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 مێژووداڕۆشناییربهلهلدایهویشه
 

 :کردنوئامادهوه،گردکردنهوهتوێژینه
 
 
 
 
 
 
 


 رنۆریاوییهۆمه

 
:ستپێکیڤیدهپه

 
  لده ئێسدتا پدێ  سداننێ   کده   نووسدراوه ڕادیدییی کی یده رنامه به بدی ر، خوێنده تدیی ی ردیدهه به  خرێته ده ی ته بابه م ئه شێكی به
   لده پتدر  که ته بابه ی وه ره ده دیوی.  کراوه زمان کورد گوێگری  به ش پێشکه   وه" تریفه"ی رنامه به و" سنه" ڕادیی  له اداله یه وی شه

 و ڕ ڕتووک،ماڵپده په زۆر ی رکده ده  لده ی، وه نووسددنه و  ڤکردن رهده به بدی ڕاسدتدها  لده نم به  نزیکه  وه کردنه ئاماده و  وه گردکردنه
 کی یده وه توێژینه ی خانده  چێتده ده بڵدێم، کرێد  ده و ڕاوم داگده کوردیدها شێعری  دیوانه یان ده  به و  داوه فارسدم - ییکورد بالگی
  بده ت باره سده کدورد ری خوێنده و گدوێگر و ر بدسده  بده ک زانداریدده  ویسدتوومه زێتدر  وه ڕێگده م لده. لدها یه ر سده له پوخد  و کورت

 و  ندددو  ی وه پێهاچوونددده  بددده  کددده رنامه به قدددی ده. خشدددم ببه کوردیددددها ی وێددژه و کدددورد نێدددو  لددده هالددد یه و  وه شددده م ئددده مێددژووی
. بێد  خ  سدوودبه و ڵ  کده به  ر،هدوامده خوێنه تدیی رچاوی بده  مه خه ده ڕادیییی ی شێوه مان هه  به ، که ته بابه ی وه قووڵترکردنه

 م ئدده ی وه دیتندده و ستخسددت  ده بددی  کدده رچاو بدده  خرێتدده ده کوردیشددتان ێعریشدد  پکدده چه یددان ده دا کدده ته بابه کیتددایی شددی به  لدده
 بددی دی، سددانی که دانی دندده بددی بێدد  سددتپێکێ  ده و تا ره سدده  وڵدده، هه م ئدده  ،ئومێددهه کردووه مانددهوو خددیم لێ  گدده ی ، شددێعرانه
 .لهایی یه شێعری گوڵجاڕی وانکردنی رفره به ها روه هه و قووڵتر و وردتر ی وه لێکیڵدنه

https://i1.wp.com/www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2017/12/یه_ڵدا-و-یاری.jpg?fit=800%2C557&ssl=1


نیسانبرتشابداڵوییهشه  

 

 

3 
 

 
یکهومێژووه فهلسهلدا،فهیه

 
 
 
 
 
 
 

  کرۆکهایده و نێوئداخ   لده ی واتایده و م  چده م ئده ، یڤده په و  ڕسدته م ئده ؟ " وه ڕێتده گه ده هاری  به ئایا ، یه ڕێوه به زستان ك وه"
 وی شده  واتده  ؟ چددده بدزاند  و ی  ببده ی کده ۆکهڕ ناوه و  رچاوه سده  بده ی پده  کمانه ره گه  که پرسێ  و مژار  له  وه ببدنه ورد تا هه
  سدیڵه و رما سده وتنی ركده ده و زسدتان تای ره سه و ستپێ  ده  وه كه الیه له. زستان و شه مان هه یاخی  وره گه  چله وی شه یان لها یه
 ئایدا  كده ، وه هاره بده دیدار  بده ڕێبوون چداوه ، وه دیكده  كی الیده  لده ، سرووشدته می ماتده و ری  وه و زان خه رزی وه رچوونی سه به و 

 !؟  وه ڕێته گه ده سرووش ، ی وه ژیانه نو   له ر سه و گوڵزار ی رامه به و بین و گوڵ و هار به
 
 و كردن شدده گه قیندداخی دوای وێڵددی و  یدده گدرۆده  وه سرووشددته مدزاجددی و ناسدداز سددازی و یی تددووڕه سدد  ده به مددرۆ  كاتێكددها  لدده

  ڕێددی  لدده دا یاخددده  هێددزه م ئده ڵ گدده له خددیی ندهی پێوه مددرۆ كاتدشدها مان هدده له ، سرووشددته كانی نهێنددده  ی وه زینددهدۆ و  وه دیتنده
 . کردووه وام رده به  وه چبوونه ملكه

 
 كێ  یده ها روه ههد لدها، یه.  ڕاسدته نێوه  نتی ڕۆژهده  ی ناوچده  كانی كینده  زمانده  لده كێ  یده  كه  سریاندده  كی یه وشه لها، یه  ی وشه
 دایكبدوونی  لده  وی شده  بده نتناس، ڕۆژهده و ر لێكیڵده زۆر  كه شنێك چه  به ، مێهردایه ئایدنی  له  كی ڵه چه ڕه  كه  یه جێژنانه و له
 . ن به ده ناو ی"مدترا"

 
  وه، جوگرافدایدده  ی وتده ڵكه هه ییهد  بده.  ویدده زه بداكووری   گدیی  ندوچده  له ساڵ  وی شه درێژتری  ، چله وی شه یان لها یه وی شه
  هاوكاتده و  یده هه  ی درێدژه فرانباردا بده  ی١  لده خدیر نتنی هده  گاتده ده تدا  وه زه رماوه سده ی٠٣ خیرئداوابوونی  لده ر هده  وه مشه ئه
  دیدارده م ئده.  وه بێتده ده رتتركدو و، شده نی مه ته و درێژتر ڕۆژ،  كه  یشه مه ئه ر به له ر هه و" گیڕانی یان  زستانه شیڕشی" ڵ گه له

 زاڵبدوونی  واتدای  بده یان وه شده و ئده و  دانداوه فی لسده فه  قدووڵی  كی ریدده كاریگه کدین، و ونار كده  ڵكانی خده ر سده له  سرووشتدده
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 و و شدده تارمددایی ر سدده به ڕووناكددددان و خددیر وتنی ركه سدده و پدرۆزیددی ڵ ، خدده.  كددردووه ندداودێر تاریكدددها ر سدده به ڕووندداكی
  ی ناوچده  ی وه تده نه زۆر الی   ژنده جه م ئده. ببددن  ن هریمده ئه تێكشدکانهنی و مێهدر وتنی ركه سده تا هده گدرت، ده جێدژن تاریكدها
 ژێدر  لده و جدداواز  كی یه شدێوه  بده ركام هه نم به چێ ، ده  ڕێوه به ...و یینان ت نانه ته و بچووک ئاسدای ڕاس ، ناوه  نتی ڕۆژهه
 .دا دیكه  ناوێكی

 
 لداوکوردیه

 
 
 
 
 
 
 م ئدده چوونی ڕێوه بدده  تی چینددده و  وه یندده بهه واریدددها كورده  لدده و کددورد نێددو  لدده لددها یه وی شدده  مێددژووی  لدده كددورت  ئدداوڕێكی ر گدده ئه

 یدهابوونی په تای ره سده  له ر هه. ونها كه می رده سه  له واری كورده ریتی دابونه و کینتر کی مێژوویه بی  وه ڕێدنه بگه بێ  ده ، جێژنه
 ک وه ئدایدند  دا، وینه رزه سده م لده  وه كدورده مرۆی  ژیانی  ی وه نگهانه ڕه و  كانی دیارده و سرووش   به نوبوون تێكه و كورد مرۆڤی
 واتدا ، ی وه دۆزینده بد   بده  كه  تێكه قدقه حه ژیان،.  خشدوه به  یه ناوچه م ئه  ڵكانی خه  ژیانی   به مانای تی نیه كیمه  مێكی سدسته

  كده  وتووه ركده ده ها روه هده.  داوه خدیی الی قده ته و وڵ هده  ته قدقه حه م ئه  ی وه دۆزینه بی كیند  می رده سه مرۆی.  ندده مانای و
 جێدی  الوه به انكاند سرووشتدده  دیارده و هێز كان، ئاریده  ره كیچبه هاتنی پێ  زاگرۆس، ی ناوچه كینی و ن سه ڕه داندشتووانی

 الی  توخمده چدوار م ئده ی ، نووكده هه تا هه  كه  بووه خهار بایه لێ  گه ال یان" با و ئاگر و ئاو خیر،" و  بووه گرینگ و خ بایه
 موو هده و  کان ئێزدیدده  كانی وره گده  ژنده جه  لده  كێكه یه  ئێستا لهاش، یه یان  چله وی شه.  یه هه خییان نرخی مان هه كان ئێزدیده
 .ن به ده  ی ڕێوه به ساڵێك

 
  لده  وره گده كی گیڕانكاریدده كان، ورووپایدده هدنهوئه  ره كیچده  هیزه جێبوونی ندشته و هات  زایدنها، پێ  می دووهه ی زاره هه  له

 بددی  بددووه ڕێگددا  تاقدده  مدشدده هه تی نیدده كیمه  مێكی سدسددته ک وه دیدد ،. هێنێدد  ده پێدد  زاگددرۆس داندشددتووانی زمددانی و ئدداید 
 ماندای  كده بڵدێ  تدواند  ده  بییده.  داوه خدیی  وڵی هده ت، قدقده حه ی وه دۆزینه بی زانس  نایها په  له و ژیان ماناكانی  ی وه دۆزینه

  ماناكددانی  ی وه دۆزیندده دوای بدده  مدشدده هه و  زینددهووه  رێكی وه بووندده مددرۆ ،.  دایدده ری وروبدده ده و مددرۆ   ژیددانی خددودی  ژیان،لدده
 ئدایدنی  جێژنێكدی ك وه "لدها یه وی شده"  كده وێ  كه رده ده بیمان واریدها، كورده  له كان مێژوویده  رچاوه سه  پێی  به.  یه وه شتهسروو
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 وی شده ،مێدژووی نم بده. وه تده ماوه ر هده ئێستای  تا و  پارێزراوه دێریند   ریتێكی نه مدناک و  لێكراوه چاو كینها می رده سه  له
  وه شده م ئده ئێراندها رێکی ڤده ده و  ناوچده ر هده  لده. سداڵ ١٣٣٣ ی نزیکده بدی  وه ڕێتده گه ده ئێراندها  لده  وه مشه ئه نگی ههئا و لها یه
 ک وه زۆر کی یده ڕاده تا هده شدوێنێکد  موو هده  له و چێ  ده  ڕێوه به ت تایبه نگێکی ئاهه تێدها و  وه کرێته ده یاد  شکیوه ڕی وپه به
 . که ،یه  رچاوه سه  ،چونکه که یه
 

 چێت؟دهڕێوهواریداچۆنبهكوردهلدالهوییهاڵمبابزانینشهبه

 
  ی وره گده  چلده ربردنی سده به و خانددان دیوه نێدو  ی ره وچه شه و كتر یه وری ده  له  ی كه خێزانه  ی وه كیكردنه بی  ماڵه بنه دا وه شه م له

 و  ربرده  سده  ی وه گێڕانده  بده یان وه شده و ئده و  دواندهووه كتریان یه یان وبه مه ده تا و دشتووندان  وه پێکه زستان،  ی چله  واته ساڵ
 و تی مانددده قاره  لددده بددداس  كددده تێ  كایددده حه.  بدددردووه ر سددده به  هدددیره و الوك یران، حددده و شدددێعر  ی وه خوێنهنددده و ت كایددده حه
 کددورددا ناسدددی ئوستووره و  مدتیلددیژی  لدده ش وه ئدده  كدده کددات ده ژیدد ترا و نددامورادی و دڵشددكان نددهێكجار هه یددان خیبوردوویی لدده
 و  مێرخدداس و جددوامێر كددوڕانی و نگ شدده و  شددیخ كچددانی ، تاندده كایه حه و چدددرۆک و ئدده تی سددایه كه. بكرێدد   ڕاڤدده توانێدد  ده

  ی سدواره  دوانزه دمدهم، نی قده االن،ئد می مده نه، سددامه و ج خده.  ونبدووه تی كایده حه و  ربرده سه و  چدرۆك یان ده ڕازی دركانهنی
 ...و رهاد فه و شدری  ریوان، مه
 

  كی یه سدفره خدان، دیوه  ی ره وچه شده پاڵددها  لده و  بووه م له كه و نمێو گه ی دۆڵمه و یاپراخ ، جێژنه م ئه  ی زۆربه شێوی خواردنی
  کده... ەوشدك  نجدره هه مێوژ، برژاو، نمی گه ، برێشكه و  ڕۆژه به گوڵه و توو و بادام و   پسته شووتی، سێو، نار، هه"  به نگد  ڕه
 زۆربددوونی هددیی  بدده نار هدده و شددووتی  كدده بڵێددد  تددواند  ده  نمووندده بددی.  یدده هه تی تایبدده كی مانایدده كددام ر هدده گشددتدی  بدده
 . بوونه ت كه ره به  ی ندشانه  وه كاندانه نكه ده
 
