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كةمال ئةمينيكةمال ئةمينيهةَلهاتن لة سنووري ثَيوةرةكان و ديالكتيكي ترازان...

سارا فةقآ خدرسارا فةقآ خدرذن لةتةوراتدا.. خوَيندنةوةيةك بؤكتَيبى (ضيرؤكةكانى...

سةيد قادر هيدايةتيسةيد قادر هيدايةتيتايبةتمةندييةكاني طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت

سياوةش طؤدةرزيسياوةش طؤدةرزيشانامة كوردييةكان
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١-وةك بةرايي: زمان وةك جيهان- كانتَيكستي بوون-وةك بةرايي: زمان وةك جيهان- كانتَيكستي بوون

زمانةوة  رَيي  لة  تةنيا  كة  دوورة  لَيمان  ئةوةندة  ئةمِرؤ  جيهاني  شوَينثَييةكاني  زمانةوة   رَيي  لة  تةنيا  كة  دوورة  لَيمان  ئةوةندة  ئةمِرؤ  جيهاني  شوَينثَييةكاني   

دةتوانين بيبينين.دةتوانين بيبينين.

نكؤَلي هةَلناطرَيت كة ئَيمةي جيهاني سَييةم تواناي طؤِريني دونياي مؤدَيرنمان نكؤَلي هةَلناطرَيت كة ئَيمةي جيهاني سَييةم تواناي طؤِريني دونياي مؤدَيرنمان 

ثَيويستة  ثَيضةوانةوة  بة  بةَلكو  نيية،  خؤمان  بيركردنةوةي  و  ذيان  جؤري  ثَيي  ثَيويستة بة  ثَيضةوانةوة  بة  بةَلكو  نيية،  خؤمان  بيركردنةوةي  و  ذيان  جؤري  ثَيي  بة 

ئَيمة  طوتةني  كامؤ  بكةين،  بطؤِر  خؤمان  جيهاندا  خواستي  و  رةوت  ئاِراستةي  ئَيمة لة  طوتةني  كامؤ  بكةين،  بطؤِر  خؤمان  جيهاندا  خواستي  و  رةوت  ئاِراستةي  لة 

و  ونبوون  مةترسي  حاَلةتةشدا  لةم  ئةطةرضي  مؤدَيرنبوون،  بة  و مةحكوومين  ونبوون  مةترسي  حاَلةتةشدا  لةم  ئةطةرضي  مؤدَيرنبوون،  بة  مةحكوومين 

ثَيشَيلبوونمان زؤرة، بةآلم تةنيا شتَيك كة دةمانثارَيزَيت زمانة و هيضي تر.ثَيشَيلبوونمان زؤرة، بةآلم تةنيا شتَيك كة دةمانثارَيزَيت زمانة و هيضي تر.

رةوتي  بةرهةمي  وةك  تةكنؤلؤذيا  دةستكةوتةكاني  بةكارهَيناني  كة  رةوتي ئاشكراية  بةرهةمي  وةك  تةكنؤلؤذيا  دةستكةوتةكاني  بةكارهَيناني  كة  ئاشكراية 

ثيشةسازي مؤدَيرنيتة بة واتاي تةنيا رَيطة بؤ نزيكبوونةوةمان لة شوَين ثَييةكاني ثيشةسازي مؤدَيرنيتة بة واتاي تةنيا رَيطة بؤ نزيكبوونةوةمان لة شوَين ثَييةكاني 

جيهاني ئةمِرؤ، هةَلةيةكة و دةمانخاتة ناو قةيرانَيكةوة كة نة رَيطةي طةِرانةوةمان بؤ جيهاني ئةمِرؤ، هةَلةيةكة و دةمانخاتة ناو قةيرانَيكةوة كة نة رَيطةي طةِرانةوةمان بؤ 

دةهَيَلَيتةوة نة رَيطةي دؤزينةوةي خؤمان و نة رَيطةي بةرةوثَيشضوون و بةردةوام دةهَيَلَيتةوة نة رَيطةي دؤزينةوةي خؤمان و نة رَيطةي بةرةوثَيشضوون و بةردةوام 

هةَلواسراو لةنَيوان دوو فةزاي دذواز و نا تةبا دا دةمانهَيَلَيتةوة، وةك ئَيستاكةمان كة هةَلواسراو لةنَيوان دوو فةزاي دذواز و نا تةبا دا دةمانهَيَلَيتةوة، وةك ئَيستاكةمان كة 

بة ئةقَلييةتَيكي رةسةنخواز و نةريتييةوة هةموو كاروباري ذياني رؤذانةشمان طرَيي بة ئةقَلييةتَيكي رةسةنخواز و نةريتييةوة هةموو كاروباري ذياني رؤذانةشمان طرَيي 

خواردووة بة تةكنؤلؤذيا كة زادةي ئةقَلي مؤدَيرنة. رَيطةي سةرةكي بؤ دةرضوون خواردووة بة تةكنؤلؤذيا كة زادةي ئةقَلي مؤدَيرنة. رَيطةي سةرةكي بؤ دةرضوون 

كة  قةيرانةي  ئةو  تايبةتمةندييةكاني  و  سووض  بة  ثةيبردن  كةم  الني  يان  دؤخة  كة لةم  قةيرانةي  ئةو  تايبةتمةندييةكاني  و  سووض  بة  ثةيبردن  كةم  الني  يان  دؤخة  لةم 

كةمال ئةمينيكةمال ئةميني

هةَلهاتن لة سنووري ثَيوةرةكان وهةَلهاتن لة سنووري ثَيوةرةكان و
ديالكتيكي ترازان لة ضَيذي طشتي ديالكتيكي ترازان لة ضَيذي طشتي 



٨

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

تَييدا دةخولَيينةوة و لَيكدانةوة و شيتاَلي كردنةوةي ئةوة و  طةورةكردني ثانتاييةكاني تَييدا دةخولَيينةوة و لَيكدانةوة و شيتاَلي كردنةوةي ئةوة و  طةورةكردني ثانتاييةكاني 

دونياي  سنوورةكاني  كة  زمانة  ديناميكي  خةسَلةتي  زيندووكردنةوةي  و  دونياي زمان  سنوورةكاني  كة  زمانة  ديناميكي  خةسَلةتي  زيندووكردنةوةي  و  زمان 

بابةتييةكاني  دةسكةوتة  تةواوي  هاوردةكردني  طرَيدراوة.  ثَيوة  ئَيمةي  بابةتييةكاني بةرتةسكي  دةسكةوتة  تةواوي  هاوردةكردني  طرَيدراوة.  ثَيوة  ئَيمةي  بةرتةسكي 

جيهاني مؤدَيرن بة بَي ئةو ئةقَلييةتةي كة لة ثشتييةوة هةية تةنيا ناوي طةورةمان جيهاني مؤدَيرن بة بَي ئةو ئةقَلييةتةي كة لة ثشتييةوة هةية تةنيا ناوي طةورةمان 

بؤ دروست دةكات و دَيي وَيران.بؤ دروست دةكات و دَيي وَيران.

طادامَير وتةني: «ئةو بوون-ة كة دةتوانين تَييبطةين زمان-ة»و ثَيمواية ئَيمةش طادامَير وتةني: «ئةو بوون-ة كة دةتوانين تَييبطةين زمان-ة»و ثَيمواية ئَيمةش 

بؤ دةرككردن بة جيهان و طةورةتركردني دونياي خؤمان دةبَي سنوورةكاني زمان بؤ دةرككردن بة جيهان و طةورةتركردني دونياي خؤمان دةبَي سنوورةكاني زمان 

بةربآلوتر و تَيطةيشتنمان لةوة قووَلتر بكةين. بةربآلوتر و تَيطةيشتنمان لةوة قووَلتر بكةين. 

وةك وتم زمان دياردةيةكي ديناميكيية و زةين لة رَيي ديالكتيكي بطؤِري نَيوان وةك وتم زمان دياردةيةكي ديناميكيية و زةين لة رَيي ديالكتيكي بطؤِري نَيوان 

دال و مةدلوولةكان و نيشانةو كؤدةكانةوة بزؤزي خؤي دةردةخات و لة حاَلةتَيكةوة دال و مةدلوولةكان و نيشانةو كؤدةكانةوة بزؤزي خؤي دةردةخات و لة حاَلةتَيكةوة 

بؤ حاَلةتَيكي تر دةطؤِردرَيت، لة جؤرَيك بيركرنةوةوة كة شياوي واقيعي دوَينَيية بؤ بؤ حاَلةتَيكي تر دةطؤِردرَيت، لة جؤرَيك بيركرنةوةوة كة شياوي واقيعي دوَينَيية بؤ 

ضةشنَيك بيركردنةوةي نوَي كة شياوي مرؤظي ئةمِرؤية، لة ئةقَلييةتي دَي و خَيَل بؤ ضةشنَيك بيركردنةوةي نوَي كة شياوي مرؤظي ئةمِرؤية، لة ئةقَلييةتي دَي و خَيَل بؤ 

ئاوةزمةندي شار و تاك خوازي، لة جوانيناسي كؤن لةسةر ئةساسي سروشتَيكي ئاوةزمةندي شار و تاك خوازي، لة جوانيناسي كؤن لةسةر ئةساسي سروشتَيكي 

ياخي بؤ ديدَيكي جواني ناسييةكي شياوي ذياني نوَي و لة سووضي روانيني جياواز ياخي بؤ ديدَيكي جواني ناسييةكي شياوي ذياني نوَي و لة سووضي روانيني جياواز 

و تاكخوازانةوة.و تاكخوازانةوة.

تا  ئَيمة  جيهاني  كانتَيكستي  وةك  كوردي  زماني  بثرسين،  دةبَيت  كة  تا لَيرةوةية  ئَيمة  جيهاني  كانتَيكستي  وةك  كوردي  زماني  بثرسين،  دةبَيت  كة  لَيرةوةية 

دا  فيكري  طؤِراني  ثرؤسةي  بةردةم  لة  خؤي  كورد  تاكي  كة  داوة  رَيطةي  دا ضةند  فيكري  طؤِراني  ثرؤسةي  بةردةم  لة  خؤي  كورد  تاكي  كة  داوة  رَيطةي  ضةند 

ئامادةيانة  وةآلمة  ئةو  تةواوي  لة  بكةين  طومان  داوة  ئيزني  ضةند  تا  ئامادةيانة ببينَيتةوة؟  وةآلمة  ئةو  تةواوي  لة  بكةين  طومان  داوة  ئيزني  ضةند  تا  ببينَيتةوة؟ 

دةكرَيت  ضؤن  ئايا  بوون؟  طرنطةكاني  ثرسيارة  تةواوي  سةر  خستؤتة  دةستي  دةكرَيت كة  ضؤن  ئايا  بوون؟  طرنطةكاني  ثرسيارة  تةواوي  سةر  خستؤتة  دةستي  كة 

سووضَيكي  لة  و  بدؤزينةوة  زماندا  ناو  لة  باو  عةقَلييةتي  لة  ترازان  بؤ  سووضَيكي دةرفةتَيك  لة  و  بدؤزينةوة  زماندا  ناو  لة  باو  عةقَلييةتي  لة  ترازان  بؤ  دةرفةتَيك 

هةَلطري  دةتوانَيت  كوردي  زماني  ئايا  بوون؟  خوَيندنةوةي  بة  هةستين  هةَلطري تةرةوة  دةتوانَيت  كوردي  زماني  ئايا  بوون؟  خوَيندنةوةي  بة  هةستين  تةرةوة 

جوانيناسي  شار،  هةَلسوكةوتي  شار،  ئايا  بَيت؟  نوَي  شارستانييةتي  قورسي  جوانيناسي باري  شار،  هةَلسوكةوتي  شار،  ئايا  بَيت؟  نوَي  شارستانييةتي  قورسي  باري 

بة  كراوة  بارطاوي  كة  ئَيمةدا  زماني  لة  راستةقينةكةي  مانا  بة  شار  مؤراَلَي  بة شار،  كراوة  بارطاوي  كة  ئَيمةدا  زماني  لة  راستةقينةكةي  مانا  بة  شار  مؤراَلَي  شار، 

مَيذوويةك ئةقَلييةتي سوننةتي لةسةر بنةِرةتي خَيَل و عةشيرةت  و طشتيي خوازي مَيذوويةك ئةقَلييةتي سوننةتي لةسةر بنةِرةتي خَيَل و عةشيرةت  و طشتيي خوازي 

و رةهاطةرَيتي كة هةَلطري بارَيكي دةسةآلت خوازانةية دةطونجَيت؟ و رةهاطةرَيتي كة هةَلطري بارَيكي دةسةآلت خوازانةية دةطونجَيت؟ 

٢-شيعر؛ شوناسي رووداوَيكي زماني- زةيني-شيعر؛ شوناسي رووداوَيكي زماني- زةيني

 يةكَيك لة دياردة و رووداوةكاني ناو زمان ، شيعرة و باآلترين ئاستي زمانة  يةكَيك لة دياردة و رووداوةكاني ناو زمان ، شيعرة و باآلترين ئاستي زمانة 

بؤ دركاندن و بابةتي كردنةوة- سيليؤ ثالت وتةني– طشتي كردنةوةي ئةزمووني بؤ دركاندن و بابةتي كردنةوة- سيليؤ ثالت وتةني– طشتي كردنةوةي ئةزمووني 

هةميشة  هةمان ئاستي باآلي زمانييةشدا شيعر  هةميشة ذيان كراوي شاعير، ئةطةرضي لة  زمانييةشدا شيعر  باآلي  هةمان ئاستي  لة  شاعير، ئةطةرضي  ذيان كراوي 

طةرةنتي  بؤية  هةر  كراو،  ذيان  ئةزمووني  بةرانبةر  لة  شكست  بة  طةرةنتي مةحكوومة  بؤية  هةر  كراو،  ذيان  ئةزمووني  بةرانبةر  لة  شكست  بة  مةحكوومة 

بؤ  شياوبَيت  تا  بةدةستدَينَيت  دا  كات  شوَين/  لةسياقي  خؤي  بؤ بةردةوامبووني  شياوبَيت  تا  بةدةستدَينَيت  دا  كات  شوَين/  لةسياقي  خؤي  بةردةوامبووني 

دةرخستني طؤشةيةك لة هةقيقةتَيك كة نيتضة وتةني بوونَيكي رةهاي نيية مةطةر لة دةرخستني طؤشةيةك لة هةقيقةتَيك كة نيتضة وتةني بوونَيكي رةهاي نيية مةطةر لة 
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لَيكدانةوةكان و تةئويلةكان دا .كةم نين ئةو فةيلةسوف و بيرمةندانة كة بة شيوةي لَيكدانةوةكان و تةئويلةكان دا .كةم نين ئةو فةيلةسوف و بيرمةندانة كة بة شيوةي 

جيدي و تايبةت ئاوِريان لَيداوةتةوة و شوَين و ثَيطةيةكي تايبةتي بؤ دادةنَين و لة جيدي و تايبةت ئاوِريان لَيداوةتةوة و شوَين و ثَيطةيةكي تايبةتي بؤ دادةنَين و لة 

دةروازةي شيعرةوة راظةي بوون و ذيان و واقيع و... دةكةن.دةروازةي شيعرةوة راظةي بوون و ذيان و واقيع و... دةكةن.

ييةكةي   - بارت  مانا  بة  شيعري  دةقَيكي  هةر  لةطةَل  رووبةروبوونةوة  ييةكةي ديارة   - بارت  مانا  بة  شيعري  دةقَيكي  هةر  لةطةَل  رووبةروبوونةوة  ديارة 

مانؤِرَيكي  لة  كة  نيشانة  و  دال  كؤمةَلَيك  لةطةَل  رووبةرووبوونةوةية  راستيدا  مانؤِرَيكي لة  لة  كة  نيشانة  و  دال  كؤمةَلَيك  لةطةَل  رووبةرووبوونةوةية  راستيدا  لة 

بارطاوي  ئةدةبييةوة  خةسَلةتَيكي  بة  كة  تايبةتةوة  ئارايشتَيكي  بة  و  بارطاوي جوانيناسانة  ئةدةبييةوة  خةسَلةتَيكي  بة  كة  تايبةتةوة  ئارايشتَيكي  بة  و  جوانيناسانة 

كراوة و كؤنتاكتي تايبةت و بطؤِر دروستدةكات لةنَيوان خؤي و خوَينةرو خوَينةرو كراوة و كؤنتاكتي تايبةت و بطؤِر دروستدةكات لةنَيوان خؤي و خوَينةرو خوَينةرو 

وةك  شيعرناسي  زانستي  كة  طرنطة  هَيند  زمانيية  دياردة  ئةم  رووداني  وةك كؤمةَلطا.  شيعرناسي  زانستي  كة  طرنطة  هَيند  زمانيية  دياردة  ئةم  رووداني  كؤمةَلطا. 

ياكوبسن ئةَلَي: تةواوكةري زانستي زمانناسيية.ياكوبسن ئةَلَي: تةواوكةري زانستي زمانناسيية.

تايبةتمةندييةكاني  هةموو  شيعرو  سةرةنجي  تريشةوة  سؤنطةيةكي  لة  ئةطةر  تايبةتمةندييةكاني   هةموو  شيعرو  سةرةنجي  تريشةوة  سؤنطةيةكي  لة  ئةطةر   

بدةين دةبينين كة كانتَيكستي زةيني و زماني هةر شيعرَيك واقيعَيكي شوَين/كات - بدةين دةبينين كة كانتَيكستي زةيني و زماني هةر شيعرَيك واقيعَيكي شوَين/كات - 

يية كة تَييدا خولقاوة، ئةطةرضي بِريار نيية ئةو واقيعة دةقاودةقي خؤي لة شيعردا يية كة تَييدا خولقاوة، ئةطةرضي بِريار نيية ئةو واقيعة دةقاودةقي خؤي لة شيعردا 

لة  و  دةبينَيت  خؤيةوة  نيطاي  سووضي  لة  واقيع  كة  شاعيرة  ئةمة  و  لة بنوَيندرَيتةوة  و  دةبينَيت  خؤيةوة  نيطاي  سووضي  لة  واقيع  كة  شاعيرة  ئةمة  و  بنوَيندرَيتةوة 

دايدةِرَيذَيتةوة،  لةنوَي  سةر  هةَليدةشَيوَينَيتةوةو  خؤيدا  ئةدةبي  ئةزمووني  دايدةِرَيذَيتةوة، سياقي  لةنوَي  سةر  هةَليدةشَيوَينَيتةوةو  خؤيدا  ئةدةبي  ئةزمووني  سياقي 

ديدَيكي  كة  نةكرَيم  مةحكووم  بةوة  ئةطةر  بَيت.  واقيعخوازانةش  ئةطةر  ديدَيكي تةنانةت  كة  نةكرَيم  مةحكووم  بةوة  ئةطةر  بَيت.  واقيعخوازانةش  ئةطةر  تةنانةت 

ماركسيستيم بة نيسبةت شيعرةوة هةية بة جورئةتةوة دةتوانم بَلَيم زؤربةي هةرة ماركسيستيم بة نيسبةت شيعرةوة هةية بة جورئةتةوة دةتوانم بَلَيم زؤربةي هةرة 

زؤري ئةو دةقة شيعرييانة كة خاوةني ثَيطةيةكي تايبةتن لة رةوتي ئةدةبي ئَيمةدا لة زؤري ئةو دةقة شيعرييانة كة خاوةني ثَيطةيةكي تايبةتن لة رةوتي ئةدةبي ئَيمةدا لة 

رووي جوانيناسي و زمان و... زؤر كاريطةريي واقيعيان لة سةرة. بؤ نموونة دةزانين رووي جوانيناسي و زمان و... زؤر كاريطةريي واقيعيان لة سةرة. بؤ نموونة دةزانين 

كة سةردةمي نالي دا سوثاي داطيركةري عوسماني هَيرش دةكاتة سةر سلَيماني، كة سةردةمي نالي دا سوثاي داطيركةري عوسماني هَيرش دةكاتة سةر سلَيماني، 

ئةمةش وا ئةكات كة لة هةندَيك لة شيعرةكاني ناليدا جوانيناسي لة سروشتةوة بؤ ئةمةش وا ئةكات كة لة هةندَيك لة شيعرةكاني ناليدا جوانيناسي لة سروشتةوة بؤ 

جوانيناسي سوثايي بطؤِرَيت:جوانيناسي سوثايي بطؤِرَيت:

سيالحي ثةرضةمي ثِرخةم ئةطةر تارة ئةطةر مارة سيالحي ثةرضةمي ثِرخةم ئةطةر تارة ئةطةر مارة 

برؤ و خةمزةي كةوان و تير ئةطةر هةودا و ئةطةر مةودابرؤ و خةمزةي كةوان و تير ئةطةر هةودا و ئةطةر مةودا

نالي  شيعري  لةسةر  شيرازيش  حافزي  شيعري  كاريطةري  نالي (ئةطةرضي  شيعري  لةسةر  شيرازيش  حافزي  شيعري  كاريطةري  (ئةطةرضي 

لة  حافزيشدا  شيعري  لة  جوانيناسي  نةضَيت  بيرمان  لة  بةآلم  لة حاشاهةَلنةطرة،  حافزيشدا  شيعري  لة  جوانيناسي  نةضَيت  بيرمان  لة  بةآلم  حاشاهةَلنةطرة، 

ذَيركارتَيطةري هَيرشي مةغؤلةكان بؤ سةر ئَيران بووة).ذَيركارتَيطةري هَيرشي مةغؤلةكان بؤ سةر ئَيران بووة).

لة  بةرخؤدان  بةرةي  شاعيراني  الي  لة  جوانيناسي  و  شيعري  زماني  لة يان  بةرخؤدان  بةرةي  شاعيراني  الي  لة  جوانيناسي  و  شيعري  زماني  يان 

الي  لة  داداكان  ستراتيذي  و  زمان  بة  ثةنابردن  يان  ئةمِرؤ  تا  شةِرةوة  الي رابردووي  لة  داداكان  ستراتيذي  و  زمان  بة  ثةنابردن  يان  ئةمِرؤ  تا  شةِرةوة  رابردووي 

طرووثي جوايز لة كاتي شةِري ناوخؤ (براكوذي).طرووثي جوايز لة كاتي شةِري ناوخؤ (براكوذي).

كورتة  ئاماذة  ئةو  بةآلم  روونة،  و  ئاشكرا  شتَيكي  دةكةم  باسي  ئةوةي  كورتة ديارة  ئاماذة  ئةو  بةآلم  روونة،  و  ئاشكرا  شتَيكي  دةكةم  باسي  ئةوةي  ديارة 

رَيطةي ئةوةم بؤ دةكاتةوة كة ضةند ثرسيارَيكي ديكة بخةمة ئاراوة: تايبةتمةندييةكاني رَيطةي ئةوةم بؤ دةكاتةوة كة ضةند ثرسيارَيكي ديكة بخةمة ئاراوة: تايبةتمةندييةكاني 

واقيعي كوردي ئةمِرؤ كامانةن؟ ئةطةر نوَيبوونةوةي شيعر هةر لة سةرةتاوة و لة الي واقيعي كوردي ئةمِرؤ كامانةن؟ ئةطةر نوَيبوونةوةي شيعر هةر لة سةرةتاوة و لة الي 
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كةساني وةك واَلت ويتمةن و بودلَير و ... دةرنجامي نوَيبوونةوةو شارستانييةت و كةساني وةك واَلت ويتمةن و بودلَير و ... دةرنجامي نوَيبوونةوةو شارستانييةت و 

مةدةنيةتة ئايا نوَي بوونةوةي شيعر لة الي ئةوةي تورك و عةرةب تا دةطاتة ئَيمةي مةدةنيةتة ئايا نوَي بوونةوةي شيعر لة الي ئةوةي تورك و عةرةب تا دةطاتة ئَيمةي 

كورد و ثاشان فارسةكان دةرةنجامي طؤِراني واقيع بوو؟ يان دةرةنجامي سةفةر كورد و ثاشان فارسةكان دةرةنجامي طؤِراني واقيع بوو؟ يان دةرةنجامي سةفةر 

بؤ شار بة مانا تةسامؤحييةكةيةوة و هةست بة ثَيويستي نوَيكردنةوةي شيعر؟ ئايا بؤ شار بة مانا تةسامؤحييةكةيةوة و هةست بة ثَيويستي نوَيكردنةوةي شيعر؟ ئايا 

شار لة الي ئَيمة هةر كةَلةكةبووني ماَلةكان و سةرهةَلداني ئةثارتمان و بةكارهَيناني شار لة الي ئَيمة هةر كةَلةكةبووني ماَلةكان و سةرهةَلداني ئةثارتمان و بةكارهَيناني 

دةستكةوتةكاني تةكنؤلؤذياية؟ ئايا مؤراَل و جوانيناسي، هةَلسوكةوت و ئةقَلييةت لة دةستكةوتةكاني تةكنؤلؤذياية؟ ئايا مؤراَل و جوانيناسي، هةَلسوكةوت و ئةقَلييةت لة 

كؤمةَلطاي كوردي لةسةر ثاشخواني دَيية يان بةرةو مةدةنييةت دةضَيت؟كؤمةَلطاي كوردي لةسةر ثاشخواني دَيية يان بةرةو مةدةنييةت دةضَيت؟

بَيطومان هَيشتا زؤرمان ماوة كة بة شار بطةين، بةآلم كةسَيك ناتوانَي نكؤلي لة بَيطومان هَيشتا زؤرمان ماوة كة بة شار بطةين، بةآلم كةسَيك ناتوانَي نكؤلي لة 

دروستبووني كؤمةَلَيك كةَلكةَلةو ثرسياري نوَي و ئةندَيشةو بيري تازة لة كؤمةَلطاي دروستبووني كؤمةَلَيك كةَلكةَلةو ثرسياري نوَي و ئةندَيشةو بيري تازة لة كؤمةَلطاي 

كوردي بكات، خوَيندنةوةى ئةو ضةمك و تَيرمانة كة هاتوونةتة ناو زمان و زةيني كوردي بكات، خوَيندنةوةى ئةو ضةمك و تَيرمانة كة هاتوونةتة ناو زمان و زةيني 

كورديةوة و دروستبووني ضةند طوتارَيكي فيكري جياواز و جاري لة كؤمةَلطا لةثةناي كورديةوة و دروستبووني ضةند طوتارَيكي فيكري جياواز و جاري لة كؤمةَلطا لةثةناي 

طوتاري زاَلدا خؤي ثيشاندةري ثرؤظةي شارستانيةتي نوَيية ئةطةرضي طوتاري زاَل طوتاري زاَلدا خؤي ثيشاندةري ثرؤظةي شارستانيةتي نوَيية ئةطةرضي طوتاري زاَل 

لة رَيي هةموو ئاذانسةكانييةوة بةر دةوام ويستويةتي كؤمةَلطا بة سونةتةوة طرَي لة رَيي هةموو ئاذانسةكانييةوة بةر دةوام ويستويةتي كؤمةَلطا بة سونةتةوة طرَي 

بدات، بةآلم دةروازةكاني وةرطَيِران وخودي تةكنةلؤذي وةك ثةنجةرةيةك بةرةوة بدات، بةآلم دةروازةكاني وةرطَيِران وخودي تةكنةلؤذي وةك ثةنجةرةيةك بةرةوة 

دةستكةوتة فيكري و زانستييةكاني ئةويدييةكي ثَيشكةوتوو مةسيري ئةو ثرؤظةية دةستكةوتة فيكري و زانستييةكاني ئةويدييةكي ثَيشكةوتوو مةسيري ئةو ثرؤظةية 

ساناتر دةكات، ديارة هةر لة سةرةتاوة ئةو ثرؤظةية لة هةناوي زماندا دةطونجَيت، ساناتر دةكات، ديارة هةر لة سةرةتاوة ئةو ثرؤظةية لة هةناوي زماندا دةطونجَيت، 

زمانَيك كة رادَيت لة بةرانبةر وةآلمي ئامادةدا ثرسيار دروست بكات و لة بةرانبةر زمانَيك كة رادَيت لة بةرانبةر وةآلمي ئامادةدا ثرسيار دروست بكات و لة بةرانبةر 

بةرجستة  تاك  دةنطي  طشتي  دةنطي  بةرانبةر  لة  و  سازبدات  ديالؤط  بةرجستة مؤنؤلؤطدا  تاك  دةنطي  طشتي  دةنطي  بةرانبةر  لة  و  سازبدات  ديالؤط  مؤنؤلؤطدا 

بكاتةوة و ... . لَيرةوةية كة سنوورةكاني نَيوان شيعري كالسيك و شيعري نوَي لة بكاتةوة و ... . لَيرةوةية كة سنوورةكاني نَيوان شيعري كالسيك و شيعري نوَي لة 

زمان و جوانيناسي و ئةندَيشةي شيعري دةرئةكةوَيت.زمان و جوانيناسي و ئةندَيشةي شيعري دةرئةكةوَيت.

٣- زماني شيعري لة جةبري ضنين تا ئيختياري تةنين   - زماني شيعري لة جةبري ضنين تا ئيختياري تةنين   

 ئاشكراية كة شيعري كالسيك مةحكووم بوو بة ضوار ضَيوة و كَيش و سةروا،  ئاشكراية كة شيعري كالسيك مةحكووم بوو بة ضوار ضَيوة و كَيش و سةروا، 

ئةو يةكدةستييةي كة لة هةر دوو رةهةندي عةيني و زةيني ثَيكهاتةي دَيدا ديارة لة ئةو يةكدةستييةي كة لة هةر دوو رةهةندي عةيني و زةيني ثَيكهاتةي دَيدا ديارة لة 

تةرازووي  بة  بةيت  و  مسرةع  ضوارضَيوةي  لة  كالسيكدا  شيعري  ثَيكهاتي  و  تةرازووي بنةما  بة  بةيت  و  مسرةع  ضوارضَيوةي  لة  كالسيكدا  شيعري  ثَيكهاتي  و  بنةما 

كَيش و سةروا خؤي دةبينَيتةوة، زمانَيك كة ناتوانَيت لة سنوورةكاني كَيش و سةروا كَيش و سةروا خؤي دةبينَيتةوة، زمانَيك كة ناتوانَيت لة سنوورةكاني كَيش و سةروا 

ناتوانَيت  كة  تاكَيك  وةك  بترازَيت  سروشت  ئةساسي  لةسةر  طشتي  ناتوانَيت جوانيناسي  كة  تاكَيك  وةك  بترازَيت  سروشت  ئةساسي  لةسةر  طشتي  جوانيناسي 

تةجاوزي سنوورةكاني عةقَلي طشتي و دةسةآلتي زمان وةك هةَلطري ئةو ئةقَلييةتة تةجاوزي سنوورةكاني عةقَلي طشتي و دةسةآلتي زمان وةك هةَلطري ئةو ئةقَلييةتة 

نةريتيية بكات لة كؤمةَلطاي هاوسان و طشتي خوازدا تاك-يش هةميسان هةر طشتي نةريتيية بكات لة كؤمةَلطاي هاوسان و طشتي خوازدا تاك-يش هةميسان هةر طشتي 

خوازة مةطةر ئةوةي وةك نوخبة هةَلبَيت تةنانةت ئةطةر ئةو تاكة رؤشنبيرة نالي و خوازة مةطةر ئةوةي وةك نوخبة هةَلبَيت تةنانةت ئةطةر ئةو تاكة رؤشنبيرة نالي و 

سالم بن يان قانع و  هَيمن.سالم بن يان قانع و  هَيمن.

ضوارضَيوةكان  بَيت،  بةتواناش  ضةندة  هةر  شاعير  كالسيكدا  شيعري  ضوارضَيوةكان لة  بَيت،  بةتواناش  ضةندة  هةر  شاعير  كالسيكدا  شيعري  لة 

دةرفةتَيكي بةرتةسك بؤ دركاندني ئةزمووني ذيانكراو لة بةردةم شاعيردا دادةنَين، دةرفةتَيكي بةرتةسك بؤ دركاندني ئةزمووني ذيانكراو لة بةردةم شاعيردا دادةنَين، 
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كَيش و سةروا وادةكةن كة دالةكان ئةوةندة كة لة ثةناي يةكدا ضنراون نيو ئةوةندة كَيش و سةروا وادةكةن كة دالةكان ئةوةندة كة لة ثةناي يةكدا ضنراون نيو ئةوةندة 

نةتوانراون ئةمة خةسَلةتي ضوارضَيوةكاني شيعري كالسيكة و ثَيوةندي بة ئةزمووني نةتوانراون ئةمة خةسَلةتي ضوارضَيوةكاني شيعري كالسيكة و ثَيوةندي بة ئةزمووني 

شاعيرةوة نيية. بة واتايةكي تر ئةوة ضوارضَيوةكانن كة توانا و ئةزمووني شاعير شاعيرةوة نيية. بة واتايةكي تر ئةوة ضوارضَيوةكانن كة توانا و ئةزمووني شاعير 

مؤسيقا  دةرةكي  اليةني  وةكوو  ريتم  كة  دالةكانة  ضنيني  لة  هةر  كَيشةوة  مؤسيقا دةخةنة  دةرةكي  اليةني  وةكوو  ريتم  كة  دالةكانة  ضنيني  لة  هةر  كَيشةوة  دةخةنة 

دروست دةبَيت و ضَيذي طشتي لةطةَل خؤي راكَيش دةكات.دروست دةبَيت و ضَيذي طشتي لةطةَل خؤي راكَيش دةكات.

زولفةيني بة خةم مار و بة حةلَقةن وةكوو عةقرةب زولفةيني بة خةم مار و بة حةلَقةن وةكوو عةقرةب 

شيعري لةف و نةشرن ض موشةوةش ض مورةتةب شيعري لةف و نةشرن ض موشةوةش ض مورةتةب 

 جَيي دةم جةمة جَيي لةب لةبة ساقي وةرة ئةمشةب  جَيي دةم جةمة جَيي لةب لةبة ساقي وةرة ئةمشةب 

هةم ماضي دةمادةم بدة هةم جامي لةبالةب هةم ماضي دةمادةم بدة هةم جامي لةبالةب 

«نالي»«نالي»

ئازادي زمان لة شيعري نوَيدا هةمان ئازادي تاكة لة كؤمةَلطاي شاريي. ئازادي ئازادي زمان لة شيعري نوَيدا هةمان ئازادي تاكة لة كؤمةَلطاي شاريي. ئازادي 

دالة وةك تاك لة زماندا كة بَيطرَيدان بة دالي ديكةوة مانؤر و رؤَلي تايبةت بة خؤي دالة وةك تاك لة زماندا كة بَيطرَيدان بة دالي ديكةوة مانؤر و رؤَلي تايبةت بة خؤي 

بَيت بؤ سازداني فةزايةك بؤ تةئويلي جياواز لة زةين و بيري جياوازدا. ئةمة هةمان بَيت بؤ سازداني فةزايةك بؤ تةئويلي جياواز لة زةين و بيري جياوازدا. ئةمة هةمان 

رةوتي نزيككردنةوةي كردةي شيعري لة ئةزمووني ذيانكراوة و دووبارةكردنةوةو رةوتي نزيككردنةوةي كردةي شيعري لة ئةزمووني ذيانكراوة و دووبارةكردنةوةو 

بةردةوامي ثرؤسةي شكست.بةردةوامي ثرؤسةي شكست.

واقيع  ئةمري  جوانيناسانةكردني  ئةدةب  و  هونةر  ئةركةكاني  لة  يةكَيك  واقيع ئةطةر  ئةمري  جوانيناسانةكردني  ئةدةب  و  هونةر  ئةركةكاني  لة  يةكَيك  ئةطةر 

لة  بن  خراث  ئةزمووني  دياردانةش  ئةو  ئةطةر  تةنانةت  رووداوةكانة  و  دياردة  لة و  بن  خراث  ئةزمووني  دياردانةش  ئةو  ئةطةر  تةنانةت  رووداوةكانة  و  دياردة  و 

راستيدا واقيعي دَي هةمان زاَلَيتي سروشتة لةسةر زةين و زمان: راستيدا واقيعي دَي هةمان زاَلَيتي سروشتة لةسةر زةين و زمان: 

نةرطس نيطة و ساق سةمةن و كورتة بةنةفشةن نةرطس نيطة و ساق سةمةن و كورتة بةنةفشةن 

موو سونبول و روومةت طوَل و اللة كوالهن موو سونبول و روومةت طوَل و اللة كوالهن 

«نالي»«نالي»

خونضةي دَل بوونم لة حةسرةت ليَوي تؤية خونضة دةم خونضةي دَل بوونم لة حةسرةت ليَوي تؤية خونضة دةم 

خونضةكةي تؤ مةر شيفا دا خونضةكةم ئةي خونضةكةم خونضةكةي تؤ مةر شيفا دا خونضةكةم ئةي خونضةكةم 

«مةحوي»«مةحوي»

بةآلم جوانيناسي شاعيري نوَيخواز سةرةِراي ئةمئةوييكي ئاشكرا لةطةَل واقيعي بةآلم جوانيناسي شاعيري نوَيخواز سةرةِراي ئةمئةوييكي ئاشكرا لةطةَل واقيعي 

دَي كة لة طؤرانةوة تا ئةمِرؤ بةردةوامة و رؤذ لة دواي رؤذ لة الي نةوة نوَيكاندا دَي كة لة طؤرانةوة تا ئةمِرؤ بةردةوامة و رؤذ لة دواي رؤذ لة الي نةوة نوَيكاندا 

بَيِرةنطتر دةبَيتةوة لة سةرةتاوة وا جياوازي خؤي دةردةخات:بَيِرةنطتر دةبَيتةوة لة سةرةتاوة وا جياوازي خؤي دةردةخات:

كآلو الر طورجي كةو رةفتار نةزةر ناكةي ئةرؤي ئؤغركآلو الر طورجي كةو رةفتار نةزةر ناكةي ئةرؤي ئؤغر

لة ئاهي سةردي ناكاميم حةزةر ناكةي ئةرؤي ئؤغرلة ئاهي سةردي ناكاميم حةزةر ناكةي ئةرؤي ئؤغر

«طؤران»«طؤران»
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تؤ دةرياميتؤ دةريامي

بة روانيني دوو ضاوي شيني بَي بنتبة روانيني دوو ضاوي شيني بَي بنت

بة خاويَنيت بة ئاراميت تؤ دةرياميبة خاويَنيت بة ئاراميت تؤ دةريامي

بة شةثؤلي لةنجة و الرتبة شةثؤلي لةنجة و الرت

بة تووِرةيي جار بة جارت بة شةنطة ذنيتبة تووِرةيي جار بة جارت بة شةنطة ذنيت

بة ساميتبة ساميت

تؤ دةشتي ئةو ثةِر نادياريتؤ دةشتي ئةو ثةِر نادياري

بؤ ضؤَل بةري لة ثَي كةوتووبؤ ضؤَل بةري لة ثَي كةوتوو

تاثؤي شاري... تاثؤي شاري... 

«سوارة»«سوارة»

نموونة  لةو  طؤران  الي  لة  رةفتار»  «كةو  بة  شوبهاندن  ثَيدا  ئاماذةم  نموونة وةك  لةو  طؤران  الي  لة  رةفتار»  «كةو  بة  شوبهاندن  ثَيدا  ئاماذةم  وةك 

هةمان  دةريامي  تؤ  شيعري  لة  جواني  وةك  سوارة  الي  الرولةنجة  و  هةمان شيعرييةدا  دةريامي  تؤ  شيعري  لة  جواني  وةك  سوارة  الي  الرولةنجة  و  شيعرييةدا 

ئةمئةويية لةطةَل جوانيناسي دَي، بةآلم هَيناني «كآلو الر» وةك نيشاني جواني الي ئةمئةويية لةطةَل جوانيناسي دَي، بةآلم هَيناني «كآلو الر» وةك نيشاني جواني الي 

طؤران و بةكاربردني تاثؤي شار بؤ خؤشةويست الي سوارة و دةيان نموونةي تر طؤران و بةكاربردني تاثؤي شار بؤ خؤشةويست الي سوارة و دةيان نموونةي تر 

سةرةتاي ترازان لة ضَيذي باوي طشتي بوو كة مَيذوويةك جوانيناسي كالسيكي لة سةرةتاي ترازان لة ضَيذي باوي طشتي بوو كة مَيذوويةك جوانيناسي كالسيكي لة 

ثشتةوةية.ثشتةوةية.

ثاييز ثاييزثاييز ثاييز

بووكي قذ زةردبووكي قذ زةرد

من مات تؤ زيز هةر دوو هاو دةرد... من مات تؤ زيز هةر دوو هاو دةرد... 

«طؤران»«طؤران»

ئةمة يةكةمجاربوو كة لة شيعري كورديدا ثايز دةبَي بة بووك لة بةرانبةر موتيظي ئةمة يةكةمجاربوو كة لة شيعري كورديدا ثايز دةبَي بة بووك لة بةرانبةر موتيظي 

كاريطةري  لةذَير  زؤري  بة  طؤران  دةزانين  كة  بةتايبةت  بةهار  ئامادةي  كاريطةري هةميشة  لةذَير  زؤري  بة  طؤران  دةزانين  كة  بةتايبةت  بةهار  ئامادةي  هةميشة 

لةسروشت  ئيجابييةكاني  وةسفة  كة  شيعرَيك  بوو  مةولةويدا  بِرطةيي  لةسروشت شيعري  ئيجابييةكاني  وةسفة  كة  شيعرَيك  بوو  مةولةويدا  بِرطةيي  شيعري 

هةميشة بةهاري بوو.هةميشة بةهاري بوو.

وةهارةن سةيرةن سةوزةي دياران نم كةوت نة ديدةش ضون شةو بَيدارانوةهارةن سةيرةن سةوزةي دياران نم كةوت نة ديدةش ضون شةو بَيداران

ثةي دلَةي مانياي دةروون مةالالك ساية بةستةوة خةيمةي طوآلآلنثةي دلَةي مانياي دةروون مةالالك ساية بةستةوة خةيمةي طوآلآلن

«مةولةوي»«مةولةوي»

بة  تازة  تايبةتمةندي  زمان  زةماندا،  ثرؤسةي  لة  نوَي  شيعري  رةوتي  بة لةطةَل  تازة  تايبةتمةندي  زمان  زةماندا،  ثرؤسةي  لة  نوَي  شيعري  رةوتي  لةطةَل 

خؤيةوة دةبينَي و جوانيناسي لة شيعردا مةجالي تازةبوونةوة ثةيدا دةكات.خؤيةوة دةبينَي و جوانيناسي لة شيعردا مةجالي تازةبوونةوة ثةيدا دةكات.

زةنطؤلَةي باراني ثاييززةنطؤلَةي باراني ثاييز

لة ذةنطي بةفري رةشي ضاوةِروانيدالة ذةنطي بةفري رةشي ضاوةِروانيدا

هةلَئةوةرَي... هةلَئةوةرَي... 

«لةتيف هةَلمةت»«لةتيف هةَلمةت»
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ئَيستاكة ئةوةلَي ستراني لةرزؤكي ثاييزة وئَيستاكة ئةوةلَي ستراني لةرزؤكي ثاييزة و

ئةوةلَين داطةِران بة زةرددا بؤ خوارَي وئةوةلَين داطةِران بة زةرددا بؤ خوارَي و

يةكةمين خةزاني قذي طوَل لة باخدا... يةكةمين خةزاني قذي طوَل لة باخدا... 

«شَيركؤ»«شَيركؤ»

طونا كانم طةآلي زةردنطونا كانم طةآلي زةردن

ثاييزانَي لةداري ذيان وةريونثاييزانَي لةداري ذيان وةريون

ليَوةكانت دووشكؤفةي شلَيرةنليَوةكانت دووشكؤفةي شلَيرةن

بةسةر طةآلي ثاييزانا ناضنمةوة... بةسةر طةآلي ثاييزانا ناضنمةوة... 

«مارف»«مارف»

طؤِراني  كة  نيية  جوانيناسي  و  بنةما  و  زمان  تةنيا  ئةمة  نوَيدا  شيعري  طؤِراني لة  كة  نيية  جوانيناسي  و  بنةما  و  زمان  تةنيا  ئةمة  نوَيدا  شيعري  لة 

بؤ  بةستَينَيك  ئامادةكردني  طومان،  و  ثرسيار  ورووذاندني  بةَلكو  بؤ بةسةردادَيت،  بةستَينَيك  ئامادةكردني  طومان،  و  ثرسيار  ورووذاندني  بةَلكو  بةسةردادَيت، 

رَيذةي  بة  نوَيدا  شيعري  ئةندَيشةي  لة  كة  تايبةتمةندييانةن  ئةو  تَيفكرين  و  رَيذةي رامان  بة  نوَيدا  شيعري  ئةندَيشةي  لة  كة  تايبةتمةندييانةن  ئةو  تَيفكرين  و  رامان 

شيعري كالسيك بةرجستةترن. شيعري كالسيك بةرجستةترن. 

٤- شيعر ثرؤسةيةكي الدةر لة ستانداردةكان- شيعر ثرؤسةيةكي الدةر لة ستانداردةكان

ئةو  رويداوة  شيعر  ناوي  بة  دياردةيةك  لةوةتةي  كة  نيية  لةوةدا  طومانَيك  ئةو   رويداوة  شيعر  ناوي  بة  دياردةيةك  لةوةتةي  كة  نيية  لةوةدا  طومانَيك   

رَيسايي  سيستمي  لة  ترازان  جوآلوةتةوة،  ترازان  رةوتي  لة  بةردةوام  رَيسايي دياردةية  سيستمي  لة  ترازان  جوآلوةتةوة،  ترازان  رةوتي  لة  بةردةوام  دياردةية 

دالةكان كة طرَيدراوة بة مةدلوول يان ضةند مةدلوولَيكي دياريكراو يان ئيختياريي،  دالةكان كة طرَيدراوة بة مةدلوول يان ضةند مةدلوولَيكي دياريكراو يان ئيختياريي،  

لةسةر ئةساسي سيستمي نيشانة ناسانةي سوسورشوناسي نيشانة وةك ثؤكةتَيك لةسةر ئةساسي سيستمي نيشانة ناسانةي سوسورشوناسي نيشانة وةك ثؤكةتَيك 

و  دةردةكةوَيت  دي  نيشانةكاني  لةطةَل  بوون  جياواز  رَيي  مةدلوول  لة  و  دال  و لة  دةردةكةوَيت  دي  نيشانةكاني  لةطةَل  بوون  جياواز  رَيي  مةدلوول  لة  و  دال  لة 

ضةمكة  واتا  مةدلوولة،  ثَيدةدرَيت  طرنطي  كة  ئةوةي  و  زاَلة  دالدا  سةر  بة  ضةمكة مةدلوول  واتا  مةدلوولة،  ثَيدةدرَيت  طرنطي  كة  ئةوةي  و  زاَلة  دالدا  سةر  بة  مةدلوول 

نةك خودي دال. شيعري نوَيي كورديش لة طؤرانةوة تا هةنووكةش ترازاني خؤي نةك خودي دال. شيعري نوَيي كورديش لة طؤرانةوة تا هةنووكةش ترازاني خؤي 

و  دال  ثَيوةندي  لة  الدان  يةكةم:  نواندووة  خؤي  ئاستدا  سَي  لة  تةنيا  سيستمة  و لةو  دال  ثَيوةندي  لة  الدان  يةكةم:  نواندووة  خؤي  ئاستدا  سَي  لة  تةنيا  سيستمة  لةو 

مةدلوول لة شَيوة باو و رَيساييةكةيدا كة ضةشنَيكة لة ئاشنايي سِرينةوة لة خودي مةدلوول لة شَيوة باو و رَيساييةكةيدا كة ضةشنَيكة لة ئاشنايي سِرينةوة لة خودي 

سةرلةنوَي  و  نيشانة  هةَلوةشاندنةوةي  واتة  زمان  ستانداردي  لة  ثاذَيك  وةك  سةرلةنوَي دال  و  نيشانة  هةَلوةشاندنةوةي  واتة  زمان  ستانداردي  لة  ثاذَيك  وةك  دال 

لة  الدان  دووةم:  مةدلوول.  و  دال  لةنَيوان  تازة  ثَيوةندييةكي  لة دروستكردنةوةي  الدان  دووةم:  مةدلوول.  و  دال  لةنَيوان  تازة  ثَيوةندييةكي  دروستكردنةوةي 

لة  سِرينةوة  ئاشنايي  وةك  رَيزمان  لة  ترازان  واتة  يةكدي  لةطةَل  دالةكان  لة ثَيوةندي  سِرينةوة  ئاشنايي  وةك  رَيزمان  لة  ترازان  واتة  يةكدي  لةطةَل  دالةكان  ثَيوةندي 

بنةماي زماني ئاخاوتن و نووسين لة ئاراستةي جوانيناسي زماني و دروستكردني بنةماي زماني ئاخاوتن و نووسين لة ئاراستةي جوانيناسي زماني و دروستكردني 

ريتم يان مؤسيقا . سَييةم: الدان لة فؤرم و بنةماي باوي شيعري و خولقاندني شَيوة ريتم يان مؤسيقا . سَييةم: الدان لة فؤرم و بنةماي باوي شيعري و خولقاندني شَيوة 

نووسيني جياواز لة شَيوةكاني ثَيشوو لة سياقي زةمةندا بؤ تازةطةري و خود ئاييني نووسيني جياواز لة شَيوةكاني ثَيشوو لة سياقي زةمةندا بؤ تازةطةري و خود ئاييني 
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بؤ  دةطةِرَيتةوة  الدان  لة  حاَلةتة  سَي  ئةم  ديارة  كؤمةَلطا.  لة  تاك  بؤ  شوناس  بؤ وةك  دةطةِرَيتةوة  الدان  لة  حاَلةتة  سَي  ئةم  ديارة  كؤمةَلطا.  لة  تاك  بؤ  شوناس  وةك 

ضةمكي ئاشنايي سِرينةوة الي شكؤلؤفسكي.ضةمكي ئاشنايي سِرينةوة الي شكؤلؤفسكي.

ئةو سَي ئاستةي كة ئاماذةم ثَيدا خؤي لة خؤيدا تايبةتمةندي بنةِرةتي خودي ئةو سَي ئاستةي كة ئاماذةم ثَيدا خؤي لة خؤيدا تايبةتمةندي بنةِرةتي خودي 

شيعرن واتة تةجاوزكردن لة هَيَلة رَيساييةكاني زمان وةك تةجاوز لة هَيَلة ثَيوةرةكاني شيعرن واتة تةجاوزكردن لة هَيَلة رَيساييةكاني زمان وةك تةجاوز لة هَيَلة ثَيوةرةكاني 

زةيني طشتي. ئةمة تا ئةو رادةية كة خودي ستانداردةكاني زمان و زةين وةك تَيزَيك زةيني طشتي. ئةمة تا ئةو رادةية كة خودي ستانداردةكاني زمان و زةين وةك تَيزَيك 

سةنتَيزي  و  دةبَيتةوة  ستانداردةكان  سنووري  لة  تةجاوز  تَيزي  ئةنتي  سةنتَيزي رووبةِروي  و  دةبَيتةوة  ستانداردةكان  سنووري  لة  تةجاوز  تَيزي  ئةنتي  رووبةِروي 

خولقان و تازةطةري لَي سةر دةدات، بةآلم ثرسي طرنط لَيرةوة دةست ثَي دةكات خولقان و تازةطةري لَي سةر دةدات، بةآلم ثرسي طرنط لَيرةوة دةست ثَي دةكات 

لة رةوتي زةمةندا و لة هةناوي ئةو زمانة كة كةوتؤتة بةر تَيزي تةجاوز دووبارة لة رةوتي زةمةندا و لة هةناوي ئةو زمانة كة كةوتؤتة بةر تَيزي تةجاوز دووبارة 

زةرفييةتةكان  كة  دةبَيتةوة  دروست  ستاندارد  نؤرمَيكي  و  ئاشنايي  لة  زةرفييةتةكان جؤرَيك  كة  دةبَيتةوة  دروست  ستاندارد  نؤرمَيكي  و  ئاشنايي  لة  جؤرَيك 

و  بةكاردَينَيت  تةسكدا  بةر  حاَلةتي  ضةند  يا  يةك  لة  تةنيا  زمان  ثؤتانسيلةكاني  و و  بةكاردَينَيت  تةسكدا  بةر  حاَلةتي  ضةند  يا  يةك  لة  تةنيا  زمان  ثؤتانسيلةكاني  و 

هاوكات دةبَيتة ضةشنَيك لة دةسةآلتي زماني كة هةَلطري جواني ناسي و ئةندَيشةي هاوكات دةبَيتة ضةشنَيك لة دةسةآلتي زماني كة هةَلطري جواني ناسي و ئةندَيشةي 

لَيوِرَيذبووني  حاَلةتي  دةكةوَيتة  داهَينان  ثرؤسةي  كة  لَيرةوةية  شيعريية.  لَيوِرَيذبووني باوي  حاَلةتي  دةكةوَيتة  داهَينان  ثرؤسةي  كة  لَيرةوةية  شيعريية.  باوي 

زةرفييةتةكان و مةترسي داهَينانةوة (باز توليد) واتة سازبووني جؤرَيك لة زمان و زةرفييةتةكان و مةترسي داهَينانةوة (باز توليد) واتة سازبووني جؤرَيك لة زمان و 

جوانيناسي و ئةندَيشةي شيعري لة ئاراستةي ضَيذي باوي طشتيي. كَيشةي سةرةكي جوانيناسي و ئةندَيشةي شيعري لة ئاراستةي ضَيذي باوي طشتيي. كَيشةي سةرةكي 

لة رةوتي شيعري نوَيي كورديدا هةر لَيرةوة دةستثَيدةكات كة شاعير لةم فةزايةدا كة لة رةوتي شيعري نوَيي كورديدا هةر لَيرةوة دةستثَيدةكات كة شاعير لةم فةزايةدا كة 

ستانداردَيك بؤ شيعر ثَيناسةدةكرَيت لة بةردةم خؤيدا كؤمةَلي هَيَلي سوور دةبينَيت ستانداردَيك بؤ شيعر ثَيناسةدةكرَيت لة بةردةم خؤيدا كؤمةَلي هَيَلي سوور دةبينَيت 

كة دةرنجامي داهَيناني قؤناخَيكي شيعريية و بَيطومان شاعيري طةورة وةك باوك كة دةرنجامي داهَيناني قؤناخَيكي شيعريية و بَيطومان شاعيري طةورة وةك باوك 

و شيعري طةورةش وةك سةرضاوة و ئولطووي لَيكةوتوةتةوة. دةسةآلتي تايبةت و شيعري طةورةش وةك سةرضاوة و ئولطووي لَيكةوتوةتةوة. دةسةآلتي تايبةت 

دَلخوازي  وطوتاري  طشتي  ضَيذي  ئاراستةي  كةوتؤتة  ضونكة  هةية،  خؤيةوة  دَلخوازي بة  وطوتاري  طشتي  ضَيذي  ئاراستةي  كةوتؤتة  ضونكة  هةية،  خؤيةوة  بة 

خوَينةري طشتي. لَيرةدا ترازان لةو  ستانداردة كة خؤي ثَيشتر لة ستانداردَيكي تر خوَينةري طشتي. لَيرةدا ترازان لةو  ستانداردة كة خؤي ثَيشتر لة ستانداردَيكي تر 

الي داوة بظةية. درَيذةدان بة رةوتي رازيكردني ضَيذي طشتي لة واقيعدا دةكةوَيتة الي داوة بظةية. درَيذةدان بة رةوتي رازيكردني ضَيذي طشتي لة واقيعدا دةكةوَيتة 

ئاِراستةي دروستبووني طوتاري زاَلي شيعري كة تةنيا و تةنيا شيعر لة سنووري ئاِراستةي دروستبووني طوتاري زاَلي شيعري كة تةنيا و تةنيا شيعر لة سنووري 

كة  شيعري  قارةماني  كؤمةَلَيك  اليةن  لة  سةرضاوةكاني  و  دةزانَيت  هةق  بة  كة خؤيدا  شيعري  قارةماني  كؤمةَلَيك  اليةن  لة  سةرضاوةكاني  و  دةزانَيت  هةق  بة  خؤيدا 

لة سياقي زةماندا دةبنة باوك و لة راي طشتيدا كةس بؤي نيية رةخنةيان ئاراستة لة سياقي زةماندا دةبنة باوك و لة راي طشتيدا كةس بؤي نيية رةخنةيان ئاراستة 

بكات. ستانداردخوازي شيعريي لة واقيعدا لة مةيلي دةسةآلتخوازانة و شاعيرةوة بكات. ستانداردخوازي شيعريي لة واقيعدا لة مةيلي دةسةآلتخوازانة و شاعيرةوة 

لة  ذيان  هةستثَيكراوي  واقيعي  لة  نكؤَليكردن  هؤي  دةبَيتة  كة  دةطرَيت  لة سةرضاوة    ذيان  هةستثَيكراوي  واقيعي  لة  نكؤَليكردن  هؤي  دةبَيتة  كة  دةطرَيت  سةرضاوة   

رَيي غيابي رةهةندة كاركردييةكاني ديكةي زمان. زماني ستانداردي شيعري نةك رَيي غيابي رةهةندة كاركردييةكاني ديكةي زمان. زماني ستانداردي شيعري نةك 

هةر ثَيوةندي لةطةَل توَيية جياواز و جؤراوجؤرةكاني فيكري/ كؤمةآليةتي خوَينةر هةر ثَيوةندي لةطةَل توَيية جياواز و جؤراوجؤرةكاني فيكري/ كؤمةآليةتي خوَينةر 

دةخاتة سياقَيكي مؤنؤثؤلةوة، بةَلكو بيةوَي يان نةيةوَي رةوت و مةبةستي كؤتايي دةخاتة سياقَيكي مؤنؤثؤلةوة، بةَلكو بيةوَي يان نةيةوَي رةوت و مةبةستي كؤتايي 

حةتمةن  دةسةآلتة  ئةو  نيية  ثَيويست  دةكرَيت.  دياري  دةسةآلتةوة  لةاليةن  حةتمةن ئةوة  دةسةآلتة  ئةو  نيية  ثَيويست  دةكرَيت.  دياري  دةسةآلتةوة  لةاليةن  ئةوة 

دةسةآلتي سياسي بَيت، بةَلكو دةتوانَيت طوتاري باوةِرثَيكراوي كؤمةَلطا و خوَينةري دةسةآلتي سياسي بَيت، بةَلكو دةتوانَيت طوتاري باوةِرثَيكراوي كؤمةَلطا و خوَينةري 

ضَيذي  بةردةوامي  مةرحةباي  و  ضةثَلة  و  ئافةرين  هورياي  هةراو  تا  بَيت  ضَيذي طشتي  بةردةوامي  مةرحةباي  و  ضةثَلة  و  ئافةرين  هورياي  هةراو  تا  بَيت  طشتي 

سواوي طشتي بةردةوام دان بة طةورةيي بةرهةمةكةيدا بنَيت. سواوي طشتي بةردةوام دان بة طةورةيي بةرهةمةكةيدا بنَيت. 
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كة  هةية  تايبةتيان  قامووسَيكي  خؤيان  بؤ  ئَيمة  ناودارةكاني  شاعيرة  كة زؤربةي  هةية  تايبةتيان  قامووسَيكي  خؤيان  بؤ  ئَيمة  ناودارةكاني  شاعيرة  زؤربةي 

رَيساكان  و  دةمامك  لة  ذوةرتر  كة  مةدلولَيكةوة  بة  طرَيدراوة  دالَيك  هةر  رَيساكان لةوةدا  و  دةمامك  لة  ذوةرتر  كة  مةدلولَيكةوة  بة  طرَيدراوة  دالَيك  هةر  لةوةدا 

هةنطاو دةنَيت، بةآلم ئةمة بة تةنيا ناتوانَيت ئةو توَيي قورس و قايمةي كة دةسةآلت هةنطاو دةنَيت، بةآلم ئةمة بة تةنيا ناتوانَيت ئةو توَيي قورس و قايمةي كة دةسةآلت 

تةنيويةتة دةوروثشتي زمان ال بةرَيت، بةَلكو ثَيويستة بةطرنطيدان بة هةموو توخم تةنيويةتة دةوروثشتي زمان ال بةرَيت، بةَلكو ثَيويستة بةطرنطيدان بة هةموو توخم 

و ثاذةكاني ناو زمان لة رَيي بةكارهَيناني رةهةندةكاركردييةكاني زمان لة ئاستي و ثاذةكاني ناو زمان لة رَيي بةكارهَيناني رةهةندةكاركردييةكاني زمان لة ئاستي 

تةواوي شكَلة  زمانييةكاندا بة تايبةت ئةو رةهةند و ثؤتانسيالنة كة هَيشتا لة طؤشةي تةواوي شكَلة  زمانييةكاندا بة تايبةت ئةو رةهةند و ثؤتانسيالنة كة هَيشتا لة طؤشةي 

فةرامؤشي يان بة بةرضةسبـي نا ئةدةبي بوونةوة بَي كةَلك ماونةتةوة  و هةروةها فةرامؤشي يان بة بةرضةسبـي نا ئةدةبي بوونةوة بَي كةَلك ماونةتةوة  و هةروةها 

دةسبردن بؤ ختوكةداني ئةو توخمة زمانييانة كة دةسةآلت بة طشتي و دةسةآلتي دةسبردن بؤ ختوكةداني ئةو توخمة زمانييانة كة دةسةآلت بة طشتي و دةسةآلتي 

و  رةوايةتةكان  كةالن  وةك  ثَيداوة،  ثيرؤزييان  بؤي  و  رةنط  تايبةتي  بة  و شيعري  رةوايةتةكان  كةالن  وةك  ثَيداوة،  ثيرؤزييان  بؤي  و  رةنط  تايبةتي  بة  شيعري 

تاكخواز  فةزايةكي  لة  تاك  دةنطي  بة  رووكردن  و  طشتي  دةنطي  لة  تاكخواز دووركةوتنةوة  فةزايةكي  لة  تاك  دةنطي  بة  رووكردن  و  طشتي  دةنطي  لة  دووركةوتنةوة 

فةزايةكي  لة  ثَيشوازي  ئاراستةي  لة  ديالؤط  بؤ  تاك  دةنطي  مؤنؤلؤطي  لة  جوَلة  فةزايةكي و  لة  ثَيشوازي  ئاراستةي  لة  ديالؤط  بؤ  تاك  دةنطي  مؤنؤلؤطي  لة  جوَلة  و 

بؤ  دا  لووكال  ئاستي  لة  لووكال  و  رةهةند  تاك  ئةندَيشةيةكي  لة  وازهَينان  بؤ ثلؤرال،  دا  لووكال  ئاستي  لة  لووكال  و  رةهةند  تاك  ئةندَيشةيةكي  لة  وازهَينان  ثلؤرال، 

ئةندَيشةيةكي طلؤبال لة ئا ستَيكي طلؤبال و طونجاو لةطةَل رةوتي ثَيشكةوتي واقيع. ئةندَيشةيةكي طلؤبال لة ئا ستَيكي طلؤبال و طونجاو لةطةَل رةوتي ثَيشكةوتي واقيع. 

ئةطةرضي ئةم كارة دذايةتييةكي سروشتي لة لةاليةن ضيني دةسةآلتداري شيعري و ئةطةرضي ئةم كارة دذايةتييةكي سروشتي لة لةاليةن ضيني دةسةآلتداري شيعري و 

ضَيذي باوي طشتي لَيدةكةوَيتةوة، بةآلم ماوةيةكي زؤرة كاتي لَيداني شةثةزيللةيةك ضَيذي باوي طشتي لَيدةكةوَيتةوة، بةآلم ماوةيةكي زؤرة كاتي لَيداني شةثةزيللةيةك 

شيعري  باوي  طوتاري  و  زمان  دةسةآلتي  و  طشتي  خوَينةري  ضَيذي  قةثؤزي  شيعري لة  باوي  طوتاري  و  زمان  دةسةآلتي  و  طشتي  خوَينةري  ضَيذي  قةثؤزي  لة 

خوَينةر  و  دةق  لةنَيوان  طةورة  مةودايةكي  شةثةزيللة  ئةو  ئةطةر  تةنانةت  خوَينةر هاتووة،  و  دةق  لةنَيوان  طةورة  مةودايةكي  شةثةزيللة  ئةو  ئةطةر  تةنانةت  هاتووة، 

ئةطةر  خؤ  نيية،  مةوداية  ئةو  ثِركردنةوةي  شيعر  ئةركي  بَيطومان  بكات.  ئةطةر دروست  خؤ  نيية،  مةوداية  ئةو  ثِركردنةوةي  شيعر  ئةركي  بَيطومان  بكات.  دروست 

ضَيذي  كة  سةروا  و  كَيش  رووبكةينةوة  دةبَي  شيعرة  ئةركي  ئةوة  بَيت  وا  ضَيذي ثَيمان  كة  سةروا  و  كَيش  رووبكةينةوة  دةبَي  شيعرة  ئةركي  ئةوة  بَيت  وا  ثَيمان 

خوَينةري طشتي هَيشتا لةو بازنةيةدا دةجووَلَيتةوة ئةمة سةرةِراي تَيثةِريني ثتر لة خوَينةري طشتي هَيشتا لةو بازنةيةدا دةجووَلَيتةوة ئةمة سةرةِراي تَيثةِريني ثتر لة 

٨ دةية لة نوَيبوونةوةي شيعر لةسةر دةستي طؤران . دةية لة نوَيبوونةوةي شيعر لةسةر دةستي طؤران .

ضةند ئاماذةيةكي كورت:ضةند ئاماذةيةكي كورت:

طوتار  بة  زمان  بارطاويكردني  مَيذوويةك  ياني  زماندا  لة  دةسةآلت  يةكةم:  طوتار   بة  زمان  بارطاويكردني  مَيذوويةك  ياني  زماندا  لة  دةسةآلت  يةكةم:   

زاَل  طوتاري  ئايدياكاني  بة  طشتي  زةيني  راهَيناني  و  زاَل  و  جياواز  ئايديؤلؤذي  زاَل و  طوتاري  ئايدياكاني  بة  طشتي  زةيني  راهَيناني  و  زاَل  و  جياواز  ئايديؤلؤذي  و 

رَيذةي  بة  ياخي  ئةندَيشةي  بيرو  ديكةي  ضةشنيكي  لةهةموو  داخراو  دةركي  رَيذةي واتة  بة  ياخي  ئةندَيشةي  بيرو  ديكةي  ضةشنيكي  لةهةموو  داخراو  دةركي  واتة 

دةسةآلت.دةسةآلت.

 دووةم: دةسةآلت لةزماني شيعريدا واتة بة ستانداردكردني فؤرمَيكي شيعري  دووةم: دةسةآلت لةزماني شيعريدا واتة بة ستانداردكردني فؤرمَيكي شيعري 

طوتاري  ئاِراستةي  لة  و  زمان  دةسةآلتي  لةهةناو  قةوارةيةكدا  و  بار  طوتاري لةهةموو  ئاِراستةي  لة  و  زمان  دةسةآلتي  لةهةناو  قةوارةيةكدا  و  بار  لةهةموو 

دةسةآلتخوازي و رازيكردني راي طشتي. دةسةآلتخوازي و رازيكردني راي طشتي. 

هةناو  لة  دةسةآلت  بة  بارطاويكراو  زةيني  و  زمان  بةرانبةر  لة  شيعر  سَييةم:  هةناو   لة  دةسةآلت  بة  بارطاويكراو  زةيني  و  زمان  بةرانبةر  لة  شيعر  سَييةم:   

رَيذةيي  ثرنسيبـي  هاوتةريبـي  تا  دةوةستَي  جياواز  جوانيناسييةكي  تازة،  رَيذةيي زمانَيكي  ثرنسيبـي  هاوتةريبـي  تا  دةوةستَي  جياواز  جوانيناسييةكي  تازة،  زمانَيكي 

شيعرييةت بةردةوامي خؤي بثارَيزَيت.شيعرييةت بةردةوامي خؤي بثارَيزَيت.

دةسةآلتة  ئةو  ئةطةر  تةنانةت  ياخيية  دةسةآلتدا  بةرانبةر  لة  شيعر  ضوارةم:  دةسةآلتة   ئةو  ئةطةر  تةنانةت  ياخيية  دةسةآلتدا  بةرانبةر  لة  شيعر  ضوارةم:   
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وازهَينان  ياني  زماندا  ئاستَيكي  لة  شيعر  وةستاني  بَيطومان  كة  بَيت.  شيعر  وازهَينان خودي  ياني  زماندا  ئاستَيكي  لة  شيعر  وةستاني  بَيطومان  كة  بَيت.  شيعر  خودي 

لة  خوَينةر  قايلكردني  و  زمان  تري  تواناييةكاني  و  زةرفييةت  خستني  ثشتطوَي  لة و  خوَينةر  قايلكردني  و  زمان  تري  تواناييةكاني  و  زةرفييةت  خستني  ثشتطوَي  و 

ئاستَيكي جوانيناسيدا. ئاستَيكي جوانيناسيدا. 

نشَيوي ياخيبووني شيعري  لة سوارةوة تا بةرةي ضوار نشَيوي ياخيبووني شيعري  لة سوارةوة تا بةرةي ضوار 

 بة درةنطَيكي زؤرةوة بة رَيذةي نوَيبوونةوةي شيعر لة الي طؤران، سوارة بة  بة درةنطَيكي زؤرةوة بة رَيذةي نوَيبوونةوةي شيعر لة الي طؤران، سوارة بة 

ضةند شيعرَيكي شازةوة دةبَيتة ثَيشةنطي نوَيخوازي لة رؤذهةآلت، بةآلم نةك لةسةر ضةند شيعرَيكي شازةوة دةبَيتة ثَيشةنطي نوَيخوازي لة رؤذهةآلت، بةآلم نةك لةسةر 

دةستي طؤران بةَلكو لةذَير كارتَيكردني شيعري فارس. ضةند دةقَيكي شاز ثِر لة موتيظي دةستي طؤران بةَلكو لةذَير كارتَيكردني شيعري فارس. ضةند دةقَيكي شاز ثِر لة موتيظي 

شار و توخمي تازة لةسةر كَيشي نيمايي بة جوانيناسييةكي ترازاو لة جوانيناسي شار و توخمي تازة لةسةر كَيشي نيمايي بة جوانيناسييةكي ترازاو لة جوانيناسي 

شيعري هَيمن بةآلم هاو كات ئةمئةوييةكي ئاشكرا، كة ترسي دذوازييةكان و ذياني شيعري هَيمن بةآلم هاو كات ئةمئةوييةكي ئاشكرا، كة ترسي دذوازييةكان و ذياني 

رةق و سةختي شاري لة ثةناي نؤستالذياي شاعيريدا دةيطةِرَينَيتةوة بؤ دَي. واتة رةق و سةختي شاري لة ثةناي نؤستالذياي شاعيريدا دةيطةِرَينَيتةوة بؤ دَي. واتة 

ئةزمووني رةهةندةكاني دونياي مؤدَيرن لة ضوارضَيوةي شار و تايبةتمةندييةكاني ئةزمووني رةهةندةكاني دونياي مؤدَيرن لة ضوارضَيوةي شار و تايبةتمةندييةكاني 

لة هةمان كاتدا كة دةبَيتة بةستَينَيك بؤ جورئةتي نوَيكردنةوةي شيعر هاوكات ئةو لة هةمان كاتدا كة دةبَيتة بةستَينَيك بؤ جورئةتي نوَيكردنةوةي شيعر هاوكات ئةو 

ئةزموونة كرض و كاَلة زةيني سوارة بةرةو دَي دةباتةوة. ئةزموونة كرض و كاَلة زةيني سوارة بةرةو دَي دةباتةوة. 

طولَمطولَم

دلَم ثِرة لةدةرد و كوَلدلَم ثِرة لةدةرد و كوَل

دةلََيم بِرؤم لة شارةكةتدةلََيم بِرؤم لة شارةكةت

ئةلََيم بة جامَي ئاوي كانياوي ديَيةكةمئةلََيم بة جامَي ئاوي كانياوي ديَيةكةم

عيالجي كةم كولَي دلَي ثِرم لة دةردي ئيتيزارةكةت...عيالجي كةم كولَي دلَي ثِرم لة دةردي ئيتيزارةكةت...

 

لة  خؤي  شاعيردا  زةيني  لة  كة  مؤدَيرنيتةية  ئةزموونكردني  خراث  هةمان  لة ئةمة  خؤي  شاعيردا  زةيني  لة  كة  مؤدَيرنيتةية  ئةزموونكردني  خراث  هةمان  ئةمة 

خؤيدا ئةزمووني خراث لة قةَلةم ئةدرَيت، بةآلم وةكو دةسثَيك ئةو ئةمئةويية شتَيكي خؤيدا ئةزمووني خراث لة قةَلةم ئةدرَيت، بةآلم وةكو دةسثَيك ئةو ئةمئةويية شتَيكي 

ثةي  بدةين  مؤدَيِرن  شيعري  ئةزموونةكاني  يةكةمين  لة  ئاوِرَي  ئةطةر  كة  ثةي ئاسايية  بدةين  مؤدَيِرن  شيعري  ئةزموونةكاني  يةكةمين  لة  ئاوِرَي  ئةطةر  كة  ئاسايية 

دةبةين كة ئةمئةوي خةسَلةتي زؤربةي يةكةم كةسةكاني شيعري نوَيية وةك ضؤن دةبةين كة ئةمئةوي خةسَلةتي زؤربةي يةكةم كةسةكاني شيعري نوَيية وةك ضؤن 

الي نيماي فارسيشدا ئةو طةِرانةوة نؤستالذيكة ديارة. ئةوةي كة بةر لةهةر شتَي الي نيماي فارسيشدا ئةو طةِرانةوة نؤستالذيكة ديارة. ئةوةي كة بةر لةهةر شتَي 

طرنطة ترازاني سوارة لة ضَيذي طشتي و كؤنتاكتي سوارة لةطةَل دالةكان لة قةوارةي طرنطة ترازاني سوارة لة ضَيذي طشتي و كؤنتاكتي سوارة لةطةَل دالةكان لة قةوارةي 

تاكخوازي داية  لة هةمان شيعري شاردا. سوارة لةو شيعرة دا زؤر بةجواني دالةكان تاكخوازي داية  لة هةمان شيعري شاردا. سوارة لةو شيعرة دا زؤر بةجواني دالةكان 

ئازاد دةهَيَلَيتةوة و لة طرَيداني دال بة دالةوة خؤي دةثارَيزيت هاوكات لة زماني مني ئازاد دةهَيَلَيتةوة و لة طرَيداني دال بة دالةوة خؤي دةثارَيزيت هاوكات لة زماني مني 

شاعيرةوة دةدوَي نة لة زمانَيكي طشتي.شاعيرةوة دةدوَي نة لة زمانَيكي طشتي.

بة داخةوة ئةزمووني سوارة وةك طواستنةوةي ئةزمووني نيمايي بؤ ناو زماني بة داخةوة ئةزمووني سوارة وةك طواستنةوةي ئةزمووني نيمايي بؤ ناو زماني 

كوردي ئةزموونَيكي كةم و نةزؤك بوو ئةطينا لة بةرانبةر نوَيبوونةوةي شيعر لة كوردي ئةزموونَيكي كةم و نةزؤك بوو ئةطينا لة بةرانبةر نوَيبوونةوةي شيعر لة 

باشوور بةو ثَيية كة طةِرابوةوة سةر شيعري بِرطةيي و زمانَيكي ساكارتري ثَيوة باشوور بةو ثَيية كة طةِرابوةوة سةر شيعري بِرطةيي و زمانَيكي ساكارتري ثَيوة 

دياربوو درَيذةدان بة ئةزمووني سوارة وةك ئةزموونَيكي ئاَلؤزتر دةيتواني رةوتي دياربوو درَيذةدان بة ئةزمووني سوارة وةك ئةزموونَيكي ئاَلؤزتر دةيتواني رةوتي 
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شيعري نوَي لة رؤذهةآلتدا مةيلؤ رَيطةيةكي تر ببات. وةك ثرسيارَيك: ئةطةر طؤران شيعري نوَي لة رؤذهةآلتدا مةيلؤ رَيطةيةكي تر ببات. وةك ثرسيارَيك: ئةطةر طؤران 

لة نوَيخوازي خؤيدا لة ذَيركارتَيكردني زماني نالي و مةحوي و ئاَلؤزي زماني ئةو لة نوَيخوازي خؤيدا لة ذَيركارتَيكردني زماني نالي و مةحوي و ئاَلؤزي زماني ئةو 

شاعيراندا ببواية ئَيستاي شيعري كوردي ضؤن بوو؟ خؤ ئةطةر هاوِرَيياني سوارةش شاعيراندا ببواية ئَيستاي شيعري كوردي ضؤن بوو؟ خؤ ئةطةر هاوِرَيياني سوارةش 

بيانتوانيباية دةرَيذة بة كاري سوارة بدةن و لة سياسةت بردة كردني شيعر خؤيان بيانتوانيباية دةرَيذة بة كاري سوارة بدةن و لة سياسةت بردة كردني شيعر خؤيان 

بثارَيزن ئايا مارف و هاو قؤناخةكاني ئةكةوتنة ذَيركاريطةري شيعري ئةوديوةوة بثارَيزن ئايا مارف و هاو قؤناخةكاني ئةكةوتنة ذَيركاريطةري شيعري ئةوديوةوة 

رؤذهةآلت  ئةزمووني  لة  رويان  ديو  ئةو  طةورةي  شاعيراني  ثَيضةوانةوة  بة  رؤذهةآلت يان  ئةزمووني  لة  رويان  ديو  ئةو  طةورةي  شاعيراني  ثَيضةوانةوة  بة  يان 

دةكرد؟ ئةم ثرسيارة بة ماني خواستي بةربةرةكاني نيية بةَلكو بريايةكة بؤ دروست دةكرد؟ ئةم ثرسيارة بة ماني خواستي بةربةرةكاني نيية بةَلكو بريايةكة بؤ دروست 

بووني ضةند ئةزمووني شيعري لة ئاستَيكي باآلدا لة هةناو زماني كوردييدا .بووني ضةند ئةزمووني شيعري لة ئاستَيكي باآلدا لة هةناو زماني كوردييدا .

وةك ئاماذةم ثَيدا دواي تةمةني كورت و دةقي كةمي سوارة وةك ئةزموونيكي وةك ئاماذةم ثَيدا دواي تةمةني كورت و دةقي كةمي سوارة وةك ئةزموونيكي 

درَيذة  كة  هةوَلياندا  ئةطةرضي  سوارة  هاوكاتي  شاعيراني  كوردي،  زماني  لة  درَيذة تازة  كة  هةوَلياندا  ئةطةرضي  سوارة  هاوكاتي  شاعيراني  كوردي،  زماني  لة  تازة 

بة  بخولقَينن  سوارة  لة  باشتر  دةقي  نةيانتواني  هةرطيز  بةآلم  بدةن،  ئةزموونة  بة بةو  بخولقَينن  سوارة  لة  باشتر  دةقي  نةيانتواني  هةرطيز  بةآلم  بدةن،  ئةزموونة  بةو 

ثَيضةوانةوة شيعر لةذَير ركَيفي سياسةت بردةيي و ثةيامخوازي ونبوو بة واتايةكي ثَيضةوانةوة شيعر لةذَير ركَيفي سياسةت بردةيي و ثةيامخوازي ونبوو بة واتايةكي 

بة  ئةوة  كةس  زؤر  رةنطة  نازانم  ئايديؤلؤذيي.  و  ثةيام  قورباني  شيعربووبة  بة ديكة  ئةوة  كةس  زؤر  رةنطة  نازانم  ئايديؤلؤذيي.  و  ثةيام  قورباني  شيعربووبة  ديكة 

بةآلم  بيت  راست  ترةوة  ديدَيكي  لة  لةوانةية  بزانن  شيعر  كاتةي  ئةو  بةآلم رةساَلةتي  بيت  راست  ترةوة  ديدَيكي  لة  لةوانةية  بزانن  شيعر  كاتةي  ئةو  رةساَلةتي 

يارمةتييةك بة رةوتي شيعري نةداوة.يارمةتييةك بة رةوتي شيعري نةداوة.

«وةرة جةالد«وةرة جةالد

وةرة طيانم هةمو لةت لةت بكة تاكوو بزاني ضؤنة ئيمانموةرة طيانم هةمو لةت لةت بكة تاكوو بزاني ضؤنة ئيمانم

ئةتؤ جةالد ئةطةر دةر بيَني ئَيسكانمئةتؤ جةالد ئةطةر دةر بيَني ئَيسكانم

ئةطةر بيَني لةبةر ضاوم بكوذي طشت ئةزيزانمئةطةر بيَني لةبةر ضاوم بكوذي طشت ئةزيزانم

بة وةلالهي بة خاكي ثاكي كوردستانبة وةلالهي بة خاكي ثاكي كوردستان

ئةمن كوردم قةتيش نالََيم ثةشيمانم»ئةمن كوردم قةتيش نالََيم ثةشيمانم»

 عةلي حةسةنياني (هاوار) عةلي حةسةنياني (هاوار)

«ضةن رؤذَيك بووضةن رؤذَيك بوو

باوكي نازدارباوكي نازدار

ضووبوو بؤ شارضووبوو بؤ شار

ضووبوو جلي بؤ بستيَنَيضووبوو جلي بؤ بستيَنَي

كراسي جاوكراسي جاو

سةلَتةي بةر و ثشت بةالشةسةلَتةي بةر و ثشت بةالشة

نازداري خؤم ثيي داثؤشَي رووتي الشة» نازداري خؤم ثيي داثؤشَي رووتي الشة» 

فاتيح شَيخولئسالمي(ضاوة)فاتيح شَيخولئسالمي(ضاوة)

ضاوة و هاواريش ئةطةرضي هاو قؤناخي سوارة بوون و دواي مةرطي سوارةش ضاوة و هاواريش ئةطةرضي هاو قؤناخي سوارة بوون و دواي مةرطي سوارةش 
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درَيذةيان بة كاري خؤيان دا، بةآلم هةرطيز شيعرةكانيان بة قوةتي شيعري سوارة درَيذةيان بة كاري خؤيان دا، بةآلم هةرطيز شيعرةكانيان بة قوةتي شيعري سوارة 

نةبوون لة راستيدا وةك وتم زؤر لة خودي شيعر دووركةوتنةوة.نةبوون لة راستيدا وةك وتم زؤر لة خودي شيعر دووركةوتنةوة.

ثاشان كةساني وةك قاسم موئيد زادة و جةالل مةلةكشا لةم بوارة دا تةقةالي ثاشان كةساني وةك قاسم موئيد زادة و جةالل مةلةكشا لةم بوارة دا تةقةالي 

شيعرييةتي  بردةيي  سياسةت  و  ثةيامخوازي  هةميسان  كة  دةرخست  شيعرييةتي خؤيان  بردةيي  سياسةت  و  ثةيامخوازي  هةميسان  كة  دةرخست  خؤيان 

نووسينةكانياني دةبردة بةر ثرسيار و كَيشة. لةم بةرةيةدا شيعري جةالل مةلةكشا نووسينةكانياني دةبردة بةر ثرسيار و كَيشة. لةم بةرةيةدا شيعري جةالل مةلةكشا 

بة رَيذةي هاو قؤناخةكاني خؤي زؤرتر و باشتر خؤي نواند.بة رَيذةي هاو قؤناخةكاني خؤي زؤرتر و باشتر خؤي نواند.

شاعيرانَيك  واتاخوازي  و  فؤرم  كةَلكةلةي  وةكو  شيعر  بؤشايي  ماوةيةك  شاعيرانَيك ثاش  واتاخوازي  و  فؤرم  كةَلكةلةي  وةكو  شيعر  بؤشايي  ماوةيةك  ثاش 

ذيال  و  ئةرشةدي  فةريدون  كةريمي،  كامبيز  سووزةني،  ساَلح  ئاغايي،  مارف  ذيال وةك  و  ئةرشةدي  فةريدون  كةريمي،  كامبيز  سووزةني،  ساَلح  ئاغايي،  مارف  وةك 

دةدا  واتاخوازي  و  فؤرم  بة  طرنطي  كة  تازةوة  شيعري  دةقي  كؤمةَلَيك  بة  دةدا حسَيني  واتاخوازي  و  فؤرم  بة  طرنطي  كة  تازةوة  شيعري  دةقي  كؤمةَلَيك  بة  حسَيني 

هاتنة مةيدانةوة، لةم قؤناخةدا واز لة زماني ثرؤثاطةندةيي و ئارمانخوازانة دَينن و هاتنة مةيدانةوة، لةم قؤناخةدا واز لة زماني ثرؤثاطةندةيي و ئارمانخوازانة دَينن و 

زمان لة حاَلةتي ئامَيريدا مةيلؤ زمان بة واتاي خودي شيعر دةبةن.زمان لة حاَلةتي ئامَيريدا مةيلؤ زمان بة واتاي خودي شيعر دةبةن.

تةنيا يةك جارتةنيا يةك جار

هةلَفِرين تةجرةبة دةكاهةلَفِرين تةجرةبة دةكا

طةآل:/طةآل:/

لة ثاييزدالة ثاييزدا

لة لكةوة هةتا زةويلة لكةوة هةتا زةوي

ئةمنيش تةنيا يةك جار ذيانئةمنيش تةنيا يةك جار ذيان

لة طرياني كاتي لةدايك بوونةوةلة طرياني كاتي لةدايك بوونةوة

تافرمَيسكي كاتي طيانداتافرمَيسكي كاتي طياندا

«مارف»«مارف»

لة تةنطةبةري ئيَوارةيةكي تةماويدا راوةستاوملة تةنطةبةري ئيَوارةيةكي تةماويدا راوةستاوم

نة ئةم هةورانة وا بة هيَمني بة سةر ما رائةبوورَينة ئةم هةورانة وا بة هيَمني بة سةر ما رائةبوورَي

نة طولَةكاني سةر ثةنج بلوورنة طولَةكاني سةر ثةنج بلوور

نة دةنطي حةسةننة دةنطي حةسةن

نة تةقينةوةي ثلووسكي بةر هةنسكمنة تةقينةوةي ثلووسكي بةر هةنسكم

هيضكامهيضكام

من لة ضوارطؤشةي تةنطي تةنياييم رزطار ناكةن...من لة ضوارطؤشةي تةنطي تةنياييم رزطار ناكةن...

«كامبيز كةريمي»«كامبيز كةريمي»

شيعر  تواني  و  بوو  باشوور  شيعري  كاريطةري  لةذَير  كة  قؤناغة  ئةم  شيعر شيعري  تواني  و  بوو  باشوور  شيعري  كاريطةري  لةذَير  كة  قؤناغة  ئةم  شيعري 

و  زمان  ئةمئةوي  نا  بةآلم  هةميسان  خؤي،  راستةقينةي  سياقي  سةر  و بخاتةوة  زمان  ئةمئةوي  نا  بةآلم  هةميسان  خؤي،  راستةقينةي  سياقي  سةر  بخاتةوة 

ثَيوةندةكاني  دةس  و  شار  ضةمكي  بؤ  روانينيان  جؤري  لة  ذيانكراو  ثَيوةندةكاني ئةزمووني  دةس  و  شار  ضةمكي  بؤ  روانينيان  جؤري  لة  ذيانكراو  ئةزمووني 
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دوور  لَيي  لَيبكةن  نكؤَلي  ناشتوانن  كة  كاتدا  هةمان  لة  وايكردووة  مؤدَيرن  دوور دونياي  لَيي  لَيبكةن  نكؤَلي  ناشتوانن  كة  كاتدا  هةمان  لة  وايكردووة  مؤدَيرن  دونياي 

سياقي  ناو  هَينايةوة  شيعريان  كة  بوو  ئةوة  بةرةية  ئةم  بةرضاوي  خاَلي  سياقي ببنةوة.  ناو  هَينايةوة  شيعريان  كة  بوو  ئةوة  بةرةية  ئةم  بةرضاوي  خاَلي  ببنةوة. 

بةرهةمة  رَيذةي  بة  كة  نةبوو  شيعر  بؤ  تازةيان  ثَيشنيارَيكي  هيض  بةآلم  بةرهةمة خؤيةوة،  رَيذةي  بة  كة  نةبوو  شيعر  بؤ  تازةيان  ثَيشنيارَيكي  هيض  بةآلم  خؤيةوة، 

ئةوان  ئةزمووني  لةسةر  ثَي  نوَي  نةوةي  و  بَيت  ضاو  بةر  باشوور  ئةوان شيعرييةكاني  ئةزمووني  لةسةر  ثَي  نوَي  نةوةي  و  بَيت  ضاو  بةر  باشوور  شيعرييةكاني 

دانَي. لة نيوةكاني دةيةي هةفتا و لةطةَل كرانةوةي دةروازةكاني كتَيبخانةي فارسي دانَي. لة نيوةكاني دةيةي هةفتا و لةطةَل كرانةوةي دةروازةكاني كتَيبخانةي فارسي 

بة شَيوةيةكي بةر بآلوتر لة ثَيشوو بةرةو ئةزموونة شيعريي و زانستييةكاني دونيا، بة شَيوةيةكي بةر بآلوتر لة ثَيشوو بةرةو ئةزموونة شيعريي و زانستييةكاني دونيا، 

هاوكات كرانةوةي رَيذةيي فةزاي فةرهةنطي و... لة ئَيران و بةربآلوبوون كؤمةَلَي هاوكات كرانةوةي رَيذةيي فةزاي فةرهةنطي و... لة ئَيران و بةربآلوبوون كؤمةَلَي 

ضةمك وةكو ديموكراسي، ثلؤراليزم، شوناس، رؤشنبير و... نشَيوي رةوتي شيعري ضةمك وةكو ديموكراسي، ثلؤراليزم، شوناس، رؤشنبير و... نشَيوي رةوتي شيعري 

لة كوردستاني ئَيران كة وةك باشوور بةرةو بةرهةمهَينانةوة و دووبارةكردنةوةي لة كوردستاني ئَيران كة وةك باشوور بةرةو بةرهةمهَينانةوة و دووبارةكردنةوةي 

شاعيراني  لة  هةندَيك  كة  طؤِرا  طةورةوة  زاوييةيةكي  بة  دةضوو  شاعيراني ئةزموونةكان  لة  هةندَيك  كة  طؤِرا  طةورةوة  زاوييةيةكي  بة  دةضوو  ئةزموونةكان 

ئةزمووني  دةدا  هةوليان  كة  بوون  بةشدار  توندةدا  نشَيوة  لةم  ثَيشووش  ئةزمووني بةرةي  دةدا  هةوليان  كة  بوون  بةشدار  توندةدا  نشَيوة  لةم  ثَيشووش  بةرةي 

مؤدَيرنيتة لة زمان و جوانيناسي شيعرةكانياندا بطونجيَينن وةك سالح سووزةني، مؤدَيرنيتة لة زمان و جوانيناسي شيعرةكانياندا بطونجيَينن وةك سالح سووزةني، 

كامبيز كةريمي، لة شاعيراني تري ئةم نشَيوة ئةكرَي بة بهزاد كوردستاني، ئيبراهيم كامبيز كةريمي، لة شاعيراني تري ئةم نشَيوة ئةكرَي بة بهزاد كوردستاني، ئيبراهيم 

ئةحمةد نيا، يؤنس رةزايي و لةيال سالحي و فاتمة فةرهادي و... ئاماذة بدةم ثاشان ئةحمةد نيا، يؤنس رةزايي و لةيال سالحي و فاتمة فةرهادي و... ئاماذة بدةم ثاشان 

ضةند شاعيري ديكة بة ئةزمووني جياواز و تازةترةوة وةك رةزا عةلي ثوور، كةمال ضةند شاعيري ديكة بة ئةزمووني جياواز و تازةترةوة وةك رةزا عةلي ثوور، كةمال 

مةحموودي،  شاهؤ  و  مةاليي  جةمال  عةزيزي  بةيان  موةفةقي،  موحةمةد  مةحموودي، ئةميني،  شاهؤ  و  مةاليي  جةمال  عةزيزي  بةيان  موةفةقي،  موحةمةد  ئةميني، 

شةهاب شَيخي، ئيبراهيم ئةحمةدي و...شةهاب شَيخي، ئيبراهيم ئةحمةدي و...

بةآلم ئةطةر كةمَيك ورد بينانة تر باسي تايبةتمةنديةكاني هةركام لةو قؤناخانة بةآلم ئةطةر كةمَيك ورد بينانة تر باسي تايبةتمةنديةكاني هةركام لةو قؤناخانة 

بكةين سةرةتا ثيويستة ئاماذة بة هةندَيك تايبةتمةندي هاوبةش لةشيعري زؤربةي بكةين سةرةتا ثيويستة ئاماذة بة هةندَيك تايبةتمةندي هاوبةش لةشيعري زؤربةي 

ئةو شاعرانة كة ئيستاش خةريكي ضاالكين بكةم،ئةو شاعرانة كة ئيستاش خةريكي ضاالكين بكةم،

فؤرم خوازي، دال طرايي، ضةند سةنتةري و سةنتةر طوريزي، ثاذ بيني، ضةند فؤرم خوازي، دال طرايي، ضةند سةنتةري و سةنتةر طوريزي، ثاذ بيني، ضةند 

بة  وةستان  دذ  و  زمان  و  زةين  ئاستي  لة  شكَيني  بنةما  ثارؤدي،  ئايرؤني،  بة دةنطي،  وةستان  دذ  و  زمان  و  زةين  ئاستي  لة  شكَيني  بنةما  ثارؤدي،  ئايرؤني،  دةنطي، 

هةموو  لة  سِرينةوة  ئاشنايي  ثَيكهاتةيي  ضةند  طةريتي،  تيث  رةوايةتةكان،  هةموو كةالن  لة  سِرينةوة  ئاشنايي  ثَيكهاتةيي  ضةند  طةريتي،  تيث  رةوايةتةكان،  كةالن 

رةهةندَيكةوة و كةَلكوةرطرتن لة زةرفييةتة ذنريكةكاني ذانرة ئةدةبي هونةرييةكاني رةهةندَيكةوة و كةَلكوةرطرتن لة زةرفييةتة ذنريكةكاني ذانرة ئةدةبي هونةرييةكاني 

تر و... لة بةرانبةر واتا خوازي، بنةما خوازي، طشتي بَيذي، قةتعييةت طةرَيتي، تاك تر و... لة بةرانبةر واتا خوازي، بنةما خوازي، طشتي بَيذي، قةتعييةت طةرَيتي، تاك 

دةنطي و قارةمان سازي و... لة شيعري ثَيشوودا.دةنطي و قارةمان سازي و... لة شيعري ثَيشوودا.

 وةك دةزانين لة هةر دوو دةستةي ئةو شاعيرانة كة من لَيرةدا يةكةميان بة بةينا  وةك دةزانين لة هةر دوو دةستةي ئةو شاعيرانة كة من لَيرةدا يةكةميان بة بةينا 

بةيني و دووةم دةستة بة بةرةي ضوار ناو دةبةم ثاذ بيني تايبةتمةندييةكي بةرضاوة بةيني و دووةم دةستة بة بةرةي ضوار ناو دةبةم ثاذ بيني تايبةتمةندييةكي بةرضاوة 

هةر بؤية لةسةر ئةو قةناعةتةم ديدَيكي ثاذ بينانةية ثَيويستة كة خاَلي جياوازييةكان هةر بؤية لةسةر ئةو قةناعةتةم ديدَيكي ثاذ بينانةية ثَيويستة كة خاَلي جياوازييةكان 

دةربخات. هةلبةت لة بةرةي ضواردا ضةنديةتةكان زؤرتر ئةنوَيندرَين و ئةو تةمهيدانة دةربخات. هةلبةت لة بةرةي ضواردا ضةنديةتةكان زؤرتر ئةنوَيندرَين و ئةو تةمهيدانة 

كة  ئةنوَينَيتةوة  خؤي  سووزةني  ساَلح  ساتي  شيعرة  لة  تةنيا  بةينابةني  بةرةي  كة لة  ئةنوَينَيتةوة  خؤي  سووزةني  ساَلح  ساتي  شيعرة  لة  تةنيا  بةينابةني  بةرةي  لة 

وةك دةقَيكي تةواو راديكاَل بة نيسبةت زمانةوة و فةزاي دذة ماناييةوةدا دةيتواني وةك دةقَيكي تةواو راديكاَل بة نيسبةت زمانةوة و فةزاي دذة ماناييةوةدا دةيتواني 

لة ئاِراستةي قةيران كة شتَيكي ثَيويستة بؤ شيعري كوردي هةنطاو بنَيت، بةآلم بة لة ئاِراستةي قةيران كة شتَيكي ثَيويستة بؤ شيعري كوردي هةنطاو بنَيت، بةآلم بة 
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بةرةية  دوو  ئةم  بةرهةمةكاني  لة  جوانيناسي   . بَيت  ساز  قةيران  نةيتواني  بةرةية داخةوة  دوو  ئةم  بةرهةمةكاني  لة  جوانيناسي   . بَيت  ساز  قةيران  نةيتواني  داخةوة 

ذياني  دذوازييةكاني  قةرةي  داوةتة  خؤي  و  بنياتنراوة  شاري  جوانيناسي  ذياني لةسةر  دذوازييةكاني  قةرةي  داوةتة  خؤي  و  بنياتنراوة  شاري  جوانيناسي  لةسةر 

مؤديرن. مؤديرن. 

ريَطايةكم نيية بؤ نةِرؤيشتنريَطايةكم نيية بؤ نةِرؤيشتن

سةرقالَييةك بؤ نةخةوتنسةرقالَييةك بؤ نةخةوتن

طريمان نيشتمانطريمان نيشتمان

وةك ئةوية سةندةلييةك خاثوورم كا وةك ئةوية سةندةلييةك خاثوورم كا 

«رةزا عةلي ثوور»«رةزا عةلي ثوور»

يابِرؤيابِرؤ

ئةبرؤكاني بة خؤرنشيني درةختَيكةوة قاآلو كة زةردئةبرؤكاني بة خؤرنشيني درةختَيكةوة قاآلو كة زةرد

مةترسة قاالو ياني قةفةسَيكي خالَيمةترسة قاالو ياني قةفةسَيكي خالَي

ئةزاني دلَتةنطي ئةم خؤت و خؤمةئةزاني دلَتةنطي ئةم خؤت و خؤمة

هةندة لة ضوارِريَيةكيشدا ضةندة ضراكانت سوورةهةندة لة ضوارِريَيةكيشدا ضةندة ضراكانت سوورة

كة بَيدةنطي ئةلََييكة بَيدةنطي ئةلََيي

هةلَووذةيةك بة ثاييزةوة ماوةتةوة ... هةلَووذةيةك بة ثاييزةوة ماوةتةوة ... 

«كةماَل ئةميني»«كةماَل ئةميني»

تؤ طولَي كراسةكةتتؤ طولَي كراسةكةت

لةذيَر ئةم ضةترةدا ولةذيَر ئةم ضةترةدا و

تا سنووري كالَي سَي شةممة ليمؤييةكان   جيَماوةتا سنووري كالَي سَي شةممة ليمؤييةكان   جيَماوة

طوَل ئةستَيرة!طوَل ئةستَيرة!

خؤزطةم بة خةزةلَوةر... بة سؤزاني !خؤزطةم بة خةزةلَوةر... بة سؤزاني !

خؤزطةم بة سؤزانييةكاني خةزةلَوةرخؤزطةم بة سؤزانييةكاني خةزةلَوةر

كة تا ئةبةد لةم ذيانة سةطيية بَي سنوورنكة تا ئةبةد لةم ذيانة سةطيية بَي سنوورن

خؤزطةم بةسةط!خؤزطةم بةسةط!

«موحةمةد موةفةقي»«موحةمةد موةفةقي»

سةرضاوة:سةرضاوة:

١-داريوش مبهودي، مجلة ثاثريك ش-داريوش مبهودي، مجلة ثاثريك ش٢، لحن طرداني و...، لحن طرداني و...

٢-بابك احمدي، ساختار و تاويل متن.-بابك احمدي، ساختار و تاويل متن.

٣-مراد فرهاد ثور، ثارةهاي فكر.-مراد فرهاد ثور، ثارةهاي فكر.

٤-مراد فرهاد ثور، عقل افسردة.-مراد فرهاد ثور، عقل افسردة.
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نووسةرو  دةطمةنةكانى  كتَيبة  لة  يةكَيكة  تةورات)  ناو  (ضيرؤكةكانى  نووسةرو كتَيبى  دةطمةنةكانى  كتَيبة  لة  يةكَيكة  تةورات)  ناو  (ضيرؤكةكانى  كتَيبى 

رؤماننووس (جةبارجةمال غةريب) كة لةساَلى رؤماننووس (جةبارجةمال غةريب) كة لةساَلى ٢٠١٢٢٠١٢ ضاثكراوة و ثةنجةرةيةكة  ضاثكراوة و ثةنجةرةيةكة 

كتَيبةكة  ناوةرؤكى  لةئايينةكاندا.  طَيِرانةوة  هونةرى  ئةفسانةو  لَيكدانةوةى  كتَيبةكة بؤ  ناوةرؤكى  لةئايينةكاندا.  طَيِرانةوة  هونةرى  ئةفسانةو  لَيكدانةوةى  بؤ 

بَيجطة لة ثَيشةكى، لة شانزة بةش ثَيكدَيت. هةندَيكيان ضيرؤكةكانى نَيو تةوراتن بَيجطة لة ثَيشةكى، لة شانزة بةش ثَيكدَيت. هةندَيكيان ضيرؤكةكانى نَيو تةوراتن 

و ئةوانى ديكة لَيكدانةوةو شيكردنةوةن. و ئةوانى ديكة لَيكدانةوةو شيكردنةوةن. 

بؤم  دواتر  كرد.  بةخوَيندنةوةى  دةستم  ئاسايى  كتَيبَيكى  وةك  بؤم سةرةتا  دواتر  كرد.  بةخوَيندنةوةى  دةستم  ئاسايى  كتَيبَيكى  وةك  سةرةتا 

روونبؤوة، كة بابةتةكانى سةرنجِراكَيشن و لَيكدانةوةى ورديان تَيداية دةربارةى روونبؤوة، كة بابةتةكانى سةرنجِراكَيشن و لَيكدانةوةى ورديان تَيداية دةربارةى 

لةسةر  وكاريطةرييان  ئايين  ئةفسانةو  نَيوان  ثةيوةندى  ضيرؤكداو  لة  لةسةر طَيِرانةوة  وكاريطةرييان  ئايين  ئةفسانةو  نَيوان  ثةيوةندى  ضيرؤكداو  لة  طَيِرانةوة 

سارا فةقآ خدرسارا فةقآ خدر

خوَيندنةوةيةك بؤكتَيبى (ضيرؤكةكانى ناو تةورات)خوَيندنةوةيةك بؤكتَيبى (ضيرؤكةكانى ناو تةورات)

ذن لةتةوراتداذن لةتةوراتدا
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”من  دةَلَي:  ثَيشةكيةكةيدا  لةكؤتايى  نووسةر  هةرضةندة  مرؤظ.  ”من ئاراستةكردنى  دةَلَي:  ثَيشةكيةكةيدا  لةكؤتايى  نووسةر  هةرضةندة  مرؤظ.  ئاراستةكردنى 

نيية  ئةو  بةويستى  ئةمة  بةآلم  فَيربآ“.  لَيمةوة  كةس  نانووسم  بؤئةوة  نيية رايةكانم  ئةو  بةويستى  ئةمة  بةآلم  فَيربآ“.  لَيمةوة  كةس  نانووسم  بؤئةوة  رايةكانم 

شت  هةندَيك  و  فَيربَيت  كتَيبةوة  لةو  زؤرشت  دةتوانآ  بخوازآ،  طةر  مرؤظ  شت و  هةندَيك  و  فَيربَيت  كتَيبةوة  لةو  زؤرشت  دةتوانآ  بخوازآ،  طةر  مرؤظ  و 

نين،  دةقةكان  تةنيا  لَيرةدامةبةست  نةكةوتوون.  بةرطوَيى  ثَيشتر  كة  نين، ببيستَى  دةقةكان  تةنيا  لَيرةدامةبةست  نةكةوتوون.  بةرطوَيى  ثَيشتر  كة  ببيستَى 

ضونكة ضيرؤكةكانى تةورات لةئايينة ئاسمانييةكانى ديكةشدا دووبارةبونةتةوة.ضونكة ضيرؤكةكانى تةورات لةئايينة ئاسمانييةكانى ديكةشدا دووبارةبونةتةوة.

بةآلم شيكردنةوةكانى نووسةرو ئةو ثرسيارانةى دةيانكات، ناضارت دةكات بةآلم شيكردنةوةكانى نووسةرو ئةو ثرسيارانةى دةيانكات، ناضارت دةكات 

 ٢٧٢٧ لةالثةِرة  بؤنمونة  دةخوَينيتةوة.  نوآ  شتَيكى  بكةيت  هةست  و  لةالثةِرة بيربكةيتةوة  بؤنمونة  دةخوَينيتةوة.  نوآ  شتَيكى  بكةيت  هةست  و  بيربكةيتةوة 

”ئازارى  نووسراوة:  خواوةندةوة،  لةاليةن  حةوا  سزادانى  لةباسى  كتَيبةكةدا،  ”ئازارى ى  نووسراوة:  خواوةندةوة،  لةاليةن  حةوا  سزادانى  لةباسى  كتَيبةكةدا،  ى 

سكثِرى حةوا زياددةكات و دةبَيت بةذانةوة منداَلى ببَيت.“ نووسةردةَلَي: لَيرةدا سكثِرى حةوا زياددةكات و دةبَيت بةذانةوة منداَلى ببَيت.“ نووسةردةَلَي: لَيرةدا 

لة وشةى زيادكردنى ذان تَيناطةم، ضونكة حةوا هيض منداَلبوونَيكى ثَيشترى نيية.لة وشةى زيادكردنى ذان تَيناطةم، ضونكة حةوا هيض منداَلبوونَيكى ثَيشترى نيية.

ئاماذةى  نووسةر  هةرضةندة  حةوادا،  و  ئادةم  ضيرؤكى  ديكةى  ئاماذةى لةشوَينَيكى  نووسةر  هةرضةندة  حةوادا،  و  ئادةم  ضيرؤكى  ديكةى  لةشوَينَيكى 

ثَينةكردووة، بةآلم ثرسيارَيك دروستدةبَيت. بةثَيى ضيرؤكةكة ثَيشئةوةى ئادةم ثَينةكردووة، بةآلم ثرسيارَيك دروستدةبَيت. بةثَيى ضيرؤكةكة ثَيشئةوةى ئادةم 

و حةوا لةدرةختى ضاكةو خراثة بخؤن، ضاويان نةكراوةتةوة، بةآلم لة الثةِرةى و حةوا لةدرةختى ضاكةو خراثة بخؤن، ضاويان نةكراوةتةوة، بةآلم لة الثةِرةى 

رؤذةى  ئةو  دةزانآ  خوا  دةَلَي:  ئادةم  بةذنةكةى  ”مارةكة  هاتووة:  رؤذةى -دا  ئةو  دةزانآ  خوا  دةَلَي:  ئادةم  بةذنةكةى  ”مارةكة  هاتووة:  ٢٥٢٥-دا  و  و    ١٣١٣

خراثة  و  ضاكة  دةزانن  لَيدآ.  خواتان  وةك  ئيتر  و  دةكرَيتةوة  ضاوتان  خراثة دةيخؤن  و  ضاكة  دةزانن  لَيدآ.  خواتان  وةك  ئيتر  و  دةكرَيتةوة  ضاوتان  دةيخؤن 

ضيية. ذنةكة كة بينى دارةكة بؤ خواردن باشةو ضاو ئارةزوى دةكا و وات لَيدةكا ضيية. ذنةكة كة بينى دارةكة بؤ خواردن باشةو ضاو ئارةزوى دةكا و وات لَيدةكا 

دانا ببيت، جا لةبةرةكةى كردةوةو خواردى و داى بةمَيردةكةشى كة لةطةَليدابوو. دانا ببيت، جا لةبةرةكةى كردةوةو خواردى و داى بةمَيردةكةشى كة لةطةَليدابوو. 

ئةويش خواردى. ئيتر ضاويان كرايةوةو زانيان كة رووتن“.ئةويش خواردى. ئيتر ضاويان كرايةوةو زانيان كة رووتن“.

ثرسيارةكة ئةوةية: ئايا كة ضاويان نةكراوةتةوة، ذنةكة ضؤن بينى و ضاوى ثرسيارةكة ئةوةية: ئايا كة ضاويان نةكراوةتةوة، ذنةكة ضؤن بينى و ضاوى 

ئارةزووى كرد؟ بَلَيى ئةو بينينة مةبةست لَيى بينينى ضاو نةبَيت. ئارةزووى كرد؟ بَلَيى ئةو بينينة مةبةست لَيى بينينى ضاو نةبَيت. 

اليةنَيكى طرنطى ديكة لةو كتَيبةدا، روونكردنةوةى ثَيطةى ذنة لةضيرؤكةكانى اليةنَيكى طرنطى ديكة لةو كتَيبةدا، روونكردنةوةى ثَيطةى ذنة لةضيرؤكةكانى 

تايبةتى  وتارَيكى  كتَيبةكةى،  دواضيرؤكى  ثَيش  نووسةر  هةروةها  تايبةتى تةوراتدا.  وتارَيكى  كتَيبةكةى،  دواضيرؤكى  ثَيش  نووسةر  هةروةها  تةوراتدا. 

هةتا  هةتا    ٢٢٧٢٢٧ لةالثةِرةى  نووسيوة.  وة  دونيا)  بنياتنةراتى  (ذن،  بةناوى  ذن  لةالثةِرةى لةسةر  نووسيوة.  وة  دونيا)  بنياتنةراتى  (ذن،  بةناوى  ذن  لةسةر 

٢٤٢٢٤٢ى بؤ تةرخانكردووة و دةَلَيت: ”لةوتارى ئةمجارةمدا تةورات وةك جيهانَيكى ى بؤ تةرخانكردووة و دةَلَيت: ”لةوتارى ئةمجارةمدا تةورات وةك جيهانَيكى 

سةربةخؤ دةبينم و لة تةواوى ئةو دنيايةدا بؤ وَينةى ذن دةطةِرَيم“.سةربةخؤ دةبينم و لة تةواوى ئةو دنيايةدا بؤ وَينةى ذن دةطةِرَيم“.

لةثةناى  تةورات  كة  دةخاتةِروو  راستيانة  ئةو  وتارةكةيدا  لة  لةثةناى نووسةر  تةورات  كة  دةخاتةِروو  راستيانة  ئةو  وتارةكةيدا  لة  نووسةر 

هةموو  نيشانداوة.  ئابورى  و  ئايينى  و  كؤمةآليةتى  ذيانى  ثَيغةمبةرانةوة  هةموو ذيانى  نيشانداوة.  ئابورى  و  ئايينى  و  كؤمةآليةتى  ذيانى  ثَيغةمبةرانةوة  ذيانى 

سزاكان  و  هةية  ثياوانةى  رةطَيكى  زاَل  طوتارى  و  ثياوبوون  سزاكان ثَيغةمبةرةكان  و  هةية  ثياوانةى  رةطَيكى  زاَل  طوتارى  و  ثياوبوون  ثَيغةمبةرةكان 

و  دةكات  تةواو  وَينةكان  ذنة  ئةوة  ئةمانةش  سةرةِراى  توندترن.  ئافرةت  و بؤ  دةكات  تةواو  وَينةكان  ذنة  ئةوة  ئةمانةش  سةرةِراى  توندترن.  ئافرةت  بؤ 

لةتةنيشت هةموو ثَيغةمبةرَيكةوة ذنَيك يان زياتر هةبووة. دواتر باسى بنةضةو لةتةنيشت هةموو ثَيغةمبةرَيكةوة ذنَيك يان زياتر هةبووة. دواتر باسى بنةضةو 

ذن  و  دةثارَيزآ  ثَيغةمبةران  ناوى  خانةوادةو  ناوى  ثياو  كة  دةكات،  ذن رةضةَلةك  و  دةثارَيزآ  ثَيغةمبةران  ناوى  خانةوادةو  ناوى  ثياو  كة  دةكات،  رةضةَلةك 



٢٣

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

سةرةِراى  بةآلم  منداأل.  هةَلطرتنى  بؤ  عةمبارَيكة  و  ضاندن  بؤ  كَيَلطةيةكة  سةرةِراى تةنيا  بةآلم  منداأل.  هةَلطرتنى  بؤ  عةمبارَيكة  و  ضاندن  بؤ  كَيَلطةيةكة  تةنيا 

ذنة  لة  هةبووة.  خستنةوةدا  نةوة  و  كاركردن  لة  بةشدارى  ذن  ذنة شاردنةوةى،  لة  هةبووة.  خستنةوةدا  نةوة  و  كاركردن  لة  بةشدارى  ذن  شاردنةوةى، 

طرنطةكانى ناو تةورات ئاماذةى بةضةند ناوَيك داوة. لةوانة: ”حةوا –ذنى نوح- طرنطةكانى ناو تةورات ئاماذةى بةضةند ناوَيك داوة. لةوانة: ”حةوا –ذنى نوح- 

ذنى لوت- سارا(ذنى ئيبراهيم) –هاجةر(كةنيزةى سارا) –ذنى لوت- سارا(ذنى ئيبراهيم) –هاجةر(كةنيزةى سارا) –œæÑ‰œæÑ‰(ذنى ئيسحاق)-(ذنى ئيسحاق)-

راحَيل و لَيئة (دووخوشك و دووذنى ياقوب) –تامار (بوكى يةهودا) و دينة(كضى راحَيل و لَيئة (دووخوشك و دووذنى ياقوب) –تامار (بوكى يةهودا) و دينة(كضى 

باسكردووةو  سةربةخؤ  ذنانةى  لةو  هةندَيك  ضيرؤكى  باسكردووةو ياقوب).“نووسةر  سةربةخؤ  ذنانةى  لةو  هةندَيك  ضيرؤكى  ياقوب).“نووسةر 

هةندَيكيشيان لةطةَل روداوةكانى ديكةدا باسكراون. ئَيمةش دةمانةوَيت ضيرؤكى هةندَيكيشيان لةطةَل روداوةكانى ديكةدا باسكراون. ئَيمةش دةمانةوَيت ضيرؤكى 

هةريةك لةو ذنانةى ناو تةورات، بةبارودؤخى ئةمِرؤى ذنانةوة ببةستينةوة.هةريةك لةو ذنانةى ناو تةورات، بةبارودؤخى ئةمِرؤى ذنانةوة ببةستينةوة.

حةوا لةثةراسووى ئادةم و بؤ رةواندنةوةى تةنيايى و ئاسودةيى ئادةم  حةوا لةثةراسووى ئادةم و بؤ رةواندنةوةى تةنيايى و ئاسودةيى ئادةم -   -١

موَلكى  ذن  كة  ئةمرؤية  ثياوساالريةى  بؤضوونة  ئةو  رَيك  ئةمة  موَلكى دروستكراوة.  ذن  كة  ئةمرؤية  ثياوساالريةى  بؤضوونة  ئةو  رَيك  ئةمة  دروستكراوة. 

ثياوةو بؤ خؤشطوزةرانى ئةو و منداأل خستنةوة دروستبووة.ثياوةو بؤ خؤشطوزةرانى ئةو و منداأل خستنةوة دروستبووة.

كة  خؤى،  كةنيزةكةكةى  بؤية  نةبوو.  ئيبراهيم  لة  منداَلى  هيض  سارا  كة -  خؤى،  كةنيزةكةكةى  بؤية  نةبوو.  ئيبراهيم  لة  منداَلى  هيض  سارا   -٢

دةكرَيت  ببَيت.  لَيى  منداَلى  رَيطةيدا  و  ئيبراهيم  بة  دا  بوو،  ميسرى  دةكرَيت هاجةرةى  ببَيت.  لَيى  منداَلى  رَيطةيدا  و  ئيبراهيم  بة  دا  بوو،  ميسرى  هاجةرةى 

ئةمة بةِرةطى ثةيدابوونى فرةذنى دابنرآ، كة دواتر لةئاينى ئيسالمدا بةتةواوى ئةمة بةِرةطى ثةيدابوونى فرةذنى دابنرآ، كة دواتر لةئاينى ئيسالمدا بةتةواوى 

ئارةزووى  تَيركردنى  بؤ  بةَلكو  منداَلبوون،  بؤ  تةنيا  نةك  وايلَيهات  ئارةزووى ضةسثاو  تَيركردنى  بؤ  بةَلكو  منداَلبوون،  بؤ  تةنيا  نةك  وايلَيهات  ضةسثاو 

ثياويش ئةمة بكرَيت. نموونةش ئةو ثياوانةن كة لةيةك كاتدا ضوار ذنيان هةية. ثياويش ئةمة بكرَيت. نموونةش ئةو ثياوانةن كة لةيةك كاتدا ضوار ذنيان هةية. 

لةسةر  كاريطةرى  كة  بةوةى  ناودةبات.  تةورات  ناو  بةشاذنى  سارا  لةسةر نووسةر،  كاريطةرى  كة  بةوةى  ناودةبات.  تةورات  ناو  بةشاذنى  سارا  نووسةر، 

لَيكردووة.  ثشتيوانى  و  نةداوة  سزاى  خواوةنديش  و  هةبووة  ئيبراهيم  لَيكردووة. ذيانى  ثشتيوانى  و  نةداوة  سزاى  خواوةنديش  و  هةبووة  ئيبراهيم  ذيانى 

بةديوَيكى تردا دةكرآ بَلَيين سارا نموونةى ئةو ذنانةى ئةمِرؤية كة خؤيان ذن بةديوَيكى تردا دةكرآ بَلَيين سارا نموونةى ئةو ذنانةى ئةمِرؤية كة خؤيان ذن 

بؤ مَيردةكانيان دةخوازن، تا منداَليان ببَيت. بةآلم لةبةر بَيدةرامةتى و بَينواييى، بؤ مَيردةكانيان دةخوازن، تا منداَليان ببَيت. بةآلم لةبةر بَيدةرامةتى و بَينواييى، 

لةذَير سايةى مَيردةكانياندا دةمَيننةوة و ئازارى دةرونى دةضَيذن. تا وايان لَيدَي، لةذَير سايةى مَيردةكانياندا دةمَيننةوة و ئازارى دةرونى دةضَيذن. تا وايان لَيدَي، 

لة كةسَيكى نةرم و نيانةوة دةبن بة ضةوسَينةر و ئةطةر وةك سارا بؤيان بكرَيت، لة كةسَيكى نةرم و نيانةوة دةبن بة ضةوسَينةر و ئةطةر وةك سارا بؤيان بكرَيت، 

ذنى دووةم زةليل دةكةن. ئةطةرنا بؤخؤيان زةليل دةبن. لةهةردوو حاَلةتةكةدا ذنى دووةم زةليل دةكةن. ئةطةرنا بؤخؤيان زةليل دةبن. لةهةردوو حاَلةتةكةدا 

ذن دةبَيتة قوربانى!.ذن دةبَيتة قوربانى!.

هةروةها نووسةر دةَلَي: سارا تاكة ذنى ناو تةوراتة كة رَيورةسمى ناشتنى هةروةها نووسةر دةَلَي: سارا تاكة ذنى ناو تةوراتة كة رَيورةسمى ناشتنى 

بؤدةكرَيت. ئةمة راستة نةك هةر رَيورةسم بةَلكو ئيبراهيم بةسةريشيدا دةطرى. بؤدةكرَيت. ئةمة راستة نةك هةر رَيورةسم بةَلكو ئيبراهيم بةسةريشيدا دةطرى. 

شيوةن  هاوسةرياندا،  مردنى  لةكاتى  كة  ئةمِرؤية  ثياوانى  نموونةى  شيوةن ئةويش  هاوسةرياندا،  مردنى  لةكاتى  كة  ئةمِرؤية  ثياوانى  نموونةى  ئةويش 

دةكةن و لةماوةيةكى زؤر كةميشدا هاوسةرطيرى دةكةنةوة. هةروةك ئيبراهيم دةكةن و لةماوةيةكى زؤر كةميشدا هاوسةرطيرى دةكةنةوة. هةروةك ئيبراهيم 

لةو تةمةنة زؤرةيدا كردى.لةو تةمةنة زؤرةيدا كردى.

لةثةنهاندا  لةثةنهاندا    ‰œæÑ‰œæÑ” دةنووسآ:  ئيسحاقدا  ذنى  ”ى  دةنووسآ:  ئيسحاقدا  ذنى  œæÑ‰œæÑ‰ى  لةباسى  نووسةر  لةباسى -  نووسةر   -٣

خؤى بِرياردةرة. تادةطاتة ئةوةى دةسكارى سيستمى ثَيغةمبةرايةتى دةكات و خؤى بِرياردةرة. تادةطاتة ئةوةى دةسكارى سيستمى ثَيغةمبةرايةتى دةكات و 
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رَيِرةوى ذيانى سروش يان ثةيامهَينةرةكان دةطؤِرَيت.“رَيِرةوى ذيانى سروش يان ثةيامهَينةرةكان دةطؤِرَيت.“

œæÑ‰œæÑ‰ نموونةى رؤَلبينينى ذنة بةنهَينى و لة ثشت ثةردةوة و بؤى نيية بةئاشكرا  نموونةى رؤَلبينينى ذنة بةنهَينى و لة ثشت ثةردةوة و بؤى نيية بةئاشكرا 

بِرياربدات. بؤية لةكاتى سةرنةكةوتنيدا خؤى بؤ نةفرةت ئامادة دةكات. ئةمِرؤش بِرياربدات. بؤية لةكاتى سةرنةكةوتنيدا خؤى بؤ نةفرةت ئامادة دةكات. ئةمِرؤش 

ذنانَيك هةن بؤ طةيشتن بةخواستةكانيان، ثةنادةبةنة بةر هةوأل و ثيالنى نهَينى ذنانَيك هةن بؤ طةيشتن بةخواستةكانيان، ثةنادةبةنة بةر هةوأل و ثيالنى نهَينى 

و هةندَيجار نةشياو، لةسةر ئةمةش زؤرَيك لةثياوان، سيفةتى فَيَلباز و جادوطةر و هةندَيجار نةشياو، لةسةر ئةمةش زؤرَيك لةثياوان، سيفةتى فَيَلباز و جادوطةر 

و مةكرباز دةخةنة ثاأل ذنان.و مةكرباز دةخةنة ثاأل ذنان.

دةَلَي:  نووسةر  باسكرا،  سارادا  لةطةأل  كةثَيشتر  هاجةردا  دةَلَي: -لةضيرؤكى  نووسةر  باسكرا،  سارادا  لةطةأل  كةثَيشتر  هاجةردا  ٤-لةضيرؤكى 

بةو  ناضارة  هاجةر  كراوة.  (كؤنترؤَل)  زياتر  لةهةموويان  هاجةر  بةو ”ئيرادةى  ناضارة  هاجةر  كراوة.  (كؤنترؤَل)  زياتر  لةهةموويان  هاجةر  ”ئيرادةى 

ذَيردةستةيية رازى بَيت، ضونكة مافةكانى ئةو لة ذَيردةستةييدا دةدرَين“.ذَيردةستةيية رازى بَيت، ضونكة مافةكانى ئةو لة ذَيردةستةييدا دةدرَين“.

ئةوةى  فةرامؤشكراوة،  كةسايةتى  كة  ئةوةى  ماف؟..  كام  دةثرسين  ئةوةى لَيرةدا  فةرامؤشكراوة،  كةسايةتى  كة  ئةوةى  ماف؟..  كام  دةثرسين  لَيرةدا 

كةس لَيى ناثرسَي داخوا سةرجَييكرنى ئيبراهيمى ثَيخؤشة يان نا، دةيةوآ منداَلى كةس لَيى ناثرسَي داخوا سةرجَييكرنى ئيبراهيمى ثَيخؤشة يان نا، دةيةوآ منداَلى 

لةطةأل  جارَيكيش  و  بةسكثِرى  جارَيك  كؤيلةية  ضونكة  ئةوةى  يان  نا،  يان  لةطةأل ببَيت  جارَيكيش  و  بةسكثِرى  جارَيك  كؤيلةية  ضونكة  ئةوةى  يان  نا،  يان  ببَيت 

هاجةر،  كؤياليةتيةى  و  بَيمافى  ذيانى  ئةو  بَيطومان  دةكرآ؟  ئاوارة  هاجةر، منداَلةكةى  كؤياليةتيةى  و  بَيمافى  ذيانى  ئةو  بَيطومان  دةكرآ؟  ئاوارة  منداَلةكةى 

ناوضةكانى  دوورةدةستى  نةخوَيندةوارو  لةذنانى  زؤرَيك  ميراتى  ناوضةكانى تائةمِرؤش  دوورةدةستى  نةخوَيندةوارو  لةذنانى  زؤرَيك  ميراتى  تائةمِرؤش 

جيهان و كوردستانة.جيهان و كوردستانة.

و  كوشت  و  توندوتيذى  نةريتى  نموونةى  ياقوب  كضى  دينةى  و -ضيرؤكى  كوشت  و  توندوتيذى  نةريتى  نموونةى  ياقوب  كضى  دينةى  ٥-ضيرؤكى 

ئةو  ساأل،  هةزاران  تَيثةِربوونى  دواى  ئَيستاش  شةرةف.  مةسةلةى  لةسةر  ئةو بِرة  ساأل،  هةزاران  تَيثةِربوونى  دواى  ئَيستاش  شةرةف.  مةسةلةى  لةسةر  بِرة 

نةريتة دزَيوة لةنَيو نةتةوةكاندا بةتايبةتى كورد، درَيذةى هةية. هةروةها كَيشةى نةريتة دزَيوة لةنَيو نةتةوةكاندا بةتايبةتى كورد، درَيذةى هةية. هةروةها كَيشةى 

دةستدرَيذى سَيكسى بؤسةر ذنان، هةروةكو بةسةر دينةدا هاتووة.دةستدرَيذى سَيكسى بؤسةر ذنان، هةروةكو بةسةر دينةدا هاتووة.

ياساكانى  لة  دةرضوونة  و  ياخيبوون  لةتةوراتدا  ذن  ديكةى  ياساكانى -روويةكى  لة  دةرضوونة  و  ياخيبوون  لةتةوراتدا  ذن  ديكةى  ٦-روويةكى 

ضيرؤكى  و  لوت  ذنى  لةضيرؤكى  هةروةك  كؤمةآليةتى.  نةريتى  ضيرؤكى خواوةندو  و  لوت  ذنى  لةضيرؤكى  هةروةك  كؤمةآليةتى.  نةريتى  خواوةندو 

ثَيش  و كضةكانى،  ذنةكةى  و  لوت  دةردةكةوآ. كاتَيك  دا  يةهودا)  ثَيش تامار(بووكى  و كضةكانى،  ذنةكةى  و  لوت  كاتَيك  دةردةكةوآ.  دا  يةهودا)  تامار(بووكى 

وَيرانكردنى لةشارى سةدوم دةردةضن، بةثَيى فرمانى خواوةند نابآ ئاوِربدةنةوة. وَيرانكردنى لةشارى سةدوم دةردةضن، بةثَيى فرمانى خواوةند نابآ ئاوِربدةنةوة. 

بةآلم ذنةكةى ثاش ماوةيةك لةرؤيشتن، ئاوِرَيك بؤدواوة دةداتةوة، كة لةوانةية بةآلم ذنةكةى ثاش ماوةيةك لةرؤيشتن، ئاوِرَيك بؤدواوة دةداتةوة، كة لةوانةية 

لةثةرؤشى بووبَيت بؤ شارةكةى، بةآلم رووبةِرووى سزايةكى توند دةبَيتةوة و لةثةرؤشى بووبَيت بؤ شارةكةى، بةآلم رووبةِرووى سزايةكى توند دةبَيتةوة و 

دةبَيت بةستوونَيك لةخوآ!دةبَيت بةستوونَيك لةخوآ!

بةهةستيارترين و ترسناكترين شَيوة ياخى دةبَيت. دةيةوآ هةرضى تامارة بةهةستيارترين و ترسناكترين شَيوة ياخى دةبَيت. دةيةوآ  هةرضى تامارة 

دووجار  دواى  ضونكة  بكاتةوة.  ثَيغةمبةربووة،  كة  خةزوورى  لةيةهوداى  دووجار تؤَلة  دواى  ضونكة  بكاتةوة.  ثَيغةمبةربووة،  كة  خةزوورى  لةيةهوداى  تؤَلة 

بَيوةذنبوونى بةهؤى مردنى دووكوِرى يةهوداوة، يةهودا بؤ ماوةيةكى زؤر تامار بَيوةذنبوونى بةهؤى مردنى دووكوِرى يةهوداوة، يةهودا بؤ ماوةيةكى زؤر تامار 

طةورةدةبَيت.  سَييةمى  كوِرى  تا  بَيت  ضاوةِرآ  ئةوةى  بؤ  دادةنآ  باوكى  طةورةدةبَيت. لةماَلى  سَييةمى  كوِرى  تا  بَيت  ضاوةِرآ  ئةوةى  بؤ  دادةنآ  باوكى  لةماَلى 

بةآلم كة طةورةش دةبَيت، كةس لة تامار ناثرسَيتةوة. ديارة ذنيش وةك ميرات بةآلم كة طةورةش دةبَيت، كةس لة تامار ناثرسَيتةوة. ديارة ذنيش وةك ميرات 
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مَيردةكةى  خَيزانى  دةرةوةى  ديكةى  بةكةسَيكى  شوو  نةبووة  بؤى  و  مَيردةكةى بووة  خَيزانى  دةرةوةى  ديكةى  بةكةسَيكى  شوو  نةبووة  بؤى  و  بووة 

بكات،  (تيمنة)  سةردانى  دةيةوآ  دةمرآ،  ذنةكةى  يةهودا  كاتَيكيش  بكات، بكاتةوة.  (تيمنة)  سةردانى  دةيةوآ  دةمرآ،  ذنةكةى  يةهودا  كاتَيكيش  بكاتةوة. 

دةطؤِرآ.  خةزورى  لة  خؤى  و  دةزانآ  بةمة  تامار  لَيية.  تامارى  شوَينةى  دةطؤِرآ. ئةو  خةزورى  لة  خؤى  و  دةزانآ  بةمة  تامار  لَيية.  تامارى  شوَينةى  ئةو 

بةرطى بَيوةذنى دادةنآ و رووثؤشَيك دةثؤشآ و وةك ئافرةتى سووك خؤى بةرطى بَيوةذنى دادةنآ و رووثؤشَيك دةثؤشآ و وةك ئافرةتى سووك خؤى 

دةردةخا. وا لة يةهودا دةكا لةطةَلى بنوآ. مؤرو قةيتان وطؤضانةكةشى بة بارمتة دةردةخا. وا لة يةهودا دةكا لةطةَلى بنوآ. مؤرو قةيتان وطؤضانةكةشى بة بارمتة 

لَيوةردةطرآ. دواى تَيثةِربوونى سآ مانط، بةيةهودا رادةطةيةنن كة بووكةكةى لَيوةردةطرآ. دواى تَيثةِربوونى سآ مانط، بةيةهودا رادةطةيةنن كة بووكةكةى 

داوَينثيسى كردووةو سكى ثِرة. ئةويش فرمان دةدا بيهَينن بيسوتَينن. تاماريش داوَينثيسى كردووةو سكى ثِرة. ئةويش فرمان دةدا بيهَينن بيسوتَينن. تاماريش 

نهَينييةكة ئاشكرا دةكات و دةَلَي ئةوةى من لةطةَلى نووستووم خاوةنى ئةمانةية. نهَينييةكة ئاشكرا دةكات و دةَلَي ئةوةى من لةطةَلى نووستووم خاوةنى ئةمانةية. 

يةهوداش مؤرو قةيتان و طؤضانةكةى خؤى دةناسَيتةوة!يةهوداش مؤرو قةيتان و طؤضانةكةى خؤى دةناسَيتةوة!

ضيرؤكة  ئةم  بةستنةوةى  بؤ  بةسة  نووسةر  لَيكدانةوةى  تةنيا  ضيرؤكة لَيرةدا  ئةم  بةستنةوةى  بؤ  بةسة  نووسةر  لَيكدانةوةى  تةنيا  لَيرةدا 

ثياوى  بةرؤكى  تائَيستا  كلتورية  كوَيريية  ”ئةو  ئةمِرؤوة:  ثياوى بةبارودؤخى  بةرؤكى  تائَيستا  كلتورية  كوَيريية  ”ئةو  ئةمِرؤوة:  بةبارودؤخى 

بةهةيبةتةوة  دةذى.  بةجلةكانيةوة  نَيرساالريدا  كلتورى  لة  ثياو  بةهةيبةتةوة بةرنةداوة.  دةذى.  بةجلةكانيةوة  نَيرساالريدا  كلتورى  لة  ثياو  بةرنةداوة. 

لةِرواَلةتدا  ثياو  بادةدات.  خؤى  كةتنكارييةوة  و  ثِرفَيأل  بةِرواَلةتى  دةكات.  لةِرواَلةتدا حوكم  ثياو  بادةدات.  خؤى  كةتنكارييةوة  و  ثِرفَيأل  بةِرواَلةتى  دةكات.  حوكم 

خؤِراطرى  و  ناوبانط  بةخشندةييةكان،  و  شةرةف  هةموو  ئازادييةكان،  خؤِراطرى هةموو  و  ناوبانط  بةخشندةييةكان،  و  شةرةف  هةموو  ئازادييةكان،  هةموو 

ثةِرى  لةو  لةناوةوة  بةآلم  ثَيوةدةكات.  شانازييان  و  دةوآ  خؤثارَيزييةكانى  ثةِرى و  لةو  لةناوةوة  بةآلم  ثَيوةدةكات.  شانازييان  و  دةوآ  خؤثارَيزييةكانى  و 

بةَلكو  نيية،  ريسوايى  كردارةكة  خودى  يةهوداوة  بةالى  دةذى.  بةَلكو ريسواييدا  نيية،  ريسوايى  كردارةكة  خودى  يةهوداوة  بةالى  دةذى.  ريسواييدا 

ئاشكرابوونى حةياضوونة. ئةوةش هةوَلَيكى (جدى) مرؤظة بؤ دوورخستنةوةى ئاشكرابوونى حةياضوونة. ئةوةش هةوَلَيكى (جدى) مرؤظة بؤ دوورخستنةوةى 

خودا لةخؤى. هةروةها دةَلَي: تاكة ضارةسةر بؤ ئةو كَيشانة، دانةوةى جةستةية خودا لةخؤى. هةروةها دةَلَي: تاكة ضارةسةر بؤ ئةو كَيشانة، دانةوةى جةستةية 

بةمرؤظ خؤى. ستاندنةوةى جةستةية لةكؤمةَلطا وخَيزان و دين.“بةمرؤظ خؤى. ستاندنةوةى جةستةية لةكؤمةَلطا وخَيزان و دين.“

باسى  ”زؤركةم  دةَلَي:  لةتةوراتدا  خؤشةويستى  دةربارةى  نووسةر  باسى -  ”زؤركةم  دةَلَي:  لةتةوراتدا  خؤشةويستى  دةربارةى  نووسةر   -٧

باسى  زؤركةم  كاتيشدا  لةهةمان  كراوة.  مَيردةكان  و  ذن  نةطونجانى  باسى ثَيكةوة  زؤركةم  كاتيشدا  لةهةمان  كراوة.  مَيردةكان  و  ذن  نةطونجانى  ثَيكةوة 

و  ياقوب  لةنَيوان  خؤشةويستى  وشةى  يةكةمجار  بؤ  كراوة.  و خؤشةويستى  ياقوب  لةنَيوان  خؤشةويستى  وشةى  يةكةمجار  بؤ  كراوة.  خؤشةويستى 

راحَيَلدا بةكاردَى. لةو ثَيناوةشدا ياقوب حةوت ساَل خزمةتكارى دةكات. كةضى راحَيَلدا بةكاردَى. لةو ثَيناوةشدا ياقوب حةوت ساَل خزمةتكارى دةكات. كةضى 

لةبةر نةريتى باو كة دةبَيت كضى طةورة لةثَيشدا شووبكات، باوكى راحَيل، دواى لةبةر نةريتى باو كة دةبَيت كضى طةورة لةثَيشدا شووبكات، باوكى راحَيل، دواى 

حةوت ساَلةكة لةجياتى راحَيل، لَيئةى كضة طةورةى بؤ لةثةردة دةكات. كةسيش حةوت ساَلةكة لةجياتى راحَيل، لَيئةى كضة طةورةى بؤ لةثةردة دةكات. كةسيش 

ناتوانآ ذنةكةى لَيوةرطرَيتةوة. ناضار حةوت ساَلى ديكةش خزمةتكارى دةكات، ناتوانآ ذنةكةى لَيوةرطرَيتةوة. ناضار حةوت ساَلى ديكةش خزمةتكارى دةكات، 

تا راحَيليش بةدةست دَينآ“.تا راحَيليش بةدةست دَينآ“.

ساأل  ضواردة  كة  بووة  ثَيويست  طةورةى  قوربانى  خؤشةويستى  ساأل لَيرةدا  ضواردة  كة  بووة  ثَيويست  طةورةى  قوربانى  خؤشةويستى  لَيرةدا 

لةدةستدانى  راحَيليش  بؤ  ياقوبةوة.  لةاليةن  بووة  ضاوةِروانى  و  لةدةستدانى خزمةتكارى  راحَيليش  بؤ  ياقوبةوة.  لةاليةن  بووة  ضاوةِروانى  و  خزمةتكارى 

هةستى خوشكايةتى و جَيطرتنةوةى بووة بة هةوَيسارى ملمالنآ و ركابةرى.هةستى خوشكايةتى و جَيطرتنةوةى بووة بة هةوَيسارى ملمالنآ و ركابةرى.

لةكؤتايي وتارةكةيدا نووسةر دةطاتة ئةو ئةنجامةى كة هةرضةندة زةمةنَيكى لةكؤتايي وتارةكةيدا نووسةر دةطاتة ئةو ئةنجامةى كة هةرضةندة زةمةنَيكى 
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زؤركةم  ثياو  و  ذن  ثةيوةندى  بةآلم  تَيثةِريوة،  ثةيوةنديانةدا  ئةو  بةسةر  زؤركةم درَيذ  ثياو  و  ذن  ثةيوةندى  بةآلم  تَيثةِريوة،  ثةيوةنديانةدا  ئةو  بةسةر  درَيذ 

قورسة.  زؤر  كارَيكى  (فكر)  ثَيشكةوتنى  كةواتة  بةسةرداهاتووة.  قورسة. طؤِرانى  زؤر  كارَيكى  (فكر)  ثَيشكةوتنى  كةواتة  بةسةرداهاتووة.  طؤِرانى 

جةوهةرى  بةآلم  جياوازبآ،  ديكةدا  لةسةدةيةكى  دةربِرينى  شَيوازى  جةوهةرى دةشآ  بةآلم  جياوازبآ،  ديكةدا  لةسةدةيةكى  دةربِرينى  شَيوازى  دةشآ 

بيركردنةوةكة هةريةكة.بيركردنةوةكة هةريةكة.

دوا ئةنجام كة لةو خوَيندنةوةية ثَييدةطةين، ئةوةية كة ناكرآ هؤكارى ئةو دوا ئةنجام كة لةو خوَيندنةوةية ثَييدةطةين، ئةوةية كة ناكرآ هؤكارى ئةو 

هةرضةندة  بةدووربطرين.  ئايينى  لةِرةطى  هةية،  ذن  بؤ  ئةمِرؤ  هةرضةندة تَيِروانينانةى  بةدووربطرين.  ئايينى  لةِرةطى  هةية،  ذن  بؤ  ئةمِرؤ  تَيِروانينانةى 

لةئايينةكانى دواى تةوراتدا طؤِران بةسةر نةخشةى ثةيوةندى نَيوان ذن و ثياودا لةئايينةكانى دواى تةوراتدا طؤِران بةسةر نةخشةى ثةيوةندى نَيوان ذن و ثياودا 

ببَيت.  رزطارى  لةضةوساندنةوة  ذن  ئاستةى  ئةو  نةطةيشتؤتة  بةآلم  ببَيت. هاتووة،  رزطارى  لةضةوساندنةوة  ذن  ئاستةى  ئةو  نةطةيشتؤتة  بةآلم  هاتووة، 

فةرامؤش  دياردةية  ئةو  ثشت  ديكةى  هؤكارةكانى  كة  نيية،  ماناية  بةو  فةرامؤش ئةمةش  دياردةية  ئةو  ثشت  ديكةى  هؤكارةكانى  كة  نيية،  ماناية  بةو  ئةمةش 

بكةين.بكةين.
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ئةوة  نيشاندةري  بَلَيي  (ئامين)ة.  كيشؤت  دؤن  رؤماني  وشةي  ئةوة دوايين  نيشاندةري  بَلَيي  (ئامين)ة.  كيشؤت  دؤن  رؤماني  وشةي  دوايين 

دةيزاني  دةلةرزي،  وشةوة  دوايين  بة  قامكي  ئةوكاتةي  سَيروانتَيس  كة  دةيزاني  بَيت   دةلةرزي،  وشةوة  دوايين  بة  قامكي  ئةوكاتةي  سَيروانتَيس  كة   بَيت  

رؤمانةكةي دةبَيتة دةقَيكي ثيرؤز و خؤشةويست؟! كؤندرا دةَلَيت: ”رؤماننووس رؤمانةكةي دةبَيتة دةقَيكي ثيرؤز و خؤشةويست؟! كؤندرا دةَلَيت: ”رؤماننووس 

نابَيت غةيري   دؤن كيشؤت سةر بة هيض شتَيك بَيت“. ضي بووةتة هؤي ئةوةي نابَيت غةيري   دؤن كيشؤت سةر بة هيض شتَيك بَيت“. ضي بووةتة هؤي ئةوةي 

هةر  سةدة  سَي  دواي  و  لَيبكرَيت  ضاوي  مانيفَيستَيك  وةك  ئاوا  رؤمانة  هةر ئةو  سةدة  سَي  دواي  و  لَيبكرَيت  ضاوي  مانيفَيستَيك  وةك  ئاوا  رؤمانة  ئةو 

بمَينَيتةوة و رؤذبةِرؤذ خوَينةر و اليةنطري زياتر بَيت و لة هةموو رؤمانَيك ثتر بمَينَيتةوة و رؤذبةِرؤذ خوَينةر و اليةنطري زياتر بَيت و لة هةموو رؤمانَيك ثتر 

بة  طرَيدراوة  ثرسيارة  ئةو  وةآلمي  بَيطومان  بَيت؟  لةبةردآلنتر  و  بة خؤشةويستتر  طرَيدراوة  ثرسيارة  ئةو  وةآلمي  بَيطومان  بَيت؟  لةبةردآلنتر  و  خؤشةويستتر 

ضيرؤك  ديكةي  رةطةكاني  هةموو  سةرةكييةي   ماكة  ئةو  طَيِرانةوةوة  ؛  ضيرؤك سيحري  ديكةي  رةطةكاني  هةموو  سةرةكييةي   ماكة  ئةو  طَيِرانةوةوة  ؛  سيحري 

لةسةر بنجي ئةو دةِروَين و طةشة دةكةن. لةسةر بنجي ئةو دةِروَين و طةشة دةكةن. 

