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سەرۆك مام جەالل  
ڕابەرى نەتەوەيی 

عیسای مەسیح 
خۆرێك لە دەم ئاسۆی گەلەوە 
هەاڵت و ئاوێتەی مرۆڤ بوو

خەڵك و 
دەسەاڵت و 
ئۆپۆزسيۆن!

جينۆسايدكردىن 
كورد

داب و نەريتى فۆلكلۆرى 
جەژىن كريسمس لە جيهاندا

ديدەىن عيسا 
لەاليەن كوردەوە
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مرۆڤ تەنها بەنان ناژێت.. بەڵکو بەهەر وشەیەک
    MAN DOES NOT LIVE BY BREAD ALONE, BUT 

MAN LIVES BY EVERYTHING

هەواڵی خۆش
گۆڤارێىك وەرزى 
ڕوناكريیى گشتييە
ژمارە (3) کانونی 

دووەمی 2018

ا
گۆڤــاری ((هەواڵــی خــۆش )) ئامێــزی كردۆتــەوە 
دەیانەوێــت  ئەونووســەرانەی  بۆبابەتــی 
لەگۆڤارەكەمانــدا  بەشــداری  بەبەرهەمەكانیــان 

بكــەن.
لەكاتــی  دەبێــن،  شــادومان  بەهاوكاریــان 
بگــرن: لەبەرچــاو  خااڵنــە  ئــەم  نووســینەكاندا 

- ناونیشانی تەوای نووسەر نوورسابیت .
- ســەرچاوە بنوســێرت، لەكاتــی ســوود لێوەرگرتــن 

یــان وەرگێــران.
ڕووناكبیرانــە  و  هەمووئەونووســەر  لــە  داوا 
دەكەیــن كەبەتەنــگ دیموكراســی و مافــی مــرۆڤ 
و فەرهەنگیەكانــی هــاوكاری و هەماهەنگیــامن 

ــەن. بكــەن و قەڵەمەكانتــان بەگــەڕ بخ
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دهستپێك  

بهرهوساڵی نوێ …. 
  saberamerica@gmail.com                                             سابیری سهندیكا

س99اڵ99ی گ99هیش99نت ب99ه م99اف99هك99ان99ی ك99ۆم99هاڵن99ی خ99هڵ99كی ك99وردس99تان ، خ99وی99نهران99ی ه99یژا، ئ99هم س99اڵ  س99اڵ99ی پ99ڕل99ه 
ئ999اش999ووب و ش999هڕو ك999ارهس999ات و ن999هه999ام999هت999ییهك999ان ش999ان ب999ه ش999ان999ی ق999هی999ران و گ999ۆران999كاری  ی999هس999یای999هك999ان 
گ999وزهررهی ك999رد. خ999وێ999نهڕان999ی خ999ۆش999هویس999ت  گ999ۆڤ999اری ه999هواڵ999ی خ999ۆش ب999هه999یوای ب999اش999تر ئ999اش999ناب999وون ب999ه 
ك99وردس99تان  ئ99اوات99مان وای99ه ئ99هم گ99ۆڤ99اره ل99هگ99هڵ ه99هوڵ و م99هرج99ی دژواری ئێس99تای ك99وردهواری99دا ل99ه ب99ۆت99هی 
ت99999ێگهیش99999تنی ج99999ۆراو ج99999ۆر. ئ99999اوات99999ی گ99999ۆڤ99999ارهك99999هم99999ان  ش99999هم99999ال99999ێكی راس99999تگۆی99999ی  چ99999ۆن99999یتی ت99999ێگهیش99999نت و 
پ999ێشگهیش999تنی ك999وردس999تان ب999ێت . ب999هرهوه999ێنان999هدی زی999ات999ڕك999اروان999ی  ئ999اوادان ك999ردن999هوی ك999ورس999تان ب999ێت . 
گ9هی9ان9دن9ی  م9یژووهك9هی ب9هڕای  گش9تی ه9اواڵت9یان  ب9ێت خ9وێ9نهران9ی زی9ده و ئ9ازی9زی گ9ۆڤ9رهك9هم9ان ل9ه ڕووی 
ن99اوهڕك99هوه ت99ای99بهت99مهن99دی ی99هك99ی  خ99ۆی ه99هی99ه گ99رن99گی دهدات  ب99ه ب99ار و دۆخ99ی  ك99وردس99تان  و ج99یهان . ل99هم  
ب999ارهوه ه999هم ب999ه خ999وی999نهران999ی  ئ999ای999ز ئ999اش ن999ادهك999هی999ن ، ه999یوا خ999وازی999ن  گ999ۆڤ999ارهك999هم999ان ج999ێگای ل999هن999او دڵ و 
دهروون999تان ب999كات999هوه و ب999ێته م999ای999هی رهزام999هن999دن999ی ب999هڕی999زت999ان  ب999ه ه999یوای999ه گ999ۆڤ999ارهك999هم999ان ب999بێته ئ999هس999تێرهی999كی 
درهوش9اوهی  ك9اروان9ی  ل9ه م9ێژی9نهی ڕۆن9ام9هگ9هری ك9وردی. وهه9هروهه9ا دهم ه9هوی ب9اس9ی ج9هژن9ی س9وپ9اس 

گوزاری بكهم . 

دهستهكان و جهژنی سوپاس  گوزاریی 
  بbbهبۆنbbهی جbbهژنbbی سbbوپbbاس گbbوزاریbbی بbbهسbbهرهbbاتbbی مbbامۆسbbتایbbهك  بbbاسbbكراوبbbوو لbbهگbbهڵ خbbوێbbندكbbارهكbbانbbیدا، كbbه لbbهو
 ڕۆژهدا بbه خbوێbندكbارهكbانbی  ڕاگbهیbانbد هbهر یbهكbێكیان  وێbنهی ئbهو شbته بbكئشێت كbه مbهبbهسbتی  سbوپbاسbی خbودای
  لbهسbهبbكات  لbه و ڕۆژهدا ، پbاش  تۆزێbك  لbه  بbهرخۆیbهوه  ووتbی: دهبbێت لbه  گbهرهكbێكی  واهbهژاردا چ شbتێك سbهرنbجی
 ئbهم مbنااڵنbه ڕابbكێشێت  و بbتوانbن سbوپbاسbی خbوداوهنbدی  لbهسbهر بbكهن، تۆبbڵێ ی خbوادنbێكی چbهوهری وهك قbهلbێك ؟
 لbbه نbbیوان  بbbیركbbردنbbوهكbbانbbیدا بbbوو كbbاتbbێك وێbbنهكbbهی بbbهردهم  دانbbا ، سbbهرنbbجی ڕاكbbێشاو بbbینیی وێbbنهی  دهسbbتێكی
 كbێشاوه، ئbاخۆ  دهبbێت  ئbهمbه دهسbتی كbێ بbێت ؟ كbاتbێك كbههbهمbان پbرسbیاری ئbاراسbتهی خbوێbندكbارهكbانbی كbرد هbهر
 یbهكbهیbان وهاڵمbێكی  دایbهوه : ئbهمbه دهسbتی خbودایbه و خbواردنbمان پbێشكهش دهكbات : ئbهوهی تbریbان ووتbی مbامۆسbتا
 ئbbهمbbه دهسbbتی ئbbهو جbbووتbbیارهیbbه كbbه قbbهلbbهكbbان بbbهخbbیو دهكbbات . كbbاتbbێك كbbه مbbناڵbbهكbbان گbbهڕانbbهوه شbbوێbbنی  خۆیbbان و
 بbbارودۆخbbی پۆلbbهكbbه هbbێن بbbووه وه، لbbه مbbیزهكbbهی  دانbbا  نbbزیbbك كbbهوتbbهوه و لbbێی پbbرسbbی :  دانbbا ئbbهمbbه كbbێ یbbه ؟ دانbbا بbbه
 نbهرمbی وهاڵمbی دایbهوه : ووتbی مbامۆسbتا، ئbهوهدهسbتی تۆیbه،  ئbهمbه بۆ ئbهو  وانbهیbهكbی گbهوره بbوو فbیری كbرد كbهوا
 چbbهنbbد شbbتهكbbانbbیشمان كbbهم بbbێت هbbهر دهتbbوانbbین خbbزمbbهتbbی پbbێ بbbكهیbbن  ئbbهوهی كbbه پbbێویسbbته لbbه سbbهر هbbهمbbوومbbان
 سbbوپbbاسbbی  بۆ بbbكهیbbن،  ئbbهو  درفbbهتbbهیbbه كbbه بۆمbbان ڕهخbbساوه خbbزمbbهتbbی تbbیا بbbكهیbbن  هbbهر چbbهنbbده  ئbbامbbێرهكbbانbbیشمان
 بbچووك بbێت . جbهژنbی سbوپbاس گbوزاریbی جbهژنbێكی ئbهمbریbكی یbه و كbهسbااڵنbه لbهمbانbگی یbانbزه دا ئbاهbنگی بۆ دهگbێرن
 و لbه ئbاهbنگهكbهدا خbواردنbی قbهل دهخbورێbت  و چbهنbدیbن یbاری جۆراو جۆر ئbهنbجام دهدرێbت بbهخۆشbی وشbادی كbات
 بbهسbهر دهبbهن ئbهم جbهژنbه سbوپbاس گbوزاریbیه جbهژنbێكی نbهتbهوهی ئbهمbریbكایbه . نbاوی دانbا نbاویbكی كbوردیbیه بbهاڵم ئbهم
       ناوه لهبنهرهتدا ناوی دۆگالس بوو، كهناویكی ئهمریكی یه…
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شەهێن جەمال چۆن بناسێنم؟ وەکو هونەرمەند یان وەکو 
شاجوان؟

جیاوازی  بۆمن  کوردێک  کچە  وەکو  ئەتوانی  ههههههههه 
نییە، گرنگرتین شت بۆمن مرۆڤ بونە. 

هونەرمەند  شاجوانی،  باسی  سەر  دواتریەینە  زۆرباشە، 
شەهێن جەمال  جەند ساڵە؟ دیارە زۆرێک لە بینەرانی و 

الیەنگرانی کارەکانی شەهێن ئەمە ئەپرسن؟
من لە ساڵی (۱۹۸٥) لەدایک بوم.

واتە (۳۲) ساڵ؟
بەڵێ ڕاستە.

ژیانی هاوسەریت پێک هێناوە؟ 
بەڵێ، لە ساڵی (۲۰۰۳) ژیانی هاوسەریم پێکهێناوە، خاوەنی 

دوو مناڵم بەناوەکانی خاتو (شابانو) کاکە (ژەنیار).

چۆنبوو شەهێن ڕویکردە هونەر؟
بەاڵم  بووم  هونەر  خولیای  زۆر  لەسەرەتاوە  هەر  من 
دەرفەتێکی وا ئەوتۆم بۆ نەڕەخسا کە بتوانم پەرە بە خولیاو 

تواناکانم بەم، تا ئەوکاتەی ژیانی هاوسەریم پێکهێنا.

ساڵی چەن شەهێن جەمال یەکەم کاری هونەری کرد؟
لە تەمەنی ۷ ساڵیا کاری مەرسەحیم ئەکرد،  لە  مەرسەحی 
(مامە رییشە) دەوری دایکی شەهید ئارامم بینیووە، بەاڵم 

شەهێن جەمال 
لە لوتکەی هونەریدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئامادەكردىن: سۆنيا بەترۆس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ئەوکات زۆر مناڵبووم، دواتر لە ساڵی ۲۰۰٤ دەستم بەکاری 
هونەری کردووە بەشێوەیەکی ئەکادیمی، لەڕێگەی (کاروان 
ئاوات) ەوە بوو لە کورتە فیلمی (دوا وێنە) کە لە دەرهێنانی 

(مەریوان أیرباهیم) بوو. 

بەدەست  هونەرمەند  وەکو  خەاڵتت  یەکەم  چەن  ساڵی 
هێنا؟

هەر لە کورتە فیلمی (دوا وێنە)، ساڵی ۲۰۰٤ ٫ توانیم ببمە 
خاوەنی خەاڵتی باشرتین ئەکتەر.

ئاشنابێت  هونەر  بە  توانی  کێووە  ڕێگای  لە  شەهێن 
بەگشتی؟

هونەربم  خولیای  زیاتر  زەواج  دوای  هاندا  منی  ئەوەی 
پێ  شتم  زۆر  توانی  کەوا  هاوسەرەکەمبوو،  بڵێم  ئەتوانم 

ببەخشێت.

چی شتێکی هونەری شەهێنی دڵخۆش کردووە؟
منن،  دڵخۆشی  جێگەی  هەمیشە  کە  جوانانەی  بینەرە  ئەو 
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کاتێک ئجیتە شوێنێک ڕێزت لێئەگرن، ئەوە بۆمن جوانرتین 
و  دڵپاک  بینەرێکی  خاوەنی  کە  شتە  ترین  دڵخۆشی  و 

خۆشەویستم. 

شەهێن جەمال کاری هونەری لە کوردستان چۆن ئەبینێت، 
بە بڕوای بەڕێزتان کاری هونەری لەچ ئاستێکدایە بەگشتی؟

کوالێتییەوە  ڕووی  لە  کوردستان  لە  ئێستا  هونەری  کاری 
لە ئاستێکی بەرزداییە، بەاڵم بەداخەوە کە بینەری سینەما 
کەمە، چونکە تائێستا لەکوردستان فیلم نەبووە بە خۆراکی 
ڕۆح، من پێموایە هەر واڵتێک هەر کلتورێک فیلم نەکات 
بۆیە  ئەبێت،  بینەر  قەیرانی  واڵتەدا  لەو  ڕۆح  بەخۆراکی 
هێشتا  کە  گەالنەی  لەو  یەکێکین  کورد  ئێمەی  بەداخەوە 

فیلم و سینەما و هونەر نەبووە بە خۆراکامن ، 
هەییە  بەرنامەی  خێزانێک  هەر  ئێران  واڵتی  بۆمنوونە 
یاخود  سینەما  بۆ  ئەجن  جار  دوو  یان  جارێک  هەفتەی 
بە  چونکە  هونەری،  کارێکی  یانیش  شانۆی  منایشێکی  بۆ 

شتێکی گرنگی ژیانیانی ئەزانن.

نوێرتین کاری هونەریتان چییە؟ 
نوێرتیین کارم سێ کارە، دوو دراما، کارێکی سینەمای، درامای 
ڕەمەزان  لەمانگی  نەکراوە  بەخش  هێشتا  کە  (سەراب) 

بەختەکان)،  و  (ئەستێرە  درامای  لەگەڵ  ئەکرێت،  بەخش 
لەگەڵ کارێکی سینەمای کە ڕۆڵم تیا بینیوە.

گرفت و کێشەی هونەر مەند چییە؟ 
هونەر  لێرە  چونکە  زۆرە،  هونەرمەندان  گرفتی  و  کێشە 
مەندێک  هونەر  هەر  یەکەمی  ئیشی  پیشە،  بە  نەبووە 
بڵێم  ڕونرت  هونەرییە،  بەکاری  حەزی  حەزەوە  لەڕێگای 
پیشەیەکی  هونەری  کاری  لە  بێجگە  ئەبێت  مەند  هونەر 
تریشی هەبێت بۆ بژێوی ژیانی، چونکە لێرە هونەر نەک 
قوربانی  و  بژییەنیت  ئەو  تۆ  ئەبێت  بەڵکو  ژییەنێت  نات 

بۆ بەیت.
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جەمال  شەهێن  دوورکەوینەوە،  هونەر  لە  کەمێک  با 
کەسێکی توڕەییە؟ 

من کەسێکی زۆر ئارامم، بەاڵم خوایە کەس توڕەم نەکات، 
زۆر خراپ توڕە ئەبم.

زوو زوو توڕە ئەبن؟ چی توڕەتان ئەکات؟ 
توڕە  زۆر  من  ئەوەی  نابم،  توڕە  نەکات  توڕەم  کەسێک  تا 

ئەکات درۆییە، بەداخەوە درۆش هەمیشە بەردەوامە.

تا ئێستا نزیکی پێنج موبایلت شکاندووە، ڕاستە؟ 
توڕەییا  لەکاتی  بەگشتی  ڕاستە،  بەڵێ  ههههههههه 

شکێندراون هههههه.

بەاڵم ڕوخسارتان وا دەری ناخات توڕەبن!
ڕاستە، من توڕە نیم بەاڵم توڕەم ئەکەن، وەک پێم وتن درۆ 

یەکێکە لەو شتانەی زۆر خراپ توڕەم ئەکات.

مەسەلەی شاجوانییەکە چییە؟ گواییە ساڵی (۲۰۰۹) وەک 
شاجوان هەڵبژێردرابوون؟

سلێامنی  شاجوانی  وەک   (۲۰۰۹) ساڵی  من  ڕاستە، 
تاجی  خەاڵتی  سلێامنی  پارێزگاری  لەالیەن  هەڵبژێردرام، 

ناوخۆیوو  کەناڵە  لە  دواتر  سەر،  کرایە  سلێامنیم  شاجوانی 
ئاسامنیەکان کاتێک چاوپێکەوتنم لەگەڵ ئەکرا باسم ئەکرد، 
بەو ڕادەیەی کە شاجوان پەرەی سەند، بەشێوەیەک ئێستا 

بووە بە ناوبانگێک بۆ خامنان.

دوا پەیامی هونەر مەندوو شاجوانی ساڵی (۲۰۰۹) شاری 
سلێامنی، خاتوو (شەهێن جەمال) چییە؟

دەستان  هونەرییە،  دیدارە  ئەم  بۆ  ئەکەم  زۆرسوپاستان 
بۆ  ساڵوم  ئەمەریکاووە،  لە  بیرە  لە  منتان  کە  خۆشبێت 

کوردانی ئەمەریکاو تەواوی کوردانی جیهان هەییە.

سوپاسی بێ پایامنان بۆ هونەرمەند شەهێن جەمال، بەناوی 
ستاف و تەواوی خوێنەرانەوە سوپاس بۆ ئەمدەرفەتەی کە 

پێت بەخشین.