 و  فر به  رێمی هه و ره به سرووش   ری فه سه دواید   ماڵئاوایی  رزی وه زان، خه  رزی وه  هاتنی  كیتایی ڵ گه له  هاوكاته لها یه وی شه
  بده و  وه پشدوودرێژیده و   زستانه  بدری و هزر  به. نهان هیڵبه سه و ک ڵه سته به و،  زریان و  ش  وه ، كڕێوه و  رما سه بیران، و با

 ، ئددراده  دۆڕاندهنی نه و   وامدی رده داهاتوو،بده   به هدوا !! وه دێته و    ڕێهایه  له ر هه هار به  كه  ی یه وته و له تێڕامان و  وه وردبوونه
  وه رچاوڕوونددده به و   یی چداوكراوه  بده  پێویسته  بییه. زستان  رزی وه  كانی رزه به  نهیده تمه تایبه  له ، مرۆڤهۆستی و ژیانهۆستدی

 تد  بده و رم گده پد  واریی کدورده  زسدتانی  ئداگردانی و  داهاتوومدان  ی گبده هه  ینده بكه ت ماریفه و  زانس تا هه بڕواند  ئاسی  له
  واتده زستان رزی وه تای ره سه و زان خه رزی وه وی شه دوا  وێته که ده  که لها یه وی شه پێهرا، تی ئدشاره پێشتری  ک وه. ڕابگری 

 لده  وه شده و ئده تداریکی کده سداڵه وی شده درێژتدری  ،(بێد  ده الی و مال ئده جدار ندهێ  هه)سداڵ ی21 - 12یان  ز رماوه سه ی٠٣
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 و ئده بدی  وه ڕێتده گه ده ش وه مشده ئه پدرۆزیدی داندهراوه  پددرۆز وێکی شده  بده شدتها رده زه ئدایدنی لده. بێد  ده ڕ تێپه کاژێر چوارده
 لده خیی تا بێ  ده یشی وه رمکردنه گه خی هیکارێکی و بێ  نه ورگ که و وت شکه ئه ، بووه نه کی یه ناگه په هدچ مرۆ  که ی کاتانه

 .بپارێزێ  زستان ی سیڵه و رما سه
 

 .کددوردانە بداپدری ی"مەهابدداد" لەدایکبدوونی جەژنددی ناسدراو،،( لددها یه مان هده)یەڵددها بە کە زایدد  شددەوی یدان زایددد  جەژندی
 مدترایدی. ناسراو، ڤارونەش یان مێهر بە کە مدترایدە ایدنیئ دامەزرێنەری و ز،مدنە ڕووی سەر پەیامهێنەری یەکەم مەهاباد،

 کانی نوێدده بەڵدگە کدردۆتەو،، ڕۆشد  مرۆڤدایەتی ژیدانی ڕێگدای ئێسدتا پدێ  سداڵ هەزاران بە کە ئایدنە یەکەم ،(مدترایزم)
 لە(ئێسدتا فدایئیر) ناسدراو، پێغەمدبەران شداری بە کە "ڕۆهدا" شداری ڕۆژهەنتدی لە(تەپە گیپکلی) ناڤیک  گدر  ی پەرستگه
 کە مدتدرا ئدایدنی ڕاسدتدها لە. خداتەو، ده نزیکمدان ئداید ، سدەرهەڵهانی سدەر،تای نهێنددی و ڕاستدی  له کوردستان، باکووری
 و ڕۆژ خدودای پەیمدان، و ئەڤدد  خدودای واتە ناسددویەتی، ڕۆژپەرسدتی بە چەوتدی، بە  وه کوردیشده خدودی بە جدهان زۆربەی

 کە ڕوونددداکددە و ڕۆژ درێژبدددوونەو،ی پدرۆزکردندددی ،زایدددد  جەژندددی. چدددار،نووس و دوونگەر پدددارێز،ری خدددوای و ڕوونددداکی
 بە بدوو، بدینەیە ئەم ندها، مه زه تێپەڕبدوونی لەگەڵ .کدردۆتەو، ڕوون مرۆڤدایەتی بی یەکەمجار بی مەزن ی"مەهاباد"پێغەمبەر،
 سددندی و سدنیبەر در،ختدی ی وه ڕازانهنه و ڕووناکی داگدرسانهنی بە کە کوردی فەرهەنگی گرنگی بەشێکی و نەریتدی جەژنێکی
 و مدترایدددی سدددووری کەوای و  وه قووچددده کاڵوێکدددی بە پددددری  ڕوخسدددار بە پدددداوێکی کدددرێتەو،، ده یددداد تدددایبەت، خدددواردنی

 کە کاتێد . کدات ده بەشدی هەموواندها یدان هەژاران بەسدەر پاشدان و کداتەو، ده کی خواردن بەشانەو،، تور،یەک پشتێنێکەو،،
( مەزدایدزم) ز،رد،شدتی مەزدایی، ئایدنی و کات ده تێها چاکسازی مەزن ز،رد،شتی بکەن، ناشدری  ئایدنەکە خەریک  بەدکاران

 ڕۆژهەنتددی بە هدنهستاندشدەو، ڕێددی لە و، ڕۆژئداوا بە ڕۆمەو، و گرید  ڕێددی لە مەزدایدی و مدترایدی .گددرێتەو، ده مدتدرا جێدی
 و هدندهویزم) بدیدیی و هدندهویی دایکبدوونی  لده لەگەڵ. گدات ده جدهان بە ید زا جەژنی نەریتی واتە بێتەو،، ده باڵو جدهانها
 عدسدای لەدایکبدوونی پداش و مێنێدتەو، ده گەشدەکراوی بە ر هده ئەمڕۆی  تا یادکردنەو،یە و جەژن ئەم مدترایی، لە (بیدیزم
 پێشددها لە کە ڕۆمەو، ڕێددی لە کەوتددوو،، زایددد  جەژنددی ڕۆژانددی بەر جددوو و گریدد  نووسددەرانی بیچددوونی پێددی بە کە مەزن

 جدهددان زۆربەی پاشدداند  و ئەورووپددا بددی نەریددتەکە هەمددوو ،  یدد (مەسددد ی) کریسددتدان بە بووندددان دوای بدد ، ده مدترایددی
 خداکی لە ناسدراون، زانداکە پدداو، سد  بە ئدنجدلدها لە کە( موغدان)میگان پدری س  بیچی کە پرسداریشە جێی .گوێزنەو، ده

 .ب  ده ئاماد، مەزن عدسای ایکبوونیلەد پێشوازی بی ماد،و،
 

 ی٠٣ لە کە کداتە ئەم یدادکردنەو،ی یەڵدها، بە گدیڕن ده زایدد  وشدەی ئارامددەکان زاید ، واتە کوردی بە بنەڕ،تها لە یەڵها
 و کوردسدتان لە بدییە هەیە، درێدژ،ی بەدواو، ڕۆژێکدی چەنده تا جوگرافی ناوچەی بەپێی و کات ده پ  د،س  دوانز،و، مانگی
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 جدداواز ڕۆژێد  چەنده بە سداڵ سدەری جەژنی شوێ  هەنهێ  لە یان زاید  جەژنی ڕۆژهەنت لە چد ، و ڕووسدا تا ژئاواو،ڕۆ
 .کرێتەو، ده یاد
 

 بیکوردیدهلداوئهیه

 
 

 
 
 
 
 
  ریتێكی نده ...و وریسدو ممه چوارشه ورۆز، نده ، رچڵدانه سده کدوردی   کده کان زه گده ڕه ئداریی  ی دیكه  كانی جێژنه ک وه لها یه وی شه

 و دراوسد  النی گده  بی ده ئده  لده لها یه  وی شه  مدشه هه  نموونه بی.  وه ته داوه نگی ڕه كوردیدشها  بی ده ئه و كولتوور ناو  له و  كینه
 و تراندی قده و  ش  ڕه لدها، یه وی شده ک وه یدار زوڵفدی  كده  ی وه ئده  واتدای  بده و  شدوبهێنهراوه "یار زوڵفی"  به كوردی  ت نانه ته

 :ڵێ  ده دا "دی  تی ئافه" شێعری  له "قدقی حه بباس عه". درێژه
 

 خومار  هێنهه بی  ندده، هال شه نێرگسی ر ئه چاوت
 ؟ شه ڕه  هێنهه بی  ندده، لها یه وی شه ر گه م  رچه په
 
  گیشدده  لدده شدداعدرێ ، و هددیزان ر هدده و  یدده هه تی تایبدده بوونێکی ئامدداده کوردیدددها رخی هاوچدده و کالسددد  شددێعری  لها،لدده یه

 سدتی ڵبه هه  پکده چه یدان ده و  وه کردۆتده لدهایان یه یدادی ی شداعدرانه و هیزان و ئه ژماری ند  م که. کات ده یری سه  وه که ندگایه
  کده یه وه توێژینه ری هو تده خیی بی دا پرسه م ئه ناخی  به قووڵتر و ورد ڕۆچوونی  دیاره.  خشدوه به کوردی ی تیره  به لهایددان یه
 سد ، رده وه ی رچاوه سده و م رهده به ی گدوێره  بده دا لێدره مد . نداچم ری سده له پتر  بییه وێ   ده تی تایبه مانهووبوونی و رک ئه و

 و سدد نوو مدژاری  نده بکه  پرسده م ئده دی سدانی که هدواخدوازم و کدورد ری خوێنده ی دیهه ر به  مه خه ده لهایی یه شێعری ک یه ژماره
 .دا نهیده پێوه م له پڕتر و چڕ کی یه وه لێکیڵدنه

 

----- 
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 لداوییهشه
 

 نالی

 
 و مشه ئه  یجووره ده یا ، لهایه یه وی شه
 !و؟ مشه ئه  نووره ب  تی،  له دوور م دیهه  که
 قوربان ، عزووله مه حاکمی ک وه دڵم
 و مشه ئه ، نزووره مه تیی سڵی وه نتی خه

  بییه ، تییه ی یههد  به مایل دڵد 
 و مشه ئه ، دووره و  مدهه ڕه و حشدی وه م   له
 ستان مه  دیهه کوالهی چ که شای تیی  که
 !و؟ مشه ئه ، غفووره فه و ر یسه قه باکم چ
 چاوت؟  ئاڵیزه یا ، ڵساوه هه و خه  له
 و؟ مشه ئه ، خمووره مه ،یا وایه  مدشه هه

 کێش  ده تی چاوی قشی نه سرووشکم
 و مشه ،ئه نسووره مه ی که داره ر م،سه جێگه

 نالدی حاڵی پرس  ده موسوڵمانان
 و مشه ئه  ، هجووره مه سدی بێکه کونجی  له
 

----- 
 
 :حویمه

 

  ستایه ده  له تا ت فرسه کدبریتی!چرا فکری برا،
 ئاواب   خته وه عومرت ڕۆژی ، پێشه  له لها یه وی شه

 

----- 
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 :فاییوه
 

 م  ئاهی و ش  ئه  تی،دیاره مالی جه بی گریم ده  که
 م لهاکه یه شامی ی ستاره م ده دات  ده خورشدهی  له
 

----- 
 

 :هێمن
 

 لهام یه وی شه ئاگری ب  موغی
 یهام په نه نووسی چاره ڕێی چاوه

 

------ 
 

 :(ئاوات)یدکامیلئیمامیسه
 

 م؟ چبکه م، که نه ئد دا ڕوخسارێکی،دڵ معی شه یادی  به
 م؟ م،چبکه که نه ڵها یه وی شه چاری ها وه وقێکی شه  به
 

 ("م؟ چبکه" شێعری)
 

 -----
 

 :فیقسابیرڕه

 
 ڵها یه وی شه

 

 و مشه ئه  یجووره ده یا ، لهایه یه وی شه
 و مشه ئه  نووره تی،ب   له دوور م دیهه  که
 

 نالی
 

----- 
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 ڕوانیشقوچاوهویئهشه ڵدا،وییهشه

 

 شدعر وی شه
 ڕامان وی شه
 و ڕۆح ی که رداره هس وی شه
 .جوانی وتنی رکه ده وی شه
 دا وه شه م له ئێستا ر گه ئه

  بووایه  لێره شار ی که باخه گوڵه
 منهاڵ  به  وه بوومه ده م 
 کرد ده ڵ گه له چاوشارکێم و ئاو ڕه شه
 کیننها پێچی  له ئێواران و مه ده
 ستام وه ده بیی" هات داده پێم ئاوی" تا هه
 باشێ  رهئێوا ندازی  به
 ستام وه ده و ستام وه ده ماچێ  هدوای  به
  وه رزینه له و خورپ  دڵه و ترس م ده   به
 بووم ده الڵ مدها رده به له
 و ژام شڵه ده

 .گدرسام داده  نگانه بێهه
 ئێستا ر گه ئه
  بووایه  لێره م یهاکه شه  دڵه رداری سه
 زانی ده ئاشقان مدری  به خیم و مشه ئه م 