تايبةتمةندييةكاني طَيِرانةوةي دؤن كيشؤتتايبةتمةندييةكاني طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت

سةيد قادر هيدايةتيسةيد قادر هيدايةتي
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(وةك  ماكةكاني  و  توخم  تةواوي  كة  سةركةوتووة  كاتَيك  ضيرؤك  (وةك ديارة  ماكةكاني  و  توخم  تةواوي  كة  سةركةوتووة  كاتَيك  ضيرؤك  ديارة 

ثَيكةوة  شَيوة  بةباشترين  و...)،  رووداو  و  ديالؤط  فةزا،  كةسايةتي،  ثَيكةوة طَيِرانةوة،  شَيوة  بةباشترين  و...)،  رووداو  و  ديالؤط  فةزا،  كةسايةتي،  طَيِرانةوة، 

ثَيكهاتةيةكي ثتةو ثَيك بَينن. لة دؤن كيشؤتدا سيحر و جادووي طَيِرانةوة دةبَيتة ثَيكهاتةيةكي ثتةو ثَيك بَينن. لة دؤن كيشؤتدا سيحر و جادووي طَيِرانةوة دةبَيتة 

هؤي ئةوةي هؤي ئةوةي ١٣٠٠١٣٠٠ الثةِرة،  بَيئةوةي هةست بة ماندووبوون و وةِرزي بكرَيت، بة  الثةِرة،  بَيئةوةي هةست بة ماندووبوون و وةِرزي بكرَيت، بة 

تام و ضَيذةوة،  بخوَينرَيتةوة و جارلةطةَل جار ثاَلةوانة سةيرةكةي مانَيش، لةثَيش تام و ضَيذةوة،  بخوَينرَيتةوة و جارلةطةَل جار ثاَلةوانة سةيرةكةي مانَيش، لةثَيش 

دةبَيتة  طَيِرانةوة  جادووي  بَيت.  سووكتر  رةزا  و  خوَينشيرينتر  خوَينةر،  دةبَيتة ضاوي  طَيِرانةوة  جادووي  بَيت.  سووكتر  رةزا  و  خوَينشيرينتر  خوَينةر،  ضاوي 

هؤي ئةوةي زنجيرةي رووداوةكان بتوانن دوو كةسايةتي بَيوَينة و نةمري وةك هؤي ئةوةي زنجيرةي رووداوةكان بتوانن دوو كةسايةتي بَيوَينة و نةمري وةك 

سانضؤثانزا و دؤن كيشؤت بةدي بَينن؛ يان دؤن كيشؤت و سانضؤ، رووداوي سانضؤثانزا و دؤن كيشؤت بةدي بَينن؛ يان دؤن كيشؤت و سانضؤ، رووداوي 

و  جؤراوجؤر  بةسةرهاتي  بةديهاتني  هؤي  ببنة  و  بخوَلقَينن  و سةيروسةمةرة  جؤراوجؤر  بةسةرهاتي  بةديهاتني  هؤي  ببنة  و  بخوَلقَينن  سةيروسةمةرة 

سةرقاَلكردني سَي ضوار سةدةي خوَينةرانيانةوة. ئةم وتارة، بةطشتي لةو ئامراز سةرقاَلكردني سَي ضوار سةدةي خوَينةرانيانةوة. ئةم وتارة، بةطشتي لةو ئامراز 

جادوويي  طَيِرانةوةي  ثَيكهَيناني  هؤي  بوونة  كة  دةدوَيت  طَيِرانةوانة   شَيوازي  جادوويي و  طَيِرانةوةي  ثَيكهَيناني  هؤي  بوونة  كة  دةدوَيت  طَيِرانةوانة   شَيوازي  و 

دؤن كيشؤتي ناودار و سةربةدةرةوة.دؤن كيشؤتي ناودار و سةربةدةرةوة.

كيشؤت،  دؤن  طَيِرانةوةي  تايبةتمةندييةكاني  سةر  بثةرذَيينة  ئةوةي  كيشؤت، ثَيش  دؤن  طَيِرانةوةي  تايبةتمةندييةكاني  سةر  بثةرذَيينة  ئةوةي  ثَيش 

لةسةر  كيشؤت  دؤن  طشتيي  ستراكتوري  كة  بطوترَيت  ئةوة  لةسةر ثَيويستة  كيشؤت  دؤن  طشتيي  ستراكتوري  كة  بطوترَيت  ئةوة  ثَيويستة 

تايبةتمةندييةكاني ئةدةبي خةياَلي(ادبيات تخيلي) وةك دَيكامَيرؤن و هةزارويةك تايبةتمةندييةكاني ئةدةبي خةياَلي(ادبيات تخيلي) وةك دَيكامَيرؤن و هةزارويةك 

شةو داِرذاوة. زنجيرةي دوابةدواي يةكي رووداوةكان، ئاَلقةييبووني ضيرؤكةكان شةو داِرذاوة. زنجيرةي دوابةدواي يةكي رووداوةكان، ئاَلقةييبووني ضيرؤكةكان 

طَيِرانةوةي  لة  هةَلكةوت  و  ضارةنووس  سةرةكي  دةوري  هةروةها  يةكدا،  طَيِرانةوةي لةنَيو  لة  هةَلكةوت  و  ضارةنووس  سةرةكي  دةوري  هةروةها  يةكدا،  لةنَيو 

ئاماذةيان  بابةتانةي  ئةو  هةية.  بنةِرةتييان  رؤَلَيكي  و  شوَين  ئاماذةيان دؤن كيشؤتدا،  بابةتانةي  ئةو  هةية.  بنةِرةتييان  رؤَلَيكي  و  شوَين  دؤن كيشؤتدا، 

ثَيكرا، لة ثَيكهَيناني ئةدةبي خةياَليدا ضةند فةكتةرَيكي سةرةكين. ئةدةبي خةياَلي ثَيكرا، لة ثَيكهَيناني ئةدةبي خةياَليدا ضةند فةكتةرَيكي سةرةكين. ئةدةبي خةياَلي 

ضيرؤكة  و  فانتازي  دةقة  لة  رووداو  و  دةخولَيتةوة  رووداو  تةوةرةي  ضيرؤكة لةسةر  و  فانتازي  دةقة  لة  رووداو  و  دةخولَيتةوة  رووداو  تةوةرةي  لةسةر 

مانا  (بة  رؤمان  كاتَيك  بؤية  هةر  دةطَيِرَيت؛  سةرةكي  رؤَلي  مانا فؤلكلؤريكة كاندا  (بة  رؤمان  كاتَيك  بؤية  هةر  دةطَيِرَيت؛  سةرةكي  رؤَلي  فؤلكلؤريكة كاندا 

مؤدَيرنةكةي) لة زةيني سَيروانتَيسدا دةطوورَي و لةدايك دةبَيت، دةكةوَيتة ثَي مؤدَيرنةكةي) لة زةيني سَيروانتَيسدا دةطوورَي و لةدايك دةبَيت، دةكةوَيتة ثَي 

و شوَيني رووداوةوة. لة دؤن كيشؤتيشدا وةك ئةدةبي خةياَلي، زؤربةي هةرة و شوَيني رووداوةوة. لة دؤن كيشؤتيشدا وةك ئةدةبي خةياَلي، زؤربةي هةرة 

زؤري رووداوةكان بةشَيوةيةكي هةَلكةوت (اتفاقي)بةسةردا دَين و قةزاوقةدةر زؤري رووداوةكان بةشَيوةيةكي هةَلكةوت (اتفاقي)بةسةردا دَين و قةزاوقةدةر 

خةياَليي  ئةدةبي  لة  هةية.  بةسةرهاتةكاندا  و  رووداو  بةسةر  زاَلي  خةياَليي دةسةآلتَيكي  ئةدةبي  لة  هةية.  بةسةرهاتةكاندا  و  رووداو  بةسةر  زاَلي  دةسةآلتَيكي 

كؤن، وةك هةزارويةك شةودا بةهؤي تَيثةِريني خَيرا و يةك لةدواييةكي رووداو كؤن، وةك هةزارويةك شةودا بةهؤي تَيثةِريني خَيرا و يةك لةدواييةكي رووداو 

الوازة،  بطرة  و  خؤكرد  و  ساكار  زؤر  كةسايةتي،  داِرشتني  بةسةرهاتةكان،  الوازة، و  بطرة  و  خؤكرد  و  ساكار  زؤر  كةسايةتي،  داِرشتني  بةسةرهاتةكان،  و 

بةآلم سَيروانتَيس وَيِراي ئةوةي لةو ثتانسَيل و هَيزة طرينطةي ئةدةبي خةياَلي بةآلم سَيروانتَيس وَيِراي ئةوةي لةو ثتانسَيل و هَيزة طرينطةي ئةدةبي خةياَلي 

كةَلكي وةرطرتووة، بةسةر داِرشتني كةسةكانيدا زاَلة. نزيكي شةشسةد كةس لة كةَلكي وةرطرتووة، بةسةر داِرشتني كةسةكانيدا زاَلة. نزيكي شةشسةد كةس لة 

دؤن كيشؤتدا هةن، كة زؤريان وةك كةسايةتي داِرذاون؛ بةتايبةت دوو كةسي دؤن كيشؤتدا هةن، كة زؤريان وةك كةسايةتي داِرذاون؛ بةتايبةت دوو كةسي 

دووكةسايةتي  بوونة  ئَيستا  كة  ثانزا)،  سانضؤ  و  كيشؤت  (دؤن  سةرةكي  دووكةسايةتي هةرة  بوونة  ئَيستا  كة  ثانزا)،  سانضؤ  و  كيشؤت  (دؤن  سةرةكي  هةرة 
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زؤرَيك  بؤ  نموودة  و  ثَيشةنط  بوونة  تةنانةت  ناوبةدةرةوة،  و  بةناوبانط  زؤرَيك زؤر  بؤ  نموودة  و  ثَيشةنط  بوونة  تةنانةت  ناوبةدةرةوة،  و  بةناوبانط  زؤر 

و  نووسةر  لة  كة  ئةوةي  سةيرتر  خؤيان؛  دواي  رؤماني  كةسايةتييةكاني  و لة  نووسةر  لة  كة  ئةوةي  سةيرتر  خؤيان؛  دواي  رؤماني  كةسايةتييةكاني  لة 

داهَينةرةكةيان (سَيروانتَيس) سةربةدةرةوةتر و بةناوبانطترن!!داهَينةرةكةيان (سَيروانتَيس) سةربةدةرةوةتر و بةناوبانطترن!!

هةوا  طَيِرانةوة  ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  رووداوةكان  زؤريي  خةياَليدا  ئةدةبي  هةوا لة  طَيِرانةوة  ئةوةي  هؤي  دةبَيتة  رووداوةكان  زؤريي  خةياَليدا  ئةدةبي  لة 

لةم  ئةوةي  وَيِراي  سَيروانتَيس  بطرَيت.  بةخؤيةوة  خَيرا  و  بةثةلة  ريتمَيكي  لةم و  ئةوةي  وَيِراي  سَيروانتَيس  بطرَيت.  بةخؤيةوة  خَيرا  و  بةثةلة  ريتمَيكي  و 

ثتانسَيلةش بةباشي بؤ دةوَلةمةندكردني رؤمانةكةي كةَلكي وةرطرتووة، زؤرجار ثتانسَيلةش بةباشي بؤ دةوَلةمةندكردني رؤمانةكةي كةَلكي وةرطرتووة، زؤرجار 

رستة و طوزارةكاني طَيِرانةوةكةي، بة جؤرَيك دةهؤنَيتةوة كة طَيِرانةوة هَيواش رستة و طوزارةكاني طَيِرانةوةكةي، بة جؤرَيك دةهؤنَيتةوة كة طَيِرانةوة هَيواش 

و لةسةرةخؤ (شايةد بةثَيي رؤيشتني ئةسثة نةخؤش و لةِر و الوازةكةي دؤن و لةسةرةخؤ (شايةد بةثَيي رؤيشتني ئةسثة نةخؤش و لةِر و الوازةكةي دؤن 

كيشؤت!) بِرواتة ثَيش و جارجاريش توند و خَيراتر رابكات. راست وةك تَيثةِريني كيشؤت!) بِرواتة ثَيش و جارجاريش توند و خَيراتر رابكات. راست وةك تَيثةِريني 

و  لةسةرةخؤ  و  هَيواش  جاريش  هةندَيك  و  بةثةلة  و  توند  جار  هَيندَيك  و ذيان؛  لةسةرةخؤ  و  هَيواش  جاريش  هةندَيك  و  بةثةلة  و  توند  جار  هَيندَيك  ذيان؛ 

تاقةتثِرووكَين.تاقةتثِرووكَين.

يةكةم تايبةتمةنديي طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت، هةَلكةوتة بووني رووداوةكان يةكةم تايبةتمةنديي طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت، هةَلكةوتة بووني رووداوةكان 

و شوَينداناني ضارةنووس و قةزاوقةدةرة لةسةر رةوتي طَيِرانةوةية . ضارةنووس و شوَينداناني ضارةنووس و قةزاوقةدةرة لةسةر رةوتي طَيِرانةوةية . ضارةنووس 

و هةَلكةوت لةو وشة سةرةكييانةن كة زؤر دووثات دةبنةوة  و تةنانةت بةثَيي و هةَلكةوت لةو وشة سةرةكييانةن كة زؤر دووثات دةبنةوة  و تةنانةت بةثَيي 

تةماشايان  رةمزَيك  و  كؤد  وةك  دةكرَيت  طرنطييان،  و  دووثاتبوونةوة  تةماشايان زؤر  رةمزَيك  و  كؤد  وةك  دةكرَيت  طرنطييان،  و  دووثاتبوونةوة  زؤر 

بكرَيت. زاراوةي ئةزقةزا و هاوتاكاني (وةك: خوداوِراستان، بةثَيي هةَلكةوت و بكرَيت. زاراوةي ئةزقةزا و هاوتاكاني (وةك: خوداوِراستان، بةثَيي هةَلكةوت و 

ضارةنووس وايكرد) زياتر لة ضارةنووس وايكرد) زياتر لة ٥٠٠٥٠٠ جار لةو رؤمانةدا دووثات دةبنةوة. جار لةو رؤمانةدا دووثات دةبنةوة.

هةر لة سةرةتاي رؤمانةكةوة سَيروانتَيس ثَيمان دةَلَيت كة دؤن كيشؤت وةها هةر لة سةرةتاي رؤمانةكةوة سَيروانتَيس ثَيمان دةَلَيت كة دؤن كيشؤت وةها 

سةرقاَلي خوَيندنةوةي كتَيبة ثاَلةوانييةكان بووة، كة ثاَلةوانييةتي و جوامَيري و سةرقاَلي خوَيندنةوةي كتَيبة ثاَلةوانييةكان بووة، كة ثاَلةوانييةتي و جوامَيري و 

تةنانةت دَلدارييةكاني ئةوان طيرؤدةيان كردووة. بةجؤرَيك كة شةو هةتا رؤذ تةنانةت دَلدارييةكاني ئةوان طيرؤدةيان كردووة. بةجؤرَيك كة شةو هةتا رؤذ 

و رؤذ هةتا شةو، سةر لةسةر ئةو كتَيبانة هةَلناطرَيت؛ تاكو واي لَي دَيت لةبةر و رؤذ هةتا شةو، سةر لةسةر ئةو كتَيبانة هةَلناطرَيت؛ تاكو واي لَي دَيت لةبةر 

بَيخةويي و زؤرخوَيندنةوة، مَيشكي برش دَينَي و عةقَلي دةطؤِرَي! دايمة و دةرهةم، بَيخةويي و زؤرخوَيندنةوة، مَيشكي برش دَينَي و عةقَلي دةطؤِرَي! دايمة و دةرهةم، 

سيحر و جادوو و شريخةي شير و شةِري دةستةويةخة و رمبازَين و دَلداريي سيحر و جادوو و شريخةي شير و شةِري دةستةويةخة و رمبازَين و دَلداريي 

و  بةسةرهات  ئةو  كة  دةكات  باوةِر  وا  و  دَيت  جمةي  مَيشكيدا  لة  و ثاَلةوانةكان  بةسةرهات  ئةو  كة  دةكات  باوةِر  وا  و  دَيت  جمةي  مَيشكيدا  لة  ثاَلةوانةكان 

رووداوة سازكراوانة،  لة راستةقينةش راستةقينةترن! هةربؤية كاتَيك عةقَلي وةها رووداوة سازكراوانة،  لة راستةقينةش راستةقينةترن! هةربؤية كاتَيك عةقَلي وةها 

برش دَينَي كة ئيدي بة هيض شتَيك ضاري ناية؛ رؤذَيك لة رؤذان، بِريار دةدات ببَيتة برش دَينَي كة ئيدي بة هيض شتَيك ضاري ناية؛ رؤذَيك لة رؤذان، بِريار دةدات ببَيتة 

ثاَلةواني طةِريدة و لة ثَيناوي خزمةت بة لَيقةوماوان و الطيريي لة بةشخوراواني ثاَلةواني طةِريدة و لة ثَيناوي خزمةت بة لَيقةوماوان و الطيريي لة بةشخوراواني 

دنيا، بةثَيي دابونةريتي كتَيبة ثاَلةوانييةكان، خؤي دةِرازَينَيتةوة و ئةسثي لَي زين دنيا، بةثَيي دابونةريتي كتَيبة ثاَلةوانييةكان، خؤي دةِرازَينَيتةوة و ئةسثي لَي زين 

سةربةطَيضةَلةكاني  ثاَلةوانة  السايي  بة  وةدةردةكةوَيت.  طوندةكةي  لة  و  سةربةطَيضةَلةكاني دةكات  ثاَلةوانة  السايي  بة  وةدةردةكةوَيت.  طوندةكةي  لة  و  دةكات 

ئةو  هةَلبةت  رَييطرتةبةر؛  ”ثاَلةوان  دةخولَيتةوة:  رووداودا  بةدووي  كتَيبان،  ئةو نَيو  هةَلبةت  رَييطرتةبةر؛  ”ثاَلةوان  دةخولَيتةوة:  رووداودا  بةدووي  كتَيبان،  نَيو 

رَييةي كة ئةسثةكةي ثَييدا دةِرؤيشت“. ئةسثةكةي بؤ هةر كوَييةك بِروا، ئةويش رَييةي كة ئةسثةكةي ثَييدا دةِرؤيشت“. ئةسثةكةي بؤ هةر كوَييةك بِروا، ئةويش 
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سوننةتَيكي  و  نةريت  ئةوةش  دَيت.  بةسةريدا  رووداو  لةدواي  رووداو  و  سوننةتَيكي دةِروا  و  نةريت  ئةوةش  دَيت.  بةسةريدا  رووداو  لةدواي  رووداو  و  دةِروا 

ثاَلةوانيية كة بوَيرانة خؤي بداتة دةستي ضارةنووس. دةكرَيت بطوترَيت كة ئةو ثاَلةوانيية كة بوَيرانة خؤي بداتة دةستي ضارةنووس. دةكرَيت بطوترَيت كة ئةو 

تايبةت  هةوسارَيكي  و  غاو  لة  بةبَي  كة  سَيروانتَيسـة  خةياَلي  ئةسثي  تايبةت ئةسثة،  هةوسارَيكي  و  غاو  لة  بةبَي  كة  سَيروانتَيسـة  خةياَلي  ئةسثي  ئةسثة، 

ضاوةِرواننةكراوةكان  رووداوة  و  ضارةنووس  دةستي  داوةتة  خؤي  و  ضاوةِرواننةكراوةكان دةِروات  رووداوة  و  ضارةنووس  دةستي  داوةتة  خؤي  و  دةِروات 

دةخوازَيت. لَيرةدا دةردةكةوَيت رووداو لة دؤن كيشؤتدا بةشَيوةيةكي هةَلكةوت دةخوازَيت. لَيرةدا دةردةكةوَيت رووداو لة دؤن كيشؤتدا بةشَيوةيةكي هةَلكةوت 

و ضاوةِرواننةكراو واتاي هةية. دؤن كيشؤت تةنيا لةطةَل رووداوة كوتوثِرةكان و ضاوةِرواننةكراو واتاي هةية. دؤن كيشؤت تةنيا لةطةَل رووداوة كوتوثِرةكان 

رووبةِروو دةبَيتةوة. وةختَيك لة شوَينَيك وةك زؤربةي شوَينةكاني ديكة، دؤن رووبةِروو دةبَيتةوة. وةختَيك لة شوَينَيك وةك زؤربةي شوَينةكاني ديكة، دؤن 

كيشؤت دةكةوَيتة بةر لَيدان و بة ئيشتيا خوريشؤر دةكرَيت، تاواني هةموو ئةو كيشؤت دةكةوَيتة بةر لَيدان و بة ئيشتيا خوريشؤر دةكرَيت، تاواني هةموو ئةو 

شكةست و نامراديية دةخاتة ئةستؤي ئةسثةكةي و ثَييواية ئةطةر ئةسثةكةي بةو شكةست و نامراديية دةخاتة ئةستؤي ئةسثةكةي و ثَييواية ئةطةر ئةسثةكةي بةو 

شوَينةدا نةِرؤيشتباية، ئةو تووشي لَيدان و ضةرمةسةري نةدةبوو! (بةرطي يةك، شوَينةدا نةِرؤيشتباية، ئةو تووشي لَيدان و ضةرمةسةري نةدةبوو! (بةرطي يةك، 

ل٤٣٤٣) بةو ثَيية زؤر بة دةطمةن دؤن كيشؤت بةثَيي بةرنامة و لة  رووي نةخشةي ) بةو ثَيية زؤر بة دةطمةن دؤن كيشؤت بةثَيي بةرنامة و لة  رووي نةخشةي 

دياريكراوةوة بةرةو شوَينَيك دةِروات، ضونكة ضارةنووس و هةَلكةوت، هةميشة دياريكراوةوة بةرةو شوَينَيك دةِروات، ضونكة ضارةنووس و هةَلكةوت، هةميشة 

ثاَلةوانةكانيش  و  ثَيية  طةِريدةكان  ثاَلةوانة  بؤ  تايبةتييان  بةسةرهاتي  و  ثاَلةوانةكانيش رووداو  و  ثَيية  طةِريدةكان  ثاَلةوانة  بؤ  تايبةتييان  بةسةرهاتي  و  رووداو 

و  كوتوثِر  رووداوة  لةطةَل  كة  دةسةلمَينن  خؤيان  ئازايةتي  و  جوامَيريي  و كاتَيك  كوتوثِر  رووداوة  لةطةَل  كة  دةسةلمَينن  خؤيان  ئازايةتي  و  جوامَيريي  كاتَيك 

ضاوةِرواننةكراوةكان بةرةوِروو ببنةوة.ضاوةِرواننةكراوةكان بةرةوِروو ببنةوة.

لة بةرطي يةكةمي رؤمانةكةدا (هةوةَلجار دؤن كيشؤت بةتةنيا بةِرَي دةكةوَيت لة بةرطي يةكةمي رؤمانةكةدا (هةوةَلجار دؤن كيشؤت بةتةنيا بةِرَي دةكةوَيت 

و لة طةِرانةوةدا بؤ جاري دوايي سانضؤثانزا لةطةَل خؤي دةبات)، ئةسثةكةي دؤن و لة طةِرانةوةدا بؤ جاري دوايي سانضؤثانزا لةطةَل خؤي دةبات)، ئةسثةكةي دؤن 

كيشؤت سةري دادةخات و ملي رَيطا دةطرَيتةبةر و طوَيدرَيذةكةي سانضؤثانزاش كيشؤت سةري دادةخات و ملي رَيطا دةطرَيتةبةر و طوَيدرَيذةكةي سانضؤثانزاش 

تازة،  رووداوي  دةكةن  طوندَيك  و  شار  و  كاروانسةرا  هةر  لة  روو  تازة، بةدوايدا؛  رووداوي  دةكةن  طوندَيك  و  شار  و  كاروانسةرا  هةر  لة  روو  بةدوايدا؛ 

هةر  رووداو  دووةميشدا،  بةرطي  لة  دادةبارَيت.  بةسةرياندا  لةدواييةك،  هةر يةك  رووداو  دووةميشدا،  بةرطي  لة  دادةبارَيت.  بةسةرياندا  لةدواييةك،  يةك 

بةشَيوةيةكي هةَلكةوت و (تةسادوفي)ية؛ بةو جياوازييةوة كة لة بةرطي دووةمدا بةشَيوةيةكي هةَلكةوت و (تةسادوفي)ية؛ بةو جياوازييةوة كة لة بةرطي دووةمدا 

ئامادة  بؤيان  ثَيشتر  دوشَيسـةوة  و  دؤك  لةاليةن  شانؤيةك  وةك  ئامادة رووداوةكان  بؤيان  ثَيشتر  دوشَيسـةوة  و  دؤك  لةاليةن  شانؤيةك  وةك  رووداوةكان 

دةكرَيت.دةكرَيت.
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دةِروا،  دةِروا  و  بةردةداتةوة  ملي  كيشؤت  دؤن  ئةسثةكةي  دةِروا، رؤذَيكيان  دةِروا  و  بةردةداتةوة  ملي  كيشؤت  دؤن  ئةسثةكةي  رؤذَيكيان 

هةتاكو ثاَلةوان و مةيتةرةكةي لة كوَيستاني سيراموورنا دةطيرسَينَيتةوة. لةوَي هةتاكو ثاَلةوان و مةيتةرةكةي لة كوَيستاني سيراموورنا دةطيرسَينَيتةوة. لةوَي 

بةهةَلكةوت تووشي كةسَيك دةبن بة ناوي كاردنيؤ. كاردنيؤ كة جاريواية عاقَل بةهةَلكةوت تووشي كةسَيك دةبن بة ناوي كاردنيؤ. كاردنيؤ كة جاريواية عاقَل 

و ساغ و سةليمة و جاريواشة سةرشَيت و دةل و دَيوانةية (شايةد وةك دؤن و ساغ و سةليمة و جاريواشة سةرشَيت و دةل و دَيوانةية (شايةد وةك دؤن 

كيشؤت؟)، بؤيان دةطَيِرَيتةوة: لة داخي دَلدارةكةي خؤي (لؤسيند) كة ثةيمانشكَيني كيشؤت؟)، بؤيان دةطَيِرَيتةوة: لة داخي دَلدارةكةي خؤي (لؤسيند) كة ثةيمانشكَيني 

كردووة و بةَلَيني بة كوِري ثادشا (دؤن فَيرنان) داوة، وةكَيو و بةندةن كةوتووة. كردووة و بةَلَيني بة كوِري ثادشا (دؤن فَيرنان) داوة، وةكَيو و بةندةن كةوتووة. 

لَيك  و  كَيشة  دةبَيتة  لَييان  كاردنيؤ  و  كيشؤت  دؤن  بةسةرهاتةكةدا  نيوةي  لَيك لة  و  كَيشة  دةبَيتة  لَييان  كاردنيؤ  و  كيشؤت  دؤن  بةسةرهاتةكةدا  نيوةي  لة 

جودا دةبنةوة. هةر بةثَيي هةَلكةوت دةالك و قةشةي طوندةكةي دؤن كيشؤت جودا دةبنةوة. هةر بةثَيي هةَلكةوت دةالك و قةشةي طوندةكةي دؤن كيشؤت 

بكةن  رازي  سانضؤ  و  كيشؤت  هاتوون  و  دةطةِرَين  كيشؤتدا  دؤن  دووي  بة   بكةن كة  رازي  سانضؤ  و  كيشؤت  هاتوون  و  دةطةِرَين  كيشؤتدا  دؤن  دووي  بة   كة 

بةسةرهاتةكةي  ثاشماوةي  كاردنيؤ  و  دةبينن  كاردنيؤ  بةهةَلكةوت  بةسةرهاتةكةي بيانبةنةوة،  ثاشماوةي  كاردنيؤ  و  دةبينن  كاردنيؤ  بةهةَلكةوت  بيانبةنةوة، 

تةماشا  دةبيستن،  ناَلةيةك  و  ئاة  هةَلدةستن  كاتَيك  دةطَيِرَيتةوة.  بؤ  تةماشا خؤيان  دةبيستن،  ناَلةيةك  و  ئاة  هةَلدةستن  كاتَيك  دةطَيِرَيتةوة.  بؤ  خؤيان 

و  ئةوَي  طةياندووة تة  ثادشاي  كوِري  دَلداري  (دؤرووتةي)  ضارةنووس  و دةكةن  ئةوَي  طةياندووة تة  ثادشاي  كوِري  دَلداري  (دؤرووتةي)  ضارةنووس  دةكةن 

بة  دةالك  و  قةشة  كاتَيك  كَيودا.  و  كةذ  بة  داويةتي  شا،  كوِري  لةداخي  بة ئةويش  دةالك  و  قةشة  كاتَيك  كَيودا.  و  كةذ  بة  داويةتي  شا،  كوِري  لةداخي  ئةويش 

بيانووي ئةوةي كة دَيو و درنج زوَلميان لة دؤرووتة كردووة و ئَيستا ثَيويستي بيانووي ئةوةي كة دَيو و درنج زوَلميان لة دؤرووتة كردووة و ئَيستا ثَيويستي 

رازي  كيشؤت  دؤن  بكاتةوة،  لةسةري  و  بضَي  تاكو  ثاَلةوانة  كيشؤتي  دؤن  رازي بة  كيشؤت  دؤن  بكاتةوة،  لةسةري  و  بضَي  تاكو  ثاَلةوانة  كيشؤتي  دؤن  بة 

دةبَيت لةبةر دؤرووتةي لَي قةوماو لةطةَليان برِ واتةوة؛ بةو فَيَلة نةبواية لةطةَليان دةبَيت لةبةر دؤرووتةي لَي قةوماو لةطةَليان برِ واتةوة؛ بةو فَيَلة نةبواية لةطةَليان 

دةسووِرَيت  وا  ضارةنووس  لةوَي  و  كاروانسةرايةك  الدةدةنة  دةسووِرَيت نةدةِرؤيشتةوة!  وا  ضارةنووس  لةوَي  و  كاروانسةرايةك  الدةدةنة  نةدةِرؤيشتةوة! 

كوِري شا و لوسيند بة هةَلكةوت و لة رووي شانس و قسمةتةوة رَييان بكةوَيتة كوِري شا و لوسيند بة هةَلكةوت و لة رووي شانس و قسمةتةوة رَييان بكةوَيتة 

ئةوَي و لةوَي هةر ضوار دَلدارةكة ثَيكدةطةن و ئاو بة  ئاوردا دةكرَيت و هةركةس ئةوَي و لةوَي هةر ضوار دَلدارةكة ثَيكدةطةن و ئاو بة  ئاوردا دةكرَيت و هةركةس 

دةكرَيت؛  ضارةسةر  هةمووان  طرفتي  راستان  خوداو  و  دةطات   خؤي  طراوي  دةكرَيت؛ بة  ضارةسةر  هةمووان  طرفتي  راستان  خوداو  و  دةطات   خؤي  طراوي  بة 

ل٢١٧٢١٧-٣٤٨٣٤٨). ).  يةك  (بةرطي  نةبَي!!  كيشؤت  دؤن  سةيرةكةي  ئةوينة  لطرفتي  يةك  (بةرطي  نةبَي!!  كيشؤت  دؤن  سةيرةكةي  ئةوينة  طرفتي 

مةبةست لة هَينانةوةي ئةوكورتةية ئةوة بوو كة رادةي كارتَيكةريي هةَلكةوت و مةبةست لة هَينانةوةي ئةوكورتةية ئةوة بوو كة رادةي كارتَيكةريي هةَلكةوت و 

ضارةنووس و قةزاوقةدةر لة طَيِرانةوةي دؤن كيشؤتدا نيشان بدرَيت...ضارةنووس و قةزاوقةدةر لة طَيِرانةوةي دؤن كيشؤتدا نيشان بدرَيت...

و  بةسةرهات  قةزاوقةدةريبووني  و  ضارةنووس  و  هةَلكةوت  ئايا  و بةآلم  بةسةرهات  قةزاوقةدةريبووني  و  ضارةنووس  و  هةَلكةوت  ئايا  بةآلم 

رووداوةكان، ض شوَينَيك لةسةر طَيِرانةوة دادةنَيت و دةبَيتة هؤي بةديهَيناني ض رووداوةكان، ض شوَينَيك لةسةر طَيِرانةوة دادةنَيت و دةبَيتة هؤي بةديهَيناني ض 

جؤرة طَيِرانةوة و ضيرؤكَيك؟جؤرة طَيِرانةوة و ضيرؤكَيك؟

و  دةرفةت  ئةو  رووداوةكان  قةزاوقةدةريبووني  و  هةَلكةوت  نووسيندا  و لة  دةرفةت  ئةو  رووداوةكان  قةزاوقةدةريبووني  و  هةَلكةوت  نووسيندا  لة 

دةرةتانة بؤ  نووسةر دةِرةخسَينَيت كة بتوانَيت زؤر دةستئاوةآليانة و بةربآلو، دةرةتانة بؤ  نووسةر دةِرةخسَينَيت كة بتوانَيت زؤر دةستئاوةآليانة و بةربآلو، 

ضكؤلةوة  شتَيكي  بيانووي  بة  و  كايةوة  بَينَيتة  بةسةرهاتةكان  و  ضكؤلةوة رووداو  شتَيكي  بيانووي  بة  و  كايةوة  بَينَيتة  بةسةرهاتةكان  و  رووداو 

الِرَيدا  بة  يان  بكاتةوة،  درَيذ  رووداوةكان  زنجيرةي  و  بطَيِرَيتةوة  الِرَيدا ضيرؤك  بة  يان  بكاتةوة،  درَيذ  رووداوةكان  زنجيرةي  و  بطَيِرَيتةوة  ضيرؤك 

بِروات؛ دةستي نووسةر بؤ هَينانةكايةي كةسي تازة، يان بةديهَيناني رووداوي بِروات؛ دةستي نووسةر بؤ هَينانةكايةي كةسي تازة، يان بةديهَيناني رووداوي 
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نووسينة  بة  شَيوة  ئةم  دةتوانين  ئازادترة.  و  ئاوةآلتر  ضاوةِرواننةكراو،  و  نووسينة  بة تازة  شَيوة  ئةم  دةتوانين  ئازادترة.  و  ئاوةآلتر  ضاوةِرواننةكراو،  و  تازة 

دةوري  (تةخةييول)  خةياَل  هَيزي  ناوبنَيين.  (بداهةنويسي)  دةوري دةمودةستنووسي  (تةخةييول)  خةياَل  هَيزي  ناوبنَيين.  (بداهةنويسي)  دةمودةستنووسي 

سةرةكي دةطَيِرَيت و نووسةر ئازادييةكي ئَيجطار زؤري لة هَينان و هةَلبذاردني سةرةكي دةطَيِرَيت و نووسةر ئازادييةكي ئَيجطار زؤري لة هَينان و هةَلبذاردني 

رووداو و بةسةرهاتةكاندا هةية و ثَيشتر ثَيويست بة نةخشة و ثالنَيكي زؤر ورد رووداو و بةسةرهاتةكاندا هةية و ثَيشتر ثَيويست بة نةخشة و ثالنَيكي زؤر ورد 

و ئةندازيارانة نيية. بةو جؤرة ثَيكهاتةيةك ثَيكدَيت كة لة دةروونةوة رووداوةكان و ئةندازيارانة نيية. بةو جؤرة ثَيكهاتةيةك ثَيكدَيت كة لة دةروونةوة رووداوةكان 

بةشَيوةيةكي هةَلكةوت و قةزاوقةدةريانة روودةدةن؛ نةوةك بةثَيي ثَيداويستي بةشَيوةيةكي هةَلكةوت و قةزاوقةدةريانة روودةدةن؛ نةوةك بةثَيي ثَيداويستي 

و زةرورةتَيكي حةتمي و نةطؤِر. زؤربةي رؤمانةكاني سةدةي حةظدة و هةذدة و زةرورةتَيكي حةتمي و نةطؤِر. زؤربةي رؤمانةكاني سةدةي حةظدة و هةذدة 

بةتايبةت دوو رؤماني طةورة و شاكاري دؤن كيشؤت و تريسترام شةندي بةو بةتايبةت دوو رؤماني طةورة و شاكاري دؤن كيشؤت و تريسترام شةندي بةو 

شَيوازة نووسراون. ثةراوَيزهةَلواسين و الِرَي رؤيشتن لةم رؤمانانةدا نةك تةنها شَيوازة نووسراون. ثةراوَيزهةَلواسين و الِرَي رؤيشتن لةم رؤمانانةدا نةك تةنها 

زيادة نين، بةَلكو بةشَيكي سةرةكي و بنةِرةتين لة ستراكتوري رؤماندا، بةآلم لة زيادة نين، بةَلكو بةشَيكي سةرةكي و بنةِرةتين لة ستراكتوري رؤماندا، بةآلم لة 

سةدةي نؤزدة بةمالوة شَيوازَيكي نووسين بةدي دَيت كة ثَيويستي بة ضوارضَيوة سةدةي نؤزدة بةمالوة شَيوازَيكي نووسين بةدي دَيت كة ثَيويستي بة ضوارضَيوة 

و نةخشةيةكي تايبةت هةية؛ بةو واتاية كة هةركام لة ماك و توخمةكاني رؤمان و نةخشةيةكي تايبةت هةية؛ بةو واتاية كة هةركام لة ماك و توخمةكاني رؤمان 

زيادي  دةنا  ئاراوة؛  بيهَينَيتة  حةتمي  ثَيداويستييةكي  دةبَيت  رووداو،  زيادي بةتايبةت  دةنا  ئاراوة؛  بيهَينَيتة  حةتمي  ثَيداويستييةكي  دةبَيت  رووداو،  بةتايبةت 

دةبَيت و دةبَيتة هؤي الوازيي و السةنطبووني رؤمان. هةربؤية نووسةر بؤ ئةوةي دةبَيت و دةبَيتة هؤي الوازيي و السةنطبووني رؤمان. هةربؤية نووسةر بؤ ئةوةي 

بتوانَيت بةطوَيرةي نةخشة و ضوارضَيوةي داِرَيذراو بِرواتة ثَيشَي، لة هةر جؤرة بتوانَيت بةطوَيرةي نةخشة و ضوارضَيوةي داِرَيذراو بِرواتة ثَيشَي، لة هةر جؤرة 

(هَيمَينطواي)  وَينة  بؤ  دةثارَيزَيت.  خؤي  رؤيشتنَيك  الِرَي  و  (هَيمَينطواي) ثةراوَيزهةَلواسين  وَينة  بؤ  دةثارَيزَيت.  خؤي  رؤيشتنَيك  الِرَي  و  ثةراوَيزهةَلواسين 

بكةمةوة...  درَيذتر  الثةِرة  هةزار  لة  زياتر  دةريا  و  ثيرةثياو  ”دةمتواني  بكةمةوة... دةَلَيت:  درَيذتر  الثةِرة  هةزار  لة  زياتر  دةريا  و  ثيرةثياو  ”دةمتواني  دةَلَيت: 

هةوَلمدا  من  ئةنجامداوة...  باشي  بة  كارةيان  ئةو  من،  ثَيش  نووسةراني  هةوَلمدا بةآلم  من  ئةنجامداوة...  باشي  بة  كارةيان  ئةو  من،  ثَيش  نووسةراني  بةآلم 

كارَيكي ديكة بكةم. هةوَلمدا ئةو رووداو و ئةزموونانةي ثَيويستي و زةروورةتي كارَيكي ديكة بكةم. هةوَلمدا ئةو رووداو و ئةزموونانةي ثَيويستي و زةروورةتي 

بؤ خوَينةر نيية وةال نَيم...“، ثيرةثياو و دةريا ناطاتة سةد الثةِرة، بةآلم ئةو رؤمانة بؤ خوَينةر نيية وةال نَيم...“، ثيرةثياو و دةريا ناطاتة سةد الثةِرة، بةآلم ئةو رؤمانة 

بةجؤرَيك داِرَيذراوة كة بةثَيي ثَيداويستييةكي دةروونيي، هةركام لة ماكةكاني بةجؤرَيك داِرَيذراوة كة بةثَيي ثَيداويستييةكي دةروونيي، هةركام لة ماكةكاني 

زيادكردني  و  كةم  كة  بةجؤرَيك  دانراون.  خؤياندا  تايبةتي  جَيطاي  لة  زيادكردني ضيرؤك،  و  كةم  كة  بةجؤرَيك  دانراون.  خؤياندا  تايبةتي  جَيطاي  لة  ضيرؤك، 

رستةيةك لةوانةية ببَيتة هؤي ناميزانكردن و السةنطبووني رؤمانةكة. قةوارةي رستةيةك لةوانةية ببَيتة هؤي ناميزانكردن و السةنطبووني رؤمانةكة. قةوارةي 

و  طةآلَلة  بةثَيي  دةبَيت  رؤمانة  ئةو  كة  دةدات  نيشان  ئةوة  دةريا،  و  و ثيرةثياو  طةآلَلة  بةثَيي  دةبَيت  رؤمانة  ئةو  كة  دةدات  نيشان  ئةوة  دةريا،  و  ثيرةثياو 

نةخشةيةكي زؤر ورد و رَيكوثَيك، ئةندازياري كرابَيت. (هَيمَينطواي) ساَلي نةخشةيةكي زؤر ورد و رَيكوثَيك، ئةندازياري كرابَيت. (هَيمَينطواي) ساَلي ١٩٣٦١٩٣٦، ، 

نةخشةي ثيرةثياو و دةريا، دادةِرَيذَيت. دواي ضواردة ساَل، جا لة ساَلينةخشةي ثيرةثياو و دةريا، دادةِرَيذَيت. دواي ضواردة ساَل، جا لة ساَلي١٩٥١١٩٥١دا دا 

سةعات  ضةندين  رؤذي  سةعات ،  ضةندين  رؤذي  ساَلي١٩٥٠١٩٥٠،  هةتا  ساَلي،  هةتا  ساَلي١٩٤٠١٩٤٠،  دةَلَين  دةكات!  ساَليتةواوي  دةَلَين  دةكات!  تةواوي 

لةثشت مَيزةكةي دادةنيشت و تةنيا و تةنيا فكري دةكردةوة!لةثشت مَيزةكةي دادةنيشت و تةنيا و تةنيا فكري دةكردةوة!

 بةآلم لة شَيوة نووسيني سةربزَيو و ضاالكي دةمودةستنووسيي (سَيروانتَيس) بةآلم لة شَيوة نووسيني سةربزَيو و ضاالكي دةمودةستنووسيي (سَيروانتَيس)

تايبةت  نةخشةي  و  طةآلَلة  داناني  و  داِرشتن  بة  سةبارةت  هةستياريية  ئةو  تايبةت دا  نةخشةي  و  طةآلَلة  داناني  و  داِرشتن  بة  سةبارةت  هةستياريية  ئةو  دا 

نابينرَيت. هةربؤية بةربآلوي و ئازاديي خةياَلي نووسةر لةوانةية تووشي هةَلةي نابينرَيت. هةربؤية بةربآلوي و ئازاديي خةياَلي نووسةر لةوانةية تووشي هةَلةي 



٣٣

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

لة  دواتر  دةدزرَيت؛  سانضؤ  طوَيدرَيذةكةي  لة دا،  دواتر  دةدزرَيت؛  سانضؤ  طوَيدرَيذةكةي  ٢٤٢٤دا،  بةشي  يةك،  بةرطي  لة  بةشي بكات:  يةك،  بةرطي  لة  بكات: 

بةشي بةشي ٢٥٢٥دا، سَيروانتَيس لةبيري دةضَيتةوة كة وتويةتي طوَيدرَيذةكةي سانضؤ دا، سَيروانتَيس لةبيري دةضَيتةوة كة وتويةتي طوَيدرَيذةكةي سانضؤ 

دوو  ئةم  دةِروات!!  و  دةبَيت  طوَيدرَيذةكةي  سواري  سانضؤ  دةَلَيت:  و  دوو دزراوة  ئةم  دةِروات!!  و  دةبَيت  طوَيدرَيذةكةي  سواري  سانضؤ  دةَلَيت:  و  دزراوة 

و  دةحةوَينةوة  ضيرؤكدا  ماكةكاني  لةطةَل  بةجؤرَيك  هةركام  شَيوازة،  و  و ستايل  دةحةوَينةوة  ضيرؤكدا  ماكةكاني  لةطةَل  بةجؤرَيك  هةركام  شَيوازة،  و  ستايل 

هةركام جؤرَيكي تايبةتي كةسايةتي و رووداو و فةزا و... دةخوَلقَينن. دةكرَيت هةركام جؤرَيكي تايبةتي كةسايةتي و رووداو و فةزا و... دةخوَلقَينن. دةكرَيت 

بطوترَيت كة لة ستايل و شَيوازي دةمودةستنووسيدا طةآلَلةي ثَيشوةخت، لةوانةية بطوترَيت كة لة ستايل و شَيوازي دةمودةستنووسيدا طةآلَلةي ثَيشوةخت، لةوانةية 

رَيطري رةنطاوِرةنطي و جؤراوجؤري و فانتازيبووني طَيِرانةوةبَيت و بةرنامةي رَيطري رةنطاوِرةنطي و جؤراوجؤري و فانتازيبووني طَيِرانةوةبَيت و بةرنامةي 

طَيِرانةوة.  باَلةفِرةخستني  لة  و  باَلكردن  هؤي  ببَيتة  لةوانةية  ئةندازيارانة  و  طَيِرانةوة. ورد  باَلةفِرةخستني  لة  و  باَلكردن  هؤي  ببَيتة  لةوانةية  ئةندازيارانة  و  ورد 

ثةِراوَيزهةَلواسين  دياريكراودا،  طةآلَلةي  و  نةخشة  بةثَيي  نووسين  لة  ثةِراوَيزهةَلواسين هةروةها  دياريكراودا،  طةآلَلةي  و  نةخشة  بةثَيي  نووسين  لة  هةروةها 

و ئازادكردني خةياَل، ئةطةر بةثَيي ثَيداويستيي دةرووني ضيرؤك نةبَيت، دةبَيتة و ئازادكردني خةياَل، ئةطةر بةثَيي ثَيداويستيي دةرووني ضيرؤك نةبَيت، دةبَيتة 

بةثَيي  شتَيك  هةموو  دةبَيت  شَيوازةدا  لةم  ضيرؤك؛  طرَيذةنةبردني  لة  بةثَيي هؤي  شتَيك  هةموو  دةبَيت  شَيوازةدا  لةم  ضيرؤك؛  طرَيذةنةبردني  لة  هؤي 

بةرنامة و طةآلَلةي سةرةكي بِرواتة ثَيش.بةرنامة و طةآلَلةي سةرةكي بِرواتة ثَيش.

هةَلكةوت و رَيكةوتي بووني رووداوةكان دةبَيتة هؤي ئةوةي كة زنجيرةي هةَلكةوت و رَيكةوتي بووني رووداوةكان دةبَيتة هؤي ئةوةي كة زنجيرةي 

بيانووي  (بة  فةرعي  و  الوةكي  ضيرؤكي  جؤرة  بةو  هةبَيت؛  درَيذةي  بيانووي طَيِرانةوة  (بة  فةرعي  و  الوةكي  ضيرؤكي  جؤرة  بةو  هةبَيت؛  درَيذةي  طَيِرانةوة 

هؤي  دةبَيتة  الوةكي،  ضيرؤكي  دَيت.  بةدي  و  سةرهةَلدةدا  هؤي جؤراوجؤرةوة )  دةبَيتة  الوةكي،  ضيرؤكي  دَيت.  بةدي  و  سةرهةَلدةدا  جؤراوجؤرةوة ) 

لَيزانينَيكي  و  فَيَل  بة  ئةطةر  خوَينةر؛   ضاوةِروانيي  مةوداي  لَيزانينَيكي درَيذكردنةوةي  و  فَيَل  بة  ئةطةر  خوَينةر؛   ضاوةِروانيي  مةوداي  درَيذكردنةوةي 

ضاوةِروانِراطرتن  بازنةي  نَيو  بخرَيتة  ئةطةر  (ياني  بكرَيت  ضاوةِروانِراطرتن لَيهاتووييةوة  بازنةي  نَيو  بخرَيتة  ئةطةر  (ياني  بكرَيت  لَيهاتووييةوة 

”تةعليق“ةوة) ، خوَينةر كةلَين بة  كةلَين و قوذبن بة  قوذبن، بةبَي ئةوةي هةست ”تةعليق“ةوة) ، خوَينةر كةلَين بة  كةلَين و قوذبن بة  قوذبن، بةبَي ئةوةي هةست 

بة وةِرةزي بكات، بةدواي رووداوي سةرةكيدا دةِروات؛ ئةوكارة (خوَيندنةوةي بة وةِرةزي بكات، بةدواي رووداوي سةرةكيدا دةِروات؛ ئةوكارة (خوَيندنةوةي 

ضيرؤكي  و  بةسةرهات  سةرةهةوداي  بةدواي  طةِران  و  الوةكييةكان  ضيرؤكي ضيرؤكة  و  بةسةرهات  سةرةهةوداي  بةدواي  طةِران  و  الوةكييةكان  ضيرؤكة 

سةرةكيدا؛ شَيوازَيكي تايبةتي تةعليق) تاموضَيذَيكي تايبةتي بؤ خوَينةر هةية.سةرةكيدا؛ شَيوازَيكي تايبةتي تةعليق) تاموضَيذَيكي تايبةتي بؤ خوَينةر هةية.

ضارةنووس و هةَلكةوت، وَيِراي ئةوةي رةنطاوِرةنطي رووداو بةدي دَينَيت، ضارةنووس و هةَلكةوت، وَيِراي ئةوةي رةنطاوِرةنطي رووداو بةدي دَينَيت، 

دةبَيتة هؤي ئةوةي كة طَيِرانةوة زياتر لة ذياني راستةقينة و واقيعيي نزيك ببَيتةوة، دةبَيتة هؤي ئةوةي كة طَيِرانةوة زياتر لة ذياني راستةقينة و واقيعيي نزيك ببَيتةوة، 

ضونكة ذيان ئةوةندةي بةثَيي عةقَل و هزري بةرنامةِرَيذ و بةثَيي نةخشةي عةقَل ضونكة ذيان ئةوةندةي بةثَيي عةقَل و هزري بةرنامةِرَيذ و بةثَيي نةخشةي عةقَل 

لةسةر  و  بةختداية  و  ضانس  كارتَيكةري  لةذَير  ئةوةندةش  دةضَيت،  لةسةر بةرةوثَيش  و  بةختداية  و  ضانس  كارتَيكةري  لةذَير  ئةوةندةش  دةضَيت،  بةرةوثَيش 

و  ئاسايي  زؤر  خوَينةر  هةَلدةخولَي.  ضكؤلةكان  هةَلكةوتة  و  كوتوثِر  و رووداوة  ئاسايي  زؤر  خوَينةر  هةَلدةخولَي.  ضكؤلةكان  هةَلكةوتة  و  كوتوثِر  رووداوة 

باوةِر  وايكرد،  ضارةنووس  يان  خوداوِراستان  يان  ئةزقةزا،  وتني  بة  زوو  باوةِر زؤر  وايكرد،  ضارةنووس  يان  خوداوِراستان  يان  ئةزقةزا،  وتني  بة  زوو  زؤر 

بَيت  كاردنيؤ  تووشي  ضكؤلة،  هةَلكةوتَيكي  بةثَيي  كيشؤت  دؤن  كة  دةكات  بَيت بةوة  كاردنيؤ  تووشي  ضكؤلة،  هةَلكةوتَيكي  بةثَيي  كيشؤت  دؤن  كة  دةكات  بةوة 

و ضارةنووس وابكات كة رَيطاي دَلدارةكةي كاردنيؤش بةوَيدا تَيثةِرَيت و لةوَي و ضارةنووس وابكات كة رَيطاي دَلدارةكةي كاردنيؤش بةوَيدا تَيثةِرَيت و لةوَي 

ثَيك بطةنةوة و حةق بة حةقدار بطات، ضونكة ئةوة رووداوَيكي نامؤ نيية و ذياني ثَيك بطةنةوة و حةق بة حةقدار بطات، ضونكة ئةوة رووداوَيكي نامؤ نيية و ذياني 

مرؤظ طرَيدراوة بة رووداوة ضاوةِرواننةكراو و هةَلكةوتة ضكؤلةكانةوة.مرؤظ طرَيدراوة بة رووداوة ضاوةِرواننةكراو و هةَلكةوتة ضكؤلةكانةوة.
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جودا لةوانة قةزاوقةدةريبوون، يان بة واتاي ئةم رؤذييانة هةَلكةوتةبووني جودا لةوانة قةزاوقةدةريبوون، يان بة واتاي ئةم رؤذييانة هةَلكةوتةبووني 

رووداوةكان، دةبَيتة هؤي ئةوةي طَيِرانةوة دةرفةت و مةوداي بؤ بِرةخسَيت، تاكو رووداوةكان، دةبَيتة هؤي ئةوةي طَيِرانةوة دةرفةت و مةوداي بؤ بِرةخسَيت، تاكو 

ثَيش ئةوةي خوَينةر لة دةمودووي بطَيِرةوة (راوي) وةِرةز بَيت، راوَيذي خؤي ثَيش ئةوةي خوَينةر لة دةمودووي بطَيِرةوة (راوي) وةِرةز بَيت، راوَيذي خؤي 

زؤر بة ئاساني و ئاسايي بطؤِرَيت. هةروةك لة بةسةرهاتي كاردنيؤدا (لزؤر بة ئاساني و ئاسايي بطؤِرَيت. هةروةك لة بةسةرهاتي كاردنيؤدا (ل٢١٧٢١٧-

٣٤٨٣٤٨) كاردنيؤ لة زماني خؤيةوة (كةسي يةكةمى تاك) ذياني خؤي دةطَيِرَيتةوة. ) كاردنيؤ لة زماني خؤيةوة (كةسي يةكةمى تاك) ذياني خؤي دةطَيِرَيتةوة. 

بةو جؤرة هةم خوَينةر و هةم بطَيِرةوةي هةموو شتزان، دةرفةتَيكيان بؤ دةلوَيت، بةو جؤرة هةم خوَينةر و هةم بطَيِرةوةي هةموو شتزان، دةرفةتَيكيان بؤ دةلوَيت، 

تاكو ثشوويةك بدةن. هةرضةند خوَيندنةوةي دؤن كيشؤت لةنَيو قرمة و هةراي تاكو ثشوويةك بدةن. هةرضةند خوَيندنةوةي دؤن كيشؤت لةنَيو قرمة و هةراي 

حةسانةوةية.  و  دةرفةت  و  ثشوودان  خؤي  واقيعيدا،  دنياي  هاِرةهاِري  و  حةسانةوةية. ذيان  و  دةرفةت  و  ثشوودان  خؤي  واقيعيدا،  دنياي  هاِرةهاِري  و  ذيان 

تةنطةبةر  دنيا  ئةو  بةرينكردني  كيشؤت  دؤن  خوَيندنةوةي  ديكة،  وتةيةكي  تةنطةبةر بة  دنيا  ئةو  بةرينكردني  كيشؤت  دؤن  خوَيندنةوةي  ديكة،  وتةيةكي  بة 

بة  ئةوةش  هةَلبةت  دةدا .  طوِرةوشارمان  بةردةوام  كة  رةقوتةقةية  و  وشك  بة و  ئةوةش  هةَلبةت  دةدا .  طوِرةوشارمان  بةردةوام  كة  رةقوتةقةية  و  وشك  و 

لة  هةآلتن  و  ذيان  تاَلييةكاني  لة  خؤشاردنةوة  خوَيندنةوة،  كة  نيية  ئةوة  لة ماناي  هةآلتن  و  ذيان  تاَلييةكاني  لة  خؤشاردنةوة  خوَيندنةوة،  كة  نيية  ئةوة  ماناي 

واقيعييةت بَيت! ضونكة رؤمان اليةنة ناديارةكاني ذيان كةشف دةكات و بةستَيني واقيعييةت بَيت! ضونكة رؤمان اليةنة ناديارةكاني ذيان كةشف دةكات و بةستَيني 

بةرتةنطي واقيعييةت بةربآلو و بةرينتر دةكات؛ راوَيذي دؤن كيشؤت دةرفةتَيكة بةرتةنطي واقيعييةت بةربآلو و بةرينتر دةكات؛ راوَيذي دؤن كيشؤت دةرفةتَيكة 

بؤ دةربازبوون لةذَير بارستايي قورسي دةم و كاوَيذي واقيعييةت.بؤ دةربازبوون لةذَير بارستايي قورسي دةم و كاوَيذي واقيعييةت.

دؤن  لة  رووداوةكان  بووني  تةسادوفي  و  هةَلكةوت  باسي  سةرطرتني  دؤن بؤ  لة  رووداوةكان  بووني  تةسادوفي  و  هةَلكةوت  باسي  سةرطرتني  بؤ 

سةيرةش  بابةتة  ئةو  باسي  ثَيويستة  نوَي،  باسَيكي  كردنةوةي  و  سةيرةش كيشؤتدا  بابةتة  ئةو  باسي  ثَيويستة  نوَي،  باسَيكي  كردنةوةي  و  كيشؤتدا 

دةطمةن  هةَلكةوتَيكي  بة  كيشؤت  دؤن  كتَيبى  خودي  سَيروانتَيس  كة  دةطمةن بكةين  هةَلكةوتَيكي  بة  كيشؤت  دؤن  كتَيبى  خودي  سَيروانتَيس  كة  بكةين 

دةنا  داناوة؛  ئةو  رَيطاي  لةسةر  كتَيبةي  ئةو  ضارةنووس  كة  ثَييواية  و  دةنا دةزانَيت  داناوة؛  ئةو  رَيطاي  لةسةر  كتَيبةي  ئةو  ضارةنووس  كة  ثَييواية  و  دةزانَيت 

ئةو نةينووسيوة! واتة ئةطةر ضارةنووس واي نةكردباية كة ئةو، ئةو كتَيبةي لة ئةو نةينووسيوة! واتة ئةطةر ضارةنووس واي نةكردباية كة ئةو، ئةو كتَيبةي لة 

بازاِر نةديباية، ئةوِرؤ خوَينةران لة خوَيندنةوةي وةها كتَيبَيك بَيبةري دةبوون. بازاِر نةديباية، ئةوِرؤ خوَينةران لة خوَيندنةوةي وةها كتَيبَيك بَيبةري دةبوون. 

لة بةشي لة بةشي ٩ي بةرطي يةكةمدا، دةطَيِرَيتةوة كة رؤذَيك لة بازاِري تؤلَيدؤ دةطةِرا، ي بةرطي يةكةمدا، دةطَيِرَيتةوة كة رؤذَيك لة بازاِري تؤلَيدؤ دةطةِرا، 

منداَلَيك بةسةرهاتي دؤن كيشؤتي كة بة زماني عةرةبي نووسرابوو، دةفرؤشت. منداَلَيك بةسةرهاتي دؤن كيشؤتي كة بة زماني عةرةبي نووسرابوو، دةفرؤشت. 

سَيروانتَيس لَيي دةكِرَيتةوة و بةو جؤرة لة فةوتان و تَيداضوون رزطاري دةكات!!سَيروانتَيس لَيي دةكِرَيتةوة و بةو جؤرة لة فةوتان و تَيداضوون رزطاري دةكات!!

دووةمين تايبةتمةنديي طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت بابةتَيكة بة ناوي داتاشيني دووةمين تايبةتمةنديي طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت بابةتَيكة بة ناوي داتاشيني 

بةَلطة و سةرضاوة، يان (جةعلي سةنةد): خوَينةر دواي خوَيندنةوةي هةشت بةش بةَلطة و سةرضاوة، يان (جةعلي سةنةد): خوَينةر دواي خوَيندنةوةي هةشت بةش 

(فةسَل) طيرؤدةي سيحري طَيِرانةوةي سَيروانتَيس بووة و خووي بة ثاَلةوان و (فةسَل) طيرؤدةي سيحري طَيِرانةوةي سَيروانتَيس بووة و خووي بة ثاَلةوان و 

كاتَيكي  وةها  لة  رؤضووة.  ضيرؤكدا  قووآليي  و  ناخ  بة  و  طرتووة  كاتَيكي مةيتةرةكةي  وةها  لة  رؤضووة.  ضيرؤكدا  قووآليي  و  ناخ  بة  و  طرتووة  مةيتةرةكةي 

شتَيك  هةموو  لة  ”بةآلم  دَيت:  وشكايي  ضيرؤك  كوتوثِر،  هةستياردا  و  شتَيك ئةستةم  هةموو  لة  ”بةآلم  دَيت:  وشكايي  ضيرؤك  كوتوثِر،  هةستياردا  و  ئةستةم 

ناتةواوي  بة  بةسةرهات  لَيرةدا...  ضيرؤكة،  ئةم  نووسةري  كة  ئةوةية  ناتةواوي ناخؤشتر  بة  بةسةرهات  لَيرةدا...  ضيرؤكة،  ئةم  نووسةري  كة  ئةوةية  ناخؤشتر 

دَيَلَيتةوة...“ بطَيِرةوةي فَيَلزان ، دةيةوَيت خؤي لةو راطرتن و تةواوكردنةدا بَيتاوان دَيَلَيتةوة...“ بطَيِرةوةي فَيَلزان ، دةيةوَيت خؤي لةو راطرتن و تةواوكردنةدا بَيتاوان 

خوَينةر  جؤرة  بةو  تاكو  هةَلكةوت؛  و  بخاتة سةر ضارةنووس  تاوانةكة  و  خوَينةر بكات  جؤرة  بةو  تاكو  هةَلكةوت؛  و  سةر ضارةنووس  بخاتة  تاوانةكة  و  بكات 
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ئةطةر  ببَيت.  ضيرؤكةكة  ثاشماوةي  خوَيندنةوةي  تامةزرؤي  ديكة  ئةطةر ئةوةندةي  ببَيت.  ضيرؤكةكة  ثاشماوةي  خوَيندنةوةي  تامةزرؤي  ديكة  ئةوةندةي 

دؤن  خؤشي  خوَيندنةوةي  لة  دنيا  نةهاتناية،  بةثيرمةوة  شوناس  و  دؤن هةَلكةوت  خؤشي  خوَيندنةوةي  لة  دنيا  نةهاتناية،  بةثيرمةوة  شوناس  و  هةَلكةوت 

دةيويست  دي،  مَيرمنداَلَيكم  تؤلَيدؤ،  شاري  لة  رؤذَيك  دةبوو...  بَيبةري  دةيويست كيشؤت  دي،  مَيرمنداَلَيكم  تؤلَيدؤ،  شاري  لة  رؤذَيك  دةبوو...  بَيبةري  كيشؤت 

لة  يةكَيك  هاتم  وةختَيك  بفرؤشَيت.  دوكاندارَيك  بة  كؤن  دةستنووسَيكي  لة ضةند  يةكَيك  هاتم  وةختَيك  بفرؤشَيت.  دوكاندارَيك  بة  كؤن  دةستنووسَيكي  ضةند 

كرد  خوداي  نووسراوة...  عةرةبي  بة  زماني  كة  ديتم  بيخوَينمةوة،   كرد دةفتةرةكان  خوداي  نووسراوة...  عةرةبي  بة  زماني  كة  ديتم  بيخوَينمةوة،   دةفتةرةكان 

ضةند  هَيشتا  و  كردةوة  كتَيبةكةي  ئةو  طةياندم.  بؤ  عةرةبَيكي  قةزاوقةدةر  ضةند و  هَيشتا  و  كردةوة  كتَيبةكةي  ئةو  طةياندم.  بؤ  عةرةبَيكي  قةزاوقةدةر  و 

ثَيكةنينةكةيم  هؤي  من  ثَيكةنين.  بة  دةستيكرد  نةخوَيندبووةوة،  ثَيكةنينةكةيم رستةيةكي  هؤي  من  ثَيكةنين.  بة  دةستيكرد  نةخوَيندبووةوة،  رستةيةكي 

لَيثرسي... وةختَيك ناوي دؤلسينة (دَلدارة خةياَلييةكةي دؤن كيشؤت)م لَي بيست، لَيثرسي... وةختَيك ناوي دؤلسينة (دَلدارة خةياَلييةكةي دؤن كيشؤت)م لَي بيست، 

نَيوي  زووترة  هةرضي  كة  كرد  عةرةبةكة  لة  داوام  بووم...  وشك  خؤم  جَيي  نَيوي لة  زووترة  هةرضي  كة  كرد  عةرةبةكة  لة  داوام  بووم...  وشك  خؤم  جَيي  لة 

مانَيش،  كيشؤتي  دؤن  ”بةسةرهاتي  وةرطَيِراوة:  ئاواي  ئةو  بَلَيت.  ثَي  مانَيش، كتَيبةكةم  كيشؤتي  دؤن  ”بةسةرهاتي  وةرطَيِراوة:  ئاواي  ئةو  بَلَيت.  ثَي  كتَيبةكةم 

عةرةب“  طةورةي  مَيذوونووسي  ئينجيللي  ئيبني  سةيدحاميدي  عةرةب“ نووسراوةي  طةورةي  مَيذوونووسي  ئينجيللي  ئيبني  سةيدحاميدي  نووسراوةي 

دةستبةجَي دةفتةرةكانم كِرييةوة و... عةرةبةكةم بردةوة ماَلَي و لة ماوةي شةش دةستبةجَي دةفتةرةكانم كِرييةوة و... عةرةبةكةم بردةوة ماَلَي و لة ماوةي شةش 

هةفتةدا هةمووي بةسةرهاتةكةي بة كرَي بؤ وةرطَيِرام:... ديارة ئةم شَير و رَيوي هةفتةدا هةمووي بةسةرهاتةكةي بة كرَي بؤ وةرطَيِرام:... ديارة ئةم شَير و رَيوي 

هؤي  دةبَيت  كة  بثرسين  دةتوانين  بةآلم  دةستكردة،  و  داتاشراو  هؤي هَينانةوةية،  دةبَيت  كة  بثرسين  دةتوانين  بةآلم  دةستكردة،  و  داتاشراو  هَينانةوةية، 

داتاشين و داناني نووسةري دةستكرد بؤ نووسراوةيةك ض بَيت؟ زؤرَيك ثَييانواية داتاشين و داناني نووسةري دةستكرد بؤ نووسراوةيةك ض بَيت؟ زؤرَيك ثَييانواية 

كة لة سةردةمي سَيروانتَيسدا، نووسةران بؤ ئةوةي باوةِر بة نووسراوةكةيان كة لة سةردةمي سَيروانتَيسدا، نووسةران بؤ ئةوةي باوةِر بة نووسراوةكةيان 

يان  داتاشن.  خؤيان  نووسراوةكةي  بؤ  ديكة  نووسةري  مةجبووربوون  يان بكةن،  داتاشن.  خؤيان  نووسراوةكةي  بؤ  ديكة  نووسةري  مةجبووربوون  بكةن، 

هةندَيكيش دةَلَين، ضونكة لةوسةردةمةدا ضيرؤك بة خةياآلتي ثِروثووض زانراوة، هةندَيكيش دةَلَين، ضونكة لةوسةردةمةدا ضيرؤك بة خةياآلتي ثِروثووض زانراوة، 

سَيروانتَيس ويستوويةتي بؤ سةلماندني واقيعيبووني رؤمانةكةي سةرضاوةيةكي سَيروانتَيس ويستوويةتي بؤ سةلماندني واقيعيبووني رؤمانةكةي سةرضاوةيةكي 

راستةقينةي بؤ دانَيت، تاكو بخوَيندرَيتةوة، بةآلم ئةم دوو هؤية كة وَيِراي ئةوةي راستةقينةي بؤ دانَيت، تاكو بخوَيندرَيتةوة، بةآلم ئةم دوو هؤية كة وَيِراي ئةوةي 

هيضيان لة هةَلة ناضن و لة راستي بةدوور نين، هؤي بنضينةيي و سةرةكي نين، هيضيان لة هةَلة ناضن و لة راستي بةدوور نين، هؤي بنضينةيي و سةرةكي نين، 

كارة  ئةو  نؤدا  بةشي  لة  راست  نةدةهات  سَيروانتَيس  بواية  وا  ئةطةر  كارة ضونكة  ئةو  نؤدا  بةشي  لة  راست  نةدةهات  سَيروانتَيس  بواية  وا  ئةطةر  ضونكة 

بكات؛ ئةوكات هةر لة سةرةتاوة نَيوي سةيدحاميدي ئيبني ئينجيللي دةنووسي! بكات؛ ئةوكات هةر لة سةرةتاوة نَيوي سةيدحاميدي ئيبني ئينجيللي دةنووسي! 

تةنز  زماني  لة  كَيشةية  ئةو  هؤكاري  دةبَيت  طَيِرانةوة،   تايبةتمةندييةكاني  تةنز بةثَيي  زماني  لة  كَيشةية  ئةو  هؤكاري  دةبَيت  طَيِرانةوة،   تايبةتمةندييةكاني  بةثَيي 

و  تةفسيركردنةوة  لة  نةوةك  ببينرَيتةوة؛   رؤمانةكةدا  طَيِرانةوةي  فؤِرمي  و و  تةفسيركردنةوة  لة  نةوةك  ببينرَيتةوة؛   رؤمانةكةدا  طَيِرانةوةي  فؤِرمي  و 

بؤضووندا (بؤضوون را دةربِرينَيكي بة شك و طومانةوةية، جياوازي هةية لةطةَل بؤضووندا (بؤضوون را دةربِرينَيكي بة شك و طومانةوةية، جياوازي هةية لةطةَل 

را و تَيبيني ). طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت طَيِرانةوةيةكي تةنزي و بةرثةرضدانةوةي را و تَيبيني ). طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت طَيِرانةوةيةكي تةنزي و بةرثةرضدانةوةي 

زمانَيكي  بة  سَيروانتَيس  خؤيةتي.  ثَيش  رؤمانسيية كاني  و  حةماسي  زمانَيكي طَيِرانةوة  بة  سَيروانتَيس  خؤيةتي.  ثَيش  رؤمانسيية كاني  و  حةماسي  طَيِرانةوة 

تةنانةت  و  دةطةِرَيت  ثاَلةوانييةكاندا  طَيِرانةوة  و  رؤمانس  بةناوي  تةنانةت تةنز،  و  دةطةِرَيت  ثاَلةوانييةكاندا  طَيِرانةوة  و  رؤمانس  بةناوي  تةنز، 

و  كارتؤن  بة  سانضؤ  و  كيشؤت  دؤن  كةس  زؤر  بؤية  دةكات!  و دةمةالسكةيان  كارتؤن  بة  سانضؤ  و  كيشؤت  دؤن  كةس  زؤر  بؤية  دةكات!  دةمةالسكةيان 

كاريكاتؤري كةسايةتي دةزانن. طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت طاَلتةكردنة بة رةوايةتة كاريكاتؤري كةسايةتي دةزانن. طَيِرانةوةي دؤن كيشؤت طاَلتةكردنة بة رةوايةتة 
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سوننةتييةكاني ثَيش خؤي؛ تاكو كؤتايي بة زماني سواو و سوننةتي رابردووان سوننةتييةكاني ثَيش خؤي؛ تاكو كؤتايي بة زماني سواو و سوننةتي رابردووان 

بَينَيت و لة  باو و برةويان بخات. بة لةدايكبووني رؤماني دؤن كيشؤت، كؤتايي بة بَينَيت و لة  باو و برةويان بخات. بة لةدايكبووني رؤماني دؤن كيشؤت، كؤتايي بة 

سوننةتي سةدان ساَلةي رؤمانس هات و طَيِرانةوةيةكي نوَي بنياد نرا. وَيدةضَي سوننةتي سةدان ساَلةي رؤمانس هات و طَيِرانةوةيةكي نوَي بنياد نرا. وَيدةضَي 

سَيروانتَيس لة داتاشيني نووسةري دةستكرد بؤ دؤن كيشؤت، مةبةستي ئةوة سَيروانتَيس لة داتاشيني نووسةري دةستكرد بؤ دؤن كيشؤت، مةبةستي ئةوة 

بكات  ثاَلةوانييانة  كتَيبة  و  رؤمانس  ئةو  فؤِرمي  بة  طاَلتة  بةجؤرَيك  كة  بكات بووبَيت  ثاَلةوانييانة  كتَيبة  و  رؤمانس  ئةو  فؤِرمي  بة  طاَلتة  بةجؤرَيك  كة  بووبَيت 

نووسةري  بؤ  ثةنا  بوون  مةجبوور  دةلةسةكانيان  و  درؤ  دةرخوارداني  بؤ  نووسةري كة  بؤ  ثةنا  بوون  مةجبوور  دةلةسةكانيان  و  درؤ  دةرخوارداني  بؤ  كة 

ديكة ببةن و خؤيان بة ناوي ئةوانةوة هةَلواسن. سَيروانتَيس زؤر بةِراشكاوي ديكة ببةن و خؤيان بة ناوي ئةوانةوة هةَلواسن. سَيروانتَيس زؤر بةِراشكاوي 

طاَلتة بةو كتَيب و نووسةرانة دةكات كة ريزَيك ناوي قةبةي نووسةراني ناودار طاَلتة بةو كتَيب و نووسةرانة دةكات كة ريزَيك ناوي قةبةي نووسةراني ناودار 

خوَينةر،  ضاوي  لة ثَيش  بةوجؤرة  تاكو  دَيننةوة،  خؤياندا  نووسراوةكاني  خوَينةر، لة  ضاوي  لة ثَيش  بةوجؤرة  تاكو  دَيننةوة،  خؤياندا  نووسراوةكاني  لة 

خؤيان شيرين بكةن! هةروةها لة ثةناي ئةوةشةوة بةدوور نيية  سَيروانتَيس كة خؤيان شيرين بكةن! هةروةها لة ثةناي ئةوةشةوة بةدوور نيية  سَيروانتَيس كة 

سةردةمانَيك وآلتةكةي كةوتة بةر تاآلن و ثةالماري عةرةبةكان، كاريطةري لة سةردةمانَيك وآلتةكةي كةوتة بةر تاآلن و ثةالماري عةرةبةكان، كاريطةري لة 

فؤِرمي طَيِرانةوةي حةديسةكاني ثَيغةمبةري ئيسالم (بةتايبةت حةديسي متواتر فؤِرمي طَيِرانةوةي حةديسةكاني ثَيغةمبةري ئيسالم (بةتايبةت حةديسي متواتر 

كة سَي راوي هةية) وةرطرتبَيت و بةو جؤرة طاَلتةي بة سوننةتَيكي طَيِرانةوةي كة سَي راوي هةية) وةرطرتبَيت و بةو جؤرة طاَلتةي بة سوننةتَيكي طَيِرانةوةي 

كردبَيت.  سةثاند،  ئةويشدا  وآلتةكةي  بةسةر  خؤيان  سةردةمانَيك  كة  كردبَيت. عةرةب  سةثاند،  ئةويشدا  وآلتةكةي  بةسةر  خؤيان  سةردةمانَيك  كة  عةرةب 

دؤن كيشؤتيش سَي بطَيِرةوة (راوي)ي هةية: سَيروانتَيس، وةرطَيِرة عةرةبةكة و دؤن كيشؤتيش سَي بطَيِرةوة (راوي)ي هةية: سَيروانتَيس، وةرطَيِرة عةرةبةكة و 

سةيدحاميدي ئينجيللي...سةيدحاميدي ئينجيللي...

نووسةرة  ئةو  كيشؤتدا  دؤن  بةشةكاني  زؤربةي  سةرةتاي  لة  نووسةرة سَيروانتَيس  ئةو  كيشؤتدا  دؤن  بةشةكاني  زؤربةي  سةرةتاي  لة  سَيروانتَيس 

بؤ  طرنط  ئامرازَيكي  وةك  جؤرة  بةو  و  دَينَيتةوة  خوَينةر  وةبيري  بؤ دةستكردة،  طرنط  ئامرازَيكي  وةك  جؤرة  بةو  و  دَينَيتةوة  خوَينةر  وةبيري  دةستكردة، 

بةو  طاَلتة  لةاليةكةوة  هةتاكو  وةردةطرَيت.  لَي  كةَلكي  بةشَيك،  هةر  بةو دةستثَيكي  طاَلتة  لةاليةكةوة  هةتاكو  وةردةطرَيت.  لَي  كةَلكي  بةشَيك،  هةر  دةستثَيكي 

بة  خؤيان  ثةيتا  ثةيتا  مةجبوورن  خؤيان  سةلماندني  بؤ  كة  بكات  بة رةوايةتانة  خؤيان  ثةيتا  ثةيتا  مةجبوورن  خؤيان  سةلماندني  بؤ  كة  بكات  رةوايةتانة 

هَينانةوةي  بة  ديكةشةوة  اليةكي  لة  هةَلواسن؛  ديكةوة  بةَلطةي  و  هَينانةوةي سةرضاوة  بة  ديكةشةوة  اليةكي  لة  هةَلواسن؛  ديكةوة  بةَلطةي  و  سةرضاوة 

و  ئةستةم  جَيطايةكي  لة  ضيرؤك  سةيدحاميد،  يان  عةرةبةكة،  وةرطَيِرة  و ناوي  ئةستةم  جَيطايةكي  لة  ضيرؤك  سةيدحاميد،  يان  عةرةبةكة،  وةرطَيِرة  ناوي 

و  هاندان  و  تامةزرؤكردن  زياتر  بؤ  وَيدةضَي  زؤر  كة  رادةطيرَيت؛  و هةستياردا  هاندان  و  تامةزرؤكردن  زياتر  بؤ  وَيدةضَي  زؤر  كة  رادةطيرَيت؛  هةستياردا 

راكَيشاني هةرضي زياتري خوَينةر، جؤرَيك فَيَل و لَيزانيني طَيِرانةوة بَيت. بؤ وَينة راكَيشاني هةرضي زياتري خوَينةر، جؤرَيك فَيَل و لَيزانيني طَيِرانةوة بَيت. بؤ وَينة 

سةرةتاي بةشي سةرةتاي بةشي ٢٤٢٤، بةرطي دوو: ”وةرطَيِر (عةرةبةكة) دةَلَيت كاتَيك بة بةشي... ، بةرطي دوو: ”وةرطَيِر (عةرةبةكة) دةَلَيت كاتَيك بة بةشي... 

طةيشتم ئةم بابةتةم بة دةستوخةتي سةيدحاميد لة ثةِراوَيزدا بةرضاو كةوت...“ طةيشتم ئةم بابةتةم بة دةستوخةتي سةيدحاميد لة ثةِراوَيزدا بةرضاو كةوت...“ 

هةشت  بةشي  بة  وةختَيك  حاميد  ”سةيد  دوو:  بةرطي  هةشت ،  بةشي  بة  وةختَيك  حاميد  ”سةيد  دوو:  بةرطي   ،٨ بةشي  سةرةتاي  بةشي يان  سةرةتاي  يان 

دةطات، يةك بة خؤي هاوار دةكات سبحان ربي االعلي و بحمدة و ئةم دوعاية دةطات، يةك بة خؤي هاوار دةكات سبحان ربي االعلي و بحمدة و ئةم دوعاية 

سَي جار دةَلَيتةوة و دوايي دةَلَيت...“ بةشيسَي جار دةَلَيتةوة و دوايي دةَلَيت...“ بةشي١٨١٨، بةرطي دوو: ”... لَيرةدا نووسةر ، بةرطي دوو: ”... لَيرةدا نووسةر 

(سةيدحاميد) هةمووي بةسةرهاتةكةي بة ورديي طَيِراوةتةوة... بةآلم وةرطَيِرة (سةيدحاميد) هةمووي بةسةرهاتةكةي بة ورديي طَيِراوةتةوة... بةآلم وةرطَيِرة 

عةرةبةكة واي بةباش زاني كة واز لةو باسة بَينَي...“ دواتر ئةم شَيوة نووسينةي عةرةبةكة واي بةباش زاني كة واز لةو باسة بَينَي...“ دواتر ئةم شَيوة نووسينةي 
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سَيروانتَيس (داتاشيني نووسةري دةستكرد) لة رؤمان و ضيرؤكةكاني سةدةي سَيروانتَيس (داتاشيني نووسةري دةستكرد) لة رؤمان و ضيرؤكةكاني سةدةي 

نؤزدة بةمالوة جَيي خؤي كردةوة و بوو بة ثَيشةنط و نموودةي فَيَل و تةكنيكَيكي نؤزدة بةمالوة جَيي خؤي كردةوة و بوو بة ثَيشةنط و نموودةي فَيَل و تةكنيكَيكي 

ئةدةبي.ئةدةبي.

سَييةمين تايبةتمةنديي طَيِرانةوةي  دؤن كيشؤت ئاَلقةيي بووني ضيرؤكةكانة سَييةمين تايبةتمةنديي طَيِرانةوةي  دؤن كيشؤت ئاَلقةيي بووني ضيرؤكةكانة 

سانضؤثانزادا  و  كيشؤت  دؤن  بةسةرهاتةكاني  طَيِرانةوةي  لةنَيو  يةكدا.  سانضؤثانزادا لةنَيو  و  كيشؤت  دؤن  بةسةرهاتةكاني  طَيِرانةوةي  لةنَيو  يةكدا.  لةنَيو 

(وةك ضيرؤكي سةرةكي) طَيِرانةوة بةرةو بةسةرهاتي الوةكي و فةرعي بة الِرَيدا (وةك ضيرؤكي سةرةكي) طَيِرانةوة بةرةو بةسةرهاتي الوةكي و فةرعي بة الِرَيدا 

سةرةكي  بةسةرهاتي  كاتيي،  بةشَيوةيةكي  رؤيشتن،  الِرَي  بةهؤي  و  سةرةكي دةِروات  بةسةرهاتي  كاتيي،  بةشَيوةيةكي  رؤيشتن،  الِرَي  بةهؤي  و  دةِروات 

كاتَيك  زؤرجار  دةطرَيت.  بيضم  الوةكي  ضيرؤكَيكي  نَيوةدا  لةو  و  كاتَيك رادةطيرَيت  زؤرجار  دةطرَيت.  بيضم  الوةكي  ضيرؤكَيكي  نَيوةدا  لةو  و  رادةطيرَيت 

ضيرؤكة  رادةطيرَيت،  سةرةكي  بةسةرهاتي  الوةكييةوة  ضيرؤكَيكي  ضيرؤكة بةبؤنةي  رادةطيرَيت،  سةرةكي  بةسةرهاتي  الوةكييةوة  ضيرؤكَيكي  بةبؤنةي 

هةستياردا  و  ئةستةم  جَيطايةكي  لة  ئةويش  و  ناطات  كؤتايي  بة  هةستياردا الوةكييةكةش  و  ئةستةم  جَيطايةكي  لة  ئةويش  و  ناطات  كؤتايي  بة  الوةكييةكةش 

رادةطيرَيت و بة ناتةواوي دةمَينَيتةوة؛ تاكو لة دةرفةتَيكي ديكةدا بَيتةوة طؤِر و رادةطيرَيت و بة ناتةواوي دةمَينَيتةوة؛ تاكو لة دةرفةتَيكي ديكةدا بَيتةوة طؤِر و 

واية  جاري  يان  دَيت.  بةدي  طَيِرانةوةيي  ئاَلقةيةكي  جؤرة  بةو  بطات.  كؤتايي  واية بة  جاري  يان  دَيت.  بةدي  طَيِرانةوةيي  ئاَلقةيةكي  جؤرة  بةو  بطات.  كؤتايي  بة 

كةسةكاني نَيو ضيرؤكةكة ضيرؤك بؤ يةكتري دةطَيِرنةوة.كةسةكاني نَيو ضيرؤكةكة ضيرؤك بؤ يةكتري دةطَيِرنةوة.

راطرتن و ثضِراني ضيرؤك و بةسةرهاتةكان لة دؤن كيشؤت-دا بة سَي جؤر راطرتن و ثضِراني ضيرؤك و بةسةرهاتةكان لة دؤن كيشؤت-دا بة سَي جؤر 

دةبينرَيت: ئـ/ راطرتن و ثضِراني ضيرؤك بة ئَيجطاري و بةجؤرَيك كة بة ناتةواوي دةبينرَيت: ئـ/ راطرتن و ثضِراني ضيرؤك بة ئَيجطاري و بةجؤرَيك كة بة ناتةواوي 

بمَينَيتةوة و لة هيض جَيطايةكي رؤمانةكةدا ثاشماوةكةي نةبيندرَيتةوة: لة بةرطي بمَينَيتةوة و لة هيض جَيطايةكي رؤمانةكةدا ثاشماوةكةي نةبيندرَيتةوة: لة بةرطي 

يةك، بةشي بيست دا، سانضؤ دةيةوَيت ضيرؤكَيك بؤ دؤن كيشؤت بطَيِرَيتةوة، يةك، بةشي بيست دا، سانضؤ دةيةوَيت ضيرؤكَيك بؤ دؤن كيشؤت بطَيِرَيتةوة، 

دةطاتة  ضيرؤكةكةيدا  نيوةي  لة 

شوَينَيك كة شواني ضيرؤكةكةي 

مةِرةكاني  دةبَيت  سانضؤ 

بثةِرَينَيتةوة...  ضةمَيك  لة 

دةَلَيت:  كيشؤت  دؤن  بة  سانضؤ 

ضةند  كة  بَيت،  هؤشت  دةبَيت 

ذمارةي  ئةطةر  دةثةِرَيتةوة؛  مةِر 

مةِرةكانت لةبير بضَيت، ضيرؤكةكة 

بؤ  دوايييةكةيت  و  دةبَيت  تةواو 

ماوةيةك  دواي  ناطَيِرمةوة! 

كيشؤت  دؤن  لة  سانضؤ 

شوانةكة  شوانةكة دةثرسَيت،  دةثرسَيت، 

مةِري  ضةند  ئَيستا  مةِري تا  ضةند  ئَيستا  تا 

دؤن  ثةِراندووةتةوة؟ 

نيو نيولة  لة 

شوَينشوَين

سانسان

لةلة

سانضؤسانضؤ

دةبَيتدةبَيت

دةث دةثمةِر  مةِر 

مةِرةكانمةِرةكان

تةواوتةواو 

ناطناط

ساسا
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دةطات!  كؤتايي  بة  ضيرؤك  لَيرةدا  ئا  دةَلَيت  سانضؤ  و  نامَينَيت  لةبيري  دةطات! كيشؤت  كؤتايي  بة  ضيرؤك  لَيرةدا  ئا  دةَلَيت  سانضؤ  و  نامَينَيت  لةبيري  كيشؤت 

دؤن كيشؤت دةَلَيت: ”بةِراستي ئةم ضيرؤكة يةكَيك لة سةيرترين ضيرؤكةكاني دؤن كيشؤت دةَلَيت: ”بةِراستي ئةم ضيرؤكة يةكَيك لة سةيرترين ضيرؤكةكاني 

نايـــبــينَيت“  كةسيش  و  نةيديوة  كةس  كؤتايية  جؤرة  ئةو  (ضونكة)  نايـــبــينَيت“ جيهانة،  كةسيش  و  نةيديوة  كةس  كؤتايية  جؤرة  ئةو  (ضونكة)  جيهانة، 

لة  ضيرؤكةكة  ثاشماوةي  هاتنةوةي  و  كاتي  بةشَيوةيةكي  ضيرؤك  راطرتني  لة ب/  ضيرؤكةكة  ثاشماوةي  هاتنةوةي  و  كاتي  بةشَيوةيةكي  ضيرؤك  راطرتني  ب/ 

شوَينَيكي ديكةدا بةشَيوةيةكي ضاوةِرواننةكراو: بةو واتاية كة خوَينةر ناتوانَيت شوَينَيكي ديكةدا بةشَيوةيةكي ضاوةِرواننةكراو: بةو واتاية كة خوَينةر ناتوانَيت 

ثاشماوةكةي  ماوةتةوة،  نيوةضَلي  بة  ضيرؤكةي  ئةم  ئايا  كة  بكات،  ثاشماوةكةي ثَيشبيني  ماوةتةوة،  نيوةضَلي  بة  ضيرؤكةي  ئةم  ئايا  كة  بكات،  ثَيشبيني 

ضيرؤكة  ثاشماوةي  كة  نيية  روون  بؤي  خوَينةر  هةروةها  نا؟  يان  ضيرؤكة دةبينَيتةوة،  ثاشماوةي  كة  نيية  روون  بؤي  خوَينةر  هةروةها  نا؟  يان  دةبينَيتةوة، 

ثضِراوةكة لة كوَيدا دةخوَينَيتةوة. بؤ وَينة لة بةرطي يةك، بةشي ثضِراوةكة لة كوَيدا دةخوَينَيتةوة. بؤ وَينة لة بةرطي يةك، بةشي ٢٤٢٤دا، كاردنيؤ دا، كاردنيؤ 

بةسةرهاتي خؤي بةشةرتَيك بؤ دؤن كيشؤت و سانضؤ دةطَيِرَيتةوة كة نةثةِرنة بةسةرهاتي خؤي بةشةرتَيك بؤ دؤن كيشؤت و سانضؤ دةطَيِرَيتةوة كة نةثةِرنة 

نَيو قسةكانييةوة و ضيرؤكةكةي ثَي نةبِرن! كاردنيؤ دةست ثَيدةكات و لة نيوةيدا نَيو قسةكانييةوة و ضيرؤكةكةي ثَي نةبِرن! كاردنيؤ دةست ثَيدةكات و لة نيوةيدا 

و  هةَلدةستَي  رقي  كاردنيؤ  دةكات؛  قسة  و  راناطيرَيت  ثَي  خؤي  كيشؤت  و دؤن  هةَلدةستَي  رقي  كاردنيؤ  دةكات؛  قسة  و  راناطيرَيت  ثَي  خؤي  كيشؤت  دؤن 

بةسةرهاتةكةي بة نيوةضَلي و ناتةواوي دَيَلَيتةوة! ئةوة لة كاتَيكداية كة خوَينةر بةسةرهاتةكةي بة نيوةضَلي و ناتةواوي دَيَلَيتةوة! ئةوة لة كاتَيكداية كة خوَينةر 

بةش  ضةندين  دواي  بةسةرهاتةكةية.  ثاشماوةي  خوَيندنةوةي  تامةزرؤي  بةش زؤر  ضةندين  دواي  بةسةرهاتةكةية.  ثاشماوةي  خوَيندنةوةي  تامةزرؤي  زؤر 

درَيذة  باسةكة  ثاشماوةي  درَيذة دا،  باسةكة  ثاشماوةي  ٢٧٢٧دا،  بةشي  لة  فةرامؤشكراوة،  بةسةرهاتة  ئةو  بةشي كة  لة  فةرامؤشكراوة،  بةسةرهاتة  ئةو  كة 

رؤمانةكة  يةكةمي  بةرطي  فةرعييةكاني  و  الوةكي  ضيرؤكة  زؤربةي  رؤمانةكة دةدرَيت.  يةكةمي  بةرطي  فةرعييةكاني  و  الوةكي  ضيرؤكة  زؤربةي  دةدرَيت. 

شَيوةيةكي  بة  بةسةرهات  ثضِراني  و  راطرتن  ج/  رةوايةتكراون.  شَيوازة  شَيوةيةكي بةم  بة  بةسةرهات  ثضِراني  و  راطرتن  ج/  رةوايةتكراون.  شَيوازة  بةم 

رَيكوثَيك و يةك لة دواي يةك: بةو ماناية كة خوَينةر دواي خوَيندنةوةي يةك رَيكوثَيك و يةك لة دواي يةك: بةو ماناية كة خوَينةر دواي خوَيندنةوةي يةك 

دوو بةش، زؤر بة ئاساني دةتوانَيت ثَيشبيني بكات كة ثاشماوةي ئةو بةسةرهات دوو بةش، زؤر بة ئاساني دةتوانَيت ثَيشبيني بكات كة ثاشماوةي ئةو بةسةرهات 

و ضيرؤكة ثضِراو و راطيراوة، كةي و لة كوَيدا دَيتةوة. لة بةرطي دوو، بةشي و ضيرؤكة ثضِراو و راطيراوة، كةي و لة كوَيدا دَيتةوة. لة بةرطي دوو، بةشي ٤٤٤٤ 

هةتا بةشي هةتا بةشي ٥٧٥٧، وةختَيك سانضؤثانزا دةكرَيتة حاكمي دوورطة و لة دؤن كيشؤت ، وةختَيك سانضؤثانزا دةكرَيتة حاكمي دوورطة و لة دؤن كيشؤت 

بةسةرهاتي  بةشَيك  يةك،  دواي  لة  يةك  بةش،  ثازدة  نزيكي  دةخرَيتةوة،  بةسةرهاتي دوور  بةشَيك  يةك،  دواي  لة  يةك  بةش،  ثازدة  نزيكي  دةخرَيتةوة،  دوور 

سانضؤثانزا.  بةسةرهاتي  دوايي  بةشةكةي  و  دةكرَي  رةوايةت  كيشؤت  سانضؤثانزا. دؤن  بةسةرهاتي  دوايي  بةشةكةي  و  دةكرَي  رةوايةت  كيشؤت  دؤن 

بةرطي دوو، كؤتايي بةشي بةرطي دوو، كؤتايي بةشي ٤٤٤٤: ”... لةم بارودؤخةدا ثاَلةوان بةجَيدَيَلين، ضونكة : ”... لةم بارودؤخةدا ثاَلةوان بةجَيدَيَلين، ضونكة 

سانضؤثانزاي مةزن دةيةوَيت بة كةبكةبة و دةبدةبةوة حكومةتةكةي دةست ثَي سانضؤثانزاي مةزن دةيةوَيت بة كةبكةبة و دةبدةبةوة حكومةتةكةي دةست ثَي 

بكات و ئَيمة بةرةو الي خؤي بانطَيشتن دةكات...“، كؤتايي بةشي بكات و ئَيمة بةرةو الي خؤي بانطَيشتن دةكات...“، كؤتايي بةشي ٤٥٤٥: ”... باشتر : ”... باشتر 

واية سانضؤثانزاي دلؤوان لَيرةدا بةجَيبَيَلين و بضين بؤ الي ئاغا و خاوةنةكةي...“.واية سانضؤثانزاي دلؤوان لَيرةدا بةجَيبَيَلين و بضين بؤ الي ئاغا و خاوةنةكةي...“.

راستةوخؤي  هاتنةكايةي  كيشؤت  دؤن  طَيِرانةوةي  تايبةتمةندي  راستةوخؤي ضوارةمين  هاتنةكايةي  كيشؤت  دؤن  طَيِرانةوةي  تايبةتمةندي  ضوارةمين 

بطَيرةوة،  وةك  سَيروانتَيس  ئينجيللي،  حاميدي  سةيد  لة:  بريتين  كة  بطَيرةوة، نووسةرة.  وةك  سَيروانتَيس  ئينجيللي،  حاميدي  سةيد  لة:  بريتين  كة  نووسةرة. 

وةرطَيِري عةرةب كة دةفتةرةكان بؤ سَيروانتَيس وةردةطَيِرَيت. سةير ئةوةية كة وةرطَيِري عةرةب كة دةفتةرةكان بؤ سَيروانتَيس وةردةطَيِرَيت. سةير ئةوةية كة 

جاريواية وةرطَيِرة عةرةبةكةش لة طَيِرانةوةي بةسةرهاتدا دةوري هةية: بؤ وَينة جاريواية وةرطَيِرة عةرةبةكةش لة طَيِرانةوةي بةسةرهاتدا دةوري هةية: بؤ وَينة 

لة بةرطي دوو، بةشي لة بةرطي دوو، بةشي ١٨١٨دا، سَيروانتَيس دةَلَيت: ”... لَيرةدا نووسةر (سةيدحاميد) دا، سَيروانتَيس دةَلَيت: ”... لَيرةدا نووسةر (سةيدحاميد) 
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بةسةرهاتةكةي بة وردي طَيِراوةتةوة... بةآلم وةرطَيِرة عةرةبةكة، واي ثَي باش بةسةرهاتةكةي بة وردي طَيِراوةتةوة... بةآلم وةرطَيِرة عةرةبةكة، واي ثَي باش 

بةسةرهاتةكة  ئةسَلي  لةطةَل  ثَييوابوو  ئةو  ضونكة  بَينَيت،  باسة  لةو  واز  كة  بةسةرهاتةكة بوو  ئةسَلي  لةطةَل  ثَييوابوو  ئةو  ضونكة  بَينَيت،  باسة  لةو  واز  كة  بوو 

يةكناطرنةوة“.يةكناطرنةوة“.

بطَيِرةوة يان نووسةر، لة زؤر جَيطادا بة شَيوةيةكي راستةوخؤ بؤ طاَلتةكردن بطَيِرةوة يان نووسةر، لة زؤر جَيطادا بة شَيوةيةكي راستةوخؤ بؤ طاَلتةكردن 

بدات،  روو  بِريارة  رووداوةي  ئةو  نواندني  طرنط  يان  طَيِرانةوة،   فؤرمي  بدات، بة  روو  بِريارة  رووداوةي  ئةو  نواندني  طرنط  يان  طَيِرانةوة،   فؤرمي  بة 

رؤمانةكةوة.  نَيو  دَيتة  بةسةرهاتةكان  و  رووداو  لةسةر  ثَيداطريكردن  بؤ  رؤمانةكةوة. يان  نَيو  دَيتة  بةسةرهاتةكان  و  رووداو  لةسةر  ثَيداطريكردن  بؤ  يان 

و  رادةكَيشَيت  خوَينةر  سةرنجي  وةخت  ثَيش  جَيدا  هةندَيك  لة  و سَيروانتَيس  رادةكَيشَيت  خوَينةر  سةرنجي  وةخت  ثَيش  جَيدا  هةندَيك  لة  سَيروانتَيس 

باسي توانايي لة رادةبةدةري سةيدحاميد وةك نووسةري دؤن كيشؤت دةكات، باسي توانايي لة رادةبةدةري سةيدحاميد وةك نووسةري دؤن كيشؤت دةكات، 

و  فَيَل  رووبدا،  بِريارة   رووداوةي  ئةو  نيشانداني  طرنط  و  زةقكردنةوة  بؤ  و يان  فَيَل  رووبدا،  بِريارة   رووداوةي  ئةو  نيشانداني  طرنط  و  زةقكردنةوة  بؤ  يان 

هةموو   ...” دوو:  بةرطي  هةموو ،   ...” دوو:  بةرطي   ،٤٠٤٠ بةشي  سةرةتاي  دةبات:  بةكار  تايبةت  بةشي تةكنيكي  سةرةتاي  دةبات:  بةكار  تايبةت  تةكنيكي 

ئةوانةي ضيرؤكي ئاوايان ثَيخؤشة، دةبَيت مةمنوون و سوثاسطؤي نووسةري ئةوانةي ضيرؤكي ئاوايان ثَيخؤشة، دةبَيت مةمنوون و سوثاسطؤي نووسةري 

ئَيجطار  دةولَيكي  و  حةول  ئةو  ضونكة  بن،  ئينجيللي  سةيدحاميدي  ئَيجطار سةرةكي،  دةولَيكي  و  حةول  ئةو  ضونكة  بن،  ئينجيللي  سةيدحاميدي  سةرةكي، 

زؤري داوة تاكو ورد و درشتي ئةم بةسةرهاتةمان بؤ بطَيِرَيتةوة...“... ”ئاخ، ئةي زؤري داوة تاكو ورد و درشتي ئةم بةسةرهاتةمان بؤ بطَيِرَيتةوة...“... ”ئاخ، ئةي 

نووسةري ناودار! ئةي دؤن كيشؤتي بةختةوةر! ئةي دؤلسينةي بةناوبانط! ئةي نووسةري ناودار! ئةي دؤن كيشؤتي بةختةوةر! ئةي دؤلسينةي بةناوبانط! ئةي 

سانضؤثانزاي قسةخؤش و لةبةردآلن! ياِرةبي هةمووتان هةتاهةتاية بؤ خؤشي سانضؤثانزاي قسةخؤش و لةبةردآلن! ياِرةبي هةمووتان هةتاهةتاية بؤ خؤشي 

دوو،  بةرطي  لة  يان  بن!...“،  خؤش  و  بذين  هةر  جيهانيان  و  جيهان  جةفةنطي  دوو، و  بةرطي  لة  يان  بن!...“،  خؤش  و  بذين  هةر  جيهانيان  و  جيهان  جةفةنطي  و 

ثَي  بَيحورمةتيي  و  دةَلَيت  كيشؤت  دؤن  بة  قسة  كةسَيك  وةختَيك  ثَي دا،  بَيحورمةتيي  و  دةَلَيت  كيشؤت  دؤن  بة  قسة  كةسَيك  وةختَيك  ٣١٣١دا،  بةشي بةشي 

دةكات، سَيروانتَيس زؤر وريايانة  هةر لةوَيدا ئةو بةشة بة كؤتايي دةطةيةنَيت و دةكات، سَيروانتَيس زؤر وريايانة  هةر لةوَيدا ئةو بةشة بة كؤتايي دةطةيةنَيت و 

دةَلَيت: ”وةآلمةكةي دؤن كيشؤت شاياني ئةوةية كة بةشَيكي تايبةتي بؤ تةرخان دةَلَيت: ”وةآلمةكةي دؤن كيشؤت شاياني ئةوةية كة بةشَيكي تايبةتي بؤ تةرخان 

بكرَيت“. لَيرةدا وَيِراي ئةوةي فَيَل و تةكنيكَيكي ورد و جوان بؤ كؤتايي ئةو بةشة بكرَيت“. لَيرةدا وَيِراي ئةوةي فَيَل و تةكنيكَيكي ورد و جوان بؤ كؤتايي ئةو بةشة 

دةبَيت  كة  بيردةكاتةوة  وا  خوَينةر  بةكارهاتووة،  نوَي  بةشَيكي  كردنةوةي  دةبَيت و  كة  بيردةكاتةوة  وا  خوَينةر  بةكارهاتووة،  نوَي  بةشَيكي  كردنةوةي  و 

ئةو وةآلمةي دؤن كيشؤت ض بَيت و زؤر تامةزرؤيانة هةَلدةكوتَيتة سةر بةشي ئةو وةآلمةي دؤن كيشؤت ض بَيت و زؤر تامةزرؤيانة هةَلدةكوتَيتة سةر بةشي 

دوايي، تاكو وةآلمةكةي دؤن كيشؤت بخوَينَيتةوة و بزانَيت ئةو وةآلمة ضيية و دوايي، تاكو وةآلمةكةي دؤن كيشؤت بخوَينَيتةوة و بزانَيت ئةو وةآلمة ضيية و 

ضؤنة كةوا شاياني ئةوةية بةش (فةسَل)َيكي تايبةتي بؤ تةرخان بكرَيت! بةطشتيي ضؤنة كةوا شاياني ئةوةية بةش (فةسَل)َيكي تايبةتي بؤ تةرخان بكرَيت! بةطشتيي 

هةية،  بةرضاويان  شوَينَيكي  كيشؤتدا  دؤن  طَيِرانةوةي  لة  كة  وردةكارييانة  هةية، ئةم  بةرضاويان  شوَينَيكي  كيشؤتدا  دؤن  طَيِرانةوةي  لة  كة  وردةكارييانة  ئةم 

لةسةرشانة؛  طَيِرانةوةدا  رازاندنةوةي  و  خؤشكردن  لة  زؤرطرنطيان  لةسةرشانة؛ ئةركَيكي  طَيِرانةوةدا  رازاندنةوةي  و  خؤشكردن  لة  زؤرطرنطيان  ئةركَيكي 

دواتريش بوونة بنةو بنةِرةتَيك بؤ بةرينكردني بةستَيني تةكنيكة طَيرانةوةييةكان. دواتريش بوونة بنةو بنةِرةتَيك بؤ بةرينكردني بةستَيني تةكنيكة طَيرانةوةييةكان. 

وتوويةتي  هةية،  طَيِرانةوة   بؤ  بةهَيزي  تواناييةكي  كة  فاكنَير  ويليام  نيية  وتوويةتي لةخؤِرا  هةية،  طَيِرانةوة   بؤ  بةهَيزي  تواناييةكي  كة  فاكنَير  ويليام  نيية  لةخؤِرا 

ساَلي جارَيك دؤن كيشؤت دةخوَينَيتةوة!!ساَلي جارَيك دؤن كيشؤت دةخوَينَيتةوة!!

ئةطةرضي ناتوانرَيت ثَينجةمين بابةت وةك تايبةتمةندي طَيِرانةوة باس بكرَيت، ئةطةرضي ناتوانرَيت ثَينجةمين بابةت وةك تايبةتمةندي طَيِرانةوة باس بكرَيت، 

بةآلم لةو وردةكاريية سةيرانةية كة ناكرَيت لَيي تَيثةِرين و باس نةكرَيت! وةك بةآلم لةو وردةكاريية سةيرانةية كة ناكرَيت لَيي تَيثةِرين و باس نةكرَيت! وةك 
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سانضؤثانزا  طوَيدرَيذةكةي  سانضؤثانزا دا،  طوَيدرَيذةكةي  ٢٤٢٤دا،  بةشي  يةك،  بةرطي  لة  ثَيكرا،  ئاماذةي  بةشي ثَيشتر  يةك،  بةرطي  لة  ثَيكرا،  ئاماذةي  ثَيشتر 

طوَيدرَيذةكةي  كة  دةضَيتةوة  لةبيري  سَيروانتَيس  دواتر،  بةشَيك  و  طوَيدرَيذةكةي دةدزرَيت  كة  دةضَيتةوة  لةبيري  سَيروانتَيس  دواتر،  بةشَيك  و  دةدزرَيت 

بةرطي  دةِروا...“(!)  و  دةبَيت  طوَيدرَيذةكةي  سواري  ”سانضؤ  دزراوة  بةرطي سانضؤ  دةِروا...“(!)  و  دةبَيت  طوَيدرَيذةكةي  سواري  ”سانضؤ  دزراوة  سانضؤ 

بةرطي  سَيي  بةشي  لة  دةكرَيت.  ضاث  هةَلةيةوة(؟)  بةو  كيشؤت  دؤن  بةرطي يةكي  سَيي  بةشي  لة  دةكرَيت.  ضاث  هةَلةيةوة(؟)  بةو  كيشؤت  دؤن  يةكي 

دوودا، وةختَيك خوَيندكارَيكي زانكؤ تووشي دؤن كيشؤت دةبَيت، ثَيي دةَلَيت كة دوودا، وةختَيك خوَيندكارَيكي زانكؤ تووشي دؤن كيشؤت دةبَيت، ثَيي دةَلَيت كة 

”بةسةرهاتي تؤ ضاث بووة و من خوَيندوومةتةوة... بةآلم خوَينةران نووسةري ”بةسةرهاتي تؤ ضاث بووة و من خوَيندوومةتةوة... بةآلم خوَينةران نووسةري 

طوَيدرَيذةكةي  كة  بكات  باسي  ئةوةي  بَي  ضونكة  نيية،  بةدَل  زؤر  كتَيبةيان  طوَيدرَيذةكةي ئةو  كة  بكات  باسي  ئةوةي  بَي  ضونكة  نيية،  بةدَل  زؤر  كتَيبةيان  ئةو 

جؤرة  بةو  رؤيشت...“،  بوو  طوَيدرَيذةكةي  سواري  سانضؤ  دةَلَيت  جؤرة ديوةتةوة،  بةو  رؤيشت...“،  بوو  طوَيدرَيذةكةي  سواري  سانضؤ  دةَلَيت  ديوةتةوة، 

وريايانة  زؤر  تةنيا  نةك  روويدابوو،  يةكدا  بةرطي  لة  هةَلةيةي  ئةو  وريايانة سَيروانتَيس  زؤر  تةنيا  نةك  روويدابوو،  يةكدا  بةرطي  لة  هةَلةيةي  ئةو  سَيروانتَيس 

هةَلةيةكي  شايةد  كة  دةكات  دروست  ئةوة  طوماني  بةَلكو  دةكاتةوة،  هةَلةيةكي قةرةبووي  شايةد  كة  دةكات  دروست  ئةوة  طوماني  بةَلكو  دةكاتةوة،  قةرةبووي 

بةئةنقةستي نووسةر بووبَيت (واتة ئيمكاني ئةوة لة الي خوَينةر دروست دةكات بةئةنقةستي نووسةر بووبَيت (واتة ئيمكاني ئةوة لة الي خوَينةر دروست دةكات 

كة ئةسَلةن هةَلة نةبَيت)، تاكو خوَينةر فريو بدات! بؤ ئةوةي ئةو طومانة زياتر كة ئةسَلةن هةَلة نةبَيت)، تاكو خوَينةر فريو بدات! بؤ ئةوةي ئةو طومانة زياتر 

سةرسام  و  ون  خؤيدا  طَيِرانةوةي  سيحري  طَيذاوي  لة  خوَينةر  تةواو  و  سةرسام بكات  و  ون  خؤيدا  طَيِرانةوةي  سيحري  طَيذاوي  لة  خوَينةر  تةواو  و  بكات 

دواتر  و  دةكات  ديكة  هةَلةيةكي  بةئةنقةست  دواتر دا،  و  دةكات  ديكة  هةَلةيةكي  بةئةنقةست  ٤٥٤٥دا،  بةشي  دوو  بةرطي  لة  بةشي بكات،  دوو  بةرطي  لة  بكات، 

راستي دةكاتةوة!!راستي دةكاتةوة!!

تواناييةكي  كة  سَيروانتَيس  دةردةكةوَيت  كيشؤت  دؤن  خوَيندنةوةي  تواناييةكي بة  كة  سَيروانتَيس  دةردةكةوَيت  كيشؤت  دؤن  خوَيندنةوةي  بة 

شت،  ضكؤلةترين  لة  هةية؛  خوَينةرةكاني  سةرقاَلكردني  و  طَيِرانةوة  بؤ   شت، بةهَيزي  ضكؤلةترين  لة  هةية؛  خوَينةرةكاني  سةرقاَلكردني  و  طَيِرانةوة  بؤ   بةهَيزي 

لة هةر وشة و هَيما و نيشانة و دةنط و رةنط و هةَلة و ثةَلةيةك، دةتوانَيت بؤ لة هةر وشة و هَيما و نيشانة و دةنط و رةنط و هةَلة و ثةَلةيةك، دةتوانَيت بؤ 

خوَينةري  هةتا  هةتاهةتاية،  بؤ  و  كةَلكوةرطرَيت  طَيِرانةوةكةي  خوَينةري دةوَلةمةندكردني  هةتا  هةتاهةتاية،  بؤ  و  كةَلكوةرطرَيت  طَيِرانةوةكةي  دةوَلةمةندكردني 

رؤمان بمَينَيت، دؤن كيشؤت بخوَينرَيتةوة و خوَينةراني سةرسام بكات. سةرسام رؤمان بمَينَيت، دؤن كيشؤت بخوَينرَيتةوة و خوَينةراني سةرسام بكات. سةرسام 

لة  وردةكارييانةي  و  توانايي  هةمووة  ئةو  ضؤن  رؤمانة  هةوةَل  ئةم  كة  لة لةوةي  وردةكارييانةي  و  توانايي  هةمووة  ئةو  ضؤن  رؤمانة  هةوةَل  ئةم  كة  لةوةي 

خؤيدا حةشارداوة... ”ئيدي لةوة زياتر هيض ناَلَيم“. بةرطي دوو، كؤتايي بةشي خؤيدا حةشارداوة... ”ئيدي لةوة زياتر هيض ناَلَيم“. بةرطي دوو، كؤتايي بةشي ١٤١٤.

ئامين!ئامين!
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نووسراو  شانامةي  يةك  هةية.  شانامة  سةرةكي  جؤري  دوو  كورددا  نووسراو لةنَيو  شانامةي  يةك  هةية.  شانامة  سةرةكي  جؤري  دوو  كورددا  لةنَيو 

لة  ئةطةر  جياوازي  شَيوازي  دةيان  رةنطة  كة  زارةكي،  شانامةي  يةكَيكيش  لة و  ئةطةر  جياوازي  شَيوازي  دةيان  رةنطة  كة  زارةكي،  شانامةي  يةكَيكيش  و 

بةيتبَيذان و ميرزاكاني كوردستان بة دةنط تؤمار كرابن، هةبَيت. هةر دوو جؤري بةيتبَيذان و ميرزاكاني كوردستان بة دةنط تؤمار كرابن، هةبَيت. هةر دوو جؤري 

شانامة بؤ خؤيان بة دةيان شَيوازى جياوازيان هةية، كة  بة ثَيي ناوضة و هةرَيمي شانامة بؤ خؤيان بة دةيان شَيوازى جياوازيان هةية، كة  بة ثَيي ناوضة و هةرَيمي 

شانامة  هةموو  هاوبةشي  و  سةرةكي  خاَلي  هاتووة.  بةسةردا  طؤِرانيان  شانامة جياواز  هةموو  هاوبةشي  و  سةرةكي  خاَلي  هاتووة.  بةسةردا  طؤِرانيان  جياواز 

جيظانؤكي  قارةماناني  و  ثاَلةوانَيتي  طَيِرانةوةي  و  باس  كة  ئةوةية  جيظانؤكي كوردييةكان  قارةماناني  و  ثاَلةوانَيتي  طَيِرانةوةي  و  باس  كة  ئةوةية  كوردييةكان 

دةكةن. لة هةر داستان و ضيرؤكَيكي كورديدا باسي ثاَلةوانطةلي جيظانؤكي بكرَيت، دةكةن. لة هةر داستان و ضيرؤكَيكي كورديدا باسي ثاَلةوانطةلي جيظانؤكي بكرَيت، 

ئةوة ئةو ضيرؤكانة ض زارةكي و ض نووسراو دةكةونة نَيو كاتةطؤري شانامةي ئةوة ئةو ضيرؤكانة ض زارةكي و ض نووسراو دةكةونة نَيو كاتةطؤري شانامةي 

كوردي يان وةك ”بَيهروز ضةمةنئارا“ دةَلَيت ”رةزمنامة“ يان ”شةِرنامة“ كة هةر كوردي يان وةك ”بَيهروز ضةمةنئارا“ دةَلَيت ”رةزمنامة“ يان ”شةِرنامة“ كة هةر 

سَيكيان لةنَيوةِرؤكدا يةكنسَيكيان لةنَيوةِرؤكدا يةكن(١). زؤربةي هةرة زؤري شانامة كوردييةكان بةتايبةتي . زؤربةي هةرة زؤري شانامة كوردييةكان بةتايبةتي 

ئةوانةي نووسراونةتةوة بة شَيوةزاري طؤراني يان هةورامي نووسراونةتةوةئةوانةي نووسراونةتةوة بة شَيوةزاري طؤراني يان هةورامي نووسراونةتةوة(٢) .  . 

كوردييةكانكوردييةكانشانامةشانامة

سياوةش طؤدةرزيسياوةش طؤدةرزي
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تَيكةَلي و لَيك نزيكي ئةم دوو زاراوةية وايكردووة كة لة شانامةكاندا جَيطؤِركَي تَيكةَلي و لَيك نزيكي ئةم دوو زاراوةية وايكردووة كة لة شانامةكاندا جَيطؤِركَي 

بة ناوي هةورامي لة باتي طؤراني، يان بة ثَيضةوانةوة بكرَيتبة ناوي هةورامي لة باتي طؤراني، يان بة ثَيضةوانةوة بكرَيت( ( ٣). . 

بَيجطة لة شَيوةزاري طؤراني، شانامةي كوردي بة شَيوةزاري كوردي وةك بَيجطة لة شَيوةزاري طؤراني، شانامةي كوردي بة شَيوةزاري كوردي وةك 

و  بيسةلمَينن)  خؤيان  بؤ  كوردي  شَيوةزاري  وةك  ئةطةر  (ديارة  لؤِري  و  و لةكي  بيسةلمَينن)  خؤيان  بؤ  كوردي  شَيوةزاري  وةك  ئةطةر  (ديارة  لؤِري  و  لةكي 

كرمانجي سةروو (ضيرؤكي زارةكي) هةية. كرمانجي سةروو (ضيرؤكي زارةكي) هةية. 

شانامة كوردييةكان بة طشتي سةرضاوة لة شانامةي فيردةوسي وةردةطرن، شانامة كوردييةكان بة طشتي سةرضاوة لة شانامةي فيردةوسي وةردةطرن، 

بةرضاو  طؤِرانكاري  ئَيتنيكي  و  مةزهةبي  جوطرافي،  هةَلكةوتةي  بةثَيى  بةرضاو بةآلم  طؤِرانكاري  ئَيتنيكي  و  مةزهةبي  جوطرافي،  هةَلكةوتةي  بةثَيى  بةآلم 

لة  وةرطَيران  وةك  نةك  هةربؤية  طؤِرَي.  هاتوونةتة  كوردييةكاندا  شانامة  لة لة  وةرطَيران  وةك  نةك  هةربؤية  طؤِرَي.  هاتوونةتة  كوردييةكاندا  شانامة  لة 

”شانامةي  وةك  خؤيان  بة  تايبةت  ناسنامةي  بةَلكو  فَيردةوسي،  ”شانامةي شانامةي  وةك  خؤيان  بة  تايبةت  ناسنامةي  بةَلكو  فَيردةوسي،  شانامةي 

لة  بةَلكو  نا،  زمانييةوة  باري  لة  تةنيا  كوردييةكان  شانامة  وةرطرتووة.  لة كوردي“  بةَلكو  نا،  زمانييةوة  باري  لة  تةنيا  كوردييةكان  شانامة  وةرطرتووة.  كوردي“ 

باري فؤرم و ناوةِرؤكيشةوة جياوازي بةرضاويان لةطةَل شانامةي فيردةوسي باري فؤرم و ناوةِرؤكيشةوة جياوازي بةرضاويان لةطةَل شانامةي فيردةوسي 

هةيةهةية(٤) . سةرضاوة كوردييةكان بؤ دةست وَيِراطةيشتن بة شانامةي كوردي سَي  . سةرضاوة كوردييةكان بؤ دةست وَيِراطةيشتن بة شانامةي كوردي سَي 

بةشن: يةكةم، ئةدةبي زارةكي، وةك ضيرؤكة جياوازةكاني شانامة، دووةم، دةقة بةشن: يةكةم، ئةدةبي زارةكي، وةك ضيرؤكة جياوازةكاني شانامة، دووةم، دةقة 

بة  طوَييئاطردان  شانامةكاني  بة .  طوَييئاطردان  شانامةكاني  دةستنووسةكان(٥).  سَييةم،  و  يارسان  دةستنووسةكانثيرؤزةكاني  سَييةم،  و  يارسان  ثيرؤزةكاني 

ثَيي هةرَيم، شَيوةزار، مةزهةب بة شَيوازي جياواز وتراون و ئةطةر هةتا ئَيستا ثَيي هةرَيم، شَيوةزار، مةزهةب بة شَيوازي جياواز وتراون و ئةطةر هةتا ئَيستا 

مابن،  قامكذمَير  كةسَيكي  ضةند  كوردستاندا  هةموو  لة  رةنطة  نةكرابن ،  مابن، تؤمار  قامكذمَير  كةسَيكي  ضةند  كوردستاندا  هةموو  لة  رةنطة  نةكرابن ،  تؤمار 

طؤيا  طؤراني  شانامةي  لة  مابَيت.  بةر  لة  كوردييان  شانامةي  ضيرؤكةكاني  طؤيا كة  طؤراني  شانامةي  لة  مابَيت.  بةر  لة  كوردييان  شانامةي  ضيرؤكةكاني  كة 

بةشَيكي زؤر لةو شانامانة تؤمار كراونبةشَيكي زؤر لةو شانامانة تؤمار كراون(٦). هةروةها لة كرمانجي ذوورووشدا . هةروةها لة كرمانجي ذوورووشدا 

هيض نةبَيت ضةند بةشَيك لة داستاني رؤستةمي زاَل لة وتنةوةي عةبدولقادري هيض نةبَيت ضةند بةشَيك لة داستاني رؤستةمي زاَل لة وتنةوةي عةبدولقادري 

الي  لة  زياتر  زارةكي  شانامةي  كة  سةرةنجة  جَيطةي  كؤكراوةتةوة.  الي   لة  زياتر  زارةكي  شانامةي  كة  سةرةنجة  جَيطةي  كؤكراوةتةوة.  دةنطبَيذدةنطبَيذ(٧) 

كوردة كؤضةرةكان، هةر لة لوِرستانةوة بطرة هةتا باكووري كوردستان باوي كوردة كؤضةرةكان، هةر لة لوِرستانةوة بطرة هةتا باكووري كوردستان باوي 

زياتري هةبووة و لةو ناوضانةش بة ثَيي سرووشتي خَيَلةكي و ناوضةيي لَيكجيان. زياتري هةبووة و لةو ناوضانةش بة ثَيي سرووشتي خَيَلةكي و ناوضةيي لَيكجيان. 

سةرضاوة  ئةو  سةرئةنجام  دةفةتةري  وةك  يارسان  ثيرؤزةكاني  سةرضاوة دةقة  ئةو  سةرئةنجام  دةفةتةري  وةك  يارسان  ثيرؤزةكاني  دةقة 

ئاينييانةن كة ضيرؤكةكاني شانامةي كوردي هةتا رادةيةكي بةرضاو تَيدا رةنطي ئاينييانةن كة ضيرؤكةكاني شانامةي كوردي هةتا رادةيةكي بةرضاو تَيدا رةنطي 

جةمشيد،  كةيكاوس،  كةيقوباد،  وةك  ثاَلةوانطةلَيكي  و  ثادشا  ناوي  جةمشيد، داوةتةوة.   كةيكاوس،  كةيقوباد،  وةك  ثاَلةوانطةلَيكي  و  ثادشا  ناوي  داوةتةوة.  

و  زؤراب  رؤستةم  وةك  ضيرؤكةكاني  هةروةها  و  زؤراب  و  رؤستةم  و  و ئارش  زؤراب  رؤستةم  وةك  ضيرؤكةكاني  هةروةها  و  زؤراب  و  رؤستةم  و  ئارش 

رؤستةم و ئةسفةنديار لة دةقة ئاينييةكاني يارساندا هةنرؤستةم و ئةسفةنديار لة دةقة ئاينييةكاني يارساندا هةن(٨). بَيجطة لةوة ناوةِرؤكي . بَيجطة لةوة ناوةِرؤكي 

ضيرؤكةكاني شانامةش كاريطةري طةورةي ئايني يارساني ثَيوةية. بؤ نموونة لة ضيرؤكةكاني شانامةش كاريطةري طةورةي ئايني يارساني ثَيوةية. بؤ نموونة لة 

داستاني رؤستةم و زؤرابدا، باوةِري ئايني دونادون يان تةناسوخ   كة بنةماي داستاني رؤستةم و زؤرابدا، باوةِري ئايني دونادون يان تةناسوخ   كة بنةماي 

ئايني ياري لة سةر راوةستاوة، بة رووني دةبيندرَيت . ئايني ياري لة سةر راوةستاوة، بة رووني دةبيندرَيت . 

بة ثَيي بَيهروز ضةمةنئارا، زياتر لة سي  جؤري شانامة و زياتر لة شةست بة ثَيي بَيهروز ضةمةنئارا، زياتر لة سي  جؤري شانامة و زياتر لة شةست 
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هةزار بةيت، شانامةي كوردي هةيةهةزار بةيت، شانامةي كوردي هةية(٩). من ثَيمواية هةذماري شانامة زؤر لةوة  . من ثَيمواية هةذماري شانامة زؤر لةوة  

تةنانةت  يان  هؤزَيك  و  خَيَل  هةر  بةرضاوبطرين،  لة  ئةوة  بَيتو  ئةطةر  تةنانةت زياترة  يان  هؤزَيك  و  خَيَل  هةر  بةرضاوبطرين،  لة  ئةوة  بَيتو  ئةطةر  زياترة 

ئةطةر  تةنانةت  بوون.  خؤيان  شانامةي  جؤرَيك  خاوةني  كورد  ئةطةر بنةماَلةيةكي  تةنانةت  بوون.  خؤيان  شانامةي  جؤرَيك  خاوةني  كورد  بنةماَلةيةكي 

شانامة كوردييةكان بة كرمانجي سةروو نةذمَيرين، ديسان هةذماري شانامةكان شانامة كوردييةكان بة كرمانجي سةروو نةذمَيرين، ديسان هةذماري شانامةكان 

لةو هةذمارة ئاماذة ثَيكراوة زؤر زياترن. لةو هةذمارة ئاماذة ثَيكراوة زؤر زياترن. 

بَيجطة لة شانامة ضاثكراوةكانبَيجطة لة شانامة ضاثكراوةكان(١٠١٠)، طؤيا دةستنووسَيكي شانامةي كوردي لة ، طؤيا دةستنووسَيكي شانامةي كوردي لة 

كؤكردنةوةي ئوسكارمان  لة كتَيبخانةي بةرليندا هةية و هةروةها دةستنووسَيكي كؤكردنةوةي ئوسكارمان  لة كتَيبخانةي بةرليندا هةية و هةروةها دةستنووسَيكي 

ديكة لة ضيرؤكي رؤستةم و زةردهةنط و مةنيذة و بيذةن لة كتَيبخانةي نةتةوةيي ديكة لة ضيرؤكي رؤستةم و زةردهةنط و مةنيذة و بيذةن لة كتَيبخانةي نةتةوةيي 

ئَيراندا لة تاران ثارَيزراوة. ضةند دةسنووسَيكي ديكةي شانامة وةك رؤستةم و ئَيراندا لة تاران ثارَيزراوة. ضةند دةسنووسَيكي ديكةي شانامة وةك رؤستةم و 

كتَيبخانةي  لة  لةشكةر  حةفت  و  سياوةشنامة  زؤراب،  و  رؤستةم  كتَيبخانةي زةردهةنط،  لة  لةشكةر  حةفت  و  سياوةشنامة  زؤراب،  و  رؤستةم  زةردهةنط، 

بَيهروز ضةمةنئارادا هةيةبَيهروز ضةمةنئارادا هةية(١١١١). . 

ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب لة شانامةي كوردي و فارسيداضيرؤكي رؤستةم و زؤراب لة شانامةي كوردي و فارسيدا

لَيكضوونةكان، جياوازييةكان:لَيكضوونةكان، جياوازييةكان:

لة وةبةردانَيكي سةرثَيي، كة لةنَيوان ضيرؤكي رؤستةم و زؤرابلة وةبةردانَيكي سةرثَيي، كة لةنَيوان ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب(١٢١٢) و دةقي  و دةقي 

كرؤكي  كة  دةركةوت  بؤم  كردم  كرؤكي   كة  دةركةوت  بؤم  كردم  فيردةوسي(١٣١٣)  شانامةي  لة  ضيرؤك  فيردةوسيهةمان  شانامةي  لة  ضيرؤك  هةمان 

داستانةكة لة هةر دوو دةقي  فارسي و كوردييدا هةروةك يةك دةضن. لة زؤر داستانةكة لة هةر دوو دةقي  فارسي و كوردييدا هةروةك يةك دةضن. لة زؤر 

شوَيندا تةنانةت وردةكارييةكاني نَيو داستانةكة بة شَيوةيةك وةك يةك دةضن، كة شوَيندا تةنانةت وردةكارييةكاني نَيو داستانةكة بة شَيوةيةك وةك يةك دةضن، كة 

وةك ئةوة واية وةرطَيِري كوردي هةوَلي داوة، تةنانةت وةرطَيرانَيكي دةقاودةق وةك ئةوة واية وةرطَيِري كوردي هةوَلي داوة، تةنانةت وةرطَيرانَيكي دةقاودةق 

لة  تةواوةتي  بة  دةبينةوة،  ورد  كوردي  شانامةي  لةناوةِرؤكي  كة  بةآلم  لة بكات،  تةواوةتي  بة  دةبينةوة،  ورد  كوردي  شانامةي  لةناوةِرؤكي  كة  بةآلم  بكات، 

شانامةي فيردةوسي جياوازة. شانامةي فيردةوسي جياوازة. 

لة  رووداوةكان  رةوتي  وةك  كؤتايي  هةتا  داستانةكةوة  دةستثَيكي  لة لة  رووداوةكان  رةوتي  وةك  كؤتايي  هةتا  داستانةكةوة  دةستثَيكي  لة 

جياوازييةوة  بِرَيك  بة  ضيرؤكةكة  نَيو  كةسايةتييةكاني  و  ناوةكان  جياوازييةوة ضيرؤكةكةدا،  بِرَيك  بة  ضيرؤكةكة  نَيو  كةسايةتييةكاني  و  ناوةكان  ضيرؤكةكةدا، 

رةوتي  لة  رووداوَيك  ضةند  ضيرؤكةكةدا،  كوردي  لةدةقي  دةضن.  يةك  رةوتي وةك  لة  رووداوَيك  ضةند  ضيرؤكةكةدا،  كوردي  لةدةقي  دةضن.  يةك  وةك 

داستانةكةدا هةَلطيراوة يان زيادكراوة كة لة دةقي فارسي شانامةدا نيية.داستانةكةدا هةَلطيراوة يان زيادكراوة كة لة دةقي فارسي شانامةدا نيية.

داستاني  دةقي  دوو  هةر  لة  ضيرؤكةكة  نَيو  سةرةكييةكاني  داستاني كةسايةتيية  دةقي  دوو  هةر  لة  ضيرؤكةكة  نَيو  سةرةكييةكاني  كةسايةتيية 

رؤستةم و زؤراب لةم شانامة كوردييةو و لة دةقي شانامةي فَيردةوسي وةك رؤستةم و زؤراب لةم شانامة كوردييةو و لة دةقي شانامةي فَيردةوسي وةك 

يةك دةضن: لة بةرةي توراني ئةم كةسايةتييانة هةن: ئةفراسياب ثادشاي تؤران، يةك دةضن: لة بةرةي توراني ئةم كةسايةتييانة هةن: ئةفراسياب ثادشاي تؤران، 

زؤراب،  دايكي  و  سةمةنطان  ثادشاي  كضي  تةهمينة  رؤستةم،  كوِري  زؤراب، زؤراب  دايكي  و  سةمةنطان  ثادشاي  كضي  تةهمينة  رؤستةم،  كوِري  زؤراب 

هومان و بارةمان و ذندةِرةزمهومان و بارةمان و ذندةِرةزم(١٤١٤). لة بةرةي ئَيرانيدا كاوس يان كةيكاوس شا، . لة بةرةي ئَيرانيدا كاوس يان كةيكاوس شا، 

رؤستةمي زاَل، طيو، توس و طؤدةرز و هةذير ضوار  ثاَلةواني ئَيراني، كةذدةهةم رؤستةمي زاَل، طيو، توس و طؤدةرز و هةذير ضوار  ثاَلةواني ئَيراني، كةذدةهةم 
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فةرمانداري قةآل سثي و كضةكةي طو ردئافةريد هةن. لةم دةقة كوردييةدا لةطةَل فةرمانداري قةآل سثي و كضةكةي طو ردئافةريد هةن. لةم دةقة كوردييةدا لةطةَل 

ناوي  بةآلم  كراوة،  زؤراب  لةطةَل  طو ردئافةريد  شةِري  داستاني  باسي  ناوي ئةوةي  بةآلم  كراوة،  زؤراب  لةطةَل  طو ردئافةريد  شةِري  داستاني  باسي  ئةوةي 

طورئافةريد نةهاتووة. لة كةسايةتيية الوةكييةكانيشدا لةم دةقةدا باسي“روودابة“  طورئافةريد نةهاتووة. لة كةسايةتيية الوةكييةكانيشدا لةم دةقةدا باسي“روودابة“  

كة  باسيكراوة  فيردةوسيدا  شانامةي  لة  بةآلم  نةهاتووة،  زاَل  رؤستةمي  كة دايكي  باسيكراوة  فيردةوسيدا  شانامةي  لة  بةآلم  نةهاتووة،  زاَل  رؤستةمي  دايكي 

شينطَيِري زؤراب دةكات و وةك بِرطةيةكي جواني ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب لة شينطَيِري زؤراب دةكات و وةك بِرطةيةكي جواني ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب لة 

شانامةي فيردةوسيدا دةذمَيردرَيت. شانامةي فيردةوسيدا دةذمَيردرَيت. 

هةذماري بةيتةكان لةم دةقة كوردييةدا هةذماري بةيتةكان لةم دةقة كوردييةدا ٩٥٩٩٥٩ بةيتة، بةآلم لةو دةقةي شانامةي  بةيتة، بةآلم لةو دةقةي شانامةي 

فيردةوسيدا كة لةم بةراوردكردنةدا كةَلكي لَيوةرطيراوة، فيردةوسيدا كة لةم بةراوردكردنةدا كةَلكي لَيوةرطيراوة، ١٤٣٥١٤٣٥ بةيتة.  بةيتة. 

كاريطةري ئايني وةك جياوازي سةرةكي:كاريطةري ئايني وةك جياوازي سةرةكي:

دةكرَيت كاريطةري مةزهةبي وةك ثَيناسةيةكي تايبةت بؤ شانامةي كوردي دةكرَيت كاريطةري مةزهةبي وةك ثَيناسةيةكي تايبةت بؤ شانامةي كوردي 

دابندرَيت. وةك جياوازي بةرضاو، ض لة دةستثَيك و ض لة كؤتايي ضيرؤكةكةدا لة دابندرَيت. وةك جياوازي بةرضاو، ض لة دةستثَيك و ض لة كؤتايي ضيرؤكةكةدا لة 

دةقي كوردييدا بة شَيوةي جياواز لة دةستثَيك و كؤتايي ضيرؤكةكةدا بة ذمارةيةك دةقي كوردييدا بة شَيوةي جياواز لة دةستثَيك و كؤتايي ضيرؤكةكةدا بة ذمارةيةك 

بَيذةري  يان  نووسةر  بيروبؤضووني  بؤ  هَيمان  كة  رازاوةتةوة،  تايبةت  بَيذةري بةيتي  يان  نووسةر  بيروبؤضووني  بؤ  هَيمان  كة  رازاوةتةوة،  تايبةت  بةيتي 

كوردي ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب. ئةم بةيتانة دةكةونة دةرةوةي ضيرؤكةكة كوردي ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب. ئةم بةيتانة دةكةونة دةرةوةي ضيرؤكةكة 

وةك  وةك .  نييه(١٥١٥ ) ).  فيردةوسييةوة   شانامةي  ناوةرؤكي  بة  ثةيوةندييةكيشيان  هيض  نييهو  فيردةوسييةوة   شانامةي  ناوةرؤكي  بة  ثةيوةندييةكيشيان  هيض  و 

تَيكةهةَلكَيشي  زؤرجار  كة  مةزهةبي،  بيروباوةِري  و  شيعة  ئيماماني  تَيكةهةَلكَيشي ناوي  زؤرجار  كة  مةزهةبي،  بيروباوةِري  و  شيعة  ئيماماني  ناوي 

ضيرؤكي شانامة  لة دةستثَيك و كؤتاييدا كراوة. بَيجطة لةوة، لة نوسخةي كورديدا ضيرؤكي شانامة  لة دةستثَيك و كؤتاييدا كراوة. بَيجطة لةوة، لة نوسخةي كورديدا 

لة مناجات يان ثارانةوةي رؤستةم لة يةزدان ضةند بةيتَيك هةية كة هيض ثَيوةندي لة مناجات يان ثارانةوةي رؤستةم لة يةزدان ضةند بةيتَيك هةية كة هيض ثَيوةندي 

ئةماذة  كة  خؤي،  مةزهةبي  باوةِري  بةر  لة  دانةر  و  نيية  فارسييةوة  دةقي  ئةماذة بة  كة  خؤي،  مةزهةبي  باوةِري  بةر  لة  دانةر  و  نيية  فارسييةوة  دةقي  بة 

بة باوةِري مةزهةبي شيعةية، تَييخستوون. وةك نموونة باسي حةزرةتي رةزا بة باوةِري مةزهةبي شيعةية، تَييخستوون. وةك نموونة باسي حةزرةتي رةزا 

ناوي  و  كةربةال  شةهيداني  ئَيران،  لة  مةشهةد  لة  شيعةكان  هةشتةمي  ناوي ئيمامي  و  كةربةال  شةهيداني  ئَيران،  لة  مةشهةد  لة  شيعةكان  هةشتةمي  ئيمامي 

ئايني  دةستةواذةي  و  ضةمك  هَيندَيك  ئايني .  دةستةواذةي  و  ضةمك  هَيندَيك  كراوة(١٦١٦).  مةحمةد  حةزرةتي  كراوةئةسثةكاني  مةحمةد  حةزرةتي  ئةسثةكاني 

ديسان  كة  هاتووة،  ”تؤَلة“  باتي  لة  ”قةساس“  وشةي  نموونة  بؤ  وةك  ديسان ئيسالمي  كة  هاتووة،  ”تؤَلة“  باتي  لة  ”قةساس“  وشةي  نموونة  بؤ  وةك  ئيسالمي 

اليةكي  لة  دةكا.  كوردييةوة  شانامةي  دانةري  مةزهةبي  باوةِري  لة  اليةكي طوزارة  لة  دةكا.  كوردييةوة  شانامةي  دانةري  مةزهةبي  باوةِري  لة  طوزارة 

ماوة  فيردةوسييةوة  دةقي  بة  هَيشتا  كة  زةردةشتي  ئايني  شوَينةواري  ماوة ديكةوة  فيردةوسييةوة  دةقي  بة  هَيشتا  كة  زةردةشتي  ئايني  شوَينةواري  ديكةوة 

لَيرة سِردراوة تةوة يان زؤر كةم رةنط كراوة. وةك نموونة، لةم دةقة كوردييةدا لَيرة سِردراوة تةوة يان زؤر كةم رةنط كراوة. وةك نموونة، لةم دةقة كوردييةدا 

لة باتي مؤبدي زةردةشتي لة شانامةي فيردةوسيدا وشةي وةزير داندراوةلة باتي مؤبدي زةردةشتي لة شانامةي فيردةوسيدا وشةي وةزير داندراوة(١٧١٧) .  . 

بةآلم ئةوةي لة هةموو زياتر ثَيناسةيةكي كوردي بةم ضيرؤكة دةدا، كؤتايي بةآلم ئةوةي لة هةموو زياتر ثَيناسةيةكي كوردي بةم ضيرؤكة دةدا، كؤتايي 

ضيرؤكةكة ية. لة كؤتايي ضيرؤكي رؤستةم و زؤرابدا لة دةقي فيردةوسيدا، دواي ضيرؤكةكة ية. لة كؤتايي ضيرؤكي رؤستةم و زؤرابدا لة دةقي فيردةوسيدا، دواي 

ئةوة تةهمينة لة مةرطي زؤراب ئاطادار دةبَيت دواي ساَلَيك لة غةم و خةفةتي ئةوة تةهمينة لة مةرطي زؤراب ئاطادار دةبَيت دواي ساَلَيك لة غةم و خةفةتي 
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درَيذةي  ضيرؤكةكة  بةَلكو  نيية.  ئةمة  كوردييةدا  دةقة  لةم  كة  دةمرَيت،  درَيذةي زؤرابدا  ضيرؤكةكة  بةَلكو  نيية.  ئةمة  كوردييةدا  دةقة  لةم  كة  دةمرَيت،  زؤرابدا 

دةضَيتة  طةورةوة  لةشكةرَيكي  بة  تةهمينة  ئازيةتباري  رؤذ  دةضَيتة   طةورةوة  لةشكةرَيكي  بة  تةهمينة  ئازيةتباري  رؤذ   ٤٠٤٠ دواي  دواي دةبَيت.  دةبَيت. 

