمانه ههتمان  بێ سیاسهرۆكی پەرلەمان: ده سه  

ش وه به اڵم كه . بهندیكی كوردییهپه  مهتی!. ئهالمهتی حیزیو سه سیاسه  بەشیر: 
بین، ئیتر حیزێتی لەپایچی!؟  ت نه المهسه  

توركیا .  تی تایبه . بهیهكی هه رهرۆك: گوشارێكی زۆری ده سه  

  رو هه ربوههه  و گوشاره كانتان. ئهكرچو كاڵه ڵویسته بۆهه  وهپاسا  مهئه بەشیر:  
بو؟  ن نهرمهر ئه سهی گوشاری تورك لهبیانو بۆسازش. ئه ن بهكهمه  مهمێنی . ئهئه

؟   نیه ر تیرۆرسهمریكا له؟ هی ئه ستینو حیزبواڵنییه لهر فهسههل  كهجوله  

تی  ركردایهسهپرسیان به  كه كردوهیمانی هیچ كارێكیان نه ستی هاوپه ك: لی رۆسه
كردبێ.  كورد نه  

ك  مانیش وه ، واتا ئه یهخنهیمانی، یا ره بۆلیستی هاوپه یهیا پاكانه  مهئه یر:  بەش 
ن. كان، هیچ ناكه ولێر، بێ پرسی پارتییه مانكارانی ههرلهپه  

كانی كورد  ر مافه سهن لهكه یانتوانی پێداگری بنه  ێمهرانی ئ رۆك: براده جێگری سه 
 . 
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!.  رۆكهكانی سه ی بۆچونهوانهپێچه  م دیده ئه بەشیر:    
ن!. كهرمانئه ولێریش ده سلیمانیو هه جێگر: له  
. بهرههی كوردو ئه كهكێشه واته كا. كهرمانئهب ده رهواتا ئه بەشیر:    

ن . كهسازش نه  یهوهئه  مانی عێراق رلهپهكانمان لهرهنوێنهنازناز: تكامان له  
ستنییه،     دههیچیان به  قیرانه و فه. ئهكان بكهتییه ركردایهسهله وتكایهئه  بەشیر: 

                      ستێ.            ر ببه ماوههێزی جه همان: كورد پشت به وڕهئه
كانیان.ی پارتییه راكانیش پشت به مانكاره رلهپه  بەپێکەنینەوە:   بەشیر   

ی  دیلی ماده به  بن بهكانی دیموسترا ده وا پێشنیازه ئه  ،بننه ر ئاگادارگههمان: ئهورهئه
140 .  

ش و قوماره ی ئهی ماوه وه؟ درێژكردنه؟، یا قوماره چاره یه،و ماده بۆچی ئه بەشیر:  
ا بێننو  كێتی ی پارتیو یهكهر دو پێڕه هسو توركمان، سێ به و شیعه سوننه  یهوه بۆ ئه

ن .  یان بده كهڕێستهله  

دا كرا. و ناوچانهله ندین كێشه پاش چهله یهوهم كۆبونه : ئهمه رۆژنا  

كا! رئهسهنك لهپهپاش باران كه له میشهواڵو، هه كوردی خه بەشیر:    

و  قسه  سێدا هاته رهالپههمانی عیراق، ل رلهپهیمانی كوردستانیش له رۆكی هاوپه سه
ین. مدا، موشاریك نحوكریكین لهشه وتی: ئێمه   

ر كورد  گهڵگڕان! مهو زۆرمان هه ریكبوینی قاسمیشدا شه كهستورهده لهبەشیر:  
  موت: نه ندێك نه ك په ی من وه !؟ ئهڵ كێگهریكی لهریكی!. شهریكیو خهشه  یوتوهنه

: ڵێ و ئهكام ئه مالیكی دیشكه ئێستاوه له نیه وه..هتد؟ ئه یوانهوشتر هه  ، نهخوبز نانه 
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و  رهرزیی سڕكهمان ده رهو براده ی ئهكهقسه  واتهریك؟ كهك شه نه ورد موشاریكه ك
خات!ومان لێئه یتر خه نده وهئه  

 كهی چواری هەمان رۆژنامەدا، باسه رهالپهمان لهكهزیری رۆشنبیرییه وه
ئیراک  نگی ی جهكڕینی فرۆكهرێم لهتی هه كومهه: ڵێ و ئهبا دا ئهكیكهیهالهب

.ی شۆڤێنییه كهتهو هكومه سیستمی ئیراک دیموكراسی نیه  ترسێت چونكه ده  

كا!رئی خۆی ئهشه  اڵم كورد بدوێنه. بهكی راسته یهقسه بەشیر:    

  بۆچی ئیوه  واته ی كه. ده پیشانداوه ی و ترسه كیدا ئه یهوتهمانیش له رلهرۆكی په سه
 كهكانی دو پارتییه ركردهو ئێستاش سه وهده دیموكراتیتان دروستكرئیراکێكی نا

و  ئه واته!؟. كهوهتهكۆبونه  شۆڤێنییه  نادیموكراتییه  تهو هكومه وری ئه دهله
نیا دیكۆرن.  یش ته كانك بۆ ماف. پۆستهنه  غداد بۆپۆسته بهی كورد لهیهوهكۆبونه

غدا،  بهكانمان لهوره گه ن پۆستهوه ، واتا خانادیموكراتیو شۆڤێنیبێ  تهو هكومه ئه كه
ی  وهك ئه كانیان وه بی شۆڤێنی، یا پۆستهرهئهو بون بهوانیش نادیموكراتین یا ئه 

!؟ ئایا  ێ كرروان ئهنادیموكراتیو شۆڤێنی چاوه  گینا چ مافێك له! ئهها مهێدینه ته
شوێن چ   ؟ ئێوه کرێ و شۆڤێنی ئهڵ نادیموكراتی گهیمانی لهو هاوپه فیدراڵی 

ی  ، ئه كڕێكی قورس ئهغداد چهبهوتون؟ ئنجا كه  كه یاڵێكی دۆنكیشۆتانه خه
 نادا. كێ  ستور رێگهده  كه وهنهدهاڵمم مه وه  وهبه ؟ تكایه ولێر بۆ نایكرێ هه
ر گه، ئهكردوه  كهڵهتان كه ش پاره ندهوه كا؟ ئهستور ئهبۆ ده ئێراکدا هساب له

ك  نتییه رهتۆمیشی پێبكرن. چ گهبۆمبای ئه  وه رێی قاچاخچییهتوانن له، ئه وهنهه بید
ئێستا هیچ   . چونكهبێ رواش ئه؟ هه ری كورد نابێ بۆ سه  كانهو چهی ئه وهبۆئه  یههه

و  ، ئهئیراکدا بمێنێ ریكیش له مهربازێكی ئه و تا سه سیدانیهترمهسنورێكی ئیراک له 
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  بێكدار بكات، یا ئه غدا خۆی چهشانی به شانبه  بێولێر، یا ئه. ههنابێ  یه ترسیمه
ورس.قكی چهله ئیراک داماڵراوبێ  رێ داگ وهر ئه سهله پێ  

رگریی  و به ی ئاسایش لیژنهله ری كام التانه نوێنه روارییه و ئادل به ئه وهئه
كا،  ك ئهر پشتگیریی كڕینی چه ك هه دا، نه ششه ڕهالپهه وا ل مانی ئیراکدا كهرلهپه
و  مریكائه، لهكڕێ ئۆكرانیاو رۆمانیا نه  كان لهقورسهكه غداد چه به ڵكو داواكاره به

وتون!؟ نازانم هیچ  كی پێشكهچه چونكه سیی بكڕێ تڵهیمانی باكوری ئه واڵتانی په 
و  و ناكۆكی مساردی خه ی خۆتانكرد؟ ئایا مانكارهرلهم پهنشتێكی ئه رزهسه
مو  م هه س ئهده به كهمهلهبه كه نێ یهناگه وه كانتان، ئهوانهپێچه  وبۆچونهدید 
وقم  بێ، ن وهكهیهو دژ بهستراتیج  و بێ خشهنهو بێ  رنامه ، بێ بهبێ رهوڵلێده سه
س ده نهردوال بیده ، یا هه هیكبۆالكه  زێكتان دابه الیه  هاتوهنه وه!؟ ئایا كاتی ئه بێ نا
بارودۆخێكی وادا،  زانن لهك را. ئایا ئه و یه رو رزگاركهوامێر و جهوانی لێزان مهلهبه

ی!؟( كهك نازانی بۆپرسیار ئه شتێیه موت )تۆ كه ی نه ؟ ئهوامێرییه زینیش جه دابه
وتی،  كهرنها سه و تیای ویتو سواری ب زانیكت نه ر شتێیه گهئهدایه وهله كهفهلسهفه
  یتهخێرا بیده  و چاك وایه ل، فێری نابی سچونی هه دهنگكاتی دوای لهپرسیاری دره به
ا چی  وسو ئه وهبێته ستدا مردار ئهناو ده بی، لهگینا تافێری ئه س لێزانی خۆی. ئه ده
ا!؟كی من رزگارتان ئهوهبی نه زهو غه شیر( وانی من )به ڕۆهی ره له  

 2008/10/13 لەسايتى ئەمڕو بالوكراوەتەوه

 شیر موشیر. کوردو فیدراڵیو پەندەکانی به 

A. ؟کوردستان چ باسهله  باسههه 
B.  نلێدێ! بۆنی خوێنیا ڕۆژانه م کانی ئه واڵههه 

https://www.emrro.com/sherikiyu.htm
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A. ؟بڕاوه  م واڵتهله و بۆنه ی ئه جا که 
B.  هاتن   غداوه به بڕێژ له رهوانیتر نابێ! دو لیوای سوپای عه یان جۆری ئه مهئه
قینو  و خانه رهش بهرگهکانی پێشمه قین! هێزه والو خانهلهکانی جه و ناوچهرهبه

، کشان! پێشتریش،  و سوپایه بۆ شکاندنی لوتی ئه رێم هه کان لهدابڕاوه  ناوچه
داگرتنی ئااڵی کوردستانو   وتنه قینو کهناو خانه یان خسته هێزێکی سوپا، پێ 

، کهری شاره ماوه ردا، جهرامبهبه  کان! لهکوردییه پارتییهتیکردن به سوکایه
ر گهبێ، ئه وهم کونهش لهم بایه نجامدا! ئه زاییان ئه ی ناره ورهخۆپێشاندانێکی گه 

 بێ. رئههه  و پێکدادانه ، ئهوه ش هێورکرایه مهئه

A.  کان؟کورده  رکردهڵوێستی سه ی هه ئه 
B.  تیو  رکردایهندامی سه کی ئهدوویه اڵم پله ت! به نایه  یان لێوه کان، نقهکهیه  پله

ڵێ:  ئه و روداوانه ئه دوای ی ستراتیژی کوردستان له وهری لێکۆڵینهنتهلێپرسراوی سه 
تی  وڵهر دروستکردنی ده سهشتا ساڵ به ههپاش زیاتر لهلێکی مێژوییبو که)هه 

)کوردستانی نوێ   –. وهینهنوێ دروستبکه رلهسه تهوڵهو ده عیراقیدا، بتوانین ئه
 (.٦ل   ٢٩/٨/٢٠٠٨رۆژی  ٤٦٦٣ ژماره

A. رهو نوسه شێ ئه هۆکار. ئه   یهوهئه !؟کردوه ئیتر تۆ بۆچی خۆت وا شپرزه  واته که 
ی  وێژه بیستبێ! لهری نه ی شێخ هۆمه کهرۆکی ماره کلۆری کوردیدا چیفۆل له
وتی )و إن اکرمت الکریم ملکته، و إن اکرمت اللئیم تمردا(ی  بیشدا، رێکهرهئه
  تهوڵهو ده ی خۆمان لهوه لێکی مێژوییبو بۆ ئه: هه یهوهی راست ئه کردبێ. قسه نه

 . وه ینهجیاکه  مکارهسته
B.  کانی  ندییه وهرژهک بتوانن به مو الیهڵێ: )تاههم. ئه واو بکهم تهکهتهێشت قسه تۆنه

 ن(خۆیانی تێدا دابینبکه 
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A.  نیا  ی ئێستاش، ته کهو ئیراقه ندیی سوننه وهرژهنیا به م تهکهئیراقی یه
ری شکاوو بنی دڕاو  نیا سهردوکیاندا ته هه. لهه ی تێدا دابینکراوندی شیعه وهرژهبه

 . وهتهماوه بۆکورد 
B.  شداریکردن  بهله بو جگهمدا نه ردهبهی ترمان لهرێگه ڵێ: )ئێمه ئه
 دا(.تهوڵهو ده ی ئه وهدروستکردنه له

A. رکوکو ناوچهمانتوانی که بێ ئه خۆییبو. یاهیچنه ربهی تر، جاڕدانی سه رێگه  
ین  ک بیانکه شوری کوردستان. نهی باکهسیاسییه  واره ر قهسه  وهینه بخه کانیکهبڕاوه دا
، مان بکردایه وهر ئهگهتیو گیرفان. ئه ندیو ملمالنێی پارتایه وهرژهقوربانی به  به

 گۆڕرا. با بزانین چۆن:وی مێژوی کورد ئه رێڕه

بو  رێمی کوردستان ئه ، هه وه تهڵ ئیراقیش بماینایه گهر لهر ههگهئه .1
بو  ئه وهستی ئێمه دهوسا ئیراق چاوی له ند. ئه هموڵهێزو ده هرێمێکی بهههبه

ک شارستانیش،  فارسێکی وه  چکهینێ. به وتیان بدهی نه پاره ک لهیهرێژه
  وتیتر لهنه ندنی بیره ڵکهی هه رێگهله کرد کێشهئهی نه وهپڕکێشی ئه 
 ابنێ.کوردستان د

ڵێن  ندێک ئه ک هه بین، یاوهدئهنمهوڵهی پێده ئێمه  نیهوهرئهرکوک هه گرنگی که .2
وتی  نهو پێویستیمان به وتهک نه ریایهر ده سهی خۆمان له سێ پارێزگاکه

وتی  داهاتی نه توانێ به، ئیراق نه یهوه گرنگتر ئه وه خێر، له! نهرکوک نیه که
  ی جاران.کهکۆکوژییه کهن چهخاوه  هێزه به تهوڵهدهبه وه کوردستان ببێته

  شێکهرچیبن، به ی هه کهوی دانیشتوانه ک زه رکوک، وه ی که وهرباری ئه سه  وهئه
رداری نیشتمانی خۆی نابێ. خۆ  ستبهرد ده خاکی کوردستانو مرۆڤی مهله
  ئاوێک به ، جۆرهوه ازاره ی ئوتنی یازده رێکهر له، هه مان بکردایه وهر ئهگهئه

 کرا!. دا ئهکهئاگره 
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زاران میل  هه  وهرکوکهکه. بهرکوکدایهکه خۆیی کوردستان، لهربهه کلیلی س .3
اڵتو واڵتانی  رۆژئاواو رۆژهه وهرکوکهکه  . بهوهبینه خۆیی نزیکئهربهسهله
 شمانه ی هه وه ک، ئهرکوگرن بۆمان. بێ که ئه  وهسنگیانه س بهریش ده وروبه ده
 چێ. سمان ئه دهله
ی  مادهرکوکیش به ی کهبۆکورد. کێشه  مانهی ژیانو نه لهسهمه  رکوککه واتهکه
)بۆ  . ست کورد خۆیدایه دهرکوک لهی که ری کێشه سهر ناکرێ. چاره سهچاره  ١٤٠

دا  رچاوانە م سە لە  ( کە خۆیی کوردستان رووناکە ربە وتاری )ئاسۆی سە  زانیاریی زیاتر بڕوانە
 : وهتەباڵوکراوه 

 ١٥ل  ١٤/٨/٢٠٠٨ رۆژنامە  یرۆژنامە  -
 ی نیشتمانی کوردستانسایتی کۆنگره  -
 (٢٩/٨/٢٠٠٨مڕۆ سایتی ئە  -

ر خوێنی کورد،  سهوڵتی عیراقی، بێ پرسی کوردو له زانین، ده موو ئه هه .4
 بکا که  وهوه ێک شانازی به ناوبنێین چی رۆشنبیر وه هێزبو. ئیتر ئهدروستو به 

ر وابێ،  گه!؟ ئهوهیان دروستکردۆتهتهوڵهو ده ی ئهکێتیو پارت ( ساڵ یه٨٠دوای )
کێتی  م و پارتیو یه کهندازیاری عیراقی یه بێ جیاوازی نێوان ئینگلیزی ئه ئه
تکارێکی  ندازیارو سیاسهر ئهگهئه  وانهم چیبێ؟ ئه ندازیاری عیراقی دوه ئه
تی  حکومهسپارد بهیان  ١٤٠ی ده جێکردنی مازانان، بۆچی جێبه  ده نوههئ

کانیان  رێمهنی هه نجومها ئه ی عیراق کهستوره ده  !؟ بۆچی لهعیراق
 یهی شتی وا هه !؟ کهوهمانهرلهپهک لهجێیانهێشت بۆ یاسایه سپاندو به چهنه
 بااڵتره  مو واڵتێکی فیدراڵیدا هه  لهنه نجومهم ئهیزانین ئه مو ئهدنیادا!؟ هه له
ی  رێژه  کان، چونکهرێمهبۆپاراستنی مافی هه  نتییه رهگه انو تاکه مرلهپه له
رێمێکیش مافی  ر هه رانی هه کانو نوێنه رێمهی ههرێژه به کسانه کانی یهندامهئه

نو  بکه و گۆڵهانی ئه تویانئه موز نهی ته ٢٢گروپی  ر وابوایه گه. ئهیهڤیتۆیان هه 
 وهو پێویستی به وهکرایهتئه ره وهکانه رێمهنی ههومهنجئه ر لهیان هه کهبڕیاره 

و ر ئهگهی ئه کانی بگرێ. ئهجێگرهکێک لهرکۆمار داوێنی یهکرد سهئهنه
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بێ  ین، فیدراڵی به کهباسی فیدراڵی نه  ندهوه بو!؟ با ئهرازینه  جێگره
ک  رێمو یه هه تیدو حکومه  وه مهنی کهالیهکانو به رێمهنی هه هنجومئه

م  . ئهک زیاترنیهئۆتۆنومیه ی ئێستای کورد، لهمهندی، نابێ. ئه تی ناوه حکومه
میش نامێنێ. گریمان  برێ، ئه خۆیی نهربهو سه رهر خێرا به گهش ئهئۆتۆنۆمیه 

گرین؟  رنهوه و جیهانه ک له یهبۆ وانه  ڵ کێ!؟گهفیدراڵیشبێ، فیدراڵی له مهئه
ر  رامبهداتێ به کاو بڕی پێنج ملیار دۆالری ئه لیبیا ئه  وای لێبوردن لهئیتالیا دا 

شتا ساڵ داگیرکردنی  چی دوای هه ! کهک لیبیای داگیرکردوه یهی ماوه وهبه
کان کوردییه پارتییه  ی کهکهکوردستانو دوای پێنج ساڵ عیراقه 

ک  ریو مالیکی، نه عفهالویو جه کانی عه تهحکومه، هیچ کام لهوهتیانکرده دروس
یان  ی ناردنی سوپاکه شهرهتا ئێستا هه وه ڵکو ئهکرد، بهر داوای لێبوردنیان نه هه

کان. یا  رهسهناکۆکی له رباری ناوچه ن سهکهرێمی کوردستان ئهر هه بۆ سه 
ندو  ی په و پیاوه رگرین. ئه وه شیر موشیر هبندێک له بێ په باهیچ نه  ئێمه

  وهخودی خۆیه ر لهکردو هه ئه ستهرجهدا به سێتی خۆیکهکانی لهییه ئامۆژگار
نجا  دوای په  رچاوبو بۆیه بهی له م رۆژه و، ئهڵ. ئهبۆ ناو کۆمه  وهدایهنگیانئه ره

شیدا وتوێتی:  کهتنامه سێوهرچو!! لهب ده رهم ئهکهرێتی وتی: ژنه ساڵ هاوسه 
مردوێتی   اڵم به مکرد، به دا ئیداره مانهاو ئه نزیندوێتی له ر چۆنێبێ به هه
دوای   چی ئێمه . کهکوردستان وهرنهم بهکهرمهمو ته ناکهغداد ئیداره بهله
، وه ینهکهچین دروستیئهڵ عیراقی روخاو، ئه گهرێتی لهشتا ساڵی هاوسههه

مشێرو  مان کلتووری جاهیلی شر هه مانیش هه زانین کلتوری ئه ی بوهبێئه 
  وهڵێنه یمانیو بهستورو هاوپهر دیموکراسیو فیدراڵیو ده سهو فڕیان به خوێنه

ردی  ر بهسهست ساڵ، هاواریانکرد: )له . ئاخر کۆمۆنستەکانی کورد پێش شه نیه
چاوی  شدا به یهو ماوه ه کرێ(و ل ب ئیمپریالیزم وردوخاشئه رهکێتی کوردو ئه یه

نها کوردی  ر بشبێ، ته گه. ئهو نیه بوهر بونی نه ، ههرده و بهخۆمان بینیمان ئه 
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 ! ر وردوخاشکراوه سهله
B.  وتۆ نێردراوه کداری کوردی ئههێزێکی چه  که نیهوهتۆ ئاگات له  دیاره  

 شکێنێ!؟ ئه شکێنێو ناڵدار بڕوا ناڵی قین، باڵدار بڕوا باڵی ئهبۆخانه

A.  و !؟ ئهرکوکه، کهقین نیه نجی مالیکی خانه ئاما که نیهوهتۆش ئاگات له  دیاره
 عدیه لیو سه نده مرینو مهوالو هه لهو جهپهتهرهکانی قه ناوچه  ی له بیهرهسوپا ئه 

 هونهکهکاتژمێری سفردا پێچێکیان پێئه  و لهرکوکهمۆڵدراون، بۆ کۆنترۆڵکردنی که
ی تۆ  مرین. ئه کانی هه مولدراوه زه و هێکورهی تازه و دو فیرقه١٢ی بۆپاڵپشتی فیرقه 

ڵێ:  ئە  بو کە وهر زمانە سەی بە کوردییە  ندهو پە ئە  میشەشیر موشیر هە بە نازانی 

 !؟ کوێ دڕاوه له و کونهوتوهکوێ کهرلهکه
B.  کوردستان؟ وهتهو بۆ نایه ئه 

A. ک  رهو جێگرێتی سه وهرهده تی  زارهچاودێریی وه  وهئروفهانی شێخ مه گۆڕست  له
کا،  غداد ئه کانی به کورده مانکارهرلهمانو سوپا ساالرو په رلهک پهرهزیرانو سه وه

 ن؟ کهبزانێ چی ئه 
B. ن؟کهچی ئه 

A.  ه ئەکەن!و تاوڵ شهنونو به رۆژ ئه سوڕێنو بۆکورد به ڵئهڵێ: بۆ ئیراک چاک هه ئه. 
B.  تی پۆستی  تایبه ، بهوانه ڵێ: بونی ئه ی کوردستانی نوێ ئه کهرهنوسه. وانیه
. هێزی دروستکردوه کی به نگییهی ئێستادا هاوسه م قۆناغه ک کۆمار بۆ کورد لهرهسه
 پرونکرد؟ هه پرون به ی هه ٢٤ی هاوکاری جێگرێکی چۆن ماده تدی به ی تۆ نه ئه

A.  کا؟رکۆمار چی ئه ک، سههاوکاری یه   بونه کهجێگره  دو  مجارهئه رگهی ئهئه 
B.  وه ە ت ە مرؤ بالوكراو ەسايتى ئ ە ل   2008/ 9/ 16  ی واڵت!.وه رهی دهرێکیکهفهسه 
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 بەشیر موشیرو کابرای گاگو 
ا،  ۆفیق وەهبی، وەزیربو. لەهەمانکالە ناوەڕاستی پەنجاکانی سەدەی پێشودا، ت-١

سەرکەوتن لەبەغدا کردەوە بۆئەو  کوردیی لەیانەی  خولێکی فێربونی زمانی 
 ئەرەبانەی ئەیانویست فێری کوردیبن. ژمارەیەک ماستاوچی لەوانەی بەڕۆژ  

نەئەگەیشتنە دامێنی پرسگەکەی وەزیر، ئەو هەلەیان بۆهەڵکەوت بۆئەوەی ئێواران   
ناو   هتکوتاوه کە خۆی  کاژێرێک بەرامبەر سەئادەتی وەزیر دانیشن!. یەکێک لەوانە 

دوای تەواوبونی خولەکە، جارجار ئەهاتە بەردەم   شەشەم لەچەپەوە، ،یهوێنه م ئه
م لەچەپەوە، گوایە بەکوردی قسەی ئەکرد، ئەیوت:  شهبەشیر موشیر، شه دوکانی 

)ئاوەاڵ من سەعادەت وەزیر دەرس کوردی، وەرەوەرە، کەرەکەرە، هاهاها(. تومەز  
ەکرد: وەرە کەرە. بەشیرێش ناوینابو گاگو.  گیئبانوەزیر ناسیبوی چ دەبەنگێکە، 

ئێوارەیەک بانگیکرد: وەرە کەرە، وەرە گاگو، کوردییەکەی خۆمان بەرەوەو  
 ئەرەبییەکەی خۆت بۆخۆت.

ری رادیۆی  بهڕێوهبه  :مینمۆنۆلۆجست، کامیلی کاکه  :لیزیز ئه:ئهوهپهچهله
شیر  ندازیار، به ئه : ان شێرزادیهس، ئقایمقامی چوارتا : شید سدقیغا، ره بهکوردی له

 .یتر ناسراونینکه، دوانه خوێندکارە دەبەنگەکە :، گاگوشانازیی کوردرۆکسه  : موشیر
 

 ی کەرکوک نەوت 
 بنوسم.  بەشیر: ئەمەوێ لەسەر نەوت وتارێ

 مهەمەد: زۆرباشە. 
ئەیانکردە  ێ چااڵیی دەرئەهێناو ەرکوک بەجامو سەتڵ نەوتیان لەهەن بەشیر: لەک

 ڵی کەر ئەیانبرد بۆسلێمانیو ئەیانفرۆشت. دە تەواویکە.و مەشکەوەو بەکۆکونگە
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کە ئەوسا خوێندکاری کیمیابو لەزانکۆی   )یەکەم لەڕاستەوە(  ئەهمەد قادرمهەمەد 
ادا بەناوی بەشیر مۆشیرەوە  بەغدا، کردی بەوتارێکی زانستیانەو لەرۆژنامەی بڕو

 کردەوە. باڵوی
 
 
 
 
 
 
 
 

لەچەپەوە، عەزیز عەلی مۆنۆلۆجست، کامیلی کاکەمین بەڕێوەبەری رادیۆی 
کوردیی بەغداد، رەشید سدقی قایمقامی چوارتا، ئیحسان شێرزاد ئەندازیار، 

 بەشیر موشیر سەرۆک، کابرای گاگو، دوانەکەیتر نەناسراون
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بیخوێنەرەوە.  وت نوسیوە! ها رێکی ئەجیبم لەسەر نە کەچوینە الی، وتی وتا
 مهەمەد دەستیکرد بەخوێندنەوەیو زوزو ئەمانوت دەسخۆش!. 

الوێک هاتە بەر دوکانەکەیو وتی: مامۆستا دەسخۆش بۆ ئەو وتارە جوانەت.  
بەشیر بەزەدەخەنەیەکەوە سەرێکی بۆلەکان. الوەکە وتی بەاڵم هەندێ زاراوەی  

ردەوە. بەشیر پشتیتێکرد.  شیر روی لێوەرگێڕا، الوەکە دوبارەیکتیایە تێیانناگەم. بە
نازانی،  سێبارەیکردەوە. بەشیر لێیڕاپەڕیو پێیوت: ئاخر هەی دیماغ، تۆ کە شتێیەک 

 وجرەم داناوە!؟ هبۆ پرسیارئەکەی!؟ بۆ من 

 
 .لەچەپەوە:ئەلی تۆفیق، مەدهەد موفتی، مهەمەد نوری، بەشیرموشیر،جەمال نەبەز، کامیل ژیر

 بەشیرو گاگویەکیتر 
موکریانی هاتە سەر دوکانەکەی بەشیر. گیو سروشتی وابو کە قسەیبکردایە  گیوی 

بۆ یەکێ، جاجار سیخۆرمەیەکیشی لێئەدا! بەدەم ئەو سیخۆرمانەوە کەئەیدا  
لەبەشیر، ئەیوت: داماوی برام)حوزنی( چەن داماوبو! تا لەژیاندابو بەداماوی  

الیە، ئەوە چەنجارە    ی داماوتەپەرتوک ئەو یر تۆ وەستا بەش  :ەسەر، ئێستەشبردی
 نامدەیتێ!.   ،داواتلێئەکەم
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بەشیر بەسیخورمەکانو وشەی )وەستا( زۆر گرژبو. لەوکاتەدا کابرایەکی گەلۆری گاگو  
هاتە بەر دوکانەکەیو وتی انطینی باکێت وشخاط. بەشیر وتی ماکو. کابرا وتی  

ئەوەندەیتر ئاگری  ری وەشان. بەشیر شلۆن ماکو اشوفە بعینی! گیو سیخورمەیەکیت 
گرت. کابرا دوبارەیکردەوە. بەشیر پێیوت ولک دیماغ، هەی گاگو، ماتشوف احنا  

مشغولین بقضیەت داماو!؟ کابرا وتی داماو شنو!؟ بەشیر وتی هذا مو شغلک. کابرا  
ارید اعرف. بەشیر دەستی دایە گەزی خەیاتییەکەیو لەسنگی کابرای    ،وتی ال

را بەپشتاکەوت. وردی چو هەڵیسانەوە. کابرا وتی هذا  ڵێکی پێوەناو کابگیرکردو پا
ولولی شنو داماو!؟ نەبەز وتی:  گروح اشتکی، ئەلزەم محامی اذا ماتتعدی، ما اقبل، ا
دایەو کابرا وتی   یانپاکەتو شقارتەکەبداماو؟ داماو ادیب کوردی..  انت یاهو مالتک

 ئی نەعەم هەسە افتهمت. ئنجا رۆی.  
وتی: ئێستە تۆ داماوداماوی چیتە!؟ داماو شەیتان دەستی  و    یکردە گیور روبەشی

لێهەڵگرتوە تۆ بۆ دەستی لێهەڵناگری!؟ کەی برای تۆ داماوبو؟ داماو بەکەسێک  
ئەوترێ دو جنطەی بەدەستەوەبێو پەیتوکە)سیارە( رێگەی نەدا لەوبەری جادەکەوە  

نێتەوە،  وێ بیپەڕێ دەسنەکەقوفەی  وە ئەمبەر، یا کەسێك لە گوێ ئاوێ بپەڕێتە
یاکەسێکی وەک جەمالەدین ئەوە سێ مانگە ئەگەڕێ بۆخانوچکەیەک دەستی  

 ناکەوێ! دەئیتر ببڕێتەوە داماو داماو! 

مێژوی برنج    و بەشیر   
لەسایتی پێنوسەکان، وتارێکی جەئفەر کەریمیم   2015/ئایاری/16رۆژی 

اڵ  س 13500 تا  8200 بەرچاوکەوت سەبارەت مێژوی برنج کە تیایا ئەڵێ
 لەمەوبەر لەدەرودۆڵی نزیک چەمی پێرڵ لە واڵتی چین سەرچاوەیگرتوە.
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ئەم نوسینە وتەیەکی سەرۆکی کورد بەشیر موشیری وەبیرهێنامەوە کە رٶژی  
لەبارەگاکەی خۆی لەسەر شەقامی رەشیدی بەغدا، لە داخی ئەو  1959/ئایاری/1

ەی کێشا بەبۆنەی  ودا درێژردەمی ئەشەو بەبە12ی بەیانییەوە تا 8رێپێوانەی لە 
 رۆژی کرێکارانەوەو هەمو بەرپرسە گەورە ورگزلەکان بەشدارییان تیاکرد، وتی:  

 +مێژوی برنج الی منە. 

چۆن؟-  

لە چینەوە، تۆوی برنجی هێناو بەم   )شیعە( ساڵ لەمەوپێش کابرایەکی شیئە6500+ 
 ناوەدا باڵویکردەوە! 

ناوی چیبو؟ -  

 +ناوی روبێنبو! 

