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و پرؤژةي كتثيب " پةلكةزثذينة"پاشخانثكي 
  خوثندين كورديي زارؤكان

 
 ئةجمةد شاكةيل
 

دا و لة "بةربانگ"ي گؤضاري 2000ي ساصي117، لة ژمارة ، نثوي گوتارثكي مامؤستا حةمةسةعيد حةسةنة1دؤي دادة ذوونة
ي ذةخنةيي و هةصسةنگاندنثكي تةواوي گوتارةكةي مامؤستا حةسةن، گوتارثك. دا، بآلو بووةتةوة18-15 و 11-9ذووپةالين 

مامؤستا . بةرهةمةكاين مامؤستا سروة عةزيزة، كة كؤمةصة كتثبثكن بؤ منداآلن نووسراون و ئامادةكراون و وةرگثذدراون
.  زؤر وردكارانة و وردبينانة، ئةو بةرهةمانةي خوثندوونةوة و زيرةكانة تثبيين و سةرجنةكاين خؤي لة سةر نووسيون،حةسةن

 مامؤستايان حةمةسةعيد حةسةن -نثزيكةي دة ساصثك كاري مامؤستاييم كردووة–يش وةك كةسثكي هاوپيشة و هاوكاري من
و سروة عةزيز، هةم كتثبةكاين مامؤستا سروة عةزيز و هةم گوتارةكةي مامؤستا حةسةمن خوثندوونةوة و لة الشم مةبةست 

 كةلثن و چةويت و هةصةكاين كتثبةكاين مامؤستا سروة عةزيزي مامؤستا حةسةن لة گوتارةكةيدا لثزانانة، هةم. بوون
من نووسينةكةي مامؤستا حةسةمن كؤصثك پث جوان و باش و .  و هةميش ذاسيت و دروستييةكايندةستنيشان كردوون

 تؤكمةية، دةستخؤشي لث دةكةم و ئومثدةواريشم هةموو نووسينثك، مامؤستا حةسةن ئاسا، بؤ دةرخستين ذاستييةكان و
گوتارةكةي .  و خبرثتة بةر باس و دةمةتةقةتوةرامدانةوةي پرسيارةكان، ذةخنةگرانة خبوثندرثتةوة و هةصبسةنگثندرث

مامؤستا حةسةن هانيدام، ئةم نووسينة، وةك ذوونكردنةوةيةكي پثويست لةمةذ ئةو بابةتةوة، كة تا ذادةيةك دةكرث وةك 
                                           .يساب بكرث، خبةمة بةر چاوپاشخانثك، بؤ كتثبةكاين مامؤستا سروة عةزيز ح

 بة زارؤكي كورد وانةيان لة سوثد، كة -)سؤراين(كرماجني خواروو–كان، مامؤستاياين زماين كوردي 1980و 1970ساآلين 
نةمايةك بؤ فثربووين زارؤك، بةكار  وةك بناخة و ب-بثگومان ئثستاش هةر واية–دةگوتةوة، كتثيب ئةلفبثي ئيرباهيم باصداريان 

 دانرابوون، پةيدا ردواتر هةندةك كتثيب ديكة، كة هةر هةموويان لة سةر بريؤكة و شثوةي كتثبةكةي مامؤستا باصدا. دةبرد
بوون، وةك ئةو كتثبانةي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران، كؤمةصةي زةمحةتكثشاين كوردستاين ئثران و ئينتيشارايت 

سياسةتاوي كرابوون و هةريةكةو دةيةويست و  و يديؤلؤژثنرابوونئاةدديين كؤماري ئيسالمي ئثران، وةلث ئةمانة سةالح
 لة پاص .دةيةوثت زارؤكي بثگةردي پاكي فريشتةئاسا بكات بة ئةندام و هةوادار و چةكداري حيزب و بريوباوةذةكةي خؤي

، 1987بةهاري . ب، گوتار و نووسينيان فؤتؤكؤپي دةكرد و بةكار دةبردئةوانةشدا مامؤستايان بؤ خؤيان لةم كتثب و ئةو كتث
 Siv Nordellسيض نووردثلم. ي سوثد، كارم دةكرد"  Karlskoga كارصسكووگا"مي من مامؤستا بووم و لة باژثذي ئةودة

ي "  Uppsalaئوپساال" لة باژثذي ،كارگثذيي خوثندنگة بوو، بانگهثشتين جضينثكي كردم ، خامنثك بوو بةرپرسي دةستگاي 

                                                
شلةيةكي : دةگوترث. ي سوثدي و ئينگليزي"ng"، وةك"ng"نگ. هةية" ترنگ"، وشةي"خةست"، وةك پثچةوانةي وشةي"ذوون"وشةيلة گةرميان لة بري  1

ي هةژاري موكرياين، "هةنبانةبؤرينة"لة . شلةيةكي ترنگ، دؤيةكي ترنگ و خؤشاوثكي ترنگ: پثچةوانةكانيشيان. خةست، دؤيةكي خةست و خؤشاوثكي خةست
شيت زؤر شل و ذوون، كة بةشي ئاوي زؤرتر : ، هاتووة، كة دةكاتة"تراو"ي گيوي موكريانيشدا، وشةي "كوردستان"شثخ موحةممةدي خاص و ي "فةرهةنگي خاص"

  . دةدات" ترنگ"تثراو و هةر واتاي وشةي: ة دةكاتة"تراو"ئةو . بثت، بةرانبةر بة خةست
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پثكذا گةيشتنة .  لةو جضينةدا باس لة پثويسيت داناين كتثيب خوثندين زماين كوردي، بؤ زارؤكاين كوردي سوثد كرا.2سوثد
ئةو ئةجنامةي، كة هةوص بدرثت، پثوةند بة كةساين ديكةي شارةزا و پسپؤر لةو بوارةدا بكرثت و هةوصي پثكهثناين 