8

GOOD NEWS    No.: (3) January 2018                                                                                         هە واڵی خۆش   ژمارە (٣) کانونی دووەمی ٢٠١٨ 

سەرۆك مام جەالل  
ڕابەرى نەتەوەيی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئامادەكردىن: سابريى سەنديكا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نورى  شێخ  كوڕ ى  حیسامه دین  شێخ  كوڕ ى  جه الل  مام 
گوندى  له    1933 ساڵى  هاوینى  فوور.  غه   شێخ  كوڕ ى 
كه   دایكبووه ،  له   كۆرسه ت  چیاى  قه تپاڵى  ى  (كه لكان) 
ده ڕ وانێته  ده ریاچه ى دوكان. چه ند ساڵێك ته مه ىن منداڵى 
ێبه رى  به ر  بووه   باوىك  دواتر  بردووه و  به سه ر  گونده   له و 
ته كیه ى تاڵه باىن له  كۆیه . له وێ چۆته  قوتابخانه ى سه ره تایى 
خوێندكارێىك  كردووه ،  ته واو  خوێندىن  سه ركه وتوویى  به   و 
زیره ك لێهاتوو بووه ، هه ر له  ته مه ىن منداڵییه وه  نیشانه كاىن 
هاوڕ ێكاىن  پێش  كه   لێده ركه وتووه   جۆرێ   به   سه ركردایه ىت 
سه رده مه دا  له و  بۆنانه ى  ئه و  و  پرسه   كۆڕ ى  بۆ  ده كه وت 
قوتابیاندا،  ریزبووىن  كاىت  له   به یانیان  ده چوون،  به ڕ ێوه  
بۆ  هه ڵده بژارد  ئه ویان  هه مووان  پێش  مامۆستاكان 

خوێندنه وه ى شیعرى نیشتامنیى و نه ته وه یى. 
له وێوه  بیرۆكه ى نه ته وایه ىت الى ئه و چه كه ره ى كرد تا واى 
پۆىل  گه یشته   كه   بوو،  زاڵ  به سه ریدا  ورده   ورده   لێهات 
چواره مى سه ره تایى یه كێك بوو له  پێشه نگه كاىن خوێندكاران 
كه  به  په رۆشه وه  به شدارى له  چاالكیه كاىن قوتابخانه  ده كرد 

و به شدارى له  وتار خوێندنه وه و شانۆدا ده كرد.
ئه گه رچى جه ژىن نه ورۆز له  الیه ن حكومه ته  یه ك له  دواى 
یه كه كاىن عیراقه وه  یاساخ بوو، به اڵم له گه  ڵ ئه وه شدا گه ىل 

ئاهه نگ  به   ساڵێك  هه موو  ئادارى  ى   /  21 له   كوردستان 
جه ژنه   ئه م  پیرۆزیى  هۆى  به   ئه ویش  ده كرده ووه ،  یادیان 
داده نێن  كورد  گه ىل  سه ركه وتنى  رۆژى  به   كه   كورد  الى 

به سه ر ئه و زاڵامنه ى ده یچه وساندنه وه .
* ساڵى 1945: ئاهه نگێىك میلىل له  كۆیه  بۆ نه ورۆز سازكرا، 
تاڵه باىن كه  له  ته مه ىن سیانزه  ساڵیدا بوو به شدارى تێدا كرد 
و وته ى حه ماسئامێزى خوێنده وه ، بووه  مایه ى سه رسۆڕ ماىن 

مامۆستا و به شداربووان.
و  خوێندكار  هاوڕ ێیه ىك  چه ند  له گه  ڵ  دا  ساڵى 1946  له    *
فێركارى  كۆمه ڵه یه ىك  مامۆستاكاىن  له   یه كێك  ئامۆژگارى  به  
نهێنى دامه زراندبه  ناوى (كۆمه ڵه ى پێشخستنى خوێندنه وه ) 
ئامانجێىك  هه ڵبژاردرا،  سكرتێرى  به   جه الل  مام  و   (k.p.x)
كۆمه ڵه كه  هانداىن خوێندكاران بوو بۆ خوێندنه وه ى ده ره ىك.

* له  هه مان ساڵدا و دواى دامه زراندىن پارىت دیموكراىت كورد 
له  16 / ى ئاىب 1946 كه وته  ژێر كاریگه رى به رنامه ى پارىت و 
له  چوارچێوه ى رێكخستنه كانیدا كه وته  چاالىك خوێندكارانه .
(رزگارى)  رۆژنامه ى  سیاسییه وه ،  كارى  ناو  چوونه   دواى   *
كه  پارىت دیموكراىت كورد به  نهێنى ده ریده كرد، كورته  وتارى 

له ژێر نازناوى (ئاگر) دا بۆ باڵو ده كرده وه . 
و  كورد  دیموكراىت  پارىت  له   ئه ندام  به   بوو   1947 ساڵى   *
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پێی  حزبیانه ى  فه رمانه   و  ئه رك  له و  بوو  لێهاتوو  و  چاالك 
ده سپێردران.

* ساڵى 1948 خوێندىن سه ره تایى ته واو كرد و له  ناوه ندى 
(وه سبه )  ساڵى  به   ساڵه   ئه و  خوێندكار،  به   بوو  كۆیه  
په یامننامه ى  تواىن  عیراق  گه ىل  كه   نارسابوو،  (راپه ڕ ین) 
جه بر  ساڵح  حكومه ىت  (پۆرتساموس)هه ڵبووه شێنێته وه و 
بڕ وخێنێ و حكومه ىت محه مه د سه در دامبه زرێنێو له و كه ش 
و هه وا ئازادیه دا كه  له  سایه ى ئه م (راپه ڕ ینه ) هاته  كایه وه ، 
هه ڵبژادىن  بۆ  ئه نجامدرا  خوێ،دكاران  گشتى  هه ڵبژاردنێىك 

نوێنه راىن كۆنگره ى گشتى.
كۆیه   خوێندكاراىن  نوێنه رى  به   تاڵه باىن  جه الل  بوو  ئه وه  
هه ڵبژێردرا و به شدارى له  یه كه مین كۆنگره ى خوێندكاراىن 
ى  (السباع)  گۆڕ ه پاىن  له    1948 نیساىن  له   كه   كرد  عیراقدا 

شارى به غداد به سرتا. 
شاعیرى  له   گوێى  جار  یه كه مین  بۆ  كۆنگره یه دا  له م   *
به   شیعره   كه   بوو،  جه واهیرى)  مه هدى  (محه مه د  مه زن 
جه ع  بۆ  كه   خوێنده وه ،  ى  شه هید)  (رۆژى  ناوبانگه كه ى 
فه رى براى و بۆ شه هیداىن وه سبه  وتبووى. ئه و ساتانه  له  
ژیاىن تاڵه بانیدا مێژوویى بوون و واى كرد ببێته  یه كێك له  

مریده كاىن شیعرى ئه و و دواتریش بوو به  ئازیزترین دۆستى 
به رده وام  شاعیر  ژیاىن  ساته كاىن  دوا  تا  دۆستایه تیه   ئه و  و 

بوو.
* ساڵى 1949 و له  سایه ى حوكمى عور ىف و تۆقاندن كه  
كوردستان و عیراقى گرته وه ، تاڵه باىن له  حزبدا سه ركه وت و 

بووه  ئه ندامى لیژنه ى ناوچه ى كۆیه .
* له  شوباىت 1951 دا و له  كۆنگره ى دووه مى پارىت دیموكراىت 
به اڵم  هه ڵبژێردرا،  ناوه ندى  لیژنه ى  ئه ندامى  به   كورد، 
هه ڤاڵێىك  به   خۆى  پله كه ى  پارىت  ریزه كاىن  پاراستنى  له به ر 
له   به شدارى  زینداىن  له   ده رچووىن  دواى  كه   به خىش  خۆى 

كۆنگره دا كردبوو.
* له  ساڵى 1951 دا له گه  ڵ چه ند هه ڤاڵێكدا گیراو بۆ شارى 
موسڵ دوور خرایه وه ، له وێش له  خه باىت سیاسیدا به رده وام 
بوو و دواتر چووه  كه ركوك بۆ ته واوكردىن خوێندن و سه ر 
بووه   و  حزب  رێكخستنه كاىن  دامه زراندنه وه ى  له نوێ 
به رپرىس رێكخستنه كاىن كه ركوك. له  هه مان ساڵیشدا ئه رىك 
نهێنى  شێوه یه ىك  به   باڵوكراوه كاىن  باڵوكردنه وه ى  و  چاپ 

گرته  ئه ستۆ تا ئه و رۆژه ى گیرایه وه .
* ساڵى 1952 چووه  كۆلیژى ماف (حقوق) له  به غداد كه  
په رته وازه   كورد  دیموكراىت  پارىت  رێكخستنه كاىن  ده مه   ئه و 
تۆكمه   حزب  رێكخستنه كاىن  توانیى  جه الل  مام  به اڵم  بوو، 

بكاته وه .
كۆنگره ى  به شداریى  دا   1953 دووه مى  كانووىن  له    *
ئه ندامى  به   و  كرد  كوردستاىن  دیموكراىت  پارىت  سێیه مى 
شوباتدا  مانگى  له   و  هه ڵبژێردرا  ناوه ندى  كۆمیته ى 
سه رپه رشتى یه كه مین كۆنگره ى یه كێتى قوتابیاىن كوردستاىن 
قوتابیاىن  گشتى  سكرتێرى  به   كۆنگره یه دا  له   و  كرد 
كوردستان هه ڵبژێردرا و له  هه مان ساڵیشدا یه كێك بوو له  
هه ر  كوردستان)،  دیموكراىت  الواىن  دامه زرێنه راىن (یه كێتیى 
له و كاتانه دا نوێنه رى پارىت بوو الى زۆربه ى حزبه  نهێنێ و 

ئاشكراكاىن عیراقى.
* ساڵى 1954 به  ئه ندامى مه كته ىب سیاىس هه ڵبژێردرا.

له   و  كرد  عیراقى  ده ره وه ى  فه رى  سه    1955 ساڵى   *
فیستیڤاڵى الوان و قوتابیاىن جیهاىن له  وارشۆ به شدارى كرد 

و له وێوه  سه رداىن یه كێتى شووره وى ئه وسا و چینى كرد.
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ژێر  خه باىت  كه وته   بوو،  وون  چاوان  له به ر   1956 ساڵى   *
خوێندن  فدا  ما  چواره مى  پۆىل  له   بوو  ناچار  و  زه مینى 

به جێبهێڵێت.
له   و  كرد  مۆسكۆى  و  سوریا  فه رى  سه    1957 ساڵى   *
فیستیڤاڵى الوان و قوتابیاىن مۆسكۆ به شدارى كرد و هاتنى 
بۆ سوریا به  فرسه ت زاىن بۆ په یوه ندى به  كورده كاىن ئه وێوه  
ساڵیشدا  هه مان  له   دروستبوو.  سیاىس  په یوه ندیه ىك  و 
سیاىس  مه كته ىب  كاره كاىن  له   به شدارى  و  عیراق  گه ڕ ایه وه  
پارىت دیموكراىت كوردستاىن یه كگرتوو كرد و بوو به  به رپرىس 
نهێنى  به   سلێامىن  له   كه   كوردستان)  (خه باىت  رۆژنامه ى 

ده ریان ده كرد.
* له  یه كه مین رۆژى سه ركه وتنى شۆڕ ىش 14 / ى گه الوێژى 
خۆپێشانداىن  رێكخستنى  سه رپه رشتى   ،1958 ساڵى 
له   حزب  هه ڤااڵىن  هاوكارى  به   و  كرد  سلێامىن  جه ماوه رى 
كاروبارى  له   به شداریى  و  به غداد  چووه   پاشان  شاردا،  نێو 
مه كته ىب سیاىس و ده ركردىن گۆڤارى (رزگارى) (التحریر) دا 
له   كه   گرت  ئه ستۆ  له   خه باته ى  ئه و  ئه رىك  هه روه ها  كرد، 
نێو ریزه كاىن حزبدا فراوان ده بوو، وه ك پێویستییه ىك بووىن 
پێشه ییه كان  رێكخراوه   و  كوردستاىن  پێشڕ ه وى  حزبێىك 
به رهه ڵستكارى كردىن ئه و هه واڵنه ى كه  ده یانویست پارىت 

دیموكراىت كوردستان بكه نه  پاشكۆى حزبێىك عیراقى.
ناوه ندى  كۆمیته ى  ئه ندامى  به   تر  جارێىك   1959 ساڵى   *
پارىت دیموكراىت كوردستان و مه كته ىب سیاىس هه ڵبژێردرا و 
له  هه مان كاتدا ئه  فسه رى یه ده ىك كه تیبه ى چواره مى تانك 
بوو، هه روه ها به شدارى له  ده ركردىن رۆژنامه ى (خه بات) دا 
ده كرد كه  به  زماىن عه ره ىب ده رده چوو، وه  به  ناوى (پیرۆت) 

ه وه  وتارى تێدا باڵوده كرده وه .
مه كته ىب  ئه ندامى  و  سلێامىن  لقى  به رپرىس   1960 ساڵى   *

سیاىس بوو كه  خولێىك هۆشیارى بۆ كادێره كان كرده وه .
(كوردستان)  رۆژنامه ى  سه رنووسه رى  بووه    1961 ساڵى   *
راوونان  دووچارى  خه بات  رۆژنامه ى  داخستنى  دواى  و 
ساڵدا  هه مان  نه ورۆزى  شه وى  له   به اڵم  به غداد،  له   بوو 
بارزاىن  له   به رگرى  خوێنده وه و  دیكتاتۆریه ت  دژى  وتارێىك 
خوالێخۆشبوو كرد كه  ئه و سه رده مه  قاسم كۆمه ڵێك تاواىن 
دابۆوه  پاڵ له  ئه نجامى ئه وه دا فه رماىن گرتنى ده رچوو و به  

له   به شدارى  و  شارده وه   خۆى  و  سلێامىن  گه ڕ ایه وه   نهێنى 
رێكخستنى مانگرتنى گشتیدا كرد كه  له  شه شه ى ئه یلوولدا 

كرا.
به رپرىس  هه ڵگیرسا،  شۆڕ ش  كه   دا   1961 ئه یلوىل  له    *
چه مى  له   شۆڕ ىش  بنكه ى  یه كه مین  بوو،  سلێامىن  ناوچه ى 
هێزى  فه رمانده یى  و  كرد  سه رپه رشتى  كرده وه و  رێزان 
فراوان  زۆر  لێهات  واى  تا  كرد  سلێامىن  لیواى  پێشمه رگه ى 
لێپررساوى  به   كرا  بوو  ئه وه   گه وره ،  هێزێىك  بووه   و  بوو 

هێزى پێشمه رگه ى كوردستان.
به ر  هێڕ شه   ئه و  سه ركردایه ىت  دا،   1962 نه ورۆزى  له    *
فراوانه ى كرد بۆ سه ر ناوچه ى شارباژێڕ  و له  ماوه ى چه ند 
ناحیه ى  پۆلیىس  بنكه ى  هه موو  به سه ر  ده ست  رۆژێكدا 
قه زاى  به ره و   هێزه كاىن  و  گیرا  چوارتادا  و  بناوه سووته  

پێنجوێن برد و ته واو ناوچه كه یان ئازاد كرد.
بوونه   پێنجوین  و  شارباژێڕ   ناوچه ى  هه ردوو  شێوه یه   به م 
 1963 ـ   1962 له   سه ركردایه ىت.  و  شۆڕ ش  ناوه ندى  دوو 
و  گه رمیان  و  قه اڵسێوكه   و  قه ره داغ  ناوچه كاىن  زۆربه ى 
سه نگاو ئازاد كران. ئه و ده مه  مام جه الل فه رمانده ى هێزى 
دامه زراندىن  سه رپه رشتى  كاتیشدا  هه مان  له   بوو،  رزگارى 

ناوه نده كاىن به مۆ و هه ڵه بجه  و ته وێڵه  و بیاره ى ده كرد.
* ساڵێ 1963 و دواى كوده تا ره شه كه ى شوبات، مام جه الل 
به  سه رۆىك وه  فدى كوردى ده ستنیشان كرا بۆ گفتوگۆ له گه  ڵ 
حكومه ىت تازه دا كه  له  سه رتادا ره زامه ندیان له سه ر گفتوگۆ 
نیشاندا،  كورد  ره واى  كێشه ى  ئاشتیانه ى  چاره سه رى  و 
و  كرد  جه زائیرى  و  میرسى  كۆمارى  سه رداىن  هه روه ها 
چاوى به  عه بدولنارس و بن بێال كه وت و له  هه مان ساڵیشدا 
سه رداىن ئه وروپاى كرد و نوێنه رایه ىت شۆڕ ىش كوردستاىن كرد 
و سه ركه وتوو بوو بۆ ناساندىن كێشه ى كورد و ئاشكرا كردىن 
بارودۆخى كوردستان و كۆكردنه وه ى یارمه ىت و هاوكارى بۆ 
شۆڕ ش له  واڵتاىن فه ره نسا، ئه ڵامنیا، روسیا، چیكسلۆ فاكیا 

و نه مسا.
له   خۆى  ئه رىك  و  كوردستان  گه ڕ ایه وه    1964 ساڵى   *

فه رمانده یى كردىن هێزى رزگارى گرته وه  ئه ستۆ.
* ساڵى 1967 به شدارى له  كۆڕ ى (ئیشرتاكیه كاىن عه ره ب) 
ده رباره ى  پێزى  به   زۆر  لێكۆڵینه وه یه ىك  و  جه زائیر  له   كرد 
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كێشه ى كورد و شه رعیه ىت بزووتنه وه ى رزگاریخوازى گه ىل 
كورد و دۆستایه ىت نێوان كورد و عه ره ب پێشكه شكرد.