ەبو!؟ە شیئە هئەو کات جا کەی-  

ی ئیشیانئەکرد!فخف+هەبو، بەاڵم بە  

بۆچی وا توڕەیت؟ -  

+لە داخی روبێن. ئاخر ئەگەر ئەو گەوادە نەبوایە، ئێستە ئەم هەمو ئەفەندیانە  
نەئەبون کە بەبرنج ورگیان زلبوەو لەبەیانییەوە مێشکی منیانبرد بە هەیتو هاوارو  

 هەڵپەڕین!
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 کۆڕێکا   ئێواره له شیر موشیر  ه ب
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نارین بۆ توێژینەوەو باڵوكردنەوە، بەهاوكاری قاوەخانەی كولتوری لە    ئینستیتیوتی 
مەراسیمێکی بۆیادکردنەوەی روناكبیری كورد    2016/ 10/ 29ی  سلێمانی، ئێواره 

 "بەشیر موشیر" لە قاوەخانەی کولتوری لەسلێمانی رێکخست. 
لە بەغدا دوکانی   .گەورەكانی كورد بوە لە نیشتمانپەروەرەبەشیر موشیر یەكێك 

ر  ههله  ەڵبەندێکی کوردایەتیو روناکبیرانم بەرگدروی هەبوە، دوایی کردوێتی به 
. رویانتێکردوه  وه ی کوردستانه چوار پارچه  

یامنێرانی  په تکارو روناکبیرانو سیاسه  رچاو لهکی بهیهدا، ژماره رییهوهم یاده له
ی  فور، ئیداره ف غهڵهبون. خهکهراسیمهی مه ، ئاماده یاندنکانی راگه هۆکاره 

مین پێنجوینیو ستران  د ئهمهکامیل ژیر، مهه  ک لهریهیکرد. هه کهراسیمهمه
ی باسکرد.  پیاوه ڵهو کهنێکی ئهو الیه کهر یههه  شکرد که کانیان پێشکه بدواڵ، وته ئه

نکرد.مهوڵهیان ده کهدواداچون کۆڕه پرسیارو به بوانیش به ئاماده   

ک  یهشیر موشیر کرد: کورته ی به نانه م الیهی بۆ ئهیدا، کامیل ژیر ئاماژهکهوته له
 بوهی هه وهمو کورد، خولیای ئه ی هه وره م، گهشیرو مریه وینی به مێژوی ژیانی، ئه له

تی کوردی  وڵهده وهیهو رێگه ئوسمانیداو له سوپایی موشیر لهپله  بگات په 
کانی. خۆشه یاڵو قسه خه شێک له ، بهمان پااڵوتوه رلهپه  زرێنێ، دو جار خۆی بۆ دامه  

شکرا: لەم کۆڕەدا سێ داواکاری پێشکه  

   .وهناوییه  ک بکرێ به یهجێگه-1
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 دان به درێژه پێكبهێنرێ بۆرێکی نوێ بهی مژده وتههه   ،مڕۆی ئه وهنهله -2
   .شیرستیبه

سلێمانی.  له گردی یاره بۆ وه ێته بهێنر-3  

ین. کهوانیی سلێمانی ئه ی شاره ئاراسته ،مکهاڵمدا کامیل ژیر وتی: داوای یه وهله
لەگەڕەکی   وهناوییه ک کرا به باخچەیه ،پشتگیریی هێرۆ خانبو دوایی به وهئه

ت  بارهه درێ. سربسهڵی لهکۆمهبێ بریارێکی بهئه :مدوه بۆ  .ئیسکانی سلێمانی
ی  غهدهسلێمانی که له  30/6/1963ی کهوتی رۆژی ماڵئاواییه  :مداواکاریی سێیه 

ش لەبەغدا شوێنەواری گۆڕەکەی نەماوە. . ئێسته وه مانتوانی بیهێنینهنه  ، هاتوچۆبو  

ەوە:ئنجا ئەم هۆنراوەیەی خوێن  

 خەوم شەوێک بەشیر هاتە    
 

 وتم هەوی؟ وتی هەوم 
 وتم بەڕێز لێمببورە 

 جیهان، بەری دورە تا هێش 
 سلێمانی، دارو بەردی  

 چیاو دۆڵو گردو هەردی 
 ئامێزانی لەکارایە بۆ پێشوازیت

 ئاخۆ ئێستەش بەسەرگردی یارە، رازیت؟ 
 وتی نەخێر، نەبا جارێ:  
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 مەسئولێکی فایلدارێ،  
 چڵێتیکی موستەشارێ، 

 جەردەکارێ هەڤاڵێکی 
 مەالیەکی دائش کردارو رەفتارێ

 می بن دیوارێ موچە خۆری بێ بەرهە
 کۆنە جاشێ 
 تەڕەماشێ 

 بێنە ناو دیوانو کۆڕم 
 یا ببن بە هاوسێی گۆڕم!! 
 هەژاری؟ یا دەوڵەمەنی؟   :وتم سەرۆک، ئاخۆ ئێستە

 وەک وەاڵمی فەیلەسوفێ: بەخوڕ گریاو تێرپێکەنی! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ` 

46 
 

 سلێمانی موشیر له شیر  ی به باخچه 
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 سلێمانی  بۆ وهڕایهگه  موشیر  شیربه
 یهاره به  رگێکیبه سلێمانی  ئاسمانی 12/2/2017 مڕۆ ئه  دا،ختهسه زستانه  مله

 بڕشت به خامه  گیبه هبی وه  ووه شانهگه  کانیگوڵزاره هیوا،  پڕ  خۆرێکی  پۆشی،
 ییفسانه ئه  رۆکیسه  پاکی گیانی یوه ڕانهگه یمژده  ،وهبڵنده  رسه  گرونی مهپیرهله
 یردهزهگڵه  خۆڕاگری  بەچیای  مرونه  حمودیمه  شێخ لییداریکهبه  کوردیدا موهه

 ندیڵبهمه  زمڕیئه  به شۆڕشو  کانیداستانه  یگۆیژهبه ناسوستێره ئه نیسههه  شێخ
 کانیپیره  ورامانیههبه کانونهگمهده  ییهوێژه  تێکسته  ریپارێزه  اڵی مه دینجمهنه
 بە  سوفویلهفه  مێردیپیره  ڵیئاوه  مانوقاره  ییاره گردیبه  زنومه شتی ردهزه
 کوردستانو خۆییربهسه ئازادیو رێی هیدانیشه  خوێنیبه  سوربو  کانیوانهرخهئه
 .قوربانی ڵمەتوهه سلێمانیی  شاری  رانیتێکۆشه هۆنیارانو رانونوسه  موههبه
 یقیبله  شیریبه  مرینه گیانی شیاودا،  سمێکیڕێوڕهله  یانی،به  ی11 یشته گه  تکا

 پڕ  کییهناسههه  ووه نیشته وهموشیره  شیر به یباخچه تابلۆی رسهبه  کورد،  ئامالی
نیشتمان.   شیبۆباوه  وهڕامهگه  دیوهاته  مکهراسپارده  ئۆخەی : وتی ڵمژیوهه  شادمانیی 

 له ،شوکاک ادربدولقئه ڕێزبه  ر،بهمژده  یوتههه دوای نوێی  یوه نه  رینوێنه
 رسه  خسته  تیشکی  مڕۆمان،ئه یکهداستانه  وانی پاڵه بارتسه  زانیاریدا  پڕ  کییهوته

 بودهئامه  هێرۆی خاتوبه  مومانیهه  پێزانینی سوپاسو ویهفریشته  وئه  ژیانی
 دمهمهه  مامۆستا  و،ئه دوای .خسانره  یلههه مئه یوڵههه  وئه  ررامبهبه  یاندگه
 :وهوتینه  بۆ موشیری شیربه یکهیلهمه  پێنجوینی،  مینئه
  یلمهله پڕه  دڵ یل،مه  دیسان یلمه
 یل له یلیمه ربهله مخه  له یلهکه دڵ

 کانی مانهکامێرا  یئاپۆره ناوله ر،بهمژده  یوته هه ندامیئه ژیر،  کامیل  دواجار،
گەلێ ئازادیی   یبه هۆنراوه  کاندا،له مۆبای  گریوێنه  پۆلی جریویجریوه  یاندنوراگه
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 :هێنا کهسمهرێوڕه به  کۆتایی لەیادو بیربێ، 
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 هەژارو خەزنەدار خۆیان بەدەرکردندا 
 نە شائیری!!   پێیئەڵێ: تۆ نە فەیلەسوفیت،  رۆژێ ئەبێتە مشتومڕیان، هەژار
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ەکەم ئەتۆ گەوادی، تۆ شاعیرنیت، تۆ شەعیریت. من  هبەشیریش لەوەاڵما ئەڵێ: رۆ 
دوریی نیشتمان شیئر ئەڵێم، بەالم بۆ فەلسەفە، بچۆ لە  جارجار لەداخی 

 فەیلەسوفەکانی جیهان بپرسە.. هەستە بۆدەرەوە!.

ى لەتارانەوە  لەسەر ئەوە تێکچو، بەشیر وت لەگەڵ دکتۆر مارف خەزنەداریش
بەپاپۆڕ چوم بۆئەنکەرە. دکتۆر وتى ئەمە راست نیە، چونکە لەنێوان تارانو  

یر وتى تۆ من بەدرۆ ئەخەیتەوە!!؟ بۆ من نازانم ئێستا  ئەنکەرەدا دەریا نیە! بەش
لەنێوان ئەو دوشارەدا دەریا نیە؟ من باسى ئێستا ناکەم، باسى پێش سەفەربەر  

 ەکەم!! تۆ خەزنەی زانست نیت، خەزنەی گویت.. هەستە بۆدەرەوە.  ئ

ئیزەدینیش دڵى ئێشانبو، ئەوسا شەڕى ساردى نێوان سۆڤێتو چین لەئارادابو،  
ک بەجۆرێ هۆى ئەو شەڕەى نێوان سۆڤێتو چینى هاوسێو هاوبیروباوەڕى  هەریە

ۆى ئەو شەڕە  نم هلێکئەدایەوە. ئەو، واتا بەشیر، وتى: ئێوە نایزانن، ئەوە من ئەزا
لەمۆسکۆ بێ، چۆن شەڕى نێوان چینو روس بەرپا   ت یزئ چیە، هۆکەى ئەوەیە، 

 نابێ؟ 

هەڵسوکەوت لەگەڵ بەشیر،  من مەبەستم لەگێڕانەوەى ئەو شتانە ئەوەیە کە 
لێزانینى ئەویست، نەئەبو دڵى بئێشێنی. چونکە ئەو شتانەى کە ئەیوت، بەالى  

 ەوە راستبوایە.  خۆیەوە راستبو، ئەبوایە بەالى تۆش
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مهەمەد تۆفیق وردیش جارجار بەرپەرچى ئەدایەوە، بەشیریش بەوە تۆڵەى  
ەیدایەوە بەسەریاو ئەیوت  لێئەکردەوە کتێبەکانى وردیى لەسەر رەفەکان دائەگرتو ئ

 بڕۆ ئیتر کوردایەتى ناکەمو کتێبى تۆ نافرۆشم!  

ن کتێبیشت بۆ  لەنوسەرێکیش توڕەبو، پێیوت: تۆ نابێ دیماغت هەبێ؟ ئەتەوێ م
 الی کوردە بەچی بەڕێوە ببەم!؟ بفرۆشمو پارەشت بدەمێ!؟ ئەی من ئەم کابەی ئام 

 

  )موشیرەوە هیوای کوردەکەی بەشیر روگەی(لە  بیرۆکەی دامەزراننی کاژیکی خۆر
 هەڵهاتوە 



  ` 

55 
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ە  ککاژیکە  -تی کوردێی کۆمەڵەی ئازادیو ژیانەوەو یەک کەمەبانگی ی کاژیکنامە: 
مێژوی کورد لەدیدی نەتەوەییەوە شیئەکاتەوەو زانستیانە پەنجە  کەمجار ۆیەب

زامەکانی نەتەوەکەمان.، بەجۆرێ کە لەنێوان بابەتەکانیا، چارەسەر  ئەخاتە سەر 
 بۆئەو زامانە ئەبینرێ. 

 

 نامەیککاژ
 ی بیری کاژیکفەلسەفە     
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  اڵە کوردێکا ممو هە ئەم پەرتوکە ئەکرێ ئەوەنە بەڕێزەوە پیرۆزکرێ کە لە
 . گۆشکرێێپ دوای نەوەکانمانی   كتەوەو نەوەێەورکردانەیەکی پارێزراوبێو زوزو د 
 ماڵپەڕی کامیل ژیر جێگیکراوە.   –ئەمڕۆ پەرتوکی کاژیکنامە، لەسایتی 
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 نوسراویتر لەسەر بەشیر موشیر 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
و  ، هەندێ لهەو زۆر نوسینی خۆیشی هەیەوسراوشیر موشیر، زۆر نر بهسههل 

 :  نوسینانه
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  2009زگای ئاراس ساڵی ده  الپەڕەی نیو ئەی فۆر،   ١٣٦بە  ت(یمه ی )بل نامیلکه-١
  کی زۆر لهیهو ژماره یکردبو ئاماده  یمهسیروان ره بەشیرست  که چاپیکردوه 

فیزیۆن  لهته  ندجارێچه  کراویشە بە فلیمو. شدارییان تیاکردوه کان بهشیرویسته به
، بلیمەتو چەند ڤیدیۆیەکیتر  لە دوا الپەڕەی ئەم پەرتوکەدا. وهباڵویکردۆته 

 کلیکیان لەسەربکەنو بیانبینن. ێگیرکراوە کە ئەتوانن ج 
شیر موشیر  ی به کهکۆچی دواییه  که ، وا نوسراوه ڵههه  دا، به یهو نامیلکهله

فا سلێمان  رزێرو مسته . منو وه بوه 30/6/1963ی که! راستییه بوه30/7/1963
  لهت ی بلیمه شێ نامیلکه یدا دانیشتبوین. ئه کهپرسهینو لهرواره و به ئاگاداری ئه

ر ا هه کاتێکرگرتبێ، لهی وهیهڵههه  رواره و بهئه  وهی کتێبی ئوستاده  189 ڕهالپه
ت  حمهڕهبه  3/6/1963 زانم ئوستاد له)ده  نوسراوه  8  ڕهدا الپهو کتێبی ئوستاده له

 . )!چوه
 

و ئەشڵێ هەستی  بەخشیوەبەبەشیر موشیر   ای نازناوی مامۆست   پیرەمێرد 
 کوردایەتیی بەشیر موشیر بەشکەی، بەشی هەمو کورد ئەکا.

 

ش وه ! ئهدنیاوه  هاتۆته  1890ری وروبه: مامۆستا ده لێ مال فوئاد ئه که د.
ڵێ تاودا مامۆستا ئه گۆڤاری هه 51 ژمارهله  1955ی سالی وهی ئهڵگهبه، بهیهڵههه

  65نی مهته س لهکه شکرایە ئا( شێوتر کردوه اڵی شێواومی  پهپیری ح ردی ) ده 
  یشبەپێی نوسینێکی مهەمەد بابان)  س پیری ناکا!دهسکاال له وجۆرهساڵیدا به 

وێتی مامە یارە تاساڵی  یئەڵێ هسێن نازم بەگ نوس  ١٤/١٠/٢٠٢٠لەفێسبوک رۆژی 
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یر وتوێتی من بۆخۆم سۆفی یارەم  لەژیانامابو. هەروەها ئەڵێ بەشیر موش ١٨٩٥-١٨٩٤
ی بچوک لەبەر خۆشەویستی  بینیبو، ئەوکاتە تەمەنم هەشت سااڵنبو، مناڵ 

هەرچەندە   .١٨٦٦=  ٨ –  ١٨٩٤چونکە  هەڵەیە. ١٨٩٠کەواتە  ت مامە یارە( پێیانئەو
ئەوەش رێیتێناچێ هەشت سااڵنبوبێ، چونکە مناڵی هەشت سااڵن هی ئەوەنەبوە  

ساڵیی   ١٤مامە یارە لەتەرمەنی ابێ، ئەشێ ئەو بینینەی ش ێمامە یارە سەرنجی راک
    بەشیردابوبێ.

ئەڵێ: لەتابلۆی سەردوکانەکەیا نوسرابو نابغە الخیاطین بشیر  د.کەمال ئنجا 
 الموشیر. 

چوە بۆبەغدا،   مام جەاللکە  ١٩٦٣ یئەڵێ ساڵ  
ە: )نەکەن بەم سەگبابانە  بەشیر موشیر پێیوتو

وردن، هەرگیز  ، ئەمانە دوژمنی کبڕوابکەن
چاوەڕوانی ئەوەنەکەن مافەکانی گەلی کورد  

 لەسەر دەستی ئەمانە جێبەجێببێ(  
)تا ئێستاش ئەو قسەیەی ئوستاز   : ئەڵێ   یش مام 

 تا بمێنم ئامۆژگارییەکانی لەگوێمایە  لەگوێی مندا دەزرنگێتەوە(.
 
 

ئەڵێ: کۆمەڵێ کەسی  هەروەها د.کەمال 
بون،  پەروەردەئەناسراو لەدوکانەکەی ئەوا 

 هەمویانی بەقوتابیی خۆی ئەزانی.   ئەویش
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/12/4/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A&psig=AOvVaw391Q2_sW0onapcHrOoOvm1&ust=1595755750586000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDevZSM6OoCFQAAAAAdAAAAABAT
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لەگۆڤاری زاری کرمانجیا بەشیر قسە   ١٩٢٨: ساڵی ئەڵێ   د.کوردستان موکریانی 
 لەگەڵ خوادا ئەکاو ئەڵێ: 

 خودا کەعبە بەمن چی کە چوار دیوارە 
 کەعبەی موشیری دیدەنی بەیداخی کوردەوارە 

تان!  ییە ئااڵی کوردسبەوجۆرە ئەیڕوانبەڵێ چەرخێ لەمەوپێش بەشیر موشیر 
هەر ئەو هەستە بەرزەشیبو وایلێکردبو بارەگاکەی الببێتە روگەی هیوای کورد، یا  

خۆیواتەنی: قیبلەی ئامالی کورد. کەچی ئێستا لەسایەی پارتپارتێنەوە، هەنێ  
خۆبەڕۆشنبیرزانی بێدیماغ )بەشیر وتەنی( سوکایەتی بەئااڵی کوردستان ئەکەن! 

 ێگانە ئەبەن!. وڕنوش بۆئااڵی بکەچی ک
 ئاماژە بۆ ئەم هۆنراوەیەی ئەکا:
 وەتەن بەخۆشی گەر ببینمەوە

 ئیتر هەر ئەژیم قەت نامرمەوە
 واتا نەمریی خۆی لە سەربەخۆیی نیشتمانەکەیا ئەبینێ.  

 
لەبەغا شەقامی رەشید دوکاندارێکی   ١٩٥١ئەڵێ یەکەمجار ساڵی  جەمال نەبەز . د 

ەپێی د.کەمالبێ ئەبێ  شتن..هتد جا ئەگەر بکوردیی داناوە بۆفرۆپیری دیوە کتێبی 
  ٦١ئەوەش گونجاونیە، چونکە بە ێ! ساڵبوب ٦١ی دا بەشیر موشیر تەمەنەلەو ساڵ 

  75روی سه و لهنی ئه مهته 1955بێ ساڵی ئه واته که ساڵ ناوترێ پیر.
سالێ   منیش کهوە. ساڵب  ٧٠کیشدا بەالیەنی کەمەوە، سەروی ١٩٥١لەبوبێ. وهسالییه 
. ساڵه  75رو سه  ماڵن کهر وام خهشیرم دی، هه ر مامۆستا بهمجاکهبۆیه 1954
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  ری  وروبهبێ ده وه، ئه یگێڕایهی خۆی ئه رهاتانه سهو بهێ لهنپێی هه و به وجۆرهبه
 کردوە. ساڵیدا کۆچیدوایی 84نی مهتهله و دنیاوه  هاتبێته  1880یا  1879

 .  ە شنەبای کوردستان ئەژیامامۆستا بەشیر کوردبو، ب: ئەڵێ
کو ئوستاد دەسناکەوێ کە خۆڕسکی  ێکا کەسێکی وەگەل ئەڵێ: پێموایە لەناو هیچ 

، ئەویش بۆپێکەنین قسەینەئەکرد، هەر  قسەکانی وابێ تۆ دڵت خۆشبێو پێبکەنی
 خۆی وابو!. 

خۆشئەوێ چونکە  وت: ئەمین بۆیە ئەتۆم    ئوستاد خۆی بەمنینەبەز ئەڵێ: 
 ، ت. ئەوەی ئینفیسالی نەبێ گەوادەرەسمەن ئینفیسالی 

 ئوستاد ویستویەتی نەتەوەکەی خۆی لەدەوری چرای بەشیریزم کۆبکاتەوە.
مهەمەد نوری ئارف لەپلەی یەکەمی بەشیرستیانو زۆر  ئەڵێ: کامیل ژیرو نەبەز 

 اسێ ئەڵێ ناکرێ کوردێ هەبێ بەشیر موشیرنەن شت لەسەر ئوستاد ئەزانن. 
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زوربەی سیاسییەکانی   دبو بەیانەیەکی سیاسی. ەکەی کر: دوکانێ ئەل   کامیل ژیر 
ئەو، ئەویش ئەیگەیانە   کورد لەوێ کۆئەبونەوە، دەنگوباسی شۆڕش ئەدرایە دەس

 دەس ئەوەی بۆیچوە. گەڵێجار نوسخەیەکی ئەخستە سنوقەکەیەوە. 
موشیرا یەکەمجار بیرۆکەی دامەزراننی کاژیک لەدوکانەکەی بەشیر 

 نەبەزدا سەرچاوەیگرت لەنێوان منو
 

  : ئەڵێ   ستران ئەبدواڵ 
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 31/10/2016    وه سلێمانییه  ئاسمانی شیریزم به تارمایی به 
 گوێ قواڵغ شیریستێكی به راپۆرتی 

 
تارمایی   وروپادا دێت، كهر ئه سهك به»تارماییه  كۆمۆنیستدا هاتووه  مانفێستی  له

  هی  م تارماییه مما ئه روویدا، ئه سلێمانی  له مهئه  تیبابه  « شتێك لهكۆمۆنیزمه
 شیر موشیر به ئوستاد به  تیروحیانه  شیریزم بوو كهبه  هی   بوو،كۆمۆنیزم نه 

، یكهسلێمانییه  تیتایبه دا، بهمباره غه م كوردستانه ، لهوه سوڕایهدا دهكهشاره  ئاسمانی 
 .وهخشییه بهده  فیلسهفه  و تێڕامانی نده و خه یخۆش

جیا   ی وهسێ نه  له شیرستیسێ به  لتوریكه ی خانه»نارین«و قاوه  نستتیۆتی ئه
میان  ، دووه كهرهبهوت مژده حه ك لهمیان مامۆستا كامیل ژیر، یه كهیه كه وه كۆكرده

 سری ، عه سره نێوان دوو عه  می زرهخهمو كه مین پێنجوێنی د ئهمهمامۆستا محه 
میان  ها سێیه روه، هه سرهم عه ئه والدی ئه سری شیر موشیرو عه به كانی حوارییه

 بدوڵاڵ كه ك، ستران عه و یه بیست  یده سه شیرو شاگردێكی به كانی تابعه  تابعی 
  به بوایه و ده  بۆوه سیر« جێی ده و موئهلیغخیتابی »پڕ به  كۆی ر سهسهحاڵ لهبه
گینا  ه نیم، ئ مانهزه  عی و موودهشیریستم یش« به -مینئه  » لمێنێ كه بیسه  وهڵگهبه
 .خۆی چوو« لهردهب ده ره»عه ، چونكهوه رهده كرایه ردهده
خاتوو هێرۆ   حزوری  « به29/10، ممه»شه  رۆژی  كه خانهقاوه  كۆڕی  یئێواره  له

مامۆستا كامیل ژیر   تا رهشیردۆست سازكرا، سه ك بهیهدو ژماره حمهم ئه ئیبراهی 
  هبی زه  ستیقهبی مهههزه  سری عه  اهیدی و ششیریست به كییهك عومده وه

،  وهخوێنده  شیری لموشیر بهئه كانی مێژووییه نگهو جه رهات سهبیلۆگرافیاو به 
  مووهه  و ئوستادی خۆی  مانی سوفی زه یله فه كه ی لماند و ڕاستیدا سه نێوان راستی له
بۆ   ی مانهئه ی وتوە، شرۆڤه ڕاستی  و نه  گووتووه  درۆی  ، نه خۆی دوای  كانی مانهزه

 .جێهێشت»ژیر« به  ری خوێنه
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و  ر ئههه  كهوتهحه له مامۆستا كامیل بدات، چونكه  ی قسه له بوو قسه سێ نه كه
 ...بدات ، موژده وێ بووله

بۆ   وهه شیرناسیدا گێڕایبه بواری له خۆی  كانی چاالكییه  مامۆستا پێنجوێنی 
  یستهده  یكهندامهوت ئه حهك لهمال فوئاد، یه د. كه یكهو موتاره كهموباره 
  ، وتیشی: كهكهرهبهوت مژدهحه ك له ش گرنگتر یهوه و لهكێتی یه ری زرێنهدامه
كات،  باكوور ده  بۆ پشتیوانی بات كو خهباشوور، وه  ر سنووریسه وی پێنجوێنی ئه
زار  پێنج هه  نزی ته یرۆژنامه  وێ له و له چووهبیرنهله ی شیریزمبه  یفهلسهفه

النیش  بدوڵاڵ ئۆجه ڕێز عه ت به نانه ، گوتیشی: تهوهكردا باڵویكردۆتهتیراژی دیاربه
شیریزم  به رێبازی  امی رس، زۆر سه ئیمرالییه  توركان له پسی حه دا وا له ئێستا له كه

اڵم  ، به وهویش بیانخوێنێته تا ئه  توركی بكرێنه  كانی ره سیپا كردووه  و داوای  بووه 
 كوا زمانی  نوێدا هاتووه  كوردستانی  یامنێری په توانجی  كو لهگرانم وه  داخی

كان  ڵمانه، ئهشیر دێتمامۆستا به یقوڵه فهلسهم فه ئه  تیقهرهده قیری توركی فه
و ز  بهمال نهمامۆستا د. جه  ییهندین ده ششی چه كۆ ڕایرهن، سهگهحاڵ لێی تێده به
 .مال فوئادویشدا د. كهڵ ئهگهله

د  شاگر  كرده  پرسیاری  شیریزم رووی به  رۆحی  بۆ خۆشكردنی  مامۆستا پێنجوێنی 
م  ئه و هاتۆته  بووه  م رێبازهئه تی سیوهپه  كوێوهو لهداخۆ ئه  بدوڵاڵ كه ستران عه 

 ؟وهكهموباره  كۆڕه
دوو شاعیر »كامیل ژیرو    علومه مه ندهرچهبوو، هه  جێی خۆیمامۆستا له  پرسیاری 

ن«ێكیان  بێ »یتبعهم الغاوور ده شیرستاندابن خۆ هه به  خانیدیوه  « له پێنجوێنی 
 .بێت وه پشتهله

م  له نها وتارێك كهر تهسه: لهی وت  الواحده القصیده  یریك شاعوه  عی موده  شاگردی 
 كۆڕی  ندامێتی كورد« ئه  ئامالی  ی ، یان قیبله تی كوردایه ی« یانه وهدا باڵوبۆته كتێبه 

  یو ئیحسان فوئاد ئیجازه فوئاد مال د. كه  ستی ر دهسهو له ستهێناوه دهبه  شیرستانی به
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نووسن،  ۆرا ده دكت س تێزی یان كهبوو ده وهش ئهڵگه، به رگرتووه وه تابعینی  تابعی 
ربگرێت.  وه  شیریستی به  یمال ئیجازه كو د.كهوه  سێكیكه ستی ر دهسهله اڵم گرنگه به

ر  سه هێنایه  اڵم باسی ، بهشیریستاندا جددیات نایخواتبه  كۆڕیله ندهرچهئینجا هه 
بوو،  بدا هه رهعه  كانی رۆشنبیرییه  ختهپایته  له یهم دیاردهئه شیر كه به  یكهیانه
 شیر موشیر له به دوكانی  میسر، بۆیه قاد لهعه  ، ساڵۆنی زیاده  یمه كو ساڵۆنی وه
و  شیوعی  كوردی  توانی  هبوو ك مهردهو سه ئه واری كورده ڵیكۆمه  غدا ساڵۆنی به

و  رت، تێكۆشه حكومه «و كوردیفیه »خه مۆنیست، كوردی و كۆ، ناسیۆنالیست پارتی 
  رۆحی  له : جگه، گوتیوهدا كۆبكاته كوردانه  یك یانه یهدیب له و ئهدار  تمهسیاسه 

د. مارف  و دین ز، د. عزه بهمال نه و جهاللو كۆڕێك مام جه شیریزم چی یانه به
 .؟وهاتهكمال فوئاد كۆده دار، كامیل ژیرو كهزنهخه

و  شیریزم به ی فهلسهفه روحی  ر رێزگرتن لهسه هاته ، قسه و خواسه م باسئه دوای 
بكرێت، خاتوو هێرۆ   وهناوهبه گشتی  شوێنێكی  كورد كه ی پیاوه  ڵهم كهئه  ریوهیاده 

پێكرد  ستیبووان ده ئاماده  بۆ بكرێت. ئیتر پرسیاری  كاری ڵێ پێویسته یاند: به رایگه
  شیربه  ئیمچاكانی  وئلیف ته  وكهرهبه  ه وت مژدو حهم رێبازهر ئه سهله موویهه  كه

 ڵكو لهسا به  وه بژیێنرێته م رێبازه ئه ان بوون، كه ندخه شادو  مووهه  بوو،  موشیر 
 ماندا رۆحی رلهپه كخستنی په  یرانی و قهتی ۆكایهرسه یرانی ستوور و قهغیابی ده 

كوردو   ئامالی  یقیبله  نهبكه جارێ رووقلیدو به ته عی رجهمه شیریزم ببێته به
 .معله ڵاڵهو ئه وه

  و ساتی كات  له شیری به ستی قهكۆڕ مه  ریبهڕێوهفور بهف غه ڵهر خهگهجا ئه
 ایاند.  خ ده وی شه  نگانێكیئوستاد تا دره  كانیموریده  ی ، گفتوگۆدایهنه كهكۆڕه
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امیل ژیر مژدەیدایە کە  ک، ەداویستیی  بەدوای ئەم راپۆرتە پڕلەسۆزی بەشیر
چوە ناو کیتابی   تا ستران ئەبدواڵ سۆامی ئەم عەسرە م گوێقواڵغ ناوی بەشیرستی

 گینسی بەشیر موشرەوە. ئەویش بەمجۆرە وەاڵمی دایەوە: 
وتویەتی شرف  ادە اعتز بها هەر وکو بەشیرستی قەدیم  هش مامۆستا کامیل: وتلک 

مضائی مامۆستا کامیل هاتوە  ا بە جا ئەو سیپارەی هەقە کە ،فیەانال مة الادعیە وته
 شانازییەکەی گەورەترکردوە.

 
یەکێکە لەو کەسایەتییانەی زۆر   ،هۆنیاری گەورەی کورد  ئەسیری عەبدولخالق  

و شانازیی ئەوەی پێبڕاوە لەئامادەکردنی  بەگەورەیی بەشیر کردوە زو هەستی 
 بەشیریش بەفەیلەسوف ناوی ئەسیریی بردوە. ەی حەقپەرستیا بەشداربێ.سیپار

زەکی   ن ئەمیوەک  لەنامیلکەی بلیمەتا هاتوە: کوردە ناودارکانی ئەو سەردەمە 
شێخ   موکریانی، قاسملۆ،ئەهمەد، حوزنی موکریانی، گیو  م، برای یبەگ، تۆفیق وەهب 

  واندزیو وریای کوڕیو ین رە، ئەمسەالم، رەفیق هیلمی، ماروف جیاوک، رەفیق چاالک
 لەبەشیرستە هەرە گەورەکانبون. گەلێ ناوداری دیکە 

هەرچەندە تا ئێستا سەرژمێری نەکراوە، بەاڵم بەپێی شاگردەکانی، ژمارەی  
وردایەتیو هوشیارکردنەوەی  چەندین ملیۆن کەسن. ئوستاد لەخەباتی کبەشیرستان 

ی سااڵنەی قوتابیانی  کۆنگرە انی بۆکنەتەوەکەیا هەرگیز کەمتەرخەم نەبوە. نامە
کە چەن   ، ئەوە ئەسەلمێنن()کە الی د.کەمال فوئاد پارێزراون  کورد لەئەوروپا

 خەمخۆری قوتابیانو کێشەی گەلەکەی بوە. 
 ئەمە نمونەی نامەیەکێتی: 
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 کۆنگرەی خوێندکاران نامەیەکی بەشیر بۆ 
 دڵ پڕ پەژارە   وەتەن خەمبارە 

 هیالکو ماندو   کەوتوم لەم شارە 
 تاسەو ئارەزوی  دڵ ئەشکێنم 
 نامەی کۆنگرە  ئەوا ئەنێرم 

 
 : ئەندامانی خۆشەویستی کۆنكرەی خویندکاران

سال بە سال هەم خۆزگەم بە پار، هەم خۆزگەم نا بەپار. ئەم سالیش خەمم  
کەوتمە جەیەشان، چونکە کۆنگرەی خویندکاران بگیریت و ئەمن نامە  لینیشت، 

ور  ن نامەکەم بەدەست یاساولەکانی سن وم چۆەنیرم؟  ئەمن لەبیری ئەوەدا بن
کەی  نەگاتن. سەری دنیام لیهاتەوە یەک، تا دوینی بەیانی کەتەماشای "بەختنامە

و.  منیش دڵم خۆشبناپلیون" م کرد، لێی نوسرابو کە ئەمرۆ سەرکەوتو دەبیتن. ئە
نوسی، لە پرکاک ).....( خۆی کرد بەژوری دوکانداو وتی دەچمە ئەلمانیا،   نامەم

 نامەکەی وەک پارچەیەک لە دڵی پاراستو هێنای بۆ ئێوەی خۆشەویست.  
 خۆشەویستەکانم: 

دڵم پڕ لەئازارە بۆکوردستان، دیارە هەموشت ئاگادارن. کوشتن، بڕین، بۆمبارانو  
دایەو بەکوێرایی چاوی  ی ئەمن کە یانەی هەمو کوردی بەغ کەداخستنی دوکانە

پایتەختی هارونە  یوزخانەی کوردستانە لەمارو زۆڵە کوردێک، بال یستئئۆکەرو نهەمو 
 رەشیدا.  