درثت و هةوص بدرثت بؤ ئامادةكردين كتثب بؤ سث پلةي خوثندن و جضيين ديكةش لةو جؤرة بكرثت كؤميتةيةك لةو كةسانة، ب
ئةو ئةجنامانة وةك پثشنياز و . و تةواوي مةسرةيف ئةو جضني و كتثبانةش، كارگثذيي خوثندنگةكان وةئةستؤي خؤي بگرثت

، 1988 بةهاري ساصي -ئةگةر بة هةصةدا نةچوومب– ماوةيةك پاش ئةوة .ن لة اليةن ئامادةبووانةوة پةسةند كرا،پثشبذيار
 لة اليةن ،بانگهثشتنةكة. ئةودةمي من لة باژثذي ستؤكهؤصم دةرسم دةگوتةوة، بانگهثشتين جضينثكي ديكة كرام لة ستؤكهؤصم

انةدا ةوة بوو، كة ئةمةي دواييشيان هةر لة بواري كارگثذيي خوثندنگة و ئةو Maj Beijerسيض نووردثل يا ماي بثييةر 
لةو ذوونيشتنةدا هةر ئةو باسانةي، كة لة جضينةكةي ئوپساالدا باسكرابوون، بة مةسةلةي پثكهثناين . 3كاري دةكرد

لة جضينثكي ديكةي . كؤميتةيشةوة بؤ داناين كتثبان، هثنرانةوة گؤذث و جةختيان لة سةر كرانةوة و بذياريان لة سةر درانةوة
، بذياري 4دا كرا27/11/1989كتثيب خوثندين زماين كوردي بؤ زارؤكان، كة لة كارگثذيي خوثندنگة و ئامادةكردين 

 لة پرؤژةي داناين كتثيب كوردي بؤ زارؤكان، لة نثوان ،دامةزراندين دةستةيةكي ذاوثژكاريي بؤ كاركردن و بةشداربوون
 Em خبوينن  ئةم ) كرماجني سةروو( كتثيب كوردي ،ماوةيةك پثش ئةوةش .5 درا20/6/1990 -15/7/1989

Bixwinin، چ پرس و ذاوثژثك بة ئثمة نةكرا و )سؤراين-ي خوارووكرماجن(هةرچي كتثبة بة كوردي . بؤ زارؤكان چاپ كرا ،
ئةو دةستةي ذاوثژكارييةش، كة بؤ پرؤژةي ئامادةكردين كتثبان دامةزرثنرابوو، تةنث لة سةر كاغةز بوو و من بةش بة حاصي 

دا بة پؤستدا بؤم هاتبوو، نة كةس بانگي 1989ي دامةزراندين ئةو دةستةية، كة لة نؤضةمبةري خؤم، بثجگة لة نامةي بذيار
كان بة جؤرثكي  كارة،وا ديار بوو، لة پشيت پةردةوة.  بؤ بةشداربوون لة داناين كتثبدا و نة كؤميتة ساز كرا و نة هيچ،كردم

 ذةشنووسي كتثبثكي بؤ ناردم، بؤ ئةوةي تةماشايةكي بكةم و هةر لةو بةينةدا، مامؤستا سروة عةزيز،. ديكة ئةجنام دةدرثن
كتثبةكة بثجگة لةوةي ذةشنووس بوو، نة ناوي بة سةرةوة بوو، نة وثنةي تثدا بوو، نة هيچ . سةرجني خؤمي لة سةر بدةم

–ئةو ذةشنووسة . و لة بارةوة نووسرابو-چ پلةيةكي خوثندنة و بؤ منداصي چةند ساآلنة و ئةو شتانة وةك بؤ –زانيارييةكي 
ن بة كتثيب پثش ئةوةي بة كتثيب خوثندنةوةكةدا بچمةوة، م: واتة. بوو" پةلكةزثذينة" كتثيب ذاهثناين -وةك دواتر زانيم

چ ذوونكردنةوةيةكيشي لةگةصدا چونكة سروة عةزيز خؤي لة پثشدا ئةوةي بؤ ناردبووم و بث ئةوةي هيذاهثنانةكةدا چوومةوة، 
گيز نابثت و منيش بة گوثرةي دينت و بؤچووين خؤم و تثگةيشتنم لثي، سةرنج و تثبينييةكامن لة  كة شيت وا هةربثت،

دةقي ئةو نامةية لة خوارةوة وةك خؤي بآلو دةكةمةوة و ناوي نامةي .  ناردنامةكةم بؤنامةيةكدا بؤ سروة عةزيز نووسني و 
  .يةكةمي لث دةنثم

  :نامةي يةكةم
  .خوشكي بةذثز سروة خامن، سآلو

                                                
2

وةك سةرپةرشتيكةري جضينةكة، ئةمريي قازي، بةختيار ئةمني، فةرهاد شاكةيل، و كةسانةي، كة لةو جضينةدا بةشدار بوون، سيض نووردثل، لة 
  ).ئةجمةد شاكةيل(و خؤم) خمابن پاشناومي وةبري نايةتةوة(، مامؤستا عةزيز)خمابن پاشناومي وةبري نايةتةوة(فةرةج، خامنثك بة نثوي ذوقيية)موحةممةد(مارتني