 گوڵ پکه چه ک وه مخی ژیانی
 کانی سته ده ناو  خسته ده
 و ماچباران یانی به تا

 و کرد ده شدعربارانم
 .قوربانی  به بووم ده جار د سه
 و مشه ئه ر گه ئه
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  بووایه  لێره شار چاوجوانی
 بووم کوردستانی زۆربای م 

 و یی مدشه هه ئاشقێکی
 .بووم جوانی ڕێگای ڕێبواری

 ئێستا ر گه ئه
  بووایه  لێره ڵها یه وی شه ی که شاجوانه

 بگرم   رگه به متوانی ده م 
 نامیبوون و ندایی ته ی رگه به
 بگرم مردند  ی رگه به ت نانه ته
 ماوم تا هه
 .بچڕم  ئاشقانه گیرانی هدوا پڕ دڵ
 وێكها شه  له متوانی ده م 

 بچێنم گوڵئاسا ژیان،
 م خه باک،ب  ب 

 نوور پڕ  دیهه
 .ببدنم تاریکدها  له
 ئێستا ر گه هئ
 جواندها و ڕامان و شدعر وی شه  له
  بووایه  لێره م نداکه ته  ڕۆحه رداری سه

 شێتبوون ترسی
 ئاوابوون و ونبوون ترسی
 کردم  ده نه راساندان هه

 ! چدده ونبوون
 ! چدده ونبوون م یهاکه شه  دڵه رداری سه
 بم ده ون تیدا ناو  له م 

 ! چدده ئاوابوون یان شێتبوون



نیسانبرتشابداڵوییهشه  

 

 

12 
 

 بم ده شێ  تی خیشدی  هل م 
 .بم ده تی شقی ئه ی ئاوێته
 ئێستا  خیزگه

 م یهاکه شه  دڵه رداری سه
  بووایه  لێره م نداکه ته  ڕۆحه رداری سه

 … بووایه  لێره ئێستا  خیزگه
 

----- 
 

  سداته ئدشدێکی .. وه رشددڤه هئ نداو  ناچێتده ..کدردم و  کده یه مه گه ندا تده ...یندال ی کده زنه مه  سددهه قه واوی تده کی، خشته پێنج"
 "..چێ  ده ر سه به زوو و  ختدده وه
 

 -----
 

:لیزادهقوبادیجه
 

 ڵها یه
 

 و مشه ئه  سووره خوێنم  به تی ستی ده  که
 و مشه ئه  خاپووره واو ته دڵ کیشکی  که
 و مشه ئه"  خابووره" ی خوڕه فرمێسکم  که
 و مشه ئه  یجووره ده یا  لهایه یه وی شه"
 "!و؟ مشه ئه  نووره ب  تی،  له دوور م دیهه  که
 قوربان  جهووله مه موو هه ڵکی خه الی  له
 قوربان  فووله ئاگر  له م  ڕۆحمی  که
 قوربان  فتووله مه ی که چیله ی شێوه  له
 قوربان  عزووله، مه حاکمی ک وه دڵم"

 "و مشه ئه ، نزووره مه تیی سڵی وه نتی خه
  سییه به زامم می ده یوب ئه کوو وه
  ڕۆیه و هاوار دای سه مها سدنه  له
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  تییه ستی ده لدلی زه شقم عه ڵیی هه
  ،بییه تییه ی دیهه  به مایل دڵد "
 "و مشه ئه ، دووره و  مدهه ڕه و حشدی وه م   له

 بکێش  ڕۆحم ، هاتووه فدراق 
 کێش  ڕامهه شێ  کوو وه گرتووم لی په
 پێش   بێره ، به سم فریادڕه  ره وه
 کێش  ده تی چاوی قشی نه شکمسروو"

 "و مشه ئه ، نسووره مه ی که رداره سه م، جێگه
 ستان وه سته ده ستم وه ده ڕووت ئاستی  له
 ستان خه خمی زه و رد ده رمانی ده و وا ده
 ستان ده و رچاو سه  مه بتخه با  ره وه
 ستان مه  دیهه کوالهی چ که شای تیی  که"
 "!و؟ مشه ئه ، غفووره فه و ر یسه قه باکم چ
 خاوت بسکی تاڵی  له م  سدرم ئه
 زووخات و هر ژه یی باده نیشم ده
 ناوت ناب  گوم د به ئه زارم ر سه له
 چاوت ، ئاڵیزه یا  ڵساوه هه و خه له"

 "و مشه ئه ، خمووره مه یا  وایه،  مدشه هه
 تاڵی  به عومرم موو هه گش ، چوو ر سه به
 یکاڵ چاوی دوو شوێ  به ڕاکردن  به
 ئاڵی لێوی ک وه دڵم بوو سوور خوێ   له
 نالی حاڵی پرس  ده موسوڵمانان"
 "و مشه ئه ، هجووره مه سدی بێکه کونجی  له
 

 -----
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 ڕووباریخابوور:خابوور

 
 لها یه وی شه
 
 یها شه
 و مشه ئه ، ته فرسه با سه  لهایه یه وی شه و مشه ئه

 و مشه ئه ، ته تاقه ب  و م خه پڕ م که دڵه ماڵی
 چوو ر سه به ڕۆیی، وا ئه  غونچه و گوڵ یدامی ئه

 و مشه ئه  ته، ئافه و م ته پاکی ن مه چه گوڵزاری
 یارم یی مخانه ره حه تاقی ر سه می شه وقی شه

 و مشه ،ئه ته مد نه می ده ، جیشه ب   به ، خامیشه
 بوو دن و ماڵ نێو  له  که خرۆش  و جیش ر هه
 و مشه ئه ، ته حدره پڕ چ ، گهن بێهه و کپ و مات

 چاک  نی دامه و م  ستی ده با سه  قوربانه
 و مشه ئه ، ته ئولفه و گوڵ لوتفی زیری مونته دڵ،
 گوڵ می ره حه بی ر حه سه ختی وه بڕۆ ، سته هه زوو

 و مشه ئه ، ته غدره و م ره که و مدهر یی واده چون،
  زینه حه و زار دڵ بولبولی بڵ ، ، که رزی عه

 و مشه ئه ، ته شێوه و ن مه چه ویساڵی موشتاقی
  ماوه نه نگی ڕه ڕووت، هی مه دووریی  له  بییه ر هه
 و مشه ئه ، ته له ت له ت موژه تدری ری سه  به رگی جه
 نها ته  به  وێرانه دڵی حاڵی  یه ژمورده په
 و مشه ئه ، ته عدبره و ت فه خه یاڵی خه نگی مڕه هه
 ساقی تی، مد نه و م هغ هلی ئه دڵی داخی بی
 و مشه ئه ، ته مروه ب  چ  که گرانم داخی د سه

 م  دڵی داخی بی  وه ئه چون قدب، ڕه  دڵخیشه
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 و مشه ئه ، ته وکه شه و شکی و شان و م له عه ن خاوه
  شدنه و  گریه شی به  یه"یها شه" عاشقی ر هه

 

----- 
 

:مالشارباژێڕیجه

 
 لها یه وی شه

 

  لهایه یه وی شه
 جێم زانم ده خیم ر هه
  دڵهایه و س  هه ناخی  له
  لهایه یه وی شه
 و مشه ئه م، که خته به
  دایه کل  له و دوێشه کوو وه
  لهایه یه وی شه
  ڵهایه گه له خامیشی  به ندایدم ته
 و مشه ئه بوو ده چی
 جوانێکها ڕوخساری ڵ گه له
  ڵهایه هه م له ئه رابی شه
  لهایه یه وی شه
 ئێستا ووب ده چی
 و له کم یه سدخورمه و ق شه
 . ڵهایه هه  ئازاره و م خه

 

----- 
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:(نامۆ.ف)دیممهفاتێحمحهدممهمحه

 
 شاعدر لهای یه
 

 م رچه په و زولف و ئه خا رده ده و دێ   که
 م دیهه  له ئان دا ئه لها یه وی شه
 ئاڵی لێوی ناری هه مزری ی بزه
 م دهما لێوم،ده و م ده نێو  زێته ئه
 باران ستێره هه شی گه چاوی کا ده
 م سته خه ڕۆحی لێنی که و سووچ موو هه
 شادی و وق شه ستوو، په پاڵه پێی دا ئه
 م غه ی کزه دڵ، رێمی هه جێهێڵ  به
 و شه ر هه  لهایه یه وی شه و ئه  خیشه چ
 م راهه فه م  بی کا ده دیهاری  به
 کاتی ساڵه لهای یه  به ئاتاجم چ
 م هیده  کاته ڕوو و، ئه بسکی یلها یه  که
 ستی مه چاوی و ئاڵ لێوی ناری هه

 م واکه هه و حاڵ م، ده مبه ده بگیڕن
 رپا به  شاهانه کی لهایه یه ن بکه
 م ئێخه  له و، ئه ی رامه به و بین ن بهه
 "فاتێح"  یاره و به  ندده خیڕایی  له
 م هه تا هه فادارم، وه و کهار مه ئه
 

------ 
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:(نامۆ.ف)دیممهدفاتێحمحهممهمحه

 
 لها یه
 
 تاف کوو وه زولفان   که لها یه وی شه
 خوار   هاته سپدتا شانی ر سه به
 نگووت ئه  دیهه بوو، تی حوی مه  نهه وه ئه
 بار  ده دا، چاوم  له لها یه وی شه

 

------ 
 

 :ناسرحیسامی
 

  خزاوه م  ماڵی  له لها، یه وی شه
  ناوه  له گڕ و نار هه و تاریکی  که
 ماڵم  ربیته به م سته ی کڵپه و گڕ
 . پژاوه دڵ ناری هه خاکم ر سه له
 

---- 
 

:رۆشعدوڵاڵپهسه
 

  ببووره
 

 ..ریا ده  له قووڵتر ڕواندنێ 
 ئاسمان  له شدنتر ونێ  خه

 عدشق   له جوانتر شدعرێ 
 نوێژ  له پدرۆزتر دیهارێ 

 

 تی  بی
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 ریا ده  له قووڵتر مێ  خه
 ئاسمان   له دوورتر  ونێ خه

 یجوور ده  له تاریکتر شدعرێ 
 ڵها یه وی شه  له درێژتر دابڕانێ 

 

 م    بی
 

------ 
 

 :حیملوقمانیڕه

 
 ڵبێن  هه چاوانی ب  ده کورد ڕۆژی  ، ڵهایه یه وی شه
 بتارێن  خاکم ر سه له خیخیریی، دێرینی می ته
 بگر  سوور بارانی ی نمه ئاسیمان، چاوی بدنم نه
 نگێن  بڕه ئانم ب  ده ئازادیی، و عدشق تاوی هه
 

------ 
 

 :دپاکژممهمحه
 

 ڵها یه
 

 ...ڵێ  ده ڵکی خه
 .. درێژه زۆر ڵها یه وی شه
 . وه ،نابڕێته  وایه ساڵ نی مه ته کوو وه
 ... م الی نم به
 الوێژ، گه ی ستێره ئه کوو وه ڵها، یه وی شه

 ..و  بێهاریدمه وانی شه فسوونی ئه چرای
 . وه بێته ده ش گه پێی دڵم
 ...اڵه یه وی شه
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 ب ، ک نوته و تاری  ن  چه
 .. رمانه ڕێبه ک یه ستێره ئه

 .وی  ئه چرای  ناوه ناومان
 ...یئده  بییه
 م، سدنه ی که ناسه هه و م 
 ..رزداری قه مردن تا هه
 .وی  ئه چرای و ڵها یه وی شه

 

----- 
 
 :ردیگالنیمینگهئه

 
  وه ناکاته دڵ  له س ده ودا شه  به اییند ته ردی ده
  وه بشواته م خه  له ستی ده د ،دڵم، یانی به ی که
 ؟ تووالندده وا بیچی ی ئه ، ندده ڵها یه ر گه ئه و شه
 ؟ وه ڵهاته هه شی ڕه ی ف ه سه ما سه نگ  که بڵێی تی
 

----- 
 

 :ساڵحبێچار

 
 ڵها یه وی شه
 

 : گدانه وت 
 بێ ، ری تا نه چه ڵها یه وی شه
 م ؟ می رچه په  گاته ده ی که
   ڕاسته وتم
 بێ  درێژ نه چه ڵها یه وی شه

 !م  می خه بانی  ناگاته
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:دینجمهپشکۆنه

 
 ڵها یه
 

 ، ڵهایه یه وی شه
 .ب  ده بوو،
 ب ، رچی هه و شه
 تی، ندگای ب 

 و نابدنا عدشق
 و زۆک نه
 م ،  نه تی،  نه
 !ب  ده دای  له شتێ ، هدچ  نه
 

----- 
 

 !ڵها یه وی شه   عدشقه وی شه :شێعری شێکی به
 

 :ساڵحبێچار

 
 ب  ده پ  میم ج  د سه  له دڵ تی ڵوه خه ڵها یه وی شه
 !ب  ده چ  عدشق ی هێالنه وینها ئه ی وگاره شه و له
 مرواریی  نکه ده  له پڕ دڵ ڵها یه وی شه  ناره، هه دڵ
 !رییکجا یه وینێکی ئه ردنی گه بی  ملوانکه ک وه
 