 ئەندامانی خۆشەویستی کۆنگرە: 
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وە بەستراوی کوشت،  وردی لە کوردستانی بەزۆر بەقاسمەبۆمباران ملیونێک ک
کورد ملیونێکی کەم کردوە، بەلکو بەگرمە گرمی بۆمبا  بەاڵم وا مەزانن بەمە 

لیون منداڵی شۆرشگێر  کوردستان لەناو ناچێت. لە کوردستان ئەمساڵ سێ م
د عەلی کوردی "خوا لێی  لەدایکبون. کوردستان هەر کوردستانەو گۆرەکەی محەمە

 ورییەت ئەلجەبەل شایەتە. خۆشبێ" لەمەنس
بن کە نەتەوەکەتان  ەرکەوتنتانمەو دڵنیاخی دڵ زۆرە، هیوای سو لەداقسەم زۆرە

 سەردەکەویت، منیش زمانی حالم هەر دەڵێ: 
ت کوردانە وا بەپیری ئارەق دەکاتو لەگەرمان لە ناو  عەزرەلەبەشیر موشیر 

و تا دێت  . کوردستان هەر ماوە و هەر زۆر دەبێدوکان دەسوتێ. کورد هەر ماوە
 بێ.  راوانتر دەبێ. با دوژمن شەق بباتو کوێرف

 وسم: واشت بەدڵمە لەکۆتاییدا ئەم شیعرەتان بۆبن د
 واڵتان   دتان بەخێر ئەی دوریا

 التان   کە کۆتر بەباڵ ناگاتە 
 باوکی الوو پیرتان  
 بەشیر موشیر 

 
شیاوی وتنە هەر کات ناکۆکیو پشێوی بکەوتایەتە ناو کۆنگرە، بەخوێننەوەی  

کڕئەبونەوەو کۆنگرە ئەچوەوە دۆخی   ئەکەوتنە پێکەنینو  نامەیەکی مامۆستا، هەمو
   ئاسایی خۆی.
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ۆڤ  مر کە بەشیریزم پاشەڕۆژی مرۆڤایەتییە. : ئەڵێ   مهەمەد ئەمین پێنجوینی 
ەوە، پێکەنینو خۆشی ختوکەی  باسی بەشیر ئەکا وەکو گوڵێ کە ئاویبدەی ئەگەشێت

 لەنوسینێکمدا وتومە: زانای هەرەگەورە بەشیر موشیر بناسن. ئەدا.ناخی 
 

هەمو کوردە  دوکانەکەی بەشیر موشیر وەکو چەترێ   : ئەڵێ   ئەیاد هاجی نامیق 
لەوانەیە هەندێ ئەو   ی کوردە.بەشیر موشیر دۆنکیشۆت  رۆشنبیرەکانی کۆکردۆتەوە.

بە شێت بزانن، بەاڵم یەکێ لەفەیلەسوفە هەرەگەورەکان ئەڵێ: لەنێوان شێتیو  
 ژیریدا دەزویەکی باریک هەیە.

 
 

بەشیریزم ئیڕۆ بویە رێبازەک، رێبازا نڤیسەرو زاناو   : ئەڵێ   هاریکی   کرمانج 
دنیایەکا تژی   بەشیریزم نە قازانەکە خاڵییە، من دیت  کوردپەروەرێن ڤی وەاڵتی.

 سڕو ئەسرارو نهێنییە. 
 

. راستگۆبو  ەو پیرۆزبوەئهەرچی شتێکی کورد هەیە الی   : ئەڵي   کەمال رەئوف 
 لەگەڵ زاتی خۆیا.
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 ( پەرتوکی )ئوستاد - ٢
 الپەڕەدا   ١٩٠ستەفا رەسول لە نوسینی د.ئیزەدین م 

 



  ` 

72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  م دروستە ناوی بنێینکە نوسەر بەکارێکی ئەدەبی پێناسەی ئەکا! بەاڵ
درۆنامەیەکی بێئەدەبی. سەرەتای درۆکانیش لەیەکەم الپەڕەدا دەرئەکەوێ کە  

فاروقی براشی  کەچی لەدواالپەڕەدا نوسیوێتی لەسەر ئەرکی مام جەالل چاپکراوە، 
ئەستۆ!! وەک  ئەخاتە پاڵ مام جەالل کە گوایە هەردوکیان ئەو ئەرکەیان گرتۆتە 

نەبێ، چاپنەکرێ!.   ەنە زۆربێ، بە دو ملیاردێر تێچوی ئەو چاپکردنە ئەو
ئەوەندە   ئیزەدینیش داهاتەکانی  زار دینار چاپئەکرا.هە ٣٠٠پەرتوکەکەش بە 

بەمجۆرەبو: موچەی    کا. داهاتەکانیئەو پەرتوکە چاپب نەبو کە نەتوانێ کەم
  پاداشتی سەرپەرشتییەکانی خوێنکارانی دوکتۆرا +  پەرلەمان + موچەی زانکۆ + 

+ یارمەتییەکان لەمام   سوید + پاداشتی نوسینەکانی لەمیدیاکانۆشیال لەموچەی س
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وتارەکانی کاروان شێخ سەعید  جەاللەوە + یارمەتییەکان لەکاک مەسعودەوە )بڕوانە 
  (٢٣/١٢/٢٠١٥ ، ٢٩/٩/٢٠١٥ لە کوردستانپۆست 

هەروەها نوسینێکی سمکۆ ساهێبقڕان  
 لەکوردستانپۆستا. 

  لەم پەرتوکەدا بێئەدەبییەکەش لەوەدایە کە
وەک   بەچەندین کەسایەتی بەڕێز کردوە سوکایەتی 

 بەدەم ئەم نوسینەوە ئاماژە بۆهەندێکیان ئەکەین.
 

)چەپکێ رەخنە لەکتێبی    نامیلکەی - ٣
   ئوستاد( 

   ٢٠٠٥نوسینی مەال جەمیل رۆژبەیانی  الپەڕەدا  ٤٣لە 
 

وەاڵمێکی توندو تیژی کتێبی    ،نوسیوێتی١٩٩٨کە خۆی 
ەوە بەجۆرێ لەرەچەڵەکەوە راستییەکان  ئوستاد ئەدات

 ر بەڕەوە ئەخاتە سەر بەڕە!. لەژێ
 

   کی کارڵ دانینکەر وتارێ- ٤

http://www.kurdistanpost.nu/?mod=news&authorid=13
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 KOPEEبەرگدرویەک لەبەغداوە هێز ئەدا بەکورد( لەپەرتوکی ) )  لەژێر ناوی
DES JAHRES وەرگێڕی بۆکوردی د.لەتیف نەجارو   ١٩٩٠/٩١(دا بەئەڵمانی

 ئەو وتارەیە:   بابەتەکانی ژێرێکیەمە گوڵبئارف کەئداڕشتنەوەی د.مهەمەد نوری  
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ئەناڵێننو بەگەڵێ شێوە  )هەندێ لەمیللەتان بۆماوەیەکی زۆر لەژێر ستەمدا 
تێئەکۆشن تا بتوانن بمێننەوە. بەشێکی زۆر لەئەفسەرو سیاسییە کوردە گەورەکان  
ئەچون بۆالی بەشیر موشیر کە بەرگدرویەکبو لەبەغدا. بەشیر بۆهەمو پرسیارێ  

اڵمێکی هەبو. راوێژکارێکیشبو بۆهەندێ لەوەزیرە کوردەکان. لەزۆر سەرەوە ئەدوا،  وە
یالندانانی ئەکرد بۆکردنەوەی رێگەوبان، لەرۆژنامەکاندا وتاری  تەنانەت باسی پ

باڵوئەکردەوە، کاتێ پرسیاریان لێئەکرد لەبارەی نوسینەکانیەوە، ئەیوت من ئەو  
ە بەڵکو بۆلێپرسراوانی میریم نوسیون کە  شتانەم بۆگێلە پیاوی وەکو تۆ نەنوسیو

ک قسەی سەفیرێکی  ئەوان ئەزانن مەبەستم چیە. لەهەمو جیهاندا قسەکانی وە
گەورە وابو. دەسەاڵتی ئەم پیاوە لەوەدا دەرئەکەوت کە بۆچونەکانی زۆر نایاببو.  
لەسەردەمی خۆیدا کە لەسیاسەتدا بلیمەتبو، داوەتیانکردوە بچی بۆ پراگ، بەاڵم  
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گیرکراوەو کەمێ دوایئەوە کۆچی دوایی کردوە. ئەو رێگەیەی کە ئەو خەڵکی  دەس
ر خەڵکی لێوەی ئەدوێنو دڵودەرونیان بۆکوردایەتی  بۆهانئەدا، تائێستاش هە

 بەهێزئەکا(. 
 

   وتارێکی د. ئیهسان فوئاد- ٥

 لەژێر ناوی )ید االثم تطال حتی المقابر( 
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کەی برتییە لە: فی لیلة  پوختە ٣١/٣/٢٠٠٠رۆژی   ٣٦٢لەرۆژنامەی االتحادا ژمارە 
قامت عصبة اعتادت اللصوصیە بتجنید عدد من العمال   ١٩٩٥عام   اکتۆبر من لیالی 

لهدم الضریح الذی یضم رفات المرحوم بشیر مشیر الذی رقد فیە ومن ثم قام  
احدهم ویدعی المال علی ببیع االرض التی خلت من اثر یدل علی انە کان قبرا، الی  

ون ان یکونوا علی علم  دوالرا د ٣٥٠المرحوم علوان خلف البرادعی بمبلغ قدرە اوالد 
باالمر. وبهذا دخل الراحل بشیر مشیر الی عداد کوکبة من الالمعین الذین مازالت  

اضرحتهم مجهولة وال یعرف احد این دفنوا او این هی قبورهم وفی مقدمتهم  
 .  ١٩٣٦الفریق بکر صدقی قائد انقالب

 

   ا مهەمەد ئەهمەد قادری مامۆست وتارێک - ٦

لەژێر ناوی ئوستادو   ١٢/٣/١٩٩٨رۆژی  ١٥٧٥نوێدا ژمارە  لەرۆژنامەی کوردستانی 
چەند سەرنجێک کە پەرچدانەوەی ژمارەیەک لە درۆو ناڕاستییەکانی کتێبی  

چو بۆسۆڤێت   ١٩٥٨ی تەموزی  ١٤ئوستادەو پوختەکەی ئەڵێ: کاک دکتۆر دوای 
رئەوە زوربەی نوسینەکانی بۆیان گێڕاوەتەوەو زۆری  تاکۆتایی شەستەکان. لەبە

اوەکان وەکو خۆی نیە. سەرجەم بۆچونەکانی لەدیدی سیاسیی خۆی هەڵی  رود
هێنجاوەو دورن لەو کۆڕانەی یانەکەی بەشیر موشیر. ئەڵێ گوایە بەشیر موشیر  

وتوێتی ئەوەی شیوعی نەبێ گەوادە! الموایە قەت وەستا بەشیر قسەی وای  
پەڕاوێکی   چونکە هەمیشە رەخنەی لەشیوعیەت ئەگرت. کاک کامیل ژیر نەکردوە، 

بەناوی گەورە پیاو نوسیوە، ئیزەدین دیوێتی!. ئەشڵێ دوکتۆر بەناوی بەشیرەوە  
خەوێک ئەگێڕێتەوە کە ئەوەش نزیکە لەنوسێنێکی کامیل ژیرەوە کە لەرەنگیندا  
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ی. جگە لەوانە  بەناوی بەشیر موشیرو خەوێکی ئەرخەوان ١٩٨٨نوسیوێتی ساڵی 
 لەهەندێ رویترەوە بەدرۆی خستۆتەوە. 

 
برای خۆشەویستمان کاکە کاوە ئەمین، دیمانەیەکی تەلەفیزیۆنیی لەگەڵمدا  -٧

بریتیبو  . بەشێکی تەلەفیزیۆنی روداودا باڵوکرایەوەجار. دیمانەکە لە ٤ئەنجامدا بە 
 لەژمارەیەک پرسیارو وەاڵم سەبارەت بەشیر موشیر. 

 وەاڵمم داونەتەوە. هەر سەبارەت بەشیر موشیر،   یاو بۆنەیتردا،لەچەندین مید-٨
:  رستین وەک بەڕێزانزۆر کەسیتر نوسەرو برەودەری قوتابخانەی بەشی-٩

، مهەمەد ئەمین  ئەبدول قادر شوکاکی ی،قەیس قەرەداخ  هەوتەی مژدەبەر،
 هتد.پێنجوینی، سیروان رەهیم، ستران ئەبدواڵو..

: بەشیر  یەداسیدلەو دو سی دی(م لەگەڵدا تۆمارکرد، ، دو ) ١٩٦٠و  ١٩٥٩ساڵی -١٠
موشیر، جەمال نەبەز، مهەمەد نوری ئارف، مهەمەد ئەهمەد قادر، مهەمەد تۆفیق  

بەشیر موشیر   ، وردی، کامیل ژیر ئامادەبون. لەوەاڵمی پرسیارەکانی کامیل ژیردا
  گەلێ بەسەرهاتی خۆش ئەگێڕێتەوە، جەمال نەبەز بەهەندێ هۆنراوە، وردی

ی ئەی رەقیب، کۆڕەکە گەرم ئەکەن.  بەگۆرانی، هەموان بەچەپڵەو پێکەنینو سرود
 .ئەدوێ بەشیر موشیر ئەڵی پێنج زمان ئەزانم. بڕێک بەهیندی 

ئاماژە بۆ وتارێکی رۆژنامەوانی ئۆتریشی کارڵ   ٢٨نامیلکەی بلیمەت ل-١١
ایەتیی  ەت کەسسەبار ١٩٩١/ ٢/٥رۆژی  ٧٤٣دانینکەر ئەکا لەرۆژنامەی دێر ستاندارت ژ 

   ک لەبەغاوە هیز بەکوردەکان ئەبەخشێ.بەشیر موشیرو ئەڵێ بەرگدرویە
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   نامەیەکی مێژویی - ١٢  

 لەبەشیر موشیرەوە بۆئیسماعیل حەقی. ئەمە کۆپییەکەیەتی: 
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 وتویەتی    پیرەمێرد  - ١٣
تی، واتا  هکوردای ر بهرامبه و بهحیسیاتی ئه  یهشیر موشێرێکمان ههبه  ئێمه

 کا.ئهو کورد مشی ههبه . یهش بکستی، دابه هه

 !؟یهشیری ههتێک به: چ میلله ڵێ دوکتۆر قاسملۆ ئه - ١٤

 : دو کورتە هۆنراوەی خۆی   - ١٥

 وەتەن  بەخۆشی گەر ببینمەوە
 ئیتر هەرئەژیم، قەت نامرمەوە

 خودا کەعبە بەمن چی کە چوار دیوارە 
 کەعبەم  دیدەنی  بەیداخی  کوردەوارە 

 
ی هاتوچۆبو،  غه دهه کسلێمانی  لهی،  کهدواییهکاتی کۆچی رانم، داخی گ

ی  وهرباری ئه ی سلێمانی، سهبۆ گردی یاره  وهینهبو بیبه شبگیربو، بوار نهره
بۆ سلێمانی،   وه ینهبون بیبه ، قایل نه وزیه کانی، شامیل و هوشام و نزار و فهمنداڵه 
تێکبوین   رفههیوای ده  سپارد. به خاکمانغداد به ه ب گۆڕستانی شێخ مارف له له بۆیه

مێرد. بەاڵم بەداخەوە دوایی کاتێ  و پیره یاره  مران مامهی بۆالی نه وهبۆگواستنه 
دەرفەت رەخسا بۆگواستنەوەی، بیستمان گۆڕەکەی تێکدراوەو شوێنەواری نەماوە  

ئەوەبو   وەک دوکتۆر ئیهسان فوئادیش جەخت لەسەر ئەوە ئەکاتەوە. بەاڵم
لەسلێمانی لەڕێوڕەسمێکی شیاودا کرا بەناوییەوە کە گرنگیی ئەوەش   باخچەیەک

 وەک گرنگیی گواستنەوەکەی وایە.`
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   ! بۆیه نەدراوە یهوره گه ییهفسانه ئه و مرۆڤه به  واوڕی من هێشتا مافی ته باوه  به    
شێ  ئه که شانۆنامەیەکا   لەداستانێکو  وه و، چڕکرده ت بهباره کانی خۆمم، سهوڵههه
پیاویش،  ورهمایی. گه فلیمیی سینه ربگێڕرێت بۆ زمانیترو داستانەکە بکرێت به وه

 فیزیۆنی.لهکی تهیهزنجیره ری، یا به شانۆگه  بکرێت به 
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 شیر موشیر به  داستانی

 

 

 وتوه راستی  ، نە درۆیکردوه  نە ی  رۆکە و سە ئە 
 کامیل ژیر           

                

و  ون هێزبکانی به مێردمنداڵێکی جوانو بازوه  که وه هۆیه وبه
کی  ڕهوی، کوڕوکااڵنی گهزه  درا لهئهزۆرانبازیشدا پشتی نه له
ڕوانی.  ئهک، تێیان  ڕهرۆکی گه ک سه قامی شاری سلێمانی، وهرشهسه
  ،میشهه کردو هڕیئهشه وه ویانهمپێش ههکیشدا له ڕهگهڕهشه له
کێن،  و بشریکبنیا جارێک خه بو، تهقام، براوه رشهکی سهڕهگه

یی، خۆی  واڵی پێگه هه  اڵم که و، بهبشدار نهشیر به به چونکه
یانی شکاند.  کهرهبه رامو بهوه رزکردهیانی به و وره کهڕهشه یانده گه
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و تێاڵ  قانیداروالستیکو قۆچه  رێتێک بۆخۆی که نهه ب شیکردبونه
  جۆرێو به وه یگرتنههات، ئه یئه ی بۆردانه و بهڵکو ئهڵگرێ، به هه
رچیشی  ! ههگالنکێکی ئه ی یهرجارههه  که وهیهاویشتنه ئه
 دا!. رز ئهئه  ویداو پشتی لهزهیدا به ، ئه وتایهست بکه ردهبه

کاریی خۆی  رزهمی ههرده، رۆژانی سه وجۆرهئا به 
 .وهگێڕاینه بۆئه

ی،  وهبێ بۆئه رێک بوشی، هانده یهوتهڵکههه  مر ئه شێ هه ئه
م  رۆک بزانێ، بۆ ئه سه  ک ،خۆی به ر جێیههه  و لهمیشه شیر، هه به
یدا  ربازسه وتنی خۆی، له رکهو سه وتنش،  بواری پێشکه ستهبهمه
ی  ربازی، ساڵ نی سه مهته ی بگاته وهپێش ئه  ، بۆیه وهبینییه ئه

فتێ و  وسکرد بۆخولێکی زهساڵیدا خۆی ناون 17نی مهتهله 1896
،  ند ساڵێو نووسینیشبو. دوای چهوهدا فێری خوێندنهو خولهرلههه

.   یشتربازی گهئاواتی  سه  بۆناو سوپاو به  وهی خۆی گواسته کهراژه
انی،  کرماندارهرنجی فهسه  جێگه ، بوهوهمهکهساڵی یه ر لهئیتر هه 

کانی  ڕهشهله خست، چونکه ک پێشیانئه یهه و پلر ساڵههه  جۆرێبه
کی  ردییهبهر نه دوایجایاران، جارله ر نهرامبهسوپای عوسمانیدا به 

ی زابت  پله  یشته ا گهمکه کی یهماوه ، تا لهنوانزیاتری ئه 
 قوماندانی!. 
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ڵکو ه زانی، بڕیشی باش ئه ری شه ، هونه ک ئازابوو، وه ئه
رسوڕمانبو،  ی سه جێگه نا کهدائه  ی وای خشهندێجار خۆی نه هه

کی  یهناوچه . لهرگرتبوکانی کورد وه دێرینه اوه ود ر سودیشی له
  یارانی خسته ی نه ورهکی گهردیندا، سوپایهشاخاوی به 

 کانی، لهربازه و سه، خۆیوهکانهی شاخهلوتکه له ووه مینێکههک
مۆڵی   ی سوپاکهو دۆڵه ه بۆ ئ ه وکردهردیان ترۆلئه ودا، گابه شهنیوه 

ری  نده سکهی ئهسوپاکه  ی کورد به وهک ئه ا، وه تیای خواردبو
 نچه . له دانیان لێکوشتنکوردستانداو سه  کدۆنی کرد له مه
  ریوان، بهی مه سواره  ی دوازده کهردییه بهک  نهیتردا، وه ڕێکشه

ی دوژمنیان  ورهی سوپای گه وقه ، ئابڵوهمهربازی کهک سه یههژمار
سپو  ی ئه ک حیله وه  فێرکردبوو کهکانی وا ربازه دا، پێشتریش سهئه
نایو  ڕهنگی که یتوهاوارو ده ههگو بهڕینی سهرو وه ڕینی که زه

  سوپایان به ینگ، ورهی توفه قهو ته پڵی تهپهی تۆپو ته گرمه
وی  وڕرهن. جارێکیش به یانشکائه ونان راویان ئه  داورئهدوژمن به 

 م، ئهزاربوهه  ٣٠ یانژماره که هوی ئنگلیز بوهورهکی گهسوپایه 
 وره  ریکهکانی خهربازهو، روانی سه ڵدابگهبازی لهرسه  ٣٠نیا ته
ر سهن بهخۆتان بده  وڕوپههل  موترسن، هه ن! وتی: مه دهئهرهب

 ا بهدوای منو به وهانه وتڕک بگرن به نازێخاکه کییداو یه وزه
  ، کتان بۆهاتیهر گولهوان، هه و ئهرهخشکێ خۆتان بکشێنن بهسنگه
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ن. لێکهان یقهی ترتان تهکهسته دهرو بهبه  نهی بده کهنازهخاکه
و  اڵم بێهودهباران، به یان ئه ن گولهک باراوه نرچهکان هه ئنگلیزه 

دان  سه  ان کهجۆرێ شکنجامدا به ئه و له رسوڕمانبونتوشی سه 
چی سوپای  جێما! که پاش بهان لهوکی کی قورسو سو چه الشه

بۆ   وهن، گواستیانه اڵتیکهش خهمهی بۆئهوهجیاتی ئه وسمانی لهئ
 رگدروێتی!! ی به شبه

 بۆ!؟   -

کی  یهماوه،لهتهبلیمه  ه کورد م زابتهترسان ئه  وهله + چونکه
اییش  دو  و، بازیبی سه رزترین پلهبه یر که ی موشپله ا، بگاته مکه
نێو  یهخۆیی کوردستان راگه ربهسه یا ا،ریانسهبه  وهڕێتهڵگههه

 خوری!  به  وهتلیسی بکاته هال ئدریسی بو مه تێالی خه ی مه کهریسه

،   م بۆ موشیریسێکی شیاوبوی کهوهرئهبهش له ئنجا وتی: منی 
)  ی خۆم، بهکهوهتهستا نه تا ئێ وهیشتم . ئه گه یهو پله ر به هه
ر  وانیش با ههئه  .نەک بەشیر سلێمان باشیر موشیر( ناوم ئه به
 ن!.رد بده بهری خۆیان لهسه

 *** 
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نوێنێ،  تیی خۆی ئه کبێ، بلیمه ر جێیه ههت، له سی بلیمه که 
دا،  ربازییه رگی سهی به ارگه و کا لهمکی کهیهماوه شیر موشیر لهبه

هاتن بۆالی،  کان ئهورهگه رهفسه وتۆ، ئهکی ئهباشییه ستاوه  بو به 
ی،  ۆی خ کهزێڕینه  ستهقهمهکرد به یان لێئه وه داوای ئه هتکاوبه
ڵکو ، بهوهئه ر ک ههو بۆ بدروێ، نه رییان بۆ ببڕێفسه رگی ئهبه

کی  یهبو. دوای ماوه ینهسڤیلیشدا وێنه  رگیدرونی به  وایلێهات له
ر  و هه اڵم ئه! بهومانکارییه شی درو بهرۆکی ئهسهمیش، بو به هک

رێک،  ک موشینگ وه یدانی جه مه بۆ وهڕێتهبگه بو کهوه وهچاوی له 
سێتیی  ژێرده  ی لهکهوه تهنه ش کهوهڵکو بۆ ئه ، بهوهر ئه ک هه نه

رۆکی  ک سهتی وه رشانیه سه رکیئه وه ئه چونکهرزگارکا،  بێگانه
و  وانرێکی پاڵهفسهئهبه رکهو ئهکورد!، پێشیوابو ئه موهه
شی بۆ  یهوه ڕانهو گهئه ! بۆکرێک خۆی ئهتی وه ی بلیمه رزبهپله
 و!بخت یارینهاڵم به ێنێکیان پێدابو، به ڵ به  کهنگ، سویدانی جهمه

 بۆ !؟  -
تی وڵهسی ده رههه  م، بهکهه یی ینگی جیهانجه +چونکه

 وسمانی، کۆتاییهات! ئ
 *** 

ڵکی کانی خهکورده داره پلهرو فسهی ئه ، زوربهنگهو جه دوای ئه
شیر موشیر،  اڵم به جێهێشت، به وری کوردستان، تورکیایان بهباش
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وینی کچێکی  دوچاری ئه  کهجێبهێڵێ! چونڵ بهموستهبو ئه پێی نه 
ز گهرهم بو، بهناوی مریه  که و کچهبوبو! ئهموڵ سته وی ئهنیشتدا

جوانیدا  له شیر، کهرچاوی به به  اتبوه و، وا ه ڵکی یۆنانبخه
ییدا  دانا و لهلیهجده ه می مک مریهناوبانگدا وه  و لهنهگمهده
 ببێته وجۆرهبێ کچێکی له رئههه  واته! کهنهفالتوی ئه وهنه

 رۆک! و سه تشیری موشیرو بلیمهبه  ریه هاوس
 ا، له ربو تیای فسهشیر ئه به  بو کهو لیوایهم، کچی ئامری ئه ریهم

شیرو  اڵتکردنی به خهبۆ  دا کهخێزانیانه نگهو ئاهه کێک لهیه
، باوکی  وهکانیانه ردییهبهی نه بۆنه  به اکانیتر سازکرابو ئاز رهفسهئه

و  سنگی ئه  تیی بهی ئازایه کی نیشانه الیایهدکی مه م، یه مریه
پکێ کی چه وکیش یه و ئێسکسمی جوانکیلهکردو مریه وهرانهفسهئه

مۆزیکاو دانسو  گۆرانیو ش کردن. ئنجا بو به گوڵی پێشکه 
  شیرو نیا به دا تهنگهو ئاهه وت له . واڕێکهوه و خواردنهڕینڵپههه
و  شداریی ئهڵتی به سهغداد بهڵکی به رێکی خهفسهئه

ڕینو  ڵپهکاتی گۆرانیو هه . لهوه خێزانه به  وانیتر کرد، ئه یاننگهئاهه 
  ش بهکهادییه غدو به روێشانگۆرانیی ساقی ده شیر بهکاندا، به دانسه 
        یان پڕکرد!                                                              که، هۆڵهیا یومه  یومه
ی، سازکردنی  ڕهو باوه ئه وتهدا، کهنگهو ئاههر لهشیر هه به
وڵی گ پکه، چه می جوانکیلهمریه  بوهوه، بۆئهکهنگهئاهه 
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 ت بکات! بۆیهیمه شیری بلبهش بهویستیی خۆی پێشکه خۆشه
،  رمبوری گهی سه وه شیر، دوای ئهدا، بهکهنگهمی ئاهه ی دوه نیوهله
، وه ستیپێکردهدانس ده  م! کهمریه ی لێبو بهکهغدادییه به  رهفسهئه
ڵدا بکا.  گهو ویستی دانسێکی لهستان ی هه کهرهفسهویش ئه ئه
رو  سههێنا بهیتری ئه کهستهتو ده ری گرمهستێکی، که ده  تا به رهسه

شقی  مه  وتنهزانی، که ئهدانسیان نه اڵم چونکهشانیدا! به 
داو کردیان کهناو هۆڵه ( به پ راستپ راست، چهربازی!)چهسه
الی  جۆرێک بهکانیان به ڕه نگ گێرنجی ئاههگرمێک، سه  گرمهبه

لێدان بۆیان.  پڵهنو چه نیپێکه  وتنهکه موهه  که  خۆیانا راکێشا 
ئاگا  شیر بهنی!! بهاو پێکه ی لێدپڵهم چهویان زیاتر، مریه مههله

یدای  یتر شهنده وهئه  دا،ی بۆلێئهپڵهم چه نیی مریه بی  و کههات
 و!. م بمریه

، بون  رهفسهو ئه شیرو ئه ، به هوشهنگهو ئاهه هۆی ئهر به هه
موڵ سته ئه ک لهیهنگ، ماوه ردوکیان، دوای جهرو هه براده هب

دا  یانکهربازییهمی سه ردهسهی له وتهکهو پاشه کاتێکیش ئه .وه مانه
موڵیان  سته ردوکیان ئه ناچاری هه زی، به ک ، هاته وهکۆیانکردبوه 

.  غداد به  ویکرده شیریش ری، بهکهرهندانی براده هاو به جێهێشتبه
جۆرێ  م بهویستیی مریه و!. خۆشهمبالی مریه راڵم دڵی هه به
بینێ،  نهوه وی پێو خهبونهشه،  نشیردا جۆشیسه ی به ناخ له
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ریای  ده یڕفان بۆ م، ئه ی مریه کهرماییه تا یانجارده ڕۆژیش،  به
ی کهوهتهی نه و کهبوه ر الیئه شێکی بیریشی هه به یاڵ.خه

بێ پرسی  به  بو کهو رۆژانه کوڕی ئه و، تی ئهتایبه رزگارکات!؟ به 
م بی!. ئهرههئێراقی ئی سهژێرده  کورد، باشوری کوردستان کرا به

شیریان زیاترکرد  ن تێکرد، به ک کاریا یههڕادبه  و خولیایه د
یاڵی  و خه  وخه جۆرێت، به یااڵویی تایبه یی خه فسانه سێکی ئهکهبه

  چوهیبئنی، یا ئه و ئهخهی به وانه وداو ر ئهراست! بو به لێئه
یربو  سه وه الیهڕاست! به بو به، دوایی لێیئه وه یاڵییهی خه چێوهرچوا
ڕی  باوه و، به ئه  واته! کهوهدرۆیبخاته ! یا به کاه ڕی پێنسێک باوه که

ربڕینێکیتر،  ده به !درۆشبوایه  کهوداوه رچی رکرد گهئهخۆی، درۆینه 
و.  سی درۆزنبکهڵکو زۆریش رقی له هو، ببسێکی درۆزن نه شیر که به
 کهاڕاستییه ن کا، کهخۆی بزانێ درۆئه  یهوه سی درۆزن ئهکه
 و نه ئه ، ئیتر پێی ناوترێ درۆزن.  بۆیه استبور وه الیهبه

نی ژیانێکی  خاوهبه  بو  شیروه، به مه. لهستی وتوه را ، نه درۆیکردوه 
نین  و بۆ پێکهخۆیبزانێ، واتا ئه ی بهوهبێئه ۆمیدیا! بهک پڕ له
کانی  قسهڵکی بهخه که  ویربسه  وهالشیه ڵکو بهکرد، به ئهینهقسه
  و،بشیرنه رهی به ، هه رونیهده  م باره نین!. ئه ێکهپ تنهوکهئه

نیتریش  گمهسانی ده ت کهڵبهو، هه روابناوبانگیش هه دۆنکیشۆتی به 
 .سراوه نوریان نه سهالم له بون، بههه  جۆرهوله
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و  ئه بوایه ویست. ئهشیردا، زانینی ئه رباری به دهدانیشتن له 
! واتا  وت بڕوانیایه له ۆرهوج ر به، تۆش ههیشتبوخۆیگهچۆن له

ری،  سکهه ئدیب، هۆنیار، سوف، ئه یلهد، فه رۆکی کورک سه وه
،  وترچیی ئه ، هه یرت بکردایه سه  وتوکهل موشیر، قۆزو هه  ت،بلیمه 

! رتگرتایه ڕاست وه تۆش به  بوایه ، ئهراستبو  وهالی خۆیه به چونکه
     .دا!رکردن ئه دهخۆی به  یه،زانیا ی نه سمهو رێوڕه وی ئه ئه

 *** 
ر رامبهشید به امی ره قشه  ین لهمهلهه ئوتێل  غداد، چوه به له
، دوکانێکی  و وتێله خوار ئه  و دوکان، دانهخ ریده ههوتی  مزگه

