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  "ي مام نةزةرو دةنطي حةسةن ئايشةمششالَةك"
 ئةمشةو لة خةوما ضووم بؤ كوردستان

  جص راوي جاران،بؤ سةر هةوارطةو

 تةماشا ئةكةم طةرمةي بةهارة

 دةشت و دةر رةنطني ، ثر اللةزارة

 طؤيذو كةنطر ، توورك و رصواس 

 طولَة خاتوونةو ، شيالن و طصالس 

 ؤك هةثلَ كآلوة سوورةو ، ضاو بازة و

 ستك و قةزوان ، خةرتةلةو ثصشؤك

  ضون فةرشي كاشان1)بصالن(وا دةشيت 

 ثر لة طوآللَةي زةردو سووري جوان 

 2)هووكانيي( و هةردةي )ضةولك(شاخي 

 قةلَةم ناتوانصت وةسفي كات جوانيي

 خورةي ئاوي ضةم ، دةنطي سوصسكي نصر

 نة دلَ ئةيبصزص و نة ضاو ئةبص تصر

  3"ةمريةسةندةر" لة ناو قومةكةي 

 4"سص باز ئةكةن " كؤمةلَصك مندالَ وا 
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 دة دوانزة ثرييش بةر ديوةخانن

 5)نؤرسكانن(، يا) دامة(خةريكي 

 لةوالوة دووكةلَ دةضصتة ئامسان 

 ضايي لصدةنصن بؤ نان نيوةروان

 وا كؤري ياران طةرم و بة تاوة

 كةشك و دؤ ئةخؤن بة نان و ضاوة

 برص كصذؤلَةو ، هةندص كورطةلة

 6 )دووزةلة(شايي دةطصرن بةدةنط 

 7)وةي وةي(و ) خاوكةر(و ) قةتارو(سةداي 

  ، بص ئارةق و مةي تسةرخؤشت ئةكا

  ئةضريكصنص 8)حةسةن ئايش(وا 

 دةنطي زوآللَي ، كصو دةهةذصنص

  هصندة وةستاية9)نةزةريش(مامة 

 لةطةلَ مششاآل ، ئةوةند ئاشناية

 كة مششالَةكةي خستة سةر لصوان

 ةندةية نايةتة زمان هةر ئةو

 كامة طؤراين و مةقامت دةوص ؟

 نة ريتم و ئيقاع ، نة نؤتةي دةوص
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  )هةيبةت سولَتان(ئةوة سةحةرةي ثاي 

  دةشتةكةي طةرميان )ئةآلوةيسي(يا 

  )بةرؤكم بةردةن( و   )شريين بةهارة(

  )زولَصخام زةردةن(  و  )لة نصو سابآلغ(

 هةموو ثصكةوة رؤذ ئةبةنة سةر

 زارو ذان ، بص خةم و كةسةربص ئا

 منيش ثركةيف و ثر شادي و دةماخ

 وةك بالَندةي كصو ، لةم شاخ بؤ ئةو شاخ

 بةآلم لة ناكاو راثةرمي لة خةو 

 نة سوصسكة ديارة ، نة بولبول ، نة كةو 

 لة ذوورصكي سارد ، بصكةس و حةيران

 بص دةنطي مششالَ ، بص كؤري ياران 

 ورم ئةوجاكة زانيم ، كة ضةندص دو

 10)تيموورم(لة كوردستان نيم ، من لة 

 فةخرةدين طةرمياين

 2001.تةميووري خؤرهةآلت 

 ..ناوي هةردةو ضؤم و دةشتة لة ناوضةي قادركةرةم : 3و2و1

 ...ية كة بةزؤري ثريةمصردةكان بؤ بصتاقةيت و كات بةسةربردن دةيكةن)وازيي ، طةمة(ناوي ياريية : 5و4
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 )دالَ(اريش لة لةالقي بالَندةي جدووزةلة، ئامصرصكي مؤسيقاي ميلليية لة قاميش درووست دةكرصت و هةندص  : 6
 ...ؤر باوةو شايي و زةماوةندي ثصدةطصرن زئةم ئامصرة لة طةرمياندا 

 ..سص طؤرانيي ناوضةي طةرميانن 3: 7

دةنطيي تا بلَصيت خؤشةو وةستايةكي ثياوصكي رؤح سووكي قسةخؤش و بةرصزة و : حةسةن ئايش حاجي : 8
قةتارو ئةآلوةيسي و ئاي ئاي و خورشيديي و خاوكةر (ة تايبةتةكاين ناوضةي طةرميانة وةك يكارامةي طؤراني

خةلَكي قادركةرةمةو خؤشةويسيت خةلَكي طةرميانة ، مام حةسةن ئايش لة كؤري زيكريشدا بة دةنطة ) تد....و
يتر ئةم مرؤظة دلَثاكة لة هةر جصطايةك بواية طولَي مةجليس و ديوةخان و خؤشةكةي سةآلواتيشي ئةخوصند، ئ

 ...تةكية بوو

مام نةزةر ، ثياوصكي بصدةنط و لةسةرخؤ بوو تاكو خؤي ئارةزووي نةبواية مششالَي نةدةذةند ، بةآلم كة : 9
ئةم هونةرمةندة هةر بة بةالوة ستةم يان قورس نةبوو ، دةسيت بدايةتة مششالَةكةي ئيتر هيض جؤرة ئاوازصكي 

سةليقة مششالَي دةذةند بةآلم ئةوةندة وةستا بوو بة هيض شصوةيةك لة ئاوازةكانا بضووكترين هةلَةي نةبوو، 
 وةك شةهيد  هةلَكةوتوويي قادركةرةم خاوةين دةيان نيشتنمان ثةروةري بوو ، ئةميش هةر خةلَكي قادركةرةم

 .ة)شصخ حةسةين قةرةضصوار(و زاناي ئاينيي ثايةبةرز  ) و شصخ حوسصين بةرزجنيشصخ مارف بةرزجني(

 بووة يةكةم وآليت 2000دوورطةيةكي بضووكة لةسةر ئؤقيانووسي هيندي و سالَي : تةميووري خؤرهةآلت : 10
تيموورة (ناوي راستيي .. سةربةخؤ لة هةزارةي سصهةمدا ، ثصشتر لة اليةن وآليت ئةندةنووسياوة داطري كرابوو

 .بةآلم ئصمة هةروا ناوةكةي دةلَصني كة هةلَةية) رنةك تةميوو
 