                                                                                                                                               
و زؤري ديكةش ) ئةجمةد شاكةيل( سروة عةزيز، مامؤستا عةزيز، ذوقيية و خؤم-بريم نايةتةوة كاميان-" ماي بثييةر"يا " سيض نووردثل" لةو جضينةدا بثجگة لة 3 

                                                                                        . م من بؤخؤم وةبريم نايةنةوة، بةشدار بوونبوون، بةآل
  .و ئا هةسبةري " J Skogmanي سكووگمان"ماي بثييةر، سيض نووردثل، حةسةن دةرويش، :  بة بةشداربووين4
سروة عةزيز، مةكي داالبا، ئيمرا ئةلياجك، ئاسؤ گةرمياين، حةسةن قازي، حةيدةر : ةو دةستةية لةم كةسانة پثك بثت  بة گوثرةي ئةو بذيارةش دةبوو ئ5

                    .ئةم دةستةية لة مامؤستاياين كورديي كرماجني سةروو و كرماجني خواروو پثكهاتبوو. ئؤتلو، سةبيحة ئؤتلو، موستةفا ئوزون و ئةجمةد شاكةيل
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هةرچةندة من كتثيب خوثندنةوةكةم نةخوثندووةتةوة و . كتثبةكةمت خوثندةوة، دةستخؤشي و پريؤزباييت لث دةكةم
واپثدةچثت ئةم كتثبةش ذاهثناين ئةو بثت، بةآلم دةتوامن ئةم سةرجنانةي خوارةوة خبةمة بةرچاو و بثگومان بذياري سةرةتا 

  :6انراوةبؤ الپةذة د: ل. و دوابذياريش هةر هي خؤتانة
، دةبثتة گريوگرفت و منداص دةبث ...من ناوم:  ئةوا-هيچ نةبث سةرةتاكةي–ئةگةر كتثبةكة بؤ منداصي بچووكة  .1

د، سةركةوت، ائاز: ناو: ئةگةر هةر بنووسرثت.  تؤزثك ئاسان نييةية) ة(من ناوم سةركةوتة، هثرؤية، ئةو: بنووسثت
  .1:هثرؤ، ذةنگة ئاسانتر بثت، ل

ةكةية و كوردي الي خؤمان و زثتر ذؤژهةآليت كوردستان وايان لث كردووة و ذةنگة هةر بة )ئةضني(ةر ه) ئةوين(وشةي  .2
 .93، 89، 84، 81، 79، 73، 55، 45، 42، 41، 26، 24، 23، 18، 9:مبثنثتةوة باشتر بثت، ل) ئةضني(

زارثكي ذةش، دةمثكي ذةش، : بثت، ئةوا) دةم(، ئةگةر بة واتاي 28، 22، 12، 5:چيية؟ ل) زار(مةبةست لة وشةي .3
 .بثت، ئةوا دةبثت) نةرد(ي تاوصة )زار(ئةگةر بة واتاي . ذةنگة باش نةبثت

، ذةنگة باشتر بثت، چونكة لة كوردةواريدا، بةراز هةر بةكار )مةذ(، وشةيةكي ديكةي وةك )بةراز(لة بري وشةي  .4
 .14، 12:ل!  بثتيي ئاسالة ماصة كورددا، بةراز) لة ئةوروپا(نابةن و پثموانيية لثرةش

ييش )Öوث (دا هةية و دةنگي  )Öوث   (ي گوث بؤ خؤي لة )ث(بگؤذدرثت بة وشةيةكي ديكة، چونكة ) گوث(وشةي  .5
 .33:ل. بؤ خؤي دةنگثكي سةربةخؤية، هةرچةندة ئةو پينةوپةذؤيةي كورديية چارةسةري تةواو نيية

و تةواوي ناوچةكاين ديكةي ) دان (تين دةگوترثباشترة، چونكة تةنث لة سلثما) ددان(، بكرثت بة )دان(وشةي .6
 .35:ل. لة هةموويان باشترة) ددان(، بةآلم )، دندانددان، دران، دگان(كوردستان دةصثن

 .8:ل. بنووسرثت) وو(بة : واتة) مةميوون(بكرثت بة ) مةميون( .7
دةزامن لة .  نييةدمةذي زةربؤ مةذ، هةر ذاست نةبثت، چونكة ) زةرد(، ذةنگة بةكارهثناين وشةي )مةذةكة زةردة( .8

بثت و شوان ...) ذةش، سپي، بؤر، چار، پةر و( مةذ دةكرث. كتثبةكاين الي خؤمانيش وا نووسراوة، بةآلم هةصةية
 .39: ل. ئةوانة باشتر دةزانثت و ذةنگة لثرةش خةصكي پري هةبن ئةوانة بزانن

، 42: ل). دارؤ(ةويسيت يا بچووككردنةوة بكرثت بة مةگةر بؤ خؤش. پثموانيية ناوي وا هةبثت. ية)دارا(هةر ) دارؤ( .9
55 ،61 ،84 ،89. 

 .63، 47:ل. ، فارسيية و بكرثت بة ناوثكي كوردي باشترة)تابان( .10
) نان(باشترة، چونكة وشةي برژاندن بؤ ) نةنكم بة تةنوور نان دةكات(، بكرثت بة )نةنكم نان دةبرژثنثت بة تةنوور(.11

 .47:ل.  لة كورديدا دةكةوثتة دواوةيش)Verbفعل (زيادةية و فرمان

، 51:ل. )ك( بنووسرثن باشترة، نةك بة شثوةي عةرةيب، كة هةمزةيان لة سةرةبة شثوةي فارسي) ك، گ(تيپي.12
57. 