لةطةَل  ئاشتي  تةهمينة  ئاخرةكةي  زاَل  نَيوبذيواني  بة  دواتر  رؤستةم،  لةطةَل شةِري  ئاشتي  تةهمينة  ئاخرةكةي  زاَل  نَيوبذيواني  بة  دواتر  رؤستةم،  شةِري 

رؤستةم دةكات و ئيتر ثَيكةوة ذيانَيكي نوَي لة زابول دةست ثَيدةكةن و دواي نؤ رؤستةم دةكات و ئيتر ثَيكةوة ذيانَيكي نوَي لة زابول دةست ثَيدةكةن و دواي نؤ 

مانط كوِرَيكي ديكةيان دةبَيت كة ناوي دةنَين ”فةرامةرز“ و بةو شَيوةية زنجيرةي مانط كوِرَيكي ديكةيان دةبَيت كة ناوي دةنَين ”فةرامةرز“ و بةو شَيوةية زنجيرةي 

ثاَلةواناني سام بةردةوام دةبَيت. وةك ثَيشتر ئاماذةي ثَيكرا ئةمة لة فةلسةفةي ثاَلةواناني سام بةردةوام دةبَيت. وةك ثَيشتر ئاماذةي ثَيكرا ئةمة لة فةلسةفةي 

دونادوني ئايني يارسانةوة سةرضاوةي طرتووةو زؤربةي ضيرؤكةكاني ديكةش دونادوني ئايني يارسانةوة سةرضاوةي طرتووةو زؤربةي ضيرؤكةكاني ديكةش 

خاَلي  خاَلي .  دةكا(١٨١٨).  ضيرؤكةكان  ضاوةِرَيي  كؤتايي  هةمان  طؤراني  شَيوةزاري  دةكابة  ضيرؤكةكان  ضاوةِرَيي  كؤتايي  هةمان  طؤراني  شَيوةزاري  بة 

جَيطةي سةرةنج ئةوةية كة لَيرةدا كاريطةري مةزهةبي شيعة و يارسان ثَيكةوة جَيطةي سةرةنج ئةوةية كة لَيرةدا كاريطةري مةزهةبي شيعة و يارسان ثَيكةوة 

لة سةر ضيرؤكةكة ديارة.لة سةر ضيرؤكةكة ديارة.

تراذيك يان بةثَيضةوانةتراذيك يان بةثَيضةوانة

بة كوردي لة اليةكي ديكة وة كة دةقي كوردي ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب بة كوردي  رؤستةم و زؤراب  ديكة وة كة دةقي كوردي ضيرؤكي  لة اليةكي 

دووبارة  و  ذيان  بةَلكو  مردن،  نةك  ضيرؤكةكة   و  دَيت  كؤتايي  شَيوةية  دووبارة بةو  و  ذيان  بةَلكو  مردن،  نةك  ضيرؤكةكة   و  دَيت  كؤتايي  شَيوةية  بةو 

تراذيك  حاَلةتي  خؤيدا  لة  ئةمةش  كؤتايي،  وشةكاني  دةكاتة  تراذيك تَيهةَلضوونةوة  حاَلةتي  خؤيدا  لة  ئةمةش  كؤتايي،  وشةكاني  دةكاتة  تَيهةَلضوونةوة 

و  ناوةِرؤك  باري  لة  وادةكات  ئةمةش  هةر  الدابات.  ضيرؤكةكة  خةمهَينةري  و و  ناوةِرؤك  باري  لة  وادةكات  ئةمةش  هةر  الدابات.  ضيرؤكةكة  خةمهَينةري  و 

فؤرم و شَيوازي داِرشتني ضيرؤكةوة دةقي كوردي لة دةقي فيردةوسي كة وةك فؤرم و شَيوازي داِرشتني ضيرؤكةوة دةقي كوردي لة دةقي فيردةوسي كة وةك 

تراذيكترين ضيرؤكي شانامة ناسراوة، جوَي بكرَيتةوة . كةواتة ئةمةش ثَيكهاتَيكة تراذيكترين ضيرؤكي شانامة ناسراوة، جوَي بكرَيتةوة . كةواتة ئةمةش ثَيكهاتَيكة 

كة هةموو رةوتي فؤرم و داِرشتني ضيرؤك لة شانامةي كورديدا دةطؤِرَيت و بةو كة هةموو رةوتي فؤرم و داِرشتني ضيرؤك لة شانامةي كورديدا دةطؤِرَيت و بةو 

شَيوة ثَيناسةيةكي ديكةي جياواز لة فيردةوسي بة شانامةي كوردي دةدرَيت. لة شَيوة ثَيناسةيةكي ديكةي جياواز لة فيردةوسي بة شانامةي كوردي دةدرَيت. لة 

اليةكي ديكةوة لة دةقي كورديدا رؤستةم و تةهيمنة شةوَيكي رؤمانتيك بةسةر اليةكي ديكةوة لة دةقي كورديدا رؤستةم و تةهيمنة شةوَيكي رؤمانتيك بةسةر 

بة  ئةمة  كراوة،  مةمكةطوشين  و  دةستلةملكردن  و  ماض  باسي  لةودا  كة  بة دةبن،  ئةمة  كراوة،  مةمكةطوشين  و  دةستلةملكردن  و  ماض  باسي  لةودا  كة  دةبن، 

هةمان  بة  فيردةوسيدا  لة   دةق  هةمان  كة  هاتووة،   كوردييةدا  دةقة  لةم  هةمان درَيذي  بة  فيردةوسيدا  لة   دةق  هةمان  كة  هاتووة،   كوردييةدا  دةقة  لةم  درَيذي 

جوانكاري  ديكةي  اليةنَيكي  وةك  ئةمةش  نةهاتووة.  دوورودرَيذي  و  جوانكاري جواني  ديكةي  اليةنَيكي  وةك  ئةمةش  نةهاتووة.  دوورودرَيذي  و  جواني 

كورديي شانامةي كوردي لة دةقي فيردةوسي دادةبِرَي.كورديي شانامةي كوردي لة دةقي فيردةوسي دادةبِرَي.

تايبةتمةندييةكي ديكةي ئةم دةقة كورديية ئةوةية بة دةطمةن لةنَيو تايبةتمةندييةكي ديكةي ئةم دةقة كورديية ئةوةية بة دةطمةن لةنَيو ١٠٠٠١٠٠٠ بةيتدا  بةيتدا 

رةنطة تةنيا يةك دوو بةيتَيك هةبن  كة دةقاودةق وةك شانامةي فيردةوسي لة رةنطة تةنيا يةك دوو بةيتَيك هةبن  كة دةقاودةق وةك شانامةي فيردةوسي لة 

يةك بضنيةك بضن(١٩١٩). وةكو ديكة هةموو ضيرؤكةكة لة داِرشتن، فؤرم، شَيواز، هةَلبذاردني . وةكو ديكة هةموو ضيرؤكةكة لة داِرشتن، فؤرم، شَيواز، هةَلبذاردني 

وشة، ئاماذة و دةستةواذة كاريطةرييةكي خؤماَلي و كوردةواري ثَيوة ديارة.وشة، ئاماذة و دةستةواذة كاريطةرييةكي خؤماَلي و كوردةواري ثَيوة ديارة.
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رؤستةمي زاَل لة كرمانجي سةروورؤستةمي زاَل لة كرمانجي سةروو

بة  ”رستةم  دةبَيذَيت:  كة  هةية  كوردستان  باكووري  لة  زارةكي  طوتنَيكي  بة    ”رستةم  دةبَيذَيت:  كة  هةية  كوردستان  باكووري  لة  زارةكي  طوتنَيكي    

باكووري  لة  واش  كوردي  نووسةري  و  شاعير  تةنانةت  كوردة“.   خوة  باكووري ئةسلَي  لة  واش  كوردي  نووسةري  و  شاعير  تةنانةت  كوردة“.   خوة  ئةسلَي 

كوردستان هةن كة ناسناوي ”زاَل“ باوكي رؤستةميان بؤ خؤيان هةَلبذاردووة. كوردستان هةن كة ناسناوي ”زاَل“ باوكي رؤستةميان بؤ خؤيان هةَلبذاردووة. 

هةر لةم ماوةيةدا (هاويني هةر لةم ماوةيةدا (هاويني ٢٠١٢٢٠١٢) لة ماَلثةِرَيكي كورديدا وتارَيكم) لة ماَلثةِرَيكي كورديدا وتارَيكم(٢٠٢٠) بيني كة بة  بيني كة بة 

بةَلطةهَينانةوة لة شةرةفخاني بيتليسي و سةعيدي نورسي كوردي باسي ئةوة بةَلطةهَينانةوة لة شةرةفخاني بيتليسي و سةعيدي نورسي كوردي باسي ئةوة 

دةكات كة رؤستةمي زاَل نة فارس يان تورك، بةَلكو كوردة.دةكات كة رؤستةمي زاَل نة فارس يان تورك، بةَلكو كوردة.

شاعيري ناسراوي كورد جطةرخوَينشاعيري ناسراوي كورد جطةرخوَين(٢١٢١) لة زؤر شيعردا باسي رؤستةمي زاَلي  لة زؤر شيعردا باسي رؤستةمي زاَلي 

وةك كورد كردووة. هةروةها زؤر ثَيشتر لةوةش، سةعيدي نورسي كورديوةك كورد كردووة. هةروةها زؤر ثَيشتر لةوةش، سةعيدي نورسي كوردي(٢٢٢٢) 

طؤيا  بةآلم  كردووة،  كورد  وةك  زاَلي  رؤستةمي  باسي  نووردا  ”رةسالةي“  طؤيا لة  بةآلم  كردووة،  كورد  وةك  زاَلي  رؤستةمي  باسي  نووردا  ”رةسالةي“  لة 

رؤستةمي  بة  كورد  ناوي  توركي  زماني  بة  نووردا  رةسالةي  دواتري  ضاثي  رؤستةمي لة  بة  كورد  ناوي  توركي  زماني  بة  نووردا  رةسالةي  دواتري  ضاثي  لة 

لة  لة ش  بتليسي(٢٣٢٣)ش  شةرةفخاني  كة  دةزانين  لةوةش  بَيجطة  سِردراوةتةوة.  بتليسيزاَلةوة  شةرةفخاني  كة  دةزانين  لةوةش  بَيجطة  سِردراوةتةوة.  زاَلةوة 

شانامةدا باسي رؤستةمي زاَل و بنةماَلة و بنةضةي ئةو وةك كورد دةكات. شانامةدا باسي رؤستةمي زاَل و بنةماَلة و بنةضةي ئةو وةك كورد دةكات. 

اليةن  لة  زاَل“  ”رستةمَي  رؤماني  ناوي  بة  رؤمانيك  لةمةوبةر  ساَل  اليةن ضةند  لة  زاَل“  ”رستةمَي  رؤماني  ناوي  بة  رؤمانيك  لةمةوبةر  ساَل  ضةند 

ضيرؤكة  بنةماي  سةر  لة  داستانة  ئةم  ضيرؤكة بآلوكرايةوة.  بنةماي  سةر  لة  داستانة  ئةم  ميرزةنطي(٢٤٢٤)بآلوكرايةوة.  ميرزةنطيخوةرشيد  خوةرشيد 

و  زةوق  ثَيي  بة  نووسةر  داِرَيذراوةو  ديكة  جارَيكي  رؤستةم  و جياوازةكاني  زةوق  ثَيي  بة  نووسةر  داِرَيذراوةو  ديكة  جارَيكي  رؤستةم  جياوازةكاني 

تَيِروانيني خؤي و لة شَيوازَيكي نوَيدا ضيرؤكةكةي داِرشتووة. تَيِروانيني خؤي و لة شَيوازَيكي نوَيدا ضيرؤكةكةي داِرشتووة. 

لة كتَيبى ديكةدا بة ناوي ”داستانَين كوردي ذ زارطوتنا كوردي“لة كتَيبى ديكةدا بة ناوي ”داستانَين كوردي ذ زارطوتنا كوردي“(٢٥٢٥) لة بةشَيك  لة بةشَيك 

تةواوةتي  بة  كة  بآلوكراوةتةوة.  زاَل“  ”رستةمَي  ناوي  بة  ضيرؤكَيك  كتَيبةدا  تةواوةتي لةم  بة  كة  بآلوكراوةتةوة.  زاَل“  ”رستةمَي  ناوي  بة  ضيرؤكَيك  كتَيبةدا  لةم 

لةطةَل داستاني رؤستةم و زؤرابي كوردي و فارسي (النيكةم ئةو سةرضاوانةي لةطةَل داستاني رؤستةم و زؤرابي كوردي و فارسي (النيكةم ئةو سةرضاوانةي 

من ديومن) جياوازي هةية. ئةم ضيرؤكة ئاوا دةست ثَيدةكات، رؤذَيك ئةسثةكةي من ديومن) جياوازي هةية. ئةم ضيرؤكة ئاوا دةست ثَيدةكات، رؤذَيك ئةسثةكةي 

رؤستةم بة ناوي رةخشي بةَلةك هةَلدَي و دةضَيتة شاري زابول (هةمان شاري رؤستةم بة ناوي رةخشي بةَلةك هةَلدَي و دةضَيتة شاري زابول (هةمان شاري 

رؤستةم)، رؤستةميش ئةسث لة ماَلة مةزني شارةكة بة ناوي مةسيخان ثةيدا رؤستةم)، رؤستةميش ئةسث لة ماَلة مةزني شارةكة بة ناوي مةسيخان ثةيدا 

ناوي  بة  خؤي  كضةكةي  طزير  و  وةزير  لةطةَل  راوَيذ  بة  مةسيخان  دواتر  ناوي دةكا،  بة  خؤي  كضةكةي  طزير  و  وةزير  لةطةَل  راوَيذ  بة  مةسيخان  دواتر  دةكا، 

فةرةنط شةهابي دةداتة رؤستةم، رؤستةم دواي ضل رؤذ دةطةِرَيتةوة ئَيران و فةرةنط شةهابي دةداتة رؤستةم، رؤستةم دواي ضل رؤذ دةطةِرَيتةوة ئَيران و 

دواتر فةرةنط كورَيكي دةبَيت بة ناوي زؤراب. زؤراب هَيرش دةكاتة سةر ئَيران دواتر فةرةنط كورَيكي دةبَيت بة ناوي زؤراب. زؤراب هَيرش دةكاتة سةر ئَيران 

و كوِرَيكي رؤستةم، واتة براكةي خؤي بة ناوي فةرامةرز دةكوذَي و هةتا دواتر... و كوِرَيكي رؤستةم، واتة براكةي خؤي بة ناوي فةرامةرز دةكوذَي و هةتا دواتر... 

ئةم ضيرؤكة ض وةك فؤرم و ض وةك كةسايةتيية سةرةكييةكاني نَيو ضيرؤكةكة و ئةم ضيرؤكة ض وةك فؤرم و ض وةك كةسايةتيية سةرةكييةكاني نَيو ضيرؤكةكة و 

هةروةها ناوةِرؤك جياوازييةكي زؤري لةطةَل ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب هةية. هةروةها ناوةِرؤك جياوازييةكي زؤري لةطةَل ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب هةية. 

ئةمةش نيشان دةدا كة ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب و هةموو ضيرؤكَيكي ديكةي ئةمةش نيشان دةدا كة ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب و هةموو ضيرؤكَيكي ديكةي 

نةنووسراوي سةر زارةكي لةم بةيتبَيذ بؤ ئةو بةيتبَيذ ، لةم هةرَيم بؤ ئةو هةرَيم، نةنووسراوي سةر زارةكي لةم بةيتبَيذ بؤ ئةو بةيتبَيذ ، لةم هةرَيم بؤ ئةو هةرَيم، 
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طؤِراني بةسةردا هاتووة. رَيي ئةوةشي تَيدةضَي ئةم ضيرؤكة لة بناغةوة ضيرؤكي طؤِراني بةسةردا هاتووة. رَيي ئةوةشي تَيدةضَي ئةم ضيرؤكة لة بناغةوة ضيرؤكي 

رؤستةم و زؤراب بَيت و دواتر بةو شَيوةية طؤِرادرابَيت. رؤستةم و زؤراب بَيت و دواتر بةو شَيوةية طؤِرادرابَيت. 
ثؤآلت(٢٦٢٦) ئةديث  كؤكردنةوةي  لة  زاَل“  ”رؤستةمي  ناوي  بة  ديكة  ثؤآلتكتَيبَيكي  ئةديث  كؤكردنةوةي  لة  زاَل“  ”رؤستةمي  ناوي  بة  ديكة  كتَيبَيكي 

هةية. لةم كتَيبةدا هةموو بةسةرهاتي رؤستةمي زاَل لة شانامةدا كؤكراوةتةوةو هةية. لةم كتَيبةدا هةموو بةسةرهاتي رؤستةمي زاَل لة شانامةدا كؤكراوةتةوةو 

لة  بآلوكراوةتةوة.  كوردي  طةلةري  يان  فلؤكلؤري،  رؤماني  يةكةم  ناوي  لة بة  بآلوكراوةتةوة.  كوردي  طةلةري  يان  فلؤكلؤري،  رؤماني  يةكةم  ناوي  بة 

بةشَيك لةم كتَيبةدا ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب بة درَيذي لة شَيوازي نةسردا بةشَيك لةم كتَيبةدا ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب بة درَيذي لة شَيوازي نةسردا 

ئةم  لةطةَل  ثَيوةضاراني  و  كتَيبة  ئةو  سةر  لة  سةرةنجَيك  ضةند  ئةم بآلوكراوةتةوة.  لةطةَل  ثَيوةضاراني  و  كتَيبة  ئةو  سةر  لة  سةرةنجَيك  ضةند  بآلوكراوةتةوة. 

باسة:باسة:

نوسخةي  هةروةكو  سةروو  كرمانجي  بة  ضيرؤكة  ئةم  ضوارضَيوةي  نوسخةي يةكةم،  هةروةكو  سةروو  كرمانجي  بة  ضيرؤكة  ئةم  ضوارضَيوةي  يةكةم، 

خواروو  كرمانجي  بة  كوردييةكاني  نوسخة  وةك  هةم  و  فيردةوسي  خواروو شانامةي  كرمانجي  بة  كوردييةكاني  نوسخة  وةك  هةم  و  فيردةوسي  شانامةي 

يةكة؛ واتة دةستثَيك و رةوتي ضيرؤك و رووداوةكاني نَيو ضيرؤكةكة و هةروةها يةكة؛ واتة دةستثَيك و رةوتي ضيرؤك و رووداوةكاني نَيو ضيرؤكةكة و هةروةها 

كةسايةتيية سةرةكييةكاني نَيو ضيرؤكةكة هةر وةك يةكن.كةسايةتيية سةرةكييةكاني نَيو ضيرؤكةكة هةر وةك يةكن.

دووةم، هَيندَيك دةستكاري بةرضاوي تَيداية كة لة هيض كام لة نوسخةكاندا دووةم، هَيندَيك دةستكاري بةرضاوي تَيداية كة لة هيض كام لة نوسخةكاندا 

هورموز  باسي  شوَيندا  زؤر  لة  نموونة  وةك  هورموز .  باسي  شوَيندا  زؤر  لة  نموونة  وةك  نين(٢٧٢٧).  كوردي  ض  و  فارسي  نينض  كوردي  ض  و  فارسي  ض 

خوداي زةردةشتي كراوة. راستة لة هةموو نوسخةكاني ديكةشدا باسي يةزدان خوداي زةردةشتي كراوة. راستة لة هةموو نوسخةكاني ديكةشدا باسي يةزدان 

دةكرَيت و دةزانين سةرضاوةي ئةمةش زةردةشتيية، بةآلم ناوَيك لة هوروموز دةكرَيت و دةزانين سةرضاوةي ئةمةش زةردةشتيية، بةآلم ناوَيك لة هوروموز 

لة نوسخةكاندا نيية. لة نوسخةكاندا نيية. 

ضيرؤكةكاني  لة  و  شانامةدا  لة  كة  شيكردنةوة  و  ثَيناس  هَيندَيك  ضيرؤكةكاني سَيهةم،  لة  و  شانامةدا  لة  كة  شيكردنةوة  و  ثَيناس  هَيندَيك  سَيهةم، 

ديكةي رؤستةمدا هاتوون و لة خودي ضيرؤكي رؤستةم و زؤرابدا نةهاتوون، لة ديكةي رؤستةمدا هاتوون و لة خودي ضيرؤكي رؤستةم و زؤرابدا نةهاتوون، لة 

نوسخةي كرمانجي سةروودا وةبةرضاو دةكةون. راستة ئةمة يارمةتي زياتري نوسخةي كرمانجي سةروودا وةبةرضاو دةكةون. راستة ئةمة يارمةتي زياتري 

خوَينةر دةدا كة باشتر لة ضيرؤكةكة بطات، بةآلم ئةوانة لة دةقي ضيرؤكةدا نين. خوَينةر دةدا كة باشتر لة ضيرؤكةكة بطات، بةآلم ئةوانة لة دةقي ضيرؤكةدا نين. 

رةنطة هؤكاري سةرةكي بؤ ئةمةش ئةوة بَيت كة ضيرؤكةكة لة شيعرةوة بؤ نةسر رةنطة هؤكاري سةرةكي بؤ ئةمةش ئةوة بَيت كة ضيرؤكةكة لة شيعرةوة بؤ نةسر 

طؤردراوةو نووسةر دةستي ئاواآل بووة، كة ئةو طؤِرانكارييانة لة ضيرؤكةكةدا طؤردراوةو نووسةر دةستي ئاواآل بووة، كة ئةو طؤِرانكارييانة لة ضيرؤكةكةدا 

بكا. بؤ نموونة ئةوةي كة لة شيعردا تةنيا وةك ئاماذةيةك هاتووة لة نةسردا لة بكا. بؤ نموونة ئةوةي كة لة شيعردا تةنيا وةك ئاماذةيةك هاتووة لة نةسردا لة 

رستةيةكدا يةك ضةند رستةيةكدا دةرببِرَي. رستةيةكدا يةك ضةند رستةيةكدا دةرببِرَي. 

ضوارةم، بة خوَيندنةوةي هةموو ضيرؤكةكة بؤم دةركةوت كة زؤر لة دةقة ضوارةم، بة خوَيندنةوةي هةموو ضيرؤكةكة بؤم دةركةوت كة زؤر لة دةقة 

ثؤآلت  ئةديب  وةك  رةنطة  كة  بَيذم  ئةوة  دةتوانم  كةواتة  نزيكة،  ثؤآلت فارسييةكة  ئةديب  وةك  رةنطة  كة  بَيذم  ئةوة  دةتوانم  كةواتة  نزيكة،  فارسييةكة 

بؤخؤيشي لة ثَيشةكي كتَيبةكةدا ئاماذةي ثَيكردووة كة لة شانامةي فيردةوسي بؤخؤيشي لة ثَيشةكي كتَيبةكةدا ئاماذةي ثَيكردووة كة لة شانامةي فيردةوسي 

كارتَيكةري  ذَير  لة  ضيرؤكةكة  هةموو  وةرطرتووة،  كةَلكي  كارتَيكةري   ذَير  لة  ضيرؤكةكة  هةموو  وةرطرتووة،  كةَلكي  توركي(٢٨٢٨)  زماني  توركيبة  زماني  بة 

كوردييةدا  نوسخة  لةم  هةر  هةمانكاتدا  لة  بةآلم  فيردةوسيداية،  شانامةي  كوردييةدا دةقي  نوسخة  لةم  هةر  هةمانكاتدا  لة  بةآلم  فيردةوسيداية،  شانامةي  دةقي 

لة ضةند جَيطادا ئاماذة بة دةقي بةيتةكان بة كوردي دةكرَيت، كة ئةمةيان وةك لة ضةند جَيطادا ئاماذة بة دةقي بةيتةكان بة كوردي دةكرَيت، كة ئةمةيان وةك 
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بؤ خؤي ديسان لة ثَيشةكيدا ئاماذةي ثَيكردووة كة لة دةقي بةيتبَيذيانبؤ خؤي ديسان لة ثَيشةكيدا ئاماذةي ثَيكردووة كة لة دةقي بةيتبَيذيان(٢٩٢٩) كةَلكي  كةَلكي 

نيية.  فيردةوسييةوة  دةقةكةي  خودي  بة  ثَيوةندييةكيان  ئةمانة  كة  نيية. وةرطرتووة،  فيردةوسييةوة  دةقةكةي  خودي  بة  ثَيوةندييةكيان  ئةمانة  كة  وةرطرتووة، 

يةكَيك لة جوانترين و بةسؤزترين دةقي طةلةري لةم نَيوةدا شينطَيِري رؤستةم يةكَيك لة جوانترين و بةسؤزترين دةقي طةلةري لةم نَيوةدا شينطَيِري رؤستةم 

لة  ضيرؤكةكة  نةسري  هةموو  بَيذين  دةتوانن  كورتي  بة  كةواتة  لة .   ضيرؤكةكة  نةسري  هةموو  بَيذين  دةتوانن  كورتي  بة  كةواتة  زؤرابة(٣٠٣٠).   زؤرابةبؤ  بؤ 

بةيتة  وةرطيراوةو  دةستكارييةوة  هَيندَيك  بة  فيردةوسي  فارسي  بةيتة شانامةي  وةرطيراوةو  دةستكارييةوة  هَيندَيك  بة  فيردةوسي  فارسي  شانامةي 

كوردييةكانيش هةمان دةقي طةلةري يان فلؤكلؤري كوردي ضيرؤكي رؤستةمي كوردييةكانيش هةمان دةقي طةلةري يان فلؤكلؤري كوردي ضيرؤكي رؤستةمي 

دةقة  كتَيبةكة.  ناوئاخني  كراوةتة  و  وةرطيراون  ديكة  شوَيني  لة  كة  دةقة زاَلن،  كتَيبةكة.  ناوئاخني  كراوةتة  و  وةرطيراون  ديكة  شوَيني  لة  كة  زاَلن، 

سةروو  كرمانجي  بة  كوردييان  شانامةي  ثَيناسةي  بةتةواوةتي  سةروو طةلةرةييةكان  كرمانجي  بة  كوردييان  شانامةي  ثَيناسةي  بةتةواوةتي  طةلةرةييةكان 

هةية.هةية.

يان  ”ئايين  وةك  فيردةوسيدا  شانامةي  لة  ئةوةي  نوسخةيةدا  لةم  يان ثَينجةم،  ”ئايين  وةك  فيردةوسيدا  شانامةي  لة  ئةوةي  نوسخةيةدا  لةم  ثَينجةم، 

دةقي  لة  وةرطَيِردراوة.   ئَيراني“  عادةتي  و  ”عورف  وةك  هاتووة  ئَيمة“   دةقي باوةِري  لة  وةرطَيِردراوة.   ئَيراني“  عادةتي  و  ”عورف  وةك  هاتووة  ئَيمة“   باوةِري 

ئَيران  خةَلكي  وةك  نةك  ناسراوة،  ئَيراني  ثاَلةواني  وةك  رؤستةم  ئَيران فيردةوسيدا  خةَلكي  وةك  نةك  ناسراوة،  ئَيراني  ثاَلةواني  وةك  رؤستةم  فيردةوسيدا 

لة  زابول  خةَلكي  فيردةوسي  شانامةي  ثَيي  بة  و  سيستان  خةَلكي  رؤستةم  لة و  زابول  خةَلكي  فيردةوسي  شانامةي  ثَيي  بة  و  سيستان  خةَلكي  رؤستةم  و 

هةرَيمَيكي  دةم  ئةو  نةبووةو  ئَيران  بة  سةر  سةردةمة  ئةو  كة  بووة،  هةرَيمَيكي سيستان  دةم  ئةو  نةبووةو  ئَيران  بة  سةر  سةردةمة  ئةو  كة  بووة،  سيستان 

سةربةخؤ بووة. كةواتة كاتَيك بؤ نموونة رؤستةم يان طيوي طؤدةرزي كةشواد سةربةخؤ بووة. كةواتة كاتَيك بؤ نموونة رؤستةم يان طيوي طؤدةرزي كةشواد 

كة خزم و زاواي رؤستةميشة دةَلَيت: لة ئاييني ئَيمةدا واية يان وانيية ئةمة راست كة خزم و زاواي رؤستةميشة دةَلَيت: لة ئاييني ئَيمةدا واية يان وانيية ئةمة راست 

بة ماناي ئايني ئَيراني نيية.بة ماناي ئايني ئَيراني نيية.

لة  كة  لة   كة  توركي(٣١٣١)  زماني  بة  فيردةوسي  شانامةي  لة  دةقة  ئةو  توركيشةشةم،  زماني  بة  فيردةوسي  شانامةي  لة  دةقة  ئةو  شةشةم، 

داِرشتنةوةي ئةم ضيرؤكةدا كةَلكي لَيوةرطيراوة، نازاندرَيت لة سةر كامة نوسخةي داِرشتنةوةي ئةم ضيرؤكةدا كةَلكي لَيوةرطيراوة، نازاندرَيت لة سةر كامة نوسخةي 

جؤراوجؤري  نوسخةي  جؤراوجؤري   نوسخةي   ٥٠٥٠ لة  زياتر  دةزانين  وةك  توركي  كراوةتة  لة شانامة  زياتر  دةزانين  وةك  توركي  كراوةتة  شانامة 

شانامةي فيردةوسي بة زماني فارسي هةية. شانامةي فيردةوسي بة زماني فارسي هةية. 
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ثةراوَيزةكان:ثةراوَيزةكان:

١-ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة -ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة 

علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال ٤٤٤٤، شمارة، ، شمارة، ١، بهار ، بهار ١٣٩٠١٣٩٠

٢-دوو شَيوةزاري طؤراني و هةورامي ئةوةندة نزيكي يةكترن كة جياكردنةوةيان تةنيا لة -دوو شَيوةزاري طؤراني و هةورامي ئةوةندة نزيكي يةكترن كة جياكردنةوةيان تةنيا لة 

باري زمانناسييةوة دةطونجَيت. ضةند وشةيةكي نَيو شانامةي كوردي بة هةر دوو شَيوةزاري باري زمانناسييةوة دةطونجَيت. ضةند وشةيةكي نَيو شانامةي كوردي بة هةر دوو شَيوةزاري 

طؤراني و هةورامي: ثةشَيو (ط: ثةشَيو، ه: ثةشَيو) بَلَيت (ط: باضا، ه: واضة) خؤي (ط: وَيش، ه: طؤراني و هةورامي: ثةشَيو (ط: ثةشَيو، ه: ثةشَيو) بَلَيت (ط: باضا، ه: واضة) خؤي (ط: وَيش، ه: 

وَيش) دةيكَيشا (ط: مةكَيشا، ه: مةكَيشا) ضيية (ط: ضَيشةن، ه: ضَيشةن) خوَين (ط: هوون ه: وون). وَيش) دةيكَيشا (ط: مةكَيشا، ه: مةكَيشا) ضيية (ط: ضَيشةن، ه: ضَيشةن) خوَين (ط: هوون ه: وون). 

(ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة علمي (ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة علمي 

ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال ٤٤٤٤، شمارة، ، شمارة، ١، بهار ، بهار ١٣٩٠١٣٩٠).).

٣-لة شانامةي هةورامي كؤكردنةوةي مةحمةد ئةميني رةشيدي لة كؤتايي ضيرؤكي رؤستةم -لة شانامةي هةورامي كؤكردنةوةي مةحمةد ئةميني رةشيدي لة كؤتايي ضيرؤكي رؤستةم 

و زؤرابدا، ميرزا ئةَلماسخاني كةنوولةييية باسي ئةوة دةكا كة ئةم ضيرؤكةي بة زاراوةي طؤراني و زؤرابدا، ميرزا ئةَلماسخاني كةنوولةييية باسي ئةوة دةكا كة ئةم ضيرؤكةي بة زاراوةي طؤراني 

هؤنيوةتةوة:هؤنيوةتةوة:

شوكور وة يةزدان حةي سوبحاني/ تةمام بي داستان لةفز طؤرانيشوكور وة يةزدان حةي سوبحاني/ تةمام بي داستان لةفز طؤراني

ئةر سةد مةزمونش ماضان طؤراني/ ئةي لةفز طؤران شةكةرفشانيئةر سةد مةزمونش ماضان طؤراني/ ئةي لةفز طؤران شةكةرفشاني

ناوي  بة  طؤراني  ئاَلبوومَيكي  نازري“  ”شارام  كورد  سترانبَيذي  كاتَيك  سةرةنجة  ناوي -جَيي  بة  طؤراني  ئاَلبوومَيكي  نازري“  ”شارام  كورد  سترانبَيذي  كاتَيك  سةرةنجة  ٤-جَيي 

”شانامة“ كة لةودا ضةند بِرطةيةكي لة شانامةي كوردي خوَيند، لة ناوةندة فةرهةنطييةكاني ئَيراندا ”شانامة“ كة لةودا ضةند بِرطةيةكي لة شانامةي كوردي خوَيند، لة ناوةندة فةرهةنطييةكاني ئَيراندا 

بوو بة مشتومِر و باس كة ئةوة ض جؤر شانامةيةكة كة نازري بة طؤراني دةيضِرَي؟ بوو بة مشتومِر و باس كة ئةوة ض جؤر شانامةيةكة كة نازري بة طؤراني دةيضِرَي؟ 

٥- ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة - ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة 

علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال ٤٤٤٤، شمارة، ، شمارة، ١، بهار ، بهار ١٣٩٠١٣٩٠

مستةفا  وتنةوةي  لة  كة  كوردي  شانامةي  لة  دةستنووسَيك  ضةمةنئارا،  بَيهرو  ثَيي  مستةفا -بة  وتنةوةي  لة  كة  كوردي  شانامةي  لة  دةستنووسَيك  ضةمةنئارا،  بَيهرو  ثَيي  ٦-بة 

مةحمةد طؤران زةنطةنة لة ضلةكاني مةحمةد طؤران زةنطةنة لة ضلةكاني ١٩٤٠١٩٤٠دا تؤمار كراوة، الي ئةو هةية. (ضمن ارا، بهروز، درامدي دا تؤمار كراوة، الي ئةو هةية. (ضمن ارا، بهروز، درامدي 

بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، 

دانشطاة فردوسي مشهد، سال دانشطاة فردوسي مشهد، سال ٤٤٤٤، شمارة، ، شمارة، ١، بهار ، بهار ١٣٩٠١٣٩٠)

٧ -Evdilqadirê dengbêj –  -Evdilqadirê dengbêj – Çavkanî: M. Kizilkaya, di pirtûka Dîwana Wunda avkanî: M. Kizilkaya, di pirtûka Dîwana Wunda 

dede

٨- ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة - ضمن ارا، بهروز، درامدي بر ادب حماسي وثهلواني كردي باتكية برشاهنامة كردي، مجلة 

علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال ٤٤٤٤، شمارة، ، شمارة، ١، بهار ، بهار ١٣٩٠١٣٩٠

٩-هةمان سةرضاوة.-هةمان سةرضاوة.

ئيرةج  طؤراني؛  كوردي  شانامةي  اساتير.  ضاثي  تاران  ئيزةتثةنا،  حةميد  ئيرةج -شانامةيلةكي؛  طؤراني؛  كوردي  شانامةي  اساتير.  ضاثي  تاران  ئيزةتثةنا،  حةميد  ١٠١٠-شانامةيلةكي؛ 

ضاثي  رةشيدي  مةحمةدئةمين  هةورامي؛  كوردي  شانامةي  هيرمند.  ضاثي  تاران،  ضاثي بةهرامي،  رةشيدي  مةحمةدئةمين  هةورامي؛  كوردي  شانامةي  هيرمند.  ضاثي  تاران،  بةهرامي، 

كوردؤنيا سلَيماني. شانامةي كوردي بَيهتوون (تةنيا ضيرؤكَيك بة ناوي بَيهتوون)، كؤكردنةوةي كوردؤنيا سلَيماني. شانامةي كوردي بَيهتوون (تةنيا ضيرؤكَيك بة ناوي بَيهتوون)، كؤكردنةوةي 
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عةزيزمراد ئةكبةري، كتَيبخانةي ئةرزان لة سويد. عةزيزمراد ئةكبةري، كتَيبخانةي ئةرزان لة سويد. 

كردي،  برشاهنامة  باتكية  كردي  وثهلواني  حماسي  ادب  بر  درامدي  بهروز،  ارا،  ضمن  كردي، -  برشاهنامة  باتكية  كردي  وثهلواني  حماسي  ادب  بر  درامدي  بهروز،  ارا،  ضمن   -١١١١

مجلة علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال مجلة علمي ثذوهشي جستارهاي ادبي، دانشطاة فردوسي مشهد، سال ٤٤٤٤، شمارة، ، شمارة، ١، بهار ، بهار ١٣٩٠١٣٩٠

١٢١٢-ئةم وةبةردانة تةنيا دةقي ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب لة شانامةي كوردي، ضاثي -ئةم وةبةردانة تةنيا دةقي ضيرؤكي رؤستةم و زؤراب لة شانامةي كوردي، ضاثي ٢٠١٢٢٠١٢، ، 

ئاراس، سياوةش طؤدةرزي وةبةردةطرَي.ئاراس، سياوةش طؤدةرزي وةبةردةطرَي.

١٣١٣-كتَيبي ”رستم و سهراب“ بة هةوَلي ”محمد حسين كنطراني فراهاني“ ضاثي يةكةم -كتَيبي ”رستم و سهراب“ بة هةوَلي ”محمد حسين كنطراني فراهاني“ ضاثي يةكةم ١٣٦٩١٣٦٩، ، 

ضاثخانةي سازمان تبليغات اسالمي حوزة هنري.ضاثخانةي سازمان تبليغات اسالمي حوزة هنري.

١٤١٤-ذندةِرةزم يان زندةِرةزم لةم دةقة كوردييةدا تةنيا وةك ثاَلةوانَيكي رازدار و باوةِرثَيكراوي -ذندةِرةزم يان زندةِرةزم لةم دةقة كوردييةدا تةنيا وةك ثاَلةوانَيكي رازدار و باوةِرثَيكراوي 

تةهمينة و زؤراب هاتووة. جَيطةي سةرةنجة لة ضةند نوسخةي فارسيشدا ئةم جياوازيية هةية. تةهمينة و زؤراب هاتووة. جَيطةي سةرةنجة لة ضةند نوسخةي فارسيشدا ئةم جياوازيية هةية. 

بؤ نموونة لة نوسخةي ضاثي موسكؤدا تةنيا ئاماذة بة ثاَلةوانَيك كراوة كة لة اليةن تةهمينةوة بؤ نموونة لة نوسخةي ضاثي موسكؤدا تةنيا ئاماذة بة ثاَلةوانَيك كراوة كة لة اليةن تةهمينةوة 

لة  ئةو  خزمايةتي  باسي  نة  هاتووةو  ناوي  نة  ئيتر  نَيردراوة.   زؤراب  بة  رؤستةم  ناساناندي  لة بؤ  ئةو  خزمايةتي  باسي  نة  هاتووةو  ناوي  نة  ئيتر  نَيردراوة.   زؤراب  بة  رؤستةم  ناساناندي  بؤ 

مول  ذول  نوسخةي  لة  نموونة  بؤ  فارسيدا  شانامةي  ديكةي  نوسخةي  لة  كراوة.  زؤراب  مول طةَل  ذول  نوسخةي  لة  نموونة  بؤ  فارسيدا  شانامةي  ديكةي  نوسخةي  لة  كراوة.  زؤراب  طةَل 

فةرانسايي و مةلةك شوعراي بةهاردا باسي ذندةِرةزم وةك خاَلؤي زؤراب كراوة.فةرانسايي و مةلةك شوعراي بةهاردا باسي ذندةِرةزم وةك خاَلؤي زؤراب كراوة.

١٥١٥-لة دةقي فيردةوسيدا ثَيشةكي ضيرؤكةكة بةم شَيوةية دةستثَيدةكات:-لة دةقي فيردةوسيدا ثَيشةكي ضيرؤكةكة بةم شَيوةية دةستثَيدةكات:

كنون رزم سهراب رستم شنو/كنون رزم سهراب رستم شنو/

دگرها شنيدستي اينهم شنودگرها شنيدستي اينهم شنو

يكي داستانست پر آب چشميكي داستانست پر آب چشم

دل نازك از رستم آيد بخشمدل نازك از رستم آيد بخشم

اگرمرگ داد است بيداد چیست/اگرمرگ داد است بيداد چیست/

زداد اين همه بانگ وفرياد چيستزداد اين همه بانگ وفرياد چيست

ازاينرازجانتوآگاه نيست/ازاينرازجانتوآگاه نيست/

بدين پرده اندرتورا راه نيستبدين پرده اندرتورا راه نيست

كنون رزم سهراب گويم درست/كنون رزم سهراب گويم درست/

ازآن كين كه با اوپدرچون بجستازآن كين كه با اوپدرچون بجست

١٦١٦-بة رة فةرف سوار عةرسةي المةكان/ بة شةوق ثابؤس ئاغةي خوراسان-بة رة فةرف سوار عةرسةي المةكان/ بة شةوق ثابؤس ئاغةي خوراسان

بة دوَلدوَل سوار حةلوةال فةتا/ ثةرَيش نازَل بي سوورةي ضل ئةتابة دوَلدوَل سوار حةلوةال فةتا/ ثةرَيش نازَل بي سوورةي ضل ئةتا

١٧١٧-بفرمود تا موبدي ثرهنر/ بيايد بخواهد ورا از ثدر-بفرمود تا موبدي ثرهنر/ بيايد بخواهد ورا از ثدر

لة  نةناسراو،  نووسةري  بولبول“،  و  ”طول  ضيرؤكي  بة  ئاماذة  دةتوانين  نموونة  لة -وةك  نةناسراو،  نووسةري  بولبول“،  و  ”طول  ضيرؤكي  بة  ئاماذة  دةتوانين  نموونة  ١٨١٨-وةك 

كؤكردنةوةي سياوةش طؤدةرزي، ضاثخانةي نينا لة سويد بكةين.كؤكردنةوةي سياوةش طؤدةرزي، ضاثخانةي نينا لة سويد بكةين.

١٩١٩-ئةو دةطمةن بةيتانةي كة لةم دةقة كورديية و دةقي فيردةوسيدا وةك يةك دةضن: -ئةو دةطمةن بةيتانةي كة لةم دةقة كورديية و دةقي فيردةوسيدا وةك يةك دةضن: 

فردةوسي:ضنين است رسم سراي درشت/ طهي ثشت بةزين وطهي زين بةثشتفردةوسي:ضنين است رسم سراي درشت/ طهي ثشت بةزين وطهي زين بةثشت
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كوردي: خةريك مةندةبي بيابانضؤَل/ طةهَي ثشتبةزين طةهَي زين بةكؤَلكوردي: خةريك مةندةبي بيابانضؤَل/ طةهَي ثشتبةزين طةهَي زين بةكؤَل

فيردةوسي: كةتيزي وتندي نيايد بكار/ بنرمي برايد زسوراخ مارفيردةوسي: كةتيزي وتندي نيايد بكار/ بنرمي برايد زسوراخ مار

كوردي: بةتوندوتيزي كان مةبؤ مةيسةر/ بةلةفز شيرين مار مةيؤ وةبةركوردي: بةتوندوتيزي كان مةبؤ مةيسةر/ بةلةفز شيرين مار مةيؤ وةبةر

فيردةوسي: طرتيغ بودي كنون ثيش من/ سرشكندمي ضون ترنجي زتنفيردةوسي: طرتيغ بودي كنون ثيش من/ سرشكندمي ضون ترنجي زتن

كوردي: بةيةزدان ثاك تيغَي مةشةند م/ سةرت ضون ترنج ج تةن مةكةندمكوردي: بةيةزدان ثاك تيغَي مةشةند م/ سةرت ضون ترنج ج تةن مةكةندم

فيردةوسي: ضو كاووس ثيشم ضو يك مشت خاك/ ضرادارم ازخشم كاووس باكفيردةوسي: ضو كاووس ثيشم ضو يك مشت خاك/ ضرادارم ازخشم كاووس باك

كوردي: ئةر مننةتر سؤج يةزدانثاك/ ثادشا جالم وَينةي مشتَي خاككوردي: ئةر مننةتر سؤج يةزدانثاك/ ثادشا جالم وَينةي مشتَي خاك

20 - DI S20 - DI SÊ ÇÊ ÇAVKANAVKANÎYÊN GIRN GIRÎNG DE KURDBNG DE KURDBÛNA RUSTEMNA RUSTEMÊ Ê ZALZAL

http://www.avestakurd.net/dosya/kurdbna-rustem-zala-amadekirin-m-http://www.avestakurd.net/dosya/kurdbna-rustem-zala-amadekirin-m-

k-dilxr-hk-dilxr-h٢٢٦٢٢٦.html.html

٢١٢١-جطةرخوَين لة شَيعرَيكدا ئاوا لة سةر سةر رؤستةم دةَلَي:-جطةرخوَين لة شَيعرَيكدا ئاوا لة سةر سةر رؤستةم دةَلَي:

“Ka Ferîdûn, ka Direfs, taca Keyan li kû ye,“Ka Ferîdûn, ka Direfs, taca Keyan li kû ye,

Ka Guhderz û ka Ristem, ka ew meydan li kû ye?”Ka Guhderz û ka Ristem, ka ew meydan li kû ye?”

لة شيعرَيكي ديكة دا جطةرخوَين دةَلَيت:لة شيعرَيكي ديكة دا جطةرخوَين دةَلَيت:

”Em Guhderz in, serbilind in, devçirên in,”Em Guhderz in, serbilind in, devçirên in,

Weke Ristem bidin deng...”Weke Ristem bidin deng...”

22-http://www.avestakurd.net/dosya/kurdbna-rustem-zala-amadekirin-22-http://www.avestakurd.net/dosya/kurdbna-rustem-zala-amadekirin-

m-k-dilxr-h226.htmlm-k-dilxr-h226.html

٢٣٢٣-لة شةرةفنامةدا هاتووة: لة نَيو ديرؤكي كورداندا ثاَلةوان و قارةمانَيكي وةك رؤستةمي -لة شةرةفنامةدا هاتووة: لة نَيو ديرؤكي كورداندا ثاَلةوان و قارةمانَيكي وةك رؤستةمي 

هةرَيمي  لة  مَيرخاسة  ئةو  ذياوة.  كةيانيدا  كةيقوبادي  سةردةمي  لة  كة  دةركةوتووة  زاَل  هةرَيمي ئيبن  لة  مَيرخاسة  ئةو  ذياوة.  كةيانيدا  كةيقوبادي  سةردةمي  لة  كة  دةركةوتووة  زاَل  ئيبن 

شانامة  نووسةري  بةناوبانطة.  زابولي  رؤستةمي  ناوي  بة  بؤية  هةر  لةدايكبووة،  شانامة زابولستان  نووسةري  بةناوبانطة.  زابولي  رؤستةمي  ناوي  بة  بؤية  هةر  لةدايكبووة،  زابولستان 

 Şerefname, erefname, Şerefxan – Werger: M.erefxan – Werger: M.:فَيردةوسي ئةو وةك كورد ناودَير دةكات. سةرضاوة:فَيردةوسي ئةو وةك كورد ناودَير دةكات. سةرضاوة

Emîn Bozarslan, WeEmîn Bozarslan, Weşanên Denganên Deng

24-Risteme Zal, Roman, Xursîd Mîrzengî, Wesanen Rew24-Risteme Zal, Roman, Xursîd Mîrzengî, Wesanen Rewşên ên 

25-Destanên Kurdî ji Zargotina Kurdî, Enstîtuya Kurd25-Destanên Kurdî ji Zargotina Kurdî, Enstîtuya KurdÎ Î ya Stenbolê, Reso ya Stenbolê, Reso 

Zîlan – Serdar RoZîlan – Serdar Roşanan

26-RISTEM26-RISTEMÊ Ê ZAL, Destanek Gelêrî, Berhevkar: EDZAL, Destanek Gelêrî, Berhevkar: EDÎB POLAT, Dîarbekir B POLAT, Dîarbekir 

20002000

٢٧٢٧-ديارة لَيرةدا مةبةست تةنيا ئةو نوسخانةن كة لةم كتَيبةدا هاتوون و ئةطةر لة نوسخةيةكي -ديارة لَيرةدا مةبةست تةنيا ئةو نوسخانةن كة لةم كتَيبةدا هاتوون و ئةطةر لة نوسخةيةكي 

ديكةي شانامةدا ناوي ”هورموز“ هاتبَي ئةوة من ئاطادار نيم.ديكةي شانامةدا ناوي ”هورموز“ هاتبَي ئةوة من ئاطادار نيم.



٥٢

وە
ن

ۆی
ك

ل
وە

ن
ۆی

ك
ل

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

28- 28- Şêxname-Fîrdevsî: êxname-Fîrdevsî: Çar Cîld. Wear Cîld. Weşanên Wezareta Perwerdeyîya Nêtewî anên Wezareta Perwerdeyîya Nêtewî 

TurkîyeTurkîye

29-Evdilqadirê dengbêj – 29-Evdilqadirê dengbêj – Çavkanî: M. Kizilkaya, di pirtûka Dîwana avkanî: M. Kizilkaya, di pirtûka Dîwana 

Wunda de Wunda de 

30-Te ev felaket bi min nekir30-Te ev felaket bi min nekir

Dem miftê da destê teDem miftê da destê te

Jîyana min fedaye te kirJîyana min fedaye te kir

Xalo, sûc ne yête ye,Xalo, sûc ne yête ye,

KuKuştinriyamêra ye,tinriyamêra ye,

MirinemrêXweda ye,MirinemrêXweda ye,

Derdêmezinewderde,Derdêmezinewderde,

Kêfkêfaneyara ye,Kêfkêfaneyara ye,

WêbêjinSuhrabkuWêbêjinSuhrabkuştin,tin,

Pêlewanî bi me maye...Pêlewanî bi me maye...

Ax lo bavo. Lo bavo, wax lo bavo lo bavo….Ax lo bavo. Lo bavo, wax lo bavo lo bavo….

Biçûkbûm, sewînezinbûmxalo,Biçûkbûm, sewînezinbûmxalo,

Diya min gotibûnîDiya min gotibûnîşanênbavoanênbavo

Emrê min bi hezawîderbasbû,Emrê min bi hezawîderbasbû,

Lê niha hêviya min jî xelas bê,Lê niha hêviya min jî xelas bê,

Hemî lêgerîna, sewî mezin bûm xalo,Hemî lêgerîna, sewî mezin bûm xalo,

Min ne bav dît, ne reng ne jî rû,Min ne bav dît, ne reng ne jî rû,

Ez va dimrim, êEz va dimrim, êş ş û xeter jî li dûû xeter jî li dû

Masî û teyr, hesp an jî stêrk bî tu,Masî û teyr, hesp an jî stêrk bî tu,

Nafilitî ji bavê min tu zû bi zû.Nafilitî ji bavê min tu zû bi zû.

Ax lo bavo. Lo bavo, wax lo bavo lo bavo….Ax lo bavo. Lo bavo, wax lo bavo lo bavo….

31-31-Şêhname-Fîrdevsî: êhname-Fîrdevsî: Çar Cîld. Wear Cîld. Weşanên Wezareta Perwerdeyîya Nêtewî anên Wezareta Perwerdeyîya Nêtewî 

TurkîyeTurkîye
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سةباح رةنجدةر سةباح رةنجدةر شةش

حةمة كاكةِرةشحةمة كاكةِرةشتؤ كة نابيتة ذنم

كةذاَل ئيبراهيم خدركةذاَل ئيبراهيم خدردَلَيك لة تةنهايي و شةوَيك لة باخضةي هةنار

نيا كاميلنيا كاميلمةنزأل 

بةرزان بابةشَيخبةرزان بابةشَيخمؤم

موحسين ئاوارة موحسين ئاوارة ئةلوةستةيةك و نيطايةكى ياقووتى بؤ تؤ (جؤرجيا)

عةلي ئةحمةدعةلي ئةحمةدبيرضوونةوة

طؤران رةئوفطؤران رةئوفقةفةزَيك لة ناخى باَلندةيةكدا!

بةختيار محةمةدبةختيار محةمةدئةوين
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دةستم لةسةر دوو بالَى فريشتة بوو دةستم لةسةر دوو بالَى فريشتة بوو 

بة نان و ئاو و ئاطري خؤمةوة دابةزيمة سةر زةوى بة نان و ئاو و ئاطري خؤمةوة دابةزيمة سةر زةوى 

بة دةنطى ياد و ستايشةوة هةوالَى جَيطؤِركَيى سةباح سابير حةسةن بة دةنطى ياد و ستايشةوة هةوالَى جَيطؤِركَيى سةباح سابير حةسةن 

١٨١٨\١١١١\١٩٦٥١٩٦٥-١٨١٨\١١١١\٢٠٤٥٢٠٤٥ لة بستة خاكَيكى ماندوودا لة بستة خاكَيكى ماندوودا 

بةسةر راوةشاندنى ثِر خةمةوة بةسةر راوةشاندنى ثِر خةمةوة 

ببوورة مووضِركَيك ضاوى لَيَل كردم و سؤزيَكى تايبةت طرتمى ببوورة مووضِركَيك ضاوى لَيَل كردم و سؤزيَكى تايبةت طرتمى 

مةلَيكى كؤضةرى لةسةر لكى درةختَيك نيشتةوة مةلَيكى كؤضةرى لةسةر لكى درةختَيك نيشتةوة 

خويَنى ثَيى بةسةر لكةكةوة جيَما خويَنى ثَيى بةسةر لكةكةوة جيَما 

ضووم تةواوى درةختةكة و خويَنةكةم ماض كردضووم تةواوى درةختةكة و خويَنةكةم ماض كرد

وةرة خةونم با رووطةنمام وةرة خةونم با رووطةنمام 

خويَنى ثَيى بالَندة بَى و لةئاطر رابميَنم خويَنى ثَيى بالَندة بَى و لةئاطر رابميَنم 

لة ئاطر رامان ئاشق وةك ميوة ثَيدةطةيةنَىلة ئاطر رامان ئاشق وةك ميوة ثَيدةطةيةنَى

بستة خاكة ماندووةكةش يةكثارضة دةبيَتة مؤسيقا و طؤزةى ثِربستة خاكة ماندووةكةش يةكثارضة دةبيَتة مؤسيقا و طؤزةى ثِر

لة ئاكامدا هةر دةطةم بةبالَى بالَندةى بريندار و دلَى خؤم لة ئاكامدا هةر دةطةم بةبالَى بالَندةى بريندار و دلَى خؤم 

ئَيستا ضاوةِرَيى فةرمانم بفةرمووى ئَيستا ضاوةِرَيى فةرمانم بفةرمووى 

بؤ تاهةتاية سةرطةردان بة بؤ تاهةتاية سةرطةردان بة 

ئا ئةوةتة من ئامادةم ئا ئةوةتة من ئامادةم 

طؤِرهةلَكةن ئةى تؤ لةكوَيى طؤِرهةلَكةن ئةى تؤ لةكوَيى 

شةششةش

سةباح رةنجدةر سةباح رةنجدةر 
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بةثَى ريَطايةكى دوور و دريَذم بِريوة بةثَى ريَطايةكى دوور و دريَذم بِريوة 

مالَئاوايى لةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم مالَئاوايى لةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم 

ئةرَى مَيذوو لة كتيَبى ضةندةمى ئاسمانى ئةرَى مَيذوو لة كتيَبى ضةندةمى ئاسمانى 

بةشَيكم بؤ تةرخان دةكات بةشَيكم بؤ تةرخان دةكات 

ئةو كاتةى مَيذوو باسى خودايى دةكات ئةو كاتةى مَيذوو باسى خودايى دةكات 

من لةناو حيكمةت و هَيزى قسةكانى ئةودا من لةناو حيكمةت و هَيزى قسةكانى ئةودا 

قووَل و بَيدةنط هةناسةى ئاسوودةيى هةلَدةمذم و بير لةخؤم دةكةمةوة قووَل و بَيدةنط هةناسةى ئاسوودةيى هةلَدةمذم و بير لةخؤم دةكةمةوة 

كتيَبى ئاسمان وادةيةكى لةطةلَمدا هةبووكتيَبى ئاسمان وادةيةكى لةطةلَمدا هةبوو

منيش وادةيةك و لة هةستى خؤمةوة ناسيومةمنيش وادةيةك و لة هةستى خؤمةوة ناسيومة

نابَى هيض رازَيك لة تاريكيدا بميَنيَتةوة نابَى هيض رازَيك لة تاريكيدا بميَنيَتةوة 

تةرمةكةم لةبةر هةيوانَيك داندراوة تةرمةكةم لةبةر هةيوانَيك داندراوة 

ثوورةى شيعر دةورى طرتووم و ناوى شيعرم لةسةر ليَوة ثوورةى شيعر دةورى طرتووم و ناوى شيعرم لةسةر ليَوة 

شيعر لة دلَةوة نويَذم لةسةر دةكات شيعر لة دلَةوة نويَذم لةسةر دةكات 

خوداى سةد و يةك ناو خوداى سةد و يةك ناو 

حيكمةتى وشةم تَيدا بخرؤشيَنة و لة شاعيرة حيكمةتى وشةم تَيدا بخرؤشيَنة و لة شاعيرة 

مةنطؤلي و مةنطؤلي و 

دلَِرةش و دلَِرةش و 

طولَدان خالَى و طولَدان خالَى و 

نابةخشندةكان بمثاريَزة نابةخشندةكان بمثاريَزة 

من ثيَوةرى هةستةكانى زةويممن ثيَوةرى هةستةكانى زةويم

بةثَى ريَطايةكى دوور و دريَذم بِريوة بةثَى ريَطايةكى دوور و دريَذم بِريوة 

ميَواندارى ئةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم ميَواندارى ئةوانة دةكةم ثيَيان طةيشتووم 

رةطى ميوةى مةى ضةترمة و هةلَمداوةرةطى ميوةى مةى ضةترمة و هةلَمداوة

بةتاو وةرن ئةستَيرة شةوقدار و براى طيانى هةستةكانمبةتاو وةرن ئةستَيرة شةوقدار و براى طيانى هةستةكانم

ئاسمانى روون قووَل و بَيدةنط ماوةتةوة ئاسمانى روون قووَل و بَيدةنط ماوةتةوة 

تايبةت ديدارمان دةبَيت تايبةت ديدارمان دةبَيت 

دةبين بة خاوةنى ضاوةكانى دةبين بة خاوةنى ضاوةكانى 

سيَبةرى شووم لةسةر زةوى ال دةضَيسيَبةرى شووم لةسةر زةوى ال دةضَي

وةك ضاوى ئةو و دلَى خؤمان يارى دةكةينوةك ضاوى ئةو و دلَى خؤمان يارى دةكةين

بانطةواز بؤ طؤِرهةَلكةنةكانبانطةواز بؤ طؤِرهةَلكةنةكان
******
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هةور لة زةوييةوة بةرز دةبيَتةوة بؤ ئاسمان هةور لة زةوييةوة بةرز دةبيَتةوة بؤ ئاسمان 

بؤية بةتاو دادةباريَتةوة بؤية بةتاو دادةباريَتةوة 

خةم بؤ ئةو شتانة دةخوات لَيى بةجيَماوةخةم بؤ ئةو شتانة دةخوات لَيى بةجيَماوة

تةنيا جارَيك بةرزدةبيَتةوة تةنيا جارَيك بةرزدةبيَتةوة 

زؤرتر لة جاريَكيش خةم دةخوات زؤرتر لة جاريَكيش خةم دةخوات 

بةرزبووةوة دةوروبةرى ئيَواران لةسةر ثردى نةمرى بةرزبووةوة دةوروبةرى ئيَواران لةسةر ثردى نةمرى 

ضاوى بةكانطاى جوانى طةرم دةكات ضاوى بةكانطاى جوانى طةرم دةكات 

كانطاى جوانى رايةلَى هةزار توَيى ئةو شةرابةية كانطاى جوانى رايةلَى هةزار توَيى ئةو شةرابةية 

ثَيى دةلَيَين ثَيى دةلَيَين 

جةذنى كؤضى بالَندة كؤضةرييةكان و جةذنى كؤضى بالَندة كؤضةرييةكان و 

نان بة دةمى برسييةوة كردن و نان بة دةمى برسييةوة كردن و 

زةين نةشلَةقان و زةين نةشلَةقان و 

ئاوازى ثَيى ئاشنا ئاوازى ثَيى ئاشنا 

ثاشتر دةتاسَي و بؤ ماوةيةكى زؤر وِر و داماو دةميَنيَتةوةثاشتر دةتاسَي و بؤ ماوةيةكى زؤر وِر و داماو دةميَنيَتةوة

ثاشان زةردةخةنةيةك بؤ خوداوةند و فريشتة دةكات ثاشان زةردةخةنةيةك بؤ خوداوةند و فريشتة دةكات 

بة نابةدلَييةوة دةلََيت وام لَيرة بة نابةدلَييةوة دةلََيت وام لَيرة 

تةماشاى منى زيندوو بكةن لةناو خؤتاندا تةماشاى منى زيندوو بكةن لةناو خؤتاندا 

كؤسث و تةطةرةى خةمخواردنيش لة جةنطةَل زؤرترن كؤسث و تةطةرةى خةمخواردنيش لة جةنطةَل زؤرترن 

شَيى جةنطةَل هةناسة تةنط دةكات شَيى جةنطةَل هةناسة تةنط دةكات 

ضاويش كولضاويش كول

ضاوكردنةوة و داخستنى بؤ ضيية ئائةمةية ذيان ضاوكردنةوة و داخستنى بؤ ضيية ئائةمةية ذيان 

با بةلَيَنةكانى ثَيي دابووى هةلَيدةوشيَنيَتةوة با بةلَيَنةكانى ثَيي دابووى هةلَيدةوشيَنيَتةوة 

داغانت دةكات و دةِرواتداغانت دةكات و دةِروات

كات لة بةرزبوونةوة يان خةمخواردن كاميان بةشي تؤيةكات لة بةرزبوونةوة يان خةمخواردن كاميان بةشي تؤية

ئةى وَيَل بةهةموو بالَةكانت ئةى وَيَل بةهةموو بالَةكانت 

هةرضؤنَيك بَيت دةبَى هةست بة هةموو شتَيك بكةيت هةرضؤنَيك بَيت دةبَى هةست بة هةموو شتَيك بكةيت 

شتَيكيش بدؤزيتةوة شتَيكيش بدؤزيتةوة 

ئةفسانةي خؤتئةفسانةي خؤت

جةستةت لةناو كولَيرةى طةرم و رؤحت لة طولَى ليَبووردنداجةستةت لةناو كولَيرةى طةرم و رؤحت لة طولَى ليَبووردندا

ذيانى خؤيان دةذين ذيانى خؤيان دةذين 

ِرابردوو ناطةِريَننةوة ِرابردوو ناطةِريَننةوة 
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هةلَثةى ئايندةشيان نيية هةلَثةى ئايندةشيان نيية 

ئومَيديان بة خةونة ئومَيديان بة خةونة 

موورووى زةردوويي و موورووى زةردوويي و 

دةنووكى ثةثوولة سليَمانة و دةنووكى ثةثوولة سليَمانة و 

طوَيى كةروَيشك و طوَيى كةروَيشك و 

دةرزى شةوةطرى ئةفسوونيان بيَنيَتة رَي دةرزى شةوةطرى ئةفسوونيان بيَنيَتة رَي 

شتَيك داوا دةكةن كؤيان بكاتةوة و بفِرَيت شتَيك داوا دةكةن كؤيان بكاتةوة و بفِرَيت 

ئيَمة لةسةر ثردى نةمرى لة ثَيشوازيتانين ئيَمة لةسةر ثردى نةمرى لة ثَيشوازيتانين 

كوا ئاسمانى خوداو خؤشةويستان كوا ئاسمانى خوداو خؤشةويستان 

من لة رةطى طةشانةوة ئاسمانم ناسيوة من لة رةطى طةشانةوة ئاسمانم ناسيوة 

ببينن ضؤن بؤنخؤشانة دووردةكةومةوة ببينن ضؤن بؤنخؤشانة دووردةكةومةوة 

ئارةقةى باَل لة ماندووبووندا ئارةقةى باَل لة ماندووبووندا 

بؤنى كولَيرة و طولَى ليَبووردنة بؤنى كولَيرة و طولَى ليَبووردنة 

ئايا بؤنيان دةناسين ئايا بؤنيان دةناسين 

ئةوة درةختى بؤنناسينة لة بةرمالَى خودادا و خؤشةويستان ئةوة درةختى بؤنناسينة لة بةرمالَى خودادا و خؤشةويستان 

تا نزيك ئةستَيرةى بالَدار بةرزبووةتةوة تا نزيك ئةستَيرةى بالَدار بةرزبووةتةوة 

ئةفسانةى خؤتئةفسانةى خؤت
******

مار ددانى لة كلكييةوةيةمار ددانى لة كلكييةوةية

طورط برادةرايةتى لة كلكيدايةطورط برادةرايةتى لة كلكيداية

ريَوى هَيزى لة كلكى كؤكردووةتةوةريَوى هَيزى لة كلكى كؤكردووةتةوة

سيخوِر كةوانى لة كلكييةوة دةكَيشَىسيخوِر كةوانى لة كلكييةوة دةكَيشَى

ئاى طولَةستَيرةى بةخشندة دذت ضةند زؤرن ئاى طولَةستَيرةى بةخشندة دذت ضةند زؤرن 

كة رووناكيت دةِرذيَتة سةر زةوى كة رووناكيت دةِرذيَتة سةر زةوى 

دذةكان قةلَةمى دةست و ثيَيان دةشكَى و ون دةبن دذةكان قةلَةمى دةست و ثيَيان دةشكَى و ون دةبن 

ئاسؤ طةرم دادَى و بالَندة تيَيدا بالَيان بةهةموو شت دةزاننئاسؤ طةرم دادَى و بالَندة تيَيدا بالَيان بةهةموو شت دةزانن

بالَندة لة فِريندا ناوى خؤشةويستان دةزانَي بالَندة لة فِريندا ناوى خؤشةويستان دةزانَي 

ئيَمة هةموومان ثَيكةوة ئيَمة هةموومان ثَيكةوة 

بَى ثةروا بؤنى ئةو رووناكيية هةلَدةمذين كة بةخشندةية بَى ثةروا بؤنى ئةو رووناكيية هةلَدةمذين كة بةخشندةية 

بةخشندة ثةروايى دةبةخشَي و بَى ثةروا دةضينة ناو ريَطا بةخشندة ثةروايى دةبةخشَي و بَى ثةروا دةضينة ناو ريَطا 

دةنطى بالَندةى تاك و جووت دةنطى بالَندةى تاك و جووت 
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بةشيَوةى مؤسيقايةكى ئاسمانى بةسةر ذاوةذاو زاَل دةبَيبةشيَوةى مؤسيقايةكى ئاسمانى بةسةر ذاوةذاو زاَل دةبَي

بة هيَمنى ديَتة ذوورةوة بة هيَمنى ديَتة ذوورةوة 

درةخت لة رةط ثةيدا دةبَي درةخت لة رةط ثةيدا دةبَي 

ثاشانيش رةط وزةى خؤر لة درةخت وةردةطريَتةوة ثاشانيش رةط وزةى خؤر لة درةخت وةردةطريَتةوة 

جاريَكى تر وشةى بة جؤشى ئاوازيَكى ديَرين بةدى دةكرَيتجاريَكى تر وشةى بة جؤشى ئاوازيَكى ديَرين بةدى دةكرَيت

طوَلةستَيرةطوَلةستَيرة
******

رووبار كة ضاوى سوور دةبَي و شةثؤل دةدا رووبار كة ضاوى سوور دةبَي و شةثؤل دةدا 

طوَى لة كةس ناطرَيت و تكا و نزاى ثيرى كيَوانيشى بؤ طرينط نيية طوَى لة كةس ناطرَيت و تكا و نزاى ثيرى كيَوانيشى بؤ طرينط نيية 

تةنيا ضاوى بؤ خويَنى قوربانى دةكاتةوة تةنيا ضاوى بؤ خويَنى قوربانى دةكاتةوة 

كة شةثؤليشى خاوبووةوة كة شةثؤليشى خاوبووةوة 

خويَنى قوربانى وةك ثةلَةيةكى ئومَيد بةكاردةهيَنَى خويَنى قوربانى وةك ثةلَةيةكى ئومَيد بةكاردةهيَنَى 

تؤِر و داوى لةسةر هةلَدةدا تؤِر و داوى لةسةر هةلَدةدا 

طيانلةبةرى هار لة ضلةمين رؤذيدا طيانلةبةرى هار لة ضلةمين رؤذيدا 

تينى بؤ بينين ناميَنى َ تينى بؤ بينين ناميَنى َ 

طيانلةبةريَكى هار لة رووباريَكى هار طيربووة طيانلةبةريَكى هار لة رووباريَكى هار طيربووة 

لة قووآليى دلَيانةوة تاساون لة قووآليى دلَيانةوة تاساون 

ناتوانن تةماشاى تيَثةِرينى هةستى كات بكةن ناتوانن تةماشاى تيَثةِرينى هةستى كات بكةن 

هةستى كات وةك مالََيك كة منداَل تيَيدا هةستى كات وةك مالََيك كة منداَل تيَيدا 

دةبدةبة هةلَداتة ئاسمان ثشوو دةدادةبدةبة هةلَداتة ئاسمان ثشوو دةدا

درةختةكانى بة سروةيةك دةلةرنةوة درةختةكانى بة سروةيةك دةلةرنةوة 

ئومَيد هةزار بالَي هةية ئومَيد هةزار بالَي هةية 

ئومَيد هةزار خالَى هةية ئومَيد هةزار خالَى هةية 

ئومَيد هةزار تاجى هةية ئومَيد هةزار تاجى هةية 

ئومَيد هةزار باجى هةية ئومَيد هةزار باجى هةية 

ئةو شةقامةى لة ئومَيد قةدةغةكراوة ئةو شةقامةى لة ئومَيد قةدةغةكراوة 

روخسارى نييةروخسارى نيية

وا دةزانم زةوى لة هار خاوَين كراوةتةوة وا دةزانم زةوى لة هار خاوَين كراوةتةوة 

سييةكانى ثِر لة هةواى ثاكة و بةردةوامة سييةكانى ثِر لة هةواى ثاكة و بةردةوامة 

هةموو شتةكان لة خويَنى خؤى دةثالَيَوَيهةموو شتةكان لة خويَنى خؤى دةثالَيَوَي

شةقامى بة ئومَيد بة هيض شيَوةيةك شةقامى بة ئومَيد بة هيض شيَوةيةك 
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ضاوانى داناخات و دلَى تةنط نابَىضاوانى داناخات و دلَى تةنط نابَى

ئةستَيرةى تاك و جووت لةسةر شانى ريَبوارانى دةذمَيرَيت ئةستَيرةى تاك و جووت لةسةر شانى ريَبوارانى دةذمَيرَيت 

ئةستَيرة زؤر خةون دةبينن و وةفايان زؤرةئةستَيرة زؤر خةون دةبينن و وةفايان زؤرة

لةطةَل شانى ثاك و طةرمى ريَبواران هةلَدةكةن لةطةَل شانى ثاك و طةرمى ريَبواران هةلَدةكةن 

ئةستَيرةى تاك و جووتئةستَيرةى تاك و جووت
******

ئاشى ثِرنمةك كة دةطةِرَي ض دةلََيتئاشى ثِرنمةك كة دةطةِرَي ض دةلََيت

كة بَيدةنطيش بوو حةكايةتى طةنمي بةردةمى كة بَيدةنطيش بوو حةكايةتى طةنمي بةردةمى 

جؤش و خرؤش دةخاتة رَىجؤش و خرؤش دةخاتة رَى

تةخت مةست وتةخت مةست و

بةخت طةرم و بةخت طةرم و 

خوليا ثوخت و خوليا ثوخت و 

يارى رَى يارى رَى 

بةرةو يارى ئةزةلى دةضنبةرةو يارى ئةزةلى دةضن

بةرةو ديار و ديدار بةرةو ديار و ديدار 

لة سؤزى ثاراوى ئاشنا و رؤشناي خاك لة سؤزى ثاراوى ئاشنا و رؤشناي خاك 

بؤ مالَئاوايى و مالَى ثاك بؤ مالَئاوايى و مالَى ثاك 

تيذ و طيانشاد دةكةونة رَى تيذ و طيانشاد دةكةونة رَى 

خؤشطؤ دةمى وشك نابَي لةوَي خؤشطؤ دةمى وشك نابَي لةوَي 

بة زمانى قؤزاخةى ئاوريشم دةدوَين بة زمانى قؤزاخةى ئاوريشم دةدوَين 

جانتامان دةكةينةوة و دةميَنينةوة جانتامان دةكةينةوة و دةميَنينةوة 

فةرموو مالَى بةهةشتةوانة فةرموو مالَى بةهةشتةوانة 

حيكمةتى ميَواندارى ضراى لة نزيكت دادةطيرسيَنَيت حيكمةتى ميَواندارى ضراى لة نزيكت دادةطيرسيَنَيت 

سةر ثةنجةكانت طةرم دةبن سةر ثةنجةكانت طةرم دةبن 

ئاوازى هةموو طؤرانييةكت ديَتةطوَىئاوازى هةموو طؤرانييةكت ديَتةطوَى

خؤشطؤخؤشطؤ
******

ذيان لةطةَل مردن دوذمن نيية ذيان لةطةَل مردن دوذمن نيية 

ياقووتى ئةنطوستيلةى ثةيام لةسةر نووسراوم لة ذيان دؤزييةوة ياقووتى ئةنطوستيلةى ثةيام لةسةر نووسراوم لة ذيان دؤزييةوة 

ثاشان لة مردنيش دؤزيمةوة ثاشان لة مردنيش دؤزيمةوة 

زانيم ضيم كرد و سووِرى دؤزينةوة شكؤ دةنةخشيَنَى و دةبخشَيزانيم ضيم كرد و سووِرى دؤزينةوة شكؤ دةنةخشيَنَى و دةبخشَي



٦١

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

ذيان دةنطى هةلَيَنا خاك هةلَكؤلَة ضى دةبينى ذيان دةنطى هةلَيَنا خاك هةلَكؤلَة ضى دةبينى 

مردنيش ويستي ذيانى دووبارةكردةوةمردنيش ويستي ذيانى دووبارةكردةوة

دلَنيابووم هيض ضاوَيك دلَنيابووم هيض ضاوَيك 

ضاوى دوايين لةدايكبووش شتَيك زةوى داناثؤشَيضاوى دوايين لةدايكبووش شتَيك زةوى داناثؤشَي

فةرمانَيك لة ناخ بةرزبووةوةفةرمانَيك لة ناخ بةرزبووةوة

ضاوت ببِرة تةماشاى مةى ئةشقضاوت ببِرة تةماشاى مةى ئةشق

هةموو بةرزي و نزمييةك لةنيَوان ذيان و مردن كؤتايى دَيهةموو بةرزي و نزمييةك لةنيَوان ذيان و مردن كؤتايى دَي

ئاخَيكي طةرمم هةلَكَيشا و سييةكانم سووتانئاخَيكي طةرمم هةلَكَيشا و سييةكانم سووتان

ضاوم بِريية تةماشاي و لة تينى طةرمايى بيَبةش نيمضاوم بِريية تةماشاي و لة تينى طةرمايى بيَبةش نيم

لةطةَل طشت شتيََك دوام لةطةَل طشت شتيََك دوام 

باج باج 

خاضخاض

تاجتاج

ثاضثاض

ئاسمان و زةوى ض شيرين خةوتوون و ضةند ثِرتاسة و دلَبةرنئاسمان و زةوى ض شيرين خةوتوون و ضةند ثِرتاسة و دلَبةرن

سآلو سآلو 

مالَئاوامالَئاوا

رسكاوى بيرى ساكار وةخت بةفيِرؤ نادا رسكاوى بيرى ساكار وةخت بةفيِرؤ نادا 

دووبارةكردنةوةى ويست دووبارةكردنةوةى ويست 
******
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تؤ كة نابيتة هاوِرَيمتؤ كة نابيتة هاوِرَيم

نابيتة دوذمنمنابيتة دوذمنم

نابيتة هاوسَيمنابيتة هاوسَيم

نابيتة ذنمنابيتة ذنم

من بيرت لَيدةكةمةوةمن بيرت لَيدةكةمةوة

خةيالَةكانم دةطةشيَنةوة وةك ثشكؤ خةونةكانم ثِر دةبن لة ذنيَتي تؤخةيالَةكانم دةطةشيَنةوة وةك ثشكؤ خةونةكانم ثِر دةبن لة ذنيَتي تؤ

كليلم ثَي نيية دةرطاكة بة شةق دةشكيَنمكليلم ثَي نيية دةرطاكة بة شةق دةشكيَنم

بة خةياَلبة خةياَل

تؤ كة نابيتة ذنمتؤ كة نابيتة ذنم

حةمة كاكةِرةشحةمة كاكةِرةش



٦٣

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

بة خةونم ديَمة ذوورةكةتةوةبة خةونم ديَمة ذوورةكةتةوة

خةوتوويت و ديَمة ناو جَيطاكةتةوةخةوتوويت و ديَمة ناو جَيطاكةتةوة

ليَوةكانت سوورتر دةكةم بة ماضةكانم ستيانةكةت دةكةمةوةليَوةكانت سوورتر دةكةم بة ماضةكانم ستيانةكةت دةكةمةوة

دةستةكانم لة تامةزرؤيياندا دةلةرزن سةرم دةخةمة نيَوان مةمكةكانتةوةدةستةكانم لة تامةزرؤيياندا دةلةرزن سةرم دةخةمة نيَوان مةمكةكانتةوة

بة زمانم تةمي سةر ضاوانتبة زمانم تةمي سةر ضاوانت

غوباري خةمةكانتغوباري خةمةكانت

تةنيايي ثَيستت دةسِرمةوةتةنيايي ثَيستت دةسِرمةوة

ديَمة نيَوان رانةكانتةوةديَمة نيَوان رانةكانتةوة

دةبم بة دلَؤثَيك ئاطر و دةِرذيَمة تؤوةدةبم بة دلَؤثَيك ئاطر و دةِرذيَمة تؤوة

دةبيت بة ئاويَكي شيرين دةتخؤمةوةدةبيت بة ئاويَكي شيرين دةتخؤمةوة

من خةون دةبينممن خةون دةبينم

خةون بة تؤوةخةون بة تؤوة

كة نابيتة هاوِرَيم نابيتة دوذمنم نابيتة هاوسَيم نابيتة ذنمكة نابيتة هاوِرَيم نابيتة دوذمنم نابيتة هاوسَيم نابيتة ذنم

من الِرةشةمبَيت سةرداني دكتؤر ناكةممن الِرةشةمبَيت سةرداني دكتؤر ناكةم

هةزار رؤذ باران ببارَي ضةتر هةلَنادةمهةزار رؤذ باران ببارَي ضةتر هةلَنادةم

هةر خةونت ثيَوة دةبينمهةر خةونت ثيَوة دةبينم

كة تؤ نابيتة ذنمكة تؤ نابيتة ذنم
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-١-

بِريارم داوة بِريارم داوة 

ضي وردة ماسي دةريا هةية ضي وردة ماسي دةريا هةية 

بيانطوازمةوة بؤ رووباري ضاوةكانتبيانطوازمةوة بؤ رووباري ضاوةكانت

ضي ضؤلةكةي سةر درةخت و طوَيسةبانة هةيةضي ضؤلةكةي سةر درةخت و طوَيسةبانة هةية

لة باوةشي منالَيما بشارمةوة لة باوةشي منالَيما بشارمةوة 

ئةطةر رؤذَي دلَم نةمائةطةر رؤذَي دلَم نةما

عةشقم لة كوَي دةشاريةوةعةشقم لة كوَي دةشاريةوة

-٢-

دلَي تؤ ئاسمانَيكي تةنهايةودلَي تؤ ئاسمانَيكي تةنهايةو

لةوةتةي خوولَقاوة لةوةتةي خوولَقاوة 

ضاوةكاني فرمَيسكيان لَي دةبارَيضاوةكاني فرمَيسكيان لَي دةبارَي

كةضي نةيتواني بؤ جارَي كةضي نةيتواني بؤ جارَي 

هةورَيك بيكات بة مالَي خؤيهةورَيك بيكات بة مالَي خؤي

دَلَيك لة تةنهايي ودَلَيك لة تةنهايي و
شةوَيك لة باخضةي هةنارشةوَيك لة باخضةي هةنار

كةذاَل ئيبراهيم خدركةذاَل ئيبراهيم خدر
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-٣-

دلَي تؤ حوزنَيكةدلَي تؤ حوزنَيكة

لةوةتةي ثِربووة، لة تريفةي عةشق لةوةتةي ثِربووة، لة تريفةي عةشق 

فرمَيسكي شادي دةباريَنَي فرمَيسكي شادي دةباريَنَي 

كةضي تةنها جارَيك سةرمةست نابَيكةضي تةنها جارَيك سةرمةست نابَي

بة شةرابي ليَوةكانم بة شةرابي ليَوةكانم 

هةندَي جاريش دَلت ئةستَيرةيةكي غةمطينة هةندَي جاريش دَلت ئةستَيرةيةكي غةمطينة 

عةشقي بؤ زةوي ناميَنَيعةشقي بؤ زةوي ناميَنَي

هةندَي جاريش دةبَيت هةندَي جاريش دةبَيت 

بة درةختَيكي قةتراني بة درةختَيكي قةتراني 

طولَي جواني دةوةريَنَيطولَي جواني دةوةريَنَي

-٤-

بةو ثةِر و بالَة هيالكةتةوة بةو ثةِر و بالَة هيالكةتةوة 

بؤ كوَي دةفِري بؤ كوَي دةفِري 

وةرة الي من، با ضرايةكت بؤ داطيرسيَنم وةرة الي من، با ضرايةكت بؤ داطيرسيَنم 

شةوق بة دَلت بداتةوةشةوق بة دَلت بداتةوة

من دةمةوَي لةطةَل مندا ثيَبكةني و من دةمةوَي لةطةَل مندا ثيَبكةني و 

نامةوَي بؤ سثَيدةكاني رابردوو بطرينامةوَي بؤ سثَيدةكاني رابردوو بطري

-٥-

من هةميشة حةزدةكةم من هةميشة حةزدةكةم 

باخةكةي من هةموو رؤذي باخةكةي من هةموو رؤذي 

طولََيكي نوَي بؤ ثةرضةمت بطرَيطولََيكي نوَي بؤ ثةرضةمت بطرَي

تا نيشتمانةكةم تا نيشتمانةكةم 

هةميشة بة الوي بميَنيَتةوة هةميشة بة الوي بميَنيَتةوة 

باي عةشقَيكي فيَنك باي عةشقَيكي فيَنك 

هةلَكا بة رووي تؤداهةلَكا بة رووي تؤدا

ئةوسا منيش ئةوسا منيش 

باوةشَيك طةآلي رةنجاوباوةشَيك طةآلي رةنجاو

بؤ دلَي خؤم دةهيَنمةوةبؤ دلَي خؤم دةهيَنمةوة
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-٦-

تؤ بةردةرطاي شيعرم ثَي مةطرةتؤ بةردةرطاي شيعرم ثَي مةطرة

من دةمةوَي طولَي شيعريَكت بؤ بطرم من دةمةوَي طولَي شيعريَكت بؤ بطرم 

ضاوةِرَيم ئيَوارةيةكي تر ضاوةِرَيم ئيَوارةيةكي تر 

خؤشةويستي لة سثَيدةيةكي تردا سةر هةلَبداخؤشةويستي لة سثَيدةيةكي تردا سةر هةلَبدا

تا طؤرانييةكان خامؤشتربن و تا طؤرانييةكان خامؤشتربن و 

دةروونمان طؤراني ئةظين بلَيَنةوة دةروونمان طؤراني ئةظين بلَيَنةوة 

-٧-

تا خؤشةويستي تؤ هةبَيتا خؤشةويستي تؤ هةبَي

مةحالَة لةسةر بانَيذةي مالََيكةوة مةحالَة لةسةر بانَيذةي مالََيكةوة 

بضمة ناو زةمةنَيك خالَي بَيبضمة ناو زةمةنَيك خالَي بَي

لة عةشقي تؤ،لة عةشقي تؤ،

-٨-

مةهيَلَة بَيدةنطي دامطرَيمةهيَلَة بَيدةنطي دامطرَي

من لة ئةهلي ئةو فريشتانةم من لة ئةهلي ئةو فريشتانةم 

بة ضرثة بة يةك دةطةنبة ضرثة بة يةك دةطةن

بؤ هةذار و بَي نةوايان بؤ هةذار و بَي نةوايان 

ضادرطةي ئيَوارة هةلَدةدةنضادرطةي ئيَوارة هةلَدةدةن

تا لة بارانَيكي ئةسمةرداتا لة بارانَيكي ئةسمةردا

خؤيان نقووم دةكةنخؤيان نقووم دةكةن
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-٩-

من دةمةوَي من دةمةوَي 

هةموو سنطي هةورةكان بطةِريَيت هةموو سنطي هةورةكان بطةِريَيت 

تاكو طمةي كؤترَيك بدؤزييةوة تاكو طمةي كؤترَيك بدؤزييةوة 

بةهارَيك ضاوةِرَيت دةكاتبةهارَيك ضاوةِرَيت دةكات

تا زستان ضاوةكاني خؤيتا زستان ضاوةكاني خؤي

لة ثةنجةرةي بةفرا بنويَنَيلة ثةنجةرةي بةفرا بنويَنَي

-١٠١٠-

بةفريش فَيري كردي تالَة سثييةكاني بةفريش فَيري كردي تالَة سثييةكاني 

بة مؤسيقا و طؤرانييةوة بة مؤسيقا و طؤرانييةوة 

ثةنجةرةي دلَي بؤ عةشق بكاتةوة ثةنجةرةي دلَي بؤ عةشق بكاتةوة 

طؤراني ئةظين و طريان طؤراني ئةظين و طريان 

بؤ رابردوو بلَيَتةوةبؤ رابردوو بلَيَتةوة

-١١١١-

دةستت دةخةمة نيَو دةستي هةورةكان و دةستت دةخةمة نيَو دةستي هةورةكان و 

سةفةرَيك بة ئاسماندا دةكةمسةفةرَيك بة ئاسماندا دةكةم

نزا دةكةم نزا دةكةم 

لة منالَي و خؤشةويستيت دام نةبِرَيلة منالَي و خؤشةويستيت دام نةبِرَي

هةميشة بةدةم خةيالََيكةوة بذيمهةميشة بةدةم خةيالََيكةوة بذيم

تَيكةَل بة دنياي تؤبَيتَيكةَل بة دنياي تؤبَي

تا دنياي جوانيم كاَل نةبيَتةوة تا دنياي جوانيم كاَل نةبيَتةوة 

لة باخي طؤرانييةكاني عةشقتدالة باخي طؤرانييةكاني عةشقتدا

شيعرةكانم ميوةي وشةي نوَي شيعرةكانم ميوةي وشةي نوَي 

بطرَيبطرَي
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-١٢١٢-

من نامةوَي بةفري باخضةكان من نامةوَي بةفري باخضةكان 

لة ئيَوارةي دلَي تؤدا هةلَوةرنلة ئيَوارةي دلَي تؤدا هةلَوةرن

ئةو شةوةي لةنيَو طوَل و بةفردائةو شةوةي لةنيَو طوَل و بةفردا

سةمايان دةكردسةمايان دةكرد

بةيةكةوة ضووينةوة بؤ لةزةتي ذيانبةيةكةوة ضووينةوة بؤ لةزةتي ذيان

دلَؤث دلَؤث بةفرةكان ئةبوونةوة دلَؤث دلَؤث بةفرةكان ئةبوونةوة 

بة فرمَيسكي زيوانَيك لة طرياني شيعردابة فرمَيسكي زيوانَيك لة طرياني شيعردا

-١٣١٣-

لةوَي كة هةوارم هةلَدةدةم لةوَي كة هةوارم هةلَدةدةم 

هةركاتَيك ويستم هةركاتَيك ويستم 

دةبم بة طوَل لةنيَو تؤدا دةبم بة طوَل لةنيَو تؤدا 

خؤم دةِرويَنمخؤم دةِرويَنم

ئةوسا دةبمة نةمامي حةوشةكةي تؤئةوسا دةبمة نةمامي حةوشةكةي تؤ

تؤش بةيانيان وةرة ثَيم بَلَيتؤش بةيانيان وةرة ثَيم بَلَي

كوانَي مَيخةكي سةر سنطتكوانَي مَيخةكي سةر سنطت

كوانَي شيعري ضاوة خةوالَووةكانت كوانَي شيعري ضاوة خةوالَووةكانت 

كوانَي رذاني دلََيك كوانَي رذاني دلََيك 

لة باخي عشقدالة باخي عشقدا

ئةوسا منيش ئةوسا منيش 

دلَم بؤ هةتاوي رووخسارت رادةخةمدلَم بؤ هةتاوي رووخسارت رادةخةم
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-١٤١٤-

دةمةوَيت ثارضةكاني هةتاو كؤبكةمةوة دةمةوَيت ثارضةكاني هةتاو كؤبكةمةوة 

تاكو ئيَواراني تةنهايي تاكو ئيَواراني تةنهايي 

خؤيم بؤ بكات بة رووناكي ءخؤيم بؤ بكات بة رووناكي ء

دلَؤث دلَؤثدلَؤث دلَؤث

نور بِرذيَتة سةر رووخسارمنور بِرذيَتة سةر رووخسارم

تاببمة هاوِرَيي ذنيَتي باخضةكانتاببمة هاوِرَيي ذنيَتي باخضةكان

تا ساراي رؤحي ثاك و بَيطةردم تا ساراي رؤحي ثاك و بَيطةردم 

باخضةي دلَم بكيََلن باخضةي دلَم بكيََلن 

فَيرم بكةن لةزةتي شةراب و ماض فَيرم بكةن لةزةتي شةراب و ماض 

ضؤن لةيةك دي جيا بكةمةوةضؤن لةيةك دي جيا بكةمةوة

-١٥١٥-

زةمةن زةمةني عةشقي ثةثوولة و زةمةن زةمةني عةشقي ثةثوولة و 

ثةِرةسيَلكة و شيعر بووثةِرةسيَلكة و شيعر بوو

ضاومان بؤ ئاسمانَيكي فِرينضاومان بؤ ئاسمانَيكي فِرين

ئةطةِرا، نةبووئةطةِرا، نةبوو

ضاومان بؤ هَيالنةيةكي دالَدة ضاومان بؤ هَيالنةيةكي دالَدة 

ئةطةِرا، نةبووئةطةِرا، نةبوو

-١٦١٦-

هةميشة كؤآلنةكاني خؤشبةختيهةميشة كؤآلنةكاني خؤشبةختي

لةالي تؤوة دةهاتنةوة لةالي تؤوة دةهاتنةوة 

الي كؤآلنةكاني منالَي الي كؤآلنةكاني منالَي 

نزاكانم لة نويَذي تؤوة ئةضوونةنزاكانم لة نويَذي تؤوة ئةضوونة

بةرقاثي خوابةرقاثي خوا

مةهيَلَة بةبَي نازي لةبَي عةشقي تؤدامةهيَلَة بةبَي نازي لةبَي عةشقي تؤدا

بذيمبذيم

من هةميشة رووبارةكانت بؤ من هةميشة رووبارةكانت بؤ 

ثِر دةكةم لة وةفاثِر دةكةم لة وةفا

من هةميشة باخةوانَيكي بةوةفاو من هةميشة باخةوانَيكي بةوةفاو 
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قةلَةمَيكي بويَريقةلَةمَيكي بويَري

نووسينةوةي عةشقي تؤمنووسينةوةي عةشقي تؤم

هةميشة شيعرم بؤ كردوويهةميشة شيعرم بؤ كردووي

بة طؤراني و بة طؤراني و 

بةطوَيي بادا بؤم ناردووي بةطوَيي بادا بؤم ناردووي 

هةميشة هةورم كردووة بة بارانم بؤم ناردووي هةميشة هةورم كردووة بة بارانم بؤم ناردووي 

كردوومة بة ثةِرةسيَلكةي شيعر و بؤم ناردووي كردوومة بة ثةِرةسيَلكةي شيعر و بؤم ناردووي 

-١٧١٧-

هةميشة ضةتري سؤزت بوومهةميشة ضةتري سؤزت بووم

تا طةِراومةتةوة مالَي شيعرتا طةِراومةتةوة مالَي شيعر

نةتهَيشتووة تةنهاييةكةمنةتهَيشتووة تةنهاييةكةم

ضةشني طرياني ضيايةك ضةشني طرياني ضيايةك 

لة توانةوةي بةفردالة توانةوةي بةفردا

بة ئازاربَيبة ئازاربَي

نةتهَيشتووة رؤذَيك نةتهَيشتووة رؤذَيك 

بة خةيالَما بَي نيشتمان بة خةيالَما بَي نيشتمان 

لةخؤم زوير بكةم لةخؤم زوير بكةم 

تؤ بووي نةتهَيشت سيماي وشةم بشيَوَيتؤ بووي نةتهَيشت سيماي وشةم بشيَوَي

خةوني شيعرم كاَل بيَتةوة خةوني شيعرم كاَل بيَتةوة 

ئاشنام كةوة بة كؤآلنةئاشنام كةوة بة كؤآلنة

رةش و سثي و ثِرسيَبةرةكاني رةش و سثي و ثِرسيَبةرةكاني 

جَيذووانجَيذووان

ببمةوة بؤ الي بارانة بةلَيزمةكةي ببمةوة بؤ الي بارانة بةلَيزمةكةي 

بةهارانبةهاران

-١٨١٨-

تَيكةلَم كة بةو بةفرة سثيية ثاكةيتَيكةلَم كة بةو بةفرة سثيية ثاكةي

لة سالَيادي شيعرمدالة سالَيادي شيعرمدا

بردميية سةردرةخت بردميية سةردرةخت 

كارَيك بكة طةآلكاني دلَمكارَيك بكة طةآلكاني دلَم
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لةسةر دةشتي ضاوةِرواني شين بضنةوةلةسةر دةشتي ضاوةِرواني شين بضنةوة

منيش بةلَيَنت ثَي دةدةممنيش بةلَيَنت ثَي دةدةم

هةرطيز دَلت لة تةنهاييدا جَي ناهيََلمهةرطيز دَلت لة تةنهاييدا جَي ناهيََلم

-١٩١٩-

لةبةردةمتا خؤمت بؤ دادةطيرسيَنم لةبةردةمتا خؤمت بؤ دادةطيرسيَنم 

بةديار هةلَوةريني ئةو هةموو ماضةوة بةديار هةلَوةريني ئةو هةموو ماضةوة 

بةديار باريني ئةو هةموو سؤزةوة بةديار باريني ئةو هةموو سؤزةوة 

بةديار كوشتني ئةو هةموو ثشكؤ طةشانةوة بةديار كوشتني ئةو هةموو ثشكؤ طةشانةوة 

مةبةرةوة بؤ ناو تابوتَيكي خؤلَةمَيشيمةبةرةوة بؤ ناو تابوتَيكي خؤلَةمَيشي

-٢٠٢٠-

من بؤ باخَيك دةطةِرَيممن بؤ باخَيك دةطةِرَيم

لة نزيك مالَي دلَتةوة بَيلة نزيك مالَي دلَتةوة بَي

ثِربَي لة طولَةكاني خؤشةويستي ثِربَي لة طولَةكاني خؤشةويستي 

لة طةآلي ماضَيك ناسكتربَيلة طةآلي ماضَيك ناسكتربَي

بؤئةوةي ثَيت بلََيم بؤئةوةي ثَيت بلََيم 

فةرموو وةرة و ميوانم بةفةرموو وةرة و ميوانم بة

-٢١٢١-

بة رؤحَيكي باراناوييةوة ثَيشوازيت لَي دةكةم بة رؤحَيكي باراناوييةوة ثَيشوازيت لَي دةكةم 

لة بةردةمتا خؤمت بؤ دادةطيرسيَنملة بةردةمتا خؤمت بؤ دادةطيرسيَنم

بؤني بخوردةكان بة سةر و قذتةوة دةكةمبؤني بخوردةكان بة سةر و قذتةوة دةكةم

ثةنجةرةي ذوورةكةت بؤ دةكةمةوة ثةنجةرةي ذوورةكةت بؤ دةكةمةوة 

تا رووت لة خواوةند دةبارَيتا رووت لة خواوةند دةبارَي

-٢٢٢٢-

ثةنجةكانم ثةنجةكانم 

لة دةفتةري يادطارييةكاندا لة دةفتةري يادطارييةكاندا 

جَيديََلمجَيديََلم

لةطةَل قةلَةمةكةمدالةطةَل قةلَةمةكةمدا
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دةستي ياري بطرةو سةما بكةدةستي ياري بطرةو سةما بكة

بةيةكةوة دةشت بةدةشت بةيةكةوة دةشت بةدةشت 

رووبار بة رووباررووبار بة رووبار

بؤ مالَي عةشق دةطةِرَينبؤ مالَي عةشق دةطةِرَين

تا لةويَوة شيعرَيك دةلََين تا لةويَوة شيعرَيك دةلََين 

-٢٣٢٣-

ئةوكاتة شةودَي وئةوكاتة شةودَي و

لة دةرطاي ميحنةتي ئيَمة دةدالة دةرطاي ميحنةتي ئيَمة دةدا

منيش دةست دةخةمة دةستي شيعريَكمةوة منيش دةست دةخةمة دةستي شيعريَكمةوة 

باخَيك لة بةهةشتت باخَيك لة بةهةشتت 

بؤ دروست دةكةم بؤ دروست دةكةم 

تا بةديار برينةكاني تا بةديار برينةكاني 

نيشتمانةوة ئازار نةضَيذينيشتمانةوة ئازار نةضَيذي

تاكو طؤنا سوورةكاني نيشتمان تاكو طؤنا سوورةكاني نيشتمان 

بةجواني دةبينيبةجواني دةبيني

-٢٤٢٤-

لة كازيوةي ئةو بةيانييةي بةردةماندا لة كازيوةي ئةو بةيانييةي بةردةماندا 

باخةوانَيك دَيت وباخةوانَيك دَيت و

طولَي فرمَيسكةكان دةضيَنَيطولَي فرمَيسكةكان دةضيَنَي

تا ئةو ئازارة غةريبيية بضَيذينتا ئةو ئازارة غةريبيية بضَيذين

كة دةمانباتةوة الي برينَيكي سةخت كة دةمانباتةوة الي برينَيكي سةخت 

تؤش وةرةوة تؤش وةرةوة 

بمدةرةوة دةست سةفةري خؤتبمدةرةوة دةست سةفةري خؤت

تا بةيةكةوة لةسةر بالَي تا بةيةكةوة لةسةر بالَي 

كؤترَيك بة ئاسماني ئةويندا بفِرين كؤترَيك بة ئاسماني ئةويندا بفِرين 

-٢٥٢٥-

لة ثةنجةرةي ضاوتةوة لة ثةنجةرةي ضاوتةوة 

تةماشام كة،تةماشام كة،



٧٣

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

كاتي باوةش بة بارانَيكي شةرمنا دةكةم كاتي باوةش بة بارانَيكي شةرمنا دةكةم 

لةذيَر ساباتي هةتاويَكي عةشقةوةلةذيَر ساباتي هةتاويَكي عةشقةوة

لةذيرطةآلي ئازاريَكدا بؤم بطةِرَي لةذيرطةآلي ئازاريَكدا بؤم بطةِرَي 

كة مرديشم لةذيَر رةطةكاندا بم شارةوةكة مرديشم لةذيَر رةطةكاندا بم شارةوة

 

-٢٦٢٦-

تالَة ثرشنطدارةكاني شيعرتالَة ثرشنطدارةكاني شيعر

روومةتي هةردووكماني ئاويَزان دةكردروومةتي هةردووكماني ئاويَزان دةكرد

لةبةردةم غةريبـي ئاويَنةي لةبةردةم غةريبـي ئاويَنةي 

ثِر لة ناسكي رووي عةشقي تؤدا ثِر لة ناسكي رووي عةشقي تؤدا 

سيَبةري طؤرانييةك دةلَيَنةوة سيَبةري طؤرانييةك دةلَيَنةوة 

كة خؤي لة رؤشنايي رووبار بضَيت و كة خؤي لة رؤشنايي رووبار بضَيت و 

باخضةي ثِر لة طولَي ئاوةدانيمان بدةينةوةباخضةي ثِر لة طولَي ئاوةدانيمان بدةينةوة

تا باخَيكت بكاتة بةرتا باخَيكت بكاتة بةر

ثِربَي لة ثرتةقالَي ماض وثِربَي لة ثرتةقالَي ماض و

ثِربَي لة تريفةي شةواني هةتاو و ثِربَي لة تريفةي شةواني هةتاو و 

تا داوةتي شةثؤلةكاني شيعر بكةمتا داوةتي شةثؤلةكاني شيعر بكةم

ثِربَي لة ضراي رةنط زةرد و ثِربَي لة ضراي رةنط زةرد و 

شةقامي ضؤَل و شةوي عاشقانشةقامي ضؤَل و شةوي عاشقان



٧٤

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

لة كآلوِرؤذنةى ذوورى تاريكى لة كآلوِرؤذنةى ذوورى تاريكى 

زيندانى شةوى دلَى منةوة، مانطة زيندانى شةوى دلَى منةوة، مانطة 

شةوى ضاوى تؤ دةكةويَتة سةر ئاويَنةى شةوى ضاوى تؤ دةكةويَتة سةر ئاويَنةى 

زهنمزهنم

الوالوى تينووى خؤزطةمةالوالوى تينووى خؤزطةمة

هةلَزناوة بة باآلى ضنارهةلَزناوة بة باآلى ضنار

تاتا

طوِر و طةرمى لةشى هةنطىطوِر و طةرمى لةشى هةنطى

ثؤستة ضيية، بؤ كؤكردنةوةى ئةو ثؤستة ضيية، بؤ كؤكردنةوةى ئةو 

نامة شيرينانةى طوأل بؤ شاذنى شارى نامة شيرينانةى طوأل بؤ شاذنى شارى 

هةنطوينى خؤشةويستى دةنَيرَيت هةمووهةنطوينى خؤشةويستى دةنَيرَيت هةموو

كات كات 

بؤ عاشق وةكو وةستابَيت واية بؤ عاشق وةكو وةستابَيت واية 

هةر زؤر لةسةرخؤ ثةي دةبات بة هةر زؤر لةسةرخؤ ثةي دةبات بة 

ريَطا ريَطا 

بة قاضى ريَبواريَكةوة خؤى بة قاضى ريَبواريَكةوة خؤى 

كؤدةكاتةوة، تا ضيتر كةس كؤدةكاتةوة، تا ضيتر كةس 

مةنزأل مةنزأل 

نيا كاميلنيا كاميل
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بير نةكاتةوة لةبير نةكاتةوة لة

كؤضكؤض

دةستى بالَندةيةكى طرتووة دةستى بالَندةيةكى طرتووة 

رووةو غروب، سةرةوخوار رووةو غروب، سةرةوخوار 

كَيشى دةكات بةنيَو ئاسمانَيكى كَيشى دةكات بةنيَو ئاسمانَيكى 

طةروو طيراودا بة طةروو طيراودا بة 

خؤلَةمَيشخؤلَةمَيش

مةرطى عةشقَيكة، باى رةشى زولَمةت مةرطى عةشقَيكة، باى رةشى زولَمةت 

داويَتيية بةر شاآلوى خؤى، وةك سووتانى داويَتيية بةر شاآلوى خؤى، وةك سووتانى 

ثةلكَيكى ثةلكَيكى 

ئةرخةوان ئةرخةوان 

ماوةيةكة طولَى رةش دةطرَيت، ضونكة ماوةيةكة طولَى رةش دةطرَيت، ضونكة 

هةركة روانييان بينى دايكَيكى رةشثؤشهةركة روانييان بينى دايكَيكى رةشثؤش

دَيت و فرمَيسك هةلَدةوةريَنَيت بؤ ضارةىدَيت و فرمَيسك هةلَدةوةريَنَيت بؤ ضارةى

رةشىرةشى

بؤتة بةرطى شارةكةى من، منيش تامى بؤتة بةرطى شارةكةى من، منيش تامى 

مةرطى خؤم دةكةم. رووناكى وةِرستة،مةرطى خؤم دةكةم. رووناكى وةِرستة،

من ماتةم دةطَيِرم بؤ باآلى من ماتةم دةطَيِرم بؤ باآلى 

خؤر خؤر 

هةرضى زووتر ضاوى خؤى دادةخات هةرضى زووتر ضاوى خؤى دادةخات 

لة زوولَم و ستةمى ئةم شارةىلة زوولَم و ستةمى ئةم شارةى

منمن

بةسةر دةست و باسكى خؤمدا بةسةر دةست و باسكى خؤمدا 

داِرووخاوم، لة تةمى ثَيكَيك داِرووخاوم، لة تةمى ثَيكَيك 

شةراب و تؤزَيك رووناكى مؤمَيكى شةراب و تؤزَيك رووناكى مؤمَيكى 

سةرشيَتدا بةسةرشيَتدا بة

ئارامى ئارامى 

خةوى شيرينى لةيالكةمة و منخةوى شيرينى لةيالكةمة و من

دةمةوَيت ذيان لةسةر ئةم زةمةنة دةمةوَيت ذيان لةسةر ئةم زةمةنة 

راطرم، بَيدارى بكةمة قةفةسةوةراطرم، بَيدارى بكةمة قةفةسةوة

هةتا حةوزى ضاوم ثِردةكةم هةتا حةوزى ضاوم ثِردةكةم 
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لة ماسيية سوورةى نيطارى لة ماسيية سوورةى نيطارى 

ئةوئةو

طزنطى ثرضى رووناكى بوو، دةستى طزنطى ثرضى رووناكى بوو، دةستى 

فانؤسى طرت بؤ ناو ذوورةكةم. فانؤسى طرت بؤ ناو ذوورةكةم. 

لة شةويَكى سارديشدا بةجيَيهَيشتم لة شةويَكى سارديشدا بةجيَيهَيشتم 

بةتةنها رؤيشت بةتةنها رؤيشت 

خؤى خؤى 

كردمية مؤمى طِرطرتوو لة كردمية مؤمى طِرطرتوو لة 

مةعبةدى عةشقيدا، كةضى مةعبةدى عةشقيدا، كةضى 

سووتانى ثَي كةمبوو دلَيشى سووتانى ثَي كةمبوو دلَيشى 

كردوومةتة كردوومةتة 

زيندان زيندان 

دلَى منة و هةزاران خؤزطةى دلَى منة و هةزاران خؤزطةى 

سةركةشى تيا زيندانة بؤ سةركةشى تيا زيندانة بؤ 

عيبادةتى خؤرى ضاوى عيبادةتى خؤرى ضاوى 

تؤ تؤ 

ريَكخةرى نةبزى دلَى منى، ريَكخةرى نةبزى دلَى منى، 

قوالثيت و طيراويتة بينى ماسى قوالثيت و طيراويتة بينى ماسى 

دلَم. ئةمكوذى ئةم ذيةنى، ئاطات دلَم. ئةمكوذى ئةم ذيةنى، ئاطات 

لَيم نيية يةك لَيم نيية يةك 

سات سات 

خةوبينينى ئاويَنةية بة دووبارة خةوبينينى ئاويَنةية بة دووبارة 

ئارايشتدانةوةى رووخسارت لة ضاوى ئارايشتدانةوةى رووخسارت لة ضاوى 

ئةودا، كة هةست بكات نة خةو دةبينَيت نةئةودا، كة هةست بكات نة خةو دةبينَيت نة

خةياأل خةياأل 

ساتَيكى شيرينى ذيانة لةطةأل تؤدا بآ ساتَيكى شيرينى ذيانة لةطةأل تؤدا بآ 

خةم خةم 

ذماردنى ثةِرةكانى زةِرنةقوتةية،ذماردنى ثةِرةكانى زةِرنةقوتةية،

تاثاسارى دايك بةرلةوةى بيكوذن،تاثاسارى دايك بةرلةوةى بيكوذن،

فِرين فَيرى نةوةيةكى نوآ بكات. فِرين فَيرى نةوةيةكى نوآ بكات. 

ضونكة داويانةتة بةر بةرد ضونكة داويانةتة بةر بةرد 
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ضةند رؤذيَكة ضةند رؤذيَكة 

هاتوومةتة سنوورى ضاوتةوة و دةمةوَيتهاتوومةتة سنوورى ضاوتةوة و دةمةوَيت

بة قاضاخ دزةبكةمة ناو ناختةوةبة قاضاخ دزةبكةمة ناو ناختةوة

سوارى شةمةنةفةرى رةنط ئالَى خويَنت ببم،سوارى شةمةنةفةرى رةنط ئالَى خويَنت ببم،

بة جانتايةك وةنةوشةى ذاكاوى هةستمةوةبة جانتايةك وةنةوشةى ذاكاوى هةستمةوة

لةدلَتا دابةزم.لةدلَتا دابةزم.

سةرلةنوآ ئةم طوآلنة لة بالَكؤنى عةشقتداسةرلةنوآ ئةم طوآلنة لة بالَكؤنى عةشقتدا

بِرويَنمةوة و بؤ هةميشة بيكةمة دوا بِرويَنمةوة و بؤ هةميشة بيكةمة دوا 

مةنزأل مةنزأل 
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جؤرجيا... جؤرجياجؤرجيا... جؤرجيا

كولَمة سوور و ئالَةكانكولَمة سوور و ئالَةكان

كض و كوِرة جوانةكانى تؤم بينىكض و كوِرة جوانةكانى تؤم بينى

لة شةويَكى شةِرابيدالة شةويَكى شةِرابيدا

كراسة رةشةكانى شةويان دائةدِريكراسة رةشةكانى شةويان دائةدِري

تةسبيحة هيالك و خةمةكانى رؤذةكانيان دةثساندتةسبيحة هيالك و خةمةكانى رؤذةكانيان دةثساند

بة طؤرانيية سؤزاوييةكانيانبة طؤرانيية سؤزاوييةكانيان

النكى شاريان دةذاندالنكى شاريان دةذاند

تؤم بينى لة بةيانييةكى زةردباوداتؤم بينى لة بةيانييةكى زةردباودا

وةك شمامةيةكى خالَداروةك شمامةيةكى خالَدار

لةنيَو دةستةكانى (لَيرمةنتؤظ)دالةنيَو دةستةكانى (لَيرمةنتؤظ)دا

كة دةيطووشَيكة دةيطووشَي

بؤنة خؤشةكةىبؤنة خؤشةكةى

هةموو جؤرجيا و موسافيرانى مةست دةكردهةموو جؤرجيا و موسافيرانى مةست دةكرد

جؤرجيا... جؤرجياجؤرجيا... جؤرجيا

ساآلن و زمانَيكى رابردووى تؤم بينىساآلن و زمانَيكى رابردووى تؤم بينى

ئةلوةستةيةك وئةلوةستةيةك و
نيطايةكى ياقووتى بؤ تؤ (جؤرجيا)نيطايةكى ياقووتى بؤ تؤ (جؤرجيا)

موحسين ئاوارة موحسين ئاوارة 
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لة خانوويَكى دوو ذوورى ساكاردالة خانوويَكى دوو ذوورى ساكاردا

مالَى باوانى ديَرينةى (ستالين)مالَى باوانى ديَرينةى (ستالين)

ستالين ئةوسا باقةى سميََلي نةببوو بة فيلتةرستالين ئةوسا باقةى سميََلي نةببوو بة فيلتةر

تاقي شيرينى جؤرجياى ثَي نةنؤشرَيتاقي شيرينى جؤرجياى ثَي نةنؤشرَي

سميََلى طرذ و بِريارى طرذ و تووِرةييسميََلى طرذ و بِريارى طرذ و تووِرةيي

(ئةلكسةندةر سؤلجنستين)ى(ئةلكسةندةر سؤلجنستين)ى

نةخستبووة هةشت ساَل زيندانىنةخستبووة هةشت ساَل زيندانى

هَيشتا (دؤستؤيَيظسكى) ئاوارةي سيبريا نةكرابووهَيشتا (دؤستؤيَيظسكى) ئاوارةي سيبريا نةكرابوو

كراسي خةمَيكى قووَل بة باآلى روسيا هةلَنةبِرابووكراسي خةمَيكى قووَل بة باآلى روسيا هةلَنةبِرابوو

جؤرجيا... جؤرجياجؤرجيا... جؤرجيا

زةمانَى زوو ناوى تؤم دةبيستزةمانَى زوو ناوى تؤم دةبيست

ئةطةر يةكَي جوان بووايةئةطةر يةكَي جوان بوواية

دةيانطووت ئةلََيي طورجيةدةيانطووت ئةلََيي طورجية

ذنانى وآلتةكةى من جؤرة قوماشَيكيان دةكِرىذنانى وآلتةكةى من جؤرة قوماشَيكيان دةكِرى

ثيَيان دةطووت (جؤرجَيت)ثيَيان دةطووت (جؤرجَيت)

دواى هةلَكشانى تةمةنَيكمدواى هةلَكشانى تةمةنَيكم

دةرطةت لَي كردمةوةدةرطةت لَي كردمةوة

باوةشت بؤ طرتمةوةباوةشت بؤ طرتمةوة

طورجيةكانى تؤم بينىطورجيةكانى تؤم بينى

هةنديَكيان بة طؤضان و ضاويلكةوةهةنديَكيان بة طؤضان و ضاويلكةوة

ثير و كةنةفت و ماندووثير و كةنةفت و ماندوو

بةآلم هَيشتا ئةسةوةرى جوانيان لَي دةتكايةوةبةآلم هَيشتا ئةسةوةرى جوانيان لَي دةتكايةوة

جؤرجيا... جؤرجياجؤرجيا... جؤرجيا

تةواو رةباس نةببوومتةواو رةباس نةببووم

لة شيلة و شيالوى هؤشبةرانةى جوانييةكةتلة شيلة و شيالوى هؤشبةرانةى جوانييةكةت

لةطةَل هاوِرَي و هاوسةفةرانمدالةطةَل هاوِرَي و هاوسةفةرانمدا

بِريارمان دابِريارمان دا

سةبةتةيةك لة طولَة تةِرةكان لة باوةش كةينسةبةتةيةك لة طولَة تةِرةكان لة باوةش كةين

بةخؤمان و طولَةكانةوةبةخؤمان و طولَةكانةوة

ئاوابين بؤ وآلت و هةريَمَيكى دىئاوابين بؤ وآلت و هةريَمَيكى دى

هاوسنوورى ئيَوةهاوسنوورى ئيَوة
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بؤ شويَنانى مةستةكار و ثيرؤزمةندبؤ شويَنانى مةستةكار و ثيرؤزمةند

بؤ بوخارا و سةمةرقةندبؤ بوخارا و سةمةرقةند

لةوَيش كؤتكَي لةو شةِرابة ئالَة يادئامَيزةىلةوَيش كؤتكَي لةو شةِرابة ئالَة يادئامَيزةى

جةاللةدينى رؤمي و سةهروةردى بنؤشينجةاللةدينى رؤمي و سةهروةردى بنؤشين

لة ثاَل ديوارة ديَرينةكانىلة ثاَل ديوارة ديَرينةكانى

ثشووَي بدةين و دانيشينثشووَي بدةين و دانيشين

بلَيَين ئةوة تؤشمان جيَهَيشت جؤرجيابلَيَين ئةوة تؤشمان جيَهَيشت جؤرجيا

هةر وآلتَيهةر وآلتَي

جوانى و بؤن و بةرامى خؤى هةيةجوانى و بؤن و بةرامى خؤى هةية

ئةويان لةمةى تر جيائةويان لةمةى تر جيا

جؤرجياجؤرجيا

جؤرجياجؤرجيا

جؤرجيا جؤرجيا 
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باَلندةيةك،  وةك  كة  دةستنيشانكةم،  رؤذانة  ئةو  سنوورى  لةكةيةوة  باَلندةيةك، نازانم  وةك  كة  دةستنيشانكةم،  رؤذانة  ئةو  سنوورى  لةكةيةوة  نازانم 

تازة ئاشناى ئاسمانةكان بووة و نازانَيت سةرةتا و كؤتايى ض مانايةكيان هةية... تازة ئاشناى ئاسمانةكان بووة و نازانَيت سةرةتا و كؤتايى ض مانايةكيان هةية... 

ئةو رؤذَيك يةكةمين طةشتى دةستثَيكرد، تةواوى ئاسمانةكان تووِرةيى خؤيان ئةو رؤذَيك يةكةمين طةشتى دةستثَيكرد، تةواوى ئاسمانةكان تووِرةيى خؤيان 

نيشتمان،  بَي  ئامانج،  بَي  بَيكةس،  باَلندةكة،  رؤذانة  ئةو  خوارةوة...  نيشتمان، دةناردة  بَي  ئامانج،  بَي  بَيكةس،  باَلندةكة،  رؤذانة  ئةو  خوارةوة...  دةناردة 

كاتةدا  لةو  بةدبةخت  باَلندةى  دةضوو...  و  دةهات  تووِرةكاندا  رةهَيَلة  كاتةدا لةبةر  لةو  بةدبةخت  باَلندةى  دةضوو...  و  دةهات  تووِرةكاندا  رةهَيَلة  لةبةر 

ئةو  ئةمةية“؟  هةر  قةفةز  ئةوديو  ذيانى  ”بةِراست  ئةوةبوو:  ثرسيارى  ئةو يةكةمين  ئةمةية“؟  هةر  قةفةز  ئةوديو  ذيانى  ”بةِراست  ئةوةبوو:  ثرسيارى  يةكةمين 

نةيدةزانى باَلندةطةلَيكى دى هةن النةيان هةية و عةشق دةكةن، خودا دةناسن و نةيدةزانى باَلندةطةلَيكى دى هةن النةيان هةية و عةشق دةكةن، خودا دةناسن و 

سةفةردةكةن، نةيدةزانى شةِردةكةن و جةذن دةكةن... ئةو ئةوةشى نةدةزانى سةفةردةكةن، نةيدةزانى شةِردةكةن و جةذن دةكةن... ئةو ئةوةشى نةدةزانى 

و  ئةستَيرة  ناوى  ئةو  بوو،  ئاسمان  ناوى  دةكرد  تَيدا  ثياسةى  جَيطايةى  و ئةو  ئةستَيرة  ناوى  ئةو  بوو،  ئاسمان  ناوى  دةكرد  تَيدا  ثياسةى  جَيطايةى  ئةو 

مانط و بةفر و باران و هةسارةكانيشى نةدةزانى... ئةو كة كاتَيك بؤيةكةمجار مانط و بةفر و باران و هةسارةكانيشى نةدةزانى... ئةو كة كاتَيك بؤيةكةمجار 

هةَلفِرى... يان باشترة بَلَيم ئازادبوو، ئَيوارةيةكى زستان بوو، من لةبيرم نيية ض هةَلفِرى... يان باشترة بَلَيم ئازادبوو، ئَيوارةيةكى زستان بوو، من لةبيرم نيية ض 

تازةثَيطةيوة  كةناريية  ئةو  باراناويية  و  سارد  ئَيوارة  بةو  بابم  وايكرد  تازةثَيطةيوة خةياَلَيك  كةناريية  ئةو  باراناويية  و  سارد  ئَيوارة  بةو  بابم  وايكرد  خةياَلَيك 

ثَيم  لةخؤوة  هةر  هةَلبةت  نيية،  لةخؤِرا  كارةى  ئةو  دةمزانى  بةآلم  بكات،  ثَيم ئازاد  لةخؤوة  هةر  هةَلبةت  نيية،  لةخؤِرا  كارةى  ئةو  دةمزانى  بةآلم  بكات،  ئازاد 

باش بوو، بةآلم ئَيوارةيةكى هَيند ساردبوو طريانم بؤى دةهات. ئاخر باوباثيرى باش بوو، بةآلم ئَيوارةيةكى هَيند ساردبوو طريانم بؤى دةهات. ئاخر باوباثيرى 

ئةو باَلندةيةى كة بابم ئازادى كرد لةنَيو قةفةزَيكدا ذيابوون، كة بابم ساآلنَيكى ئةو باَلندةيةى كة بابم ئازادى كرد لةنَيو قةفةزَيكدا ذيابوون، كة بابم ساآلنَيكى 

قةفةزَيك لة ناخى باَلندةيةكدا!قةفةزَيك لة ناخى باَلندةيةكدا!

طؤران رةئوفطؤران رةئوف

ضيرؤك
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ثَيشووتر بةتايبةت لة ئَيرانةوة بؤيان هَينابوو... بابم تةواوى باَلندةكانى ترى لةنَيو ثَيشووتر بةتايبةت لة ئَيرانةوة بؤيان هَينابوو... بابم تةواوى باَلندةكانى ترى لةنَيو 

قةفةزة كؤن و دةستكردةكانى ناوخؤى شاردا بةخَيو دةكرد، بةآلم لةجوانى و قةفةزة كؤن و دةستكردةكانى ناوخؤى شاردا بةخَيو دةكرد، بةآلم لةجوانى و 

قةشةنطى ئةو جووتة كةنارييةى كة بةِرَيكةوت لة كابرايةكى طوندنشينى كِريبوو، قةشةنطى ئةو جووتة كةنارييةى كة بةِرَيكةوت لة كابرايةكى طوندنشينى كِريبوو، 

هةر لةخؤوة نةيتوانيبوو وةك باَلندةكانى ديكة حيسابيان بؤ بكات، بؤية ذيانى بؤ هةر لةخؤوة نةيتوانيبوو وةك باَلندةكانى ديكة حيسابيان بؤ بكات، بؤية ذيانى بؤ 

سازكردبوون لةو قةفةزة نموونةييةدا... بابم بؤي دةطَيِرامةوة كة طواية باَلندةكانى سازكردبوون لةو قةفةزة نموونةييةدا... بابم بؤي دةطَيِرامةوة كة طواية باَلندةكانى 

ديكة لةتاو ئَيرةييدا تووشى نةخؤشى هاتبوون كة كاتَيك بينيبوويان دوو كةنارى ديكة لةتاو ئَيرةييدا تووشى نةخؤشى هاتبوون كة كاتَيك بينيبوويان دوو كةنارى 

نوَى لةوةها قةفةزَيكى قةشةنطدا بذين، ئةوانيش بةو هةموو تةمةنةوة ثارةيان نوَى لةوةها قةفةزَيكى قةشةنطدا بذين، ئةوانيش بةو هةموو تةمةنةوة ثارةيان 

طوندييةكةى  كابرا  لة  بابم  كة  قةشةنطةى  كةناريية  دوو  ئةو  بةرهةمهَيناوة...  طوندييةكةى بؤ  كابرا  لة  بابم  كة  قةشةنطةى  كةناريية  دوو  ئةو  بةرهةمهَيناوة...  بؤ 

كِريبوو داثير و باثيرى ئةو كةناريةبوون كة بابم لة ئَيوارة ساردةكةدا ئازادى كِريبوو داثير و باثيرى ئةو كةناريةبوون كة بابم لة ئَيوارة ساردةكةدا ئازادى 

كرد.كرد.

ضيرؤكى ئةو كةنارييةى وايكرد بابم ئازادى بكات، من نايزانم، يان باشترة ضيرؤكى ئةو كةنارييةى وايكرد بابم ئازادى بكات، من نايزانم، يان باشترة 

بَلَيم ئةو هؤكارةى بووة هؤى ئازادبوونى باَلندةكة، نازانم، بةآلم بة بِرواى خؤم بَلَيم ئةو هؤكارةى بووة هؤى ئازادبوونى باَلندةكة، نازانم، بةآلم بة بِرواى خؤم 

واي دةبينم بابيشم نازانَيت بؤ لةقةفةز دةريهَينا، هةَلبةت هةركات دةكةوتمة باسى واي دةبينم بابيشم نازانَيت بؤ لةقةفةز دةريهَينا، هةَلبةت هةركات دةكةوتمة باسى 

ضيرؤكى ئازادبوونى باَلندةكة، يةكسةر بابم بَيدةنط دةبوو، وةك ئةوةى هةست ضيرؤكى ئازادبوونى باَلندةكة، يةكسةر بابم بَيدةنط دةبوو، وةك ئةوةى هةست 

بكات ئازادبوونى ئةو باَلندةية ثةيوةندى بة خودى باَلندةكةوة هةية، يان ئةوةى بكات ئازادبوونى ئةو باَلندةية ثةيوةندى بة خودى باَلندةكةوة هةية، يان ئةوةى 

وةك جَيبةجَيكردنى ثةيامَيكى ئاسمانى وةهابوو بؤى... بةآلم بةهةرحاَل ئَيستاش وةك جَيبةجَيكردنى ثةيامَيكى ئاسمانى وةهابوو بؤى... بةآلم بةهةرحاَل ئَيستاش 

تَينةطةيشتم لة بابم بؤ ئةو كةنارييةى لة وةها رؤذَيكدا بةردا، هةَلبةت هؤكارى تَينةطةيشتم لة بابم بؤ ئةو كةنارييةى لة وةها رؤذَيكدا بةردا، هةَلبةت هؤكارى 

بةربوونى ئةو باَلندةية لة سةرةتاوة بؤم طرنط نةبوو، تاكاتَيك كة بابم كؤضى بةربوونى ئةو باَلندةية لة سةرةتاوة بؤم طرنط نةبوو، تاكاتَيك كة بابم كؤضى 

دوايى كرد، ئاخر مردنى بابم ضيرؤكَيكى خؤى هةية و كةم تا زؤر ثةيوةندى بة دوايى كرد، ئاخر مردنى بابم ضيرؤكَيكى خؤى هةية و كةم تا زؤر ثةيوةندى بة 

ئازادبوونى ئةو باَلندةيةوة هةية.ئازادبوونى ئةو باَلندةيةوة هةية.

من لةطةَل يةكةم ضركةدا كة كةنارييةكة هةَلفِرى رووةو ئاسمان، ئاطام لَيبوو، من لةطةَل يةكةم ضركةدا كة كةنارييةكة هةَلفِرى رووةو ئاسمان، ئاطام لَيبوو، 

سةيرم دةكرد تا ونبوو، دةمبينى نةيدةتوانى بة هاوسةنطى بفِرَيت، لةبةر رَيذنةى سةيرم دةكرد تا ونبوو، دةمبينى نةيدةتوانى بة هاوسةنطى بفِرَيت، لةبةر رَيذنةى 

باران و ثاَلةثةستؤى بايةكاندا ئةمالوالى دةكرد، دةهاتةوة خوار و بة هَيزَيكةوة باران و ثاَلةثةستؤى بايةكاندا ئةمالوالى دةكرد، دةهاتةوة خوار و بة هَيزَيكةوة 

بةرةو ئاسمان دةِرؤيشتةوة، ئةوة يةكةم سات بوو كة هةستم كرد خَيرايى دَلم بةرةو ئاسمان دةِرؤيشتةوة، ئةوة يةكةم سات بوو كة هةستم كرد خَيرايى دَلم 

زيادى دةكرد، هةرلةخؤوة دةترسام ئةو كةناريية كة زؤركات لةطةَليدا دةكةوتمة زيادى دةكرد، هةرلةخؤوة دةترسام ئةو كةناريية كة زؤركات لةطةَليدا دةكةوتمة 

طفتوطؤ و باسى خؤمم بؤ دةكرد ئايندةيم باش نةدةبينى، نةمدةزانى بؤ دَلتةنط طفتوطؤ و باسى خؤمم بؤ دةكرد ئايندةيم باش نةدةبينى، نةمدةزانى بؤ دَلتةنط 

بووم بؤى، بيرم دةكردةوة رةنطة هي ئةوةبَيت كة زؤر دواوم لةطةَليدا، ياخود بووم بؤى، بيرم دةكردةوة رةنطة هي ئةوةبَيت كة زؤر دواوم لةطةَليدا، ياخود 

دَليان  ”ئافرةتان  دةيطووت  زؤركات  دايكم  ئاخر  بووم...  كض  من  كة  ئةوةى  دَليان هى  ”ئافرةتان  دةيطووت  زؤركات  دايكم  ئاخر  بووم...  كض  من  كة  ئةوةى  هى 

ناسكترة لة ثياوان“، هةرواش بوو، ضونكة ئةو رؤذةى كةنارييةكة بةرةو ئاسمان ناسكترة لة ثياوان“، هةرواش بوو، ضونكة ئةو رؤذةى كةنارييةكة بةرةو ئاسمان 

فِرى من بؤى طريام، كةضى براكةم ثَيدةكةنى، ئةو بةوة دةكةنى كة كةنارييةكة فِرى من بؤى طريام، كةضى براكةم ثَيدةكةنى، ئةو بةوة دةكةنى كة كةنارييةكة 
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لَيى،  توِرةبووم  ضةندة  ئاى  بفِرَيت،  هاوسةنطى  بة  باوباراندا  لةبةر  لَيى، نةيدةتوانى  توِرةبووم  ضةندة  ئاى  بفِرَيت،  هاوسةنطى  بة  باوباراندا  لةبةر  نةيدةتوانى 

تةواو  تا  من  ونبوو،  كةنارييةكة  ئَيوارةيةى  ئةو  خوارد،  بؤ  غةمم  تر  تةواو ضةندةى  تا  من  ونبوو،  كةنارييةكة  ئَيوارةيةى  ئةو  خوارد،  بؤ  غةمم  تر  ضةندةى 

تاريكى شةوداهات لة هةيوانةكةمانةوة دةمِروانيية ئاسمان، تاكو جارَيكى ديكة تاريكى شةوداهات لة هةيوانةكةمانةوة دةمِروانيية ئاسمان، تاكو جارَيكى ديكة 

بيبنمةوة، بةآلم شةو داهات و بة خةمى ئةوةوة نووستم.بيبنمةوة، بةآلم شةو داهات و بة خةمى ئةوةوة نووستم.

كة  دةبينم  خةون  دةكرد  هةستم  خةو،  لة  هَيزطرم  بةرلةوةى  كة بةيانى  دةبينم  خةون  دةكرد  هةستم  خةو،  لة  هَيزطرم  بةرلةوةى  بةيانى 

و  هةستامةوة  بةخَيرايى  بؤية  دةخوَينَيت،  ئةوةتا  و  طةِراوةتةوة  و كةنارييةكة  هةستامةوة  بةخَيرايى  بؤية  دةخوَينَيت،  ئةوةتا  و  طةِراوةتةوة  كةنارييةكة 

رووةو حةوشةكةمان دةرثةِريم، كة بينيم كةنارييةكة طةِراوةتةوة و لةسةر دار رووةو حةوشةكةمان دةرثةِريم، كة بينيم كةنارييةكة طةِراوةتةوة و لةسةر دار 

كضانةم  دةنطَيكى  يةكسةر  خؤشيية،  لةو  خوايةطيان  ئةى  وةستاوة...  كضانةم هةنارةكة  دةنطَيكى  يةكسةر  خؤشيية،  لةو  خوايةطيان  ئةى  وةستاوة...  هةنارةكة 

لَي بةرزبووةوة و هةردوو دةستم هَينا بة دةموضاومدا، لةوكاتةدا دةمويست بة لَي بةرزبووةوة و هةردوو دةستم هَينا بة دةموضاومدا، لةوكاتةدا دةمويست بة 

كةنارييةكة بَلَيم ئةم شةو تؤ لةكوَي بوويت؟ نازانى ضةندة لة بيرى تؤدا بووم؟ كةنارييةكة بَلَيم ئةم شةو تؤ لةكوَي بوويت؟ نازانى ضةندة لة بيرى تؤدا بووم؟ 

ئةى نازانى دونيايةك خةونى جؤراوجؤم ثَيتةوة دى؟ دةمويست بَلَيم ئَيستاش ئةى نازانى دونيايةك خةونى جؤراوجؤم ثَيتةوة دى؟ دةمويست بَلَيم ئَيستاش 

بِرواناكةم ئةوة تؤبى بةسةر ئةو دارةوة؟ ئاخر وام دانابوو تؤ تازة مردووى... بِرواناكةم ئةوة تؤبى بةسةر ئةو دارةوة؟ ئاخر وام دانابوو تؤ تازة مردووى... 

دةمويست ئا لةو هةَليت و ثَليتانةى ثَي بَلَيم، بابم بة جلى خةوةكانييةوة هات و دةمويست ئا لةو هةَليت و ثَليتانةى ثَي بَلَيم، بابم بة جلى خةوةكانييةوة هات و 

بينى باَلندةكة طةِراوةتةوة و تَيِراماوة، ذيان بؤ ئةوةندة سةختة... بةآلم بةرلةوةى بينى باَلندةكة طةِراوةتةوة و تَيِراماوة، ذيان بؤ ئةوةندة سةختة... بةآلم بةرلةوةى 

رؤيشتة  كةمَيك  يةكسةر  بكات،  بةدي  كةنارييةكةدا  ضاوى  لة  شتانة  ئةو  رؤيشتة بابم  كةمَيك  يةكسةر  بكات،  بةدي  كةنارييةكةدا  ضاوى  لة  شتانة  ئةو  بابم 

لةثَيش  دووةمجار  بؤ  و  هةَلفِرى  تا  تَيطرت  بةردى  وردة  دوو  يةك  و  لةثَيش ثَيشةوة  دووةمجار  بؤ  و  هةَلفِرى  تا  تَيطرت  بةردى  وردة  دوو  يةك  و  ثَيشةوة 

ضاوم ونبووةوة!!ضاوم ونبووةوة!!

بؤ  بةدبةختة  كةناريية  ئةو  ضيرؤكى  بؤ  ناطةم  خؤم  لة  تائَيستاش  بؤ تةماشاكة  بةدبةختة  كةناريية  ئةو  ضيرؤكى  بؤ  ناطةم  خؤم  لة  تائَيستاش  تةماشاكة 

ثرسيارةم  ئةم  زؤركات  دةهَينمةوة...  ذيانم  داضوونةكانى  و  هةَلضوون  ثرسيارةم هةموو  ئةم  زؤركات  دةهَينمةوة...  ذيانم  داضوونةكانى  و  هةَلضوون  هةموو 

طريان  و  هَيمنى  و  توِرةبوون  و  ناخؤشى  و  خؤشى  لةكاتى  كردووة،  خؤم  طريان لة  و  هَيمنى  و  توِرةبوون  و  ناخؤشى  و  خؤشى  لةكاتى  كردووة،  خؤم  لة 

كةوا  كةنارييةى  ئةو  بيرى  كةوتوومةتةوة  يةكسةر  كات  هةموو  خةنيندا،  كةوا و  كةنارييةى  ئةو  بيرى  كةوتوومةتةوة  يةكسةر  كات  هةموو  خةنيندا،  و 

ئَيستاى  باسى  بةرلةوةى  وادةزانم  ئَيستاش  ذيانى،  بة  دةكةم  ئاشنات  ئَيستاى خةريكم  باسى  بةرلةوةى  وادةزانم  ئَيستاش  ذيانى،  بة  دةكةم  ئاشنات  خةريكم 

خؤمت بؤ بكةم ثَيويستة بتناسَينم بة ذيانى باَلندةكة، ئاخر تا هةنووكةش كة ئةم خؤمت بؤ بكةم ثَيويستة بتناسَينم بة ذيانى باَلندةكة، ئاخر تا هةنووكةش كة ئةم 

ثيتانة دةنَيم بة يةكةوة وا دةزانم ذيانى ئةو كةناريية، ذيانى منة و نموونةيةكة ثيتانة دةنَيم بة يةكةوة وا دةزانم ذيانى ئةو كةناريية، ذيانى منة و نموونةيةكة 

خاَلم  زؤركات  بووم  منداَل  كة  لةبيرمة  من  نيشانداوة...  منى  بة  تةنها  خودا  خاَلم كة  زؤركات  بووم  منداَل  كة  لةبيرمة  من  نيشانداوة...  منى  بة  تةنها  خودا  كة 

باسى ئينسانة ثاكةكانى بؤ دةكردين، ئةو باسى ئةو رؤحانةى دةكرد كة خودا باسى ئينسانة ثاكةكانى بؤ دةكردين، ئةو باسى ئةو رؤحانةى دةكرد كة خودا 

بابةتة  ئةو  بؤ  دةيبردينةوة  بةردةوام  لَييانة،  ئاطاى  بةردةوام  و  دةوَين  بابةتة خؤشى  ئةو  بؤ  دةيبردينةوة  بةردةوام  لَييانة،  ئاطاى  بةردةوام  و  دةوَين  خؤشى 

ئةى  سةيرة،  زؤر  خاَلم  ئاخر  دةوت  خؤمم  بة  لةبيرمة  من  قورسانة...  و  ئةى طةورة  سةيرة،  زؤر  خاَلم  ئاخر  دةوت  خؤمم  بة  لةبيرمة  من  قورسانة...  و  طةورة 

بةآلم  دةطةين،  طرانانة  بابةتة  لةو  منداَلةوة  تةمةنة  بةم  ئَيمة  دةزانَيت  ضؤن  بةآلم ئةو  دةطةين،  طرانانة  بابةتة  لةو  منداَلةوة  تةمةنة  بةم  ئَيمة  دةزانَيت  ضؤن  ئةو 

دواتر هةرخؤم وةآلمى خؤمم دةدايةوة و دةموت ”بةَلَى، خاَلم بَيئةندازة زرنطة، دواتر هةرخؤم وةآلمى خؤمم دةدايةوة و دةموت ”بةَلَى، خاَلم بَيئةندازة زرنطة، 
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ضونكة ئةو طةر نةيزانيبا من و براكانم لة وةها بابةتَيك ناطةين، باسى نةدةكرد... ضونكة ئةو طةر نةيزانيبا من و براكانم لة وةها بابةتَيك ناطةين، باسى نةدةكرد... 

ئَيستا بةخؤم دةَلَيم رةنطة من لةو ئينسانانةبم كة خاَلم باسى دةكرد، دةَلَيم رةنطة ئَيستا بةخؤم دةَلَيم رةنطة من لةو ئينسانانةبم كة خاَلم باسى دةكرد، دةَلَيم رةنطة 

ضيرؤكَيكى  بؤية  بم،  ثاك  رؤحَيكى  خاوةنى  من  رةنطة  خؤشبووَيت،  منى  ضيرؤكَيكى خودا  بؤية  بم،  ثاك  رؤحَيكى  خاوةنى  من  رةنطة  خؤشبووَيت،  منى  خودا 

كةنارييةكة  و  من  تةنها  كة  ضيرؤكَيك  ناساندم،  ثَي  كةنارييةى  ئةو  ذيانى  كةنارييةكة وةك  و  من  تةنها  كة  ضيرؤكَيك  ناساندم،  ثَي  كةنارييةى  ئةو  ذيانى  وةك 

دةيزانين، تةنها من و ئةو لةواتا قوَلةكانى طةيشتين، ئاخر رةنطة تؤش ئاشناى دةيزانين، تةنها من و ئةو لةواتا قوَلةكانى طةيشتين، ئاخر رةنطة تؤش ئاشناى 

هةموو  لة  دةبَيت  بؤ  باَلندةيةك  ذيانى  لةوةى  بيت  سةرسام  بيت،  ضيرؤكة  هةموو ئةو  لة  دةبَيت  بؤ  باَلندةيةك  ذيانى  لةوةى  بيت  سةرسام  بيت،  ضيرؤكة  ئةو 

حاَلةتة دانسقةكانى ذيانمدا وةك نموونةيةك بطونجَيت، بؤ دةبَيت وةك وةآلمى حاَلةتة دانسقةكانى ذيانمدا وةك نموونةيةك بطونجَيت، بؤ دةبَيت وةك وةآلمى 

كةللةِرةقى  لة  واز  ضركةيةك  بؤ  طةر  دَلنيام  من  وةهابَيت،  ثرسيارةكان  كةللةِرةقى تةواوى  لة  واز  ضركةيةك  بؤ  طةر  دَلنيام  من  وةهابَيت،  ثرسيارةكان  تةواوى 

بهَينيت، تَيدةطةى من مةبةستم ضيية، من لةوةش دَلنيام بةم نامةية، يان ضوزانم بهَينيت، تَيدةطةى من مةبةستم ضيية، من لةوةش دَلنيام بةم نامةية، يان ضوزانم 

بةو هةموو شتةى من تَيكةَليان دةكةم بؤت... يان باشترة بَلَيم نووسينةوةى ئةم بةو هةموو شتةى من تَيكةَليان دةكةم بؤت... يان باشترة بَلَيم نووسينةوةى ئةم 

دةَلَيم  هَيشا  بةآلم  دةردةكةوَيت،  بؤ  رووداوةكانت  تةواوى  حةقيقةتى  دةَلَيم ضيرؤكة  هَيشا  بةآلم  دةردةكةوَيت،  بؤ  رووداوةكانت  تةواوى  حةقيقةتى  ضيرؤكة 

سةرثشك بة و نامةوَيت بِريارى ثَيشوةخت بدةيت، نامةوَيت سؤز داطيرت بكا و سةرثشك بة و نامةوَيت بِريارى ثَيشوةخت بدةيت، نامةوَيت سؤز داطيرت بكا و 

وةك جاران بكةوينةوة كَيشةى جؤراوجؤرةوة، من دةمةوَيت هةركات بةتةواوى وةك جاران بكةوينةوة كَيشةى جؤراوجؤرةوة، من دةمةوَيت هةركات بةتةواوى 

تَيطةيشتى لةم ضيرؤكة، ئةوا وايدةبينم كؤتايى كَيشةكانمان بَيت، ئاخر من هةروا تَيطةيشتى لةم ضيرؤكة، ئةوا وايدةبينم كؤتايى كَيشةكانمان بَيت، ئاخر من هةروا 

طَيِرانةوةى  ذيانمدا  تةواوى  لة  بةَلكو  ناكةم،  ساز  بؤ  دَيِرانةت  ئةم  طَيِرانةوةى بةسادةييةوة  ذيانمدا  تةواوى  لة  بةَلكو  ناكةم،  ساز  بؤ  دَيِرانةت  ئةم  بةسادةييةوة 

ضيرؤكى كةنارييةكة كؤتا هةوَلدان بووة و هةر بةِراستيش كؤتا رَيطةضارة بووة.ضيرؤكى كةنارييةكة كؤتا هةوَلدان بووة و هةر بةِراستيش كؤتا رَيطةضارة بووة.

