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  زیز  مید عه حه. م!. .. دیموکراتی باشوورقیب و سیستمی  ی ڕه ی سروودی ئهالبردن
  . !.. وێ ی ده یه وه ته و نه ک ڕای ئه یه وه ته  و البردنی سومبولی نه کردنسکاری ده

  یها نیکارکی سانت خۆی  سه زووی ده ئاره بهنیشتمانک و  وه ته نهسومبولی ری کردن و البردنی ستکا ده
  ش زوه و ئاره ئه. کانی پیرۆزی یهو  ته و میلله ئهر مژووی  رامبه به    و ترسناکه وره  گهکی لپرسراوتی یه

  هۆی بته دهو  ی که ته  میللهتی یهشارستانی مژوو ر رامبه تک به سه ن ده الیه  له ست درژی یه ده
 ته و میلله ئهباتی  مژوو خه و ت یهستانیژیان و ماندوبوون و شار) ک و خۆی وه (ی تکشکانی ئاونه

موو   هۆی کوشتنی هه بته ئه زیاترت بت  سه ویستی ده  به بردنهو ال  یان ئه ستکاری یه و ده ر ئه گه ئه
ت و هۆزو  ر میلله  هه  چونکهمۆی یشتنی ئه کردنی تگهتاڵ  تاڵ و حه کانی دون و به ری یه وه یاده

ری  ی پ هونه کتبخانهبات و تکۆشان و  خهبووی  ر مای هه سه مۆی له ی ئهنیشتمان و گروپک کار
ن  الیه لهکانی کرا  پیرۆزی یهستکاری   ده تک ر میلله  ههڕایوب پرسو ر به گه ئه. ڕژێ دونی داده

هیچ   ته و میلله ت ئه و ئاقیبه  کراوهنووسیشی  چارهوشارستانی رو  هونهسکاری مژوو  وا ده ئه  وه ته سه ده
خۆی   به قه و هه تک ئه سه ر ده هه.  ته سه و ده  له وه دوورته ردانی ئه رگه سهچن و  ترسنۆکی ئههیچ  به

و   ئه وه ییهدنیا  وا به ی بکات ئه که ته وونی میللهرو ماندوب ستکاری هونه زووی خۆی ده ئاره   به بدات که
ریکن بۆ البردنی  خه باشووری کوردستان  له ی ئستاش که مه ئه.  ۆرهوی و دیکتات  تاک ڕه ته سه ده

ویش  ئه ی کورد ددار که وره ری گه هۆنهی  تی کورد هۆنراوه و پیرۆزی میلله وره  گه ره ههسروودی نیشتمانی 
  وه تهتک بسدر میلله موکی  و جۆره به   کارکی نایاسایی و نادیموکراتی یه ه) قیب ی ڕه ئه (سروودی
ی دزراب ئام دیوو ئاو دیو کانی نه و پیت و ووشه وه تی کوردان مابته روه ماڵ و سه له ی که وه  ئه چونکه

ی  وره  سوومبولی گه ی که وه  له بجگه) قیب ی ڕه ئه (سروودی نیشتمانی.  یه م سرووده کراب ئه نهفرۆشتن 
ک   وه وه موو چاومان کردۆته هه  کهرگری  نگ و به ب و جه ده  ئه له    پتره ده ی کورده مژووی نیو سه وه ته نه

 کردنی  نه شه بۆ ته   وه  سنگمانه ته خستوومانهو  رمان کردووه به له  وه مندای یه تکی پیرۆز له و ئایه
 و و دی نیشتمانیان داگیرکردووین سته  جه  مژه له که،  وساوه ست و چه ی ژرده گیانی ئمه تی له کوردایه

یی  وه ته نه  م هۆنراوه هۆی ئه) عاتوفا* (کانی ته سه دهن  الیه لهردووین ستییان ب ربه کانی سه تابلۆ جوانه
م  ر ئه هه و  تی کوردی جوندووه ری میلله روه ستی نیشتمان په  خون و هه  که  بووه گوڕوتینه و دنیای 
تی کورد  ی ژیانی ڕامیاری میلله  پله  به نجی و پله  و گهری مندای وه یاده شک له  بههۆی  بۆته  یه هۆنراوه
ری  وه ئیتر چۆن یاده  وه نجا نه  په تی بوون زیاتر له  کوردایه  کردنی به رده روه ڕێ کردن و په و به
  خۆیدا الی ئمه قیب خۆی له ی ڕه سروودی ئه، بیرکات توان نیشتمان له  چۆن مرۆڤ ئه وه سدرته ئه