----- 
 

 رز بانبه مدوانێکی و  یه چله ، وه شه
 رز عه تا ،هه شانی ر سه درێژ،له قژی
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  خشانه په زوڵفی شێعرم، کانی چاوه
  زستانه وی شه م که یه ، کدژۆڵه م ئه
 (روێ  ده)هدمی فه حمان بهولڕه عه

 

----- 
 

:دپاکژممهمحه
 

 ڵها یه
 
 م  می خه  که مه راوردی به ڵها یه ڵ گه له
 م  ختی به  که مه راوردی به یجوور ده ڵ گه له
 مردن کات ده ڕاوم ڕادێم، ژیان ڵ گه له تا هه
 م  دڵی م، شه وری ده  له  سووتاوه  روانه په کوو وه
 چوو؟ بی  نازداره و ئه  که پرسی وم شه ی ستێره ئه  له

 چوو تی ڕوانی چاوه  له  ڵهایه یه وی شه م به وتی،
 ڕۆیی ڕواندم چاوه چاوی یان هخ مانگی ڵ گه له
 چوو خی له دڵ و سووتاوم ڕوانی چاوه کڵی ر سه له

 ئێستا  نازداره و ئه دڵی سووتانم  له  باکه ب  وتم،
 مێستا ئه سووتان  وی شه  درێژه  ڵهایه یه وتی،
 خی م ، سووتانی و یار ردی به دڵی نێوانی  له
 .ستا هه و بدر ستی ده  له رچوو ده ، منه گدانی ی وه ئه
 

----- 
 

 :پشکۆیاسینی
 

 مام تی  له دوور م  ر هه  ڵهایه یه وی شه
 بانم  به بان واو ته ئازار، ڵ گه له



نیسانبرتشابداڵوییهشه  

 

 

22 
 

 سێون و کیخ و نار هه ت سدنه ر سه له
 !الم لف ئه الم  ببدنه و  جێژنه  ره وه
 

----- 
 

:سیمینچایچی
 

 ناکا و  شه هدچ  له و مشه ئه
 اناگ ڕۆژ  به ت قه  کازیوه

  ندده م"لها یه" مدوانی س که
 نادا  رکه ده  له ست  ده هدچ

 

 ("لها یه" شێعری  له شێ  به)
 

----- 
 

 :سۆرانحوسێنی

 
 لها یه
 

 خیی ساتی و سوور بی
 قوربانی  کرده ناری هه
 و ئه
 ن  ده ک یه و زار هه  به
 و خیی  به خافتێن  ده و شه
 !.یانی به بی کا ئه خیش ڕ 

 

----- 
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 :نازدارنسهحه

 
 ڵها یه
 

١ 
 

 کورد وی شه
 ڵهای یه درێژتری 
 ......ەدوندای

 خیری رگدز هه  که
 . ڵنایه هه ل 

 

٠ 
 

 ڵها یه
  کورده کیتایی ب  می خه
  لێره  که ی وه ڕۆژه و له

 .ڵها هه سی بێکه چادری
 

٠ 
 

 ڵها یه
 و نفال ئه ڕواندی چاوه
 و کورد ختدی به ب 
  خودایه ندایی ته
 . نایه یتایدانک رگدز هه  که
 

----- 
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:تیریمحیکمهکه

 
 ڵها یه
 
 ناخم ڕا گه ده مانگێ   له

 و کا ڕ ته وی زه  که ی تریفه
 تدم تاقه ب  بژاکێن 

 ڕووبارێ ،  له
 و دا تووڕ ندایدم ته  که ی خوڕه

 کا پیلم شه لدپاولدپی
 دڵم، ڕا گه ده ک تییه  له
 و ڕووباری و مانگ هێمی  که
 ...یسپ رزێکی وه سپێکی ده
 

----- 
 

 (هۆگر)ییدئیبراهیمیئازادسه

 
 لها یه
 
 م؟ که گوڵه ب ، ی ته  وه شه و ئه چلین  بێژه و  یه چله
 م که گوڵه ب ، ی مه  به  چاره م سدده بێکه م ئه ر گه مه
 چڕا  تازه لی ته و تان ژیان، تاری منا  له
 م که گوڵه ب ، ی نه گڕی نیتی  به چاری تم فه خه
 ل  وه ، شدرینه  ره وچه شه م ، ده و لێو دین هه  به
 م که گوڵه ب ، ی به ری به و  ڵووچه هه و سێو نا په  له
 سم ده بێ  ر ئه چم، ده م  ق وه شه شقی ته و ره به  نه
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 م که گوڵه یب ، عه  به  یکه مه وت، شه پرچی گر  نه
 موو هه  لهایه یه  که  ژینه م ئه ڕی بێفه وی شه  له
 م؟ که گوڵه ب ، ی که  یه وساوه چه  له گه و هئ ری حه سه

 

----- 
 

 و مشه ئه  لهایه، یه و  چله ساتی و شه رچی گه تاوم هه
 و مشه ،ئه ڵهایه هه ری سه بوو چی دڵم لێواری  له
 ب  ک ڵه سته به و هیڵ سه پاشایی رزی با،وه د   که
 و مشه ،ئه ڵهایه باخه  له ئاواتم  ورۆزه نه کوو وه
 

----- 


 :دحمهستارئه

 
 ڵها یه وی شه
 
 ڵها یه وی شه ک وه عومری  به
 کوێرم ر ده قه تاریکدی  به
 ستم رمه سه م ده عه ی باده  به

 ڵهێرم هه و  لووتکه ی دێوانه
 شدعرا ڵ گه له ڕزاوم چوون
 ن  ده کیش له خیم گدانی و شه
 شقا عه ساتی چوونی ڵ گه له
 ن  که ڵهه هه بی گیڕم م، خه
 و تاڵ ڕۆژگاری ی ههیر  له
 هام ڕه عومری ختدی دبه به  له

 مرێ  ده ما سته جه  له ڕۆحم
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 ڵهام یه وی شه رگی مه ی کاسه
 

:چنوورنامیق

 
 ڵها یه وی شه پاڵ  له خیرێ 

 داندشتووم  ڵهاوه یه وی شه کوانووی دیار  به
 سووتێنم ئه ندا ته وگاری شه ک مێژوویه

 چ  ده و دێ  ونمارو ده  له دوور ئیغرێکی ی ناسه هه
  وه خیمه ئه ماشات ته و م ناکه ر زه نه
 گر  ئه م خه  کره شه لێوم وا

 یاڵبوونم خه کانی نیته  به یی ئدره
 ...اک ئه نامیت تر ی نهه وه ئه
 م ئاده ی ئه
 خیرم کچی م 
  به وریا
 داگدرس  چاوما می خه  له ماشات ته با نه

 سووتێن  ئه س قنه قه دانی ئاوه م ناڵه
 گر  نه گڕ پرچم  به ت نجه په  به دار ئاگه
  به دڵندا
 وتکراوم زه ماچێکی  به
 نابی یاڵ خه
 چاوم نووری  به یی ئدره

 ناکا ڕۆشنتر بدندن 
 ئازادم زۆر م   ئێستاکه

 ئازیزم ئاشنای  به وریا
 رۆزک له میمێکی نزای ک وه کان  چرپه
 !چ  نه بدر  له ناخمها  له
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  ئازاده دڵم م  ئێستا
 کان  ونه خه  له  اڵددهخ

 ئازیزم ئاشنای  به وریا
 ناو  ئانم ونتێکم،
 ...مپداوان تی حدکایه ب  کی ڵهایه یه ئاگردانی
 نفا مه  له م تاراوگه ئێستا،
  تاراوگه  له نفام مه ئێستا،

 بڕم ئه ڕ  و م ناکه ر زه حه
  وه مخواته ئه ماشات ته و م ناکه ر زه نه

 بێژم ده خاڵدتر ئێستا
 ناو  کم ئانیه ا،هدچن

 تدنوو ئدمپراتیرێکی هدچ  مه ناده ڕ 
 !نا په  بمکاته سات  بی

 ندم دیهه و  ناسه هه ئاشنای
 خیرم کچی  ئێستاکه م 
  به وریا ، به وریا
 !!گدرس  دانه  وه پرچمه کانی تاڵه  به ت نجه په

 

----- 
 

 :الجحههساڵه
 
 ...اڵه وی یه شه...

 

 ئاسمان و مشه ئه
 .وی زه بووکی ر سه به  داوه سپی یتارا
 کات ده پڕ بوون
 .کان ناره هه ی ره وچه شه  له
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 کات ده س  مه گوێی
 .باران ی ترپه ئاوازی  له
 ڵها یه و مشه ئه

  رزه بانبه مدوانێکی
 و  ئاگردانه هانوی بیی
 . نهه خواوه ی زه به و سیز
  شقه عه نوێژی ونشدنی شه
 ...نکا زازه ڕه بیی و تام  له
 

---- 
 

 :فاهوشیارمسته
 

 زستان،
 رتها سه به م ده ده باز ڕۆژێ  ئاخری

 ڕوانی چاوه لهای یه
 .ناکات مانهووم

 

----- 
 

 :بۆتانلەتیفماویلی
 
  مدەکدده ال م(الڤددا) هایدە یەڵ ەویشدد
 

 شەو ئەم
 

 زستان د،ستی ناو ئەخاتە د،ستی پایدز
 ..؟! درێژ، وا دیهار، شەوی یەکەمد  ئەو،

 !..درێژ، وا زار، گوڵی پشکوتنی یەکەم ەو،ئ
 !..؟ درێژ، وا تێکەڵبوونە یەکەم ئەو،
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 :پاییز

 
 !منە مەرگی و تی لەدایکبوونی ئەو،
 شەو، لەو ئا
 !..ئەنێم لێ  مانگدم چاوی م 

 ڕ،ش فدستانێکی  به ئاسمان
 !..ئەڕێژ  ڕۆنهک و  ئەکاتەوه خاک بی دڵی
 د،کشێ  لێ  تاریکی شەو ئەم

 و  ئەخواتەوه نگێ ڕ، هەموو
 !..درێژ، وا گەردوونە د،یجووری شەوی
 !..هەیڤدمە چاوی تریفەی هەڵو،رینی شەوی ئەمە
 تییە زانی شەوی ئەمە
 !..ڕ،نگێکە هەموو دامانی شەوی ئەمە
 !..پەیڤدمە و زار زایەڵەی هێهمایی شەوێکی ئەمە
 گوڵ ئەی و،ر،
 ببدنە ئاڵیز چاوی  به

 !..چێژم ،ئەڕژ  سیزم ئەڕژ 
 گەردوون ژانی شەوی ەمەئ

 !..ئەنێژم چرا ئەڵ  کە وجوود، هاواری ژانی
 

 :زستان

 
 !..منە بز،ی و تی گریانی شەوی ئەمە
 !..ژوانە تەوقەی یەکەمد  شەوی ئەمە
 سپاردن بەیەک ئامێزی شەوی ئەمە
 !..پایدز  ئەی منە چاوی ڕ،شی ڕ،نگی
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 !..پەروانە گەشکەی ئەی دێنم هەڵی تی دڵی  له
 

 :پاییز

 
 !..ناب  تی ب   به یار اب ن

 ..؟!ب  چرا ب  یەڵها شەوی
 !..سارد،ناب  دڵم خودایە تیم ئاشقی
 ناب  گوڵ ناب 
 واگاهاتنە شکاوی شەو تی ب   به
 !..ناب  سارد، دڵم د،بێژم چی هەر
 یار ئەی یەڵهایە شەوی
 !..نوور، ب  تی  له دوور دیه،م نالی و،ک
 تییە دیه،ی  به مایل مەعزوول، دڵم
 !..مەهجوور، و تێنی غوربەتها  له

 ناب  مانگ ناب 
 د،یجووری لە بێزار، شەو
 یەڵهایە شەوی
 !..ناب  ڕژدی گوڵ  ناب 
 مەکە ال م(الڤا) لە

 !..ناب  دڵساردی گوڵم بەسە گێنگڵە
 ..خودایە
 !..بێه،نگی  له ڕاکشاو، درێژ شەو،

 کڕنیش و  چەمانەوه
 !..ڕۆشنایی دادانەو،ی و گوڵ حامالنهنی

 
:رهەنگۆکفە
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 ڕجا: الڤا
 .سوود ب  هاتوچیی :گێنگڵە

 .تەربدەتهان :حامالنهن
 داباری : دادانەو،

 