 ی بهکهر دوکانه ی. تابلۆی سه رگدروێتکاری به کرێ گرت بۆبه
و  ی مڵکیرگدروتی ) بهیهکهکوردییه مهو. ئه بی نوسرابرههئ

 شیر موشیر(.به  – ستی زێڕین قهنی مهخاوه  – ربازی سه
 داباری. چونکه  ریاسهرکردو کار به برد، ناوبانگی ده زۆرینه 

  رهفسهنزیکبو، ئه وهزیرانه نی وه نجومهئه  و لهقشڵهی لهکهدوکانه 
ندین  دا. چهئه نودررگیان بهو به کانیش الی ئهه زیرو وه کانورهگه
مماسبو،  هکانی، هادی خ شاگرده  له  کێکو شاگردی راگرت. یه لفهخه
رگدروی  ناودارترین به بون به  دوایی که و ح بیویتریان عاسم فله ئه
ی  لهنجێکی جوانو سوروسپیو لوسکهشی، گهکهلفهغدا. خه به
شیر  یدا، به کهکاره  له نگینبوسڕه ڵکی سوریابو! زۆریش ده خه
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و  ینوانو ئه ی خۆی ئه کهژوره و لهلێ شه ویست، گهی خۆشئه ده نوهئه
 م!!مریهو به بی لێئه کوڕه

و. بخۆشنه وتانهسکهو ده یو به و کارهدڵی به  شیر هیچبه       
و  بوهیتری الی ئه کهمو نیوه ی دڵی الی مریهنیوه  میشه هه  وئه
ک  زانی وه ی خۆیئه رکئهی به وهئه ی رزگارکا، چونکه کهوهتهنه
نجام.  ئه هاته ئهرگدروێتی نه بهش بهوهمو کورد! ئه رۆکی ههسه
  ارو پایه تکرۆشنبیرو ناودارو سیاسه  کورده سهه اڵم کاتێ بینی کبه
  نهکهروئه ورده ، ورده وهکوردستانه  له و غدابه کان لهرزهبه

و  ئه وتهو که اهات ی پێشیر ئاهێکه نیشن، بائهو الی د یکهدوکانه 
شێ  ش ئهوهون! ئه تیی ئهو بلیمه ییورهرسامی گهسه وانهی ئه هڕباوه 

یشتن  گه وهو له وانیش زکانی. ئه ئامانجه تن به یشبۆ گههۆکارێکبێ 
ی  کانیاڵهخهتیان بۆپه ژی! بۆیه یاڵدا ئه هخ  له سێکهشیر که به که
 کورد.ی وگهوت: رێیانئه کردو پ اڵئهرهبه

و  قوتابی شیر به زیر، به وه  ان به کری ئه و کوردانه ک لهیهژماره  
ر  ڵ گۆڕینی هه گهمیش له ئه زانین، بۆیه مریدی خۆی ئه 

زاریی  کرد پۆستێکی وه یئهوهڕوانی ئه زاریدا، چاوه کی وه یهکابینه 
  ا. کابینهگبه کیمین زه گوێی ئه یدا به هموێ. جارێک ئه رکهبه

 و!بر تیانه می هه گۆڕراو ناوی ئه
 وردی: بۆ؟ 
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 چاکوایهڵێ گ وتوێتی پاشا ئهکی بهیکرد. زهعارف: خۆی نه 
زیری  ی وه وه زیر، بۆئهوهوسا به نائیب، ئه مجار ببێ بهکهیه
ڕی  شیر باوه وانیتر! .. به له م جیایهلبێ! ئهڵبژێراوی گه هه
 هێنا. کهقسهبه

* ** 
ڵبژاردنی  هه  که وهبوه باڵو وه نگۆی ئهو ده 1928 یشته ساڵ گه
لێکی  هه  ی به وه ر ئهشیکرێ. بهێراقدا ئهئمان لهرلهگشتی بۆپه 

وسا  ئه  شاری سلێمانی. دیاره ی خۆی بپاڵێوێ له وهزانی بۆئه  باش
و  ری! بۆ نا ؟ کێ له رگزیری به تی وه تایبه زیر، به وه  بێتهئه

 ئ ی سوپای  کهتهیمه بل رهفسه و ئهی ئه؟ ئهو پۆسته ئهبۆ وتره شیا
ی پێدرا،  رییه زیو پۆستی وه ئه ت که ڵبه؟ هه بووسمانی نه 

  خسێنێ کهڕهلی بۆ ئه ش هه وهم موشیر. ئه زیرو ههم وه سا هه وئه
و  مرۆکی ههسه نێ که یهو رایبگهخۆیی کوردستان بدا ربهجاڕی سه 

ری!  هاوسه بێتهئه  وهکااڵوپێتاوی خۆیه  میش به ه ئیتر مری !کورده
 !. وه کردهشیر بیریئه به وجۆرهئا به 

ی  کهیانی خۆپااڵوتنهشیر موشیر به . بهوهنزیک بوه  ڵبژاردنهه
 .وه دها باڵوکر ی گۆڤاری زاری کرمانجی  1928ساڵی   2 ژماره له
  ستهده  ستهزانی، ده یانوه ه ب اغکوردانی دانیشتوی به ر که هه

و  مهده  کرد. لهو پیرۆزباییان لێئه یکهدوکانه کردهرویانئه 
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شیر  ڵک، بهخه هات لهیئه شید جمهقامی ره شه  ا کهکیشیهئێواره 
ری خۆیو  ماوه جهبه  ی لێبوڵکهو خهو ئهوه یاڵهریای خهده وتهکه
  مابوی نهنده وهش ئهکهیانهه کرد، بیان لێئه کهیانهو داوای به مهه
،  وهه تبکات، ئنجا داوایانلێکرد، بۆیان بخوێنێ ڵکهوخهشی ئه به
وم،  الوێکی بانگکردو پێیوت: من ماند و ر سنوقێکسه  ڕییهشیر په به

کدا،  یانه کی بهیهر کۆپله ڵ ههگه. ئیتر لهوهرهتۆ بۆیان بخوێنه 
  وتنهدۆنکی کهو بژی کوردو کوردستان. پۆلیس بهپڵهچهبو بهئه

پێکردن!  ان یو باڵوه روگوێالکیان شکان ند سهو چهکهڵکهی خه وێزه
نگی کڕیارێک   دهشیر، له شیر. به ر به سه هێرشیانهێنا بۆئنجا  

و   ، شپرزانه وهبداته  کهاڵمی کڕیاره ی وه وهبێئهئاگاهات، به به
و  ایی، ئهو رۆی. بۆ رۆژی دو ی داخستکهدوکانه لهپهبه
ک  یهبۆژماره  وهگێڕایه  ک روداوێکی راستی، وه رهاته سهبه
 مهئه ی دانێ که کهیانهبهش لهرو دانه کانیو سه میوانهله
 تی:یهکهقهده

 1928ساڵی  - ڵبژاردن یانی هه به 
 موو کوردان بۆ هه 

ڵبژاردن  وا هه . ئهوهرهی کورد. . ئاگات لێ بێ و چاو بکه ئه
 بێ زۆر وریابی.    ده مجارههات. ئه 
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لەپەرلەماندا راستەوراست نوێنەر  خۆیشت دەیزانی، کە نوێنەر  
 .کە لێیەوە هەڵبژێردراوە و قسەکەری ئەو نەتەوە یان ئەو واڵتەیه 

هەروەها ئاشکرایە کە ئەم نوێنەرانە سەبارەت بە  
ری، بەرگری دەکەن لە نیشتمانپەروەری، لە ئاستی زانین و هۆشیا

ماف و ویستی ئەو کەسانەی ئەوانیان هەڵبژاردوە و بەشێوەیەکی  
 .تی دەناسرێنراس

ئاستی زانین، هۆشیاری و نیشتمانپەروەریی نوێنەرێک  
بەتەواوی ئاوێنەی زانین، هۆشیاری و نیشتمانپەروەریی  

گەلەکەیەتی لەبەرئەمە بەبۆنەی ئەم هەڵبژاردنە نوێیەوە، بۆ  
و چاوکردنەوەی هەموو کوردی دڵسۆزانی گەل، پێویستی  ئاگاداری 

جوان و حزمەتی پیرۆزی ملم  راگەیاندنی ئەم داوایانە بەئەرکی 
 .زانی

 ..ئەی هاوخوێن و هاوزمانان
بەناوی بەرژەوەندی مافەوە، بەدڵ و بەگیان لێتان دەپاڕێمەوە  

ڵببژێرن کە  کەلە هەڵبژاردندا زۆر ئاگەدار بن، کەسانێکی وەها هه 
ێچەوانەی باوەڕ و ویژدانیان ئەکەن بەخاتر و خۆتری  پ

 .هەڵبژاردن
ێنەرایەتی ئێوە بەجێ بهێنن و رێزی  با نوێنەر بەتەواوی نو

رەوشی کۆمەاڵیەتی ئێوە بگرن. بەو بۆچوونەوە ئەوانیش  
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نوێنەرگەلێکی وەها هەڵببژێرن کە کورد بێ، کوردی بزانێ و  
انا توانای پاراستنی مافی  وە لە پەرلەمبەشارەزایی، زانین و زانسته 

ن و  میللەتەکەی خۆی هەبێ، دیسان زۆر بەگرینگی تکا لە دەنگدەرا
لە هاوواڵتیانی بەڕێز دەکەم لەکاتی هەڵبژاردندا نەژڵەژێن،  

تەماشای ناوی زل، دەوڵەمەندی و خاوەنی فەرمانبەری گەورە  
گەورە نەکەن. تەماشای توانا، بیری خزمەتی میللەت و شارەزایی  

اڵ و پێویستی مەملەکەتیان بکەن، تاکو لەم نوێنەرە  لە ح 
وەندی دواڕۆژی موڵک و میللەت  بەڕێزانە توانای لێکدانەوەی بەرژە

و توانای ئامۆژگارییان پێ بکرێ ولەبەر هیچ رێگرێک نەوەستێ و  
 .سڵ نەکات

ئەی میللەتی مەزن، تکات لێ دەکەین بەبۆچوونێکی گیانییەوە  
ۆزانی میللەتی خۆت بکە و هەموومان  تەماشای ئەم پێشنیازەی دڵس 

ۆ هەڵبژاردن  لێکی بدەینەوە و بۆ بەرژەوەندی گشتی بەم شێوەیە ب
تێ بکۆشین. هیوای گەورەیشمان وایە، ئەگەر بەم شێوەیە  

هەڵبژاردن بکرێ دەستەی نوێنەرانی بەڕێزی نوێ لە دوا ڕۆژدا  
لەگەڵ حکوومەت هەوڵی یەک دەخات و هەرچی لە توانایدا هەبێ  

چاکەی نەتەوەکەی خۆی دەستەبەری دەکات. وە "ئەمین" لە   بۆ
میلەت لە زانین و زانستدا بەرز ئەنجامی تێکۆشان لە زانیندا، 

 .دەبێتەوە و مەملەکەت لەگەشە و بنیاتکردندا پێش دەکەوێ
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ئیتر ئێمە هەرچی بەئەرکی ویژدانی و ملمان زانی پێشکێشمان  
ەی بۆچوونی بڵندی  کرد، ئینجا پەسەنکردن یان نەکردنی هەواڵ 

 .میللەتە خۆشەویستەکەمانی دەکەین
 چاک گریانە، خوا شاهیدە میللەت بۆ پیاوی 

 .هەر ئەوەندە و حورمەت
 

1928- 1 - 27  
  
 بەناوی کوردانی جگەرسووتاوانەوە

 بەرگدروو، بەشیر موشیر  
 
ند  سلێمانیش، چه  یاڵ، لهه ی خ مان شێوه هه شیر، به به
و بژی کوردو  پڵهچهنجامداو به ی ئهجۆرهوکی لهیهوه ونهگردب

 کوردستان پێشوازیی لێکرا.
  سوڕما که  وه ری لهتا، سه ره، سهکهڵبژاردنهی هه اڵم دوا به 

 !؟         هێناوه نگی پێویستی نه بۆچی ده 
ی شاری  ئازاکه  وڕهی من ک( بۆ!؟ ئهوهرخۆیهبهشیر: )لهبه

و  مههله ،اسمانی ئوسوپای  کانم لهیهردیبهخۆ نه  وم؟بسلێمانی نه
وینم  تیری ئه م به مریه که  نیهخۆڕاییش! بهوه نگی دابوه دا ده دنیا



  ` 

97 
 

غداد،  کانی دانیشتوی به مو کورده ش ههتا ئێسته وه ! ئهتاربوه گرف
  نو بهکهیرم ئه مو کورد سه رۆکی ههک سه نو وهکهپچوکیم ئه 

 ی لهڵکهو خهمو هه ی ئه ن! ئههبرد ناوم ئه ی هیوای کووگهر
دامو  یان بۆلێئهپڵهو چه بونغدا ئاماده کانی سلێمانیو بهوه ونهگردب

 ی تیا شکا!؟روگوێالکهسه  موو هه ئه
رکوک، هۆنیاری شاری که  وره و گهسوفیلهسیریی، فه ئه

  واڵتی ساختهسهێراق، ده ئ ی اڵتهسهم ده : )میرم، ئهوهاڵمیدایه وه
  ببێته ک ئێوه تێکی وه ن بلیمهدهئه. چۆن رێگهزویره ته
ر  سه و بیخاته ێراق دابڕێ ئ رکوک لهدوایی که مانکارو رلهپه
،  وڕداگوڕگ ی بابه کهوتهپێناوی نه ی ئنگلیز لهتی کوردی! ئه وڵهده

و  ، ئهوهلهبی!؟ جگهرهه ئێراقی ئر سه خسته تی موسڵی نه والیه 
ی، رژێمیان  کهۆت باسیانئه خ  و سلێمانی که غدای به وانه نهگردبو
 .وههێناو ئارامبوه  کهقسه ڕی به وه شیر با!(.  به تۆقان

 *** 
ی  و، ئنجا رێگهمان نائومێدبرلهندامبونی په ئه له که 

یان:  چاپ گه ی به م کتێبانه رو ئه بهی گرتهوه باڵوکردنه و کتێبنوسین
میسباحولدیوان،   -بدهی، دیوانی ئهرستقپهی حه سیپاره 

و  یرباری نووسینو ئامۆژگارسهتیتر، لێ بابه هو گختنامه به
 ا.کانو گۆڤارهرۆژنامه اوکانی لههۆنر
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کر سدقی  به 27/10داو رۆژی م ساڵه له 1936 به  ساڵ بو 
ی یاسین هاشمیی  کهتهزارهنجامدا. وه ئه  غدا به کی له تایهکوده

چونکە   رگریبوزیری به وه  ریی کوشت که سکههئر فهئروخان، جه 
و یاسین  یالنیالی گه ئ شید یدو ره ئری سه ، نوسەربەئنگلیزبو

ی  وهرهده تن بۆاڵهه   ،ریتانیی به تیی باڵیۆزخانهارمه ی هاشمی، به 
 . واڵت

ەسکەری سەر بەناوچەی  بەکر سدقی خەڵکی ناوچەی ئ
ویستیی بەشیر بۆ  شارۆچکەی چەمچەماڵبو. خۆشەئاغجەلەری 

ئەویش وەک ئەم خولیای  چاوەی گرتبو کە رسدقی لەوەوە سە
،  مەبەستەدەوڵەتی کوردیی هەبو لەسەرتاسەری کوردستانا، بۆئەو 

ژمارەیەکی زۆری ئەفسەرە کوردەکان لەدەوری خۆی   سدقی
. بەدەستێکی پۆاڵیین ئەو پیالنەی ئیگلیزی تێکشکان  کۆئەکاتەوە

چونکە ئەوە   ،شورییەکان دروستبکا کە ئەیویست دەوڵەتێک بۆئا
بونێکیتری کوردستانو ئەبوە لەمپەرێکیتر  بوە هۆی دابەشئە

  و بەشیردابو!. لەبەردەم ئەو دەوڵەتە کوردییەی لەهزری ئەو 
و  وه هشانڵوهمانی هه رلهدا په 31/10/1936 لهبەکر سدقی 

 مانێکیتر. رلهڵبژاردنی په ی دیاریکرد بۆ هه20/2/1937رۆژی 
 ڵگه. لهوهشایه ک گوڵ گهو وه وهشیر موشیر ئاهێکی پیاهاتهبه

سوپای    ون، لهردوکیان کوردبنبو، هه مههاوته  وا نزیککر سدقی به
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و، جارجار  بکیان هه تییه دۆستایه  غابه  ون، لهربفسها ئه وسمانی ئ
دا.  کوردییانئهتی وڵهرگای ده ده  له وه داو پێکهشیری ئهری به سه
کی  یهشێوه شیر به ی بهکهدوکانه   ،وهەی سدقیە تاکدوای کوده له

و  بمو رۆژێ پڕئه ی هیوای کورد. هه روانگه  فراوانتر بوبه
و.  کانیبنجامهرئهو به تاکهکوده  و باس باسیکانورده ک تییهسایهکهەل 

ی  کردو شرۆڤه وتی ئه ڵسوکههه   کر سدقیری به ک نوێنه شیر وه به
ک خۆی  کرد وه یئهجۆرێ قسه ێجار بهنکرد، هه ه وداوکانی ئر

  وهکانی کوردستانه شارهکی زۆریش له یهی کردبێ. ژماره تاکهکوده
کێک  تیی خۆی، یهو بۆ کارێکی تایبه کهر یه کرد، ههروویانتێئه 

کێک  ناوشار، یه بۆ وهێزرێته بگو الدێوهی لهکهزیفهی وه وهئهبۆ
ی  وهئه بۆکێک ی، یهکهزیفهر وه سه  هوی بیگيڕنه وهئهبۆ

کی  سودیارییه دهندێکیشیان به . ههوجۆرهیتر به زرێنن، ئ دایمه
کانیان الی  دا کاره ویان ئه مههڵێنی به ویش به هاتن. ئهئه وه باشه

ستی  ده ، کهری قاڵه کر سه اڵم  جارێ به ، به کاجێبکر بۆ جێبه به
  و راوێژم پێبکا چۆنی پرسوه الم بۆئه ژا، خۆی دێته رپه
نین؟ چۆن یهگه خۆیی کوردستان راربهی سه تداری بکا؟ که وڵهده

  ین بهده ک بیهو پایه ؟ چ پله وهینهئنگلیز بکه ی خۆمان له تۆڵه
خۆی   20/2ی کهڵبژاردنه وش بریاریدا بۆههر زمود؟.. هه هشێخ مه 
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  2ل  18/1/1937ی ژیان رۆژنامه ی لهکهیانهو به بپاڵێوێ
 : تییهکهقهده  مهئه که وهباڵوکرده 

 

 1937ساڵی    – بەیانی هەڵبژاردن  
 بۆ هاوواڵتییە بەڕێزەکانم 

 "وە/ بەرگدروو "بەشیر موشیر ا لە بەغد 

بۆ پێکهیان و دروستکردنی پێویستیی نیشتمان، بۆ  
خۆشگوزەرانیو بەختیاری هاوشاریمان لە پەرلەماندا نوێنەر دانان  

هەڵبژاردن دراوە بە خۆمان. هەریەکێ لە  ستەنگی مافی بەبێ ئا
 .ئێمە سەرپشک و ئازادە لە بەکارهێنانی ئەم مافەی دا

هەرچەندە لە کاتی حکوومەتی پێشوودا ئەمە بەخراپ بەکار  
و  رەوەجەما ی لە ئێستادا کە حکوومەت حکوومەتدەهێندرا. بەاڵم 

، مافی  بەرنامەی چاکسازی هەیە، دەتوانین بەئارەزووی خۆمان
 .هەڵبژاردنی خۆمان بەکار بهێنین

حکووکەت لەمەدا یارمەتیمان دەدا، لەبەرئەوەی حکوومەت  
مەبەستی خزمەتی میللەتە، منیش تینووم بۆ خزمەتی "قەومی  
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عێراق"، حەز دەکەم لەم رێیەدا یارمەتی حکوومەت بدەم و  
خزمەتی "میللەتی عێراق" بکەم. لە پەرلەماندا ئەوەی بەقازانجی   

راق" ی دەزانم هەوڵی بۆ بدەم و بیکەم. ئەو رێیە کە  ەومی عێ "ق
گرتوومە دەمەوێ لەسەری بڕۆم. بۆ ئاگەداری لە ژێرەوە بەرنامەی  

خۆم بۆ هەڵبژاردن دەخەمە روو، بەو بەرنامەیەوە بەرئەندامی  
 خۆم بۆ "لیوا" ی سلێمانی رادەگەیەنم

  لەم رێیەوە هەر کەس هاوبیری من، تکا دەکەم دەنگی خۆی
دا، تا بەهێزی ئەوانەوە لە پەرلەمان بتوانم  بەمن ب

 .نوێنەرایەتییان بکەم و بەو دەسەاڵتەوە خزمەتیان بکەم

بۆ کردنەوەی قوتابخانەی ئامادەیی و قوتابخانەی پیشەیی   .1
"لە واڵتی خۆماندا" بۆ زۆرکردنی ژمارەی قوتابخانەی سەرەتایی  

  –ورس ارەی "بلەو الدێیانەدا کە پێوست بێ، وە بۆ زۆرکردنی ژم
 .زەمالە" هەول دەدەم

بۆ پرۆژەی ئاو و کارەبای شار و ئەو قەزا و شارو   .2
پرۆژکانی پێویست بێ هەول دەدەم، بۆ وەدەستخستنی هاوکاری  

 .حکوومەت و یارمەتی دەسەاڵتداران هەوڵ دەدەم
بۆ پێشخستنی کشتوکال، بۆ چاکسازی کشتوکال، بۆ   .3

انکی کشتوکال  وکاری بدامەزراندنی شەریکەتێکی کشتوکاڵی و ها 
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هەول دەدەم، وە بۆ لەناوبردنی نەخۆشی ئاژەاڵن کەرەستەی  
 .پێویست لە حکوومەت داوا دەکەم

بۆ زۆرکردنی سامانی حکوومەتەکەمان، بۆ پێگەیاندن و   .4
باشکردنی جۆر و پاراستنی بازاڕی تووتن و میوە و ئاژەاڵن، هەوڵ  

 .یندەدەم بەشێوەیەکی هاوچەرخ و هونەری سوودمەند ب
ەرئەوەی بازرگانی و ئاسایش و خۆشگوزەرانی بە  لەب .5

لەشکرێکی بەهێز و حکوومەتیکی دەسەاڵتدار دەکرێ، بۆ  
زۆرکردنی ئەم هێزە ))بەتایبەتی هێزی ئاسمانی(( بۆ یارمەتی  

 ."ئەهالی" بەحکوومەت چی پێویست بێ دەیکەم
بۆ دەستەبەرکردنی دادپەروەری لەنێوان "خاس و عام" دا،   .6

 .اککردنی یاساکان لە حکوومەت دەکەمدگە و چ داوای  دا
بۆ بەستنەوەی دێهات بەقەزاکانەوە داوای کردنەوەی   .7

 .ناحیە دەکەم
داوای زۆربوونی نەخۆشخانە و دەزگا تەندروستییەکان و   .8

 .ژمارەی دوکتۆری پێویست دەکەم
بۆ چاکسازی هەندێ یاسای ماڵی کە زۆرینە گلەییان لێ   .9

دامەزراندنی کارگەی رستن  ر و بۆ  هەیە و باج و خەراجی زەویوزا
 .و چنین تێ دەکۆشم
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بەرێزەوە سوپاسم پێشکەش بەو کەسانە ئەکەم کە  
 .نوێنەرایەتی خۆیان بە من دەسپێرن

 هیوا دەخوازم کە متمانەی ئەوان خراپ بەکار نەهێنم 

 . خوا دەخوازمسەرکەوتن لە

م  ه بژێردرێ. خۆ ئڵئههه  که شبینبو شیر، گهبه مجارهئه
تی  ومه که مهناکات، ئه  و ساخته ی پێشوهک ئه ش وه تهومهکه

 خاتهکانی خۆی ئه کر، دۆستهبه که  شی بیستبووه، ئه خۆمانه
و  شهنگه با مجارهزانی ئه پێویستی نه به وهرئهبه، لهوهمانهرلهپه

زیری  ڵبژاردن، پۆستی وه و دوای ههبکا. خۆیداناب وه گردبونه
 رگرێ! وه  رگریشبه

کری  ریی بۆبه فسه ستێ جلی ئهقوماش، دهباشترین  شیر له به
ک  ک دیارییه هات بۆالی، وه جارێکیتر که و، تا، ری دربراده 

  و جلهکانی رۆیشتن، ئه شاگرده  که و ئێواره مهشیکات. ده پێشکه
یاڵ  رفاندی  . خهکهر ئاوێنه به  و چوهرخۆیکردبهی له ربازییانه سه
  هاتنه کان ئهرهفسه ئه ورهگه سته ده  ستهو ده رگریتی به زارهه و بۆ
یان  وهئه و پیرۆزباییوه مانهچهاو بۆیئهویزهدا بهو پێیانئه میردهبه
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 کانی کرد، رشانهیرێکی سه رگری. سه زیری به وه به بوهکرد که لێئه
 !. بوشیرو تاجی موشیریی پێوه 

م  کی بۆباوکی مریهیهیدا: بروسکه زیرییهوه  مم کارێکی لهکهیه
نو میوانی  ا بکه غشتێکی به ی گهکهمو خێزانه هه و یخۆ نارد که 

 جلهم بهیشتن. باوکی مریه مویان گهچاوتروکانێکا هه وبن. لهئه
کێک  دا یه وکاته. لهوهپکێ گوڵهچهمیش به و مریه وهیهکهرییهسهفئه
 پکهکی کرد! چو چهبییه دهت، بێئه زارهنی وه کاالوه  رهفسهئهله

شیر تا  تی ماچکرد!! بهسو ده وهمایهو چهرگرتم وه مریهی لهکهگوڵه
نگی  دهو لهکهرهفسهئه وانده نگێکی سره توفه  و قۆناغه هێزی تیاب

 و!. کێشابی پیاکهیاتییه زی خهگه ئاگا هات کهبه کهی ئاوێنه هاڕه 
 *** 

 مان! کهرلهپه هێنا بۆواوی نه نگی تهشیر ده هش بارهمجئه
شیر  ی به دوکانه  و ریزه ئه نیئوف چادرچی، خاوه ره
یوت  شیر پێکان، به ێدوکانه ی کر وهکۆکردنهکێکیاندابو، هات بۆیهله

کارێکی   نکه، چویهکر هه و بهکامیلی برات ییم له زۆر گله 
 کامیل، کامیل چادرچیبو که  ست لهبهنائیب )مه کرد ببم بهوایاننه 

کر  به  که وههێنایه اڵمی بۆ ئوف وه زیری ئابوری( ره وه  کرابو به 
 به مکردوه نه  ه وێ، بۆیشیر موشیرم خۆشئه سدقی وتوێتی من به 

م،  دهو نهکیس ئه له کهستهقهمن کوژرام، با مه که مه نائیب، وتو
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کر سدقی  دا به 9/2/1937 له ( که چێیشی تیا نه وری ئهواتا سه )
 هێنا.  کهقسه ڕی به شیر باوه کوژرا، به

 خەوەکەی شامیلی کوڕی 
ر وبهکی لهه . خانویوامبورده ی بهکهرگدروێتیه به  رسهر لههه

نی  مهته یشته شامیلی کوڕی گه و ژنیشی هێنا.کڕی وه پردی کۆنه
کی یها کوپهومخهو له همشئه  :ک شامیل وتییانییهساڵ. به وت هه

یری کتێبی  شیر سهبه. وهدا دۆزییه م خانوهژێر ئه زێڕمان لهپڕ له
شیر  ! بهسااڵن دروسته  7اڵی وی من و خهیکرد، نوسرابونامهخه
  هنوهئه کهوپهرچاوی. کبه هاته  کهزێڕه  و کوپه وهیاڵهخه وتهکه
. ئنجا  اغندترین بازرگانی به مهوڵههد و، کردییه زێڕبو پڕله ورهگه
ی  کهادا. کاره غموڵو بهسته نێوان ئه کردن له زرگانیبا وتهکه

  ی غازیی کهشادیو لیره ی ره ه کردنی لیرهاورده بریتیبو له 
مو چونێکیا  هه. لهوهمابونه  وه وسمانییهئتی وڵهمی ده ردهسهله

کردو جوانترین  ئه  میشیردانێکی ماڵی مریه وڵ، سه متهسبۆئه
خۆشو   روه موجارێ، به ویش هه کرد! ئه ش ئهشڵی پێشکهخ 
، جوانترین  وهد نازو رازه سه  و به وهیهکهوناوییه فسئه نهخهردهزه

ون!  بکدی ئهمالنی یهسلهکردو ده ه ش ئگوڵی پێشکه پکهچه
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ناو  کرێکاری هێ ئاگاهات. بۆرۆژی دوایی نگی دایکی شامیل به دهله
ویی ژور  نی زهنڵکههه  وهدوایئه . کهی ماڵهنی باخچهنڵکههه  وتنهکه
وتو  ڵک کهکهکه لهرییانکرد، خانوه پاچکا نهوه ور! ئهدوای ژله

ر  رامبهنی بهکۆاڵرزان فرۆشتیو لهههڕوخا! ناچار به ریکبو ئهخه
 وکی پێکڕی. ی بچکی، خانویهکهدوکانه 
 ڵکێشا!کی ساردی ههیهناسهشیر هه به
تبێ، ماڵی دنیا  المه ر سهرێ، سه دهز: مامۆستا گوێی مه بهنه

، زیانێکی  وه و خانوه ی ئه بارهله وه ی بۆتگێڕامهوه ئه هیچنیه. راسته 
 کهخانوه یه سنوبێ. به بشێ خێری پێوه اڵم ئه یانی، به زۆری پێگه

 خا!ڕونا نه رتاسهبه
 ناخۆم. و زیانه ت بۆ ئه فهم. خۆ من خهکهه هشیر: : نا، رۆ به
 ی بۆچی؟ ز: ئهبهنه
 کانم.والده شیر: ئه به
ڵێن  . ئهوه ت بۆبگێڕێته وهو خه ئه بوئهو، نهز: شامیل مناڵببهنه
 ! ودا زیانه خهزێڕ له
 .شنیه وهشیر: ئه به
 ی چی؟ ز: ئهبهنه
      چون!رنهسوف ده لهیکو خۆم فه کانم، وهوالده ڵێم ئه شیر: ئه به
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 لەدوکانی بەرگدروێتییەوە بۆباڵیۆزخانەی کوردستان 
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وینی  ڵکو ئهو، بهبم نه وینی مریه نیا ئهتهر به شیر هه ی به کێشه
  رگدروێتی ناگاته به  یبرد، به یهێناو ئه ئه نرچه. هه کوردستانیشبو

و،  باشی ههی داهاتێکی ب کهروێتییه رگد رچی بهکانی! جا گه ئاواته 
و سیاسی،  وناکبیریندێکی رناوه  ی کردههکاڵم وازیلێهێناو دوکانه به
ک  شید!. وه ره  هارونه  ختیپایته ی کوردستان لهڵکو باڵیۆزخانه هب

کر سدقی  ی به تاکهی کوده خشهدا نه و دوکانه یوت: لهخۆی ئه 
و  وه ی و ژیانهی ئازاد ڵهی کۆمهدا بیرۆکه دوکانه  ورله. ههێژراوه داڕ
یزبی  یانی هلێ بهگه  یکرد،رهکهکێتیی کورد)کاژیک( چه یه

ت  کومه می هدرا، زه نجامئه ، پیالنی سیاسی ئهوه کرایهباڵوئه
 کراو...هتد ئه

 با هکومەت گەواد نەبێو منیش لەدژینەبم 
ر  بهی لهکهئوتۆمبیله ناوخۆبو، رۆژێ زیری زاز وه ید قه ئسه

 ی لێکڕی.رهتێ جگهو پاکهراگرت ا شیردوکانی به 
و  چین؟  ئه قۆڕانه  وشتهشیر، ئه ستا بهوه  چیهوهزاز: ئهقه
  و شتانه ت، ئهکومههی جنێون به موههنوسێ که کێ بۆت ئه  شتانه 
 چین؟
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، خۆم  تهقوهمم بهلهقه  وسێ! من خۆمنشیر: کێ بۆم ئه به
 وسم. ینئه

ت  کومه هدژی له  ، بۆچیتهقوهمت بهلهخۆت قه  زاز: باشه قه
 ؟ تۆکردوه له ت چی کومههنوسی؟  ئه

دژی  بێو منیش لهواد نه ت گه کومههگ، با  د به یئشیر: سه به
 وسم؟ نت ئهکومههدژی  لهو نابت نانوسمدژی جه نوسم. من بۆ له نه

 .دهمن مهاڵم جنێو به ، بهباشه  زاز: باشه قه
م! تۆ زاتێکی  دهتۆ ئهن جنێو به م، من چۆ کهه هشیر: نا، رۆبه

 م!دهئه تهکومه هم کانی ئه واده گه زیره وه  به . من جنێو یورهگه
 و رۆی! نیرێکی باداو پێکهزاز سه ید قه ئسه   
 