ڕاستیدا  له. ؟. ب چی بت  ده م سرووده  گۆڕینی ئهنھنی. هتد.. تی و رگری و کوردایه  پ به نیشتمانکه
،  یه تی کورد هه ڕاو بۆچوونی میلله  بگۆڕێ پویستی به م سرووده وێ ئه یه ده ی که ته سه و ده ئه
کرێ  و ده یه باشووردا هه  له ی که وه  ئه  چونکه کراوی کوردستانه شی ڕزگار نه ر چوار به هه ستیش له به مه
کانی تر و شتکیشی  شه به یی  سته  ژرده له  متر نی یه تی که ی چینایه وه وسانه ک و زوم و چه مۆ وه ئه
و   وه ی گرتۆته شه م به باتگی ئه کی خه ی خه خه یه  که  یه و تاریکستانه  ئه تر زیاترهکانی  شه به له که

موو کات   و ههنیشین  داده وه وی یه دیار چرای دوکه  به بات و تکۆشان تازه  خه ده نیو سه دووای پتر له
م  ئه.  کانه نتی یه وی و بزه مه می ئه رده ی سه ئهتک  شی ل ده ی ڕه و چاوو دمان دووکه ناسه هه

رگری  نی یان زمانی بهوا ی زمانه خنه یتوانیووه ڕه س نه م که  به یه  هه یه ده ی نیو سه  نزیکه سرووده
 بۆ البردنی   چی یه م کاره ری ئه ی هۆکارو فاکته ئه. هتد.. بگرێ وی  که کچوونه یه ی یان کش و له که یه
خۆمان  و له وه  سنگمانه ته موومان خستوومانه و هه ک و ناوی باوکو باپیرمانی لھاتووه وه قیب که ی ڕه ئه

ر  و سه ر له  هه کی ئاوسانووه ری خه باشوور سه  له ته سه هم د کانی ئه ئیشه. ؟. وێ خۆشترمان ده
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ندێ   هه  چونکه یه  هه قوتابخانه کوردستان ئستا زۆر پویستی به.. م که دووانی باس ده  ئاوسانانه
  ه مندان ل ی تدا نی یه  قوتابخانه یه ندێ گوند هه خونن و هه  ده ی مریشکدا ووانه  کگه قوتابیان له له

و رم  چی میری هه که،    زستانهرمای و سه  به ڕۆن بۆ قوتابخانه  پ ده  بۆ گوندکی تر به وه گوندکه
مان بۆ  کیه ی تری دزی تهند ند ملیۆن تچوون و چه بی چه چۆمان بهی  ناوچه لهی سلمانی  که ته سه ده
ڕوخ   ده ریکه گ دروست کراو خه کی به یه  باشوور قوتابخانه ی شۆڕش له ناوچه م له  به وه  کاته ده
تاریکی و  کی به خه  که یه وه ئهی سلمانی  کانی ئیداره ر ئاوسانه سه ککی تر له یه. کاندا ر منداه سه به

زم تونل ل  ئه  شاخی لهۆن دۆالری ند ملی بی چه بهچی  ر که  سه باته وگار ده وو شه رما شه زوقم و سه
ر   بۆ سه  ڕامیاری نوێ نی یه مه ئه. کانی تر بمنن ندکی بۆ نووسینه کان زۆرن باهه رئاوسانه سه، درێ ده
ت  تایبه  به یه م دیده ته س وه ته م نه کانی ئه کاتی ماورانی یه له.. کی باشوور خه) مشغول (رم کردنی گه
م فوف   به وه کرده  بو ده رامه و مه تییان به بابهو  نده پوپاگه زۆر ئامرو کاندا هکاتی برا کوژی ی له
نجا  ی په  نزیکه گرن که  ده و سرووده  به وه ر بیانووی ئه گه ئه.   پووته نجام مایه رئه سهکیدا  ڵ خه گه له

 سروودی نیشتمانی   چونکه کادیمی نی یه  ئهتی و ڕه  بنه و بیانووه وا ئه نتی ئه مه و ته یه  بوونی هه ساه
بۆ   وه موو بارکی ژیانه هه لهوتوترن  ش پشکه ئمه و له م سرووده  له نی پتره مه  ته  که یه ووتانی تر هه

 ی که  یه میرییمان رله  پهتی دیموکراتی ڕه ر بنه سه  و له  ووتکی فیدڕایه مانیا که  ووتی ئه: نموونه
رو  وبه مه ڵ له سا165ری  ورو به  بۆ ده وه ڕته گه ی ئه که نی سروودی نیشتمانی یه مه چی ته راوه کهز دامه
 بووترێ مانیا ر شونکی ئه هه کاندا له  بۆنه کاتی ووتنیدا له و له یه و سرووده ر ئه تا ئستاش هه هه
  سروودهو  ویستی ووت و ئه  خۆشه هل  فرمسک بارین ن به که ست ئه ی ده که که ی خه ر زۆربه کسه یه