، ذةنگة باشتر بثت، چونكة )زگ(تةنث لة سلثماين بةكار دةبرثت، لة بري ئةوة بگوترث) سك(وشةي . سك  =ك+ س.13
 .53:ل. ن وا دةصثنلة هةموو ناوچةكاين كوردستا

، 58: ل. ، ذةنگة باشتر بن...)خبوثنةوة، پذبكةوة، خبة و(، بكرثن بة ...)خبوثنةرةوة، پذبكةرةوة، خبةرة و( وشةي.14
61 ،79 ،80. 

ال ) گةآل(شتثكي ديكة بثت، ئةوا وشةي + ئةگةر لةوثش مةبةست گ). گآل(باشترة نةك ) گةآل( گآل، بنووسرث=آل+ گ.15
 .58:ل.  وشةيةكي ديكةؤذدرثت بةگبربثت و ب

                                                
.ثرةشدا مةبةست لة الپةذةكاين ذاهثناين پةلكةزثذينةية وةك ذةشنووس نةك وةك كتثب ل  6  
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دثت و ) شريدؤشني(بة واتاي ) دؤشني(، ذاستترة، چونكة )ئاورينگ مانگا دةدؤشث. (ة)ئاورينگ(بؤ خؤي ) ئاورنگ (.16
دؤشيين پث ) العملية(لة گواين مانگا يا مةذ دةردةكرثت و كارةكة) شري: (واتة. بثت) دؤشني(ئةوةش كارةكةية، كة 

 .59:ل. تدةگوترث
 .63: ل. ، ئةگةر بة تةواوي بنووسرثت، ذةنگة سوودي زياتر بثت...)يهؤ ذثوي ذثو (.17

ي عةرةبييةوة هاتووة و ذاستة لة قسةكردندا بةكار دةبرثت، بةآلم وشةي كوردي لة )مقص(لة ) مقةست (.18
كوردين و ) ، دووثرد، دووثردة، دووثردكقةيچي، قاچي(ئةصبةت وشةي . بةكار بربثت، بثگومان باشترة) مقةست(بري

 .65:ل. دثن) مقةست(بة واتاي 
، چونكة ئثمة الي خؤمان وشةكة بة عةرةيب بةكار دةبةين و )تةلةفيزيؤن(ذاستترن لة ) تةلةضزيؤن(يا ) تةلةضيزيؤن (.19

 .83، 73:ل. و ئثمةش هةر لة سةر ئةو هةصةية ذؤيشتووين) ف(يان نيية، دةيكةن بة)ض(لة بةر ئةوةي عةرةب 
 .76:ل). و(بة ) جادوگةر( لة باشترة) وو(بة ) جادووگةر (.20
 .79:ل. ، چونكة كورد وا دةصث)نةنكم مانگا دةدؤشث(، ذاست نيية و بگوترث )نةنكم شريي مانگا دةدؤشث (.21
ي )ذاوكةر(ي شاعري، "گؤران) "84:ذاوچي، ل(بؤ . ية، لة توركييةوة هاتووة)چي(، ئةو پاشگري )بؤيةچي، ذاوچي (.22

 :  گؤران دةصث. بةكار هثناوة
   چاوي نووقاند پرخةپرخ              نووست تا ذاوكةر ويت پخ    
  .14، 12، 10:، دثذي85:ل. باشترة) حاجي لةقلةق(بكرثت بة ) حاجي لةق لةق( .23
                                          ذةنگة لثرة خةصكي كورديش هةبن ناويان . ية)ئثضا(هةصةية و ذاستييةكةي ) ئثضة( وشةي . 24

 دةبث  بؤ خؤي سوثديية، ئةوا قةيدي نيية، بةآلموانةيةيةي ئةم )ئثضة(كوردي نيية، ئةگةر ئةم ) ائثض(بثت، بةآلم )ائثض(
  .98 :ل.باشترةة ئةوا بكرثت بة ناوثكي ديكة يشكوردئةگةر ، خؤ)ئثضا(بكرثت بة 

) سويد). (سوثد( دةصثن -بة كاريگةريي فارسي–نيش  و ئثرادي توركيا و سووريا و سؤضيثتتةواوي كرمانج و كور. 25
  .ةكة جوانتر بثت)سوثد(ذةنگة . كوردي عرياق دةيصثن و بة كاريگةريي عةرةيب

  2/11/1989                                                     ئةجمةد شاكةيل .سةركةوتنت دةخوازم
  

ة و وةآلمةكةي من، كتثبثكي ديكةم لة مامؤستا سروة عةزيزةوة بؤ دوو سث مانگثك دواي ئةو ذاهثناين پةلكةزثذينةي
ئةميش هةر وةك ئةوةي پثشوو، هيچ زانياري و . ئةجمارةيان كتثيب خوثندنةوةي پةلكةزثذينة بوو. هات، بؤ پثداچوونةوة

 تثبيين و ئةجمارةشيان پثيدا چوومةوة و. پلة و شتثكي واي لةگةصدا نةبوو و وةك جاري پثشوويش ذةشنووس بوو
وا لة خوارةوة وةك خؤي دةقةكةي بآلو . نامةيةك و بؤ سروة عةزيزم ناردسةرجنگةلثكم، كة هةبوون كردمن بة 

  .دةكةمةوة و ناوي نامةي دووةمي لث دةنثم
  : دووةمنامةي

  .بةذثز سروة خامن، ذثز و سآلوم
ةگةر سوودمةنديش نةبن، بذثك ذووناكي پاش خوثندنةوةي كتثبةكةت، ئةم سةرجنانةي خوارةوةم هةبوون، هيوادارم ئ