 بەشیرو نەوت 
 

و  کهزێڕینه  ستهقهنیا مه ی، ته کهرگدروێتییه به ی پاشماوه  له
ی  روانگهکرد بە ی کهدوکانه  ارهمج. ئهوهی هێشته کهئاسنه  زهگه

ا  وی ئه کهدوکانهله یهرچی جاپکراوی کوردی هه ه هیوای کورد. ه
وام  ردهفرۆشرا. خۆیشی به وااڵشی تیا ئه ێ ورده `نفرۆشرا، هه ئه
 ی ئاگرین. دیاره تیانه و وتاری کوردایه کردنی هۆنراوه ئلیفته وتهکه
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  دایهی ئهکههئاگراویی وسه ن، پێنانی جیهاکورهگه رهک نووسه وه
 وه تهفاڵن بابهی باره دا لهرمانی پێئه و فهکانیمریده کێک له س یهده

کانی  پانه  ت هێڵهڵبهوسێ. هه کی بۆبنیه، یا هۆنراوه وتارێ
و  ستونی ئیتر خۆت هێڵه  یوت ده دو ئهکری بۆ دیاری ئه کهتهبابه
 !!واوکهکانی ته کارییه ورده

تی  تایبه کانی، به موریده  هات له یئه جمه میشهی هه کهدوکانه 
زۆر   اڵم له وت زیاتربو، به ه هیان لهژماره  ر( کهبهی مژده وتهه ه)

                                              و وتی:                                                                  بو. رویتێکردنییان هه وتیان ئامادهه هر هه  نیا ا، ته کات
 وسم .         وت بنر نهسهوێ وتارێ لهمهشیر: ئه به

. یههه  وه یهو باره له زاییم ، من شاره د: زۆر باشهمهمحه
 زانکۆ. شی کیمیام له وا پۆلی به ارێکی دخوێندک
بۆ  برد یان ئه رکوک ژنان کونگه که: لهوسه بن شیر: ده به
و  قواڵو بۆ چێشتلێنانڵئهی هه وتهو نهکرد لهگوڕگوڕو پڕیانئه بابه

ئنگلیز   کانیتر. کهشاره برا بۆر ئهکۆڵی کههێنا، به ئه کاریان چرا به 
 وه ی پێگۆڕییهنسا گرتو سورییه رهفه نی، پاشقولێکی لهی زاوهبه
گرت  ئه نسهرهرۆکی فه نسوی سه کلیمه یان له خنهره ێراق! که ئبه

 نهوه نسو ئه! کلیمهوتی تیایه هێراق نئوت  و پێیانئه و ئاڵوگۆڕهبۆ ئه
وتم پێویستبێ،  رکات نه ، من هه وت چیهیوت جا نه ئه  بێدیماغبو

ی  هرۆبه  وتهداری نه  وه م..ئێی! ئهکڕبوتڵێک ئه رمانخانه دهچم لهئه
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ئیتر   گیانی کورد!.. ده هربوئاگرو به به  ، بووته و نه! ئهوه هئێم
 . واویکهخۆت ته 

 بەشیرو هەنێ لەمریدەکانی دەمە تەقێی  
:   سه ستیو وتی: بنوده  ی دایه کهژارو پێنوسه هه  یکرده + رو

یلی من  ن..مهتهیلی من  وه ، مهیلمه  یل، وه یل، دیسان مه مه
  وهمهمریهیی به نیوهشی په وه ئه .واویکهم.. ئیتر خۆت ته مریه

 واویکا. ، با ژیر، ته یههه
 نمن چه انی کهزس باشتر ئه که  موههی وت: تۆ له + به ژیر 

کوردستانم. بزانم تۆ چیم بۆ  خۆیی ربهو سه رۆشی ئازادیپه
 وسی؟نئه

 چاپخانهم له شوکریو پێیوت: تۆ ماده ئەهمەد   کرده + روی
.  بۆ چاپکه وهورۆزه ی نهبۆنه  کم بهیهی، پیرۆزنامه کهکارئه

و  نیهوه تهن کورد نهڵێی ئهوانه تبێ، با ئهقوهکی به یهپیرۆزنامه
ی  وه ترسیت، بڵێ ئهم نهکهه هرن! رۆقبه، شهی نیه وهونه مافی جیاب

 . واده بێ، گه خواز نههوونه جیاب
 یاندو له جێگهپێکی به رێکوی خۆی بهکهرکهو ئهکهریههه

و  ریدانهو موئه  دانیشتنێکیتردا که . لهوهیانکرده ا باڵومیدیاکان
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جیبم  هئڵێ شتی ن، مامۆستا وتی: من کۆمهویبش ئاماده ندێکیکه هه
 ش لهوانیکهبڕواداو ئه  یرۆژنامهله کهوته ) وتاری نه  وهدۆته باڵوکر

و  س وردیده ویانی دایه م( هه وهونهتردا باڵوکراب یگۆڤارو رۆژنامه 
 :  وهی بۆ خوێندنه مانهویش ئه . ئهوهرهیان بخوێنه وتی بۆ

 ژار:ی هه وه ئه 
 یلمه له  یل ، دڵ پڕه یل دیسان مه مه

 یل یلی لهر مهبهم لهخه  له یلهدڵ که
 جنونین منم مه تهیلی من وه له
 ونیبن کزێو زه ویردوال توشبهه
 ڵناو دهیلی له مه  چورگیز النههه
 ژێر گڵ بشچمه  نمهتهن وه تهوه

 خسیرهو یه ن دیل تهتا دایکی وه 
 شیر موشیره مبار به و خهستدڵ په

 ی ژیر: کهواوکردنه ته
 جنونی م، منم مه یلی من مریه له   
 ونی زهمه و به مرم، ئه ئه ه کاتێ ک  
  وهگوڵهس به ر گۆڕم، ده سه دێته   
 وه و جۆشی دڵهستکامی ههبه
 ی کوردانوره ین بۆگهسرڕێژێ ئهئه
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 م، شاجوانی جیهانڵێنبێ مریه به
 وهومه ر زیندو بگهودنیاش ئه له

 وهڵبچمهبۆ کوردو بۆ تۆ تێهه 
                      

 ی ژیر: وهئه   
 یادو بیربێ  لێ ئازادیی لهگه

 شیربێکو بهی وه نی رۆڵهخاوه 
 و ژیربێشیر موشیربێو کامڵبه

 غانی شیربێڵ بۆ کوردستانی قه
 ئاوات  بێ بگا به ئه لهو گهئه
 یداخی واڵت ڵکا بهخۆ هه ربهسه

ترسم بمرم، ئااڵی  وتی: ئه وه نسکههه م دهی گریان! بهپڕمه شیر دایه به
رۆک  و کورد بێ سهم بمرمترس بینم!! ئهخۆیی کوردستان نه ربهسه

ترسم  ! ئهوهه تشیر بمێنێ م بێبه و مریهترسم بمرمئه !!وه بمێنێته
 ان بچێته ستیو ده مێنێا نه مکهوهتهنهناو  له  کێتیو یه باییبمرمو ته 
 و وتی: ئاسمان رویکردهکدی!! ئنجا خوێنی یه 

 چوار دیواره  منچی که به عبه خودا که
 واره کوردهیداخی نی به م، دیده عبهکه
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ر  هگرگیز نامری. ئه ، تۆ هه یده دڵ نهەل  ژیر: مامۆستا دڵ 
ڵیدا  گهر لهگیان هه ، بهوه ت جیابیتهکهوهتهنهش لهستهجهبه
ی خۆت  ی. ئهکهی ئه ه ئاڕاستخۆیی ربهو سه رهو به وهمێنیته ئه
 :وهرمتفهنه

 وهر ببینمه خۆشی گهن به تهوه
 وهت نامرمهژیم قهر ده ئیتر هه 
  وهکردو وتی: ئه ی بۆ ژیر مامۆستاو ئاماژه  ویکرده الل رمام جه 

شیر  ڵێ: بهتا ئه وهئه  ئاستی تۆ!؟ بێ خۆی بخاته نابێ، چۆن ئه 
 و ژیربێ ! موشیربێو کامیل

 و ژیربێ.    خێر. کامڵر: نه ژی
و  ینی منم تۆ ناتوانی بهکهه ه: رۆوهمامی دایه اڵمی وه بەشیر  

ئاگاتان   ( ئنجا پێێوت: ئێوه نینپێکهی.. )بو به و تێکبده ئه
م  ن. ئهڕبکهرانی کوردستان باوه داگیرکهن بهکهۆتانبێ، نه خ له
ن کهنه وه ڕوانی ئهچاوه رگیز دوژمنی کوردن، هه گبابانه سه

 جێببێ. دا جێبه مانه ستی ئه ر دهسهم لهکهوه تهکانی نه مافه
ی  کهخۆشه تهخهشوکری به  که وه ه شی خوێنرته و کاوردی، ئه

 ورۆز:ژنی نهجهو بۆنگوغرافیکردبزه
 ورۆزت پیرۆز   نه
 ی برای دڵسۆز ئه



  ` 

115 
 

    شیر، موشیری کوردی ئازادهبه
 وادهگه بێ، دیاره ز نه کێ جیاخوا

 !. وه درایه کهاڵمی کارته، وه پڵه و چهنینپێکه به

 سەد ملیۆن گەیانە    کوردی 
 

و  ێراقو تورکیائ رد له: ) کو کا نوسراوه یهوهرچاسه  سوجادی: له
ی  وهونهکیان مافی جیاب الیه  هیچ ، لهیهمینه سوریاش که و ئێران
، وهله، جگهقوربانی زۆرینه بکرێ به  مینهبێ که . ئهنیه

ش  وهرئهبهنێ، لهیههگچینی پرۆلیتار ئه یان، زیان به وهونه جیاب
و  مشڵێ هه. ئهوهتهێیناوترێ نه ، پشی نیه کی هاوبه ورییه ئاب که
ڵێ:  ڕواو ئهری ئه سهزیاتر له  کهرچاوه ملیۆن نابێ!.. سه ورد ده ک
 و کوردم (!. مرۆکی هه خۆی بڵێ: سه کێک بهیه ێ ، ناگونجوهرئهبهله

س،  ده  نهلێکیم بده یخورێ!؟ په ئه رێکهچ ماکه وه یانی: ئهرۆژبه
 !وه مرکێنمهدایئه 

  بیردۆزانه  هو جۆرو ماوتسی تۆنگیش،  ئه وردی: لیۆشاوشی
 .وهنهکهتئهره

ر  ههشه. لهستی هاوبه ، ههوهتهوری نه ستی ئه کهژیر: کۆڵه
و  اوازیی ئاینجی، به بپرسی  ی کوردێناسنامه  نجێکی دنیا، له کو
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ونی  بوهتهبۆ نه  سهبه  وهدم، ئه ڵێ کور، ئه وهزمانهبیروڕاو شێوه 
دا. تانهوڵهو ده له مینهکهبه  بوهخواستی خۆی نهکورد. کورد به 

بکرێ   مینه بێ که. بۆچی ئه یهوهنجامی داگیرکردنه ئهله وهئه
قوربانی کچی کی؟   !؟ کێ کوڕی خۆی کردۆته قوربانی زۆرینه به

ین  کانی ناو کوردستان بکهمینه وێ کههیچکاتێ نامانه ئێمه
داو  هوسی خۆی ئ نی خۆمان. کورد خۆی بریاری چاره قوربانبه

ر  . پرۆلیتاری هه وهریهسهبه وانیه س رهتی که کوێخایه
هی   جیاواز له یهتیی خۆی هه یی تایبهنوهرژهکیش، به یهوهتهنه
 ، چونکهشی نیه وریی هاوبه کورد ئاب کانیتر. ئاخر بۆیه هوتهنه

ێ،  بملیۆن نه . جابا کورد ده وه شهپێنج به به ی کراوه کهنیشتمانه 
تری  ژێر چه کوردی له موشیریش هه ملیۆنبێ. مامۆستا به ک یه

 . کورده  مورۆکی هه سه وهئهربه، لهه وا کۆکردۆته خۆی
 نین! ی پێکهپڕمه  ڕان. وردی دایه رپهشیر سنگی ده به
 نی!؟کهچی پێئه به  وهشیر: ئه به

 هیچ  وردی: به 
  یهس ههاخر که . ئمانه مامۆستاکه مهئه رموفه شیر: ده به

 ؟نێهیچ پێبکه به
  اغبهبێ له چۆنئه مو کوردبی، هه   رۆکیسه وردی: تۆ که 

 دانیشی!؟
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 .یش شارێکی کوردستانیه اغشیر: به به
 وردی: چی!؟

راق  ێئو. موی کوردستانیبێراق ههئ غا، ر به ک هه ژیر: نه 
ن  کاریکا( میدییه )ئه  وت پێیانئهکان . کیشیه ناوێکی کوردییه 

نزمایی  ئیراک، واتا)  ورامی، و ههزاری لوڕیبه  .)ئیراکستان( یانوت ئه
ون،  ئیراک،  گێکی کوردبکان ره ی کیشییهوههرئبهو(. جا له خوار
ری  فهئبو جهئه که  ش راستنیهوه ئه .یلیهکی زاری فه یهوشه
 و.برهها هه غو، به . پێش ئه غایه اری به ری شنسور، بنیاتنه مه
اتە بەغاو هەمو ئیراکیش بەشێکبوە لەکوردستان. کەواتە ئێستا  کەو
لەئایندەدا، مافی خۆمانە فەرمانڕەوای ئیراکبین گەرچی ئێستا  یا 

کەمینەین لەم واڵتەدا. جا با کەمینەشبین ئەی ئەوەنیە کەمینەی  
 فەرمانڕەوایە؟. ەوە  ١٩٢٠سوننە لە 
کانداو پێش  ه می ساسانیرده سه ێراق لهئیانی: کوردبونی رۆژبه

ب پێی  رهه ئهێشتا  وکاتهئه. رنیهسهی له وانیش، گومانێک ئه
اجی  ج ههمی  ردهکانیش، تا سه نی ساسانیه ، زمام واڵته ئه خستبوه نه
 .فی، کوردیبوقهی یوسفی سه ڕکو

 و کورد ده مڵێن هه ئه  تا ئێسته وهچی؟ ئه مان ئێسته  وردی: به 
          ملیۆن نابێ .             
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ش رۆژێکمان بڵێی ئێمه وتێ! تۆ بێ، نافه رز کۆن ئه ژیر:  قه
 بێ!؟                           نه

  نمهیهگهستێنن، کورد ئه ر، رقم هه مبهدینی پێغه  شیر: به به
 د ملیۆن! سه    
 سرین: چۆن؟ نه
 ؟ن ملیۆنهێراق چه ئ شیر: ئێسته به
 12سرین: نه
 ؟ده نی کورشیر: چه به
 3سرین: نه
 ی تورکیا؟ شیر: ئه به
.  وجۆرهربههه  ی کورده. ئێرانیش  7 ملیۆنەو 28 سرین:نه

 . لهیهک ملیۆن هه یش یه سۆڤێت  . لهی کورده یەکیپێنج سوریاش
 .یهک ملیۆن کورد ههمالوالیتریش یه و ئهلبنان

 ن؟چه وی کردییه مشیر: هه به
 ملیۆن  20سرین: نه
ملیۆنی   80بێ ، چۆنئه ملیۆنه  800 چین که ،تەاوشیر: که به

 نین(.و پێکهپڵهو چه مبێ!؟ )ههکوردنه
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 ! تۆ کە نازانی بۆ پرسیارئەکەیئاخر  
 

کانت  ستهو وتی: مامۆستا ده کهم دوکانه ردهبه  هاته الوێ 
ێ  ن. ههایهرزئاستێکی زۆر به لهوت، ر نه سهت لهکهخۆشبێ، وتاره 
 نی؟ یهتێمبگهکرێ م! ئه، تێیان ناگه ی تیایه زاراوه 

ی  کهسیاره مان پرهه  کهمامۆستا پشتی تێکرد! الوه 
شتێک نازانی، بۆ   . مامۆستا وتی: ئاخر دیماغ، تۆ که وه کردهوباره د

 وهرسامییه سهبه که!؟ الوه داناوه  هوجرەم  ی!؟ بۆ منکهپرسیار ئه 
   . وهکانیان بشارنه نینهدا پێکه وڵیان ئهکان هه رۆی. دانیشتوه 

و وتی: وایە، ئەبێ  سوجادی خۆیپێنەگیراو دایە پڕمەی پێکەنین
 بزانی ئەوسا پرسیارکەی!.

 کتێبیشت بۆبفرۆشمو پارەشت بدەمێ!؟ 
خێڕهاتن  و به و دوای ساڵو هات وهولێره هه  ی موکریانی لهگیو

نیی داماوام. داماو زۆر  وزنی موکریاهین  سه ه وتی: من گیوی برای 
س چی که کورد کرد کهی بهتهمو خزمههو هختبو، داماو ئه بێبه 

ا،  کتبی داوماو دوی دو ڕێم بهگهئه رۆژه  نچه وهه پێێنازانێ. ئ
شیر با  ستا به وتی: وه  ،  ئنجا یهالی من ههبلێ له  سێک نیه که
وی.  بۆم نارد  ین کهبکه رو کتێبانهو گۆڤاسابێکی ئهه
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)مامۆستا گیو،   رێ.ویتریم بده و ئهڵگره لێههتی تی خۆمه هقولزههه
 شیر!( ی به پرغه القه نهژهکانی ئه نجهری په ا، سه کانیڵ قسهگهله

 ستاو جارێک به ی وه وشه  و. جارێک به رانبشیر سێ جار نیگهبه
جیبی!  هئا وتی: تۆ  اڵموهکان! لهخورمهسی  و جارێکیش به داوای پاره 

م  ی من ئه مێ!؟ ئهه شت بو پاره بیشت بۆبفرۆشمکتێوێ من تهتۆ ئه
؟ ئنجا تۆ داماو داماوی  بەرمڕێوهچی بهبه شتیی هیوای کورده که

  ستی، تۆ بۆ ده ڵگرتوهستی لێههیتان ده ! داماو، شه چیته
وت  ه هو  کبزیره  نهوهو ئه ی داماوبو؟ ئهو کهڵناگری!؟ ئه لێهه
روبارێک   وێ له ڵێن بیه ک ئه سێکه زانی. داماو به ی ئهپیشه 
م  ر ئهوبهه وترێ، ل کێک ئه یه ێ، به کهسنه ی ده و قوففهوه ڕێتهبپه
  وکهیترو پهمبهئه وێ بێته بیه  هوورهجانتای گه  دو به  وهقامهشه

  3 وهئه وترێ که ز( ئه به)نهم زاته دا. داماو بهی نه )ئۆتۆمبیل( رێگه 
 وێ.  ستیناکهو دهڕێگهکا ئهیههخانوچک شوێنبه مانگه
و داوای  کهم دوکانه ردهبه یدا، کڕیارێک هاته و قسانه کاتی ئه له 
،  وهی کرده . دوباره وهدایه اڵمینهشیر وه د، به کیکریهو شقارته تپاکه
ی  . کڕیار وتی: ئهشیر وتی: نیه . بهوه یکردهو. سێباره باڵم نهوه
ی دیماغ، تۆ  وتی: ئاخر هه  وه ییهوڕهتشیر به !؟ بهیههه  نیههوئه

ی  ی داماوین؟ کابرا وتی: کێشهریکی کێشهخه نابینی ئێستا ئێمه 
بێ  . کڕیار وتی: من ئهئیشی تۆنیه  وهشیر وتی: ئه ؟ بهداماو چيه 
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و  یکهیاتییهزی خه گه ستیدایه ه شیر د؟ به ی داماو چیه بزانم کێشه 
ا! ویزهناو دای به ی گیرکردو پاڵێکی پێوه کهکڕیاره  سنگی هل 

گرم. ر ئهم، پارێزهکهچم شکاتئه و وتی ئهوه ستانهیان هه کهکڕیاره 
و  ی داماو چیهزانم کێشه و وتی: ناڕۆم تا نهشیر وتی: بڕؤ. ئهبه

 وێ.ر ئهشم هه کهو شقارته تپاکه
و  تپاکه  وردی . ) دبوێکی کورزپێیوت: داماو زاناو مێژونوسبهنه

   . بەڕێیکردو ی دایه کهشقارته
 سەرنج:

، لەشانۆنامەی گەورەپیاوا  بیبورهه ئ به ،رایهو هه و ئه مهه-١
 (.دەقە ئەرەبییەکە ئەبینن 

لەم پەرتوکەدا هەنێ بابەت دوبارە کراوەتەوە، هۆکەی  -٢
داستانی بەشیر  ئەوەیە: هەریەک لە پەرتوکەکانی )گەورەپیاو، 

ی جیادا نوسراونو  لسەفەی بەشیری( بەجیاو لەسەردەمفە ، موشیر
   چاپکراون. ئەم پەیرتوکەش هەر سێ پەرتوکەکەی لەخۆ گرتوە.

    
 
 



  ` 

122 
 

 ەدینبو یز ئ ناکۆکیی سۆڤێتو چین،  هۆی  
 و چین. ر هۆی ناکۆکیی سۆڤێتسه  اس هاته ب 
ی هزریی  ئاڕاسته و : هۆی ناکۆکیی چینو سۆڤێت، د جەالل مام  

 .جیاوازه 
ندێکی  بیرمه مارکسێتیدا، خۆی به  یۆ شاو شێ، لهوردی: ل 

 ی سۆڤێت.وانه زانێ لهتر ئه ورهگه
 وره. ر سنسهیان لهکهژار: ناکۆکییه هه

 . یهکهریسه ر هه سهگیو: له
 مریکایه. سرین: پیالنی ئهنه
 .الیانه   ردورستیی هه رزێر: خۆپه وه

 . وییه زه  ندێر هه سهکانیان لهناکۆکییه  سوجادی: 
 .تای ئنگلیزهخوارێ، خه وێتهئاسمان بکه ردێ له: بهپاکیزه 
 .یهویی ههگێکی مێژیانی: ره رۆژبه

 .تیی بلۆکی سۆشیالستییه رایهر رابهسهز: لهبهنه
ا،  جێکردنبواری جێبه. لهیهکانیانا هه بیردۆزه  واوی له ر: ناتهژی

 کات.ش ناکۆکیان ئهوه ناچێ. ئهرکانیان ده ک پێشبینییه نجام وه هئ
: یهوه ی ئهنی. هۆکه تانزام، هیچتان نهکهه هشیر: نا رۆبه

 و چین تێکناچێ؟مۆسکۆبێ، چۆن نێوانی سۆڤێت له دین یزهئ
 نین.. قاقای پێکه  موو دایانه هه
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 بەپاپۆڕ لەتارانەوە چوە بۆئەستەموڵ! 
خواردنی.  هستیکرد بو ده رهێناکی جۆی ده یهکولێره شیر به

 داریش هات. زنهرێکی هاتن.  خهیلمی و براده ه فیق ره
 خۆی؟ر ئهرزقی که  وهشیر ئه یلمی: ئای! به ه
بین  ۆن ئه!! ئیترچ مانهکهئاقڵه  مهئه رموفهشیر: ده به

و  من ئه ؟ خۆمهکره م تۆنازانی من شهکهه هت!؟ ئاخر رۆ وڵهدهبه
وم بۆ  پاپۆڕ چ به  وهتارانه ی لههوساڵ ماوم. ئهی جاران نهکوڕه

  ووریو چه موی دوگهێناین هه ه، خواردنی وایان بۆئئەنکەرە
نمیش بخۆم، ناچارم نانی جۆ نابێ نانی گه و! ئێستهبیشیرین 

 خۆم! ئه
ریا  ده  ەنکەرەدا نێوان تارانو ئی لهکه  شیرستا به دار: وه زنهخه

 ویت؟ پاپۆڕ چ !؟ چۆن به یههه
وتی:   وهییه توڕهو به وهمیهڵسڵه ستا هه ی وه وشه  شیر: له به

 وم.چ 
، چۆن  ریا نیه ڵێ چوم. ئاخر ده رئهدار: ئای! خۆ هه زنهخه

زانم   کی زانستم، ئه یهزنهو خهویت!؟ من جوگرافیام خوێندوه چ 
 .ریا نیهده
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؟ من  ریا نییه ده  نازانم ئێسته  ی دیماغ، بۆ منشیر: ئاخر هه به
ی زنهر خهگهتۆ ئه  .بووسا هه م، ئهکهر ئهربهفهمی سه ردهه باسی س
زی  الماری گهو. ) په بوسا هه ئه بتزانیایه بوایهه ، ئویتایه زانستب

  وهیتهیه، جارێکیتر نه وهرهبۆده  ستهی لێدا (و وتی: ههکهیاتییه خه
  :وهر خۆیهبهله بەشیر  و(رچ ۆیده ب لهپهدار بهزنهخه دا. ) بێره 
م  م ناشیرین، هه ! هه یریکهو! تۆ سه ی گ زنهی زانست!! خه زنهخه
 م میوعی!!ق، هه ڕهقسه

 ! دار شیوعی نییه زنهرزێر: کوا خهوه
 شیر: وتم میوعی. به
 ؟رزێر: میوعی چیه وه
پڵی  ته  ر بهاڵم هه ، به عیدا نیه یزبی شیوه، لهیهوهشیر: میوعی ئه به

 ڕێ!پهڵئههه مارکسی 
 کرد!؟و پیاوهبۆ وات به وه یلمی: ئهه
!  ریا نیهڵێ ده و ئهم، ئه لێم خۆم چو! من ئهجیبه هئکی ه شیر: کابرایبه

ت  نایه  وهڵکی ئهکهبه   تهم میلله ڵێم: ئهئهکه قمهئاخر ناهه 
 بێ!؟ک منی هه رۆکێکی وه سه

  یشتۆتهگهڵمان هێشتا نهلی ئهریش وایوت، وتی: گههیتله   وهز: ئهبهنه
 بێ. وی ههک ئهرۆکێکی وه ی سه و ئاسته ئه

 و.قیبویش هه شیر: ئه به
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رازو گلەیی نێوان رەفیق هیلمیو برایم ئەهمەدو  
 بەشیر موشیر 

 

 کا؟بۆ وائه شیر، بله رێ به یلمی: ئهه
 ؟شیر: چیکردوه به
چی کوێت، که ب له رهه ئدیبانی ی ئه بۆکۆنگره وین یلمی: منو گۆران چ ه

،  وهله ر! جگهشهو ته رتانهبه تهی داوه بات( ئێمه )خه  ایکهرۆژنامهله
ر  چی ههندامی پارتی، کهئه  سیون ببمهم بۆنو نامه چوار مانگه

 ! وه اڵمیشم ناداتهوه
شیر بانگیکردو  ڕی، به تێپه  وهکهقامهری شهوبهد لهمه هبرایم ئه

 .انیشه د رهوتی وه 
ڵێی؟  ئه م زاته به ا قسه تکهرۆژنامهم تۆبۆ له کهه هرۆ شیر:به

 !؟اپارتی ندام لهئهڵی ببێ به نایه تۆ ی بۆئه
،  ومبمن نه  وهگ بڵێم، ئه فیق به هر  به قسه  دم نیه ه ه: من بله

رۆکی  سهگ بهفیق بهره  ی، ئێمه کهنامه ئنجا بۆ کامیل ژیربو.
 ؟ندام یانیچی!، ئه زانینخۆمان ئه 
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قسەم بە رەفیق بەگ نەوتوە،  کامیل ژیر: ببورە مامۆستا، من 
من مەبەستم لەو نوسینە ئەوەبو: ئەو کۆنگرەیە کە تایبەتبوبێ  

 بۆئەدیبانی ئەرەب، نەئەبو هیچ کوردێ بەشداریی تیابکا.
تۆ   واتهو( که باڵمێکی نه یلمی هیچ وه ه ی؟ )ی چ ڵێشیر: تۆ ئه به

ڵ من چ  گهی له ( ئهبله )روویکرده  منه ی فت! نۆره 
 پرسی رۆشنبیری له ربه  تهێشت ببم به ؟ نهیهکت هه تییه دوژمنایه 

  ی بۆمن دانابو یهێگهو ج تورکیا، قاسم ئه  ێراق له ئی باڵیۆزخانه 
ویستی  خۆشه مموشیرم، هه م م تورکیزانم، ههمن هه  چونکه
 !گق به فیره و درا به تهێشت م. تۆ نه مریه

و کورد،  مرۆکی هه سه ببی به  ان داناوه تۆم : مامۆستا، ئێمه بله
 !. نیه یی تۆورهی گه شایسته  و ئیشه هئ

مو  تۆش فت ) هه  واته .. که وی؟نگبشیر، بۆ بێده یلمی: بهه
 ێ موشیر!  ڵ مهخۆتئیتر به نن( دهکهپێئه 

، موشیر  یسره ی موه ویش ئه، ئهیهک موشیر هه نیا یه ئێستا ته 
 امیر. ئکیم ه هبدول هئروکن 

بەشیر: گەوادی وا کەی موشیرە!. دە قسەم پێمەکەن، با نەڵێم  
   فطیرە.
 ت! لیمیش نایهڵکی موعه کهر بهمبهدینی پێغه به
 ز: مامۆستا سوپاس! بهنه



  ` 

127 
 

. وی نیه لیمی سانه ستم موعه بهم، من مه کهه هشیر: نا، رۆبه
نین!  و پێکهوردی مو روویانکرده .)هه تاییهرهه لیمی سم موعه ستبهمه

 نی!(.وانزیاتر پێکهوردیش له

 بەشیرو ئەهمەد شوکری 
 

  ، شوکریی کهی چاپخانه ن، خاوه کهورۆزنامه ر کارتی نه سهله
 ی،  ش مانگ زیندان و! دوای شه دابنگرتبه

. بۆ  وایزانیبو بەشیر بەگرتیداوەو. ربزیندان به شوکری له 
یزانی  و، ئهی داخرابکهری. دوکانه سه هاته شیر، ڵ بهگهلهڕێک شه

،  وهییهوڕهت. به ئەلەمەین وتێل چیتهئه وێرخهڕوان، بۆسه نیوه 
 ا.  یکهژوره خۆیکرد به 

زیندانیکردنم. ماڵی منت  مانگ شەش  هۆیی به شوکری: تۆبو
ی خۆمت  ر ئێستا تۆڵهرهێنا( هه کی دهقۆیهوێرانکرد )چه 

 ڕین(رپهده  کهژێر لێفهتێک له شیرو ئافره ) به  وهمهکههلێئ
ت،  کهوادهستا گه دای، وه گرتم نه م، خۆ من بهکهه هشیر: نا رۆبه
ر من  سهله ی وهرئهبهگرتیدای، جا له، بهکهنی چاپخانه خاوه 

. ڕهتۆش جارێک  بپه رهوه  . ئێسته وهمهکهئه قت بۆهه  گیرایت، 
د  مههستێ جلی جوانت الی ئه دوکان، ده بۆ  رهنێش وه یسبه
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ت بۆ  کیهڵێم نامههبی بێگیش ئه م. به وه دهن ئهدرومماس بۆبه خه
 برینپێچ.  ن بهوسێ بتکه بن

شیر باوشیانکرد  ڵ بهگهو، لهبشکهخۆشییانا شاگهشوکری له 
 کیان ماچکرد. مالوالی یه او ئه کیهبه

ڵ دوکتۆر شوکری، دوکتۆر شوک،  گهوات لهڕۆم، خ شیر: من ئه به
 دوکتۆر شۆ! 