* ساڵى 1970 رۆڵى كاریگه رى خۆى بینى له  یه كگرتنه وه ى 
ببوونه   پێشرت  كه   كوردستان  دیموكراىت  پارىت  باڵى  هه ردوو 

دوو باڵ و ناكۆكیه ىك تاڵ و خوێناوى له  نێوانیاندا هه بوو.
* ساڵى 1972 سه  فه رى ده ره وه ى عیراقى كرد و ماوه یه ك له  
لوبنان و میرس و سوریا مایه وه  و دواى رووخاندىن شۆڕ ىش 
شاى  و  سه دام  نێوان  رێكه وتننامه ى  ئه نجامى  له   كه   كورد 
هه ر  تاڵه باىن  كرا،  ئیمزا  جه زائیر  له   ئادارى 1975  له   ئێران 

له و ناوچانه دا مایه وه .
له   ده سته یه ك  له گه  ڵ  دیمه شق  له    1975 /  06 / له  01   *
و  دامه زراند  كوردستانیى  نیشتامنیى  یه كێتیى  هه ڤااڵنیدا 
له  01  كه   دانا  نوێ  شۆڕ ىش  هه ڵگیرسانه وه ى  بۆ  نه خشه ى 
گشتى  سكرتێرى  بووه   و  راگه یه نرا   1976 حوزه یراىن  ى   /

یه كێتیى.
* له  سااڵىن دوای دامه زراندىن یه كێتى له سه ر چاالىك سیاىس 
له گه  ڵ  بوو  به رده وام  شۆڕ ش  و  حزب  سه ركردایه ىت  و 

هه ڤاڵه كاىن له  چیا و ئه شكه وته كاىن كوردستاندا ده ژیا.
* به  گه واهى زۆر له  چاودێره  سیاسیه كان یه كێك بووه  له  
بۆچوونه كان  كردنه وه ى  نزیك  لێك  بۆ  سه ره ىك  بزوێنه رى 
نیویۆرك  كۆنگره كاىن  له   عیراقى  ئۆپۆزسیۆىن  ریزى  نێو  له  
دواى  دانیشتنه كاىن  هه موو  و  سه اڵحه دین  و  له نده ن  و 
نزیكبوونه وه ى  و  رێكخسنت  به   په یوه ندى  كه   ئه وانه ش 
هێزه   زۆرى  زۆربه ى  میواندارى  هه بوو،  عیراقییه وه   ماڵى 
عیراقیه كاىن كرده وه  له  كوردستان و پشتگیرى هه مه  جۆره ى 

كردوون.
* له سه ر گۆڕ ه پاىن نێوده وڵه تیش، تاڵه باىن به شدارى چه ندین 
كۆنگره  و كۆبوونه وه ى ئیشرتاىك نێوده وڵ ىت كرده وه  و چاوى 
جیهاىن  واڵتاىن  زۆر  ده وڵه  تیه كاىن  نێو  سیاسیه   سه ركرده   به  

كه وتووه .
خه باتگێرێىك  سیاسییه   كه سایه تیه ىك  كه   له وه ى  جگه    *
هۆشمه ند و نووسه ر و یاساناسه ، وه ك رۆژنامه نووسێكیش 
ساڵى  له   و  نووسیویه ىت  ئاشكرادا  و  نهێنى  رۆژنامه ى  له  
1959 به  ئه ندامى ئه نجوومه ىن سه ندیكاى رۆژنامه نووساىن 
مه هدى  محه مه د  مه زن  شاعیرى  كه   هه ڵبژێردرا  عیراقى 

جه واهیرى نه قیبى بوو.
و  دیپلۆماىس  و  سیاىس  له   یه كێكه   له وه ى  جگه   تاڵه باىن   *
به   و  ناوداریشه   نووسه رێىك  دیاره كان،  رۆژنامه نووسه ره  
شێوه یه ىك كاریگه ر به شدارى له  تیشك خسته  سه ر تێكڕ اى 
بزووتنه وه ى  و  ناوچه كه   و  عیراق  سیاىس  بزووتنه وه ى 
له   كتێبى  چه ندین  بواره شدا  له م  كرده وه ،  كوردى  سیاىس 
و  عه ره ىب  كتێبخانه ى  كه   نووسیوه   جیاجیادا  سه رده مى 
كوردى ده وڵه مه ند كرده وه  و بوونه ته  سه رچاوه یه ىك گرنگ 
بۆ لێكۆڵینه وه  له  بوارى مێژووى جواڵنه وه ى سیاىس كوردى 

و عیراقیدا.
حوكم  ئه نجوومه ىن  ئه ندامى  به   عیراق  ئازادكردىن  دواى   *
سه رۆكایه ىت  دا  نۆڤه مبه رى 2003  مانگى  له   و  هه ڵبژێردرا 
له   خۆى  كارامه یى  ماوه یه دا  له م  و  كرد  ئه نجوومه ىن 

هه ڵسوڕ اندىن كاروبارى حوكم نیشاندا.
كۆى  له   ده نگى  جه الل 227  مام  نیساىن 2005،   / له  06   *
به   عیراقى  نیشتامىن  كۆمه ڵه ى  ئه نداماىن  ده نگى   248
یه كه مین  به   راسته وخۆ  هه ڵبژاردنێىك  به   و  ده ستهێنا 
سه رۆىك هه ڵبژێراوى عیراق هه ڵبژێردرا، به م جۆره  تاڵه باىن 
و  كورد  مێژووى  ناو  چووه   ده روازه كانه وه   فراوانرتین  له  
مێژووى  ناو  چووه   ده روازه شه وه   جوانرتین  له   هه روه ها 
مێژووى  نێو  چووه   ده روازه شه وه   ناودارترین  له   و  عیراق 
سیاىس و دیموكراىس جیهانه وه ، ئێستاش به رده وامه  له سه ر 
هێنانه دى  بۆ  رۆژ  سه ر  شه وده خاته   و  بێوچان  هه وڵى 
و  بیاتنانه وه ى  و  عیراق  گه شه كردىن  و  كورد  فه كاىن  ما 
په یداكردن  فراوان  په یوه ندى  و  تیرۆریستان  قه اڵچۆكردىن 
و  ئیسالمى  و  عه ره ىب  ده وڵه تاىن  و  دراوسێ  ده رو  له گه  ڵ 

رۆژئاواو هاوپه یامنان.. 

خێزان
ئیرباهیم  کچی  ئەحمەد  ئیرباهیم  هێرۆ  گەڵ  لە  تاڵەبانی 
کووڕ  دوو  و  پێکهێنا  هاوسەرگیری  ژیانی  ئەحمەد[٧] 
بەناوەکانی قوباد و پاڤێڵ و کە قوباد کوڕە گەورەکەیانە و 
لەناو سیاسەتی هەرێمی کوردستان وەک نوێنەری هەرێم 
لەئامریکا و ئەنجوومەنی وەزیرانیش و ئێستاش   جێگیری 

سەرۆک وەزیرانە.
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عیسای مەسیح 
خۆرێك لە دەم ئاسۆی گەلەوە هەاڵت 

و ئاوێتەی مرۆڤ بوو
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نووسینی" بەختیار ڕاستی: رانیە 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دیالیەتی  و  كۆیالیەتی  و  بەرهەڵستاكاری  لەگەرمەی 
و  خودا  دوژمنایەتی  گەالنێك  بەندێتیدا،  و  كۆت  و 
خواستەكانیان دەكرد، نەیاندەزانی پاشای پاشایان، بەچیای 
خوداوەند  ئاخر  خوارێ ،  دادەبەزێتە  نیدا  ئاسامن  قوبەی 
بۆ  زۆریشی  ئاگرینی  تەنووری  و  نیشاندا  توڕەیی  زۆری 
كێشا  درێژەی  هەر  گێالیەتی  داخست،  گەالن  لە  زۆرێك 
دایكبوونی  لە  ساتی  لە  هەر  كە  ڕۆژێك  نەهاتنەوە  بەئاگا 
لە  زێڕینەیەك  كۆلكە  دەچوو،  پرشنگدار  ئەستێرەیەكی 
بەرزاییەوە بۆ بوونەوەر دەركەووت، ڕەونەقی خودایی بە 
دەرخستنی خۆشەوویستی، وەك شەپۆڵی  زەریایەك بۆ ناو 

دەروازە ئاسنینەكان كشا. زەمەنی  هەڵەمووری و تاریكی 
ئەنگووستەچاوان بوو عیسا خۆرێك لە دەم ئاسۆی گەلەوە 

هەاڵت و ئاوێتەی مرۆڤ بوو، 
دانایی  كردو  ڕاڤە  زۆری   ، نەگرت  لێ   گوێیان  گووت  زۆری 
و  مەینەتی  گەرداوی  هتابوو  نەگەیشنت..  لێی  دەرخست 
زۆرداران  بوومی  و  ترس  كەچی  نەهێڵێت،  چەرمەسەری 
بۆ  خۆیان  سڕكردبوو،  زۆربەیانی  دڵڕەقەكان  كەنیشتە  و 
ڕەهایی لە قۆزاخەی ملكەچی ڕانەپسكان ... ماوەكە كورت 

بوو هەروەك چیرۆكە كورتەكانی ژیان ... 
خوولیا  مەلێكی  كردە  خۆی  ڕۆحیی  هێنا  باوەڕی  ئەوەی 
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حەزی فڕین بەرەو بەرزایی، ئەوەی باوەڕیشی نەهێنا لەناو 
زوقمی بت و مردواندا خۆی نغرۆكرد ئەو شەفەە سەرەنجام 
تاوانباردا  دوو  لەنێوان  دەستەوەو  درابە  خۆیدا  لەكاتی 
لەخاچ درا ئیرت تاریكی باڵی بەسەر زەویدا كێشا! .. وە لە 
َڕۆژی سێیەمدا لە ناو مردوواندا هەستایەوە.. ئەو بەخوێنی 
پاك و بێ  گەردی گوناهەكامنانی شوستەوە و هەستانەوەی 
بە  بوو  شاد  گۆرانی   ، گەالن  كامەرانی  و  خۆشی  بە  بوو 
زایەڵەی  و  خودا  بۆ  خۆشەوویستی  رسووتنی  نۆبەرەی 
ئاوازە مەلەكوتییەكان... لە خاچدانی ڕۆلەی تاقانەی باوكی 
ئامانی مۆركی ڕزگاری بوو بۆ كەفارەتی گوناهەكانی مرۆڤ  
وڕەخساندنی مەودای  ئاشتەوایی مۆركی بوو بۆ كەفارەتی 
گوناهەكانی مرۆڤ وڕخساندنی مەودای ئاشتەوایی خودا و 
مرۆڤ .. خۆشی كەوتە ناو دڵەكانەوە، خۆشی ڕۆح  نەوەك 
لەش ، ئەو لەشەی پاش مەرگە دەڕزێ  و بۆگەن دەكات... 
پیرۆزی  وشەی  سەدەف  ئۆقیانووسێك  چوون  پیرۆز  كتێبی 

لێ  هەڵشكۆفاو تاریكی ماڵەكانی پێ  ڕووناك بووەوە...
هێامی  دەشكێنێت،  تینوێتیامن  وشەكانت  رسووتنە، 
دڵەوە  لەناخی  دەكات..  دەرمان  قووڵ  لەخەمی  ناوت 

خۆشەوویستیەی  بۆ  دەكەین  ستایشت  دڵ  زوبانی  بە 
پێامنت بەخشیوە كە هێمنی و خۆگری و ژیانی تازەی لە 
هەڵقواڵندووە..  دڵامندا  لە  عەشقی  زەریای  و  گرتووە  خۆ 
لە  چۆن  وەك  بكەین  پاكیت  و  بەراستی  درك  كردووە  وای 
ڕۆحداگەیاندوونییە ترۆپكی شادی، بۆیە  بەڕۆح سوپاست 
دەكەین نەك بە دەم ، ئێمە لە دەرەوەی ژیانی جەستەییداین 
وا  سایەت  بەردەوام  ژیانەی  ئەو  ڕۆحیدا..  لەژیانی  واین   ،
و  زام  و  ئیش  ئازارو  بەقپوبانیدانت  سەرمانەوە.  بەسەر 
برینەكامنانت بنبڕ كردووە. ڕۆحامن ساغە بەوەی دڵامن لەم 
جیهانە ئەزموونییە یەكالكردۆتەوەو تۆمان وەك خودایەكی 
پڕ بەزەیی و خۆشەوویستی و سۆزو دڵنەوا ناسیوە.. ناوت 
قورسایی لەسەر باری خەمەكامنان نەهێشتووە.. تێگەیشتین 
بە خۆ بچووك كردنەوەمان زیاتر لێت نزیك دەبینەوە، ب 
بوو  زاڵ  ڕوحدا  بەسەر  جەسنەمان  هەركات  پێچەوانەوە 
تۆمان  بەرژەوەندییەكامنان  گوێرەی  بە  كات  ئەو  بێت، 

هاتۆتە یاد!.. 
دەروازەی  كلیلی  و  بووین  شەتیان  قۆرخكردووی  چونكە 

كامەرانی لێ  ون كردبووین...
خاچ  تا  بدە  نیشان  پێ   خۆمتان  ڕنگی  خودا  خوداوەندمان 
پیادا  كردنەوەو  بەبیر  دەكەین  هەرچەند  هەڵگریبین، 
چوونەوەمان منوونەت نادۆزینەوە چونكە مرۆڤت  هێندە 
خۆش وویست ، خۆشەوویستییەكەت بە قوربانی دەربڕی، 
و  بەرزایی  خرۆشا...  هەمیشە  بۆ  مرۆڤایەتی  قوربانییەك 
قواڵیی ئاسامن تابلۆ ڕوخساری تۆن ... هەروورەكان سیامی 
بەرجەستەو بارانی ئەشكی لەڕۆح تكاوی تۆن... سا ببارەو 
بە  بنب  وشەكانت  تازیاتر  بكە...  پاراو  زیاتر  دڵامن  زەوی 

تۆوی بەرهەم هێنی باوەڕی پیرۆز... 
لە مێژە بە دەست وشكە ساڵی گوناهەوە دەناڵێنین، ئێمەی 
مەڕی لە مێگەل دابڕاو ڕزگار بكە، تا شوامنان بیت بێ  باكانە 
ڕیگای  ئێمە  تۆدادەلەوەڕێین...  خواستی  لەوەڕگای  لە 
ئاساممنان دۆزیوەتەوە... تكا دەكەین تكا، بە خۆشەوویستیت 
بەرزمان بكەرەوە بۆ الی خۆت... تاكو لە نزیكەوە كڕنووش 
تۆ  خواستی  ببەین...  پیرۆزیت  و  گەورەیی  و  بەرزی  بۆ 

بژێنەوە.....
ئەوەتا هەموو جیهان رسوودو گۆرانی ستایشت بۆ دەچڕن 
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بۆ  ئاسامنیان  و  بێت  زیندوو  سۆزت  ودمی  بە  ڕۆحیان  تا 
كۆری  لە  ئێستا  ڕزگاری...  بووكی  تارای  پەشمەكی  بكەیتە 
تارای  پەشمەكی  بكەیتەوە  بۆ  ئاسامنیان  و  بێت  زیندوو 

بووكی ڕزگاری ... 
ئێستا لە كۆڕی شادی و بەختیاری ژیاندا بەستە زمانان نەغمە 
پیرۆزیت،  لە  پڕە  ژیانێك  دەچڕن...  تازە  ژیانی  خۆشی  بۆ 
پیرۆزمان  ڕووخسارت  و  ڕەنگ  لە  ئاسامنی...  شوانی  ئەی 
بكات... با ڕووناكیت بگاتە زوملەتی ئەم خاكە و گلێنەی پر 
شنگدارتی بەسەردا هەڵبێنە، ئەی پیرۆزترین پیرۆزی هێزو 
گەردەلوول  بەر  تۆزی  وەك  ئاپتەرییەكان  جەستە  توانایی 
ورد و خاش بكە لە تەنووری بڵێسەدارتی هاوێژە... تینووین 
زۆر تینوین زۆرترمان دەوێت لە پیتی ژیان  بپرژێنە بپرژێنە 
بۆ  ناخامنەوە  بچەقنە  وشەو  بە  تابنب  دەروومنانەوە  ناو 
ئەوەی پەیڤی باوەڕمانی لێ  هەڵهێنجرێت... سۆزو بەزەیی 
زووبانی  بە  تا  بكە  هەستامنداچاپ  بیرو  ناو  لە  پاكی  و 
خۆت لە ڕۆحی مرۆڤدا بگیرسێینەوە و خوداش بۆ زیندوو 
ڕاگرتنی ناوت بیانهەژێنێت... ئەی مەڕی قوربانی خودا، كە 
گشت  بوویت  تۆ  ئەوە  هێنا،  ئاژەڵ  قوربانی  بە  كۆتاییت 
ئازارەكامنانت بەدڵ و گیان چەشت... بۆ توانایی و پیرۆزیت 
هێزی پێ  بەخشیووین هێزێك زاڵە بە سەر تووڕەیی و درۆو 
گوناهامندا... ئێمە تەنها تۆ دەناسین و ئەو ڕۆحە پیرۆزەی 
ڕۆڵە،  باوك  دەدات...  نیشان  خودا  وێنەی  گۆشەی  سێ   كە 

ڕۆحی پیرۆز ئەوانەش خۆتن و تۆش ئەوانی .... 
ساڵو  لە ڕۆحی پیرۆزی هەمیشە زیندووت ئەی سەرچاوەی 

هەستانەوت  بە  پیرۆزی...  و  پاكی  و  ڕاستی  و  دانایی 
دوونیات كردە شەپۆلی زەریاو گشت دڵەكانت وەك گوڕی 
بوومەلەرزە لەرزە لەراندو جەمسەری هزری خوداییت لە 
ناو دەروونە ئەوینخوازە ڕۆحییەكاندا، هەژارند.... هەردڵێت 
بۆ باوەڕت ئامێزی وااڵ بكات دەبێتە سەرچاوەی كانییەكی 
سازگارو ڕوون بۆ شكاندنی تینووێتی لێوی وشكی ماندوێتی 
دەروون  حوانەوەی  بۆ  ئەش  نەش  بە  خەستی  سایەیەكی 
تۆو  و  كێاڵن  لەپاش  لەش  پەستانی  عارەقەی  سڕینەوەی  و 
تینێكە  مزگێنیت   ... خوداەند!  پیرۆزەكانی  وشە  بە  كردن 
بە  باوەڕ  بوونی  جێگیر  بۆ  پتەو  قەاڵیەكی  نانی  بنیاد  بۆ 
ودمی عیسایی .... ساڵو لەو شەفەقە پرشنگدارەی لە خۆری 
ڕزگاری جەستەی لەخاچ دراوتەوە هەاڵت، ئەی باوك ... بە 
پێوانەی ملی كەناری ئۆقیانووسەكان جەژنی چاوپشكووتنی 
موتربەكرا،  مرۆڤ  شێوەی  پیرۆزلە  بەڕۆحی  كە  ئەبەدیت 
پیرۆزبێت پیرۆز.... جیهان لەیادت خرۆشاوە وەك خرۆشانی 
سەر عەرشی كەون و ناو جەرگەی كائینات، پیرۆز... جیهان 
كێو  تەوژمی  بە  گڕكانی  خرۆشانی  وەك  خرۆشاوە  لەیادت 

لەسەر ترۆپك هەوورییەكان...
زیندووت  هیوایەكی  چ  ڕەش،  بە  هۆسانای  ئەی 
پیرۆزیت  هێزو  ستێك  ئا  تا  بەخشی  مرۆڤ  بەكۆیالیەتی 
توایی  بێ   لە  شەیتان  چەسپاندووە،  باوەڕداراندا  ڕۆحی  لە 
خۆی زویرە، ئەوە دیاری مەلە وتی خوداوەند بۆ ئێوە ئەی 
هەوێنی  وشەكانت  پیرۆز...  ڕۆحی  سەوداسەری  ڕیبوارانی 
پێ  گەیاندنی نانی ژیانە، خۆشەوویستی ڕلستەقینە لە تۆدا 
بەرجەستە بووە، نییە ونەبووە لە ئەزلەوە تائەم چركەساتە 
سەكۆی  پتەوتر....  و  ڕاست  و  پاك  خۆشەوویستیت  لە 
دانایی و زانست، فەلسەفەی ناسینی خودا و پەیوەندی و 
پەیوەست بوونی هەست و نەست و هزرماندا قوڵپی داو 
كوال و هەڵچوو بۆ ئەو مەكۆیەی ئامێری دڵامن بەجەستە 
ئامرازە  ڕۆحەوە  بە  ژیانێك  دەبەستێتەوە...  ژیامنانەوە  و 
ناوشەپۆلە  دەمانخاتە  خوداش  هەر  هەین،  بەخوداوە  و 
ساتەی  ئەو  تا  ئاسامن،  ناو  مەلەی  هەوورینییەكانی 
دەپەڕینەوە بۆ الی باوك بە گوێرەی باوەڕو هەڵس و كەوت 
و كردارەكامنانم .... ئێمە هەموو هەنگاو بەرەو ئەو مەرامە 

پیرۆزە هەڵدەهێنین.. بۆ ڕەزامەندی باوكی ئاسامنیامن...
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خەڵك و 
دەسەاڵت و 
ئۆپۆزسيۆن!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هۆشمەند چەكواىن - ئەنكارا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چارەكە  لەماوەى  كورستاندا،  باشورى  لە  كورد  حوكمڕاىن 
بەسەر  زەڕب  كە  نييە  تاريك  ئەوەندە  رابردوودا،  سەدەى 
ديوەكاىن  هەموو  سەيرى  چاو  بەيەك  و  بێنني  هەموويدا 
بكەين. بەاڵم لە راستيدا ئەوەندەش گەش و دروست نييە 

وەك ئەوەى دەسەاڵىت ناوچەكە بانگەشەى بۆدەكات! 
تێدەگەين  گۆڕانكارييەكان  لە  ئەوەندە  بايى  هەمووشامن 
و بينەرى رووداوەكانني كە پێويست بەوە نەكات منێك لە 
بابەتێكدا بێم و باس لە اليەنە باشەكاىن هەرێمى كوردستان 

بكەم. بەاڵم
بە  دەرفەتدان  "دميوكراىس،  چەسپاندىن  لەسەر  كردن  قسە 
دامەزراوە  مەدىن،  كۆمەڵگەى  رێكخراوەكاىن  ئازاد،  ميدياى 
بێ  هەڵبژاردنێىك  ميكانيزمى  دەستورييەكان،  و  ياسايى 
و  ئاشتيانە  بەشێوەيەىك  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕكردىن  و  خەوش 

چەندان بابەىت ديكە". قسەى زۆر و زەوەند هەڵدەگرن.
تەنها  و  بپۆشني  سەرەوە  ئەوانەى  لەهەموو  چاو  ئەگەر   
لەسەر دابينكردىن خزمەتگوزارييە سەرەتاييەكان هەڵوەستە 

بكەين و بڵێني، ئەرێ!
نەوت،  دەریایەک  لەسەر  دەژین،  لەواڵتێکدا  خەڵکێک  1ـ 

بەاڵم نەوتیان بۆ خۆگەرمکردنەوە نییە!
2ـ هەر ئەو خەڵکە، ژێرزەوییەکەیان قوڵپەی دێت لە گاز 
و غازی رسوشتی! کەچی زۆرجار دەکەونە ئەزمەی غازەوە! 
دڵنياييەىك  هيچ  كە  ئۆتۆمبێلەكانيانەوە  دەكەنە  بەنزينێك 

نييە!
یاری  بووەتە  کارەبا  مەملەکەتەدا؛  لەو  هەر  دیسان  3ـ 
زەوەند  و  زۆر  سوتەمەنی  لەکاتێکدا  ئەمە  چاوشارکێ! 
هەیه بۆ بەکارخستنی وێستگە کارەباییەکان! بەاڵم خودى 
حكومەت خەمساردە و رێگرە لە دابينبووىن وزەى كارەباى 

پێويست.
بە  بووە  موچەیان  و  پارە  هەرێمە،  ئەو  خەڵکی  هەر  4ـ 
دەسەاڵتدارەکەى  حیزبە  دوو  النیکەم  لەکاتێکدا  چارەک! 
ناوە!  وەاليان  بەوپارەیەی  دەتوانن  كوردستان،  هەرێمى 
النیکەم تا 10ساڵی تر واڵت ئیدارەبدەن و موچەش بدەن! 