ر  کی مسۆگه ب ڕای خه ی ده وه ا بکات دووای ئهوتک کاری ئا سه ر ده گه ڕاستی ئه به.  نیشتمانی یه
   بکات که و ووته ری ئه رو هۆنه موو نووسه هه  داوا له  که یه واز هه  بانگه کردب ئینجا پویستی به

نگ  ر و ڕۆشنبیر ده کادیمی و نووسه کی ئه  خه  و دووایی کۆمه سته به و مه ک بنووسن بۆ ئه یه هۆنراوه
 شی که  ئاوازه مان شوه هه ن و به  بده پزترین هۆنراوه هزترین و به ر باشترین و جوانترین و به سه له
کی  یه شوه بهل  ندی گه زامه دووای ڕه،  توواناوه نانی به ن موزیک ژه الیه نگندرێ له بسه ب هه ده

م   ئه که ب هۆنراوه ده،  وه ته ی تایبه ن لیجنه الیه له ش که بژاردنی سروده دیموکراتی و مۆدرن هه
   :دی بکرێ ی تدا به خانه

  . ی تدا بت که وه ته موو چین و توژی نه ههنگی  ده/ 1
  .  وه ته نه، ئا، ک و خاک وهن تدابت  له و گه  سومبولی ئه ری که روه کانی سه شه موو به هه/ 2
  . بن کان نه ندامی پارته ن بن و ئه ر بالیه م ئاواز دانه ر و هه م هۆنه ب هه ده/ 3
   چونکه ته و میلله بت بۆ هاندانی براکوژی ئه نووسین یان ئاوازیان نه ردووک ڕابردوو پاک و  ب هه ده/ 4
ی حیزبی یان سک ناشبت پنووسی که.  یه وه ته و نه ول بۆ ئه سیمبو  به وه بته  ده و نووسین و ئاوازه ئه

ن بت   بت و بالیه یه وه ته و نه نھا له ب ته ده  ساته ش کاره وه ئه لک  سیمبوولی گه  ببتهڕابردوو خراپ
 ب و ده  یه له و گه موو چین و توژی ئه سیمبوول بۆ ههسروودو   ب به  ده  که و نووسین و ئاوازه  ئه چونکه

  .  بکات  شانازی پوه ی دووای ئمه وه نهک بت  یه شوه به
  . ڕێ په ک و نیوێ تنه  خوله  لهکه  خوندنی سروده/5
  . ی کوردستان ر چوار پارچه سرودک بت بشت و بگونجت بۆ هه /  6
نھا  ر نابت ته یکسپایه و هیچ سرودکیش ئ پش بوو بیکردایه ت کاری زۆر گرنگی له سه م دیسان ده به
ی  رچوار پارچه ههکاتک ر  گه  ئه بۆ نموونه.. بت تک نه میللهووت و گۆڕینی باری ڕامیاری  له

  م سرووده  ئه تووانین بین پویسته ما ئه رگری نه ڕو به می شه رده وکات سه  ئهکوردستان ڕزگاری بوو
. م ئستا ئازادین ست بووین به رگریدا بووین و ژر ده و بهر  شه له  که  بۆ کاتک نووسراوه بگۆڕین چونکه
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باشوور  نھا به ی کوردستانیش ته وه ترو زوم لکراوترین ئهست  مووکاتکی تر ژرده هه م ئستا له به
کرو قامیشلۆو  و دیاربه سنه ( یه وره  کوردستان وواتای کوردستانی گه چونکه  یه ه  زۆر هه وه بین ئه ده
  چونکه  یه م دیده  سته له و گه تی و ئابووری زۆر مابوو بۆ ئه یه ڕای من کاری ڕامیاری و کۆمه به) ولره هه
کان  رکرده ی سه وه هیوای ئه به. چین ندی خۆیی ده وه رژه ڕی کورسی و به بایی و شه ت بوون و ناته و له ره به
  ئمهمۆ   ئه  چونکه وه یاندا بته که وه ته حای نه  بهکیان ییه زه  و به وه  خواره یتان بنه لی شه که له

 بووین  ین که ی سبه  ئه!.. ن که  ده و پایه ڕی پله  و شهدیکتاتۆرنکانمان  دهررک سهژارین  ههست و  ژرده
  . ؟!. حم کا خوا ڕه.. ت ووه  ده به
  
  
  ست له به مه،  کارم هناوه هدا ب ندێ هۆنراوه هه  له خۆمهیی  وژهکی  یه واژه سته  ده:عاتوفا •
   زیز مید عه حه. م. )  ب و تورک و فارسه عاره (یستفاش ری تی داگیرکه سه ده