تةماشاكة، من لةو كاتةوةى دةتوانم ذيانى ئةو باَلندةية بطَيِرمةوة، هةستَيكى تةماشاكة، من لةو كاتةوةى دةتوانم ذيانى ئةو باَلندةية بطَيِرمةوة، هةستَيكى 

سةيرم الدروست بووة، هةستى ئةوةى طونجاندنى ضيرؤكَيكى سادة بؤ تةواوى سةيرم الدروست بووة، هةستى ئةوةى طونجاندنى ضيرؤكَيكى سادة بؤ تةواوى 

من  بةراوردانةى  لةو  هةية  ئينسان  كةم  ئةوةى  هةستى  ذيانم...  من ضيرؤكةكانى  بةراوردانةى  لةو  هةية  ئينسان  كةم  ئةوةى  هةستى  ذيانم...  ضيرؤكةكانى 

كضَيكى  وةك  هةميشة  هةية،  وردم  طةلَيك  مَيشكَيكى  دةناسم،  خؤم  من  كضَيكى بطات...  وةك  هةميشة  هةية،  وردم  طةلَيك  مَيشكَيكى  دةناسم،  خؤم  من  بطات... 

شةرمن لة ثةراوَيزى رووداوةكانةوة زؤرترين كاريطةريم هةبووة لةسةر ذيان، شةرمن لة ثةراوَيزى رووداوةكانةوة زؤرترين كاريطةريم هةبووة لةسةر ذيان، 

هةَلبةت مةبةستم ئةو ذيانة الوةكييانةية كة بةتةنها خودا و هةندَى ئادةمى ديكة هةَلبةت مةبةستم ئةو ذيانة الوةكييانةية كة بةتةنها خودا و هةندَى ئادةمى ديكة 

تَيدةطةن لَيى، سةيركة من كةسَيكى سادة نيم، دةشزانم تؤش بةهةمان شَيوةى، تَيدةطةن لَيى، سةيركة من كةسَيكى سادة نيم، دةشزانم تؤش بةهةمان شَيوةى، 

بؤية  تَيكداوة،  تؤيان  تَيطةيشتنى  منداآلنةكةت  ئةدطارة  و  كةللةِرةقييةكةت  بؤية بةآلم  تَيكداوة،  تؤيان  تَيطةيشتنى  منداآلنةكةت  ئةدطارة  و  كةللةِرةقييةكةت  بةآلم 

دةزانم  حاَلتة،  لة  ئاطام  بِروابكة  بطة،  نةستم  كؤتاييانةى  ئاماذة  لةم  و  دةزانم زرنطةبة  حاَلتة،  لة  ئاطام  بِروابكة  بطة،  نةستم  كؤتاييانةى  ئاماذة  لةم  و  زرنطةبة 

شةوانة بةدزى ماَلةوةتان دةطريةى، ئةوةش دةزانم كة هةندَيجار لة خؤثةرستيدا شةوانة بةدزى ماَلةوةتان دةطريةى، ئةوةش دةزانم كة هةندَيجار لة خؤثةرستيدا 

دةتةوَيت بطريةيت و لة خؤشتى بشاريةوة... بةآلم وا هةستةكةم تا هةنووكةش دةتةوَيت بطريةيت و لة خؤشتى بشاريةوة... بةآلم وا هةستةكةم تا هةنووكةش 

دةرفةتَيكى باش هةية بؤ ئاساييبوونةوةى نَيوانمان، هةَلبةت ئةمانةى كة دةينووسم دةرفةتَيكى باش هةية بؤ ئاساييبوونةوةى نَيوانمان، هةَلبةت ئةمانةى كة دةينووسم 

لة دةروونَيكى رءءخاو و شكستخواردووةوة نيية، بةَلكو طوزارشتى روخسارى لة دةروونَيكى رءءخاو و شكستخواردووةوة نيية، بةَلكو طوزارشتى روخسارى 

لة  رؤذَيك  نةتدةتوانى  قةت  خؤثةرست  تؤى  دَلنيام  كة  شتةكانة  رووى  لة هةندَى  رؤذَيك  نةتدةتوانى  قةت  خؤثةرست  تؤى  دَلنيام  كة  شتةكانة  رووى  هةندَى 
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رؤذان بياننووسيت... ضوزانم... باسى بكةيت، يان هةر نةبَيت خةياَلى ثَيوةبكةيت، رؤذان بياننووسيت... ضوزانم... باسى بكةيت، يان هةر نةبَيت خةياَلى ثَيوةبكةيت، 

لةطةَل هةموو ئةمانةشدا بةبَى ئةوةى شةرم بكةم، بةبَى ئةوةى هةستى غرورى لةطةَل هةموو ئةمانةشدا بةبَى ئةوةى شةرم بكةم، بةبَى ئةوةى هةستى غرورى 

دامطرَى دةَلَيم طَيِرانةوةى ضيرؤكى كةنارييةكة رووى راستةقينةى منة سةبارةت دامطرَى دةَلَيم طَيِرانةوةى ضيرؤكى كةنارييةكة رووى راستةقينةى منة سةبارةت 

بةنَيوانمان.بةنَيوانمان.

شتَيكى  بوو،  ون  و  هةَلفِرييةوة  كةنارييةكة  دووةمجار  بؤ  ئةوةى  شتَيكى لةدواى  بوو،  ون  و  هةَلفِرييةوة  كةنارييةكة  دووةمجار  بؤ  ئةوةى  لةدواى 

سةير بةسةر بابمداهات، بابم بةسةختى نةخؤشكةوت، لةماوةى يةك دوو رؤذدا سةير بةسةر بابمداهات، بابم بةسةختى نةخؤشكةوت، لةماوةى يةك دوو رؤذدا 

رةنطى مردووى لَي نيشتبوو، هةر دةتوت بةتةواوى وادةى مةرطى نزيكبؤتةوة... رةنطى مردووى لَي نيشتبوو، هةر دةتوت بةتةواوى وادةى مةرطى نزيكبؤتةوة... 

بابمى  كةناريية  ئةو  ئاهى  دةوت،  بةخؤمم  بةترسَيكةوة  منداَل  كضَيكى  وةك  بابمى من  كةناريية  ئةو  ئاهى  دةوت،  بةخؤمم  بةترسَيكةوة  منداَل  كضَيكى  وةك  من 

بؤية  دةمزانى  بوو،  سةرماى  بةدبةختة  باَلندة  ئةو  دةمزانى  من  ئاخر  بؤية والَيكرد...  دةمزانى  بوو،  سةرماى  بةدبةختة  باَلندة  ئةو  دةمزانى  من  ئاخر  والَيكرد... 

طةِرابووةوة تا بَيتةوة نَيو قةفةزةكةى جارانى، دةمزانى ئةو تووِرة بوو لة ذيان، طةِرابووةوة تا بَيتةوة نَيو قةفةزةكةى جارانى، دةمزانى ئةو تووِرة بوو لة ذيان، 

تووِرةبوو لة ئازادى، دةيويست بَيتةوة النة كؤنةكةى... بةآلم بابم دةريكرد، ئةو تووِرةبوو لة ئازادى، دةيويست بَيتةوة النة كؤنةكةى... بةآلم بابم دةريكرد، ئةو 

دَلِرةقانة دةريكرد... من بيركردنةوةيةكى وةهام لَيكدةدايةوة و دايكم و براكانم دَلِرةقانة دةريكرد... من بيركردنةوةيةكى وةهام لَيكدةدايةوة و دايكم و براكانم 

دَلتةنط دةبوون، من نةمدةوَيرا باسى وةها شتَيك بكةم، ضونكة وامدةبينى بابم دَلتةنط دةبوون، من نةمدةوَيرا باسى وةها شتَيك بكةم، ضونكة وامدةبينى بابم 

ئةو باَلندةيةى لةبةرئةوة ئازادكرد كة خودا خَيرى بؤ بنووسَيت، بةآلم نازانم بؤ ئةو باَلندةيةى لةبةرئةوة ئازادكرد كة خودا خَيرى بؤ بنووسَيت، بةآلم نازانم بؤ 

وامدةزانى بابم تاوانبارة؟!وامدةزانى بابم تاوانبارة؟!

لةبارةى  خاَلم  قسانةى  ئةو  بيرى  كةوتمةوة  تر  جارَيكى  لةوكاتةدا  هةر  لةبارةى من  خاَلم  قسانةى  ئةو  بيرى  كةوتمةوة  تر  جارَيكى  لةوكاتةدا  هةر  من 

دين و ذيانةوة بؤي دةكردين، دةيوت هةركةسَيك بةبَى هؤ زيان بة طياندارةكان دين و ذيانةوة بؤي دةكردين، دةيوت هةركةسَيك بةبَى هؤ زيان بة طياندارةكان 

لَي  زةِررةى  مسقاَلة  خودا  دةيوت  نابَيت،  لَييخؤش  خودا  و  تاوانبارة  لَي بطةيةنَيت،  زةِررةى  مسقاَلة  خودا  دةيوت  نابَيت،  لَييخؤش  خودا  و  تاوانبارة  بطةيةنَيت، 

ئازارى  بَيت،  لةخؤتان  ئاطاتان  منداَلينة  بؤية  دةدات،  سزامان  هةر  و  ئازارى وننابَيت  بَيت،  لةخؤتان  ئاطاتان  منداَلينة  بؤية  دةدات،  سزامان  هةر  و  وننابَيت 

طوَيدرَيذ و سةط و ثشيلةكانى شار نةدةن“... دةَلَيم رةنطة تةواوى ئةو شتانةى طوَيدرَيذ و سةط و ثشيلةكانى شار نةدةن“... دةَلَيم رةنطة تةواوى ئةو شتانةى 

خاَلمةوة  دينييةكانى  قسة  لة  هؤكارةكةى  بابم  لةسةر  دةدايةوة  لَيكم  ناخمدا  خاَلمةوة لة  دينييةكانى  قسة  لة  هؤكارةكةى  بابم  لةسةر  دةدايةوة  لَيكم  ناخمدا  لة 

سةر  دةهَينايةوة  شتةكانم  ئةوكاتانةى  تةواوى  رةنطة  طرتبَيت،  سةر سةرضاوةى  دةهَينايةوة  شتةكانم  ئةوكاتانةى  تةواوى  رةنطة  طرتبَيت،  سةرضاوةى 

يةك رَيطا، هةَلةبووبم و تةنها رَيكةوت بووبَيت، رةنطة نةخؤشكةوتنى بابم هيض يةك رَيطا، هةَلةبووبم و تةنها رَيكةوت بووبَيت، رةنطة نةخؤشكةوتنى بابم هيض 

رووداوةكانى  ئةسَلةن  يان  نةبَيت،  باَلندةيةوة  ئةو  ئازادكردنى  بة  رووداوةكانى ثةيوةندييةكى  ئةسَلةن  يان  نةبَيت،  باَلندةيةوة  ئةو  ئازادكردنى  بة  ثةيوةندييةكى 

ئةو ماوةية، دؤخَيك بووبَيت كة بتوانم ئَيستامى تَيدا روونكةمةوة...ئةو ماوةية، دؤخَيك بووبَيت كة بتوانم ئَيستامى تَيدا روونكةمةوة...

دَلنيام  لةوة  بةآلم  بوون،  حةقيقةت  شتةكان  الى  كام  نازانم  بوو  دَلنيام هةرضى  لةوة  بةآلم  بوون،  حةقيقةت  شتةكان  الى  كام  نازانم  بوو  هةرضى 

تةماشاى  لَيرةوة  تا  ورديالنة،  ضيرؤكة  بةم  ئاشنابيت  دَلِرةق  تؤى  دةبَيت  تةماشاى كة  لَيرةوة  تا  ورديالنة،  ضيرؤكة  بةم  ئاشنابيت  دَلِرةق  تؤى  دةبَيت  كة 

كة  تؤيةك  خؤثةرست،  تؤى  دةزانم  من  ئاخر  بكةيت،  هةنووكةييةكان  كة رووداوة  تؤيةك  خؤثةرست،  تؤى  دةزانم  من  ئاخر  بكةيت،  هةنووكةييةكان  رووداوة 

ثشتتكردووةتة راستييةكان و بة وَينةى شاعيرَيكى عةبةسى خؤتت بةندكردووة ثشتتكردووةتة راستييةكان و بة وَينةى شاعيرَيكى عةبةسى خؤتت بةندكردووة 

و  كهول  خواردنةوةى  خةريكى  تةنها  و  تةنها  ناثرسيت،  شتَيك  هيض  لة  و و  كهول  خواردنةوةى  خةريكى  تةنها  و  تةنها  ناثرسيت،  شتَيك  هيض  لة  و 



٨٦

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

سيطاركَيشانى، تؤيةك دةستةوةستان لة ئاست تةواوى رابردووت و تةسليمى سيطاركَيشانى، تؤيةك دةستةوةستان لة ئاست تةواوى رابردووت و تةسليمى 

ئةو واقيعة تِرؤهاتة بوويت، بةِراستى ئةستةمة ضاوةِروانى شتَيكت لَيبكرَيت، بؤية ئةو واقيعة تِرؤهاتة بوويت، بةِراستى ئةستةمة ضاوةِروانى شتَيكت لَيبكرَيت، بؤية 

ئةم نامةية دةنووسم تا لَيرةوة هَيدى هَيدى بتناسَينم بةِراستييةكان... رةنطة تا ئةم نامةية دةنووسم تا لَيرةوة هَيدى هَيدى بتناسَينم بةِراستييةكان... رةنطة تا 

”ئاخؤ  بثرسيت  و  بَييتةوةهؤش  جارانةوة  خؤثةرستى  بةهةمان  ضركةيةش  ”ئاخؤ ئةم  بثرسيت  و  بَييتةوةهؤش  جارانةوة  خؤثةرستى  بةهةمان  ضركةيةش  ئةم 

كَى ئةم هةواآلنةى منى ثَيدابَيت“؟ يان ئةوةى شةرم داتطرَيت و هَيندةى تر وةك كَى ئةم هةواآلنةى منى ثَيدابَيت“؟ يان ئةوةى شةرم داتطرَيت و هَيندةى تر وةك 

خوشكةكةشت،  لة  تةنانةت  و  من  لة  و  لةخؤت  توِرةبيت  خةجاَلةتبار  خوشكةكةشت، كةسَيكى  لة  تةنانةت  و  من  لة  و  لةخؤت  توِرةبيت  خةجاَلةتبار  كةسَيكى 

ضونكة ئةو بةتةواوى هةموو ذيانى تؤى بؤ باسكردم، هةَلبةت ئةو ذيانةى دةَلَيم ضونكة ئةو بةتةواوى هةموو ذيانى تؤى بؤ باسكردم، هةَلبةت ئةو ذيانةى دةَلَيم 

كة لة دواى من طوزةراندووتة، بةآلم عاقَلبة و هَيوربة، ضونكة واخةريكة هةنطاوة كة لة دواى من طوزةراندووتة، بةآلم عاقَلبة و هَيوربة، ضونكة واخةريكة هةنطاوة 

لةرزؤكةكانت هةَلتدةطرن بةرةو ذيانَيك كة تةنها خؤثةرستيت خولقاندوويةتى، لةرزؤكةكانت هةَلتدةطرن بةرةو ذيانَيك كة تةنها خؤثةرستيت خولقاندوويةتى، 

ئةطينا شتةكان بةوشَيوةية نين... خوشكةكةت دةيوت دانت بة هةموو شتةكاندا ئةطينا شتةكان بةوشَيوةية نين... خوشكةكةت دةيوت دانت بة هةموو شتةكاندا 

ناوة، دةيوت ثةشيمانى و ئَيستا شةِر بةدار و بةرد دةفرؤشَى... دةيوت هةندَي ناوة، دةيوت ثةشيمانى و ئَيستا شةِر بةدار و بةرد دةفرؤشَى... دةيوت هةندَي 

بة  هاتووة  بؤكس  بة  سةيردةكةين  رادةضَلةكين،  خةو  لة  ئةو  زرمةى  بة  بة شةو  هاتووة  بؤكس  بة  سةيردةكةين  رادةضَلةكين،  خةو  لة  ئةو  زرمةى  بة  شةو 

ماوةيةدا  لةم  تؤ  ثَيكةنينة؟!  مايةى  بةِراستى  دةطريةت...  و  ذوورةكةيدا  ماوةيةدا ديوارى  لةم  تؤ  ثَيكةنينة؟!  مايةى  بةِراستى  دةطريةت...  و  ذوورةكةيدا  ديوارى 

بةو ضةشنة طؤِرابيت، مايةى طاَلتةجاِريية كة بوويت بة ثاَلةوانى ديوار و ئاسن و بةو ضةشنة طؤِرابيت، مايةى طاَلتةجاِريية كة بوويت بة ثاَلةوانى ديوار و ئاسن و 

شووشة... تةماشاكة من بةهيض شَيوةيةك سةرزةنشتت ناكةم بؤئةوةى كة بَلَيم شووشة... تةماشاكة من بةهيض شَيوةيةك سةرزةنشتت ناكةم بؤئةوةى كة بَلَيم 

تةمةنتدا  هةستيارةى  كاتة  لةم  دةمةوَيت  بةآلم  نةكرد؟  وات  بؤ  يان  واتكرد؟  تةمةنتدا بؤ  هةستيارةى  كاتة  لةم  دةمةوَيت  بةآلم  نةكرد؟  وات  بؤ  يان  واتكرد؟  بؤ 

هاوكاريت بكةم، وةك خوشكةكةت وتى ”فريايكةوة“، هةرضةندة حاَلى منيش لة هاوكاريت بكةم، وةك خوشكةكةت وتى ”فريايكةوة“، هةرضةندة حاَلى منيش لة 

شتةكان  تةواوى  ئةطةر  كة  خؤشة  بةوة  دَلم  تةنها  من  بةآلم  نةبووة،  باشتر  شتةكان تؤ  تةواوى  ئةطةر  كة  خؤشة  بةوة  دَلم  تةنها  من  بةآلم  نةبووة،  باشتر  تؤ 

تَيكبضن و بذاكَين بةيةكدا هةر رؤذَيك دةبَيت حةقيقةت جيابكرَيتةوة.تَيكبضن و بذاكَين بةيةكدا هةر رؤذَيك دةبَيت حةقيقةت جيابكرَيتةوة.

باَلندةكة كة بؤ دووةمجار ونبووةوة و دواتر بابم بة خةستى نةخؤشكةوت، باَلندةكة كة بؤ دووةمجار ونبووةوة و دواتر بابم بة خةستى نةخؤشكةوت، 

ئيدى نةطةِرايةوة تا ئةو رؤذةى كة بابم دوايين فرمَيسكى بؤ رشت و بؤ دوايينجار ئيدى نةطةِرايةوة تا ئةو رؤذةى كة بابم دوايين فرمَيسكى بؤ رشت و بؤ دوايينجار 

دةيطرياندم،  لةناخةوة  وشةية  ئةم  بةِراستى  مرد،  بابم  لَيكردين...  دةيطرياندم، ماَلئاوايى  لةناخةوة  وشةية  ئةم  بةِراستى  مرد،  بابم  لَيكردين...  ماَلئاوايى 

بةخؤمم دةوت ”ئيتر خؤ بابم تازة نابينمةوة“، دةموت ”يانى بابم بةتةواوى مرد“، بةخؤمم دةوت ”ئيتر خؤ بابم تازة نابينمةوة“، دةموت ”يانى بابم بةتةواوى مرد“، 

”يانى ئيدى تا كؤتايى دونيا نايبينينةوة؟“ ئاى لةو رستة بَيتامانةى لةو ماوةيةدا ”يانى ئيدى تا كؤتايى دونيا نايبينينةوة؟“ ئاى لةو رستة بَيتامانةى لةو ماوةيةدا 

تةمومذاويدا  دووِريانَيكى  لةنَيوان  منداَل  كضَيكى  وةك  من  تةمومذاويدا وَيرانيانكردبووم،  دووِريانَيكى  لةنَيوان  منداَل  كضَيكى  وةك  من  وَيرانيانكردبووم، 

بووم... هةندَيجار لة ناخةوة جنَيوم بةو باَلندةية دةدا... دةموت ”دةك تؤش بمرى بووم... هةندَيجار لة ناخةوة جنَيوم بةو باَلندةية دةدا... دةموت ”دةك تؤش بمرى 

وادةم بوويتة مايةى مردن بؤ بابم“، كة بيرم لة قسةكانى خاَلم دةكردةوة، حةزم وادةم بوويتة مايةى مردن بؤ بابم“، كة بيرم لة قسةكانى خاَلم دةكردةوة، حةزم 

بةآلم لةاليةكى ترةوة وةك دةكرد، ئةو باَلندةية بطرم و هةنجن هةنجنى بكةم، بةآلم لةاليةكى ترةوة وةك  دةكرد، ئةو باَلندةية بطرم و هةنجن هةنجنى بكةم، 

ئةوةى دةنطَيك لة ناخةوة ثَيم بَلَيت شتةكان وةها نين كة تؤ بيريان لَيدةكةيتةوة، ئةوةى دةنطَيك لة ناخةوة ثَيم بَلَيت شتةكان وةها نين كة تؤ بيريان لَيدةكةيتةوة، 

ناخؤش...  رَيكةوتَيكى  بووة،  ناخؤش  رَيكةوتَيكى  رووداوانة  ئةو  تةواوى  ناخؤش... بةَلكو  رَيكةوتَيكى  بووة،  ناخؤش  رَيكةوتَيكى  رووداوانة  ئةو  تةواوى  بةَلكو 
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بؤية منيش كةمَيك رَيطةم بةو دةنطةى ناخم دةدا و بيرمدةكردةوة و دواتر هةر بؤية منيش كةمَيك رَيطةم بةو دةنطةى ناخم دةدا و بيرمدةكردةوة و دواتر هةر 

خؤم دَلتةنط دةبووم بؤ باَلندةكة... سةيركة جياوازى من و تؤ تائةم ضركةيةش خؤم دَلتةنط دةبووم بؤ باَلندةكة... سةيركة جياوازى من و تؤ تائةم ضركةيةش 

لةوةداية كة تؤ هةرطيز نةتتوانيوة طوَي بطرى بؤ دةوروبةر، هةرطيز ئامادةيت لةوةداية كة تؤ هةرطيز نةتتوانيوة طوَي بطرى بؤ دةوروبةر، هةرطيز ئامادةيت 

ئازارةكانى  بؤ  طوَيم  بةردةوام  من  بةآلم  بنَييت،  بةِراستييةكاندا  دان  ئازارةكانى نةبووة  بؤ  طوَيم  بةردةوام  من  بةآلم  بنَييت،  بةِراستييةكاندا  دان  نةبووة 

لة  حةقيقةت  رةنطة  كردووةتةوة  وابيرم  بةردةوام  طرتووة،  لة مَيشولةيةكيش  حةقيقةت  رةنطة  كردووةتةوة  وابيرم  بةردةوام  طرتووة،  مَيشولةيةكيش 

جَيطايةكى هَيند سادةدابَيت كة ئَيمةى لوتبةرز نةتوانين بيبينين، نةتوانين سآلوَيكى جَيطايةكى هَيند سادةدابَيت كة ئَيمةى لوتبةرز نةتوانين بيبينين، نةتوانين سآلوَيكى 

لَي بكةين و هةر هيض نةبَيت يةك دوو قسةى لةطةَلدا دامةزرَينين.لَي بكةين و هةر هيض نةبَيت يةك دوو قسةى لةطةَلدا دامةزرَينين.

ئةو  خةتاى  بابم  مردنى  دةخؤم  بؤ  سوَيندت  مةطرى...  داية  مةطرى،  داية  ئةو   خةتاى  بابم  مردنى  دةخؤم  بؤ  سوَيندت  مةطرى...  داية  مةطرى،  داية   

كةنارييةى تَيدا نيية... من دَلنيام طةر باَلندةكةش لَيرةبواية بؤ بابم دةطريا... كضَى كةنارييةى تَيدا نيية... من دَلنيام طةر باَلندةكةش لَيرةبواية بؤ بابم دةطريا... كضَى 

بِرؤ دواوة تؤ نازانى خودا تؤَلةى ئةو باَلندةيةى لة بابت كردووة... داية شتةكان بِرؤ دواوة تؤ نازانى خودا تؤَلةى ئةو باَلندةيةى لة بابت كردووة... داية شتةكان 

بةو شَيوةيةنين كةتؤ و خاَلم باسى دةكةن... بَيدةنط بة با لةم ثرسةيةدا كةس بةو شَيوةيةنين كةتؤ و خاَلم باسى دةكةن... بَيدةنط بة با لةم ثرسةيةدا كةس 

خؤزطة  طيان  داية  ئاخ...  وةدةرناوة...  باَلندةيةكى  سةرماية  بةو  بابت  خؤزطة تَينةطات  طيان  داية  ئاخ...  وةدةرناوة...  باَلندةيةكى  سةرماية  بةو  بابت  تَينةطات 

دةمتوانى ئةوةى لة ناخمداية بمطوتبا... ئاخر كضَى تؤ ضى دةزانى، تؤ لة مشكَيك دةمتوانى ئةوةى لة ناخمداية بمطوتبا... ئاخر كضَى تؤ ضى دةزانى، تؤ لة مشكَيك 

دةترسى ضى لة شةرعى خودا تَيدةطةى. بابم بةحةسرةتةوة ماَلئاوايى لَيكردين و دةترسى ضى لة شةرعى خودا تَيدةطةى. بابم بةحةسرةتةوة ماَلئاوايى لَيكردين و 

كؤمةَلَيك طومانى لةثاش خؤى بةميرات بؤ جَيهَيشتين، من لةو يةك دوو رؤذةدا كؤمةَلَيك طومانى لةثاش خؤى بةميرات بؤ جَيهَيشتين، من لةو يةك دوو رؤذةدا 

دةبَيت  دةموت  بَيت؟  لةكوَى  كةنارييةكة  دةبَيت  ئاخؤ  دةكردةوة،  بيرم  دةبَيت بةتةنها  دةموت  بَيت؟  لةكوَى  كةنارييةكة  دةبَيت  ئاخؤ  دةكردةوة،  بيرم  بةتةنها 

ئاطاى لةوةبَيت كة بابم مردووة؟ يان رةنطة ئَيستا لةم دةوروبةردا بَيت و سةير ئاطاى لةوةبَيت كة بابم مردووة؟ يان رةنطة ئَيستا لةم دةوروبةردا بَيت و سةير 

بكات، يان بطريةت، ئةرَى بابِرؤم سةيرَيكى دار هةنارةكة بكةم، بزانم خؤى لةذَير بكات، يان بطريةت، ئةرَى بابِرؤم سةيرَيكى دار هةنارةكة بكةم، بزانم خؤى لةذَير 

يةك دوو لقةوة نةشاردووةتةوة... بابزانم بؤنى نايةت، رةنطة درةنطانَيكى شةو يةك دوو لقةوة نةشاردووةتةوة... بابزانم بؤنى نايةت، رةنطة درةنطانَيكى شةو 

سةرى  تر  جارَيكى  بكات،  لَي  ثَيشوازى  نيية  كةسَيك  ديويةتى  كة  سةرى طةِرابَيتةوة،  تر  جارَيكى  بكات،  لَي  ثَيشوازى  نيية  كةسَيك  ديويةتى  كة  طةِرابَيتةوة، 

خؤى هةَلطرتبَيتةوة...خؤى هةَلطرتبَيتةوة...

ئاى خوايةطيان ئةوة ضى دةبينم... وةرن سةيركةن... وةرن بةضاوى خؤتان ئاى خوايةطيان ئةوة ضى دةبينم... وةرن سةيركةن... وةرن بةضاوى خؤتان 

ببينن،  سةيركةن،  وةرن  خاَلةطيان...  براكانم،  داية،  وتم...  هةر  من  ئاخر  ببينن، ببينن،  سةيركةن،  وةرن  خاَلةطيان...  براكانم،  داية،  وتم...  هةر  من  ئاخر  ببينن، 

ئةو  دةمزانى  دَيتةوة،  دةمزانى  من  خؤى،  خؤيةتى  باَلندةكةية...  ئةوة  ئةو ئةوةتا...  دةمزانى  دَيتةوة،  دةمزانى  من  خؤى،  خؤيةتى  باَلندةكةية...  ئةوة  ئةوةتا... 

مردنى  دَلنيابووم  من  نيية،  تاوانبار  هيض  ئةو  دةمزانى  خؤشدةويست،  مردنى بابمى  دَلنيابووم  من  نيية،  تاوانبار  هيض  ئةو  دةمزانى  خؤشدةويست،  بابمى 

رَيكةوت  شتةكان  هةموو  بةَلكو  نةبوو...  بةستةزمانةوة  بةو  ثةيوةندى  رَيكةوت بابم  شتةكان  هةموو  بةَلكو  نةبوو...  بةستةزمانةوة  بةو  ثةيوةندى  بابم 

بوو، بةَلَى دةمزانى رووداوَيكى نائاسايى بوو، نةوةك ئةو تِرؤهاتانةى دايكم و بوو، بةَلَى دةمزانى رووداوَيكى نائاسايى بوو، نةوةك ئةو تِرؤهاتانةى دايكم و 

خاَلم كةنارييةكة و بابميان ثَي تاوانبار دةكرد... من بةرلةوةى بانطى ئةوان كةم خاَلم كةنارييةكة و بابميان ثَي تاوانبار دةكرد... من بةرلةوةى بانطى ئةوان كةم 

ئةوةشم دةزانى لةوةش تَيناطةن كة دياربوو، دةمزانى ئةمان ضةندة وةِرسكةرن ئةوةشم دةزانى لةوةش تَيناطةن كة دياربوو، دةمزانى ئةمان ضةندة وةِرسكةرن 

بانطيانكةم،  دةبوو  بةآلم  روونكةيتةوة...  بؤ  راستييةكيان  دةتةوَيت  بانطيانكةم، وةختَيك  دةبوو  بةآلم  روونكةيتةوة...  بؤ  راستييةكيان  دةتةوَيت  وةختَيك 
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دةبوو بة ضاوى خؤيان بيانديبا، هةرضةندة تازة نةدةبووة هؤى كةمكردنةوةى دةبوو بة ضاوى خؤيان بيانديبا، هةرضةندة تازة نةدةبووة هؤى كةمكردنةوةى 

ئازارى مةرطى بابم بؤ ئةوان، بةآلم بؤ من لة يةك كاتدا مايةى دَلتةنطى و مايةى ئازارى مةرطى بابم بؤ ئةوان، بةآلم بؤ من لة يةك كاتدا مايةى دَلتةنطى و مايةى 

ئاسودةيى بوو، ضونكة لةو كاتةوة دَلنيابووم لةوةى هةركات ئةو دةنطةى ناخم ئاسودةيى بوو، ضونكة لةو كاتةوة دَلنيابووم لةوةى هةركات ئةو دةنطةى ناخم 

دةنطة  ئةو  بكةم...  ثَي  بِرواى  بؤئةوةى  بةسة  ئيدى  رووندةكاتةوة،  بؤ  دةنطة شتةكانم  ئةو  بكةم...  ثَي  بِرواى  بؤئةوةى  بةسة  ئيدى  رووندةكاتةوة،  بؤ  شتةكانم 

دةَلَيم كة خؤت زؤركات ثَيت دةوت (دةنطة ئاسمانييةكة)، زؤر كات بة زمانَيكى دةَلَيم كة خؤت زؤركات ثَيت دةوت (دةنطة ئاسمانييةكة)، زؤر كات بة زمانَيكى 

رؤذةوة  لةو  من  دةَلَيت“...  ضى  ئاسمانييةكةت  دةنطة  ”ئَيستا  دةتوت  رؤذةوة تةنزئامَيز  لةو  من  دةَلَيت“...  ضى  ئاسمانييةكةت  دةنطة  ”ئَيستا  دةتوت  تةنزئامَيز 

دَلنيابووم ئةو دةنطة راستطؤترين دةنطَيكة لة دونيادا... دَلنيابووم كة نائومَيدنابم دَلنيابووم ئةو دةنطة راستطؤترين دةنطَيكة لة دونيادا... دَلنيابووم كة نائومَيدنابم 

كة  من  دَيتةوة...  هةر  بهَيَلَيت،  جَيم  دوورودرَيذيش  ماوةيةكى  هةرضةندة  كة لَيى،  من  دَيتةوة...  هةر  بهَيَلَيت،  جَيم  دوورودرَيذيش  ماوةيةكى  هةرضةندة  لَيى، 

لة دةرون و هةستى ئةواندا ناطؤِرَيت، دةمزانى ئةوانم بانطكرد دةمزانى شتَيك لة دةرون و هةستى ئةواندا ناطؤِرَيت، دةمزانى  ئةوانم بانطكرد دةمزانى شتَيك 

بةآلم  ناوةكييةم،  دةنطة  ئةو  بةرامبةر  دروستكةم  طومان  وادةكات  بةآلم هةرئةوةش  ناوةكييةم،  دةنطة  ئةو  بةرامبةر  دروستكةم  طومان  وادةكات  هةرئةوةش 

باش بوو هةر زوو تَيطةيشتم كة رَيطةى من جياوازة لة دةوروبةرم، تَيطةيم كة من باش بوو هةر زوو تَيطةيشتم كة رَيطةى من جياوازة لة دةوروبةرم، تَيطةيم كة من 

ضؤن دةِروانم لة دونيا و ئةوان بةهةموو لَيكضوونةكانيانةوة ضؤن... خوداية ئاخر ضؤن دةِروانم لة دونيا و ئةوان بةهةموو لَيكضوونةكانيانةوة ضؤن... خوداية ئاخر 

يانى ئينسانطةلَيكى وةها هةن كة تَيناطةن لةوةى ثَييان نيشاندةدةم... داية، خاَلة، يانى ئينسانطةلَيكى وةها هةن كة تَيناطةن لةوةى ثَييان نيشاندةدةم... داية، خاَلة، 

براكانم، ئةوةتا... ئةوة خؤيةتى، كةنارييةكة، ئةو كةنارييةى هةموومان خؤشمان براكانم، ئةوةتا... ئةوة خؤيةتى، كةنارييةكة، ئةو كةنارييةى هةموومان خؤشمان 

ئةو  خؤيةتى،  ئةوة  ئةوةتا  كرد...  ئازادى  بابم  كاتَيك  بووين  دَلتةنط  و  ئةو دةويست  خؤيةتى،  ئةوة  ئةوةتا  كرد...  ئازادى  بابم  كاتَيك  بووين  دَلتةنط  و  دةويست 

لةذَير  ئةها  ئةوةتا  بابم،  مردنى  مايةى  بووةتة  ئةم  واماندةزانى  كة  لةذَير كةنارييةية  ئةها  ئةوةتا  بابم،  مردنى  مايةى  بووةتة  ئةم  واماندةزانى  كة  كةنارييةية 

دارهةنارةكةداية... ئةوةتا ئةويش مردووة.دارهةنارةكةداية... ئةوةتا ئةويش مردووة.

بابم  و  كةنارييةكة  نةمردووين،  تؤ  و  من  بةآلم  مردن،  بابم  و  بابم كةنارييةكة  و  كةنارييةكة  نةمردووين،  تؤ  و  من  بةآلم  مردن،  بابم  و  كةنارييةكة 

لةزمانى يةكتر زؤرباش نةدةطةيشتن، من و تؤش وةك ئةوان، من و تؤ كةمَيك لةزمانى يةكتر زؤرباش نةدةطةيشتن، من و تؤش وةك ئةوان، من و تؤ كةمَيك 

مردن  بابم  و  كةنارييةكة  هةروابوو،  ئةوانيش  لةنَيوانمان،  هةية  مردن لَيكنةطةيشتن  بابم  و  كةنارييةكة  هةروابوو،  ئةوانيش  لةنَيوانمان،  هةية  لَيكنةطةيشتن 

ئةوان  لةيةكبطةين،  ثَيويستة  و  زيندووين  تؤ  و  من  بطةن،  يةك  لة  نةيانتوانى  ئةوان و  لةيةكبطةين،  ثَيويستة  و  زيندووين  تؤ  و  من  بطةن،  يةك  لة  نةيانتوانى  و 

لةو  كةسانَيكى  تؤش  و  من  دةكردن،  بةدةمةوة  وِرَينةيان  كة  هةبوو  لةو كةسانَيك  كةسانَيكى  تؤش  و  من  دةكردن،  بةدةمةوة  وِرَينةيان  كة  هةبوو  كةسانَيك 

هةردووكيان  لة  هةبوو  كةسَيك  بابمدا  و  كةنارييةكة  لةنَيوان  دةناسين،  هةردووكيان جؤرة  لة  هةبوو  كةسَيك  بابمدا  و  كةنارييةكة  لةنَيوان  دةناسين،  جؤرة 

خؤمان  دةبَيت  و  نيية  لةوجؤرة  كةسَيكى  تؤدا  و  من  لةنَيوان  تَيدةطةيشت،  خؤمان باش  دةبَيت  و  نيية  لةوجؤرة  كةسَيكى  تؤدا  و  من  لةنَيوان  تَيدةطةيشت،  باش 

ئةو كةسةبين... ئةوان لةثاش دووركةوتنةوة لة يةك شةِرَيكى سارديان هةبوو، ئةو كةسةبين... ئةوان لةثاش دووركةوتنةوة لة يةك شةِرَيكى سارديان هةبوو، 

بابم  و  كةنارييةكة  نةيهَيَلم...  دةمةوَيت  من  ئةوةتا  بةآلم  هةرواين،  تؤش  و  بابم من  و  كةنارييةكة  نةيهَيَلم...  دةمةوَيت  من  ئةوةتا  بةآلم  هةرواين،  تؤش  و  من 

ئةوى  ئازادكردنى  بابم  بةآلم  هةبوو،  بؤيةك  خؤشةويستيان  دةناسى،  ئةوى يةكيان  ئازادكردنى  بابم  بةآلم  هةبوو،  بؤيةك  خؤشةويستيان  دةناسى،  يةكيان 

بةباش دةزانى و كةنارييةكة بةثَيضةوانةوة، من و تؤش يةك دةناسين و يةكمان بةباش دةزانى و كةنارييةكة بةثَيضةوانةوة، من و تؤش يةك دةناسين و يةكمان 

فريوى  بةآلم  نةبوو،  ثَيخؤش  جيابوونةوةمان  هةردووكمان  و  فريوى خؤشدةوَيت  بةآلم  نةبوو،  ثَيخؤش  جيابوونةوةمان  هةردووكمان  و  خؤشدةوَيت 

دةمانةوَيت  هةردووكمان  تؤ  و  من  خوارد،  يةكترمان  خؤثةرستى  و  دةمانةوَيت كةللةِرةقى  هةردووكمان  تؤ  و  من  خوارد،  يةكترمان  خؤثةرستى  و  كةللةِرةقى 
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خةريكى  تؤ  نةكردووة؟  بؤ  كارَيكمان  ضركةساتةش  ئةم  تا  و  بةيةك  خةريكى بطةينةوة  تؤ  نةكردووة؟  بؤ  كارَيكمان  ضركةساتةش  ئةم  تا  و  بةيةك  بطةينةوة 

مةى خواردنةوة و سيطاركَيشان و تووِرةبوون و ئةم شتانةيت، من ضاوةِروانى مةى خواردنةوة و سيطاركَيشان و تووِرةبوون و ئةم شتانةيت، من ضاوةِروانى 

كارَيكم كةوادةزانم تؤ دةيكةيت، وادةزانم بةردَيك دةخةيتة سةربةرد؟ بةآلم ئةوا كارَيكم كةوادةزانم تؤ دةيكةيت، وادةزانم بةردَيك دةخةيتة سةربةرد؟ بةآلم ئةوا 

دةمةوَيت  و  كةنارييةكة  وَينةى  بة  دةنَيم  هةنطاو  و  دةشكَينم  ضاوةِروانيية  دةمةوَيت ئةو  و  كةنارييةكة  وَينةى  بة  دةنَيم  هةنطاو  و  دةشكَينم  ضاوةِروانيية  ئةو 

بطةِرَيمةوة قةفةزةكةى جاران، بطةِرَيمةوة قةفةزى عةشق، با لة دةرةوةى ئةو بطةِرَيمةوة قةفةزةكةى جاران، بطةِرَيمةوة قةفةزى عةشق، با لة دةرةوةى ئةو 

قةفةزةش بم، خؤ ئةو قةفةزة تَيكةَل بة رؤحم بووة، ئةى كةنارييةكةت لةبير نيية قةفةزةش بم، خؤ ئةو قةفةزة تَيكةَل بة رؤحم بووة، ئةى كةنارييةكةت لةبير نيية 

كة دةيويست بطةِرَيتةوة قةفةزةكةى جارانى، ئاخر ئةويش قةفةزةكةى لة ناخيدا كة دةيويست بطةِرَيتةوة قةفةزةكةى جارانى، ئاخر ئةويش قةفةزةكةى لة ناخيدا 

لةوَيدا  بمرم،  لةوَيدا  دةمةوَيت  بووين...  ئاشناى  ئَيمة  قةفةزةى  ئةو  نةوةك  لةوَيدا بوو،  بمرم،  لةوَيدا  دةمةوَيت  بووين...  ئاشناى  ئَيمة  قةفةزةى  ئةو  نةوةك  بوو، 

تووِرةبوونةكانت  الى  بطةِرَيمةوة  دةمةوَيت  بكةمةوة،  ثِروثوضة  دونيا  لةم  تووِرةبوونةكانت بير  الى  بطةِرَيمةوة  دةمةوَيت  بكةمةوة،  ثِروثوضة  دونيا  لةم  بير 

خؤى  ضَيذى  تؤ  تووِرةبوونى  بِروابكة  بهَينم،  بةسةردا  هَيمنانةيان  دةستَيكى  خؤى و  ضَيذى  تؤ  تووِرةبوونى  بِروابكة  بهَينم،  بةسةردا  هَيمنانةيان  دةستَيكى  و 

خؤمم  دةروونيانةى  بارة  ئةو  هةموو  من  هةية...  خؤى  ضَيذى  تَيدةطةى  خؤمم هةية،  دةروونيانةى  بارة  ئةو  هةموو  من  هةية...  خؤى  ضَيذى  تَيدةطةى  هةية، 

كردم،  فَيرت  تؤ  كة  كةللةِرةقيانةدا  ئةو  هةموو  بة  ناوة  ثَيم  و  كردم، لَيكهةَلوةشاندووة  فَيرت  تؤ  كة  كةللةِرةقيانةدا  ئةو  هةموو  بة  ناوة  ثَيم  و  لَيكهةَلوةشاندووة 

وةك  لَيطةِرَين  تا  كوذاندووةتةوة،  خؤمدا  لة  شةيتانيانةم  تيشكة  ئةو  وةك هةموو  لَيطةِرَين  تا  كوذاندووةتةوة،  خؤمدا  لة  شةيتانيانةم  تيشكة  ئةو  هةموو 

دادوةرَيك نَيوان خؤم و تؤ كةشف بكةم، لَيطةِرَين دةمار و خانةى ئةو نهَينييانة دادوةرَيك نَيوان خؤم و تؤ كةشف بكةم، لَيطةِرَين دةمار و خانةى ئةو نهَينييانة 

شيكةمةوة كة ئةوةندة بةضِرى ئاَلؤزكابوون بةمل يةكدا هةمووكات بيركردنةوة شيكةمةوة كة ئةوةندة بةضِرى ئاَلؤزكابوون بةمل يةكدا هةمووكات بيركردنةوة 

بةجؤرَيك  شتةكان  ئَيستا  لَيطةِرَى...  دةموت  تةنها  و  دةكردم  ماندووى  بةجؤرَيك لَييان  شتةكان  ئَيستا  لَيطةِرَى...  دةموت  تةنها  و  دةكردم  ماندووى  لَييان 

دةركةوتوون، يان باشترة بَلَيم كاردانةوةى رووداوةكان خةريكة يةك ئةنجاميان دةركةوتوون، يان باشترة بَلَيم كاردانةوةى رووداوةكان خةريكة يةك ئةنجاميان 

دةبَيت، يان بةئةنجام دةطات.دةبَيت، يان بةئةنجام دةطات.

لةبيرت بَيت كةنارييةكة يةك دووجار طةِرايةوة و بابم دَلِرةقانة و بةكؤمةَلَيك لةبيرت بَيت كةنارييةكة يةك دووجار طةِرايةوة و بابم دَلِرةقانة و بةكؤمةَلَيك 

هؤكار كة تةنها خؤى بة حةقيقةتى دةزانين دةريكرد و دةيوت بِرؤ ئازادبة... بِرؤ هؤكار كة تةنها خؤى بة حةقيقةتى دةزانين دةريكرد و دةيوت بِرؤ ئازادبة... بِرؤ 

ذيان ببينة... بِرؤ ئاسمانة دوور و بَيكؤتاييةكان تةماشاكة... بِرؤ لة كيشوةرةكانى ذيان ببينة... بِرؤ ئاسمانة دوور و بَيكؤتاييةكان تةماشاكة... بِرؤ لة كيشوةرةكانى 

تَيطةيشت  ئازادبوونيدا،  ضركةى  يةكةمين  لةطةَل  كةنارييةكة  بةآلم  رابمَينة...  تَيطةيشت تر  ئازادبوونيدا،  ضركةى  يةكةمين  لةطةَل  كةنارييةكة  بةآلم  رابمَينة...  تر 

لةثاش ئةو ذيانةى نَيو قةفةز، ذيانَيكى تر وجودى نيية، تَيطةيشت ئةوَى هةموو لةثاش ئةو ذيانةى نَيو قةفةز، ذيانَيكى تر وجودى نيية، تَيطةيشت ئةوَى هةموو 

شتَيك بوو بؤ ئةو، نيشتمان، ئازادى، بينينى ئةو هةموو باَلندةيةى تر كة دةكِرران شتَيك بوو بؤ ئةو، نيشتمان، ئازادى، بينينى ئةو هةموو باَلندةيةى تر كة دةكِرران 

و دةفرؤشران، شةقامة دوورةكانى بوو، دةنطى جؤراوجؤرى باَلندةكانى تر بازاِر و دةفرؤشران، شةقامة دوورةكانى بوو، دةنطى جؤراوجؤرى باَلندةكانى تر بازاِر 

و شارة طةورةكانى بوو، ئَيوارانيش كاتَيك بابم بةخؤى و قةفةزةكةية و بةتةنها و شارة طةورةكانى بوو، ئَيوارانيش كاتَيك بابم بةخؤى و قةفةزةكةية و بةتةنها 

جؤراوجؤرةكانى  طوَلة  و  هةنار  دار  و  ماَلةكةمان  بضووكةى  باخضة  جؤراوجؤرةكانى دةيهَيناية  طوَلة  و  هةنار  دار  و  ماَلةكةمان  بضووكةى  باخضة  دةيهَيناية 

دةبينى ئةوَى بؤئةو وآلت و طةشتة دوورةكانى بوو، ئَيواران كة بة غةمطيينييةوة دةبينى ئةوَى بؤئةو وآلت و طةشتة دوورةكانى بوو، ئَيواران كة بة غةمطيينييةوة 

بيرى لة ذيانى ئةوديو قةفةزةكة دةكردةوة بابم بَيزار دةبوو، خؤيشى دَلتةنط و بيرى لة ذيانى ئةوديو قةفةزةكة دةكردةوة بابم بَيزار دةبوو، خؤيشى دَلتةنط و 

داماو دةهات و يةكسةر لةبيرى دةكرد و بةخَيرايى تةماشايةكى من و براكانمى داماو دةهات و يةكسةر لةبيرى دةكرد و بةخَيرايى تةماشايةكى من و براكانمى 
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دةكرد و دةيِروانى بة ضيمةنى باخضةكةدا و هةستي دةكرد ئةمة هةموو ذيانة دةكرد و دةيِروانى بة ضيمةنى باخضةكةدا و هةستي دةكرد ئةمة هةموو ذيانة 

ئةو  لةنَيو  ئةوكاتانةى  تةواوى  ئاخر  ضى!  ئةو  بة  قةفةز  ديوى  ئةو  ئيدى  ئةو بؤى،  لةنَيو  ئةوكاتانةى  تةواوى  ئاخر  ضى!  ئةو  بة  قةفةز  ديوى  ئةو  ئيدى  بؤى، 

بيرؤكةكانى  هةموو  رؤحيدا  لة  سةوزببوو،  لةناخيدا  قةفةزة  ئةو  بوو،  بيرؤكةكانى قةفةزةدا  هةموو  رؤحيدا  لة  سةوزببوو،  لةناخيدا  قةفةزة  ئةو  بوو،  قةفةزةدا 

ئازادى تَيكشكاندبوو، يان باشترة بَلَيم قةفةز ببووة ثارضةك لة رؤحى كةنارييةكة ئازادى تَيكشكاندبوو، يان باشترة بَلَيم قةفةز ببووة ثارضةك لة رؤحى كةنارييةكة 

و رؤحى ببووة تةواوى قةفةزةكة!! و رؤحى ببووة تةواوى قةفةزةكة!! 

دةكرَيتةوة،  شي  نامةية  بةم  تؤ  و  من  هةَلضوونةكانى  بَلَيم  نامةوَيت  دةكرَيتةوة، من  شي  نامةية  بةم  تؤ  و  من  هةَلضوونةكانى  بَلَيم  نامةوَيت  من 

بةآلم  دادةمركَيتةوة،  نووسينَيكدا  لةوةها  تؤ  و  من  توِرةبوونةكانى  و  بةآلم ياخيبوون  دادةمركَيتةوة،  نووسينَيكدا  لةوةها  تؤ  و  من  توِرةبوونةكانى  و  ياخيبوون 

لة  دةبَيت  بوو،  هةَلةكةمان  ئةمة  تؤ  و  من  ئةوةهابوون،  تؤ  و  من  بَلَيم  لة دةتوانم  دةبَيت  بوو،  هةَلةكةمان  ئةمة  تؤ  و  من  ئةوةهابوون،  تؤ  و  من  بَلَيم  دةتوانم 

رووداوى كةنارييةكة و بابمةوة تَيبطةين من و تؤ لة قةفةزى يةكدا نةبَيت دةمرين، رووداوى كةنارييةكة و بابمةوة تَيبطةين من و تؤ لة قةفةزى يةكدا نةبَيت دةمرين، 

لة قةفةزى عةشقدا نةبَيت هيض نين... ئاخر دواجار من و تؤ وةك كةنارييةكة ديلى لة قةفةزى عةشقدا نةبَيت هيض نين... ئاخر دواجار من و تؤ وةك كةنارييةكة ديلى 

قةفةزَيكين، ديلى قةفةزى عةشقين و بةبَى ئةو سنوورةى سةرما دةمانكوذَيت! قةفةزَيكين، ديلى قةفةزى عةشقين و بةبَى ئةو سنوورةى سةرما دةمانكوذَيت! 

كةنارى  تَيدةطةم  ئَيستا  بِروابكة  دةبات!  لةناومان  ذيان  زريانةكانى  و  كةنارى دووكةَل  تَيدةطةم  ئَيستا  بِروابكة  دةبات!  لةناومان  ذيان  زريانةكانى  و  دووكةَل 

باوةِر  ثاش  ذيانى  تَيدةطةم  قةفةز ناِرازيبوو، ئَيستا  ئازادبوونى نَيو  لة  بؤ  باوةِر داماو  ثاش  ذيانى  تَيدةطةم  ئَيستا  ناِرازيبوو،  قةفةز  نَيو  ئازادبوونى  لة  بؤ  داماو 

ئةطينا  سادةكان،  ئةزموونة  بؤ  طةِرانةوة  لة  جطة  نيية  هيض  بةهَيزةكان  فيكرة  ئةطينا و  سادةكان،  ئةزموونة  بؤ  طةِرانةوة  لة  جطة  نيية  هيض  بةهَيزةكان  فيكرة  و 

هةستةم  ئةو  دةكرد،  خؤمانم  رابردووى  سةيرى  دوورةوة  لة  كة  ماوةيةدا  هةستةم لةم  ئةو  دةكرد،  خؤمانم  رابردووى  سةيرى  دوورةوة  لة  كة  ماوةيةدا  لةم 

بذين،  تؤ  و  من  وةك  بووة  ئاواتيان  هةبوون  كةس  زؤر  كة  دةبوو،  بذين، الدروست  تؤ  و  من  وةك  بووة  ئاواتيان  هةبوون  كةس  زؤر  كة  دةبوو،  الدروست 

دروست  كاتانةوة  لةو  نَيوانمان  بةدبةختى  بةآلم  ذيان،  بِرواننة  تؤ  و  من  دروست وةك  كاتانةوة  لةو  نَيوانمان  بةدبةختى  بةآلم  ذيان،  بِرواننة  تؤ  و  من  وةك 

بوو وامانزانى من و تؤ رَيطرين لةبةردةم فِرينى يةكتردا، لةثاش تَيكشكانى ئةو بوو وامانزانى من و تؤ رَيطرين لةبةردةم فِرينى يةكتردا، لةثاش تَيكشكانى ئةو 

هةموو رَيطرييانةى نَيوانمان، وامانزانى خؤمان رَيطرين لةئاست يةكدا، بِروابكة هةموو رَيطرييانةى نَيوانمان، وامانزانى خؤمان رَيطرين لةئاست يةكدا، بِروابكة 

هيض  رَيطاكةمان،  دةيكردة  كة  شةيتان  تفى  لة  جطة  نةبوون  هيض  هةستانة  هيض ئةو  رَيطاكةمان،  دةيكردة  كة  شةيتان  تفى  لة  جطة  نةبوون  هيض  هةستانة  ئةو 

نةبوو جطة لةو نةهامةتييةى كة بةتةنها خؤى مابووةوة بؤ من و تؤ.نةبوو جطة لةو نةهامةتييةى كة بةتةنها خؤى مابووةوة بؤ من و تؤ.

ئةى ئةو ئينسانةى لة ذوورَيكدايت و خةجاَلةتييةكانت دةذمَيرى، مةطةر لةم ئةى ئةو ئينسانةى لة ذوورَيكدايت و خةجاَلةتييةكانت دةذمَيرى، مةطةر لةم 

وشانة تَيناطةى؟ ئةى ثياوَيك يةكثارضة لة خؤثةرستى و شةرم، مةطةر رووداوى وشانة تَيناطةى؟ ئةى ثياوَيك يةكثارضة لة خؤثةرستى و شةرم، مةطةر رووداوى 

كةنارييةكة و بابمت بؤ رووننةكرايةوة؟ تؤ لةو كونة رَيوييةدا و ذيان بةم دَلِرةقى كةنارييةكة و بابمت بؤ رووننةكرايةوة؟ تؤ لةو كونة رَيوييةدا و ذيان بةم دَلِرةقى 

خؤيةوة، قةد يةكناطرنةوة بةم ضةشنة، تؤ كة دونيات بووة بة مةستبوون و وازت خؤيةوة، قةد يةكناطرنةوة بةم ضةشنة، تؤ كة دونيات بووة بة مةستبوون و وازت 

لة هةَلمذينى هةواى سثَيدة هَيناوة بةم شَيوةية ناطةيتةوة بة كةنارى خؤشبةختيية لة هةَلمذينى هةواى سثَيدة هَيناوة بةم شَيوةية ناطةيتةوة بة كةنارى خؤشبةختيية 

ئةهريمةنةوة  رووناكييانةى  بةم  و  تاركييانةتةوة  هةموو  بةم  تؤ  ئةهريمةنةوة وَيرانةكان،  رووناكييانةى  بةم  و  تاركييانةتةوة  هةموو  بةم  تؤ  وَيرانةكان، 

ئاوِربةيتةوة  جَيطادا  لةكام  دةتةوَيت  ذياندا؟  كوَيى  لةطةَل  بجةنطى  ئاوِربةيتةوة دةتةوَيت  جَيطادا  لةكام  دةتةوَيت  ذياندا؟  كوَيى  لةطةَل  بجةنطى  دةتةوَيت 

طيرت  دةربةندةكة  لة  هَيشتا  دةزانى  كة  دةريادا،  بة  بِروانيت  كةشتيدا  لةكام  طيرت و  دةربةندةكة  لة  هَيشتا  دةزانى  كة  دةريادا،  بة  بِروانيت  كةشتيدا  لةكام  و 

كردووة؟ هَيشتا يةكةم هةنطاوت نةناوة؟ تؤ دةتةوَيت بةو ميوزيكة بيانيانة و بةو كردووة؟ هَيشتا يةكةم هةنطاوت نةناوة؟ تؤ دةتةوَيت بةو ميوزيكة بيانيانة و بةو 
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ثَيكة تيذانةى دةستت لة بطةيتة حةقيقةتى بوونى خودا؟ يان دةترسم وابزانى تؤ ثَيكة تيذانةى دةستت لة بطةيتة حةقيقةتى بوونى خودا؟ يان دةترسم وابزانى تؤ 

ئةو فةيلةسوفةى كة خاوةن رَيبازى بَيدةنطيت؟ ئاخر ئةى بةدبةخت لةم نامةيةوة ئةو فةيلةسوفةى كة خاوةن رَيبازى بَيدةنطيت؟ ئاخر ئةى بةدبةخت لةم نامةيةوة 

بطةِرَيوة بؤ زبرى رووداوةكان تا دةستت لة شتَيك طيربَيت، لةم وِرَينانةى منةوة بطةِرَيوة بؤ زبرى رووداوةكان تا دةستت لة شتَيك طيربَيت، لةم وِرَينانةى منةوة 

سةيرى نيطاكانى ذيان بكة، تا عةشقى بَيمانايى ذيان بيت.سةيرى نيطاكانى ذيان بكة، تا عةشقى بَيمانايى ذيان بيت.

 نيوةى شةو نيوةى شةو

بةيانى دةطاتة دةستت!بةيانى دةطاتة دةستت!

كؤتاييهات.كؤتاييهات.

تَيبينىتَيبينى:

ئةم ضيرؤكة لة نؤيةمين فَيستيظاَلى (طوَل عةنبةر) خةآلتى يةكةمى وةرطرتووة.ئةم ضيرؤكة لة نؤيةمين فَيستيظاَلى (طوَل عةنبةر) خةآلتى يةكةمى وةرطرتووة.
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منيش وةك ئةو دةطةَل باراندا وَيِراي بةسةرضووني ضةندةها ساَل، لةنَيوانماندا، منيش وةك ئةو دةطةَل باراندا وَيِراي بةسةرضووني ضةندةها ساَل، لةنَيوانماندا، 

ئةوم دةكةوتةوة بير وةك ئةوةي خؤَلةمَيشَيك بين باران بمانذَينَيتةوة، بة بيري ئةوم دةكةوتةوة بير وةك ئةوةي خؤَلةمَيشَيك بين باران بمانذَينَيتةوة، بة بيري 

بؤني خاك و جواني بارانةوة، ثةنجةرةكةم كردةوة.بؤني خاك و جواني بارانةوة، ثةنجةرةكةم كردةوة.

من  الي  وجودَيكي  هيض  (ذيانكردن)  بَي  ئاخر  ناكرد،  تام  جوانييةكانم  من بةآلم  الي  وجودَيكي  هيض  (ذيانكردن)  بَي  ئاخر  ناكرد،  تام  جوانييةكانم  بةآلم 

نةبوو، من تةنها نمايشي ذيانم ثَي دةكرا.نةبوو، من تةنها نمايشي ذيانم ثَي دةكرا.

(ئاخ، ض بة ئاساني شةِري خؤشةويستي دائةطيرسَي، بةآلم بؤ كوذاندنةوةي (ئاخ، ض بة ئاساني شةِري خؤشةويستي دائةطيرسَي، بةآلم بؤ كوذاندنةوةي 

ض سةختييةكة).ض سةختييةكة).

ئةوم  ماشَينةكةي  لةثِرَيكدا  بطرم،  شَيواوةكاني  تاَلة  دةرةوة  بردة  دةستم  ئةوم كة  ماشَينةكةي  لةثِرَيكدا  بطرم،  شَيواوةكاني  تاَلة  دةرةوة  بردة  دةستم  كة 

بةرامبةر ثةنجةرةكة ضاو ثَي كةوت. ترسَيك كةوتة نَيو دَلمةوة (راستة لة حاست بةرامبةر ثةنجةرةكة ضاو ثَي كةوت. ترسَيك كةوتة نَيو دَلمةوة (راستة لة حاست 

لةرزة،  كةوتة  طيانم  هةموو  ئةوةي  وَيِراي  نيية)،  بووني  مةنتقَيك  هيض  لةرزة، ئيشق  كةوتة  طيانم  هةموو  ئةوةي  وَيِراي  نيية)،  بووني  مةنتقَيك  هيض  ئيشق 

ئؤخذني ئةويشم بوو.ئؤخذني ئةويشم بوو.

هةم بؤني بارانةكةم دةكرد هةم تامي، رةنطي، بةآلم ترسي هاتني بؤ شوَيني هةم بؤني بارانةكةم دةكرد هةم تامي، رةنطي، بةآلم ترسي هاتني بؤ شوَيني 

مؤممؤم

بةرزان بابةشَيخبةرزان بابةشَيخ



٩٣

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

كارةكةم شتَيكي تر بوو، ثَيم وابوو (خؤشييةكاني ذيان تةنها ئةوانةن كة لة ذيان كارةكةم شتَيكي تر بوو، ثَيم وابوو (خؤشييةكاني ذيان تةنها ئةوانةن كة لة ذيان 

دةِرفَينرَين)، بةآلم ئَيستا شتَيكي تر بوو.دةِرفَينرَين)، بةآلم ئَيستا شتَيكي تر بوو.

بؤ ئةوةي جواني دةستكةوَي لة شتي مةحاَلدا ئةو بؤي دةطةِرَي، بةآلم من بؤ ئةوةي جواني دةستكةوَي لة شتي مةحاَلدا ئةو بؤي دةطةِرَي، بةآلم من 

تازة لةجياتي ئةوةي ترس لةنَيو خؤمدا بكوذم، ئةو مني كوشتبوو. تازة لةجياتي ئةوةي ترس لةنَيو خؤمدا بكوذم، ئةو مني كوشتبوو. 

ثةنجةرةكةم بةكراوةيي بةجَيهَيشت و كةوتمة لَيكدانةوةي. دةبَي ضي بكةم؟ ثةنجةرةكةم بةكراوةيي بةجَيهَيشت و كةوتمة لَيكدانةوةي. دةبَي ضي بكةم؟ 

هةر دَيت، ضونكة لةباراندا بةآلي يادي من دةضَيتة كةللةي و شَيت دةبَي.هةر دَيت، ضونكة لةباراندا بةآلي يادي من دةضَيتة كةللةي و شَيت دةبَي.

ياسا بؤية هةية تا ثَيشَيل بكرَي زؤرجار واي دةوت، باجي ئةم ثَيشَيلكردنةم ثَي ياسا بؤية هةية تا ثَيشَيل بكرَي زؤرجار واي دةوت، باجي ئةم ثَيشَيلكردنةم ثَي 

نادرَي، دةبَي ئَيرة بةجَيبهَيَلم، سةيرة وةك هاتووة ضؤن ئاطاداري نةكردوومةتةوة، نادرَي، دةبَي ئَيرة بةجَيبهَيَلم، سةيرة وةك هاتووة ضؤن ئاطاداري نةكردوومةتةوة، 

و  ياد  باران  وابووين،  هةردووكمان  ئَيمة  سةيربوو  دةبَي.  ثةيدا  لةثِرَيكدا  ئةو  و نا  ياد  باران  وابووين،  هةردووكمان  ئَيمة  سةيربوو  دةبَي.  ثةيدا  لةثِرَيكدا  ئةو  نا 

حةز، سؤزةكانمان بؤ يةك دةذياندةوة، نازانم بؤ؟حةز، سؤزةكانمان بؤ يةك دةذياندةوة، نازانم بؤ؟

يةك  بؤ  كردبَي،  ذيانمان  بةستةَلةكدا  و  بةفر  لةنَيو  ثَيشتر  ئةوةي  يةك وةك  بؤ  كردبَي،  ذيانمان  بةستةَلةكدا  و  بةفر  لةنَيو  ثَيشتر  ئةوةي  وةك 

خؤرةتاوَيك بووين.خؤرةتاوَيك بووين.

جوانترين  كة  بطةِرَيتةوة،  ئةوة  بؤ  باران  بؤ  تامةزرؤيية  ئةم  رةنطة  جوانترين نا  كة  بطةِرَيتةوة،  ئةوة  بؤ  باران  بؤ  تامةزرؤيية  ئةم  رةنطة  نا 

خؤشةويستيمان  ساَلي  يةكةم  بيرم  دَيتة  جَيهَيشتبوو،  دةمانةدا  لةو  خؤشةويستيمان يادطاريمان  ساَلي  يةكةم  بيرم  دَيتة  جَيهَيشتبوو،  دةمانةدا  لةو  يادطاريمان 

بوو، بةبؤنةي سةري ساَلةوة، هةردووكمان دياريمان لة يةك وةرطرتبوو، دةبوا بوو، بةبؤنةي سةري ساَلةوة، هةردووكمان دياريمان لة يةك وةرطرتبوو، دةبوا 

بةثَيي نامةكةي بواية من وةك ئاينزانَيك، بضمة خةَلوةتَيكةوة ثَيش لَيداني زةنطي بةثَيي نامةكةي بواية من وةك ئاينزانَيك، بضمة خةَلوةتَيكةوة ثَيش لَيداني زةنطي 

سةري ساَل، هةندَي رَي و شوَينم كردبا. سةري ساَل، هةندَي رَي و شوَينم كردبا. 

ئةو  لةذَير  هةَلبكةم  مؤمةكة  دوواتر  بكوذَينمةوة،  ذوورةكةم  ئةو ضراكاني  لةذَير  هةَلبكةم  مؤمةكة  دوواتر  بكوذَينمةوة،  ذوورةكةم  ضراكاني 

رووناكييةدا، نامةكة بخوَينمةوة و موستيلةكةي كة نقَيمَيكي سووري تَيدابوو، لة رووناكييةدا، نامةكة بخوَينمةوة و موستيلةكةي كة نقَيمَيكي سووري تَيدابوو، لة 

دواجاردا لة ثةنجة بكةم. من لة سةرنجداني ئةودا بة خةياَل وةك ئةوةي ضاو لة دواجاردا لة ثةنجة بكةم. من لة سةرنجداني ئةودا بة خةياَل وةك ئةوةي ضاو لة 

نَيردراوَيك بكةم، ئةمةشم سةرباري رَيوشوَينةكة كرد.نَيردراوَيك بكةم، ئةمةشم سةرباري رَيوشوَينةكة كرد.

كاتَي ئةو شةوة رَيك بة ضةند ضركةيةك لة تَيثةِراندني ئةو ساَلة كة زةنطي كاتَي ئةو شةوة رَيك بة ضةند ضركةيةك لة تَيثةِراندني ئةو ساَلة كة زةنطي 

بؤم كرد، زياد لة ضةندجارَيك من نامةكةم خوَيندبؤوة.بؤم كرد، زياد لة ضةندجارَيك من نامةكةم خوَيندبؤوة.

ثَيم سةير بوو لة خوَيندنةوةيدا لةحزةكاني ذيان لةذَير ثةنجةمدا وةترثةترث ثَيم سةير بوو لة خوَيندنةوةيدا لةحزةكاني ذيان لةذَير ثةنجةمدا وةترثةترث 

دةكةوت و وامدةزاني طةورةي ئةم هةسارةيةم. دةكةوت و وامدةزاني طةورةي ئةم هةسارةيةم. 

دونيا بَي دَل بوو، الي من ئَيستا دَلي تَيطةِرا، كؤمةَلطا بَي ويذدان و ساردوسِر دونيا بَي دَل بوو، الي من ئَيستا دَلي تَيطةِرا، كؤمةَلطا بَي ويذدان و ساردوسِر 

بوو، ئَيستا ويذدان و ِروسووريان تَيطةِرا، ئةرَي ئةم خؤرةتاوة بؤ ئةوةند جوانة بوو، ئَيستا ويذدان و ِروسووريان تَيطةِرا، ئةرَي ئةم خؤرةتاوة بؤ ئةوةند جوانة 

تةواوي خةَلكي خودا و خؤرةتاويان بوو، بؤ من ئيتر لةمةوال ئةو و دواتر تةواوي تةواوي خةَلكي خودا و خؤرةتاويان بوو، بؤ من ئيتر لةمةوال ئةو و دواتر تةواوي 

ئينسانةكاني.ئينسانةكاني.

لةنَيو  ئةمن  كاتَيكدا  هةموو  لة  ئَيستا  دةطةِرام،  ذيان  لة  دةمَيك  هةموو،  لةنَيو من  ئةمن  كاتَيكدا  هةموو  لة  ئَيستا  دةطةِرام،  ذيان  لة  دةمَيك  هةموو،  من 

دةمار و ثَيستي ذياندام، ضةند بة تام و شكؤ بوو. دةمار و ثَيستي ذياندام، ضةند بة تام و شكؤ بوو. 
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ئةرَي بةَلَي سةرةتا خؤشةويستيية.ئةرَي بةَلَي سةرةتا خؤشةويستيية.

طةرضي كؤتايي رَييةكة ثةنهانة طةرضي كؤتايي رَييةكة ثةنهانة 

من ئيدي بير لة كؤتايي ناكةمةوة من ئيدي بير لة كؤتايي ناكةمةوة 

مادامةكَي خؤشةويستي هَيندة جوانة مادامةكَي خؤشةويستي هَيندة جوانة 

دوادَيِري نامةكةي ئةو شةوةي بةم شيعرةي فروغ كؤتايي ثَي هَينابوو:دوادَيِري نامةكةي ئةو شةوةي بةم شيعرةي فروغ كؤتايي ثَي هَينابوو:

خرمةذني بارانة كة وةئاطاي هَينامةوة.خرمةذني بارانة كة وةئاطاي هَينامةوة.

طةِرامةوة ثةنجةرة واآلكةم ثَيوةدا، لة فكري ئةوةدا بووم، ضؤن ئةم ئاشووبة طةِرامةوة ثةنجةرة واآلكةم ثَيوةدا، لة فكري ئةوةدا بووم، ضؤن ئةم ئاشووبة 

وةكوذَينمةوة، دةمزاني ئةو لة مةحاَل دةطةِرا زؤرجار دةيوتةوة وَيِراي ئةوةي وةكوذَينمةوة، دةمزاني ئةو لة مةحاَل دةطةِرا زؤرجار دةيوتةوة وَيِراي ئةوةي 

شتة جوانةكان لة مةحاَلدا دةدرةوشَينةوة دةشيوت (خؤشترين لةزةت ئةوانةن شتة جوانةكان لة مةحاَلدا دةدرةوشَينةوة دةشيوت (خؤشترين لةزةت ئةوانةن 

كة لة ذيان دةدزرَين)، دةسم داية جانتاكةم و بة بيانوويةكةوة رووخسةتم لةسةر كة لة ذيان دةدزرَين)، دةسم داية جانتاكةم و بة بيانوويةكةوة رووخسةتم لةسةر 

كارةكةم وةرطرت و فةرمانطةكةم بةجَيهَيشت.كارةكةم وةرطرت و فةرمانطةكةم بةجَيهَيشت.

دةمزاني ئةمِرؤ ئَيرة بةجَينةهَيَلم تووشي شَيوانَيكم دةكات ئاخر خؤي، وتةنةي دةمزاني ئةمِرؤ ئَيرة بةجَينةهَيَلم تووشي شَيوانَيكم دةكات ئاخر خؤي، وتةنةي 

من بووبووم بة ضاكةتَيكي طةرمي كةسَيكي تر بؤ ئةويش ساردي، دةمزاني بة من بووبووم بة ضاكةتَيكي طةرمي كةسَيكي تر بؤ ئةويش ساردي، دةمزاني بة 

باران تووشي بةآلي يادي من دةبَي، بةتايبةت بةَلَينم ثَيي دابوو، رؤذَيك وةك باران تووشي بةآلي يادي من دةبَي، بةتايبةت بةَلَينم ثَيي دابوو، رؤذَيك وةك 

وةك  شتانةية  ئةو  رَيكةوت  (راستة  دةكةوم.  ديار  بة  لَيي  بةِرَيكةوت  وةك رَيبوارَيك  شتانةية  ئةو  رَيكةوت  (راستة  دةكةوم.  ديار  بة  لَيي  بةِرَيكةوت  رَيبوارَيك 

دةَلَين خودا كارةكاني ثَي واذؤ دةكا)، بةآلم لةم واذؤكردنة من ئةمِرؤ دةترسام، دةَلَين خودا كارةكاني ثَي واذؤ دةكا)، بةآلم لةم واذؤكردنة من ئةمِرؤ دةترسام، 

بؤ  ثَيويستة  خيانةتي  هةندَي  سةركةوتوو  (هاوسةرطيري  وابوو  ثَيم  من  بؤ هةر  ثَيويستة  خيانةتي  هةندَي  سةركةوتوو  (هاوسةرطيري  وابوو  ثَيم  من  هةر 

ئةوةي رزطاري بكا).ئةوةي رزطاري بكا).

بةداخةوة ئةمةش بةر ثياوان كةوتووة. لةو دةمةدا كة لة قاَلدرمةكان دةهاتمة بةداخةوة ئةمةش بةر ثياوان كةوتووة. لةو دةمةدا كة لة قاَلدرمةكان دةهاتمة 

خوارةوة، زةنطي بؤ كردم رَي و راست درؤيةكم بؤ هات، بةآلم بَي ئيرادة نيوةي خوارةوة، زةنطي بؤ كردم رَي و راست درؤيةكم بؤ هات، بةآلم بَي ئيرادة نيوةي 

دروست بوو. دروست بوو. 

(ئةرَي مَيردةكةم لة ماَل ضاوةِرَيم دةكات، بِريارة ثَيكةوة بؤ سةنطاو بِرؤين، (ئةرَي مَيردةكةم لة ماَل ضاوةِرَيم دةكات، بِريارة ثَيكةوة بؤ سةنطاو بِرؤين، 

من وا دةطةِرَيمةوة ماَلةوة) بؤني هةناسةكانيم دةكرد كاتَي ئيستي بة قسةكانم من وا دةطةِرَيمةوة ماَلةوة) بؤني هةناسةكانيم دةكرد كاتَي ئيستي بة قسةكانم 

كرد:كرد:

كةي  تا  بتبينم  تةنها  هاتووم  دَي،  بؤنت  هةَليطرتووم،  باران  نازاني  كةي ئةي  تا  بتبينم  تةنها  هاتووم  دَي،  بؤنت  هةَليطرتووم،  باران  نازاني  ئةي 

شيعرةكةي  دَيِري  بةسةر  (هةميشة)  وةك  نيم.  كؤيلة  من  خؤ  بم،  شيعرةكةي ضاوةِروان  دَيِري  بةسةر  (هةميشة)  وةك  نيم.  كؤيلة  من  خؤ  بم،  ضاوةِروان 

شاملوو دةستي ثَي دةكرد، ئةمجارة ثَيم سةير بوو لة كؤتاييدا.شاملوو دةستي ثَي دةكرد، ئةمجارة ثَيم سةير بوو لة كؤتاييدا.

بَي ئيرادة وةك مؤمي ئةو شةوة بكوذَينمةوة بةدواي وةآلمدانةوةي قسةكانيدا بَي ئيرادة وةك مؤمي ئةو شةوة بكوذَينمةوة بةدواي وةآلمدانةوةي قسةكانيدا 

نةِرؤيشتم، بةآلم دةمزاني ض ئاطرَيك لةناخيدا سووتانَيك وةك دؤزةخةكةي خودا نةِرؤيشتم، بةآلم دةمزاني ض ئاطرَيك لةناخيدا سووتانَيك وةك دؤزةخةكةي خودا 
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لة هةردووكياندا من تةماننام دةكرد مةرطيشيان هةبواية.لة هةردووكياندا من تةماننام دةكرد مةرطيشيان هةبواية.

من ئَيستا خؤم دؤِراندووة، نازانم ضي بكةم تا ئينسانييةتيم بكِرمةوة، تةنها من ئَيستا خؤم دؤِراندووة، نازانم ضي بكةم تا ئينسانييةتيم بكِرمةوة، تةنها 

بؤ لةحزةيةكش بَي. (ئاخ غروور ضةند بَي رةحمي كة تةنيايي دةستكردتة و ضةند بؤ لةحزةيةكش بَي. (ئاخ غروور ضةند بَي رةحمي كة تةنيايي دةستكردتة و ضةند 

وَيرانكةري).وَيرانكةري).

ئةو  ماشَينةكةي  لة  سةيارةكاندا  ثاركي  لة  و  شةقامةكة  ئةوبةري  ئةو ضوومة  ماشَينةكةي  لة  سةيارةكاندا  ثاركي  لة  و  شةقامةكة  ئةوبةري  ضوومة 

نزيككةوتمةوة، ئاهَيكم هةَلكَيشا و دةستَيكي ميهرةبانيم، بةسةريا هَينا.نزيككةوتمةوة، ئاهَيكم هةَلكَيشا و دةستَيكي ميهرةبانيم، بةسةريا هَينا.

تةِراييةكة هات بةدةستمةوة لةنَيو لةثم ديقةتم دا لة شيلةي مؤمي ئةو سةري تةِراييةكة هات بةدةستمةوة لةنَيو لةثم ديقةتم دا لة شيلةي مؤمي ئةو سةري 

وام  بريا  بةآلم  داخست،  تةلةفؤنةكةم  سِرييةوة،  ضاكةتةكةم  بة  دةضوو،  وام ساَلة  بريا  بةآلم  داخست،  تةلةفؤنةكةم  سِرييةوة،  ضاكةتةكةم  بة  دةضوو،  ساَلة 

نةكردبا، وةآلمي شَيتيسةكانيم دابايةوة.نةكردبا، وةآلمي شَيتيسةكانيم دابايةوة.

بكةم،  بؤ  زةنطي  دةمويست  ضووم،  خوناويدا  و  ئارةقة  بة  خؤمدا  مَيشكي  بكةم، لة  بؤ  زةنطي  دةمويست  ضووم،  خوناويدا  و  ئارةقة  بة  خؤمدا  مَيشكي  لة 

ضاوةِروانيدا  لة  و  كردةوة  نابةدَلييةوة  بة  خؤم  ماشَينةكةي  دةرطاي  نا،  ضاوةِروانيدا بةآلم  لة  و  كردةوة  نابةدَلييةوة  بة  خؤم  ماشَينةكةي  دةرطاي  نا،  بةآلم 

بووم. هةرضؤنَيك بَي بِريارم دا، كة زةنطي كردةوة وةآلمي دةدةمةوة، بةآلم من بووم. هةرضؤنَيك بَي بِريارم دا، كة زةنطي كردةوة وةآلمي دةدةمةوة، بةآلم من 

زةنطم ثَيويست نةبوو، ثرسيار و وةآلمةكاني (هةميشة) لة طؤَيمدا دةزرينطايةوة:زةنطم ثَيويست نةبوو، ثرسيار و وةآلمةكاني (هةميشة) لة طؤَيمدا دةزرينطايةوة:

تؤ لةكؤيي تؤ لةكؤيي 

لة ثانايي ئةم دونياية تؤ لةكؤيي؟لة ثانايي ئةم دونياية تؤ لةكؤيي؟

- من لة دوورةدةستترين  شوَيني ئةم دونياية راوةستاوم - من لة دوورةدةستترين  شوَيني ئةم دونياية راوةستاوم 

الي بةذني تؤ الي بةذني تؤ 

تؤ لةكؤييتؤ لةكؤيي

لة بةرينايي ناثاكي ئةم دونياية تؤ لةكؤيي لة بةرينايي ناثاكي ئةم دونياية تؤ لةكؤيي 

- من لة ناثاكترين شوَيني ئةم دونياية راوةستاوم - من لة ناثاكترين شوَيني ئةم دونياية راوةستاوم 

لةسةر ئةو سةوزةآلنةي كة شةثؤلةكاني لةسةر ئةو سةوزةآلنةي كة شةثؤلةكاني 

دةضريكَينَي بؤ بةذني تؤدةضريكَينَي بؤ بةذني تؤ

ئةم شيعرةم بةس بوو، ضونكة لةمَيذ بوو بِريارم دابوو، تفةنط بة رابوردووي ئةم شيعرةم بةس بوو، ضونكة لةمَيذ بوو بِريارم دابوو، تفةنط بة رابوردووي 

بة  ئةوم  خزمانةوة  هاتوضؤي  و  ذيان  نمايشي  و  كِرين  شت  بة  بنَيم،  بة خؤمةوة  ئةوم  خزمانةوة  هاتوضؤي  و  ذيان  نمايشي  و  كِرين  شت  بة  بنَيم،  خؤمةوة 

قةولي خؤم كوَير كردبؤوة (ئاخ ئةويتر ضةند دؤزةخي).قةولي خؤم كوَير كردبؤوة (ئاخ ئةويتر ضةند دؤزةخي).

نازانم ضةندَي لة نزيكم بي تؤ هَيشتا دووري، بةآلم دةبَي رابكةم (ئةو وةك نازانم ضةندَي لة نزيكم بي تؤ هَيشتا دووري، بةآلم دةبَي رابكةم (ئةو وةك 

مَيشةنطوين ثِر هةنطوين بوو، بةآلم هةردووكيان بريا بَي ضزوو بان).مَيشةنطوين ثِر هةنطوين بوو، بةآلم هةردووكيان بريا بَي ضزوو بان).

ثَيكرا  ئةوةندةم  كوذاندةوة،  سةيارةكةم  ماَلةوة،  طةيشتمة  ضؤن  ثَيكرا نةمزاني  ئةوةندةم  كوذاندةوة،  سةيارةكةم  ماَلةوة،  طةيشتمة  ضؤن  نةمزاني 

فرمَيسكةكانم بةثةلة بسِرمةوة و خؤم هةَلدةمة نَيو زيندانةكةمةوة ضوارضَيوةي فرمَيسكةكانم بةثةلة بسِرمةوة و خؤم هةَلدةمة نَيو زيندانةكةمةوة ضوارضَيوةي 
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حةوشة،  نَيو  طةيشمة  كة  مانا،  بَي  رؤتينَيكي  هةم  و  كؤيلةتيية  هةم  كة  حةوشة، خَيزان  نَيو  طةيشمة  كة  مانا،  بَي  رؤتينَيكي  هةم  و  كؤيلةتيية  هةم  كة  خَيزان 

ئةو  (تَيطةيشتم  دواندم  و  دا  لَي  ذمارةكانيم  ثةروا  بَي  نيية  ماَل  لة  كةس  ئةو زانيم  (تَيطةيشتم  دواندم  و  دا  لَي  ذمارةكانيم  ثةروا  بَي  نيية  ماَل  لة  كةس  زانيم 

وا  من  بَي،  خاترجةم  كردةوة  دَلنيام  بةآلم  كارةكةم،  شؤَيني  بؤ  بِروا  وا خةريكة  من  بَي،  خاترجةم  كردةوة  دَلنيام  بةآلم  كارةكةم،  شؤَيني  بؤ  بِروا  خةريكة 

كة  قسةكانيدا  لةدوا  كردم  سةرزةنشتي  و  تاوانبار  بِرَيك  سةنطاوم  كة لةِرَيطاي  قسةكانيدا  لةدوا  كردم  سةرزةنشتي  و  تاوانبار  بِرَيك  سةنطاوم  لةِرَيطاي 

هةميشة زامَيكي بةلةزةتي بؤ فكركردنةوة جَيدةهَيشت، وتي (من دةمةوَي بتبينم، هةميشة زامَيكي بةلةزةتي بؤ فكركردنةوة جَيدةهَيشت، وتي (من دةمةوَي بتبينم، 

خؤم  مَيشكي  لة  ئَيوة  هةتاية  تا  ئيدي  وةريدةطرمةوة،  ئَيوةية  الي  خؤم ئامانةتييةكم  مَيشكي  لة  ئَيوة  هةتاية  تا  ئيدي  وةريدةطرمةوة،  ئَيوةية  الي  ئامانةتييةكم 

لة  وةدةركةوم  لَيي  تا  بكات  رازيم  دةيويست  قسةية  بةم  دةمزاني  لة دةردةكةم،  وةدةركةوم  لَيي  تا  بكات  رازيم  دةيويست  قسةية  بةم  دةمزاني  دةردةكةم، 

رازين،  بوونة  بةو  بةَلكو  (ببن)،  ناتانةوَي  (ئَيوة  زيادكرد  ئةمةشي  رازين، دواقسةكانيدا  بوونة  بةو  بةَلكو  (ببن)،  ناتانةوَي  (ئَيوة  زيادكرد  ئةمةشي  دواقسةكانيدا 

شتَيكم  هةموو  من  دةِروخَي،  درزيوة،  وةك  ئَيوةش  خيزانداري  سبةينَي  شتَيكم ئةمِرؤ  هةموو  من  دةِروخَي،  درزيوة،  وةك  ئَيوةش  خيزانداري  سبةينَي  ئةمِرؤ 

لةدةست ضووة، تةنها ئةوةندةم لةدةست ماوة كة ئاخر شةِري خؤم رابطةيةنم)، لةدةست ضووة، تةنها ئةوةندةم لةدةست ماوة كة ئاخر شةِري خؤم رابطةيةنم)، 

دووا وةآلمم ئاوها دايةوة (غروور نةباية هةَلبةت ذيانمان واي لَي  نةدةهات با بة دووا وةآلمم ئاوها دايةوة (غروور نةباية هةَلبةت ذيانمان واي لَي  نةدةهات با بة 

تؤزي خؤمانةوة دابنيشين).تؤزي خؤمانةوة دابنيشين).

ويِراي ئةوةش دةمزاني ئةم شةِرة بَي كؤتايية.ويِراي ئةوةش دةمزاني ئةم شةِرة بَي كؤتايية.

كة طةيشتمة ذوورةوة بَي ثةروا ئةو رةنطةي ئةو بةدَلي بوو، لةنَيو دؤآلبةكة كة طةيشتمة ذوورةوة بَي ثةروا ئةو رةنطةي ئةو بةدَلي بوو، لةنَيو دؤآلبةكة 

دةستم بؤي برد، بةدةم خؤطؤِرينةوة، لة كووذاندنةوةي ذمارةكةي ئةودا بووم، دةستم بؤي برد، بةدةم خؤطؤِرينةوة، لة كووذاندنةوةي ذمارةكةي ئةودا بووم، 

و  خاك  بة  ئينسان  دةيوت  ئةو  ضونكة  سِرييةوة،  دةستبةجَي  و سوراوةكانيشم  خاك  بة  ئينسان  دةيوت  ئةو  ضونكة  سِرييةوة،  دةستبةجَي  سوراوةكانيشم 

خؤَلي خؤيةوة جوانة. ئاهَيكم هةَلكَيشا (بريا لَيرةباي) دةمزاني ئةم ئازارة ئَيستا خؤَلي خؤيةوة جوانة. ئاهَيكم هةَلكَيشا (بريا لَيرةباي) دةمزاني ئةم ئازارة ئَيستا 

دةيكا  شَيتييةو  هةر  دةزانم،  بةآلم  كرد،  شَيتييةم  ئةم  من  دةبينَي،  لَي  دةيكا لةزةتي  شَيتييةو  هةر  دةزانم،  بةآلم  كرد،  شَيتييةم  ئةم  من  دةبينَي،  لَي  لةزةتي 

عةقَل دةينووسَي، بريا حةآلَلي بام بةم ِرووتييةوة حةرامةكاني وازي كردبا، نا عةقَل دةينووسَي، بريا حةآلَلي بام بةم ِرووتييةوة حةرامةكاني وازي كردبا، نا 

جوانترين ئافرةت ئةوةية بةَلَين دةدا و نايةتة جَيذووان)، خؤم ثؤشتة كردةوة و جوانترين ئافرةت ئةوةية بةَلَين دةدا و نايةتة جَيذووان)، خؤم ثؤشتة كردةوة و 

زياتر بةوة دَلي خؤم دايةوة (ئةم جؤرة ئازارانة بؤ ئةديب لة جَيي خؤيةتي وةك زياتر بةوة دَلي خؤم دايةوة (ئةم جؤرة ئازارانة بؤ ئةديب لة جَيي خؤيةتي وةك 

مني دةست نةكةوت دةمنووسَيتةوة).مني دةست نةكةوت دةمنووسَيتةوة).

ناو  هةذانَيكي  لة  زياتر  و  دةدا  وةقوَلثةي  دَلم  خوَيني  قسةكانيد  دوا  ناو لة  هةذانَيكي  لة  زياتر  و  دةدا  وةقوَلثةي  دَلم  خوَيني  قسةكانيد  دوا  لة 

بوومةلةرزةيةكدابم، كة وَيرانييةكاني خؤشي ثَي دةبةخشيم (ئامانةتييةكم لةالتة)، بوومةلةرزةيةكدابم، كة وَيرانييةكاني خؤشي ثَي دةبةخشيم (ئامانةتييةكم لةالتة)، 

هةر بةِراستي دةبَي ضي بَي كةوتمة بةردةم ثةنجةرةي ئاشثةزةكة، بَي ئاطا لةنَيو هةر بةِراستي دةبَي ضي بَي كةوتمة بةردةم ثةنجةرةي ئاشثةزةكة، بَي ئاطا لةنَيو 

كةوضك و ثياَلةدا نةمدةزاني دةستةكانم لة دؤزينةوةي ضيداية. كةوضك و ثياَلةدا نةمدةزاني دةستةكانم لة دؤزينةوةي ضيداية. 

لة وةآلمي ثةنهاني ئةم قسةية دةطةِرام، دةبَي بة دوَينَي و ئةمِرؤ و ئايندةدا لة وةآلمي ثةنهاني ئةم قسةية دةطةِرام، دةبَي بة دوَينَي و ئةمِرؤ و ئايندةدا 

بِرؤمةوة، خوماراوي لةبةر ثةنجةرةكةدا وةك داماوَيك مام. لةثِرَيكدا سةرنجم بِرؤمةوة، خوماراوي لةبةر ثةنجةرةكةدا وةك داماوَيك مام. لةثِرَيكدا سةرنجم 

شةوباية)،  (بريا  دةطةِرام  ضةرخَيك  لة  ثةنجةرةكة  سةر  مؤمَيكي  سةر  شةوباية)، كةوتة  (بريا  دةطةِرام  ضةرخَيك  لة  ثةنجةرةكة  سةر  مؤمَيكي  سةر  كةوتة 

وةك سةرخؤشَيك بةالدا كةوتم، شةويش باية نة نامة و نة موستيلة، ئةم مؤمة وةك سةرخؤشَيك بةالدا كةوتم، شةويش باية نة نامة و نة موستيلة، ئةم مؤمة 

ثةروا  بَي  بدةم  خؤم  ئازاري  ئةوةي  وةك  دامنايةوة  بكةم،  لَي  ضي  ثةروا ساردوسِرة  بَي  بدةم  خؤم  ئازاري  ئةوةي  وةك  دامنايةوة  بكةم،  لَي  ضي  ساردوسِرة 



٩٧

ەق
د

ەق
د

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

ضوومة بةر بارانةكة (مادام لة لووتكةدا نيم با لة قوآليي دؤَلةكةدا بمَينةوة)، لةشم ضوومة بةر بارانةكة (مادام لة لووتكةدا نيم با لة قوآليي دؤَلةكةدا بمَينةوة)، لةشم 

بووم  خؤشحاَل  حةوشةمان،  نَيو  بييةكةي  دار  لة  روانيم  بوو،  ئاو  ضؤِري  بووم ضؤِر  خؤشحاَل  حةوشةمان،  نَيو  بييةكةي  دار  لة  روانيم  بوو،  ئاو  ضؤِري  ضؤِر 

بة  رَيك  عةلي)م  (بةختيار  قسةكةي  ذوورةوة،  بضمة  هاتم  تةِرتربووم،  لةو  بة من  رَيك  عةلي)م  (بةختيار  قسةكةي  ذوورةوة،  بضمة  هاتم  تةِرتربووم،  لةو  من 

شايستةي خؤم زاني (هةر كاتَي مَيرد و خودا ستايشي ذنيان كرد، ئا لةو كاتةدا شايستةي خؤم زاني (هةر كاتَي مَيرد و خودا ستايشي ذنيان كرد، ئا لةو كاتةدا 

تف لة خؤت بكة).تف لة خؤت بكة).

شَيت  بزانَي  وةك  بَيتةوة  مَيردةكةم  نةبادا  كردبوو  لَيم  تفي  هةزار  شَيت بارانةكة  بزانَي  وةك  بَيتةوة  مَيردةكةم  نةبادا  كردبوو  لَيم  تفي  هةزار  بارانةكة 

بووبَيتم، ضوومة ذوورةوة، جارَيكي تر دةستم داية مؤمةكة و نامة نَيو هةردوو بووبَيتم، ضوومة ذوورةوة، جارَيكي تر دةستم داية مؤمةكة و نامة نَيو هةردوو 

و  يادطارييةكاني  نياني  بة  تةسليم  باران،  بةسةريدا  ضاوم  كة  و مةمكةكانمةوة،  يادطارييةكاني  نياني  بة  تةسليم  باران،  بةسةريدا  ضاوم  كة  مةمكةكانمةوة، 

فرمَيسكةكاني خؤم، بووم، لة سةرمايدا بةئاطاهاتمةوة، روانيمة بةر ثَيكانم، وةك فرمَيسكةكاني خؤم، بووم، لة سةرمايدا بةئاطاهاتمةوة، روانيمة بةر ثَيكانم، وةك 

شيلةي مؤم ئاو لة بةرم دةِرؤيشت، دةستم بؤ مةمكةكانم برد، سةير بوو ثةنجةي شيلةي مؤم ئاو لة بةرم دةِرؤيشت، دةستم بؤ مةمكةكانم برد، سةير بوو ثةنجةي 

باران وشكي كردبوو، نا زانيم من خؤم بوومةتة مؤم. باران وشكي كردبوو، نا زانيم من خؤم بوومةتة مؤم. 

دةسووتَيم و دةتوَيمةوة.دةسووتَيم و دةتوَيمةوة.

كةركووككةركووك

 ٢٠١٢٢٠١٢/١١١١/١٢١٢
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شوَينة  نةدةكرد،  سةفةري  جاران  وةك  ئيتر  باوكم  دواييدا،  ساآلنةي  شوَينة لةم  نةدةكرد،  سةفةري  جاران  وةك  ئيتر  باوكم  دواييدا،  ساآلنةي  لةم 

لة  كاتةكاني  زؤربةي  بوو...  خؤمان  لة  نزيك  شارؤضكةيةكي  بؤ  لة دوورةكةي  كاتةكاني  زؤربةي  بوو...  خؤمان  لة  نزيك  شارؤضكةيةكي  بؤ  دوورةكةي 

دةطرت.  طوَيي  زؤر  دةكرد،  قسةي  جاران  لة  كةمتريش  دةبرد.  بةسةر  دةطرت. ماَلةوة  طوَيي  زؤر  دةكرد،  قسةي  جاران  لة  كةمتريش  دةبرد.  بةسةر  ماَلةوة 

كةسَيكي  بوو.  نةستةق  قسةي  دةمةتةقةو  لة  حةزي  كة  رابردوو،  كةسَيكي بةثَيضةوانةي  بوو.  نةستةق  قسةي  دةمةتةقةو  لة  حةزي  كة  رابردوو،  بةثَيضةوانةي 

زانياري  خاوةني  بةآلم  نةبوو،  باشي  خوَيندةوارييةكي  ئةو  بوو،  بةدةم  زانياري حازر  خاوةني  بةآلم  نةبوو،  باشي  خوَيندةوارييةكي  ئةو  بوو،  بةدةم  حازر 

طشتي بوو، زؤريش تامةزرؤي بابةتطةلي ((رؤحي)) بوو...طشتي بوو، زؤريش تامةزرؤي بابةتطةلي ((رؤحي)) بوو...

(نيكؤس  جوانــــةكةي  رؤمانة  دووةم،  كانووني  مانطي  (نيكؤس بةيانييةكي  جوانــــةكةي  رؤمانة  دووةم،  كانووني  مانطي  بةيانييةكي 

كازانتزاكيس)م بةدةستةوة بوو، (زؤربا) زؤرباي يؤنان، ضةند الثةِرةيةكم مابوو كازانتزاكيس)م بةدةستةوة بوو، (زؤربا) زؤرباي يؤنان، ضةند الثةِرةيةكم مابوو 

تةواوي بكةم. لةنَيوان من و باوكمدا زؤبايةكي كؤني داِرزاو ثرتةثرتي بوو، لة تةواوي بكةم. لةنَيوان من و باوكمدا زؤبايةكي كؤني داِرزاو ثرتةثرتي بوو، لة 

دةرةوة نمةبارانَيك دةستي ثَيكردبوو...دةرةوة نمةبارانَيك دةستي ثَيكردبوو...

بيرضوونةوةبيرضوونةوة

عةلي ئةحمةدعةلي ئةحمةد
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ئةو كتَيبة ضيية دةيخوَينيتةوة، باوكم ثرسي؟ئةو كتَيبة ضيية دةيخوَينيتةوة، باوكم ثرسي؟

- باوكة طيان رؤمانة، يةعني (حةكايةت).- باوكة طيان رؤمانة، يةعني (حةكايةت).

كةمَيك بَيدةنط بوو، ثاشان وتي: باسي ضي دةكات؟كةمَيك بَيدةنط بوو، ثاشان وتي: باسي ضي دةكات؟

الثةِرةكانيم  كتَيبةكة  داناني  لةكاتي  بؤئةوةي  كة  بضووكةكة،  كاغةزة  الثةِرةكانيم ثارضة  كتَيبةكة  داناني  لةكاتي  بؤئةوةي  كة  بضووكةكة،  كاغةزة  ثارضة 

لَيتَيك نةضَي، خستة ئةو شوَينةي كة ثَيي طةشتبووم.لَيتَيك نةضَي، خستة ئةو شوَينةي كة ثَيي طةشتبووم.

- باسي ذيان و مردن و شؤِرش و شتي ترة...- باسي ذيان و مردن و شؤِرش و شتي ترة...

- ئةتواني شتَيكم بؤ بخوَينيتةوة؟- ئةتواني شتَيكم بؤ بخوَينيتةوة؟

زؤر  ثَيشتر  كة  بةرضاوكةوت،  ثةِرةطرافَيكم  كرد،  ئةمديوئةوديو  زؤر الثةِرةكانيم  ثَيشتر  كة  بةرضاوكةوت،  ثةِرةطرافَيكم  كرد،  ئةمديوئةوديو  الثةِرةكانيم 

”بةيانييةكيان  كرد:  خوَيندنةوةي  بة  دةستم  دانابوو.  خؤم  لةسةر  ”بةيانييةكيان كاريطةري  كرد:  خوَيندنةوةي  بة  دةستم  دانابوو.  خؤم  لةسةر  كاريطةري 

قؤزاخةكةيدا،  لةنَيو  بيني  بضووكم  كرمَيكي  رَيطاكة  لةسةر  كار،  سةر  قؤزاخةكةيدا، دةضوومة  لةنَيو  بيني  بضووكم  كرمَيكي  رَيطاكة  لةسةر  كار،  سةر  دةضوومة 

قؤزاخةكة  لة  كرمةكة  هاتنةدةرةوةي  حاَلةتي  ثَيمخؤشبوو  سةردةستم،  قؤزاخةكة خستمة  لة  كرمةكة  هاتنةدةرةوةي  حاَلةتي  ثَيمخؤشبوو  سةردةستم،  خستمة 

بؤ  نةبوو  تيني  خؤر  ضونكة  بةآلم  كرمةكة،  خؤكَيشكردني  كةمَيك  ثاش  بؤ ببينم.  نةبوو  تيني  خؤر  ضونكة  بةآلم  كرمةكة،  خؤكَيشكردني  كةمَيك  ثاش  ببينم. 

ئةوةي قؤزاخةكة طةرم دابَيت، نةيدةتواني بَيتة دةرةوة، منيش ضونكة ثةلةم بوو ئةوةي قؤزاخةكة طةرم دابَيت، نةيدةتواني بَيتة دةرةوة، منيش ضونكة ثةلةم بوو 

خؤكَيشكردن  خةريكي  هةر  كرمةكةش  كرد،  طةرم  قؤزاخةكةم  دةمم  هةَلمي  خؤكَيشكردن بة  خةريكي  هةر  كرمةكةش  كرد،  طةرم  قؤزاخةكةم  دةمم  هةَلمي  بة 

بوو، ثاش ماوةيةك تواني قؤزاخةكة بةجَي بهَيَلَي، كةضي بةداخةوة دواي ضةند بوو، ثاش ماوةيةك تواني قؤزاخةكة بةجَي بهَيَلَي، كةضي بةداخةوة دواي ضةند 

ساتَيك لةناو لةثي دةستمدا مرد، دواي نزيكةي (ساتَيك لةناو لةثي دةستمدا مرد، دواي نزيكةي (٣٠٣٠) ساَل هَيشتا مردني كرمةكة ) ساَل هَيشتا مردني كرمةكة 

بةوةي  كردووة،  سروشت  لة  طةورةم  زوَلمَيكي  دةركةوت  بؤم  دةدات،  بةوةي ئازارم  كردووة،  سروشت  لة  طةورةم  زوَلمَيكي  دةركةوت  بؤم  دةدات،  ئازارم 

نةمهَيشت سيستةمة رَيك و ناوازةكةي سروشت كاري خؤي ئةنجام بدات...“. نةمهَيشت سيستةمة رَيك و ناوازةكةي سروشت كاري خؤي ئةنجام بدات...“. 

رَيضكةي  فرمَيسك  بوون،  هةَلطةِرا  سوور  باوكم  ضاوةكاني  هةَلبِري  رَيضكةي سةرم  فرمَيسك  بوون،  هةَلطةِرا  سوور  باوكم  ضاوةكاني  هةَلبِري  سةرم 

بةستبوو بةسةر طؤناكانيدا...بةستبوو بةسةر طؤناكانيدا...

هَيندةش  دةكردةوة،  مردن  لة  بيري  بةقوَلي  ضةندة  بوو،  كةسانة  لةو  هَيندةش باوكم  دةكردةوة،  مردن  لة  بيري  بةقوَلي  ضةندة  بوو،  كةسانة  لةو  باوكم 

لَيي دةترسا ئةو كاتانةش ئيتر لة ذيان بَيزار دةبوو، هةر بة نابةدَلييةوة تةمةنناي لَيي دةترسا ئةو كاتانةش ئيتر لة ذيان بَيزار دةبوو، هةر بة نابةدَلييةوة تةمةنناي 

مردني دةكرد. جارَيك باسي مردنمان دةكرد، شيعرَيكي (مةوالناي رؤمي) وت، كة مردني دةكرد. جارَيك باسي مردنمان دةكرد، شيعرَيكي (مةوالناي رؤمي) وت، كة 

مةاليةك ساآلني حةفتاكان لة حوجرة لةبةري كردبوو، بؤي كردبوو بة كوردي، مةاليةك ساآلني حةفتاكان لة حوجرة لةبةري كردبوو، بؤي كردبوو بة كوردي، 

شيعرةكة بةم جؤرة بوو: ”ئةي رؤح هيواداربة خودا لةم قةفةسي ضنراوةي خؤي شيعرةكة بةم جؤرة بوو: ”ئةي رؤح هيواداربة خودا لةم قةفةسي ضنراوةي خؤي 

دةرت بَينَي، تةمةنناكة ئةم سةدةفة بشكَي و طةوهةر دةركةوَي. ضيت دةوَي ئةي دةرت بَينَي، تةمةنناكة ئةم سةدةفة بشكَي و طةوهةر دةركةوَي. ضيت دةوَي ئةي 

طياني من؟ ضيت دةوَي؟ هةر ئةوةي (حةق) دةتخوَينَيتةوة دَلخؤشبةو ثَيبكةنة“.طياني من؟ ضيت دةوَي؟ هةر ئةوةي (حةق) دةتخوَينَيتةوة دَلخؤشبةو ثَيبكةنة“.

((٤٠٤٠))ي ))ي  طةرما  ثلةي  ئةوةي  بةهؤي  سةركةوتم،  طردةكةدا  بةسةر  ((كاتَيك  طةرما  ثلةي  ئةوةي  بةهؤي  سةركةوتم،  طردةكةدا  بةسةر  كاتَيك 

تَيثةِراندبوو، قوِرطم وشك بوو، هةموو طيانم بوو بة ئارةق، هةناسةم سوار بوو، تَيثةِراندبوو، قوِرطم وشك بوو، هةموو طيانم بوو بة ئارةق، هةناسةم سوار بوو، 

بةشَيوةيةك  طؤِرةكان  بةآلم  دةنا،  بةورياييةوة  هةنطاوةكانم  طؤِرةكاندا  بةشَيوةيةك بةنَيو  طؤِرةكان  بةآلم  دةنا،  بةورياييةوة  هةنطاوةكانم  طؤِرةكاندا  بةنَيو 

جيابكةمةوة،  يةكتر  لة  كَيلةكان  جَيطا  هةندَيك  لة  نةمتواني  جيابكةمةوة، هةَلكةندرابوون  يةكتر  لة  كَيلةكان  جَيطا  هةندَيك  لة  نةمتواني  هةَلكةندرابوون 
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ثَيمكةوتة سةر هةندَيكيان، ئةوة زؤر ئازاريدام...ثَيمكةوتة سةر هةندَيكيان، ئةوة زؤر ئازاريدام...

تَيدةطةم،  (مةوالنا)  شيعرةي  لةو  زياتر  نةماوة،  ذياندا  لة  ئةو  كة  تَيدةطةم، ئَيستا،  (مةوالنا)  شيعرةي  لةو  زياتر  نةماوة،  ذياندا  لة  ئةو  كة  ئَيستا، 

هةروةك هةموو شتةكاني تر، دَلنيام هةموومان زؤرَيك لة ئاكار و بؤضوونةكاني هةروةك هةموو شتةكاني تر، دَلنيام هةموومان زؤرَيك لة ئاكار و بؤضوونةكاني 

باوك و دايكمان، كة بةهةَلةشمان دةزانين، دووبارةي دةكةينةوة...باوك و دايكمان، كة بةهةَلةشمان دةزانين، دووبارةي دةكةينةوة...

جارة  سَييةم  ئةوة  ماوةيةدا  لةم  مردووة،  مانطة  جارة )  سَييةم  ئةوة  ماوةيةدا  لةم  مردووة،  مانطة   (٢) و  ساَل   () و  ساَل   (٤) (باوكم،  باوكم، 

بدؤزمةوة،  طؤِرةكةي  توانيم  تا  طةِرام،  خولةك  ثازدة  نزيكةي  دةكةم،  بدؤزمةوة، سةرداني  طؤِرةكةي  توانيم  تا  طةِرام،  خولةك  ثازدة  نزيكةي  دةكةم،  سةرداني 

شةِرَيكي  ساَل  شةِرَيكي )  ساَل   (٥٠٥٠) بةدرَيذايي  كة  وةستام،  ثياوَيك  بةرامبةر  لة  (كاتَيكيش  بةدرَيذايي  كة  وةستام،  ثياوَيك  بةرامبةر  لة  كاتَيكيش 

كة  تر،  مرؤظَيكي  هةر  وةك  ثَيكردبوو...  دةست  ذياندا  لةطةَل  كة دةستةويةخةي  تر،  مرؤظَيكي  هةر  وةك  ثَيكردبوو...  دةست  ذياندا  لةطةَل  دةستةويةخةي 

سةرداني مردووةكاني دةكات طريام...، ئةوةي زياتر درَيذةي بة طريانةكةم دا، سةرداني مردووةكاني دةكات طريام...، ئةوةي زياتر درَيذةي بة طريانةكةم دا، 

بكةم،  سةرداني  زؤر  نةمتوانيوة  كة  كةمتةرخةمي،  بةوثةِري  بوو  بكةم، هةستكردنم  سةرداني  زؤر  نةمتوانيوة  كة  كةمتةرخةمي،  بةوثةِري  بوو  هةستكردنم 

بةشَيوةيةك بةئاساني طؤِرةكةيم نةدؤزييةوة...بةشَيوةيةك بةئاساني طؤِرةكةيم نةدؤزييةوة...

ئَيرةش  ئةمانةي  كة  بكةم  هةست  نةمتواني  جاران  وةك  ئَيوارةيةدا،  لةو  ئَيرةش من  ئةمانةي  كة  بكةم  هةست  نةمتواني  جاران  وةك  ئَيوارةيةدا،  لةو  من 

بةزةوييةوة  هَيندة  دةمَيكة  بوون،  زيندوو  ئَيمة  وةك  بوون،  مرؤظطةلَيك  بةزةوييةوة ثَيشتر  هَيندة  دةمَيكة  بوون،  زيندوو  ئَيمة  وةك  بوون،  مرؤظطةلَيك  ثَيشتر 

نةوي  سةرمان  بةشَيوةيةك  ببينين!!  خؤمان  ئةوالتري  كةمَيك  ناتوانين  نةوي لكاوين  سةرمان  بةشَيوةيةك  ببينين!!  خؤمان  ئةوالتري  كةمَيك  ناتوانين  لكاوين 

بؤية  دةئاخنين،  طةدةمان  بتوانين  تا  ناكةوين!!  ئاسمان  بينيني  فرياي  بؤية كردووة  دةئاخنين،  طةدةمان  بتوانين  تا  ناكةوين!!  ئاسمان  بينيني  فرياي  كردووة 

دَلمان تةنيا بة شتة ثووض و كاتييةكان دةكرَيتةوة.دَلمان تةنيا بة شتة ثووض و كاتييةكان دةكرَيتةوة.

ئةو ئَيوارةية زانيم ضةند لة دونياي سروشت و رؤحةكان دووركةوتووينةتةوة، ئةو ئَيوارةية زانيم ضةند لة دونياي سروشت و رؤحةكان دووركةوتووينةتةوة، 

لة كاتي بةجَيهَيشتني باوكم ئاوِرَيكم دايةوة، وَيناي ئةوةم كرد بة زةردةخةنةيةك لة كاتي بةجَيهَيشتني باوكم ئاوِرَيكم دايةوة، وَيناي ئةوةم كرد بة زةردةخةنةيةك 

ماَلئاواييم لَي دةكات...ماَلئاواييم لَي دةكات...

كؤتاييكؤتايي
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بةرةو  دةكرد  هةستم  دةكرد،  كؤتايي  بة  هةستم  هَيدى  هَيدى  رؤذانة  ئةو  بةرةو ...  دةكرد  هةستم  دةكرد،  كؤتايي  بة  هةستم  هَيدى  هَيدى  رؤذانة  ئةو   ...

ترسَيكى  بة  هةستم  كؤتاييةشدا  ئةم  لةطةَل  دةضم،  خوَيندن  حيكايةتى  ترسَيكى كؤتايي  بة  هةستم  كؤتاييةشدا  ئةم  لةطةَل  دةضم،  خوَيندن  حيكايةتى  كؤتايي 

طةورة دةكرد، من لةوةتى خؤم دةناسم هةر وابووم ، هةميشة لة كؤتاييةكاندا طةورة دةكرد، من لةوةتى خؤم دةناسم هةر وابووم ، هةميشة لة كؤتاييةكاندا 

شتى سةير لة ذيانمدا رووي دةدا، زؤرجار لة كؤتايي ئاهةنطَيكدا نيطاى حةزينى شتى سةير لة ذيانمدا رووي دةدا، زؤرجار لة كؤتايي ئاهةنطَيكدا نيطاى حةزينى 

سةفةرَيكما  كؤتايي  لة  جار  هةندَى  دَلمةوة...  دةخستة  برينى  زةمةنَيك  سةفةرَيكما كيذَيك  كؤتايي  لة  جار  هةندَى  دَلمةوة...  دةخستة  برينى  زةمةنَيك  كيذَيك 

دَلطرانييةكى زؤرم بؤ ثةيدا دةبوو، تةنانةت جار بووة لة دوايين ثلةى قادرمةيةك دَلطرانييةكى زؤرم بؤ ثةيدا دةبوو، تةنانةت جار بووة لة دوايين ثلةى قادرمةيةك 

دايطرتبووم،  سةير  هةستَيكى  رؤذانةش  ئةو  بؤية  خوارةوة،  دايطرتبووم، كةوتوومةتة  سةير  هةستَيكى  رؤذانةش  ئةو  بؤية  خوارةوة،  كةوتوومةتة 

دةخوات.  طير  ثَيوة  رابردوومى  لة  بةشَيك  كة  روودةدات  شتَيك  دةكرد  دةخوات. هةستم  طير  ثَيوة  رابردوومى  لة  بةشَيك  كة  روودةدات  شتَيك  دةكرد  هةستم 

تواناى  لة  رووبدات  شتَيك  كؤتاييةدا  لةو  دةترسام  بوو  خوَيندنم  ساَلى  تواناى دوايين  لة  رووبدات  شتَيك  كؤتاييةدا  لةو  دةترسام  بوو  خوَيندنم  ساَلى  دوايين 

ئةندَيشةكانى مندا نةبَيت. ئةندَيشةكانى مندا نةبَيت. 

ئةو ئَيوارةية لةطةَل ضةند برادةرَيك بةترسةوة ضومة كافتريا بؤ خواردنةوةى ئةو ئَيوارةية لةطةَل ضةند برادةرَيك بةترسةوة ضومة كافتريا بؤ خواردنةوةى 

ضايةك، ئةوةى نةدةبوو رووبدات لةوَى روويدا، بؤ يةكةمين جار (ئةوين)م بينى ضايةك، ئةوةى نةدةبوو رووبدات لةوَى روويدا، بؤ يةكةمين جار (ئةوين)م بينى 

يةكةمين  لة  هةر  نةبينيوة،  جاويدانييةم  كضة  ئةو  هَيشتا  ضؤن  لَيدةهات  يةكةمين سةيرم  لة  هةر  نةبينيوة،  جاويدانييةم  كضة  ئةو  هَيشتا  ضؤن  لَيدةهات  سةيرم 

نيطايةكيان  تةنها  كضانةية  لةو  ئةمة  كة  بوو  دروست  تيا  هةستةم  ئةو  نيطايةكيان نيطادا  تةنها  كضانةية  لةو  ئةمة  كة  بوو  دروست  تيا  هةستةم  ئةو  نيطادا 

دانيشتبوو  تةنيشتمان  كورسييةكى  لةسةر  ئةبةديى،  طيرؤدةبوونَيكى  بؤ  دانيشتبوو بةسة  تةنيشتمان  كورسييةكى  لةسةر  ئةبةديى،  طيرؤدةبوونَيكى  بؤ  بةسة 

بة ويقار و سةنطينييةكى زؤرةوة بةدةم خةندةيةكى نةرم و نيطايةكى مةنطةوة بة ويقار و سةنطينييةكى زؤرةوة بةدةم خةندةيةكى نةرم و نيطايةكى مةنطةوة 

نامة

ئةوينئةوين

بةختيار محةمةدبةختيار محةمةد
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دةكرد،  هاوِرَيكانى  كورتى  ثَيكةنينَيكى  بةشدارى  جار  جار  و  دةخواردةوة  دةكرد، ضاى  هاوِرَيكانى  كورتى  ثَيكةنينَيكى  بةشدارى  جار  جار  و  دةخواردةوة  ضاى 

شؤخَيكى سةير بوو جوتَى ضاوى طةش و ثرضَيكى خورمايي و دونيايةك ناسكى شؤخَيكى سةير بوو جوتَى ضاوى طةش و ثرضَيكى خورمايي و دونيايةك ناسكى 

و ميهرةبانى هةبوو، كضَيك بوو دةتطوت ئاسمان كونى تَيبووة و لَيوةى كةوتؤتة و ميهرةبانى هةبوو، كضَيك بوو دةتطوت ئاسمان كونى تَيبووة و لَيوةى كةوتؤتة 

و  راكَيشَيت  سةرنجم  كضَيك  هةموو  سيماى  نيم  ثياوَيك  من  طةرضى  و خوارةوة،  راكَيشَيت  سةرنجم  كضَيك  هةموو  سيماى  نيم  ثياوَيك  من  طةرضى  خوارةوة، 

كضَيكى  ئةوين  دةشَى  بةآلم  كضَيك،  بةذنى  و  دةموضاو  هةموو  بة  بم  كضَيكى سةرسام  ئةوين  دةشَى  بةآلم  كضَيك،  بةذنى  و  دةموضاو  هةموو  بة  بم  سةرسام 

ئاسايي نةبَيت، دةشَى لة بةهةشتةوة هاتبَيت، دةشَى طةشيى ئةو ضاوانة هى ئةم ئاسايي نةبَيت، دةشَى لة بةهةشتةوة هاتبَيت، دةشَى طةشيى ئةو ضاوانة هى ئةم 

دنياية نةبن. دنياية نةبن. 

بةآلم سةير بوو لة يةكةمين نيطادا هةستم دةكرد ثَيى ئاشنام. هةرضةندة لة بةآلم سةير بوو لة يةكةمين نيطادا هةستم دةكرد ثَيى ئاشنام. هةرضةندة لة 

ضاوة مةنطةكانى ورد دةبوومةوة هةستم دةكرد دةستَيكى خستؤتة رؤحمةوة و ضاوة مةنطةكانى ورد دةبوومةوة هةستم دةكرد دةستَيكى خستؤتة رؤحمةوة و 

دةستةكةى ترى لة دَلم ئاآلندووة، ئيدى لةو رؤذةوة ضةندين جارى دى ضاوم دةستةكةى ترى لة دَلم ئاآلندووة، ئيدى لةو رؤذةوة ضةندين جارى دى ضاوم 

ثَيى كةوتةوة، دةيان جار ويستم بضمة بةرامبةرى و بَلَيم خاتوون هةست دةكةم ثَيى كةوتةوة، دةيان جار ويستم بضمة بةرامبةرى و بَلَيم خاتوون هةست دةكةم 

ثَيكةوة  دةيانجار  و  دةناسم  تؤ  سةدةيةكة  دةكةم  هةست  ئاشنام،  تؤ  ثَيكةوة بةِرؤحى  دةيانجار  و  دةناسم  تؤ  سةدةيةكة  دةكةم  هةست  ئاشنام،  تؤ  بةِرؤحى 

كة  شةرمَيك  بووم،  ئةزةلى  شةرمَيكى  كوشتةى  من  بةآلم  كردووة،  كة ثياسةمان  شةرمَيك  بووم،  ئةزةلى  شةرمَيكى  كوشتةى  من  بةآلم  كردووة،  ثياسةمان 

لةطةَلما طةورة بوو بوو، شةرمَيك لةطةَل شيرى داية نؤشم كرد بوو، هةرضةندم لةطةَلما طةورة بوو بوو، شةرمَيك لةطةَل شيرى داية نؤشم كرد بوو، هةرضةندم 

سيحرى  ئةو  خانم  بَلَيم  و  راوةستم  بةرامبةريدا  لة  بِرؤم  نةمدةتوانى  سيحرى دةكرد  ئةو  خانم  بَلَيم  و  راوةستم  بةرامبةريدا  لة  بِرؤم  نةمدةتوانى  دةكرد 

نيطايةت ضيية كة من بؤ خؤى رادةكَيشَيت. نيطايةت ضيية كة من بؤ خؤى رادةكَيشَيت. 

هيض  نيطاى  لة  شةرم  نةدةبوو  هةبَيت،  لةمندا  شةرمنى  نةدةبوو  هيض طةرضى  نيطاى  لة  شةرم  نةدةبوو  هةبَيت،  لةمندا  شةرمنى  نةدةبوو  طةرضى 

كضَيك بكةم، نةدةبوو لة تيشكى نيطاى هيض خاتوونَيك بترسم، ئاخر من كوِرى كضَيك بكةم، نةدةبوو لة تيشكى نيطاى هيض خاتوونَيك بترسم، ئاخر من كوِرى 

كوِرَيك  نةبووم،  زستان  طةرماى  و  هاوين  بةرسَيبةرى  كوِرَيك بةنازثةروةردةكراوى  نةبووم،  زستان  طةرماى  و  هاوين  بةرسَيبةرى  بةنازثةروةردةكراوى 

بضؤِرَيتةوة.  بةنيطاكانمدا  شادى  و  ثَيكةنين  و  خؤشى  نةشئةى  لة  ثِربم  بضؤِرَيتةوة. نةبووم  بةنيطاكانمدا  شادى  و  ثَيكةنين  و  خؤشى  نةشئةى  لة  ثِربم  نةبووم 

دواى ئةو هةموو نةهامةتييةى منداَلى و الوى و طةنجى و تَيثةِرينم بةو جؤطةلةى دواى ئةو هةموو نةهامةتييةى منداَلى و الوى و طةنجى و تَيثةِرينم بةو جؤطةلةى 

نيطاكان  تَيكةآلوى  دةبوو  بم...  ترسنؤك  و  شةرمن  هَيندة  نةدةبوو  نيطاكان خوَينانةدا  تَيكةآلوى  دةبوو  بم...  ترسنؤك  و  شةرمن  هَيندة  نةدةبوو  خوَينانةدا 

هَيندة درَيذة نةكَيشَيت و ئةو بؤشاييةى نَيوانمان بة وشةيةك ثِركةمةوة، دةبوو هَيندة درَيذة نةكَيشَيت و ئةو بؤشاييةى نَيوانمان بة وشةيةك ثِركةمةوة، دةبوو 

دةردى  تووشى  تؤم  من  خاتوون  ببوورة  بَلَيم  و  حزورى  بضمة  دةردى ئَيوارةيةك  تووشى  تؤم  من  خاتوون  ببوورة  بَلَيم  و  حزورى  بضمة  ئَيوارةيةك 

خةندةيةك  بتوانم  كة  نيم  ئاسايي  ثياوَيكى  من  ببوورة  كردووة،  خةندةيةك نيطاطؤِرينةوة  بتوانم  كة  نيم  ئاسايي  ثياوَيكى  من  ببوورة  كردووة،  نيطاطؤِرينةوة 

ثياوَيكى  وةك  ئازارديدة،  ثياوَيكى  وةك  طةرضى  ببوورة  ببةخشم،  نيطاكانت  ثياوَيكى بة  وةك  ئازارديدة،  ثياوَيكى  وةك  طةرضى  ببوورة  ببةخشم،  نيطاكانت  بة 

كؤمةَلطاو  لةطةَل  تَيكةَل  ثياوَيكى  و  ئيشكةر  ثياوَيكى  و  خانةوادةيةك  كؤمةَلطاو طةورةى  لةطةَل  تَيكةَل  ثياوَيكى  و  ئيشكةر  ثياوَيكى  و  خانةوادةيةك  طةورةى 

جوانى و ناشيرينى ميللةتدا نةدةبوو ئةم هةموو شةرمةم هةبَيت، بةآلم ببوورة جوانى و ناشيرينى ميللةتدا نةدةبوو ئةم هةموو شةرمةم هةبَيت، بةآلم ببوورة 

كة دةتبينم زةندةقم لة نيطاكانت دةضَيت. كة دةتبينم زةندةقم لة نيطاكانت دةضَيت. 

زؤر سةير بوو كة من بةناو ئةو هةموو ئازارانةدا تَيثةِريبووم، نةمدةزانى بؤ زؤر سةير بوو كة من بةناو ئةو هةموو ئازارانةدا تَيثةِريبووم، نةمدةزانى بؤ 

لة بةرامبةر نيطاى ثِر لة ميهر و موحيبةتى كضَيكدا ئةو هةموو ترس و شةرمةم لة بةرامبةر نيطاى ثِر لة ميهر و موحيبةتى كضَيكدا ئةو هةموو ترس و شةرمةم 
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هةبوو بؤ كة رووبةِرووم دةهات بةو شَيوةية زةرد هةَلدةطةِرام. هةبوو بؤ كة رووبةِرووم دةهات بةو شَيوةية زةرد هةَلدةطةِرام. 

ئةو شةوة هةستم كرد كة ثَيويستة ثةيامَيكى ثَي بطةيةنم، بةآلم نةمدةزانى ئةو شةوة هةستم كرد كة ثَيويستة ثةيامَيكى ثَي بطةيةنم، بةآلم نةمدةزانى 

ضى ثَي بَلَيم، نةمدةزانى نزيك ئةوين لة رؤحمةوة ض ثةيامَيكة بؤم، تةنها هَيندةم ضى ثَي بَلَيم، نةمدةزانى نزيك ئةوين لة رؤحمةوة ض ثةيامَيكة بؤم، تةنها هَيندةم 

بةردةستى و رؤحى رووتى خؤمى ثَي دةزانى كة دةبَيت حةقيقةتى من بِرواتة بةردةستى و رؤحى رووتى خؤمى ثَي  بِرواتة  حةقيقةتى من  دةبَيت  دةزانى كة 

بناسَينم. ئةو شةوة تا شةوطار لةنيوة تَيثةِرى تةنها بيرى نيطا طةشةكانيم دةكرد، بناسَينم. ئةو شةوة تا شةوطار لةنيوة تَيثةِرى تةنها بيرى نيطا طةشةكانيم دةكرد، 

هَينا و ضةند ثةِرةيةكم لَيكردةوة و دةستم كرد بة نووسينى  دةفتةرَيكم  بة نووسينى ثاشان  لَيكردةوة و دةستم كرد  ثةِرةيةكم  هَينا و ضةند  دةفتةرَيكم  ثاشان 

ثةيامَيك بؤ ئةوين. ثةيامَيك بؤ ئةوين. 

بؤشاييةكانى  نَيو  دَيمة  شَيوةية  بةم  بؤضى  نازانم  ببوورة  خاتوون  بؤشاييةكانى (سآلو...  نَيو  دَيمة  شَيوةية  بةم  بؤضى  نازانم  ببوورة  خاتوون  (سآلو... 

ذيانتةوة، دةبوو ئةم وشانة رووبةِروو بدركَينرَين، ئةم نامةية لة نامةى ثياوَيكى ذيانتةوة، دةبوو ئةم وشانة رووبةِروو بدركَينرَين، ئةم نامةية لة نامةى ثياوَيكى 

وةك من ناضَيت، بطرة لة وشةى الوَيك دةضَيك كة يةكةم جارة لةطةَل نيطاى كضَيك وةك من ناضَيت، بطرة لة وشةى الوَيك دةضَيك كة يةكةم جارة لةطةَل نيطاى كضَيك 

رووبةِروو دةبَيتةوة. ببوورة لة مةحةبةتى نيطاكانت تَيدةطةم، بةآلم شةرمنييةكى رووبةِروو دةبَيتةوة. ببوورة لة مةحةبةتى نيطاكانت تَيدةطةم، بةآلم شةرمنييةكى 

ئةزةلى منى كوشتووة و ناهَيَلى ساتَيك حةقيقةت لة نيطاى خاتوونَيكى وةك تؤدا ئةزةلى منى كوشتووة و ناهَيَلى ساتَيك حةقيقةت لة نيطاى خاتوونَيكى وةك تؤدا 

بؤ  تؤ  خان  ئةوين  بَلَيم  و  راوةستم  بةرامبةرت  لة  بَيم  دةمةوَيت  دةمَيكة  بؤ ببينم،  تؤ  خان  ئةوين  بَلَيم  و  راوةستم  بةرامبةرت  لة  بَيم  دةمةوَيت  دةمَيكة  ببينم، 

هَيندة لة رؤحمةوة نزيكيت، بؤ نيطارى وَينةكانت لة ضاوما جَيدةمَينَى و تةنانةت هَيندة لة رؤحمةوة نزيكيت، بؤ نيطارى وَينةكانت لة ضاوما جَيدةمَينَى و تةنانةت 

خةونى شةوانيشم ثِرة لة تؤ، بةآلم ئةوة لة بوَيريى منةوة دوورة، سةيرة منى خةونى شةوانيشم ثِرة لة تؤ، بةآلم ئةوة لة بوَيريى منةوة دوورة، سةيرة منى 

ثياوى شةوانى تاريكى، منَيك كة ئةو هةموو نةهامةتى و جةنط و خوَينةم بينيوة ثياوى شةوانى تاريكى، منَيك كة ئةو هةموو نةهامةتى و جةنط و خوَينةم بينيوة 

نةترساوم،  ثارضةثارضةكراويش  تةرمى  و  خوَين  جؤطةلةى  بينينى  لة  نةترساوم، تةنانةت  ثارضةثارضةكراويش  تةرمى  و  خوَين  جؤطةلةى  بينينى  لة  تةنانةت 

كةضى لة تؤ دةترسم و ناتوانم بةرامبةرت راوةستم و وشةيةك بَلَيم، خانم دةشَى كةضى لة تؤ دةترسم و ناتوانم بةرامبةرت راوةستم و وشةيةك بَلَيم، خانم دةشَى 

ثَيت سةير بَيت كة دةتوانم بةرامبةر سةرؤك كؤمارى زلهَيزترين وآلت راوةستم ثَيت سةير بَيت كة دةتوانم بةرامبةر سةرؤك كؤمارى زلهَيزترين وآلت راوةستم 

و طفتوطؤشى لةطةَل بكةم. و طفتوطؤشى لةطةَل بكةم. 

خؤمت  دةبَيت  نا؟  يان  هةية  خوَيندنةوةت  حةوسةَلةى  نازانم  خانم  خؤمت ببوورة  دةبَيت  نا؟  يان  هةية  خوَيندنةوةت  حةوسةَلةى  نازانم  خانم  ببوورة 

نةبَيت،  ثَيويستيش  ئةسَلةن  دةشَى  دةكةم؟  ضى  بؤ  ئةمة  ناشزانم  بطَيِرمةوة،  نةبَيت، بؤ  ثَيويستيش  ئةسَلةن  دةشَى  دةكةم؟  ضى  بؤ  ئةمة  ناشزانم  بطَيِرمةوة،  بؤ 

بةو  وشةكان  هةموو  بةآلم  تؤ،  دةستى  نةطاتة  هةر  دةكةم  ئةوةش  بةو طومانى  وشةكان  هةموو  بةآلم  تؤ،  دةستى  نةطاتة  هةر  دةكةم  ئةوةش  طومانى 

ئومَيدةوة دةنووسم تؤ بيانخوَينييةوة. ئومَيدةوة دةنووسم تؤ بيانخوَينييةوة. 

هَيندة دةزانم طةرمى نيطاكانى تؤش ئاسايي نين، هةرطيز هيض شؤخَيك وةك هَيندة دةزانم طةرمى نيطاكانى تؤش ئاسايي نين، هةرطيز هيض شؤخَيك وةك 

حةزينى نيطاكانى تؤ لَييان نةِروانيوم، بةآلم نازانم بؤ زاتى ئةوة ناكةم بَلَيم سآلو حةزينى نيطاكانى تؤ لَييان نةِروانيوم، بةآلم نازانم بؤ زاتى ئةوة ناكةم بَلَيم سآلو 

خاتوون، بَلَيم سوثاس بؤ ميهرةبانى نيطاكانت، دةترسم بةشى ئةوة ذياندؤستى خاتوون، بَلَيم سوثاس بؤ ميهرةبانى نيطاكانت، دةترسم بةشى ئةوة ذياندؤستى 

لة ضاومدا نةمابَيت تا سآلوَيكى لة تؤ ثَي بكةم. لة ضاومدا نةمابَيت تا سآلوَيكى لة تؤ ثَي بكةم. 

طةيشتوومةتة  تاريكدا  مةملةكةتَيكى  بةناو  بَيت  نةتزانى  تؤ  دةشَى  طةيشتوومةتة خانم  تاريكدا  مةملةكةتَيكى  بةناو  بَيت  نةتزانى  تؤ  دةشَى  خانم 

بةردةمى تؤ، دةزانى ئَيستةش لةبيرمة و هةرطيز وةك ديمةنَيكى رؤحكوذ لةبةر بةردةمى تؤ، دةزانى ئَيستةش لةبيرمة و هةرطيز وةك ديمةنَيكى رؤحكوذ لةبةر 

كة  دةنطةى  ئةو  دةزرنطَيتةوة،  لةطوَيما  دةنطةكةى  هةميشة  نابَيت،  ون  كة ضاوم  دةنطةى  ئةو  دةزرنطَيتةوة،  لةطوَيما  دةنطةكةى  هةميشة  نابَيت،  ون  ضاوم 
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بووة هؤى كوشتنى دوو برام ئةو ديمةنةم لةبير ناضَيت كة دواى تةقينةوةيةك بووة هؤى كوشتنى دوو برام ئةو ديمةنةم لةبير ناضَيت كة دواى تةقينةوةيةك 

هةموو  وةك  منيش  و  دةنا  هةنطاويان  تةقينةوةكة  شوَينى  بةرةو  هةموو هةمووان  وةك  منيش  و  دةنا  هةنطاويان  تةقينةوةكة  شوَينى  بةرةو  هةمووان 

رووبةِرووى  لةوَى  بةآلم  كرد،  رام  تةقينةوةكة  شوَينى  بةرةو  ئةوَى  رووبةِرووى طةنجانى  لةوَى  بةآلم  كرد،  رام  تةقينةوةكة  شوَينى  بةرةو  ئةوَى  طةنجانى 

ديمةنَيكى ترسناك بوومةوة، ديمةنى مةرط و خةَلتانى خوَينى كؤمةَلَيك منداَل و ديمةنَيكى ترسناك بوومةوة، ديمةنى مةرط و خةَلتانى خوَينى كؤمةَلَيك منداَل و 

لةناوياندا تةرمى دوو براكةمى تيابوو، من ئةوانم لةناو خوَينى خؤياندا ناسييةوة، لةناوياندا تةرمى دوو براكةمى تيابوو، من ئةوانم لةناو خوَينى خؤياندا ناسييةوة، 

كة  بوو  مرؤظ  ثارضةثارضةبونى  و  خوَين  و  تةرم  ديمةنى  يةكةمين  ئةوة  كة ئيدى  بوو  مرؤظ  ثارضةثارضةبونى  و  خوَين  و  تةرم  ديمةنى  يةكةمين  ئةوة  ئيدى 

بينيم، تةرمى ئازيزانى من، تؤ نازانى ئةوة ضةندة دَلى منى شكاند و ضةندة منى بينيم، تةرمى ئازيزانى من، تؤ نازانى ئةوة ضةندة دَلى منى شكاند و ضةندة منى 

ثِر  تاريكيةكاندا  و  تةنهايي  لة  هةميشة  كة  ئةبةدى،  غةمطينييةكى  كرد،  ثِر غةمطين  تاريكيةكاندا  و  تةنهايي  لة  هةميشة  كة  ئةبةدى،  غةمطينييةكى  كرد،  غةمطين 

دةبم لة فرمَيسك و فيراق و نائومَيدى، طةرضى ئازارى مةرطى براكانم خةريك دةبم لة فرمَيسك و فيراق و نائومَيدى، طةرضى ئازارى مةرطى براكانم خةريك 

بوو دةيانكوشتم، بةآلم ئةو هةموو خوَين و ثارضةى جةستانة نةيانترساندم و بة بوو دةيانكوشتم، بةآلم ئةو هةموو خوَين و ثارضةى جةستانة نةيانترساندم و بة 

دةستى خؤم تةرمةكانم كؤ دةكردةوة، ئةو هةموو خوَينة هَيندةى خؤ ئامادةكردن دةستى خؤم تةرمةكانم كؤ دةكردةوة، ئةو هةموو خوَينة هَيندةى خؤ ئامادةكردن 

بؤ سآلوكردنَيك لة تؤ نةيانترساندم. بؤ سآلوكردنَيك لة تؤ نةيانترساندم. 

طومان  ميهرةبانيت،  و  جوانى  و  بةرائةت  لة  ثِر  كضَيكى  تؤ  خاتوون  طومان دةزانم  ميهرةبانيت،  و  جوانى  و  بةرائةت  لة  ثِر  كضَيكى  تؤ  خاتوون  دةزانم 

بدات...  من  شةرمنييةى  و  ترسنؤكى  ئةم  باجى  تؤ  ميهرى  دةترسم  و  بدات... دةكةم  من  شةرمنييةى  و  ترسنؤكى  ئةم  باجى  تؤ  ميهرى  دةترسم  و  دةكةم 

دةترسم تؤش لة ثاكذى دَلى خؤتةوة لة ديمةنةكان بِروانيت، ئاخر كضان زؤرجار دةترسم تؤش لة ثاكذى دَلى خؤتةوة لة ديمةنةكان بِروانيت، ئاخر كضان زؤرجار 

لة دَلى خؤيانةوة حوكم بةسةر بةرامبةريشدا دةدةن و ئةوةى خؤيان دةيانةوَيت لة دَلى خؤيانةوة حوكم بةسةر بةرامبةريشدا دةدةن و ئةوةى خؤيان دةيانةوَيت 

لة بةرامبةريشى داوا دةكةن.لة بةرامبةريشى داوا دةكةن.

لة  ئاطات  من  رؤحى  وَيرانى  لة  بَيئاطاى  تؤ  ئةوةية،  كوشتووة  منى  لة ئةوةى  ئاطات  من  رؤحى  وَيرانى  لة  بَيئاطاى  تؤ  ئةوةية،  كوشتووة  منى  ئةوةى 

ثةرتةوازةيي دونياى من نيية نازانى ضةندة وَيرانم. دةشَى رؤحى من بةكةَلكى ثةرتةوازةيي دونياى من نيية نازانى ضةندة وَيرانم. دةشَى رؤحى من بةكةَلكى 

ئةو نيطا حةزينانةى تؤ نةيةت و دونياى من خةندةيةك بة دونياى تؤ نةبةخشَى، ئةو نيطا حةزينانةى تؤ نةيةت و دونياى من خةندةيةك بة دونياى تؤ نةبةخشَى، 

رةنطة تؤ ئاطات لة دونيا ثِر لة تاريكييةكانى من نةبَيت، دةشَى نةزانى بة ضةند رةنطة تؤ ئاطات لة دونيا ثِر لة تاريكييةكانى من نةبَيت، دةشَى نةزانى بة ضةند 

لة  نيية  لةوة  ئاطات  تؤ  ضةشتووة،  كوَيرةوةريم  ضةندة  و  هةَلزناوم  لة هةورازدا  نيية  لةوة  ئاطات  تؤ  ضةشتووة،  كوَيرةوةريم  ضةندة  و  هةَلزناوم  هةورازدا 

كورتترين تةمةندا زةمةنى قاتوقِرى نيشتمان هاتةكايةوة و من ئةركى ثةروةردة كورتترين تةمةندا زةمةنى قاتوقِرى نيشتمان هاتةكايةوة و من ئةركى ثةروةردة 

و بةرثرسيارَيتى خَيزانَيكى طةورةم كةوتة ئةستؤ، خاتوون تؤ نازانى كوِرى ناو و بةرثرسيارَيتى خَيزانَيكى طةورةم كةوتة ئةستؤ، خاتوون تؤ نازانى كوِرى ناو 

رةشماَلى تاريكى و خةمة طةورةكان بةكةَلكى ئةو نيطا حةزينةى تؤ نايةت. رةشماَلى تاريكى و خةمة طةورةكان بةكةَلكى ئةو نيطا حةزينةى تؤ نايةت. 

سةرضاوةكةى  من  هةستييةى  بَى  و  وشكى  ئةم  نةكةى  هةست  تؤ  سةرضاوةكةى دةشَى  من  هةستييةى  بَى  و  وشكى  ئةم  نةكةى  هةست  تؤ  دةشَى 

لةكوَيوة هاتووة و دةشَى نةزانى ئةو زةمةنةى كة ثَيويست بووة خؤم بةنيطاى لةكوَيوة هاتووة و دةشَى نةزانى ئةو زةمةنةى كة ثَيويست بووة خؤم بةنيطاى 

جوانترم  و  طةورةتر  لةوة  ئامانجى  بكةم،  سةرقاَل  كيذَيكةوة  هةستى  لة  جوانترم ثِر  و  طةورةتر  لةوة  ئامانجى  بكةم،  سةرقاَل  كيذَيكةوة  هةستى  لة  ثِر 

بةرن،  لَى  رووناكيم  دةورةكةم  ضوار  بم  ضرايةك  ويستوومة  ذيان،  لة  بةرن، هةبووة  لَى  رووناكيم  دةورةكةم  ضوار  بم  ضرايةك  ويستوومة  ذيان،  لة  هةبووة 

نةك تةنها بةردةمى خؤم رووناك بكةمةوة، دةشَى سووتانى خؤم قبوَل كردبَيت نةك تةنها بةردةمى خؤم رووناك بكةمةوة، دةشَى سووتانى خؤم قبوَل كردبَيت 

و  سةخت  كارى  دةيان  ثَيناوةشدا  لةو  و  ئةوان  ثَيى  بةر  رووناككردنةوةى  و بؤ  سةخت  كارى  دةيان  ثَيناوةشدا  لةو  و  ئةوان  ثَيى  بةر  رووناككردنةوةى  بؤ 
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منيان  رؤحى  طةنجى  ئةوانة  هةموو  و  ئازيزانم  ثَيناوى  لة  كردووة  منيان ئامانجدارم  رؤحى  طةنجى  ئةوانة  هةموو  و  ئازيزانم  ثَيناوى  لة  كردووة  ئامانجدارم 

بم  ئةوينَيك  مةستى  الوَيك  وةك  دةبوو  كة  ئةوةى  زةمةنى  من  ئاخر  بم كوشت،  ئةوينَيك  مةستى  الوَيك  وةك  دةبوو  كة  ئةوةى  زةمةنى  من  ئاخر  كوشت، 

خَيزانَيكى  ثةروةردةى  بة  دةستم  و  بم  كار  سةرقاَلى  رؤذ  و  شةو  بووم  خَيزانَيكى ناضار  ثةروةردةى  بة  دةستم  و  بم  كار  سةرقاَلى  رؤذ  و  شةو  بووم  ناضار 

طةورةوة بَيت. طةورةوة بَيت. 

ئاشكرابوو  بةآلم  رؤحماية،  لة  دةستَيكت  دةكرد  هةستم  طةرضى  ئاشكرابوو خاتوون  بةآلم  رؤحماية،  لة  دةستَيكت  دةكرد  هةستم  طةرضى  خاتوون 

كة نامؤى بة برينةكانم و خةندةكانت ئةوةيان دةسةلماند كة ضةندة بَيئاطاى لة كة نامؤى بة برينةكانم و خةندةكانت ئةوةيان دةسةلماند كة ضةندة بَيئاطاى لة 

نائومَيدييةكانم. نائومَيدييةكانم. 