بەبێ هيچ داهاتێىك ديكە!
كشتوكاڵ،  و  پەروەردە  و  تەندروستى  سێكتەرەكاىن  5ـ 
لەوپەڕى ئاست نزمى و خراپى كوالێتى و بێ بەرهەميدان! 
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بچوكرتين  دابينكردىن  و  بۆكڕين  مناڵەكانيان  و  بەرپرس 
پێداويستى ژيانيان، روودەكەنە واڵتاىن ئەوروپا. بۆسوكرتين 
پزيشكەكاىن  و  نەخۆشخانە  باشرتين  دەچنە  نەخۆشييان، 

دونيا. 
روخسارى  ديارترين  دزى!  و  خزمێنە  خزم  و  گەندەڵى  6ـ 
دام و دەزگاكاىن حكومەىت هەرێمن. پارەيەىك زۆر بەهەدەر 

دەرێت و هيچ لێپێچينەوەيەك نييە. 
  هەموو ئەو نەگبەتی و نەهامەتییانەش تەنها خەڵکی رەش 
و رووت دەگرێتەوە و لەماڵی بەرپرسەکان هیچ کێشەیەک 
بەنێوی کەمی و نەبوونی نەوت و غاز و پارە و کارەبا و..... 

هتد بوونی نییە!
بەجۆرێك  بێباك  دەسەاڵتێىك  و  خەمسارد  حكومەتێىك 
بێ  كە  دەكات  و  كردووە  هەرێمەى  ئەو  ئيدارەى 
رۆژەى  هەر  داپۆشيوە.  خەڵىك  زۆربەى  دەرووىن  هێوايى 
بەقەيرانێكەوە خەڵكەكەى گرفتار دەكات. كاتێكيش خەڵك 
شەقام  سەر  دێنە  خۆيان  ماىف  داواكردىن  بۆ  جەماوەر  و 
دەكە،  خۆيان  ماىف  ترين  سەرەتايى  دابينكردىن  داواى  و 
و  خەڵك  وەاڵمى  لێدان،  و  كوشنت  و  فيشەك  بە  حكومەت 
بارەيەوە  لەو  دەداتەوە.  خۆپيشاندانەكان  سەرپەرشتياراىن 
منونەى زۆر هەن. نزيكرتينيان خۆپيشاندانەكاىن رۆژاىن -18

سەدان  و  دەيان  برينداربووىن  و  كوژران  يە.   20/12/2017
باشرتكردىن  داواى  تەنها  ئەوانەى  و  خۆپيشاندەران  لە 
خزمەتگوزارييەكاىن وەك كارەبا و نەوت و موچەيان دەكرد، 

منونەى زيندو و بەردەسنت.
لێداىن  و  كوشنت  بە  كوردستان  هەرێمى  ئيدارى  دەسەاڵىت   
گرتووە.  رۆژنامەنووسيىش  دەيان  و  نەوەستاوە  خەڵكەوە 
دامەزراوەيەىك وەكو "ناليا"ى بەبێ هيچ بڕيار و نورساوێىك 

فەرمى دادوەر، بۆ ماوەيەك داخست! 
 دەرفەتێىك باشە و جێى خۆيەىت لەسەر نەبووىن ئۆپۆزسيۆنێىك 
كارا و سەنگني هەڵوەستە بكەين. بە حوكم و ئەزمووىن كارى 
كوردستان  هەرێمى  ئۆپۆزسيۆىن  ميدياييم،  و  رۆژنامەواىن 
هەموو  چونكە  ئۆپۆزسيۆن.  جۆرەكاىن  لەخراپرتين  يەكێكە 
جارێك چاوەڕێى جوڵەى شەقام بووە، نەك خۆى شەقامى 
جوڵندبێت! گەواهى ئەوە دەدەم كە لە دواى خۆپيشاندان 
لە  دواتر،  رۆژاىن  و   2011 شوباىت  17ى  گردبوونەوەكاىن  و 

كۆبوونەوە پێنج قۆڵييەكاندا، ئەوەندەى دانوساندن لەسەر 
كرا،  پۆست  و  پشك  زۆرترين  پچڕينى  و  حزبييەكان  پرسە 
وچارەسەركردىن  خەڵك  داواى  لە  بەرگرى  ئەوە  چارەكێىك 
و  دەنگ  بەكورىت،  نەكرا!  شەقام  ئاريشەكاىن  و  كێشە 
شەپۆىل ناڕەزايى خەڵكيان بۆ بەرژەوەندى شەخىس و حزىب 
كەچى  فرۆشت.  جەماوەريان  ماندووبووىن  و  بەكارهێنا 
لەكاىت  الوازە،  يادەوەرميان  ئەوەندە  ئێمە  تاىك  و  خەڵك 
سياسييەكان  اليەنە  و  حزب  لەوكاتەى  و  هەڵبژاردنەكان 
دڵى  بە  و  دەچني  بەدەميانەوە  بانگەشەكردن،  دەكەونەوە 

ئەوان و بەو ئاوازەى ئەوان دەيانەوێت، دەجوڵێينەوە.
هەر  واڵتەدا  لەو  كە  بنێني  تاڵەدا  ڕاستييە  بەو  ددان  دەبێ 
رۆژەی  هەر  دەکەين!  پیرۆزی  و  دادەتاشني  بتێک  رۆژەی 

یەکێک بەناوی فریادڕەسەوە هەڵامندەپەڕێنێت!
الرولەوێر  دەسەاڵتێىك  دەستاڕى  لەنێوان  كرمانج،  و  كورت 
خەڵكێىك  و  پەرست  بەرژەوەند  مردووى  ئۆپۆزسيۆنێىك  و 
كەس  كە  بووين  وێران  شوێنە  ئەو  تا  الوازدا،  يادەوەرى 

ئێرەييامن پێنابات!
ئينيامى  بووە.  ئومێد  بێ  ماندووبووە.  ئێمە  واڵىت  خەڵىك   
نەتەوەيى و نيشتيامىن تا ئاستێىك زۆر لەالى بەشێىك خەڵك 
ئينتيامى  لێستاندنەوەى  نەماوە!  هەر  يان  الوەزبووە، 
نەيار  سەرسەخرتين  كارانەى  لەو  بوو  يەكێك  نەتەوەيى 
گوشارى  و  زۆر  فشارى  لەژێر  نەيانتواىن  كورد  دوژمناىن  و 
جۆربەجۆردا بيهێننەدى، بەاڵم دەسەاڵىت كوردى بەو حوكم 

و ئيدارەدانە سەقەتەى ئەوكارەى بەزيادەوە تەواو كرد! 
ئێستا لەگەڵ ئاڵۆزى و گۆڕانكارييەكاىن رۆژهەاڵىت ناوەڕاست 
و سەوداو مامەڵەى زاڵتە زلهێزەكاىن دونيا، دۆخى هەرێمى 
لە  بەشێكە  خۆيەوە  برينانەى  هەموو  بەو  كوردستانيش 

هاوكێشەكان و دياريش نييە بەكوێ و بەچى دەگات.
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جينۆسايدكردىن كورد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاژە سلێامىن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جینۆسایدکردنی  بە  دەستیکرد  بەعس  حکومەتی  کاتێک 
کورد، واڵتانی ئەوروپا هەڵوێستیان

 نەبووە بەرامبەر بە کورد و تەنانەت چەکی واڵتانی ئەوروپا 
و دەرەوەی بەکار هێناوە دژی میلەتی کورد.

پرۆسەکاىن ئەنفال لە ١٨ شوباىت ١٩٨٨ دەستى پێکرد و تا  ٦ 
ئەیلوىل هەمان ساڵ بەردەوام بوو، پرۆسەکە بەپێى پالنێکى 
تۆکمەى داڕێژراوى حزىب بەعس لە هەشت قۆناغدا ئەنجام 
درا و سەربارى وێرانکردىن دەیان گوند و شارۆچکە هاوکات 

١٨٢ هەزار کەس ئەنفالکران.
لە  دونیا  زلهێزەکانی  لەالیەن  کوردستان  دابەشکردنی  دوای 
کوردەکان  سەرکردە  زۆربەی   رابردوو،  سەدی  سەرەتایی 
رۆحی  بە  خەبات  جۆشدانی  یکگرتن،  قورسە  وابووە  پێیان 
بە  کردنی  جەماوەریی،  هێزی  بەهێزکردنی  کوردستانیەت، 
بۆ  پێداگرتن  و  بوون  بەردەوام  بۆ  سەرکیی  بیناغەییەکی 
وەدەست هێنانی سەربەخۆیی. قورسی ئەو مەسەلەیەشیان 
رووبەروو  یەکەم،  سەرەکیی  هۆکاری  دوو  بۆ  گەراندۆتەوە 
میللەتی  توانایی  لە  کارێکە  دەوڵەت  چوار  لەگەڵ  بوونەوە 
دەوڵەتی  نێو  پشتیوانی  پێشبینی  دووەم،  نییە.  کورددا 
نێوان  ناکۆکیی  لە  سوودمەندبن  دەتوانن  بەاڵم  لێناکرێت. 
بلۆکی  نێوان  ناکۆییەکانی  لە  بەتایبەتی  دونیا  زلهێزەکانی 
دەوڵەتانی  نێوان  ناتەبایی  سۆشیالیستی،  و  سەرمایەداری 
ئیقلیم بە شێوەیەکی سەرەکی ئەو واڵتانەی کە کوردستانیان 
بەسەردا دابەش کراوە وکو عیراق، سووریا، ئێران و تورکیا، 

بگەن بەچارەسەر لەگەڵ هەریەکییان بە جیا. 
پارتەکان  سەملاندویەتی  مەمەڵەکردنە  جۆرە  ئەو  ئەزمونی 
بەرژەوەندیی خۆیان المەبەست بووە، توانیویانە لە ئەنجامی 
پەیرەو کردنی ئەو سیاسەتە دەستکەوتی ماددیی و شەخسیی 
بەدەست بهێنن. ئەزمون ئەوەشی سەملاندوە ئەو وواڵتانەی 
متامنە  جێگەیی  دابەشکراوە  بەسەردا  کوردستانییان  کە 
نیین لەسەر هەموو شتێک ناکۆک بووبن لەسەر مەسەلەی 
لەدەرئەنجامی  بوونە،  یەکگرتوو  و  هەڵوێست  یەک  کورد 
گەمە  لە  سەرکردەکان  سیاسەتە  جۆرە  ئەو  پەیروەکردنی 
بۆتە  ئەوانەدا  ئەنجامی  لە  و  دۆڕاندویانە  سیاسییەکەدا 
لەدەستدانی  یان  شۆرشەکە،  بە  هێنان  شکەست  ماییەی 
منونەش  باشرتیین  نەتەوەیەکان  و  نیشتامنیی  دەستکەوتە 

حکومەتیی بنکەفرەوانی هەرێمە. 
کە  سەرەکییەکەی  دابەشە  لە  جگە  ئیمرۆ  کوردستانیی 
لەالیەن بەریتانیاو فرەنسا ئەنجام دراوە لە سەرتایی سەدەی 
بەرژەوەندیی  ئارەزووی  بە  کوردییەکانیش  پارتە  رابردوودا، 
خۆیان ئەو وواڵتەیان بەش بەش کردوە، ئەمە رەنگدانەوەی 
چەند  بوونی  کورد،  میللەتی  یەکریزی  لەسەر  هەیە 
کە  دیاردانەی  لەو  یەکێکە  نایەکگرتوو  چەکداری  هێزێکی 
باشی  دەرئەنجامێکی  وە  دابەشکردنەیە  ئەو  رەنگدانەوەی 
ئێستایی  بارودۆخەی  لەو  بەتایبەتی  ناکرێت  چاوەروان  لێ 

کوردستان کە رووبەرووی جەنگی داعش بۆتەوە. 
میللەتی کورد تەنیا نەتەوە نییە لە مێژوودا شۆرشی کردبێت 
بەهێزی  نییە  نەتەوەش  تەنیا  خواردبێت،  شکەستیی  و 
بکرێت،  سەرکوت  هەوڵدرابێت  کیمیاباران  و  چەکداریی 
تەنیا نەتەوەش نییە دووچاری کۆمەڵ کوژی، وێران و تااڵن 
کردن دەستدرێژی ناڕەوا بووبێت، یان خاوەن بیرەوەریەکی 
تاڵ و پڕ ئازار بێت، بەاڵم یەکێکە لەو نەتەوانەی لە مێژوودا 
سەربەخۆیی  هێنانی  لەوەدەست  نەکردوە  پێداگریی 
دووبارە  بۆ  نا  بڵێت  نەداوە  یەکالکەرەوەی  بڕیاڕی  واڵت، 
نەبوونەوەی هەموو کارەستەکان و ئەزمونە هەڵەکانی پارت 

و سەرکردەکان.
سەدەی  سییەکانی  سەرەتای  سااڵنی  لە  نازی  ئەڵامنیایی 
رابردوو پالنی دارێژراوی هەبوو بۆ دژایەتی کردنی جوو لە 
واڵتەکەی و هەموو ئەو واڵتانەی کە داگیری دەکردن، هەوڵ 
کٶمەڵگایی  نێو  لە  جولەکە  پێگەیی  بوو  ئەوە  تەقەالیی  و 
پێگەیی  هەمان  بۆ  بگەرێنێتەوە  بیست  سەدەیی  ئەڵامنی 
کە هەیان بوو لە سەدەی نۆزدەمدا. هیتلر ئەو پالنەی بە 

قۆناغی جیا جیا خستە بواری جێبەجێ کردنەوە. 
بۆ  یاسایەک  چەند  ناساندنیی  بە  ١٩٣٥هەستا  لەسالی 
پاکتاوکردنی نەژادی. یاسای نیوریمبەرگ. ئەو یاسایا هاوواڵتی 
ئەڵامنیایی  کۆمەڵگای  نێو  تاکەکانی  ناسنامەیی  و  بوون 
دیاری دەکرد. هەر کەسێک هەتا چوار پشتی ئەڵامنی بوایە 
هەڵگری ناسنامەیی رەگەزی ئاری و ئەڵامنی پێ دەبخرشا. 
بە  دەبوو  بوایە   ئەڵامنی  پشتەوە  دوو  لە  هەرکەسێک 
لە  ئەگەر  ئەڵامنی  جووی  نیو.  بە  نیو  ناسنامەی  هەڵگری 
چوار پشتی جولەکە بوایە ئەوا ناسنامەی جوو دەبوو. هەر 
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ناسنامەیی  هەڵگری  بوایە   جوو  پشتەوە  دوو  لە  جوویەک 
وکو  دەرکرد  تری  یاسایی  هەندێ  ئەڵامنیا  دەبوو.  تێکەڵ 
هەڵگری  مرۆڤی  نێوان  سێکسی  پەیوەندیی  قەدەغەکردنی 
نەمانی  تر،  نەتەوەی  و  جوو  لەگەڵ  ئەڵامنیی  ناسنامەیی 
و  ئەڵامنی  هاوواڵتی  نێوان  لە  گرتن  هاوسەرگەری  یاسایی 
جوو نەتەوەکانی تر.  لە ساڵی ١٩٣٣ یاسایی بایکۆتکردنی 

بزنزیی جوویی خستە بواری جێبەجێکردن.
کوژی  بەکۆمەڵ  بەرنامەی  سااڵنی ١٩٤١-  ١٩٤٥  نێوان  لە 
هەنگاویان،  یەکەم  دارێژڕا،   نازی  ئەڵامنیای  لە  جوو 
کۆمەڵکوژی  هیلۆکۆستی  کەمپی  شەش  دامەزراندنی 
سۆبیدۆر،  کێلمنۆ،  بەلزەک،  بوو.  داگیرکراو  پۆلەندای  لە 
تریبلینکا، ماژدانەک، گەورەترینیان ئۆسشویتز- بیکینون کە 
دوو میلیۆن جووی تیاداکۆمەڵکوژ کرا. هەنگاوی دووەمیان، 
ئەو  بۆ  بوو  ئەوروپا  جوولەکەکانی  هەموو  راگوێزانەوەی 
شەش کەمپە. یەکەم کۆمەڵکوژی لە کەمپی بیلزاک لە ١٧ی 
سێی سالێ ١٩٤٢ ئەنجامدارا، ئەو کۆمەڵە  پێکهاتبوون لە 
جگە  کوژییە  کۆمەڵ  ئەو  منداڵ.   و  نەخۆش  پیر،  مرۆڤی 
قەرەج  هۆمۆسێکوەڵ  پۆلەندییەکان،شیعیوکان،  جوو،  لە 
و بەدیل گیراوەکانی جەنگی روسیاشی گرتەوە.  لەمانگی 
حەوتی ساڵی ١٩٤٢ تا مانگی دەی ساڵی ١٩٤٣ هەشتسەد 

هەزار تا یەک ملیۆن جوو لە کەمپی تریبلینکا کوژران.