 وه ڕایهشیر گهنینو به قاقای پێکه ردوکیان دایانه هه
 ی. کهدوکانه بۆ

 بەشیرو ئەقتابی سەبعە
 

، رێپێوانێکی  وهکارانه ژنی کرێی جهبۆنهبه  1/5/1959رۆژی 
شیدا تا  قامی ره شه به  وهرجییهبابولشه  نیو ملیۆنی له 

و  شیر، لهیکێشا. بهدرێژه تا ئێواره  وهیانییه بهم، له زهولمعهباب
 ا!ڕانی خۆی کێشای به  و!راسانبواو هه ، تهنگهدهنگههد

 ؟  وهئه وردی: چییه 
 و! تای منبشیر: خه به
 ی؟ رزێر: چ وه
 بعهقتابی سه شیر: ئه به
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 ژیر: کێوکێ؟ 
ی سوریا،  کهواده گه ی، لنین، ستالین، کهفیقهشیر: مارکس، ره به

 هد. فه
 ش شه  وهژیر: ئه 

ابون ، من  ئوتومبیلێکله ئەوانە.. ی ئێرهکهڵهچهشیر: که به
یانم گرت،  موخفی هاتبون، هه  وان بهزابت قوماندانیبوم، ئه 

پیاوی   مانهم لێڕاکێشان، ویستم بیانکوژم، دوایی وتم نا، ئهمانچهده
 تن.. مکوشن، با بمێنن، نه ورهگه

 کوێ؟رزێر: له وه
 ی موسڵکهر پرده سهشیر: له به
 بیان هێنابێ!!ڵهبێ جه رزێر: ئه وه

 یانی: ئێ ؟ رۆژبه
ی  مێشک یانه ئ و شیومم هه ، ئێستا ئه ر بمکوشتنایهگهشیر: ئه به

 نین( پێکه موبرد! )هه ئهری منیان نهسه
نیان  مهد ساڵ ته سه له  ، زیاترهیچ راست نیه  مهوردی: ئه 

 !جیاوازه 
نازانم   م وردییه س ئهدهر من لهمبهدینی پێغه  شیر: به به
 ڵێم خۆم دیمن!ی دیماغ، من ئهم! ئاخر هه چیبکه
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  کهفهر رهسهی وردیی له کاناوه، چاپکروهییهوڕهتشیر، به )به
تێبی تۆ  ی، من ئیتر ککۆشی وردی( بڕۆده  و فڕێیدایه داگرت

 ڵێم خۆم دیمن!  جیبی! من ئه هئکی برایه نافرۆشم، تۆ کا
 !دهرکردن مهده یر: وردی خۆت بهژ

 ک کابرا! یانی: وه رۆژبه
 ؟رزێر: کێوه

 نن(کهپێئه  موهه  ) ڕداوه شهو روسی به  ی چین وه یانی: ئهرۆژبه
 

 بەشیرو فسکولبەسەر 
 

  وهرسامییه هسو، به ستابوه  پێوهی به کهدوکانهله شیر به
 ستیدایهو. دهبوه ستیهده به ز کهی کاغه ره ێ پانهه  یڕوانییه ئه
ی کهزهشیر گهوێ. بهکهری، سوجادی ویستی سه کهیاتییه زی خهگه

 .وهستی گێڕایه اڵم ده وێنێ. به و ویستی تێیسرهوه لێڕاستکرده 
 ی!؟کهچیئه  وهئه  سوجادی: کوڕه

  دو کرد بهرتم ئه وقی سه ه، توهتهمناسیتایه و نه شیر: ز به
 . وهرتهکه

 سوجادی: بۆ؟ 
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و تکی پاکه ک تۆ، یه ری وهسهشیر: چوار فسکولبه به
 کهیان دامێ، وامزانی چارهڵبانهقه م پارهئه کیان لێکڕیم، یهشقارته

 وه!فلسم دانه  دوسەدو دە  کیدینارن. یه 
 ن!  وریی سک لیره کی یهیه مانهخۆ ئه  سوجادی: کوڕه

 واته، که: زۆرباشه هەناسەیەکی خۆشیی هەڵکێشاو وتی  شیربه
 ؟هنچهبه لیره . ئێستا قازانجمه

 ی چی؟ سوجادی: لیره 
 .ی لیره یره شیر: ل به

شادی، غازی، سوری،  ی ره . لیره زۆره  جۆری سوجادی: لیره 
نرخی   تۆ که به ی داویانه وانهک ئه ورین وهی سپاره  یهش هه لیره
 .د فلسه کێکیان سه ر یه هه

ر  ی( تۆ هه کهزهگه وه هیدا  سید فلس؟ )ده شیر: چی!؟ سه به
 هات پێمبڵێ..  وه رێ لێره سهفسکولبه

 بن!واننه شکم ئه ی! بهکهنه  سوجادی: کوڕه
زار  ، ههرهسهر فسکولبهه ر هسه، فسکولبهرقتان نیهشیر: فه به

 .انایهیکانرهژێر مێزه ئاینو ئۆین له 
 .وهی بۆگێڕایه کهروداوه  وهنینهپێکهژیر هات، سوجادی به 
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 هەژاری دەرکرد! 
 

قت ، هه کهر مه رێ، خۆت زوی دهژیر: مامۆستا گوێی مه 
 .وهینهکهبۆئه

 نیم. وهستی ئه ر په م، خۆ من ههکهه هشیر: نا رۆبه
 یچی؟ژیر: ئه 

 شیر: گا گا گا. به
 ژیر: گای جی؟ 

 ! کهورگ زله  ر: گاگوهشیبه
 ژیر: کام؟ 

ئێران ناوی   و، له بوهی ئهکهتهرافهو شه می هه وهشیر: ئه به
ژاری  ژار هه هه  ، لێره نهسهه هسوریه وتی ناوم  و، له مانبهوڕهئه

 ! وهتهوینه لێگرت
 ؟کهیره ئژیر: شا

 ڵێ: تۆ نهمن ئه به . هاتوه عیریری چی، بڵێ شه ئشیر: شابه
 سوف!یلهفه  یری، نه ئشا

 ی تۆ وتت چی؟ ژیر: ئه 
 نن(کهپێئه  مووادی )ههتۆش گهم ئهکهه هشیر: وتم رۆ به
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ی؟                                                                                                     ی دوای ژیر: ئه 
رهێنا. من  ر دهبهی مژده وتهههرمکردو ناویم له شیر: دوایی ده به
 که وریی نیشتمانهداخی د هجارجار ل  وهیر، ئه ئخۆم ناڵێم شابه

کانی دنیا  سوفهیلهفه  سوفی، بچن لهیلهاڵم بۆ فهبه ڵێم. ئه  هۆنراوە
. . ها وردی، بۆیان  وهرستی بخوێننه قپهه هی بپرسن، بچن سیپاره 

 . وه رهبخوێنه
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 هەقپەرستی سێپارەی  

 
رستی، اول  ی حق په تی: سیپاره یهکهرگهبه مهردی: ئه و

مو  لکی هه هک، بهستی بشیر مشیر نوسراوه دهبه ،کتیبیکی عجیبه 
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ی  ریگه  ت،دست یه رو حق به ساحب حق و حق شناس و حق داواکه
 .1931- حقیقت نیشان ادا. نرخی شش انه 

 . سوجادی: جاچیه 
 بەشیر خێسەیەکی لێئەکا.

 ڵێ:، مامۆستا ئهستهراوه  وردی: تۆ
 رستی ی حق په فداری سیپاره رهته
 هێنن نوشستی ک شاهی جیهانبن، نه وه

 کا( کی لێئه یهشیر مۆڕه )به ش هیچنیه مهسوجادی: ئه
 .دهرکردن مهده ژیر: تۆش خۆت به

مرێ، موجودات  ڵێ: زیلروح ده دا ئه  ١٨ ڕالپه  وردی: له 
ناو  کانی له، ریزهوه بێتهرشوباڵو ئه په  وییهزه  م کیتله چێ، ئه تێکئه

یدا  گرن، شکڵێکیتر پهکئهکانی یه ڕهزه ، دوایی وهمێنێته وادا ئههه
ر شهبێ، به یدا ئه ئینقیالب په  و واقیعه م حادیسهکا، لهئه
ت  زیلهم و فهعیل  لێ کهچێ، وه ناو ئه شی لهمردن له به نده رچههه

 چاکه، ناوی به وهمێنێته ر ئه، ناوی هه کیبوخالقی چاو ئه 
 به القی چاکهخ بێ، ئه دا ئه یحسیل پهته کرێ، عیلم به یادئه
حسیلی  بێ، ته یدائه فس په ر نهسهکوم لهحهو ته فسی نه لهمقابه

زۆر   خالقی چاکهئه ون به لیقبخهاڵم موته ، به لم ئاسانه عی
 . تهحمهزه
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رۆکی  رین سه ی ئافه، ئهرزهڕاستی به به سوجادی: ئێ ئێ، 
 . ورهگه

  رستی چون وایلێکردی دان بهقپهه هی سیپاره  ژیر: چاوت لێیه 
 قدا بنێی!؟هه

، منیشی  تمایه وکهر فریای خۆم نهگهئه  سوجادی: کوڕه
 نن(کهو پێئه مکرد! )هه رئهده

 سەفەری ژیر 
  . ا ۆ سویسر بچێ ب   مایه ته رزێر: مامۆستا، ژیر به وه 

ر گهه ئ  تێپەڕئەکا،مواڵستهئهه ب   بەشەمەنەفەر ئەڕواو 
 .م، پیا بنێره مریه بۆ یهکت هه یهراسپارده 

 ی مامۆستا! کهوردی: نه 
 شیر: بۆ؟ به

و  ک ئهمیش وه ڵێ ئه، کێئه نهبهو هێشتا ره نجهوردی: ژیر گه 
تی: تا  و وهخوازبێنی کچێک، هاته ناردیان بۆ ناکا که  کابرایه 

 ق!جێکرد، قیر وتی چه بۆخۆمم جێبه
 زاو وردی! شاره رین وردی، شیر: ئافه به
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 بەشیرو هیڵگا 
 

کرد.  کی ئهیهیری رۆژنامه ، سه ی دانیشتبوکهدوکانه  له 
 رزێرو ژیرو وردی هاتن.وه

 ؟وهخوێنیته چی ئه وهرزێر: مامۆستا ئه وه
، با وردیش  وهرهخوێنه ب مه. ها تۆش ئه شیر: رۆژنامه به

ستیشی  ده  رو هه بێنمڵێ ویستم ژن نه  هنوهئه  و ئیترگوێیلێبێ
 (.کی وردییه یهناونیشانی نامیلکه  - وێ! )ویستم ژن بێنمناکه

 10/9/1960رۆژی 7، ژماره ی بڕوایهرۆژنامه  مهرزێر: ئه وه
 ،ڵمانیاوه ئه هێڵگا هینیک له  هل  4ڕهالپه

 شیر موشیر ۆستا به ڕێز مامبۆ کاکئ به
رگێرراوتم  کی وه یهۆنراوه هڵمانیادا  کانی ئه رۆژنامه  کێ لهیه له
ی  ی هایتریش هاینهیهو هۆنراوه کرد ئه ست ئه ، وامههوههخوێن

 ڵێ:یدا ئهکهکۆتاییه  لهکه وهخوێنمه ڵمانی ئه زنی ئه هۆنیاری مه
 نگێده ند خۆشه چه
 بڵێ   که
 ێت وێڵێ خۆشم ئهبه

رسام  زۆر سه ژیت، ئه  غدابهله ی ناوم زانیتو زانیم کهوهپاشئه 
 رۆکی کوردیت.  کانیشم بیست، سه کورده  قوتابییه کو لهمام. وه 
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غدا ناوی تۆمان بیست .  ی بهئیستگه  ک له یهپێش ماوه 
 و.کان زۆریان پێخۆشبکورده  تابییه قو

نیای دیموکرات  ڵمائه  ساڵیدام، له21نی مهتهمن کچێکم له 
 ێ له نهه  م. تکایههکا کارئهکانرۆژنامه کێ لهیهژیم، لهئه

نگوباسی کۆماری  ڵ ده گهله وهینهبۆتباڵوبکه کانت بنێره هۆنراوه 
 ر بهگهوسم، ئهنمو بۆئه ڵمانیات ههما باسی ئهی دوه نامه. له کێرائ

 .وسهیزی بینئنگل ستان به سرێ، بێ وه وت بۆنانڵمانی نامه ئه
 نیک هیڵگا هی        .ا خۆشیت پێویسته واکاتدله

                                                                                          
 .بۆهاتوه کی هیڵگاوه هاوڕێیه  کچه کیتریشم له یهشیر: نامه به
 ؟رزێر: ناوی چیه وه
 شیر: ڤیڵترا وود لۆدڤیک.به

 ڵێ چی؟ و ئه وردی: ئه 
 تۆی ناڵێم فێڵباز!  شیر: به به
 کت!الیهسمان به دی: ده ور

 ڵێ لهوسیوم ئهز بۆینبه!؟ نهن! جارێ چیتدیوهیچۆژیر: ئه 
 بۆ مامۆستا! جنێڤیش مادام برۆنزینۆ، خۆیداناوه 

 کان؟ کێ هێنانی؟ ی کوا نامه رزێر: ئه وه
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رفی  و زهرگێڕام )د، بۆیان وه انی نوسراونڵمئه، بهشیر: پۆسته به
 ستی( ده  دایه

ر  ! ههرنیه سههیچ ناونیشانێکیان له  وهی! خۆئه رزێر: ئاوه
 یشتن!؟ شیر موشیر! چۆن گه به  غدابه - نوسراون

و  مناسێس ئهکهوم. هه م، ناونیشانی بۆچیهکهه هشیر: رۆبه
 ی کوردم.ورهزانێ من گهئه

 ناردن؟ت بۆی هۆنراوه رزێر: ئه وه
 ڕۆم.شیر: خۆم ئه به
 رزێر: بۆکوێ؟ وه
ی  کۆنگره، بانگکراوم بۆکیترم بۆهاتوه یهڵمانیا. نامه شیر: بۆئهبه

 شاری مینشن. می خوێندکارانی کورد لهشته هه
و  مخا! ) ههرئهمی ده و کهپێیه  ستن بابڕۆین ، زۆریوردی: هه 

 رۆیشتن(.
 

 ! بەشیر زیندانیکرا
  غدای به خانهفڕۆکهله . خۆی وهیاڵهریای خه ده  وتهشیر که به
کانی ناو  جوانه  دا، باجییهکهناو فڕۆکهستا، له هه  ، فڕۆکه وه بینییه 
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کێکیانی لێبو  شیر یه کرد. به شئهتگوزارییان پێشکهخزمه کهفڕۆکه
ی مینشن.  خانهفڕۆکه یشتنه نی. گهکهبۆی پێئه م. زوزو مریهبه
ی  وه رهدهێکرد. لهدکاری کورد پێشوازییان ل یان خوێن دهبه

نجا ئۆتۆمبێلی مارسیدس  په، زیاد لهکهنهخافڕۆکه
گوڵباران پێشوازییانلێکردو  دان خوێندکار به سه کرد.ڕوانیانئه چاوه 

و  وهنیشتییه ته ڵگا هاته . هیاڵوه رهربهئوتۆمبێلێکی سه  خستیانه 
.  هۆڵی کۆنگره و  رهکشان به ئها کانقامهشهم .بهمریه لێێبو به 

. کهقامهری شه وبهرو ئهمبه ئهشان بۆوهیان رائه ستردوکیان ده هه
ڕێزان پێشوازیکران. دو خوێنکار  پڵهچهبه م هۆڵی کۆنگره ردهبهله
شیر  دا به هم کاتزێنن..لهی دایبه وهوباڵیان گرت بۆئه و ئه م باڵ ئه
و  یکهر دوکانه سه  هڕینومی، په س قهرهو حه ئاگاهات دبه وهله
بردیان   ووباڵیانگرتو رایانکێشا بۆناو ئۆتۆمبێلێکباڵو ئه مئه
 زیندان! بۆ

 وته.. کهنیاوه ورێکی ته ژ م فڕێیاندایه کهدان، رۆژی یه زین له
و  مهه ستاوه، لهموی هه ت ههوه، بینیی میللهیاڵهخه ریای ده

  نه ، خۆپیشانداوه وهی ئه ی وێنه وه رزکردنهبه، بهوهکونجێکه
ان باسی  کو ناوخۆییه جیهانی و. رادیۆو رۆژنامهونی ئه رببۆبه

      ..                                                                       نبهرۆکی کورد ناوی ئه ک سهو وه نکهو ئهی ئه کهگرتنه
ر سکی  هه  وهیاڵهخه  وم ئهدهو، به ببرسێتی زۆری بۆهێنا  چونکه
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پکێ  چهستێکی بهپێشچاوی ، ده  م هاتهگوشی .. مریه ڵئهخۆی هه 
..  وهدنی جۆراوجۆره ک خوارسینییه  یتری به کهستهو ده وهگوڵه

ی زیندان،  کهتاریکه  وره رگای ژی ده وهنگی کردنه دهشیر له به
ا!. دوای  ڵدبۆهه قیونێکی ره مسه ،کهرگاوانه. دهوه اهاته ئاگبه

ی:  وتبو که وهوته، پێشنیارێکی ژیری بیرکه کهونهمخواردنی سه 
ی بکرێ  وای خۆت، کرێی سااڵنه د .قفوهبه ت بکه کهخانوه

ک  یی کوردستان، وه وترین خوێنکاری ئاماده وترکهاڵتێک بۆسه خهبه
ر کێشی  سهلهشیرا، اڵتی به اڵتی نۆبڵ. ناویشی بنرێ خهخه
دا رده روهرتی په کی کهیهوهونهکۆبنوست، خۆی له و کهرا..شهتۆدوک

شیراوه.  به  اڵتی خشینی خهی به بۆنهنگێکدا بهئاهه له وه بینییه 
 کی زۆری بۆلێدرا.یهپڵهو چهخشیی بهکهاڵتهخه

 ڵی:گهله وهلێکۆڵینه  وتنهزیندان، که م،لهرۆژی دوه 
 ناوت؟ -
 شیر به + 
 باوکت؟ -

 +سلێمان 
 نت؟مهته-
 ساڵ84+ 
 ت؟ بڕوانامه -
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 رکان ،موشیر روکن+کۆلێجی ئه
 کارت؟ -

 رگدروان ی به ورهایجاب گه دەل عین  رۆکی کورد، وه +سه
 یزبێکیت؟ ه چ  له-

 +هیچ 
و  ت بۆدێ؟ ئهنامه  ردهفهبه  و رۆژئاواوه اڵترۆژهه ی چۆن لهئه-
 ت؟کهوکانهد کنهوئهبۆ ر ڵکهمو خه هه

 رۆکی کوردم سه +چونکه
ا  یزبێکههیچ  ڵێی له رۆکی کوردیت، چۆن ئه سه ی که چی! ئه-
 نیم!؟ 

  تبێ، کهو میلله مرۆکی ههبێ سه رۆک ئه+کوڕم، سه
ت.  ک میلله، نهیزبه ه و نیا ئه رۆکی ته سهبێ به ئه  و، ابیزبێکهله
سپاکو  ، ده وهی خۆیه یتدیی تایبه نوهرژهبهوربێ لهبێ د رۆک، ئه سه
اڵتی  خهویشم کرد به ، ئه بوکم هه نیا خانویهبێ. من ته خشنده به
 شیرا !! به

و کهه یزبه!؟ ناوی تێنیڵهوێ بمانخه تهه و ئبوێریتۆ پێمانڕائه -
وتێنم،  سستت ئه پشتی ده  رهجگهڵێی، به هاوڕێکانتم پێنه 

کانت  کۆڵم، باڵهڵئههههێنم، چاوت  رئهده واسم، نینۆکت ڵتئه هه
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ڕیو  ێ باڵی په ن)هه  وهتێزابه  چاڵی مهتخهڕێنم، دواجاریش ئه پهئه
 ری بڕاوی پیشاندا( و سه 

 بۆ من. مرییهنه وه هید، ئهشهبم به+ئه
 و بخۆگ-

 واد.بسز، گه دهئه  ،می خۆتدهو به ب، گ+ئنچه
لبێ،  وه   بڕوا دوای لێدانێکی باش، با  !شێته  مهالد، ئهجه رهوه-

، جاشبێ یاباش،  مو کوردێههک بۆ یهوانهن به مرێ. بیکهخۆی ئه 
 ێراقچیبێ یا جیاخواز.دۆستبێ یادوژمن، 

،  وههۆشیهاته . کهوه ورایه و بوتشیر کهردار، به به دایانه  دواوهله
! یان دایه رمه، ئاوی گغدایه رمای بهو گهداوای ئاوی کرد. به 

.. دیسان  قهر لهبه وڕدا. دایانه ی تکهرداخهو په و رشتیوهیخواردهنه
،  بوترسی مردنیشی هه ، ڵناکڕێننزانیان هیچی لێهه!.. کهوه ورایهب

        .اڵیانکردرهبه
لەشانۆنامەی گەورە پیاوا، دەقە   .ونبیبرههئکان بهاڵمهپرسیارو وه )

 ( ئەرەبییەکە ئەبینن

رو  مبهبردمیان، ئه، وتیشی که وهێڕاینهی بۆگمو، هه وجۆرهئا به 
 !.رۆکی کورده سه وهیانوت ئه ون، ئهستابر، پۆلیس وه وبهئه
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 شەیتان  بەشیرو مەجی 
 

،  وهوینه ک جاران لێیکۆبش وه ئێمهی. کهر دوکانهسه وهڕایهگه
ندێ  ! پزیشک ههاپه ندروستیی زۆرخرته ی بزانین باری وهبیئه 

  جیو مه . وردی چ رزیدهیکرد به و، دوایی بۆ یبرمانی بۆنوسده
کانی لێدا. رزییه ی ده وهی هێنا بۆئهشەیتانی برینپێچ   

س ناتوانێ  و که ممارن. ههرزیی چاکن، هی ده دهمانه  : ئهجیمه
  .. ڵکه، قۆڵت ههزانمدوکتۆرێک زیاتر ئه مار لێدا، من له رزیی ده ده

 (ر دوکانکهبه وجادی هاته ! .) سیهکت هه قۆڵێکی جوانو بێتو
 !؟ڵکردوهخواردن هه گیپه ڵێی قۆڵت بۆئه چیهوه جادی: ئهسو
 !یهیاڵی الی گیپهمیش خه ی، ئه ده رموفهشیر: ده به

و  ڵ ئهگهله کردوه بۆکس ئاماده ڕهخۆت بۆشه  واتهسوجادی: که
   دا کهرانهسههفسکولب

شیرو باری  ی به کهگرتنهێئاگا له بێ، بیدائه بێ. گیو، په، گرژ ئه 
 ستیان بڕیت؟! ده ی.کهندروستییه ته

 یاڵێ!خهوان لهو ئاشه یاڵێخهشیر: ئاش له به
ی  کهرزییهده  ندجارێ ڕێنێو چه جهتێک قۆڵی ئه پهجی بهمه
 تاو ئازار شیر لهکا، بهپیائه 

 .وهوی داماوم دۆزیه : دو کتێبی ونبگیو
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 منم. م داماو ئێسته کهه هو!؟ رۆ: دیسان داماشیربه
ت  وره تێکی گهزۆر، زیافه به وم کهسوجادی: نا، داماو منب

 پێکردم! 
سوجادی تۆزێ گیربو! لەهەنێ خوانی ئێمەدا بەشداریی ئەکرد، بەاڵم )

پارەی کتێبی لەسلێمانییەوە  نەئەکرد. بڕێ  ئەو هیچ خوانێکی بۆئێمە ئامادە
ئەوەمان بەهەل زانی. وتمان ئەیکەین  جادی. بۆهات، دایان بەو کە بیدا بەسو

 بەخوانێ. سوجادی ناچار خوانێکی بۆئامادەکردین لەماڵی خۆیان( 
شیر هاواری  کا( به ی پیائهکیکهرزییه)ده  وقێنه ستت بن: ده جیمه
 سێ.ڵئهلێهه

داو  کانی منت فڕێئهوی، کتێبه بئه  ه توڕ وردی: داماو منبوم، که
 م. بکهوێرا قسه مئه م، منیش نه تی ناکه توت ئیتر کوردایه ئه

یه مانه کردنی ئهر قسهبهوه، لهرهورخهد مانه : ئهجیمه
 .وهکتم بۆ نادۆزرێته ماره ده

 ن. کهمهم قسهکهه هشیر: رۆبه
ماری  ڵێی ده وێ، ئه رناکهت ده کهرهمارپیان، ده سه  سته: هه جیمه
 یهوهیا هی ئه  !وهقۆڵتهبه یهوکهت ومهه م یا هی ئه  !تیانیه 

، هی  ، دانیشه بوبو نه قان( نهی پیاچهکیکهرزیهده وی ) دانیشتب
 نین( پێکهن بهکهسئهو ده می )هه پێوه به یهوهئه
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زمانی دایکت  ژێر  هکت ل رزییهڵێن ده ئه  جیرزێر: کاک مه وه
 !ته و کوشتوداوه 

 شیر: چی!؟  به
وان  من له ، چونکهکانهدرۆی دوکتۆره وه. ئه: درۆیه جیمه

 ن. بهغیلیم پێئهزانم. به زیاتر ئه 
 رزیم ناوێ. ، ده وهرهوێ، باڵم بکه شیر: نامه به
رپیان،  سه  ستهنم، هه ڵکههه  وکانهو تبا ئه  برتبێ،: تۆ سه جیمه

  نهدهموو ئه)هه  وهرهرزکهشت بهیکهکه، قاچهوهرهرزکهبه  قاچێکت
 .وهنین! تۆ پاڵکهپێکه  وهوتنهنین( دیسان که قاقای پێکه

 یتان.ی شه بڕی!؟ هه رئهشیر: چی!؟ بۆتۆ گا سهبه
کانی  و، شته بیتانبو، توڕه ی شه وشه  گوێی له که جیمه
 و رۆی. وه پێچایه
 

 موشیر   شیر وەسێتەکانی بە 
 

 هیالکی بردی!به یتانهو شه ژیر: مامۆستا ئه 
مرم،  انم، ئه رێشرخۆم هیالکم. په م ، ههکهه هر: نا رۆشیبه

بێ.  ز نهبهدین نه ماله، جهوهکاتهم نهکهوقه س سنسێتبێ: کهوه
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کانی  وهنهنن بهیهم بگهکهن، داستانه هکسێتبێ: ناوم ون نه وه
تی  ی کوردایه ر رێباز سهر لهسێتبێ هه م. وهکهوه تهنهی داهاتو
 یاره  گردی مامهو لهسلێمانی وهنهسێتبێ: بمبه، وه تر و هیچیبڕۆن

  ومهم  قه ڵ ئهگهزیندوێتی لهرچۆنێبێ به هه  بمنێژن. لێره 
مرم!  هیالکم! ئه.م. ناکه ڵیان ئیداره گهمردوێتی له مکرد، به ئیداره 
 ی کچم. وزیهماڵی فه  یننهبمگه
ردانمان  سه  و رۆژێ مهه خان و  وزیهماڵی فه  یانمانه گه لهپهبه 

. وهوێکی قووڵهخه نیشتین. دواڕۆژ چوه دائه وه دیاریهکردو به ئه
و رادیۆو  بینی: رۆژنامه  مجۆرهی خۆی به کهویا مردنه خهله
ی کورد  رۆکه ک سیان وه کهواڵی مردنهکان هه فیزیۆنهلهته

تان.  ا گۆڕست  ریبوربازی، یاوه ۆزیکی سه مپڵو. تیپی ته وهباڵوکرده 
کەکۆتاییەکەی   وهه ی خوێنکیههۆنراوه   چەنی، ژیر کهر گۆڕهسهله

 بریتیبو لە: 

 يري جوان پي ەم، ئەخ َبي  بنو
 و كوردان مەكي هَرو ەس ەیئ
  وهتهنی نهنجومهئه و سکرتێری کانرکۆماره کۆتاییدا، پاشاو سه له

یی  شدار، بهوهکهیهگوڵینهتاجه  کی به کان، یهکگرتوهیه
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بو وه ئه ،شگوڵینهو جوانترین تاجهمیانکرد. دواههکهخاکسپاردنه هب
 داینا!   وهنسکهو ههم فرمێسکدهم به مریه که

،  وجۆرهی، به کهوهخه ،وه ڵدهغهڵده م غه ده، به وهریبوهبهخه که
  که بووهی ئه ش. دوا راسپارده وه وداوێکی راست بۆگێڕاینهکو روه

 بنێرین که  ڕێزانهو به ورهو گهو ئهمهه ک بۆیهسنامهسوپا
یانکرد! ئیتر زمانی  هکخاکسپاردنه سمی به شداریی رێوڕه به
 !. وهمان کوژایه و چرایهئه ٣٠/٦/١٩٦٣ و چاوی لێکناو وتگۆکهله

 واو( تە   کەداستانە )

 

 : م داستانە پاشکۆی ئە 

ک  و وه وه رمایههه اڵم ناوی  ، بهوهمان کوژایه و چرایه ئه
شیریزم  به ڵێ: تدا ئه ی بلیمه ی نامیلکه 78 ڕهالپهپێنجوێنی له 

  رکهمرۆڤ. ههبه خشهشیریزم هیوابه . بهتییهڕۆژی مرۆڤایه پاشه
. وهشێته گهکو گوڵێک ئاوی بدرێت ئه کات، وهئهشیر مرۆڤ باسی به 

ناو   ونه اتو چ کیدائهوق په قو شه ونهشیر ره باسی به مرۆڤ به 
نا فی  بێ. فه نا فی البشیر( ئه مرۆڤ )فه  ،وه شیره می به عاله
و  ا. ئه شیرتی به مهزهناو عه له یههوشیریش تواندنه البه

و  زنتێکی رۆحانی مه حاڵه  بچێتهڤ  کات مرۆ وا ئه یهوهتواندنه 
باسی  ر کههه یهوهرئهبهک بۆخۆی دروستکات. لهزایهفه
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ی ناخی مرۆڤ  وکه نینو خۆشی خت، پێکهنهخهردهکرێ، زه ئه شیربه
 دا.ئه

ا، کیهی شانۆنامه شێوه له 1969مجار، سالی کهمنیش، یه 
م کهوسهشنره  1971 . ساڵی وهوسییه شیر موشیرم ن رهاتی به سهبه

وسا  و ئه ژیکا ئهریمهئهئێستا له یفی کهڕێز کاک که بهدا به 
ویش  سلێمانی. ئه له  روەککۆمپانیای رۆنی  لکیله وێکبررمانبه فه
ی  رمانگهفه  . دوایی دام بهوه سیکردهی، پاکنوکهخۆشه تهخهبه

اپکردنی.  ی بۆچ نزامهستی ره بهمهنی به مهچاودێریی چاپه 
ک،  زایهیزەدین مستەفا رەسوڵ وەک شاره ئد. ویان به وانیش دابئه
کانی  و زانیارییهمو هه وهۆی گلیدابوه زۆر الی خ  کییهماوه  شویئه

ی  شێوێنراوی، کردبو شێوازی خۆیو بهرگرتبو، دواییش بهلێوه
بەبەشیر  و سوکایەتیکردن نتیکهوکیکی ئاڵۆزو ئهرتی په بناغه به

  )ئوستاد(و  پەرتوکەکەی ناونا موشیرو دۆستەکانی بەشیر موشیر!
 چاپیدا!.  له وه ناوی خۆیهبه

اڵمێکی  و وه ڕیاپه ڕلێی  ، هید(ی شه میل رۆژبەیانیو)جەخوالێخۆشب
 . وهری دایهزێنهی ته خۆیئاساییانه 
س  چاودێریکرد، کهنجامم له نجارێ داوای ئه منیش چه

،  ساڵێ 20دوای  !رهاتوه سهی من چیی به کهزانی شانۆ نامه یئهنه
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 ، بهوه ویهدا دؤزیبچ کونێک ردی لهزیز گهه ئنازانم مامۆستا 
 م.کهو سوپاسی ئه، ماڵی ئاوابێوهبۆیناردمه ا رێکبراده 
،  وهییه وسم نکهدا، جارێکیتر شانۆنامه نهمای دیارنه و ماوه له

  .سوید یاندییه فید گهفاروق حه ڕێز کاکهبه .ۆنراوه هبه مجارهئه
یترا  شانۆنامه 3ڵ گهپیاو(دا، له وره)گه  ژێر نایله  1992ساڵی 

  خاتو  جەمالی برامو وڵیهه ( بهو نوشته ت، ئافره جاو، نازه  یحه)ئه
گای  زن دهالیهبدولقادر، لهرهاد عه بدولقادرو مامۆستا فههئجوان 
یان بۆ منیش  دانه  10و وه و باڵوکرایه سوید چاپ یی رۆژ له نمهچاپه

پیاو،  وره ی، گهوهرئهبهڵ رێزو سوپاسم بۆیان. جا له گهنارد، له 
جارێکیتر   ، پێمباشهوه کوردستان باڵوکرێته له  بوتنهرفهسا ده وئه

 . وه مهباڵویبکه
ی  غهده سلێمانی قهلهی،  کهنم، کاتی کۆچی دواییهداخی گرا

ی  بۆ گردی یاره  وهینه و بیبه ب، بوار نهشبگیربوتوچۆبو، ره ها
ار و  ام و نزکانی، شامیل و هوشی منداڵهوهرباری ئه سلێمانی، سه 

گۆڕستانی شێخ  له بۆسلێمانی، بۆیه  وهینهون بیبه ب، قایل نهوزیهفه
ی  وهۆگواستنه ب  تێرفههیوای ده خاکمان سپارد. بهبه  اغبهمارف له 

  لەسەر راسپاردەی خۆی. مێرد و پیرهیاره  مران مامه نه بۆالی 
جێگەی داخە دوای چەن ساڵێ گۆڕەکەیان تێکداو جێگەگۆڕەکەیا  

 ت!. فرۆش
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 بەهۆنراوە   شانۆنامەی بەشیر موشیر - گەورەپیاو
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 یه 1963 –  1948کانی کات : ساڵه 
 شانۆکە ئەکرێ بەسێ بەشەوە:

ندی  ڵبهوااڵو مه و ورده فرۆشیاری کتێب -شیر موشیربه انی دوک-١
 دا  کهپی شانۆچهله  لەبەغا، رۆشنبیران 

ڕاستی  ناوه له ، مقاڵی سیاسیی ده جێگه -قای سلێمانیرخانهبه-٢
 دا.  شانۆکه

راستی  له  ،و رۆشنبیرانوانکۆڕی وێژه  -سلێمانیکێ لهته باخی -٣
 دا.  شانۆکه

 ئەکتەرەکان: 

 سوجادی، وردی، گیو، مەجی بەشیر،  
 گوڵە: نیشتمان 
 شەماڵ: نەبەز 

 یەکە: ژیر
 وەرزێر: مهەمەد 

 هەژدە: ئیزی 
 شەشە: چاالک 

 زریان: هەمەی مەال 
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ک  یهرۆژنامه رێکی لهسهی نو وێنه ستێ قهمهشیر به به
 !  رهێناوه ده