  :7بؤ الپةذة دانراوة: ل. خبةنة سةر كارةكة و بواري دةمةتةقة و لثوردبوونةوة لة كارثكي وادا، بةرين و بةرفراوانتر بكةن
  :6، 5، 3، 1:ل

                                                
.ية وةك ذةشنووس نةك وةك كتثبمةبةستيش الپةذةي پةلكةزثذينةي خوثندنةوة  7  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5

 لة )دارؤ. (ية)دارا(وشةكة بة ئةسص. م پث جوان نيية)دارؤ(هةر وةك بؤ كتثبةكةي دي نووسيبووم، من وشةي  .1
ي )ر(زؤرجاران و زؤر منداص . دةرماين حةمام: دةكاتة) داذؤ(دثت و ئةگةر ببثت بة) هةية، هةيةيت(كورديدا بة واتاي

  .دةخوثننةوة) ذ(سووك بة 
وة هاتووة، )كتايب خانة(ذؤيشتووة و باوة، بةآلم وشةيةكي خؤش نيية و لة ) قوتاخبانة(ذاستة الي خؤمان وشةي  .2

، وةك چؤن )ق(ةيش هةر لة هيچةوة بووة بة )ك(ئةو ). جثي ئةوان: (كةيش بة واتاي)خانة (و) ئةهلي كيتاب: (واتة
يش بؤ )خوثندنگة(بؤ پلةي سةرةتايي باشة و ) فثرگة(پثمواية وشةي . كرماجني باكووري كوردستان دةيگؤذن

 .ناوةندي و دواناوةندي وبذثك سةرةوةتريش باشة
 :16، 8، 3، 2:ل     
 .پث باشترة) ئةوين(م لة )ئةضني(من  .1
 نةبثت؟) ئثضا(، جا كة وا بثت بؤچي )ئثضا(، بةلكة دةصثن )ئثضة(پثمواية سوثدي ناصثن  .2
 ).خةختةتثن(واتايةك دةدات و يةك وشةية، وا چاكة بة سةر يةكةوة بنووسرثت، بةم شثوةية) خةت خةتثن(مادام  .3
، كة گيايةكي كثويية و چثشيت لث )هاز(كي مؤسيقاية يا ، كة ئامثرث)ساز(يا ) قاز(وشةي ) بةراز( بؤ لة بري وشةي : 9:ل

 سةرباري ئةوةي، كة ناپةسةند و ناشريينة، لة نثو كورديشدا )بةراز(نةبثت؟ چونكة ) پياز(دروست دةكرثت، يا 
  .خؤشةويست نيية

 دةژين و لة اخشتةنث لة سةر لووتكةي ) كةو(، مرؤض وا تثدةگات، كة ...)اخ دةژيشكةو لة سةر (كة دةصثي : 10:ل
  ).لة سةر شاخ(اخاوي دةژين، نةك تةنثشلة ناوچةي ) كةو(پثمواية ! الپاص و دؤصدا ناتوانن بژين

) ؤ( دا وشةيةكي دي كة 11 ل ةذةنگة ل. وةية)ز( دا هاتووة، كة لة بارةي تيپي 9دووبارةية و لة ل) مؤز(وشةي : 11:ل
  .بثتصةكة وشةيةكي نوث بةو تيپة فثر ب، بؤ ئةوةي مندا)جؤ(ي تثدا بثت، دابنرثت، باشتر بثت، وةك 

  ).گةييوة(بكرثت بة ) گةيوة(و ) پاييز(بكرثت بة ) پايز(وشةي : 13:ل
تةواو ) ذ(وشةيةكي ديكة، كة بة ) تؤذما(لة بري وشةي . ة)ماتؤر(نيية و ) ماتؤذ(، )سوثد(بكرثت بة ) سويد: (25، 14:ل

: ، كة بة واتاي)باژثذ(يا ) بازاذ(، كة لة كوردةواريشةوة نثزيكة، يا )دةستاذ(بؤ منوونة . دةبثت، دابنرثت ذةنگة باشتر بثت
  .بازاذ و شاريش دثت، يا شتثكي ديكة

  .ةكات، زيادة بثت و پثويست ن)ماسي لةناو ئاودا دةژي: (ي) ناو(ذةنگة وشةي : 15:ل
بووكي ياري زثتر . پثمواية لة نثوان بووكي ذاستةقينة و بووكي ياريدا، جياوازيي هةية يا دةبث هةبثت. 1:  16:ل
 و بووكةشووشة لة وكذةنگة بةكارهثناين يةكث لةوانة كارةكة ئاسانتر بكات و بو. ي پث دةصثن)بووكةشووشة و بووكصة(

  .يان بؤ بةكار بربثت"لةيستؤك"مةيان پث دةكات، دةكرثت وشةي  ئةو شتانةش، كة منداص گة.يةك جيا بكاتةوة
 توو چاكيش لةگةص ئةو وشانةدا بنووسرثت، چونكة دارتوو لة كوردستان زؤرة و كورديش )توو(دةكرث وشةي  .2

 .دةخوات
  ).تةلةفؤن(بكرثت بة ) تةلةفون(: 44، 21: ل
  ).مةميوون( بكرثت بة 4ي دثذي )مةميون. (1:  22: ل
مشك، مار، (وةك . ، كة لة شوثين ديكةشدا بةكار هاتووة، وشةي ديكة بةكار ثنرثت چاكترة)مؤز(شةي لة بري و .2

  ).مانگا، مثروولة، مايني، مريشك، مانگ، مةشكة
دةكرث لة بري . ةيش زؤر ناذثكة و كثش و مؤسيقاي لةنگة)من منداصم(البردووة، بةآلم بة ذاسيت ئةم ) ئاآلكةت(باشة :  23: ل