و  تَينةثةِريوة  ئاسايي  منداَلَيكى  وةك  منداَليشم  كة  ناكةى  هةست  و تةنانةت  تَينةثةِريوة  ئاسايي  منداَلَيكى  وةك  منداَليشم  كة  ناكةى  هةست  تةنانةت 

منداَلييةكى تةندروست نةذياوم، هةرطيز ئةو كارانةم نةكردووة كة ثَيويست بووة منداَلييةكى تةندروست نةذياوم، هةرطيز ئةو كارانةم نةكردووة كة ثَيويست بووة 

هةموو منداَلَيك لة دونيادا بيانكات الوَيتى و طةنجَيتيشم هةر بةو دةردة ضووة هةموو منداَلَيك لة دونيادا بيانكات الوَيتى و طةنجَيتيشم هةر بةو دةردة ضووة 

و لة كةمترين تةمةندا ثَيويست بووة خؤم بةو كارانةوة سةرقاَل كةم كة ثياوة و لة كةمترين تةمةندا ثَيويست بووة خؤم بةو كارانةوة سةرقاَل كةم كة ثياوة 

طةورةكان كردوويانة، تؤ هةست ناكةيت و رةنطة نةزانى لة بضووكيدا ثَيويست طةورةكان كردوويانة، تؤ هةست ناكةيت و رةنطة نةزانى لة بضووكيدا ثَيويست 

بووة وةك كوِرَيكى بةناز نةذيم. ثَيويست بووة خؤم لة سةرما و طةرما النةدةم بووة وةك كوِرَيكى بةناز نةذيم. ثَيويست بووة خؤم لة سةرما و طةرما النةدةم 

و  تاريكى  لة  شةو  سةدان  و  ببِرم  خؤم  بةثَيى  نشَيوييةكان  و  هةوراز  طشت  و و  تاريكى  لة  شةو  سةدان  و  ببِرم  خؤم  بةثَيى  نشَيوييةكان  و  هةوراز  طشت  و 

نوتةكييدا بمَينمةوة. دةيان رؤذم بةشةو طةياندووة و دةيان شةو لةطةَل سةفةرى نوتةكييدا بمَينمةوة. دةيان رؤذم بةشةو طةياندووة و دةيان شةو لةطةَل سةفةرى 

من  دةروونى  نةكةى  هةست  رةنطة  تؤ  طةيشتوومةتةوة.  رؤذ  بة  من ئةستَيرةكان  دةروونى  نةكةى  هةست  رةنطة  تؤ  طةيشتوومةتةوة.  رؤذ  بة  ئةستَيرةكان 

لة  رووناكيدا  لة  ئةستةمة  تاريكى  دونياى  كوِرى  و  ئاشناية  تاريكى  بة  لة ضةندة  رووناكيدا  لة  ئةستةمة  تاريكى  دونياى  كوِرى  و  ئاشناية  تاريكى  بة  ضةندة 

دَلةوة ثَيبكةنَيت، دةشَى خاتوون تؤ ئةوةش نةزانى كة لةطةنجيدا هةموو هاوسؤز دَلةوة ثَيبكةنَيت، دةشَى خاتوون تؤ ئةوةش نةزانى كة لةطةنجيدا هةموو هاوسؤز 

و هاوكار و ثشتيوانَيكى من مامَيكم بوو، وةك ئةوةى سروشت كارى لةوةش و هاوكار و ثشتيوانَيكى من مامَيكم بوو، وةك ئةوةى سروشت كارى لةوةش 

سةختترى ثَيم هةبَيت ئةو مامةشم بة رووداوَيكى نةويستراو تياضوو و ئةركى سةختترى ثَيم هةبَيت ئةو مامةشم بة رووداوَيكى نةويستراو تياضوو و ئةركى 

سةرثةرشتى خَيزانةكةى ئةويش كةوتة ئةستؤى من.سةرثةرشتى خَيزانةكةى ئةويش كةوتة ئةستؤى من.

خاتوونى طوَل دةشَى هةموو ئةمانة وايان كردبَيت كة ئَيستا نامؤ بم بة نيطاى خاتوونى طوَل دةشَى هةموو ئةمانة وايان كردبَيت كة ئَيستا نامؤ بم بة نيطاى 

ثِر ميهر و موحيبةتى كضَيك نامؤ بم بة جوانييةكانى ذيان، نامؤ بم بة خةندةى ثِر ميهر و موحيبةتى كضَيك نامؤ بم بة جوانييةكانى ذيان، نامؤ بم بة خةندةى 

تؤ  بةآلم  بَيت،  لةمانةوة  سةرضاوةكةى  من  نامؤيى  لة  بةشَيك  دةشَيت  تؤ طوَلَيك،  بةآلم  بَيت،  لةمانةوة  سةرضاوةكةى  من  نامؤيى  لة  بةشَيك  دةشَيت  طوَلَيك، 

بَيئاطا لة وَيرانةيي رؤحى من وةك فريشتةيةكى دابةزيوى ئاسمان بة نيطاكانت بَيئاطا لة وَيرانةيي رؤحى من وةك فريشتةيةكى دابةزيوى ئاسمان بة نيطاكانت 

منت دةطَيِرايةوة بؤ حةقيقةتى ذيان، بؤ ضةقى جوانييةكان، بؤ ئةو زةمةنةى كة منت دةطَيِرايةوة بؤ حةقيقةتى ذيان، بؤ ضةقى جوانييةكان، بؤ ئةو زةمةنةى كة 

زةمةنى  بؤ  طةِراندةوة  منت  تؤ  بكات،  مةستم  نيطاكانيا  لة  مةعشوقةيةك  زةمةنى دةبوو  بؤ  طةِراندةوة  منت  تؤ  بكات،  مةستم  نيطاكانيا  لة  مةعشوقةيةك  دةبوو 

ناو  بكةومة  بةرلةوةى  و  مَيردمنداَليدا  لة  كة  كضةى  ئةو  كةذاَل،  ناو حيكايةتةكةى  بكةومة  بةرلةوةى  و  مَيردمنداَليدا  لة  كة  كضةى  ئةو  كةذاَل،  حيكايةتةكةى 

دونيام  و  دةويست  خؤش  يةكمان  بةنهَينى  زةمةنَيك  ذيانةوة،  دونيام نةهامةتييةكانى  و  دةويست  خؤش  يةكمان  بةنهَينى  زةمةنَيك  ذيانةوة،  نةهامةتييةكانى 

وشةيةك  تةنها  ئةوةى  بةبَى  ديكة،  اليةكةى  دةخستة  كةذاَلم  و  اليةك  وشةيةك دةخستة  تةنها  ئةوةى  بةبَى  ديكة،  اليةكةى  دةخستة  كةذاَلم  و  اليةك  دةخستة 

ئةو  يةكةوة  ضاوى  لة  تةنها  و  بَيت  دابارى  يةكَيكمان  لَيوى  لة  سآلوَيك  ئةو يان  يةكةوة  ضاوى  لة  تةنها  و  بَيت  دابارى  يةكَيكمان  لَيوى  لة  سآلوَيك  يان 
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و  حيكايةتةكةم  بةشةى  ئةو  بؤ  طةِرانةوة  منت  تؤ  خاتوون  دةبينى،  و عيشقةمان  حيكايةتةكةم  بةشةى  ئةو  بؤ  طةِرانةوة  منت  تؤ  خاتوون  دةبينى،  عيشقةمان 

و  هةَلوةرى  دروستبوونيدا  لة  هةر  كة  نيوةضَلةى  ئةوينة  بةو  كردمةوة  و ئاشنات  هةَلوةرى  دروستبوونيدا  لة  هةر  كة  نيوةضَلةى  ئةوينة  بةو  كردمةوة  ئاشنات 

و  رؤشت  ئاوِردانةوة  بَى  و  تَيثةِرى  بةالمدا  و  هات  رةشةبا  وةك  بوو  و عيشقَى  رؤشت  ئاوِردانةوة  بَى  و  تَيثةِرى  بةالمدا  و  هات  رةشةبا  وةك  بوو  عيشقَى 

دونيايةك ئازارى لةدواى خؤى بؤ بةجَيهَيشتم، عيشقيك لة نيطاكاندا كؤتايي هات دونيايةك ئازارى لةدواى خؤى بؤ بةجَيهَيشتم، عيشقيك لة نيطاكاندا كؤتايي هات 

و دواجار بة رووداوَيك طيانى سثارد و بةشداريم لة ناشتنةكةيدا كرد. هةست و دواجار بة رووداوَيك طيانى سثارد و بةشداريم لة ناشتنةكةيدا كرد. هةست 

دةكةم سةرنجةكانى تؤ نيطاكانى ئةوم وةبير دَينَيتةوة.دةكةم سةرنجةكانى تؤ نيطاكانى ئةوم وةبير دَينَيتةوة.

 رةنطة تؤ هةست نةكةى ئةو ئَيوارةية ضةندة بة ئازارةوة ثَيم نا بة دَلى خؤمدا  رةنطة تؤ هةست نةكةى ئةو ئَيوارةية ضةندة بة ئازارةوة ثَيم نا بة دَلى خؤمدا 

زؤر  كةضى  نووسيويت،  بؤم  لَيرةدا  كة  بَلَيم  ثَي  وشانةت  ئةم  هةموو  تا  هاتم  زؤر و  كةضى  نووسيويت،  بؤم  لَيرةدا  كة  بَلَيم  ثَي  وشانةت  ئةم  هةموو  تا  هاتم  و 

سَيدارةدا  ثةتى  لةبةردةم  دةتطوت  بةرامبةرتا  لة  و  كرا  ثَي  سآلوَيكم  سَيدارةدا بةئةستةم  ثةتى  لةبةردةم  دةتطوت  بةرامبةرتا  لة  و  كرا  ثَي  سآلوَيكم  بةئةستةم 

وشةيةك  نةمدةتوانى  دةبوومةوة  ورد  ضاوةكانت  لة  هةرضةندة  وشةيةك راوةستاوم،  نةمدةتوانى  دةبوومةوة  ورد  ضاوةكانت  لة  هةرضةندة  راوةستاوم، 

وام  بَلَيم،  وشةيةك  ناهَيَلَيت  و  راطرتووم  زوبانى  دةستَيك  دةكرد  هةستم  وام بَلَيم،  بَلَيم،  وشةيةك  ناهَيَلَيت  و  راطرتووم  زوبانى  دةستَيك  دةكرد  هةستم  بَلَيم، 

دانابوو سةدان وشةت ثَي بَلَيم، كةضى تةنها ئةوةندةم ثَيكرا كة وتم خانم ئةطةر دانابوو سةدان وشةت ثَي بَلَيم، كةضى تةنها ئةوةندةم ثَيكرا كة وتم خانم ئةطةر 

ثَيويستت بة كتَيبَيك هةبوو بؤ سةرضاوةى بةحس وشت من لة خزمةتدام، تؤش ثَيويستت بة كتَيبَيك هةبوو بؤ سةرضاوةى بةحس وشت من لة خزمةتدام، تؤش 

بة شةرمَيكةوة طوتت سوثاس. بة شةرمَيكةوة طوتت سوثاس. 

ئَيستا تةنها شتَيك كة دَلخؤشم ئَيستا تةنها شتَيك كة دَلخؤشم 

دةكات و ئاراميم ثَيدةبةخشَيت ئةو دةكات و ئاراميم ثَيدةبةخشَيت ئةو 

و  خوَيندندا  لةكؤتايي  كة  و وَينةيةية  خوَيندندا  لةكؤتايي  كة  وَينةيةية 

دَلمان  قسةى  بتوانين  دَلمان بَيئةوةى  قسةى  بتوانين  بَيئةوةى 

طرتمان.  ثَيكةوة  بكةين،  يةك  طرتمان. بؤ  ثَيكةوة  بكةين،  يةك  بؤ 

تةمةنى  وَينةى  بةنرخترين  تةمةنى ئةوة  وَينةى  بةنرخترين  ئةوة 

هةموو  ئةو  بؤ  سوثاس  هةموو منة،  ئةو  بؤ  سوثاس  منة، 

و  ئةوين  لة  ثِر  سةرنجة  و  و نيطا  ئةوين  لة  ثِر  سةرنجة  و  نيطا 

موحيبةتةت. موحيبةتةت. 



وەرگانوەرگان
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عوسمان ئةحمةدعوسمان ئةحمةدذاك درَيداو ئةدةب

جةالل زةنطاباديجةالل زةنطابادييانزة ضامةي بورهان شاوي

 ناسر حةقثةرست ناسر حةقثةرستكورتةباسَيك لةسةر رؤماني ”ثيرةمَيرد و دةريا“ي هَيمَينطواي

قادر عةلي خاقادر عةلي خا”ئةو ثياوةي لة ثةستا ضةترةكةيم بةسةردا دةكَيشَيت“

سةباح ئيسماعيلسةباح ئيسماعيلميرنامة... شاعير و مير

يوونس رةزايييوونس رةزاييبةستَيني سَيهةمي ضؤم
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تيؤرى  لةناو  ئَيستا  كة  وشةيةية  ئةو  تيؤرى )  لةناو  ئَيستا  كة  وشةيةية  ئةو   (deconstructiondeconstruction) (ثَيكهاتةشكَيني  ثَيكهاتةشكَيني 

دةبرَيت)،  ناو  بزووتنةوةيةك  يان  رةخنةيي،  (ثِرؤسةيةكي  بة  دةبرَيت)، ئةدةبيدا  ناو  بزووتنةوةيةك  يان  رةخنةيي،  (ثِرؤسةيةكي  بة  ئةدةبيدا 

ثَيكهاتةشكَيني  وشةى  هةية.  قووَلي  فةلسةفي  ميراتَيكي  وشةية  ئةم  ثَيكهاتةشكَيني بةآلم  وشةى  هةية.  قووَلي  فةلسةفي  ميراتَيكي  وشةية  ئةم  بةآلم 

درَيداوة،  ذاك  ناوي  بة  ثةيوةستة  ضةسثاو  بةشَيوةيةكي  درَيداوة، )  ذاك  ناوي  بة  ثةيوةستة  ضةسثاو  بةشَيوةيةكي   (deconstructiondeconstruction)

هةرضةندة درَيدا لةم كارةيدا دةطةِرَيتةوة بؤ بةرهةمي هةردوو فةيلةسوف مارتن هةرضةندة درَيدا لةم كارةيدا دةطةِرَيتةوة بؤ بةرهةمي هةردوو فةيلةسوف مارتن 

بووة،  لةدايك  جةزائير  لة  بووة،   لةدايك  جةزائير  لة   ١٩٣٠١٩٣٠ ساَلى  لة  درَيدا  هؤسَيرك.  ئةديمؤند  و  ساَلى هايدطةر  لة  درَيدا  هؤسَيرك.  ئةديمؤند  و  هايدطةر 

لة ساَلى لة ساَلى ١٩٥٩١٩٥٩ ضووة بؤ فةِرةنسا، لة سؤربؤن لة ساآلني ( ضووة بؤ فةِرةنسا، لة سؤربؤن لة ساآلني (١٩٦٠١٩٦٠-١٩٦٤١٩٦٤) وانةى ) وانةى 

كاتة  لةو  كاتة دا.  لةو  ١٩٦٥١٩٦٥دا.  ساَلى  لة  فةلسةفة  ثِرؤفيسؤري  بووةتة  دواتر  ساَلى وتووةتةوة،  لة  فةلسةفة  ثِرؤفيسؤري  بووةتة  دواتر  وتووةتةوة، 

بةشَيوةيةكي فراوان ثيشةى درَيدا وةرطَيِر بووة، لةطةَل ثؤستة سةرةكييةكاني بةشَيوةيةكي فراوان ثيشةى درَيدا وةرطَيِر بووة، لةطةَل ثؤستة سةرةكييةكاني 

لة  (ئةمريكا)  لةوَي  و  كردووة  ئةمريكا  بؤ  ثِرؤفيسؤري  طةشتي  فةِرةنسادا،  لة لة  (ئةمريكا)  لةوَي  و  كردووة  ئةمريكا  بؤ  ثِرؤفيسؤري  طةشتي  فةِرةنسادا،  لة 

وانةى  كؤرنَيل  زانكؤي  لة  و  ئيرظين  لة  كاليفؤِرنيا  زانكؤى  لة  وانةى )،  كؤرنَيل  زانكؤي  لة  و  ئيرظين  لة  كاليفؤِرنيا  زانكؤى  لة   ،(YaleYale) (زانكؤى  زانكؤى 

جيؤفرى  لةطةَل  نزيكي  بة  كردووة  كاري  بةريتانيا  لة  درَيدا  كاتَي  جيؤفرى وتووةتةوة،  لةطةَل  نزيكي  بة  كردووة  كاري  بةريتانيا  لة  درَيدا  كاتَي  وتووةتةوة، 

و. لة ئينطليزييةوة: عوسمان ئةحمةدو. لة ئينطليزييةوة: عوسمان ئةحمةد

ذاك درَيداو ئةدةبذاك درَيداو ئةدةب
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و  سيمينار  و  كؤنفرانس  زؤر  ذمارةيةكي  لة  دةكات  بةشدارى  و بَينكلينتؤن  سيمينار  و  كؤنفرانس  زؤر  ذمارةيةكي  لة  دةكات  بةشدارى  بَينكلينتؤن 

هابةش،  بآلوكراوةى  دةوترَيت  ثَيى  كة  لةوةدا  لَيكؤَلينةوةكان،  هابةش، رَيكخستني  بآلوكراوةى  دةوترَيت  ثَيى  كة  لةوةدا  لَيكؤَلينةوةكان،  رَيكخستني 

 ١٩٩١١٩٩١) درَيدا  كتَيبةى  ئةم  كة  نةبَيت،  سةرسوِرمان  جَيى  لةوانةية  لوتكة،  (دةطاتة  درَيدا  كتَيبةى  ئةم  كة  نةبَيت،  سةرسوِرمان  جَيى  لةوانةية  لوتكة،  دةطاتة 

وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي ١٩٩٣١٩٩٣) بة يةكَيك لة باشترين ثَيوانةكاني هزرى درَيدايي ) بة يةكَيك لة باشترين ثَيوانةكاني هزرى درَيدايي 

هاوكاتة،  رةخنةيي  هزرى  شَيوةى  هةندَي  رةضاوكراوة.  فراوان  هاوكاتة، بةشَيوةيةكي  رةخنةيي  هزرى  شَيوةى  هةندَي  رةضاوكراوة.  فراوان  بةشَيوةيةكي 

فةلسةفة  تايبةتيدا،  بوارى  دوو  لة  ئةمةش  ثَيهاتةشكَينيدا:  لةناو  بِرة  يةكتر  فةلسةفة يان  تايبةتيدا،  بوارى  دوو  لة  ئةمةش  ثَيهاتةشكَينيدا:  لةناو  بِرة  يةكتر  يان 

تيؤري  لة  تايبةتن  لَيكؤَلينةوةى  هةردووكيان  ئةمانة  كة  سؤسَير،  زمانةواني  تيؤري و  لة  تايبةتن  لَيكؤَلينةوةى  هةردووكيان  ئةمانة  كة  سؤسَير،  زمانةواني  و 

ئةدةبيدا. دةتوانرَيت ئةمة لة رَيطةى يةكَيك لة دةستةواذة سةرةكييةكاني درَيداو ئةدةبيدا. دةتوانرَيت ئةمة لة رَيطةى يةكَيك لة دةستةواذة سةرةكييةكاني درَيداو 

روون بكرَيتةوة –روون بكرَيتةوة –differencedifference- كة وشةيةكي داِرَيذراوة و دوو واتاي رووكةش - كة وشةيةكي داِرَيذراوة و دوو واتاي رووكةش 

يان  فةرامؤشكردن،  (بؤ  يان   فةرامؤشكردن،  (بؤ   differdiffer و  جياوازي)  (بؤ  و   جياوازي)  (بؤ   differencedifference دةطرَيت:  دةطرَيت: لةخؤ  لةخؤ 

دواخستن) بةكاردَيت. ذمارةيةك لةم خاآلنة وايان لَيكراوة بة يةكةوة لةطةَل ئةم دواخستن) بةكاردَيت. ذمارةيةك لةم خاآلنة وايان لَيكراوة بة يةكةوة لةطةَل ئةم 

وشة تازةيةدا داِرَيذراون، دووانيان طرنطترين بوونيان هةية، كة بريتين لة: وشة تازةيةدا داِرَيذراون، دووانيان طرنطترين بوونيان هةية، كة بريتين لة: ١- - 

واتا لة خودي خؤيدا كة بة ئاراستةي سؤسَيرييةوةية، ديارة ئةمة وةك هةندَي واتا لة خودي خؤيدا كة بة ئاراستةي سؤسَيرييةوةية، ديارة ئةمة وةك هةندَي 

سةيركراوة  شت  هةندَيك  وةك  بةَلكو  نةكراوة،  سةير  هةنوكةيي  كتوثِري  سةيركراوة شتي  شت  هةندَيك  وةك  بةَلكو  نةكراوة،  سةير  هةنوكةيي  كتوثِري  شتي 

سيستمي  بة  كؤتايي  هةرطيز-  هاتووة،  بةرهةم  كرانةوةيةوة  ئةم  رَيطةى  لة  سيستمي كة  بة  كؤتايي  هةرطيز-  هاتووة،  بةرهةم  كرانةوةيةوة  ئةم  رَيطةى  لة  كة 

فةرامؤشكردنةكان.  و  فةرامؤشكردنةكان  و  دواخستةكان  نايةت،  فةرامؤشكردنةكان. جياوازييةكان  و  فةرامؤشكردنةكان  و  دواخستةكان  نايةت،  جياوازييةكان 

دةَلَيت  ثَيى  بينؤطتؤن  كة  طالوة  لةوةوة  واتاييةوة  بةرهةمهَيناني  لة  ئةوةى  دةَلَيت -  ثَيى  بينؤطتؤن  كة  طالوة  لةوةوة  واتاييةوة  بةرهةمهَيناني  لة  ئةوةى   -٢

((قؤشمةضَيتي)) كة لةم وشة تازةيةوة داتاشراوة: ئةمة جياوازيية لةنَيوان دوو ((قؤشمةضَيتي)) كة لةم وشة تازةيةوة داتاشراوة: ئةمة جياوازيية لةنَيوان دوو 

 ( (deferencedeference-جياوازي) جياوازي-وشةى ئاسايي، ئةمة جياوازيية لةنَيوان وشةي ئاسايي) وشةى ئاسايي، ئةمة جياوازيية لةنَيوان وشةي ئاسايي

لة  تةنها  كة  لة )،  تةنها  كة   ،(deferencedeference (جياوازي  تازةى  وشةى  و  فةِرةنسي)دا  زماني  (جياوازي (لة  تازةى  وشةى  و  فةِرةنسي)دا  زماني  (لة 

نووسيندا دةتوانرَيت دةرببِرَيت نةك لة قسةدا لةمةوة نووسين تةنها ثَيطةيةكي نووسيندا دةتوانرَيت دةرببِرَيت نةك لة قسةدا لةمةوة نووسين تةنها ثَيطةيةكي 

ثرسياركردني  بؤ  رَيثيشاندةريشة  دواجار،  بةَلكو  درَيدادا،  كارى  لة  نيية  ثرسياركردني طرنطي  بؤ  رَيثيشاندةريشة  دواجار،  بةَلكو  درَيدادا،  كارى  لة  نيية  طرنطي 

ئاخاوتن،  نووسين-  بةرةنطارى  دووانةيي  سيستمي  سنوورةكاني  لة  ئاخاوتن، بةردةوام  نووسين-  بةرةنطارى  دووانةيي  سيستمي  سنوورةكاني  لة  بةردةوام 

لَيرةدا بةشَيوةيةكي نةريتي، قسة، يان هةنووكة، لةثَيشتري ثَيبةخشراوة لةسةر لَيرةدا بةشَيوةيةكي نةريتي، قسة، يان هةنووكة، لةثَيشتري ثَيبةخشراوة لةسةر 

 ،( ،(deferencedeference-جياوازي) جياوازي-نووسين، يان نائامادة. نامؤيي درَيدا لة وشةى تازةي) نووسين، يان نائامادة. نامؤيي درَيدا لة وشةى تازةي

لةاليةن رةخنةطر (رادؤَلف طاسضة) ثَيى دةوترَيت (خراث بةكارهَيناني زمانةواني، لةاليةن رةخنةطر (رادؤَلف طاسضة) ثَيى دةوترَيت (خراث بةكارهَيناني زمانةواني، 

زمانةواني  راديكاآلنةى  طؤِراني  بةهؤى  تةنها  قووَل  لَيكؤَلينةوةي  زمانةواني كةشفكردني  راديكاآلنةى  طؤِراني  بةهؤى  تةنها  قووَل  لَيكؤَلينةوةي  كةشفكردني 

سؤسَير  سنورداركردنةكاني  وشةى  بة  وشة  وةرطرتني  نيية-  سؤسَير سؤسيرييةوة  سنورداركردنةكاني  وشةى  بة  وشة  وةرطرتني  نيية-  سؤسيرييةوة 

نيية - وةرطرتني دؤزة فةلسةفييةكةيشييةوةية. جياوازي (نيية - وةرطرتني دؤزة فةلسةفييةكةيشييةوةية. جياوازي (deferencedeference) وةسفي ) وةسفي 

بةرهةمهَيناني واتادار دةكات لةو رَيطةيةوة كة جياوازي بةشَيوةيةكي راديكاآلنة بةرهةمهَيناني واتادار دةكات لةو رَيطةيةوة كة جياوازي بةشَيوةيةكي راديكاآلنة 
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فةلسةفيية  سيستمة  لة  نةويستراوة)  وشةى  بة  ياريكردن  يان  فةلسةفيية (رةطةزدؤزي،  سيستمة  لة  نةويستراوة)  وشةى  بة  ياريكردن  يان  (رةطةزدؤزي، 

نةريتييةكاني هزةرةوة. بؤ نموونة، بيرؤكةى دواخستن ضةسثاوة لةناو وشةى نةريتييةكاني هزةرةوة. بؤ نموونة، بيرؤكةى دواخستن ضةسثاوة لةناو وشةى 

رةخنةي  لة  كات  طرنطي  جَيهَيشتني  لةناو  ئةمةش  كة  رةخنةي )،  لة  كات  طرنطي  جَيهَيشتني  لةناو  ئةمةش  كة   ،(defferencedefference-جياوازي)-جياوازي)

كات).  و  (بوون  كتَيبـي  لة  طرتووة،  سةرضاوةى  ميتافيزيا  لة  هايدطةر  كات). طةورةي  و  (بوون  كتَيبـي  لة  طرتووة،  سةرضاوةى  ميتافيزيا  لة  هايدطةر  طةورةي 

بةردةوام  ئةمة  كة  طالوة،  ناكؤتاوة  جَيهَيشتني  لة  واتا  بةرهةمهَيناني  لةناو  بةردةوام ئةمة  ئةمة  كة  طالوة،  ناكؤتاوة  جَيهَيشتني  لة  واتا  بةرهةمهَيناني  لةناو  ئةمة 

بوار دةدات، واتا ئةوةى دةوترَيت هَيماي طرافيكيية كة جةخت دةكاتةوة لةسةر بوار دةدات، واتا ئةوةى دةوترَيت هَيماي طرافيكيية كة جةخت دةكاتةوة لةسةر 

ئةو جياكارييةى كة وةك كاتي واتا دادةنرَيت، بةشَيوةيةك كة ئةمة هةميشة لة ئةو جياكارييةى كة وةك كاتي واتا دادةنرَيت، بةشَيوةيةك كة ئةمة هةميشة لة 

شوَينَيكي ترة (لة داهاتوودا، كاركردنة سةر رابردوو، بةآلم هةرطيز بةشَيوةيةكي شوَينَيكي ترة (لة داهاتوودا، كاركردنة سةر رابردوو، بةآلم هةرطيز بةشَيوةيةكي 

ئاسان لةناو داهاتوو، يان ئَيستاداية). ئةم طةِرانةوةية بؤ كات ضةند بةكارهَينانَيكي ئاسان لةناو داهاتوو، يان ئَيستاداية). ئةم طةِرانةوةية بؤ كات ضةند بةكارهَينانَيكي 

فةلسةفييةكاني  رةوشتة  بؤ  ((طةِرانةوةى))  لة  درَيدا  كاتَيكدا  لة  ئةمة  فةلسةفييةكاني راديكاَليية:  رةوشتة  بؤ  ((طةِرانةوةى))  لة  درَيدا  كاتَيكدا  لة  ئةمة  راديكاَليية: 

يان  بناغة،  بةهؤى  رةوشتانة  ئةم  جَيطرتنةوةى  بؤ  نادات  هةوَل  درَيدا  يان ثَيشتر،  بناغة،  بةهؤى  رةوشتانة  ئةم  جَيطرتنةوةى  بؤ  نادات  هةوَل  درَيدا  ثَيشتر، 

بنضينةي تازةوة (واتا ئةمة بةرثةرضدةرةوةى بةشَيكي ثَيكهاتة شكَيني نيية، كة بنضينةي تازةوة (واتا ئةمة بةرثةرضدةرةوةى بةشَيكي ثَيكهاتة شكَيني نيية، كة 

بناغةى لةسةر ثِرؤسةى لةسةر هؤكارى بةرطريي (بناغةى لةسةر ثِرؤسةى لةسةر هؤكارى بةرطريي (AbbuanAbbuan) هؤسَيرَل داناوة). ) هؤسَيرَل داناوة). 

ثةيوةندييةكة  هةية  ئةوةي  لَيرةدا  هةية؟  ((طةِرانةوةية))  ئةم  دةربارةى  ضي  ثةيوةندييةكة ئايا  هةية  ئةوةي  لَيرةدا  هةية؟  ((طةِرانةوةية))  ئةم  دةربارةى  ضي  ئايا 

هايدطةر لة كةشفكردندا، وةك ئةوةى طاسضة نيشاني دةدات، دةستةواذةى بؤ هايدطةر لة كةشفكردندا، وةك ئةوةى طاسضة نيشاني دةدات، دةستةواذةى  بؤ 

رماندن (رماندن (destructiondestruction)ى هايدطةرى وةك هةذاندنَيك وابوو بؤ لة دةستضووني )ى هايدطةرى وةك هةذاندنَيك وابوو بؤ لة دةستضووني 

دراوة  ثَييدا  فةلسةفةوة  بةهؤى  الداني  بؤ  رَيطايةكة  ئةمةش  فةلسةفي،  دراوة ميراتي  ثَييدا  فةلسةفةوة  بةهؤى  الداني  بؤ  رَيطايةكة  ئةمةش  فةلسةفي،  ميراتي 

بؤ  رَيطايةكة  يان  لَيكراوة،  ثرسياري  هةَلة  ثرسيارَيكي  وةك  و  داثؤشراوة  بؤ و  رَيطايةكة  يان  لَيكراوة،  ثرسياري  هةَلة  ثرسيارَيكي  وةك  و  داثؤشراوة  و 

دؤزينةوةى ئةو وةآلمانةى لةبير ضوونةتةوة كة ئةم وةآلمانة خؤيان يةكةم جار دؤزينةوةى ئةو وةآلمانةى لةبير ضوونةتةوة كة ئةم وةآلمانة خؤيان يةكةم جار 

هزر بوون و طرنطييةكي طةورةيان هةبووة. ديارة كة درَيدا بة ئاساني دةيَلَيت بؤ هزر بوون و طرنطييةكي طةورةيان هةبووة. ديارة كة درَيدا بة ئاساني دةيَلَيت بؤ 

بةكارهَينانةكاني هؤسرَيَل، يان هةَلوَيستةكاني هايدطةر، تا رادةيةك درَيدا طةشة بةكارهَينانةكاني هؤسرَيَل، يان هةَلوَيستةكاني هايدطةر، تا رادةيةك درَيدا طةشة 

 ( (AbbauAbbau) دةدات بة كارةكاني ئةم دووانة، ئةمةش لة دةستةواذة سةرةكييةكاني) دةدات بة كارةكاني ئةم دووانة، ئةمةش لة دةستةواذة سةرةكييةكاني

طةشةيان  جياوازةكاندا  ئاراستة  لةناو  و  وةردةطرَيت  طةشةيان )ةوة  جياوازةكاندا  ئاراستة  لةناو  و  وةردةطرَيت  (DestructionDestruction)ةوة  (و  و 

ميراتي  لةدةستضووني  رزاندني  لة  ثَيكهاتةشكَيني  ضؤن  هةروةك  ميراتي ثَيدةدات.  لةدةستضووني  رزاندني  لة  ثَيكهاتةشكَيني  ضؤن  هةروةك  ثَيدةدات. 

فةلسةفيية، هةروةها ئةوةش جَيبةجَي دةكات كة هاوشَيوةى خزمةتكردني شَيوة فةلسةفيية، هةروةها ئةوةش جَيبةجَي دةكات كة هاوشَيوةى خزمةتكردني شَيوة 

نةريتييةكاني تيؤري ئةدةبيية.نةريتييةكاني تيؤري ئةدةبيية.

لةِرَيطةي  كة  ئةدةب  يان  فةلسةفة،  لة  (نوَيية)  رَيطةيةكي  بيرؤكةية  لةِرَيطةي ئةم  كة  ئةدةب  يان  فةلسةفة،  لة  (نوَيية)  رَيطةيةكي  بيرؤكةية  ئةم 

درَيدا  لةكاتَيكدا  بةدحاَليبوون.  رَيطاي  بؤ  رَينيشاندةرة  درَيدا ثَيكهاتةشكَينييةوة  لةكاتَيكدا  بةدحاَليبوون.  رَيطاي  بؤ  رَينيشاندةرة  ثَيكهاتةشكَينييةوة 

كاريطةرييةكي بةرفراواني هةية وةك ئةوةي رةضاوكردنةكاني ثَيكهاتةشكَيني- كاريطةرييةكي بةرفراواني هةية وةك ئةوةي رةضاوكردنةكاني ثَيكهاتةشكَيني- 

زانستي  وةك  تريش  بوارةكاني  سةرةِراي  ئةدةبيدا،  رةخنةي  لة  و  فةلسةفة  زانستي لة  وةك  تريش  بوارةكاني  سةرةِراي  ئةدةبيدا،  رةخنةي  لة  و  فةلسةفة  لة 
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تةالرسازيي، هونةرة بينراوةكان- ئةم ثِرؤسةية رَينيشاندةر نيية لة وازلَيهَيناني تةالرسازيي، هونةرة بينراوةكان- ئةم ثِرؤسةية رَينيشاندةر نيية لة وازلَيهَيناني 

هةندَي  لةطةَل  فةلسةفي  دةقةي  يان  ئةدةبي،  دةقي  جَيطرتنةوةي  يان  هةندَي كؤتايي،  لةطةَل  فةلسةفي  دةقةي  يان  ئةدةبي،  دةقي  جَيطرتنةوةي  يان  كؤتايي، 

شت كة بةتةواوي جياوازن، يان ئةواني تر. بةرةوثَيشضوونةكاني ثَيكهاتةشكَيني شت كة بةتةواوي جياوازن، يان ئةواني تر. بةرةوثَيشضوونةكاني ثَيكهاتةشكَيني 

لةِرَيي هةندَي دةقةوةية، كة يان ثةسةندكراون، يان ثةسةندكراو نين، يةكَيك لة لةِرَيي هةندَي دةقةوةية، كة يان ثةسةندكراون، يان ثةسةندكراو نين، يةكَيك لة 

 - -١٩٦٧١٩٦٧) لؤذيا)ية  طراماتؤ  (دةربارةي  كتَيبـي  درَيدا  نموونةكاني  (سةرةتاترين  لؤذيا)ية  طراماتؤ  (دةربارةي  كتَيبـي  درَيدا  نموونةكاني  سةرةتاترين 

قسةنووسين  بةرةنطاريي  لةِرَيطاي  كتَيبةدا  لةم  قسةنووسين )،  بةرةنطاريي  لةِرَيطاي  كتَيبةدا  لةم   ،(١٩٧٧١٩٧٧ ئينطليزي  بؤ  ئينطليزي وةرطَيِراني  بؤ  وةرطَيِراني 

كاري رؤسؤ هةَلوةشَينراوة. كتَيبـي ئاخاوتن بةسةر نووسيندا لةِرَيطةي روانطة كاري رؤسؤ هةَلوةشَينراوة. كتَيبـي ئاخاوتن بةسةر نووسيندا لةِرَيطةي روانطة 

ناكات،  سةراوبن  رؤسؤ  بةئاساني  درَيدا  هاتووة.  ثاشكؤيةك  وةك  ناكات، نَيطةتيظةوة  سةراوبن  رؤسؤ  بةئاساني  درَيدا  هاتووة.  ثاشكؤيةك  وةك  نَيطةتيظةوة 

بةَلكو تاِرادةيةك، ضةمكي ثاشكؤ وةردةطرَيت كة لة (ناوةوة) داطير دةكرَيت. ديارة بةَلكو تاِرادةيةك، ضةمكي ثاشكؤ وةردةطرَيت كة لة (ناوةوة) داطير دةكرَيت. ديارة 

كؤتايدا  لة  خؤي  بةكاردةهَينَيت.  ئاخاوتن  يان  نووسين  دةبَيتة  بيرؤكةيةي  كؤتايدا ئةو  لة  خؤي  بةكاردةهَينَيت.  ئاخاوتن  يان  نووسين  دةبَيتة  بيرؤكةيةي  ئةو 

دةيَلَيت: درَيدا بةشَيوةيةكي كرداريي ثةنجة دةخاتة سةر تونَيللَيداني تاووتوَيكردنة دةيَلَيت: درَيدا بةشَيوةيةكي كرداريي ثةنجة دةخاتة سةر تونَيللَيداني تاووتوَيكردنة 

زنجيرةكاني  دامةزاندني  لة  لَيدوانانة  ئةم  جَيطيركردني  رؤسؤ.  زنجيرةكاني بناغةييةكاني  دامةزاندني  لة  لَيدوانانة  ئةم  جَيطيركردني  رؤسؤ.  بناغةييةكاني 

دووبارة  و  بدات  ئةنجام  دةستبةسةرداطرتن  دةتوانَيت  درَيدا  لةمةوة  دووبارة ئاثؤرياية،  و  بدات  ئةنجام  دةستبةسةرداطرتن  دةتوانَيت  درَيدا  لةمةوة  ئاثؤرياية، 

كار بكاتةوة لةم رَيطة ثؤزيتيظةدا، كة ضةمكي ثاشكؤيةتيية بة طوزارشتَيكي تر، كار بكاتةوة لةم رَيطة ثؤزيتيظةدا، كة ضةمكي ثاشكؤيةتيية بة طوزارشتَيكي تر، 

ضؤن  كة  دةدات  نيشاني  ضونكة  ئاشكؤيةتيية،  ضةمكي  سةراوذَيركردني  ضؤن ئةمة  كة  دةدات  نيشاني  ضونكة  ئاشكؤيةتيية،  ضةمكي  سةراوذَيركردني  ئةمة 

هةميشة ئامادةيي فرمانةكان لةناو ئةم واتاي هةَلوةشاندنةوةداية، ئةمةش هةر هةميشة ئامادةيي فرمانةكان لةناو ئةم واتاي هةَلوةشاندنةوةداية، ئةمةش هةر 

لة دةستثَيكةوة فرمانةكاني هةَلوةشَينةرانةية. (دةربارةي طراتؤلؤذيا) تاِرادةيةك لة دةستثَيكةوة فرمانةكاني هةَلوةشَينةرانةية. (دةربارةي طراتؤلؤذيا) تاِرادةيةك 

وةك  (زانستة)  ئةو  نووسين.  زانستي  دةربارةي  ثتةوانةية  وةك تاوتؤَيكردنَيكي  (زانستة)  ئةو  نووسين.  زانستي  دةربارةي  ثتةوانةية  تاوتؤَيكردنَيكي 

جَيطرةوةيةكي خوَلقاندني باآل لَيكدراوةتةوة بؤ شَيوة نةريتييةكاني بةرهةمهَيناني جَيطرةوةيةكي خوَلقاندني باآل لَيكدراوةتةوة بؤ شَيوة نةريتييةكاني بةرهةمهَيناني 

ئؤلمَيرةوة  طريطؤري  بةهؤي  ئةمة  نموونةي  ديارترين  ئةدةبي،  ئؤلمَيرةوة تيؤري  طريطؤري  بةهؤي  ئةمة  نموونةي  ديارترين  ئةدةبي،  تيؤري 

ميتؤدؤلؤذييةكاني  هةمةاليةنة  بةكارهَينانة  بَيت،  هةرضؤنَيك  دةكرَيت.  ميتؤدؤلؤذييةكاني تَيبيني  هةمةاليةنة  بةكارهَينانة  بَيت،  هةرضؤنَيك  دةكرَيت.  تَيبيني 

كةشفكراون،  كتَيبةكانيدا  و  وتار  دوورودرَيذي  ليستَيكي  لةناو  كةشفكراون، ثَيكهاتةشكَيني  كتَيبةكانيدا  و  وتار  دوورودرَيذي  ليستَيكي  لةناو  ثَيكهاتةشكَيني 

بةشَيوةيةكي وةها هةندَي وشة طةشةكردنَيكي وةهايان كردووة، وةك جياوازي بةشَيوةيةكي وةها هةندَي وشة طةشةكردنَيكي وةهايان كردووة، وةك جياوازي 

(differencedifference)، يان زيادكردن ()، يان زيادكردن (supplementsupplement)... ئةم دةستةواذانة ثَييان دةوترَيت )... ئةم دةستةواذانة ثَييان دةوترَيت 

بةرةنطاريي  ئةوان  رَيطةيةوة  لةم  ضونكة  بةرةنطاريي )،  ئةوان  رَيطةيةوة  لةم  ضونكة   ،(UndesirablesUndesirables-نةكراو نةكراو-(دياري  (دياري 

دةكةن، ئةمةش دةبَيتة هؤي دياريكردني بناغةكاني هزر لةناو واتاى ترادسيؤني دةكةن، ئةمةش دةبَيتة هؤي دياريكردني بناغةكاني هزر لةناو واتاى ترادسيؤني 

 ( (١٩٧٢١٩٧٢ (بآلوكردنةوة  كتَيبـي  لةناو  (ديارينةكردن)  ترى  كليلَيكي  (بآلوكردنةوة فةلسةفيدا.  كتَيبـي  لةناو  (ديارينةكردن)  ترى  كليلَيكي  فةلسةفيدا. 

كةشفكراوة (ئةم كتَيبة ساَلى كةشفكراوة (ئةم كتَيبة ساَلى ١٩٨١١٩٨١ كراوة بة ئينطليزي)، كة ئةمةش واتا فارماكؤنة  كراوة بة ئينطليزي)، كة ئةمةش واتا فارماكؤنة 

كة لة كتَيبـي (فايدرؤس)ى ئةفالتونةوة وةرطيراوة، كة بة واتاي (ذةهرخواردن)، كة لة كتَيبـي (فايدرؤس)ى ئةفالتونةوة وةرطيراوة، كة بة واتاي (ذةهرخواردن)، 

يان (ضارةسةري ثزيشكي دَيت، فارماكؤن (ديارينةكراوة) بةشَيوةيةكي روون، يان (ضارةسةري ثزيشكي دَيت، فارماكؤن (ديارينةكراوة) بةشَيوةيةكي روون، 
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لة  بةآلم  دَيت،  ئةفالتون  دةقي  بةرةنطاربوونةوةي  واتاى  بة  ئةمة  لَيرةدا  لة ضونكة  بةآلم  دَيت،  ئةفالتون  دةقي  بةرةنطاربوونةوةي  واتاى  بة  ئةمة  لَيرةدا  ضونكة 

بةكارهَيناني  فرةكاندا،  ئاراستة  لة  واتا))  (فرةيي  بةهؤى  دريدادا  بةكارهَيناني بةرهةمةكةى  فرةكاندا،  ئاراستة  لة  واتا))  (فرةيي  بةهؤى  دريدادا  بةرهةمةكةى 

هةَلةى وشةى (تووندوتيذي)، لةمةوة درَيدا بة هةمان ئاراستةدا دةِروات و هةندَي هةَلةى وشةى (تووندوتيذي)، لةمةوة درَيدا بة هةمان ئاراستةدا دةِروات و هةندَي 

زانستيية. ئةمةي  يان  طومانكاريى  هةمةجؤري  لة  دةخوَلقَينَيت، كة ئةمةش  ئةمةي شت  زانستيية.  يان  هةمةجؤري طومانكاريى  لة  ئةمةش  كة  دةخوَلقَينَيت،  شت 

لة  بةرهةمهَينراون  نيشاندراون  سيستمانةى  ئةو  ضونكة  نيية،  ئةوة  واتاي  لة وترا  بةرهةمهَينراون  نيشاندراون  سيستمانةى  ئةو  ضونكة  نيية،  ئةوة  واتاي  وترا 

رَيطاى فرةيي واتا بةهؤى بوارةكاني زؤر لَيكردنةوة بةئاساني ناضاركراون بؤ رَيطاى فرةيي واتا بةهؤى بوارةكاني زؤر لَيكردنةوة بةئاساني ناضاركراون بؤ 

كة  ئةفالتونيزم،  بؤ  نيضةية  ثَيهَيناني  هةرةس  بةهؤى  ئةوةى  وةك  واتا،  كة فرةيي  ئةفالتونيزم،  بؤ  نيضةية  ثَيهَيناني  هةرةس  بةهؤى  ئةوةى  وةك  واتا،  فرةيي 

هَيشتا ميتافيزيا لةسةر ئةمة دةِروات و بةرةوثَيش دةضَيت.هَيشتا ميتافيزيا لةسةر ئةمة دةِروات و بةرةوثَيش دةضَيت.

لةمةوة دةتوانرَيت هةَلوةشاندنةوةى ميتافيزياى رؤذئاوايي وةك كةشفكردني لةمةوة دةتوانرَيت هةَلوةشاندنةوةى ميتافيزياى رؤذئاوايي وةك كةشفكردني 

ئةدطارى طةمةي فرةيي واتا سةير بكرَيت، ئةم كةشفكردنة لة طةِرانةوةيدا ثشت ئةدطارى طةمةي فرةيي واتا سةير بكرَيت، ئةم كةشفكردنة لة طةِرانةوةيدا ثشت 

دةبةستَيت بة ذمارةيةك كليلي ئةدةبي، يان بةرهةمهَينانة هونةرييةكان لة كارى دةبةستَيت بة ذمارةيةك كليلي ئةدةبي، يان بةرهةمهَينانة هونةرييةكان لة كارى 

دريدا دا وةك ئانتؤني ئارتاود لة (شانؤى دَلِرةقي و داخستني دةرطاى طفتوطؤ دريدا دا وةك ئانتؤني ئارتاود لة (شانؤى دَلِرةقي و داخستني دةرطاى طفتوطؤ 

لة نيشاندان) و ذين ذنة (لة نيشاندان) و ذين ذنة (GlassGlass ١٩٧٤١٩٧٤ وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي  وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي ١٩٨٦١٩٨٦)، هةروةها )، هةروةها 

كارةكاني  ديارة  تر.  لةواني  هةندَي  لةنَيو  كؤخ (قةرةبووكردنةوةى)  ظان  كارةكاني رؤَليان  ديارة  تر.  لةواني  هةندَي  لةنَيو  (قةرةبووكردنةوةى)  كؤخ  ظان  رؤَليان 

فرؤيد رؤَليان بينيوة لةناو هزري ثَيكهاتةشكَينيداو ثشكَيكي طرنطيان هةية تيايدا فرؤيد رؤَليان بينيوة لةناو هزري ثَيكهاتةشكَينيداو ثشكَيكي طرنطيان هةية تيايدا 

(بِروانة كتَيبـي: فرؤيد و ديمةني نووسين)، هةروةها كتَيبـي (بؤسكارت-ى درَيدا (بِروانة كتَيبـي: فرؤيد و ديمةني نووسين)، هةروةها كتَيبـي (بؤسكارت-ى درَيدا 

ئةمة  ئةدةبييةوة  تيؤرى  روانطةى  لة  ئةمة ).  ئةدةبييةوة  تيؤرى  روانطةى  لة   .(١٩٨٧١٩٨٧ ئينطليزي  بؤ  وةرطَيِراني  ئينطليزي   بؤ  وةرطَيِراني   ١٩٨٠١٩٨٠

كاريطةرييةكي سةرةكيية. ئةو نمووناي (كاريطةرييةكي سةرةكيية. ئةو نمووناي (GlassGlass) لة خؤى دةطرن، ئةمانة: وتارةكان ) لة خؤى دةطرن، ئةمانة: وتارةكان 

لةناو حةققةتي وَينةكَيشاندا (لةناو حةققةتي وَينةكَيشاندا (١٩٧٨١٩٧٨ وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي  وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي ١٩٨٧١٩٨٧)، هاندانةكان: )، هاندانةكان: 

شَيوازةكاني نيضة (ضاثي ئينطليزي و فةِرةنسي شَيوازةكاني نيضة (ضاثي ئينطليزي و فةِرةنسي ١٩٧٨١٩٧٨، هةروةها ثؤستكردن، لة ، هةروةها ثؤستكردن، لة 

بةرهةمهَيناني  كة  دةقانة  لةم  هةريةك  ئةوان.  الى  ئةو  و  فرؤيد  بؤ  بةرهةمهَيناني سؤكراتةوة  كة  دةقانة  لةم  هةريةك  ئةوان.  الى  ئةو  و  فرؤيد  بؤ  سؤكراتةوة 

وشةى دوو واتان، تاقيكردنةوةى لَيكدانةوةى ئَيستاتيكا و فةلسةفة. حةقيقةت لة وشةى دوو واتان، تاقيكردنةوةى لَيكدانةوةى ئَيستاتيكا و فةلسةفة. حةقيقةت لة 

نايابييةكانت  لةسةر  سةرةكيية  وتارَيكي  بةهؤى  دةستثَيكردنةكةى  نايابييةكانت وَينةكَيشاندا  لةسةر  سةرةكيية  وتارَيكي  بةهؤى  دةستثَيكردنةكةى  وَينةكَيشاندا 

كارى  يارمةتيدةر)،  (كاري  دةوترَيت  ثَيى  كة  دادوةري  لةسةر  رةخنةكةي  كارى لة  يارمةتيدةر)،  (كاري  دةوترَيت  ثَيى  كة  دادوةري  لةسةر  رةخنةكةي  لة 

بةشَيوةيةكي  ئَيستاتيكي،  سنوورى  دةربِرين،  هؤكاري  لة  بريتيية  بةشَيوةيةكي يارمةتيدةر  ئَيستاتيكي،  سنوورى  دةربِرين،  هؤكاري  لة  بريتيية  يارمةتيدةر 

وةها الى دريدا دةرخراوة و دةبَيتة هؤى هاتنة طؤِرى دوو ضةمكى بَالوبوونةوةو وةها الى دريدا دةرخراوة و دةبَيتة هؤى هاتنة طؤِرى دوو ضةمكى بَالوبوونةوةو 

دابةشكردن.دابةشكردن.

بوارة  لة  هةية  فراوانيان  مةودايةكي  ثَيكهاتةشكَيني،  هاوكارةكاني  لة  بوارة هةندَي  لة  هةية  فراوانيان  مةودايةكي  ثَيكهاتةشكَيني،  هاوكارةكاني  لة  هةندَي 

تيؤريية ئةدةبييةكاندا. لةم بوارةدا رةخنةطرة ديارةكاني ئةمريكاي باكوور هةر تيؤريية ئةدةبييةكاندا. لةم بوارةدا رةخنةطرة ديارةكاني ئةمريكاي باكوور هةر 

جؤنسؤن،  بارا  بار  هاتمان،  جيؤفرى  كؤلةر،  جوناسان  دةطرَيتةوة:  لةمانة  جؤنسؤن، يةك  بارا  بار  هاتمان،  جيؤفرى  كؤلةر،  جوناسان  دةطرَيتةوة:  لةمانة  يةك 
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ثؤل دي مان، جةى. هيليس ميللةر، هةروةها كارى سةرةتايي طاياتري سثيظاك لة ثؤل دي مان، جةى. هيليس ميللةر، هةروةها كارى سةرةتايي طاياتري سثيظاك لة 

بةريتانيا، رةخنةطرة ديارةكانيش ئةمانةن: جيؤفرى بينيطتؤن و نيكؤالس رؤياَل.بةريتانيا، رةخنةطرة ديارةكانيش ئةمانةن: جيؤفرى بينيطتؤن و نيكؤالس رؤياَل.

ثينيطتؤن و سيظاك و جؤنسؤن هةموو بةرهةمةكاني درَيداريان وةرطَيِراوة بؤ ثينيطتؤن و سيظاك و جؤنسؤن هةموو بةرهةمةكاني درَيداريان وةرطَيِراوة بؤ 

زماني ئينطليزي، لَيرةدا ضةند كتَيبَيك بة نموونة دَينينةوة: دةربارةى طراماتؤلؤذيا زماني ئينطليزي، لَيرةدا ضةند كتَيبَيك بة نموونة دَينينةوة: دةربارةى طراماتؤلؤذيا 

لة  حةقيقةت  (جؤنسؤن)،  ثةرتبوونةكان  سثيظاك،  ئينطليزي  بؤ  لة (وةرطَيِراني  حةقيقةت  (جؤنسؤن)،  ثةرتبوونةكان  سثيظاك،  ئينطليزي  بؤ  (وةرطَيِراني 

وَينةكَيشاندا (ثينيطتؤن و مكليؤد)، دةربارةى رؤح، هايدطةر و ثرسيار (ثينيطتؤن وَينةكَيشاندا (ثينيطتؤن و مكليؤد)، دةربارةى رؤح، هايدطةر و ثرسيار (ثينيطتؤن 

هةروةها  بةريتانيا  لة  طرنطة  زؤر  ئةدةبي  تيؤرى  هةَلوةشاندنةوةى  بؤوَلبى).  هةروةها و  بةريتانيا  لة  طرنطة  زؤر  ئةدةبي  تيؤرى  هةَلوةشاندنةوةى  بؤوَلبى).  و 

لةاليةن قوتابخانةى يال (لةاليةن قوتابخانةى يال (YaleYale) بةشَيوةيةكي فراوان وةك هَيمايةكي لَيكؤَلينةوة ) بةشَيوةيةكي فراوان وةك هَيمايةكي لَيكؤَلينةوة 

تَيبينيكردني  لة  طرنطة  ئةمةش  ديارة  كراوة،  لةسةر  فراوانتري  تَيبينيكردني لَيكؤَلينةوةى  لة  طرنطة  ئةمةش  ديارة  كراوة،  لةسةر  فراوانتري  لَيكؤَلينةوةى 

كارة،  جياوازي  ضوارضَيوةيةكي  تيؤرى-رةخنةيي  هةَلوةشاندنةوةى  كة  كارة، ئةوةى  جياوازي  ضوارضَيوةيةكي  تيؤرى-رةخنةيي  هةَلوةشاندنةوةى  كة  ئةوةى 

لةم كاتةدا ئةمة بة ئاساني تَيوةطالوة لةناو ثِرؤسةى دؤزينةوةى ئاثؤريا لةناو لةم كاتةدا ئةمة بة ئاساني تَيوةطالوة لةناو ثِرؤسةى دؤزينةوةى ئاثؤريا لةناو 

رةوانبَيذى و ثَيكهاتة ئةدةبييةكاندا.رةوانبَيذى و ثَيكهاتة ئةدةبييةكاندا.

طرنطترين كتَيبةكاني درَيدا ئةمانةن: طرنطترين كتَيبةكاني درَيدا ئةمانةن: 

بنضينةى ئةندازةي ئةدمؤند هؤسيرك (١٩٦٢١٩٦٢)، وةرطَيِران بؤ ئينطليزي: )، وةرطَيِران بؤ ئينطليزي:  بنضينةى ئةندازةي ئةدمؤند هؤسيرك (-   -١

جؤن . جؤن . p. ليظي، . ليظي، JrJrـ لينكؤَلن (ـ لينكؤَلن (١٩٨٩١٩٨٩).).

طاياتارى  ئينطليزي  بؤ  وةرطَيِران  طاياتارى )،  ئينطليزي  بؤ  وةرطَيِران   ،(١٩٦٧١٩٦٧) طراماتؤلؤذيا  دةربارةى   -) طراماتؤلؤذيا  دةربارةى   -٢

سثيظاك (سثيظاك (١٩٦٧١٩٦٧).).

ئاخاوتن و دياردة و وتارةكاني تر دةربارةى تيؤرى هَيماكاني هؤسَيِرَل  ئاخاوتن و دياردة و وتارةكاني تر دةربارةى تيؤرى هَيماكاني هؤسَيِرَل -   -٣

(١٩٦٧١٩٦٧)، بؤ ئينطليزي داظيد )، بؤ ئينطليزي داظيد B ئةليسؤن ( ئةليسؤن (١٩٧٣١٩٧٣).).

باس  ئاالن  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  باس )،  ئاالن  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٦٧١٩٦٧) جياوازي  و  نووسين   -) جياوازي  و  نووسين   -٤

.(.(١٩٧٨١٩٧٨)

جؤنسؤن  باربارا  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  جؤنسؤن )،  باربارا  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٧٢١٩٧٢) ثةرتبوونةكان   -) ثةرتبوونةكان   -٥

.(.(١٩٨١١٩٨١)

وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: ئاالن باس  وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: ئاالن باس )،  ثةراوَيزةكانى فةلسةفة (١٩٧٢١٩٧٢)،  ثةراوَيزةكانى فةلسةفة (-   -٦

.(.(١٩٨٢١٩٨٢)

هةَلوَيستةكان (١٩٧٢١٩٧٢)، وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: ئاالن باس ()، وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: ئاالن باس (١٩٨٢١٩٨٢).). هةَلوَيستةكان (-   -٧

ئاركؤلؤذياي (١٩٧٣١٩٧٣)، وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: جؤن )، وةرطَيِراني بؤ ئينطليزي: جؤن P. ليظي (. ليظي (١٩٨٧١٩٨٧).). ئاركؤلؤذياي (-   -٨

راند  ريضارد  و  ليظي  راند .  ريضارد  و  ليظي   .P جؤن  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  جؤن )،  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٧٤١٩٧٤)GlasGlas  - -٩

.(.(١٩٨٦١٩٨٦)

جيؤف  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  جيؤف )،  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٧٨١٩٧٨) وَينةكَيشاندا  لة  حةقيقةت   -) وَينةكَيشاندا  لة  حةقيقةت   -١٠١٠
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بينينطتؤن و مكليؤد (بينينطتؤن و مكليؤد (١٩٨٧١٩٨٧).).

هارالو  باربارا  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  هارالو )،  باربارا  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٧٨١٩٧٨) نيضة  شَيوازةكاني   -) نيضة  شَيوازةكاني   -١١١١

.(.(١٩٧٩١٩٧٩)

ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  ئينطليزي: )،  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٨٠١٩٨٠) فرؤيد  بؤ  سوقراتةوة  لة  كار:  ثؤس   -) فرؤيد  بؤ  سوقراتةوة  لة  كار:  ثؤس   -١٢١٢

ئاالن باس (ئاالن باس (١٩٨٧١٩٨٧).).

ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  ئينطليزي: )،  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٨٧١٩٨٧) ثرسيار  و  هايدطةر  رؤم:  دةربارةى   -) ثرسيار  و  هايدطةر  رؤم:  دةربارةى   -١٣١٣

بينيطتؤن و راسيل باولي (بينيطتؤن و راسيل باولي (١٩٨٩١٩٨٩).).

كامؤف  ثَيمي  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني  كامؤف )،  ثَيمي  ئينطليزي:  بؤ  وةرطَيِراني   ،(١٩٣٣١٩٣٣) ماركس  تارماييةكاني   -) ماركس  تارماييةكاني   -١٤١٤

.(.(١٩٩٤١٩٩٤)

سةرضاوة:سةرضاوة:

fifty keysfifty keys

Literary theoristsLiterary theorists

By: Richard. J. lane  By: Richard. J. lane  
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و  شانؤظان  راطةياندكار،  ثاضظةوان،  رؤمانظان،  هؤزانظان،  شاوي:  بورهان  و -  شانؤظان  راطةياندكار،  ثاضظةوان،  رؤمانظان،  هؤزانظان،  شاوي:  بورهان   -

سينةماظانة. لة ساَلي (سينةماظانة. لة ساَلي (١٩٦٩١٩٦٩)وة دةستي بة نظيسين كردووةو لة ساَلي ()وة دةستي بة نظيسين كردووةو لة ساَلي (١٩٧١١٩٧١)ةوة )ةوة 

لة رؤذنامةو طؤظارَين عَيراقي و عةرةبيدا بةرهةمي ثةخشدةبَيتةوة.لة رؤذنامةو طؤظارَين عَيراقي و عةرةبيدا بةرهةمي ثةخشدةبَيتةوة.

- كوردي فةيلي و رؤشنهزرَيكي ضةثِرةوة. - كوردي فةيلي و رؤشنهزرَيكي ضةثِرةوة. 

- (- (١٩٥٥١٩٥٥) لة شاري (كووت) لةدايكبووة. ) لة شاري (كووت) لةدايكبووة. 

- (- (١٩٧٨١٩٧٨) ثاش دةبةسراطرتن و ئةشكةنجةي هؤظانة بؤ هةندةران هةآلتووة...) ثاش دةبةسراطرتن و ئةشكةنجةي هؤظانة بؤ هةندةران هةآلتووة...

عةرةبيدا  رؤذنامةظانيي  بيافي  لة  بةيرووت  شاري  لة  عةرةبيدا )  رؤذنامةظانيي  بيافي  لة  بةيرووت  شاري  لة   (١٩٨٠١٩٨٠  - -١٩٧٩١٩٧٩)  -)  -

كاريكردووة.كاريكردووة.

- (- (١٩٨٠١٩٨٠- - ١٩٨٦١٩٨٦) لة شاري مؤسكؤ هونةري سينةماي خوَيندووة و بِروانامةي ) لة شاري مؤسكؤ هونةري سينةماي خوَيندووة و بِروانامةي 

سينةماداو  لة  (كورد  ماستةرنامةكةي  سةرناظي  و  وةرطرتووة  سينةماداو ماجستَيري  لة  (كورد  ماستةرنامةكةي  سةرناظي  و  وةرطرتووة  ماجستَيري 

سينةماي كوردي لة توركياو ئَيران و عيراقدا) بووة. سينةماي كوردي لة توركياو ئَيران و عيراقدا) بووة. 

بة  دكتؤراي  تَيزي  خوَيندووةو  ئةَلمانيا  لة  راطةياندني  بابةتي  بة )  دكتؤراي  تَيزي  خوَيندووةو  ئةَلمانيا  لة  راطةياندني  بابةتي   (٢٠٠٦٢٠٠٦)  -)  -

سةرناظي (راطةياندني كوردي لةنَيوان ثرؤثاطةندةي رامياري و ثرسي نوَيطةريدا) سةرناظي (راطةياندني كوردي لةنَيوان ثرؤثاطةندةي رامياري و ثرسي نوَيطةريدا) 

ئامادةكردووة.ئامادةكردووة.

يانزةيانزة
ضامةي بورهان شاويضامةي بورهان شاوي

ثاضظةو ثَيشةكي:ثاضظةو ثَيشةكي:

جةالل زةنطاباديجةالل زةنطابادي



١١٧

ان


رگ
وە

ان


رگ
وە

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

- (- (٢٠١٠٢٠١٠) بِروانامةي دكتؤراي لة زانستة مَيذووييةكاندا وةرطرتووة.) بِروانامةي دكتؤراي لة زانستة مَيذووييةكاندا وةرطرتووة.

شانؤيي  تيثَيكي  (ديسبؤرط)دا  شاري  لة  ذياوةو  ئةَلمانيا  لة  ساَلَيك  ضةند  شانؤيي -  تيثَيكي  (ديسبؤرط)دا  شاري  لة  ذياوةو  ئةَلمانيا  لة  ساَلَيك  ضةند   -

بة ناوي (زاطِرؤس) ثَيكهَيناوة لة ئةكتةراني كوردو تورك و عةرةب و ئةَلمان و بة ناوي (زاطِرؤس) ثَيكهَيناوة لة ئةكتةراني كوردو تورك و عةرةب و ئةَلمان و 

ضةندين نمايشنامةي بة ئةَلماني و كوردي و توركي بؤ دةرهَيناون، لةوانة: ضةندين نمايشنامةي بة ئةَلماني و كوردي و توركي بؤ دةرهَيناون، لةوانة: 

(بَيذةري ئا و بَيذةري نة) و (ثياوة ضاكةكةي سيشوان)ي برَيخت/ (ئةندرؤماك)(بَيذةري ئا و بَيذةري نة) و (ثياوة ضاكةكةي سيشوان)ي برَيخت/ (ئةندرؤماك)

ي جان راسين/ ئادةم و خةَلكانَيكي تر)، كة لة تراذيدياي (شا لير)ي شةكسثيرةوة ي جان راسين/ ئادةم و خةَلكانَيكي تر)، كة لة تراذيدياي (شا لير)ي شةكسثيرةوة 

ئامادةكراوة.ئامادةكراوة.

هةروةها لةو ساآلنةدا ضةند كورتة فيلمَيكي سينةمايي دةرهَيناوة، لةوانة:هةروةها لةو ساآلنةدا ضةند كورتة فيلمَيكي سينةمايي دةرهَيناوة، لةوانة:

رووداوي٦٧٦٧)ي )ي  (دؤسَيكةي  رؤماني  لة  كة  (ئَيظارانَيك)  و  بانةوة)  بؤ  رووداوي(كةفتن  (دؤسَيكةي  رؤماني  لة  كة  (ئَيظارانَيك)  و  بانةوة)  بؤ  (كةفتن 

ئيسماعيل فةهةد ئيسماعيل ئامادةكراوة.ئيسماعيل فةهةد ئيسماعيل ئامادةكراوة.

سةرباري ئةوانةش لة تةلةظزيؤني ئةَلمانيادا كاريكردووة.سةرباري ئةوانةش لة تةلةظزيؤني ئةَلمانيادا كاريكردووة.

- (- (١٩٩٧١٩٩٧- - ٢٠٠٢٢٠٠٢) لة رؤذنامةي (االتحاد)ي ميرستانة عةرةبيية يةكطرتووةكاندا ) لة رؤذنامةي (االتحاد)ي ميرستانة عةرةبيية يةكطرتووةكاندا 

سةرثةرشتياري رؤشنهزريي بووة.سةرثةرشتياري رؤشنهزريي بووة.

ئةبوزةبي)دا  ئاسمانيي  (كةناَلي  لة  ئةبوزةبي)دا )  ئاسمانيي  (كةناَلي  لة   (٢٠٠٣٢٠٠٣ نيمةي  تا  نيمةي   تا   ٢٠٠٢٢٠٠٢ (دوادوايي  (دوادوايي -   -

كاريكردووة.كاريكردووة.

- (- (٢٠٠٢٢٠٠٢) لة كؤليجي زانست و زانياري و ثةيوةنديية طشتييةكان، لة زانستطةي ) لة كؤليجي زانست و زانياري و ثةيوةنديية طشتييةكان، لة زانستطةي 

عةجمان بؤ زانست و تةكنؤلؤجيا- لقي ئةبو زةبي، مامؤستاي ميوان بووة.عةجمان بؤ زانست و تةكنؤلؤجيا- لقي ئةبو زةبي، مامؤستاي ميوان بووة.

- (- (٢٠٠٥٢٠٠٥ تا نيوةي  تا نيوةي ٢٠٠٩٢٠٠٩) رَيظةبةري طشتيي كةناَلي ئاسماني (الحرية) بووة ) رَيظةبةري طشتيي كةناَلي ئاسماني (الحرية) بووة 

لة بةغدا.لة بةغدا.

- (ناظيني - (ناظيني ٢٠٠٩٢٠٠٩ تا ثاييزي  تا ثاييزي ٢٠١١٢٠١١) رَيظةبةري راثةِراندني دةستةي راطةياندن ) رَيظةبةري راثةِراندني دةستةي راطةياندن 

و ثةيوةندييةكان بووة.و ثةيوةندييةكان بووة.

- لة دوادوايي - لة دوادوايي ٢٠١١٢٠١١-ةوة بة خؤي خَيزانييةوة لة ئةَلمانيا نيشتةجَيية و خؤي -ةوة بة خؤي خَيزانييةوة لة ئةَلمانيا نيشتةجَيية و خؤي 

بؤ نظيسين تةرخانكردووةو ثذطاَلي راثةِراندني ثِرؤذة هةمة جؤرةكانييةتي.بؤ نظيسين تةرخانكردووةو ثذطاَلي راثةِراندني ثِرؤذة هةمة جؤرةكانييةتي.

* ئةم كؤضامةيانةي ثةخشكردووةتةوة:* ئةم كؤضامةيانةي ثةخشكردووةتةوة:

(لؤرينةيلي تةوتةم) (لؤرينةيلي تةوتةم) ١٩٨٣١٩٨٣/ (ذيلةمؤي مةجووسي) / (ذيلةمؤي مةجووسي) ١٩٨٧١٩٨٧/ (رؤناهييةكي رةش) / (رؤناهييةكي رةش) 

١٩٩٧١٩٩٧/ (خاكي هةتاو) / (خاكي هةتاو) ١٩٩٨١٩٩٨/ (خؤَلةمَيشي هةيظ) / (خؤَلةمَيشي هةيظ) ١٩٩٩١٩٩٩/ (مؤمةيلَيك ئةِراي خانمة / (مؤمةيلَيك ئةِراي خانمة 

سؤمةرييةكة) سؤمةرييةكة) ٢٠٠١٢٠٠١/ (ثَينطاظَين طيان) / (ثَينطاظَين طيان) ٢٠٠٢٢٠٠٢ و (كؤ هؤزاني تةواو)  و (كؤ هؤزاني تةواو) ٢٠١٢٢٠١٢.

* ئةم رؤمانانةي بآلوكردووةتةوة:* ئةم رؤمانانةي بآلوكردووةتةوة:

(دؤزةخي ثيرؤز) (دؤزةخي ثيرؤز) ٢٠٠٨٢٠٠٨/ (توَيكاريخانةي بةغدا) / (توَيكاريخانةي بةغدا) ٢٠١٢٢٠١٢/ (وَيَلطةي ئادةم) / (وَيَلطةي ئادةم) ٢٠١٢٢٠١٢ 

حةمة  كوردي:  بؤ  وةرطَيِراني  ثيرؤز)  (دؤزةخي  و  حةمة   كوردي:  بؤ  وةرطَيِراني  ثيرؤز)  (دؤزةخي  و   ٢٠١٢٢٠١٢ حةووا)  (وَيَلطةي  حةووا) و  (وَيَلطةي  و 

كةريم عارف، كةريم عارف، ٢٠١٢٢٠١٢.
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* لة بواري رؤشنبيريي طشتييانة، ئةم ثةِرتووكانةي بآلوكردووةتةوة:* لة بواري رؤشنبيريي طشتييانة، ئةم ثةِرتووكانةي بآلوكردووةتةوة:

(تيورَين  (تيورَين /   /٢٠٠٠٢٠٠٠ عةرةبييةكاندا)  ميرنشينة  لة  رؤشنبيريي  عةرةبييةكاندا) (روخسارةيلي  ميرنشينة  لة  رؤشنبيريي  (روخسارةيلي 

فاشي  رؤشنهزريي  (تةلةزطةي  فاشي /  رؤشنهزريي  (تةلةزطةي   /٢٠٠٣٢٠٠٣ جةماوةري)  ثةيوةستيي  و  جةماوةري) راطةياندن  ثةيوةستيي  و  راطةياندن 

رؤذهةآلتي  ذيارييةكاني  (مَيذووي  رؤذهةآلتي /  ذيارييةكاني  (مَيذووي   /٢٠١٢٢٠١٢ ئازادي)  (وةهمي  ئازادي) /  (وةهمي   /٢٠٠٨٢٠٠٨ عَيراقدا)  عَيراقدا) لة  لة 

ثةيوةستيي  (ثرؤثاطةندةو  ئينسكلؤثيدياي  يةكةمي  بةرطي  كة  ثةيوةستيي   (ثرؤثاطةندةو  ئينسكلؤثيدياي  يةكةمي  بةرطي  كة   ٢٠١٢٢٠١٢ دَيرين) دَيرين) 

جةماوةري بةدرَيذايي مَيذوو)ة.جةماوةري بةدرَيذايي مَيذوو)ة.

وةرطَيِراوةو  رووسييةوة  زماني  لة  هؤزانييانةي  بةرهةمة  ئةم  وةرطَيِراوةو *  رووسييةوة  زماني  لة  هؤزانييانةي  بةرهةمة  ئةم   *

بآلوكردووةتةوة:بآلوكردووةتةوة:

ثةخشاني  دةقَين  (ضامةو  ثةخشاني /  دةقَين  (ضامةو   /١٩٨٩١٩٨٩ ماندةلشتام،  ئؤسَيث  كةظر)  ماندةلشتام، (ضامةكاني  ئؤسَيث  كةظر)  (ضامةكاني 

ضامةطةلَيكي  و  قودداسَيك  (تةرمة  و  ضامةطةلَيكي   و  قودداسَيك  (تةرمة  و   ١٩٩٨١٩٩٨ برؤديسكي،  يووسف  برؤديسكي، هةَلبذاردة)ي  يووسف  هةَلبذاردة)ي 

تر)ي ئانا ئةخماتؤظا، تر)ي ئانا ئةخماتؤظا، ٢٠٠٢٢٠٠٢. . 

* كؤمةَلة ثاضظةيةكي ديكةشي بآلوكردووةتةوة:* كؤمةَلة ثاضظةيةكي ديكةشي بآلوكردووةتةوة:

جةستةيي  هةذَيتيي  (مةشقةيلي  يؤماتؤظ/  شَيوةكاري)ي  هونةري  جةستةيي (زماني  هةذَيتيي  (مةشقةيلي  يؤماتؤظ/  شَيوةكاري)ي  هونةري  (زماني 

ئةكتةر) لة زماني ئةَلمانييةوة/ يةزدان و زانست)ي جايتؤن و برايةلي بؤطدانؤظ، ئةكتةر) لة زماني ئةَلمانييةوة/ يةزدان و زانست)ي جايتؤن و برايةلي بؤطدانؤظ، 

لة رووسييةوة، لة رووسييةوة، ٢٠٠٠٢٠٠٠ و (ئينسيلؤثيدياي هاماج) لة ئةَلمانييةوة  و (ئينسيلؤثيدياي هاماج) لة ئةَلمانييةوة ٢٠٠٣٢٠٠٣.

* ضةندين دةسنووس (ض نووسين و ض ثاضظة) ئامادةي ثةخشكردنن: * ضةندين دةسنووس (ض نووسين و ض ثاضظة) ئامادةي ثةخشكردنن: 

وتار/  كؤ  سينةمادا)  فراواني  طؤِرةثاني  (لة  وتار/  كؤ  ثةيظين)  وتار/ (شةوي  كؤ  سينةمادا)  فراواني  طؤِرةثاني  (لة  وتار/  كؤ  ثةيظين)  (شةوي 

ظالديمير  هةَلبذاردة)ي  (ضامةطةلَيكي  هزردا)/  و  رؤشنبيريي  لة  ظالديمير (هةظثةيظينَين  هةَلبذاردة)ي  (ضامةطةلَيكي  هزردا)/  و  رؤشنبيريي  لة  (هةظثةيظينَين 

ظيسؤتسكي، ثاضظة لة رووسييةوة/ (ضامةطةلَيكي هةَلبذاردة)ي رؤزا ئوسلندةر، ظيسؤتسكي، ثاضظة لة رووسييةوة/ (ضامةطةلَيكي هةَلبذاردة)ي رؤزا ئوسلندةر، 

لة  ثاضظة  كورساوا،  ئةكير  سينةمايي)  (هةظثةيظينَين  ئةَلمانييةوة/  لة  لة ثاضظة  ثاضظة  كورساوا،  ئةكير  سينةمايي)  (هةظثةيظينَين  ئةَلمانييةوة/  لة  ثاضظة 

رووسييةوة/ (ذيان لةبان مةِريخ)ي يؤهانس فؤن بؤتالر، ثاضظة لة ئةَلمانييةوة/ رووسييةوة/ (ذيان لةبان مةِريخ)ي يؤهانس فؤن بؤتالر، ثاضظة لة ئةَلمانييةوة/ 

ئةَلمانييةوة/  لة  ثاضظة  بؤتالر،  فؤن  يؤهانس  دابةزين)ي  ئاسمانةوة  لة  ئةَلمانييةوة/ (ئةوانةي  لة  ثاضظة  بؤتالر،  فؤن  يؤهانس  دابةزين)ي  ئاسمانةوة  لة  (ئةوانةي 

(هةسارةي ئادةم)ي يؤهانس فؤن بؤتالر، ثاضظة لة ئةَلمانييةوة. (هةسارةي ئادةم)ي يؤهانس فؤن بؤتالر، ثاضظة لة ئةَلمانييةوة. 

* (مةينةتي زةرادةشت و ضامةطةلَيكي تر/ * (مةينةتي زةرادةشت و ضامةطةلَيكي تر/ ٥٧٥٧ ضامةي هةَلبذَيردراوة) ثاضظةو  ضامةي هةَلبذَيردراوة) ثاضظةو 

ثَيشةكي: جةالل زةنطابادي). ثَيشةكي: جةالل زةنطابادي). 
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زارؤكَين جنؤكةيلزارؤكَين جنؤكةيل

(ئةِراي طةشمردةكاني هةَلةبجة)(ئةِراي طةشمردةكاني هةَلةبجة)

هةتاو ثرتةقالَي يةزدانةهةتاو ثرتةقالَي يةزدانة

كة فِرةيداوةتة ئاسؤي شَيت وكة فِرةيداوةتة ئاسؤي شَيت و

كوردةيلي زارؤكَين جنؤكةكانكوردةيلي زارؤكَين جنؤكةكان

ثَيي شةيداو شيَتبوونةثَيي شةيداو شيَتبوونة

ئاخؤ جنؤكةت ديوة شيَتبـَي؟!ئاخؤ جنؤكةت ديوة شيَتبـَي؟!

هةتاو شةويَكة لة زيَِرهةتاو شةويَكة لة زيَِر

هةتاو نةورؤزيَكي ئاسمانييةهةتاو نةورؤزيَكي ئاسمانيية

جنؤكةيل خةونيان ثيَوة ديوةجنؤكةيل خةونيان ثيَوة ديوة

شيالني طوندَين دةريايان بؤي دريَذكردؤتةوةشيالني طوندَين دةريايان بؤي دريَذكردؤتةوة

تاجةيلَيكيش لة مةِرمةِرتاجةيلَيكيش لة مةِرمةِر

شارةيلَيك لة كةفي ئاطريان بؤي راخستووةشارةيلَيك لة كةفي ئاطريان بؤي راخستووة

طوندةيلَي لة عةتري لؤزطوندةيلَي لة عةتري لؤز

ئةنفالكراوئةنفالكراو

لة كازيوةدا كوذراو...لة كازيوةدا كوذراو...

ضاوانَيك ضاوانَيك 

لة ثَيشطةي مَيذوودا خامؤشكراولة ثَيشطةي مَيذوودا خامؤشكراو

دؤآلنَيكدؤآلنَيك

ئةوةي دةريا نةيبينيوة، بينيويانةئةوةي دةريا نةيبينيوة، بينيويانة

تا ئةشكي ليَبووردن تا ئةشكي ليَبووردن 

لة ضاوي شةوطارةوة باري!لة ضاوي شةوطارةوة باري!
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ئةمة ض بةهاريَكي رةشةئةمة ض بةهاريَكي رةشة

بة سةرزةميني جنؤكةكانا تيَثةِري وبة سةرزةميني جنؤكةكانا تيَثةِري و

زيوي مةرطي ثَيشكةشي دايكاني كردزيوي مةرطي ثَيشكةشي دايكاني كرد

ئاوي ئاطري ثَيشكةشي زارؤكاني كردئاوي ئاطري ثَيشكةشي زارؤكاني كرد

زارؤكَين بلووريني ثَيشكةشي ئاطري كردزارؤكَين بلووريني ثَيشكةشي ئاطري كرد

رووباري خويَني ياقووتي رووباري خويَني ياقووتي 

ثَيشكةشي طاكةظري كردثَيشكةشي طاكةظري كرد

كؤساري خوَيي ثَيشكةشمي كردكؤساري خوَيي ثَيشكةشمي كرد

نفريني ثَيشكةشي خامؤشي كرد؟!نفريني ثَيشكةشي خامؤشي كرد؟!

ئا ئةمةيةئا ئةمةية

ثةسآلني كؤسارانثةسآلني كؤساران

كة لةشكري مامووس وكة لةشكري مامووس و

هؤزةيلي كةركةدةن هؤزةيلي كةركةدةن 

دِرندةكان و طورطةكاني بياباندِرندةكان و طورطةكاني بيابان

ثوشتةكان و تايفة بةضةكانثوشتةكان و تايفة بةضةكان

وةل ئةبجةدييةي بةردينا هاتنوةل ئةبجةدييةي بةردينا هاتن

تا سةرَين زارؤكاني ئاسؤ ببِرن!!!تا سةرَين زارؤكاني ئاسؤ ببِرن!!!

حيكمةت سوودي بؤ نووح نةبووحيكمةت سوودي بؤ نووح نةبوو

تةمطةَل لة مةينةتي جنؤكةكان ويَلَبووتةمطةَل لة مةينةتي جنؤكةكان ويَلَبوو

يةقين لة طَلي كينةدا ويَلَبوويةقين لة طَلي كينةدا ويَلَبوو

ثةيظان لة لمي ثةيظاندا ويَلَبوون!ثةيظان لة لمي ثةيظاندا ويَلَبوون!

ئا ئةمةية ئا ئةمةية 

ثةسآلني كانيلة ثيرؤزةكانثةسآلني كانيلة ثيرؤزةكان

كة لة ئاسمانةوة فسفؤرو ئاسن دةبارَيكة لة ئاسمانةوة فسفؤرو ئاسن دةبارَي

كة سةوسةن ستايشي ذيلةمؤ دةالويَنيَتةوة...كة سةوسةن ستايشي ذيلةمؤ دةالويَنيَتةوة...

خوناظيش خوناظيش 

ثةِرتووكَيكة كونجطيريي فريشتةكان دةطَيِريَتةوةثةِرتووكَيكة كونجطيريي فريشتةكان دةطَيِريَتةوة

كة ئاو نكؤلَي لة ئاو دةكاكة ئاو نكؤلَي لة ئاو دةكا
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رةطةكانيشرةطةكانيش

لة تاريكيي زمرووتا دووردةكةونةوةلة تاريكيي زمرووتا دووردةكةونةوة

لة هةسارةي ليَبووكان هةلَدَين!!لة هةسارةي ليَبووكان هةلَدَين!!

ئاريئاري

جنؤكةكان لة كؤسارانا ويَلَبوون...جنؤكةكان لة كؤسارانا ويَلَبوون...

لؤدنك هاوزن- ئةَلمانيالؤدنك هاوزن- ئةَلمانيا

٥ي نيساني ي نيساني ١٩٩١١٩٩١

‡°\:Ÿ]Àö^‡°\:Ÿ]Àö^

لؤريني دةريالؤريني دةريا

لة كازيوةيةكي دوورالة كازيوةيةكي دوورا

دةريا ئةستَيرةي سثَيدةي ثيرؤزاندودةريا ئةستَيرةي سثَيدةي ثيرؤزاندو

طراظَيك بَيداربؤوةطراظَيك بَيداربؤوة

بةسةر نةورةسَيكا ماسي مردووي دةخواردوبةسةر نةورةسَيكا ماسي مردووي دةخواردو

ئازارةكاني و ثةذارة طضكةكاني لة قومدا دةناشت.ئازارةكاني و ثةذارة طضكةكاني لة قومدا دةناشت.

لة كازيوةيةكي دوورا دةريا مةستانة سةمايكردلة كازيوةيةكي دوورا دةريا مةستانة سةمايكرد

ميناك زنطييةكي ئالَؤشمةندميناك زنطييةكي ئالَؤشمةند

بؤية طراظَيك طرياو ئةستَيرةيةك داكةوت وبؤية طراظَيك طرياو ئةستَيرةيةك داكةوت و

شةثؤلََيكي نيطةران نوشتايةوة.شةثؤلََيكي نيطةران نوشتايةوة.

لة كازيوةيةكي دوورا دةريا هاوِريَتي خةمةكاني كردلة كازيوةيةكي دوورا دةريا هاوِريَتي خةمةكاني كرد

بة كثوكِريبة كثوكِري

دةريا لة دةريادا خنكاو ئاميَتةبووندةريا لة دةريادا خنكاو ئاميَتةبوون

دلَؤثَيكي خوناظ كةفتة سةر برذانطي ضلَةكاندادلَؤثَيكي خوناظ كةفتة سةر برذانطي ضلَةكاندا

بةغدا بةغدا ١٩٧٣١٩٧٣

Öue÷\:ÌčÈlÖ⁄Öue÷\:ÌčÈlÖ⁄
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لؤريني شةولؤريني شةو

شةو لة شةودا ثيردةبَيشةو لة شةودا ثيردةبَي

جةنطةَل ثيردةبَيجةنطةَل ثيردةبَي

جؤطةلَةو شةثؤآلن ثيردةبنجؤطةلَةو شةثؤآلن ثيردةبن

سةري درةختانيش.سةري درةختانيش.

شةو لة شةودا ثيردةبَيشةو لة شةودا ثيردةبَي

ثاساريَين كازيوةش ثيردةبنثاساريَين كازيوةش ثيردةبن

زةمينيش ثيردةبَيزةمينيش ثيردةبَي

خانووة قوِرينةكانيش ثيردةبنخانووة قوِرينةكانيش ثيردةبن

ثيَنطاظة خةوندارةكان و سةدةكانيش...ثيَنطاظة خةوندارةكان و سةدةكانيش...

ظةه!ظةه!

ئةم كازيوةية بؤ لة ثيريي بيَئاطاية؟!ئةم كازيوةية بؤ لة ثيريي بيَئاطاية؟!

بةيرووت بةيرووت ١٩٧٨١٩٧٨

ÿÈ◊÷\:ÌčÈlÖ⁄ÿÈ◊÷\:ÌčÈlÖ⁄

لؤريني رَيظينطلؤريني رَيظينط

شارةيلَيك دةضنة نيَو بازنةي خؤيانةوةشارةيلَيك دةضنة نيَو بازنةي خؤيانةوة

دةرطةكاني كؤظان دادةخةن ودةرطةكاني كؤظان دادةخةن و

دةنووندةنوون

منيشمنيش

دةضمة نيَو بازنةي خودي خؤم.دةضمة نيَو بازنةي خودي خؤم.

سةرطةورةي ماَل منمسةرطةورةي ماَل منم

كؤظان خودان و كرَيضييةكؤظان خودان و كرَيضيية
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ذوورة فراوانةكان وذوورة فراوانةكان و

شتطةلي ترو نةفسي بة دةثان بةستراو وشتطةلي ترو نةفسي بة دةثان بةستراو و

هةموو شتةكان لَيرةنةهةموو شتةكان لَيرةنة

بةآلمبةآلم

وازكةر نيية!!وازكةر نيية!!

بةغدا بةغدا ١٩٧٣١٩٧٣

Ö]â∏\:ÌčÈlÖ⁄Ö]â∏\:ÌčÈlÖ⁄

ترسترس

ئةم زمانة ئةم زمانة 

ئةِرا ثَيضدةخوا؟!ئةِرا ثَيضدةخوا؟!

ئةم ثيتانةئةم ثيتانة

بؤ لة دةمما دةكوذيَنةوة؟!بؤ لة دةمما دةكوذيَنةوة؟!

ئةي طونةسةنةئةي طونةسةنة

دةربارةي زمانت شتَيكمان ثَي بَلَي دةربارةي زمانت شتَيكمان ثَي بَلَي 

(تةندروستي يارت بَي)(تةندروستي يارت بَي)

ئةي زماني غةمطينمئةي زماني غةمطينم

بة لةرزيني ليَوانبة لةرزيني ليَوان

بدركيَنةبدركيَنة

بة زةرديي رسواي روخسارانبة زةرديي رسواي روخساران

بدركيَنةبدركيَنة

لةثيَناولةثيَناو

جةستةي ملداواجةستةي ملداوا

بدركيَنةبدركيَنة

بة لةرزيني جومطةكان بة لةرزيني جومطةكان 

لة ترسي طوزةرانيي بِرانلة ترسي طوزةرانيي بِران

بدركيَنةبدركيَنة
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لة ترسي زةمانلة ترسي زةمان

بدركيَنةبدركيَنة

رؤذيَكيانرؤذيَكيان

راستي بدركيَنةراستي بدركيَنة

ضةن ضركةيةكضةن ضركةيةك

راستي بدركيَنة!!راستي بدركيَنة!!

ئاخؤئاخؤ

زمانم لةدةسداوة؟!زمانم لةدةسداوة؟!

بةغدا بةغدا ١٩٧٧١٩٧٧

خوفخوف

 

راطةياندنَيكراطةياندنَيك

كَي ضاوي ضؤلةكة هةلَدةكؤلََيكَي ضاوي ضؤلةكة هةلَدةكؤلََي

كَي دلَةيلي زارؤكان دةخواكَي دلَةيلي زارؤكان دةخوا

كَي هةزارةها درةختي كيَوي دةسووتيَنَيكَي هةزارةها درةختي كيَوي دةسووتيَنَي

كَي دةرطاكَي دةرطا

بؤ كؤظانة نهيَنييةكان دةكاتةوةبؤ كؤظانة نهيَنييةكان دةكاتةوة

كيَية ئةم بكوذة بناسَي؟!كيَية ئةم بكوذة بناسَي؟!

كَي درةختانَيك دةضيَنَيكَي درةختانَيك دةضيَنَي

بةرهةمةيليانبةرهةمةيليان

كةالكان و كةثؤآلني كونداروكةالكان و كةثؤآلني كوندارو

دةزطاي ئاسايشي نهيَني بَيدةزطاي ئاسايشي نهيَني بَي

كيَية ئةم بكوذة بناسَي؟!كيَية ئةم بكوذة بناسَي؟!

كَي جيهاني سثيمانكَي جيهاني سثيمان

بة كراسي رةش دةثؤشَيبة كراسي رةش دةثؤشَي
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كَي بؤمبَيكي قورميشكراوكَي بؤمبَيكي قورميشكراو

دةداتة برسييةكدةداتة برسييةك

كَي شةثؤآلني رؤخ مينِريَذ دةكاكَي شةثؤآلني رؤخ مينِريَذ دةكا

كَيكَي

تيرؤرت دةكاتيرؤرت دةكا

طاظا مالََي، شةقامَي، كارطةية،طاظا مالََي، شةقامَي، كارطةية،

كؤمثانيايةك لة كؤشت دةطرَي؟!كؤمثانيايةك لة كؤشت دةطرَي؟!

سا بةئاطابنسا بةئاطابن

بةئاطابن، بةئاطابنبةئاطابن، بةئاطابن

هةركَي ئةم بكوذة دةناسَيهةركَي ئةم بكوذة دةناسَي

با كةظرَيك فِريَبداتة نيَو طؤمةكةوةبا كةظرَيك فِريَبداتة نيَو طؤمةكةوة

بةغدا بةغدا ١٩٧٣١٩٧٣

·¯¬b·¯¬b

سترانَيك بؤ ئاو... سترانَيك بؤ هةذارطةلسترانَيك بؤ ئاو... سترانَيك بؤ هةذارطةل

كَي لة نويَنطةي شاذناكَي لة نويَنطةي شاذنا

ئاطر دائةطرسيَنَي،ئاطر دائةطرسيَنَي،

لةذيَر ثةنجةرةي شازادةشالةذيَر ثةنجةرةي شازادةشا

سترانؤكَيكي ثةشؤكاو دةسترَي...سترانؤكَيكي ثةشؤكاو دةسترَي...

كَي قودداسي خيالفةي بة كؤظانان رةنطكردوكَي قودداسي خيالفةي بة كؤظانان رةنطكردو

ثيَواربووثيَواربوو

ئاطر بةرداتة جةنطةلََين مةودائاطر بةرداتة جةنطةلََين مةودا

كيَية ئةوةي هات بسترَيكيَية ئةوةي هات بسترَي

طولَي خورافةي هةلَطرتووة طولَي خورافةي هةلَطرتووة 

دةنطَيك:دةنطَيك:

ئةم سترانبَيذة بكوذن!ئةم سترانبَيذة بكوذن!

واوةيال لةم ثيرة شاذنة واوةيال لةم ثيرة شاذنة 
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كة دةخوازَيكة دةخوازَي

طيتارةكةم بكاتة حةوزوطيتارةكةم بكاتة حةوزو

ضاوةيلم بة ماسيضاوةيلم بة ماسي

ئاه لة مةلة مشةختانة!ئاه لة مةلة مشةختانة!

كَي كَي 

بة رةنطَين درةختضةكان وبة رةنطَين درةختضةكان و

كؤظانَين مةلة طةِراوةكان كؤظانَين مةلة طةِراوةكان 

ضاوةيلياني رةنطاندووة.ضاوةيلياني رةنطاندووة.

ئةز منةي نةخشةيةك بؤ ئاو دةكةمئةز منةي نةخشةيةك بؤ ئاو دةكةم

نةخشةيةك بؤ هةذاران ونةخشةيةك بؤ هةذاران و

بؤ جةنطةلَة سووتاوةكةم دةسترَيمبؤ جةنطةلَة سووتاوةكةم دةسترَيم

دةنطَيك:دةنطَيك:

ثةتي قةنارةيان خستة ملي هؤزانظان وثةتي قةنارةيان خستة ملي هؤزانظان و

ضنطَي قذيان بةسةر طيتارةكةياوضنطَي قذيان بةسةر طيتارةكةياو

نامةيةك و ثاشان خةفتننامةيةك و ثاشان خةفتن

هؤزانظان:هؤزانظان:

هةتاو لةبةرضاومهةتاو لةبةرضاوم

بووة ثرتةقالََيك، بةآلم نةخةفتمبووة ثرتةقالََيك، بةآلم نةخةفتم

بةغدا بةغدا ١٩٧٣١٩٧٣

\ÖœÀ◊÷:ÌÈfl∆^:HHH]€◊÷:ÌÈfl∆^\ÖœÀ◊÷:ÌÈfl∆^:HHH]€◊÷:ÌÈfl∆^

مَيذوويةكي كؤنمَيذوويةكي كؤن

لةسةر دةرطالةسةر دةرطا

نةخشي هةرضييةك- ثةيم ثَيي نةبردبوو- كرد:نةخشي هةرضييةك- ثةيم ثَيي نةبردبوو- كرد:

تةوتةمي فيلتةوتةمي فيل

رؤحي ثلَنط و خؤرم لة كؤهةسارةي ئةذديها بينيرؤحي ثلَنط و خؤرم لة كؤهةسارةي ئةذديها بيني

بةآلمبةآلم

طاظا كةظري بةر ئاسانةم هةلَطردطاظا كةظري بةر ئاسانةم هةلَطرد
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دووثشك لنشكا بؤم دةرضوودووثشك لنشكا بؤم دةرضوو

(ئةلَماسَيكي رةشي ضاوطةش بوو)(ئةلَماسَيكي رةشي ضاوطةش بوو)

يةكسةر زانيم كة تيادةضم و سةردةكةفم و يةكسةر زانيم كة تيادةضم و سةردةكةفم و 

ئاوِرمدايةوةئاوِرمدايةوة

سوثاسي ثَيشوازيي هؤزي مَيرووضةم كردوسوثاسي ثَيشوازيي هؤزي مَيرووضةم كردو

شكؤمةنديم بؤ ذيلةمؤ بةجيَهَيآلشكؤمةنديم بؤ ذيلةمؤ بةجيَهَيآل

١٩٨٦١٩٨٦/١٠١٠/٢٠٢٠ كؤلؤن كؤلؤن

‹ËÅŒ:~ËÑ]h‹ËÅŒ:~ËÑ]h

ضامةيةكي ئةظينضامةيةكي ئةظين

لة خؤري ضَيشتةنطادا زاوي...لة خؤري ضَيشتةنطادا زاوي...

جةستةت تةذي هةتاوي طةرمبةخشة...جةستةت تةذي هةتاوي طةرمبةخشة...

لةسةر قوما رادةكشَيملةسةر قوما رادةكشَيم

دةريا خرؤشادةريا خرؤشا

لة ئاسؤدا شيراعَيكي سثي ولة ئاسؤدا شيراعَيكي سثي و

لة دةشتانا مامزةيلي شاد تةراتيَني دةكةنلة دةشتانا مامزةيلي شاد تةراتيَني دةكةن

طيا طاكةظري بلَند دةثؤشَي و لةزةت ليَتةوة لَيشاوة...طيا طاكةظري بلَند دةثؤشَي و لةزةت ليَتةوة لَيشاوة...

ئاسمان بةرين و طةشاوةئاسمان بةرين و طةشاوة

لَي بؤ بَيزاري؟!لَي بؤ بَيزاري؟!

ئةز لة بيابانا بَيداردةبمةوةو بيابان دريَذدةبيَتةوة...ئةز لة بيابانا بَيداردةبمةوةو بيابان دريَذدةبيَتةوة...

رةنطة ئيمشةو كةس نةبَي بَيزاريية كوشندةكةم هةلَطرَي...رةنطة ئيمشةو كةس نةبَي بَيزاريية كوشندةكةم هةلَطرَي...

تةنيام...تةنيام...

ئةز منةي تؤ دةكةم...ئةز منةي تؤ دةكةم...

١٩٨٣١٩٨٣

مؤسكؤمؤسكؤ

قصيدة حبقصيدة حب
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ذيلةمؤي مةجووسيذيلةمؤي مةجووسي

(بؤ ئةوةي كة رؤذَيكيان من بووم)(بؤ ئةوةي كة رؤذَيكيان من بووم)

لة ريَِرةوة كورتةكةدالة ريَِرةوة كورتةكةدا

راوةستابووي.راوةستابووي.

طوليلكي خامؤشي وطوليلكي خامؤشي و

حةثةساني ديلكةرحةثةساني ديلكةر

مامزةيل بةدةورتا شاد غاردةدةن،مامزةيل بةدةورتا شاد غاردةدةن،

دار بةِروو دةشةكيَتةوةودار بةِروو دةشةكيَتةوةو

ئاو لة جؤطةلَةداية!ئاو لة جؤطةلَةداية!

لة ريَِرةوة دريَذةكةدالة ريَِرةوة دريَذةكةدا

راوةستابوويراوةستابووي

طوليلكي رؤناهي و تاسةي دامركاوطوليلكي رؤناهي و تاسةي دامركاو

ئاه...ئاه...

ض كؤظانَيكة...!ض كؤظانَيكة...!

ئةم جوانةئةم جوانة

بؤ تةماشامان ناكاوبؤ تةماشامان ناكاو

ئةم دةربارة بة نيطاي رةق تَيدةطرَي...؟!ئةم دةربارة بة نيطاي رةق تَيدةطرَي...؟!

مةجووسةيل لة وآلتي دوورةوة هاتنمةجووسةيل لة وآلتي دوورةوة هاتن

كةضي ئةستَيرةكان لةيرة دةمرنكةضي ئةستَيرةكان لةيرة دةمرن

لة ئاسماني ريَِرةوة كورتةكةولة ئاسماني ريَِرةوة كورتةكةو

ريَِرةوة دريَذةكة... دريَذةكةداريَِرةوة دريَذةكة... دريَذةكةدا

ضكو تةثوتؤز دةربارةكةي لةوتاندووةوضكو تةثوتؤز دةربارةكةي لةوتاندووةو

شَي خنكيَنةرةشَي خنكيَنةرة

كة لةوَي مامزَيك نييةوكة لةوَي مامزَيك نييةو

داربةِرووية و ئاوَي يان جؤطةلَةية!داربةِرووية و ئاوَي يان جؤطةلَةية!
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جا هةمرة ثةيِرةوي كام ئةستَيرة دةكةيجا هةمرة ثةيِرةوي كام ئةستَيرة دةكةي

ئةي مةجووسي جوان...؟!ئةي مةجووسي جوان...؟!

دةضيتة نيَو كام كانياو...؟!دةضيتة نيَو كام كانياو...؟!

كام ئاو نها ثاكذت دةكاتةوة...؟!كام ئاو نها ثاكذت دةكاتةوة...؟!

كام زانين ثاش ئةم دؤزةخة هةمرة دةربازت دةكا؟!كام زانين ثاش ئةم دؤزةخة هةمرة دةربازت دةكا؟!

١٩٨٤١٩٨٤/١١١١/٢٣٢٣ مؤسكؤ مؤسكؤ

رماد المجوسيرماد المجوسي

طاظذمَيرةكانطاظذمَيرةكان

(ئةِراي فةرةجي برام)*(ئةِراي فةرةجي برام)*

زةمانَيك بةسةر لةثةيلةوة لةبةردةِرواوزةمانَيك بةسةر لةثةيلةوة لةبةردةِرواو

يةكَيكي تر وةل خاضةكانايةكَيكي تر وةل خاضةكانا

لة كةثكي كلَيسةكانالة كةثكي كلَيسةكانا

دةطريدةطري

سيَيةميش لةسةر ديواراناسيَيةميش لةسةر ديوارانا

دةذاكَيدةذاكَي

طاظذمَيران ميناك يةكترنطاظذمَيران ميناك يةكترن

تيكتاك... تيكتاك لَيدةدةنتيكتاك... تيكتاك لَيدةدةن

كؤضكردني رادةطةيةنن كؤضكردني رادةطةيةنن 

تيكتاك دةكةنتيكتاك دةكةن

طوزةشتي تةمةن رادةطةيةننطوزةشتي تةمةن رادةطةيةنن

بنةتا رادةطةيةنن!بنةتا رادةطةيةنن!

زةمانَيكة ريايي دةنويَنَيزةمانَيكة ريايي دةنويَنَي

لة ثيربوونا سثييةكي طةش دةجلَوَيلة ثيربوونا سثييةكي طةش دةجلَوَي

لة دآل رةشي خةلَووزانةلة دآل رةشي خةلَووزانة

لة طيانا كة دةثلَذَيلة طيانا كة دةثلَذَي

لة طؤِرستانانا كة سكاآل دةكةنلة طؤِرستانانا كة سكاآل دةكةن
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لة زةرديي طةآلكانالة زةرديي طةآلكانا

لة ضلَة وشكةكاناولة ضلَة وشكةكاناو

لةم تاريكستانا!لةم تاريكستانا!

زةمانَيكة بَي دَلزةمانَيكة بَي دَل

طِرؤذيمان دةطةَل دةكاوطِرؤذيمان دةطةَل دةكاو

لة رؤخةكانالة رؤخةكانا

مينا شيراعةيلي دِراومينا شيراعةيلي دِراو

فِريَمان دةداوفِريَمان دةداو

وةك كةشتيوانان و دةرياوانانوةك كةشتيوانان و دةرياوانان

وةلَي وةلَي 

سوودي كةشتي ضيية؟!سوودي كةشتي ضيية؟!

بطرةبطرة

سوودي شيراع ضيية؟!سوودي شيراع ضيية؟!

ئةرَي نابينيئةرَي نابيني

دةسةيلت بَي هَيزن ودةسةيلت بَي هَيزن و

ضاوي كزت لة ئاسؤيةكي دووردا وَيَل دةبَي؟ضاوي كزت لة ئاسؤيةكي دووردا وَيَل دةبَي؟

ئةرَي نةورةسةيل نيشتنةوةئةرَي نةورةسةيل نيشتنةوة

يان هةور رويايةوة؟يان هةور رويايةوة؟

يان هةلَةشةيي دةرياية كة كةف دةكايان هةلَةشةيي دةرياية كة كةف دةكا

ياخود ضياي مةِرمةِرة؟!ياخود ضياي مةِرمةِرة؟!

زةمانَيكةزةمانَيكة

طاظذمَيرةكان لة ناظيني شارنطاظذمَيرةكان لة ناظيني شارن

لة طيرفاناننلة طيرفانانن

زةمانَيكةزةمانَيكة

سةوزيي طياية لةو باغضةيةسةوزيي طياية لةو باغضةية

بزةي هةتاوةبزةي هةتاوة

ستراني هةسارةكانةستراني هةسارةكانة

ئاطر لة طاكةظرانا خؤي مةآلسداوةئاطر لة طاكةظرانا خؤي مةآلسداوة

رؤناهي لة ياقووتدا لة ضاوةيل دةبريسكَيرؤناهي لة ياقووتدا لة ضاوةيل دةبريسكَي

لةرزيني الجوةردة بازرةقةي تاظطةية.لةرزيني الجوةردة بازرةقةي تاظطةية.
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طاظذمَيران يةكترئاسان بَي زمان دةمانطةفيَننطاظذمَيران يةكترئاسان بَي زمان دةمانطةفيَنن

ئاطادارمان دةكةنةوةئاطادارمان دةكةنةوة

تيكتاك دةكةنتيكتاك دةكةن

ئيَمةش بَيطومان و دِردؤنطينئيَمةش بَيطومان و دِردؤنطين

مؤمَيك خامؤش دةكةنمؤمَيك خامؤش دةكةن

يةكَيكي تر دادةطيرسَييةكَيكي تر دادةطيرسَي

ئينجا قةدَيك بلَند دةكةينةوةوئينجا قةدَيك بلَند دةكةينةوةو

لةمياني ئاثؤِرةدا بزردةبين!لةمياني ئاثؤِرةدا بزردةبين!

١٩٨٤١٩٨٤/١٠١٠/٨ مؤسكؤ مؤسكؤ

١٩٧٦١٩٧٦دا دا  ساَلي  لة  لةدايكبووة.  (كووت)  لة  ساَلي ):  لة  لةدايكبووة.  (كووت)  لة   :(١٩٩٦١٩٩٦  - -١٩٤٨١٩٤٨) شاوي  فةرةج   *) شاوي  فةرةج   *

١٩٧٨١٩٧٨دا دا  ساَلي  لة  تةواوكردووة.  بةغدا  لة  ئاييني  بنةماياني  كؤليجي  لة  ساَلي خوَيندني  لة  تةواوكردووة.  بةغدا  لة  ئاييني  بنةماياني  كؤليجي  لة  خوَيندني 

طيراوةو ئةشكةنجةدراوة، طةرضي سةربةخؤ بووة و ثةيوةستي سياسي نةبووة. طيراوةو ئةشكةنجةدراوة، طةرضي سةربةخؤ بووة و ثةيوةستي سياسي نةبووة. 

لة ساَلي لة ساَلي ١٩٨٠١٩٨٠دا بة خَيزانةوة بؤ ئَيران كؤضَيندراوةو لة دا بة خَيزانةوة بؤ ئَيران كؤضَيندراوةو لة ١٩٩٦١٩٩٦/٩/٢٦٢٦دا لة تاران دا لة تاران 

كؤضي دوايي كردووة. لة كؤضي دوايي كردووة. لة ١٩٨٩١٩٨٩دا كؤضامةي (غةزةلي دةريا)ي ثةخشكردووةتةوة. دا كؤضامةي (غةزةلي دةريا)ي ثةخشكردووةتةوة. 

- الساعات- الساعات
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ثيرةمَيرد و دةريا بةسةرهاتَيكي ساكارة: لة ثاش تَيثةِربووني ثيرةمَيرد و دةريا بةسةرهاتَيكي ساكارة: لة ثاش تَيثةِربووني ٨٤٨٤ رؤذ هةوَلي  رؤذ هةوَلي 

ماسييةكي  تةقةال،  دانَيك  و  رؤذ  دوو  دواي  دةتوانَيت  ثير  ماسيطري  ئاكام،  ماسييةكي بَي  تةقةال،  دانَيك  و  رؤذ  دوو  دواي  دةتوانَيت  ثير  ماسيطري  ئاكام،  بَي 

لة  دواتر  رؤذي  بةآلم  دةبةستَي،  بةلةمةكةي  لة  ماسييةكة  بكات.  راو  لة طةورة  دواتر  رؤذي  بةآلم  دةبةستَي،  بةلةمةكةي  لة  ماسييةكة  بكات.  راو  طةورة 

و  دةضَيت  كيسي  لة  نيية،  تةواو  شةِرَيكي  لة  كةمتر  كة  و رووبةِرووبوونةوةيةكدا  دةضَيت  كيسي  لة  نيية،  تةواو  شةِرَيكي  لة  كةمتر  كة  رووبةِرووبوونةوةيةكدا 

كارائيب.  دةرياي  ماسييةكاني  دِرة  زلةكاني  قةثاَلة  خؤراكي  دةبَيتة  كارائيب. ماسييةكة  دةرياي  ماسييةكاني  دِرة  زلةكاني  قةثاَلة  خؤراكي  دةبَيتة  ماسييةكة 

يا  سةركةوتوو  ض  كؤتاييدا  لة  و  تَيكهةَلضووة  كينةدار  رةقيبَيكي  لةطةَل  يا ثياوَيك  سةركةوتوو  ض  كؤتاييدا  لة  و  تَيكهةَلضووة  كينةدار  رةقيبَيكي  لةطةَل  ثياوَيك 

لَي  باشتري  كةسَيكي  و  دةكات  زياتر  طةورةيي  و  شكؤ  بة  هةست  لَي دؤِراو،  باشتري  كةسَيكي  و  دةكات  زياتر  طةورةيي  و  شكؤ  بة  هةست  دؤِراو، 

ثَيشتر  كة  داستانةكانيدا  و  رؤمان  لة  هيضكام  لة  مؤتيظة  ئةم  بةآلم  ثَيشتر دةردةضَيت.  كة  داستانةكانيدا  و  رؤمان  لة  هيضكام  لة  مؤتيظة  ئةم  بةآلم  دةردةضَيت. 

نووسيوَيتي.  كوبا  لة  نووسيوَيتي.   كوبا  لة   ١٩٥١١٩٥١ ساَلي  كة  نيية  كامَلتر  بةسةرهاتة  لةو  ساَلي نووسيوني  كة  نيية  كامَلتر  بةسةرهاتة  لةو  نووسيوني 

و  هةية  كةموكووِري  بَي  ثَيكهاتةيةكي  و  ساكار  طةآلَلةيةكي  كة  و بةسةرهاتَيك  هةية  كةموكووِري  بَي  ثَيكهاتةيةكي  و  ساكار  طةآلَلةيةكي  كة  بةسةرهاتَيك 

خاوةن وةها واتا و ناوةرؤكَيكة كة لةطةَل باشترين رؤمانةكانيدا كَيبِركَي بكات. خاوةن وةها واتا و ناوةرؤكَيكة كة لةطةَل باشترين رؤمانةكانيدا كَيبِركَي بكات. 

هَيمَينطواي بؤ نووسيني ئةم رؤمانة براوةي خةآلتي ثؤليتزَيري هَيمَينطواي بؤ نووسيني ئةم رؤمانة براوةي خةآلتي ثؤليتزَيري ١٩٥٣١٩٥٣ و نؤبَلي  و نؤبَلي 

١٩٥٤١٩٥٤ بوو. بوو.

مرؤظ لةناو دةضَيت، بةآلم شكست ناهَينَيتمرؤظ لةناو دةضَيت، بةآلم شكست ناهَينَيت
كورتةباسَيك لةسةر رؤماني ”ثيرةمَيرد و دةريا“ي هَيمَينطوايكورتةباسَيك لةسةر رؤماني ”ثيرةمَيرد و دةريا“ي هَيمَينطواي

ن: ماريؤ بارطاس يوسان: ماريؤ بارطاس يوسا

و. لة فارسييةوة: ناسر حةقثةرستو. لة فارسييةوة: ناسر حةقثةرست
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ئةو  وةك  هةية،  خةَلةتَينةري  و  ساكار  رواَلةتَيكي  دةريا“  و  ئةو ”ثيرةمَيرد  وةك  هةية،  خةَلةتَينةري  و  ساكار  رواَلةتَيكي  دةريا“  و  ”ثيرةمَيرد 

لةوثةِري  دةتواني  كة  ئارتؤر  ئةفسانةكاني  يان  ئةنجيل  ناو  لةوثةِري بةسةرهاتانةي  دةتواني  كة  ئارتؤر  ئةفسانةكاني  يان  ئةنجيل  ناو  بةسةرهاتانةي 

يان  و  مَيذووييةكان  حةقيقةتة  يا  ئةخالقي  قوَلي  و  ئاَلوز  واتاطةلَيكي  يان ساكارياندا  و  مَيذووييةكان  حةقيقةتة  يا  ئةخالقي  قوَلي  و  ئاَلوز  واتاطةلَيكي  ساكارياندا 

دةروونناسي دةستةبةر بكةيت. ئةو رؤمانة بة سةرنجدان بة روانطةي هَيمَينطواي دةروونناسي دةستةبةر بكةيت. ئةو رؤمانة بة سةرنجدان بة روانطةي هَيمَينطواي 

نةك هةر بةسةرهاتَيكي جوان و سةرنجِراكَيشة، شرؤظةيةكة بؤ دؤخي مرؤظ و نةك هةر بةسةرهاتَيكي جوان و سةرنجِراكَيشة، شرؤظةيةكة بؤ دؤخي مرؤظ و 

تا رادةيةكيش رَيطة دةربازبوونَيكة بؤ نووسةرةكةي.تا رادةيةكيش رَيطة دةربازبوونَيكة بؤ نووسةرةكةي.

كتَيبةكة لةثاش يةكَيك لة طةورةترين شكستة ئةدةبييةكاني هَيمَينطواي خؤي كتَيبةكة لةثاش يةكَيك لة طةورةترين شكستة ئةدةبييةكاني هَيمَينطواي خؤي 

نووسراوة، واتة دواي كتَيبي ”سةرتاثا رووبار و لةناو دارستان دا“ كة رؤمانَيكة نووسراوة، واتة دواي كتَيبي ”سةرتاثا رووبار و لةناو دارستان دا“ كة رؤمانَيكة 

لة  ئةوي  مامناوةند،  نووسةرَيكي  ثَيدةضَيت  زمان،  بة  ياريي  كلَيشةو  لة  لة لَيوانلَيو  ئةوي  مامناوةند،  نووسةرَيكي  ثَيدةضَيت  زمان،  بة  ياريي  كلَيشةو  لة  لَيوانلَيو 

رؤماني ”خؤرةتاو هةروا دةدرةوشَيتةوة“ كؤثي كردبَيت. نةك هةر رةخنةطراني رؤماني ”خؤرةتاو هةروا دةدرةوشَيتةوة“ كؤثي كردبَيت. نةك هةر رةخنةطراني 

لةو  رةخنةيان  توندي  بة  جيهانيش  تري  وآلتاني  رةخنةطراني  بةَلكو  لةو ئةمريكايي،  رةخنةيان  توندي  بة  جيهانيش  تري  وآلتاني  رةخنةطراني  بةَلكو  ئةمريكايي، 

خاَلي  بة  ئةويان  ويلسؤن“  ”ئَيدمؤند  وةك  لةوان  هةندَيك  تةنانةت  و  طرت  خاَلي كتَيبة  بة  ئةويان  ويلسؤن“  ”ئَيدمؤند  وةك  لةوان  هةندَيك  تةنانةت  و  طرت  كتَيبة 

ئةمانة  هةَلبةت  كرد.  ناوزةد  هَيمَينطواي  ئةدةبي  هةرةسهَيناني  ئةمانة ضارةهةَلنةطري  هةَلبةت  كرد.  ناوزةد  هَيمَينطواي  ئةدةبي  هةرةسهَيناني  ضارةهةَلنةطري 

ذياني  لة  قؤناغَيك  ناو  ضووبووة  هَيمَينطواي  ضونكة  بوون،  جيدي  ذياني هؤشدارَيكي  لة  قؤناغَيك  ناو  ضووبووة  هَيمَينطواي  ضونكة  بوون،  جيدي  هؤشدارَيكي 

لةثَييان  مةيخؤري  و  نةخؤشي  و  ببوونةوة  كاَلتر  داهَينانةكاني  و  لةثَييان دةسكةوت  مةيخؤري  و  نةخؤشي  و  ببوونةوة  كاَلتر  داهَينانةكاني  و  دةسكةوت 

خستبوو و وزةيةكي كةمتري بؤ ذيان ثَيمابوو. ”ثيرةمَيرد و دةريا“ طةورةترين خستبوو و وزةيةكي كةمتري بؤ ذيان ثَيمابوو. ”ثيرةمَيرد و دةريا“ طةورةترين 

ئةم  نووسيني  بة  هَيمَينطواي  ئةدةبيدا.  نشَيوي  لة  بوو  نووسةرَيك  ئةم بانطةوازي  نووسيني  بة  هَيمَينطواي  ئةدةبيدا.  نشَيوي  لة  بوو  نووسةرَيك  بانطةوازي 

رؤمانة باشة لةجياتي ئةوةي بةرةبةرة ببَيتة نووسةرَيكي طةورة، هةروةك فاكنةر رؤمانة باشة لةجياتي ئةوةي بةرةبةرة ببَيتة نووسةرَيكي طةورة، هةروةك فاكنةر 

بة  دةريا“  و  ”ثيرةمَيرد  و  طةورة  نووسةرَيكي  بة  بوو  لةناكاو  كردبوو،  بة ثَيشبيني  دةريا“  و  ”ثيرةمَيرد  و  طةورة  نووسةرَيكي  بة  بوو  لةناكاو  كردبوو،  ثَيشبيني 

ثَيضةوانةي كورتي و ضِرييةكةي بوو بة باشترين كتَيبي ئةو. طةلَيك لةو كتَيبانةي ثَيضةوانةي كورتي و ضِرييةكةي بوو بة باشترين كتَيبي ئةو. طةلَيك لةو كتَيبانةي 

بة  بمَيننةوة،  نةمريي  بة  ثَيدةضوو  وا  بآلوبوونةوةياندا  كاتي  لة  كة  بة هَيمَينطواي  بمَيننةوة،  نةمريي  بة  ثَيدةضوو  وا  بآلوبوونةوةياندا  كاتي  لة  كة  هَيمَينطواي 

بةرهةمطةلَيكي  بوونة  و  دا  لةدةست  خؤيان  تامي  و  تازةيي  كات،  بةرهةمطةلَيكي تَيثةِربووني  بوونة  و  دا  لةدةست  خؤيان  تامي  و  تازةيي  كات،  تَيثةِربووني 

تةنانةت  ئةوةي  يان  ناتةباية،  خؤيدا  فةلسةفةي  لةطةَل  بةسةرهاتةكة  يان  تةنانةت تَيثةِر:  ئةوةي  يان  ناتةباية،  خؤيدا  فةلسةفةي  لةطةَل  بةسةرهاتةكة  يان  تَيثةِر: 

هَيندَيك جار ناوةرؤكَيكي دةستكرد بةخؤيةوة دةطرَيت، وةك: ”زةنطةكان بؤ كَي هَيندَيك جار ناوةرؤكَيكي دةستكرد بةخؤيةوة دةطرَيت، وةك: ”زةنطةكان بؤ كَي 

لَي دةدرَين“ و تةنانةت رؤماني طةورةي ”خؤرةتاو هةروا دةدرةوشَيتةوة“، بةآلم لَي دةدرَين“ و تةنانةت رؤماني طةورةي ”خؤرةتاو هةروا دةدرةوشَيتةوة“، بةآلم 

هَيمَينطواي  ضيرؤكةكاني  لة  تر  هةندَيكي  وةك  دةريا“  و  ”ثيرةمَيرد  هَيمَينطواي بةسةرهاتي  ضيرؤكةكاني  لة  تر  هةندَيكي  وةك  دةريا“  و  ”ثيرةمَيرد  بةسةرهاتي 

ئَيستاية  كة  ئَيستاش  و  بووة  دةربازي  زةمان  لةداوي  بِروشَيت  ئةوةي  ئَيستاية بَي  كة  ئَيستاش  و  بووة  دةربازي  زةمان  لةداوي  بِروشَيت  ئةوةي  بَي 

بة  مؤدَيرن  ئوستورةيةكي  وةك  ئةو  بةهَيزي  سةمبولطةرايي  و  بة سةرنجِراكَيشة  مؤدَيرن  ئوستورةيةكي  وةك  ئةو  بةهَيزي  سةمبولطةرايي  و  سةرنجِراكَيشة 

هةذمار دَيت.هةذمار دَيت.

ناتواني ئؤديسةي سانتياطؤي ثيرةمَيردي تةنياي ضيرؤكةكة و شةِري لةطةَل ناتواني ئؤديسةي سانتياطؤي ثيرةمَيردي تةنياي ضيرؤكةكة و شةِري لةطةَل 

ماسي زةبةالح و دِرةماسيية بَيبةزةييةكاني كةنداوي كوبا بخوَينيتةوة و وَينةي ماسي زةبةالح و دِرةماسيية بَيبةزةييةكاني كةنداوي كوبا بخوَينيتةوة و وَينةي 
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ئةو  لةطةَل  ياد،  نةيةتةوة  هَيمَينطوات  ضةنطاوذبوونةوةي  و  ئةو رووبةِرووبوونةوة  لةطةَل  ياد،  نةيةتةوة  هَيمَينطوات  ضةنطاوذبوونةوةي  و  رووبةِرووبوونةوة 

دوذمنانةي كة لة ناخي خؤيدا دةذين. ئةو دوذمنانةي سةرةتا زةين و دواتريش دوذمنانةي كة لة ناخي خؤيدا دةذين. ئةو دوذمنانةي سةرةتا زةين و دواتريش 

كةوتنة جةستةي، هةر ئةوانةي لة ساَلي كةوتنة جةستةي، هةر ئةوانةي لة ساَلي ١٩٦١١٩٦١ ئةو هَيمَينطوا بَيتوانايةي كة زاكيرة  ئةو هَيمَينطوا بَيتوانايةي كة زاكيرة 

و رؤحي لةدةست داوة، ناضار دةكةن، بةو ضةكةي زؤري خؤشدةويست و طياني و رؤحي لةدةست داوة، ناضار دةكةن، بةو ضةكةي زؤري خؤشدةويست و طياني 

طةلَي ئاذةَلي ثَي دةستاند، ئةوجار بضَيتة سؤراغي خؤي و خؤي ثَي بكوذَيت.طةلَي ئاذةَلي ثَي دةستاند، ئةوجار بضَيتة سؤراغي خؤي و خؤي ثَي بكوذَيت.

ئةوةي بةسةرهاتي ماسيطري كوبايي لةو ناوضة طةرمَينيية وا سةرسووِرهَينةر ئةوةي بةسةرهاتي ماسيطري كوبايي لةو ناوضة طةرمَينيية وا سةرسووِرهَينةر 

دةكات و دةبَيتة هؤي ئةوةي خوَينةر هةوَلي سانتياطؤ لة شةِري دوذمنَيكدا كة دةكات و دةبَيتة هؤي ئةوةي خوَينةر هةوَلي سانتياطؤ لة شةِري دوذمنَيكدا كة 

طةرةكيية شكستي ثَي بَينَيت، وةها جيهاني و نةمر بَيتة بةرضاو، بريتيية لةوةي طةرةكيية شكستي ثَي بَينَيت، وةها جيهاني و نةمر بَيتة بةرضاو، بريتيية لةوةي 

ماسيطر  كة  شكؤيةك  و  خةبات  لة  بوَيري  بة  و  بةردةوامة  نةبةردَيكي  ماسيطر ذيان  كة  شكؤيةك  و  خةبات  لة  بوَيري  بة  و  بةردةوامة  نةبةردَيكي  ذيان 

رؤحييةوة  بةاليةني  دةكات  هةست  وا  خوَينةر  دةطات،  ثَيي  ضيرؤكةكةدا  رؤحييةوة لة  بةاليةني  دةكات  هةست  وا  خوَينةر  دةطات،  ثَيي  ضيرؤكةكةدا  لة 

طةرضي  كردووة،  دةستةبةر  جيهاندا  لة  بوون  بؤ  هؤيةكي  و  طةرضي بةرزتربووةتةوة  كردووة،  دةستةبةر  جيهاندا  لة  بوون  بؤ  هؤيةكي  و  بةرزتربووةتةوة 

لةوانةية لة نةبةرديشدا سةرنةكةوَيت. ئةوة هةر ئةو هؤكارةية كاتَيك سانتياطؤ لةوانةية لة نةبةرديشدا سةرنةكةوَيت. ئةوة هةر ئةو هؤكارةية كاتَيك سانتياطؤ 

ماندوو و هيالك و بةدةست و ثلي خوَيناويي دةطةِرَيتةوة ناو طوندؤضكةكةيان، ماندوو و هيالك و بةدةست و ثلي خوَيناويي دةطةِرَيتةوة ناو طوندؤضكةكةيان، 

ئَيسقانةكاني ماسيية زةبةالحةكة كَيش دةكات، كة دِرةماسييةكان كِراندوويانةتةوة. ئَيسقانةكاني ماسيية زةبةالحةكة كَيش دةكات، كة دِرةماسييةكان كِراندوويانةتةوة. 

ثَيشووي،  ئاكامي  بَي  ئةزمووني  ثَيضةوانةي  بة  كةسة  ئةو  واية  ثَيمان  ثَيشووي، لَيرةداية  ئاكامي  بَي  ئةزمووني  ثَيضةوانةي  بة  كةسة  ئةو  واية  ثَيمان  لَيرةداية 

بةاليةني رؤحييةوة دؤخَيكي باشتري هةية و بةنيسبةت ثَيشوو لة ثَيشترة و بة بةاليةني رؤحييةوة دؤخَيكي باشتري هةية و بةنيسبةت ثَيشوو لة ثَيشترة و بة 

اليةني جةستةيشةوة توانايية بةرتةسكةكاني مرؤظي فاني، بةرزتر كردووةتةوة.اليةني جةستةيشةوة توانايية بةرتةسكةكاني مرؤظي فاني، بةرزتر كردووةتةوة.

بةثَيضةوانةوة،  نيية.  رةشبينانة  بةآلم  خةماويية،  هَيمَينطواي  بةثَيضةوانةوة، ضيرؤكةكةي  نيية.  رةشبينانة  بةآلم  خةماويية،  هَيمَينطواي  ضيرؤكةكةي 

و  رةنج  كاتي  لة  تةنانةت  دؤخَيكدا،  هةر  لة  و  هةميشة  دةيسةلمَينَيت  و هَيمَينطواي  رةنج  كاتي  لة  تةنانةت  دؤخَيكدا،  هةر  لة  و  هةميشة  دةيسةلمَينَيت  هَيمَينطواي 

ئازارا هيوا هةية: كردةوةي مرؤظ دةتوانَيت شكستي بؤ بكاتة سةركةوتن و مانا ئازارا هيوا هةية: كردةوةي مرؤظ دةتوانَيت شكستي بؤ بكاتة سةركةوتن و مانا 

بة ذياني ببةخشَيت. سانتياطؤ كاتَيك لة ماسيطرتن دةطةِرَيتةوة، زياتر لة رابردوو بة ذياني ببةخشَيت. سانتياطؤ كاتَيك لة ماسيطرتن دةطةِرَيتةوة، زياتر لة رابردوو 

شياوي رَيزلَيطرتنة و هةر ئةوةشة ”مانؤلين“ي منداَل دةكاتة طريان: رَيزَيك كة شياوي رَيزلَيطرتنة و هةر ئةوةشة ”مانؤلين“ي منداَل دةكاتة طريان: رَيزَيك كة 

لةو ثيرة ثياوة لَينةبِراوةي دةطرَيت، زياترة لةو رَيزةي بؤ مامؤستاي ماسيطرتني لةو ثيرة ثياوة لَينةبِراوةي دةطرَيت، زياترة لةو رَيزةي بؤ مامؤستاي ماسيطرتني 

خؤي دايدةنَيت. ”مرؤظ نابووت دةبَيت، بةآلم هيضكات شكست ناهَينَيت“ ئةوة ئةو خؤي دايدةنَيت. ”مرؤظ نابووت دةبَيت، بةآلم هيضكات شكست ناهَينَيت“ ئةوة ئةو 

رستة ناودارةي سانتياطؤية لةناو زةريادا، ئةو رستةية درووشم و رةمزي ذياني رستة ناودارةي سانتياطؤية لةناو زةريادا، ئةو رستةية درووشم و رةمزي ذياني 

لة  هَيمَينطواي:  ضيرؤكةكاني  ناو  كةسايةتييةكاني  طشت  هَيمَينطواية.  لة ئَيرنَيست  هَيمَينطواي:  ضيرؤكةكاني  ناو  كةسايةتييةكاني  طشت  هَيمَينطواية.  ئَيرنَيست 

طاباز، راوضي و قاضاخضييةوة بطرة تا سةركةشةكاني تري... خاوةن طرنطترين طاباز، راوضي و قاضاخضييةوة بطرة تا سةركةشةكاني تري... خاوةن طرنطترين 

ثَيناسةكاني قارةمانَيتي الي هَيمَينطواين: بوَيري.ثَيناسةكاني قارةمانَيتي الي هَيمَينطواين: بوَيري.

سانتياطؤي كتَيبي ”ثيرةمَيرد و دةريا“ش هةر لةو كةسة بوَيرانةية. ثياوَيكي سانتياطؤي كتَيبي ”ثيرةمَيرد و دةريا“ش هةر لةو كةسة بوَيرانةية. ثياوَيكي 

لةخؤبووردووة: لة كؤخَيكي وَيرانةدا دةذي و جَيخةوةكةي بة رؤذنامة كؤنةكان لةخؤبووردووة: لة كؤخَيكي وَيرانةدا دةذي و جَيخةوةكةي بة رؤذنامة كؤنةكان 

ساَل  طةلَيك  تةنياية،  كةسَيكي  ناسراوة.  كةسَيكي  كوخَيكي  لةناو  و  ساَل ضندراوة  طةلَيك  تةنياية،  كةسَيكي  ناسراوة.  كةسَيكي  كوخَيكي  لةناو  و  ضندراوة 
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لةمةوبةر هاوسةرةكةي لةدةست داوة و تةنيا بيرةوةرييةك كة بؤي مابَيتةوة: لةمةوبةر هاوسةرةكةي لةدةست داوة و تةنيا بيرةوةرييةك كة بؤي مابَيتةوة: 

ئةو بةلوعانةية كاتي هاتوضؤ لةسةر ثاثؤرة هةَلمييةكان لة كةنارةكان ئةفريقيا، ئةو بةلوعانةية كاتي هاتوضؤ لةسةر ثاثؤرة هةَلمييةكان لة كةنارةكان ئةفريقيا، 

بةيسباَلي  ياريزاناني  هةروةها  دةكردن.  بةدي  دةكرد،  كاري  لةوَي  كاتةي  بةيسباَلي ئةو  ياريزاناني  هةروةها  دةكردن.  بةدي  دةكرد،  كاري  لةوَي  كاتةي  ئةو 

ئةمريكايي وةك جؤ دايمطيؤ و مانؤئَيل ئةو منداَلةي سةردةمانَيك لةطةَليدا دةهات ئةمريكايي وةك جؤ دايمطيؤ و مانؤئَيل ئةو منداَلةي سةردةمانَيك لةطةَليدا دةهات 

بؤ ماسيطرتن و ئَيستا دايك و باوكي ناضاريان كردووة بضَيتة الي ماسيطرَيكي بؤ ماسيطرتن و ئَيستا دايك و باوكي ناضاريان كردووة بضَيتة الي ماسيطرَيكي 

تر. ماسيطرتن بؤ سانتياطؤ هةمان ئةو واتايةي نيية كة بؤ هَيمَينطواي و طةلَيكي تر تر. ماسيطرتن بؤ سانتياطؤ هةمان ئةو واتايةي نيية كة بؤ هَيمَينطواي و طةلَيكي تر 

لة كةسايةتييةكان هةيةتي، كة بريتي بَيت لةوةي وةرزش، يان كات بةسةربردن لة كةسايةتييةكان هةيةتي، كة بريتي بَيت لةوةي وةرزش، يان كات بةسةربردن 

ياخود بؤ بردنةوةي خةآلت و كَيبِركَي بَيت، بةَلكو ثَيويستييةكي بذَيويية، كارَيك ياخود بؤ بردنةوةي خةآلت و كَيبِركَي بَيت، بةَلكو ثَيويستييةكي بذَيويية، كارَيك 

دةضَيت.  بةِرَيوة  برسي  سكَيكي  تَيركردني  بؤ  زؤر  ماندووَيتي  و  هةوَل  بة  دةضَيت. كة  بةِرَيوة  برسي  سكَيكي  تَيركردني  بؤ  زؤر  ماندووَيتي  و  هةوَل  بة  كة 

بة  كة  سةرسووِرهَينةر  مرؤظَيكي  دةيكاتة  نَيزةماسي  و  سانتياطؤ  نَيوان  بة شةِري  كة  سةرسووِرهَينةر  مرؤظَيكي  دةيكاتة  نَيزةماسي  و  سانتياطؤ  نَيوان  شةِري 

بَي  و  دةكات  هةَلسوكةوت  قارةمانَيك  وةك  تةواو  لةخؤبووردوويي  و  بَي ساكاري  و  دةكات  هةَلسوكةوت  قارةمانَيك  وةك  تةواو  لةخؤبووردوويي  و  ساكاري 

ئةوةي غروور بَيت و بةخؤي بنازَيت، تةنيا بة ساكاري ئةركةكةي بةجَيدَينَيت.ئةوةي غروور بَيت و بةخؤي بنازَيت، تةنيا بة ساكاري ئةركةكةي بةجَيدَينَيت.

هَيمَينطواي بؤ داِرشتني ئةو رؤمانة كةَلكي لة ئةزمووني شةخسي وةرطرتووة: هَيمَينطواي بؤ داِرشتني ئةو رؤمانة كةَلكي لة ئةزمووني شةخسي وةرطرتووة: 

هؤطرييةكي ئَيجطار زؤر بة ماسيطرتن و ئاشنايي بة طوندةكة و ماسيطرةكاني هؤطرييةكي ئَيجطار زؤر بة ماسيطرتن و ئاشنايي بة طوندةكة و ماسيطرةكاني 

كوجيمار، كارخانة، باري ثريكوو، الترزا كة مةكؤي لةدةوري يةك كؤبوونةوة و كوجيمار، كارخانة، باري ثريكوو، الترزا كة مةكؤي لةدةوري يةك كؤبوونةوة و 

خواردنةوةية. كتَيبةكة لةذَير كاريطةري ئاشنايةتي نووسةر بة ناوضةي كةناري خواردنةوةية. كتَيبةكة لةذَير كاريطةري ئاشنايةتي نووسةر بة ناوضةي كةناري 

و ثياوان و ذناني دورطةي كوباداية و ”ثيرةمَيرد و دةريا“ قةرزداريانة.و ثياوان و ذناني دورطةي كوباداية و ”ثيرةمَيرد و دةريا“ قةرزداريانة.

رؤمانةكة خاوةن دوو خاَلي سةرةكيية كة بةسةرهاتةكةي سانتياطؤ دةطؤِرَيت، رؤمانةكة خاوةن دوو خاَلي سةرةكيية كة بةسةرهاتةكةي سانتياطؤ دةطؤِرَيت، 

يةكةميان رووبةِرووبوونةوةية لةطةَل ماسيية زةبةالحةكة و ئةوةي تر هَيرشي يةكةميان رووبةِرووبوونةوةية لةطةَل ماسيية زةبةالحةكة و ئةوةي تر هَيرشي 

دِرةماسييةكان، كة ضيرؤكةكة بةرةو ئةندَيشةطةلي دارويني دةبةن، بةو واتايةي دِرةماسييةكان، كة ضيرؤكةكة بةرةو ئةندَيشةطةلي دارويني دةبةن، بةو واتايةي 

لة  شكؤي  كاتَيكيش  و  بكوذَيت  بوونةوةرَيك  ناضارة  مانةوةيدا  لةثَيناو  لة مرؤظ  شكؤي  كاتَيكيش  و  بكوذَيت  بوونةوةرَيك  ناضارة  مانةوةيدا  لةثَيناو  مرؤظ 

مةترسيداية، طشت ئازايةتي خؤي بؤ بةرطريكردن بةكاردَينَيت. ئةو بوَيرييةي كة مةترسيداية، طشت ئازايةتي خؤي بؤ بةرطريكردن بةكاردَينَيت. ئةو بوَيرييةي كة 

دةبَيتة هؤي ئةوةي سانتياطؤ لة شةِر لةطةَل ماسيدا، نةك هةر بؤ بذَيويي هةوَل دةبَيتة هؤي ئةوةي سانتياطؤ لة شةِر لةطةَل ماسيدا، نةك هةر بؤ بذَيويي هةوَل 

بدات، بةَلكو بضَيتة ناو ئةزموونَيكةوة تا رادةي شكؤ و خؤِراطريشي دةركةوَيت. بدات، بةَلكو بضَيتة ناو ئةزموونَيكةوة تا رادةي شكؤ و خؤِراطريشي دةركةوَيت. 

دةيكات  كارةي  ئةو  ميتافيزيكي  و  ئةخالقي  اليةني  بة  خؤشي  دةيكات ماسيطرةكة  كارةي  ئةو  ميتافيزيكي  و  ئةخالقي  اليةني  بة  خؤشي  ماسيطرةكة 

شتَيك  ض  و  بكات  كارَي  ض  دةتوانَيت  مرؤظ  كة  دةدةم  ”نيشاني  دةَلَيت:  و  شتَيك ئاطاية  ض  و  بكات  كارَي  ض  دةتوانَيت  مرؤظ  كة  دةدةم  ”نيشاني  دةَلَيت:  و  ئاطاية 

تةحةمول نةكات“. بةم روانطةيةوة بةسةرهاتي تةنيا ماسيطرَيك نيية كة بةدواي تةحةمول نةكات“. بةم روانطةيةوة بةسةرهاتي تةنيا ماسيطرَيك نيية كة بةدواي 

نَيضيرةكةوةية، بةَلكو بةسةرهاتي مرؤظايةتيية و دةكةوَيتة ناو ئؤديسةيةكةوة كة نَيضيرةكةوةية، بةَلكو بةسةرهاتي مرؤظايةتيية و دةكةوَيتة ناو ئؤديسةيةكةوة كة 

نة كةسَيك ضاودَيريي دةكات و نة بِرياريشة لةكؤتاييدا خةآلتَيكي ثَي ببةخشن، نة كةسَيك ضاودَيريي دةكات و نة بِرياريشة لةكؤتاييدا خةآلتَيكي ثَي ببةخشن، 

لةو جَييةدا كة بِرواي هةر تاكَيك رؤَلَيكي دياريكةري هةية.لةو جَييةدا كة بِرواي هةر تاكَيك رؤَلَيكي دياريكةري هةية.

هةَلضووندا  و  هةست  كؤمةَلَيك  لةطةَل  طشتيية  تَيطةيشتنة  بةو  طةيشتن  هةَلضووندا بؤ  و  هةست  كؤمةَلَيك  لةطةَل  طشتيية  تَيطةيشتنة  بةو  طةيشتن  بؤ 
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ضيرؤكةكةدا  بةِرووي  ديتنمان  ئاسؤي  بةرةبةرة  خاآلنةي  ئةو  ضيرؤكةكةدا بةرةوِرووين:  بةِرووي  ديتنمان  ئاسؤي  بةرةبةرة  خاآلنةي  ئةو  بةرةوِرووين: 

بؤ  نووسةر  دةبةخشن.  ثَي  كامَلمان  روانطةيةكي  و  دةكةنةوة  روونتر  و  بؤ روون  نووسةر  دةبةخشن.  ثَي  كامَلمان  روانطةيةكي  و  دةكةنةوة  روونتر  و  روون 

طواستنةوةي ئةو تَيطةيشتنة شارةزايةكي تايبةت بةكاردَينَيت و لة نووسينةوةي طواستنةوةي ئةو تَيطةيشتنة شارةزايةكي تايبةت بةكاردَينَيت و لة نووسينةوةي 

و  دةطَيرَيتةوة  ضيرؤكةكة  كة  هةمووشتزان  دةخات.  وةطةِري  و بةسةرهاتةكةدا  دةطَيرَيتةوة  ضيرؤكةكة  كة  هةمووشتزان  دةخات.  وةطةِري  بةسةرهاتةكةدا 

بةرةبةرة بؤ ناو وردةكارييةكاني بةسةرهاتةكة كَيشمان دةكات، وَيِراي ئةوةي بةرةبةرة بؤ ناو وردةكارييةكاني بةسةرهاتةكة كَيشمان دةكات، وَيِراي ئةوةي 

ثيرةمَيردَيكمان  ضيرؤكي  حةشارداوة:  رستةكان  بةيةكةي  يةكة  لةثشت  ثيرةمَيردَيكمان خؤي  ضيرؤكي  حةشارداوة:  رستةكان  بةيةكةي  يةكة  لةثشت  خؤي 

و  بةستووةتةوة  بةلةمةكةيةوة  بة  زةبةالحي  ماسييةكي  كة  دةكات  باس  و بؤ  بةستووةتةوة  بةلةمةكةيةوة  بة  زةبةالحي  ماسييةكي  كة  دةكات  باس  بؤ 

طَيِرةرةوة  كؤتاييدا  لة  بكات.  راوي  دةيةوَيت  ضاوةِروانييةوة  و  نيطةراني  طَيِرةرةوة بة  كؤتاييدا  لة  بكات.  راوي  دةيةوَيت  ضاوةِروانييةوة  و  نيطةراني  بة 

ئةوةش  و  دةكات  زاَلتان  بةسةرهاتةكةدا  وردةكاريي  بةسةر  ورياييةوة  ئةوةش بة  و  دةكات  زاَلتان  بةسةرهاتةكةدا  وردةكاريي  بةسةر  ورياييةوة  بة 

ثير  ماسيطري  زماني  هةمان  ثَيدةضَيت  وا  كة  ساكارةية  زمانة  ئةو  ثير قةرزارباري  ماسيطري  زماني  هةمان  ثَيدةضَيت  وا  كة  ساكارةية  زمانة  ئةو  قةرزارباري 

ذَير  بوونةوةرةكاني  تا  بطرة  سانتياطؤوة  لة  وردةكارييةكان  بَيت.  ساكار  ذَير و  بوونةوةرةكاني  تا  بطرة  سانتياطؤوة  لة  وردةكارييةكان  بَيت.  ساكار  و 

زةرياكة شي دةكاتةوة. نووسةر بة شارةزايي تةواو هةوَل و نةبةردي سانتياطؤ زةرياكة شي دةكاتةوة. نووسةر بة شارةزايي تةواو هةوَل و نةبةردي سانتياطؤ 

و  دةرياوان  ثيرةمَيردي  بَيبةزةييةي  هَيزة  ئةو  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوةي  و و  دةرياوان  ثيرةمَيردي  بَيبةزةييةي  هَيزة  ئةو  لةطةَل  رووبةِرووبوونةوةي  و 

كؤنةكار تَيك دةشكَينَيت، وةسف دةكات.كؤنةكار تَيك دةشكَينَيت، وةسف دةكات.