ژمارەی کوژراوان و پەککەوتەکان گەیشتە ١١ ملیۆن مرۆڤ، 
زۆربەی  بوون،  جوو  منداڵی  ملیۆنی  یەک  نێوانیاندا  لە 
جوولەکە  ژمارەی  کە  دەکەن  بەوە  ئاماژە  سەرچاوەکان 
دامودەزگاکانی  هەموو  بووە.   کوژراو  ملیۆن  شەش 
کۆمەڵ  ئەو  ئەنجامدانی  لە  ئەڵامنیا  دارودەستەی  سوپاو 
بۆ  بووەکان  بەشدار  مرۆڤە  ژمارەی  بوون،  بەشدار  کوژیە 
ئەنجامدانی ئەو کۆمەڵکوژییە ١٠٠.٠٠٠ تا ٥٠٠،٠٠٠ کەس 

بووە.  
بەاڵم  نەژیان،  زامەکانیان  رابردووی  لەگەڵ  جولکەکان 
لەیادیان نەکرد، کردیان بە بیناغەی دامەزراندنی پرنسیپی 
خاڵی  خۆیان،  ڕەوای  دۆزی  بە  خزمەتکردن  بۆ  بەرز 
بەهێزکردنی   نالەباریان،   دۆخی  بارو  بۆ  وەرچەرخاندن 
رۆژهەاڵتی  نەتەوەیی،  نێو  کۆمەڵگای  نێو  لە  پێگەیان 
و  داگرت  پێیان  جولەکەکان  فەلەستین.  و  ناوەراست 
بڕیاریاندا کە خاڵی وەستان دابنێنن بۆ هەموو ئەو زوڵمو 
بەسەریاندا  مرۆڤایەتیدا  ژیانی  مێژووی  لە  کە  ئازارانەی 
مافە  کردنی  پێشێل  چەوساندنەوەو  ئەنجامی  لە  هاتبوو 

ڕەواکانیان بەدەستی زۆرداران.
 دوای تەواو بوونی جەنگی جیهانی دووەم، هەموو بەیەک 
دەنگ پێداگریان کرد لە دامەزراندنیی واڵتێکی سەربەخۆ، 
دەستەکەوتە  ئەو  توانیان  فەلەستین  لە   ١٩٤٨ ساڵی  لە 
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وابووە  پێیان  هەبووە  وا  بۆچوونی  دیدو  بهێنن.  بەدەست 
ئەمریکا  نییە  دوور  کردنەوە،  دروستی  ئەمریکا  جوو 
لەهەندێ قۆناغدا بەپێیی خواستی بەرژەوەندییەکانی خۆی 
دەیکات،  کورد  بۆ  ئیمرۆ  ئەوەی  وەک  لێکردبن  پاڵپشتی 
بەاڵم هیچ زلهێزێکی دونیا ناتوانێت بەرهەمی سەربەستی 
بۆ میللەتێکی تر مسۆگەر بکات ئەگەر میللەتەکە خۆی ئەو 
ئامادیەیی، ویست، بڕواو سووربونەی تیادا بەدی نەکرێت. 
دەستەکەوتی  توانیان  خۆیان  بازووی  و  بەدەست  جوو 
سیاسیی بۆ خۆیان مسۆگەر بکەن وە بتوانن لە رۆژهەاڵتی 
ناوەراست بنب بە هێزێک کەس نەوێرێت خۆی لە قەرەیان 
جۆرە  ئەو  سوتەمەنی  بە  بوو  نەوەیەک  بێگومان  بدات.  
لە  وای  ئەوەی  جووەکان.  بزوتنەوەی  مێژووی  لە  بڕیارە 
کارەساتەکان،  بوونەوەی  دووبارە  بۆ  نا  بلێنت  کرد  جولەکە 

جینۆسایدی هۆالکۆست بوو.
دوچاری  کورد  میللەتی  رابردوو  سەدەی  هەشتاکانی  لە   
سەر  درێژیکردنە  دەست  و  کوژیی  کۆمەڵ  نەهامەتیی 
بووە لەالیەن سوپایی عیراقیی، ئەرتەشیی ئێرانی و هێزی 
عەشیرەتی  کوردیی  کوژی  کۆمەڵ  تورکیی.  جەندرمەی 
لە  گوند   ٣٥٠٠ کردنی  وێران  و  کاولکردن  بارزانییەکان، 
کیمیابارانی  ئەنفال،  کارەساتی  باشوور،  سەرتانسەریی 
ناوچەکانی خۆشناوەتی، سلێامنی و هەڵەبجە، کیمیابارانی 

سەردەشت. لەو سەدەیەش  هێرش لەالیەن هێزی ئیسالمی 
نەتەوەی  تێکەڵی  لە  پێکهاتە  یەکەم  پلەی  بە  توندرەو 
ئەنجامدانی  تورکیا  پشتیوانی  بە  فارس،  و  تورک  عەرەب، 
کۆمەڵ کوژی لە نێو نەتەوەی کورد لە ناوچەکانی شەنگاڵ 
و رۆژئاوایی وواڵت، ئەمانە هەمووی هەقی وایە میللەتی 
کورد بڕیاری یەکالکەرەوەی خۆی بداو وەک جولەک بڵێت:    
 ئازار و زامی میللەتێک، لە ئەنجامی داگیرکردنی وواڵت و ژێر 
دەستی لەالیەن داگیرکەرانەوە  دەستدرێژی ناموس، کۆمەڵ 
کوژی، کاولکردن، رووخان و داماڵێنی هەموو پیرۆزیەکانی 
کە بڕوایی پێییەتی دەگات بە ئاستیی لووتەکە. لە ئەنجامدا 
خاڵی  دانانیی  بۆ  بڕیاردەر  ئەستووریی  رقێکیی  بە  دەبێت 
وەستان بۆ ئەو  هەموو تاوانانە، پێداگرتن بۆ هەتا هەتاێی 
ناهێڵێن وامن بەسەر بێتەوە، کورد دەبێت ئەو بڕیارە بدات 
فەرمیی  سوپایی  میللی،  چەکداری  هێزی  لەیەک  خۆی  و 
رزگاری  بزوتنەوەی  بە  تەکان  ئااڵ  یەک  ژێر  لە  کۆبکاتەوە، 
بکات،  دیاری  کوردستان  جوگرافیایی  سنووریی  و  بدات 
بڵێت نا بۆ سەرکردەی رووخاو، ئەو پارتانەی بوونەتە هۆی 
دابەشکردنیی زیاتری واڵت، نابۆ ئەو سەرکردانەی بوونەتە 
نەوت فڕۆش، نا بۆ پاشکۆیی کردنی بێگانەو ملکەچکردن بۆ 
بەرژەوەندیی و پارە، وەک ئەوەی جولەکەکان لە مێژوودا 

کردیان.
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لە كوردستان جەژنی سەری ساڵ نزیك دەبێتەوە و خەڵك 
دڵشادی  و  خۆشی  هەستی  ئەو  چاوەرێی  پەرۆشەوە  بە 
هاورێكانیان.  كەسوكارو  لەالیەن  دەبیرنێتەوە  كە  دەكەن 
سەریساڵەكامنان  نەریتە  بنجەكانی  بیری  هەرگیز  ئایا  بەاڵم 
نەكردۆتەوە ئەوەی جێبەجێیان دەكەین لە كاتی سەریساڵ؟ 
ئایا چی دەدۆزینەوە پشتی نەریتە تازەو كۆنەكانی سەری 
ساڵ ئەوانەی لەسەر جادەكامنان و لەناو ماڵەكامنان دیارن؟ 
نەریتەكەیان  عێراقدا  یەكانی  مەسیحیە  لەنێوان  منوونە،  بۆ 
ئێوارەی  لە  كۆدەبنەوە  ماڵ  ماڵ  بە  كە  دێت  شێوەیە  بەم 
منداڵەكان  لە  یەكێك  كاتە،  لەو  دووانزە.  مانگی  (25)ی 
و  دەخوێنێتەوە  مەسیح  حەزرەتی  لەدایكبوونی  چیرۆكی 
داگیرساو  مۆمێكی  بە  دەگرن  گوێ   تر  ئەندامێكی  هەموو 
دڕكاوی  دەوەنی  ئاگری  ئەمەش،  دوای  دەستیان.  لە 
ئەگەر  دەڵێنەوە.  گۆرانی  كەسێك  هەموو  و  دادەگیرسێنن 
دەوەنە دڕكاوییەكان بە خۆڵەمێش بوون باشبەختی دەكرێت 
بە هەموویان لە ساڵی داهاتوودا. كاتێك كە ئاگرەكە هێور 
بووەوە، هەر كەسێك پیویستە سێ  جار بەسەر خۆڵەمێش 

باز بدەن و خۆزگە دڵیان دەخوازن. 

چەند جیاوازییەك لەگەڵ نەتەوە رۆژئاواكان:  
كە  هەن  زۆر  كریسمس  و  سەریساڵ  نەریتی  و  داب 
لەالیەن ژمارەی واڵتەكانی جیهانەوە پیادە بكرێن. لەوانەیە 
سەرچاوەی سەرسامی بۆ ئێمەی كورد لەوەدا بێت كە زۆربەی 
واڵتەكانی  لە  دەدەن  روو  پێشووتر  سەریساڵ  نەریتی  جار 
ئەوروپادا. بۆ منوونە، بابانوئێل لە پێنجی یان شەشی مانگی 
دووانزە دێتە الی مندااڵنی هۆالند و ئەملانیەوە! هەروەها 
سەرنج و سەرسامی لەوەدا دەدۆزینەوە كە زۆربەی داب و 
نەریتی سەریساڵ پەیوەندیی راستەوخۆیان نییە بە جەژنی 
ئایینی (لەدایكبوونی حەزرەتی مەسیح) بەڵكو تەنها چەند 

سەدەیەك لەمەوپێش هاتنە ئاراوە. 

داری كریسمس:
جەژنی  ڕازانەوەی  گرنگی  بەشێكی  ڕازاوەكە  سنەوبەرە   
ئەوروپادا.  و  ئەمریكا  ماڵەكانی  زۆربەی  لە  كریسمسە 
دەهێننە  سەوز  لقەكانی  بوو  دێرین  نەریتی  هەرچەندە 
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نەریت  بە  بوو  یەكەمجار  ڕازاوەكە  سنەوبەرە  ماڵیان،  ناو 
لەالیەن  ئەملانیەدا  واڵتی  لە  شانزەهەم  سەدەی  لە 
لە  چاكسازی  بزووتنەوەی  (بنیادنەری  لوسەر)ەوە  (مارتن 
كڵێسەكانی رۆژئاوا). ئەو یەكەم كەس بوو سنەوبەرێك بە 
مۆم ڕازاندووەو هێنای بۆناو ماڵەكەی بۆ ئەوەی پیشانی بە 
گلۆپی  بە  زۆرجار  سنەوبەرەكان  ئێستا  بدات.  منداڵەكانی 
و  بچووك  شووشەی  تۆپی  و  رانگاورانگ  پەتی  و  بچووك 

نەستلە دەڕازێرنێنەوە. 

بابانوئێل:
بابانوئێل  بیرۆكەی  نۆزدەهەمدا،  سەدەی  لە  یەكەمجار   
باڵو بووەوە لە واڵتی ئەمریكا. ناوەكەی لە ئاوەدانكەرەوە 
(سنتەكالس)یان  نەریتی  ئەوەی  هاتووە  هۆالندیەكانەوە 
قەشەیەكی  كۆنی  نەریتی  لە  خۆی  سنتەكالس  هەبوو. 
بەناوی (نیكۆالوسی  قەشەیەش  ئەو  گرتووە،  وەر  توركیاوە 
لە  ژیابوو.  زاینی  چوارهەمی  لەسەدەی  و  بوو  پیرۆز) 

سەردەمی مۆدێرن ناوەكەی لە پەرتووكێكی رۆمان هاتووە 
ئێرڤین  واشنگتۆن  نووسەرەكەش   – (1809)دا  ساڵی  لە 
بوو  بەناوبانگرت  كلۆس)  (سانتا  (1863)دا،  ساڵی  لە  بوو. 
سوور  جلی  بابانوئێل  شیعرەدا  لەم   شیعرێكەوە.  بەهۆی 
لەبەر دەكات، سەبیلێك دەكێشێت و گالیسكە بەفربنە لێ  

دەخۆرێت ئەوەی بە ئەسكی كێوی رادەكێرشێت.  

كارتی سەریساڵ:  
ڤیكتۆریایی  ئینگلتەرەی  لە  دەستكرد  سەریساڵی  كارتی 
خۆشەویست.  كەسوكاری  بە  دراون  زۆرجار  بووەو  باڵو 
كۆل) هەنری  (بەرێز  لەالیەن  سەریساڵ  كارتە  یەكەمین 
یەكەمین  ئەویش  (1840)دا،  ساڵی  لە  دروستكراوە  ەوە 
ئەمریكی  پیاوێكی  بەاڵم  خستەڕوو.  بەریدی  پوولی 
بوو.  چاپكراو  سەریساڵی  كارتی  داهێنەری  پرانگ)  (لویس 
زنجیرەیەكی  و  هەبوو  سەركەوتووی  چاپكردنی  دوكانێكی 
كارتی سەریساڵی بەناوبانگی بەرهەم هێنا. بە هەشتاكانی 
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سەدەی نۆزدەهەم، سااڵنە زیاتر لە پێنج ملیۆن كارتی چاپ 
دەكرد.  

دەربارەی چی ئاهەنگ دەگێرین؟ 
عیسای  حەزرەتی  (لەدایكبوونی  باوەڕی  جەژنی 
و  داب  لەو  بكرێت  سەیر  جیا  بە  پێویستە  مەسیح) 
سەدەی  چوار  سێ   لەم  ئەوانەی  فۆلكلۆریەكان  نەریتە 
بە  بەسرتاوە  كریسمس  جەژنی  سەرهەڵداون.  رابڕدوو 
لەدایكبوونییەكی بەرجەستەو منداڵێكی ڕاستەقینە ئەوەی 
بانگكراوە ببێت بە هەرە پیرۆزترین و بەهێزترین پێغەمبەری 
خودا. لەدایكبوونی ئەم منداڵە لەگەڵ راگەیاندتی فریشتە 
بۆ مرۆڤدا بوو كە رزگاركاری جیهان لەدایك بووبوو، ئەویش 
لەدایك بووبوو بۆ رزگاركردنی مرۆڤایەتی لە گوناهەكانیان 
لەبەردەم خودای گەورەدا! هەروەها هاتنی عیسای مەسیح 
لەگەڵ ئەوەشدا بوو كە كۆمەڵێ هێزی ئاسامن دەركەوتن 
و گۆرانییان ووت دەربارەی ئاشتیی خودا و بەرەكەتییەكەی 
و  رزگاركار  وەك  دەكەن  مەسیح  قبووڵی  ئەوانەی  لەسەر 

سەرگەورەی

 خۆیان. لەدایك بوونی عیسا
فەرمان  قەیسەرەوە  ئوغستۆسی  لە  سەردەمەدا  لەو   1
دەرچوو تا هەموو دانیشتووانی واڵتەكەی ناونووس بكرێت. 
لەكاتێكدا  بوو،  یەكەمجاری  ناونووسكردنەش  ئەم   2

كیرینیۆس فەرمانڕەوای سوریا بوو. 
3 ئیرت هەر یەكە بۆ شاری خۆی رۆیشت بۆ ناونووس كردن. 
4 جا یوسف لە شاری ناسیرەوە كە لە ناوچەی جەلیل بوو، 

بەرەو شارەكەی داود ڕۆیشت كە ناوی بەیت
لەبنەماڵەو  ئەو  چونكە  یەهودیا.  لەناوچەی  بوو  لەحم   

هۆزی داود بوو. 
سكی  كاتەدا  لەو  كە  دەزگیرانی  مریەمی  لەگەڵ  تاكو   5

هەبوو، لەوێ ناونووس بكرێن. 
بوونی  منداڵ  كاتی  بوون،  لەوێ  ئەمان  كاتەدا  لەو  هەر   6

هات. 
7 لەبەرئەوەی لەمیوانخانە شوێنیان دەست نەكەوت چوونە 
نۆبەرەكەیبوو،  كوڕە  لەوێدا  ئینجا  لەوناوە،  تەویلەیەك 

پێچایەوەو لەئاخوڕی تەویلەكەدا خەواندی.

فریشتەیەك مزگێنییدەدا
8 لەو ناوچەیە شوان هەبوون لەدەشت دەمانەوەو بەنۆبە 

ئێشكی مێگەلیان دەگرت. 
9 فریشتەیەك لەالیەن خوداوەندەوە هاتە الیان، شكۆمەندی 
خودا لە دەوروپشتیان درەوشایەوە، بەمە ترسێكی زۆریان 

لێنیشت. 
مژدەیەكی  من  ئەوا  (مەترسن،  وتن:  پێی  فریشتەكە   10

خۆشو مەزنتان پێدەدەم كە بۆ هەموو گەلە. 
لەدایكبوو،  ئێوە  بۆ  ڕزگاركەرێك  داود  لەشاری  ئەمڕۆ   11

ئەویش مەسیحی خوداوەندە. 
پێچراوەی  منداڵێكی  لەوێ  بۆتان،  بێ  نیشانە  ئەمەش   12
لەگەڵ  لەپڕێكدا   13 دەبینن.)  ئاخوڕێكدا  لە  و  نووست 
ستایشی  دەركەوتن،  ئاسامنی  هێزی  كۆمەڵێ  فریشتەكە 

خودایان دەكرد و دەیان وت: 
14 (شكۆمەندی بۆ خودا لەبەرزایی، بۆ سەر زەویش ئاشتی، 

بۆ ئەوانەی جێی ڕەزامەندی ئەون.)
15 كاتێ فریشتەكە الی شوانەكان بەرەو ئاسامن ڕۆیشت، 
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ئەو  تا  بەیتلەحم  بۆ  بابڕۆین  (كەواتە  وت:  بەیەكرتیان 
ڕووداوە ببینین كەوا خوداوەند پێیڕاگەیاندین.

منداڵەكەیان  دۆزیەوە،  شوێنەكەیان  هاتن  بەخێرایی   16
بەنووستویی لەئاخوڕەكەدا بینی لەگەڵ مریەم و یوسف. 

ئەو  بەباڵوكردنەوەی  دەستیانكرد  بینی،  ئەمەیان  كاتێ   17
هەواڵەی لەبارەی ئەو منداڵەوە پێیان وترابوو. 

18 هەموو ئەوانەی گوێیان لەمەبوو، سەریان سوڕما لەوەی 
شوانەكان دەیان وت. 