  :وترابثت و پثشمواية لةو بابةتانة زؤر هةن، بؤ منوونةگبة سةر يا بة زماين منداصةوة بؤ يا يعرثكي ديكة دابنرثت، كة ئةوة ش
  ئثمة منداصي جوانني         ئاوايت نيشتمانني

  شادمان و كامةرانني        كة نةوةي كوردستانني
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  ذؤصةي خاكي پريؤزين    بؤية هثندة بة سؤزين
ئةگةر هةوصدةي ذةنگة دةستت . ئةصبةت من هةر ئةوةندةي لث دةزامن، بةآلم بؤ خؤي زياترة.  گؤرانييش هةيةئةو شيعرة وةك

  .بكةوثت
لة گةرميان بةكار دةبرثت و كة ) بان(وشةي .  بان=ية، چونكة سةروةوةهةصةيةكي بآلوبو) سةربان(ية وشةي پثموا: 24:ل

بة سةر : (واتة) بة بان چاو(يا ) سةري خانوو: (واتة) باين خانوو(يا كة دةصثن ) لة سةر مثزةكة: (واتة) لة بان مثزةكة(دةصثن 
  ).بان(هةر دةنووسن ) سةربان(بثجگة لةوةش زؤر نووسةري گةورةم ديتووة، كة بؤ وشةي ). چاو

  ).هةصووژة(بكرثت بة ) هةصوژة. (باشترة...) كة لة كوردستان بووم(زيادةية، ) كاتث(وشةي : 26:ل
  .باشترة...) تارا، تةوار، تةروو(فارسيية، بكرثت بة ) بانتا: (27:ل
: تةنث سةردثذةكة و يةكةم بةيت دةگؤذدرثت و واي لث دثت: م بيستووة، واتة)نانةذةقة(من ) سابووين ذةقي(لة بري : 31:ل
داصيي ئةو يارييةم من خؤم بة من. پثمواية بةم شثوةيةيش باشتر لةگةص كثشي شيعرةكةدا دةگوجنثت). نانةذةقة پشتةتةقة(

دوو منداص پشت دةكةنة يةكتر و قؤص لة قؤصي يةكتر دةكةن و يةكثكيان دادةچةمثتةوة و يةكثكيان بةرز دةبثتةوة و . كردووة
يةكدي لة سةر پشيت خؤيان هةصدةگرن و لةگةص هةر   دي دادةچةمثتةوة و ئةوي دي بةرز دةبثتةوة و بةو جؤرةيئةوجا ئةو

  .ئةگةر وثنةيةكي واي بؤ دابنثي باشة. ونةوةيةكدا يةكثكيان يةكةم بةيت دةصث و ئةوي دي دووةم بةيتداچةمينةوة و بةرزبو
  ).ئاونگ(يا ) ئاورينگ(بكرثت بة ) ئاورنگ: (35:ل
و ) لثي(بكرثت بة ) لث ي(وشةي ). پينيشان(ةوة هاتووة، نةك )پثنيشاندان(، كة لة )پثشاين(بكرثت بة ) پيشاين: (36:ل

  .وة بنووسرثتبةسةريةكة
لة بةر (بكرثت بة ) لة بةر بارانةكة يارييان دةكرد؟). (لةبةر(بكرثت بة ) لةبةردةمي). (يارميان(بكرثت بة ) ياري مان: (41:ل

) باران(لةوث يةك باراين دةستنيشانكراو دياري دةكات و دةگةيةنثت، بةآلم ) بارانةكة(، چونكة وشةي )باران يارييان دةكرد؟
  ).باران(ية بكرثت بة )بارانةكة(ئةو ) نا، لةبةر بارانةكة يارميان نةدةكرد. (بة گشتيية

  .)نوختة(خاص(.)ةية بكرثت بة ) ،(و ئةو ) سوثد(ةكةي بكرثت بة )سويد(، ..)من بة فذؤكة هامت بؤ سويد،. (1: 45:ل
يا ) اآلن بوومشةش س(، چونكة كورد دةصث )ئةو كاتة شةش ساآلن بووم(بكرثت بة ..) كاتث شةش ساص بووم( .2

كة تةمةمن شةش (يا ) كة شةش ساآلن بووم(يا ) كاتثك كة شةش ساآلن بووم(، يا بكرثت بة )تةمةمن شةش ساص بوو(
 ).من بة فذؤكة هامت بؤ سوثد(و ئةو ذستةيةش خبرثتة پثش ) ساص بوو

  ).جادووگةر(بكرثت بة ) جادوگةر: (46:ل
وةك . ة ماصيية)مةذ( ذاستة، بةآلم بةرخ بؤية ماصيية، چونكة دايكي، كة ، ذستةكة..)بةرخ ئاژةصثكي ماصي ية. (1: 50:ل

يا ) جاشةكةر ئاژةصثكي ماصيية(يا ) بةچكةپشيلة ئاژةصثكي ماصيية(يا ) تووتكة ئاژةصثكي ماصيية: (ئةوة واية بصيي
ةسةگ و بثچووةپشيلة و ، ئةصبةت ئةگةر سةگ و پشيلة و كةر و مريشك ماصي نةبن، تووتك)جووجةصة باصندةيةكي ماصيية(