----- 
 
 :دممهردیمحههه
 

 بێزارم و شه  له م   بییه
 دا س  ده  له تێها تیم  چونکه

 م که شوومم ختی به  له چی جا
 کان وگاره شه

 .ڵها یه وی شه ک وه درێژن
  

----- 
 

 :رنۆریاوییهۆمه
 
 لها یه
 
  ره وه"لها یه" هاتی ر گه ئه

 درێژ درێژ دڵ چدرۆکی
 . ره سه که پڕی پڕ ناخد 

 ، ره وه ندا ته هاتی ر گه ئه
 ماڵتان نا په ی که گرده ر سه  وه چدنه ئه
 و سپێری  ئه دڵ  به ن مه زه
 ی مانه ده و ئه  وه چدنه ئه

 دوور، دوور ش ئێمه و چیڵ م عاله
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 . ره به خه و هات موو هه م له
 پڕێ   له چی که
 ڕۆشنایی و دێ  نگ  ده
 :قێن  شڵه ئه نگان ودره شه
 کوێی؟  له کچ 
 ڕاشکا، و شه ، وه ره وه  ده
 ی ،ده زوو  به زوو
 . ره حه سه وا
 

----- 
 
 :نجامرهده

 
  هداتووه مڕۆ بده تدا و  ووهبد خدی های بده و نگ سده نی خداوه کدورد مێدژووی درێژایی  به(لها ڵها،یه یه) چله وی شه بێ  چینێ  ر هه
 ی شددێوه  بدده ی کدده وه یادکردنه ن  تدده نهددا، ، وه شدده م ئدده نێددو ی جواناندده  ته سددڵه خه و نددهیی تمه تایبه موو هدده و لدده مخدداب  نم بدده

 و  لده و  لێدره  نگه ڕه.  نهراوه داکه ر به له جارانی ی که ویستدده خیشه و سیز و ڕۆح و ری  دابونه و  وه ته ماوه  ئێمه بی ری چاولێگه
  وه دڵندایدده  به نم به بێ   چله وی شه نێو ی ریدانه وهه جه  پرسه و له لێوانلێو هێشتا خێزانێ ، یان گونهێ  رێ ، ڤه ده بێ  هه
 بدی  یه وه هشد و ئه ڕۆحی ب  نی دیمه و  وێنه زێتر ، دیهه ر به  خرێته ده... و کان تدده نیه کیمه  تیڕه  له ئێستا ی وه ئه ی فره شی به

  کده  وه بهاتده  پرسدانه و لده ئداوڕ تدر فره مدرۆ دێد  تدا  ئومێدهه  کده  مه رده سده م ئده ئدنسانی کانی رووندده ده  لێنه که ی وه پڕکردنه
 .خش  به ده ڕۆحی و گدان  به  شه نه و  شه گه
 

----- 
 

 نتی ڕۆژهدده ی"سددنه" شدداری  لدده  کدده دا"  لووتکدده" باڵڤددیکی ی٠٢  ژمدداره  لدده  تدده بابه م ئدده شددێکی به شددێ  ده وتدد  بددی :رنجێکسههه
 . وه ته بووه باڵو و چاپ چێ ، رده ده کوردستان

 
 ٠٣١٢ی دێسەمبەری ٠١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژی کورد  : سەرچاو،

 

------------------------------------------- 
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لداوییهرشهسهتێڕامانێكله
 
 

 
 
 
 


ئەمڕۆژانە

 
 و مشدده ئه  ئێمدده  كدده  وه باسددێكه نێددو  بچدندده  یدده وه ئه ڵگری هدده  یدده وته م ئدده ؟ وه دێتدده هاری  بدده ئایددا ، رێددده  لدده سددتانز ك روه هدده
 ...رما سه وتنی ركه ده و زستان تای ره سه  وه كه الیه له.  وره گه  ی چله وی شه یان لها یه وی شه  واته ؟ چده بزاند  و  مانه ده
 
 و مشدده ئه  ئێمدده  كدده  وه باسددێكه نێددو  بچدندده  یدده وه ئه ڵگری هدده  یدده وته م ئدده ؟ وه دێتدده هاری  بدده ئایددا ، رێددده  لدده زسددتان ك روه هدده
 و سیڵه و رما سه وتنی ركه ده و زستان تای ره سه  وه كه الیه له.  وره گه  ی چله وی شه یان لها یه وی شه  واته ؟ چده بزاند  و  مانه ده
 ئایدا  كده ، وه هاره بده دیدار  بده بدوون ڕ  چداوه  وه دیكده  كی الیده  لده. سروشد  مدنی ماتده و رید  وه و زان خده رزی وه رچوونی سه به
 مزاجددی و  ی تددووڕه سدد  ده به مددرۆ  كاتێكددها  لدده.  وه دێتدده سروشدد  ی وه ژیاندده نددو   لدده ر سدده و گددوڵزار تری عدده و گددوڵ هارو بدده

 مدرۆ  كاتدشدها مان هده له ، سروشدته كانی نهێنددده  ی وه دۆزینده و شدف كه و ۆ مدر كردنی شده گه قینداخی و  یده گدرۆده  وه سروشته
 .  بووه  وه چبوونه ملكه و رست  په  رێگای  له دا كراوه رامنه  هێزه م ئه ڵ گه له خیی نهی پێوه

  
 و لدده كێك یدده لددها یه.  ڕاسددته نێوه  نتی رۆژهدده  ی ناوچدده  كانی كیندده  زماندده  لدده كێك یدده  كدده  سددریاندده  كی یه وشدده لددها، یه  ی وشدده

  لده  وی شده  بده نتناسدان رۆژهه و ران لێكیڵده  لده زۆر  كده شدنێك چه  بده و  یده هه مێهدردا ئدایدنی  لده  كی ڵده چه ره  كده  یده جێژنانه
  وه بوونده كیده دا وه شده و له  بییه. نێ  داده پدرۆز  وێكی شه  به  وه شه م ئه مدترایدزم، وانی یڕه په و ن به ده ناو ی"مدترا" دایكبوونی

 . گێڕن ده شاهدی و ڕی  په ڵهه هه ، خشه به وزه و رووناكی  ی رچاوه سه  كه ئاگر  وری ده  له و
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fzagrospost.com%2Fcategory%2Fculture%2Fpage%2F13&psig=AOvVaw0TWfDsG-vZVZ4ya9-Rs74G&ust=1608657534917000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiDyMrK3-0CFQAAAAAdAAAAABAm
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 وی شده سدێ ها، مه ئدایدنی ڵ گده له مدترایدزم ئایدنی ڵبوونی تێكه و تی ندزیكایه هیی  به  كه دان ڕه باوه و له مێژووناسان  له زۆر
 . زان  ده سێح مه تی زره حه دایكبوونی  له وی شه  به لها یه
  
  وه جوغرافدایدده  ی وتده ڵكه هه هدیی  بده.  ویدده زه بداكووری  ی ندوكدوره  لده سداڵ  وی شده درێژتدری  ، چلده وی شده یدان لها یه وی شه
 ڵ گده له  هاوكاتده و  یده هه  ی درێژه نباردافرا به  ی١  له خیر نتنی هه  گاته ده تا ز رماوه سه 03 بوونی خیرئاوا  له ر هه  وه مشه ئه
  سروشدتدده  دیدارده م ئده.  وه بێتده ده كدورت و شده نی مه ته و وه بێته ده درێژتر رۆژ  كه  یه هییه م به و" گیڕانی یان  زستانی شیڕشی"
 تاریكددها ر سه به روناكی زاڵبوونی  واتای  به یان وه شه و ئه و  داناوه فی لسه فه  قووڵی  كی ریده كاریگه ونار، كه  ڵكانی خه ر سه له

 وتنی ركه سده تا هده گدرت ده جێدژن تاریكددها و و شده تارمدایی ر سده به رووناكددان و خیر وتنی ركه سه و پدرۆزی.  كردووه ناودێر
 و بچددووك ئاسدددای ڕاسدد ، ناوه  نتی رۆژهدده  ی ناوچدده  كانی وه تدده نه زۆر  لدده  جێژندده م ئدده. ببدددن  ن هریمدده ئه تێكشددانهنی مێهددرو

 .  دیكه  ناوێكی ژێر  له و جداواز  كی یه شێوه  به ركام هه نم به چێ ، ده  ڕێوه به... و یونان ت نانه ته
  
 بدد  ده ، جێژندده م ئدده چوونی ڕێوه بدده  تی چینددده و  وه یندده بهه كوردسددتانها  لدده لددها یه وی شدده  مێددژووی  لدده كددورت  ئدداوڕێكی ر گدده ئه
  كانی بوندانده زاندد  ده ك وه. ونارادا كده می رده سده  لده واری كورده ریتی نه و داب و كوردستان  له ئاید  كی ڵه چه ره بی  وه ڕێدنه بگه

 یدهابوونی په تای ره سده  لده ر هده.  داكوتداوه كدورددا مێدژووی  لده گدی ره وناراو كده می رده سه بی  وه ڕێته گه ده كوردستانها  له ئاید 
 ك وه ئددایدند  دا وینه رزه سدده م لده كددورد مرۆڤددی  ژیدانی  ی وه نگهاندده ره و  كدانی دیارده و سروشدد   بدده وبوونن تێكده و كددورد مرۆڤدی

 ماندای  ی وه دۆزینده بد   بده  كده  تێكده قدقه حه ژیدان.  خشددوه به  یده ناوچه م ئده  ڵكانی خده  ژیانی به مانای تی نیه كیمه  سدستمێكی
 .  داوه خییان الی قه ته و وڵ هه  ته قدقه حه م ئه  ی وه دۆزینه بی وناراش كه می رده سه مرۆڤی.  نده
  
  دیدارده و هێدز كان، ئاریدده  ره كیچبده هداتنی  لده پدێ  زاگرۆس، ی ناوچه كینی و ن سه ڕه داندشتوانی  كه  وتووه ركه ده ها روه هه

 كان ئدزیهیدده ئدایدنی  لده ش نووكده هه  كده  كدردووه رست  په یان"با و ئاگر و ئاو خیر،" و  بووه پدرۆز  الوه به كاندان سروشتدده
 سداڵێك موو هده و  ئدزیهیدده ئدایدنی  كانی وره گده  جێژنه  له كێك یه ش نووكه هه لهاش یه یان  چله وی شه.  یه هه خییان پدرۆزیی

 م ئده بی  كردووه یان نه شه ته كان ئایدنه ژییپیلتدكی، وتی ڵكه هه و كوردستان جوغرافدایی  ی وته ڵكه هه هیی به. ن به ده  ی ڕێوه به
 .  بووه كوردستان  كانی نهیده تمه تایبه  له كێك یه ئایدنی فره و  یه ناوچه

  
  لده  وره گده كی گیڕانكاریدده كان، وروپددده هێنهوئه  ره كیچده  هدیزه بوونی  ج  ندشته و هات  زایدنها، پێ  می دووهه ی زاره هه  له

 ،"وارونددا" كانی ئاریددده خددوا  بدده ڕ بدداوه نهنی سدده ره په و یددهابوون په  كدده. هێنێ  پێكددهه زاگرۆسددها شددتوانیداند زمددانی و ئدداید 
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 گرینگتدری   بێتده ده" مدتدرا"  كه  پێناچ  زۆری.  گیڕانكاریده و له  كه یه ندشانه زاگرۆسها، كانی وه ته نه ناو  له" مدترا" و" ئدنهرا"
 وروپاش ئدده تددا و  كدده ناوچه ونتددانی ی زۆربدده رمی فدده ئددایدنی  بێتدده ده" مدترائدسددم" و  مدده رده سدده و ئدده خددوای تری  وره گدده و
 ش مده ئه كا، ده شده گه و  وه بێتده باڵوده كانها ره ڕكه شده  هێدزه و كان ریه شدكه له ناو  له تی تایبه به مدرائدسم ئایدنی ، ستێن  ده ره په
  لده  سددفاته م ئده. بوو دانرا" خیبردوویی له" و" یاسا" و" مێرخاسی" تی ره بنه ر سه  له  هك  ئایدنه م ئه ماكانی بنه بی  وه ڕێته گه ده
 هاك سده سدوڵتان.  كانه كدده ره سده  خاڵده  لده كێك یده دا هدزره م لده و  وه داوتده نگدی ڕه" ڕدا" ی وشه  به قها حه هلی ئه كانی المه كه
 : ڵ  ده
  

 پاكیونیسیوڕداجاڕاسیوڕیونباوهیاریچوارچێوه

 
 ت تایبده به ، بووه هده ڕۆڵدی وی عنه مه هێزێكی ك وه كانها ئاریده ناو له ش  رده زه لهانی رهه سه  له پێ  مێهر، یان مدترا ئایدنی

 رچاو بده كی یده تاڕاده مدتدرا ی پایده و  پلده شد  رده زه وتنی ركده ده دوای نم بده.  بدووه ویسد  خیشه زۆر ئاسدایدها ڵكی خده ناو  له
 و تی نزیكایدده. وه كددرده نددزم خددیی، ی كدده ئایدنه كانی فریشددته و خوداكددان  لدده كێك یدده ئاسددتی تددا مدتددرای شدد  رده زه و زی دابدده