19 بەاڵم مریەم ئەم شتانەی هەموو لەبیری خۆی دادەناو 
لەدڵی خۆی لێكیدەدایەوە. 

20 دوای ئەوە شوانەكان گەڕانەوە، دەم بەستایشی خوداوە 
بۆ هەموو ئەوەی بیستیانو بینییان، بەو شێوەیەی پێیان وترا 

بوو.

خەتەنەكردنی عیسا
 21 لە كاتی خەتەنەكردنی منداڵەكە، دوای بەسەرچوونی 
هەشت ڕۆژ بەسەر لەدایك بوونی، ناویرنا عیسا وەك لەسەر 
سكی  دایكی  ئەوەی  پێش  ناونرا،  پێشرت  فریشتەكە  زمانی 

پێی هەبێ.
بەپێی  تەواوبوو،  پاكبوونەوەی  ڕۆژانی  ئەوەی  دوای   22  
تاكو  قودس،  بۆ  بردیان  مریەم  یوسفو  موسا،  شەریعەتی 

پێشكەشی خوداوەندی بكەن. 

{هەموو  نوورساوە:  خوداوەند  شەریعەتی  لە  وەك   23
كوڕێكی نۆبەرە كە سكی دایك دەكاتەوە دەبێتە پیرۆزكراو 

بۆ خوداوەند.} 
وەك  قوربانی،  كردنی  پێشكەش  بۆ  هەروەها   24
یان  كوكوختی  {جووتێ  وتراوە:  خوداوەند  لەشەریعەتی 

جووتێ بێچووە كۆتر.}
پیاوێكی  بوو،  شەمعون  ناوی  هەبوو  پیاوێك  لەقودس   25 
چاكو لەخواترس بوو، چاوەڕێی دڵدانەوە بوو بۆ ئیرسائیل، 

ڕۆحی پیرۆزیشی لەسەر بوو. 
مەسیحی  تا  نامرێ  كە  كردبوو،  ئاگاداری  پیرۆز  ڕۆحی   26

خوداوەند نەبینێ. 
27 بەهۆی ڕۆحەوە هاتبوو بۆ پەرستگا كاتێ دایكو باوكی 
عیسا منداڵەكەیان هێنا تا بەپێی شەریعەت ئەوەی پێویستە 

بیكەن بۆی. 
ستایشی  كرد،  ئامێزی  لە  و  هەڵیگرت  شەمعون   28

خودایكردو وتی:
بە  خۆت  بەندەی  ئێستا  سەروەر،  خوداوەندی  (ئەی   29

ئاشتی بەرێ بكە بەپێی بەڵێنی خۆت.
30 ئەوا چاوم ڕزگاری تۆی بینی،

31 ئەوەی ئامادەت كردووە بۆ هەموو گەالن، 
بۆ  شكۆمەندییە  و  نەتەوەكان  بۆ  راگەیاندنە  ڕووناكی   32

ئیرسائیلی گەلی خۆت.)
33 دایك و باوكی سەرسام بوون لەوەی دەربارەی منداڵەكە 
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وترا. 
34 شەمعون داوای پیرۆزی بۆ كردن و بە مریەمی دایكی 
زۆر  كەسانێكی  منداڵەوە  ئەم  (بەهۆی  وت:  منداڵەكەی 
دەبێ  هەڵدەستنەوە،  زۆریش  و  دەكەون  لەئیرسائیل 

بەنیشانەیەك بەربەرەكانی دەكرێ، 
35 تا نیازی دڵی زۆركەس ئاشكرابێ. شمشێرێكیش جەرگی 

تۆ دەبڕێ.)
كچی  بوو  حەننە  ناوی  دەدوا  خودا  بەووشەی  ژنێك   36  
بوو،  چوو  بەساڵدا  زۆر  بوو،  ئەشیر  لەتیرەی  بوو،  فەنۆئیل 

تەنها حەوت ساڵ لەگەڵ مێردەكەی ژیابوو. 
گەیشتبووە  تەمەنی  تا  مابووەوە  بەبێوەژنی  پاشان   37
هەشتاو چوار ساڵی. پەرستگای بەجێ نەدەهێشت، شەو و 

ڕۆژ خودای دەپەرست، بەنوێژو ڕۆژوگرتن. 
38 لەوكاتەدا ئامادەبوو، دەستیكرد بە سوپاسكردنی خوداو 
چاوەڕوانی  كە  كرد  ئەوانەدا  هەموو  لەگەڵ  عیسای  باسی 

ڕزگاری بوون لە قودس. 
داوای  خوداوەند  شەریعەتی  ئەوانەی  هەموو  كاتێ   39
ناوی  كە  شارەكەیان  بۆ  گەڕانەوە  كرد،  تەواویان  دەكات 

ناسیرە بوو لەجەلیل. 
پڕبوو  دەبوو،  بەهێز  دەكردو  نەشومنای  منداڵەكە   40

لەداناییو بەرەكەتی خودای لەسەر بوو.

عیسا لە پەرستگادا
تێپەڕبوون  لەجەژنی  ساڵێك  هەموو  باوكی  دایكو   41

دەچوون بۆ قودس. 

42 كاتێ عیسا تەمەنی گەیشتە دوانزە ساڵ، وەك هەموو 
سااڵنی تر لەجەژندا بەرەو قودس ڕۆیشنت. 

عیسای  گەڕانەوە،  جەژن  ڕۆژانی  تەواوبوونی  دوای   43
مێردمنداڵ لەقودس مایەوە بێئەوەی ئەوان بزانن. 

44 وایان دەزانی كە لەگەڵ هاوڕێكانیاندایە بەڕێگاوە، ڕۆژە 
ڕێگایەك ڕۆیشنت، دوای ئەوە دەستیانكرد بەگەڕان بەدوایدا 

لەنێوان خزم و ناسیاوەكانیان. 
بەدوایدا  تا  قودس  بۆ  گەڕانەوە  دۆزیەوە  نەیان  كاتێ   45

بگەڕێن. 
دۆزیانەوە،  لەپەرستگادا  گەڕان  ڕۆژ  سێ  دوای   46
شەریعەت،  مامۆستایانی  لەنێوان  دانیشتووە  سەیریانكرد 

گوێی بۆ ڕاگرتوون و پرسیاریان لێدەكات. 
لە  بوون  سەرسام  لێیبوو،  گوێیان  ئەوانەی  هەموو   47

تێگەیشتنو وەاڵمدانەوەی. 
وت:  پێی  دایكی  ئینجا  سوڕما،  سەریان  بینییان  كاتێ   48
(كوڕم بۆ وات لێكردین؟ من و باوكت بە بێ ئارامی بەدواتدا 

دەگەڕاین.) 
ئایا  دەگەڕان؟  بەدوامدا  (بۆچی  دانەوە:  وەاڵمی   49

نەتاندەزانی پێویستە لەسەرم لەماڵی باوكم بم؟) 
50 بەاڵم ئەوەی ئەو وتی، ئەوان تێینەگەیشنت. 

ناسیرەو  شاری  بەرەو  گەڕایەوە  لەگەڵیان  ئینجا   51
هەموو  ئەمانەی  دایكیشی  مریەمی  بوو،  گوێڕایەڵیان 

دەخستە دڵیەوە. 
جێی  دەبوو،  گەورە  بااڵ  بەژنو  لەداناییو  عیساش   52

ڕەزامەندی خوداو خەڵكی بوو. 
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لەیادی تێپەڕبوونی سەد ساڵ 
بەسەر تراژیدیای 
ئەرمەنییەكاندا
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لەناو ئەو نەتەوەو نەژادانەی لەچوارچێوەی ئیمپراتۆریەتی 
لەەەموویان  ئەرمەنییەكان  ئەژیان،  عوسامنیدا 
كۆمەڵكوژی  رووبەرووی  جار  چەندین  بوون،  كارەستبارتر 
كەپێیان  بۆچونەوە  هەندێك  بەپێچەوانەی  بوونەتەوە، 
 1915-1917 لەسااڵنی  ئەرمەنیەكان  كۆمەڵكوژی  وایە 
سەدەی  لەكۆتایی  ئەرمەنەكان  كۆمەڵكۆژی  بەرێوەچوە، 
نۆزدە (بەدیاریكراوی لەساڵی 1894) و بەپالنی پێشوەختی 
سوڵتان  راستەوخۆی  بەسەرپەرشتی  و،  عوسامنی  دەوڵەتی 
لەرێگەی  سوڵتان  سەرەتا  دەستیپێكردوە،  عەبدولحەمید 
جاسوسەكانییەوە كەوتە باڵوكردنەوەی ئەو پڕوپاگەندانەی 
دوژمنەكانی  لەگەڵ  دەستیان  كافرەكان  كەئەرمەنییە 
حەاڵڵە،  سەروماڵیان  بۆیە  تێكاڵوكردوە  سەڵتەنەت 
دەستیپێكرد  سامناك  یەكجار  قۆناغێكی  سەرەتای  لێرەوە 
لەناو  بەتەواوی  لەوەی  بوو  نزیك  نەتەوەیەك  كەتیایدا 
پێكرد.  دەستی  بەكۆمەڵ  لەناوبردنی  زنجیرەیەك  بچێت، 
بوو،  داخراوو  دەوڵەتێكی  عوسامنی  دەوڵەتی  ئەگەرچی 
ئەگەیشتنە  ناوخۆ  روداوەكانی  و  هەواڵ  بەزەحمەت  زۆر 
دیمەنی  چەندین  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  دەرەوە،  جیهانی 
سامناكی كوشتاری ئەرمەنییەكان لەژێر دەست و فەرمانی 
دیمەنانەی  لەو  یەكێك  جیهان،  گەیەنراوەتە  سوڵتاندا 
سێ  سوتاندنی  دەرەوە  جیهانی  بۆ  كەگواسرتاوەتەوە 
ئۆرفا،  شاری  گەورەی  لەكەڵیسای  ئەمەرنییە  هەزار 

پلەبەرزی  كارمەندێكی  كەئەوكات  فیتزمۆریس)  (جیرالد 
بارەیەوە  لەم  لەقوستەنتینیە  بوە  ئینگلیز  باڵویزخانەی 
ئەوەمان  باسی  كارمەندە  ئەو  نوسیوە،  بەوردی  راپۆرتێكی 
ئەرمەنی  هاواڵتی  هەزار  سێ  دەگێرێتەوەكەنزیكەی  بۆ 
لەترسی كوشت و بڕین، پەنایان بردوەبەر كڵیسای گەورەی 
شاری ئۆرفا، پێیان وابوو پیرۆزی شوێنەكە وا ئەكات پارێزراو 
بن و كەس دەستدرێژییان نەكاتەسەر، بەاڵم ئەم خەونەیان 
تەنها چەند رۆژێك بەردەوام بوو، دوو رۆژ دواتر و لەنوێژی 
كردەسەر  توندی  هێرشی  ئۆرفا  شاری  موفتی  هەیینیدا 
ئەرمەنییەكان و سەر و ماڵیانی حەاڵڵ كرد، راستەوخۆ دوای 
بەهاواری  و  (اللەاكرب)  بەدەنگی  توركەكان  هەینی،  نوێژی 
شەیپورەوە هێرشیان كردەسەر ماڵە ئەرمەنەكان و تااڵنیان 
سەربازەكان  دواتریش  لەناوبرد،  پیاوەكانیان  و  ژن  كرد 
رووداوەشدا  لەم  تێبەردا،  ئاگریان  كڵیساكەیاندا  پەالماری 

نزیكەی سێ هەزار ئەرمەنی بوون بەخەڵوز. 
كوشت و بڕی ئەرمەنییەكان بەشێوەیەكی سامناك بەردەوام 
بوو ، لەمانگی ئابی ساڵی 1896، بیست الوی ئازای ئەرمەنی، 
بەمەبەستی سەرنج راكێشانی دنیا بۆ ئازاری ئەرمەنییەكان، 
دەستیان  لەقوستەنتینەو  عوسامنییاندا  بانكێكی  پەالماری 
بەسەردا گرت، پاشان هێزەكانی سوڵتان پەالماریاندان، الوە 
دەستیانەوە  نارنجۆكەكانی  سادەو  بەچەكە  ئەرمەنەكان 
بەسوپا  دژ  و  كرد  بەرگرییان  كاتژمێر  چوار  بەدرێژایی 
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شەریان  سوڵتان  گویرایەڵەكەی 
بژیوانی  بەنێو  پاشان  كرد، 
الوە  بیست  ئەو  ئەوروپا  باڵوێزانی 
تەسلیم  باڵەخانەكە  بوون  رازی 
بەسەالمەتی  بەمەرجێك  بكەن 
مەرجەكە  جێبهێڵن،  قوستەنتینیە 
وەك خۆی جێبەجێ كراو ئەو بیست 
قوستەنتینەیان  الوەبەسەالمەتی 
بەاڵم  بەجێهێشت،  پاریس  بەرەو 
هەر  توركەكان  ئەوەدا  لەتۆڵەی 
لەقوستەنتینیەدا  شەو  هەمان 
ئەرمەنیان  هەزار  حەوت 
گۆشاوگۆش سەربڕی، ئارتۆ نیكسون 
ئەم  بوەو  ئینگلیز  كەگەریدەیەكی 

بەچاوی  قوستەنتینیەی  ئەرمەنەكانی  سەربڕینەی  روداوی 
دەڵێت  تیایدا  نوسیوەو  هاورییەكی  بۆ  نامەی  دیوە،  خۆی 
ئەرمەنەكان  ئاواش  راودەكرێن  ئاژەڵەكان  چۆن  (وەك 
بەرادەیەك  ئەرمەنەكان  سەربڕینی  دیمەنی  راودەكرێن، 
ئەم   ، دێتەلەرزین)  گیانی  بەبینینی  مرۆڤ  سامناكە 
گوشتارگەیەتا دوا ساتەكانی تەمەنی سوڵتان عەبدولحەمید 
بەردەوام بوو، لەكۆی گشتیدا نزیكەی 100 هەزار هاوالتی 

ئەرمەنی كوژران.
دوای ئەوەی لەرێگەی كۆدێتایەكی سپییەوە لەساڵی1908، 
خست،  لەسەڵتەنەت  سوڵتانی  تەرەقی  و  ئیتیحاد  حزبی 
یەكێك لەسەركردەكانی ئەم حزبە نوییە ناوی ئەنوەر بوو، 
ئەنوەر بەكردەوە كاری بۆ ئەوەكرد كەئەو كارە تەواو بكات 
كەسوڵتان بەعبدولحەمید پێی تەواو نەكرا بوو، راپۆرتەكانی 
ئەو سەردەمە ئەوە بەیاد ئەهێیننەوەكەئەنوەر لەچەندین 
بۆنەدا ئەوەی باسكردوە بەنیازە چارەسەرێكی بنەرەتی بۆ 

كێشەی ئەرمەنەكان بدۆزێتەوە.
لەسەردەمی ئەنوەردا دەوڵەتی عوسامنی بەكردوەكاری بۆ 
لەناوبردنی تێكرای ئەرمەنەكان كرد، شێوازی لەناوبردنەكان 
ئەرمەنەكانیان  نێرینەی  تێكرای  بوو،  بەجۆرێك 
پاشان  و  دەبەست  بەیەكیانەوە  بەگوریس  جیادەكردەوەو 
بەپێ بەرەو حەلەب بەرێیان دەكردن، لەرێگاشدا جەندرمە 

و  كوردەكان  هۆزە  لە  هەندێك  بەهاوكاری  توركەكان 
و  ئەدان  پەالماریان  حەمیدیەی  سوارەی  چەكدارەكانی 
بەرەو  ژنەكانیان  كاروانی  شێوە  بەهەمان  ئەبڕین،  سەریان 
حەلەب بەرێدەكران، كاروانی ژنەكان پاسەوانیان بۆ دا ئەنرا، 
بەئارەزووی  پاسەوانانە  ئەو  هەمان  چی؟  پاسەوانی  بەاڵم 
خۆیان دەستدرێژیان ئەكردەسەر ژنەكان و وەك میوە هەر 
خێڵەكوردەكان  چەكدارێكی  هەر  یان  تورك  سەربازێكی 
ژنێكی بەردەكەوت، لەم الیەنەوە راپۆرتێك لەباڵویزخانەی 
ئەمریكا  دەرەوەی  وەزارەتی  بۆ  لەقوستەنیتینە  ئەمریكاوە 
نێردراوە، ئەو راپۆرتە باس لەوەئەكات لەكاروانێكی 18 هەزار 
كەسی كە هەموویان ژن و منداڵ بوون، بەشێكیان لەگوندی 
خارپووت و بەشەكانی دیكەشیان لەناوچەكانی سیواسەوە 
هێرنابوون، بەرێكران بەرەو حەلەب، بەاڵم لەرێگا لەالیەن 
جەندرمە توركەكان و كوردەكانەوە پیاوەكانیان دەكوژران و 
كچە جوانەكانیان جودا دەكرانەوەو دەستدرێژییان ئەكرایە 
سەر، رۆژ بەرۆژ بەهۆی برسێتی و تینوێتییەوە لێیان دەمرد، 
كاتێك ئەم كاروانە گەیشتەحەلەب تەنها 150 كەسی رووت 

و برسی و ماندوویان مابوەیەوە.
ئەرمەنییەی  ملیۆن  دوو  ئەو  لەكۆی  شێوەیە  بەم 
سێ  نزیكەی  ئەژیان،  عوسامنیدا  دەوڵەتی  لەچوارچێوەی 
یەكیان لەناوبران ، بەشێکیان رایانكردە روسیا و ، بەشەكەی 

تریشیان بەشارەكانی توركیادا باڵوبوونەوە.
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دەوروبەری 800 ساڵ پ.ز.میخای پێغەبەر بەم جۆرە باس 
لە شوێنی دایك بوونی عیسای مەسیح دەكات.

[ بەاڵم تۆ بەیت لەحم شارێكی بچوكیت لەناوچەی یەهودیا 
ئیرسائیل،  هەمو  دادوەری  دەبێتە  دێت  یەكێك  تۆوە  لە 
باوباپیرامنانەوە  كاتی  لە  بوە،  دێرینەوە  لە  سەرەتاییەكەی 

بووە.] (میخا5"2 )
یەهودیا  لەحمی  لەبەیت  عیسا  بوونی  لەدایك  دوای 
هێرۆدسی  لەسەردەمی  پادشا.  هێرۆدسی  لەسەردەمی 

پادشای گەورە عیسای مەسیح لەدایك بوو. 
ڕۆمەكانەوە  لەالیەن  بوو،  ئادۆمی  ڕەگەز  بە  هێرۆدس 
فێڵبازی  و  ڕەقی  بەدڵ  فیلەستین.  لەسەر  پادشا  بە  كرابوو 
بكوژێت،  عیسا  بەمنداڵی  هەوڵیدا  دەركردبوو،  ناوبانگی 
ئەوانەی  لەحم،  بەیت  منداڵەكانی  هەموو  فەرمانیدا  بۆیە 

تەمەنیان لە دوو ساڵ كەمرتبێت بكوژرێن.
هاوكات هێرۆدسی پاشا هەستا بە كوشتنی هەمو مندااڵنی 

شاری بەیت لەحم و دەوروبەری.
(مەتتا2"16 ) بخوێنەرەوە.