  .ةكةية، دةنا تؤزثك الوازة)خ( تؤ مةبةستت جاش و جووجةصة، ماصي نابن، بةآلم
  ).خورما(بكرثت بة ) دارخورما( .2
ي عةرةيب و )حلم(، كة بؤ )خةو(، وشةي ..)هةندث جار لة خةومدا(، ..)هةندث جار خةويان. (1: 59، 51:ل
)Dream( ي ئينگليزي و)Dröm(ة، بكرثت بة ي سوثدي دانراو)دةكاتةخةون(، چونكة )خةون ،:Dream، Dröm( ،

بثجگة لةوةي، كة لة . بثگومان هةر خةصكي مةهاباديش بؤ خؤيان وا دةصثن). خةوتن، نووسنت، ذازان(دةكاتة ) خةو(بةآلم 
) و و خةونخة(بةكار دثنن و لة كوردييشدا ) نوم و حلم(عةرةب . لة يةك جيا دةكرثنةوة) خةو(و ) خةون(نووسيندا 

  .هةن
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هةر بكرثت بة ) لة خةومندا(، )لة خةومندا(بؤ ) لة خةومدا(، پاش گؤذيين ..)هةندث جار لة خةومدا دةفذم بؤ اليان( .2
  .باشترة) لة خةوندا(

، نازامن ماناي چيية، ئةگةر مةبةست يارمةتيدان و هاريكاريكردن و كؤمةك بثت، ئةوا كورد !)ئثمة لةسةرت ناكةين: (54:ل
! لة سةرم دةكاتةوة! لة سةري دةكةمةوة! لة سةرت ناكةينةوة! لة سةرت ناكةمةوة: بةصكة دةصث) لة سةرت ناكةين(ناصث

ئيدي بةو ! لة سةرتان دةكةينةوة! لة سةريان دةكةينةوة! لة سةرمانيان كردةوة! لة سةرمي كردةوة! لة سةري كردمةوة
  .جؤرة

  :يستووةمن ئةو شيعرة فؤلكلؤرييةم بةم شثوةية ب: 56:ل
   مار هاتحاجي لةقلةق

  گصةدار هاتماري زةن
  حوشتر بة قةتار هات

  :ديارة بة شثوةيةكي ديكةش بيستوومة. هةم درثژةي هةية، بةآلم من نايزامن
  حاجي لةقلةق دةنووك تةقتةق

  كيسة و كةمةر يا پثغةمةر
بثجگة لةوةش دوو بةيتةكةي . نييةدا، ذثك )حاجي لةقلةق مار هات(لةگةص كثشي ) ماري سةوز و سوور هات(پثمواية 

  .دوايي لة تازةبابةت دةچن
-:دايكي پرسياري كرد:). (دايكي لة دةنگي زؤزان ذاچةين و ويت(بكرثت بة ..) دايكي لة دةنگي زؤزان ذاچةين( :59:ل

  ).كام بووك؟(بكرثت بة ) كام بووكة؟(، )كة؟كام بوو
گةآلي /كةچي ذؤژثكيان گةآلكاين(بكرثت بة ) وو و وةريكةچي ذؤژثكيان دار گوثزةكة گةآلكاين وشك ب: (61:ل

  ).دارگوثزةكة وشك بوونةوة و وةرين
  .دابنرثت(.) نوختة/خاص) گوثزي زؤري گرت(دواي . دابنرثت) ،(فاريزة ) گةآلي دةركرد(و ) ژيايةوة(دواي : 62:ل
 پث نةكرد و كةس بة دةنگييةوة بذوايان(بكرثت بة ) گي يةوة نةچوونوةكةس بة دة..بذوايان پث نةكرد: (..64:ل

و، بة :(لة كورديدا ذاست نيية و ئةوة بةكارهثنانثكي عةرةبيية، چونكة عةرةب دةصثن) وة(بةكارهثناين ). نةچوو
القلم و : (بؤ منوونة. ي كوردي)ة(فةحتةي عةرةيب دةكاتة : واتة. بة كوردي) وة(، كة دةكاتة )فةحتةكةي سةرييةوة

  ).قةصةم و كتثب(ئةوة هةصةية و دةبث ببثتة ) قةصةم وة كتثب(كات بة ئةگةر كورد بي) الكتاب
  :بثجگة لةو سةرجنانةي سةرةوة، چةند تثبينييةكي گشتيشم هةن

ذةنگة خراپ نةبثت ئةگةر ناوثكي نوثي بؤ بدؤزرثتةوة، كة تا ذادةيةك لةگةص . كتثبةكة چ ناوثكي بة سةرةوة نةبوو .1
  .تةمةين منداصدا بگوجنثت

، بؤ منوونة ناوي خةصكي ديكةي ة نووسيوتن ناوي ديكةيش دابنرثندةكرث لة بري ئةو ناوة سوثدييانة، كپثمواية  .2
 .ناسوثدي، كة لة سوثد دةژين

 .ئةگةر لة پاص وشةي تةنيا و سةربةخؤكاندا، وثنة هةبثت زؤر باشة .3
. ثن، بة الي منةوة چاكترةثكةوة بنووسرپ، ....و) دةنگي يةوة(، )كث ي(، )جث ي(، )گوث ي(، )لث ي(وشةي وةك  .4

بؤ ئةوةي هةر لة سةرةتاوة منداص بيزانثت و فثري بثت و بثجگة ) لثي، گوثي، جثي، كثي، دةنگييةوة(بكرثن بة : واتة
 .لةوةيش ئاسانترة بة سةريةكةوة بنووسرثن