 م لدده  كدده ،"یمان پدده" ر سدده  لدده  پێهاگریددده و" ڕاسددتگییی" دا،"یدداری" ئددایدنی  لدده مدترایددی ی نهێشدده ئه  ی وه نگهاندده ره و وێكچددوون
 هدزری  لده ، یده"مدتدرا" هێمای و مبوڵ سه مدترایدها ئایدنی  له تاو هه.  ه"تاو هه" پدرۆزكردنی و ڕێزگرت  و  هگرینگ زۆر دا ئایدنه

 بدی مان وه ئده كوردسدتانها  لده مدترایی واری ئاسه و شوێ  یان ده ی وه دۆزینه و.  ده"ق حه" تی زره حه نزڵگای مه تاو هه یارساندشها
 وتنی ركده ده دوای نم بده ، كدردووه ویدان یڕه پده مدتدرا ئدایدنی  لده زایدد ، پدێ  می شده شه ی ده سده تدا كدان كورده  كه  لمێن  سه ده
 . گرن ڵهه هه مدترائدسم  له س  ده و شتی رده زه ئایدنی ر سه  چنه ده كان ئاریده  وه ته نه ش ، رده زه
 
 بدی زانسد  دا نای پده  لده و ژیدان ماناكدانی  ی وه دۆزینده بدی  بدووه ك رێگایده  تاقده  مدشده هه تی نیده كیمه  سدسدتمێكی كوو وه دی 

.  دایده ری ورووبده ده و مدرۆ   ژیدانی خدودی  لده ژیدان، ماندای  كده بڵدێ  تواند  ده  بییه.  داوه خیی  وڵی هه. ت قدقه حه ی وه دۆزینه
 .  یه وه سروشته  ماناكانی  ی وه دۆزینه دوای به  مدشه هه و  زینهووه  رێكی وه بوونه مرۆ 

  
 كددوو وه" دا یدده وی شدده"  كدده و  كدده رده ده بیمددان كوردسددتانها،  لدده كان ئایدندده  لدده  وه ئاوڕداندده و كان مێژوویددده  رچاوه سدده  پێددی  بدده

  ئایدندده ندداو  لدده ش نووكدده هه و  پددارێزراوه وناراش كدده  ریتێكی ندده كددوو وه و  لێكددراوه چدداو كینددها می رده سدده  لدده ئددایدنی  جێژنێكددی
 . چێ  ده  ڕێوه به واریشها كورده  له كانهاو رهجیراوجی
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 چێ؟دهڕێوهواریداچۆنبهكوردهلدالهوییهشه

  
  بداتی ده ئده كولتدووری  لده و  كینده  ریتێكی نده... و سدووری مه چوارشه ورۆز، نده واری، كورده  ی دیكه  كانی جێژنه كوو وه لها یه وی شه

 یدار زوڵفدی  بده كدوردی  ت نانه ته و دراوس  النی گه  دبداتی ئه  له لها یه  وی شه  مدشه هه  نموونه بی . وه ته داوه نگی ره دا كوردی
 .  درێژه و ترانی قه و ش ره لها یه وی شه ك وه یار زوڵفی  كه  ی وه ئه  واتای  به و  شوبهێنراوه

  
  ی وره گده  ی چلده بردنی ر سه به و خاندان دیوه نێو  ی ره وچه شه كترو یه یور ده  له  ی كه خێزانه  ی وه كیكردنه بی  ماڵه بنه دا وه شه م له

 و ت كایدده حه  ی وه گێڕاندده  بدده یان وه شدده و ئدده و  دوانددهوه كتریان یدده یان وبدده مه ده تددا و داندشددتوون زسددتان  ی چلدده  واتدده سدداڵ
 یددان خیبردوویی لدده و تی ماندده قاره  لدده بدداس  كدده تێك كایدده حه ، بددردووه ر سدده به  هددیره و الوك یران، حدده و شددێعر  ی وه خوێنهندده

. بكرێد   راڤده تدوان  ده مانها كه وه ته نه ناسدی ئوستووره و  مدتیلیژی  له ش وه ئه  كه تراژیك و نامیرادی و دڵشكان جار نهێك هه
 تی كایده حه و چددرۆك یدان ده رازی دركاندهنی و مێرخاس و جوامێر كوڕانی و نگ شه و  شیخ كچانی ، تانه كایه حه و ئه تی سایه كه

 .... و رهاد فه و شدری  ریوان، مه  ی سواره دوازده دمهم، نی قه ئاالن، می مه ن، سدامه و ج خه. ونبوو
  

  بده نگدد  ره  كی یه سدفره خدان دیوه  ی وچره شده پاڵددها  لده و  بدووه م له كه و نمێو گه ی دۆڵمه ، جێژنه م ئه  ی زۆربه شێوی خواردنی
  بده قوالت نده ته...  وشدكه  نجدره هده مێدوژ، بدرژاو نمی گه ، برێشكه و  ڕۆژه به گوڵه و توو و بادام و پسته شووتی، سێو، نار، هه"

  وه كانددده نكه ده زۆربدوونی هدیی  بده نار هه و شووتی  كه بڵێ  تواند  ده  نموونه بی.  یه هه تی تایبه كی مانایه ركام هه  كه گشتی
 .  بووه ت كه ره به  ی ندشانه

  
 رۆژ  وه خییده  كانی ونده خه دیدار  به  ختی سه و  ندایی ته  وگارێكی شه و ڕانه تدپه  ژانگرتنی  درێژی و دوور  رێكی فه سه  ئێمه  ی وه ته نه

  رێمی هده و ره به سروش   ری فه سه دواید   ماڵئاوایی  رزی وه زان، خه  رزی وه  هاتنی  كیتایی ڵ گه له  هاوكاته لها یه وی شه.  وه كرده
 مێدژووی نداو  دیاری  ره هه  تێكی سڵه خه  ندایی ته. نهان هیڵبه سه و ك ڵه سته به و، زریان و ش  وه ، كڕێوه و رما سه بیران، باو و فر به

 یان ئێمده  ئدنسدانی  یی وره گده  همدشد هه  كده ن تانه سددفه و ئه گریان، دواجار و خیداگرت  دانبه و  وه خیخواردنه و   ندایی ته و  یه ئێمه
  بددری  به.  ئێمه ریتی نه  له  بووه شێك به نامیرادی و تی مانه قاره.  كردووه رزگار  وه نانه ئاژاوه و رق  رێمی هه و ره به ڵخزان هه  له

 و  وامی رده بده داهداتوو،  بده هددوا!!  وه دێتده و رێگایده  لده ر هده هار بده  كده  ی یده وته و لده تێڕامان  به و  وه پشوودرێژیده و  زستانی
 رچاو بده و  یی چداوكراوه  بده  بییده. زسدتان  رزی وه  كانی رزه بده  نهیدده تمه تایبه  له  دۆستی مرۆ  و  ژیانهۆستی ، ئدراده  دۆڕانهی نه

 و رم گده مان كده وه ته نه  زسدتانی  یئداگردان و  داهاتوومدان  ی گبده هه  ینده بكه ت ماریفده و زانس  تا هه بڕواند  ئاسی  له  وه رووندده
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  لده بد  لێوانلێدو مان ڵگاكده كیمه  كه  نێكه مه زه  ئێمه خیشی و شادیی نم به ، شادیده ركارێك هه  تایی ره سه  رچی گه ئه. بێ  تد  به
  بده و.  خشد  ببه  پد  تان وه انهژی رزی وه  ویستی خیشه  رمای گه  تدنی  به دڵتان  زستانی  زووی ته و بژی  ر هه. ژیان خیشی و  شادی
 .ئازادی هاری به هدوای

 
 ٠٣١١ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -  ئەمڕۆژانەسەرچاو، ماڵپەڕی 

 
----------------------------------------- 

 
لدایشبیتاریخچه-(ڵدایه)ویچلهمێژوویشه

 
 

 
 
 
 
 
 

تیفسوڵتانیله

 
 می رده سدده(مدهددر دی ئدددزه) بددی  وه ڕێتدده گه ده و   یدده هه ی سدداڵه زار هدده ندده چه و کددین کی مێژوویدده(  چلدده وی شدده)یددا ڵددها یه وی شدده

  ژنده جه و ئده ئێستاش تا و   دیکه تانی مدلله و کوردان کانی ژنه جه کینتری  له  کێکه یه و   بووه ش  ڕده زه  له ر به  که رستی مدتراپه
 ز، رماوه سدده( 03)  کاتدده ده  کدده پددایز ڕۆژی دوایددد   واتدده برێدد ، ناوده ش وره گدده ی چلدده  بدده ڵددها یه وی شدده چێدد ، ده  ڕێوه بدده
 ن، هکد ڕێهه به  وه شده و ئده ک یه شدێوه به و  کده یه ر هده تاند  مدلددله و  ڵدها یه وی شده  ناونراوه و  نرێ  داده ساڵ وی شه درێژتری  به

 کوردسددتاند   لدده و  ن وه شدده و ئدده کانی نهیددده تمه تایبه له هاوڕێدددان، و سددوکار که ی وه کیبووندده و فسددتدڤاڵ و  چدداالکی و  خددواردن
 .  درێ  نجامهه ئه ک چاالکدده نه چه و  گدرێ  ڕاده رز به  که وه شه ، شێوه مان هه به
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 :ویچلهمێژوویشه

 
 ڵدها یه ، ناسدراوه ڵدها یه وی شده به کرێ ، ژمارده هده سداڵ وی شه درێژتری  به  که ز، رماوه سه و  زپای مانگی دواید  وی شه دواید 
  واتده ،(مدترایددزم)رسدتی مدهرپه می رده سده بدی  وه ڕێتده گه ده شدی که مێژووه دێد ،( دایکبوون له) مانای به ، یه(سریانی) کی یه وشه
 کتر یده عاشدقی ڕۆژ، و  ماندگ  گوایده ڵها، یه وی شه ی باره  له کرێ  ده ک یه فسانه هئ  له مدهر،باس نهی خواوه دایکبوونی له ڕۆژی
 و   بدووه کان شتدده رده زه  به ڵ تێکه دواتر کان، مدترایده می رده سه بی  وه ڕێته گه ده ڵها یه وی شه ی له سه مه ڕاستدها له نم به بوون،

 .تر تانی مدلله و  که جووله و" نکا یه(ڕۆمی) سد دی مه ناو بی  وه ته گواستراوه
 

 چدوار ر سده به  بدووه ش دابده  کده زاندی، ده  سداڵه زار هده( 21)سددمبیلی جدهدانی  یان به مانگده( 21)سداڵی  کینها له کان ئێراندده
 ڕۆژی مان ههد وی  ئده ،(ڕۆژ)تاو هده ی دووبداره دایکبوونی لده  لده بدوو بریتی  که ساڵ، ستپێکردنی ده تای ره سه مانگی س  رزی وه
 سداتێ   چرکده نده چه نها تده  کده ، کدراوه دیداری سداڵد  وی شده درێژتری  بده و   بدووه پدایز مدانگی کیتاڕۆژی و  زستان می که یه
 . تاوه هه بوونی دای   له و ن هریمه ئه و تاریکی ناوبردنی  له وی شه ڵها یه. درێژتره  دیکه کانی وه شه له
 
 ی چلده کێکدان یده سداڵها، کدانی رزه وه  لده  یه هه  چله دوو ، خیره دایکبوونی له لێی ستد  به مه ، ونهبو دای   له مانای  که ڵها یه

 .کات دستپێهه  وه فرانباره به مانگی له زستان ڕۆژی م که یه  له ویتریشدان ئه کات، ستپێهه ده  وه ڕه پوشپه مانگی له  که هاوی 
 
 دێدد ، نددها هریمه ئه ر سدده به زدا ئاهوورامدده وتنی رکه سدده مانای بدده زسددتان، وی شدده م کدده یه کینددها، کانی ئاریددده  وه تدده نه ناو لدده
 ر سددده به ڕوونددداکی وتنی رکه سددده  واتددده دا، خراپددده ندددهی خواوه ر سددده به  یددده چاکه ندددهی خواوه وتنی رکه سددده  دیکددده کی مانایددده به

  بده ڕابدواردن  بده  وه شه و ئه ب  ده یانی به تا و  حاکمه و زاڵ ن هریمه ئه  چونکه و  بخه ناب  س که دا وه شه م له  بییه".تاریکدها
 .بهرێ  ر سه
 
 م کده یه  لده  کده بوو  مدترا خود یا  تاوه هه و ئه ر هه  چونکه ڕزگارکرد، جدهانی  که ، بووه( مدترا) زن مه ئێزیهی سدمبیلی تاو هه

 دا درێددژه  وه شدده و ئدده شددوومی نتی سدده ده ژێددر  لدده جدهددانی و  تێکشددکانه وی شدده نی هریمدده ئه هێددزی فرانباردا، بدده مددانگی ڕۆژی
 و  برد نداوده مدتدرا دایکبوونی لده وی شده به ڵدهایان یه وی شده مدهدری، ئدایدنی می رده سده کانی ئێرانددده و کوردان  بییه ڕزگارکرد،