تیادا  چاوەڕوانكراوی  مەسیحی  بچوكەی  شارە  ئەو  بەڵێ  
داود.  حەزرەتی  شارەكەی  بوو  لەحم  بەیت  بوو،  لەدایك 
یوسف سەر بە بنەماڵەو هۆزی داود بوو، یوسف و مریەمی 
بوو  جەلیل  ناوچەی  لە  كە  ناسیرەوە  لەشاری  دەزگیرانی 
ناسیرەو  نێوان  ماوەی  كە  ڕۆیشنت،  داود  شارەكەی  بەرەو 

بەیت لەحم 120 كم، ماوەی 3 ڕۆژ ڕۆیشنت بوو.
مریم  كاتێك  بوون،  لەحم  بەیت  لەشاری  مریم  و  یوسف 
وەختی منداڵ بوونی هات. لە لێدانی ئەم دەرگای ماڵ بۆ 
جێگەیەكی  میوانخانەكانیش  تەنانەت  ماڵ،  دەرگای  ئەو 

تیادا دەست نەدەكەوت لەبەر قەرەباڵغی.
بۆیە ناچاری چوونە تەوێلەیەك لەو ناوە. مریم لەناو ئەو 
تەوێلەكەدا  لەئاخوڕی  بوو،  نۆبەرەكەی  كوڕە  تەوێلەیەدا 

خەواندی و ناویان لێنا عیسا واتە (ڕزگاركەر).

ديدەىن عيسا 
لەاليەن كوردەوە

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوسينى: سريوان حەمە رەئووف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sirwan963@hotmail.com
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لەسەر  خوداوەند  ئەوەی  تاوەكو  ڕویدا  هەمووی  ئەمانە 
زمانی پێغەمبەر (ئەشعیا) ڕایگەیاند بێتەدی [ لەبەر ئەوەی 
كۆرپەیەك  بە  كچێك  دەداتێ ،  نیشانەت  خۆی  خوداوەند 
ناوی  كوڕەكەش  دەبێت،  كوڕێكی  و  دەبێت  پڕ  سكی 
دەنرێت عەمانۆئیل. واتە خودا لە گەڵامنە.] ئەشعیا7"14 . 
ئەو  بۆ  خوداوەندەوە  لەالیەن  فریشتەكە  بەدەركەوتنی 
نۆبە  بە  دەمانەوەو  لەدەشت  ناوچەیە  لەو  كە  شوانانەی 
ئێشكی مێگەلیان دەگرت، شكۆمەندی خودا درەوشایەوە لە 
دەوروپشتیان، لە پڕێكدا لەگەڵ فریشتەكە كۆمەڵێ  هێزی 
ئاسامنی دەركەوتن، ستایشی خودایان دەكرد و دەیان وت: 
[ شكۆمەندی بۆ خودا لەبەرزای، بۆ سەر زەویش ئلشتی، بۆ 

ئەوانەی جێی ڕەزامەندی ئەون.]
یەهودیا  لەحمی  لەبەیت  عیسا  بوونی  لەدایك  دوای 
لە  ئەستێرەناس  هەندێ   پادشا.  هێرۆدسی  لەسەردەمی 
ڕۆژهەاڵتەوە هاتنە قودس، پرسیان: [ پادشای لەدایك بووی 
جوولەكە لە كوێیە؟ ئێمە لە ڕۆژهەاڵتەوە ئەستێرەی ئەومان 

بینی، هاتووین كڕنوشی بۆ ببەین.] مەتتا2"1-2 .
ئەم  مێژووی  لە  باس  كورتەیەك  بۆ  بگەڕێینەوە  باپێكەوە 

ئەستێرە ناسانە لە ڕۆژهەاڵتدا.
ئایا ئەو ئەستێرەناسانە كێ  بوون و چۆن زانیوویانە ڕۆژێك 

دێت پادشای لەدایك بووی ڕاستەقینە لەدایك دەبێت.
بۆ  بگەڕێینەوە  زانی  پێویستم  بە  هۆیەش  ئەم  لەبەر  هەر 
حەزرەتی  پەڕتووكەش  ئەم  دانیال.  حەزرەتی  پەڕتووكی 
واتە  پ.ز.   530 سااڵكانی  لە  نوسیووێتیەوە  خۆی  دانیال 
بابل  بەسەرداگرتنی  دەست  دوای  كورت  بەماوەیەكی 
لە  فارسەوە  (كورشی)  الیەن  لە  بابل)  (ئیمپراتۆریەتی 

سااڵكانی 539 پ.ز.
ئەوە  دەتوانین   3 ئایەتی   5 بەشی  دانیال  لەپەڕتووكی 
(میدیایی)  بە  نارساو  پادشا  دارویش  كە  بخوێنینەوە، 
ئەستۆ  كەوتە  پادشایەتی  دەسەاڵتی  ساڵیدا   62 لەتەمەنی 
پادشایەكی  داریوس  (بابل).  ئیمپراتۆریەتی  بەسەر 
و  تێگەیشت  مرۆڤێكی  بە  بوو،  میدیایی  بەناوبانگی 
دارویس  میللەتەوە،  الیەن  لە  بوو  نارساو  خۆشەویست 
لە  و  تێگەیشت  ژیرو  كەسانی  بوو  ئەوە  خولیای  هەمیشە 
الیەنی  بە  نەئەدا  گرنگی  كۆبكاتەوە.  خۆی  دەوروبەری 

نەتەوەی.
هاوكات نزیكرتین ڕاوێژكاری داریوس كوڕە جولەكەیە بوو، 

كەناوی دانیال بوو.
و  ڕاست  وریاو  ژیرو  و  خواپەرست  كەسێكی  دانیال 
باوەڕپێكراو بوو. بێگومان دارویس هەندێك ڕاوێژكاریكەی 
لە دەوروبەری خۆی كۆكردبۆوە، بەاڵم ئەم كەسانە ڕۆحی 
خۆپەرستی و فێڵ و بەغیلی و حەسوودی و للوت بەرزیان 
خراپانەوە  كەسایتیە  ئەو  كاریگەری  ئەنجامی  لە  بوو.  تێدا 
كورتەی  لە  ئەدا.  دانیالیان  حەزرەتی  كوشتنی  هەوڵی 
باسەكەماندا چاڵیان بۆ حەزرەتی دانیال هەڵكەندو، لەسەر 
بڕیاری فەرمان دەركردنی دارویس سزای حەزرەتی دانیال 

درا بە خستنە ژورەوەی بۆ ناو النەی شێری برسی.
داریوس  دڵی  خواستی  دەركردنە  فەرمان  ئەم  لەڕاستیدا 
لە  بێت  پاشگەز  نەیدەتوانی  بوو  یاسایەك  بەاڵم  نەبوو، 

ئەنجام نەدانی.
خودای ڕاست و دروست و بە بەزەیی ئەو شەوە فریشتەی 
خۆی ناردو دەمی شێری برسی داخست، كەبەهیچ شێوەیەك 
نەیانتوای ئازار بە دانیال بگەیەنن، چونكە دانیال مرۆڤێكی 
بێ  تاوان بوو لەو تاوانەی خرابووە پاڵی. ئەو شەوە پادشا 

دارویس بەبێ  خواردن و خەو مایەوە.
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بە  هەستاو  داریوس  بەرەبەیان  ڕۆژی  دەركەوتنی  لەگەڵ 
خێرایی چووە سەر النەكە، كاتێك نزیك بووەوە لەالنەكە و 

هاواری كردو و بە دەنگێكی نااڵندنەوە وتی" 
[ دانیال، ئەی خزمەتكاری خودای زیندوو، ئەو خودایەت، 
كە بە بەردەوامەمی خزمەتت دەكرد، توانیوویەتی لە مردن 

ڕزگارت كات (لەدەم شێری برسی).] دانیال 6"19-22 
كاریگەری  بوو  خودا  سوڕهێنەرەی  سەر  كارە  ئەم  هەر 
خۆی لەسەر ژیانی دارویس كرد بۆ باوەڕ هێنان بە خودای 
دانیال. دوای باوەڕهێنان دارویس ئەم بەیانامەو فەرمانەی 

باڵوكردەوە:
بۆ  كەسێك،  هەموو  بۆ  نووسی  ئەمەی  دارویس  پادشای 

هەموو نەتەوەكان، بۆ هەموو زمانەكانی ناو واڵتەكە: 
[ من ئەم فەرمانە دەردەكەم بۆ هەموو بەشێك لەبەشەكانی 
خودای  لە  بگرن  ڕێز  و  ترس  خەڵكی  پێویستە  مەملوكەتم 
خودایەكی  هەروەها  زیندووەو  خودایەكی  چونكە  دانیال. 
لەناو  هەرگیز  مەملوكەتەكەی  تاهەتایییە،  خۆڕاگری  بە 
ناچێت، دەسەاڵتەكەشی هەرگیز كۆتایی نایەت. خودایەكی 

ڕزگاركەرەو هەروەها ڕزگاریش دەبەخشێت، نیشانەو كاری 
دەدات.  پیشان  زەویش  سەر  و  ئاسامن  لە  سەرسوڕهێنەر 
دانیال 6"-25 شێرەكان.]  توانای  لە  ڕزگاركرد  دانیالی  خودا 
بەباوەڕهێنانی  هەر  دەڵێت،  پێامن  مێژووش  بێگومان   .28
دارویس بەخودای دانیال، كە دەسەاڵتی پاشایەتی دارویس 

لە زۆربەی ناوچەكانی ئەمڕۆی كوردستان بوو.
كە  هەاڵدەگرێت،  پەنایە  و  پێچ  بێ   ڕاستیە  ئەو  ئەمەش 
زۆربەی خەڵكی كوردستان باوەڕیان بە خودای دانیال هێنا، 

واتە باوەڕیان هێنا بە (كتێبی پیرۆز).
دوای باوەڕهێنانی دارویس، حەزرەتی دانیالی هەڵبژارد وەك 
مەملوكەتەكەی.  زاناكانی  ژیرو  پیاوە  مامۆستای  و  سەرۆك 
ئەم پیاوە ژیرانەش پێیان دەوترا"magi " ، واتە ئەستێرەناس. 
(تەورات)،  لەسەرەتای  واتا  پیرۆزەوە  كتێبی  لەسەرەتای 
یەكەم پەڕتووكی تەورات بە پەڕتووكی (پەیدابوون) دەست 
هاتنی  لە  پێشبینی  مەسیح  عیسای  هاتنی  تاكو  پێدەكات، 

دەكرێت لەسەر زاری پێغەمبەرەكانەوە.
جۆرە  بەم  پێغەمبەر،  ئەشعیای  پ.ز  ساڵ   700 دەوربەری 
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باس لە هاتنی عیسای مەسیح دەكات: 
كە  دەدرێ ،  پێ   كوڕێكامن  دەبێ ،  منداڵێكامن  ئێمە   ]
دەسەاڵتی لەسەر ئەستۆ دەبێ  و پێی دەگوترێ : [ ڕاوێژكاری 
ئاشتی،  میری  تاهەتایی،  باوكی  گەورە،  خودای  مەزن، 
نایە...]  كۆتایی  ئەو،  ئاشتی  و  دەسەاڵت  پەرەسەندنی 

ئەشعیا 9"6-7.
ڕاگەیاندنی  لە  بووە  بەردەوام  دانیال  حەزرەتی  بێگومان 
پێشبینی لە بارەی هاتنی عیسای مەسیحی ڕزگاركەر. یەكێك 
لەو پێشبینیانەی لە پەڕتووكی دانیالدا هاتووە، دانیال9"-24 

26 بخوێنەرەوە. 
برامان قەشە (john Macarthur)، بۆمان ڕوون دەكاتەوە 
و دەڵێت" ئەوانە هەموویان هەفتەكان بوون لەسااڵكاندا، 
لە كاتێكدا هەفتەكان، هەموویان بە شێوەی جیاواز پێناسە 

كراون.
بۆتەوە  درێژ  كاتەكە  ماوەی  بخوێنەرەوە.  (دانیال10"2-3) 
فەرمانی  دەركردنی  لەكاتی  فارسەكان  ئیمپراتۆریەتی  لە 
كردنەوەی  دروست  بۆ  (ئەرتحششتا)،  فارس  پادشای 
ساڵەكانی  لە  نحمیا  نێرنراو  لەالیەن  ئۆرشەلیم  دیوارەكانی 

445پ.ز. 
دوو  ئەم  گشتییە  دیمەنە  ئەم  بخوێنەرەوە.  (نحمیا2"1-8. 

خاڵەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت:
7-1 هەفتە یان 49 ساڵ" دەشێت كۆتایی كاركردنی نحمیا 
دیوارەكانی"  و  شەقام  دورستكردنەوەی"  لە  بووبێت 
ئۆرشەلیم. هەروەها كۆتایی خزمەتەكەی نێرنراو( مەالكی ) 

بوو بێت، واتە كۆتایی بەشی كۆنی كتێبی پیرۆز.
ساڵ   483 كۆی  واتە  زیاتر،  ساڵی   434 یان  هەفتە   62  2-
بۆ یەكەم دەركەوتنی مەسیح بوو. ئەم پێشبینیە هاتە دی 

بەسەركەوتنەوە لە 9 نیسان، واتە 30 د.ز. 
ئەوەی  مەسیح  كەی  نەیزانیوە  دانیال  حەزرەتی  لەڕاستیدا 
زانایانی  ژیرو  پیاوانی  بەدڵنیاییەوە  بەاڵم  دێت.  پیرۆزكراوە 
لە  تایبەت  نیشانەی  دەركەوتنی  لە  كردۆتەوە  ئاگادار 
دەبێت.  لەدایك  چاوەڕوانكراو  مەسیحی  كاتێك  ئاسامندا، 
نیشان  ڕێگاكە  كە  مەزنە،  ئەستێرەیەكی  نیشانەیەش  ئەو 
ئەستێرەیەش  ئەو  بوو.  لەدایك  مەسیحی  الی  بۆ  دەدات 
ژمارەكان،  پەڕتووكی  لە  كراوە  پێشبینی  ساڵێك  سەد  چەند 

چوارەم پەڕتووكی تەورات. (ژمارەكان17:24 بخوێنەرەوە.
پادشا  و  دانیال  حەزرەتی  تێپەڕبوونی  بەسەر  ساڵ   600
داریوس، هەرچۆنێك بووبێت پیاوانی ژیرو ئەستێرەناس لە 
كوردستاندا مابوونەوە و پێشبینیەكانی حەزرەتی دانیالیان 
لەیاد نەچوو بوو، بێگومان باوباپیرامنان چاوەڕێی ئەو ڕۆژە 
بەڵنیاییەوە  ببینن.  بوو  لەدایك  مەسیحی  ئەستێرەی  بوون 
لە  باوباپیرامنان  واتە  دانا  ژیرو  پیاوانی  كە  هات  ڕۆژە  ئەو 
و  بینی  بوویان  لەدایك  مەسیحی  ئەستێرەی  ڕۆژهەاڵتەوە 
دایك  لە  پادشای  ئەوەی  بۆ  بیرناو  ئەستێرەی  دوای  كەوتنە 
چوونە  و  مەبەست  شوێنی  گەیشتنە  كاتێك  ببینن.  بوو 
كڕنوشیان  و  دانەوین  بینی،  دایكیان  منداڵەكەو  ژورەوە، 
موڕیان  بخوردو  زێڕو  كردەوەو  گەنجینەكانیان  و  برد  بۆ 

پێشكەش كرد.
(مەتتا2"12-1 ) بخوێنەرەوە.

كورد)  باوباپیرامنان (میللەتی  پێش  لەمەو  ساڵ  هەزار  دوو 
(خودا  واتە  كرد  عەمانوێل  بوونی  دایك  لە  بەشداریان 
و  دانەوین  بینی  مەسیحیان  عیسای  كاتێك   ، گەڵامنە)  لە 

كڕنوشیان بۆ بردو، گەنجینەكانیان پێشكەش كرد.
خوشك و برایانی خۆشەویستم هیوادارم من و تۆش، وەك 
باوباپیرامنان ئەم جەژنە. واتە یادكردنەوەی دوو هەزار ساڵ 
بەسەر تێپەڕ بوونی جەژنی لەدایك بوونی مەسیح بكەین. 
بەستایش كردن و دڵی خۆمانی پێشكەش بكەین. بێگومان 
ئەوەیە  خواستێكی  هەمو  سەردانتەو  چاوەڕێی  ئەمڕۆ 

بتناسێت و بیناسیت..
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بێ  هیوایی لەگەڵ هیوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سابیری سەندیكا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
saberamerica@gmail.com

خوێنەرانی بەڕیز..
نوێ ی  سیتمی  هیوا:  لەگەڵ  هیوایی  بێ   ووشەیەبكەم:  دوو  ئاماژەبۆئەم  ئارەزوودەكەم 
عەولەمەو (جیهانگیری) دیارە جیهانیش وەكو گوندێكی بچكووكی لێهاتووە. لەگەڵ ئەم هەموو 
دەبینەوە؟  بووندا  هێوا  لەبێ   ژیان  كۆمەڵ  تاكەكانی  لەبەرچی  و  بۆچی  ئایا  پێشكەوتنەدا, 

بەواتایەكی تر هیوا شتێك نیە بەخواستەكان, تەكنۆلوجیا..
هەتاوەكو بەجیهانگیری لەژیاندا پڕبكرێتەوە. بیگومان دوو هەزار ساڵ لەمەوپێش ئەم پرسیارە 
جیگەی باس بوو لەناو قوتابیەكانی عیسای مەسیح !! عیسای مەسیح لەخاچ دراو مردو خرایە 
پێ ی  نێرراوان,  ناوەڕاستی  هاتە  مەسیح  عیسای  ڕۆژەی  ئەو  تاوەكو  بەاڵم...!  بەاڵم...  گۆڕ!  ناو 
ووتن! (ساڵوتان ڵی بێت) ئەوەبۆچی واسەرتان لێ شێواوە؟ بۆچی بیری وادی بەدڵتان؟ ئاوها 
زیندوو  سێهەم  لەڕۆژی  دوایی  مبرێ و  بكێشێ و  ئازار  مەسیح  عیسای  بوو  پێویست  نوورساوە, 
بێتەوە!! (لۆقا 24 - 36 - 46 )بەڵی زیندووبێتەوە! چونكە ئەو زیندوو بوو نەوەیە بوو هیوایەكی 
سەر لەنوێ  لەناو قوتابیەكاندا دروست كرد, هیوایەك كەهەرگێز بێ  هیوا نەبن بۆ ژیان و ژیانی 
هەتا هەتایی. هیوایەك كە ناخۆشی و چەوسانەوەو داگیركردن و كوشنت.. ناتوانی خۆی لەبەر 
دەمدا ڕاگرێ . بۆیە منیش بەباشی دەزانم تاكی كورد, پێویستە كەسێتیە الوازەكەی لەناسینی 
مەسیحدا بەهێز بكات, خوشك و برا پیرۆزەكان: یادی جەژنی لەدایك بوونی عیسای مەسیح 
لەخاچدان و هەستانەوەی عیسای مەسیحتان پیرۆزبێت. بەهیوای ئەوەی كەساڵی نوێ , ساڵی 