ة بؤ منداص كآلوةكةي بؤ بكرثت، چونك/حةوتةكةي: بنووسرثت، واتة) ذ(ئةگةر لة پثشةوةيش بثت، هةر بة ) ذ( .5
كآلوداري /حةوتداري) ذ(بثكآلوي پثشةوة و /ي بثحةويت)ذ(دا بكات، بةآلم )ذ(و ) ر(ئاسانترة جياوازي لة نثوان 
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كآلوي نةبثت و يةكثك هةيبثت، منداص تووشي سةرلثشثوان /بن و يةكثك حةويت) ذ(ناوةذاست و دواوة، كة هةموويان
 قةصةو لة هةر كوث بثت، پاش، پثش و ناوةذاست، هةر ي)ذ(بثشةوة دةيدةكات و دةپرسث بؤ؟ و لة ذووي ذاستي

 .قةصةو بثت
و ئةوانةي كؤمةصة و دميوكرايت ) ئيرباهيم ئةمني باصدار(پثمواية تثكستةكان كةمن و ئةگةر لةگةص كتثبةكةي  .6

شةي بثگومان زؤريي تثكست و و. ئثران و ئةوةي ئثراندا بةراورد بكرث، ئةوان تثكستيان زؤرترةكوردستاين 
 .جؤراوجؤر، خةزينةي وشة الي منداص زياد دةكات

شيكردنةوةي ذستة بؤ . ي كرماجني دةچثت)Em bixwininئةم خبوينني (شثوةي كتثبةكة و داذشتين زؤر لة  .7
بذگةي بچووك بچووك و دةنگ، كارثكي باشة، بةآلم پثمواية، كرماجنةكان لةو بوارةدا ئةزموونثكيان نيية و هةر 

 .، تةنث تاقيكردنةوةي سوثدةشتثكيشيان هةبثت
ناوثكة و لة كتثبةكةي كؤمةصةدا هةية، ) ئةيار. ن(لة بري ئةو شيعرةي، كة لة سةر زستان و نةورؤز نووسراوة و هي  .8

 :دةكرا شيعري باشتر هةصبژثريت لة بارةي نةورؤزةوة، بؤ منوونة ئةوةي، كة ذةفيق چاالك بة گؤراين دةيگوت
   نةورؤزةجةژنة جةژين كوردستانة جةژين

  بة تيشكي ئاگر دةنووسم جةژنة پريؤزة
گؤران، : ثنة نثو الپةذةكانةوة، بة تايبةت شيعري شاعريي مةزن و ناسراو، وةكردةكرث زؤرتر شيعري منداآلنة خب

  .كة هي گؤرانة،...كةروثشك لة ناو النة: ، هةژار و زؤري ديكة، بؤ منوونة)فايةق(بثكةس
پاشكؤيةك وةك فةرهةنگؤك هةبثت، باشة، چونكة مادام بؤ منداصي كوردي موكريان،  ،لة كؤتايي كتثبةكةدا، ئةگةر .9

ناين ديكةية، دةبث هةندث وشة سلثماين، سنة، هةولثر، كةركووك، كرماشان، خانةقني، كؤية، سةقز، ورمث و شوث
ا، ساج، قارچك و بؤ منوونة، شوويت، سك، ياپراخ، پوول، مانگ. بدرثنةوة و بة زاراوةيةكي ديكةش بنووسرثنلثك

ئةصبةت نةك هةر منداص، بةصكة مامؤستاكةش سوودي لث وةردةگرث، چونكة ئةويش ذةنگة هةندث . زؤري ديكةش
لة كؤتاييشدا هيوام ! وشة تةنث بة زاراوةكةي خؤي زثتر بة هيچي ديكة نةيزانثت و منوونةيش بؤ ئةوة زؤرة

  .سةركةوتنتة
  12/2/1990ئةجمةد شاكةيل 

  
 ئةو دوو ذةشنووسةي، كة من پثياندا چوومةوة، كران بة كتثب و لة سةر ئةركي كارگثذيي خوثندنگةكان چاپ دواي ماوةيةك

ذةزبةر و گةآلذثزان و شيت ديكةيشي بة دوادا هاتن و چاپي دووةم و : دواتر، پةلكةزثذينة، چةند كتثيب ديكةي وةك. كران
ي جيهانيشدا هةر واية، پثوةند و ناسياوي و نثزيكايةيت كةسثيت و وآلتة و ديارة لة هةموو شوثنثكلةم . سثيةميش كرانةوة

هةر بؤيةش كارةكان، كة دةبوو كؤمثتةيةكي پثكهاتوو . خؤنثزيكخستنةوة لة دةسةآلت و كاربةدةستان، ذؤصي خؤي دةبينثت
تاككاريي جثي كؤكاريي . لة كؤمةصة خةصكثكي تا ذادةيةك بذثك شارةزا، ئةجنامي بدةن، گؤذدرا و بة تاقة يةك كةس سپثردرا

مامؤستا سروة عةزيزيش، كة ئيدي بوو بة خوداين پرؤژةكة، گوثي، ديارة نةك هةر بؤ سةرنج و . و هةرةوةزي گرتةوة
ةددين و مامؤستا حةمةسةعيد حةسةنيش، ذانةدثراوة و شتاقيشياين تثبينييةكاين من، بةصكة بؤ ئةوانةي مامؤستا پشكؤ نةمج

نيش لةوةدا نيية، پرؤژةيةكي لةو جؤرة، ئةگةر كؤيةيت و بة كؤمةص كرابا و تاكةكةسي نةبوواية، گةلثك گوما. ذةچاو نةكردوون
ذثكوپثكتر و لةبارتر دةبوو، وةك لةوةي كة بوو، و دؤي دادةش هةرگيز بةو شثوةية نةدةترنگا، بةصكو دةخةستا و بةتامتريش 

  .دةبوو
  

  2000دثسةمبةري 
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