 . بێ  ده زاڵ تاریکدها وی شه ر سه به ڕووناکی و  خیر  چونکه ژن، جه  یانکرده ده
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 :وهڕوویزانستییهڵدالهوییههش

 
  کده دات، ڕووده کاتێد   وه زانسدتدده ڕووی  لده ، سداڵه ڕۆژی کدورتتری  شدی که ڕۆژه کورتتری  و  وه شه درێژتری   که ڵها یه وی شه
 . وه ویده زه گیی ڕاستی نێوه هێڵی ر سه خاڵی دوورتری   وێته که ده خیر
 
 کدانوونی ی(10 - 13)نێوان  لده وی زه بداکووری ی نددوه  لده  زستانه ی وه ڕانه ڵگه هه ڵها یه وی شه زایدند ، ڕۆژژمێری ی گوێره به
 . دات ڕووده ساڵێ  موو هه یرانی حوزه ی(10 - 13)نێوان  له باشووری  ی که ندوه  له ساڵێ ، موو هه می که یه
 

 :ڵداوییهیشهوهیادکردنه

 
 دۆسدتان و  خدزم و  هداوڕ  و  کرا ده  ئاماده خواردن کینها  له و   وه کرێته ده  وه شه و ئه یادی  وه کورده ن الیه له ئێستا تا  وه کینه له
 شدێوازی به ئێسدتا تدا و   وه کدرده ده ڕۆژیدان گێدڕان نگ ئاهده و  خیشدی به یانی بده کوو تدا و   وه بوونده کیده داردا سیمپای م رده به  له

 .  وه کرێته ده کوردستانها له ڵهادا یه وی شه له  یه وه کردنه یاد و  نگ ئاهه و ئه جداواز
 

 :داوهۆنراوهرهونهڵدالهوییهشه

 
 وی شده یدادی  کده ئێسدتا تدا و   کارهێنراوه بده نوێدها و کالسدد  شداعدرانی ی هدینراوه و کان ریدده هونه  شداکاره ناو له ڵها یه وی شه
 .   کرێ  ڕێهه به جیر و جیرا شدعری و  کیچاال نهی  چه به  که وه شه ، وه کرێته ده ڵها یه
 

 :ڵداداوییهشهوچاالکیلهخواردن

 
  کده  یده هه ژنێکدان جده دا وه شده و لده کان کده جووله ، جداوازه خواردندان شێوازی هیزێ  ر هه و  ک یه ناوچه ر هه ڵهادا یه وی شه له
 جداوازتر بدده  وه شدده و ئدده کددورد الی نم بدده ن، کدده ده  وه پاڕاندده و نزا هبدد سدد  ده و  گدرسددێن  داده مددیم ، ناسددراوه خدد  دره ژنی جدده به

 و  وه بنده کیده هداوڕ  و  خدزم و سدوکار که  کده( و شده ی چلده و شده وی شده) وترێد  ده ڵدها یه وی شده به کدورددا نێدو  له برێ ، ناوده
 لده  کده تدر   بیڵده و  وه بنده کیده کتری یده وری ده لده سدوکار که موکریدان ی ناوچده له ش وه شده و ئده ن، بده ده ر سه به خیش کاتێکی

 و  کاسده شدها وه شه و لده ر هده بخورێد ، دا وه شه و له ی وه ئه بی ، وه کرێته ده وش  و  گدرێ  ڵهه هه ت په به هاوینها کیتایی مانگی 
 نتی خیرهددده ی( سدددنه) ی ناوچددده هنێرن،ل ده کتری یددده بدددی خدددواردن کان دراوسدددێده  کددده خییاندددها نێوان لددده کرێددد  ده تی دراوسدددێده
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 دا وه شده و له و  وه سرکه نێو  خرێته ده(  تورش  ک کاڵه) وترێ  ده پێی  که گدرێ  ڵهه هه ک کاڵه هاوینها، کیتایی له کوردستاند 
 خورێدد ، ده رم  هدده و نار هدده و  شددووتی زیدداتر ڵددهادا یه وی شدده له ر هدده". خورێدد  ده سددوور ری بدبددا و  باینجددان یدداپراخی ڵ گدده له

 ". رما سه رزی وه  له  کردنه پێشوازی و رما گه رزی وه  له  کردنه ماڵئاوایی مانای به شووتد  خواردنی
 

 :ڵداداوییهشهراسیملهومهبۆنه

 
 و نگ ئاهده انک ریتده دابونه پێی بده دا وه شده و لده ونتێد  ر هده و  یده هه خیی نهیی تمه تایبه جدهانها النی گه نێو له ڵها یه وی شه

 وتێکها شدکه ئه له( تامدتراسدی) خدیر ندهی خواوه وتنی رکده ده  بده  وه زایدندده می وته حه ی ده سه له ژاپین  له ن، خه ڕێکهه فێستدڤاڵ
  ،چد لده نم بده کرێ ، ڕێدهه به  وه شده و ئده خدواردن لێندانی  بده ژاپدیند  ی دیکه شوێنی نهێ  هه له ، وه ته کراوه  وه شه و ئه یادی
 کگرتوویی یدده مانای بدده ، برنجدده ی کدده پێکهاته  لدده  کدده خددین ده( تددانگدوان) خددیراکی  مدده ژه کان چدندددده  خێزاندده دا وه شدده و لدده

 . جیراوجیر فێستدڤاڵی نهی  چه و  نگ ئاهه نجامهانی ئه وێڕای  مه ئه دێ ، کان خێزانه
 

 :ڵدایواڵتانداوییهشهکاتله

 
مدد   ، دووه کده خوله( 11)و   کداتژمێر( 21)ی  کده ماوه  چونکده  مده که یه ی پلده و   دایده نالنده فه  تیون له ساڵ وی شه درێژتری 

( 45)و  کداتژمێر ( 21)  مها دێ  که ی سێده پله  ، سویهی  له که و نی خوله کاتژمێر ( 21)ڵها تێدها  وی یه شه  نیرڤێژ دێ  که
   .که خوله( 25)و  کاتژمێر( 21)،  ڵهایه وی یه شه  هکوردستانها ک  وی  له ، درێژتری  شه که خوله

 
 ٠٣١٢دێسەمبەری  ٠٣: ڕێکەوتی  -هەو،توو  : سەرچاو،

 
----------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



نیسانبرتشابداڵوییهشه  

 

 

41 
 

 
،ستپێکردنیزستانهواوبوونیپایزودهینیتهویبهلداشهیه

 
 
 
 
 
 
 

 تاهیرعەلیار

 
  دیم دا پێددان کوتدووه قده  ش لده وچله رۆژی دوای شه.  و چله ڵێ  شه ر پێی ده ورووبه و ده  سنه  له  شێکی کوردستان بی وێنه به  له

 .رۆژ  خیره
 
س  پێکردندی هداوی   ده  ڵ له وه ش مانگی ئه شه.  ش کردووه دابه  ش مانگه ی شه  وره دوو ده  دیم دا ساڵدان به گاهشماریی قه  له

ی  وره و ده وی ئده لدها ئداخری  شده یدا یه  وچله شده. بد   واو ده کا و ئداخری پدایز تده سد  پێدهه هڵی مانگی تددر د وه یانی رۆژی ئه
  ره ی گده چلده.   ی تێهایده ش دوو چله ش مانگه ی شه وره و ده رکام له هه.  یه ی تازه ش مانگه ی شه ره وه ستپێکی ده و ده  ش مانگه شه

  دا بده زۆر زمدانی دیکده  و له  کی ئارامده یه لدمه و که  دیمه لها قه ی یه وشه. زستانی  ی هاوی ، چله لێد  چله ده.  ی چکیڵه و چله
ی خدیی یدانی  کده دیمده ماندای قه  لدها بده یه. یدوول   بێته زمانی سوئێهی دا ده  له  بی وینه. کار درهدنهر  به  وه هێنهێ  گیڕینه

و   وه تده کراوه  رجومده بی را ته ره عه  ت ، له ڵه غه  کوردیها به  له. مدالد   بدها بیته ڕه عه  له. دای  بوون  ر دندا ، له سه  هاتنه
ئدایدنی مهدر   لده.   کی ئایدندده یه لها وشه ی یه وشه.  عنای زاید  نده مه  و مدالد به  یه ڵه د هه ر سه د ده سه  ڵێ  زاید  که پێی ده

  و ئایدنده وانی ئده یره دا پده وه و شده لده.  ر دندای مدترایده سه  وی هاتنه هلها ش وی یه ڵێ  مدترائدسم شه کان پێی ده ئوروپایده  که
ری ئددهی رۆشدنایی رۆژ  ده  رد دیتده دڵدی بده  مدتدرا لده  یاندها کده به  ره بده  له. ن که رێی هاتنی مهر یا مدترا ده ندش  و چاوه داده
. وی کده ر ده تها نوور سده نهایه  له  که  ته ل زولمه گه ر  نور ده هاتنی رۆشنایی هێمای شه. دا کورتی ده  وگار له ر  و شه ده  دیته
لکووبیخیی  بده  بده ندده دا ئدنسدان عه  و ئایدنده له.  شتی رۆشنایده هه  رداری به شکری تاریکی و مدترا سه رداری له ن سه هریمه ئه

شد   ڕده ئدایدنی زه.  وه نده هریمه پداڵ ئه  چنده کان ده ی مهدر و خراپده یاریدهه  چنه کان ده سروشتی خییان باشه  بدنا به  ره بریار ده
زاران سداڵ  ئدایدنی مهدر هده.  واریهی جهان بدنددی خدیی کدردوه  وه هێنهی  ئاڵوگیڕه  و به  رگرتوه ی مدترائدسمی وه ڕانه و باوه ئه



نیسانبرتشابداڵوییهشه  

 

 

42 
 

ی   و ئایدنده هێماکدانی ئده  زاڵ بوو زۆر لدهر ئورووپادا  سه  ت به سد ده مه  و که  بوه وی هه و ئورووپا بره  رانه دیته رقی مه شه  له
ندگ  سددح دا ره داید  بدوونی مه  راسدمی کریسدمو و رۆژی لده مه  ت لده تایبده  ، به کانی ئایدندی خیی کردوه سمه واریهی ر  و ره

نگدی  ایدنی مهدر دا رهئد  نگدی سدوور لده ره. کان  ی شدته دا بدی زۆربده  و رۆژانده نگی سدوور لده کار هدنانی ره  به  بی وێنه  وه داته ده
  لده.  ئایدنی مهر لێدژ کدردوه  تونهو تدژی جدگای به  و به  ورده  ردوش  ورده ئێران و کوردستانها ئایدنی زه  له.  و پدرۆزه  خیره

 ی دینددی نهیار شددوالده سددفه ئه.  شددته رده ڕی ئددایدنی مهددر و ئددایدنی زه نهیار شدده سددفه م و ئه ڕی روسددته وسدددها شدده ی فرده شددانامه
  مبولی ئدایدنی مهدره سدمورغ سده. پێن  سه ی سدمورغ  داده رده روه س  په ده  ی زاڵ که ماڵه بنه  به  و ئایدنه زۆر ئه  و به  شته رده زه

خد  سدارێژ  کانی خدیی و ره بد  سددمورغ د  و برینده بریندهار ده  م کده روسدته.  بدوه  رده روه و پده تدی ئده ده  زال به.  سه ده و موقه
سدتی  روه کێ  کداری لد  ناکدا و هددچ هێزید  ده و هدچ چه  نه نهیار رووید  ته سفه ئه  که  وه کاته م ئاگادار ده و روسته  وه کاته ده

ون و  رین  و کائندات و کده ڕی مهدر دا ئافده بداوه  لده. کر  گددانی لد  بسدتێنهری ده  وه چاویه  تدری گزیچار له ندا به نایا و ته
نێدوی   کده  یده کوردستانها زۆر شار و گونده هه  کا، له یها ده و ئاسای  په  وه سێته حه ڵی سدمورغ دا دهری با ژێر سێبه  کان له مه

وراندی  کانی ده نووسدراوه  ر چداو لده گده ئه.  شداری سدنه  بدی وێنده. دیم  و قده  ره سده  ڕی مهریدان ئێسدتاش لده ئایدندی بدر و بداوه
زار  سددمورغ هده.  کانی سددمورغه نێوه  ک له یه  نهزاند  سد کا و ده نێو دێر ده(  سدنه)  هب  ی  شاری سنه که نن ده رده نتی ئه سه ده
نی سددمورغ  ج یدانی قده نهه نه سده. لی سددمورغ بوو عه یانی ئه( ابو علی سدنا)، سدنا. ، هومانقا کوو عه وه  یه ک نێوی هه یه و
  جزیده ته  کده ندوه.  ه( قرمدسدد )دیم دا نێدوی  انی قدهک تاریخده  لده  رماشدان کدهیدان ک.  یده ڕه و بدروباوه نێوێکی ئدایدندی ئده  که
ماندها  درێژایدی زه  له  ی سدمورغ که قرمدسد  یانی قریوه .رز نگی زوالل و به قرم یانی ده. سد  یا سدنا یانی سدمورغ. ی  که ده