 پرسێ بۆ!؟ هێما ئهبه وه رسامییهسهکڕیارێک به
 ؟ رت سوڕماوه بۆچی سه تۆ  شیر: کاکهبه
 ریهێناوه ده  قابهت ره ڵبههه
 پرسن بۆ!؟ و ئه بنیدائه ماڵو زریان پهشه
پشتی  به رەنکەتا ئه هه  وهتارانهوم لهڵێم خۆم چ شیر: من ئه به
 پاپۆڕ 
  ،ئەنکەرەتا هه  وه تارانه؟ لهیها هه ریده  ڵێ نابێ، کواو ئهئه

 ی قۆڕ!ستا قسه وه
   ماڵ: چۆن چۆن مامۆستا  شه

 ستا! کێ وتی وه 
ڵێ  خۆیئهو به ئه  وبێ،ستاش خاتری ئه م وه کهشیر: رۆحهبه

 ی زانستیم زنهخه
بێ  زنهو خهئهرگه ماش،ڕهی تهزنهخه  ی زانستی!زنهخه

 من چیم!؟  یباشه ئه
ی  سهوکهئه کێیه  و،بمن گوێملێنه  زریان: چۆنچۆن مامۆستا،

 جێنێ!؟ نڕهتۆئه
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روتاری نابێ  سه نه  ی،وێنه  هێنن، ئیتر نهشێر: ناوی مه به
 بمێنێ   

 ئەستەموڵتا هه  وه تارانهله یها هه ریکوا ده  ڵێ نابێ، و ئهئه
 وڵ!رشبهیته  و بیده یگرینه وه ئه داخا!له مرهمه  رهتوخوا وه ده

 ئەنکەرە( )لە وتەیەکیتریا وتوێتی لەتارانەو هەتا 

 رچی!؟  بهله ماڵ: باشه شه
 یتۆ وتت چی؟ ئه
 واری  خوێنده  نه مامۆستای،   نه م تۆکهه هشیر: وتم رۆ به
 داری زنهخه  نه ندی،وڵمهده  نه  سوفی،یله فه نه

 ماوهها نه رینی وه و به ورهریای گه ده  م ئێستاکه زانمنیش ئه 
 !؟رت والێشێواوهم، تۆبۆچی سه کهرئهربهفهسهمن باسی کاتی  

 ستهڵبهم هه ، گوڵه، ئهکێوهتهنن. لهکهو زریان پپئه مال شه
 :وهخوێنێته ئه

   ونم ری ده و گڕه یژنا شادجهله
 ونم یامی ربێو پهاڵوئهتێکه

   کوردستانمۆ تۆو بۆنێرم ب ئه
 ویش گیانم ئه ی لێو، بۆبۆتۆ بزه 

 :وهداتهاڵمیئه پیتی )م(  وه ، بههۆنراوه ڕهک شه وه کێک یه
   ن خااڵنی خاوه خاڵۆ ئهبه مکهمه
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 تااڵن م بهنایده  دڵم زێڕێکه 
  س هێشتا ساوایهکهبه مداوه نه

 خاڵێکی خاڵی تۆی تیایه  تازه
 ڵێ:ئه )هێ( به کێکیکهیه

   وبینین ستی خهوی مه هاتم نوستب
 رینرسهری سه ر سهسه  رم نایه سه
   و گۆناکوڵمم دای له اسهنای هه ب

 و تک تک خوێنی لێهێنا رووشانی
 )ئا( :  اڵم بهوه

   ی دڵم خاڵی تۆی تیابێ ئاوێنه 
 وما بێ ڕ شااڵوی پیری با به 

   مکهر مناڵم گڕوگاڵ ئه من هه 
 مکهخاڵ ئه داوای مژینی گۆناو 

یه  وهستهده، تۆپێکی به یهلهباریکه ، الوێکی شهقا، شه رخانهبه له
 ڵێ:کاو ئه ، یاریی پێئه ر کێشراوه سهی جیهانی له خشهنه که

   شتهو هه ساڵ چل رینه،قام به هش
 شته و گه، یارییه زۆرانبازییه

 ۆریی کوردییە()یارییەکی فۆڵکول نمێنهنم گه گه : زرێنینبا دایمه 

 وێنه به  ینکێکه  ،نم بۆکێبێگه
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   و سازندهماوه نم زه بۆ گوڵی گه 
 دڵخواز؟بێ به رێ ئهوهختهچ به 

 ڵێ:، ئهکهیه  رز،الوێکی بااڵبه 
   نم هی منهگه ،یکهنم بۆ یه گه
 ؟نم ونه؟ بۆ گهکوێیهنم لهگه

 ڵێ:هو ئڕفێنێئه که، تۆپهژدههه  الوێکی تۆزێ گۆشتن، 
  الچن فڕیوه  الچن فڕیوه، 

 ؟نمی دیوهکێ گه  ،یژده نم بۆهه گه
 یژدههه :  نابێ بۆ کهیه
 ی؟نده بێ بۆچه : ئهشهشه
 یکهیه بێ بۆ: ئهکهیه
 یکهیه  نابێ بۆ :ژده هه
 ی؟نده بێ بۆچه : ئهشهشه
 یژدهبێ بۆهه : ئهژده هه
 ی ژدهنابێ بۆهه : کهیه
 ینده بۆچه  بێ: ئهشهشه
 ی؟کهیه بێ بۆ: ئهکهیه
 ی ژدهبێ بۆهه مکرد، ئه ڵهی، نانا ههکهبێ بۆیه ئه :ژده هه
 یرێ کوا ده شڕ، بمده لێفه یکرد، بو به ڵه: هێی هێی ههکهیه
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 ڵێ:و ئه کێشێکێ رائهبۆالی ته  نجهپه  شهشه 
 کێتان ئازایه،   وێیه نم لهگه

 رایهشایی ئا ، نم بێنێبا گه 
یهێنێ  گرێو ئه ئه ستی گوڵهکێ ده تهلهچێ ئه کهیه

  ژدهڕن. ههپهڵئههه  ر ئاوازی پۆستوئیداره سهله قاو رخانهبهبۆ
 ستێ.وه ئه کهڕینهڵپهکاو هه ک ئه یهڕهنه

 یکهیه : نابێ بۆژده هه
 ی؟ژدههه بێ بۆ : ئهشهشه
 ی؟ ژدهبۆچی بۆ هه : کهیه
 ی خۆمانه رهم بههه ژدههه  که: چونشهشه
 ی پانه که، جادهزۆر جوانه  جوانه: کهیه
 مانهوروزه، ده گیانه  روایه: هه شهشه
 بێ؟نه هره به پێی لێهاتن، به نم به ی بۆچی گهئه: کهیه
 بێ رهم بهر لهنم هه گه پێویسته ، : نابێ نا نابێشهشه

مای  و سهگرێئه گوڵه سی ده ژده ههسرێ،  بیئه مۆسیقای دروێنه 
 ستێ. وهئه  ماکهکا، سهک ئه یهڕهنه کهن. یهکهئه دروێنه 
 ؟ م بۆمن تێناگه: کهیه

 ئەبێ چیبێ هۆ!؟ 
 : بۆی ناوێ وایه ژده هه
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 وایهو ره راست شهبریاری شه 
 بێهره پێی به نم به ناگونجێ گه 

 بێرهم به ر لهنم هه گه پێویسته 
 نین؟ نه ەی ئێمرهش بهبۆچی ئێوه ی ئه: کهیه
 چین!؟  ؟ بۆچی ئێوه ی ئێوه ره: چی!؟ به ژده هه

 ڵێشیرو ئه ی بهکهر دوکانهبه  چێتهرێک ئه نووسه
من دێم پێیناوێ   نجارهی کتێب، چه وم بۆ پاره مامۆستا هات

 چیتر 
ش مهرمو ئهفههو، ده نتهحسهن ئهمه هڕقی شه شیر: ئتته به

 کیتر! ویهگاگ
 ؟ بۆچی مامۆستا ،من چیمکردوه  ؟ڵێیبۆ وامپێئه  ر:سهنو
 ؟ ستارقم هه  ی کههام پێوتوه  قمبوشیر: من ناهه به

 مێ!؟شت به و پاره وهمهمن کتێبیشت بۆساغکه  من؟وێ لهچیتئه 
 مێ؟ی که ندی تۆبۆ تێناگهفهچی بگێڕم؟ ئهبه یهم یانه ی ئهئه
  شیربه ڕوا.ئه  و شێنێوهرێک رائه سه  تێبگا، ک وه کهرهنووسه  

    بێ.ئه وڕه گرژو ت
نگ دره ڵکهم خه ئه ،ڕێزرێ مامۆستای به دهگوێی مه  ماڵ: ده شه

 نگهئه ئێوهله
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وی  مهه  رمانو بۆچونی ئێوهفه زانی بۆچی؟ چونکهن: ئهزریا       
 نفهلسهفه

ت  ، قهمم زۆره ، من خهنیهوهرئههه ماڵ گیان  شه  شیر: کاکهبه
 بن له نایه

 !کو منسوفن، هیچیان وه یلهفه  تن نه بلیمه  نه  کانم،والده ئه
ر بنجی  سهڵێن گیا له ی بۆچی ئه مامۆستا ئه  زریان: باشه  

 وهڕوێتهخۆی ئه 
با   ،ڕۆری مهسهله  !ی دایکیان رواونر بنچینه سهشیر: له به
 وهببڕێته 
 وا کوردنیهوت کهرکهمڕۆ بۆمده ، ئهخێزانی منه  ساڵه چل وهئه
 نیهستوبردو ده و هۆشئاگابێ! به ئه هاچۆن وه ی مناڵ ردهروهپه

 جوابمدا، پێی ناوێ ئیتر بۆیه
 شیری وشتر  ب، نه رهه دیاریی ئ نه
 وامهردهقا بهرخانه ی بهراکههه  
   ڕێن  راسته تیالداوی خه  : ئێوه شهشه 

 ی کێن! رهبه  س تێتان ناگا، ئێوه که
   ڕێنتی راستهالداوی خه  : ئێوه ژده هه
 ی کێن! رهبه  س تێتان ناگا، ئێوه که
   ؟چین، لهدێون، درنجنله ئێوه  :شهشه 



  ` 

160 
 

 رنینو هه بوننه  کورتی ئێوه به
 : پرسێئهخۆی کاو له یرێکی خۆی ئهسه کهیه  وهرسامییه سهبه
 نین!؟   ێمه :  بۆچی ئ کهیه
 ی چین!؟ ئه  ،بیننه که
  شانمه  مه، ئهقۆڵمه مهئه
 رانمه  مه، ئهستمه ده مهئه
  یه، هۆشیشم هه نگمهده وێم لهگ
 یهرۆژگار که  زانم ئێسته ئه
 وایهرمانڕه ی فهنیشانه  وهئه ،نمهگه  وهئه
 یاسایه  وهئه ،رژێمه وه ئه اڵت، سهده  وهئه
 وهخۆمهنۆشم، ئه دی ئهشا

                                                           مخه
 ( ژدههه کاته)رووئه م من هه  واته، کهوهمهکهبیرئه 

   دوێنیئه تۆکێ  ؟ڵکێتهگهله نین، تۆ  ر ئێمهگهئه
 چێنی؟ئه  دژوار نگێکی کێدا، تۆوی جه  یکێڵگهله
بۆچی تۆنابێ ببی، یابڵێین  زانی : ئهژده هه
                                     تۆنیت 

 ریت و بهشێبه ب ،رجی بیری زانستیمهچونکه له
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بێباوانی ونی  تیوێکی به تۆهه  :شهشه
                                  شڕهچاره

 ش!؟زمانی هاوبه  ور، کلت وری،ئاب کسان،ویی یه زه کوا
  زانم دڵنیام کهش، من خۆم ئه وانهلهجگه یه،هه  ویم م: ههکهیه

 م هه
ڕ چۆن باوه  ی ئێوه قسه و بهکی نازانستانه ن رایهچه به

 م!؟ کهئه
   ؟ بۆچی نیم گوایه

 من چیم!؟  ی باشه ئه
 ر نیت خێر تۆ هه ڕۆ نه ری مهسهله :ژده هه
 پێـمناڵێی تۆ چیت!؟  ، بمر من نهگهئه: کهیه
   ت رستیپهکۆنه جگاریه  تۆدیاره : شهشه
 رێ؟   تهوینه وتو کوێ کهرهبه  زانی ئێمه نه شێ ئه
 و  وتوانسکی دواکه ی ته ، بیرۆکهجیهانین : ئێمهژده هه

 ژێر پێ ینهخهرستان ئه پهکۆنه
ڕێی  گرێ له ببن به  ڵین ئێوه : نایه شهشه

                                         یهاناج 
 بێگومانی کرێکارانا   کێتیی به ڕێی یهله
 ینالنێ بده و گه متی ههیارمه  پێویسته  : ئێمهژده هه
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درێغی   پێویسته  خۆمان! راسته له ( بێجگه وهوسهته)به  :شهشه
 ین کهنه

 وارم  رتم، خۆم کۆڵهرتوپهکهۆم خ  کرێ،من چیمپێئه  :کهیه
 یارم  وۆستبیسراوم، بێ دنه من  من جارێ بزر،

                      مهودهی له یههموت تۆنیت؟ هه ئه  که قمبومن ناهه  :ژده هه
 )کەمە: االقلیە(  مهکه :ڵێئهکه وایهڕه  رسهبیری زانستی له

ببێ   یا بۆ زۆرینه شی،بێ به بانه    
                    قوربان                                     به

 
ی ڕێگهبۆ؟ له  م گرێیهئه  ، و قۆناغبێئهکه   

                                                     جیهان!
                                                   ی داخنیه                                  م جێگهوکۆشهکردهم کهگه: من وایتێئه کهیه

 قۆناغنیه که   :ڵێش ئه ره، زانستی بوونم تاسه 
 نازی                      خۆت ئه به و فڕیتزۆرئه  تۆدیاره  کهیه :ژده هه

 رنابی تۆی بۆرجوازی تاسه ڵێ هه زانستیش ئه 
 مریت                       ئه وڵ ئهگهله ژیت،و ئه ڵ ئهگهله  بیت،و ئهڵ ئهگهله
 ؟ چیت تۆ ئیتر ونت، دهبنه  ونو هابێ بئاوه  که
 قۆناغێکی بۆرجوازێتی                       له نت جۆرێکهبو :شهشه
 شانازێتی؟  له ئیتر چیتداوه  ئاوابی،که تۆ
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                  سۆز           ن من ئاوازێکم دڵگیرو به ڵهزۆرهه  : ئێوهکهیه
 پیرۆز  مروڕێکم نه من باوه  ،ڵێکمشخهمن مه 

 ژیم                                         تا ئهتاهه و ومایکبدله ، من پێش بۆرجوا
 نیم!؟  بزوێ، ئیتر بۆچیشم ئه له ،یهمن بیرم هه 

رسامی  سهبه کهیه  بێ،وناکی کزئهر کی ترسناک، مۆسیقایه 
  ڵێن:و ئهنبهس خاشاوڵی بۆئه ش کهشه  ،وهخولێتهچوارالدا ئه به

 تین تین،  مرۆڤایه مرۆڤایه 
 ئێوە نەبونو، ئێوە هەرگیز نین

 :وهشیره دوکانی به  له
 یکهیه بێ بۆ، ئه یژدهنابێ بۆهه  ماڵ:شه

 یژدهبێ بۆهه ، ئهیکهیه نابێ بۆ زریان:
    وتنخوازی واڵته پێشکه  ژده هه
 الته هه کهیه  ،ر نیه هه کهیه
 ستی جێده  بزوێ، دیاره ئه که؟ یه بۆنیه کهیه  ماڵ:شه
 وتنخوازو زانستی ڵێ بیری پێشکهئاخر وائه  ریان:ز

 چاوانی خۆم به م دیوه کهمن یه  ماڵ:شه
 ڵ تۆمگهمنیش له ،زانمڵێ ئهزریان: به 

 شوریی هاوبه ئاب ،رێ کلتوزمان، بێ خاک، ب  اڵم بێبه
 شژیان بێبهنابێ له  وئه  ،بنببن نه  وانه ئه ماڵ:شه
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 وتنخوازه                          دیموکرات، پێشکه ژده، هه وانهلهجگه زریان:
 الوازه  کهبێ، یهبانه  که، یهقۆناغه  کهیه
 تیمایهکه  الواز، یا بێ بزربێ، بۆ زوربه ئه
 تی رزی مرۆڤایه ڕی به ڵگری باوه هه  ژده هه

   وهخوێنێته ئه یهم هۆنراوه ئه کێوهتهله گوڵه
 تی                                            مرۆڤایه  اوکهبێ نی به بهناوێکی قه
 تی مرۆڤایه  بێ باوکهڕۆی به رهوێڵی سه 

 تی                                         مرۆڤایه  پیاوێکه شێ بڵێین کوێره یا ئه 
 تیمرۆڤایه  ئاوێکه دا سوێره ڕێگهیا له

 تی                                     ه مرۆڤای نگهشهی شۆخوقه وکی موغازه ب
 تی  مرۆڤایه  نگهو ره ئاوازی بێ بۆن ونگده

 تی                                          مرۆڤایه  رانهجادوگهمی شمشاڵی ده 
 تیمرۆڤایه  رانهبهمی بێخه و خهئاوات
                                تی             مرۆڤایه   نیایه ڵکی تاکوتهی خه واتهبه

 تی مرۆڤایه  ریایه وکی ده کچی ئاسمانو ب
 تی                                        ڤایه مرۆ کهڕۆیهبراو یا خه خشتهله
 تی مرۆڤایه کهنراو یا درۆیهبۆسهله
            کارانه                              رزههه  پیاوووگێلهله رم سوڕماوه سه
 ریخانه و پهبێ بینینی، بێ بۆنی خۆشی ئه به



  ` 

165 
 

                                 ن  کهڵدائهگهمێکی لهمهشی کاکه دڵداریی گه
 ن   دهردائهسهمێکی به خهشی تازه ی ره ردهپه  یا

                                          اڵیانه یئه شێخێ هه دیده روێشی نهی ده وێنه 
 یالیانهڕێشێ واوه رخۆشی کوالوه ی سه شێوه 

                                         وانهشه یاهی  ،ئاوازی رۆژه  ،بۆشه پڵه م تهئه
 ؟موژانهیا خه پاداشی زۆره ،خۆشه م مژده ئه

               ویتریان                                تی یائهمبێ مرۆڤایهگریمان ئه 
 یدی کوردستان وتیشا نهڕێکهله تا ئێستاکه هه
 ببارێ                                      نیگای چاوێکی لێوه  ، یدی شۆخی وانه

 جارێنهجاره  وی ئێمه وڕرهی به می ده یابزه 
          تی                                  ڕی وتاری په باوهرزههه  ،کانپیاوه گێله

 تی!؟ڕی مرۆڤایه کا شهو تۆ ئه ڵ منگهکێ له
 :قاوهرخانهبه له
        وی؟                                                       بنهم شاره  ی هاری ئه ژدهتۆهه م ناس: من تۆئه کهیه

 وی!؟ فێرب  کوێوهله تییهزی مرۆڤایه ری به م وانه ئه
 ی ماکارسیت رهڕی ئیمپریالستی، به گه تۆ کلکی  :ژده هه
 ئاشتیت دژی  وتن، تۆلیت، دژی پێشکهتۆ دژی گه  :شهشه
 رخۆ                                              سهبن، تۆزێ لهمهوڕه نا ت :کهیه

 بێ هۆ ،ونبزانم توڕه من وایئه
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                                                        ی ناپاکی، یا الوازییه ڵگهبه
 و وازییه مهتای گه رهجارێ سه 

 وازی!؟  ی کردت بهی شۆڤێنکهیه :شهشه
 م تۆ زۆر الوازی کهستئه من وا هه  :کهیه
   وانمقوربان، من پاڵهنانا به  :شهشه
 ئارامی گیانم  ، ساقه به  کهیه
ک  بایهشهره  وس، به رمو زمانێکی ل مێکی گه ده :کهیه
 سدێنی رهتۆهه 

 رێنی! وهڵئههه مامی باخت لوپۆی نه اڵو په و گهو گوڵخونچهگوڵ 
 :  ژدههه  کاتهوئه ئنجا ر

 وهباوانته له وه وڵی ناپاکیت بۆمابێته چێ کهئهوهتۆش له
 وه چاوانته به اڵتێکهسهمۆری نهێنیی ده  م جرتوفرته ئه
 :وهشیره دوکانی به له

         و بێ نیشتمانین                         وهتهبێ نهبه  ی کرێکار ێمه ئ زریان:
 جیهانین  ومدانیشتوی هه لین، ئێمه کۆگه ئێمه
ر زانستی  سهوا لهناڕه  ، ئێوه ی زانستینیه بیرۆکه  مهئه ماڵ:شه

 و بارن رکنئه
  ، نهه پاڵ  نه ئێوه  ،یهی هه وه تهنه و رچیبێ، نیشتمانیش مرۆڤ هه 

 کرێکارن



  ` 

167 
 

 گرێن                                     ڵێکۆمه لن،ڤایرۆسی ناکۆکیی گه ئێوه
 !کێنله  وچینخۆشتان نازانن له ونن،رردی ده ده

   ی جیهانی ئێوه
 زانی واتان ئه 

  وتخهک راستهیه  کۆکوئارامن،  ن،ڕێگه ڕوباوه  ک بیرو و یه مهه        
 جیهانین هێڵی

لبان،  ئه ن، دژوناکۆکن، بڕوانه کهئاشێ ئهله کهریهه ئێستا ه
 چین! رهبڕوانه 

  وانهلهاویشتنی ئیمپریالیستن، جا ئه ی په دیارده  وانهئه  زریان:
 چین؟
ی ئاشکران  ڵگهبه  ودیارده  وانهئه ،رگیز وانیه هه  ماڵ:شه

 یینوهتهنهکه
 داررمایهسهو نهگبهرهده ، نهسێ بۆرجوانییهه وێ کخۆ له

 و کرێکارپاڵه وگبهرهن بنده هکی خودی خۆ ئه وه ڕی مانه شه
 ؟  ڕی چیتانه شه م ئێوه کهرۆحه شیر:به
 وبانه     م رێگهر لهک گهالیه رمههه
 پێمبڵێن،   و بینیتان ئێوه هات

 ڵتانی خوێنخهم بهکهناوشانی ئه 
                                             !ش ماوه ال ئێستاکهالی البه مه  :ماڵشه
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 ؟ویداوه شتێ ر  ، بۆچی مامۆستا
   روبهمهتۆزی له شیر:به

 رسهچوار فسکولبه 
 جیاتی دینار                        ڵبیاندا له ی قهپاره  ت،هاتن بۆپاکه 

 الی خوار مهئاخ له   نجایی،کۆڵێ په  ،وه باقیمدانه 
ی  کهزهشیر گه، دێت. به ردایهسهله فسکولی  سوجادی که

          وه کاتهلێڕاستئه 
 ماڵوێران چیته  مکوژی،بۆچی ئه ی؟کهچیئه  کوڕه سوجادی: 

 ، سوجادیی خۆمان! دینهالئهمامۆستا عه  مهئه ماڵ:شه
         قمنیهناهه ،ره ببو گیانه  شیر:به

 ؟مڕۆت هی چیهی ئه ونهبم توڕه ئه سوجادی: 
 الالبه الی  مه رسهچوار فسکولبه  شیر:به

 ڵبیاندا!ی قهپاره  ،تیان کڕیپاکه
 ڵبی چین؟ کوانێ قه  ،واونی ته پاره  سوجادی: 

 ی لبنانین ن، لیره لیره  مانهئه
   بەشیر ئاهێکی پیادێتەوەو ئەڵێ:

   وتم موسوڵمان شتی واناکا!
 کا؟         نئهکی چهیه  لیره  ئێستاکه
 ی؟کهئه لیره  تۆ باسی کامجۆر له  : سوجادی
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 ی!ده نگم پێنهوان په کو ئهتۆش وه  شیر:به
 ن!؟ لیره  مانهتوت ئه تۆ ئێستا نه 

 ن؟ چهک بهیهپرسم لیره منیش ئه 
                      گرم                                                         رئهنرخی وه  شار،  وهومهچ که ڕێ بۆمن، لێیگه  زریان:

       کڕمت بۆئه لیره  ،خوێننهو به ی لفکهلیفهخهالی له
 :           کانجارێ هاوارئه چه لیفها، خهقرخانهبهله
 خوێننهبه  وه، ئهیهلیره  وهئه ،یهلفکه وهئه

 ؟ داڕێژراوی کوێن؟         ندهچهبه  ، لیره رهوه  لیفهخه زریان:
   مینیه روپێ هیچ که کی ده یه  شادین، ی ره لیره :هلیفخه

 ؟خیان چیهبایه  ،ندنچه، ئێستا بهم لیرانه ی ئهئه  زریان:
نرخی   د فلسه کی سه ی لبنانین، یهلیره  مانه زریان ئه :لیفهخه

 مڕۆیان ئه
مالی خۆما  ستیانبڕیم له چۆن ده  د فلس!شیر:چێ چی سه به

 الی بێویژدان مه
   جوانه کاره م خۆم وتم ئه ره ه من

 !،هی موسوڵمانه هی بێدیننییه 
 :هاوارئەکەن کانڕۆکهگه قا، فرۆشیاره رخانهبهله
   فرا شکێنه ، سه زێنه ته   للههک تفرۆش:ربهشه

 وێنه ڕێنه، ئازار ره ت په عیلله 



  ` 

170 
 

  ی نایه هیچ خوڕه  ستهخه نده هوئه
 تی مێوژم الیه ربهشه کاکه
                             مهحاجیباده  یهمهکرلهشه  شێت:و ساله قاله ی عهسه

 مهکسهبه وه ، ئهکی تازه چۆره
   درۆیه ، ساله درۆیه  ساله منداڵێک: 

 ؟ک هی تۆیه و چۆره مهکرلهی شهکه
  بیهلهمحه کرهو شه شیره  حمان:وڕهئه
 یخۆی نازانی چیه تاکو نه هه

 : کێوهتههل  گوڵه
   رینروهپهئاشتی 

 ڕیندوژمنی شه 
   تیبۆ کوردایه 

 ئاشتی  گونجاوه
   وێئاشتیمان ئه 

 وێکورد بسره  که
   ی ئاشتیوههێزبین بۆئه بێ به ئه

 تیکوردایه کااڵ بۆه ببێ ب
  ستینییهژێرده  ئاشتی الی ئێمه
 ستینییه ربهژیانی دیلی سه 
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   راب ک ژین وه تان ئه یلله کاتێ م 
 هیواو ئامانجی بگا ک به ریههه
  شته نجاو ههساڵ په رینهام به قشه :ژده هه

 شته و گهیارییه  ،زۆرانبازییه
 مامۆستا رۆژباش  :کهیه
 ڕناشنته ڵێ ئهبه :ژده هه
 سک؟  که و به شره ی به کهسپی ئهبۆ

 !سکڕ تهبیروباوه  ،بارحهبڵێ مه
 پێشین                                          نێ لهچه ه ئێستاک زانی ئێمه شێ نه ئه
 !کێشینتۆش رائه ،هێنیوازلێنه  ،سکهته  م بیره ئه

شت  ی چلوهه شهی دێرینت؟شه شهکوا هاوڕێ شه  ژدههه :کهیه        
 !؟   ریکی چیهخه

 له  شهشه وخا، ناوی وت،  ئێستاکه ، رهێنه : ناوی مه ژده هه
   نیه  ئێمه

  داننجهشکهئه به  نگ واباڵوه : دهگوڵه
 ندێکیش خزان!هه  ، ندێ تێڕامانهه
 ور،  وسزمڕی رکو ئهندێکیش وه هه
 ورد  ڕوانینه وتیان ئه ،وخانڕنه

 :ڕەیە؟بۆچی تو پرسێئه  بەهێما  شیرودوکانی به  چێتهوردی ئه 
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 ر گیانشیچی به لبنان، که یلیره به ، سیان بڕیوهده  سوجادی: 
 شکان!رمی ئه ، سهدایه شان، خۆم النهیاتیی بۆمن داوه زی خهگه
 یهوهی ئه وڕه ساڵ ت  پاشی ده ش لهئێستاکه  وهئه
                            :یهمڕۆ هیکهڕی، ئهتێپه   وهئهم، کهنانا رۆحه  شیر:به
حمان، رۆژێ  وڕه ئه، رۆژێ نهسهرۆژێ حه  ،و ورگ زله ئه

 !ژارهن، رۆژێ هه مهوڵههد
ناو  کێ هێنایه م گاگوهمزانی ئا ئه ئه ! خۆزگهناسیوه خۆی نه 

 ! ؟شاره  می ئهکووچه
 قیرو فه سکورتعیر، ده مامۆستا ناسیم، فاڵنی شا  وردی:

 عیر ڵێ شاعیر، پێیبڵێ شه . پێیمهنگبهوردی بێده   شیر:به
 مامۆستا بۆچی  وردی:

 تا سدا وه لێره  شیر:به
 ی تۆ شاعیری!؟                                          تی ! که بلیمه  سوفی، نهیلهفه نه  و:رممنی فه به

 عیریتۆ ظالمی، تۆ مام شه ئه وادی، تۆ گه م، ئهکهوتم رۆحه
ی  ڵهو کۆمه ژدهی هه ڵهبێ. کۆمهرم ئه گه راقا، هه رخانهبه له

کدی  یهڕو له ماڵن بۆ شه ڵئههو قۆڵهگرنئه کدییهر لهنگهسه کههی
  وێتهکهئه ن! گوڵهکدیدا بده یهوێ به یانه و ئهوه بنهورئهس

 . وه نێوانیانه



  ` 

173 
 

جۆ گوڵه :ژدههه ،یجۆیههه یجۆهه  ،یجۆیهیجۆهههه  :ژدهی هه ڵهکۆمه     
 سامانی تۆیه 

 :که، یه هیجۆیههیجۆهه  ،یجۆیهیجۆهههه  :کهی یهڵهکۆمه
 جۆ شایانی تۆیه گوڵه

 یجۆیهیجۆ هه هه  ،هی خۆمه  گوڵه ،یجۆیهیجۆ هه هه  :ژده هه
 ر تۆیهسهر لهش هه مجارهڕی ئهشه  ،جۆگوڵه رهوه: کهیه
تۆ   ،و شتیتمجۆ ئابوریی واڵت، تۆ هه گوڵه رهوه  :ژده هه

 ی ژیان شهگه
 نهێنیی گۆڕان  تۆدایهر لهماری ژینم ههجۆ ده گوڵه رهوه
   جۆ ژیره گوڵه ،جۆ ژیره: گوڵهکهیه

 جۆی بیره نهێنیی گۆڕان گوڵه 
   و ژیانی گۆڕانرچاوه سه بیره 
 و ئینسان ڵ اوازیی ئاژه جی بیره 
ی یاریی  شێوه  نو له دهئه وڵی رفاندنی گوڵههه هکڵهو کۆمه ردهه
  وهی خۆیهکهدوکانه شیر لهن. بهدهڵئهکتری هه یهدا، لهورهسئاگره 

 پرسێ: ئه
 ؟چیدایه، شار له نگوباس چیه ده

 رایهڕو ههو شه شار ئاژاوه وردی: له 
   پای پیالن ڕ بهگبیرو شه ته به ڕ شیر: شه به
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 ناز ئنگلیزم شکانخاکه من به 
 زابت قوماندان   ،ڕدابومشهله ربو، من ربهفهکات سه 

 انرموبهئه  وتهنگلیز کهئ شکریرو له مبهله ئێمه
 ئێمه ، بێ توفاق ئێمه  کی زۆر، ن چهخاوه  ،زارهه سی وان ئه

 نیا سی ته
 والدم نابێ بترسی !ین، وتم ئه کێک پێیوتم قوربان باڕاکه یه

 نازکهمی خاده  وکلکرو روتان به سو پێو سهده خێرا داپۆشن  
 و ئاوازنگدهبڵێن به ڕ، مارشی شه ردههوببگرهراو به هه ن بهبیکه
و  ر گوللهبه کاتێ دراینه  ،وتکهئه نازمی خاکه ر ده ، بهگولله

 زڕێژده
 ولێژ!رهسه وته ی باری کهگڵۆڵه وساوهژا، رایکرد، لهئنگلیز شڵه 

 کێوهته ش لهن. گوڵهده بۆلێئهی پڵه چه وهکهالیه  موهه له
 ڵێ:ئه

 بێ  بیر یادو لێ ئازادیی لهگه
 شیربێکو بهی وه نی رۆڵهخاوه 

   و ژیربێموشیربێو کآمڵ شیر به
 ڵغانی شیربێبۆ کوردستانی قه

   ئاوات  بێ بگا به ئه لهو گهئه
 یداخی واڵت ڵکا بهخۆ هه ربهسه
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بۆکسو   ڕهدرێ..شهلێئه  شیربهبۆ پڵهچه  ر سێ الوه هه  له 
 ، لهژدهڵی هه ا. کۆمهدوئه کدا رڵهنێوان دو کۆمه ق لهشهڕهشه
 قا:رخانهڕفێنن بۆ به ئه گوڵه کێوهته