ثةي  باشتر  تا  ثَيدةدات  رَيطةمان  ضيرؤكةكة،  تةكنيكييةكاني  ثةي وردةكاريية  باشتر  تا  ثَيدةدات  رَيطةمان  ضيرؤكةكة،  تةكنيكييةكاني  وردةكاريية 

زياتر  كة  خاآلنة  ئةو  ناو  رؤبضينة  و  بةرين  بةسةرهاتةكة  ناو  راستييةكاني  زياتر بة  كة  خاآلنة  ئةو  ناو  رؤبضينة  و  بةرين  بةسةرهاتةكة  ناو  راستييةكاني  بة 

سةمبول و ئوستوورةيين: هةر ئةو خاآلنةي ذياني سانتياطؤمان نيشان دةدةن: سةمبول و ئوستوورةيين: هةر ئةو خاآلنةي ذياني سانتياطؤمان نيشان دةدةن: 

وَيِراي  ديمَيطيؤ.  سةرسامكةرةكاني  كةنارة  و  بةيسباَل  يارييةكاني  وَيِراي بةلوعةكان،  ديمَيطيؤ.  سةرسامكةرةكاني  كةنارة  و  بةيسباَل  يارييةكاني  بةلوعةكان، 

ئةوةي ثيرةثياوةكة ذيانَيكي سادةو ساكاري هةية، ضةند دةستكةوتَيكي طةورةي ئةوةي ثيرةثياوةكة ذيانَيكي سادةو ساكاري هةية، ضةند دةستكةوتَيكي طةورةي 

هةية. سانتياطؤي وَيران و نةخوَيندةوار، نماي مرؤظَيكة لة باشترين دؤخي خؤيدا: هةية. سانتياطؤي وَيران و نةخوَيندةوار، نماي مرؤظَيكة لة باشترين دؤخي خؤيدا: 

بِريار دةدات بةسةر خؤيدا زاَلبَيت و بضَيتة شةِري خواوةندةكان و ئةفسانةكان.بِريار دةدات بةسةر خؤيدا زاَلبَيت و بضَيتة شةِري خواوةندةكان و ئةفسانةكان.

هَيمَينطواي  وتي  فاكنةر  كتَيبة،  ئةو  ضاثطةيشتني  بة  ثاش  كورت  هَيمَينطواي ماوةيةكي  وتي  فاكنةر  كتَيبة،  ئةو  ضاثطةيشتني  بة  ثاش  كورت  ماوةيةكي 

هةروةها  بسةلمَينرَيت.  ناكرَيت  طةرضي  راستة،  وتةيةكي  دؤزيوةتةوة“.  هةروةها ”خواي  بسةلمَينرَيت.  ناكرَيت  طةرضي  راستة،  وتةيةكي  دؤزيوةتةوة“.  ”خواي 

فاكنةر وتي، تةوةري سةرةكيي ضيرؤكةكة ”هةستة“: ئةوةش هةر ئةو خاَلة طرنطةية فاكنةر وتي، تةوةري سةرةكيي ضيرؤكةكة ”هةستة“: ئةوةش هةر ئةو خاَلة طرنطةية 

بة  هةستطةرايي  سةرسووِرهَينةرةدا،  ضيرؤكة  لةو  ثَيكردووة.  ئاماذةي  ئةو  بة كة  هةستطةرايي  سةرسووِرهَينةرةدا،  ضيرؤكة  لةو  ثَيكردووة.  ئاماذةي  ئةو  كة 

نةبووني خؤيان، خؤ دةنوَينن. سانتياطؤ هةر وةك ئَيسثارتةكان لةناو زةريا لة نةبووني خؤيان، خؤ دةنوَينن. سانتياطؤ هةر وةك ئَيسثارتةكان لةناو زةريا لة 

ناو  كردووةتة  دزةي  كة  بةسةرهاتةكة  سةرةكي  خاَلي  دانيشتووة.  ناو بةلةمةكةيدا  كردووةتة  دزةي  كة  بةسةرهاتةكة  سةرةكي  خاَلي  دانيشتووة.  بةلةمةكةيدا 

سانتياطؤي  كاتَيك  لةوةي  بريتيية  حةشارداوة،  خؤي  و  واتاكاني  بةيةكي  سانتياطؤي يةك  كاتَيك  لةوةي  بريتيية  حةشارداوة،  خؤي  و  واتاكاني  بةيةكي  يةك 

سةرةولَيذي:  كةوتووةتة  ثةذارةوة  و  خةم  كؤَلَي  بة  و  ماندووة  و  هيالك  سةرةولَيذي: ثير  كةوتووةتة  ثةذارةوة  و  خةم  كؤَلَي  بة  و  ماندووة  و  هيالك  ثير 

تيرةكي بةلةمةكةي بةدةستةوة دةطرَيت و بةناو طوندي خةواَلوودا رَي دةكات. تيرةكي بةلةمةكةي بةدةستةوة دةطرَيت و بةناو طوندي خةواَلوودا رَي دةكات. 

ئةوةي خوَينةر لةو ساتةدا هةستي ثَي دةكات و ناتوانَيت بة سانايي شي بكاتةوة، ئةوةي خوَينةر لةو ساتةدا هةستي ثَي دةكات و ناتوانَيت بة سانايي شي بكاتةوة، 



١٣٧

ان


رگ
وە

ان


رگ
وە

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

رازي  رةنطةي  طةورةكانداية.  كتَيبة  هةناوي  لة  كة  رازةية  ئةو  هةمان  رازي ئةوةش  رةنطةي  طةورةكانداية.  كتَيبة  هةناوي  لة  كة  رازةية  ئةو  هةمان  ئةوةش 

هةستي  بة  ثَيوةندي  بَيت  هةرضي  بةآلم  بَيت،  ”مرؤظايةتي“  يا  ”سؤز“  هةستي ”دلؤظاني“،  بة  ثَيوةندي  بَيت  هةرضي  بةآلم  بَيت،  ”مرؤظايةتي“  يا  ”سؤز“  ”دلؤظاني“، 

مرؤظةوة هةية.مرؤظةوة هةية.

سةرضاوة:سةرضاوة:

سيب طاز زدةسيب طاز زدة

http://sibegazzade.comhttp://sibegazzade.com
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رؤذةوة  لةو  دةكَيشَي.  سةردا  بة  ضةترةكةيم  ثةيتا  ثةيتا  فَيربووة  رؤذةوة كابرايةك  لةو  دةكَيشَي.  سةردا  بة  ضةترةكةيم  ثةيتا  ثةيتا  فَيربووة  كابرايةك 

ئةم خووةي كةوتووةتة سةر، ماوةي ثَينج ساَل تَيدةثةِرَي. لة هةوةَلةوة تواناي ئةم خووةي كةوتووةتة سةر، ماوةي ثَينج ساَل تَيدةثةِرَي. لة هةوةَلةوة تواناي 

خووم  تةواوي  بة  ئَيستا  كةضي  نةبوو،  ئةودا  لَيدانةكةي  بةرانبةر  لة  خووم خؤِراطرتنم  تةواوي  بة  ئَيستا  كةضي  نةبوو،  ئةودا  لَيدانةكةي  بةرانبةر  لة  خؤِراطرتنم 

ساكار  طةلَيك  مرؤظَيكي  كة  دةزانم  ئةوة  بةآلم  ضيية!  ناوي  نازانم  طرتووة.  ساكار ثَي  طةلَيك  مرؤظَيكي  كة  دةزانم  ئةوة  بةآلم  ضيية!  ناوي  نازانم  طرتووة.  ثَي 

و  خؤَلةمَيشي  سةرَيكي  قذة  لةبةرداية،  هةذارانةي  جلوبةرطَيكي  ئاسايية.  و و  خؤَلةمَيشي  سةرَيكي  قذة  لةبةرداية،  هةذارانةي  جلوبةرطَيكي  ئاسايية.  و 

روخسارَيكي ئارام و لةسةرةخؤي هةية. روخسارَيكي ئارام و لةسةرةخؤي هةية. 

 ثَينج ساَل لةمةوبةر، لة بةرةبةياني رؤذَيكي طةرمدا ضاوم ثَيي كةوت. لةنَيو  ثَينج ساَل لةمةوبةر، لة بةرةبةياني رؤذَيكي طةرمدا ضاوم ثَيي كةوت. لةنَيو 

دانيشتبووم  دارَيك  سَيبةري  بن  تةختي  لةسةر  دا))  ((ثالرمؤ  نةتةوةي  دانيشتبووم باخي  دارَيك  سَيبةري  بن  تةختي  لةسةر  دا))  ((ثالرمؤ  نةتةوةي  باخي 

رؤذنامةم دةخوَيندةوة. لةناكاو هةستم كرد شتَيكم بةسةردا دةكَيشن. لَيدانةكة رؤذنامةم دةخوَيندةوة. لةناكاو هةستم كرد شتَيكم بةسةردا دةكَيشن. لَيدانةكة 

هَيمنيدا  لةوثةِري  نووسينم  خةريكي  كة  ئَيستاش  هةر  بوو.  كابراية  ئةم  هَيمنيدا كاري  لةوثةِري  نووسينم  خةريكي  كة  ئَيستاش  هةر  بوو.  كابراية  ئةم  كاري 

سةرم  تووِرةييةوة  بة  جار  ئةوةَل  رادةكَيشَي،  لةسةر  ضةترةكةيم  ئارام  سةرم ئارام،  تووِرةييةوة  بة  جار  ئةوةَل  رادةكَيشَي،  لةسةر  ضةترةكةيم  ئارام  ئارام، 

”ئةو ثياوةي لة ثةستا”ئةو ثياوةي لة ثةستا
ضةترةكةيم بةسةردا دةكَيشَيت“ضةترةكةيم بةسةردا دةكَيشَيت“

نووسةر: فَيرناندؤ سورثَينتينؤنووسةر: فَيرناندؤ سورثَينتينؤ

و. لة فارسييةوة: قادر عةلي خاو. لة فارسييةوة: قادر عةلي خا
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بَيت  كةسَيك  ئةطةر  خوَيندنةوةدا  رؤذنامة  وةختي  لة  بَلَيم  ئةوةش  (با  بَيت هةَلبِري.  كةسَيك  ئةطةر  خوَيندنةوةدا  رؤذنامة  وةختي  لة  بَلَيم  ئةوةش  (با  هةَلبِري. 

ضةترةكةي  بة  هَيدي  هَيدي  ئةو  بةآلم  دةبم)،  دةهري  هةَلقورتَينَي  تَي  خؤيم  ضةترةكةي و  بة  هَيدي  هَيدي  ئةو  بةآلم  دةبم)،  دةهري  هةَلقورتَينَي  تَي  خؤيم  و 

شَيت  كاكة  وت  ثَيم  طةِرامةوة  دةدا.  كارةكةي  بة  درَيذة  و  دةكَيشَي  سةرمدا  شَيت بة  كاكة  وت  ثَيم  طةِرامةوة  دةدا.  كارةكةي  بة  درَيذة  و  دةكَيشَي  سةرمدا  بة 

وا  بيستبَيت،  هةرنةشي  ئةوةي  وةك  كرد،  طَيل  خؤي  دةكةيت؟  وا  بؤ  وا بوويت،  بيستبَيت،  هةرنةشي  ئةوةي  وةك  كرد،  طَيل  خؤي  دةكةيت؟  وا  بؤ  بوويت، 

ئةو  كةضي  ها...  دةكةم...  لَي  ثؤليست  شكايةتي  وت  ثَيم  تووِرةييةوة  بة  ئةو بوو  كةضي  ها...  دةكةم...  لَي  ثؤليست  شكايةتي  وت  ثَيم  تووِرةييةوة  بة  بوو 

زانيم  ساتَيك  ضةند  دواي  دةدا،  خؤي  كارةكةي  بة  درَيذةي  هَيمنيدا  زانيم لةوثةِري  ساتَيك  ضةند  دواي  دةدا،  خؤي  كارةكةي  بة  درَيذةي  هَيمنيدا  لةوثةِري 

لة يةخةم نابَيتةوة، هةستام و مستَيكم بة نَيوضاوانيدا كَيشا، زانيم كة مرؤظَيكي لة يةخةم نابَيتةوة، هةستام و مستَيكم بة نَيوضاوانيدا كَيشا، زانيم كة مرؤظَيكي 

طةلَيك الوازة. سةرةِراي ئةوةي تووِرةيي هَيزي دةستمي زؤر بردبووة سةرَي، طةلَيك الوازة. سةرةِراي ئةوةي تووِرةيي هَيزي دةستمي زؤر بردبووة سةرَي، 

مستةكةم توند لَي نةدا، بةآلم ئةو هاوارَيكي لَي هةستا و لةبةر ثَيمدا تخَيل بوو، مستةكةم توند لَي نةدا، بةآلم ئةو هاوارَيكي لَي هةستا و لةبةر ثَيمدا تخَيل بوو، 

زؤر زوو بة هةوَلدانَيكي بة رواَلةت زؤرةوة هةستايةوة سةرثَي و درَيذةي بة زؤر زوو بة هةوَلدانَيكي بة رواَلةت زؤرةوة هةستايةوة سةرثَي و درَيذةي بة 

لةسةر كوتانةكةم دا، خوَين بة لووتيدا دةهاتة خوارَي، بةآلم نازانم بؤ لةو دةمةدا لةسةر كوتانةكةم دا، خوَين بة لووتيدا دةهاتة خوارَي، بةآلم نازانم بؤ لةو دةمةدا 

ذيوان  طةلَيك  دةمولووتي  خوَينةي  ئةو  ديتني  بة  دةسووتا،  ثَيي  دَلم  بةرضي  ذيوان لة  طةلَيك  دةمولووتي  خوَينةي  ئةو  ديتني  بة  دةسووتا،  ثَيي  دَلم  بةرضي  لة 

تةنانةت  دةدام،  لَيي  سووك  زؤر  ئةو  ئاخر  بووم.  ناِراحةت  بؤي  و  تةنانةت ببوومةوة  دةدام،  لَيي  سووك  زؤر  ئةو  ئاخر  بووم.  ناِراحةت  بؤي  و  ببوومةوة 

ئَيشيشي ثَي نةطةياندم، بةآلم ئةو جؤرة لَيدانة مرؤظ دةهري دةكات، نيشتنةوةي ئَيشيشي ثَي نةطةياندم، بةآلم ئةو جؤرة لَيدانة مرؤظ دةهري دةكات، نيشتنةوةي 

مَيشك لةسةر تةوَيَلي مرؤظ هيض ئازارَيكي ثَي ناطةيةنَيت، بةآلم قةَلسي دةكات، مَيشك لةسةر تةوَيَلي مرؤظ هيض ئازارَيكي ثَي ناطةيةنَيت، بةآلم قةَلسي دةكات، 

دياريكراو  ساتَيكي  ضةند  بةنَيوان  كة  وابوو،  طةورة  مَيشَيكي  وةك  ضةترة  دياريكراو ئةو  ساتَيكي  ضةند  بةنَيوان  كة  وابوو،  طةورة  مَيشَيكي  وةك  ضةترة  ئةو 

قةراي  بة  مَيشَيك  بَلَيم،  واية  ضاكتر  دةستايةوة،  هةَل  و  سةرسةرم  قةراي دةنيشتة  بة  مَيشَيك  بَلَيم،  واية  ضاكتر  دةستايةوة،  هةَل  و  سةرسةرم  دةنيشتة 

خؤِراطرتنم  تواناي  شةمشةمةكوَيرةيةدا  ئةم  بةرانبةر  لة  خؤِراطرتنم شةمشةمةكوَيرةيةك  تواناي  شةمشةمةكوَيرةيةدا  ئةم  بةرانبةر  لة  شةمشةمةكوَيرةيةك 

و  قووضاند  تَيم  ثشت  لةسةر  دةم  قةوماوة،  لَي  ثيسم  زانيم  كة  دابوو،  و لةدةست  قووضاند  تَيم  ثشت  لةسةر  دةم  قةوماوة،  لَي  ثيسم  زانيم  كة  دابوو،  لةدةست 

دةشكَينَيت).  تؤزم  كةس  كةم  هةآلتندا  كاتي  لة  بَلَيم  ئةوةش  دةرضووم. (با  دةشكَينَيت). بؤي  تؤزم  كةس  كةم  هةآلتندا  كاتي  لة  بَلَيم  ئةوةش  دةرضووم. (با  بؤي 

بكَيشَيت.  بةسةردا  ضةترم  دوو  يةك  دا  هةوَلي  هةآلتنةوة  دةم  بة  كةوت  بكَيشَيت. رةثَيم  بةسةردا  ضةترم  دوو  يةك  دا  هةوَلي  هةآلتنةوة  دةم  بة  كةوت  رةثَيم 

هةناسةبِركَييةكي توندي، ثَيكةوتبوو، وةهاي دةهاسكاند، ترسم لَي نيشت، طوتم هةناسةبِركَييةكي توندي، ثَيكةوتبوو، وةهاي دةهاسكاند، ترسم لَي نيشت، طوتم 

دةستم  و  بوومةوة  داية  شلةم  هؤيةوة  بةو  دةمرَيت،  حةتمةن  هةَلَيم  ئاوا  دةستم ئةطةر  و  بوومةوة  داية  شلةم  هؤيةوة  بةو  دةمرَيت،  حةتمةن  هةَلَيم  ئاوا  ئةطةر 

كردةوة بة رَيطا رؤيشتن، ضاوَيكم لَي كرد، لة روخساريدا نة هةست بة ثَي زانين كردةوة بة رَيطا رؤيشتن، ضاوَيكم لَي كرد، لة روخساريدا نة هةست بة ثَي زانين 

كةِراكةي  لة  ضةترةكةي  بة  زوو  زوو  هةروا  ثةشيمانة،  وابوو  ثَيت  نة  و  كةِراكةي دةكرا  لة  ضةترةكةي  بة  زوو  زوو  هةروا  ثةشيمانة،  وابوو  ثَيت  نة  و  دةكرا 

ئةو  بَلَيم  و  ثؤليس  الي  بضمة  واضاكة  وتم  خؤمةوة  لةبةر  رادةكَيشَيت،  ئةو سةرم  بَلَيم  و  ثؤليس  الي  بضمة  واضاكة  وتم  خؤمةوة  لةبةر  رادةكَيشَيت،  سةرم 

كابراية بة ضةترةكةي بةردةوام بةسةرمدا رادةكَيشَي و لةيةخةم نابَيتةوة، دوايي كابراية بة ضةترةكةي بةردةوام بةسةرمدا رادةكَيشَي و لةيةخةم نابَيتةوة، دوايي 

دةكا  لَي  ضاوم  طومانةوة  بَي  نةداوة.  رووي  هةرطيز  ئاوا  شةِري  كردةوة  دةكا بيرم  لَي  ضاوم  طومانةوة  بَي  نةداوة.  رووي  هةرطيز  ئاوا  شةِري  كردةوة  بيرم 

و ثَيناسةي لَيم دةوَيت، ثرسيارم لَي دةكات و ئةمنيش دةثةشؤكَيم لة دوايشدا و ثَيناسةي لَيم دةوَيت، ثرسيارم لَي دةكات و ئةمنيش دةثةشؤكَيم لة دوايشدا 

دةمطرَي، طوتم ضاكة بِرؤمةوة بؤ ماَلَي، خؤم لةنَيو خةتي ذمارة شةستوحةوت دةمطرَي، طوتم ضاكة بِرؤمةوة بؤ ماَلَي، خؤم لةنَيو خةتي ذمارة شةستوحةوت 

كوتا، كابراش كة جارَيكيش لة لَيدانم خافَل نةبوو بةدواي مندا خؤي تَي كوتا و لة كوتا، كابراش كة جارَيكيش لة لَيدانم خافَل نةبوو بةدواي مندا خؤي تَي كوتا و لة 
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ثةنامةوة رؤنيشت، دةستي ضةثي لة دةستطيرة ضةرمييةكة طير كرد و بة دةستي ثةنامةوة رؤنيشت، دةستي ضةثي لة دةستطيرة ضةرمييةكة طير كرد و بة دةستي 

سةرمنيدا  بة  رةحمانة  بَي  زؤر  و  دايدةناوة  و  دةهَينا  هةَل  ضةترةكةي  سةرمنيدا راستي  بة  رةحمانة  بَي  زؤر  و  دايدةناوة  و  دةهَينا  هةَل  ضةترةكةي  راستي 

طاَلتةوة  بة  و  دةهاتَي  بزةيان  هةوةَلجار  ئؤتؤمبَيلةكة  نَيو  دانيشتوواني  طاَلتةوة دةكَيشا،  بة  و  دةهاتَي  بزةيان  هةوةَلجار  ئؤتؤمبَيلةكة  نَيو  دانيشتوواني  دةكَيشا، 

تَييان دةِروانين، شؤفَيرةكةش لة ئاوَينةي ئؤتؤمبَيلةكةوة سةيري دةكردين وردة تَييان دةِروانين، شؤفَيرةكةش لة ئاوَينةي ئؤتؤمبَيلةكةوة سةيري دةكردين وردة 

وردة شةثؤلَي ثَيكةنينةكة بوو بة قاقايةكي طةورةو بة تةواوي نَيو ئؤتؤمبَيلةكةي وردة شةثؤلَي ثَيكةنينةكة بوو بة قاقايةكي طةورةو بة تةواوي نَيو ئؤتؤمبَيلةكةي 

ئاخني، لة شةرمانا لة وانةبوو ببم بة قةترةيةك ئاو و بة عةرزيدا بضمة خوارَي. ئاخني، لة شةرمانا لة وانةبوو ببم بة قةترةيةك ئاو و بة عةرزيدا بضمة خوارَي. 

لة  دةكَيشا  سةرمدا  بة  ضةترةكةي  موسافيرةكان  بة  سةرنجدان  بَي  لة كابراش  دةكَيشا  سةرمدا  بة  ضةترةكةي  موسافيرةكان  بة  سةرنجدان  بَي  كابراش 

طةِرةكي ((ثاسيفيوكو))دا دابةزيم، يان باشتر بَلَيم دابةزين، شةقامي و ((سانتافة))طةِرةكي ((ثاسيفيوكو))دا دابةزيم، يان باشتر بَلَيم دابةزين، شةقامي و ((سانتافة))

مان طرتةبةر و وةِرَيكةوتين، هةموو رَيبوارةكاني سةر ئةم شةقامة ئاوِريان لَي مان طرتةبةر و وةِرَيكةوتين، هةموو رَيبوارةكاني سةر ئةم شةقامة ئاوِريان لَي 

دةداينةوة و سةيريان دةكردين، ويستم بطةِرَيمةوة بَلَيم ئاخر نةفامانة تاكو ئَيستا دةداينةوة و سةيريان دةكردين، ويستم بطةِرَيمةوة بَلَيم ئاخر نةفامانة تاكو ئَيستا 

كةسَيكتان نةديوة بة ضةتر بةسةر كةسَيكي ديكةدا بكَيشَيت؟ بةآلم وام بةبيردا كةسَيكتان نةديوة بة ضةتر بةسةر كةسَيكي ديكةدا بكَيشَيت؟ بةآلم وام بةبيردا 

شوَينمان  بزؤزةوة  منداَلي  شةش  ثَينج،  نةيانديتبَيت  هةرطيز  شايةديش  شوَينمان هات  بزؤزةوة  منداَلي  شةش  ثَينج،  نةيانديتبَيت  هةرطيز  شايةديش  هات 

كةوتبوون و هةراوهوريايةكيان سازكرد بوو مةثرسة، دةتوت شَيتيان ديوة. لةو كةوتبوون و هةراوهوريايةكيان سازكرد بوو مةثرسة، دةتوت شَيتيان ديوة. لةو 

حاَلةدا بيرَيك بة مَيشكمدا هات، واضاكة نةهَيَلم بَيتة ذوورَي و دةرطاكةي لةسةر حاَلةدا بيرَيك بة مَيشكمدا هات، واضاكة نةهَيَلم بَيتة ذوورَي و دةرطاكةي لةسةر 

قؤزتةوة  دةرطاكةي  دةستطرةي  و  ثَيشخست  خؤي  دةستي  ئةو  كةضي  قؤزتةوة داخةم،  دةرطاكةي  دةستطرةي  و  ثَيشخست  خؤي  دةستي  ئةو  كةضي  داخةم، 

تاكو  كاتةوة  لةو  كوتا،  ذوورَي  لة  خؤي  مندا  لةطةَل  زؤر  ثاَلةثةستؤي  دواي  تاكو و  كاتةوة  لةو  كوتا،  ذوورَي  لة  خؤي  مندا  لةطةَل  زؤر  ثاَلةثةستؤي  دواي  و 

خؤي  كارةي  بةو  درَيذةي  نةطرتووة،  وضانَيكيشي  تةنانةت  ثسانةوة،  بَي  خؤي ئَيستا  كارةي  بةو  درَيذةي  نةطرتووة،  وضانَيكيشي  تةنانةت  ثسانةوة،  بَي  ئَيستا 

داوة، تا ئةو جَيطايةي لةبيرم بَي نة شتَيكي خواردووة، نة ديتوومة تاوَيك بنوَيت، داوة، تا ئةو جَيطايةي لةبيرم بَي نة شتَيكي خواردووة، نة ديتوومة تاوَيك بنوَيت، 

كاري هةر ئةوةية ضةترةكةي بةسةر مندا دةكَيشَيت، لة هةموو كاتَيكدا تةنانةت كاري هةر ئةوةية ضةترةكةي بةسةر مندا دةكَيشَيت، لة هةموو كاتَيكدا تةنانةت 

لةبةر  ئةوةَلةوة  لة  ناهَيَلَيت،  جَيم  و  لةطةَلمداية  تايبةتييةكانيشدا  كارة  كاتي  لةبةر لة  ئةوةَلةوة  لة  ناهَيَلَيت،  جَيم  و  لةطةَلمداية  تايبةتييةكانيشدا  كارة  كاتي  لة 

كارةي  ئةو  بَي  ئَيستا  كةضي  بنووم،  ساتَيك  نةمدةتواني  بةسةرداكَيشانةي  كارةي ئةو  ئةو  بَي  ئَيستا  كةضي  بنووم،  ساتَيك  نةمدةتواني  بةسةرداكَيشانةي  ئةو 

تاوَيك خةوم لَي ناكةوَيت، بةو حاَلةشةوة نَيوانمان زؤر خؤش نيية و زؤرجار بة تاوَيك خةوم لَي ناكةوَيت، بةو حاَلةشةوة نَيوانمان زؤر خؤش نيية و زؤرجار بة 

قةَلسييةوة ثَيم وتووة، بؤ لة يةخةم نابييةوة؟ تكام لَي كردووة هؤي ئةم كارةيم قةَلسييةوة ثَيم وتووة، بؤ لة يةخةم نابييةوة؟ تكام لَي كردووة هؤي ئةم كارةيم 

ثَي بَلَيت، بةآلم بَيكةَلك بووة، هيض وةآلمَيكي نةدامةوة، هةروا ئارام وةك رابردوو ثَي بَلَيت، بةآلم بَيكةَلك بووة، هيض وةآلمَيكي نةدامةوة، هةروا ئارام وةك رابردوو 

ضةترةكةي دةكوتَيتة سةرم، جارجاريش بة مشت و ثَي القةش بةردةبمة طياني، ضةترةكةي دةكوتَيتة سةرم، جارجاريش بة مشت و ثَي القةش بةردةبمة طياني، 

خوداية بمبوورة، تةنانةت بة ضةتريش لَيم داوة، كةضي هةموو ئةوانةي بة طرنطي خوداية بمبوورة، تةنانةت بة ضةتريش لَيم داوة، كةضي هةموو ئةوانةي بة طرنطي 

كارةكةي زانيوة، سةبوورانة خؤِراطري كردووة، بَيدةنطييةكةي كوشتوومي، بؤ كارةكةي زانيوة، سةبوورانة خؤِراطري كردووة، بَيدةنطييةكةي كوشتوومي، بؤ 

جارَيكيش قةَلس نابَيت، لةبةرضاوم طيان لةبةرَيكي سامناكة، زؤرجار ئةو بيرة جارَيكيش قةَلس نابَيت، لةبةرضاوم طيان لةبةرَيكي سامناكة، زؤرجار ئةو بيرة 

بةدةستةوة  دذواري  و  طرنط  كارَيكي  كابراية  ئةو  بَلَيي  تؤ  كة  دَيت  مَيشكمدا  بةدةستةوة بة  دذواري  و  طرنط  كارَيكي  كابراية  ئةو  بَلَيي  تؤ  كة  دَيت  مَيشكمدا  بة 

باش  بةآلم  نيية،  ((فيزيؤلؤذيكي))  ثَيداويستييةكاني  ئةوةي  سةرةِراي  باش نةبَيت،  بةآلم  نيية،  ((فيزيؤلؤذيكي))  ثَيداويستييةكاني  ئةوةي  سةرةِراي  نةبَيت، 

دةزانم كاتَيك لَيي دةدةم ئازاري دةطاتَي، زؤريش الوازة، ئةوةش دةزانم رؤذَيك دةزانم كاتَيك لَيي دةدةم ئازاري دةطاتَي، زؤريش الوازة، ئةوةش دةزانم رؤذَيك 
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دةمرَيت، هةروةها ئةوةش دةزانم ئةطةر طوللةيةكي لةسةر راكَيشم بؤ هةميشة لة دةمرَيت، هةروةها ئةوةش دةزانم ئةطةر طوللةيةكي لةسةر راكَيشم بؤ هةميشة لة 

دةستي رزطاريم دَي، كةضي ئةوةي نايزانم ئةوةية، تؤ بَلَيي دواي مةرطيشمان لة دةستي رزطاريم دَي، كةضي ئةوةي نايزانم ئةوةية، تؤ بَلَيي دواي مةرطيشمان لة 

كؤَلم نةبَيتةوة و هةروا ضةترةكةيم بةسةردا كَيشَيت، ئةوةش نازانم كة طوللةكة كؤَلم نةبَيتةوة و هةروا ضةترةكةيم بةسةردا كَيشَيت، ئةوةش نازانم كة طوللةكة 

دةبَيت بةرةوِرووي ئةو بتةقَينرَيت يان بةرةو رووي من، ئةم جؤرة بيركردنةوانة دةبَيت بةرةوِرووي ئةو بتةقَينرَيت يان بةرةو رووي من، ئةم جؤرة بيركردنةوانة 

هيض كةَلكَيكيان بؤ من نيية، نة ئةوم ثَي دةكوذرَيت، نة تواناي خؤكوشتنم هةية. هيض كةَلكَيكيان بؤ من نيية، نة ئةوم ثَي دةكوذرَيت، نة تواناي خؤكوشتنم هةية. 

ناتوانم  كابراية  ئةو  لَيداني  بةبَي  كة  دةركةوتووة  بؤم  تازة  ئةمانة  ناتوانم سةرةِراي  كابراية  ئةو  لَيداني  بةبَي  كة  دةركةوتووة  بؤم  تازة  ئةمانة  سةرةِراي 

ساتَيك بذيم، هةتا دَي هةستي ثَيش رووداوَيك زياتر ئؤقرةم لَي هةَلدةطرَيت و ساتَيك بذيم، هةتا دَي هةستي ثَيش رووداوَيك زياتر ئؤقرةم لَي هةَلدةطرَيت و 

بةم  زؤرم  ثَيويستَيكي  كاتَيك  لةوةي  نيشتووة،  لَي  ترس  طةلَيكم  دةدات،  بةم ئازارم  زؤرم  ثَيويستَيكي  كاتَيك  لةوةي  نيشتووة،  لَي  ترس  طةلَيكم  دةدات،  ئازارم 

كابراية هةبَيت سةري خؤي هةَلبطرَيت و جَيم بهَيَلَيت، لةم لَيدانةي كة ئَيستا وةك كابراية هةبَيت سةري خؤي هةَلبطرَيت و جَيم بهَيَلَيت، لةم لَيدانةي كة ئَيستا وةك 

الية الية دةمخةوَينَيت، بَيبةشم بكات. الية الية دةمخةوَينَيت، بَيبةشم بكات. 

   سةرضاوة:       سةرضاوة:    

http://www.pouyan.ws/archives/000708.phphttp://www.pouyan.ws/archives/000708.php
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كوردستان  رؤذئاواي  نووسي  كوردي  رؤماننووسي  ناوازةي  كوردستان رؤمانَيكي  رؤذئاواي  نووسي  كوردي  رؤماننووسي  ناوازةي  رؤمانَيكي 

(جان دؤست)ة. كة ساَلي (جان دؤست)ة. كة ساَلي ٢٠٠٨٢٠٠٨ لة شاري ئةستةنبووَل بةكوردي ضاثي كردووة  لة شاري ئةستةنبووَل بةكوردي ضاثي كردووة 

و دواتر هةر خؤي كردوويةتي بة عةرةبي، لةو دواتر هةر خؤي كردوويةتي بة عةرةبي، لة:BÍzeæ:Ád\C:Ì÷:Ì€◊”÷\:Ñ\Ä:BÍzeæ:Ád\C:Ì÷:Ì€◊”÷\:Ñ\Ä ضاثكراوة.  ضاثكراوة. 

عةرةبييةكةدا  ضاثة  لة  مخابن  نووسةرة.  رؤماني  سَييةمين  ئةمة  باسة  عةرةبييةكةدا شاياني  ضاثة  لة  مخابن  نووسةرة.  رؤماني  سَييةمين  ئةمة  باسة  شاياني 

بةشَيكي طرينطي رؤمانةكة بة بةهانةي باس لة نةشياو دةكات و سنووري بِريوة، بةشَيكي طرينطي رؤمانةكة بة بةهانةي باس لة نةشياو دةكات و سنووري بِريوة، 

ئةويش بةشي ”دةموضاو هةَلثَيضراو“ة لةاليةن سانسؤرةوة قرتَينراوة.ئةويش بةشي ”دةموضاو هةَلثَيضراو“ة لةاليةن سانسؤرةوة قرتَينراوة.

دةكات،  خاني  ئةحمةدي  مةزن  شاعيري  لة  باس  رةمز  وةك  رؤمانة  دةكات، ئةم  خاني  ئةحمةدي  مةزن  شاعيري  لة  باس  رةمز  وةك  رؤمانة  ئةم 

بؤ  دةدات  خةَلك  هاني  نووسينةكانيشيدا  لة  و  طوتارةكاني  مزطةوت  لة  بؤ ضؤن  دةدات  خةَلك  هاني  نووسينةكانيشيدا  لة  و  طوتارةكاني  مزطةوت  لة  ضؤن 

و  كوردان  نةضووني  و  كوردةكان  خؤفرؤشة  دةرةبةطة  و  مير  و دذوةستانةوةي  كوردان  نةضووني  و  كوردةكان  خؤفرؤشة  دةرةبةطة  و  مير  دذوةستانةوةي 

ميرنامة... شاعير و ميرميرنامة... شاعير و مير

سةباح ئيسماعيلسةباح ئيسماعيل
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بةشداري نةكردنيان لة شةِري سةفةوي و تورك. هانيان دةدات خؤيان نةكةنة بةشداري نةكردنيان لة شةِري سةفةوي و تورك. هانيان دةدات خؤيان نةكةنة 

ئةم  ئةنجامي  لة  بوةستنةوة،  دذيان  لة  و  داطيركةران  شةِري  ئةم سووتةمةنيي  ئةنجامي  لة  بوةستنةوة،  دذيان  لة  و  داطيركةران  شةِري  سووتةمةنيي 

كارانةيدا مير ثيالني ذةهر دةرخواردداني بؤ دادةِرَيذَيت و خاني بة نةخؤشييةكي كارانةيدا مير ثيالني ذةهر دةرخواردداني بؤ دادةِرَيذَيت و خاني بة نةخؤشييةكي 

ثةنهان طياني لةدةست دةدات، لةو رؤذةشدا كة بةرةو طؤِرستاني بةِرَيي دةكةن، ثةنهان طياني لةدةست دةدات، لةو رؤذةشدا كة بةرةو طؤِرستاني بةِرَيي دةكةن، 

لةبري باران مةرةكةب دةبارَيت، وةك ئةوةي ئاسمانيش بؤي بطري. لةبري باران مةرةكةب دةبارَيت، وةك ئةوةي ئاسمانيش بؤي بطري. 

بةشةدا  هةر  لة  بةكارهَيناوة،  تَيدا  نوَيي  تةكنيكي  و  فةنتازيا  بةشةدا رؤمانَيكة  هةر  لة  بةكارهَيناوة،  تَيدا  نوَيي  تةكنيكي  و  فةنتازيا  رؤمانَيكة 

كاراكتةرَيك دةيطَيِرَيتةوة و لة ديد و بؤضووني خؤيةوة بؤ مةرطي خاني دةِروانَيت. كاراكتةرَيك دةيطَيِرَيتةوة و لة ديد و بؤضووني خؤيةوة بؤ مةرطي خاني دةِروانَيت. 

بةشَيوةيةك هةر يةكَيك لة كاراكتةرةكان لة رؤمانةكة داببِرين و مافي ئاخاوتني بةشَيوةيةك هةر يةكَيك لة كاراكتةرةكان لة رؤمانةكة داببِرين و مافي ئاخاوتني 

لَي بستَينينةوة ئةوا رؤمانةكة كةلي و ناتةواوي بةجةستةوة ديار دةدات.لَي بستَينينةوة ئةوا رؤمانةكة كةلي و ناتةواوي بةجةستةوة ديار دةدات.

 رؤمانَيكة هةر كة دةيخوَينيتةوة خةمي ئةوةت لةدَلدا دةِروَيت بؤضي ئَيمةي  رؤمانَيكة هةر كة دةيخوَينيتةوة خةمي ئةوةت لةدَلدا دةِروَيت بؤضي ئَيمةي 

كورد نووسةراني ثارضةكاني تري كوردستان ناناسين، حةيف و مخابن دةضَيذي كورد نووسةراني ثارضةكاني تري كوردستان ناناسين، حةيف و مخابن دةضَيذي 

بؤ ئةو رؤمانة ناوازانة، كة نةمان خوَيندوونةتةوة، بؤية دةبَيت بير لةوة بكرَيتةوة بؤ ئةو رؤمانة ناوازانة، كة نةمان خوَيندوونةتةوة، بؤية دةبَيت بير لةوة بكرَيتةوة 

كار بكرَيت بؤ نزيككردنةوةي ديالَيكتةكان لة يةكتر... كار بكرَيت بؤ نزيككردنةوةي ديالَيكتةكان لة يةكتر... 

جَيطةي خؤيةتي ئةوة بَلَيم لة رَيطةي نووسةر عةتا محةمةدةوة ئةم رؤمانةم جَيطةي خؤيةتي ئةوة بَلَيم لة رَيطةي نووسةر عةتا محةمةدةوة ئةم رؤمانةم 

ثرؤذةي  و  ناسي  دؤستم  جان  ئةويشةوة  لةِرَيطةي  هةر  و  ناردم  بؤي  و  ثرؤذةي بيني  و  ناسي  دؤستم  جان  ئةويشةوة  لةِرَيطةي  هةر  و  ناردم  بؤي  و  بيني 

وةرطَيِراني رؤمانةكةمان داِرشت. وةرطَيِراني رؤمانةكةمان داِرشت. 

لة  بةسوودوةرطرتن  و  عةرةبي  لة  رؤمانةكةية  يةكةمي  ضيرؤكي  لة ئةمة  بةسوودوةرطرتن  و  عةرةبي  لة  رؤمانةكةية  يةكةمي  ضيرؤكي  ئةمة 

كوردييةكةشي وةرمطَيِراوة.كوردييةكةشي وةرمطَيِراوة.

بةخاك سثاردنبةخاك سثاردن

(سثَيدةيةكي باراناوي بوو)(سثَيدةيةكي باراناوي بوو)

خؤَلي  لة  جةمةدانييةكةي  و  جلةكاني  راستي  بةدةستي  خؤَلي دةموضاوهةَلثَيضراو  لة  جةمةدانييةكةي  و  جلةكاني  راستي  بةدةستي  دةموضاوهةَلثَيضراو 

تَيكةَل بةبارانةكة تةكاندن، لة ناو طؤِرةكةوة بةدةنطي بةرز طوتي:تَيكةَل بةبارانةكة تةكاندن، لة ناو طؤِرةكةوة بةدةنطي بةرز طوتي:

- بةسيةتي.- بةسيةتي.

هةينَي دةستيان بؤ درَيذ كرد و دةريان هَينا، ثِر بة سييةكاني هةواي تةِري هةينَي دةستيان بؤ درَيذ كرد و دةريان هَينا، ثِر بة سييةكاني هةواي تةِري 

هةَلمذي و بةدةنطَيكي ذنانةوة طوتي:هةَلمذي و بةدةنطَيكي ذنانةوة طوتي:

- ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤه. سوثاس بؤ خوا، تووشي شاخ نةهاتين.- ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤه. سوثاس بؤ خوا، تووشي شاخ نةهاتين.

ئينجا بةضاوي ثِر لة رةزامةندييةوة تةماشايةكي ناو طؤِرةكةي كرد.ئينجا بةضاوي ثِر لة رةزامةندييةوة تةماشايةكي ناو طؤِرةكةي كرد.

دةورووبةر  خةَلكي  هةرايةي  ئةو  بَيت  مةرط  بةترسي  شايان  دةورووبةر خامؤشييةك  خةَلكي  هةرايةي  ئةو  بَيت  مةرط  بةترسي  شايان  خامؤشييةك 

جةمةدانييةكة  ضون  تةواو  ثَيضابووةوة،  باراناوييةدا  بةيانيية  لةو  جةمةدانييةكة طؤِرةكةي  ضون  تةواو  ثَيضابووةوة،  باراناوييةدا  بةيانيية  لةو  طؤِرةكةي 

روخساري  خةمةي  ئةو  كةضي  شاردبووةوة،  طؤِرهةَلكةنةكةي  روخساري رووخساري  خةمةي  ئةو  كةضي  شاردبووةوة،  طؤِرهةَلكةنةكةي  رووخساري 
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لةناو  رووخساريان  زةالمةكان  لة  هةندَيك  ناشاردرايةوة،  داطرتبوو  لةناو هةموواني  رووخساريان  زةالمةكان  لة  هةندَيك  ناشاردرايةوة،  داطرتبوو  هةموواني 

بيانبينَيت،  يةكَيك  نةكو  دةسِرينةوة،  فرمَيسكةكانيان  و  دةشاردةوة  بيانبينَيت، لةثياندا  يةكَيك  نةكو  دةسِرينةوة،  فرمَيسكةكانيان  و  دةشاردةوة  لةثياندا 

لةو  بةبَيدةنطي  و  دارضنارةكانةوة  دابووة  ثشتيان  بوون  تريش  ئةواني  لةو هةرضي  بةبَيدةنطي  و  دارضنارةكانةوة  دابووة  ثشتيان  بوون  تريش  ئةواني  هةرضي 

دةكردةوة.  قووَلتر  بَيدةنطييةكةيان  كة  دةكرد،  تاشةبةردةكانيان  نيطاي  دةكردةوة. بانةوة  قووَلتر  بَيدةنطييةكةيان  كة  دةكرد،  تاشةبةردةكانيان  نيطاي  بانةوة 

تةنيا دةموضاو هةَلثَيضراو نةبَيت دةيتواني بةضاوة جوانة وشكةكانييةوة خةم و تةنيا دةموضاو هةَلثَيضراو نةبَيت دةيتواني بةضاوة جوانة وشكةكانييةوة خةم و 

ثةذارة بة سيماي هةر يةكَيك لةوانةوة بخوَينَيتةوة.ثةذارة بة سيماي هةر يةكَيك لةوانةوة بخوَينَيتةوة.

يةك يةك بةسةر زةالمةكاندا تَيدةثةِري و دةيطوت:يةك يةك بةسةر زةالمةكاندا تَيدةثةِري و دةيطوت:

- كاشكي دواييمان وةك ئةم بوايا! بؤ خؤي دنياي فانيي جَيهَيشت.- كاشكي دواييمان وةك ئةم بوايا! بؤ خؤي دنياي فانيي جَيهَيشت.

لةخؤ  خانيي  ئةحمةدي  شَيخ  الشةي  كة  بةدةركةوت،  دارتةرمةكة  لةخؤ كاتَيك  خانيي  ئةحمةدي  شَيخ  الشةي  كة  بةدةركةوت،  دارتةرمةكة  كاتَيك 

و  ئةمال  زةالم  ضوار  نا،  هةنطاوي  اليةوة  بةرةو  هةَلثَيضراو  دةموضاو  و طرتبوو،  ئةمال  زةالم  ضوار  نا،  هةنطاوي  اليةوة  بةرةو  هةَلثَيضراو  دةموضاو  طرتبوو، 

تةرم  لة  كفني  دةنا،  هةنطاويان  لةسةرخؤ  و  طرتبوو  دارتةرمةكةيان  تةرم ئةوالي  لة  كفني  دةنا،  هةنطاويان  لةسةرخؤ  و  طرتبوو  دارتةرمةكةيان  ئةوالي 

هةَلطران  تةرم  وةلَي  نةطةييبوو،  ثَي  تةِرايي  نةباريبَيت  باران  ضون  هةَلطران ثَيضراو  تةرم  وةلَي  نةطةييبوو،  ثَي  تةِرايي  نةباريبَيت  باران  ضون  ثَيضراو 

بةمةيان نةدةزاني، مةال سمايل كة لة ثَيشةوة الي راست تةرمةكةي هةَلطرتبوو، بةمةيان نةدةزاني، مةال سمايل كة لة ثَيشةوة الي راست تةرمةكةي هةَلطرتبوو، 

سةآلحةديني كاغةزسازي ئاطادار كردةوة، كة الي ضةثةوة بوو: سةآلحةديني كاغةزسازي ئاطادار كردةوة، كة الي ضةثةوة بوو: 

- ئةرَي تؤش تَيبينيي ئةمةت نةكردووة؟- ئةرَي تؤش تَيبينيي ئةمةت نةكردووة؟

لةسةر  بةفرمَيسكةكةي  تَيكةَل  بارانة  دَلؤثة  كاغةزساز  سةآلحةديني  لةسةر وةستا  بةفرمَيسكةكةي  تَيكةَل  بارانة  دَلؤثة  كاغةزساز  سةآلحةديني  وةستا 

روخسارة الوازة ميهرةبانةكةي سِرييةوة و ثرسي:روخسارة الوازة ميهرةبانةكةي سِرييةوة و ثرسي:

- تَيبينيي ضي بكةم؟- تَيبينيي ضي بكةم؟

مةال سمايل دةنطي كز كرد و طوتي:مةال سمايل دةنطي كز كرد و طوتي:

- لة هةموو تةمةنمدا تةرمي وا سووكم نةبينيوة!- لة هةموو تةمةنمدا تةرمي وا سووكم نةبينيوة!

فان)ي  عليها  من  (كل  ئايةتي  بَلند  دةنطي  بة  هةَلثَيضراو  دةموضاو  فان)ي يارؤي  عليها  من  (كل  ئايةتي  بَلند  دةنطي  بة  هةَلثَيضراو  دةموضاو  يارؤي 

خوَيندةوة و دواتر ضثانديية بن طوَيي مةال سمايلةوة و طوتي:خوَيندةوة و دواتر ضثانديية بن طوَيي مةال سمايلةوة و طوتي:

ئةم  هةرضي  هةية،  كةسةكةوة  رؤحي  ثيسيي  بة  ثَيوةنديي  قورس  تةرمي  ئةم -  هةرضي  هةية،  كةسةكةوة  رؤحي  ثيسيي  بة  ثَيوةنديي  قورس  تةرمي   -

شَيخةية زاتَيكي ثاك بوو، سووكيي تةرمةكةشي دةطةِرَيتةوة بؤ ثاقذيي رؤحي، شَيخةية زاتَيكي ثاك بوو، سووكيي تةرمةكةشي دةطةِرَيتةوة بؤ ثاقذيي رؤحي، 

ئةو يةكثارضة رووناكي بوو، ضما رووناكي هيض كَيشي هةية مةال سمايل؟ئةو يةكثارضة رووناكي بوو، ضما رووناكي هيض كَيشي هةية مةال سمايل؟

تةِر  سؤَلةكاني  تاكو  جةمةدانييةكةيةوة  لة  راستي  الي  كة  سمايل،  تةِر مةال  سؤَلةكاني  تاكو  جةمةدانييةكةيةوة  لة  راستي  الي  كة  سمايل،  مةال 

بووبوون، ئاوِري دواوةي دايةوة، دةمي داضةقاند و رووثؤشة تةِرةكةي كابراي بووبوون، ئاوِري دواوةي دايةوة، دةمي داضةقاند و رووثؤشة تةِرةكةي كابراي 

الدا و ثرسيارَيكي وشكي لَي كرد: ئةرَي تؤم لةكوَي بينيوة؟!!!الدا و ثرسيارَيكي وشكي لَي كرد: ئةرَي تؤم لةكوَي بينيوة؟!!!

******

تازة  طؤِرة  دةوري  غةمباري  ثياواني  شؤراو،  باران  بة  تازة خامؤشييةكيي  طؤِرة  دةوري  غةمباري  ثياواني  شؤراو،  باران  بة  خامؤشييةكيي 

زةالمةش،  ضوار  ئةو  هةروةها  دايطرتبوون،  بَيدةنطي  خاني  زةالمةش، هةَلكةنراوةكةي  ضوار  ئةو  هةروةها  دايطرتبوون،  بَيدةنطي  خاني  هةَلكةنراوةكةي 



١٤٥

ان


رگ
وە

ان


رگ
وە

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

ماَلة  لة  دةكرد،  رَييان  بارانةكةدا  بةر  بة  و  بوو  شانةوة  بةسةر  تةرمةكةيان  ماَلة كة  لة  دةكرد،  رَييان  بارانةكةدا  بةر  بة  و  بوو  شانةوة  بةسةر  تةرمةكةيان  كة 

و  شين  دِرابَيت  ئاوريشم  قوماشي  وةكو  خاني  براي  قاسمي  مةال  و كؤنةكةي  شين  دِرابَيت  ئاوريشم  قوماشي  وةكو  خاني  براي  قاسمي  مةال  كؤنةكةي 

رؤِرؤي ذنان تةنانةت طةيشتة بةفرةكاني ضياي ئاطري.رؤِرؤي ذنان تةنانةت طةيشتة بةفرةكاني ضياي ئاطري.

و  دةكردةوة  قؤَليان  لة  رةنطاوِرةنطةكانيان  دةسماَلة  رةشثؤشةكان  و ئافرةتة  دةكردةوة  قؤَليان  لة  رةنطاوِرةنطةكانيان  دةسماَلة  رةشثؤشةكان  ئافرةتة 

ئافرةتانةي  لةو  هةندَيك  رؤندكي  دةسِرييةوة.  ثَي  ضاويانيان  ئةسريني  ئافرةتانةي باراني  لةو  هةندَيك  رؤندكي  دةسِرييةوة.  ثَي  ضاويانيان  ئةسريني  باراني 

بةسةر  و  مةرةكةبة  دَلؤثة  دةتطوت  بسِرنةوة،  ضاويان  كلي  ضووبوو  بةسةر بيريان  و  مةرةكةبة  دَلؤثة  دةتطوت  بسِرنةوة،  ضاويان  كلي  ضووبوو  بيريان 

كوَلمياندا دةهاتة خوارَي.كوَلمياندا دةهاتة خوارَي.

و  دةكرد  رَيي  طؤناكانيدا  بةسةر  خاني  طةورةي  خوشكة  ثةريي  و فرمَيسكي  دةكرد  رَيي  طؤناكانيدا  بةسةر  خاني  طةورةي  خوشكة  ثةريي  فرمَيسكي 

دةالآليةوة:دةالآليةوة:

هاوارة لة من هاوارةهاوارة لة من هاوارة

هاوارةهاوارة

ئةمِرؤ كاكم ئةحمةدي ئةمِرؤ كاكم ئةحمةدي 

خودان خامة زيَِرين و خودان خامة زيَِرين و 

كاغةزي بةفرينكاغةزي بةفرين

ميواني ئاخا سارد و سِرةميواني ئاخا سارد و سِرة

هاوارة لة منهاوارة لة من

هاوارةهاوارة

ديَهاتينةديَهاتينة

دراوسيَينةدراوسيَينة

مالَباتينةمالَباتينة

ئةمِرؤ ضراي بايةزيد خامؤشةئةمِرؤ ضراي بايةزيد خامؤشة

ذوور و كؤشك و طوومةز و منارة لة تاريكيدا نقوم بوونذوور و كؤشك و طوومةز و منارة لة تاريكيدا نقوم بوون

هاوارة لة من هاوارةهاوارة لة من هاوارة

هاوارةهاوارة

لة هةوران باران دةبارَيتلة هةوران باران دةبارَيت

لة ضاوان فرمَيسك ديَنة خوارَيلة ضاوان فرمَيسك ديَنة خوارَي

ئةحمةدي برامئةحمةدي برام

كاتبي ديواني ميرانكاتبي ديواني ميران

خاوةني مةم و زينةخاوةني مةم و زينة

ئةمِرؤ ئاسمان هؤن هؤن ئةسريني بؤ دةِريَذَيئةمِرؤ ئاسمان هؤن هؤن ئةسريني بؤ دةِريَذَي

طِر لة دلَي ضاكان بةربووةطِر لة دلَي ضاكان بةربووة
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لة حةسرةتا بةفري سةر ضياي ئاطري داغيش توايةوةلة حةسرةتا بةفري سةر ضياي ئاطري داغيش توايةوة

واي لة منَي واي لة منَي 

لة مني هةشبةسةر و داماولة مني هةشبةسةر و داماو

هاوارة هاوارة هاوارةهاوارة هاوارة هاوارة

ئةو فؤتة كةسرةوانييةي بة هةنييةمةوةية فِرَي دةدةم و ئةو فؤتة كةسرةوانييةي بة هةنييةمةوةية فِرَي دةدةم و 

لة تاو براكةم كةزية ضةرمووةكانم دةبِرملة تاو براكةم كةزية ضةرمووةكانم دةبِرم

لة ذيَر دار بييةكة دادةنيشم و لقةكاني رادةوةشيَنملة ذيَر دار بييةكة دادةنيشم و لقةكاني رادةوةشيَنم

دةلََيم مادامةكي رؤحم تَيدا ماوة:دةلََيم مادامةكي رؤحم تَيدا ماوة:

هاوارة لة من هاوارةهاوارة لة من هاوارة

دؤستينةدؤستينة

دراوسيَينةدراوسيَينة

طوندينةطوندينة

هاوارة لة من هاوارةهاوارة لة من هاوارة

وييييييييييييييييي.وييييييييييييييييي.

بةو وية درَيذةي، ضةقؤي طرية و زاري بة ئةوكيدا هات و هاوارةكاني كث بةو وية درَيذةي، ضةقؤي طرية و زاري بة ئةوكيدا هات و هاوارةكاني كث 

كردن. لةنَيوان طشت ئةو ئافرةتانةي شين و رؤِرؤيان بؤ ئةحمةدي خاني دةكرد كردن. لةنَيوان طشت ئةو ئافرةتانةي شين و رؤِرؤيان بؤ ئةحمةدي خاني دةكرد 

بيستن،  نةدةهاتة  بكات  فةدي  و  شةرم  ضون  جةاللي  خاتووني  شةنطيي  بيستن، دةنطي  نةدةهاتة  بكات  فةدي  و  شةرم  ضون  جةاللي  خاتووني  شةنطيي  دةنطي 

وةلَي طريانةكةي ئةو لة ناخي دَلةوة دةهات و وةك تروسكةي مؤمي بةر با ضؤن وةلَي طريانةكةي ئةو لة ناخي دَلةوة دةهات و وةك تروسكةي مؤمي بةر با ضؤن 

ساَلةي  ثَينج  كوِرة  ئةحمةدي  سةري  دةوةري،  ضاوان  لة  رؤندكي  ئاوا  ساَلةي بهةذَيت  ثَينج  كوِرة  ئةحمةدي  سةري  دةوةري،  ضاوان  لة  رؤندكي  ئاوا  بهةذَيت 

لةكاتَيكدا  رادةذةند،  راستدا  و  ضةث  بةالي  سةري  و  دانابوو  ئةذنؤي  لةكاتَيكدا لةسةر  رادةذةند،  راستدا  و  ضةث  بةالي  سةري  و  دانابوو  ئةذنؤي  لةسةر 

بةرةو  ديدةكانييةوة  لة  فرمَيسكةكاني  ضون  دةطووشي،  كةثووي  قامك  دوو  بةرةو بة  ديدةكانييةوة  لة  فرمَيسكةكاني  ضون  دةطووشي،  كةثووي  قامك  دوو  بة 

دفني بخزَين و فيشكة فيشكي ثَي خستبَيت. هةندَيك لةو ذنانةي كة دةيانناسي، دفني بخزَين و فيشكة فيشكي ثَي خستبَيت. هةندَيك لةو ذنانةي كة دةيانناسي، 

ثَيي  ئةوةي  وةك  دةدا،  نيشان  ثَي  تاَليان  و  تورش  رووي  و  دةكرد  ثَيي تةماشايان  ئةوةي  وةك  دةدا،  نيشان  ثَي  تاَليان  و  تورش  رووي  و  دةكرد  تةماشايان 

بَيذن:بَيذن:

- ماَل خراث، ئةوة بؤضي دوو دَلؤث فرمَيسك بؤ خوالَيخؤشبوو ناِرَيذي! ضما - ماَل خراث، ئةوة بؤضي دوو دَلؤث فرمَيسك بؤ خوالَيخؤشبوو ناِرَيذي! ضما 

دَلي تؤ بةردة، ها!دَلي تؤ بةردة، ها!

ئةوان طرياني دَلي ئةويان نةدةبيست.ئةوان طرياني دَلي ئةويان نةدةبيست.

******

(وةلَي كفنةكة تةِر نةبووبوو)(وةلَي كفنةكة تةِر نةبووبوو)

لةذَير  هةَلثَيضراو  دةموضاو  كرد،  وشكةكةي  ثرسيارة  سمايل  مةال  لةذَير هةينَي  هةَلثَيضراو  دةموضاو  كرد،  وشكةكةي  ثرسيارة  سمايل  مةال  هةينَي 

دةكرد،  ئةوالي  ئةمالو  بطةِرَيت  يةكَيك  لة  ضون  و  كرد  بؤ  جرتةي  دةكرد، تةرمةكةوة  ئةوالي  ئةمالو  بطةِرَيت  يةكَيك  لة  ضون  و  كرد  بؤ  جرتةي  تةرمةكةوة 
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دواتر ضووة الي طؤِرةكة و لة لَيواري وةستا. يةكَيك لةو دوو زةالمةي لة دواوة دواتر ضووة الي طؤِرةكة و لة لَيواري وةستا. يةكَيك لةو دوو زةالمةي لة دواوة 

تةرمةكةيان هةَلطرتبوو، طوتي:تةرمةكةيان هةَلطرتبوو، طوتي:

- بلةزينن، باتةرمةكةي سةيدا تةِر نةبَيت.- بلةزينن، باتةرمةكةي سةيدا تةِر نةبَيت.

ميرزا سةبري كة لة دواوة طؤشةيةكي تةرمةكةي طرتبوو، دةستي راستي لة ميرزا سةبري كة لة دواوة طؤشةيةكي تةرمةكةي طرتبوو، دةستي راستي لة 

كفنةكة دا، دركي بةوة كرد كفنةكة تةِر نةبووة، موضوِركَيكي ثةنهان دايطرت و كفنةكة دا، دركي بةوة كرد كفنةكة تةِر نةبووة، موضوِركَيكي ثةنهان دايطرت و 

بةطوَيي مةال فةريدي، كة بةتةنيشتييةوة تةرمةكةي هةَلطرتبوو، ضرثاند:بةطوَيي مةال فةريدي، كة بةتةنيشتييةوة تةرمةكةي هةَلطرتبوو، ضرثاند:

- ماوةيةكة ئَيمة بةذَير بارانةكةدا رَي دةكةين، كةضي هَيشتانةكينَي كفنةكةي - ماوةيةكة ئَيمة بةذَير بارانةكةدا رَي دةكةين، كةضي هَيشتانةكينَي كفنةكةي 

سةيدا وشكة و تةِر نةبووة!سةيدا وشكة و تةِر نةبووة!

مةال فةريد ئاهَيكي قووَلي بةكفني رةش ثَيضراوي ثةشيمانيي هةَلكَيشا، ثاشان مةال فةريد ئاهَيكي قووَلي بةكفني رةش ثَيضراوي ثةشيمانيي هةَلكَيشا، ثاشان 

طوتي: طوتي: 

- سةيدا ئاطرَيكي كَلثةسةندوو بوو، ضؤن كفنةكةي تةِر دةبَيت!!- سةيدا ئاطرَيكي كَلثةسةندوو بوو، ضؤن كفنةكةي تةِر دةبَيت!!

******

بةخؤي  طؤِرةكةي  لَيواري  لةسةر  ديسانةوة  رووهةَلثَيضراو  بةخؤي لةودةمي  طؤِرةكةي  لَيواري  لةسةر  ديسانةوة  رووهةَلثَيضراو  لةودةمي 

هةَليكةندبوو وةستا، شَيخ سةيفةديني جبةشين بة طوَييدا ضرثاند:هةَليكةندبوو وةستا، شَيخ سةيفةديني جبةشين بة طوَييدا ضرثاند:

- دةستخؤش، طؤِرةكةيت باش لَيداوة.- دةستخؤش، طؤِرةكةيت باش لَيداوة.

بِريية  بةخؤوةكردني  شانازيي  سنووري  بَي  نيطايةكي  هةَلثَيضراو  بِريية دةموضاو  بةخؤوةكردني  شانازيي  سنووري  بَي  نيطايةكي  هةَلثَيضراو  دةموضاو 

بني طؤِرةكة و بة دةنطَيكي ثؤزلَيدةرانةوة طوتي:بني طؤِرةكة و بة دةنطَيكي ثؤزلَيدةرانةوة طوتي:

- ئةزبةني، من ويستم قووَلتري بكةم، لَي هةر ئةوةندةم ثَي كرا.- ئةزبةني، من ويستم قووَلتري بكةم، لَي هةر ئةوةندةم ثَي كرا.

شَيخ سةيفةدين دةستي لة ثشتي دا و طوتي:شَيخ سةيفةدين دةستي لة ثشتي دا و طوتي:

تابَلَيي  خةتةكةت  دةِرازاندةوة،  جوانت  بنةخشاندايا  كَيلةكةشيت  ئةطةر  تابَلَيي -  خةتةكةت  دةِرازاندةوة،  جوانت  بنةخشاندايا  كَيلةكةشيت  ئةطةر   -

جوانة.جوانة.

رووثؤشكراو  بةنيطاي  دةطَيِرا،  بةرد  لة  ضاوي  هةَلثَيضراو  دةموضاو  رووثؤشكراو يارؤي  بةنيطاي  دةطَيِرا،  بةرد  لة  ضاوي  هةَلثَيضراو  دةموضاو  يارؤي 

بةتةمَيكي خةست لةسةر بةردي خةياَلي نةخشي نةبينراوي هةَلكؤَلي. دؤستؤي بةتةمَيكي خةست لةسةر بةردي خةياَلي نةخشي نةبينراوي هةَلكؤَلي. دؤستؤي 

وةستابوون  غةمطينييةوة  بة  قةرسي  حةيدةري  سؤفي  و  ورمَييي  وةستابوون دةنطبَيذي  غةمطينييةوة  بة  قةرسي  حةيدةري  سؤفي  و  ورمَييي  دةنطبَيذي 

تةماشاي بني طؤِرةكةيان دةكرد، كة ثةيتا ثةيتا بارانةكة تةِري دةكرد.تةماشاي بني طؤِرةكةيان دةكرد، كة ثةيتا ثةيتا بارانةكة تةِري دةكرد.

ئةو دووانة قسةكاني شَيخ سةيفةدين و دةموضاو هةَلثَيضراويان نةدةبيست، ئةو دووانة قسةكاني شَيخ سةيفةدين و دةموضاو هةَلثَيضراويان نةدةبيست، 

لَي رةزامةنديي خؤيان بؤ باش هةَلكةندني طؤِرةكة دةربِري.لَي رةزامةنديي خؤيان بؤ باش هةَلكةندني طؤِرةكة دةربِري.

كةظرَيكي  دابووة  ثشتي  وةستابوو،  حةشاماتةكة  لة  دوور  شاعير  كةظرَيكي بوهاريي  دابووة  ثشتي  وةستابوو،  حةشاماتةكة  لة  دوور  شاعير  بوهاريي 

زلةوة و كتَيبَيكي بةدةستةوة بوو، هةر كة ضاوي بةمةال ساَلحي جزيري كةوت، زلةوة و كتَيبَيكي بةدةستةوة بوو، هةر كة ضاوي بةمةال ساَلحي جزيري كةوت، 

كتَيبةكةي داخست، لَي مةال ساَلح زوو خؤي طةياندَي و طوتي:كتَيبةكةي داخست، لَي مةال ساَلح زوو خؤي طةياندَي و طوتي:

- ها بوهاري ئةفةندي!! ضما باران لة كتَيبةكةت نادات! سوَيند دةخؤم ئَيستا - ها بوهاري ئةفةندي!! ضما باران لة كتَيبةكةت نادات! سوَيند دةخؤم ئَيستا 
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مةرةكةب لة الثةِرةكاني دَيتة خوارَي.مةرةكةب لة الثةِرةكاني دَيتة خوارَي.

هةَلبذاردبوو،  خؤي  بؤ  بوهاريي  نازناوي  بوهارييةوة  ناوي  لة  كة  هةَلبذاردبوو، بوهاري،  خؤي  بؤ  بوهاريي  نازناوي  بوهارييةوة  ناوي  لة  كة  بوهاري، 

خةنييةوة و طوتي: خةنييةوة و طوتي: 

- نا، نا! ئةم كتَيبةي من بةمةرةكةب نةنووسراوة.- نا، نا! ئةم كتَيبةي من بةمةرةكةب نةنووسراوة.

ثاشان ضون لة ثَيكةنينةكةي ذيوان بووبَيتةوة و بؤي دةركةوتبَيت خةنينةوة ثاشان ضون لة ثَيكةنينةكةي ذيوان بووبَيتةوة و بؤي دةركةوتبَيت خةنينةوة 

شايان بة ثايةي مةرط نيية، درَيذةي ثَي دا:شايان بة ثايةي مةرط نيية، درَيذةي ثَي دا:

- بةخوداي مةال ساَلح ئةز غةمبارم. حةيف و حةسرةتي بؤ هةَلدةكَيشم، بةر - بةخوداي مةال ساَلح ئةز غةمبارم. حةيف و حةسرةتي بؤ هةَلدةكَيشم، بةر 

لة ضةند رؤذَيك بينيم هَيند بةهَيز بوو دةتطوت ضياية!!لة ضةند رؤذَيك بينيم هَيند بةهَيز بوو دةتطوت ضياية!!

مةال ساَلح بَي ئةوةي بةرسظي بداتةوة جَييهَيشت. رووي لَي وةرطَيِرا و خؤي مةال ساَلح بَي ئةوةي بةرسظي بداتةوة جَييهَيشت. رووي لَي وةرطَيِرا و خؤي 

طةياندة دارتةرمةكة، تاكو لةطةَل ئةواني ديدا هةَلي بطرَيت.طةياندة دارتةرمةكة، تاكو لةطةَل ئةواني ديدا هةَلي بطرَيت.

لة دوورةوة سوارَيك بةدةركةوت، دةنطي سمي ثَيي ئةسثةكةي لة قوِرةكةدا لة دوورةوة سوارَيك بةدةركةوت، دةنطي سمي ثَيي ئةسثةكةي لة قوِرةكةدا 

بَيدةنطيي ئةو بةيانييةي شَيلوو دةكرد. يةكَيك لة ناو ئاثؤراكةوة ضاوي تَي بِري، بَيدةنطيي ئةو بةيانييةي شَيلوو دةكرد. يةكَيك لة ناو ئاثؤراكةوة ضاوي تَي بِري، 

برؤكاني بةرزكردنةوة و دةستي خستة بةر ئةنيةي و طوتي: برؤكاني بةرزكردنةوة و دةستي خستة بةر ئةنيةي و طوتي: 

- قةستةم بةخوا ئةوة حاجي زوهديية! لةطةَل خوآلمةكةي بةرةو ئَيرة دَيت.- قةستةم بةخوا ئةوة حاجي زوهديية! لةطةَل خوآلمةكةي بةرةو ئَيرة دَيت.

لة  كة  خوآلمةكةي  بةيارمةتيي  طةيشت،  بازرطان  جةالليي  زوهديي  لة حاجي  كة  خوآلمةكةي  بةيارمةتيي  طةيشت،  بازرطان  جةالليي  زوهديي  حاجي 

ثَيشييةوة بوو لة ئةسثةكةي دابةزي. حاجي، كة عةبا فةروةكةي نةيتواني ورطة ثَيشييةوة بوو لة ئةسثةكةي دابةزي. حاجي، كة عةبا فةروةكةي نةيتواني ورطة 

زلةكةي بشارَيتةوة، راست رووي لة حةشاماتي دةور طؤِرةكة كرد و طوتي:زلةكةي بشارَيتةوة، راست رووي لة حةشاماتي دةور طؤِرةكة كرد و طوتي:

- طةلي براينة بمبوورن، من تازة لةطةَل كاروانةكةي لة ورمَيوة هات طةيشتم. - طةلي براينة بمبوورن، من تازة لةطةَل كاروانةكةي لة ورمَيوة هات طةيشتم. 

هةندَيك شاَلي نوَيم لةوَيوة هَيناون، لةطةَل طةيشتنمدا كةسم نةبينييةوة كوتاَلةكان هةندَيك شاَلي نوَيم لةوَيوة هَيناون، لةطةَل طةيشتنمدا كةسم نةبينييةوة كوتاَلةكان 

دابطرَيت. هؤيةكةيم نةزاني بؤية رووم لَيرة كرد. طوَيم لة شين و شةثؤِر بوو لة دابطرَيت. هؤيةكةيم نةزاني بؤية رووم لَيرة كرد. طوَيم لة شين و شةثؤِر بوو لة 

ماَلي مةال قاسمي رةحمةتييةوة دةهات، بةَلكو خَير بَيت؟ماَلي مةال قاسمي رةحمةتييةوة دةهات، بةَلكو خَير بَيت؟

ئاوييةكانييةوة  بةثيتة  باران  كة  سثييةكةيةوة،  بةسوخمة  زوهدي  ئاوييةكانييةوة حاجي  بةثيتة  باران  كة  سثييةكةيةوة،  بةسوخمة  زوهدي  حاجي 

خاَل خاَلي كردبوو، بَي وةستان قساني دةكرد. ثةيظةكان وةك لَيزمةي بارانةكة خاَل خاَلي كردبوو، بَي وةستان قساني دةكرد. ثةيظةكان وةك لَيزمةي بارانةكة 

بةخوِر لة زارييةوة دةردةثةِرين بَي ئةوةي بوار بةكةس بدات بةرسظي بدةنةوة، بةخوِر لة زارييةوة دةردةثةِرين بَي ئةوةي بوار بةكةس بدات بةرسظي بدةنةوة، 

لةنَيو حةشاماتةكةوة طوَيي لة دةنطي زةالمَيكي نابينا بوو، كوَيرة ضةند جارَيك لةنَيو حةشاماتةكةوة طوَيي لة دةنطي زةالمَيكي نابينا بوو، كوَيرة ضةند جارَيك 

طؤضانةكةي بةزةويية تةِرةكةدا كَيشا و طوتي:طؤضانةكةي بةزةويية تةِرةكةدا كَيشا و طوتي:

- خاني، خاني!! ضووة بةر دلؤظانيي خودا!- خاني، خاني!! ضووة بةر دلؤظانيي خودا!

خستة  دةستي  و  رَيكخست  عةباكةيةوة  لةذَير  سوخمةكةي  زوهدي  خستة حاجي  دةستي  و  رَيكخست  عةباكةيةوة  لةذَير  سوخمةكةي  زوهدي  حاجي 

سةر ورطي و طوتي:سةر ورطي و طوتي:

- واخ واخ واخ، نوَيذتان لةسةر تةرمةكةي كرد؟- واخ واخ واخ، نوَيذتان لةسةر تةرمةكةي كرد؟

كابراي كوَيرة ضون بةطاَلتةوة قسان بكات، ثةيظةكاني درَيذ كردنةوة و طوتي:كابراي كوَيرة ضون بةطاَلتةوة قسان بكات، ثةيظةكاني درَيذ كردنةوة و طوتي:
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- بةَلَي نوَيَيَيَيَيَيذمان كرد. نةمانزاني تؤ لَيَيَيَييََرةي. خوا لة بةرةكةتي نوَيذي - بةَلَي نوَيَيَيَيَيَيذمان كرد. نةمانزاني تؤ لَيَيَيَييََرةي. خوا لة بةرةكةتي نوَيذي 

بَيبةري كرديت حااااااااااااااااااجي. وةلَي بةختيار بوويت خؤت طةياندة نزاي تةَلقين، بَيبةري كرديت حااااااااااااااااااجي. وةلَي بةختيار بوويت خؤت طةياندة نزاي تةَلقين، 

ئةي بازرطان بةط.ئةي بازرطان بةط.

كابراي كوَيرة ويستي بةو وةآلمةي طاَلتة بة حاجي زوهديي بازرطان بكات. كابراي كوَيرة ويستي بةو وةآلمةي طاَلتة بة حاجي زوهديي بازرطان بكات. 

تةنانةت هةندَيك لةوانةي لةوَي بوون خةريك بوو بخةننةوة، لَي هةر كة ضاويان تةنانةت هةندَيك لةوانةي لةوَي بوون خةريك بوو بخةننةوة، لَي هةر كة ضاويان 

لَيواري  دةطةيشتنة  و  طرتبوو  هةَليان  ناسراو  كةسي  هةندَيك  كةوت  لَيواري بةتابوتةكة  دةطةيشتنة  و  طرتبوو  هةَليان  ناسراو  كةسي  هةندَيك  كةوت  بةتابوتةكة 

طؤِرةكة، ئةواني تةماشايان دةكرد رَيطةيان بؤ كردنةوة بؤ دابةزيني تةرمةكةي طؤِرةكة، ئةواني تةماشايان دةكرد رَيطةيان بؤ كردنةوة بؤ دابةزيني تةرمةكةي 

خاني، كة بةكفني سثيي تةِرنةبوو ثَيضرابووةوة، بؤ ناو طؤِرةكة.خاني، كة بةكفني سثيي تةِرنةبوو ثَيضرابووةوة، بؤ ناو طؤِرةكة.

وِرما،  واقيان  نةبووة،  تةِر  و  وشكة  كفنةكة  بينييان  خةَلكةكة  هَيندةي  وِرما، هةر  واقيان  نةبووة،  تةِر  و  وشكة  كفنةكة  بينييان  خةَلكةكة  هَيندةي  هةر 

ئيدي باراني ثرسيار هةَلي كرد و الفاو لة دؤَلي خةياَلي سةرجةم ئامادةبوواندا ئيدي باراني ثرسيار هةَلي كرد و الفاو لة دؤَلي خةياَلي سةرجةم ئامادةبوواندا 

كة  خوَيندةوة  ثرسيارانةي  ئةو  هةموو  هةَلثَيضراو  روخسار  كابراي  كرد.  كة هةَلي  خوَيندةوة  ثرسيارانةي  ئةو  هةموو  هةَلثَيضراو  روخسار  كابراي  كرد.  هةَلي 

بةدةموضاوياندا دةهاتنة خوارَي، بة بازَيك ضووة ناو طؤِرةكةوة و طوتي:بةدةموضاوياندا دةهاتنة خوارَي، بة بازَيك ضووة ناو طؤِرةكةوة و طوتي:

- سةيرتان نةيةت طةلؤ! ئةمة سيفةتي ثياوضاكاني خواية.- سةيرتان نةيةت طةلؤ! ئةمة سيفةتي ثياوضاكاني خواية.

طؤِرةكةوة،  ناو  دابةزيية  بووبوو  تةِر  ضةثي  الي  كة  سةبرييش،  طؤِرةكةوة، ميرزا  ناو  دابةزيية  بووبوو  تةِر  ضةثي  الي  كة  سةبرييش،  ميرزا 

هةردووكيان بةواني دةوري طؤِرةكةيان طوت:هةردووكيان بةواني دةوري طؤِرةكةيان طوت:

- دةي برايان دةي، تةرمةكةمان بدةنة دةست، سوننةتي ثَيغةمبةرة مردوو - دةي برايان دةي، تةرمةكةمان بدةنة دةست، سوننةتي ثَيغةمبةرة مردوو 

زوو تةقةت بكرَيت.زوو تةقةت بكرَيت.

هةندَيك لةوانةي لة لَيواري طؤِرةكةدا بوون نووشتانةوة و تةرمةكةيان شؤِر هةندَيك لةوانةي لة لَيواري طؤِرةكةدا بوون نووشتانةوة و تةرمةكةيان شؤِر 

ئةو  خستيانة  قيبلة  و  رووة  و  وةرطرتن  لَييان  رووهةَلثَيضراو  و  ميرزا  ئةو كردةوة.  خستيانة  قيبلة  و  رووة  و  وةرطرتن  لَييان  رووهةَلثَيضراو  و  ميرزا  كردةوة. 

ضاآليييةي دوو بست دةبوو. ثاشان ريزَيك بةرديان ناية بان ضاَلةكةوة و ئيدي ضاآليييةي دوو بست دةبوو. ثاشان ريزَيك بةرديان ناية بان ضاَلةكةوة و ئيدي 

خاني بةكفنة وشكةكةي و حةسرةتة كَلثةسةندووةكانييةوة لة ضاو ونبوو.خاني بةكفنة وشكةكةي و حةسرةتة كَلثةسةندووةكانييةوة لة ضاو ونبوو.

ثَيش  ويستي  بووبوو،  تةنط  هةناسةي  طؤِرةكة  لةناو  كة  سةبري،  ثَيش ميرزا  ويستي  بووبوو،  تةنط  هةناسةي  طؤِرةكة  لةناو  كة  سةبري،  ميرزا 

دةرضووني رووهةَلثَيضراو بكةوَيت، بة مةال فةريدي طوت، كة لة لَيواري طؤِرةكة دةرضووني رووهةَلثَيضراو بكةوَيت، بة مةال فةريدي طوت، كة لة لَيواري طؤِرةكة 

وَيستابوو:وَيستابوو:

- ئةزبةني دةستتم بدةرَي، ئيدي ئَيمة سةيدامان بةطؤِر سثارد.- ئةزبةني دةستتم بدةرَي، ئيدي ئَيمة سةيدامان بةطؤِر سثارد.

كةضي مةال فةريد رووي خؤي وةرطَيِرا و فرمَيسكة تَيكةَل بةبارانةكةي سِري كةضي مةال فةريد رووي خؤي وةرطَيِرا و فرمَيسكة تَيكةَل بةبارانةكةي سِري 

و لة طؤِرةكة دووركةوتةوة، دوو زةالم دةستي ميرزا و رووهةَلثَيضراويان طرت و لة طؤِرةكة دووركةوتةوة، دوو زةالم دةستي ميرزا و رووهةَلثَيضراويان طرت 

و دةريانهَينان.و دةريانهَينان.

هةردووكيان وةك لة سةفةرَيكي دوور طةِرابنةوة طةشانةوة، رووهةَلثَيضراو هةردووكيان وةك لة سةفةرَيكي دوور طةِرابنةوة طةشانةوة، رووهةَلثَيضراو 

ضون خؤَلةكة لة دةستي بكاتةوة دةستةكاني بةيةكدا كَيشان و طوتي:ضون خؤَلةكة لة دةستي بكاتةوة دةستةكاني بةيةكدا كَيشان و طوتي:

- ئةلحةمدوليال، لة ناشتنةكةي بووينةوة.- ئةلحةمدوليال، لة ناشتنةكةي بووينةوة.
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ثاشان بلةز بةرةو ئةو دوو زةالمةي دوور لةذَير دار ضنارةكة وةستابوون، ثاشان بلةز بةرةو ئةو دوو زةالمةي دوور لةذَير دار ضنارةكة وةستابوون، 

ملي نا. لة سيماي ئةو دوانةي بةزةردةخةنةوة ثَيشوازييان كرد دياربوو غةوارة ملي نا. لة سيماي ئةو دوانةي بةزةردةخةنةوة ثَيشوازييان كرد دياربوو غةوارة 

بوون و خةَلكي ئةو مةملةكةتة نةبوون، تةنانةت جلةكانيشيان لةواني حةشاماتي بوون و خةَلكي ئةو مةملةكةتة نةبوون، تةنانةت جلةكانيشيان لةواني حةشاماتي 

سيمؤرةي  بةفةرووي  ناوثؤش  عةبايةكي  يةكيان  بوون،  جيا  طؤِرةكة  سيمؤرةي دةوري  بةفةرووي  ناوثؤش  عةبايةكي  يةكيان  بوون،  جيا  طؤِرةكة  دةوري 

دةِرواني،  هةوريني  ئاسماني  لة  كؤسةييةكةيةوة  روخسارة  بة  و  بوو  دةِرواني، لةبةردا  هةوريني  ئاسماني  لة  كؤسةييةكةيةوة  روخسارة  بة  و  بوو  لةبةردا 

و  كردبوو  لةبةر  رةشي  قةديفةي  سوخمةيةكي  بوو  تريش  ئةوةي  و هةرضي  كردبوو  لةبةر  رةشي  قةديفةي  سوخمةيةكي  بوو  تريش  ئةوةي  هةرضي 

كآلوَيكي درَيذي قووضةكي لةسةر نابوو.كآلوَيكي درَيذي قووضةكي لةسةر نابوو.

ميرزا سةبري نيطايةكي تذي لة رةزامةنديي بِرية رووهةَلثَيضراو و رووي لة ميرزا سةبري نيطايةكي تذي لة رةزامةنديي بِرية رووهةَلثَيضراو و رووي لة 

بةنطيني دةرطةواني مير كرد و لَيي ثرسي:بةنطيني دةرطةواني مير كرد و لَيي ثرسي:

- مير نةهات؟- مير نةهات؟

- نا، نايةت. مذووَلي ئيشوكار بوو، مني لة شوَيني خؤي نارد.- نا، نايةت. مذووَلي ئيشوكار بوو، مني لة شوَيني خؤي نارد.

ثاشان بةخاكةناز تةرمةكةي خانييان، كة لة كفنَيكي سثيي وشك ثَيضرابوو، ثاشان بةخاكةناز تةرمةكةي خانييان، كة لة كفنَيكي سثيي وشك ثَيضرابوو، 

بةخؤَل داثؤشي.بةخؤَل داثؤشي.

******

(ثشكة مةرةكةبةكان وةك ئةسريني ذنَيكي ضاوبةكل وابوون)(ثشكة مةرةكةبةكان وةك ئةسريني ذنَيكي ضاوبةكل وابوون)

 ئاخاوتني تَيكةآلوي ئةواني دةوري طؤِرةكة تَيكةَل بةخشة خشي خاكةنازةكان  ئاخاوتني تَيكةآلوي ئةواني دةوري طؤِرةكة تَيكةَل بةخشة خشي خاكةنازةكان 

دةبوون، ضون هةر يةكة و بؤ خؤي قسان بكات، كةس طوَيي لةوي دي نةدةطرت دةبوون، ضون هةر يةكة و بؤ خؤي قسان بكات، كةس طوَيي لةوي دي نةدةطرت 

و نةياندةزاني ض دةَلَين! هةريةكة و سةرثَيييانة بةوي دي دةطةيشت ثرسيارَيكي و نةياندةزاني ض دةَلَين! هةريةكة و سةرثَيييانة بةوي دي دةطةيشت ثرسيارَيكي 

دةكرد و دةِرؤيشت. دةكرد و دةِرؤيشت. 

لةو بَيدةنطيية شَيدارةدا بةنطيني دةرطةوان، كة تازة طةيشتبوو، ضاوي لة مةال لةو بَيدةنطيية شَيدارةدا بةنطيني دةرطةوان، كة تازة طةيشتبوو، ضاوي لة مةال 

سمايلي بايةزيدي دةطَيِرا و رَيكةوتي كَيي بكردايا ثرسياري ئةوي دةكرد، تاكو سمايلي بايةزيدي دةطَيِرا و رَيكةوتي كَيي بكردايا ثرسياري ئةوي دةكرد، تاكو 

زةالمَيك بةدةنطي نيمضة بَلند ثَيي طوت:زةالمَيك بةدةنطي نيمضة بَلند ثَيي طوت:

طَيذ  وةك  هةموومان  ئةمِرؤ  هاتووة!  بةسةر  وامان  بؤ  ئةوة  خةَلكينة  طَيذ -  وةك  هةموومان  ئةمِرؤ  هاتووة!  بةسةر  وامان  بؤ  ئةوة  خةَلكينة   -

بةدةوري خؤماندا دةسووِرَيينةوة، بةنطينة فةندي، هؤ ئةوة مةال سمايلة، كة تؤ بةدةوري خؤماندا دةسووِرَيينةوة، بةنطينة فةندي، هؤ ئةوة مةال سمايلة، كة تؤ 

لَيي دةطةِرَيي!لَيي دةطةِرَيي!

بةنطين ئاوِرَيكي دواوةي دايةوة، سآلوي لة مةال سمايل كرد، ئينجا دةستوبرد بةنطين ئاوِرَيكي دواوةي دايةوة، سآلوي لة مةال سمايل كرد، ئينجا دةستوبرد 

ضةند كاغةزَيكي ثارةي ثَيضراوي ثةستاية طيرفانييةوة و لةطةَليدا كةوتة ثسةثس.ضةند كاغةزَيكي ثارةي ثَيضراوي ثةستاية طيرفانييةوة و لةطةَليدا كةوتة ثسةثس.

نةناسراوةكة  ثياوة  دوو  الي  تازة  كة  رووهةَلثَيضراو،  و  سةبري  نةناسراوةكة ميرزا  ثياوة  دوو  الي  تازة  كة  رووهةَلثَيضراو،  و  سةبري  ميرزا 

طةِرابوونةوة، ويستيان طوَي لة قسةكانيان بطرن، كةضي لةثِر لةناو حةشاماتةكةوة طةِرابوونةوة، ويستيان طوَي لة قسةكانيان بطرن، كةضي لةثِر لةناو حةشاماتةكةوة 

دةنطَيك هات:دةنطَيك هات:

- براينة، وةرن با نزاي تةَلقيني سةيدا بخوَينين.- براينة، وةرن با نزاي تةَلقيني سةيدا بخوَينين.
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الي  و  هةَلكَيشا  ئةستوورةكةي  ناوقةدة  تا  شينةكةي  جبة  سةيفةدين  الي شَيخ  و  هةَلكَيشا  ئةستوورةكةي  ناوقةدة  تا  شينةكةي  جبة  سةيفةدين  شَيخ 

كَيلي سةري خانييةوة دانيشت، تاكو دةست بة تةَلقين خوَيندن بكات.كَيلي سةري خانييةوة دانيشت، تاكو دةست بة تةَلقين خوَيندن بكات.

كةسَيكي  بؤ  زيندوو  ثياوَيكي  تةَلقيني  بؤ  طوَي  بيةوَيت  ضون  كةسَيكي بارانةكةش  بؤ  زيندوو  ثياوَيكي  تةَلقيني  بؤ  طوَي  بيةوَيت  ضون  بارانةكةش 

مردوو رادَيرَيت لة ئاخاوتنة ئاوييةكةي كةم كردةوة. ئةو دَلؤثانةي دةبارين ثةيتا مردوو رادَيرَيت لة ئاخاوتنة ئاوييةكةي كةم كردةوة. ئةو دَلؤثانةي دةبارين ثةيتا 

ثةيتا رةشي دايدةطرتن، لَي سةرنجي كةسيان رانةكَيشت، تاكو دةنطي تةيمووري ثةيتا رةشي دايدةطرتن، لَي سةرنجي كةسيان رانةكَيشت، تاكو دةنطي تةيمووري 

بِري،  سةيفةديني  شَيخ  ورتةكةي  ورتة  فاسق،  بةتةيمووري  ناسراو  بِري، مةيخؤر،  سةيفةديني  شَيخ  ورتةكةي  ورتة  فاسق،  بةتةيمووري  ناسراو  مةيخؤر، 

كاتَيك بةتوندي و ترسةوة قيِراندي:كاتَيك بةتوندي و ترسةوة قيِراندي:

- ئةي هاوار! ئةمة ضيية!! مةرةكةب دةبارَيت.- ئةي هاوار! ئةمة ضيية!! مةرةكةب دةبارَيت.
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باوكم ثياوَيكي ئةركناس و بةمشوور و قسة لة روو بوو. بة طوتةي زؤربةي باوكم ثياوَيكي ئةركناس و بةمشوور و قسة لة روو بوو. بة طوتةي زؤربةي 

ئةو باوةِرثَيكراوانةي كة بؤ خؤم لَيم ثرسيبوون، لة مَيرمنداَلييةوة يان تةنانةت ئةو باوةِرثَيكراوانةي كة بؤ خؤم لَيم ثرسيبوون، لة مَيرمنداَلييةوة يان تةنانةت 

هةر لة منداَلييةوة، ئةو تايبةتمةندييانةي هةبووة. ئةوةندةي بؤخؤم لة بيرم بَيت، هةر لة منداَلييةوة، ئةو تايبةتمةندييانةي هةبووة. ئةوةندةي بؤخؤم لة بيرم بَيت، 

ئةو لةو ثياوانةي دةمناسين نة شؤخ و بةدةماختر بوو، نة تَيكشكاو و خةمينتر. ئةو لةو ثياوانةي دةمناسين نة شؤخ و بةدةماختر بوو، نة تَيكشكاو و خةمينتر. 

رةنطة هَيندَيك لةوان هَيدي و لةسةرخؤتر بووبَيت. دايكم ئاغا و كوَيخاي ماَلةوة رةنطة هَيندَيك لةوان هَيدي و لةسةرخؤتر بووبَيت. دايكم ئاغا و كوَيخاي ماَلةوة 

براكةمي  و  خوشك  و  من  واتة  ئَيمة؛  رؤذَي  هةموو  دايكم  باوكم.  نةك  براكةمي بوو،  و  خوشك  و  من  واتة  ئَيمة؛  رؤذَي  هةموو  دايكم  باوكم.  نةك  بوو، 

سةر كؤنة دةكرد. خوداوِراستان رؤذَيك باوكم طةمييةكي بة دروستكردن دا.سةر كؤنة دةكرد. خوداوِراستان رؤذَيك باوكم طةمييةكي بة دروستكردن دا.

 زؤر لةسةر ئةوكارةي سوور بوو. بةَلَين وابوو طةميةكة تايبةتي ئةو بَيت  زؤر لةسةر ئةوكارةي سوور بوو. بةَلَين وابوو طةميةكة تايبةتي ئةو بَيت 

و لة ضَيوي ئةقاقيا سازكرَيت. دةبوو هَيند باش و قايم بَيت، بةرطةي بيست سي و لة ضَيوي ئةقاقيا سازكرَيت. دةبوو هَيند باش و قايم بَيت، بةرطةي بيست سي 

ساَل بطرَي و تةنيا جَيي كةسَيكيشي ببَيتةوة. دايكم لةسةر ئةوة ثرتة و بؤَلةيةكي ساَل بطرَي و تةنيا جَيي كةسَيكيشي ببَيتةوة. دايكم لةسةر ئةوة ثرتة و بؤَلةيةكي 

راوضي؟  ماسيطر؟يا  ببَيتة  ثِرَيكدا  لة  مَيردةكةي،  وابوو  بةَلَين  ئاخؤ  كرد.  راوضي؟ زؤري  ماسيطر؟يا  ببَيتة  ثِرَيكدا  لة  مَيردةكةي،  وابوو  بةَلَين  ئاخؤ  كرد.  زؤري 

باوكم هيضي نةطوت. ماَلي ئَيمة هةر فةرسةخَيك لة ضؤم دوور بوو. ضؤميش لةو باوكم هيضي نةطوت. ماَلي ئَيمة هةر فةرسةخَيك لة ضؤم دوور بوو. ضؤميش لةو 

ئاستانةوة قووَل و مةند و هَيند بةرين بوو، ئةو بةري لَيوة ديار نةبوو. ئاستانةوة قووَل و مةند و هَيند بةرين بوو، ئةو بةري لَيوة ديار نةبوو. 

بةستَيني سَيهةمي ضؤمبةستَيني سَيهةمي ضؤم

خؤئاو طؤئي ماِرائيس رؤساخؤئاو طؤئي ماِرائيس رؤسا

و. لة فارسييةوة: يوونس رةزاييو. لة فارسييةوة: يوونس رةزايي
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 قةت قةت ناتوانم ئةو رؤذة لة بيربةرمةوة كة طةمييةكةي وةرطرتةوة. باوكم  قةت قةت ناتوانم ئةو رؤذة لة بيربةرمةوة كة طةمييةكةي وةرطرتةوة. باوكم 

هيض ضةشنة شادي و هةستَيكي ديكةي دةرنةبِري. تةنيا وةك هةموو ساتةكاني هيض ضةشنة شادي و هةستَيكي ديكةي دةرنةبِري. تةنيا وةك هةموو ساتةكاني 

ديكة كآلوةكةي ناية سةري و ماَلئاوايي لَيكردين.ديكة كآلوةكةي ناية سةري و ماَلئاوايي لَيكردين.

نةبرد.  خؤي  لةطةَل  بوخضةيةكي  و  جانتا  و  خواردةمةني  ضةشنة  هيض  نةبرد.   خؤي  لةطةَل  بوخضةيةكي  و  جانتا  و  خواردةمةني  ضةشنة  هيض   

ضاوةِرواني ئةوة بووين دايكم تووِرة بَيت و بيكاتة هةَلآلوبطر، بةآلم واي نةكرد. ضاوةِرواني ئةوة بووين دايكم تووِرة بَيت و بيكاتة هةَلآلوبطر، بةآلم واي نةكرد. 

هةر  دةِرؤي  ئةطةر  طوتي:“  تةنيا  دةكرؤشت.  لَيوي  نةمابوو.  بةِرووةوة  هةر رةنطي  دةِرؤي  ئةطةر  طوتي:“  تةنيا  دةكرؤشت.  لَيوي  نةمابوو.  بةِرووةوة  رةنطي 

لةوَي بمَينةوة. نةضي بطةِرَييةوة ها“.لةوَي بمَينةوة. نةضي بطةِرَييةوة ها“.

 باوكم هةر طوَيي نةداية. زؤر لةسةر خؤ ضاوي لَيكردم و بة ئاماذة تَييطةياندم  باوكم هةر طوَيي نةداية. زؤر لةسةر خؤ ضاوي لَيكردم و بة ئاماذة تَييطةياندم 

ثياسةيةكي لةطةَل بكةم. لة تووِرة بووني دايكم دةترسام. بةآلم لة خؤشيان خةني ثياسةيةكي لةطةَل بكةم. لة تووِرة بووني دايكم دةترسام. بةآلم لة خؤشيان خةني 

بووم و طوتم بةسةرضاو. ثَيكةوة بةرةو ضؤمةكة وةِرَيكةوتين. هةستم بة بوَيري بووم و طوتم بةسةرضاو. ثَيكةوة بةرةو ضؤمةكة وةِرَيكةوتين. هةستم بة بوَيري 

”ئةرَي بابة منيش لةطةَل  لةطةَل و دَلخؤشييةكي لة رادةبةدةر دةكرد، هةر بؤية طوتم:  بابة منيش  ”ئةرَي  بؤية طوتم:  هةر  رادةبةدةر دةكرد،  لة  و دَلخؤشييةكي 

خؤت نابةي؟“خؤت نابةي؟“

 خَيسةيةكي لَيكردم، ثاشان ماضيكردم و بة ئاماذةيةك تَييطةياندم كة بةرةو  خَيسةيةكي لَيكردم، ثاشان ماضيكردم و بة ئاماذةيةك تَييطةياندم كة بةرةو 

ماَلَي بطةِرَيمةوة. هَيندَيك رؤيشتم و هةركة ئاوِريداوة، خؤم لة بن ثنضكَيك مات ماَلَي بطةِرَيمةوة. هَيندَيك رؤيشتم و هةركة ئاوِريداوة، خؤم لة بن ثنضكَيك مات 

كرد. دةمةويست ئاطام لَي بَيت و بزانم ضى دةكا. باوكم سواري ثاثؤِرةكة بوو. كرد. دةمةويست ئاطام لَي بَيت و بزانم ضى دةكا. باوكم سواري ثاثؤِرةكة بوو. 

سةوَلةكاني هَيناو برد و دووركةوتةوة. سَيبةري ثاثؤِرةكة درَيذ و هَيور وةك سةوَلةكاني هَيناو برد و دووركةوتةوة. سَيبةري ثاثؤِرةكة درَيذ و هَيور وةك 

تيمساحَيك بة سةر ئاوةكة دا دةخزا.تيمساحَيك بة سةر ئاوةكة دا دةخزا.

باوكم نةطةِراوة. بةآلم راستت بوَي بؤ هيض كوَيش نةضوو. ئةو هةر سةوَلةكاني باوكم نةطةِراوة. بةآلم راستت بوَي بؤ هيض كوَيش نةضوو. ئةو هةر سةوَلةكاني 

دَينا و دةبرد و لة ثانتايي ضؤمةكةدا بؤ ئةوالوال دةضوو. خةَلك بة طشتي سام دَينا و دةبرد و لة ثانتايي ضؤمةكةدا بؤ ئةوالوال دةضوو. خةَلك بة طشتي سام 

دايطرتبوون. ئةوةي قةت رووي نةدابوو، ئةو شتةي كة نةدةبوو ببَي، خةريكبوو دايطرتبوون. ئةوةي قةت رووي نةدابوو، ئةو شتةي كة نةدةبوو ببَي، خةريكبوو 

رووي دةدا. خزم و كةس و دةر و دراوسَى و ناسياوةكان هةموو دةهاتنة المان رووي دةدا. خزم و كةس و دةر و دراوسَى و ناسياوةكان هةموو دةهاتنة المان 

تا لةو باسة بكؤَلنةوة و سةرة داوَيكيان دةستكةوَيت.تا لةو باسة بكؤَلنةوة و سةرة داوَيكيان دةستكةوَيت.

دايكم تك تك ئارةقي شةرم بة ناوضاوانيةوة ثوورةي دةدا. زؤر كةمي قسة دايكم تك تك ئارةقي شةرم بة ناوضاوانيةوة ثوورةي دةدا. زؤر كةمي قسة 

ثَييان  خةَلك  ئةوة  لةبةر  بوو.  حةيا  بة  و  لةسةرةخؤ  و  هَيمن  ئاكاري  ثَييان دةكرد.  خةَلك  ئةوة  لةبةر  بوو.  حةيا  بة  و  لةسةرةخؤ  و  هَيمن  ئاكاري  دةكرد. 

لة  تاقمَيكيش  نةدةطوت).  وايان  راستةوخؤ  بووة.(ئةطةرضي  شَيت  باوكم  لة وابوو  تاقمَيكيش  نةدةطوت).  وايان  راستةوخؤ  بووة.(ئةطةرضي  شَيت  باوكم  وابوو 

سةر ئةو راية بوون كة رةنطة باوكم نةزري كردبَي و بيةوَي شةرتةكةي بةرَيتة سةر ئةو راية بوون كة رةنطة باوكم نةزري كردبَي و بيةوَي شةرتةكةي بةرَيتة 

سةر و لة رَيي  خودا يان يةكَيك لة ثياوضاكان دا كارَيكي باش بكات. يان رةنطة سةر و لة رَيي  خودا يان يةكَيك لة ثياوضاكان دا كارَيكي باش بكات. يان رةنطة 

تووشي نةخؤشييةكي ترسَينةري وةك طولي بووبَي و تةنيا لةبةر ئَيمة ماَلَيي بة تووشي نةخؤشييةكي ترسَينةري وةك طولي بووبَي و تةنيا لةبةر ئَيمة ماَلَيي بة 

جَيهَيشتبَيت و بةو حاَلةشةوة ثَييخؤشة تا بؤي بلوَي لَيمان نزيك بَيت.جَيهَيشتبَيت و بةو حاَلةشةوة ثَييخؤشة تا بؤي بلوَي لَيمان نزيك بَيت.

ئةوانةي بة درَيذايي ضؤمةكةدا سةفةريان دةكرد و دانيشتواني ئةوبةروبةري ئةوانةي بة درَيذايي ضؤمةكةدا سةفةريان دةكرد و دانيشتواني ئةوبةروبةري 

ضؤمةكة بوون، دةيانطوت باوكم نة بة  شةو و نة بة رؤذ ثَيي نةناوةتة وشكاني. ضؤمةكة بوون، دةيانطوت باوكم نة بة  شةو و نة بة رؤذ ثَيي نةناوةتة وشكاني. 
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وةك  مةبةست.  بَي  و  تةنيا  دةضوو.  بؤئةوالوال  ضؤمةكة  سةر  لة  تةنيا  وةك ئةو  مةبةست.  بَي  و  تةنيا  دةضوو.  بؤئةوالوال  ضؤمةكة  سةر  لة  تةنيا  ئةو 

ئاوارةيةكي بةِرةَلآل و بَيكةس  و  كار. دايكم و خزم و كةس و كارةكانمان بة تَيكِرا ئاوارةيةكي بةِرةَلآل و بَيكةس  و  كار. دايكم و خزم و كةس و كارةكانمان بة تَيكِرا 

زوويي  بة  شاردوويةتةوة  طةمييةكةدا  لة  كة  خواردةمةنييةي  ئةو  وابوو  زوويي ثَييان  بة  شاردوويةتةوة  طةمييةكةدا  لة  كة  خواردةمةنييةي  ئةو  وابوو  ثَييان 

تةواو دةبَيت و ئةوسا ئةو ناضار يا ضؤمي بة جَيدَيَلَي و بةرةو هةرَيمَيكي ديكة تةواو دةبَيت و ئةوسا ئةو ناضار يا ضؤمي بة جَيدَيَلَي و بةرةو هةرَيمَيكي ديكة 

بارطةي دةثَيضَيتةوة (كة ئةوة الني كةم ماقووآلنةترة) يان ئةوةي تؤبة دةكات و بارطةي دةثَيضَيتةوة (كة ئةوة الني كةم ماقووآلنةترة) يان ئةوةي تؤبة دةكات و 

دةطةِرَيتةوة ماَلَي و قوون دةدا تة سةر دؤشةكي خؤي).دةطةِرَيتةوة ماَلَي و قوون دةدا تة سةر دؤشةكي خؤي).

ئةوان هةر نةياندةزاني ض باسة. باوكم كونة خواردةمةنييةكي ديتبؤوة. ئةويش ئةوان هةر نةياندةزاني ض باسة. باوكم كونة خواردةمةنييةكي ديتبؤوة. ئةويش 

من بووم. من هةموو رؤذَي خواردةمةنيم لة ماَلَي دةدزي و بؤم دةبرد.من بووم. من هةموو رؤذَي خواردةمةنيم لة ماَلَي دةدزي و بؤم دةبرد.

يةكةم شةوي دواي رؤيشتني، هةموومان ضوينة قةراغ ضؤمةكة و ئاورمان يةكةم شةوي دواي رؤيشتني، هةموومان ضوينة قةراغ ضؤمةكة و ئاورمان 

كردةوة. هةرامان لَيكرد و لَيي ثاِراينةوة. من زؤر بة ثةرؤش بووم و ثَيموابوو دةبَي كردةوة. هةرامان لَيكرد و لَيي ثاِراينةوة. من زؤر بة ثةرؤش بووم و ثَيموابوو دةبَي 

كارَيكي لةوة باشترم لة دةست بَيت. رؤذي دواتر بة كوللَيرةيةكي طةنمةشامي و كارَيكي لةوة باشترم لة دةست بَيت. رؤذي دواتر بة كوللَيرةيةكي طةنمةشامي و 

هَيشوويةك مؤز و ضةند كوَلؤ نةباتةوة ضوومة قةراغ ضؤم. ماوةيةكي دوور و هَيشوويةك مؤز و ضةند كوَلؤ نةباتةوة ضوومة قةراغ ضؤم. ماوةيةكي دوور و 

درَيذ بة حةوسةَلةوة ضاوةِروان بووم. لة ثِردا لة دوورةدةستةوة ثاثؤِرةكةم ديت، درَيذ بة حةوسةَلةوة ضاوةِروان بووم. لة ثِردا لة دوورةدةستةوة ثاثؤِرةكةم ديت، 

تةنيا و بضووك، ضةشنَي بة سةر ضؤمةكةدا دةخزا، كة هةست بة جووآلنةوةي تةنيا و بضووك، ضةشنَي بة سةر ضؤمةكةدا دةخزا، كة هةست بة جووآلنةوةي 

نةدةكرا. باوكم لةسةر طةمييةكة دانيشتبوو. ديتمي، بةآلم بةرةو من طةمييةكةي نةدةكرا. باوكم لةسةر طةمييةكة دانيشتبوو. ديتمي، بةآلم بةرةو من طةمييةكةي 

سةوَل نةدا. هيض ئاماذةيةكيشي ثَي نةكردم. خواردةمةنييةكةم ثَيشان دا و بؤم لة سةوَل نةدا. هيض ئاماذةيةكيشي ثَي نةكردم. خواردةمةنييةكةم ثَيشان دا و بؤم لة 

قةَلةشتي مابةين رةوةزي قةراغ ضؤمةكة دانا. لةوَي نة بوونةوةران دةستيان ثَيي قةَلةشتي مابةين رةوةزي قةراغ ضؤمةكة دانا. لةوَي نة بوونةوةران دةستيان ثَيي 

رادةطةيشت، نة  باراني بةسةردا دةباري و نة زوقمي لةسةر دةنيشت. رادةطةيشت، نة  باراني بةسةردا دةباري و نة زوقمي لةسةر دةنيشت. 

سةرسووِرمانةوة  ثةِري  بةو  ثاشان  ثيشةم.  ببووة  ئةوة  رؤذَيك  سةرسووِرمانةوة هةموو  ثةِري  بةو  ثاشان  ثيشةم.  ببووة  ئةوة  رؤذَيك  هةموو 

لةو  خواردةمةني  هَيندَيكي  تايبةتي  بة  هةر  و  زانيوة  ثَيي  دايكم  كة  لةو تَيطةيشتم  خواردةمةني  هَيندَيكي  تايبةتي  بة  هةر  و  زانيوة  ثَيي  دايكم  كة  تَيطةيشتم 

شوَينانة داناوة كة دزيني بؤ من ئاسانتر بَيت.شوَينانة داناوة كة دزيني بؤ من ئاسانتر بَيت.

بازرطانيدا  و  مةزرا  كاروباري  لة  و  بَيت  هةتا  براكةي  شوَين  نارديية  بازرطانيدا دايكم  و  مةزرا  كاروباري  لة  و  بَيت  هةتا  براكةي  شوَين  نارديية  دايكم 

دةرسمان  ماَلَي  لة  و  بَيت  راطةياند  قوتابخانةشي  مامؤستاي  بة  بدا،  دةرسمان يارمةتيمان  ماَلَي  لة  و  بَيت  راطةياند  قوتابخانةشي  مامؤستاي  بة  بدا،  يارمةتيمان 

ويستي  بة  قةشة  رؤذَيك  كةوتبووين.  وةدوا  دةر سةكانمان  لة  ضونكة  بَلَيت،  ويستي ثَي  بة  قةشة  رؤذَيك  كةوتبووين.  وةدوا  دةر سةكانمان  لة  ضونكة  بَلَيت،  ثَي 

شةياتيني  و  ئةجندة  ويستي  ضؤم.  قةراغ  ضووة  و  كرد  لةبةر  عةباكةي  شةياتيني دايكم،  و  ئةجندة  ويستي  ضؤم.  قةراغ  ضووة  و  كرد  لةبةر  عةباكةي  دايكم، 

لة  ثاِرانةوة  و  دووعا  زةبري  بة  وةشاندبوو،  باوكم  لة  دةستيان  كة  وا  شتي  لة و  ثاِرانةوة  و  دووعا  زةبري  بة  وةشاندبوو،  باوكم  لة  دةستيان  كة  وا  شتي  و 

بةدفةِري  لةو  دةست  باوكم  دةبَي  طوتي:  و  هاواريكرد  ئةو  دوورخاتةوة.  بةدفةِري باوكم  لةو  دةست  باوكم  دةبَي  طوتي:  و  هاواريكرد  ئةو  دوورخاتةوة.  باوكم 

كرد  قسةي  ضةكدار  دوو  لةطةَل  دايكم  دي  رؤذَيكي  هةَلطرَي.  قؤشمةطةريية  كرد و  قسةي  ضةكدار  دوو  لةطةَل  دايكم  دي  رؤذَيكي  هةَلطرَي.  قؤشمةطةريية  و 

قسانة  بةو  طوَيي  باوكم  بيترسَينن.  بَيت  لةونَي  بةهةر  و  بَين  دا  بِرياريان  قسانة و  بةو  طوَيي  باوكم  بيترسَينن.  بَيت  لةونَي  بةهةر  و  بَين  دا  بِرياريان  و 

دوورةوة  دووري  لة  باوكم  بوون.  بَيكةَلك  كارانة  ئةو  هةموو  و  دوورةوة نةدةبزووت  دووري  لة  باوكم  بوون.  بَيكةَلك  كارانة  ئةو  هةموو  و  نةدةبزووت 

دةِرؤي. جاري وابوو هَيند دوور دةبؤوة لة ضاوان نةديو دةبوو. قةت قةت وةآلمي دةِرؤي. جاري وابوو هَيند دوور دةبؤوة لة ضاوان نةديو دةبوو. قةت قةت وةآلمي 
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كةسي نةداوة و كةسيش نةيتواني لَيي نزيك بَيتةوة. كاتَيكيش ضةند هةواَلنَير بة كةسي نةداوة و كةسيش نةيتواني لَيي نزيك بَيتةوة. كاتَيكيش ضةند هةواَلنَير بة 

سواري ثاثؤِرَيكةوة طةيشتنَي و ويستيان وَينةي بطرن، باوكم طةمييةكةي بةرةو سواري ثاثؤِرَيكةوة طةيشتنَي و ويستيان وَينةي بطرن، باوكم طةمييةكةي بةرةو 

ئةوثةِري زةَلكاوةكان سةوَلدا. بؤ جَييةك كة بؤ خؤي وةك بةري دةستي بةَلةدي ئةوثةِري زةَلكاوةكان سةوَلدا. بؤ جَييةك كة بؤ خؤي وةك بةري دةستي بةَلةدي 

شوَينة  ئةو  دةبوو.  ون  تَيياندا  زوو  هةر  بواية  نامؤ  كةسَيك  ئةطةر  بةآلم  شوَينة بوو.  ئةو  دةبوو.  ون  تَيياندا  زوو  هةر  بواية  نامؤ  كةسَيك  ئةطةر  بةآلم  بوو. 

واي  تَيكلكاو  قاميشةآلنَيكي  و  ثِر  و  ضِر  نةباتَيكي  بوو.  قوذبني  و  كةلَين  واي هةزار  تَيكلكاو  قاميشةآلنَيكي  و  ثِر  و  ضِر  نةباتَيكي  بوو.  قوذبني  و  كةلَين  هةزار 

داثؤشيبوو وشتري تَيدا ون دةبوو. ئةو قاميشةآلنةش تا ضةند فةرسةخ درَيذةي داثؤشيبوو وشتري تَيدا ون دةبوو. ئةو قاميشةآلنةش تا ضةند فةرسةخ درَيذةي 

بوو. ئةو شوَينة ببوة داَلدةي باوكم.بوو. ئةو شوَينة ببوة داَلدةي باوكم.

دةبوو بةو بيرةوة كة باوكم لةسةر ضؤم دةذي رابَيين. دةبوو وابكةين. بةآلم دةبوو بةو بيرةوة كة باوكم لةسةر ضؤم دةذي رابَيين. دةبوو وابكةين. بةآلم 

كةسَيك  تةنيا  من  ثَيمواية  دةكرا.  ئَيمة  بة  ضؤن  وا  شتي  جا  كوِرة  كةسَيك نةماندةتواني.  تةنيا  من  ثَيمواية  دةكرا.  ئَيمة  بة  ضؤن  وا  شتي  جا  كوِرة  نةماندةتواني. 

بووم هَيندَيك لةوة حاَلي بووم كة باوكم ضي دةوَيت و ضي ناوَيت و مةبةستي لةو بووم هَيندَيك لةوة حاَلي بووم كة باوكم ضي دةوَيت و ضي ناوَيت و مةبةستي لةو 

ئاكار و هةَلسوكةوتة ضيية. ئةوةي من ئَيستا و ئَيستاش تَيي نةطةيشتم ئةوة بوو ئاكار و هةَلسوكةوتة ضيية. ئةوةي من ئَيستا و ئَيستاش تَيي نةطةيشتم ئةوة بوو 

كة ضؤن بة ضةرمةسةري و ناِرةحةتي ئةو كةشوهةواية رادةهات. شةو و رؤذ لة كة ضؤن بة ضةرمةسةري و ناِرةحةتي ئةو كةشوهةواية رادةهات. شةو و رؤذ لة 

ذَير تيرَيذي تاو و رَيذنةي باران دا، لة طةرماي سووتَينةري قرضة قرضي هاوين و ذَير تيرَيذي تاو و رَيذنةي باران دا، لة طةرماي سووتَينةري قرضة قرضي هاوين و 

سةرماي سةختي ضلةي زستان دا، كآلوَيكي كؤن لة سةردا و هَيندَيك جلوبةرطي سةرماي سةختي ضلةي زستان دا، كآلوَيكي كؤن لة سةردا و هَيندَيك جلوبةرطي 

ديكةش لةبةردابوو. حةفتة بة حةفتة و مانط بة مانط و ساَل بة ساَلي تةمةني لة ديكةش لةبةردابوو. حةفتة بة حةفتة و مانط بة مانط و ساَل بة ساَلي تةمةني لة 

وةها بارودؤخَيك دا رادةبوارد. طوَيي نةدةدا ئةو بيابان و ضاآلييةي ذياني تَييدا وةها بارودؤخَيك دا رادةبوارد. طوَيي نةدةدا ئةو بيابان و ضاآلييةي ذياني تَييدا 

و  دوورطة  لة  و  بةستَين  شيناوةردي  و  وشكاني  نةناية  ثَيي  قةت  قةت  و دةفةوتا.  دوورطة  لة  و  بةستَين  شيناوةردي  و  وشكاني  نةناية  ثَيي  قةت  قةت  دةفةوتا. 

بةستَيني ضؤمةكة نزيك نةبؤوة. بَيشك جار جار لة ثةنا و ثةسَيوَيك، يا رةنطة بةستَيني ضؤمةكة نزيك نةبؤوة. بَيشك جار جار لة ثةنا و ثةسَيوَيك، يا رةنطة 

لة كلكةي دوور طةيةك دا، طةمييةكةي دةبةستةوة و سةر  خةوَيكي دةشكاند. قةت لة كلكةي دوور طةيةك دا، طةمييةكةي دةبةستةوة و سةر  خةوَيكي دةشكاند. قةت 

ئاورَيكي نةكردةوة و شةمضةيةكي هةَلنةكرد. ضر اطازيشي ثَي نةبوو. تةنيا ئةو ئاورَيكي نةكردةوة و شةمضةيةكي هةَلنةكرد. ضر اطازيشي ثَي نةبوو. تةنيا ئةو 

قةراغ  رةوةزةكاني  مابةين  قةَلةشتي  لة  كة  هةَلدةطرت  خواردةمةنييةي  قةراغ هَيندة  رةوةزةكاني  مابةين  قةَلةشتي  لة  كة  هةَلدةطرت  خواردةمةنييةي  هَيندة 

مانةوةشي  بةشي  هةر  لَيدةكةمةوة،  بيري  من  وةكي  ئةويش  دادةنا.  مانةوةشي ضؤمةكةم  بةشي  هةر  لَيدةكةمةوة،  بيري  من  وةكي  ئةويش  دادةنا.  ضؤمةكةم 

دَيتةوة  طوِرَيكي  و  هَيز  ضؤن  ئةي  لَيهاتووة؟  ضي  الري  و  لةش  ئاخؤ  دَيتةوة نةدةكرد.  طوِرَيكي  و  هَيز  ضؤن  ئةي  لَيهاتووة؟  ضي  الري  و  لةش  ئاخؤ  نةدةكرد. 

بةر بؤ ئةوةي بتوانَي بجووَلَي و بذي؟ ضؤن دةتوانَي بؤ ثاراستني طةميية كةي بةر بؤ ئةوةي بتوانَي بجووَلَي و بذي؟ ضؤن دةتوانَي بؤ ثاراستني طةميية كةي 

سةوَلةكان ببزَيوَي؟ كاتي لةنطَيزة و الفاوي بةهاران، ضؤن طياني دةرباز دةكات؟ سةوَلةكان ببزَيوَي؟ كاتي لةنطَيزة و الفاوي بةهاران، ضؤن طياني دةرباز دةكات؟ 

ئةو دةمةي ئاوي ضؤم هةر لرفةي دةهات و هةموو شتَيكي لةطةَل خؤي رادةدا، ئةو دةمةي ئاوي ضؤم هةر لرفةي دةهات و هةموو شتَيكي لةطةَل خؤي رادةدا، 

شتي وةكوو بنةدار و كةالكي تؤثيو، كة مةترسي ئةوةي لَي دةكرا بة طةمييةكةدا شتي وةكوو بنةدار و كةالكي تؤثيو، كة مةترسي ئةوةي لَي دةكرا بة طةمييةكةدا 

بدرَين و ئاوةذووي نَيو ئاوةكةي كةن؟بدرَين و ئاوةذووي نَيو ئاوةكةي كةن؟

قةت لة طةَل هيض رووح لةبةرَيك نةدوا. ئَيمةش قةتمان باس نةدةكرد. تةنيا قةت لة طةَل هيض رووح لةبةرَيك نةدوا. ئَيمةش قةتمان باس نةدةكرد. تةنيا 

بيرمان لَيدةكردةوة. نا...نا...قةت نةماندةتواني باوكمان لةبير بةرينةوة. ئةطةر بؤ بيرمان لَيدةكردةوة. نا...نا...قةت نةماندةتواني باوكمان لةبير بةرينةوة. ئةطةر بؤ 

قةت  بة  هةر  ئةوة  ضووبايةوة،  بيرمان  لة  و  كردباية  وامان  ترووكانَيكيش  قةت ضاو  بة  هةر  ئةوة  ضووبايةوة،  بيرمان  لة  و  كردباية  وامان  ترووكانَيكيش  ضاو 
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وةبيرهَينانةوةي حاَل و باَلي ثِر مةترسي ئةو، سووكة خةوَيكي دةخاياند و بة وةبيرهَينانةوةي حاَل و باَلي ثِر مةترسي ئةو،  سووكة خةوَيكي دةخاياند و بة 

كتوثِر ئةو خةوةشمان لة ضاو دةثةِري.كتوثِر ئةو خةوةشمان لة ضاو دةثةِري.

خوشكم مَيردي كرد. بةآلم دايكم بة زةماوةندةكةي قايل نةبوو. شايييةكي ئاوا خوشكم مَيردي كرد. بةآلم دايكم بة زةماوةندةكةي قايل نةبوو. شايييةكي ئاوا 

تةنيا كارةساتَيكي بؤ دةبووذاندينةوة، ضونكة ئَيمة هةر كاتَيك خواردةمةنييةكي تةنيا كارةساتَيكي بؤ دةبووذاندينةوة، ضونكة ئَيمة هةر كاتَيك خواردةمةنييةكي 

طظةي  و  طذة  ثِر  شةوي  لة  دةكةوتينةوة.  وةبير ئةو  دةخوارد،  بؤنمان  و  تام  طظةي بة  و  طذة  ثِر  شةوي  لة  دةكةوتينةوة.  ئةو  وةبير  دةخوارد،  و بؤنمان  تام  بة 

زريان و سةرمادا، لة توَيي نوَيني طةرم و نةرممان دا، بيرمان لةوة دةكردةوة زريان و سةرمادا، لة توَيي نوَيني طةرم و نةرممان دا، بيرمان لةوة دةكردةوة 

كة لةوَي تةنيا و بَي داَلدة، بة يارمةتي دةستةكاني و ثةلكة نارطيلَيكةوة هةوَلي كة لةوَي تةنيا و بَي داَلدة، بة يارمةتي دةستةكاني و ثةلكة نارطيلَيكةوة هةوَلي 

دةدا ئاوي نيو طةمييةكة بةتاَل كات. جار جاريش لةو و لةوم دةبيست كة من رؤذ دةدا ئاوي نيو طةمييةكة بةتاَل كات. جار جاريش لةو و لةوم دةبيست كة من رؤذ 

قذ  بَيشك  ساتة  ئةو  تا  دةمزاني  من  بةآلم  دةدةم.  باوكم  شَيوةي  زياتر  رؤذ  قذ بة  بَيشك  ساتة  ئةو  تا  دةمزاني  من  بةآلم  دةدةم.  باوكم  شَيوةي  زياتر  رؤذ  بة 

و ريشي ئاَلؤز و شَيواوة و نينؤكيشي درَيذبؤتةوة. لة بيرة خةوم دا ئاوام دَينا و ريشي ئاَلؤز و شَيواوة و نينؤكيشي درَيذبؤتةوة. لة بيرة خةوم دا ئاوام دَينا 

بةر زةيني خؤم: كز و نةخؤش، سةراثا رةش و تاوةسووت، هةرضةند جار جار بةر زةيني خؤم: كز و نةخؤش، سةراثا رةش و تاوةسووت، هةرضةند جار جار 

جلوبةرطيشم بؤ دادةنا، بةآلم رووت و قووت.جلوبةرطيشم بؤ دادةنا، بةآلم رووت و قووت.

من  بةآلم  دانَيت.  بؤ  بايةخمان  و  بَيت  بير  لة  ئَيمةي  هةر  من ثَيموانيية  بةآلم  دانَيت.  بؤ  بايةخمان  و  بَيت  بير  لة  ئَيمةي  هةر  ثَيموانيية 

خؤشمدةويست و رَيزم بؤ دادةنا. هةر كاتَيكيش كارَيكي باشم كردبا و رَيزيان خؤشمدةويست و رَيزم بؤ دادةنا. هةر كاتَيكيش كارَيكي باشم كردبا و رَيزيان 

لَينابام دةمطوت:“باوكم واي فَير كردووم“.لَينابام دةمطوت:“باوكم واي فَير كردووم“.

ئةو قسةيةم بة راست نةبوو، بةآلم ض بكةم، درؤيةكي لة راست نزيك بوو. ئةو قسةيةم بة راست نةبوو، بةآلم ض بكةم، درؤيةكي لة راست نزيك بوو. 

هةر وةك طوتم، باوكم بة رواَلةت بيري الي ئَيمة نةبوو. بةآلم ئةطةر واية ئةي هةر وةك طوتم، باوكم بة رواَلةت بيري الي ئَيمة نةبوو. بةآلم ئةطةر واية ئةي 

بؤ هةر لةو دةوروبةرانة مايةوة؟ بؤ بةرةو ذوور يان بةروة خوارووي ضؤمةكة بؤ هةر لةو دةوروبةرانة مايةوة؟ بؤ بةرةو ذوور يان بةروة خوارووي ضؤمةكة 

نةِرؤيشت. بة دوور لة كةَلكةَلةي ئةوةي كة بيبينين يان بمان بينَي؟ بةآلم تةنيا نةِرؤيشت. بة دوور لة كةَلكةَلةي ئةوةي كة بيبينين يان بمان بينَي؟ بةآلم تةنيا 

بؤخؤي وةآلمي ئةو ثرسيارةي دةزاني.بؤخؤي وةآلمي ئةو ثرسيارةي دةزاني.

خوشكم كوِرَيكي بوو. ثَييخؤش بوو نةوةكةي باوكي، بة باوكي نيشان بدا. خوشكم كوِرَيكي بوو. ثَييخؤش بوو نةوةكةي باوكي، بة باوكي نيشان بدا. 

رؤذَيكي خؤش و فَينك هةموومان ضوينة قةراغ ضؤمي. خوشكم جلة سثييةكةي رؤذَيكي خؤش و فَينك هةموومان ضوينة قةراغ ضؤمي. خوشكم جلة سثييةكةي 

بووكَيني لةبةر كردبوو، منداَلةكةي بة دةستةوة طرتبوو. مَيردةكةشي ضةترَيكي بووكَيني لةبةر كردبوو، منداَلةكةي بة دةستةوة طرتبوو. مَيردةكةشي ضةترَيكي 

بؤ سَيبةركردن بة سةريانةوة راطرتبوو. بة دةنطَيكي بةرز هاواري باوكمان كرد بؤ سَيبةركردن بة سةريانةوة راطرتبوو. بة دةنطَيكي بةرز هاواري باوكمان كرد 

و ضاوةِروان ماينةوة. وةديار نةكةوت. خوشكم لة ثِرمةي طرياني دا. هةموومان و ضاوةِروان ماينةوة. وةديار نةكةوت. خوشكم لة ثِرمةي طرياني دا. هةموومان 

باوةشمان بة يةكدا كرد و طرياين.باوةشمان بة يةكدا كرد و طرياين.

خوشكم و مَيردةكةي بؤ شوَينَيكي دوور كؤضيان كرد. براكةم ماَلي ضوو بؤ خوشكم و مَيردةكةي بؤ شوَينَيكي دوور كؤضيان كرد. براكةم ماَلي ضوو بؤ 

ئاخرَيكةي  بةردةوامةيةوة.  ثَينةكراوة  هةست  ثةلة  ثةلة  بةو  طؤِرا،  زةمانة  ئاخرَيكةي شار.  بةردةوامةيةوة.  ثَينةكراوة  هةست  ثةلة  ثةلة  بةو  طؤِرا،  زةمانة  شار. 

ماَلي  لة  ضوو  ببوو.  ثير  وردة  وردة  ئةويش  ثَيضا.  تَيكةوة  بوخضةكاني  ماَلي دايكيشم  لة  ضوو  ببوو.  ثير  وردة  وردة  ئةويش  ثَيضا.  تَيكةوة  بوخضةكاني  دايكيشم 

كضةكةي ذيان بةرَيتة سةر. هةر من مامةوة، جَيماو لة خَيَل و ناسياو، قةت قةت كضةكةي ذيان بةرَيتة سةر. هةر من مامةوة، جَيماو لة خَيَل و ناسياو، قةت قةت 

نةمدةتواني بير لة ذنهَينان بكةمةوة. بة تةنيا لةوَي مامةوة. بة هَيندَيك بارطةوبنة نةمدةتواني بير لة ذنهَينان بكةمةوة. بة تةنيا لةوَي مامةوة. بة هَيندَيك بارطةوبنة 
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و كةل و ثةلي ثَيويست بؤ ذيان. باوكي سةرلَيشَيواو و تةنيا و بَيكةسم لة سةر و كةل و ثةلي ثَيويست بؤ ذيان. باوكي سةرلَيشَيواو و تةنيا و بَيكةسم لة سةر 

ضؤمي، ثَيويستي بة من بوو. دةمزاني ثَيويستي بة يارمةتي من هةية. هةر ضةندة ضؤمي، ثَيويستي بة من بوو. دةمزاني ثَيويستي بة يارمةتي من هةية. هةر ضةندة 

بة  ثرسيارةم  ئةو  ساتَيكيش  وادةكات.  بؤضي  كة  نةطوتم  ثَيي  تةنانةت  بة هةرطيز  ثرسيارةم  ئةو  ساتَيكيش  وادةكات.  بؤضي  كة  نةطوتم  ثَيي  تةنانةت  هةرطيز 

طوت:  دةيان  وةآلمدا  لة  هةموويان  دةثرسي،  خةَلك  لة  ثَيداطرييةوة  و  طوت: ثاِرانةوة  دةيان  وةآلمدا  لة  هةموويان  دةثرسي،  خةَلك  لة  ثَيداطرييةوة  و  ثاِرانةوة 

هةر ئةوةية ثَيمان طوتي، باوكت باس و خواسي خؤي بؤ ئةو كابراية طَيِراوةتةوة، هةر ئةوةية ثَيمان طوتي، باوكت باس و خواسي خؤي بؤ ئةو كابراية طَيِراوةتةوة، 

كة طةمييةكةي بؤ ساز كردووة. بةآلم ئةو ثياوة ئَيستا مردبوو، كةسيش شتَيكي كة طةمييةكةي بؤ ساز كردووة. بةآلم ئةو ثياوة ئَيستا مردبوو، كةسيش شتَيكي 

واي لةو بارةيةوة نةدةزاني و لة بيريان نةمابوو. ساتَيكيش بارانة بة خوِرةم و بؤ واي لةو بارةيةوة نةدةزاني و لة بيريان نةمابوو. ساتَيكيش بارانة بة خوِرةم و بؤ 

ماوةيةكي زؤر دةباري ئةو ضيرؤكة شَيتانةية دةهاتة طؤِرَي كة طواية باوكم وةك ماوةيةكي زؤر دةباري ئةو ضيرؤكة شَيتانةية دةهاتة طؤِرَي كة طواية باوكم وةك 

حةزرةتي نووح ثياوَيكي زانا و بة هؤش و طؤش بووة و ساتَيك زانيوية سَيآلو حةزرةتي نووح ثياوَيكي زانا و بة هؤش و طؤش بووة و ساتَيك زانيوية سَيآلو 

ئاوايان  خةَلك  بيرمة  لة  خةونَيك  وةك  داوة.  كردن  دروست  بة  طةمييةكي  ئاوايان دَي،  خةَلك  بيرمة  لة  خةونَيك  وةك  داوة.  كردن  دروست  بة  طةمييةكي  دَي، 

دةطوت. سةرةِراي ئةوانة باوكمم لةبةر ئةو كارةي دةيكرد بة تاونبار نةدةزاني. دةطوت. سةرةِراي ئةوانة باوكمم لةبةر ئةو كارةي دةيكرد بة تاونبار نةدةزاني. 

قذم وردة وردة بؤز دةبوو.قذم وردة وردة بؤز دةبوو.

هةر هَيندَي قسة و باسي ثِر خةفةتم بؤ طوتن ثَيية. من ض تاوانَيكم كردبوو. هةر هَيندَي قسة و باسي ثِر خةفةتم بؤ طوتن ثَيية. من ض تاوانَيكم كردبوو. 

و  بَيسةر  و  شوَين  و  بَيسةر  سات  هةموو  باوكم  بوو؟  ضي  طةورةم  و تاواني  بَيسةر  و  شوَين  و  بَيسةر  سات  هةموو  باوكم  بوو؟  ضي  طةورةم  تاواني 

لة  بةردةواميش  بوو.  ضؤم  هةر  بةردةوام  ضؤميش  من.  سةر  لة  لة شوَينيةكةشي  بةردةواميش  بوو.  ضؤم  هةر  بةردةوام  ضؤميش  من.  سةر  لة  شوَينيةكةشي 

تازة بوونةوةدا بوو، ضؤم، بةردةوام. وردة وردة لة دةست ثيري – كة ذيان تَييدا تازة بوونةوةدا بوو، ضؤم، بةردةوام. وردة وردة لة دةست ثيري – كة ذيان تَييدا 

وةدرةنط كةوتنة - جاِرز دةبووم. هَيرشي نةخؤشي و دَلةِراوكة ئازاري دةدام. وةدرةنط كةوتنة - جاِرز دةبووم. هَيرشي نةخؤشي و دَلةِراوكة ئازاري دةدام. 

دةكرد؟  واي  بؤ  نازانَي  كةس  ئةويش!  و  ببووم  نالةبار  رؤماتيسمَيكي  دةكرد؟ تووشي  واي  بؤ  نازانَي  كةس  ئةويش!  و  ببووم  نالةبار  رؤماتيسمَيكي  تووشي 

دَلنيام زؤري ذان دةبيني. يةكجار ثير ببوو. بةو بَي هَيزي و الوازييةوة لةوانةية دَلنيام زؤري ذان دةبيني. يةكجار ثير ببوو. بةو بَي هَيزي و الوازييةوة لةوانةية 

نةتوانَي ثَيش بة وةرطةِراني طةمييةكةي بطرَي، يان رةنطة بة دةم ضؤمي دادا تا نةتوانَي ثَيش بة وةرطةِراني طةمييةكةي بطرَي، يان رةنطة بة دةم ضؤمي دادا تا 

هَيندَي لة طةَل خؤي رادا، سةرةنجام لة بةرزايي هةَلدَيرَيكةوة بكةوَيتة نَيو كةف هَيندَي لة طةَل خؤي رادا، سةرةنجام لة بةرزايي هةَلدَيرَيكةوة بكةوَيتة نَيو كةف 

و ليتةي خوارةوة. ئةو بيرة دَلي ثِر دةكردم. ئةو لةوَي بوو، منيش بؤ هةميشة لة و ليتةي خوارةوة. ئةو بيرة دَلي ثِر دةكردم. ئةو لةوَي بوو، منيش بؤ هةميشة لة 

هَيمني و ئار امي خؤم دوور كةوتبوومةوة. تاوانَيكم لة ئةستؤية نازانم هؤيةكةي هَيمني و ئار امي خؤم دوور كةوتبوومةوة. تاوانَيكم لة ئةستؤية نازانم هؤيةكةي 

ضيية؟ ذانيشم برينَيكي ئاواَلةية لة دَلم دا. رةنطة ئةطةر كةش و هةوا جؤرَيكي تر ضيية؟ ذانيشم برينَيكي ئاواَلةية لة دَلم دا. رةنطة ئةطةر كةش و هةوا جؤرَيكي تر 

با، بمزانيباية. وردة وردة زانيم طرَيثووضكةي كار لة كوَي داية.با، بمزانيباية. وردة وردة زانيم طرَيثووضكةي كار لة كوَي داية.

داني ثَيدا بنَي! ئاخؤ شَيت بووم؟ لة ماَلي ئَيمةدا ئةو وشةية هةرطيز بة سةر داني ثَيدا بنَي! ئاخؤ شَيت بووم؟ لة ماَلي ئَيمةدا ئةو وشةية هةرطيز بة سةر 

زاري كةس دا نةهات. لة تةواوي ئةو ساآلنةدا، قةت قةت كةس كةسي ثَي شَيت زاري كةس دا نةهات. لة تةواوي ئةو ساآلنةدا، قةت قةت كةس كةسي ثَي شَيت 

نةبووة. ضون كةس شَيت نيية. يان رةنطة هةموان شَيت بن. هيضم نةكرد، جطة نةبووة. ضون كةس شَيت نيية. يان رةنطة هةموان شَيت بن. هيضم نةكرد، جطة 

خوداوِراستان  بةَلكوو  تا  راشةكاند  دةسرؤكةيةكم  ئةوَي.  ضوومة  كة  خوداوِراستان لةوةي  بةَلكوو  تا  راشةكاند  دةسرؤكةيةكم  ئةوَي.  ضوومة  كة  لةوةي 

بمبينَي. تةواو ئاطام لة ويست و كاري خؤم بوو. هَيندَيكم خؤِراطرت. لة ئاكام دا بمبينَي. تةواو ئاطام لة ويست و كاري خؤم بوو. هَيندَيكم خؤِراطرت. لة ئاكام دا 

لة دوورة دةستةوة وةدياركةوت. لةو ال بؤ ئةو ال، لةو ال بؤ ئةوال، قةدو باآليةكي لة دوورة دةستةوة وةدياركةوت. لةو ال بؤ ئةو ال، لةو ال بؤ ئةوال، قةدو باآليةكي 
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لَيَل، كة لةسةر طةمييةكة دانيشتووة. دوو سَي جارم هةرام لَيكرد. ئةوةي كة من لَيَل، كة لةسةر طةمييةكة دانيشتووة. دوو سَي جارم هةرام لَيكرد. ئةوةي كة من 

ئاوا تاسةي كوتنيم بة سوَيند و ئايةتانةوة بوو بة سةر زارم داهات، هةتا هَيز و ئاوا تاسةي كوتنيم بة سوَيند و ئايةتانةوة بوو بة سةر زارم داهات، هةتا هَيز و 

قةوةم بوو طوِراندم:قةوةم بوو طوِراندم:

” بابة طيان، تؤ زؤر لة دةرَي ذياوي، ئيتر ثير بووي...بطةِرَيوة، ئيتر مةجبوور ” بابة طيان، تؤ زؤر لة دةرَي ذياوي، ئيتر ثير بووي...بطةِرَيوة، ئيتر مةجبوور 

نيت درَيذة بةوكارةت بدةي...بطةِرَيوة. من لة جياتي تؤ دةضم. ئةطةر بتةوَي هةر نيت درَيذة بةوكارةت بدةي...بطةِرَيوة. من لة جياتي تؤ دةضم. ئةطةر بتةوَي هةر 

ئَيستا دةضم. هةر كاتَيك تؤ بَلَيي، دةست و برد سواري طةمييةك دةبم و جَيي تؤ ئَيستا دةضم. هةر كاتَيك تؤ بَلَيي، دةست و برد سواري طةمييةك دةبم و جَيي تؤ 

دةطرمةوة“.دةطرمةوة“.

ساتَيكيش ئةوةم طوت دَلم توندتري لَييدةدا.ساتَيكيش ئةوةم طوت دَلم توندتري لَييدةدا.

طرتوو  دةستةوة  بة  سةوَلةكاني  ثَي،  سةر  هةستاية  بوو،  دةنطم  لة  طرتوو طوَيي  دةستةوة  بة  سةوَلةكاني  ثَي،  سةر  هةستاية  بوو،  دةنطم  لة  طوَيي 

طةمييةكةي بةرةو من رادا. بة قسةي كردم.طةمييةكةي بةرةو من رادا. بة قسةي كردم.

لة ثِردا دَلم كةوتة لةرزين و ضةق ضؤ. ضونكة ئةو دةستي هةَلهَينابوو و راي لة ثِردا دَلم كةوتة لةرزين و ضةق ضؤ. ضونكة ئةو دةستي هةَلهَينابوو و راي 

دةوةشاند.- بؤ يةكةمجار دواي رابواردني ئةو هةموو ساَلة. منيش نةمدةتواني...دةوةشاند.- بؤ يةكةمجار دواي رابواردني ئةو هةموو ساَلة. منيش نةمدةتواني...

سام طةستة، بة قذي سيخ بؤوة و ترس و خؤفةوة رامكرد. وةك شَيتان هةَلهاتم. سام طةستة، بة قذي سيخ بؤوة و ترس و خؤفةوة رامكرد. وةك شَيتان هةَلهاتم. 

ضونكة دةتكوت لة دونيايةكي ديكةوة دَي و من بة ثاِرانةوة و طريانةوة داواي ضونكة دةتكوت لة دونيايةكي ديكةوة دَي و من بة ثاِرانةوة و طريانةوة داواي 

لَيبووردن دةكةم. بة ثاِرانةوة و الآلنةوة.لَيبووردن دةكةم. بة ثاِرانةوة و الآلنةوة.

لة ترسان ضةق و ضؤ كةوتة طيانم، نةخؤشكةوتم. دواي ئةوة ئيتر نة كةس لة ترسان ضةق و ضؤ كةوتة طيانم، نةخؤشكةوتم. دواي ئةوة ئيتر نة كةس 

قةت  نةدةبوو  كة  شتةم  ئةو  من  بيسترا.  لَي  هةواَلَيكي  نة  و  كةوت  ثَيي  قةت ضاوي  نةدةبوو  كة  شتةم  ئةو  من  بيسترا.  لَي  هةواَلَيكي  نة  و  كةوت  ثَيي  ضاوي 

ببَي. من ئةو كةسةم كة دةبَي بَيدةنط بَيت. دةزانم تازة زؤر درةنطة. دةبَيت لة ببَي. من ئةو كةسةم كة دةبَي بَيدةنط بَيت. دةزانم تازة زؤر درةنطة. دةبَيت لة 

دةشت و سارا بَي نَيونيشانةكاني ذيانمدا بمَينمةوة. ثَيشمواية بؤخؤم كؤتايي بة دةشت و سارا بَي نَيونيشانةكاني ذيانمدا بمَينمةوة. ثَيشمواية بؤخؤم كؤتايي بة 

ضيرؤكةكة دَينم . بةآلم كاتَي وادةي مةرط بَي، دةمةوَي هةَلمطرن و لة ثاثؤِرَيكي ضيرؤكةكة دَينم . بةآلم كاتَي وادةي مةرط بَي، دةمةوَي هةَلمطرن و لة ثاثؤِرَيكي 

ضكؤلةم خةن، بة دةم ئةو ئاوة بةردةوام خوِرَينكةي مابةين بةستَينةكانم دادةن. ضكؤلةم خةن، بة دةم ئةو ئاوة بةردةوام خوِرَينكةي مابةين بةستَينةكانم دادةن. 