ها  روه هده.م ندد  کده  یده و ناوچه لێباسی یارسانها ئێستاش لده  لهوانی ئایدنی مهر  یره په. ڵێد  کرماشان و ئێستا ده  وه ته سواوه
ڵ  گده ندهی ده و پێوه  نێدوێکی ئایدندده  که و نێوی شاره  که مێر یا مهر یه.  یه ی کوردستان شاری مێر دی  مان هه شێکی دیکه به  له

زۆر   و کورد لده  هدز بوه  ونارانی کورد دا به ڵگای که کیمه  له  نهه چه  و ئایدنه مانێکها ئه زه  دا له ندشان ده  که  یه مدترائدسم هه
 . لها ئاشنا بووه سمی یه ڵ ر  و ره گه  له  وه دیمه قه
 

 ٠٣١٩ یرەبمەسێد ی٠٢ :یتوەکێر  -  و،رگدراو لە الپەڕ،ی فەیسبووکی نووسەر
 

 ------------------------------------------------
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ڵدا؟وییهیشهربارهزانیدهچیده

 
 

 
 
 
 
 
 


اڵحساالرسه:ئا

 
١ 
 

 :ڵێ  ی كورد نالی ده وره شاعدری گه
 و، مشه ئه  یجووره یا ده  ڵهایه وی یه شه
 .و مشه ئه  تی ب  نووره م دوور له دیهه  كه
 .زان  ده( كوردی)شدعری   نهێكد  به هه
 

٠ 
 

 . وی ساڵه درێژتری  شه( ڵها یه)وی  شه
 . وی ساڵه ی  تاریكتری  شه(یجوور ده)
 .ڵێ  یشی پێهه( وی چله شه)  نه  ناوچه هه  له
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٠ 
 

 ، وی پایدزه ڵها كیتا شه وی یه شه
 .گرن كهه م ڕۆژی زستان یه كه ڵ یه گه له
 .ن ده النی ئێران زۆرتری  گرنگدی پێهه گه
 

٢ 
 

 ز، رماوه مانگی سه ی03وی  ڕۆژژمێری كوردیی شه  به
 . ڵهایه وی یه ، شه فرانباره مانگی به ی2ی  كه ڕۆژه  كه

 . وه كالیی بكرێته ڕۆژژمێری زایدنی یه  هنابێ  ب
 

 
 

١ 
 

 ، ڵها جێگدر ندده وی یه ڕۆژژمێری زایدندها شه  له
 م، كه ی مانگی كانوونی یه10 - 11 - 12: كانی وه شه
 .وێ  كه ڵها ده وی یه ر شه وێكدان به و شه  ر ساڵه هه
 

٢ 
 

 كانوون، ی11وی  ڵ شه گه له  كان هاوكاته ی ساڵه زۆربه
 ی كانوون بوو،12وی  شه  ر به رانبه به 1322 ساڵی
 .وت ی ساڵی كوردیی ڕۆژێك پێشكه وه هیی ئه وی  به ئه
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٢ 
 

 . دایكبوونه ، واتای له كی سریاندده یه وشه( ڵها یه)
 . وه بێته دایك ده تاو له دا هه وه و شه له  گوتوویانه

 .ن به ر ده هس كیڕ و داندشت  به  یانی به تا به  وه و شه ئه
 

٨ 
 

 . وه نه كه زینهوو ده  وه و شه بهۆستان ئه ده عاریفان و ئه
 ، و مدوه  ره وچه و شه  تی عاریفانه كیڕی شدعر و بابه

 .بێ  ڵها ده ونشدندی یه كانی شه كدده ره سه  ته بابه
 
 
 
 
 
 
 

٩ 
 

 ڕ، باسووف، مێوژ، ی ته ، مدوه كراوه وه ی وشكه مدوه
 .هێنرێ  كار ده ونشدندی به هواریدها بی ش ناو كورده له
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 ش، كوردستان و ئێران، زۆر ونتی دیكه  له  جگه
 .ن ده ڵها ده وی یه شه  گرنگدی به

 

 
 
 

 ٠٣١٩ی دێسەمبەری ٠١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پەیامندر ند   : سەرچاو،
 

 ------------------------------------------------
 

تاناڵویالداڵهییوشهیمانا
 

 
 
 
 
 
 
و  نیكد یك هیدژووێم(  چلده یو شده)اید هاڵد هید یو شده ،گرن كدهه هیزسدتان  یژڕۆ م كده هی ڵ گده له ، زهیدپا یو شه تایك هاڵ هی یو شه
  كدهێك هیو    بدووه شد  دهڕ زه  ر لده هبد  كده یرسدت تراپهدم یم رده سده(هدردم ید زهددئ) یبد  وه تدهڕێ گده و ده   هید هده ی هڵزار سدا نه هده چه
ش  وره گده ی چلده  بده هاڵد هید یو شده  ،ێچ ده  وهڕێ به  ژنه و جه ئه ستاشێو تا ئ   كهید یتان للهدكوردان و م یكان ژنه جه  ینتریك له

 هاڵد هید یو شده  و نداونراوه   ێنر داده ڵسا یو شه  یژترێدر ز، به رماوه سه( 03)  كاته ده  كه زیپا یژڕۆ  یددوا  واته  ،ێبر ناوده
سددوكار و  كه ی وه بوونددهیك و ڵادڤو فسددت  یو چدداالك خددواردن  ن، كدده ههڕێ بدده  وه و شدده ئدده ك هیدد وهێشدد و به كدده  هیر  هدده  دتان لدددلهدو م 

https://www.kurdistantv.net/index.php/ku/2020/12/20/lifestyle/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%85-%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88-%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%88%DB%8C-%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C
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 ك هدددنه چاالك و چه   ێردگ ادهڕرز  به  كه وه شه ، وهێمان ش هه به  دكوردستان  و له ن  وه و شه ئه یكان هیدنه تمه بهیتا له ان،ڕێدهاو
 .   ێدر نجامهه ئه
 

؟هییچدایواركوردهلهداڵهییوشه

 
  تددهێو كه ده ریخ دات كدده رووده كێددكات  وه هیدد كه هددزانسددت  ووهڕ لدده ، هڵسددا یژۆر  یوو كددورتر شدده  یژترێدر كدده هاڵدد هیدد یو شدده 
 و یو چداالك خدواردن ن، كده ههڕێ بده  وه و شه ئه ك هی وهێش به و كه هیر  هه  دتان للهدم. یو زه یاستڕ ناوه ێڵیر ه سه ڵیخا  یتر وره گه
 . ن وه و شه ئه یكان هیدنه تمه بهیتا له انڕێدسوكارو هاو كه ی وه بوونهیك و ڵادڤستێف
 

كبوونیدالهیمانابه

 
 یم كده هی یكدانوون ی10 یبد 13 وانێن هلد یو زه یباكوور ی وهدن له  زستانه ی وه انهڕ گهڵ هه هاڵ هی یو شه  دنیزا یرێژژمۆر ێیپ به
 ی باره لده نووس ژنامدهۆر یر ههید واد حده جده. دات رووده رانید حدوزه ی10 یبد 13 وانێن لده  یباشدوور ی كده وهدن له ك،ڵدموو سا هه
  ،ێدد كبوونیدا لده یمانا به  هددانیسر یك هی وشه هاڵ هی یو شه كرد كه وه به ی ئاماژه  نو یكوردستان یب  هاوهڵ هی یو شه یمدراس مه
 یمانگ لدده  كدده  یهدداو ی چلدده اندكێك هیدد ها،ڵسددا یكان رزه وه لدده  هیدد هدده  دوو چلدده: یشدددوت ، رهیخدد یكبوونیدا لدده  دسددت به مه كه

  كده ووڕ خسدته یشد وه ئه یر ههید حه.  ێب ده  وه فرانباره به یمانگ زستان له یژۆر م كه هی له اندشیتریو ئه كات، ههێستپ ده  وه هڕ پوشپه
،  ناسدراوه هاڵد هی یو شه به  زستان كه یو شه م كه هی نها،یك یرانێئ و كان هددوروپ ئه و كان هیدنهده و كان هیدئار یكان وه ته ناو نه له
 .هادكیر تار سه به یرووناك یوتن ركه سه  واته  ،ێد نها مهیر هه ئه ر سه زدا به ئاهورمه یوتن ركه سه یمانا به
 

 داڵهییوشهیكانخواردنه

 
  كده  هید هده اندكێژن دا جده وه و شده كان لده كده جوله:  وانده له ، اوازهدج اندخواردن یوازێش كێزیر ه هه و هی ر ناوچه دا هه وه و شه له
 راوازتدج بده  وه و شده ئده  یكدورد یال ن، هاوكات لده كه ده  وه انهڕنزاو پا س  به ده و ن ێرسدگ داده می، م خ  ناسراوه دره یژن جه به

و  سدوكارو خدزم كه كه( و شده ی و چلده شده یو شه)  ێوتر ده هاڵ هی یو شه ناو كورددا به له: یوت یر ههی واد حه ك جه وه  ،ێبر دهناو 
 و وه بنده دهیك یكتر هید یور ده سوكار له كه انیموكر ی ناوچه له  وه و شه ئه: یشدن، وت به رده سه به شیخ یكێكات و وه بنه دهیك ڕ هاو
ر  ها هده روه هده  ،ێددا بخور وه و شده لده ی وه ئهیب ، وه تهێكر وشك ده  ێردگ ههڵ ت هه په به نهایهاو ییتایك یمانگ له  كه  رت هیڵب

ش  سددنه ی ناوچده له رن،ێدن ده یكتر هیدد یخدواردن بد كان هێددراوسد كه انددهاییخ وانێن لده  ێدكر ده یت هێدو دراوسدد دا كاسده وه و شده لده
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 ڵ گدده دا له وه و شدده و لدده وه سددركه ناو تددهێخر ده(  ترشدده  كدده هڵكا)  ێددوتر ده ێددیپ  كدده  ێردگ ههڵدد هدده كێك هڵددكا نددهایهاو ییتایك لدده
  ،ێدخور ده  رم نارو هه هه و یشوت اتریز هاداڵ هی یو شه ر له هه: یشدوت ،یر ههی حه.  ێخور سوور ده یر نهدب و نجانیبا یاپراخی

 .رما سه له ییشوازێرماو پ گه یرز وه له  كردنه ییئاواڵما  كه  هی هیو مانا به  دشووت یخواردن
 

 داڵهییوشهیمیراسمه
 

و  نگ ئاهده كان تدهیر دابونه ێیپ دا بده وه و شده لده كێدتنر و هده و هید هه ییخ یینه تمه بهیدا تا هاندج یالن گه وێن له هاڵ هی یو شه
 .ن خه كههێر ڵادڤستێف
 
،  وه تده كراوه  وه و شده ئده یادی كهاێوت شكه ئه له( یتراسدتام) ریخ ینه خواوه یوتن ركه ده به هادنیزا یم وته حه ی ده سه له ابان،ی له
 . ێكر ههڕێ به  وه و شه خواردن ئه ینانێل به  دنیژاپ ی كهید ینێشو كێنه هه له
 
 ی كده كهاتهێپ له  خدوان كده ده واندتدانگ یراكیخد  مده ژه كان هدددندچ  زاندهێدا خ وه و شه له  كه ی تانهنو و له  هی كهید یكێك هی  ،دچ

 .ریراوجیج ڵیادڤستێف  ینه و چه نگ ئاهه ینجامهان ئه یاێڕو  مه ئه  ،ێد كان زانهێخ ییكگرتوو هی یمانا ، به برنجه
 

 تاناڵویالداڵهییوشهیمانا
 
 9و  عات سده 21  كده  ێدد ژیرو نده  یو ئده ی، دوا كده خوله 11و  عات سده 21 ی كده ماوه  كده  هیدنها لهدف  لده ڵسا یو شه  یژترێدر

 21كوردسدتانها  یمێر هده و له شده  یژتدرێها در روه ، هده كده خوله 45و  عات سده 21  كده  ێد مها هێدس ی پله له هشی، سو كه خوله
 ی مداوه  نموونده یبد  ،ێدبكر ییكدار ئاماده هاندج یالن گه ی وهێكوردستانها هاوش له  شهیارڕیك ب وه.  ێب ك ده خوله 25عات و  سه
 عردشددد یك هدددددچاالك نددده چه  1329 - 21 - 12 و 13 یو شددده  شدددهیارڕیب و  ێدر نجامدددهه ئه ییر هونددده یچددداالك  كهڵێنددده سدددا چه
 .  ێكبخرێر یرانیگ و وه نهنهێخو

 

 : ڵێ ده یكورد نال ی وره گه یردشاع
 

 و، مشه ئه  جوورهی ده ای  هیهاڵ هی یو شه
 و مشه ئه  نووره  ب یت دوور له م ههید  كه
 

 ٠٣٠٣ یرەبمەسێد ی٠٣ :یتوەکێڕ  -  یڤدت ناتسدروک یرەپڵام :،واچرەس
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