                                     ژدههه بۆ گوڵه وههێنامانه هێزی بازوو  به
 ردهبهنه ی وهپێشێ ئه بابێته ،نگینی جه ئاماده 
 هێنن:هێرش ئه  کهی یهڵهکۆمه

 جۆ؟  جۆ کوانێ گوڵهکوانێ گوڵه
 ی تۆ؟ رێناده ڕێدا بۆچۆ لهال

  ، گوڵی خۆمانه ینجۆ ناده گوڵه :ژده هه
 وبانه م رێگهچن لهر النهگهئه
 کێشین راتانئه  ، ستینبهلتان ئهپه

 پێشین!نێ لهین چهده پیشانتانئه
  جۆنکێ گوڵهپێناو ده له : ئێمهکهیه
 و کۆ ین سڵئاگر، ئاسن ناکه له
 دا، گوڵهوئهدا رکهڵهنێوان دو کۆمه ت لهخ و پێکدادانێکی سه ڕشه

 شیردا  دوکانی بهکا بهخۆی ئه  بەهەناسکەبڕکێ 
 وم ربازب: منیش ده بەهەناسکەبڕکێ گوڵه

 وم! تی شگبهی نه ئه  :شیربه
   زاران جارم پێوتن جارێهه
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 خوارێ هێننه کتری مهی یه وشهش
 ن!؟ کهش ئهشبهمیراتی چی به  ئێوه

 ن!پهن بهکهوا خۆ ئه کام پێنا له
 واو ن ماڵێکی ته خاوه  ونه بکو کرێچین، نهموتان وه هه  ئێوه
 دڵی شکاو! ناکامی! لهه نجێنن، ئای ل ڕهبۆ ئه  ،جۆیه م گوڵهئه

 جێیهو به راست سوجادی: 
 !؟گوێت لێیه زریان 

خۆم  کان ئه گێله  رزهاخی ههدن له، ئای چهوازی لێبێنه   شیر:به
 مهو خ داخ 

 م!کهیی نه ورهودوا گه ێسته ڵێم ئتینم ئه گاتهئه هیجاری وا هه 
 کێ؟نا، بۆخاتری خوا، زویری له سوجادی: 
 شکێ!ی پشتمان ئه کهشتی وانه 

   نجاراریش جارێ لههیتله  وه ئه ماڵ:شه
 مان ڵهلی ئه گه وتی هێشتاکه

 رۆکیبێ و سه ناهێنێ ئه  وهئه
 تی لێبێ حمهره  ،وقیبویش هه ئه  شیر:به
ی ئامالی  به ا، ئومێدو کیهئێوهر بهن هه یی شایه ورهگه :وڵهگ

 کوردان
 ڕۆممامۆستا ئه 
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 خان زوه گوڵه  شیر:به
 ئۆغربێ؟  گوڵه  وردی:
 ڕوا( ئه تۆزێ وچان )بۆ :گوڵه

شیر کوانێ  ؟ مامۆستا به شیره ستا بهدوکانی وه  ئێره  رێبوارێک: 
 ؟یهکامه

ن  شیر خاوه مامۆستا به  ،ری چاکه، نووسهرزهڕاستی به به
 یهخامه
 شیر موشیرم والدم، به ئه  رموشیر: فه به

                                           زنی ژیرم                                      ڵێم مامۆستای مهئه  رێبوار:
 یهندێ پرسیاری زانستیم هه هه

 !؟ یهکات که نی ئێسته نازا شیر: دیاره به
ڕێزت جارجار وتار  ، به وههختو وه ر کات سهبه من چیمه  رێبوار:

 وسی نئه
بۆچی   ، نازانی ، تۆ که ، بڕۆ، من کاتم نیه نگبهشیر: بێده به

 پرسی!؟  ئه
 رۆی(  وه رسوڕمانهسهبه رێبوارەکە )

چی  ، لهنه: وردی پێبکه )بە قاقای پێکەنینەوە( سوجادی 
 سی؟  ترئه

 وسا بپرسی! بێ بزانی ، ئهئه
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 ون کهرئهده  ژدهو ههکهو یه قا گوڵهرخانهبه له
 رۆژباش  : کوڕینهگوڵه
 خان رۆژباش گوڵه :ژده هه
 رناش!نتهئهناڵێ  ژدههه  ئێستاکه :کهیه
   وباچ کای به له ، وازبێنه کهیه :ژده هه
 زامی رابوردو  وهیکولێنهمه
بێ مێژو  بێ بیزانین، رابوردو ئه ئه یهک هه ستییه را :کهیه

 وسێ بین
 و  نابێ بترسێ کانی، زویر نابێتڵههه  نبێ، لهسێ خاوێ که

 رۆژانی دێرینوی نوسم مێژ دا، ئهم چیرۆکه له ێستا بۆیه من ئ
 وتین وتاین، کهڵنێ ئاگادار ببێ، بزانێ بۆچی هه ی نووه تا نه هه
 رابوردو  ند لهڵێن په ێشینان ئه پ

 رچی رۆیی، چو سێتی، ههبه کهیه :ژده هه
مڕۆ  ئه یهو نانه ، نان ئه  سێتی تانهبه  ،سێتی کای کۆنبه

 خوانه له
نێن  ناوئه  مهی ئهوانه ناسی بزانم، ئه رونر ده گهمن ئه :کهیه

 کای کۆن 
 کو تۆن!، وه ژده، هه وه ونهبهێشتا راڕاو دودڵن ، پاکنه وانهئه
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  ک به ش، نهلهنیا بهتهبه  دای،ڵ ئێمهگهله راسته ئێسته  تۆ
 وگیاندڵ 

 ک جاریجارانی هاری وه ژدهر هه ن، ههرۆکه دانت بۆ گومانم نیه 
   یه                                                            ی ماده شهنجامی گه رئهبه ، بیر پێشهله ماده  زریان:

 ودیوی سروشت له هێزێنیه هیچ  ،بوه رش ههماده 
 رو، گیان پێکهێنه یه، بیر پێش ماده تایهرهبیر سه  سوجادی: 

 و شت مری گێتیو هه پێکهشهرو گهبهڕێوههب
کامیان   ،و هێلکهکێبێ بزانێ مریشک ن،ڵههه ردوکتان  شیر: هه به

 !؟پێشهله
 یهمهکا ،نکهڕی چیئه شه ؟رای چیتانههه  م ئێوه کهرۆحه

 !؟کێشه
وا  که یهوهئه  ین،ستی پێبکه هه  بیزانین، و ئێمهدیارهی که وهئه

 م ماده بیرو هه 
  وسروشت و گێتیگۆڕانی  وشههۆکاری گه وردهه   ونردوکیان هه هه

 میزادهئاده 
 دێکارتیش وایوت  وه مامۆستا ئه وردی:

 کوتومت  وایه   ،وقیبویش هه شیر: ئه به
،  شهگۆڕینو گه  وکارلێکردن  وکارتێکردن کتیک، دیاله اده م زریان:

 واڵن ج  میشه هه
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 کتیکهبیر دیاله سوجادی: 
جێبێڵم   ریکهخه منێش  داخی ئێوه له سه،م بهکهرۆحه شیر:به

 دوکان                                        
س رکهڵ ههگهی له و قسه )گیو موکریانی دێت، سروشتی واب 

شیر  به !سهوکهی ئه پرغهالقه  دا لهکانی ئهنجهری په ، سه ایهبکرد
 و( بستئه زۆر په وهبه

 تگبهگیو: داماوی کوڵۆڵ، داماوی نه
 کا؟ ئهباسی کێ  وردی:

 سوجادی: حوزنیی موکریان 
چی وکێکی داماوی برام، که رتوێڵم بۆپه  ند رۆژه گیو:چه

 شیرگیان به
 ! ڵێ نیه و ئه م ، ئه بهه بێ، من الی شکئئهوڕه لێمت
 !؟ی بۆچیه مهئه؟ تۆ داماوداماو داماوی چیته  شیر:به
 ری ئاوێ وبهله سێکهداماو که  و؟ و داماوبئه یکه
 ئاو هاوێ  زانێ خۆی لهش نهلهبێ، مه قوففه  بێ به
 وتڕکی! ڵێی تئه  وهبیبڕه  ده

 باکێت تورکی  د شخاط وه اڵ فه به کڕیارێک: 
 پیاده  ،نیاتهبه سێکهداماو که   شیر:به
 ری جادهوبهوجانتای پێبێ له د
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 وه ڕێتهدا بپه ماشین رێنه 
 !وهپاڕێتهئه  تکڕهو پاکهوردی: ئه 

 لێره  و ساڵه د وهڵێن، ئه ماڵ ئهشه ، بهه م زاتشیر: داماو به به
 ڕێ گهئه

 شڕێ انوه خ  نه  لێ،مهموشته نه یوان،وهه وهۆده وێ دستی ناکه ده
می  شینی، عه اڵ مه به  ل!؟ ئنطینی باکێت،مهشنولموشته  کڕیار:

 ک عتهوده 
هاذا   ل،خهلوێش تده  ک،شجابه  لتها، ئنته وه لێش طه  شیر:به

 ک موشوغڵه 
 ک ئمشی، التحچی کلمه له خر،وه  رووح ماکو باکێت، 

   زلمه! دی ، ئنته غێر عهاذا  تههاذا موباکێت!؟ ه   کڕیار:
کابرا  ویدا، زه  یدا به ئه  ونێئهی پاڵێکی پێوهکهزهگهبه ر شیبه

 ڵێ:و ئه ەوسێته ڵئههه
 عد های شنو کوللهباکێت، له اکو لێش م ،ریده اڵ ئهوه  کڕیار:

 مامی!؟ئه
 م محامیلزه، ئه کیشتهروح ئه ، ئهئیهانه  ا هاذ  دی،عههاذا ته 

 هم!؟ ش ماتفته شغولین بگیو، بداماو، لێئحنا مه  شیر:به
 هم فتهرید ئه؟ ئهذۆلهیا داماو؟ منو هه  یا گیو؟  کڕیار:

 رخ کوردی موئه دیب، صوحوفی، ئه  خی، داماو، یا ئه  ماڵ:شه
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 لوردی عروفه ئه علوم، کولشی صار مه  سههه   ،معهئی نه  کڕیار:
 یر رس ئیبنیلصغه یده  هوه 

 ن؟بو مه ئه ئنته  وردی:
 نێ ( ئهپاڵیپێوه  وداتێی ئهکهتهی پاکه)ورد  یربوشطه کڕیار:ئه

 *** 
 کێ(:تهییدا له کۆڕێکی وێژهله

باڵ  به  ، دارستانێ نگێکی ناو ههرهپو :گوڵه
فڕین                                                              ئه

 بۆتامی خۆشی خۆراکی شیرین  بۆمژینی لێو،     
 داو پێناوه نا لهائه ریان دو سه بونبو بزرئها هه تیایان 

 دا، ئه شێرانه، وهدژیانه به ، یانو النه بۆپاراستنی شانه 
 ون  خۆبوردنبتیو یاساو رژێمو لهیهکارامه  رزیی به ونهنم

 ونچ ئه وه ی لێوه وبزهنده خهبه ،یهرچی تامی شیرینی هه بۆ هه 
 وه ده زێ باڵوکرر کاغه سهچی مرۆڤێ کۆڵێ شیرینیی لهکه

 وهشارده ڵ خۆیان لێئهکۆمهالیا، بهون بهچ نه کهنگههه  پوره
زا  رکاغه سهبه  هاتوچۆدا،ان لهسم ده  وپێجێگه با، یانوت نهئه

 وه نگبداتهره  وانهپێچهبه
نگونرخی  سهله ودیوی ویژدان، ندێ مرۆڤی ئهوسی هه کوپێنوه

 !وهمبکاته نگیمان کههه ورهپ
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 شیر به دوکانی له
 رستی                              واپهره  رزیی به سیپاره  تدیوهنه  دیاره   وردی:

 و بیری زانستی ندوبۆچونو په فهلسهموی فههه
 ها!؟ نوسراوی وه  مدیوه نه؟ من بۆ وهئه  یهکامه  رزێر:وه

 ها و به نرخ به  چاپیدا، لهکه کدابوسیو یه  وردی: له 
 لزیری گهوهویستی ببێ به   که بوداەو ساڵ له: گیو

خسا  ڕهبۆی نه ..روارهو به ه سێ ساڵێ پێش ئ خێر، نه سوجادی: 
 لهه

 زیر                                وه  به ببێ  مابوینهنده شت هه هه   وساڵی بیست 
 گبیر پاشی ته له  ڵ پاشادا،گهگ لهکی بهمین زه ئه

 رخانکا باخۆی ته  ،بێنه  عینتهبه  وایه  وتیان چاک 
 بۆبدا  نگیوی ده مڵکی شار هه خه ومانرلهبۆپه  

 زویر                             تهواتا به  ردا،ویشا وه ستیان له م دهکهداخه
 زیر وهبو به ل، نهری گهنوێنه هێشت ببێ بهیاننه
 ،رنوێنهوم به بنه کرد،زیریم نه مکرد. وهئیتر خۆم نه شیر:به

 ترسانمن ئه له
ی  بهائومێدوک زن،مامۆستای مه  چاکتکرد، زۆرزۆر رزێر:وه        

 ئامالی کوردان
 ( هێنێ ئهچی نامەیەک  )پۆسته              
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 ؟  چییه ، بزانه  وهرهشیر: بیخوێنه به
 پێنییه م ئێستهکهمن چاویلکه

ی  شیان نامهمه، ئههێڵگایه  وسراوی خوشکهن مهئه  رزێر:وه
 خانه  لۆدڤیک

 ؟لۆدڤیک کێیه  !چیه زمهم به ئه سوجادی: 
 ڵمانهو جوانی ئهخ کچێکی شؤ  رزێر:وه
 رلین بهبۆ رهسامی تۆم ، وه رتا من سه ڵێ مامۆسئه
                                                               وردی بابچین  دانیشن، ئێوه  چم،بێگومان ئه شیر:به

م کچی  مریه دانس،  ونهکهئه  وممریهبێ بهیاڵ لۆدڤیکی لێئههخ به
ی  بۆنهاڵتکرد به شیری خه به  که یهو میر لیوایه ئه
،  وپای عوسمانیدا زاپت قوماندانیبوس، کاتێ لهەوەکانیردییهبهنه

  وهمهشکردو لهپکێ گوڵی پێشکه، چهوهیهو بۆنه میش، به مریه
ی  بووکی رازاوه میشه و هه وه مهوینی مریهی ئه داو  وتهشیر که به
داستانی بەشیر   ه، بڕوانوهیهمباره و!. بۆ زانیاریی زیاتر لهبیاڵیخه

 . موشیر
 !؟ی چینم کیژانه؟ ئهشیر مار وێران چما پێتمایه به گیو: 

 نین  پێکهلهو پڕشتێکی خۆشهاتی! گهوردی نه   شیر:به
 کوێ؟وردی: مامۆستا له

 رلین و بهموڵو مینشنستهئهیر: له شبه
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نو  ندێ دیمه توانێ هه، ئه یهامهم شانۆنری ئه رهێنه ده سەرنج: 
ک  ه ، ورگرێشیر وه ی بهکهداستانه  لهکان یاڵهخه  وتبابه
ی کهیاڵهخه  رگری،زیری به وه  ونی به موڵ، بستهی ئهکهنگهئاهه 
ی،  کهردنهخاکسپابه  سمیی، رێوڕهکهم رۆژی زیندانیه کهیه

 . ی بکایهم شانۆنامه ڵ بهو...هتد تێکهی مینشن کهپێشوازییه 
 رێ چێ!؟ده  وهگیو: ئه 

 مین! چێ تا ژێری زه یاڵ ئهخه به  سوجادی:     
ناو  وروپادا لهئه، لهرسامی زۆره شیر سه رزێر: مامۆستا به وه
 تانئافره 
 جوان، برۆنزینۆ خان تابڵێیهه  یهشاری جنێڤ مادامێ هه  له

   ک تکاڵێ، وه ز ئهبهنهنجار بهچه
 شیر بگا بهبه  ئومێدی وایه 

 م، بۆچی من وردیم!کهیچۆن رۆحهئه  شیر:به
 مامۆستا من چیم!؟ ، تیوردی: وردی چیه 

 هێنم؟ بۆچی ناوتئه  زانیئه م،کهرۆحه  : نانا رشیبه
 سی: ویستم ژنبێنم نورئهتۆهه  نساڵهچه چونکه

 )ویستم ژنبێنم، ناوی نامیلکەیەکی وردییە(  
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 قاوهرخانهبه له
 چێنی  ئه یی لێره رستزپهگه: تۆ بیری کۆنی ره ژده هه
 !؟  ی شۆڤێنیهکیه  خت چیه،قۆناغێکی، بایه  تۆ

 ڵێم و جیهان گۆرانی ئهمهه بۆ تیم، مرۆڤایه  من دیموکراتیم،
م یاخود  چیبو خۆم ناپرسم له سکم، ڕی ته من دژی بیرو باوه 

 کێم 
 -کێوهته له

و جیهان متین، بۆهه مرۆڤایه  زانستین، ئێمه  :ژدهی هه ڵهکۆمه
 ڵێینگۆرانی ئه 
وین یاخود  چیب خۆ،ناپرسین له سکین،ڕی ته دژی باوه له ئێمه

 کێین 
 قوربانی زۆربێ  ،مبێ کهئه  :ڵێئه  ،ی زانستییانه ڕی تازه باوه 
 بێ پێخۆربێ ئه ،ژدهبۆ هه  کهیه ،وڕایهم بیری ئهر بنچینه سهله

   کانوسهی پێنئه :گوڵه
 تان زوربه  ئێوه
 ندهئه و موئهرگای ماڵی ئهدهله های ساڵهساڵه
رگۆی  سهسێ پرسیی له که رگای وااڵکرد، نه نێ ده ومهخێره  نه

 ن؟ههئێوه  ئایه  وی،زه
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 ، ربری ئاگزه بهوڕاوو وچاکۆنی به بیرێکی ،ورهرببهرلههه
 ور د رانینده هه  پێندراوی، سه

 ووازانالنه  وپانوسه ی پاڵهتازه  ڕۆژی  به  تانکرد،ئێمهله
 !ورنوسی مرۆڤی روسچارهبه

دا،  ویی ئێمهرخانی زه بێ سه به  وبێ ژێرخان ردی به ردو وه ههله
 قانبتی درۆتان چه  ڕیزه و، بهبنه  بتیله

مومژو  تهله ،یهو بتخانه نی ئهخانددا، بۆروندێشه له ئه
 قان!تان ته تۆپی وشهزاران هه ،  تاریکیداله

می زۆرو بێ  رههبێ ئامێری به ه و ببێ موغازه بازاڕێکی به له
و چینی  ڕی د دا، شه رمایهو زێڕو بێ سه و بێ سکهبانکی پاره 

 وتان گڕدا بنه
 تان لهشێکی زۆری هێزو وزه ، بهوهدا، بێ پرسینه و پێناوه له
ا و بڕد داتاشی ،وهتهوی نه شو بازبیروله ی نابوتو دارا له ه ورگه کێشه

! 
خاکی خۆتان خی لهبێبایه به  دی،تان ئه ورا چاره ی د کێڵگه له
 وه ونهبوردئه

، بێ  جاڕانهرینێکی گاڵته قوربان ئافه کرد بهتان ئهرگۆشهجگه
 وهونه پیاچ 
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لتان  هه   کۆسپی ڕێ، ونه ی بنه وائه کان:ئێوهی پێنوسه ئه
 دا ن کێشهکیسی خاوه له

ن  مێ ژیاردهدوی کاڵوی بابردوتانا  وێلو بزربون، سه به
 دا ندێشهئهله

تاسی   ا  ئێستاکهرتانبهنگهچاڵی بیری تهی لهوانهئه  ئێوه
 وهتانباته کامێتی ئهو نابهرینجی بێوه ره

،  لێڵهوئاوه ی ئه رچاوهسه  و کانی رسهمومژ لهی ته وهوینه ڕه دوای
 وهوداو کۆتانکاته باڕ ئیتر ئیترباویژدان، 

ل گهله وهرن پێکه وسی، وه نامکورده  بێتهنه کان لێتان سه پێنویئه
 ی تیاتانا ماوه نگهره و تۆزه دا ئه ئێمه

ی  هوایو ئاووهه وخاکوخۆڵ کیی ئه رهی سه ی کێشهخشهنهن به بیکه      
         دواوه وتونهپێشبڕکێدا که ویان لهبهونبوه

برێ بۆ  ئه دیلی، به لەالیەن کۆمەڵێ پۆلیسەوە،  ، شیربه   
 لەوێ لێپرسینەوەی لەگەڵئەکرێ: زیندان!

 ک؟ ما هو ئیسمه -
 لموشیر شیر ئه+ به

 ک؟ عومره  نهم سه که -
 الثمانین  وقه+فه

 ک؟ما هو شوغڵه - 
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 یاطین   بیرخه ل ئیجاب کهومولکورد، وعیندهئیس قه +ره
 کان؟  یی مه ک؟ بیئه هادته شنو شه -

 رکان ت ئهکولیه ڕوکن ، +موشیر ئەل 
 حباب؟ اال و حیزب ؟ ئه مینتهدو ته عه   یی حیزبلیئه-

 !حزابئه وه  یی ئیتیجاه، میول، ئه وقهنی فه +ئینه
 !؟کرادلئهە ئیس ئقول لی: رهم تهلهئه-

 فراد      ئهوه  حزاب،ئه وم،لقهئە میع+جه
ال   ل،حیه ک ک، مایفیده ن هوم ریفاقهک؟ مه حیزبه ما هوه -
 راسی  ختدوه 
فراد  ئه  رین،تروک ئاخه ئه ،میل لیجیهه ئه  جوز،الیه  + ئیبنی،       
 واسی سه هەوم کول لقهئه

 هم یادیک، ثومع ئهقطهئه  ک،ضوربهرا ئه رف، تهمی ئعتهعه-
 سید لئه ئە وضحهک بزبهئه

ئیذا   شیر!نی به ئینه  ،ینجههکذب، ماعیندی وه انی مائه+ئ
 هید  کون شهئهقتولنی، سه ته

نا مو  و، هرهک خه کلهوهئه  شمرنی!؟و تقههئ؟ ڵبهموخه  ئنته-
 زاد مهر وهشمهل قهمحه

  رهخه  بسز،دهئه هم؟ ئنته ریب! لێش ماتفته غه  جیب وه +عه
 وادیا گه  ،سرهته ک،لگهبحه
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لی  ربیهی، خه ه ض عده به ڵ،بهموخه هاذه  لالد،عال یاجه ته-
 بالی یح راح یموت! یره  لی، هوه یوه

  حیزبی،  م ریفاق،وش ئهجح کراد، رسا لیکولل ئهکون دهلیه
 وئینفیصالی میل عراقی، ئه عه  قل،موسته

 )دوای هەندێ ئەشکەنجەدانی، بەرەاڵیئەکەن( 
 *** 

 دوکان   وهایهڕگه 
  مڕۆئه  یااڵی،خهیاله !وه تباتهئه  وخه  ؟مامۆستا چیه  سوجادی: 

 رچاوم!به  دێیته زۆرخراپ 
مرم،  ئه ریکهخه خۆشم،نه  م ئێستا من زۆرکهرۆحه شیر:به

 ندیان لێداوم؟  نازانی چه  یتۆئه
ستن بێن  هه  نه !؟ کوڕیکا، چیته خوانه  زانم،بابا ئه  سوجادی: 

                                                     ی وردی گیان                                 ئاده  وه،یهالبه
رزیی  یریبکا، یاده باسه ، بۆئێره   پزیشکێ، یابرینپێچێ بێنه راکه

 رمان  یاداووده لێدا، 
وێ  له جێگامبێ،  مردم گردی یاره، که سێتهیاران وه  شیر:به

   بمنێژن
 ڕێژنمه سرین بۆمن مردم ئه ، کهکارییه  ردم دیاره ده  مجارهئه
 ن                                  برایی بده  وکێتیبانگی یه  ،سرینباتی ئه له
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 نکهک مه ڵ یهگهوچین لهئه وم چینئه و ڕی ناوخۆییشه
   ێکراون وتان زۆرل مهه  ئێوه
 و ناون وتان بێپایه مهه  ئێوه

 ، مەجی شەیتانی برینپێچ ئەهێنێ( )وردی
  مرزیت لێده با ده  ڵماڵهههۆڵت  ق :جیمه

 مو بێخه بنو ئارام وهدوایئه 
سی  ک من ده وه  یهانم، کێ هه رزی لێددوکتۆری ده  من که

 وکبێ!   سوا
ئاوا بێ   ،کو تۆسی وه ، دهسهیچکه مدیوه نه تا ئێستاکه هه

 وکبێ!ت
                                                             وهستت خۆیشاردۆته ی ده مارپێ، ده  سته ستا هه وه

 وه خۆتهرلههه  سهڵمههه کاکه ..ستا دانیشه وه
  وکهستی من سکو دهستی وه کێ ده 

 !وکه مو تم ههاڵم بڵێمچی لهبه
ژێر زمانی دایکی  له داوه رزیتڵێن تۆ ده ئه  جیکاک مه  رزێر:وه

 !ویش مردوه تیت، ئه حمهره
  و، رێشانبخۆی په  خۆش،، دایکم خۆی نه شتیوانیه  :جیمه

 !؟وزانن دایکم کوشتوهڵکی چ خه
 کتێبی کوردی؟ ؟یههه شیرگیان چی تازه ستا به وه
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 م ، پێیبڵێ وردی رزی لێناده ، دهلێبێنه شیر: وازمبه
رزی  ترین ده چاک جیمه  تی،یهگاڵتهرزێر به : مامۆستا، وه وردی

 رهلێده 
  جیی مه ، دهرزێر خۆتالده ی، وه گیان، بچۆ ژێرباڵ کهیهی ئاده 

 رهوه
 زان؟توت ئنگلیزم بهئاوا ئه  تێ، ئه غیره  شیر به سوجادی: 

 وقێنه س بنده  :جیمه
 گیانکهی یه، ئاده رهرزێر تۆ وه وه   وردی:

 کوڕن ن، خۆ ئێوه ه دم بۆ ب جیتیی مه تۆزێ یارمه 
 بڕن!؟رئهگا سه  ،جیتۆو مه سێتی، بۆچی وردی به   شیر:به
 ڵننن! ئیوه نایه کهر پێئه یگرت، ههر نهدیسان هه  :جیمه

 جێی بهێڵن و به وهونهوربکه تۆزێ د تکایه
 

 بڕی دورئەکەونەوە 
 ستهستاگیان هه وه  ها چییانکرد!، ئهواوه ئێستا ته 

 ستهو ده ئه  ینه، بت الدهسهم ده ، ئهی دانیشه ئاده 
   ستهم ده ئه نا نا 

 ستهتۆزێ هه  ده
 ی تریش                                                  ستهو ده ئه وهرهرزیکهبه
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 ! وڵێ، ئنجا قاچێکیشج شیر مه به
 شتان! ی کهو قاچه، ئهی به شیرگیانی ده ده
 یتان!؟ شیر:چی چی وتت چی؟ کافری شهبه

  بفڕه شیر ، به ره باڵگ شیر به سوجادی: 
 !کو خۆت شڕه جیدیش وه وردی مه 

 وکیان ردڵێم هه : ئهجیمه
 یتان شه  ئەی ! بشیر: ئنچهبه

  ؟وته!ڕیا ئاوه  ،رزیلێدانه ده  سوجادی: 
 !وتهیتانل م شه کوژێ ئهمیش نه ئه
                                  ندهرزیم لێمه ی سیکتر، ده شیر: بڕۆ ده به
 ن !!په ، یا کردن به زی لێدانبورده

 وادانه                               وگهقی ئه شه خۆشم ! جێ دارو ی نه من که
 م ئازارو ژانه ستهجه رتاپا سه  وم،هیالکی کرد

 ناگرم  رگهمرم، به ئه مجارهئه
 کا خوایه: خوانهگوڵه

 رێگایه  وی ماند وردی:
  نا گیانه خێر نه  رزێر:وه

 کانهرزییههی ده 
 درامنجهشکهگرتمیان ئه  رزیی چی! من کهو مهرزیده   شیر:به
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 گالم و وتمکه وم، هۆشیخۆمچله کاریتێکردم،  بوو گرتنه ئه
  یلمهله یل دڵ پڕه یل دیسان مه مه

 یل یلی لهر مهبهم لهخهله یلهدڵ که
   ونیجن، منم مه نتهمن وه  یلیله
 ونیبو زه ین کزیووال توشبردهه
 ی چاکه ، هۆنراوهواویکه ی تهرزێر: ده وه
 ڕێ کاکهمرم! لێمگهئه  ریکهشیر: خه به

 کهله، تۆزێ په واویکهی ته ده  سوجادی: 
 که رێ  ورگزله قبهر شه با هه

   ونیجنم، منم مه یلی من مریهله شیر: به
 ونی حزمهو به مرم، ئه وا من ئه ئه

   وهگوڵهس بهۆڕم، ده ر گسه  دێته
 وهو جۆشی دڵه ستکامی هه  به
   ی کوردانوره گهسرین بۆڕێژێ ئهئه
 م، شاجوانی جیهانڵێنبێ مریه به
   وهومه ر زیندوبگهو دنیاش ئهله

 وه.ڵبچمهتێهه ،بۆ کوردو بۆ تۆ
مان  و چرایه کانی لێکناو ئه و چاوه وتگۆکهله زمانی )   
داوا لەدەرهێنەر ئەکەم،   ( !میش چوە ریزی رەوانشادانو ئەوهکوژایه
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بۆ رێوڕەسمی بەخاکسپاردنەکەی، سود لەوەی داستانی بەشیر  
 موشیر وەرگرێ. 

 ))تەواو(( 
وە کە  وکردۆتەئەم شانۆنامەیەم لەپەرتوکی گەورەپیاوا باڵ

 ژیر -  چاپکراوەلەسوید 
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  وێنەکانی کردنەوەی باخچەی بەشیر موشیر 
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    : انی لەسلێم 
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 و هونەرمەندانەوە بەشیر موشیر لەدیدی نوسەران 

بەرێز سیروان رەحیم لەبەرنامەیەکی   سیروان رەحیم: 
چاوپێکەوتنی لەگەڵ ژمارەیەک   یتەلەفیزیۆنیدا بە تێرو تەسەل 

بەشیر موشیر کردوە، دەتوانن لە رێگەی ئەم  تی نزیک بە ەکەسای
 :  لینکەی خوارەوە بینەری بەرنامەکە بن

 Beshir Mushir - Blimet (بلیمەت )دۆکیومێنتری -بەشیر موشیر  •
- Documentry - YouTube 

تاد دەکات کە لەم  ردا دوبارە باسی ئوس تی هەروەها لە وتارێک
 لینکەدا دەتوانن بیبینن 

 (rudaw.net) بەشیر موشیر؛ ناوێك دەبوو بیناسیت | رووداو.نێت  •

لەم ڤیدیۆیەدا وا ئەڕوانێتە   ستار شاکار بەڕيز : شاکار ستار 
 ئوستاد 

 - دایەتی, بەشیریزم چییە و بەکێ دوترێبەشیر موشیر.. ئوستادی کور •
YouTube 

بەدەستخۆشیەوە سایتی دیپلۆماتیک  : سایتی دیپلۆماتیک مەگەزین
ردوە لەسەر کەسایەتی  مەگەزین کورتە ڤیدیۆیەکیان ئامادەک

کاریگەری ئوستاد لەسەر کەسە دیارەکانی مەیدانی  و بەشیر موشیر 

https://www.youtube.com/watch?v=hZC3piuFYF0
https://www.youtube.com/watch?v=hZC3piuFYF0
https://www.rudaw.net/sorani/opinion/culture_and_literature/16052019
https://www.rudaw.net/sorani/opinion/culture_and_literature/16052019
https://www.rudaw.net/sorani/opinion/culture_and_literature/16052019
https://www.youtube.com/watch?v=l4zlc5DiRw0
https://www.youtube.com/watch?v=l4zlc5DiRw0
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ئەم لینکەوە   کوردستان، بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن لەرێگەی
   :بینەری بن

• https://www.facebook.com/100000127156452/posts/411
6072398406958/?d=n   

بەڕێز هێمن باقر لە چەند وتارێکدا باسی بەشیر  :  هێمن باقر 
 ارەکان لە خواروە دانراوە: موشیر دەکات، لینکی وت

• Diplomatic Magazine |  بەشیر موشیر، ئەو سەرۆكەی ژمارەی كوردی
 ملیۆن  100گەیاندە  

• Diplomatic Magazine | ،دۆنكیشۆتێك بە جلوبەرگی  بەشیر موشیر
 كوردییەوە 

 

   کۆڕی یارو یاوەرانی بەشیر موشیردو  

 .بەئامادەبونی خۆی و دەنگی هەمویان. دیکۆمۆنتێکی مێژوییە

 تۆمارکراوە 1959ساڵی  – ١بەشی 

• https://fb.watch/3USGX6IS5Y/ 

 وەتۆمارکرا 1960ساڵی  -2 بەشی 

• https://fb.watch/3USI57rnGY/  
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