جا منيش . بةرةو خوارووي ضؤم، ون بوو لة ضؤم دا...لة ضؤم دا...ضؤم...جا منيش . بةرةو خوارووي ضؤم، ون بوو لة ضؤم دا...لة ضؤم دا...ضؤم...

سةرضاوة:سةرضاوة:

ترجمة:  رود،  كرانة  سومين  مجموعةداستان،  روسا،  مارئس  گوئی  خوآو  روسا،  ترجمة: مارائيس  رود،  كرانة  سومين  مجموعةداستان،  روسا،  مارئس  گوئی  خوآو  روسا،  مارائيس 

مراد فرهادثور، تهران، انتشارت روشنطران.مراد فرهادثور، تهران، انتشارت روشنطران.
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كامةران سوبحانكامةران سوبحانزريان و نزيكبوونةوة لة ئةسترؤفسكي!

سازداني: عةبدولستار جةباريسازداني: عةبدولستار جةباريديدار لةطةَل نيهاد جامى

سازداني: شةنكار عةبدوَلآلسازداني: شةنكار عةبدوَلآلديدار لةطةَل غةمطين فةرةج

سازدانى: شؤِرش محةمةد سازدانى: شؤِرش محةمةد ديدار لةطةَل ئازةر نةجيبى

و. هَيمن مةحمود حةسةنو. هَيمن مةحمود حةسةنسينةماي سَيرجي بارادجانؤف 
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ئةسترؤفسكي... وةك تارماييةكي طةش.ئةسترؤفسكي... وةك تارماييةكي طةش.

 من ثَيشتر ضانسي ئةوةم هةبوو كة هةردوو شانؤطةري (مةرط و كض، هةزار  من ثَيشتر ضانسي ئةوةم هةبوو كة هةردوو شانؤطةري (مةرط و كض، هةزار 

و يةك شةوة)ي دةرهَينةر و ثسثؤِري شانؤيي د.فازيل جاف ببينم، رةنطة نةوةي و يةك شةوة)ي دةرهَينةر و ثسثؤِري شانؤيي د.فازيل جاف ببينم، رةنطة نةوةي 

زؤر  ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم  نةِرةخسابَيت،  بؤ  دةرفةتةي  ئةو  هةنووكة  تا  زؤر من  ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم  نةِرةخسابَيت،  بؤ  دةرفةتةي  ئةو  هةنووكة  تا  من 

مةبةستم بوو ئةزمووني ئَيستاي ئةو دةرهَينةرة شانؤيية ببينم، بؤ ئةوةي خاَلي مةبةستم بوو ئةزمووني ئَيستاي ئةو دةرهَينةرة شانؤيية ببينم، بؤ ئةوةي خاَلي 

جياواز و لَيكضوي بةرهةمةكاني بة رونتر ببينم، لةبةر ئةوةي ثَيم واية قؤناغي جياواز و لَيكضوي بةرهةمةكاني بة رونتر ببينم، لةبةر ئةوةي ثَيم واية قؤناغي 

هةنووكةيي ئةو دةرهَينةرة شانؤيية قؤناغَيكي تايبةتمةندة، بةو ثَييةي لة كؤليذي هةنووكةيي ئةو دةرهَينةرة شانؤيية قؤناغَيكي تايبةتمةندة، بةو ثَييةي لة كؤليذي 

هونةرةجوانةكان كار دةكات و كؤمةَلَيك ئةكتةر و قوتابي شانؤي لةبةردةستداية هونةرةجوانةكان كار دةكات و كؤمةَلَيك ئةكتةر و قوتابي شانؤي لةبةردةستداية 

كة ئةزمووني هونةرييان جياوازة، لةوةش طرنطتر بؤ ئةو دةرهَينةرة شاكارَيكي كة ئةزمووني هونةرييان جياوازة، لةوةش طرنطتر بؤ ئةو دةرهَينةرة شاكارَيكي 

مَيذووي  كة  كرد،  نمايش  ئةسترؤفسكي  (زريان)ي  دةقي  و  رووسي  مَيذووي ئةدةبي  كة  كرد،  نمايش  ئةسترؤفسكي  (زريان)ي  دةقي  و  رووسي  ئةدةبي 

ماوةية  ئةو  دواي  دةطةِرَيتةوة،  ماوةية   ئةو  دواي  دةطةِرَيتةوة،   ١٨٥٠١٨٥٠ دةوروبةري  ساآلني  بؤ  دةوروبةري نووسينةكةي  ساآلني  بؤ  نووسينةكةي 

ئةو  كورد  ئةزمووني  بة  دةرهَينةرَيكي  كاتَيك  شاكارةدا  ئةو  نووسيني  ئةو بةسةر  كورد  ئةزمووني  بة  دةرهَينةرَيكي  كاتَيك  شاكارةدا  ئةو  نووسيني  بةسةر 

دةقة دةخاتة سةر تةختةي شانؤ، بينةران لة كاتي بينيندا وا دةزانن رووداوةكاني دةقة دةخاتة سةر تةختةي شانؤ، بينةران لة كاتي بينيندا وا دةزانن رووداوةكاني 

زريان و نزيكبوونةوة لة ئةسترؤفسكي!زريان و نزيكبوونةوة لة ئةسترؤفسكي!

كامةران سوبحانكامةران سوبحان
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كؤتايية  ئةو  ضاوةِرَيي  هةموومان  روويداوةو  كوردستاندا  دَييةكي  كوَيرة  كؤتايية لة  ئةو  ضاوةِرَيي  هةموومان  روويداوةو  كوردستاندا  دَييةكي  كوَيرة  لة 

كابانؤظا  كارةكتةري  و  دَيت  كؤتايي  كاترينا  مةرطي  بة  كة  دةكةين  كابانؤظا تراذيديية  كارةكتةري  و  دَيت  كؤتايي  كاترينا  مةرطي  بة  كة  دةكةين  تراذيديية 

شانؤييةكة  ضيرؤكي  كَيشةي  و  ملمالنَي  رووداوةكان  بزوَينةري  دايكَيكي  شانؤييةكة وةك  ضيرؤكي  كَيشةي  و  ملمالنَي  رووداوةكان  بزوَينةري  دايكَيكي  وةك 

دةطةيةنَيتة ترؤثكي تراذيديا، ئةمة زؤر طرنطة رووداوَيك لة ثَيش زياتر لة دوو دةطةيةنَيتة ترؤثكي تراذيديا، ئةمة زؤر طرنطة رووداوَيك لة ثَيش زياتر لة دوو 

سةدة لة ذينطة و جوطرافيا و سرووشتَيكي جياوازةوة بة هةمان ريتم و شَيوة سةدة لة ذينطة و جوطرافيا و سرووشتَيكي جياوازةوة بة هةمان ريتم و شَيوة 

لة سةردةمي مؤدَيرندا بةو تةكنيكة ئاست بةرزة بؤ بينةران بخةيتةِروو، ئةمةش لة سةردةمي مؤدَيرندا بةو تةكنيكة ئاست بةرزة بؤ بينةران بخةيتةِروو، ئةمةش 

هَيندةي تر بينةري لة تارمايي و رؤحي ئةسترؤفسكي نزيك كردةوةو تواني ئةو هَيندةي تر بينةري لة تارمايي و رؤحي ئةسترؤفسكي نزيك كردةوةو تواني ئةو 

تارمايية وةك خؤي و بة بَي هيض طرَي و تاريكييةك بخاتةِروو.تارمايية وةك خؤي و بة بَي هيض طرَي و تاريكييةك بخاتةِروو.

روويداوة،  رووسيادا  قؤناغةي  لةو  كة  كؤمةآليةتييةي  رووداوة  ئةو  روويداوة، ديارة  رووسيادا  قؤناغةي  لةو  كة  كؤمةآليةتييةي  رووداوة  ئةو  ديارة 

رووداوَيكي بَي جَيطة و بَي شوَين و بَي ناوة، ضونكة ئةو روداوانة و لة هةموو رووداوَيكي بَي جَيطة و بَي شوَين و بَي ناوة، ضونكة ئةو روداوانة و لة هةموو 

جؤري  شَيوةو  بة  بةآلم  دةدةن،  روو  سةردةمَيكدا  و  قؤناغ  هةموو  لة  و  جؤري شوَين  شَيوةو  بة  بةآلم  دةدةن،  روو  سةردةمَيكدا  و  قؤناغ  هةموو  لة  و  شوَين 

بؤ  كض  نةبووني  و  ئةظينداري  و  كؤمةآليةتي  كَيشةي  جار  هةندَي  بؤ جياواز،  كض  نةبووني  و  ئةظينداري  و  كؤمةآليةتي  كَيشةي  جار  هةندَي  جياواز، 

كوِرَيك و خؤكووشتني يةكَيك لةو دوو كارةكتةرة كة هَيندة بَيزراو و دووبارة كوِرَيك و خؤكووشتني يةكَيك لةو دوو كارةكتةرة كة هَيندة بَيزراو و دووبارة 

بووةتةوة، تةنانةت لة طَيِرانةوةشيدا بةرامبةر تووشي بَيزاري و مةلةل دةبَيت، بووةتةوة، تةنانةت لة طَيِرانةوةشيدا بةرامبةر تووشي بَيزاري و مةلةل دةبَيت، 

بة  هَيندة  و  رؤمانسييانة  هَيندة  دا،  (زريان)  شانؤطةري  لة  ئةسترؤفسكي  بة بةآلم  هَيندة  و  رؤمانسييانة  هَيندة  دا،  (زريان)  شانؤطةري  لة  ئةسترؤفسكي  بةآلم 

بؤ  تةنانةت  نمايشكردن،  بؤ  نةك  نووسيووة  شانؤطةريية  ئةم  بةرز  بؤ تةكنيكَيكي  تةنانةت  نمايشكردن،  بؤ  نةك  نووسيووة  شانؤطةريية  ئةم  بةرز  تةكنيكَيكي 

خوَيندنةوةش ضَيذ و تامَيكي زؤري هةية و رووداوةكاني بينةر و خوَينةر بةدواي خوَيندنةوةش ضَيذ و تامَيكي زؤري هةية و رووداوةكاني بينةر و خوَينةر بةدواي 

خؤيدا رادةكَيشَيت.خؤيدا رادةكَيشَيت.

و  بؤن  و  تام  هةمان  بة  زريانيش  شانؤطةري  نَيو  رووداوانةي  و ئةم  بؤن  و  تام  هةمان  بة  زريانيش  شانؤطةري  نَيو  رووداوانةي  ئةم 

و  ئايديا  و  سينؤطرافيا  و  نواندن  و  دةرهَينان  ثرؤسةي  لة  و سةرنجِراكَيشييةوة  ئايديا  و  سينؤطرافيا  و  نواندن  و  دةرهَينان  ثرؤسةي  لة  سةرنجِراكَيشييةوة 

بينةران،  بة  دةبةخشَي  ضَيذةي  و  تام  ئةو  بةردةوامي  بة  رووداوةكاندا  بينةران، ريتمي  بة  دةبةخشَي  ضَيذةي  و  تام  ئةو  بةردةوامي  بة  رووداوةكاندا  ريتمي 

ئةمةش خاَلي طةشي ئةم شانؤطةرييةية كة ئَيمة لةم بةشانةدا هةَلوَيستة لةسةر ئةمةش خاَلي طةشي ئةم شانؤطةرييةية كة ئَيمة لةم بةشانةدا هةَلوَيستة لةسةر 

ئةو رةطةزانة دةكةين كة خاَلي دياري شانؤطةرييةكةن.ئةو رةطةزانة دةكةين كة خاَلي دياري شانؤطةرييةكةن.

دةرهَينان لة زرياندادةرهَينان لة زرياندا

دةكةوَيت،  ئةسترؤفسكي  شانؤطةرييةي  ئةم  بةر  بينةر  كة  رةطةز  دةكةوَيت، يةكةم  ئةسترؤفسكي  شانؤطةرييةي  ئةم  بةر  بينةر  كة  رةطةز  يةكةم 

خؤي  تايبةتي  هؤكاري  ئةمةش  دةرهَينانة،  ترةوة  رةطةزةكاني  هةموو  ثَيش  خؤي لة  تايبةتي  هؤكاري  ئةمةش  دةرهَينانة،  ترةوة  رةطةزةكاني  هةموو  ثَيش  لة 

هةية، كة رةنطة بة ثلةي يةكةم بؤ ئةزموون و تواناي ئةو دةرهَينةرة بطةِرَيتةوة هةية، كة رةنطة بة ثلةي يةكةم بؤ ئةزموون و تواناي ئةو دةرهَينةرة بطةِرَيتةوة 

خاوةن  ئةوةي  لةطةَل  جاف  د.فازل  من  بةبِرواي  كارةوةية،  ئةو  ثشت  لة  خاوةن كة  ئةوةي  لةطةَل  جاف  د.فازل  من  بةبِرواي  كارةوةية،  ئةو  ثشت  لة  كة 

هةستي  و  هؤش  كةمةندكَيشي  دةتوانَيت  و  نووسيندا  لة  تايبةتة  هةستي ئةفسسوونَيكي  و  هؤش  كةمةندكَيشي  دةتوانَيت  و  نووسيندا  لة  تايبةتة  ئةفسسوونَيكي 

خوَينةر بكات و كاتَيك خوَينةرَيك وتارَيك يان لَيكؤَلينةوةيةكي ئةم دةخوَينَيتةوة خوَينةر بكات و كاتَيك خوَينةرَيك وتارَيك يان لَيكؤَلينةوةيةكي ئةم دةخوَينَيتةوة 
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مةحاَلة بتوانَيت دةستي لَي هةَلبطرَيت تا تةواوي دةكات، بة هةمان شَيوةش لة مةحاَلة بتوانَيت دةستي لَي هةَلبطرَيت تا تةواوي دةكات، بة هةمان شَيوةش لة 

دةرهَينانةكانيدا بةتايبةتيش ئةو سَي شانؤطةرييةي كة من بينوومة ئةو توانايةي دةرهَينانةكانيدا بةتايبةتيش ئةو سَي شانؤطةرييةي كة من بينوومة ئةو توانايةي 

هةية و بينةر بةدواي خؤيدا كَيش دةكات، ئةمةش بةهرةيةك نيية لةودا درووست هةية و بينةر بةدواي خؤيدا كَيش دةكات، ئةمةش بةهرةيةك نيية لةودا درووست 

ثرؤسةي  و  ئةزموون  كةَلةكةبووني  ئةنجامي  لة  توانستَيكة  بةَلكو  ثرؤسةي بووبَيت،  و  ئةزموون  كةَلةكةبووني  ئةنجامي  لة  توانستَيكة  بةَلكو  بووبَيت، 

دةوَلةمةندبووني بينيني ئةوةوة درووست بووة، هةر بؤية دةبينين جَيطة دةست دةوَلةمةندبووني بينيني ئةوةوة درووست بووة، هةر بؤية دةبينين جَيطة دةست 

بةشةكاني  و  ديمةن  و  نمايش  دةرةوةي  رووكاري  لةسةر  نةك  ئةو  بينيني  بةشةكاني و  و  ديمةن  و  نمايش  دةرةوةي  رووكاري  لةسةر  نةك  ئةو  بينيني  و 

شانؤييةكة دةبينرَيت، بةَلكو لةسةر ثرؤسةي نواندن و توانستي ئةكتةرةكانيش شانؤييةكة دةبينرَيت، بةَلكو لةسةر ثرؤسةي نواندن و توانستي ئةكتةرةكانيش 

رؤَليان  شانؤطةرييةدا  لةم  كة  ئةكتةرانةي  ئةو  زؤري  بةشي  دةكةوَيت،  رؤَليان بةدةر  شانؤطةرييةدا  لةم  كة  ئةكتةرانةي  ئةو  زؤري  بةشي  دةكةوَيت،  بةدةر 

لة  بةآلم  بوون،  ئةزموون  كةم  يان  ناسيوون،  نةمان  ئةكتةر  وةك  ثَيشتر  لة بيني  بةآلم  بوون،  ئةزموون  كةم  يان  ناسيوون،  نةمان  ئةكتةر  وةك  ثَيشتر  بيني 

(زريان)دا بة ئاستَيك دةركةوتن ناضاربووين ضاويان لةسةر هةَلنةطرين، ئةمةش (زريان)دا بة ئاستَيك دةركةوتن ناضاربووين ضاويان لةسةر هةَلنةطرين، ئةمةش 

بة ثلةي يةك بؤ توانستي ئةو دةرهَينةرة دةطةِرَيتةوة كة دةتوانَيت مامةَلةيةكي بة ثلةي يةك بؤ توانستي ئةو دةرهَينةرة دةطةِرَيتةوة كة دةتوانَيت مامةَلةيةكي 

سايكؤلؤذييانةي ورد لةطةَل ئةكتةرةكاندا بكات، تةنانةت بيستمان لة زؤرَيك لة سايكؤلؤذييانةي ورد لةطةَل ئةكتةرةكاندا بكات، تةنانةت بيستمان لة زؤرَيك لة 

ئةكتةرةكان كة رؤذاني مةشق و ثِرؤظةمان وةك البؤر و وؤرك شؤث وابووة، ئةكتةرةكان كة رؤذاني مةشق و ثِرؤظةمان وةك البؤر و وؤرك شؤث وابووة، 

دة  وةرطرتووة  ثراكتيكييةوة  رووي  دةرهَينةر  تواناي  لة  سودمان  دة ضةندَيك  وةرطرتووة  ثراكتيكييةوة  رووي  دةرهَينةر  تواناي  لة  سودمان  ضةندَيك 

ئةوةندة لة رووي تيؤرييةوة.ئةوةندة لة رووي تيؤرييةوة.

نواندن و توانستي ئةكتةر لة جوآلندني ملمالنَيكاندانواندن و توانستي ئةكتةر لة جوآلندني ملمالنَيكاندا

رةطةزي  دةرهَينانةوة،  دواي  لة  شانؤطةريية  ئةم  طرنطي  رةطةزي  رةطةزي دووةمين  دةرهَينانةوة،  دواي  لة  شانؤطةريية  ئةم  طرنطي  رةطةزي  دووةمين 

و  هونةر  كؤليذي  مامؤستاي  كة  مستةفا  فرمَيسك  لة  جطة  ئةكتةرة،  و  و نواندن  هونةر  كؤليذي  مامؤستاي  كة  مستةفا  فرمَيسك  لة  جطة  ئةكتةرة،  و  نواندن 

خاوةن ئةزموونَيكي كةَلةكةبووة لة كاري نواندندا، هيض كام لة ئةكتةرةكاني تري خاوةن ئةزموونَيكي كةَلةكةبووة لة كاري نواندندا، هيض كام لة ئةكتةرةكاني تري 

ئةم شانؤطةريية لة قؤناغي سةرةتايي كاركردني نواندندان، ضونكة تا هةنووكة ئةم شانؤطةريية لة قؤناغي سةرةتايي كاركردني نواندندان، ضونكة تا هةنووكة 

هةموويان قوتابي شانؤن لة كؤليذي هونةر، ئةمةش تايبةتمةندييةكي تري ئةم هةموويان قوتابي شانؤن لة كؤليذي هونةر، ئةمةش تايبةتمةندييةكي تري ئةم 

شانؤطةرييةية كة زؤر كةس بة شانؤي قؤناغي خوَيندن و ديراسي ناويان دةبرد، شانؤطةرييةية كة زؤر كةس بة شانؤي قؤناغي خوَيندن و ديراسي ناويان دةبرد، 

ضيرؤكة  و  ملمالنَي  ئةو  توانيان  هةموويان  ئةكتةرةكان  ئةوةشدا  لةطةَل  ضيرؤكة بةآلم  و  ملمالنَي  ئةو  توانيان  هةموويان  ئةكتةرةكان  ئةوةشدا  لةطةَل  بةآلم 

نواندني  ئةزمووني  تايبةتي  بة  بطةيةنن،  باش  ئاستَيكي  تا  دةقةكة  نواندني تراذيدييةي  ئةزمووني  تايبةتي  بة  بطةيةنن،  باش  ئاستَيكي  تا  دةقةكة  تراذيدييةي 

لةو  تواني  تر  جارَيكي  بينةر  ضاوي  لة  زؤر  دابِرانَيكي  دواي  مستةفا  لةو فرمَيسك  تواني  تر  جارَيكي  بينةر  ضاوي  لة  زؤر  دابِرانَيكي  دواي  مستةفا  فرمَيسك 

شانؤطةرييةدا ببَيتةوة وَيستطةيةكي طرنطي رووداوي شانؤييةكة و بة ورياييةوة شانؤطةرييةدا ببَيتةوة وَيستطةيةكي طرنطي رووداوي شانؤييةكة و بة ورياييةوة 

كارةكتةرةكاني  دةبرد،  بةِرَيوة  شانؤطةرييةكةدا  لة  ضيرؤكةي  و  كَيشة  كارةكتةرةكاني ئةو  دةبرد،  بةِرَيوة  شانؤطةرييةكةدا  لة  ضيرؤكةي  و  كَيشة  ئةو 

(كابانؤظا، كؤلطين، كابانؤظ و كاترينا) هةستت دةكرد ئةو هةناسة رووسييةيان (كابانؤظا، كؤلطين، كابانؤظ و كاترينا) هةستت دةكرد ئةو هةناسة رووسييةيان 

ثَيوة ديارة كة ئةسترؤفسكي نووسيوويةتي، ئةمة بؤ من طرنطة كاتَيك شاكارَيكي ثَيوة ديارة كة ئةسترؤفسكي نووسيوويةتي، ئةمة بؤ من طرنطة كاتَيك شاكارَيكي 

جيهاني دةبينم و كارةكتةرةكاني دةناسم ثَيويستة ئةكتةر و دةرهَينةر لة كاتي جيهاني دةبينم و كارةكتةرةكاني دةناسم ثَيويستة ئةكتةر و دةرهَينةر لة كاتي 
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خؤيان  وةك  و  نةشَيوَينن  بؤ  كارةكتةرانةم  ئةو  رووخساري  خؤيان نمايشكردنيدا  وةك  و  نةشَيوَينن  بؤ  كارةكتةرانةم  ئةو  رووخساري  نمايشكردنيدا 

ثيشاني بينةري بدةن، ثَيشتر زؤر كارةكتةر و شاكاري جيهانيم بينوة ئةطةر لة ثيشاني بينةري بدةن، ثَيشتر زؤر كارةكتةر و شاكاري جيهانيم بينوة ئةطةر لة 

دةليل و ثؤستةري شانؤييةكةدا نةنووسراية هةرطيز هةستم بةوة نةدةكرد ئةمة دةليل و ثؤستةري شانؤييةكةدا نةنووسراية هةرطيز هةستم بةوة نةدةكرد ئةمة 

كارةكتةري هؤراشيؤ يان ئؤظيليا، يان ستؤكمان و ...هتد ئةطةر من هةست بةوة كارةكتةري هؤراشيؤ يان ئؤظيليا، يان ستؤكمان و ...هتد ئةطةر من هةست بةوة 

نةكةم، ئةي بينةرَيكي تر ضؤن هةستي ثَيدةكات!نةكةم، ئةي بينةرَيكي تر ضؤن هةستي ثَيدةكات!

رؤحي  دةستاثاكييةوة  بة  زؤر  ئةكتةر  و  دةرهَينةر  زرياندا  شانؤطةريي  رؤحي لةم  دةستاثاكييةوة  بة  زؤر  ئةكتةر  و  دةرهَينةر  زرياندا  شانؤطةريي  لةم 

ذياندا  لة  خؤي  ئةسترؤفسكي  ئةطةر  واية  ثَيم  ثاراست،  كارةكتةرانةيان  ذياندا ئةو  لة  خؤي  ئةسترؤفسكي  ئةطةر  واية  ثَيم  ثاراست،  كارةكتةرانةيان  ئةو 

راستطؤيية  بةو  كارةكتةرةكانيان  كة  دةكرد  ئةكتةرانة  لةو  دةستخؤشي  راستطؤيية بماية  بةو  كارةكتةرةكانيان  كة  دةكرد  ئةكتةرانة  لةو  دةستخؤشي  بماية 

خستووةتة بةرضاوي بينةران.خستووةتة بةرضاوي بينةران.

سينؤطرافيا وةك روخسارَيكي تري نمايش.سينؤطرافيا وةك روخسارَيكي تري نمايش.

سينؤطرافيا  لةسةركردنة،  قسة  بة  ثَيويستي  شانؤطةريية  ئةم  تر  سينؤطرافيا رةطةزَيكي  لةسةركردنة،  قسة  بة  ثَيويستي  شانؤطةريية  ئةم  تر  رةطةزَيكي 

لة  و  دادةنيشَيت  طةورة  هؤَلَيكي  لة  بينةر  كاتَيك  شانؤطةرييةكةية،  ديكؤري  لة و  و  دادةنيشَيت  طةورة  هؤَلَيكي  لة  بينةر  كاتَيك  شانؤطةرييةكةية،  ديكؤري  و 

روكاري  لة  بينيني  بةركةوتني  يةكةم  رادةمَينَيت  شانؤطةريية  ئةم  روكاري رووداوةكاني  لة  بينيني  بةركةوتني  يةكةم  رادةمَينَيت  شانؤطةريية  ئةم  رووداوةكاني 

واية  ثَيم  كة  سينؤطرافياية،  و  ديكؤر  ئةويش  كة  شانؤييةكةوةية  واية دةرةوةي  ثَيم  كة  سينؤطرافياية،  و  ديكؤر  ئةويش  كة  شانؤييةكةوةية  دةرةوةي 

كة  كراوة  لةسةر  كاري  ئاِراستةية  بةو  شانؤطةرييةكة  ثانتايي  و  كة سينؤطرافيا  كراوة  لةسةر  كاري  ئاِراستةية  بةو  شانؤطةرييةكة  ثانتايي  و  سينؤطرافيا 

نةخشة  وةك  كة  بَيت  هونةريية  باطراوندة  ئةو  و  طشتي  كةشة  ئةو  نةخشة دةرخةري  وةك  كة  بَيت  هونةريية  باطراوندة  ئةو  و  طشتي  كةشة  ئةو  دةرخةري 

ئةطةر  كراوة،  لةسةر  كاري  شانؤطةرييةكة  بابةتي  رووي  خستنة  بؤ  ئةطةر رَيطةيةك  كراوة،  لةسةر  كاري  شانؤطةرييةكة  بابةتي  رووي  خستنة  بؤ  رَيطةيةك 

توانرابَيت  ئَيكسسوارةوة  و  جلوبةرط  و  مؤزيك  رَيطةي  لة  شانؤ  ثَيشتردا  توانرابَيت لة  ئَيكسسوارةوة  و  جلوبةرط  و  مؤزيك  رَيطةي  لة  شانؤ  ثَيشتردا  لة 

طوزارشت لة رووخساري نمايش بكرَيت، ئةوة لة شانؤي مؤدَيرندا سينؤطرافيا طوزارشت لة رووخساري نمايش بكرَيت، ئةوة لة شانؤي مؤدَيرندا سينؤطرافيا 

جَيطيرةوةي هةموو ئةو باس و تايبةتمةندييانةية، كةرةستةي داناني سينؤطرافيا جَيطيرةوةي هةموو ئةو باس و تايبةتمةندييانةية، كةرةستةي داناني سينؤطرافيا 

ئةو  و  شانؤييةكة  تةكنيكي  بةآلم  ساكارة،  كةرةستةيةكي  شانؤطةرييةدا  ئةو لةم  و  شانؤييةكة  تةكنيكي  بةآلم  ساكارة،  كةرةستةيةكي  شانؤطةرييةدا  لةم 

و  تر  رةطةزةكاني  نةكراوي  تةواو  ئةَلقةيةكي  بووةتة  تَييدا  كاركردنة  و شَيوازة  تر  رةطةزةكاني  نةكراوي  تةواو  ئةَلقةيةكي  بووةتة  تَييدا  كاركردنة  شَيوازة 

هةموويان ثَيكةوة توانييان رؤحي كاركردني ئةسترؤفسكي لة شانؤطةرييةداكة هةموويان ثَيكةوة توانييان رؤحي كاركردني ئةسترؤفسكي لة شانؤطةرييةداكة 

بخةنة روو، بؤ ئةم مةبةستةش ثَيكهاتةي ديمةن و رةطةزةكاني تري شانؤييةكة بخةنة روو، بؤ ئةم مةبةستةش ثَيكهاتةي ديمةن و رةطةزةكاني تري شانؤييةكة 

تايبةتيش  بة  بوو  سينؤطرافيا  دةركةوتني  باشي  زؤر  ثاَلثشتييةكي  و  تايبةتيش هاندةر  بة  بوو  سينؤطرافيا  دةركةوتني  باشي  زؤر  ثاَلثشتييةكي  و  هاندةر 

رووداو و ملمالنَيي شانؤطةرييةكة بووية هؤكارَيك بينةر زياتر هؤش و بينيني رووداو و ملمالنَيي شانؤطةرييةكة بووية هؤكارَيك بينةر زياتر هؤش و بينيني 

بةر سينؤطرافيا بكةوَيت.بةر سينؤطرافيا بكةوَيت.

ريتم وةك رةطةزَيكي يؤتؤثي.ريتم وةك رةطةزَيكي يؤتؤثي.

يةكَيك لةو رةطةزة شانؤييانةي جاروبار شانؤكاران باسي لَيوة دةكةن، ريتمي يةكَيك لةو رةطةزة شانؤييانةي جاروبار شانؤكاران باسي لَيوة دةكةن، ريتمي 
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شانؤيية، ئةم تةوةرةش لة كؤِرة رةخنةييةكة و لةدواي ثَيشكةشكردني نمايشة شانؤيية، ئةم تةوةرةش لة كؤِرة رةخنةييةكة و لةدواي ثَيشكةشكردني نمايشة 

شانؤييةكة بووة خاَلي طفتوطؤيةكي هةمةاليةنةي ئةو ثرسة، ريتم لة كاري شانؤ شانؤييةكة بووة خاَلي طفتوطؤيةكي هةمةاليةنةي ئةو ثرسة، ريتم لة كاري شانؤ 

و فيلم و تةنانة نمايشَيكي ئؤركستراليشدا، بوونَيكي بةرجةستةكراوي نيية، تةنها و فيلم و تةنانة نمايشَيكي ئؤركستراليشدا، بوونَيكي بةرجةستةكراوي نيية، تةنها 

رةطةزَيكي يؤتؤبيية و لة ئةنجامي شَيوازي نواندن و مؤزيك و ملمالنَي و توانستي رةطةزَيكي يؤتؤبيية و لة ئةنجامي شَيوازي نواندن و مؤزيك و ملمالنَي و توانستي 

دةرخستني ئةكتةرةوة بة بينةر دةطات، هةموو بينةرَيك ناتوانَيت دةستنيشانَيكي دةرخستني ئةكتةرةوة بة بينةر دةطات، هةموو بينةرَيك ناتوانَيت دةستنيشانَيكي 

زانستي ريتم بكات، ضونكة ريتم تيشك ئاسا بة بةرضاو و بينيندا دةِروات مةحاَلة زانستي ريتم بكات، ضونكة ريتم تيشك ئاسا بة بةرضاو و بينيندا دةِروات مةحاَلة 

هةموو كةس بتوانَيت دةستنيشاني بكات، لة كاتي بينيني نمايشةكةدا من يةكَيك هةموو كةس بتوانَيت دةستنيشاني بكات، لة كاتي بينيني نمايشةكةدا من يةكَيك 

هةية،  شانؤطةرييةكةدا  ريتمي  لة  طرفت  كرد  هةستم  كة  بينةرانةي  لةو  هةية، بووم  شانؤطةرييةكةدا  ريتمي  لة  طرفت  كرد  هةستم  كة  بينةرانةي  لةو  بووم 

بةآلم دواي خوَيندنةوةي دةقةكة و بة وردي سةرنجدان لة ملمالنَيي ئةكتةر و بةآلم دواي خوَيندنةوةي دةقةكة و بة وردي سةرنجدان لة ملمالنَيي ئةكتةر و 

رووداوةكان ئةوةم بؤ دةركةوت هَيشتا ثَيويست بوو دةرهَينةر زياتر دةست بة رووداوةكان ئةوةم بؤ دةركةوت هَيشتا ثَيويست بوو دةرهَينةر زياتر دةست بة 

ريتمةوة بطرَيت، بؤ ئةوةي زياتر لة رؤحي ئةسترؤفسكي نزيكمان بخاتةوة ئةو ريتمةوة بطرَيت، بؤ ئةوةي زياتر لة رؤحي ئةسترؤفسكي نزيكمان بخاتةوة ئةو 

ضيرؤكة تراذيديية و ئةو مةرطة ئةظيندارييةمان ثَي نيشان بدات!ضيرؤكة تراذيديية و ئةو مةرطة ئةظيندارييةمان ثَي نيشان بدات!

رةضاوي  ثَيويستة  دةكةن  ريتم  خَيرايي  و  خاوي  لة  باس  ئةوانةي  رةضاوي هةربؤية  ثَيويستة  دةكةن  ريتم  خَيرايي  و  خاوي  لة  باس  ئةوانةي  هةربؤية 

ضيرؤك و ملمالنَي و شَيوازي بونيادناني تةكنيكي نووسيني ئةو دةقةش بكةن، ضيرؤك و ملمالنَي و شَيوازي بونيادناني تةكنيكي نووسيني ئةو دةقةش بكةن، 

ناكرَيت نووسةرَيك روودا و ملمالنَيش دةقَيكي شانؤي بة رتمَيكي خاو و هةندَي ناكرَيت نووسةرَيك روودا و ملمالنَيش دةقَيكي شانؤي بة رتمَيكي خاو و هةندَي 

جار بَيزاركةر نووسيبَيت دةرهَينةرَيكي ئةو ريتمة تَيك بشكَينَيت و رووداوةكان جار بَيزاركةر نووسيبَيت دةرهَينةرَيكي ئةو ريتمة تَيك بشكَينَيت و رووداوةكان 

هَيندة خَيرا بكات بينين و هةستي بينةر نةتوانَيت بة رووداوةكان بطات.هَيندة خَيرا بكات بينين و هةستي بينةر نةتوانَيت بة رووداوةكان بطات.

Kamaran.subhan@gmail.comKamaran.subhan@gmail.com



١٦٦

ر
ون

ھ
ر

ون
ھ

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

جؤن لؤك دةَلَيت: ”هةر بيرَيك نوَى بَيت، طومانى لَيدةكرَى و ثاشان بةرهةَلست جؤن لؤك دةَلَيت: ”هةر بيرَيك نوَى بَيت، طومانى لَيدةكرَى و ثاشان بةرهةَلست 

دةكرَيت، ضونكة جارَى نةبؤتة بيرَيكى ئاسايى“. تيثى شانؤى ئةزموونطةرى كة لة دةكرَيت، ضونكة جارَى نةبؤتة بيرَيكى ئاسايى“. تيثى شانؤى ئةزموونطةرى كة لة 

شارى كةركوك داتان مةزراند بةم قؤناغانةدا تَيثةِرين؟شارى كةركوك داتان مةزراند بةم قؤناغانةدا تَيثةِرين؟

 هةر وتةيةكى فةلسةفى كة لة سياقى خؤى دةرت كرد دوور نيية بةدةرةنجامى  هةر وتةيةكى فةلسةفى كة لة سياقى خؤى دةرت كرد دوور نيية بةدةرةنجامى 

لة  مةبةست  بةكارهَينانيدا  لةسياقى  ئةطةر  وتةية  ئةو  ديارة  ببات،  لة ترسناكتدا  مةبةست  بةكارهَينانيدا  لةسياقى  ئةطةر  وتةية  ئةو  ديارة  ببات،  ترسناكتدا 

نةكردنةى  قبووَل  بةو  ثةيوةستة  ديارة  ئةوة  بَيت  فةلسةفى  تازةطةرى  نةكردنةى ثِرؤذةى  قبووَل  بةو  ثةيوةستة  ديارة  ئةوة  بَيت  فةلسةفى  تازةطةرى  ثِرؤذةى 

ئةوةى  تواناى  فةلسةفى  وتةيةكى  هةر  نيية  مةرج  كؤمةَلطاوة،  لةاليان  ئةوةى ثِرؤذةكة  تواناى  فةلسةفى  وتةيةكى  هةر  نيية  مةرج  كؤمةَلطاوة،  لةاليان  ثِرؤذةكة 

شانؤ  ئةزموونكارانى  دةرةنجامى  دةشَى  بكةوَيتةوة،  راست  شانؤدا  لة  شانؤ هةبَيت  ئةزموونكارانى  دةرةنجامى  دةشَى  بكةوَيتةوة،  راست  شانؤدا  لة  هةبَيت 

زؤر سوود مةندتر بن لةبؤضوونى فةيلةسووفَيك، بةآلم ئةوة بةو ماناية نيية كة زؤر سوود مةندتر بن لةبؤضوونى فةيلةسووفَيك، بةآلم ئةوة بةو ماناية نيية كة 

نةتواين تَيِروانينى فةلسةفى بطوازينةوة بؤ شانؤ، ديارة ئةوةندةى فةيلةسووفانى نةتواين تَيِروانينى فةلسةفى بطوازينةوة بؤ شانؤ، ديارة ئةوةندةى فةيلةسووفانى 

ئارتؤ  توندوتيذيى  شانؤى  ثِرؤذةى  لة  دريدا  جاك  و  كريستيفا  جؤليا  ئارتؤ وةكو  توندوتيذيى  شانؤى  ثِرؤذةى  لة  دريدا  جاك  و  كريستيفا  جؤليا  وةكو 

ئاِرتؤ،  شانؤى  لةسةر  نةبوونة  وردبين  هَيندة  شانؤكارةكان  كردووة  ئاِرتؤ، قسةيان  شانؤى  لةسةر  نةبوونة  وردبين  هَيندة  شانؤكارةكان  كردووة  قسةيان 

تةنانةت دريدا لةكتَيبى (تارمايةكانى ماركس) كة دةيةوَى وةآلم بة بؤضوونةكانى تةنانةت دريدا لةكتَيبى (تارمايةكانى ماركس) كة دةيةوَى وةآلم بة بؤضوونةكانى 

فؤكؤياما بداتةوة لةبارةى تَيزى كؤتايى مَيذوو، ئةم كارةى لةِرَيطةى شانؤطةرى فؤكؤياما بداتةوة لةبارةى تَيزى كؤتايى مَيذوو، ئةم كارةى لةِرَيطةى شانؤطةرى 

نيهاد جامى:نيهاد جامى:
دةمانةوَى هةموو شوَينَيكى ئةم شارة بكةين بة شانؤ، ئةطةر لة دةمانةوَى هةموو شوَينَيكى ئةم شارة بكةين بة شانؤ، ئةطةر لة 
ماَلةكةى ئَيوة شوَينَيكى شياو هةبَيت دَيين لةوَيش شانؤ دةكةينماَلةكةى ئَيوة شوَينَيكى شياو هةبَيت دَيين لةوَيش شانؤ دةكةين

سازداني: عةبدولستار جةباريسازداني: عةبدولستار جةباري
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بةناوى  هةية  قووَلى  توَيذينةوةيةكى  كريستيفا  هةروةها  ئةنجامداوة،  بةناوى (هاملَيت)  هةية  قووَلى  توَيذينةوةيةكى  كريستيفا  هةروةها  ئةنجامداوة،  (هاملَيت) 

توَيذينةوةيةكى  هاملَيتةوة  كارةكتةرى  لةِرَيطةى  مردن)  يان  ذيان  توَيذينةوةيةكى (ناوى  هاملَيتةوة  كارةكتةرى  لةِرَيطةى  مردن)  يان  ذيان  (ناوى 

تيؤريةكةى  ثِرؤذة  لة  جطة  ئةوة  روو،  دةخاتة  زهان  نةخؤشيى  و  تيؤريةكةى دةروونيى  ثِرؤذة  لة  جطة  ئةوة  روو،  دةخاتة  زهان  نةخؤشيى  و  دةروونيى 

كة  راستيةن  ئةو  دةرخةرى  ئةوانة  ئاِرتؤ)  شانؤى  لة  شَيتى  كة بةناوى (ئةزموونى  راستيةن  ئةو  دةرخةرى  ئةوانة  ئاِرتؤ)  شانؤى  لة  شَيتى  بةناوى (ئةزموونى 

شانؤى  ئةزموونى  بةدواى  فةلسةفة،  و  شانؤ  لةنَيوان  هةية  نزيك  شانؤى ثةيوةنديةكى  ئةزموونى  بةدواى  فةلسةفة،  و  شانؤ  لةنَيوان  هةية  نزيك  ثةيوةنديةكى 

سةلماند،  خؤى  بوونى  زانستةكانيش  لةناو  شانؤ  هةذار  شانؤى  و  سةلماند، توندوتيذيى  خؤى  بوونى  زانستةكانيش  لةناو  شانؤ  هةذار  شانؤى  و  توندوتيذيى 

بؤية ئةمِرؤ (ئةنترؤثؤلؤذياى شانؤ) و (سؤسيؤلؤذياى شانؤ) وةك دوو زانستى بؤية ئةمِرؤ (ئةنترؤثؤلؤذياى شانؤ) و (سؤسيؤلؤذياى شانؤ) وةك دوو زانستى 

شانؤيى دةركةوتوون و ضةندان ئةنترؤثؤلؤذيست و سؤسيؤلؤذيستى شانؤيى شانؤيى دةركةوتوون و ضةندان ئةنترؤثؤلؤذيست و سؤسيؤلؤذيستى شانؤيى 

شانؤية  زانستة  ئةو  ناوى  دوو  وةك  سوزوكى  تاداشى  و  باربا  يؤذينؤ  شانؤية وةكو  زانستة  ئةو  ناوى  دوو  وةك  سوزوكى  تاداشى  و  باربا  يؤذينؤ  وةكو 

لةيةكترى  فةلسةفة  و  زانست  بة  شانؤ  ثةيوةندى  واية  ماناى  ئةوانة  لةيةكترى دةيانبينين،  فةلسةفة  و  زانست  بة  شانؤ  ثةيوةندى  واية  ماناى  ئةوانة  دةيانبينين، 

دابِراو نين، بةآلم ئةو قسةيةى جؤن لؤك كة ئَيوة كردوتانة بةدةروازةيةك بؤ دابِراو نين، بةآلم ئةو قسةيةى جؤن لؤك كة ئَيوة كردوتانة بةدةروازةيةك بؤ 

نوَيى  بيرى  ئةزموونطةرى  شانؤى  تيثى  كة  بَلَيم  ئةوة  دةمةوَى  نوَيى ثرسيارةكةتان،  بيرى  ئةزموونطةرى  شانؤى  تيثى  كة  بَلَيم  ئةوة  دةمةوَى  ثرسيارةكةتان، 

درووست  شانؤ  طوتارى  لة  طؤِران  ويستويةتى  بةَلكو  شانؤ،  ناو  درووست نةهَيناوةتة  شانؤ  طوتارى  لة  طؤِران  ويستويةتى  بةَلكو  شانؤ،  ناو  نةهَيناوةتة 

بكات، لةسةر ئاستة جياوازةكانى شانؤ، لةِرووى ئةزموونة جياوازةكانى شانؤ، بكات، لةسةر ئاستة جياوازةكانى شانؤ، لةِرووى ئةزموونة جياوازةكانى شانؤ، 

بنياتنانى  ذوور،  لة  ئةزموونكردن  و  مَيذوويةكان  شوَينةوارة  بؤ  شانؤ  بنياتنانى هَينانى  ذوور،  لة  ئةزموونكردن  و  مَيذوويةكان  شوَينةوارة  بؤ  شانؤ  هَينانى 

ئةزموونَيكى جياواز بوو، دةمانةوَى هةموو شوَينَيكى ئةم شارة بكةين بة شانؤ، ئةزموونَيكى جياواز بوو، دةمانةوَى هةموو شوَينَيكى ئةم شارة بكةين بة شانؤ، 

دةكةين،  شانؤ  لةوَيش  دَيين  هةبَيت  شياو  شوَينَيكى  ئَيوة  ماَلةكةى  لة  دةكةين، ئةطةر  شانؤ  لةوَيش  دَيين  هةبَيت  شياو  شوَينَيكى  ئَيوة  ماَلةكةى  لة  ئةطةر 

هةروةها طؤِرينى وشة بة جوَلة و دواتر ئامادة بوونى دةنط و بنياتنانى ريتوال، هةروةها طؤِرينى وشة بة جوَلة و دواتر ئامادة بوونى دةنط و بنياتنانى ريتوال، 

خوَلقاندنى ئةزموونَيكى تايبةتة بة تيثى ئةزموونطةرى، ئَيمة تَيِروانينى بينةران بة خوَلقاندنى ئةزموونَيكى تايبةتة بة تيثى ئةزموونطةرى، ئَيمة تَيِروانينى بينةران بة 

دذايةتى ناو نابةين، كةسانَيك هةن ويستويانة لةِرَيطةى كردةى وةرطرتن بةشَي دذايةتى ناو نابةين، كةسانَيك هةن ويستويانة لةِرَيطةى كردةى وةرطرتن بةشَي 

و  بطةن  ئةزموونة  لةو  نةيانتوانيوة  كة  كةسانَيك  ئةزموونكاريية  ثِرؤذة  لةو  و بن  بطةن  ئةزموونة  لةو  نةيانتوانيوة  كة  كةسانَيك  ئةزموونكاريية  ثِرؤذة  لةو  بن 

ئَيمة  بكةن،  بايةخ  كةم  كارةكة  ويستويانة  وَينةوة،  سرووتيةكةى  رةهةندة  ئَيمة بضنة  بكةن،  بايةخ  كةم  كارةكة  ويستويانة  وَينةوة،  سرووتيةكةى  رةهةندة  بضنة 

”خواية  دةَلَيت:  مةسيح  وةك  ئَيمةن،  ثِرؤذةى  دذى  كة  ناكةين  ئةوانة  ”خواية واسةيرى  دةَلَيت:  مةسيح  وةك  ئَيمةن،  ثِرؤذةى  دذى  كة  ناكةين  ئةوانة  واسةيرى 

بيانبوورة طوناهن“ طوناهن بة مانا ميتافيزيكيةكةى نا، بةَلكو ضةمكى طوناه بةمانا بيانبوورة طوناهن“ طوناهن بة مانا ميتافيزيكيةكةى نا، بةَلكو ضةمكى طوناه بةمانا 

بةِرووى  نيية  سزايةك  مةسيح  خاضدانى  لة  مةعريفةوة،  لةِرووى  بةِرووى هةذاريةكةى  نيية  سزايةك  مةسيح  خاضدانى  لة  مةعريفةوة،  لةِرووى  هةذاريةكةى 

مةسيح، بةَلكو سزادانى كؤمةَلطاية، ضونكة نازانن راستى لةخاض دةدةن، بةواتاى مةسيح، بةَلكو سزادانى كؤمةَلطاية، ضونكة نازانن راستى لةخاض دةدةن، بةواتاى 

ئةوة مةسيح نةبوو هةَلةى كرد بةَلكو جةهلى كؤمةَلطا بوو، ئةو جةهلة بةدرَيذايى ئةوة مةسيح نةبوو هةَلةى كرد بةَلكو جةهلى كؤمةَلطا بوو، ئةو جةهلة بةدرَيذايى 

مَيذوو بوونى هةبووة، ئؤديب يةكَيكة لةو جاهيالنة كاتَى باوكى خؤى دةكوذَيت مَيذوو بوونى هةبووة، ئؤديب يةكَيكة لةو جاهيالنة كاتَى باوكى خؤى دةكوذَيت 

جةهلة  ئةو  لةناو  دةكةن  ذةهرخوارد  سوكرات  ئةوانةى  دةكات،  مارة  دايكى  جةهلة و  ئةو  لةناو  دةكةن  ذةهرخوارد  سوكرات  ئةوانةى  دةكات،  مارة  دايكى  و 

دان، ئةوة ثَيشبينيةكة سوكرات بؤ ئةو جةهلة مةعريفية ضاوةِروانى دةكات، بؤية دان، ئةوة ثَيشبينيةكة سوكرات بؤ ئةو جةهلة مةعريفية ضاوةِروانى دةكات، بؤية 

نازانم،  هيض  كة  دةزانم  من  ئةوةية  ئةسينا  خةَلكى  لةطةَل  من  ”جياوازى  نازانم، دةَلَيت:  هيض  كة  دةزانم  من  ئةوةية  ئةسينا  خةَلكى  لةطةَل  من  ”جياوازى  دةَلَيت: 
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بةآلم ئةوان نازانن كة هيض نازانن“ با هةر بةو وتة فةلسةفيية لةسةر ثرسيارةكة بةآلم ئةوان نازانن كة هيض نازانن“ با هةر بةو وتة فةلسةفيية لةسةر ثرسيارةكة 

بووةستين، من لةسةرةتاى كاركردنةوة دةزانم شتَيكمان نيية ناوى شانؤ بَيت، بووةستين، من لةسةرةتاى كاركردنةوة دةزانم شتَيكمان نيية ناوى شانؤ بَيت، 

دةبَيت كار بكةين بؤ ئةوةى بتوانين بة بةشة نازانراوةكان بطةين، بةآلم ئةوانيتر دةبَيت كار بكةين بؤ ئةوةى بتوانين بة بةشة نازانراوةكان بطةين، بةآلم ئةوانيتر 

قؤناغَيكى  لة  ئَيمة  شانؤى  كة  خؤيان  دةدةنة  دَلنيايى  نيية،  شانؤمان  كة  قؤناغَيكى نازانن  لة  ئَيمة  شانؤى  كة  خؤيان  دةدةنة  دَلنيايى  نيية،  شانؤمان  كة  نازانن 

زَيِرينداية.. ئةوة خةوى غةفَلةتى ئةوانة، تؤ دةزانى ثاَلةوانةكةى (هارؤَلد بنتةر) زَيِرينداية.. ئةوة خةوى غةفَلةتى ئةوانة، تؤ دةزانى ثاَلةوانةكةى (هارؤَلد بنتةر) 

ئَيمة  خةونى  دةبينَى،  ثَيآلوَيكةوة  بة  خةون  ثاسةوان  شانؤطةرى  لة  ديظز  ئَيمة ديظز  خةونى  دةبينَى،  ثَيآلوَيكةوة  بة  خةون  ثاسةوان  شانؤطةرى  لة  ديظز  ديظز 

ئومَيدَيكة بؤ هاتنة دى، خةونى ئةوان هةست كردنة بةوةى خةون هاتؤتة دى، ئومَيدَيكة بؤ هاتنة دى، خةونى ئةوان هةست كردنة بةوةى خةون هاتؤتة دى، 

من هةميشة لةطومانَيكى قووَلدام بةرامبةر بة شانؤ، بةوةى من دةتوانم ضيبكةم؟ من هةميشة لةطومانَيكى قووَلدام بةرامبةر بة شانؤ، بةوةى من دةتوانم ضيبكةم؟ 

دةمةوَى،  كة  نةطةيشتووم  بةوة  هَيشتا  شانؤيى  كارى  ثانزة  بة  دةكةم  دةمةوَى، هةست  كة  نةطةيشتووم  بةوة  هَيشتا  شانؤيى  كارى  ثانزة  بة  دةكةم  هةست 

ئايا ئةو كارانةى من ئةنجامم دان شايةنى ئةوةن هةر بينةرَيك بيبينَيت و ثَيمان ئايا ئةو كارانةى من ئةنجامم دان شايةنى ئةوةن هةر بينةرَيك بيبينَيت و ثَيمان 

نوَى  بيرَيكى  ئةوة  طةردوونى؟  شانؤيةكى  بة  ببَيت  دةتوانَى  شانؤية  ئةو  نوَى بَلَيت  بيرَيكى  ئةوة  طةردوونى؟  شانؤيةكى  بة  ببَيت  دةتوانَى  شانؤية  ئةو  بَلَيت 

لة  لةبنةِرةتدا  بيركردنةوة  ثِرؤذةى  ئةوةى  بةهؤى  روو،  خستبَيتمانة  ئَيمة  لة نيية  لةبنةِرةتدا  بيركردنةوة  ثِرؤذةى  ئةوةى  بةهؤى  روو،  خستبَيتمانة  ئَيمة  نيية 

شانؤى كةركوك بوونى نيية، بةآلم كارى ئَيمة ثِرؤذةى ثشكنين و طةِرانة لةثَيناو شانؤى كةركوك بوونى نيية، بةآلم كارى ئَيمة ثِرؤذةى ثشكنين و طةِرانة لةثَيناو 

ئةزموونى جياواز، بؤية هةر رةتكردنةوة و دذايةتيةك بَيتاقةتمان ناكات، ضونكة ئةزموونى جياواز، بؤية هةر رةتكردنةوة و دذايةتيةك بَيتاقةتمان ناكات، ضونكة 

ئَيمة خةمى شانؤمان هةية، خةمى شانؤ بؤ ئَيمة وامان لَيناكات كة ساردبينةوة ئَيمة خةمى شانؤمان هةية، خةمى شانؤ بؤ ئَيمة وامان لَيناكات كة ساردبينةوة 

بةِرَى  شانؤيى  ئةزموونى  نؤ  بة  شانؤيى  قؤناغى  دوو  كاتَى  بةآلم  بةِرَى لةكارةكان،  شانؤيى  ئةزموونى  نؤ  بة  شانؤيى  قؤناغى  دوو  كاتَى  بةآلم  لةكارةكان، 

بؤية  نيية،  ئَيمةدا  ئاستى  لة  شارة  ئةم  شانؤى  كة  دةكةين  ئةوة  تَيبينى  بؤية دةكةين  نيية،  ئَيمةدا  ئاستى  لة  شارة  ئةم  شانؤى  كة  دةكةين  ئةوة  تَيبينى  دةكةين 

لةقؤناغى سَييةممان كارةكانمان دةطوزاينةوة بؤ شانؤى شارةكانى تر، بؤ ئَيمة لةقؤناغى سَييةممان كارةكانمان دةطوزاينةوة بؤ شانؤى شارةكانى تر، بؤ ئَيمة 

طرنطة بينةرَيك هةبَيت تواناى طفتوطؤ كردنى لةطةَلماندا هةبَيت، شانؤى كةركوك طرنطة بينةرَيك هةبَيت تواناى طفتوطؤ كردنى لةطةَلماندا هةبَيت، شانؤى كةركوك 

بكات،  ئةزموونةكانمان  لةبارةى  طفتوطؤ  ناتوانَى  نيية  مندا  تواناى  ئاستى  بكات، لة  ئةزموونةكانمان  لةبارةى  طفتوطؤ  ناتوانَى  نيية  مندا  تواناى  ئاستى  لة 

شانؤى  واقعى  ئةوة  بةَلكو  نةدرَيتةوة،  لَيك  بوون  لةخؤبايى  بة  ئةوة  شانؤى هيوادارم  واقعى  ئةوة  بةَلكو  نةدرَيتةوة،  لَيك  بوون  لةخؤبايى  بة  ئةوة  هيوادارم 

بةآلم  سازكردووة،  رةخنةيمان  طفتوطؤى  كارةكان  بةدواى  ئَيمة  شارةية،  بةآلم ئةم  سازكردووة،  رةخنةيمان  طفتوطؤى  كارةكان  بةدواى  ئَيمة  شارةية،  ئةم 

طفتوطؤكان لة ئاستَيكى هَيندة نزم بووة مرؤظ شةرم دةكات لَيرةدا ئاماذةيان طفتوطؤكان لة ئاستَيكى هَيندة نزم بووة مرؤظ شةرم دةكات لَيرةدا ئاماذةيان 

بؤ بكات، ديارة ئةو قسانةم سةرنج و تَيبينيةكانى هاوِرَيى شانؤكارمان (كاردؤ) بؤ بكات، ديارة ئةو قسانةم سةرنج و تَيبينيةكانى هاوِرَيى شانؤكارمان (كاردؤ) 

ناطرَيتةوة، هةروةها سةرنجةكانى سينةماكار (ئةسعةد عومةر) لةبارةى (ئؤديبى ناطرَيتةوة، هةروةها سةرنجةكانى سينةماكار (ئةسعةد عومةر) لةبارةى (ئؤديبى 

زةردةشت) و كؤمةَلناس (زيرةك عةبدولآل) لةبارةى (ئةنتيطؤناى قةآل) ناطرَيتةوة. زةردةشت) و كؤمةَلناس (زيرةك عةبدولآل) لةبارةى (ئةنتيطؤناى قةآل) ناطرَيتةوة. 

باكؤتين دةَلَى ”وَيرانكردنيش هةر داهَينانة“ ئايا لة شانؤشدا وَيرانكاريى هةر باكؤتين دةَلَى ”وَيرانكردنيش هةر داهَينانة“ ئايا لة شانؤشدا وَيرانكاريى هةر 

داهَينانة؟داهَينانة؟

ببورة من ئةو ناوة ناناسم ناشزانم لة بوارى فةلسةفة كار دةكات يان شانؤ، ببورة من ئةو ناوة ناناسم ناشزانم لة بوارى فةلسةفة كار دةكات يان شانؤ، 

بةآلم وتةكة ديارة ضيمان ثَى دةَلَيت وَيرانكردن كاتَى دةبَى بة داهَينان كة تةواوى بةآلم وتةكة ديارة ضيمان ثَى دةَلَيت وَيرانكردن كاتَى دةبَى بة داهَينان كة تةواوى 
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بنةماكانى ئةو رابردووة بسِرَيتةوة و بوونَيكى تر بنيات بنَيت، وَيرانكردنى برَيخت بنةماكانى ئةو رابردووة بسِرَيتةوة و بوونَيكى تر بنيات بنَيت، وَيرانكردنى برَيخت 

لة  كازان  ئيليا  ثِرؤذةى  هةروةها  دةزانم،  داهَينان  بة  ستانسالفسكى  شانؤى  لة بؤ  كازان  ئيليا  ثِرؤذةى  هةروةها  دةزانم،  داهَينان  بة  ستانسالفسكى  شانؤى  بؤ 

ئةو  ئةطةرضى  داهَينانة،  ستانسالفسكى  شانؤى  سةر  لة  سنتةر  لنكؤَلن  ئةو شانؤى  ئةطةرضى  داهَينانة،  ستانسالفسكى  شانؤى  سةر  لة  سنتةر  لنكؤَلن  شانؤى 

تَيطةيشتنى ئةمريكى لةسةر ستانسالفسكى دةطؤِرَيت وةك خؤى دةَلَيت: ”من دذى تَيطةيشتنى ئةمريكى لةسةر ستانسالفسكى دةطؤِرَيت وةك خؤى دةَلَيت: ”من دذى 

ستانسالفسكى نيم.. بةَلكو دذى تَيطةيشتنى ئةمريكيةكانم بؤ ستانسالفسكى“ لَيرةدا ستانسالفسكى نيم.. بةَلكو دذى تَيطةيشتنى ئةمريكيةكانم بؤ ستانسالفسكى“ لَيرةدا 

ثرسيارةكة ئةوةية: ئايا الى شانؤكارى كورد وَيرانكردن داهَينانة؟ وةآلمدانةوةى ثرسيارةكة ئةوةية: ئايا الى شانؤكارى كورد وَيرانكردن داهَينانة؟ وةآلمدانةوةى 

ئةو ثرسيارة زةحمةتة، ضونكة ئَيمة ثِرؤذةيةكمان نيية توانيبَيتى طؤِران لة شانؤ ئةو ثرسيارة زةحمةتة، ضونكة ئَيمة ثِرؤذةيةكمان نيية توانيبَيتى طؤِران لة شانؤ 

درووست بكات تا بة داهَينان ناوى بةرين، وَيرانكردنى كوردى شَيواندنى زياترى درووست بكات تا بة داهَينان ناوى بةرين، وَيرانكردنى كوردى شَيواندنى زياترى 

شتةكانة، قَلث كردنةوةى ضةمكةكانة بؤ ئاقارَيكى تر، جا بَيينة سةر ئةوةى كة ئايا شتةكانة، قَلث كردنةوةى ضةمكةكانة بؤ ئاقارَيكى تر، جا بَيينة سةر ئةوةى كة ئايا 

ئَيمة شانؤى كةركوك وَيران دةكةين بؤ ئةوةى داهَينان بكةين؟ كة لةوة دةضَيت ئَيمة شانؤى كةركوك وَيران دةكةين بؤ ئةوةى داهَينان بكةين؟ كة لةوة دةضَيت 

بة  بةتايبةت  و  هةبَيت  كةركوكةوة  شانؤى  بة  ثةيوةندى  بةشَيكى  بة ثرسيارةكةت  بةتايبةت  و  هةبَيت  كةركوكةوة  شانؤى  بة  ثةيوةندى  بةشَيكى  ثرسيارةكةت 

ثِرؤذةى تيثةكةى ئَيمةوة، ئَيمة شتَيكمان لةبةردةستدا نةبووة وَيرانى بكةين، نا ثِرؤذةى تيثةكةى ئَيمةوة، ئَيمة شتَيكمان لةبةردةستدا نةبووة وَيرانى بكةين، نا 

نةكرد،  وَيران  شتَيكمان  هيض  ئَيمة  وَيرانة،  سةر  هاتووينةتة  ئَيمة  ثَيضةوانةوة  نةكرد، بة  وَيران  شتَيكمان  هيض  ئَيمة  وَيرانة،  سةر  هاتووينةتة  ئَيمة  ثَيضةوانةوة  بة 

شانؤيةكى الواز ئارةزووى نواندن هةبووة نةك مةعريفةيةكى شانؤيى هةبووبَيت شانؤيةكى الواز ئارةزووى نواندن هةبووة نةك مةعريفةيةكى شانؤيى هةبووبَيت 

و  كردبَيت  لةسةر  توَيذينةوةمان  بووبَيت  لةبةردةستدا  مةعريفةيةمان  ئةو  و ئَيمة  كردبَيت  لةسةر  توَيذينةوةمان  بووبَيت  لةبةردةستدا  مةعريفةيةمان  ئةو  ئَيمة 

بة مةعريفةى تر طؤِريبمان، ئةوةى ئَيمة كردومانة هةوَلى خؤمان بووة لةسةر بة مةعريفةى تر طؤِريبمان، ئةوةى ئَيمة كردومانة هةوَلى خؤمان بووة لةسةر 

كةالوة خابوور و زةوية وَيرانةكان، ئَيمة هيضمان وَيران نةكردووة تا داهَينانى كةالوة خابوور و زةوية وَيرانةكان، ئَيمة هيضمان وَيران نةكردووة تا داهَينانى 

توانيبمان  ئةطةر  بووة،  وَيران  رؤذطارةكة  بةثَيى  خؤيان  شتةكان  نا  بكةين  توانيبمان تيا  ئةطةر  بووة،  وَيران  رؤذطارةكة  بةثَيى  خؤيان  شتةكان  نا  بكةين  تيا 

كؤشكَيكى جوان لةسةر ئةو وَيرانةية درووست بكةين، با دواى ئَيمة كةسانَيكيتر كؤشكَيكى جوان لةسةر ئةو وَيرانةية درووست بكةين، با دواى ئَيمة كةسانَيكيتر 

بكةيت  لةمن  ئةوة  ثرسيارى  مةدة  هةوَل  خؤمان،  نةك  بكةن  كؤشكة  لةو  بكةيت باس  لةمن  ئةوة  ثرسيارى  مةدة  هةوَل  خؤمان،  نةك  بكةن  كؤشكة  لةو  باس 

نيية  طرنط  دةَلَيم  ثَيت  نةكرد،  ئةزمونكاريية  كؤشكة  لةو  باسى  كةس  ئةطةر  نيية كة  طرنط  دةَلَيم  ثَيت  نةكرد،  ئةزمونكاريية  كؤشكة  لةو  باسى  كةس  ئةطةر  كة 

رؤذَيك دَيت كةسانَيك بة ئينسافةوة قسة بكةن و كاريطةرى ئةو كؤشكة لةسةر رؤذَيك دَيت كةسانَيك بة ئينسافةوة قسة بكةن و كاريطةرى ئةو كؤشكة لةسةر 

نةخشةى شانؤى ئةم شارة دةست نيشان بكةن.نةخشةى شانؤى ئةم شارة دةست نيشان بكةن.
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كارة  كة  كراون  تؤمةتبار  بةوة  كةركوكدا  شانؤكارانى  لة  هةندَى  لةنَيو  كارة ئَيوة  كة  كراون  تؤمةتبار  بةوة  كةركوكدا  شانؤكارانى  لة  هةندَى  لةنَيو  ئَيوة 

شانؤييةكانى كةركوك لةماوةى ثَيش دامةزراندنى تيثى ئةزموونطةرى زةِربى سفر شانؤييةكانى كةركوك لةماوةى ثَيش دامةزراندنى تيثى ئةزموونطةرى زةِربى سفر 

دةكةن؟دةكةن؟

بؤ ئةوةى ثَيت بَلَيم ئةوة تةنيا تؤمةتَيكة، من دواى ماندووبوونَيكى زؤر توانيم بؤ ئةوةى ثَيت بَلَيم ئةوة تةنيا تؤمةتَيكة، من دواى ماندووبوونَيكى زؤر توانيم 

ئةو  نووسينى  لةكةركوك،  كوردى  شانؤى  مَيذووى  لةبارةى  بنووسم  ئةو كتَيبَيك  نووسينى  لةكةركوك،  كوردى  شانؤى  مَيذووى  لةبارةى  بنووسم  كتَيبَيك 

كتَيبة باشترين وةآلمة بؤ ئةو قسانة، تؤ لةو كتَيبةوة تَيدةطةيت كة ئَيمة لةناو ض كتَيبة باشترين وةآلمة بؤ ئةو قسانة، تؤ لةو كتَيبةوة تَيدةطةيت كة ئَيمة لةناو ض 

نائومَيديةكى طةورة دةذين، كامةية هةوَلة شانؤيةكانى ئَيمة شانازى ثَيوة بكةين، نائومَيديةكى طةورة دةذين، كامةية هةوَلة شانؤيةكانى ئَيمة شانازى ثَيوة بكةين، 

هةق  بةآلم  ناشَيوَينين،  مَيذووة  ئةو  ئَيمة  كتَيبةكة،  بؤ  هةَلطرين  قسانة  ئةو  هةق با  بةآلم  ناشَيوَينين،  مَيذووة  ئةو  ئَيمة  كتَيبةكة،  بؤ  هةَلطرين  قسانة  ئةو  با 

واية شتةكان وةك خؤيان مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيت، بةوةى بزانين كامة هةوَل واية شتةكان وةك خؤيان مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيت، بةوةى بزانين كامة هةوَل 

كامةشة  دةبات  ثَيش  بةرةو  شانؤيية  بزووتنةوة  ئةو  كة  شانؤكارة  و  طروث  كامةشة و  دةبات  ثَيش  بةرةو  شانؤيية  بزووتنةوة  ئةو  كة  شانؤكارة  و  طروث  و 

دةكةن  خؤيان  مَيذووى  لة  باس  ئةوانةى  طَيِرانةوةية،  حيكايةت  خةريكى  دةكةن تةنيا  خؤيان  مَيذووى  لة  باس  ئةوانةى  طَيِرانةوةية،  حيكايةت  خةريكى  تةنيا 

ئامادة نةبوون هاوكارى ئةو ثِرؤذة مَيذووييةى ئَيمة بكةن، ئَيمة كة ئةو مَيذووة ئامادة نةبوون هاوكارى ئةو ثِرؤذة مَيذووييةى ئَيمة بكةن، ئَيمة كة ئةو مَيذووة 

بة ضاوى طومانةوة سةير دةكةين كةضى هاتين كتَيبَيكمان بؤ نووسى، ئةوةش بة ضاوى طومانةوة سةير دةكةين كةضى هاتين كتَيبَيكمان بؤ نووسى، ئةوةش 

كةسانَيك  بةآلم  شارة،  ئةم  شانؤى  لة  دانةبِريووة  خؤمان  كة  ئةوةية  كةسانَيك طةواهى  بةآلم  شارة،  ئةم  شانؤى  لة  دانةبِريووة  خؤمان  كة  ئةوةية  طةواهى 

ناتوانن ئةزموونى نوَى و داهَينانى ئةوانيتر ببينن، ئةو كتَيبة لةدواى ضاثكردنى ناتوانن ئةزموونى نوَى و داهَينانى ئةوانيتر ببينن، ئةو كتَيبة لةدواى ضاثكردنى 

ئةو  البردنى  بؤ  هةوَلَيكة  ئةوة  روو،  دةخاتة  شارة  ئةم  شانؤى  ئةو نائومَيديةكانى  البردنى  بؤ  هةوَلَيكة  ئةوة  روو،  دةخاتة  شارة  ئةم  شانؤى  نائومَيديةكانى 

بدات  الى  شانؤية  ئةو  رووخسارى  لةسةر  نةيويستووة  كةس  كة  بدات دةمامكةى  الى  شانؤية  ئةو  رووخسارى  لةسةر  نةيويستووة  كةس  كة  دةمامكةى 

ئةو  بؤ  ئارطؤمَينتَيك  كردنى  درووست  بةدواى  ئَيمة  بؤية  ساَلة،  ئةو   بؤ  ئارطؤمَينتَيك  كردنى  درووست  بةدواى  ئَيمة  بؤية  ساَلة،   ٥٠٥٠ تةمةنى  تةمةنى كة  كة 

شانؤية بةشَيكمان تةرخان كردووة بة ناوى ”شانؤية بةشَيكمان تةرخان كردووة بة ناوى ”٥٠٥٠ ساَل لة نائومَيدى“، ئةو كتَيبة  ساَل لة نائومَيدى“، ئةو كتَيبة 

ئةوانةى  زؤرن  ئةطةرضى  قووَلة،  خةوة  لةو  هاتن  ئاطا  بة  بؤ  بؤمبايةك  ئةوانةى دةبَيتة  زؤرن  ئةطةرضى  قووَلة،  خةوة  لةو  هاتن  ئاطا  بة  بؤ  بؤمبايةك  دةبَيتة 

ئةو  ئَيمة  كة  بةوةى  سةبارةت  بَين،  ئاطا  بة  رابردوو  قووَلى  لةخةونى  ئةو نايانةوَى  ئَيمة  كة  بةوةى  سةبارةت  بَين،  ئاطا  بة  رابردوو  قووَلى  لةخةونى  نايانةوَى 

لةو  دةكةين،  درووست  بؤخؤمان  وَينةيةك  تةنها  و  دةكةينةوة  رةت  لةو رابردووة  دةكةين،  درووست  بؤخؤمان  وَينةيةك  تةنها  و  دةكةينةوة  رةت  رابردووة 

دةضَيت،  كةَلةشَير  شةِرة  لة  ئةوة  بةَلكو  بن،  راست  تؤمةتانة  ئةو  نيم  دةضَيت، باوةِرةدا  كةَلةشَير  شةِرة  لة  ئةوة  بةَلكو  بن،  راست  تؤمةتانة  ئةو  نيم  باوةِرةدا 

كةَلةشَيرى دؤِراو لةداخا دةضَيت لةكؤليتَيك مريشكَيكى كِر كةوتووى سةر هَيلكة كةَلةشَيرى دؤِراو لةداخا دةضَيت لةكؤليتَيك مريشكَيكى كِر كةوتووى سةر هَيلكة 

دةبينَيت و بةسةريدا دةفسَى، ئةو قسانة بةو شَيوةية دةبينم، بةهؤى ئةوةى كة دةبينَيت و بةسةريدا دةفسَى، ئةو قسانة بةو شَيوةية دةبينم، بةهؤى ئةوةى كة 

ئَيستا من وةآلمى ئةو ديدارةى تؤ دةدةمةوة، ماوةى ثَيشوو ديدارَيكى ترم لةطةَل ئَيستا من وةآلمى ئةو ديدارةى تؤ دةدةمةوة، ماوةى ثَيشوو ديدارَيكى ترم لةطةَل 

سازكرا بؤ طؤظارى نةوشةفةق، هةر ئةم ئَيوارةية ديدارَيكى شانؤيى ترم هةية سازكرا بؤ طؤظارى نةوشةفةق، هةر ئةم ئَيوارةية ديدارَيكى شانؤيى ترم هةية 

لةطةَل رؤذنامةى ميديا، هةفتةى داهاتووش لةطةَل ئةو طؤظارة نوَييةى كؤمةَلةى لةطةَل رؤذنامةى ميديا، هةفتةى داهاتووش لةطةَل ئةو طؤظارة نوَييةى كؤمةَلةى 

رؤذنامةنووسان  ئَيوةى  ضين؟  طةواهى  ئةوانة  دةكةن،  دةرى  رؤذنامةنووسان رووناكبيرى  ئَيوةى  ضين؟  طةواهى  ئةوانة  دةكةن،  دةرى  رووناكبيرى 

ئَيوةش  ديارة  بةآلم  بكةن،  ساز  شانؤكارة  لةشكرة  ئةو  لةطةَل  ديدار  ناضن  ئَيوةش بؤ  ديارة  بةآلم  بكةن،  ساز  شانؤكارة  لةشكرة  ئةو  لةطةَل  ديدار  ناضن  بؤ 

هةموو  بؤضى  حيكايةتدان،  زةمةنى  لةناو  كةئةوانة  كردووة  ئةوةتان  هةموو تَيبينيى  بؤضى  حيكايةتدان،  زةمةنى  لةناو  كةئةوانة  كردووة  ئةوةتان  تَيبينيى 
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رةت  طفتوطؤيانة  ئةو  زؤرجار  لةكاتَيكدا  هاتوون،  ئَيمة  الى  بةرةو  رةت ئاراستةكان  طفتوطؤيانة  ئةو  زؤرجار  لةكاتَيكدا  هاتوون،  ئَيمة  الى  بةرةو  ئاراستةكان 

بة  ئةوةتة  بؤية  ئَيمةية،  بووني  لةخؤبايى  ئةوة  واية  ثَييان  كةسانَيك  بة دةكةينةوة،  ئةوةتة  بؤية  ئَيمةية،  بووني  لةخؤبايى  ئةوة  واية  ثَييان  كةسانَيك  دةكةينةوة، 

ناضارى ئةمجارة هةموو ديدارةكانم لةم ماوةية قبووَل كردووة، ضونكة دةزانم ناضارى ئةمجارة هةموو ديدارةكانم لةم ماوةية قبووَل كردووة، ضونكة دةزانم 

دةتانةوَى  شارة  لةم  كوردى  ئةزموونطةرى  شانؤى  بؤ  ثةرؤشيتان  لة  دةتانةوَى ئَيوةش  شارة  لةم  كوردى  ئةزموونطةرى  شانؤى  بؤ  ثةرؤشيتان  لة  ئَيوةش 

ديدو بؤضوونى ئيمة بخةنة روو.ديدو بؤضوونى ئيمة بخةنة روو.

شانؤكار مةرجة مرؤظَيكى تةواو بَيت لةِرووى جةستةيى و ئةقَليةوة؟شانؤكار مةرجة مرؤظَيكى تةواو بَيت لةِرووى جةستةيى و ئةقَليةوة؟

ثَيويست بوو ئةو ثرسيارة بةجؤرَيكيتر بَيت، بةآلم هةوَل دةدةم بةثَيى ئةوةى ثَيويست بوو ئةو ثرسيارة بةجؤرَيكيتر بَيت، بةآلم هةوَل دةدةم بةثَيى ئةوةى 

ئَيوة دةثرسن ضةند سةرنجَيكى طشتى بخةمة روو، ئايا هةموو ئةوانةى خاوةنى ئَيوة دةثرسن ضةند سةرنجَيكى طشتى بخةمة روو، ئايا هةموو ئةوانةى خاوةنى 

جةستةيةكى تةندرووست و تؤكمةن شانؤكارى داهَينةرن؟ ئةوة بؤخؤى طومان جةستةيةكى تةندرووست و تؤكمةن شانؤكارى داهَينةرن؟ ئةوة بؤخؤى طومان 

شَيتةكان؟  يان  عاقَلةكان  كَين؟  داهَينةران  ئايا  ثرسيارةكة،  لةجؤرى  شَيتةكان؟ كردنةوةية  يان  عاقَلةكان  كَين؟  داهَينةران  ئايا  ثرسيارةكة،  لةجؤرى  كردنةوةية 

ئايا تا ئةمِرؤ شَيتى ئاِرتؤ و بةندكردنى لة شَيتخانة حةقيقةتى داهَينانى نةبوو؟ ئايا تا ئةمِرؤ شَيتى ئاِرتؤ و بةندكردنى لة شَيتخانة حةقيقةتى داهَينانى نةبوو؟ 

ئايا لةبوارى فةلسةفةدا ئةوةى نيتضةى كرد بة طةورةترين فةيلةسووف شَيتى ئايا لةبوارى فةلسةفةدا ئةوةى نيتضةى كرد بة طةورةترين فةيلةسووف شَيتى 

لة  (ِرةخنةطرتن  بةناوى  فةلسةفيةكةم  توَيذينةوة  كتَيبة  لة  من  تةنانةت  لة نةبوو،  (ِرةخنةطرتن  بةناوى  فةلسةفيةكةم  توَيذينةوة  كتَيبة  لة  من  تةنانةت  نةبوو، 

مؤدَيرنيتى) ئاماذةم بؤ ئةوة كردووة و طةيشتوومة بةو دةرةنجامةى كة قبووَل مؤدَيرنيتى) ئاماذةم بؤ ئةوة كردووة و طةيشتوومة بةو دةرةنجامةى كة قبووَل 

”وةهاى  كتَيبى  كردووة  واى  نيتضة  بة  لؤسالؤمى  هاوسةرى  ذيانى  ”وةهاى نةكردنى  كتَيبى  كردووة  واى  نيتضة  بة  لؤسالؤمى  هاوسةرى  ذيانى  نةكردنى 

داهَينةر  ديارة  شانؤ  سةر  بطةِرَيمةوة  ئةطةر  بنووسَيت،  زةردةشت“  داهَينةر طووت  ديارة  شانؤ  سةر  بطةِرَيمةوة  ئةطةر  بنووسَيت،  زةردةشت“  طووت 

كائينَيكى كؤمةآليةتى نيية، د. عةلى وةردى قسةيةكى جوانى هةية دةَلَيت: ”مرؤظ كائينَيكى كؤمةآليةتى نيية، د. عةلى وةردى قسةيةكى جوانى هةية دةَلَيت: ”مرؤظ 

تا لة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان دوورة ثةرَيز بَيت و خؤى دوور بطرَيت زياتر تا لة ثةيوةنديية كؤمةآليةتيةكان دوورة ثةرَيز بَيت و خؤى دوور بطرَيت زياتر 

بةرةو داهَينان دةِروات“ بؤية بةدوورى مةزانة لة داهاتوودا داهَينةرانى ئَيمة بير بةرةو داهَينان دةِروات“ بؤية بةدوورى مةزانة لة داهاتوودا داهَينةرانى ئَيمة بير 

لة ذيانى هاوسةرى و ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكانيان نةكةنةوة ياخود ئةوانةى لة لة ذيانى هاوسةرى و ثةيوةندية كؤمةآليةتيةكانيان نةكةنةوة ياخود ئةوانةى لة 

ذيانى هاوسةريدا دةذين بةهؤى كَيشةى داهَينان و خؤ تةرخان كردن بؤ كارى ذيانى هاوسةريدا دةذين بةهؤى كَيشةى داهَينان و خؤ تةرخان كردن بؤ كارى 

ضونكة  ببنةوة،  جيا  لَييان  و  بكةن  فةرامؤش  هاوسةرةكانيان  ناضاربن  ضونكة هونةرى  ببنةوة،  جيا  لَييان  و  بكةن  فةرامؤش  هاوسةرةكانيان  ناضاربن  هونةرى 

داهَينةر ناتوانَى بةثَيى ئةو ديسثلينة عةقَليةى كؤمةَلطا بجوَلَيتةوة، داهَينةر كؤمةَلطا داهَينةر ناتوانَى بةثَيى ئةو ديسثلينة عةقَليةى كؤمةَلطا بجوَلَيتةوة، داهَينةر كؤمةَلطا 

بة عاقَلى نازانَيت، بةآلم ضى لة عةقَل بكةين، ئايا عاقَلةكان بريتين لةو كةسانةى بة عاقَلى نازانَيت، بةآلم ضى لة عةقَل بكةين، ئايا عاقَلةكان بريتين لةو كةسانةى 

خةريكى كؤمثانيا و شةِرو كوشتار و ثارة كؤكردنةوةن؟ ئايا عاقَلةكان ئةوانةن خةريكى كؤمثانيا و شةِرو كوشتار و ثارة كؤكردنةوةن؟ ئايا عاقَلةكان ئةوانةن 

شةِرى  جةولةيةكى  لةهةر  ئةوانةن  دةكةن؟  هةَلةبجةدا  بةسةر  ذةهراوى  شةِرى طازى  جةولةيةكى  لةهةر  ئةوانةن  دةكةن؟  هةَلةبجةدا  بةسةر  ذةهراوى  طازى 

حزبةكان كراسة رةشةكان لة دؤآلبى ثيرةذنةكان دةردةهَيننةوة و دةيكةنة بةر حزبةكان كراسة رةشةكان لة دؤآلبى ثيرةذنةكان دةردةهَيننةوة و دةيكةنة بةر 

خؤيان و كضةكانيان بؤ براو مَيرد و باوك؟ ئةوانةن نوقمى نَيو ثارةن و ذيان لة خؤيان و كضةكانيان بؤ براو مَيرد و باوك؟ ئةوانةن نوقمى نَيو ثارةن و ذيان لة 

كؤكردنةوةى ثارة دةبينن و ضَيذ لةسةردانى و ميواندارى خزمةكانيان دةبينن؟ كؤكردنةوةى ثارة دةبينن و ضَيذ لةسةردانى و ميواندارى خزمةكانيان دةبينن؟ 

ئةطةر واية من ثياوَيكى عاقَل نيم، ضونكة هةموو ئةوانةم تيا بةدى ناكرَيت، ذيانى ئةطةر واية من ثياوَيكى عاقَل نيم، ضونكة هةموو ئةوانةم تيا بةدى ناكرَيت، ذيانى 
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ثَيى  دايكم  تايبةت  بة  خَيزانةكةم  نيية  ئةمِرؤش  نووسين،  و  شانؤ  لة  بريتية  ثَيى من  دايكم  تايبةت  بة  خَيزانةكةم  نيية  ئةمِرؤش  نووسين،  و  شانؤ  لة  بريتية  من 

دةكةن،  شَيتم  كتَيبانة  ئةو  و  تةمسيل  رؤذَيك  شَيتؤكةم  كةسَيكى  من  كة  دةكةن، وتوم  شَيتم  كتَيبانة  ئةو  و  تةمسيل  رؤذَيك  شَيتؤكةم  كةسَيكى  من  كة  وتوم 

بةآلم ئةو شَيتيية بؤ خؤى قسةكردنةوةية لةسةر داهَينان، ئةوة ئةطةر رؤذَيك بةآلم ئةو شَيتيية بؤ خؤى قسةكردنةوةية لةسةر داهَينان، ئةوة ئةطةر رؤذَيك 

و  خوديةكان  ئازارة  بةَلكو  وانيية،  باوةِرم  كة  بم،  داهَينةر  كةسَيكى  توانيم  و من  خوديةكان  ئازارة  بةَلكو  وانيية،  باوةِرم  كة  بم،  داهَينةر  كةسَيكى  توانيم  من 

شانؤدا  لة  بةآلم  شانؤبم،  خةريكى  دةكةن  ناضارم  طةورةكان  رؤحية  شانؤدا تَيكشكانة  لة  بةآلم  شانؤبم،  خةريكى  دةكةن  ناضارم  طةورةكان  رؤحية  تَيكشكانة 

بةدواى زمانَيكى جياواز بطةِرَيم كة ثَيش من ئةم زمانة ئةزموون نةكرابَيت، ئةوة بةدواى زمانَيكى جياواز بطةِرَيم كة ثَيش من ئةم زمانة ئةزموون نةكرابَيت، ئةوة 

بؤ ضةمكى عةقَل هةرضى ثةيوةندى بة جةستةوةية ديارة باوةِرم واية ناتةواوى بؤ ضةمكى عةقَل هةرضى ثةيوةندى بة جةستةوةية ديارة باوةِرم واية ناتةواوى 

جةستة الى ذان لؤى بارؤ بووة هؤى ئةوةى طةشةى تةواو بة جةستة لة شانؤ جةستة الى ذان لؤى بارؤ بووة هؤى ئةوةى طةشةى تةواو بة جةستة لة شانؤ 

بدات و قوتابخانةى تايبةت لة بانتؤمايم دابمةزرَينَى، كاردؤ لة ئةزموونى (ئؤديبى بدات و قوتابخانةى تايبةت لة بانتؤمايم دابمةزرَينَى، كاردؤ لة ئةزموونى (ئؤديبى 

لةهةموو  ثِرؤظة  دةهاتة  باَلةكانيةوة  ذَير  دارشةقةى  بةدوو  رؤذانة  لةهةموو زةردةشت)  ثِرؤظة  دةهاتة  باَلةكانيةوة  ذَير  دارشةقةى  بةدوو  رؤذانة  زةردةشت) 

ئةكتةرةكان هؤشيارتر و زياتر دةردةكةوت، لة نمايشةكةشدا بينيتان بوونى ئةو ئةكتةرةكان هؤشيارتر و زياتر دةردةكةوت، لة نمايشةكةشدا بينيتان بوونى ئةو 

كاريطةريةكى ضةند طةورةى لةسةر ئةو ثِرؤذةى ئةزموونكارية هةبوو. هةرضى كاريطةريةكى ضةند طةورةى لةسةر ئةو ثِرؤذةى ئةزموونكارية هةبوو. هةرضى 

قةَلةو  جةستةيةكى  لة  بووة  بريتى  منداَليم  من  هةية،  خؤشمةوة  بة  قةَلةو ثةيوةندى  جةستةيةكى  لة  بووة  بريتى  منداَليم  من  هةية،  خؤشمةوة  بة  ثةيوةندى 

بووة،  كردن  سووكايةتى  مايةى  من  جةستةى  منداآلن  لةاليان  كة  ترسنؤك  بووة، و  كردن  سووكايةتى  مايةى  من  جةستةى  منداآلن  لةاليان  كة  ترسنؤك  و 

ئارةزووى  بة  جةستةم  نةمتوانيوة  بوومة  ترسنؤكيش  منداَلَيكى  ئةوةى  ئارةزووى بةهؤى  بة  جةستةم  نةمتوانيوة  بوومة  ترسنؤكيش  منداَلَيكى  ئةوةى  بةهؤى 

خؤم بجوَلَينم و لة كؤآلن يارى بكةم، لةيارى تؤثَينيش لة ثشت طؤَل دانراوم تا خؤم بجوَلَينم و لة كؤآلن يارى بكةم، لةيارى تؤثَينيش لة ثشت طؤَل دانراوم تا 

كردووة  خةياَلم  و  دانيشتووم  بةردَيك  لةسةر  طؤَل  لةثشت  بؤبَينمةوة،  كردووة تؤثيان  خةياَلم  و  دانيشتووم  بةردَيك  لةسةر  طؤَل  لةثشت  بؤبَينمةوة،  تؤثيان 

الى  ئةوانة  هةموو  رؤسى،  باولؤ  و  زيكؤ  و  ثالتينى  بة  بوومة  و  بوومة  الى طةورة  ئةوانة  هةموو  رؤسى،  باولؤ  و  زيكؤ  و  ثالتينى  بة  بوومة  و  بوومة  طةورة 

من ضةثَينراون تا دواجار لة بِرى ئةوةى ببمة ياريزانى تؤثى ثَى بوومة شانؤكار من ضةثَينراون تا دواجار لة بِرى ئةوةى ببمة ياريزانى تؤثى ثَى بوومة شانؤكار 

و خةياَلةكانم لةناو شانؤ تةقيونةتةوة، بةآلم ئَيستاش ئارةزوويةكى سةيرم بؤ و خةياَلةكانم لةناو شانؤ تةقيونةتةوة، بةآلم ئَيستاش ئارةزوويةكى سةيرم بؤ 

بوومة  منداَل  كة  هةشتاكانةوة  لةسةرةتاى  هةية،  ثَى  تؤثى  يارى  بوومة سةيركردنى  منداَل  كة  هةشتاكانةوة  لةسةرةتاى  هةية،  ثَى  تؤثى  يارى  سةيركردنى 

هةَلبذاردةى بةرازيلم خؤش ويستووة تا ئةمِرؤش عاشقم بؤى هةية هةروةها لة هةَلبذاردةى بةرازيلم خؤش ويستووة تا ئةمِرؤش عاشقم بؤى هةية هةروةها لة 

يانة عيراقيةكانيش يانةى تةَلةبة ئَيستاشى لةطةَل بَيت بة بردنةوةكانى خؤشحاَل يانة عيراقيةكانيش يانةى تةَلةبة ئَيستاشى لةطةَل بَيت بة بردنةوةكانى خؤشحاَل 

بةو  هةرطيز  هةبواية  ئاسايم  منداَليةكى  ئةطةر  من  شانؤ  بؤ  بابطةِرَيمةوة  بةو دةبم،  هةرطيز  هةبواية  ئاسايم  منداَليةكى  ئةطةر  من  شانؤ  بؤ  بابطةِرَيمةوة  دةبم، 

شَيوةية نةدةبوومة طةِريدةى جةستة لة شانؤدا، ئةوة سيانزة ساَلة من خةريكى شَيوةية نةدةبوومة طةِريدةى جةستة لة شانؤدا، ئةوة سيانزة ساَلة من خةريكى 

كوردى  ماَلى  لةناو  كة  دةنط  لةوةى  جطة  شانؤدا،  لة  جةستةم  كوردى توَيذينةوةى  ماَلى  لةناو  كة  دةنط  لةوةى  جطة  شانؤدا،  لة  جةستةم  توَيذينةوةى 

قوتابخانة  وةكو  دامةرزاوةكانى  بة  تادةطات  دةكرَيت  بَيدةنط  و  قوتابخانة دةضةثَينرَيت  وةكو  دامةرزاوةكانى  بة  تادةطات  دةكرَيت  بَيدةنط  و  دةضةثَينرَيت 

ثِرؤذةى  ئةو  ترى  بةشَيكى  بووة  دوايية  بةم  من  الى  دةنط  بؤية  مزطةوت،  ثِرؤذةى و  ئةو  ترى  بةشَيكى  بووة  دوايية  بةم  من  الى  دةنط  بؤية  مزطةوت،  و 

ثشكنينى شانؤيية، بة كورتى دةكرَى من لةِرووى دةروونى و جةستة و عةقَليةوة ثشكنينى شانؤيية، بة كورتى دةكرَى من لةِرووى دةروونى و جةستة و عةقَليةوة 

كةسَيكى تةندرووست نةبم لة شانؤدا، وابزانم تؤش واسةيرى من دةكةيت بؤية كةسَيكى تةندرووست نةبم لة شانؤدا، وابزانم تؤش واسةيرى من دةكةيت بؤية 

بةرةنجامى  بكةم  شانؤيةك  دةمةوَى  كردؤتةوة،  رووبةِرووم  ثرسيارةت  بةرةنجامى ئةو  بكةم  شانؤيةك  دةمةوَى  كردؤتةوة،  رووبةِرووم  ثرسيارةت  ئةو 
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طةِران بَيت نةك دةق و ثالنى دةرهَينانى نووسراو و ئامادةكراو، شانؤ الى من طةِران بَيت نةك دةق و ثالنى دةرهَينانى نووسراو و ئامادةكراو، شانؤ الى من 

ثشكنينى  مرؤظ،  ناخى  نهَينيةكانى  كردنى  ئاشكرا  و  بوون  ون  بةدواى  ثشكنينى طةِرانة  مرؤظ،  ناخى  نهَينيةكانى  كردنى  ئاشكرا  و  بوون  ون  بةدواى  طةِرانة 

جةستة  لةِرووى  مرؤظَيكة  هةر  فيطورى  بوونى  ئامادة  و  كولتوريةكان  جةستة دياردة  لةِرووى  مرؤظَيكة  هةر  فيطورى  بوونى  ئامادة  و  كولتوريةكان  دياردة 

و دةنطةوة، ئةوةش واى لَيكردووم كاتَى ثَيم دةَلَين تؤ كة لة كةركوك لة دايك و دةنطةوة، ئةوةش واى لَيكردووم كاتَى ثَيم دةَلَين تؤ كة لة كةركوك لة دايك 

بوويت و لةهةولَير ذياويت خؤت بة خةَلكى ض شارَيك دةزانى، من ئَيستاش خؤم بوويت و لةهةولَير ذياويت خؤت بة خةَلكى ض شارَيك دةزانى، من ئَيستاش خؤم 

بة خةَلكى ئةمارةتى شانؤ دةزانم من كوِرى شانؤم و هاووآلتيةكى شانؤكارم.بة خةَلكى ئةمارةتى شانؤ دةزانم من كوِرى شانؤم و هاووآلتيةكى شانؤكارم.

دوا رؤذى شانؤى كوردى ضؤن دةبينى لة شارى كةركوك؟ دوا رؤذى شانؤى كوردى ضؤن دةبينى لة شارى كةركوك؟ 

ناتوانم  من  دةكةم،  سةيرى  ترسةوة  بة  هةميشة  كة  ثرسيارانةن  ئةو  ناتوانم ئةوانة  من  دةكةم،  سةيرى  ترسةوة  بة  هةميشة  كة  ثرسيارانةن  ئةو  ئةوانة 

ثَيشبينى بؤ داهاتوو بخةمة روو، بةتايبةت لةم رؤذطارةدا كة تا ئَيستا دةزطايةكى ثَيشبينى بؤ داهاتوو بخةمة روو، بةتايبةت لةم رؤذطارةدا كة تا ئَيستا دةزطايةكى 

شانؤيى لةم شارة بوونى نيية، هةوَلة شانؤيةكان هةوَلى ضةند طروث و طةنجَيكى شانؤيى لةم شارة بوونى نيية، هةوَلة شانؤيةكان هةوَلى ضةند طروث و طةنجَيكى 

ثشتطيرى  بةبَى  شانؤيية  بزووتنةوة  ئةو  مةبينة  بةدوورى  شانؤية،  ثشتطيرى بوارى  بةبَى  شانؤيية  بزووتنةوة  ئةو  مةبينة  بةدوورى  شانؤية،  بوارى 

تةنيا  بة  ئَيمة  ضونكة  بَينَيت،  بةخؤى  كؤتايى  داهاتوودا  لة  ماددى  هاوكارى  تةنيا و  بة  ئَيمة  ضونكة  بَينَيت،  بةخؤى  كؤتايى  داهاتوودا  لة  ماددى  هاوكارى  و 

ثَيويستمان بةوة نيية نمايشى شانؤيى بةرهةم بَينين، بةَلكو ثَيويستمان بة طفتوطؤ ثَيويستمان بةوة نيية نمايشى شانؤيى بةرهةم بَينين، بةَلكو ثَيويستمان بة طفتوطؤ 

ئةوة  خؤى،  بطرَيتة  شانؤيى  كؤِرى  و  سيمينار  كة  شانؤيية  ديالؤطى  بازنةى  ئةوة و  خؤى،  بطرَيتة  شانؤيى  كؤِرى  و  سيمينار  كة  شانؤيية  ديالؤطى  بازنةى  و 

لة  ئةوةى  بؤ  بكرَيتةوة،  نؤذةن  رؤذانة  كة  شانؤيى  ماَلثةِرَيكى  بوونى  لة  لة جطة  ئةوةى  بؤ  بكرَيتةوة،  نؤذةن  رؤذانة  كة  شانؤيى  ماَلثةِرَيكى  بوونى  لة  جطة 

هةروةها  شانؤ،  دانسقةى  سةرضاوةيةكى  بة  ببَيت  و  دانةبِرَيين  جيهانى  هةروةها شانؤى  شانؤ،  دانسقةى  سةرضاوةيةكى  بة  ببَيت  و  دانةبِرَيين  جيهانى  شانؤى 

بؤ  رؤذنامةنووسى  تَيِروانينى  كة  رؤذنامة  شَيوةى  لة  مانطنامةيةك  بؤ بوونى  رؤذنامةنووسى  تَيِروانينى  كة  رؤذنامة  شَيوةى  لة  مانطنامةيةك  بوونى 

بزووتنةوة شانؤيةكة بةرهةم بَينَيت، ئةوة جطة لة طؤظارى شانؤيى و ثِرؤذةى بزووتنةوة شانؤيةكة بةرهةم بَينَيت، ئةوة جطة لة طؤظارى شانؤيى و ثِرؤذةى 

ضاثكردنى كتَيب و هةروةها كردنةوةى وؤرك شؤث و البؤرى شانؤيى، هةموو ضاثكردنى كتَيب و هةروةها كردنةوةى وؤرك شؤث و البؤرى شانؤيى، هةموو 

بة  خؤى،  نةيطرَيتة  كةركوك  لة  شانؤيى  دةزطايةكى  داهاتوودا  لة  ئةطةر  بة ئةمانة  خؤى،  نةيطرَيتة  كةركوك  لة  شانؤيى  دةزطايةكى  داهاتوودا  لة  ئةطةر  ئةمانة 

بة  بزووتنةوةية  ئةو  لةوانةية  و  دةضَيت  بوون  سست  بةرةو  شانؤ  بة دَلنيايةوة  بزووتنةوةية  ئةو  لةوانةية  و  دةضَيت  بوون  سست  بةرةو  شانؤ  دَلنيايةوة 

تةواوى كث بَيتةوة، ئةطةرضى ئَيمة لة تيثى شانؤى ئةزموونطةرى ثِرؤذةيةكمان تةواوى كث بَيتةوة، ئةطةرضى ئَيمة لة تيثى شانؤى ئةزموونطةرى ثِرؤذةيةكمان 

هةية ئةطةر بَيت و كَيشةى ماددى ثِرؤذةكة ثةك نةخات هةوَل دةدةين نَيوةندى هةية ئةطةر بَيت و كَيشةى ماددى ثِرؤذةكة ثةك نةخات هةوَل دةدةين نَيوةندى 

توَيذينةوةى شانؤى كولتورى دابمةزرَينين بةناوى ماَلى شانؤ كة بريتى دةبَيت توَيذينةوةى شانؤى كولتورى دابمةزرَينين بةناوى ماَلى شانؤ كة بريتى دةبَيت 

ماَلثةِرى  الوان،  شانؤى  مونتةداى  شانؤكار،  طؤظارى  ئةزموونطةرى،  ”تيثى  ماَلثةِرى لة  الوان،  شانؤى  مونتةداى  شانؤكار،  طؤظارى  ئةزموونطةرى،  ”تيثى  لة 

شانؤ، ثِرؤذةى شانؤ، ثِرؤذةى ١٠٠١٠٠ كتَيبى شانؤيى، ليذنةى رةخنةطرانى شانؤ“ بةآلم كَى دةَلَى  كتَيبى شانؤيى، ليذنةى رةخنةطرانى شانؤ“ بةآلم كَى دةَلَى 

رةشةباكان بةدذى رَيرةوى كةشتيةكةى ئَيمة رَى ناكةن و هةموو خةونةكانمان رةشةباكان بةدذى رَيرةوى كةشتيةكةى ئَيمة رَى ناكةن و هةموو خةونةكانمان 

دَينمةوة  بروك  ثيتةر  قسةيةكى  تؤ  قسةيةى  ئةو  وةآلمى  بؤ  هةر  نابةن،  دَينمةوة لةبار  بروك  ثيتةر  قسةيةكى  تؤ  قسةيةى  ئةو  وةآلمى  بؤ  هةر  نابةن،  لةبار 

شاكارة  ئةو  دواى  دةثرسن  لَيم  مهابهارتا  شانؤطةرى  ”بةداوى  دةَلَيت:  ئةو  شاكارة ياد  ئةو  دواى  دةثرسن  لَيم  مهابهارتا  شانؤطةرى  ”بةداوى  دةَلَيت:  ئةو  ياد 

طةورةية بةرهةمى داهاتووت ضى دةبَيت ثَييان دةَلَيم جةنط و ئاشتى تؤَلستؤى، طةورةية بةرهةمى داهاتووت ضى دةبَيت ثَييان دةَلَيم جةنط و ئاشتى تؤَلستؤى، 
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تَيِروانينى  لةذَير  نةكردؤتةوة“  تؤَلستؤى  كارةى  لةو  بيرم  قةت  من  تَيِروانينى لةِراستيدا  لةذَير  نةكردؤتةوة“  تؤَلستؤى  كارةى  لةو  بيرم  قةت  من  لةِراستيدا 

ئةو قسةيةدا دةَلَيم: من ناتوانم باس لة دوا رؤذى شانؤى كةركوك بكةم، بةآلم ئةو قسةيةدا دةَلَيم: من ناتوانم باس لة دوا رؤذى شانؤى كةركوك بكةم، بةآلم 

بؤ  كارى  وردى  بة  ناوةو  دام  دووساَلة  كة  بةرنامةيةك  ثَيى  بة  دةزانم  بؤ بؤخؤم  كارى  وردى  بة  ناوةو  دام  دووساَلة  كة  بةرنامةيةك  ثَيى  بة  دةزانم  بؤخؤم 

دةركردنى  و  تيثَيك  دامةزراندنى  لة  بووة  كةبريتى  دى،  هاتؤتة  بةشَيكى  دةركردنى دةكةم  و  تيثَيك  دامةزراندنى  لة  بووة  كةبريتى  دى،  هاتؤتة  بةشَيكى  دةكةم 

خةونى  شانؤيم  ماَلثةِرَيكى  كردنةوةى  خةياَلى  لة  ئَيستا  و  شانؤيى  خةونى طؤظارَيكى  شانؤيم  ماَلثةِرَيكى  كردنةوةى  خةياَلى  لة  ئَيستا  و  شانؤيى  طؤظارَيكى 

طةورةم ئةوةية كة هةموو ثِرؤذةكان لةناو ماَلى شانؤى كةركوك كؤبكةمةوة، طةورةم ئةوةية كة هةموو ثِرؤذةكان لةناو ماَلى شانؤى كةركوك كؤبكةمةوة، 

بةآلم ئايا ئةوانة تةنيا خةونى من نين؟ بةآلم ئايا ئةوانة تةنيا خةونى من نين؟ 
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كة  كوردستان،  بةتواناكاني  موزيسيانة  لة  يةكَيكة  فةرةج  كة غةمطين  كوردستان،  بةتواناكاني  موزيسيانة  لة  يةكَيكة  فةرةج  غةمطين 

هةر لة منداَلييةوة سةرطةمي كاري ميوزيك بووة، كاري بؤ زؤر هةر لة منداَلييةوة سةرطةمي كاري ميوزيك بووة، كاري بؤ زؤر 

هونةرمةندي كورد كردووة، لةم ديدارة تايبةتةيدا تيشك دةخاتة هونةرمةندي كورد كردووة، لةم ديدارة تايبةتةيدا تيشك دةخاتة 

ثَيشكةوتني  بةردةم  بةربةستةكاني  و  كوردي  ميوزيكي  ثَيشكةوتني سةر  بةردةم  بةربةستةكاني  و  كوردي  ميوزيكي  سةر 

ميوزك، بةم شَيوةية وةآلمي ثرسيارةكان دةداتةوةميوزك، بةم شَيوةية وةآلمي ثرسيارةكان دةداتةوة

ميوزيك ضي دةطةيةنَيت الي تؤ؟ ميوزيك ضي دةطةيةنَيت الي تؤ؟ 

ثَي  ئومَيدي  و  ئارامي  هةميشة  كة  رؤحةية  لة  ثِر  هونةرة  ئةو  ثَي ميوزيك  ئومَيدي  و  ئارامي  هةميشة  كة  رؤحةية  لة  ثِر  هونةرة  ئةو  ميوزيك 

بةخشيوم، كام ساتة وةختةي زؤر ماندوو و بَيزار بووم لة هةموو ملمالنَي و طةمة بةخشيوم، كام ساتة وةختةي زؤر ماندوو و بَيزار بووم لة هةموو ملمالنَي و طةمة 

ناجؤرةكاني ذيان، ثةنام بؤ ميوزيك بردووة، بة تةنها ميوزيكة كة تةواو خاَليية ناجؤرةكاني ذيان، ثةنام بؤ ميوزيك بردووة، بة تةنها ميوزيكة كة تةواو خاَليية 

ئةفسوونةية  لة  ثِر  زمانة  ئةو  خؤي  بؤ  ميوزيك  ئيتر  ناشرينييةكان.  هةموو  ئةفسوونةية لة  لة  ثِر  زمانة  ئةو  خؤي  بؤ  ميوزيك  ئيتر  ناشرينييةكان.  هةموو  لة 

كة تواناي تؤماركردن و طَيِرانةوةي سةرجةم ضركةساتةكاني ذياني هةية، زؤر كة تواناي تؤماركردن و طَيِرانةوةي سةرجةم ضركةساتةكاني ذياني هةية، زؤر 

خؤشبةخت و شادوومانم كة لةم كاية طرنطةي دنياي هونةردا خؤم دؤزيوةتةوة. خؤشبةخت و شادوومانم كة لةم كاية طرنطةي دنياي هونةردا خؤم دؤزيوةتةوة. 

غةمطين فةرةجغةمطين فةرةج
سامناكترين و كاريطةرترين بةربةست لةبةردةم سامناكترين و كاريطةرترين بةربةست لةبةردةم 
بةرةوثَيشضووني ميوزيكي كورديدا، ميوزيكذةنةكاننبةرةوثَيشضووني ميوزيكي كورديدا، ميوزيكذةنةكانن

سازداني: شةنكار عةبدوَلآلسازداني: شةنكار عةبدوَلآل
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بؤضي ميوزيك و بةتايبةتيش كةمانت هةَلبذارد؟بؤضي ميوزيك و بةتايبةتيش كةمانت هةَلبذارد؟

ديارة هةَلبذاردني ميوزيك بؤ من ثةيوةست بووة بة ثَيشينةيةكي منداَليمةوة، ديارة هةَلبذاردني ميوزيك بؤ من ثةيوةست بووة بة ثَيشينةيةكي منداَليمةوة، 

من وةك خةَلكاني تر ناَلَيم كة هةر لة منداَلييةوة خولياي ميوزيك بووم، بةَلكو من وةك خةَلكاني تر ناَلَيم كة هةر لة منداَلييةوة خولياي ميوزيك بووم، بةَلكو 

هيض زيادةِرؤيي نيية طةر بَلَيم من كة منداَل بووم بؤ خؤم توانا و سةليقةيةكي هيض زيادةِرؤيي نيية طةر بَلَيم من كة منداَل بووم بؤ خؤم توانا و سةليقةيةكي 

خؤِرسكي ميوزيكم تيا درووست بوو بوو، ئيتر ئةمة ثاداشتَيكي خواوةند بوو يا خؤِرسكي ميوزيكم تيا درووست بوو بوو، ئيتر ئةمة ثاداشتَيكي خواوةند بوو يا 

نازانم، هةر كة منداَل بووم بة ئامَيري ئؤكؤردَيون زؤر لة ئاواز و ميلؤديية كوردي نازانم، هةر كة منداَل بووم بة ئامَيري ئؤكؤردَيون زؤر لة ئاواز و ميلؤديية كوردي 

هةميشة  هةبَيت  مامؤستايةكم  ئةوةي  بةبَي  دةذةني  عةرةبييةكانم  و  فارسي  هةميشة و  هةبَيت  مامؤستايةكم  ئةوةي  بةبَي  دةذةني  عةرةبييةكانم  و  فارسي  و 

بةدواي ئاوازي نوَيدا دةطةِرام، دواتر بةهؤي ثشتطيري خانةوادةكةمةوة ضوومة بةدواي ئاوازي نوَيدا دةطةِرام، دواتر بةهؤي ثشتطيري خانةوادةكةمةوة ضوومة 

ميوزيكي  تيثي  ضوومة  بوو  ساآلن  نؤ  تةمةنم  كاتَيك  ميوزيكةوة،  ناوةندي  ميوزيكي نَيو  تيثي  ضوومة  بوو  ساآلن  نؤ  تةمةنم  كاتَيك  ميوزيكةوة،  ناوةندي  نَيو 

منداآلني ثيرةمَيرد بةسةرثةرشستي بةِرَيز مامؤستا سةآلح رةوف. دواتر ثاش منداآلني ثيرةمَيرد بةسةرثةرشستي بةِرَيز مامؤستا سةآلح رةوف. دواتر ثاش 

هونةرةجوانةكان  ثةيمانطةي  ضوومة  كة  تازة  شتي  فَيربووني  و  هونةرةجوانةكان بةردةوامي  ثةيمانطةي  ضوومة  كة  تازة  شتي  فَيربووني  و  بةردةوامي 

بةشي ميوزيك، لةوَي ئامَيري كةمانم بؤ هةَلبذَيردرا، بةِراستي هةَلبذاردني ئةم بةشي ميوزيك، لةوَي ئامَيري كةمانم بؤ هةَلبذَيردرا، بةِراستي هةَلبذاردني ئةم 

ئامَيرة خواستي خؤمي تيا نةبوو، من لة ثةيمانةطة هةستم كرد كة ئةو بوارةي ئامَيرة خواستي خؤمي تيا نةبوو، من لة ثةيمانةطة هةستم كرد كة ئةو بوارةي 

لة دنياي ميوزيكدا لة منةوة نزيكة، بواري ئاواز و ميوزيك دانان بوو، هةر لةو لة دنياي ميوزيكدا لة منةوة نزيكة، بواري ئاواز و ميوزيك دانان بوو، هةر لةو 

و  ذةنين  بة  طرنطيم  هَيندة  داوة،  بوارة  بةو  طرنطيم  هَيندةي  و ساتةوةختانةشةوة  ذةنين  بة  طرنطيم  هَيندة  داوة،  بوارة  بةو  طرنطيم  هَيندةي  ساتةوةختانةشةوة 

كة  ميوزسيانانةي  لةو  بووم  يةكَيك  هةميشة  نةداوة،  ميوزيك  تري  كة بوارةكاني  ميوزسيانانةي  لةو  بووم  يةكَيك  هةميشة  نةداوة،  ميوزيك  تري  بوارةكاني 

بؤية  ميوزيكدا،  بواري  لة  تايبةتمةندي  و  ثسثؤِري  جَيطيربووني  بؤ  داوة  بؤية هةوَلم  ميوزيكدا،  بواري  لة  تايبةتمةندي  و  ثسثؤِري  جَيطيربووني  بؤ  داوة  هةوَلم 

هةميشة ثَيم وا بووة هةريةكةو بؤ بوارَيك لة بوارةكاني ذيان خوَلقاوة.هةميشة ثَيم وا بووة هةريةكةو بؤ بوارَيك لة بوارةكاني ذيان خوَلقاوة.

ض كاتَيك ثةنا بؤ ميوزيك دةبةيت؟ض كاتَيك ثةنا بؤ ميوزيك دةبةيت؟

تَيمةو  كة  لةوةي  دَلنيابم  كة  دةبةم  ميوزيك  بؤ  ثةنا  كاتانة  ئةو  تَيمةو هةميشة  كة  لةوةي  دَلنيابم  كة  دةبةم  ميوزيك  بؤ  ثةنا  كاتانة  ئةو  هةميشة 

بيرؤكةيةكي ميلؤديم ال درووست بووة و دةبَيت ضيتر الي خؤم نةمَينَيتةوة و ببَيتة بيرؤكةيةكي ميلؤديم ال درووست بووة و دةبَيت ضيتر الي خؤم نةمَينَيتةوة و ببَيتة 

هةوَين بؤ بةرهةمَيكي ميوزيكي نوَي، ئةمة جطة لةوةي كةي بزانم جةنجاَلييةكاني هةوَين بؤ بةرهةمَيكي ميوزيكي نوَي، ئةمة جطة لةوةي كةي بزانم جةنجاَلييةكاني 

ذيان خةريكة ماندووم دةكات، دةضمة ذووري ميوزيكةكةي خؤم و طؤراني و ذيان خةريكة ماندووم دةكات، دةضمة ذووري ميوزيكةكةي خؤم و طؤراني و 

ميوزيك بؤ خؤم دةَلَيم ئةو ساتةوةختانةم بؤ وةسف ناكرَيت، ئةو ئةتمؤسفَيرة ميوزيك بؤ خؤم دةَلَيم ئةو ساتةوةختانةم بؤ وةسف ناكرَيت، ئةو ئةتمؤسفَيرة 

ثِر لة جواني و راستطؤيية بةتةنها ميوزيك ثَيي بةخشيووم لة ذيانمدا. ثِر لة جواني و راستطؤيية بةتةنها ميوزيك ثَيي بةخشيووم لة ذيانمدا. 

رةوشي ميوزيكي كوردي لةئَيستادا لةض حاَلَيكداية؟رةوشي ميوزيكي كوردي لةئَيستادا لةض حاَلَيكداية؟

من ئةم ثرسيارةم ضةندين جار لَي كراوة، ثَيم وانيية هيض كام لةو جارانةي كة من ئةم ثرسيارةم ضةندين جار لَي كراوة، ثَيم وانيية هيض كام لةو جارانةي كة 

ئةم ثرسيارةم لَي كراوة وةآلمَيكي ضِر و درووستم دابَيتةوة، ثَيم واية ثرسيارةكة ئةم ثرسيارةم لَي كراوة وةآلمَيكي ضِر و درووستم دابَيتةوة، ثَيم واية ثرسيارةكة 

قورسة و هةميشة وةآلم بؤ ئةم ثرسيارة وا دةخوازَيت كة سةرجةم اليةنةكاني قورسة و هةميشة وةآلم بؤ ئةم ثرسيارة وا دةخوازَيت كة سةرجةم اليةنةكاني 
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ميوزيكي كوردي بة هةند وةربطيرَيت، ئةمةش بؤ خؤي شرؤظةكارييةكي ورد و ميوزيكي كوردي بة هةند وةربطيرَيت، ئةمةش بؤ خؤي شرؤظةكارييةكي ورد و 

ضِري ثَيويستة. بة بِرواي من ميوزيكي ئَيمة ئةمِرؤ بة كاريطةري ئةو تةوذمانةي ضِري ثَيويستة. بة بِرواي من ميوزيكي ئَيمة ئةمِرؤ بة كاريطةري ئةو تةوذمانةي 

بةرةوثَيشضووني  باش  تاِرادةيةكي  هَيناويةتي  خؤي  لةتةك  طَلؤباليزم  بةرةوثَيشضووني كة  باش  تاِرادةيةكي  هَيناويةتي  خؤي  لةتةك  طَلؤباليزم  كة 

بةخؤوة بينيوة، ئةمِرؤ ذةنياري زؤر باش هةية تةكنيك و شَيوازي تؤماركردن بةخؤوة بينيوة، ئةمِرؤ ذةنياري زؤر باش هةية تةكنيك و شَيوازي تؤماركردن 

سةردةمدا  رؤحي  لةطةَل  كة  باش  تاِرادةيةك  طؤرانيبَيذي  ضووة،  سةردةمدا بةرةوثَيش  رؤحي  لةطةَل  كة  باش  تاِرادةيةك  طؤرانيبَيذي  ضووة،  بةرةوثَيش 

بِرؤن، سةريانهةَلداوة، بةآلم ئةو دةردة كة زؤر كوشندةية بؤ ئةم كايةيةي دنياي بِرؤن، سةريانهةَلداوة، بةآلم ئةو دةردة كة زؤر كوشندةية بؤ ئةم كايةيةي دنياي 

فةرهةنطي ئَيمة، بريتيية لةو تةوذمة ترسناكة لة الساييكردنةوة و جووينةوةي فةرهةنطي ئَيمة، بريتيية لةو تةوذمة ترسناكة لة الساييكردنةوة و جووينةوةي 

كتومت  ئةوةي  بؤ  هةوَلدان  بةردةوام  و  دراوسَي  وآلتاني  طؤراني  و  كتومت ميوزيك  ئةوةي  بؤ  هةوَلدان  بةردةوام  و  دراوسَي  وآلتاني  طؤراني  و  ميوزيك 

هةموو شتَيكمان لةوان بضَيت، تةنانةت ميديا و ثرؤطرامةكاني تيظَيكانيشمان هةر هةموو شتَيكمان لةوان بضَيت، تةنانةت ميديا و ثرؤطرامةكاني تيظَيكانيشمان هةر 

من  عةرةبيية،  و  فارسي  و  توركي  دةقاودةقي  الساييكردنةوةيةكي  من راستةوخؤ  عةرةبيية،  و  فارسي  و  توركي  دةقاودةقي  الساييكردنةوةيةكي  راستةوخؤ 

نازانم ميوزسيان و سترانبَيذي ئَيمة بؤ نابَيت خؤيان بن بؤ بة ثشتبةستن بةو نازانم ميوزسيان و سترانبَيذي ئَيمة بؤ نابَيت خؤيان بن بؤ بة ثشتبةستن بةو 

شَيواز  خاوةن  ببينة  نةتوانين  خؤمان  ميوزيكي  دةوَلةمةندةي  ذَيرخانة  شَيواز هةموو  خاوةن  ببينة  نةتوانين  خؤمان  ميوزيكي  دةوَلةمةندةي  ذَيرخانة  هةموو 

و  هةَلدةطرَيت  زؤر  قسةي  بابةتة  ئةم  لةِراستيدا  خؤمان.  ميوزيكيي  ئايدياي  و و  هةَلدةطرَيت  زؤر  قسةي  بابةتة  ئةم  لةِراستيدا  خؤمان.  ميوزيكيي  ئايدياي  و 

زؤريش طرنطة كة ئةم ثرسيارانة و مةترسييةكاني ئةم بارة ئاَلؤزةي ميوزيكمان زؤريش طرنطة كة ئةم ثرسيارانة و مةترسييةكاني ئةم بارة ئاَلؤزةي ميوزيكمان 

بة  هةستكردن  بةوثةِري  و  بخؤن  لَي  خةمي  ثةيوةندار  اليةني  و  بة دامودةزطا  هةستكردن  بةوثةِري  و  بخؤن  لَي  خةمي  ثةيوةندار  اليةني  و  دامودةزطا 

هةنطاوي  ميلةتَيك  فةرهةنطي  و  كلتوور  بةرامبةر  لة  مَيذوويي  هةنطاوي لَيثرسراوَيتي  ميلةتَيك  فةرهةنطي  و  كلتوور  بةرامبةر  لة  مَيذوويي  لَيثرسراوَيتي 

هةنووكةيي و جدي بنَين. هةنووكةيي و جدي بنَين. 

بؤضي هةنديَ  لة هونةرمةندان ثةنا دةبةنة بةر ميوزيكي بياني، ئايا ئةمة بَي بؤضي هةنديَ  لة هونةرمةندان ثةنا دةبةنة بةر ميوزيكي بياني، ئايا ئةمة بَي 

متمانةية بة ميوزيسياناني كوردستان، يان ضيية؟متمانةية بة ميوزيسياناني كوردستان، يان ضيية؟

ئاخر نةهامةتييةكة ئةمةية، ئةمِرؤ جؤرة ميوزيك و طؤرانييةك بةرهةم دَيت ئاخر نةهامةتييةكة ئةمةية، ئةمِرؤ جؤرة ميوزيك و طؤرانييةك بةرهةم دَيت 

خؤيان  بؤ  ثةنا  دةبَيت  جَيبةجَيكردنيشيان  بؤ  هةر  بؤية  و  ترة  طةالني  هي  خؤيان كة  بؤ  ثةنا  دةبَيت  جَيبةجَيكردنيشيان  بؤ  هةر  بؤية  و  ترة  طةالني  هي  كة 

ثَيكهاتبَيت،  خؤمان  بيرؤكةي  و  ئايديا  لة  بةرهةمةكان  و  كار  ئةطةر  خؤ  ثَيكهاتبَيت، ببرَيت،  خؤمان  بيرؤكةي  و  ئايديا  لة  بةرهةمةكان  و  كار  ئةطةر  خؤ  ببرَيت، 

ئةوةية  طرفتةكة  رايثةِرَينين،  دةتوانين  جوان  زؤر  شَيوازَيكي  بة  خؤشمان  ئةوةية هةر  طرفتةكة  رايثةِرَينين،  دةتوانين  جوان  زؤر  شَيوازَيكي  بة  خؤشمان  هةر 

خؤيان  ميوزيكي  بنةماكاني  لة  شتَيك  ئَيمة  ميوزسياناني  ئةمِرؤش  تا  خؤيان ثَيدةضَيت  ميوزيكي  بنةماكاني  لة  شتَيك  ئَيمة  ميوزسياناني  ئةمِرؤش  تا  ثَيدةضَيت 

ذةنيارَيكي  كة  ئةوةية  تةنها  جوان  ذةنيني  كة  وابزانن  رةنطة  بةتةنها  و  ذةنيارَيكي نةزانن  كة  ئةوةية  تةنها  جوان  ذةنيني  كة  وابزانن  رةنطة  بةتةنها  و  نةزانن 

تورك يا فارس ثَيشكةشي دةكات، لةكاتَيكدا ئةو ذةنيارة بةتوانايانةي ئَيمة طةر تورك يا فارس ثَيشكةشي دةكات، لةكاتَيكدا ئةو ذةنيارة بةتوانايانةي ئَيمة طةر 

كة  دةكةن  بةوة  هةست  كات  ئةو  بطةِرَين،  خؤماندا  ميوزيكي  بنةماكاني  كة بةدواي  دةكةن  بةوة  هةست  كات  ئةو  بطةِرَين،  خؤماندا  ميوزيكي  بنةماكاني  بةدواي 

ميوزيكي ئَيمةش دنيايةكي هَيندة ثِرة لة ميلؤدي جوان، كة لة ذةنيني هةريةك لةو ميوزيكي ئَيمةش دنيايةكي هَيندة ثِرة لة ميلؤدي جوان، كة لة ذةنيني هةريةك لةو 

ميلؤديانةدا ضةندين شَيواز و تةكنيكي ذةنيني زؤر تايبةت جَيي دةبَيتةوة كة بَي ميلؤديانةدا ضةندين شَيواز و تةكنيكي ذةنيني زؤر تايبةت جَيي دةبَيتةوة كة بَي 

شك سيمايةكي وا جوان دةبةخشَيتة ميوزيكمان، كة هيضي لة ميوزيكي طةالني شك سيمايةكي وا جوان دةبةخشَيتة ميوزيكمان، كة هيضي لة ميوزيكي طةالني 
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دنيا كةمتر نةبَيت، جَيي داخة كة ئَيمة خةَلكاني ثسثؤِر و شارةزامان لةو بوارةدا دنيا كةمتر نةبَيت، جَيي داخة كة ئَيمة خةَلكاني ثسثؤِر و شارةزامان لةو بوارةدا 

ميوزيكي  ديارةكاني  سيما  بنةماو  داِرشتني  بؤ  كار  ورد  بةشَيوةيةكي  كة  ميوزيكي نيية  ديارةكاني  سيما  بنةماو  داِرشتني  بؤ  كار  ورد  بةشَيوةيةكي  كة  نيية 

دةستطيرؤييةك  هيض  كة  هةن  لةوَي  لَيرةو  كةم  هةوَلَيكي  ضةند  بكةن،  دةستطيرؤييةك كوردي  هيض  كة  هةن  لةوَي  لَيرةو  كةم  هةوَلَيكي  ضةند  بكةن،  كوردي 

ميوزيكي  بنةِرةتييةكاني  تيؤرة  و  ميتؤد  كةمانةش  هةوَلة  بةم  بةتةنها  ميوزيكي ناكرَين،  بنةِرةتييةكاني  تيؤرة  و  ميتؤد  كةمانةش  هةوَلة  بةم  بةتةنها  ناكرَين، 

كوردي نايةنة ناساندن. زؤرجار قسةي لةم جؤرانة دةكرَيت، بةآلم هيضي بةهةند كوردي نايةنة ناساندن. زؤرجار قسةي لةم جؤرانة دةكرَيت، بةآلم هيضي بةهةند 

وةرناطيرَيت، ئةم كارانة كاري دةزطا و موئةسةساتي دةوَلةتيية، ئةو دةوَلةتةي وةرناطيرَيت، ئةم كارانة كاري دةزطا و موئةسةساتي دةوَلةتيية، ئةو دةوَلةتةي 

لة خةمي زيندووِراطرتن و ثاراستني فةرهةنط و كلتووري طةلةكةيدا نةبَيت بَي لة خةمي زيندووِراطرتن و ثاراستني فةرهةنط و كلتووري طةلةكةيدا نةبَيت بَي 

شك زؤر بةرطة ناطرَيت و زوو دادةِرمَيت. شك زؤر بةرطة ناطرَيت و زوو دادةِرمَيت. 

ثةيوةندي ميوزيك ضيية بة رؤحةوة؟ ثةيوةندي ميوزيك ضيية بة رؤحةوة؟ 

لة  بةردةوام  ميوزيك  رؤحييةكان،  هونةرة  لة  يةكَيكة  خؤي  بؤ  لة ميوزيك  بةردةوام  ميوزيك  رؤحييةكان،  هونةرة  لة  يةكَيكة  خؤي  بؤ  ميوزيك 

ديالؤطَيكي رؤحيداية لةطةَل مرؤظ، بؤية زؤرجار كة طوَيبيستي ميوزيك دةبين ديالؤطَيكي رؤحيداية لةطةَل مرؤظ، بؤية زؤرجار كة طوَيبيستي ميوزيك دةبين 

هةست دةكةين ِرايةَلَيكي بةهَيز لةنَيوان جةستة و رؤحمان و ميوزيكةكةدا هةية، هةست دةكةين ِرايةَلَيكي بةهَيز لةنَيوان جةستة و رؤحمان و ميوزيكةكةدا هةية، 

لةو  يةكَيك  بؤية  هةر  دةمَينَيتةوة،  ناخماندا  لة  زيندوويي  بة  ميوزيك  لةو هةميشة  يةكَيك  بؤية  هةر  دةمَينَيتةوة،  ناخماندا  لة  زيندوويي  بة  ميوزيك  هةميشة 

نةمريي  بة  ذيانمان  يادةوةرييةكاني  لة  ثِر  ضركةساتة  و  وَينة  كة  ذيان  نةمريي كايانةي  بة  ذيانمان  يادةوةرييةكاني  لة  ثِر  ضركةساتة  و  وَينة  كة  ذيان  كايانةي 

لة ناخدا دةهَيَلَيتةوة، ميوزيك و طؤرانيية، هةريةكَيك لة ئَيمة لةطةَل ميوزيكَيك يا لة ناخدا دةهَيَلَيتةوة، ميوزيك و طؤرانيية، هةريةكَيك لة ئَيمة لةطةَل ميوزيكَيك يا 

طؤرانييةكدا يادةوةرييةكي وةبير دَيتةوة، بؤية كاري ميوزسيان طةلَيك قورسة طؤرانييةكدا يادةوةرييةكي وةبير دَيتةوة، بؤية كاري ميوزسيان طةلَيك قورسة 

ناخي  و  ِرؤح  دؤستي  ميوزيك  دةخوازَيت،  وريايانة  و  ذيرانة  مامةَلةياكي  ناخي و  و  ِرؤح  دؤستي  ميوزيك  دةخوازَيت،  وريايانة  و  ذيرانة  مامةَلةياكي  و 

ميوزيك  كة  رةطةزانةي  ئةو  بةردةوام  كة  ميوزيسيانة  كاري  بؤية  ميوزيك مرؤظةكانة،  كة  رةطةزانةي  ئةو  بةردةوام  كة  ميوزيسيانة  كاري  بؤية  مرؤظةكانة، 

لةتةك  بَيت  كاركردنيان  كةرةسةتةي  تةنها  دةهَيَلنةوة،  نةمريي  بة  ئاوازةكان  لةتةك و  بَيت  كاركردنيان  كةرةسةتةي  تةنها  دةهَيَلنةوة،  نةمريي  بة  ئاوازةكان  و 

سةرجةم تيؤرة زانستييةكاني ميوزيكدا.سةرجةم تيؤرة زانستييةكاني ميوزيكدا.

ميوزيكي بياني ض كاريطةرييةكي هةبووة لةسةر ميوزيكي كوردي؟ميوزيكي بياني ض كاريطةرييةكي هةبووة لةسةر ميوزيكي كوردي؟

طةلةكان  ميوزيكي  كة  دةبينين  دنيا،  هةموو  ميوزيكي  بِروانينة  طةلةكان طةر  ميوزيكي  كة  دةبينين  دنيا،  هةموو  ميوزيكي  بِروانينة  طةر 

شتَيكي  خؤي  بؤ  ئةمةش  كة  هةبووة،  يةكدي  لةسةر  كاريطةرييان  شتَيكي سةرجةميان  خؤي  بؤ  ئةمةش  كة  هةبووة،  يةكدي  لةسةر  كاريطةرييان  سةرجةميان 

تةندرووستة، بةآلم ئةم كاريطةرييانة نةبووةتة هؤي ئةوةي كة بنةما نةتةوةيي تةندرووستة، بةآلم ئةم كاريطةرييانة نةبووةتة هؤي ئةوةي كة بنةما نةتةوةيي 

كاَل  ميوزيكييان  شوناسي  و  بكات  لةق  طةالنة  ئةم  ميوزيكي  ِرةسةناكاني  كاَل و  ميوزيكييان  شوناسي  و  بكات  لةق  طةالنة  ئةم  ميوزيكي  ِرةسةناكاني  و 

وآلتةكاني  هةموو  ميوزيكي  كة  دةذين  رؤذهةآلتدا  وآلتَيكي  لة  ئَيمة  وآلتةكاني بكاتةوة.  هةموو  ميوزيكي  كة  دةذين  رؤذهةآلتدا  وآلتَيكي  لة  ئَيمة  بكاتةوة. 

كار  ميوزيك  شَيوازي  و  فؤرم  و  تيؤر  بةهةمان  و  ثَيمان  نيية  نامؤ  كار دراوسَيمان  ميوزيك  شَيوازي  و  فؤرم  و  تيؤر  بةهةمان  و  ثَيمان  نيية  نامؤ  دراوسَيمان 

بةسةر  دةوروثشت  وآلتانةي  لةم  هةريةك  ميوزيكي  رةنطدانةوةي  و  بةسةر دةكةين  دةوروثشت  وآلتانةي  لةم  هةريةك  ميوزيكي  رةنطدانةوةي  و  دةكةين 

يةكدييةوة بةِرووني ديارة، بةآلم جياوازي ئَيمة وةك كورد لةطةَل ئةو وآلتانةي يةكدييةوة بةِرووني ديارة، بةآلم جياوازي ئَيمة وةك كورد لةطةَل ئةو وآلتانةي 
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خؤيان  ميوزيكيي  شوناسي  و  بنةما  ئةوان  ميوزيكي  كة  ئةوةية  خؤيان دةوروثشت  ميوزيكيي  شوناسي  و  بنةما  ئةوان  ميوزيكي  كة  ئةوةية  دةوروثشت 

زيان  بياني  ميوزيكي  تَيكةَلبووني  كة  بةجؤرَيك  ضةسثاندووة،  باش  زيان تاِرادةيةكي  بياني  ميوزيكي  تَيكةَلبووني  كة  بةجؤرَيك  ضةسثاندووة،  باش  تاِرادةيةكي 

وَيِراي  كورد  ئَيمةي  بةداخةوة  بةآلم  نةطةيةنَيت،  ميوزيكيان  رةسةنايةتي  وَيِراي بة  كورد  ئَيمةي  بةداخةوة  بةآلم  نةطةيةنَيت،  ميوزيكيان  رةسةنايةتي  بة 

ئةوةي ذَيرخاني ميوزيكيمان لة زؤر وآلتي دنيا دةوَلةمةندترة و بطرة زؤر وآلت ئةوةي ذَيرخاني ميوزيكيمان لة زؤر وآلتي دنيا دةوَلةمةندترة و بطرة زؤر وآلت 

سوودمةندبوون لة ميوزيكي ئَيمة، بةآلم لةبةرئةوةي شوناسي ميوزيكمان روون سوودمةندبوون لة ميوزيكي ئَيمة، بةآلم لةبةرئةوةي شوناسي ميوزيكمان روون 

دةبينين  وةك  بؤية  وآلتي،  بَي  طةورةكاني  خةمة  لة  يةكَيكة  ئةمة  ديارة  كة  دةبينين نيية،  وةك  بؤية  وآلتي،  بَي  طةورةكاني  خةمة  لة  يةكَيكة  ئةمة  ديارة  كة  نيية، 

ميوزيكي بياني، بةتايبةت ميوزيكي دراوسَيكانمان كة تَيكةَل بة ميوزيكي كوردي ميوزيكي بياني، بةتايبةت ميوزيكي دراوسَيكانمان كة تَيكةَل بة ميوزيكي كوردي 

ئةو  زؤربةي  ئةمِرؤ  بؤية  هةر  ميوزيكةكةمان،  بة  طةياندووة  زيانيان  ئةو بوون،  زؤربةي  ئةمِرؤ  بؤية  هةر  ميوزيكةكةمان،  بة  طةياندووة  زيانيان  بوون، 

ميوزيك و طؤرانييانةي طوَيمان لَي دةبَيت يان توركيية يا فارسي يا عةرةبي يا ميوزيك و طؤرانييانةي طوَيمان لَي دةبَيت يان توركيية يا فارسي يا عةرةبي يا 

الساييكردنةوةيةكي ستايلة باوةكاني دنياي ِرؤذاواية كة زؤرجار ئةم كارانة زؤر الساييكردنةوةيةكي ستايلة باوةكاني دنياي ِرؤذاواية كة زؤرجار ئةم كارانة زؤر 

بة نةشارةزايانة و ساويلكانة دةكرَيت. بؤية هؤشمةندي و بةئاطايي ميوزسيان بة نةشارةزايانة و ساويلكانة دةكرَيت. بؤية هؤشمةندي و بةئاطايي ميوزسيان 

لةم بوارةدا زؤر طرنطة. سوودوةرطرتن لة ميوزيكي بياني و طةالني تر بة ماناي لةم بوارةدا زؤر طرنطة. سوودوةرطرتن لة ميوزيكي بياني و طةالني تر بة ماناي 

سِرينةوة و لةناوضووني كةسايةتي ميوزيكيي خؤمان نيية.سِرينةوة و لةناوضووني كةسايةتي ميوزيكيي خؤمان نيية.

سةربازي  وةك  ميوزيسيانةكان  و  دةردةكةوَيت  طؤرانيبَيذ  هةر  زؤرجار  سةربازي بؤضي  وةك  ميوزيسيانةكان  و  دةردةكةوَيت  طؤرانيبَيذ  هةر  زؤرجار  بؤضي 

ون وان؟ون وان؟

كة  شَيوازَيك  و  فؤرم  تةنها  بةطشتي  كورديدا  ميوزيكي  دنياي  لة  كة ئةمِرؤ  شَيوازَيك  و  فؤرم  تةنها  بةطشتي  كورديدا  ميوزيكي  دنياي  لة  ئةمِرؤ 

وةك  ئيتر  طؤرانيية،  شَيوازي  دةكرَيت،  لةسةر  كاري  بةرضاو  وةك بةشَيوةيةكي  ئيتر  طؤرانيية،  شَيوازي  دةكرَيت،  لةسةر  كاري  بةرضاو  بةشَيوةيةكي 

طؤرانيبَيذة،  ميوزيك  شَيوازةي  ئةم  سةرةكييةكاني  ثَيكهاتة  لة  يةكَيك  طؤرانيبَيذة، ئاشكراية  ميوزيك  شَيوازةي  ئةم  سةرةكييةكاني  ثَيكهاتة  لة  يةكَيك  ئاشكراية 

هةر ئةمةشة واي كردووة كة زياتر طؤرانيبَيذ ديار دةبَيت و ئةمةش دياردةيةكي هةر ئةمةشة واي كردووة كة زياتر طؤرانيبَيذ ديار دةبَيت و ئةمةش دياردةيةكي 

ئاسايية لةبةرئةوةي سرووشتي ئةم فؤرمةي ميوزيك بؤ خؤي واية. ئةوةشمان ئاسايية لةبةرئةوةي سرووشتي ئةم فؤرمةي ميوزيك بؤ خؤي واية. ئةوةشمان 

بير نةضَيت كاتَيك ميوزيسيان يا كؤمثؤزةري ئةم جؤرة بةرهةمانة ديار نابن و بير نةضَيت كاتَيك ميوزيسيان يا كؤمثؤزةري ئةم جؤرة بةرهةمانة ديار نابن و 

ناناسرَين ثةيوةستة بة هؤشياري طوَيطرةوة كة تا ضةند لة خةمي ئةوةدان بزانن ناناسرَين ثةيوةستة بة هؤشياري طوَيطرةوة كة تا ضةند لة خةمي ئةوةدان بزانن 

كام ميوزيسيان و ذةنيار و تةكنيككار لةثشت كارةكانةوةن، ئةم هؤشيارييةش كام ميوزيسيان و ذةنيار و تةكنيككار لةثشت كارةكانةوةن، ئةم هؤشيارييةش 

شَيوازةكاني  و  فؤرم  لة  زؤرَيك  بةدواي  طوَيطر  كة  دةبَيت  دروست  شَيوازةكاني لةكاتَيكدا  و  فؤرم  لة  زؤرَيك  بةدواي  طوَيطر  كة  دةبَيت  دروست  لةكاتَيكدا 

فؤرمي  بؤ  طوَي  كة  دواجار  لةوَيشةوة  هةر  طوَيطرتن،  بؤ  بطةِرَيت  فؤرمي ميوزيكدا  بؤ  طوَي  كة  دواجار  لةوَيشةوة  هةر  طوَيطرتن،  بؤ  بطةِرَيت  ميوزيكدا 

ئةوةدا  خةمي  لة  بؤية  تَيدةطات،  ميوزيك  لة  شتَيك  ضونكة  رادةطرَيت،  ئةوةدا طؤراني  خةمي  لة  بؤية  تَيدةطات،  ميوزيك  لة  شتَيك  ضونكة  رادةطرَيت،  طؤراني 

دةبَيت كة ميوزسياني ثشت طؤرانييةكان بناسَيت، سةرئةنجام بةالي منةوة ئةمة دةبَيت كة ميوزسياني ثشت طؤرانييةكان بناسَيت، سةرئةنجام بةالي منةوة ئةمة 

زؤر طرنط نيية كار و بةرهةمي شايستة و جوان و نةمر دواجار خاوةنةكةشي زؤر طرنط نيية كار و بةرهةمي شايستة و جوان و نةمر دواجار خاوةنةكةشي 

بةنةمريي دةهَيَلَيتةوة.بةنةمريي دةهَيَلَيتةوة.
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بةربةستةكاني بةردةم ثَيشكةوتني ميوزيكي كوردي ضين؟بةربةستةكاني بةردةم ثَيشكةوتني ميوزيكي كوردي ضين؟

لةِراستيدا سامناكترين و كاريطةرترين بةربةست لةبةردةم بةرةوثَيشضووني لةِراستيدا سامناكترين و كاريطةرترين بةربةست لةبةردةم بةرةوثَيشضووني 

سةرطةرمي  كة  كةسانةية  ئةو  خةمسارديي  من  بِرواي  بة  كورديدا  سةرطةرمي ميوزيكي  كة  كةسانةية  ئةو  خةمسارديي  من  بِرواي  بة  كورديدا  ميوزيكي 

كاركردنن لةم بوارةدا، ميوزيكي كوردي يةكَيكة لةو ميوزيكانةي لة تةواوي ئةم كاركردنن لةم بوارةدا، ميوزيكي كوردي يةكَيكة لةو ميوزيكانةي لة تةواوي ئةم 

جوان  سيماي  و  بنةما  ضةندين  هةَلطري  كة  ميوزيكانةي  لةو  يةكَيكة  جوان ناوضةيةدا  سيماي  و  بنةما  ضةندين  هةَلطري  كة  ميوزيكانةي  لةو  يةكَيكة  ناوضةيةدا 

كارَيكي  شايستة  بةشَيوةيةكي  ناساندني  و  بةرةوثَيشضوون  كة  هونةريية  كارَيكي و  شايستة  بةشَيوةيةكي  ناساندني  و  بةرةوثَيشضوون  كة  هونةريية  و 

طران نيية،  بةآلم بةو ئاسانييةش نيية، موزيسياني ئَيمةو خةَلكاني ئةم كايةيةي طران نيية،  بةآلم بةو ئاسانييةش نيية، موزيسياني ئَيمةو خةَلكاني ئةم كايةيةي 

هونةر دةبَيت بةتةواوي بطةنة ئةو بِروايةي كة ئةو ميوزيكةي ئَيمة ثَيويستي بة هونةر دةبَيت بةتةواوي بطةنة ئةو بِروايةي كة ئةو ميوزيكةي ئَيمة ثَيويستي بة 

ثشتبةستن نيية بة ميوزيكي طةالني تر و دووبارةكردنةوةي ئةزمووني ميوزيكيي ثشتبةستن نيية بة ميوزيكي طةالني تر و دووبارةكردنةوةي ئةزمووني ميوزيكيي 

توَيذينةوةي  و  شرؤظة  دةبَيت  ئَيمة  ميوزيكي  بةَلكو  بناسرَينرَيت،  تا  تر  توَيذينةوةي طةالني  و  شرؤظة  دةبَيت  ئَيمة  ميوزيكي  بةَلكو  بناسرَينرَيت،  تا  تر  طةالني 

زانستي بؤ بكرَيت و دواتر دياري دةدات كة دةبَيت ضي بكرَيت تا ئةم ميوزيكة زانستي بؤ بكرَيت و دواتر دياري دةدات كة دةبَيت ضي بكرَيت تا ئةم ميوزيكة 

ثَيشبخرَيت و شوناسي خؤي وةرطرَيت، بة بِرواي من وةك هةنطاوي يةكةم ئَيمة ثَيشبخرَيت و شوناسي خؤي وةرطرَيت، بة بِرواي من وةك هةنطاوي يةكةم ئَيمة 

طرنطة بتوانين بةشوةيةكي ِروون و رةها شوناسي ميوزيكي خؤمان بناسَينين، طرنطة بتوانين بةشوةيةكي ِروون و رةها شوناسي ميوزيكي خؤمان بناسَينين، 

ناوةندي  ئَيستاي  بَيئاطاييةي  و  خةمسارديي  بةم  و  دةوَيت  كاري  ئةمةش  ناوةندي كة  ئَيستاي  بَيئاطاييةي  و  خةمسارديي  بةم  و  دةوَيت  كاري  ئةمةش  كة 

بةربةستي  ضةندين  رةنطة  نابَيت.  فةراهةم  شارةزاياني  و  كوردي  بةربةستي ميوزيكي  ضةندين  رةنطة  نابَيت.  فةراهةم  شارةزاياني  و  كوردي  ميوزيكي 

سةرجةم  من  بةآلم  كورديدا،  ميوزيكي  بةرةوثَيشضووني  لةبةردةم  هةبن  سةرجةم تر  من  بةآلم  كورديدا،  ميوزيكي  بةرةوثَيشضووني  لةبةردةم  هةبن  تر 

بةربةستي  بة  كورديدا  ميوزيكي  شووناسي  ناِرووني  لةبةردةم  بةربةستي بةربةستةكان  بة  كورديدا  ميوزيكي  شووناسي  ناِرووني  لةبةردةم  بةربةستةكان 

الوةكي دةزانم و سةرجةميان جَيبةجَيبوونيان دةكةوَيتة ثاش ئةو قؤناغةي كة الوةكي دةزانم و سةرجةميان جَيبةجَيبوونيان دةكةوَيتة ثاش ئةو قؤناغةي كة 

بنةماكاني ميوزيكمان ديار بوو و ئةم بنةمايانة بوونة تيؤر و دةزطا و كةرةستةي بنةماكاني ميوزيكمان ديار بوو و ئةم بنةمايانة بوونة تيؤر و دةزطا و كةرةستةي 

ئةفراندن و جوانكاريي لة دنياي ميوزيكماندا.ئةفراندن و جوانكاريي لة دنياي ميوزيكماندا.