گەیشنت بەئاواتە دێرینەكانیان بین و ساڵی ئارامی و ئاشتی و بووژاندنەوەبێ ..
هیوادارم مبتوانیبی بەم هەنگاوەگرنگ و پێویستە هەڵستابم . بەهیوای ئەوەی سودمەندبێت..
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عیسای مه سیح له  ئینجیلی پیرۆز دا  ده فه رمووێ: (ئاشتیتان 
به و  به اڵم  ده ده مێ،  خۆمتان  ئاشتی  ده هێڵم  به جێ  بۆ 
شێوه یه  نا كه  جیهان ده تانداتێ). ڕه نگه  به ر له وه ی هه وڵی 
لێكدانه وه ی چه مكی ئاشتی بده ین وا پێویست بكات بزانین 

پێناسه ی ئاشتی چیه !  هه ندێك ده ڵێن: ئاشتی واته  
پێیان  دیكه   هه ندێكی  شه ڕوشۆڕ.  بێ  ئارامی  دۆخێكی 
ڕه تكردنه وه ی  بنه مای  په یڕه وكردنی  له   بریتیه   ئاشتی  وایه  
ئاژاوه . ئه مه  جگه  له وه ی كه  سیاسه ت و ئاین و كۆمه ڵگه  و 
بۆ  هه یه   خۆیان  تایبه تی  دیدگه ی  جیاوازه كانیش  كه لتووره  
ئه م چه مكه و به  گوێره ی ویست یاخود فه لسه فه ی كۆمه ڵگا 

پێناسه  و شیته ڵكاری بۆ ده كه ن.
به   نه   و  كۆمه ڵگا  گوێره ی  به   نه   پیرۆز  ئینجیلی  به اڵم 
گوێره ی ویستی مرۆڤیش باس له  ئاشتی ناكات و هه ڵبه ته  
ڕه تی  ده كات  بۆ  بانگه شه ی  مرۆڤایه تی  كه   ئاشتیه ش  ئه و 
ده كاته وه  و ئاشتیه كی دیكه  ئه وه ی كه  دووره  له  تێڕوانین و 

هزری ئێمه ی مرۆڤی سنووردار- ده خاته  به رده م، واته  ئه و 
سه رچاوه   خوداوه   له   و  ئاسامنیه   شت  یه كه م  كه   ئاشتیه ی 
ده گرێ، ئاشتیه ك كه  به  هه موو مانایه ك ڕه تكردنه وه ی شه ڕ 
له  ناو  ڕیشه ی  و  ڕه گ  كه   ئاشتیه ك  ئاژاوه یه ،  و  ئاشوب  و 
قوواڵیی ناخی مرۆڤدا داده كوتێ و وای لێده كات ببێت به  
كوتله یه ك له  ئاشتی و ئاشتیساز بێت. مه سیح ده فه رمووێ: 
(به اڵم به و شێوه یه  نا كه  جیهان ده تانداتێ)، بۆچی؟ ئاشتی 
ئه م  وه اڵمی  مبانه وێ  ئه گه ر  تێدایه ؟  نه نگیه كی  چ  جیهان 
پرسیاره  وه ربگرین، وا چاكه  سه یری ئه و ئاشتیه  بكه ین كه  
ئاشتیه ی  ئه و  هه یه ،  بوونی  و  باوه   كۆمه ڵگاكه ماندا  له ناو 

الی ئێمه  مانان بوونی هه یه  شتێكی 
كاتێ  به اڵم  ئاشتی،  ده ووترێ  پێی  ڕاده یه ك  تا  سنوورداره و 

بارودۆخێكی وا دێته  كایه وه  هه ڵوێستێكی جیا له  
ئه مه ش  ده به ین،  شه ڕ  بۆ  په نا  وه رگرین،  ئاشتیخوازانه  
خۆكرده ییه   ئاشتیه كی  ئاشتیه كه مان  كه   ئه وه یه   نیشانه ی 

لێكدانه وه ی چه مكی ئاشتی 
له ئینجیلی پیرۆزدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجيد رشيد
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و  ئاشتیه   ئاشتیامن  خۆمان  كوردیه كه ی  به   خودایی،  نه ك 
حه ز  هه میشه   مرۆڤ  ئێمه ی  چونكه   شه ڕ،  شه ڕیشامن 
ئێمه ش  بێت  ئاشتیخواز  به رامبه ر  الیه نی  ئه گه ر  ده كه ین 
هه روه ها، به اڵم ئه گه ر شه ڕخواز بێت ئه وا ئێمه ش ده ست 
به سرتاو نین و ئه گه ر شه ڕه كه  به  قه پۆز شكانیشامن ته واو 
بێت هه ر ده یكه ین. ئاشتی له  مه سیح دا ئه وه یه  تۆ وه ك 
مرۆڤێكی كارده ستی كارخانه ی خودا یه كه مجار دڵ و هزر 
و ده روونت به  ئاشتیه وه  به ند و گۆش بكه یت و ته نانه ت 
جوامێرانه ی  هه ڵوێستی  له   كرا  به رامبه ر  خراپه شت  ئه گه ر 
به سه ر  و  بگریت  به خۆتدا  دان  و  نه بیته وه   پاشگه ز  خۆت 
و  غیره ت  جیهاندا  له   چونكه   بیت،  زاڵ  تووڕه ییه كه تدا 
پیاوه تی وشان شه وكه ت و هێزداری ئه ویه  ئه وه ی كێشای 
ئینجیل  به اڵم  چاوی،  به ناو  بكێشی  تۆش  ده مت  ناو  به  
دیكه شی  ئه وه ی  ڕاستت  به الی  كێشای  ئه وی  ده فه رمووێ 
تۆڵه سێن  ئه وه ی  جیاتی  له   تۆ  بۆئه وه ی  بۆچی؟  ڕاگره ،  بۆ 
بیت و شه ڕ بكه یت ئاشتیخواز بیت و هه وڵی ئاشتبوونه وه  
ببیته   نه ك  ڕاگری  شه ڕ  بێت  ئه وه   مه به ستت  بده یت، 
هێزداری  و  غیره ت  بوونی،  به رپا  له الیه نه كانی  الیه نێك 
له وه دایه ، جا گه ر تۆ وات كرد ئه وا مانای وایه  ئاگرێكی زۆر 

مه ترسیدار هه ڵگیرساوه  و پێویستی به  لیرتێك به نزین هه یه  
كاره ساتباری  سووتانێكی  و  بگرێت  گڕ  به تین  ئه وه ی  بۆ 
لێبكه وێته وه ، به اڵم تۆ له  جیاتی ئه وه ی ببیته  به نزین،بیری 
ئاو  له   لیرتێك  ببیته   لێده كات  وات  مه سیح  ئاشتیخوازانه ی 
و ئاگره كه  بكوژێنیته وه . بڕیاری شه ڕكردن و تۆڵه سه ندنه وه  
قوربانیه كی  كارێكه   ئاشتی  سازدانی  وه لێ  ئاسانه ،  زۆر 
یه كجار زۆری ده وێ. زه مینه یه كی تا بڵێی تۆكمه  و پته وی 
ده یه وێ  مه سیحدا  له   خودا  كه   ئاشتیه ش  ئه و  گه ره كه . 
فێرمانی بكات ئه وه یه  تا مردن ئاشتیخواز به  و بیر له  شه ڕ 
دوای  به   تۆ  بكرێ  ده رهه ق  خراپه شت  ئه گه ر  مه كه وه ، 
چاكه دا بگه ڕێ و هه وڵی ئاشتی بده . مه سیح ده فه رمووێ:( 
خۆزگه  ده خوازرێ به  ئاشتیسازان، چونكه  به  ڕۆڵه ی خودا 
ئه و  زه مینه ی  كه   نه چێ  بیر  له   ئه وه شامن  ده برێن).  ناو 
به رهه می  هزریشامن  و  بیر  هزرمانه   و  بیر  له ناو  ئاشتیه  
ئه و فه لسه فه  و بیر و باوه ڕه یه  كه  پێی گۆشكراوین، كه واته  
و  بیر  ئه و  گه ر  بكه ینه وه   بیر  ئاشتیانه   به   ناتوانین  لێره دا 
باوه ڕه ی كه  هه ڵامنگرتووه  هه ڵێنجراوی بیری ئاشتی نه بێ. 
بۆیه  من وای به چاك ده بینم گه ر به ڕاستی ڕووه و ئاشتی و 

ئاشته وایی بین.
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کاتێ مەسیحی پیرۆز دەگەرا لە ناو خەلک و کاری چاکەى 
دەکرد . فەریسیەکان هاىن خەلکیان دا بەرد باراىن بکەن و 
رسواى بکەن .لە کاتێکا مەسیح هیچ خراپەیەکى نەبوو جگە 
دەکەن)  لێ  وام  چاکە  کام  لەسەر  .فەرموى (ئایە  چاکە  لە 
لێرەدا منیش پرسیار لە حکوموىت هەرێم دەکەم لەسەر کام 
چاکە گەل گولەباران دەکەى لێرەدا دەمەوێ باسی خراپەکاىن 
ئەو سەرکردانەتان بۆ بکەم کە بەسەر گەلیان هێناوە .باسی 
کۆن ناکەم لە سالی ٩١وە دەست پێ دەکەم . دواى راپەرین 
..دوژمنایەتیتان خستە ناو گەل بە هۆی حزبایەتیەوە . شەڕی 
براکوژیتان دروست کرد بەهەزاران رۆلەى ئەو گەلەتان بە 
کوشت دا ئەمە جگە لە زیانە مادیەکاىن گەل .هەرێمێکتان 
شوان  بوو.  سەرگەردان  کەس  چەندین  بەش  دوو  بە  کرد 
دەکات  رووت  رەش  خەلکى  باراىن  تۆپ  ئێران  كریمرۆژانە 

و زیاىن گیاىن و مادى بەردەکەوێ .رۆژانە تورکیا بە فرۆکە 
بۆردماىن ناوچەکاىن باشوردەکات رۆژانە خەلکى بێ مال و 
.ئێوەش  بیخوات  نیە  ناىن  .خەلک  دەکوژرێ  و  دەبێ  حال 
هەر رۆژەو لە والتێک بۆ کەیف و سەفا دەرۆن . موچەى 
زۆر خەلکتان بڕی . موچەتان کردە نیو . دوایی کردتان بە 
چارەکە موچە . لە کوتایدا دەتانەوێ هەر موچە نەدەن . 
هەموو  ئەو  میلەت  خراپانە  هەموو  ئەو  سەرەرای  ..بەلێ 
چاکانەى لەگەل کردوون کە دەنگی نەکردووە . ئێستاش کە 
میلەت ژیانی نەما تەنها ووىت بۆ وامان لێ دەکەن . ئێوەش 
زەحمەت  ئادەى   . دەکەن  بارانیان  گولە  پاداشت  جیاىت  لە 
نەبێ دەتوانن پێم بلێن لەسەر کام چاکە میلەت گولە باران 
رۆحی  هەلگری  باشور  کوردی  سەراىن  دەکەن؟؟؟بەراستى 

شەیتانن. چونکە تەنها شەیتان بەکاری چاکە دل گرانە...

کێ هەڵگری رۆحی شەیتانە
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوان كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نیانییه .  خۆشه ویستی  پشوودرێژییه ،  [خۆشه ویستی 
نییه .  لووتبه رزی  نییه ،  شانازی  نییه ،  ئیره یی  خۆشه ویستی 
نابێت  تووڕه   زوو  ناكات،  داوا  خۆی  بۆ  نییه ،  به دڕه وشتی 
و خراپه كان تۆمار ناكات. به  خراپه  دڵخۆش نابێت، به ڵكو 
ده گرێت،  شتێك  هه موو  به رگه ی  دڵشادده بێت.  ڕاستی  به  
شتێك  هه موو  به   هیوا  ده كات،  شتێك  هه موو  به   باوه ڕ 
ده خوازێت، بۆ هه موو شتێك ئارام ده گرێت.  خۆشه ویستی 
خودا  په یامی  ڕاگه یاندنی  به اڵم  هه رگیزنافه وتێت، 
كۆتایی  ڕۆحییه كانیش  زمانه   به   قسه كردن  ده وه ستێت، 

پێدێت، زانیاریش نامێنێت، ]
( یه كه م كۆرنسۆس ۱۳ : ٤ - ۸ )

 ، خۆشەویستییە  مەسیحیەت  بەهێزەکانی  پایە  لە  یەکێک 
کتێبی پیرۆز لێوان لێوە لەخۆشەویستی ، خوداوەند ڕێنمونی 

ئێمەلێرەیا   ، خۆشەویستی  بۆ  ئەکات  مرۆڤایەتی  تەواومی 
سێ چەمکی خۆشەویستی ئەخەینە  ژێر پرسیارەوە تابزانین 
کتێبیپیرۆز چۆن باس لە چەمکەکانی خۆشەویستی ئەکات .
؟  ئەوێت  خۆش  ئێمەی  خوداوەند  بزانینین  چۆن  ٭ 

خوداوەند چی کردووە لە پێناوئێمەی مرۆڤ ؟
٭ چۆن ئێمە خوداوەندمان خۆش بوێت ؟

٭ چۆن یەکرتیامن خۆشبوێت ؟ 
هەریەکە لەمانە بنەمای تایبەتی خۆی پێبەخرشاوە لەالیەن 
سەر  بخەینە  ڕوناکیەک  لێرەیائەمانەوێت   ، خوداوەندەوە 
خوداوەندببینین  خۆشەویستی  ئەوەی  بۆ  پیرۆز  کتێبی 
لە  بچەسپیێنین  پتەو  باوەڕێکی  بتوانین  وە   ، ببیستین  و 

ناخامندا کەدوربێت لە ڕقو قینە .

مه سیح 
لێوان لێو لە خۆشەویستی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هەردی سەردار
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 ش"اری ه"هڵ"مهت ق"ورب"ان"ی ئ"هون"اوه ی"ه ك"ه ش"اری  س"ڵێمان"ی پ"ێ
 ئهناسرێتهوه                                     سابیری سهندیكا

 چ"""""ون"""""كه ه"""""هم"""""یشه س"""""لێمان ب"""""هرخ"""""ودان وڕوب"""""هڕو ب"""""وون"""""هوهی
 ك""""""""""""""ردۆت""""""""""""""ه درش""""""""""""""می خ""""""""""""""ۆی، ل""""""""""""""هپ""""""""""""""ێناو س""""""""""""""هر ف""""""""""""""رازی و
 دهس""""تهب""""هرك""""ردن""""ی ئ""""ازادی""""دا ئ""""هم""""ه ئ""""هو خ""""هس""""لهت""""هی""""ه ك""""هه""""یچ
 ی""""هك""""ێك و دهس""""تهاڵت""""ه ی""""هك ل""""هدوای ی""""هك""""ان""""ی ع""""یراق، ن""""هی""""ان
 ت"""""""""""""""""وان"""""""""""""""""یووه س"""""""""""""""""هری پ"""""""""""""""""ێدان"""""""""""""""""هوێ"""""""""""""""""نن. س"""""""""""""""""یاس"""""""""""""""""هت"""""""""""""""""ی
 [ت""هب""عیس،ت""هع""ری""ب،ت""هح""یل] ئ""هو دووش""مهی ت""ڕس""ناك""ه ب""وو،ك""ه
 ڕژێ"""""می ڕوخ"""""اوی ب"""""هع"""""س،ه"""""هوڵ"""""ی س"""""ڕی"""""نهوهی ن"""""اس"""""نام"""""هی
 ك"وردی پ"ێنهدا ل"ه ك"وردس"تان و س"لێمان"ی ب"هت"ای"بهت"ی،ه"هرب"ۆی"ه
 دهی"""ان ن"""اوهن"""دی س"""هرك"""وت"""كاری"""ی ل"""هم ش"""ارهدا دام"""هزران"""د  ب"""ۆ
 چ"""او ت"""رس"""ان"""دن و ت"""ۆق"""ان"""دان"""ی خ"""هڵ"""كی ش"""ار ب"""هاڵم ن"""هی"""توان"""ی
 م"""""هرام"""""هك"""""ان"""""یان ج"""""ێبهج"""""ێ ب"""""كهن و ب"""""هم ه"""""هن"""""گاوه چ"""""هپ"""""هڵ و
 ش"""وڤ"""ێنیان"""هی"""ان ورهی خ"""هڵ"""كی ش"""ار ب"""هرزت"""ر ئ"""هب"""ۆوهو زی"""ات"""ر
 ب"""""""هگ"""""""ژ  ئ"""""""هو دهس"""""""تهاڵت"""""""ه  دی"""""""كتات"""""""ۆری  ڕژێ"""""""می ب"""""""هعس"""""""دا
 ئ"""""""هچ"""""""وون"""""""هوه. ئ"""""""هم"""""""نه س"""""""ورهك"""""""ه ی س"""""""لێمان"""""""ی،دوا ه"""""""هڵ"""""""ی
 ب""""هع""""سیهك""""ان ب""""وو، ب""""ۆ ك""""پ ك""""ردن""""ی دهن""""گی ئ""""ازادی خ""""وازان
 ل"هس"لێمان"ی، ب"هاڵم ئ"هم ت"هق"هالی"هش"یان س"هری ن"هگ"رت و دهن"گه
                    ئازدهكان زاڵ بوون بهسهر چهوسانهوهو قهتڵ وعامدا       .

Lorum Ipsum Dolor �1

چ"ی ب"ۆ ش"هوی ی"هڵ"دا ب"ڵێم

ئ""""""""""""""""""ی""ب""راه""""""""""""""""""ی""م ع""""""""""""""""""هب""""""""""""""""""داهلل      
ب"اس"ی ل"ه ن"اڵ"هی ع"یشق ب"كهم 
ی""""ان خ""""وێ""""ن ڕش""""نت ب""""اس ل""""ه 
درێ""ژت""ری""ن  ش""هو ب""كهم  ی""ان 
ی""""""اری ب""""""هچ""""""ارهن""""""وس ك""""""ردن 
ب"""اس ل"""ه ش"""هوی ی"""هڵ"""دا ب"""كهم 
ی"""ان ت"""رس و ڕاون"""ان و گ"""رت"""ن 
دهپ"""ێم ب"""ڵێن ئ"""یره ك"""وێ"""یه م"""ن 
ه"""""""""""""هرێ"""""""""""""مێك پ"""""""""""""ێ  دهزان"""""""""""""م 
س""هران""ی زهرووی خ""وێ""نمژن  
م""اف""ی پ""اراس""تنی م""یللهت ل""ه 
ئ""هس""تۆی م""اف""یاو پ""یاو ك""وژن 
ن"ه ب"ه وش"ه و ن"ه ب"هه"اوار و ن"ه 
ب"""""ه ق"""""یژه ك"""""هس گ"""""وێبیس"""""تی 
دهن"گمان ن"اب"ێت ل"هم  زی"ندان"ه 
گ"""هورهی"""هدا م"""اف ت"""اس"""اوه ل"""ه 
گ""""هرووی  ن""""هه""""هن""""گ خ""""نكاوه  
ڕووی ئاوێنهیهكی شكاوه…
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