و  بياني  ميوزيكي  ثةرةثَيداني  لة  بووة  ضي  راطةياندن  كةناَلةكاني  و رؤَلي  بياني  ميوزيكي  ثةرةثَيداني  لة  بووة  ضي  راطةياندن  كةناَلةكاني  رؤَلي 

ثةراوَيزخستني ميوزيكي كوردي؟ثةراوَيزخستني ميوزيكي كوردي؟

ثيشةيي  ثرؤفيشناآلنةو  بنةماوة  لة  لةبةرئةوةي  ئَيمة  راطةياندني  ثيشةيي كةناَلةكاني  ثرؤفيشناآلنةو  بنةماوة  لة  لةبةرئةوةي  ئَيمة  راطةياندني  كةناَلةكاني 

كار ناكةن، بؤية نةك زيانيان بة ميوزيكي كوردي و ناسنامةي ميوزيكي كوردي كار ناكةن، بؤية نةك زيانيان بة ميوزيكي كوردي و ناسنامةي ميوزيكي كوردي 

كلتوورييةكاني  و  فةرهةنطي  كاية  سةراثاي  بة  زيانيان  بةداخةوة  كلتوورييةكاني طةياندووة،  و  فةرهةنطي  كاية  سةراثاي  بة  زيانيان  بةداخةوة  طةياندووة، 

ئةم ميلةتة بةدبةختة طةياندووة. يةكَيك لةو هةَلة كوشندانةي كة بة بةردةوامي ئةم ميلةتة بةدبةختة طةياندووة. يةكَيك لةو هةَلة كوشندانةي كة بة بةردةوامي 

و  بينةر  ضَيذي  ثةروةدةكردني  دةكات،  ثيادةي  كوردي  راطةياندني  و كةناَلي  بينةر  ضَيذي  ثةروةدةكردني  دةكات،  ثيادةي  كوردي  راطةياندني  كةناَلي 

و  ميوزيك  رةطةزةكاني  تةنها  بة  كة  ميوزيك  لة  بةجؤرَيك  و طوَيطرةكانييةتي،  ميوزيك  رةطةزةكاني  تةنها  بة  كة  ميوزيك  لة  بةجؤرَيك  طوَيطرةكانييةتي، 

لةطةَل  هةرطيز  من  دةكةن.  ناوزةديان  كورديش  بة  و  نيية  تيا  كوردي  لةطةَل طؤراني  هةرطيز  من  دةكةن.  ناوزةديان  كورديش  بة  و  نيية  تيا  كوردي  طؤراني 

لةِرَيطةي  ئَيمة  طوَيطري  واية  ثَيم  بةَلكو  دنيادا،  ميوزيكي  بةِرووي  نيم  لةِرَيطةي داخراندا  ئَيمة  طوَيطري  واية  ثَيم  بةَلكو  دنيادا،  ميوزيكي  بةِرووي  نيم  داخراندا 
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ميوزيكيي  رؤشنبيري  ئاستي  دةكارَيت  دنياوة  تري  ميوزيكي  لة  ميوزيكيي طوَيطرتن  رؤشنبيري  ئاستي  دةكارَيت  دنياوة  تري  ميوزيكي  لة  طوَيطرتن 

ثةرة ثَي بدات، بةآلم ناكرَيت طوَيطر و بينةري كورد وا تَيبطةيةنرَيت كة ئةطةر ثةرة ثَي بدات، بةآلم ناكرَيت طوَيطر و بينةري كورد وا تَيبطةيةنرَيت كة ئةطةر 

و  ئةرزش  بَي  ميوزيكَيكي  ئيتر  نةضَيت،  تر  وآلتاني  هي  لة  كوردي  و ميوزيكي  ئةرزش  بَي  ميوزيكَيكي  ئيتر  نةضَيت،  تر  وآلتاني  هي  لة  كوردي  ميوزيكي 

بكات  مةحكوم  بةوة  وآلتةكة  موزيسيانةكاني  كة  راطةياندنة  كاري  نزمة،  بكات ئاست  مةحكوم  بةوة  وآلتةكة  موزيسيانةكاني  كة  راطةياندنة  كاري  نزمة،  ئاست 

كة ئةركي نةتةوةييان بةجَيبَينن بة نمايشكردني بةرهةمَيك كة هةَلطري سيما و كة ئةركي نةتةوةييان بةجَيبَينن بة نمايشكردني بةرهةمَيك كة هةَلطري سيما و 

بنةما رةسةنةكاني ميوزيكي كوردي بةِرووني تيا دياربَيت، نةك بةثَيضةوانةوة. بنةما رةسةنةكاني ميوزيكي كوردي بةِرووني تيا دياربَيت، نةك بةثَيضةوانةوة. 

دواتر ئَيمة نابَيت ثَيمان وابَيت بة الساييكردنةوةيةكي ستايل و شَيوازة نوَيكاني دواتر ئَيمة نابَيت ثَيمان وابَيت بة الساييكردنةوةيةكي ستايل و شَيوازة نوَيكاني 

ميوزيكي دنيا و نمايشكردنيان لة كةناَلةكاني راطةياندني خؤمانةوة ئيتر ميوزيكي ميوزيكي دنيا و نمايشكردنيان لة كةناَلةكاني راطةياندني خؤمانةوة ئيتر ميوزيكي 

ئَيمة لة ئاستي ئةوانداية و ثَيكةوة بةيةك رَيِرةو دةِرؤين، وآلتاني دنيا لة خةمي ئَيمة لة ئاستي ئةوانداية و ثَيكةوة بةيةك رَيِرةو دةِرؤين، وآلتاني دنيا لة خةمي 

يةكَيكين  ئَيمة  ضيية،  ميوزيكيان  بنةماي  و  ضيية  ميوزيكيان  كة  تَيثةِريون  يةكَيكين ئةوة  ئَيمة  ضيية،  ميوزيكيان  بنةماي  و  ضيية  ميوزيكيان  كة  تَيثةِريون  ئةوة 

بؤ  راطةياندنمان  كةناَلةكاني  دةبَيت  درَيذ  ماوةيةكي  بؤ  كة  دنيا  ميلةتانةي  بؤ لةو  راطةياندنمان  كةناَلةكاني  دةبَيت  درَيذ  ماوةيةكي  بؤ  كة  دنيا  ميلةتانةي  لةو 

ئَيستا  كاربكةن،  داِرَيذراو  ثرؤطرامَيكي  بة  زؤر  ميوزيكمان  و  فةرهةنط  ئَيستا ناسيني  كاربكةن،  داِرَيذراو  ثرؤطرامَيكي  بة  زؤر  ميوزيكمان  و  فةرهةنط  ناسيني 

كة  دةزانرَيت  لةوَيوة  ئازةري  يا  ئةرمةني  تيظي  كةناَلةكاني  بِروانة  نموونة  كة بؤ  دةزانرَيت  لةوَيوة  ئازةري  يا  ئةرمةني  تيظي  كةناَلةكاني  بِروانة  نموونة  بؤ 

خؤت  بينةري  و  ميلةت  ضؤن  و  ضيية  ميوزيك  و  فةرهةنط  لة  خؤت ثارَيزطاريكردن  بينةري  و  ميلةت  ضؤن  و  ضيية  ميوزيك  و  فةرهةنط  لة  ثارَيزطاريكردن 

بةشَيوةيةك ثةروةدة دةكةيت، كة ميوزيكي خؤي زؤر ثَي مةزن و شايستة بة بةشَيوةيةك ثةروةدة دةكةيت، كة ميوزيكي خؤي زؤر ثَي مةزن و شايستة بة 

طوَيطرتن بَيت جَيي ئيفتيخاري بَيت. بةِراستي سةرجةم ثرسيارةكانت دةرئةنجام طوَيطرتن بَيت جَيي ئيفتيخاري بَيت. بةِراستي سةرجةم ثرسيارةكانت دةرئةنجام 

دةمانطةَينَيتةوة بةو خاَلةي كة سةراثاي كَيشةو بةربةست و كةموكورتييةكاني دةمانطةَينَيتةوة بةو خاَلةي كة سةراثاي كَيشةو بةربةست و كةموكورتييةكاني 

بة  ثةيوةستة  ميلةتَيك  هةر  فةرهةنطي  و  كولتووري  كايةكاني  لة  بة هةريةكَيك  ثةيوةستة  ميلةتَيك  هةر  فةرهةنطي  و  كولتووري  كايةكاني  لة  هةريةكَيك 

لةناوضووني  و  كاَلبوونةوة  مةترسييةكاني  دةوَلةتةوة،  كولتووري  لةناوضووني ستراتيذي  و  كاَلبوونةوة  مةترسييةكاني  دةوَلةتةوة،  كولتووري  ستراتيذي 

بَي  خةمي  هَيندةي  منةوة  بةالي  ميلةتَيك  هةر  فةرهةنطييةكاني  شوناسة  بَي بنةماو  خةمي  هَيندةي  منةوة  بةالي  ميلةتَيك  هةر  فةرهةنطييةكاني  شوناسة  بنةماو 

زةميني و بَي وآلتي قورسة.زةميني و بَي وآلتي قورسة.

دوايين كار و ثرؤذةي هونةرييت ضيية؟دوايين كار و ثرؤذةي هونةرييت ضيية؟

شارَيك  رؤذذمَيري  دراماي  بؤ  بوو  ئاواز  و  ميوزيك  داناني  ثرؤذةم  شارَيك دوا  رؤذذمَيري  دراماي  بؤ  بوو  ئاواز  و  ميوزيك  داناني  ثرؤذةم  دوا 

دةرهَيناني  و  مستةفا  دَلشاد  نووسيني  و  ساالرة  شانؤي  تيثي  بةرهةمي  دةرهَيناني كة  و  مستةفا  دَلشاد  نووسيني  و  ساالرة  شانؤي  تيثي  بةرهةمي  كة 

هونةرمةندي ئازيز ئةرسةالن دةروَيشة ، طؤراني دراماكة هاوِرَيي ئازيزم كاك هونةرمةندي ئازيز ئةرسةالن دةروَيشة ، طؤراني دراماكة هاوِرَيي ئازيزم كاك 

عةدنان كاريم دةيَلَيت، هاوكات كار لة بةرهةمَيكي تري كاك عةدنان-دا دةكةم كة عةدنان كاريم دةيَلَيت، هاوكات كار لة بةرهةمَيكي تري كاك عةدنان-دا دةكةم كة 

دةبَيتة يةكَيك لة بةرهةمةكاني سي دي تازةي، هةندَيك كاري ترم لةبةردةستداية، دةبَيتة يةكَيك لة بةرهةمةكاني سي دي تازةي، هةندَيك كاري ترم لةبةردةستداية، 

كارَيكي ترم لةبةردةستداية كة ثَيم خؤشة لةسةر شانؤ نمايش بكرَيت، ئةم كارة كارَيكي ترم لةبةردةستداية كة ثَيم خؤشة لةسةر شانؤ نمايش بكرَيت، ئةم كارة 

كة  بةهيوام  ناوةرؤكيةوة،  بضمة  زؤر  نامةوَيت  دةبَيت  طةورة  هونةريي  كة كارَيكي  بةهيوام  ناوةرؤكيةوة،  بضمة  زؤر  نامةوَيت  دةبَيت  طةورة  هونةريي  كارَيكي 

زةمينة بؤ بةجَيهَيناني ئةم بةرهةمة بِرةخسَيت. زؤرجاريش بؤ ماوةيةكي درَيذ زةمينة بؤ بةجَيهَيناني ئةم بةرهةمة بِرةخسَيت. زؤرجاريش بؤ ماوةيةكي درَيذ 
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بَيدةنطيش  جار  هةندَيك  ئيتر  واية  ثَيم  ضونكة  نيية،  بةرهةمم  و  دةبم  بَيدةنطيش بَيدةنط  جار  هةندَيك  ئيتر  واية  ثَيم  ضونكة  نيية،  بةرهةمم  و  دةبم  بَيدةنط 

ثَيويستة و تاِرادةيةكي باش لة مةترسي زؤريي و بؤريي و كاَلوكرضي بةرهةم ثَيويستة و تاِرادةيةكي باش لة مةترسي زؤريي و بؤريي و كاَلوكرضي بةرهةم 

دةتثارَيزت.دةتثارَيزت.

ثرؤفايلي غةمطين فةرةجثرؤفايلي غةمطين فةرةج

غةمطين فةرةج عةبدوَلآل  غةمطين فةرةج عةبدوَلآل  

لةدايكبووي شاري سلَيماني ساَلي لةدايكبووي شاري سلَيماني ساَلي ١٩٦٩١٩٦٩

خوَيندني سةرةتايي و ناوةنديي لة شاري سلَيماني تةواوكردووة، ساَلي خوَيندني سةرةتايي و ناوةنديي لة شاري سلَيماني تةواوكردووة، ساَلي ١٩٨٢١٩٨٢.

بةشي ميوزيكي ثةيمانطةي هونةرةجوانةكاني سلَيماني لة ساَلي بةشي ميوزيكي ثةيمانطةي هونةرةجوانةكاني سلَيماني لة ساَلي ١٩٨٩١٩٨٩ تةواوكردووة.  تةواوكردووة. 

مامؤستاي بةشي ميوزيكي ثايمانطةي هونةرةجوانةكاني سلَيماني بووة لة نَيوان ساآلني مامؤستاي بةشي ميوزيكي ثايمانطةي هونةرةجوانةكاني سلَيماني بووة لة نَيوان ساآلني 

١٩٩٢١٩٩٢ تا  تا ١٩٩٦١٩٩٦. . 

و  دؤست  دواتر  و  و   دؤست  دواتر  و   ١٩٨٦١٩٨٦ تا  تا    ١٩٧٩١٩٧٩ ساَلي  لة  (ثيرةمَيرد)  مزسيقاي  تيثي  لة  بووة  ساَلي ئةندام  لة  (ثيرةمَيرد)  مزسيقاي  تيثي  لة  بووة  ئةندام 

ذةنياربووة لة (تيثي مؤسيقاي سلَيماني) تا ساَلي ذةنياربووة لة (تيثي مؤسيقاي سلَيماني) تا ساَلي ١٩٨٩١٩٨٩،

كورد-مةَلبةندي  هونةرةجوانةكاني  (كؤمةَلةي  مؤسيقاي  بةشي  سةرؤكي  و  كورد-مةَلبةندي ئةندام  هونةرةجوانةكاني  (كؤمةَلةي  مؤسيقاي  بةشي  سةرؤكي  و  ئةندام 

طشتيي سلَيماني بووة) لةنَيوان ساَلةكاني طشتيي سلَيماني بووة) لةنَيوان ساَلةكاني ١٩٨٩١٩٨٩ تا  تا ١٩٩٦١٩٩٦.

ئةندامي سةنديكاي هونةرمةنداني كوردستانة.ئةندامي سةنديكاي هونةرمةنداني كوردستانة.

لة ساَلي لة ساَلي ٢٠٠١٢٠٠١-ةوة ئةندامة لة هةردوو رَيكخراوي هونةري (ستيم) لة وآلتي سويد و -ةوة ئةندامة لة هةردوو رَيكخراوي هونةري (ستيم) لة وآلتي سويد و 

(كؤدا) لة وآلتي دانيمارك.(كؤدا) لة وآلتي دانيمارك.

خاوةني ذمارةيةكي زؤر كار و بةرهةمي ميوزيك و طؤرانيية بؤ زؤر لة طؤرانيبَيذاني خاوةني ذمارةيةكي زؤر كار و بةرهةمي ميوزيك و طؤرانيية بؤ زؤر لة طؤرانيبَيذاني 

عَيراق  ميوزيكييةكاني  و  هونةريي  فَيستيظاَلة  لة  زؤر  ذمارةيةكي  لة  و  كورد  عَيراق دياري  ميوزيكييةكاني  و  هونةريي  فَيستيظاَلة  لة  زؤر  ذمارةيةكي  لة  و  كورد  دياري 

هونةريية  كؤنسَيرتة  و  كلتووري  فَيستيظاَلة  لةزؤربةي  بةشداربووة،  كوردستان  هونةريية و  كؤنسَيرتة  و  كلتووري  فَيستيظاَلة  لةزؤربةي  بةشداربووة،  كوردستان  و 

كوردييةكان لة وآلتي سويد بةشدارييةكي دياري هةبووة. كوردييةكان لة وآلتي سويد بةشدارييةكي دياري هةبووة. 

و  طؤظار  و  رؤذنامة  زؤربةي  لة  ميوزيك  لةسةر  نووسينة  و  بابةت  ضةندين  و خاوةني  طؤظار  و  رؤذنامة  زؤربةي  لة  ميوزيك  لةسةر  نووسينة  و  بابةت  ضةندين  خاوةني 

سايتةكاني ئينتةرنَيت. سايتةكاني ئينتةرنَيت. 

فؤرمة  باسي  بة  تايبةت  كة  ميوزيك)ة،  بؤتةكاني  بؤ  (دةروازةيةك  كتَيبي  فؤرمة خاوةني  باسي  بة  تايبةت  كة  ميوزيك)ة،  بؤتةكاني  بؤ  (دةروازةيةك  كتَيبي  خاوةني 

ميوزيكيية جيهانييةكان و ئَيستا وةك ثرؤطرامي خوَيندن لة بةشي ميوزيكي ثةيمانطةي ميوزيكيية جيهانييةكان و ئَيستا وةك ثرؤطرامي خوَيندن لة بةشي ميوزيكي ثةيمانطةي 

هونةرةجوانةكان دةخوَينرَيت.هونةرةجوانةكان دةخوَينرَيت.

كاري ميوزيكي بؤ سي دي ضةندين طؤرانيبَيذ ئةنجامداوة لة وآلتي سويد.كاري ميوزيكي بؤ سي دي ضةندين طؤرانيبَيذ ئةنجامداوة لة وآلتي سويد.

خانةي  لة  ثيانؤ  و  ظيؤلين  ئامَيرةكاني  ميوزيكي  مامؤستاي  وةك  خانةي -ةوة  لة  ثيانؤ  و  ظيؤلين  ئامَيرةكاني  ميوزيكي  مامؤستاي  وةك  ٢٠٠١٢٠٠١-ةوة  ساَلي  ساَلي لة  لة 

ضاالكي الوان لة شاري ئؤثساال لة وآلتي سويد كار دةكات.ضاالكي الوان لة شاري ئؤثساال لة وآلتي سويد كار دةكات.



١٨٣

ر
ون

ھ
ر

ون
ھ

٢٠
١٣

٢٠
١٣

ی 
ر
رای
 فب

ی 
ر
رای
 فب

٨٥٨٥
رە 

ژما
رە 

ژما

ئازةر نةجيبى:ئازةر نةجيبى:
زؤرَيك لة هونةرةكان تَيكةآلوي يةك بوونزؤرَيك لة هونةرةكان تَيكةآلوي يةك بوون

سازدانى: شؤِرش محةمةد سازدانى: شؤِرش محةمةد 

فؤتؤ: يوسف عةبدوَلآل فؤتؤ: يوسف عةبدوَلآل 

ئازةر نةجيبى خانمَيكى دةستِرةنطينة ئازةر نةجيبى خانمَيكى دةستِرةنطينة 

لة بوارى ديزاينى جلوبةرط ء ديكؤرى لة بوارى ديزاينى جلوبةرط ء ديكؤرى 

شانؤييدا، خاوةن بِروانامةى ماستةرة شانؤييدا، خاوةن بِروانامةى ماستةرة 

لةو بوارةدا، كة لة زانكؤى تاران لةو بوارةدا، كة لة زانكؤى تاران 

بةدةستيهَيناوة. لة سةرةتاى مانطى بةدةستيهَيناوة. لة سةرةتاى مانطى 

ديسةمبةرى ديسةمبةرى ٢٠١٢٢٠١٢ لة هؤَلى تةوار  لة هؤَلى تةوار 

ثَيشانطةيةكى كاري دةستى كردةوةء لةو ثَيشانطةيةكى كاري دةستى كردةوةء لةو 

كاتةشدا بة ثَيويستم زانى كة ئةم ديدارةى كاتةشدا بة ثَيويستم زانى كة ئةم ديدارةى 

لةطةَل ئةنجام بدةم.لةطةَل ئةنجام بدةم.
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 ئةو كارة هونةرييانةى كة لةم ثَيشانطةيةدا نمايشتان كردووة دةضَيتة خانةى ض  ئةو كارة هونةرييانةى كة لةم ثَيشانطةيةدا نمايشتان كردووة دةضَيتة خانةى ض 

جؤرَيك لة هونةرةوة؟ جؤرَيك لة هونةرةوة؟ 

بةشَيوةى  هونةرةكان  جاران  وةكو  ناتوانين  مؤدَيرندا  دونياى  لة  ئَيستا  بةشَيوةى -  هونةرةكان  جاران  وةكو  ناتوانين  مؤدَيرندا  دونياى  لة  ئَيستا   -

ستاندارد ثؤَلَين بكةين ء بَلَيين ئةمة شانؤ يان سينةما يان شَيوةكاريى ء هةَلكؤَلين ستاندارد ثؤَلَين بكةين ء بَلَيين ئةمة شانؤ يان سينةما يان شَيوةكاريى ء هةَلكؤَلين 

ء  نوَى  هونةرى  بة  ء  يةكبوون  تَيكةآلو  هونةرةكان  لة  زؤرَيك  ئَيستاكة  هتدة.  ء ء  نوَى  هونةرى  بة  ء  يةكبوون  تَيكةآلو  هونةرةكان  لة  زؤرَيك  ئَيستاكة  هتدة.  ء 

مؤدَيرن ناوزةد دةكرَيت. مؤدَيرن ناوزةد دةكرَيت. 

ئةم كارانةى من، ضونكة بؤ خؤم لة زانكؤ وانةى ديكؤر ء ديزاين ء جلوبةرطى ئةم كارانةى من، ضونكة بؤ خؤم لة زانكؤ وانةى ديكؤر ء ديزاين ء جلوبةرطى 

موقةيةد  مرؤظَيكى  كة  ناكةيت،  كار  وا  كاردةكةيت  شانؤدا  لة  كة  دةَلَيمةوة،  موقةيةد شانؤ  مرؤظَيكى  كة  ناكةيت،  كار  وا  كاردةكةيت  شانؤدا  لة  كة  دةَلَيمةوة،  شانؤ 

بيت ء ئةوةت لة هزردا بَيت كة دةبَيت بنةماكةى وابَيت ء موقةيةد بَيت، بةَلكو بة بيت ء ئةوةت لة هزردا بَيت كة دةبَيت بنةماكةى وابَيت ء موقةيةد بَيت، بةَلكو بة 

ثَيضةوانةوة زهنت خةالق دةبَيت ء ئاوةآل دةبَيت. كة زهنيشم وابَيت، زؤر كاردةكةم ثَيضةوانةوة زهنت خةالق دةبَيت ء ئاوةآل دةبَيت. كة زهنيشم وابَيت، زؤر كاردةكةم 

ء ثَيمخؤشة هةموو شتَيك، تةنانةت كةرةستةكانى ماَلى خؤم بؤ خؤم دروستى ء ثَيمخؤشة هةموو شتَيك، تةنانةت كةرةستةكانى ماَلى خؤم بؤ خؤم دروستى 

بكةم ء تةنانةت جلوبةرطةكانى خؤشم خؤم دروستى بكةم، وةك لةوةى كة بضمة بكةم ء تةنانةت جلوبةرطةكانى خؤشم خؤم دروستى بكةم، وةك لةوةى كة بضمة 

بازاِر ء ديزاينةرى خةَلكى ديكة بةكاربهَينم. دةستم بة تواناية ء فيكريشم هةية ء بازاِر ء ديزاينةرى خةَلكى ديكة بةكاربهَينم. دةستم بة تواناية ء فيكريشم هةية ء 

زؤر شتيش كة بؤ خؤم نةمتوانيوة ئةنجامى بدةم داومة بة ئافرةتانى ديكة تا بؤم زؤر شتيش كة بؤ خؤم نةمتوانيوة ئةنجامى بدةم داومة بة ئافرةتانى ديكة تا بؤم 

دروست بكةن. دروست بكةن. 

ئةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة ئةم هونةرةى من نمايشم كردووة، رةنطة لة هيض تةرزَيكى ئةمةوَيت ئةوة بَلَيم كة ئةم هونةرةى من نمايشم كردووة، رةنطة لة هيض تةرزَيكى 

باوى هونةرى ناسراو نةبَيت، بةآلم ثَيى دةَلَين هونةرى تةلفيقى، بة واتاى هونةرَيك باوى هونةرى ناسراو نةبَيت، بةآلم ثَيى دةَلَين هونةرى تةلفيقى، بة واتاى هونةرَيك 

كة تَيكةآلوى ضةند هونةرَيكة. بؤ نموونة من لَيرةدا ئاوَينةم دروست كردووة، كة كة تَيكةآلوى ضةند هونةرَيكة. بؤ نموونة من لَيرةدا ئاوَينةم دروست كردووة، كة 

لةسةر شَيوازى وةرةقى ئاَلتونى كارم كردووة لةسةرى ديكؤباذ، كارم كردووة لةسةر شَيوازى وةرةقى ئاَلتونى كارم كردووة لةسةرى ديكؤباذ، كارم كردووة 

لةسةر نةقاشى فةِرةنسى كارم كردووة. بةواتاى ئةوةى نةقاشيةكةى فةِرةنسام لةسةر نةقاشى فةِرةنسى كارم كردووة. بةواتاى ئةوةى نةقاشيةكةى فةِرةنسام 

هَيناوةء وردم كردووةء شتَيكى ديكةم لَى بةرهةمهَيناوة.هَيناوةء وردم كردووةء شتَيكى ديكةم لَى بةرهةمهَيناوة.

تاضةند ئةم جؤرة كارانة ثةيوةست دةبنةوة بة كايةى بة بازاِركردنء فرؤشتنةوة؟ تاضةند ئةم جؤرة كارانة ثةيوةست دةبنةوة بة كايةى بة بازاِركردنء فرؤشتنةوة؟ 

- هةموو شتَيك ثَيش ئةوةى لة بازاِر خةَلك بيكِرَيت ء بيبات، بَيطومان كةسَيك - هةموو شتَيك ثَيش ئةوةى لة بازاِر خةَلك بيكِرَيت ء بيبات، بَيطومان كةسَيك 

داهَينةرء ديزاينةرى بووة. وةك باوة هةموو شتَيكى نوَى رةنطة سةرةتا خةَلك داهَينةرء ديزاينةرى بووة. وةك باوة هةموو شتَيكى نوَى رةنطة سةرةتا خةَلك 

نةيةوَيت، بةآلم مؤدَيل زؤر شتى دةوَيت ء دةخوازَيت، بة نموونة جاران ذن لة نةيةوَيت، بةآلم مؤدَيل زؤر شتى دةوَيت ء دةخوازَيت، بة نموونة جاران ذن لة 

ضَيشتخانةى ماَلةكةيدا بة سَى تا ضوار كةرةستة كارى ضَيشتلَينانى دةكرد، بةآلم ضَيشتخانةى ماَلةكةيدا بة سَى تا ضوار كةرةستة كارى ضَيشتلَينانى دةكرد، بةآلم 

ئَيستاء لةم رؤذطارةدا رةنطة سةد كةرةستةى هةمةجؤر بةكاربهَينَيت. ئَيستا من ئَيستاء لةم رؤذطارةدا رةنطة سةد كةرةستةى هةمةجؤر بةكاربهَينَيت. ئَيستا من 

ئةوة  بةشة،  ئةم  ذنانى  بينينى  لة  بوو  سةير  كة  منةوة  بةالى  شت  زؤر  ئةوة ثَيمواية  بةشة،  ئةم  ذنانى  بينينى  لة  بوو  سةير  كة  منةوة  بةالى  شت  زؤر  ثَيمواية 

بوو كة من لة رؤذهةآلتى كوردستانةوة هاتووم دةبينم ئاوَينةم داناوة، كة بةالى بوو كة من لة رؤذهةآلتى كوردستانةوة هاتووم دةبينم ئاوَينةم داناوة، كة بةالى 

منةوة ماناى تيشك ء رووناكى دةبةخشَيت، سةير دةكةم هيض طرنطى ثَى نادةن منةوة ماناى تيشك ء رووناكى دةبةخشَيت، سةير دةكةم هيض طرنطى ثَى نادةن 

واتاى  ئاوَينة  كؤمةَلطةيةكدا  هةموو  لة  منةوةء  بةالى  ضونكة  ثَينادةن.  بايةخى  واتاى ء  ئاوَينة  كؤمةَلطةيةكدا  هةموو  لة  منةوةء  بةالى  ضونكة  ثَينادةن.  بايةخى  ء 
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رؤشنايى دةطةيةنَيت. ئافرةت ء ذنانى ئَيرة وا ضاو لة ئاوَينةكة دةكةن وةك ئةوةى رؤشنايى دةطةيةنَيت. ئافرةت ء ذنانى ئَيرة وا ضاو لة ئاوَينةكة دةكةن وةك ئةوةى 

كة تةنها بؤ تةماشاكردن بَيت. نةخَير لةالى ئَيمة ء لة فةرهةنطى كورديدا ئاوَينة كة تةنها بؤ تةماشاكردن بَيت. نةخَير لةالى ئَيمة ء لة فةرهةنطى كورديدا ئاوَينة 

وةك سيمبولى رووناكى ء تيشك دَيت، كة ثَيويستة لة هةموو ماَلَيكدا هةبَيت. وةك سيمبولى رووناكى ء تيشك دَيت، كة ثَيويستة لة هةموو ماَلَيكدا هةبَيت. 

شتةكان  بؤ  خوَيندنةوةمان  ء  بكرَيت  فةرهةنطسازى  بوارانةدا  لةم  شتةكان دةبَيت  بؤ  خوَيندنةوةمان  ء  بكرَيت  فةرهةنطسازى  بوارانةدا  لةم  دةبَيت 

بطؤِردرَيت. من هةموو ئةو كةرةستانةى كة لةم ثَيشانطةيةدا دامناوة، بةتةنها وةك بطؤِردرَيت. من هةموو ئةو كةرةستانةى كة لةم ثَيشانطةيةدا دامناوة، بةتةنها وةك 

شتَيكى جوانكاريى دروستم نةكردووة، ضونكة من هةر شتَيك كة دروست دةكةم شتَيكى جوانكاريى دروستم نةكردووة، ضونكة من هةر شتَيك كة دروست دةكةم 

دةبَيت هةم جوان ء هةم بةكارهَينةر بَيت. دةبَيت هةم جوان ء هةم بةكارهَينةر بَيت. 

طفتوطؤيةكى زؤر هةية سةبارةت بة ثةيوةنديةكانى نَيوان هونةرء ناسيؤناليزم، تؤ طفتوطؤيةكى زؤر هةية سةبارةت بة ثةيوةنديةكانى نَيوان هونةرء ناسيؤناليزم، تؤ 

تاضةند بؤ ئةم اليةنة كاردةكةيت؟ تاضةند بؤ ئةم اليةنة كاردةكةيت؟ 

-من بة فةرهةنط ء كةلتوورى كوردى طةورة بووم، بةالى منةوة زؤر زؤر -من بة فةرهةنط ء كةلتوورى كوردى طةورة بووم، بةالى منةوة زؤر زؤر 

لة  ئةوروثاء  بضمة  ساَلةهاش  ئةطةر  كاربكةم.  كوردييانة  كةلتورى  بة  كة  لة طرنطة  ئةوروثاء  بضمة  ساَلةهاش  ئةطةر  كاربكةم.  كوردييانة  كةلتورى  بة  كة  طرنطة 

ئةمريكا ذين بكةم، ئةوةى لة دَلماية ء ثَيى طةورة بووم لة طةَلمداية ء لَيم دانابِرَيت، ئةمريكا ذين بكةم، ئةوةى لة دَلماية ء ثَيى طةورة بووم لة طةَلمداية ء لَيم دانابِرَيت، 

بيرةوةريية كوردييةكةم لةطةَلمدا هاوِرَيية. ئةمةش بةالى منةوة زؤر طرنطة. زؤر بيرةوةريية كوردييةكةم لةطةَلمدا هاوِرَيية. ئةمةش بةالى منةوة زؤر طرنطة. زؤر 

كارى مؤدَيرنء نوَى دةزانم ء ئاشنام ثَييان، بةآلم ئةو مؤدَيرنَيتةية دةبَيت لةطةَل كارى مؤدَيرنء نوَى دةزانم ء ئاشنام ثَييان، بةآلم ئةو مؤدَيرنَيتةية دةبَيت لةطةَل 

بيرةوةريية كوردييةكةمدا تَيكةَل بكةم ء نامةوَيت بةتةنها وةك كارَيكى مؤدَيرنانة بيرةوةريية كوردييةكةمدا تَيكةَل بكةم ء نامةوَيت بةتةنها وةك كارَيكى مؤدَيرنانة 

بكةم.  بة كةلتوورى كوردى  تَيكةَل  مؤدَيرنَيتةية  دةبَيت ئةو  بةَلكو  بكةم،  بكةم. نمايشى  كوردى  كةلتوورى  بة  تَيكةَل  مؤدَيرنَيتةية  ئةو  دةبَيت  بةَلكو  بكةم،  نمايشى 

دةبَيت  ء  ناناسَيت  كورد  دَلثاكى  كةلتوورء  ء  فةرهةنط  جيهان،  ثَيمواية  دةبَيت ضونكة  ء  ناناسَيت  كورد  دَلثاكى  كةلتوورء  ء  فةرهةنط  جيهان،  ثَيمواية  ضونكة 

بناسرَيت. من بة بةشى خؤم ء ئةو شتةى كة خؤم دَلم ثَييخؤشة، ئةوةية كة تا ئةو بناسرَيت. من بة بةشى خؤم ء ئةو شتةى كة خؤم دَلم ثَييخؤشة، ئةوةية كة تا ئةو 

جَيطةيةى دةتوانم ئةم كارة ثيشان بدةم. بؤية بةالى منةوة ثَيويستة بةهرةمةندةكانى جَيطةيةى دةتوانم ئةم كارة ثيشان بدةم. بؤية بةالى منةوة ثَيويستة بةهرةمةندةكانى 

كورد لة هةموو كاية جياوازةكاندا بةهةمان كارهةستن. كورد لة هةموو كاية جياوازةكاندا بةهةمان كارهةستن. 

كارى شانؤ ء ديزاينى شانؤت كردووة، ئةزموونت لةو بوارةدا ضى بووة، بةتايبةت كارى شانؤ ء ديزاينى شانؤت كردووة، ئةزموونت لةو بوارةدا ضى بووة، بةتايبةت 

لةطةَل شانؤكارة كوردةكان؟ لةطةَل شانؤكارة كوردةكان؟ 

-ئَيمة لة زانكؤ وانةيةكمان هةية بةناوى ديزاينى شانؤيى. من خؤم ماستةرى -ئَيمة لة زانكؤ وانةيةكمان هةية بةناوى ديزاينى شانؤيى. من خؤم ماستةرى 

شانؤم هةية لة بوارى ديزاينى جلوبةرطى شانؤدا. ديكؤر ء جلوبةرط ئامادة دةكةم شانؤم هةية لة بوارى ديزاينى جلوبةرطى شانؤدا. ديكؤر ء جلوبةرط ئامادة دةكةم 

بؤ كارى دراما ء شانؤ ء ريكالم، كة لة ئَيران زؤر كارى ريكالم دةكرَيت ء وا ديارة بؤ كارى دراما ء شانؤ ء ريكالم، كة لة ئَيران زؤر كارى ريكالم دةكرَيت ء وا ديارة 

لَيرة ئةو اليةنة كةمتر بَيت. كارى دراماء شانؤم زؤر ثَيخؤشة، كاركردنم تيايدا لَيرة ئةو اليةنة كةمتر بَيت. كارى دراماء شانؤم زؤر ثَيخؤشة، كاركردنم تيايدا 

ئاسوودةم دةكات. ئاسوودةم دةكات. 

زؤركةس داستان ء رؤمان دةخوَينَيتةوة ء كةمتر بةالى خوَيندنةوةى شانؤدا زؤركةس داستان ء رؤمان دةخوَينَيتةوة ء كةمتر بةالى خوَيندنةوةى شانؤدا 

دةضَيت، بةآلم بةالى منةوة ئةطةر شانؤ بخوَيننةوة، ئةوا طومانم لةوة نيية كة عةشقى دةضَيت، بةآلم بةالى منةوة ئةطةر شانؤ بخوَيننةوة، ئةوا طومانم لةوة نيية كة عةشقى 

شانؤ دةبن. ضونكة شانؤ كارَيكى زيندووة ء كاريطةرييةكةشى راستةوخؤية. شانؤ دةبن. ضونكة شانؤ كارَيكى زيندووة ء كاريطةرييةكةشى راستةوخؤية. 
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لةشارى تاران لةطةَل كؤمةَلَيك لة شانؤكار ء دةرهَينةرى شانؤيى ثرؤفيشناَلدا لةشارى تاران لةطةَل كؤمةَلَيك لة شانؤكار ء دةرهَينةرى شانؤيى ثرؤفيشناَلدا 

بينينى  لة  خؤم  ئةوةندةى  من.  بؤ  بووة  خؤش  ئةزموونَيكى  ء  بينينى كارمكردووة  لة  خؤم  ئةوةندةى  من.  بؤ  بووة  خؤش  ئةزموونَيكى  ء  كارمكردووة 

جلوبةرطةكان لةبةر ئةكتةرةكان ء لةسةر تةختةى شانؤ ضَيذ دةبينم ء خؤشحاَل جلوبةرطةكان لةبةر ئةكتةرةكان ء لةسةر تةختةى شانؤ ضَيذ دةبينم ء خؤشحاَل 

تةماشاى  ء  هؤَلةكة  ضوومةتة  نمايش  رؤذةكانى  تَيكِراى  جؤرَيك  بة  ثَيى  تةماشاى دةبم  ء  هؤَلةكة  ضوومةتة  نمايش  رؤذةكانى  تَيكِراى  جؤرَيك  بة  ثَيى  دةبم 

نمايشةكةم كردووة. دةمةوَيت بَلَيم من بةكارى خؤم ء بةوةى كة خوَيندوومة ضَيذ نمايشةكةم كردووة. دةمةوَيت بَلَيم من بةكارى خؤم ء بةوةى كة خوَيندوومة ضَيذ 

وةردةطرم. ثَيدةضَيت ئةمة ضانسَيك بَيت كة خودا بةخشوييةتة من، كة هةم ئةو وةردةطرم. ثَيدةضَيت ئةمة ضانسَيك بَيت كة خودا بةخشوييةتة من، كة هةم ئةو 

وانةيةم خوَيندووة ء هةم ضَيذ لة كارةكةم وةردةطرم. وانةيةم خوَيندووة ء هةم ضَيذ لة كارةكةم وةردةطرم. 

قوتبةدين  دكتؤر  لة  بريتين  كردوون  لةطةَلدا  كارم  من  كة  دةرهَينةرانةى  قوتبةدين لةو  دكتؤر  لة  بريتين  كردوون  لةطةَلدا  كارم  من  كة  دةرهَينةرانةى  لةو 

صادقى كة لَيرة زؤر بةناوبانطةء لة دواهةمين كارم لةطةَل دةرهَينةر (هانى مزربان) صادقى كة لَيرة زؤر بةناوبانطةء لة دواهةمين كارم لةطةَل دةرهَينةر (هانى مزربان) 

بوو كة دواهةمين كارم لةطةَليدا بوو. بوو كة دواهةمين كارم لةطةَليدا بوو. 

ثاشان لةطةَل ضةند دةرهَينةرَيكى ديكةش لة سةقز كارم كردووة ء ؤرك شؤثم ثاشان لةطةَل ضةند دةرهَينةرَيكى ديكةش لة سةقز كارم كردووة ء ؤرك شؤثم 

سةبارةت بة جلوبةرطى شانؤيى كردؤتةوة. سةبارةت بة جلوبةرطى شانؤيى كردؤتةوة. 

ديكؤرء جلوبةرط، تاضةند بايةخيان هةية لة شانؤدا، تا ضةند ئةم دوو اليةنة بؤ ديكؤرء جلوبةرط، تاضةند بايةخيان هةية لة شانؤدا، تا ضةند ئةم دوو اليةنة بؤ 

ثِرؤسةى نمايشء شانؤ ثَيويستن؟ ثِرؤسةى نمايشء شانؤ ثَيويستن؟ 

ئةوةى  ثَيش  دةَلَيم  قوتابييةكان  بة  دةَلَيمةوة  وانة  زانكؤ  لة  كة  هةميشة  ئةوةى -من  ثَيش  دةَلَيم  قوتابييةكان  بة  دةَلَيمةوة  وانة  زانكؤ  لة  كة  هةميشة  -من 

ثةردةى شانؤ البدرَيت ء ئةكتةر دةركةوَيت ء خةَلك تةماشاى ئةكتةر ء جوَلةى ثةردةى شانؤ البدرَيت ء ئةكتةر دةركةوَيت ء خةَلك تةماشاى ئةكتةر ء جوَلةى 

شانؤكارةكان ببينن يةكةمين شتَيك كة بينةر بةركةوتنى لةطةَل دةبَيتء دةيبينَيت شانؤكارةكان ببينن يةكةمين شتَيك كة بينةر بةركةوتنى لةطةَل دةبَيتء دةيبينَيت 

ديكؤر ء جلوبةرطة. خؤ ئةطةر ديكؤرةكة خراث بَيت، ئةوا لةسةر بايةخ ء نواندنى ديكؤر ء جلوبةرطة. خؤ ئةطةر ديكؤرةكة خراث بَيت، ئةوا لةسةر بايةخ ء نواندنى 

ئةكتةرةكة رةنطدانةوةيةكى سلبى بةجَيدةهَيَلَيت. ئةو شتةى كة بة ضاو دةبينرَيت ئةكتةرةكة رةنطدانةوةيةكى سلبى بةجَيدةهَيَلَيت. ئةو شتةى كة بة ضاو دةبينرَيت 

وَينة  ء  ئيمةيج  واتا  ديالؤط،  لة  وةك  وةردةطيرَيت  ء  مَيشك  دةضَيتة  زوتر  وَينة زؤر  ء  ئيمةيج  واتا  ديالؤط،  لة  وةك  وةردةطيرَيت  ء  مَيشك  دةضَيتة  زوتر  زؤر 

بةشةى  لةم  خراثة  دةكات.  بينةر  لة  كار  زووتر  زؤر  ء  هةية  طةورةي  بةشةى رؤَلَيكى  لةم  خراثة  دةكات.  بينةر  لة  كار  زووتر  زؤر  ء  هةية  طةورةي  رؤَلَيكى 

كوردستان ئةم بوارة لة زانكؤ ء ثةيمانطة هونةرييةكاندا ئةم اليةنة ء ئةم بةشة لة كوردستان ئةم بوارة لة زانكؤ ء ثةيمانطة هونةرييةكاندا ئةم اليةنة ء ئةم بةشة لة 

خوَيندن نيية. من وام هةستدةكرد كة بَيمة كوردستان ئةم بةشة دةبَيت ء دةتوانم خوَيندن نيية. من وام هةستدةكرد كة بَيمة كوردستان ئةم بةشة دةبَيت ء دةتوانم 

لَيرة وانة لةو بةشانةدا بَلَيمةوة. ئةو اليةنةش اليةنَيكى طرنطة ء هةر دةبَيت زانكؤ ء لَيرة وانة لةو بةشانةدا بَلَيمةوة. ئةو اليةنةش اليةنَيكى طرنطة ء هةر دةبَيت زانكؤ ء 

ثةيمانطة هونةرييةكان دايبمةزرَينن. ثةيمانطة هونةرييةكان دايبمةزرَينن. 

ثِرؤذة ء خةونى داهاتووتان ضيية، لَيرة بةئةنجامى بطةيةنن؟ ثِرؤذة ء خةونى داهاتووتان ضيية، لَيرة بةئةنجامى بطةيةنن؟ 

دةدةم.  ئةنجام  مَيذوويى  كوردى  جلوبةرطى  ثَيشانطةى  نةورؤز  دةدةم. -بؤ  ئةنجام  مَيذوويى  كوردى  جلوبةرطى  ثَيشانطةى  نةورؤز  -بؤ 

كورديتان  كتَيبَيكى  هيض  كوردستان  باشوورى  كة  ئةوةية  ديكةش  كورديتان كارةساتَيكى  كتَيبَيكى  هيض  كوردستان  باشوورى  كة  ئةوةية  ديكةش  كارةساتَيكى 

نيية لةسةر جلوبةرطى مَيذوويى كورديتان، لَيرة هيض سةرضاوةيةك نيية. خةونم نيية لةسةر جلوبةرطى مَيذوويى كورديتان، لَيرة هيض سةرضاوةيةك نيية. خةونم 

ئةوةية لةبوارى ئةو كتَيبةدا كتَيبَيك سةبارةت بةو بوارة طرنطة لةضاث بدةم.  ئةوةية لةبوارى ئةو كتَيبةدا كتَيبَيك سةبارةت بةو بوارة طرنطة لةضاث بدةم.  
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و  رةسةن  سينةمايية  دةرهَينةرة  لة  بةيةكَيك  بارادجانؤف)  و (سَيرجي  رةسةن  سينةمايية  دةرهَينةرة  لة  بةيةكَيك  بارادجانؤف)  (سَيرجي 

زؤر  هونةري  شاكاري  ذمارةيةك  دادةنرَيت،  سؤظَيت  زؤر ثَيطةيشتووةكاني  هونةري  شاكاري  ذمارةيةك  دادةنرَيت،  سؤظَيت  ثَيطةيشتووةكاني 

لة  سينةماي  بليمةتي  بة  تاركؤفسكي)  (ئةندرَي  تةنانةت  ثَيشكةشكردوة،  لة جواني  سينةماي  بليمةتي  بة  تاركؤفسكي)  (ئةندرَي  تةنانةت  ثَيشكةشكردوة،  جواني 

نزيكةي ١٦١٦  بؤتةوة،  ضةوساندنةوة  و  ستةم  دوضاري  ضةندينجار  بؤ  نزيكةي قةَلةمداوة،  بؤتةوة،  ضةوساندنةوة  و  ستةم  دوضاري  ضةندينجار  بؤ  قةَلةمداوة، 

ثرؤذة ساَلي لة بَيدةنطيةكي زؤرةملَي يان لة زينداندا بةسةر بردوة، زؤرَيك لة ثرؤذة  بردوة، زؤرَيك لة  بةسةر  زؤرةملَي يان لة زينداندا  ساَلي لة بَيدةنطيةكي 

سينةماييةكاني رةتكراونةتةوة يا لةباربراون ، سانسؤرَيكي زؤر لةسةر كارةكاني سينةماييةكاني رةتكراونةتةوة يا لةباربراون ، سانسؤرَيكي زؤر لةسةر كارةكاني 

هةبووة. لةطةَل ئةوةشدا فيلمة مةزنةكاني سنوريان بِري و طةيشتنة شاشةكاني هةبووة. لةطةَل ئةوةشدا فيلمة مةزنةكاني سنوريان بِري و طةيشتنة شاشةكاني 

جيهان، سةرنجي زؤرَيك لة رةخنةطرانيان بةالي وزةيةكي داهَينةرانةي دةطمةندا جيهان، سةرنجي زؤرَيك لة رةخنةطرانيان بةالي وزةيةكي داهَينةرانةي دةطمةندا 

راكَيشا. لةطةَل (تاركؤفسكي)دا و بة تَيِروانينَيكي  نوَي و رةسةن و داهَينةرانةوة راكَيشا. لةطةَل (تاركؤفسكي)دا و بة تَيِروانينَيكي  نوَي و رةسةن و داهَينةرانةوة 

مةجازي  زمانَيكي  كة  شَيوازَيك  بة  دروستكرد.  جياوازيان  سينةمايةكي  مةجازي جؤرة  زمانَيكي  كة  شَيوازَيك  بة  دروستكرد.  جياوازيان  سينةمايةكي  جؤرة 

هةية. طَيِرانةوةيةك كة مؤركَيكي خةياَلي و سوريالي و شاعيرانةي هةية، جياواز هةية. طَيِرانةوةيةك كة مؤركَيكي خةياَلي و سوريالي و شاعيرانةي هةية، جياواز 

نووسيني: ئةمين ساَلحنووسيني: ئةمين ساَلح

و. لة عةرةبييةوة: هَيمن مةحمود حةسةنو. لة عةرةبييةوة: هَيمن مةحمود حةسةن

سينةماي سَيرجي بارادجانؤف سينةماي سَيرجي بارادجانؤف 
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لةوةي كة لة رؤذئاوا دروستدةكرَيت. لةطةَل ئةوةشدا لة نَيوةندة سينةماييةكاني لةوةي كة لة رؤذئاوا دروستدةكرَيت. لةطةَل ئةوةشدا لة نَيوةندة سينةماييةكاني 

جيهاندا زؤر ناسراو نيية، تةنيا لة ضوارضَيوةيةكي زؤر تةسكدا نةبَيت. تةنانةت جيهاندا زؤر ناسراو نيية، تةنيا لة ضوارضَيوةيةكي زؤر تةسكدا نةبَيت. تةنانةت 

مةعجةمة سينةمايية تايبةتةكانيش بة شَيوةيةكي كورت باسي دةكةن و ئاماذةي مةعجةمة سينةمايية تايبةتةكانيش بة شَيوةيةكي كورت باسي دةكةن و ئاماذةي 

ميللييةوة  كةلةثوري  و  ئةفسانة  لة  فيلمةكاني  كةرةستةي  و  ئامراز  دةكةن.  ميللييةوة بؤ  كةلةثوري  و  ئةفسانة  لة  فيلمةكاني  كةرةستةي  و  ئامراز  دةكةن.  بؤ 

بة  زؤر  كة  سةرنجِراكَيش  وَينةي  زنجيرةيةك  لة  بريتين  فيلمةكاني  بة وةرطرتووة.  زؤر  كة  سةرنجِراكَيش  وَينةي  زنجيرةيةك  لة  بريتين  فيلمةكاني  وةرطرتووة. 

فاَلطرةوة،  خةياَلي:  و  رةمزي  كةسايةتي  لة  ثِرن  دانراون،  ورياييةوة  و  فاَلطرةوة، وردي  خةياَلي:  و  رةمزي  كةسايةتي  لة  ثِرن  دانراون،  ورياييةوة  و  وردي 

(ئةليكسي  دةِرؤن.  طوريسدا  بةسةر  كة  كةسانَيك  ضيرؤكخوان،  (ئةليكسي طؤرانيبَيذ،  دةِرؤن.  طوريسدا  بةسةر  كة  كةسانَيك  ضيرؤكخوان،  طؤرانيبَيذ، 

كؤروتيؤكؤف) لة بارةيةوة دةَلَيت: فيلمةكاني (بارادجانؤف) باس لةوة ناكةن كة كؤروتيؤكؤف) لة بارةيةوة دةَلَيت: فيلمةكاني (بارادجانؤف) باس لةوة ناكةن كة 

ثَيويستة شتةكان ضؤن بن، بةَلكو باس لةوة دةكةن كة شتةكان ضؤن دةبن ئةطةر ثَيويستة شتةكان ضؤن بن، بةَلكو باس لةوة دةكةن كة شتةكان ضؤن دةبن ئةطةر 

ئةم خؤي دروستكةريان بَيت. ناوي راستةقينةي (سةركيس بارادجانيان)ة، لة ئةم خؤي دروستكةريان بَيت. ناوي راستةقينةي (سةركيس بارادجانيان)ة، لة ٩ ي  ي 

حوزةيراني حوزةيراني ١٩٢٤١٩٢٤ لة (تةبليسي) ثايتةختي (جؤرجيا) لة دايك و باوكَيكي ئةرمةني  لة (تةبليسي) ثايتةختي (جؤرجيا) لة دايك و باوكَيكي ئةرمةني 

لة دايكبووة. لة ساَلي لة دايكبووة. لة ساَلي ١٩٤٢١٩٤٢ –  – ١٩٤٥١٩٤٥ لة ثةيمانطاي مؤزيك لة تةبليسي مؤسيقاي  لة ثةيمانطاي مؤزيك لة تةبليسي مؤسيقاي 

خوَيندوة و لة ذةنيني ئامَيري كةماندا لَيهاتوبووة. لة ساَلي خوَيندوة و لة ذةنيني ئامَيري كةماندا لَيهاتوبووة. لة ساَلي ١٩٤٦١٩٤٦دا ضؤتة ثةيمانطاي دا ضؤتة ثةيمانطاي 

سينةما لة (مؤسكؤ)، لة سينةما لة (مؤسكؤ)، لة ١٩٥٢١٩٥٢ –  – ١٩٥٤١٩٥٤ وةكو ياريدةدري دةرهَينةر لة ستؤديؤكاني  وةكو ياريدةدري دةرهَينةر لة ستؤديؤكاني 

(دؤفضينكؤ) لة (كيَيظ)ي ثايتةختي ئؤكرانيا لة ذَير ضاودَيري (ظالديمَير برؤن)دا (دؤفضينكؤ) لة (كيَيظ)ي ثايتةختي ئؤكرانيا لة ذَير ضاودَيري (ظالديمَير برؤن)دا 

كاريكردوة. كاريكردوة. 

دا  دا )   (AndrieshAndriesh) فيلمي  دةرهَيناني  لة  بازليان)  (ياكؤف  لةطةَل   ) فيلمي  دةرهَيناني  لة  بازليان)  (ياكؤف  لةطةَل   ١٩٥٤١٩٥٤ ساَلي ساَلي 

بةشداربووة.بةشداربووة.

لة ساَلي لة ساَلي ١٩٥٧١٩٥٧دا سَي كورتة فيلمي ثَيشكةشكردوة.دا سَي كورتة فيلمي ثَيشكةشكردوة.

لة ساَلي لة ساَلي ١٩٥٨١٩٥٨دا فيلمَيكي درامي درَيذي بة ناونيشاني (يةكةم كوِر) دةرهَينا.دا فيلمَيكي درامي درَيذي بة ناونيشاني (يةكةم كوِر) دةرهَينا.

(طوَلَيك  دا  (طوَلَيك   دا   ١٩٦٢١٩٦٢ ساَلي  لة  )و  ئؤكراني  دا(رابسؤدي  ساَلي   لة  )و  ئؤكراني  دا(رابسؤدي   ١٩٦١١٩٦١ ساَلي  لة  ساَلي ثاشان  لة  ثاشان 

باووباثيراني  (سَيبةرةكاني  فيلمي  بةآلم  دةرهَينا.  بضوك)ي  بةردَيكي  سةر  باووباثيراني لة  (سَيبةرةكاني  فيلمي  بةآلم  دةرهَينا.  بضوك)ي  بةردَيكي  سةر  لة 

ونبومان) سةرةتاي ضونة ناو فةزاي سينةماي جيهاني بوو، نووسينةكاني مذدةي ونبومان) سةرةتاي ضونة ناو فةزاي سينةماي جيهاني بوو، نووسينةكاني مذدةي 

هَيزةوة  بة  كة  دا  داهَينةرانةيان  وزةيةكي  و  دةطةمةن  بةهرةيةكةي  هَيزةوة دةركةوتني  بة  كة  دا  داهَينةرانةيان  وزةيةكي  و  دةطةمةن  بةهرةيةكةي  دةركةوتني 

خؤي دةسةثَينَيت. فيلمةكة دؤزينةوةيةكي سةرسوِرهَينةر بوو، شاشةي سؤظَيتي خؤي دةسةثَينَيت. فيلمةكة دؤزينةوةيةكي سةرسوِرهَينةر بوو، شاشةي سؤظَيتي 

نمونةي واي لة شاعريةت و طؤراني و تايبةتمةندَيتي ميسؤلؤجي و داستان ئاسادا نمونةي واي لة شاعريةت و طؤراني و تايبةتمةندَيتي ميسؤلؤجي و داستان ئاسادا 

كة لة بيرةوةري ميللييةوة وةرطيراوة بةخؤوة نةديوة. كة لة بيرةوةري ميللييةوة وةرطيراوة بةخؤوة نةديوة. 

ئةو فيلمة لة فَيستيظاَلة نَيودةوَلةتيةكاندا زياد لة ئةو فيلمة لة فَيستيظاَلة نَيودةوَلةتيةكاندا زياد لة ١٦١٦ خةآلتي بةدةستهَينا. دواي  خةآلتي بةدةستهَينا. دواي 

ئةو فيلمة كَيشةكاني (بارادجانؤظ) لةطةَل دةسةآلتداراني سؤظَيتدا دةستيثَيكرد و ئةو فيلمة كَيشةكاني (بارادجانؤظ) لةطةَل دةسةآلتداراني سؤظَيتدا دةستيثَيكرد و 

رَيطةي ثَينةدرا ئامادةي ئةو فَيستيظاآلنة بَيت كة فيلمةكاني ئةوي تَيدا نمايشكراو رَيطةي ثَينةدرا ئامادةي ئةو فَيستيظاآلنة بَيت كة فيلمةكاني ئةوي تَيدا نمايشكراو 

ذمارةيةك  سؤظَيت  دةسةآلتداراني  ثَيبةخشي.  خؤيان  خةآلتي  ذمارةيةك هةندَيكيشيان  سؤظَيت  دةسةآلتداراني  ثَيبةخشي.  خؤيان  خةآلتي  هةندَيكيشيان 
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ناضاربوو  بووني،  نوسي  (بارادجانؤظ)  كة  رةتكردةوة  سيناريؤيانةيان  ناضاربوو لةو  بووني،  نوسي  (بارادجانؤظ)  كة  رةتكردةوة  سيناريؤيانةيان  لةو 

دواي  دواي    ١٩٦٥١٩٦٥ ساَلي  بطَيِرَيت.  بضوك  بضوك  رؤَلي  تردا  دةرهَينةراني  فيلمي  ساَلي لة  بطَيِرَيت.  بضوك  بضوك  رؤَلي  تردا  دةرهَينةراني  فيلمي  لة 

رؤذنامةكان  ئيمزاكرد،  ئؤكراني  جياخوازاني  بؤ  داواكارييةكي  ضةند  كة  رؤذنامةكان ئةوةي  ئيمزاكرد،  ئؤكراني  جياخوازاني  بؤ  داواكارييةكي  ضةند  كة  ئةوةي 

بة (فؤرماليستي)  فيلمةكانيان  و  تؤمةتباركرد  ئؤكراني)يان  بة (فؤرماليستي) بة (نةتةوةثةرستَيكي  فيلمةكانيان  و  تؤمةتباركرد  ئؤكراني)يان  بة (نةتةوةثةرستَيكي 

و  بورجوازيةت  خواستي  بيانوي  بة  و  توِرةبون  لَيي  دةسةآلتداران  و لةقةَلةمدا.  بورجوازيةت  خواستي  بيانوي  بة  و  توِرةبون  لَيي  دةسةآلتداران  لةقةَلةمدا. 

كيَيظ)  (تابلؤي  فيلمي  نةدا  رَيطةيان  ئايدؤلؤذي  الداني  و  سؤفيطةري  كيَيظ) رؤحي  (تابلؤي  فيلمي  نةدا  رَيطةيان  ئايدؤلؤذي  الداني  و  سؤفيطةري  رؤحي 

ثايتةختي  (َيريظان)ي  بؤ  طواستييةوة  (كيَيظ)ةوة  لة  ثايتةختي   (َيريظان)ي  بؤ  طواستييةوة  (كيَيظ)ةوة  لة   ١٩٦٨١٩٦٨ ساَلي  بكات.  ساَلي تةواو  بكات.  تةواو 

بةرهةمهَينا،  هةنار)  (رةنطي  ناوي  بة  هونةري  شاكارَيكي  دواتر  ساَلي  بةرهةمهَينا، ئةرمينيا.  هةنار)  (رةنطي  ناوي  بة  هونةري  شاكارَيكي  دواتر  ساَلي  ئةرمينيا. 

دةسةآلتداراني سؤظَيت داويان لة (بارادجانؤف) كرد دووبارة فيلمةكةي مؤنتاذ دةسةآلتداراني سؤظَيت داويان لة (بارادجانؤف) كرد دووبارة فيلمةكةي مؤنتاذ 

(بارادجانؤف)  بةآلم  قةَلةمدرابوو،  لة  ضةواشةكار)  و  (ناِرووني  بة  كة  (بارادجانؤف) بكاتةوة  بةآلم  قةَلةمدرابوو،  لة  ضةواشةكار)  و  (ناِرووني  بة  كة  بكاتةوة 

رازي نةبوو، بةو شَيوةية رَيطةنةدرا فيلمةكةي نمايش بكرَيت. دةرهَينةر (سَيرجي رازي نةبوو، بةو شَيوةية رَيطةنةدرا فيلمةكةي نمايش بكرَيت. دةرهَينةر (سَيرجي 

يؤتكفيض) راسثَيردرا فيلمةكة مؤنتاذ بكاتةوة و يؤتكفيض) راسثَيردرا فيلمةكة مؤنتاذ بكاتةوة و ٢٠٢٠ خولةكي لَي ببِرَيت، بةآلم لةطةَل  خولةكي لَي ببِرَيت، بةآلم لةطةَل 

هؤَليكي  ضةند  لة  ئةوةش  نمايشنةكرا  هؤَليكي   ضةند  لة  ئةوةش  نمايشنةكرا   ١٩٧٣١٩٧٣ ساَلي  كؤتايي  تا  فيلمةكة  ساَلي ئةوةشدا  كؤتايي  تا  فيلمةكة  ئةوةشدا 

ليبرالي  بيري  نوَينةرايةتي  (بارادجانؤف)  بوو.  دياريكراودا  سينةمايي  ليبرالي بضوكي  بيري  نوَينةرايةتي  (بارادجانؤف)  بوو.  دياريكراودا  سينةمايي  بضوكي 

دةكرد كة لة شةستةكاندا لة رَيطةي كارة هونةرييةكانةوة بآلوبؤوة، ئةوةي كة دةكرد كة لة شةستةكاندا لة رَيطةي كارة هونةرييةكانةوة بآلوبؤوة، ئةوةي كة 

زؤر دةسةآلتداراني ناِرةحةتدةكرد بةرطريكردني بةردةوامي بوو لة ديموكراسي زؤر دةسةآلتداراني ناِرةحةتدةكرد بةرطريكردني بةردةوامي بوو لة ديموكراسي 

و مافي نةتةوةكان لة ثاراستني كلتوري نةتةوةي و ئاييني خؤيان، هةروةها لة و مافي نةتةوةكان لة ثاراستني كلتوري نةتةوةي و ئاييني خؤيان، هةروةها لة 

دذي دةستطيركردني رؤشنبيرةكاني ئؤكرانيا بوو، دةسةآلتداراني سؤظَيتيش لةو دذي دةستطيركردني رؤشنبيرةكاني ئؤكرانيا بوو، دةسةآلتداراني سؤظَيتيش لةو 

كارةي خؤش نةبون كة رازي نةبوو شايةتي لة دذي (ظالةنتين مؤرؤز)ي جيابؤوة كارةي خؤش نةبون كة رازي نةبوو شايةتي لة دذي (ظالةنتين مؤرؤز)ي جيابؤوة 

بدات. (بارادجانؤف) لة ديسةمبةري بدات. (بارادجانؤف) لة ديسةمبةري ١٩٧٣١٩٧٣دا و دواي ئةوةي كة وةزيري كاروباري دا و دواي ئةوةي كة وةزيري كاروباري 

سينةما رازي نةبوو ضاوي ثَييبكةوَيت، بروسكةيةكي بؤ وةزير نارد كة لة سينةما رازي نةبوو ضاوي ثَييبكةوَيت، بروسكةيةكي بؤ وةزير نارد كة لة ٣٤٠٣٤٠ 

وشة ثَيكهاتبوو، تَييدا ناِرةزايي خؤي لة بةرامبةر خراثبوني بارودؤخي هونةري وشة ثَيكهاتبوو، تَييدا ناِرةزايي خؤي لة بةرامبةر خراثبوني بارودؤخي هونةري 

طياني  كة  تاوانباركرد  بةوة  حكومةتي  دةربِريبوو،  سؤظَيت  يةكَيتي  لة  طياني سينةمايي  كة  تاوانباركرد  بةوة  حكومةتي  دةربِريبوو،  سؤظَيت  يةكَيتي  لة  سينةمايي 

دةستثَيشخةري دةكوذَيت و رَيطرة لة طةشةكردني هةر جؤرة بيرَيكي سةربةخؤ. دةستثَيشخةري دةكوذَيت و رَيطرة لة طةشةكردني هةر جؤرة بيرَيكي سةربةخؤ. 

دواي دوو رؤذ لة ناردني بروسكةكة دةستطيركرا و ضةند تؤمةتَيكي ئاراستةكرا دواي دوو رؤذ لة ناردني بروسكةكة دةستطيركرا و ضةند تؤمةتَيكي ئاراستةكرا 

لةوانة: بازرطانيكردن بة كاري هونةري و ثارضة مَيذوييةكان (كة لة كاتي وَينةطرتني لةوانة: بازرطانيكردن بة كاري هونةري و ثارضة مَيذوييةكان (كة لة كاتي وَينةطرتني 

بة  بياني  دراوي  بة  مامةَلةكردن  دةستيكةوتووة)،  جوتيارةكانةوة  لة  بة فيلمةكاني  بياني  دراوي  بة  مامةَلةكردن  دةستيكةوتووة)،  جوتيارةكانةوة  لة  فيلمةكاني 

هؤمؤسَيكشواَلي،  كاري  رةشدا،  بازاِري  لةطةَل  مامةَلةكردن  ناياسايي،  هؤمؤسَيكشواَلي، شَيوةي  كاري  رةشدا،  بازاِري  لةطةَل  مامةَلةكردن  ناياسايي،  شَيوةي 

ناضاركردني كةساني تر بؤ ئةنجامداني رةفتاري هؤمؤسَيكشواآلنة، كؤكردنةوةي ناضاركردني كةساني تر بؤ ئةنجامداني رةفتاري هؤمؤسَيكشواآلنة، كؤكردنةوةي 

بؤ  هاندان  زاووزَي،  كؤئةندامي  نةخؤشييةكاني  بآلوكردنةوةي  رووت،  بؤ وَينةي  هاندان  زاووزَي،  كؤئةندامي  نةخؤشييةكاني  بآلوكردنةوةي  رووت،  وَينةي 

لَيكؤَلينةوةدا  كاتي  لة  دةَلَيت:  تؤمةتةكانةوة  بارةي  لة  (بارادجانؤف)  لَيكؤَلينةوةدا خؤكوشتن.  كاتي  لة  دةَلَيت:  تؤمةتةكانةوة  بارةي  لة  (بارادجانؤف)  خؤكوشتن. 
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سَي كةس شايةتيان لة سةرم دا كة طواية ناضارمكردون كاري هؤمؤسَيكشواآلنة سَي كةس شايةتيان لة سةرم دا كة طواية ناضارمكردون كاري هؤمؤسَيكشواآلنة 

بكةن. هةر سَيكيان دواي ماوةيةك خؤيان كوشت. يةكَيكيان (ميشيا سينسين)ة كة بكةن. هةر سَيكيان دواي ماوةيةك خؤيان كوشت. يةكَيكيان (ميشيا سينسين)ة كة 

كوِري سكرتَيري ليذنةي مةركةزي ثارتي كؤمؤنيستي ئؤكرانيية. تةالرسازَيكي كوِري سكرتَيري ليذنةي مةركةزي ثارتي كؤمؤنيستي ئؤكرانيية. تةالرسازَيكي 

زؤر بةهرةمةند بوو، بةآلم بووة قوربانيي حكومةتي ئؤكراني بة تايبةت خودي زؤر بةهرةمةند بوو، بةآلم بووة قوربانيي حكومةتي ئؤكراني بة تايبةت خودي 

(ظالديمَير شَيربتسكي) كة سكرتَيرَيكي بؤ ليذنةكة دانا و لة ثؤستةكةي خؤيدا مايةوة (ظالديمَير شَيربتسكي) كة سكرتَيرَيكي بؤ ليذنةكة دانا و لة ثؤستةكةي خؤيدا مايةوة 

فيلمي  وَينةي  كة  ئةلينكؤ)  (يؤري  وةريطرتبوو.  (بريجينَيف)ةوة  لةسةردةمي  فيلمي كة  وَينةي  كة  ئةلينكؤ)  (يؤري  وةريطرتبوو.  (بريجينَيف)ةوة  لةسةردةمي  كة 

ئامادةبوو،  دادطاييكردنةكاندا  لة  طرت  وونبومان)ي  باووباثيراني  ئامادةبوو، (سَيبةرةكاني  دادطاييكردنةكاندا  لة  طرت  وونبومان)ي  باووباثيراني  (سَيبةرةكاني 

كردؤتة  سَيكسي  دةستدرَيذي  (بارادجانؤف)  طواية  كة  ثياوةي  بةو  كردؤتة سةبارةت  سَيكسي  دةستدرَيذي  (بارادجانؤف)  طواية  كة  ثياوةي  بةو  سةبارةت 

سةري دةَلَيت: لةشوالري لة لةشوالي ياريزانَيكي تؤثي ثَيي ئةمريكي دةضَيت، لة سةري دةَلَيت: لةشوالري لة لةشوالي ياريزانَيكي تؤثي ثَيي ئةمريكي دةضَيت، لة 

كاتَيكدا (بارادجانؤف) ثياوَيكي بضوكي كورتة باآلية. دةوترَيت (بارادجانؤف) لة كاتَيكدا (بارادجانؤف) ثياوَيكي بضوكي كورتة باآلية. دةوترَيت (بارادجانؤف) لة 

دادطاييكردنةكةيدا و بة قسةي شايةحاَلَيك داني بةوةدا ناوة كة هؤمؤسَيكشواَلة. دادطاييكردنةكةيدا و بة قسةي شايةحاَلَيك داني بةوةدا ناوة كة هؤمؤسَيكشواَلة. 

لة راستيدا هةموو ئةو تؤمةتانة تؤمةتي دروستكراو و بَي بنةما بوون، تةنيا بؤ لة راستيدا هةموو ئةو تؤمةتانة تؤمةتي دروستكراو و بَي بنةما بوون، تةنيا بؤ 

ئةوة بوون كة دادطاييكردنةكة نةبَيتة دادطاييكردنَيكي سياسي. لة كؤتاييدا بةهؤي ئةوة بوون كة دادطاييكردنةكة نةبَيتة دادطاييكردنَيكي سياسي. لة كؤتاييدا بةهؤي 

ئةويش  كة  ئاراستةكرد  تؤمةتي  يةك  تةنيا  دادطا  ثَيويستةوة  بةَلطةي  ئةويش نةبوني  كة  ئاراستةكرد  تؤمةتي  يةك  تةنيا  دادطا  ثَيويستةوة  بةَلطةي  نةبوني 

ئاوديوكردني كةرةستةي هونةري بوو. دواي دادطاييكردنَيك كة سَي ساَلي خاياند، ئاوديوكردني كةرةستةي هونةري بوو. دواي دادطاييكردنَيك كة سَي ساَلي خاياند، 

لة سةرةتاي ساَلي لة سةرةتاي ساَلي ١٩٧٤١٩٧٤دا دادوةر حوكمي شةش ساَل زينداني و كاري سةخةتي دا دادوةر حوكمي شةش ساَل زينداني و كاري سةخةتي 

بؤ دةركرد. (بةهؤي فيلمةكانم و زمانة زبرةكةمةوة خرامة ناو بةنديخانةوة) ئةمة بؤ دةركرد. (بةهؤي فيلمةكانم و زمانة زبرةكةمةوة خرامة ناو بةنديخانةوة) ئةمة 

قسةي (بارادجانؤف)ة كة لة ساَلي قسةي (بارادجانؤف)ة كة لة ساَلي ١٩٧٨١٩٧٨دا واتة تةنيا دواي ضوار ساَل لة زيندان دا واتة تةنيا دواي ضوار ساَل لة زيندان 

هاتة دةرةوة، لةوانةشة هؤكةي ئةو هةَلمةتة جيهانييةي راطةياندن بَيت كة داواي هاتة دةرةوة، لةوانةشة هؤكةي ئةو هةَلمةتة جيهانييةي راطةياندن بَيت كة داواي 

هةروةها  لَيطرت،  سةفةركرديان  رَيطةي  دةسةآلتدران  بةآلم  دةكرد.  هةروةها ئازادكردني  لَيطرت،  سةفةركرديان  رَيطةي  دةسةآلتدران  بةآلم  دةكرد.  ئازادكردني 

لةطةَل  كؤبونةوة  تؤمةتي  بة  ئةوةبو  دةربهينَيت،  تر  فيلمَيكي  هيض  نةدا  لةطةَل رَيطةيان  كؤبونةوة  تؤمةتي  بة  ئةوةبو  دةربهينَيت،  تر  فيلمَيكي  هيض  نةدا  رَيطةيان 

كةساني بياني ناحةزدا بؤ جاري سَييةم دةستطيركرايةوة، بةآلم دواي بةسةربردني كةساني بياني ناحةزدا بؤ جاري سَييةم دةستطيركرايةوة، بةآلم دواي بةسةربردني 

ستاليندا  سةردةمي  لة  يةكةم  ئازادكرايةوة.(جاري  بةنديخانة  لة  مانط  ستاليندا شةش  سةردةمي  لة  يةكةم  ئازادكرايةوة.(جاري  بةنديخانة  لة  مانط  شةش 

بوو، دةووترَيت دواي ئةوةي كة بة كاري هؤمؤسَيكشواَلي تؤمةتباردةكرَيت لة بوو، دةووترَيت دواي ئةوةي كة بة كاري هؤمؤسَيكشواَلي تؤمةتباردةكرَيت لة 

طرتوخانةيةك دادةنرَيت بةمةبةستي راهَينان و هؤشياركردنةوة. لةو ماوةيةدا لة طرتوخانةيةك دادةنرَيت بةمةبةستي راهَينان و هؤشياركردنةوة. لةو ماوةيةدا لة 

بةرئةوةي لة طرتني كامَيرا بَيبةش بووة ثةناي بردوة بؤ فَلضةو ضةندين تابلؤ و بةرئةوةي لة طرتني كامَيرا بَيبةش بووة ثةناي بردوة بؤ فَلضةو ضةندين تابلؤ و 

كؤالجي كَيشاوة، ثةناي بردؤتة بةر ثَينوس و جطة لة بيرةوةرييةكاني رؤذانةي كؤالجي كَيشاوة، ثةناي بردؤتة بةر ثَينوس و جطة لة بيرةوةرييةكاني رؤذانةي 

كةمةكانييةوة  فيلمة  رَيطةي  لة  (بارادجانؤف)  نوسيوة.  سيناريؤشي  كةمةكانييةوة ضةندين  فيلمة  رَيطةي  لة  (بارادجانؤف)  نوسيوة.  سيناريؤشي  ضةندين 

طوزارشتي لة سياسةتةكاني (ستالين)كردوة لة بةرامبةر نةتةوةكاني تر، شانازي طوزارشتي لة سياسةتةكاني (ستالين)كردوة لة بةرامبةر نةتةوةكاني تر، شانازي 

بة مَيذووي كؤمارة نا روسييةكان و كلتوري سةربةخؤيانةوة كردوة، لة فيلمي بة مَيذووي كؤمارة نا روسييةكان و كلتوري سةربةخؤيانةوة كردوة، لة فيلمي 

بة  كة  دةكات  ئةرمةني (ئاروتيان)  شاعيري  ذياننامةي  لة  باس  هةنار)دا  بة (رةنطي  كة  دةكات  ئةرمةني (ئاروتيان)  ذياننامةي شاعيري  لة  باس  هةنار)دا  (رةنطي 
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لة  بةرطريكردن  ئةفسانةي  طَيِرانةوةي  هةروةها  ناسراوة.  نؤظا)  (سايات  لة ناوي  بةرطريكردن  ئةفسانةي  طَيِرانةوةي  هةروةها  ناسراوة.  نؤظا)  (سايات  ناوي 

كريب)يشدا  (ئاشيك  فيلمي  لة  سورام)دا.  قةآلي  (ئةفسانةي  فيلمي  لة  كريب)يشدا جؤرجيا  (ئاشيك  فيلمي  لة  سورام)دا.  قةآلي  (ئةفسانةي  فيلمي  لة  جؤرجيا 

باس لة ضيرؤكَيكي خؤشةويستي ناو كلتوري ئيسالمي ئازةربايجان دةكات كة باس لة ضيرؤكَيكي خؤشةويستي ناو كلتوري ئيسالمي ئازةربايجان دةكات كة 

(ثرؤسترؤيكا) لةسةردةمي  (بارادجانؤف)  شةو)ةية.  يةك  و  (هةزار  (ثرؤسترؤيكا)هاوشَيوةي  لةسةردةمي  (بارادجانؤف)  شةو)ةية.  يةك  و  (هةزار  هاوشَيوةي 

دا دوو فيلمي بةرهةم هَينا: (ئةفسانةي قةالي سورام) لة ساَلي دا دوو فيلمي بةرهةم هَينا: (ئةفسانةي قةالي سورام) لة ساَلي ١٩٨٤١٩٨٤ و (ئاشيك  و (ئاشيك 

 ٢٥٢٥ ماوةكةي  كة  دةرهَينا  فيلمَيكيشي  كورتة  هةروةها  ماوةكةي دا.  كة  دةرهَينا  فيلمَيكيشي  كورتة  هةروةها  ١٩٨٨١٩٨٨دا.  ساَلي  لة  ساَلي كريب)  لة  كريب) 

 ١٩٨٨١٩٨٨ ساَلي  ثيرؤسماني)،  باسةكاني  لةسةر  (ئةرابيسك  ناونيشاني  بة  ساَلي خولةكة  ثيرؤسماني)،  باسةكاني  لةسةر  (ئةرابيسك  ناونيشاني  بة  خولةكة 

فيلمةي  ئةو  بةدةستهَينا.  خةآلتَيكي  و  بةشداريكرد  رؤتردامدا  فَيستيظاَلي  فيلمةي لة  ئةو  بةدةستهَينا.  خةآلتَيكي  و  بةشداريكرد  رؤتردامدا  فَيستيظاَلي  لة 

بةَلكو  ذياوة  بةَلكو   ذياوة   ١٩١٨١٩١٨  - -١٨٦٢١٨٦٢ لة  كة  ناكات  (ثيرؤسماني)  وَينةكَيش  ذياني  لة  لة باس  كة  ناكات  (ثيرؤسماني)  وَينةكَيش  ذياني  لة  باس 

تابلؤكاني ئةو وَينةكَيشةي بةكارهَيناوة لةطةَل ضةند ديمةنَيكدا كة رةنطدانةوةي تابلؤكاني ئةو وَينةكَيشةي بةكارهَيناوة لةطةَل ضةند ديمةنَيكدا كة رةنطدانةوةي 

زمانة رةمزيةكةي (بارادجانؤف)ة، بةو جؤرة ضةندين رةهةندي تر بؤ كارةكاني زمانة رةمزيةكةي (بارادجانؤف)ة، بةو جؤرة ضةندين رةهةندي تر بؤ كارةكاني 

(ثيرؤسماني) دروست دةكات . (ثيرؤسماني) دروست دةكات . 

 (بارادجانؤف) لة ساَلي  (بارادجانؤف) لة ساَلي ١٩٩٠١٩٩٠ دا دواي توشبوني بة نةخؤشيي شَيرثةنجة لة  دا دواي توشبوني بة نةخؤشيي شَيرثةنجة لة 

تةمةني تةمةني ٦٦٦٦ ساَليدا كؤضي دوايي كرد.  ساَليدا كؤضي دوايي كرد. 

بارادجانؤف باسي ضةند بابةتَيك دةكات:بارادجانؤف باسي ضةند بابةتَيك دةكات:

بةنديخانةبةنديخانة

ئةو ساآلنة نةمرييةكي سةرسوِرهَينةريان ثَيبةخشيم. نةمردم و رزطارم بوو، ئةو ساآلنة نةمرييةكي سةرسوِرهَينةريان ثَيبةخشيم. نةمردم و رزطارم بوو، 

ضونكة ثةيمانم دا وةكو هونةرمةندَيك بمَينمةوة، قوتابخانةيةكم لة دةوري خؤم ضونكة ثةيمانم دا وةكو هونةرمةندَيك بمَينمةوة، قوتابخانةيةكم لة دةوري خؤم 

طوَلي  لةبةرئةوة  نةبوو  بؤياخمان  زةنبةقي).  (قوتابخانةي  نا  ناوم  و  طوَلي دروستكرد  لةبةرئةوة  نةبوو  بؤياخمان  زةنبةقي).  (قوتابخانةي  نا  ناوم  و  دروستكرد 

رةوانةي  دواتر  كة  جوانانة  وَينة  ئةو  دروستكردني  بؤ  بةكارهَينا  رةوانةي وشككراومان  دواتر  كة  جوانانة  وَينة  ئةو  دروستكردني  بؤ  بةكارهَينا  وشككراومان 

بةنديخانة  لة  كاتَيك  كردن.  ترمان  كةساني  و  (بريك)  و  (ليليا)  و  ئازاد  بةنديخانة جيهاني  لة  كاتَيك  كردن.  ترمان  كةساني  و  (بريك)  و  (ليليا)  و  ئازاد  جيهاني 

لة  واز  لَيكردن  داواي  و  بانطكرد  قوتابيةكانمي  ئاسايش  دةزطاي  لة دةرضوم  واز  لَيكردن  داواي  و  بانطكرد  قوتابيةكانمي  ئاسايش  دةزطاي  دةرضوم 

وَينةكَيشان و دروستكردني كؤالج بهَينن، بة بيانووي ئةوةي كة طوايا ئةو كةسةي وَينةكَيشان و دروستكردني كؤالج بهَينن، بة بيانووي ئةوةي كة طوايا ئةو كةسةي 

كة رؤيشتوة (واتة من) شَيت و درؤزنة. لة بةنديخانة كاتَيك بةندكراوةكاني تر لة دز كة رؤيشتوة (واتة من) شَيت و درؤزنة. لة بةنديخانة كاتَيك بةندكراوةكاني تر لة دز 

و جةردة زانيان من هونةرمةندم داوايان لَيكردم وَينةي (رووت) يا ثؤرنؤطرافيان و جةردة زانيان من هونةرمةندم داوايان لَيكردم وَينةي (رووت) يا ثؤرنؤطرافيان 

بؤ بكَيشم بؤ ئةوةي بتوانن دةست ثةِر بكةن. نةمتواني داواكةيان بةجَيبهَينم، لة بؤ بكَيشم بؤ ئةوةي بتوانن دةست ثةِر بكةن. نةمتواني داواكةيان بةجَيبهَينم، لة 

جياتي ئةوة تابلؤي سروتَيكي ذاثؤنيم بؤ كَيشان كة ذنة ئيمثراتؤرَيكي ذاثؤني لة جياتي ئةوة تابلؤي سروتَيكي ذاثؤنيم بؤ كَيشان كة ذنة ئيمثراتؤرَيكي ذاثؤني لة 

شةوي طواستنةوةيدا ئةنجامي دةدات، بةآلم ثؤشتةية، ذن و مَيرد هةردووطيان شةوي طواستنةوةيدا ئةنجامي دةدات، بةآلم ثؤشتةية، ذن و مَيرد هةردووطيان 

ضونكة   ، كردن  توِرةي  و  ثةست  تابلؤكة  لةبةرداية.  رةنطاوِرةنطيان  ضونكة جلوبةرطي   ، كردن  توِرةي  و  ثةست  تابلؤكة  لةبةرداية.  رةنطاوِرةنطيان  جلوبةرطي 

ئارةزوةكانياني تَيرنةدةكرد، لةبةرئةوة بة دار و بةرد تَيمكةوتن.ئارةزوةكانياني تَيرنةدةكرد، لةبةرئةوة بة دار و بةرد تَيمكةوتن.
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ئةمريكائةمريكا

من لةسةر دةستي سينةماي ئةمريكي و دةرهَينةران و ئةكتةرةكاني طةورة من لةسةر دةستي سينةماي ئةمريكي و دةرهَينةران و ئةكتةرةكاني طةورة 

بووم. هةر لةو قوتابخانةيةش دةرضوم.بووم. هةر لةو قوتابخانةيةش دةرضوم.

جةماوةرجةماوةر

نَيو  لة  كةسَيك  ئةطةر  ناطةِرَيم،  زؤردا  تةماشاكةري  كؤمةَلَيك  بةدواي  نَيو من  لة  كةسَيك  ئةطةر  ناطةِرَيم،  زؤردا  تةماشاكةري  كؤمةَلَيك  بةدواي  من 

ئةوةي  بؤ   . دادةنَيم  موعجيزةي  بة  ئةوا  بَيت  دَل  بة  كارةكةمي  كةسدا  ئةوةي سةدان  بؤ   . دادةنَيم  موعجيزةي  بة  ئةوا  بَيت  دَل  بة  كارةكةمي  كةسدا  سةدان 

جةماوةر بؤ سينةماي شيعري كَيش بكةيت و وايان لَيبكةيت لة مةجاز و تةداعي جةماوةر بؤ سينةماي شيعري كَيش بكةيت و وايان لَيبكةيت لة مةجاز و تةداعي 

تَييطةن، ئةوا ثَيويستت بة كاتَيكي زؤرة. من ناَلَيم كة دةبَيت فيلم شيعري بَيت و تَييطةن، ئةوا ثَيويستت بة كاتَيكي زؤرة. من ناَلَيم كة دةبَيت فيلم شيعري بَيت و 

هةمووتان الساييم بكةنةوة و قوتابخانةو قوتابيم بدةنَي. نةخَير، ثَيويستة بة تةنيا هةمووتان الساييم بكةنةوة و قوتابخانةو قوتابيم بدةنَي. نةخَير، ثَيويستة بة تةنيا 

خؤم لة سينةماي سؤظَيتيدا بمَينمةوة تا بزانم مرؤظايةتي ثَيويستي بة هونةرةكةي خؤم لة سينةماي سؤظَيتيدا بمَينمةوة تا بزانم مرؤظايةتي ثَيويستي بة هونةرةكةي 

منة يان نا.منة يان نا.

بناغةي هونةرييبناغةي هونةريي

بوني  كامَيكيان  هيض  يةكتري  بةبَي  يةكترن.  طرَيدراوي  فيلمةكانم  و  بوني هونةرم  كامَيكيان  هيض  يةكتري  بةبَي  يةكترن.  طرَيدراوي  فيلمةكانم  و  هونةرم 

سةردةمي  لة  كة  رووناكيةية  ئةو  ثَيكهَينا،  سينةماييم  هونةري  بناغةي  سةردةمي نابَيت.  لة  كة  رووناكيةية  ئةو  ثَيكهَينا،  سينةماييم  هونةري  بناغةي  نابَيت. 

رَينساسةوة دَيت. بناغةي تةواوي كاري هونةريم مينياتؤري فارسي و نةخشي رَينساسةوة دَيت. بناغةي تةواوي كاري هونةريم مينياتؤري فارسي و نةخشي 

بيزةنتية، كة زؤر سادة و ساكارن، بةآلم قوَلييةكي ستاتييةكيان هةية.بيزةنتية، كة زؤر سادة و ساكارن، بةآلم قوَلييةكي ستاتييةكيان هةية.

تاركؤفسكيتاركؤفسكي

ئيظان) (منداَليي  لة  منة.  مامؤستاي  منداَلترة  من  لة  ساَل  ئيظان)  (منداَليي  لة  منة.  مامؤستاي  منداَلترة  من  لة  ساَل   ١٢١٢ كة  كة تاركؤفسكي  تاركؤفسكي 

بؤ  بةكاربهَينَيت  بيرةوةرييةكان  و  خةونةكان  وَينةي  بوو  كةس  يةكةم  بؤ دا  بةكاربهَينَيت  بيرةوةرييةكان  و  خةونةكان  وَينةي  بوو  كةس  يةكةم  دا 

خةَلكيدا  يارمةتي  .(تاركؤفسكي)  مةجازي  حاَلةتَيكي  كؤمةَلة  خةَلكيدا ثَيشكةشكردني  يارمةتي  .(تاركؤفسكي)  مةجازي  حاَلةتَيكي  كؤمةَلة  ثَيشكةشكردني 

لة  لَيكؤَلينةوة  و  تَيِرامان  بة  بكةنةوة.  شيعري  مةجازي  طرَيكاني  ئةوةي  لة بؤ  لَيكؤَلينةوة  و  تَيِرامان  بة  بكةنةوة.  شيعري  مةجازي  طرَيكاني  ئةوةي  بؤ 

لة  زؤر  بارةيةوة  لة  جياواز  هةمةجؤري  ئةداي  ثَيشكةشكردني  و  لة (تاركؤفسكي)  زؤر  بارةيةوة  لة  جياواز  هةمةجؤري  ئةداي  ثَيشكةشكردني  و  (تاركؤفسكي) 

رابردوو بةهَيزترة.رابردوو بةهَيزترة.

ض  لة  دةرهَينةرَيك  وةكو  من  تؤ  بةِراي  ثرسيم:  لَيي  (تاركؤفسكي)  ض جارَيكيان  لة  دةرهَينةرَيك  وةكو  من  تؤ  بةِراي  ثرسيم:  لَيي  (تاركؤفسكي)  جارَيكيان 

شتَيكم كةمة؟شتَيكم كةمة؟

ثَيمووت: تةنيا لةوةت كةمة كة يةك ساَل لة بةنديخانةيةكي سؤظَيتيدا بةسةر ثَيمووت: تةنيا لةوةت كةمة كة يةك ساَل لة بةنديخانةيةكي سؤظَيتيدا بةسةر 
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توندي  ثاسةوانييةكي  كة  بةنديخانةيةك  بةَلكو  نا،  طشتي  بةنديخانةي  توندي بةريت.  ثاسةوانييةكي  كة  بةنديخانةيةك  بةَلكو  نا،  طشتي  بةنديخانةي  بةريت. 

لةسةرة.لةسةرة.

تؤ  كةواتة  وتي:  و  كرد  وةآلمةكةمدا  لةطةَل  مامةَلةي  زؤرةوة  جديةتَيكي  تؤ بة  كةواتة  وتي:  و  كرد  وةآلمةكةمدا  لةطةَل  مامةَلةي  زؤرةوة  جديةتَيكي  بة 

مةبةستت ئةوةية كة من بةبَي ئةوة ناتوانم ببمة دةرهَينةرَيكي طةورة؟ مةبةستت ئةوةية كة من بةبَي ئةوة ناتوانم ببمة دةرهَينةرَيكي طةورة؟ 

ثَيموت: تؤ ئَيستا دةرهَينةرَيكي مةزني، بةآلم ئةطةر لة من بثرسيت لة ض شتَيكت ثَيموت: تؤ ئَيستا دةرهَينةرَيكي مةزني، بةآلم ئةطةر لة من بثرسيت لة ض شتَيكت 

كةمة، ئةوا دةَلَيم تؤ لةو جؤر تَيِروانينةت كةمة. كةمة، ئةوا دةَلَيم تؤ لةو جؤر تَيِروانينةت كةمة. 

سينةما بؤ كةِروآلَلةكان.سينةما بؤ كةِروآلَلةكان.

كة  سينةمايةية  ئةو  دروستبكرَيت  دةكرَيت  كة  سينةمايةك  باشترين  كة وابزانم  سينةمايةية  ئةو  دروستبكرَيت  دةكرَيت  كة  سينةمايةك  باشترين  وابزانم 

كةِروآلَلةكان ثَيشوازي لَيدةكةن. ئَيمة زؤر قسة دةكةين، وشةطةليكي ئَيجطار زؤر كةِروآلَلةكان ثَيشوازي لَيدةكةن. ئَيمة زؤر قسة دةكةين، وشةطةليكي ئَيجطار زؤر 

هةية. ئَيمة بة وشة داثؤشراوين. تةنيا لة بالَيدا هونةرَيكي ثةتي و ثاك دةبينين، هةية. ئَيمة بة وشة داثؤشراوين. تةنيا لة بالَيدا هونةرَيكي ثةتي و ثاك دةبينين، 

ئةدايةكي بَيدةنط و ثاك . ئةوة ئةو شتةية كة من حةزم لَييةتي.ئةدايةكي بَيدةنط و ثاك . ئةوة ئةو شتةية كة من حةزم لَييةتي.

تةكنيكي بارادجانؤف تةكنيكي بارادجانؤف 

طرتة بةالي (باردجانؤف)ةوة بةَلطةيةكي بينراو نيية بؤ رستةيةكي نووسراو، طرتة بةالي (باردجانؤف)ةوة بةَلطةيةكي بينراو نيية بؤ رستةيةكي نووسراو، 

طرتة  بكرَيت.  وةسف  يا  لَيبكرَيت  طوزارشتي  قسة  بة  قورسة  كة  بةيانَيكة  طرتة بةَلكو  بكرَيت.  وةسف  يا  لَيبكرَيت  طوزارشتي  قسة  بة  قورسة  كة  بةيانَيكة  بةَلكو 

شتَيك نيية كة رَيكةوت بدؤزرَيتةوة، بةَلكو بةدوايدا دةطةِرَييت و دةيدؤزيتةوة.شتَيك نيية كة رَيكةوت بدؤزرَيتةوة، بةَلكو بةدوايدا دةطةِرَييت و دةيدؤزيتةوة.

تَيطةيشتني (بارادجانؤف) بؤ دراما ضةندين ساَلي تيشكي لة تَيطةيشتني باوةوة تَيطةيشتني (بارادجانؤف) بؤ دراما ضةندين ساَلي تيشكي لة تَيطةيشتني باوةوة 

دورة. بةالي ئةوةوة تَيِرامان لة بوون درامايةكة كة بة شَيوةيةكي سةرسوِرهَينةر دورة. بةالي ئةوةوة تَيِرامان لة بوون درامايةكة كة بة شَيوةيةكي سةرسوِرهَينةر 

دراما  ئةو  ترة.  ديناميكي  كة  دةرةكي  رووخساري  لة  زياتر  دراما سةرنجِرادةكَيشَيت  ئةو  ترة.  ديناميكي  كة  دةرةكي  رووخساري  لة  زياتر  سةرنجِرادةكَيشَيت 

رةتناكاتةوة، بةَلكو دةيباتة دةرةوةي طَيِرانةوة و دةيطوازَيتةوة بؤ شوَينَيكي تر لة رةتناكاتةوة، بةَلكو دةيباتة دةرةوةي طَيِرانةوة و دةيطوازَيتةوة بؤ شوَينَيكي تر لة 

نَيوان دةنط و وَينةدا.نَيوان دةنط و وَينةدا.

الي (بارادجانؤف) بَيدةنطي و جَيطري بارطاوين بة ووزة. ئاماذةكان بةردةوام الي (بارادجانؤف) بَيدةنطي و جَيطري بارطاوين بة ووزة. ئاماذةكان بةردةوام 

طؤراني  و  شيعر  بةرةو  كَيشكردنييةوة  بةهؤي  وشة  ئامَيزن.  سروت  و  طؤراني شيعري  و  شيعر  بةرةو  كَيشكردنييةوة  بةهؤي  وشة  ئامَيزن.  سروت  و  شيعري 

دةكةوَيتة جوَلة. سروشتي بَيدةنطي بةبةراورد لةطةَل ضيرؤكدا لة زؤر حاَلةتةدا دةكةوَيتة جوَلة. سروشتي بَيدةنطي بةبةراورد لةطةَل ضيرؤكدا لة زؤر حاَلةتةدا 

بةهؤي جوانيية رةسةنةكةيانةوة بزوَينةر و هاندةر دةبن. هةر فيلمَيك لة هةندَي بةهؤي جوانيية رةسةنةكةيانةوة بزوَينةر و هاندةر دةبن. هةر فيلمَيك لة هةندَي 

رووةوة لة كؤمةَلة شيعرَيكي هةَلبذَيردراو دةضَيت، يةكَيتيةكي سةرتاسةري كة رووةوة لة كؤمةَلة شيعرَيكي هةَلبذَيردراو دةضَيت، يةكَيتيةكي سةرتاسةري كة 

رةنطدانةوةي خؤي لة هةموو الثةِرةيةكدا دةبَيت، نةك وردة وردة لةسةر يةكتري رةنطدانةوةي خؤي لة هةموو الثةِرةيةكدا دةبَيت، نةك وردة وردة لةسةر يةكتري 

كةَلةكة ببن. كةَلةكة ببن. 

كاري  نووسي،  كاري دا  نووسي،  ١٩٨٥١٩٨٥دا  ساَلي  لة  كة  بضوكدا  وتارَيكي  لة  (بارادجانؤف)  ساَلي   لة  كة  بضوكدا  وتارَيكي  لة  (بارادجانؤف)   

روونكردةوة،  شَيوةكارييةكاني  وَينةيية  سةرضاوة  خستنةطةِري  و  روونكردةوة، بةكارهَينان  شَيوةكارييةكاني  وَينةيية  سةرضاوة  خستنةطةِري  و  بةكارهَينان 
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طرنطييةكي كةمي بة ثَيكهاتةكاني خودي تابلؤكاندا، دةريخست كة شةيداي رةنط طرنطييةكي كةمي بة ثَيكهاتةكاني خودي تابلؤكاندا، دةريخست كة شةيداي رةنط 

خةياَلة  رَيطةيةوة  لةو  و  تابلؤكاندا  لة  ئةبستراكتةكان  رووخسارة  و  شَيوة  خةياَلة و  رَيطةيةوة  لةو  و  تابلؤكاندا  لة  ئةبستراكتةكان  رووخسارة  و  شَيوة  و 

تايبةتييةكاني خؤي لةطةَل يةك رَيكدةخاتةوة.تايبةتييةكاني خؤي لةطةَل يةك رَيكدةخاتةوة.

لة فيلمةكاني..لة فيلمةكاني..

ِرةنطي هةنارِرةنطي هةنار

لة  باس  دةريهَيناوة  لة دا  باس  دةريهَيناوة  ١٩٦٩١٩٦٩دا  ساَلي  لة  بارادجانؤف)  (سَيرجي  كة  فيلمة  ساَلي ئةم  لة  بارادجانؤف)  (سَيرجي  كة  فيلمة  ئةم 

(نؤظا)  بة  كة  دةكات  ساياديا)  (ئةرؤتيؤن  ئةرمني  شاعيري  رؤحي  (نؤظا) ذياننامةي  بة  كة  دةكات  ساياديا)  (ئةرؤتيؤن  ئةرمني  شاعيري  رؤحي  ذياننامةي 

ناسراوة واتة (شاي طؤراني)، لةو فيلمةدا هةندَيك لة كارةكاني بةكارهَيناوة وةك ناسراوة واتة (شاي طؤراني)، لةو فيلمةدا هةندَيك لة كارةكاني بةكارهَيناوة وةك 

و  ئةرمينيا  و  قةوقاز  ناوضةكاني  كة  كلتوريانةي  و  ئاييني  نةريتة  ئةو  بؤ  و كليلَيك  ئةرمينيا  و  قةوقاز  ناوضةكاني  كة  كلتوريانةي  و  ئاييني  نةريتة  ئةو  بؤ  كليلَيك 

ناونيشانةكةيدا  بة  هةروةك  فيلمةكة  بةآلم  ثَيدةناسرا،  ئازةربايجانيان  ناونيشانةكةيدا جؤرجياو  بة  هةروةك  فيلمةكة  بةآلم  ثَيدةناسرا،  ئازةربايجانيان  جؤرجياو 

هةوَلَيكة  بةَلكو  نيية،  ئةرمةنية  شاعيرة  ئةو  خودي  نمونةيي  ذياننامةيةكي  هةوَلَيكة ديارة  بةَلكو  نيية،  ئةرمةنية  شاعيرة  ئةو  خودي  نمونةيي  ذياننامةيةكي  ديارة 

بؤ بةكارهَيناني سينةما بؤ طوزارشتكردن لةو وَينانةي كة لة ناو شيعرةكانيدان.بؤ بةكارهَيناني سينةما بؤ طوزارشتكردن لةو وَينانةي كة لة ناو شيعرةكانيدان.

 (سايات نؤظا) وةك يةكَيك لة شاعيرة (ترؤباديي)يةكان و داهَينةراني طؤراني  (سايات نؤظا) وةك يةكَيك لة شاعيرة (ترؤباديي)يةكان و داهَينةراني طؤراني 

خؤشةويستي كة خؤي بة ذةنيني ئامَيريكي عودةوة ثَيشكةشي دةكرد ناوبانطي خؤشةويستي كة خؤي بة ذةنيني ئامَيريكي عودةوة ثَيشكةشي دةكرد ناوبانطي 

دةركردوة. لة (تةبليسي) لة خَيزانَيكي ئةرمةني هةذار لة دايكبووة. سةرةتا فةرشي دةركردوة. لة (تةبليسي) لة خَيزانَيكي ئةرمةني هةذار لة دايكبووة. سةرةتا فةرشي 

زماني  ضةندين  بة  جؤرجيا.  لة  شاهانة  كؤشكي  طؤرانيبَيذي  بؤتة  دواتر  زماني ضنيوة،  ضةندين  بة  جؤرجيا.  لة  شاهانة  كؤشكي  طؤرانيبَيذي  بؤتة  دواتر  ضنيوة، 

جياواز نووسيويةتي و طؤراني وتووة. لة ساَلي جياواز نووسيويةتي و طؤراني وتووة. لة ساَلي ١٧٧٠١٧٧٠دا ضؤتة كَلَيسا و لة ساَلي دا ضؤتة كَلَيسا و لة ساَلي 

١٧٩٥١٧٩٥دا لةاليةن داطيركةراني فارسةوة كوذراوة. دا لةاليةن داطيركةراني فارسةوة كوذراوة. 

سةرةتاي  كؤتايي.  و  بةش  هةشت  و  ثَيشةكييةك  لة  ثَيكهاتووة  سةرةتاي فيلمةكة  كؤتايي.  و  بةش  هةشت  و  ثَيشةكييةك  لة  ثَيكهاتووة  فيلمةكة 

ثَيشةكييةكة بة هؤنراوةيةك دةست ثَيدةكات كة كة (سايات نؤظا) خؤي نوسيويةتي ثَيشةكييةكة بة هؤنراوةيةك دةست ثَيدةكات كة كة (سايات نؤظا) خؤي نوسيويةتي 

ئازارةكاني  هاوشَيوةي  قسةية  ئةو  دةضَيذَيت)  ئازار  رؤحي  كة  كةسةم  ئةو  هاوشَيوةي ئازارةكاني (من  قسةية  ئةو  دةضَيذَيت)  ئازار  رؤحي  كة  كةسةم  ئةو  (من 

مةسيح و نةهامةتيية مَيذوييةكاني طةلي ئةرمةنيية. لةو دةستثَيكةدا دةقَيك دةبينين مةسيح و نةهامةتيية مَيذوييةكاني طةلي ئةرمةنيية. لةو دةستثَيكةدا دةقَيك دةبينين 

كة ضةند هؤنراوةيةك لة خؤدةطرَيت شانبةشاني كؤمةَلَيك هَيماي ثيرؤز و دنيايي كة ضةند هؤنراوةيةك لة خؤدةطرَيت شانبةشاني كؤمةَلَيك هَيماي ثيرؤز و دنيايي 

كة بةسةر فيلمةكةدا زاَلدةبن. هةشت بةشةكة هاوتاي قؤناغةكاني ذياني (سايات كة بةسةر فيلمةكةدا زاَلدةبن. هةشت بةشةكة هاوتاي قؤناغةكاني ذياني (سايات 

نؤظا)ي شاعيرن. لة بةشي يةكةمدا ( تةنيا بةشَيكة كة ثةيوةنديةكي راستةوخؤي نؤظا)ي شاعيرن. لة بةشي يةكةمدا ( تةنيا بةشَيكة كة ثةيوةنديةكي راستةوخؤي 

خَيزانَيكي  ناو  لة  شاعير  منداَلَيتي  هةبَيت)  شاعيرةوة  زانراوةكاني  راستيية  خَيزانَيكي بة  ناو  لة  شاعير  منداَلَيتي  هةبَيت)  شاعيرةوة  زانراوةكاني  راستيية  بة 

ضؤن  كة  دةكرَيت  ئةوة  فَيري  كَلَيسة  لة  بضوك  (ئةرؤتيؤن)ي  دةبينين.  ضؤن هةذاردا  كة  دةكرَيت  ئةوة  فَيري  كَلَيسة  لة  بضوك  (ئةرؤتيؤن)ي  دةبينين.  هةذاردا 

رَيز لة كتَيب و هزر و وشة نووسراوةكان بطرَيت. خَيزانةكةي كة لة (تةبليسي) رَيز لة كتَيب و هزر و وشة نووسراوةكان بطرَيت. خَيزانةكةي كة لة (تةبليسي) 

جَيطيربووة خوري كؤدةكاتةوة و فةرش دةضنَيت. ئةو كوِرة بضوكة خؤي فَيري جَيطيربووة خوري كؤدةكاتةوة و فةرش دةضنَيت. ئةو كوِرة بضوكة خؤي فَيري 

سَي ثيشة دةكات. فَيردةبَيت كة ضؤن خوري رةنط بكات ضؤن تةون ضارةسةر سَي ثيشة دةكات. فَيردةبَيت كة ضؤن خوري رةنط بكات ضؤن تةون ضارةسةر 
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بكات و فةرش بشوات. ئةو كوِرة بضوكة لة رَيطةي سةيركردني ثياوان و ذنانةوة بكات و فةرش بشوات. ئةو كوِرة بضوكة لة رَيطةي سةيركردني ثياوان و ذنانةوة 

لة طةرماوة طشتيةكاندا درك بة جياوازيية رةطةزييةكان دةكات، ئةو دؤزينةوةية لة طةرماوة طشتيةكاندا درك بة جياوازيية رةطةزييةكان دةكات، ئةو دؤزينةوةية 

لة ثِر دةيطوازَيتةوة بؤ قؤناغي هةرزةكاري. بةشي دووةم باس لةو طةنجة شاعيرة لة ثِر دةيطوازَيتةوة بؤ قؤناغي هةرزةكاري. بةشي دووةم باس لةو طةنجة شاعيرة 

دةكات. (ئةروتيؤن)ي هةرزةكار واز لة تةون دةهَينَيت و دةست دةداتة ئامَيري دةكات. (ئةروتيؤن)ي هةرزةكار واز لة تةون دةهَينَيت و دةست دةداتة ئامَيري 

فريوي  كة  دووةم  مَيينةيةي  (من)ة  ئةو  يا  ئامَيزة  سروش  بونةوةرة  ئةو  فريوي عود.  كة  دووةم  مَيينةيةي  (من)ة  ئةو  يا  ئامَيزة  سروش  بونةوةرة  ئةو  عود. 

دةدات و لة ثيشةكةي دوري دةخاتةوة و بة خةوني شاعيرانة دايدةثؤشَيت، بةرةو دةدات و لة ثيشةكةي دوري دةخاتةوة و بة خةوني شاعيرانة دايدةثؤشَيت، بةرةو 

جيهانَيكي تري دةبات، جيهاني خةياَل و ئارةزو رازو نهَيني. لة كؤتاييدا ذورةكةي جيهانَيكي تري دةبات، جيهاني خةياَل و ئارةزو رازو نهَيني. لة كؤتاييدا ذورةكةي 

بةجَيدةهَيَلَيت تا لة دةرةوة ذيانَيكي نؤي تاقيبكاتةوة. لةو قؤناغةدا دةبينين بؤتة بةجَيدةهَيَلَيت تا لة دةرةوة ذيانَيكي نؤي تاقيبكاتةوة. لةو قؤناغةدا دةبينين بؤتة 

ناو  ذياني  دةكات.  حوكمي  طةنج  شازادةيةكي  كة  شاهانة  كؤشكي  ناو مؤسيقاذةني  ذياني  دةكات.  حوكمي  طةنج  شازادةيةكي  كة  شاهانة  كؤشكي  مؤسيقاذةني 

هةَلمةتَيكي  دواي  هةَلوةشانةوة.  و  شةهوةت  و  هةست  لة  ثِرة  شاهانة  هةَلمةتَيكي كؤشكي  دواي  هةَلوةشانةوة.  و  شةهوةت  و  هةست  لة  ثِرة  شاهانة  كؤشكي 

سةركةوتوي راو، شازادة لة ناكاو دةمرَيت. (ئةروتيؤن) هةست بة خةمَيكي قؤل سةركةوتوي راو، شازادة لة ناكاو دةمرَيت. (ئةروتيؤن) هةست بة خةمَيكي قؤل 

دةكات. دةطةِرَيتةوة بؤ ذورةكةي و هةستةكاني يا وزة سَيكسيةكةي دةطؤِرَيت دةكات. دةطةِرَيتةوة بؤ ذورةكةي و هةستةكاني يا وزة سَيكسيةكةي دةطؤِرَيت 

بؤ ئامانجَيكي باآلتر. بةآلم لة دةرةوة هةرضي كةرنةظالةكاني ئارةزو و شةهوةتي بؤ ئامانجَيكي باآلتر. بةآلم لة دةرةوة هةرضي كةرنةظالةكاني ئارةزو و شةهوةتي 

مرؤيي هةية لة كوتيني دةهؤَلي شةيتان بةردةوام دةبن. (ئةرؤتيؤن) ذياني تةنيايي مرؤيي هةية لة كوتيني دةهؤَلي شةيتان بةردةوام دةبن. (ئةرؤتيؤن) ذياني تةنيايي 

و خواثةرستي هةَلدبذَيرَيت.و خواثةرستي هةَلدبذَيرَيت.

لة بةشي ضوارةمدا لة كَلَيسة وةردةطيرَيت و دةبَيتة رةبةن. وا دةردةكةوَيت لة بةشي ضوارةمدا لة كَلَيسة وةردةطيرَيت و دةبَيتة رةبةن. وا دةردةكةوَيت 

كة كَلَيسة كؤمةَلطايةكي خؤش بَيت و ثشت بةخؤي ببةستَيت و نان و شةرابي كة كَلَيسة كؤمةَلطايةكي خؤش بَيت و ثشت بةخؤي ببةستَيت و نان و شةرابي 

خؤي دروست بكات. (ئةرؤتيؤن) درك بة مةوداي نَيوان خؤي و رةبةنةكاني تر خؤي دروست بكات. (ئةرؤتيؤن) درك بة مةوداي نَيوان خؤي و رةبةنةكاني تر 

دةكات. لة ئاهةنطة ئاينية طرنطةكاندا كة دانيشتواني طوند دةيطَيِرن سةرؤكايةتي دةكات. لة ئاهةنطة ئاينية طرنطةكاندا كة دانيشتواني طوند دةيطَيِرن سةرؤكايةتي 

بةخاكسثاردني  و  زةماوةند  بة  سةبارةت  شتيش  هةمان  دةكات،  بةخاكسثاردني قوداسةكان  و  زةماوةند  بة  سةبارةت  شتيش  هةمان  دةكات،  قوداسةكان 

مردووةكان و تةعميدكردن. ئةو خةونَيكي هةية: كَلَيسةيةكي ثِر لة مةِر. لة بةشي مردووةكان و تةعميدكردن. ئةو خةونَيكي هةية: كَلَيسةيةكي ثِر لة مةِر. لة بةشي 

ثَينجةمدا (ئةرؤتيؤن) بة تةنيا دةبينين. خةون بة منداَليي خؤي و دايك و باوكة ثَينجةمدا (ئةرؤتيؤن) بة تةنيا دةبينين. خةون بة منداَليي خؤي و دايك و باوكة 

ناكاو  لة  دةبينَيت.  خؤي  باوكي  بةخاكسثاردني  دةبينَيت.  ناكاو بَيدةروةستةكةيةوة  لة  دةبينَيت.  خؤي  باوكي  بةخاكسثاردني  دةبينَيت.  بَيدةروةستةكةيةوة 

زريانَيك هةَلدةكات. زريانَيك هةَلدةكات. 

بةشي شةشةم، شاعيرَيكي ثيرةمَيرد بة نائومَيديةوة كَلَيسة بةجَيدةهَيَلَيت و بةشي شةشةم، شاعيرَيكي ثيرةمَيرد بة نائومَيديةوة كَلَيسة بةجَيدةهَيَلَيت و 

بيريشي الي منداَلي خؤيةتي. بة جؤرَيك هؤطري عودةكةيةتي وةك ئةوةي ساآلني بيريشي الي منداَلي خؤيةتي. بة جؤرَيك هؤطري عودةكةيةتي وةك ئةوةي ساآلني 

رابردوي بؤ بطَيرَيتةوة. بة تةنيا دةِروات، بة ئازارةوة، هةستدةكات ذيانَيكي ثوضي رابردوي بؤ بطَيرَيتةوة. بة تةنيا دةِروات، بة ئازارةوة، هةستدةكات ذيانَيكي ثوضي 

هةية. ثَيشبيني ئةوة دةكات كة فارسةكان وآلتةكةي داطيربكةن و كَلَيسة بِروخَيت.هةية. ثَيشبيني ئةوة دةكات كة فارسةكان وآلتةكةي داطيربكةن و كَلَيسة بِروخَيت.

لة بةشي حةوتةمدا توشي خةمؤكييةكي توند دةبَيت و شةيداي ئةوةية ذياني لة بةشي حةوتةمدا توشي خةمؤكييةكي توند دةبَيت و شةيداي ئةوةية ذياني 

خؤي بةجَيبهَيَلَيت. وا بيردةكاتةوة كة مردن (من)ي دووةميةتي و لةكاتي ناشتنيدا خؤي بةجَيبهَيَلَيت. وا بيردةكاتةوة كة مردن (من)ي دووةميةتي و لةكاتي ناشتنيدا 
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باوكي و منداَلَيتي خؤي لة نَيو ئامادةبواندان. باوكي و منداَلَيتي خؤي لة نَيو ئامادةبواندان. 

لة بةشي هةشتةمدا (ئةرؤتيؤن) خؤي بؤ مردن ئامادةدةكات. (من)ي دووةمي لة بةشي هةشتةمدا (ئةرؤتيؤن) خؤي بؤ مردن ئامادةدةكات. (من)ي دووةمي 

لة شَيوةي فريشتةي زيندوكردنةوةدا دةطةِرَيتةوة. داواي لَيدةكات لَييخؤش بَيت. لة شَيوةي فريشتةي زيندوكردنةوةدا دةطةِرَيتةوة. داواي لَيدةكات لَييخؤش بَيت. 

لة ساتةوةختي مردنيدا خؤي وةك منداَلَيك دةبينَيت كة بووة بةفريشتة. شاعير لة ساتةوةختي مردنيدا خؤي وةك منداَلَيك دةبينَيت كة بووة بةفريشتة. شاعير 

دةمرَيت بةآلم (من)ي دووةمي بة نةمري دةمَينَيتةوة.دةمرَيت بةآلم (من)ي دووةمي بة نةمري دةمَينَيتةوة.

لة رووي مَيذوييةوة شتَيكي زانراوة كة (سايات نؤظا) لة ساَلي لة رووي مَيذوييةوة شتَيكي زانراوة كة (سايات نؤظا) لة ساَلي ١٧٩٥١٧٩٥دا كؤضي دا كؤضي 

دوايي كردوة، كاتَيك فارسةكان بة سةرؤكايةتي (ئاغا محمد خان) هَيرشيان كردة دوايي كردوة، كاتَيك فارسةكان بة سةرؤكايةتي (ئاغا محمد خان) هَيرشيان كردة 

سةر جؤرجياو شاري (تبليسي)يان طةمارؤدا و هةِرةشةي كؤمةَلكوذييان كرد.سةر جؤرجياو شاري (تبليسي)يان طةمارؤدا و هةِرةشةي كؤمةَلكوذييان كرد.

كاتَيك  بوو.  ئةسقوفةكان  سةرؤكي  بةساآلضوو  نؤظا)ي  (سايات  كاتة  كاتَيك ئةو  بوو.  ئةسقوفةكان  سةرؤكي  بةساآلضوو  نؤظا)ي  (سايات  كاتة  ئةو 

رزطاركردني  بؤ  ثايتةخةت  روويكردة  و  بةجَيهَيشت  كَلَيسةكةي  زاني،  رزطاركردني بةوةي  بؤ  ثايتةخةت  روويكردة  و  بةجَيهَيشت  كَلَيسةكةي  زاني،  بةوةي 

خَيزانةكةي. تواني منداَلةكاني خؤي رزطاربكات و بيانطوازَيتةوة بؤ شارَيكي تر، خَيزانةكةي. تواني منداَلةكاني خؤي رزطاربكات و بيانطوازَيتةوة بؤ شارَيكي تر، 

بةآلم نةيويست واز لة ئةركةكاني خؤي بهَينَيت، ئةوةبوو لة رؤذي داطيركردني بةآلم نةيويست واز لة ئةركةكاني خؤي بهَينَيت، ئةوةبوو لة رؤذي داطيركردني 

ثايتةختدا لة اليةن سوثاي فارسةوة طةِرايةوة بؤ شارةكة. لةطةَل كؤمةَلَيك خةَلكدا ثايتةختدا لة اليةن سوثاي فارسةوة طةِرايةوة بؤ شارةكة. لةطةَل كؤمةَلَيك خةَلكدا 

ثةناي بردة بةر كَلَيسةيةك كة دواتر لةاليةن فارسةكانةوة طةمارؤدرا و داوايان ثةناي بردة بةر كَلَيسةيةك كة دواتر لةاليةن فارسةكانةوة طةمارؤدرا و داوايان 

لَيكردن بَينة دةرةوة و بَينة سةر ئاييني ئيسالم، بةآلم ئةوان ئةويان رةتكردةوة، لَيكردن بَينة دةرةوة و بَينة سةر ئاييني ئيسالم، بةآلم ئةوان ئةويان رةتكردةوة، 

كَلَيساكةدا  دةرطاي  بةر  لة  نؤظا)يان  (سايات  و  دةرةوة  هَينرانة  زؤر  بة  كَلَيساكةدا ئةوةبوو  دةرطاي  بةر  لة  نؤظا)يان  (سايات  و  دةرةوة  هَينرانة  زؤر  بة  ئةوةبوو 

كوذرا.كوذرا.

يةكتر  لة  ديمةنةكان  سةربةخؤ،  روداوي  زنجيرةيةك  لة  بريتيية  يةكتر فيلمةكة  لة  ديمةنةكان  سةربةخؤ،  روداوي  زنجيرةيةك  لة  بريتيية  فيلمةكة 

جياوازن، ئةو بةشانة هيض طرَيضنَيك بة يةكيانةوة نابةستَيت، تةنيا ثةرةسةندني جياوازن، ئةو بةشانة هيض طرَيضنَيك بة يةكيانةوة نابةستَيت، تةنيا ثةرةسةندني 

كةسايةتي (سايات نؤظا) نةبَيت لة قؤناغي هةرزةكاريةوة بؤ طةنجَيتي و ثاشان بؤ كةسايةتي (سايات نؤظا) نةبَيت لة قؤناغي هةرزةكاريةوة بؤ طةنجَيتي و ثاشان بؤ 

كاتَيك كة دةبَيتة ثياوَيكي تةواو، لة شاعيرَيكي ناو كؤشكي شاهانةوة بؤ عاشقَيك كاتَيك كة دةبَيتة ثياوَيكي تةواو، لة شاعيرَيكي ناو كؤشكي شاهانةوة بؤ عاشقَيك 

و ثاشان بؤ رةبةنَيك، ئةوة جطة لة ثةيوةندي شاعير بة هونةر و خؤشةويستي و و ثاشان بؤ رةبةنَيك، ئةوة جطة لة ثةيوةندي شاعير بة هونةر و خؤشةويستي و 

قةدةر و مردنةوة.قةدةر و مردنةوة.

لَيرةدا ضيرؤكَيكمان نيية، هَيَلة ضيرؤكَيك هةية كة ملكةضي ريزبةنديةكي لؤذيكي لَيرةدا ضيرؤكَيكمان نيية، هَيَلة ضيرؤكَيك هةية كة ملكةضي ريزبةنديةكي لؤذيكي 

نيية، بةَلكو تايبةتمةندي هؤنراوةيةكي وَينةيي لة خؤدةطرَيت، بة جؤرَيك خؤمان نيية، بةَلكو تايبةتمةندي هؤنراوةيةكي وَينةيي لة خؤدةطرَيت، بة جؤرَيك خؤمان 

لةبةردةم هةشت بةشي شيعري وَينةييدا دةبينينةوة كة طوزارشت لة قؤناغةكاني لةبةردةم هةشت بةشي شيعري وَينةييدا دةبينينةوة كة طوزارشت لة قؤناغةكاني 

شاعير و ئاواتةكاني و ئةو ويستطانةي دةكات تا دةطاتة قؤناغي ثيري و مردني .شاعير و ئاواتةكاني و ئةو ويستطانةي دةكات تا دةطاتة قؤناغي ثيري و مردني .

بةشَيوةيةكي  كة  هةية،  دَلطير  وَينةي  لة  ثِر  نائاسايي  ثَيكهاتةيةكي  بةشَيوةيةكي فيلمةكة  كة  هةية،  دَلطير  وَينةي  لة  ثِر  نائاسايي  ثَيكهاتةيةكي  فيلمةكة 

زؤر جوان رَيكخراون و ثَيكهاتةي وَينةييان تا بَلَيت جوانة و لَيوان لَيوة لة اليةني زؤر جوان رَيكخراون و ثَيكهاتةي وَينةييان تا بَلَيت جوانة و لَيوان لَيوة لة اليةني 
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مةجازي. ديمةنةكان بة شَيويةكي ئَيجطار جوان و نامؤ و سةرسوِرهَينةر بة دواي مةجازي. ديمةنةكان بة شَيويةكي ئَيجطار جوان و نامؤ و سةرسوِرهَينةر بة دواي 

يةكدا دَين. لَيشاوَيك وَينةي مةجازي شاشةكة ثِر دةكات و بةسةر تةماشاكةردا يةكدا دَين. لَيشاوَيك وَينةي مةجازي شاشةكة ثِر دةكات و بةسةر تةماشاكةردا 

دةبارَيت. جَيي ئاماذة ثَيدانة كة تةواوي طرتةكان بة كامَيرايةكي جَيطير طيراون. دةبارَيت. جَيي ئاماذة ثَيدانة كة تةواوي طرتةكان بة كامَيرايةكي جَيطير طيراون. 

كامَيرا  تةماشاي  جاريش  هةندَيك  و  دورن  كادرةوة  لة  كةسايةتييةكان  كامَيرا زؤرجار  تةماشاي  جاريش  هةندَيك  و  دورن  كادرةوة  لة  كةسايةتييةكان  زؤرجار 

دةكةن.دةكةن.

ئةفسانةي قةآلي سورام ئةفسانةي قةآلي سورام 

دواي ئاوابوونَيكي زؤرةملَي لة شاشة و لة ئةنجامي ضاكسازييةكاني يةكَيتي دواي ئاوابوونَيكي زؤرةملَي لة شاشة و لة ئةنجامي ضاكسازييةكاني يةكَيتي 

سؤظَيتي (بارادجانؤف) طةِرايةوة و فيلمي (ئةفسانةي قةآلي سورام)ي دةرهَينا كة سؤظَيتي (بارادجانؤف) طةِرايةوة و فيلمي (ئةفسانةي قةآلي سورام)ي دةرهَينا كة 

لة كتَيبـي (دانيَيل شونطادزة)وة وةرطيراوة، لة رَيطةي ئةو فيلمةوة ئةفسانةيةكي لة كتَيبـي (دانيَيل شونطادزة)وة وةرطيراوة، لة رَيطةي ئةو فيلمةوة ئةفسانةيةكي 

دَيريني جؤرجي دةطَيِرَيتةوة.دَيريني جؤرجي دةطَيِرَيتةوة.

ئةفسانة و فيلمةكة باس لة قةآليةك دةكةن كة هةميشة لةبةر هؤيةكي نةزانرا و ئةفسانة و فيلمةكة باس لة قةآليةك دةكةن كة هةميشة لةبةر هؤيةكي نةزانرا و 

ناديار درز دةبات و دِروخَيت. هةمووجارَيك دروست دةكرَيتةوة و دةِروخَيتةوة. ناديار درز دةبات و دِروخَيت. هةمووجارَيك دروست دةكرَيتةوة و دةِروخَيتةوة. 

لة هةوَلَيكدا بؤ ضارةسةكردني ئةو كَيشةية ثةنا دةبةنة بةر فاَلطرةوةيةك ، ثَييان لة هةوَلَيكدا بؤ ضارةسةكردني ئةو كَيشةية ثةنا دةبةنة بةر فاَلطرةوةيةك ، ثَييان 

دةَلَيت كوِري ئةو ثياوة بكةن بة قورباني كة عاشقي قةآلكة بووة دواتر رؤيشتووة، دةَلَيت كوِري ئةو ثياوة بكةن بة قورباني كة عاشقي قةآلكة بووة دواتر رؤيشتووة، 

ئةو كات قةآلكة خؤِراطر دةبَيت. ثَيويستة ئةو طةنجة لة ناو قةآلكةدا زيندةبةضاَل ئةو كات قةآلكة خؤِراطر دةبَيت. ثَيويستة ئةو طةنجة لة ناو قةآلكةدا زيندةبةضاَل 

قةآلكة  جارَيك  هةموو  ئةطينا  بمَينَيت،  هةتاية  هةتا  بؤ  قةآلكة  بؤئةوةي  قةآلكة بكةن  جارَيك  هةموو  ئةطينا  بمَينَيت،  هةتاية  هةتا  بؤ  قةآلكة  بؤئةوةي  بكةن 

دةِرووخَيت.دةِرووخَيت.

(بارادجانؤف) وةك خؤي دةَلَيت كتَيبةكةي زؤر بةدَل نةبوة: كتَيبةكة لة رووي (بارادجانؤف) وةك خؤي دةَلَيت كتَيبةكةي زؤر بةدَل نةبوة: كتَيبةكة لة رووي 

ضيرؤكةكة  رةوتي  راكَيشام  سةرنجي  كة  ئةوةي  بةثَيزة.  و  روون  ضيرؤكةكة ئةدةبيةوة  رةوتي  راكَيشام  سةرنجي  كة  ئةوةي  بةثَيزة.  و  روون  ئةدةبيةوة 

نةبوو. كتَيبةكة لة رووي نةريتي زارةكييةوة باس لة بابةتةكة دةكات و ئاماذيةكي نةبوو. كتَيبةكة لة رووي نةريتي زارةكييةوة باس لة بابةتةكة دةكات و ئاماذيةكي 

كؤمةآليةتي ثَيدةبةخشَيت كة هاوشاني مانايةكي ويذداني دياريكراوة. لة كتَيبةكةدا كؤمةآليةتي ثَيدةبةخشَيت كة هاوشاني مانايةكي ويذداني دياريكراوة. لة كتَيبةكةدا 

(زهراب) خؤي دةكاتة قورباني بؤ رزطاركردني شوراكاني قةآليةك كة خةريكة (زهراب) خؤي دةكاتة قورباني بؤ رزطاركردني شوراكاني قةآليةك كة خةريكة 

تؤَلة  دةيةوَيت  كة  هةية  ذنَيكيش  دةكرَيت،  شتَيك  هةموو  ثَيشبيني  تؤَلة دةِروخَين.  دةيةوَيت  كة  هةية  ذنَيكيش  دةكرَيت،  شتَيك  هةموو  ثَيشبيني  دةِروخَين. 

بكاتةوة، ئةو ذنة خؤشةويستي باوكي (زوهراب)ة. ئَيمة ضيروكةكةمان طؤِريوة و بكاتةوة، ئةو ذنة خؤشةويستي باوكي (زوهراب)ة. ئَيمة ضيروكةكةمان طؤِريوة و 

قوربانيةكةمان كردؤتة طةنجَيك كة هةوَلدةدات خؤي لة خيانةتكاريةكةي باوكي قوربانيةكةمان كردؤتة طةنجَيك كة هةوَلدةدات خؤي لة خيانةتكاريةكةي باوكي 

رزطار بكات و خؤي بكاتة قورباتي تا طةلةكةي بثارَيزَيت. قوربانيدانةكة بة مانا رزطار بكات و خؤي بكاتة قورباتي تا طةلةكةي بثارَيزَيت. قوربانيدانةكة بة مانا 

رؤذهةآلتيةكةي هاتوة، فيلمةكة رةهةندَيكي رةوشتي و نيشتماني وةردةطرَيت كة رؤذهةآلتيةكةي هاتوة، فيلمةكة رةهةندَيكي رةوشتي و نيشتماني وةردةطرَيت كة 

ئيلهامي لة ئةفسانةيةكةوة وةرطرتووة.ئيلهامي لة ئةفسانةيةكةوة وةرطرتووة.

بةشةو  هةر  بةشَيكةوة،  بةضةند  كراوة  ثَيشوي  فيلمةكاني  وةكو  فيلمة  بةشةو ئةم  هةر  بةشَيكةوة،  بةضةند  كراوة  ثَيشوي  فيلمةكاني  وةكو  فيلمة  ئةم 

ناونيشان و دةست ثَيكَيكي هةية، ضةند طرتةيةكي يةك لة دواي يةك لة خؤدةطرَيت ناونيشان و دةست ثَيكَيكي هةية، ضةند طرتةيةكي يةك لة دواي يةك لة خؤدةطرَيت 
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ئاوَيتةي  جَيطيري  و  جوَلةيي  تَييدا  و  هةية  دَلطيري  زؤر  هونةري  بونيادَيكي  ئاوَيتةي كة  جَيطيري  و  جوَلةيي  تَييدا  و  هةية  دَلطيري  زؤر  هونةري  بونيادَيكي  كة 

سةرسوِرهَينةرانة  بةشَيوةيةكي  رةنطةكان  تر  فيلمةكاني  وةكو  بوون.  سةرسوِرهَينةرانة يةكتري  بةشَيوةيةكي  رةنطةكان  تر  فيلمةكاني  وةكو  بوون.  يةكتري 

زؤر  ستاتيكايةكي   ، بةكارهاتووة  نائاسايي  شَيوةيةكي  بة  دةنط  زؤر بةكارهَينراون،  ستاتيكايةكي   ، بةكارهاتووة  نائاسايي  شَيوةيةكي  بة  دةنط  بةكارهَينراون، 

سةرنجِراكَيش هةية . سةرنجِراكَيش هةية . 

فيلمةكة لة شَيوازةكةيدا سود لةو شَيوازة هونةري و ئةدةبيانة وةردةطرَيت كة فيلمةكة لة شَيوازةكةيدا سود لةو شَيوازة هونةري و ئةدةبيانة وةردةطرَيت كة 

لة سةدةكاني ناوةِراستدا باوبون. لةم فيلمةشدا وةكو (رةنطي هةنار) كادرةكان لة لة سةدةكاني ناوةِراستدا باوبون. لةم فيلمةشدا وةكو (رةنطي هةنار) كادرةكان لة 

ثَيشةوة وَينةطيراون، بةآلم لةطةَل سودوةرطرتنَيكي قوَلتري شوَين و بةكارهَينانَيكي ثَيشةوة وَينةطيراون، بةآلم لةطةَل سودوةرطرتنَيكي قوَلتري شوَين و بةكارهَينانَيكي 

فراوانتري ديمةني سروشتي . فراوانتري ديمةني سروشتي . 

ئاشيك كريبئاشيك كريب

(ئاشيك كريب (ئاشيك كريب ١٩٨٨١٩٨٨)، دواين فيلمي (سَيرجي بارادجانؤف)ة و ثَيشكةشة بة )، دواين فيلمي (سَيرجي بارادجانؤف)ة و ثَيشكةشة بة 

(تاركؤفسكي)، ئةو فيلمة لة بارةي نةهامةتييةكاني طؤرانيبَيذ و شاعيرَيكي طةِريدةي (تاركؤفسكي)، ئةو فيلمة لة بارةي نةهامةتييةكاني طؤرانيبَيذ و شاعيرَيكي طةِريدةي 

توركةوةية كة شةيداية و لة خؤشةويستةكةي دورة. فيلمةكة لة كورتة ضيرؤكَيك توركةوةية كة شةيداية و لة خؤشةويستةكةي دورة. فيلمةكة لة كورتة ضيرؤكَيك 

وةرطيراوة كة شاعيري بةناوبانطي روسي (ميخائيل ليرمةنتؤظ) نوسيويةتي .وةرطيراوة كة شاعيري بةناوبانطي روسي (ميخائيل ليرمةنتؤظ) نوسيويةتي .

ئازةربايجان.  لة  دَيرين  سةردةمانَيكي  بؤ  دةطةِرَيتةوة  روداوةكان  ئازةربايجان. مَيذوي  لة  دَيرين  سةردةمانَيكي  بؤ  دةطةِرَيتةوة  روداوةكان  مَيذوي 

(ئاشيك)ي  بة  داوة  و  ثاكي  دَلَيكي  و  جوان  رووخسارَيكي  خوايي  (ئاشيك)ي بةخشندةي  بة  داوة  و  ثاكي  دَلَيكي  و  جوان  رووخسارَيكي  خوايي  بةخشندةي 

خؤشةويستي،  (ماطول)ي  بؤ  ئةمةكداري  و  دَلسؤزي  لة  جطة  ئةوة  بَيذ،  خؤشةويستي، طؤراني  (ماطول)ي  بؤ  ئةمةكداري  و  دَلسؤزي  لة  جطة  ئةوة  بَيذ،  طؤراني 

ناشريني  بة  زؤر  توركة،  بازرطانَيكي  كة  (ماطول)  باوكي  بةآلم  داواي،  ناشريني دةضَيتة  بة  زؤر  توركة،  بازرطانَيكي  كة  (ماطول)  باوكي  بةآلم  داواي،  دةضَيتة 

داواكةي رةتدةكاتةوة، ضونكة حةز دةكات بيداتة كةسَيكي دةوَلةمةند. داواكةي رةتدةكاتةوة، ضونكة حةز دةكات بيداتة كةسَيكي دةوَلةمةند. 

يةكتربن،  ئةمةكداري  هةتاية  هةتا  بؤ  دةدةن  ثةيمان  (ماطول)  و  يةكتربن، (ئاشيك)  ئةمةكداري  هةتاية  هةتا  بؤ  دةدةن  ثةيمان  (ماطول)  و  (ئاشيك) 

دواتر (ئاشيك) وآلت بةجَيدةهَيَلَيت بؤ ئةوةي كار بكات ثارة كؤبكاتةوة. (ماطول) دواتر (ئاشيك) وآلت بةجَيدةهَيَلَيت بؤ ئةوةي كار بكات ثارة كؤبكاتةوة. (ماطول) 

بةو  شوو  نةبَيت  رازي  و  بكات  ضاوةِرواني  رؤذ  و  شةو  هةزار  دةداتَي  بةو ثةيماني  شوو  نةبَيت  رازي  و  بكات  ضاوةِرواني  رؤذ  و  شةو  هةزار  دةداتَي  ثةيماني 

ثياوة دةوَلةمةندة بكات كة هاتؤتة داواي.ثياوة دةوَلةمةندة بكات كة هاتؤتة داواي.

و  ثةيدابكات  ناوبانط  و  بَيت  دةوَلةمةند  دةيةوَيت  رَي،  دةكةوَيتة  و (ئاشيك)  ثةيدابكات  ناوبانط  و  بَيت  دةوَلةمةند  دةيةوَيت  رَي،  دةكةوَيتة  (ئاشيك) 

رووبةِرووي فَيَل و ناثاكي و ستةم و مارةيي بوكَي كؤبكاتةوة. لة طةشتةكةيدا رووبةِرووي فَيَل و ناثاكي و ستةم و  لة طةشتةكةيدا  مارةيي بوكَي كؤبكاتةوة. 

غةدري كةسانَيكي ثارة ثةرست و زاَلم و ستةمكار دةبَيتةوة. بةآلم لة سةر دةستي غةدري كةسانَيكي ثارة ثةرست و زاَلم و ستةمكار دةبَيتةوة. بةآلم لة سةر دةستي 

قةشة (جؤرج)يش بة دَلسؤزي و جواني و سيحر و شتي سةرسوِرهَينةر ئاشنا قةشة (جؤرج)يش بة دَلسؤزي و جواني و سيحر و شتي سةرسوِرهَينةر ئاشنا 

دةبَيت.دةبَيت.

(بارادجانؤف) شيكردنةوةيةكي سوريالي بؤ ضيرؤكةكة ثَيشنياردةكات. كارَيكي (بارادجانؤف) شيكردنةوةيةكي سوريالي بؤ ضيرؤكةكة ثَيشنياردةكات. كارَيكي 

ثِر لة هَيما و وَينةي مةجازي ثَيشكةش دةكات، دةَلَيت: وةكو كارَيكي دؤكيومَينتاري ثِر لة هَيما و وَينةي مةجازي ثَيشكةش دةكات، دةَلَيت: وةكو كارَيكي دؤكيومَينتاري 

قورسة  رادةيةك  تا  كة  (لَيرمةنتؤف)دا  شيعرةكةي  لة  طرت.  فيلمةكةمان  قورسة وَينةي  رادةيةك  تا  كة  (لَيرمةنتؤف)دا  شيعرةكةي  لة  طرت.  فيلمةكةمان  وَينةي 
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بضوكمان  طاَلتةوطةثَيكي  و  سروشتي  ديمةني  و  جلوبةرط  شاشة  سةر  بضوكمان بيخةيتة  طاَلتةوطةثَيكي  و  سروشتي  ديمةني  و  جلوبةرط  شاشة  سةر  بيخةيتة 

بةديكرد. ئا لةوةدا ضيرؤكَيكي ئةفسانةيي لة دايك دةبَيت.بةديكرد. ئا لةوةدا ضيرؤكَيكي ئةفسانةيي لة دايك دةبَيت.

(بارادجانؤف) ئاراستةي كاري (ليرمةنتؤف)ي لة ضيرؤكَيكةوة كة لة بارةي (بارادجانؤف) ئاراستةي كاري (ليرمةنتؤف)ي لة ضيرؤكَيكةوة كة لة بارةي 

سؤز و خؤشةويستيةوةية طؤِريوة بؤ ضيرؤكَيك لة بارةي ستةم و زؤرداريةوة. سؤز و خؤشةويستيةوةية طؤِريوة بؤ ضيرؤكَيك لة بارةي ستةم و زؤرداريةوة. 

(بارادجانؤف) بةم فيلمةي سيانية قةوقازيةكةي تةواو دةكات ، دواي (رةنطي (بارادجانؤف) بةم فيلمةي سيانية قةوقازيةكةي تةواو دةكات ، دواي (رةنطي 

دةردةهَينَيت  سورام)  (قةآلي  وةرطيراوة  ئةرمةنيةوة  ضيرؤكَيكي  لة  كة  دةردةهَينَيت هةنار)  سورام)  (قةآلي  وةرطيراوة  ئةرمةنيةوة  ضيرؤكَيكي  لة  كة  هةنار) 

ئازةبايجاني  ضيرؤكَيكي  لة  سود  دوانةش  ئةو  دواي  جؤرجية،  ضيرؤكَيكي  ئازةبايجاني كة  ضيرؤكَيكي  لة  سود  دوانةش  ئةو  دواي  جؤرجية،  ضيرؤكَيكي  كة 

وةردةطرَيت.وةردةطرَيت.

(بارادجانؤف) لة بارةي ئةو فيلمةوة دةَلَيت: (بارادجانؤف) لة بارةي ئةو فيلمةوة دةَلَيت: 

خؤشةويستييةوة  بةهؤي  يا  خؤشةويستيدا  ثَيناوي  لة  كة  كةسَيك  خؤشةويستييةوة هةر  بةهؤي  يا  خؤشةويستيدا  ثَيناوي  لة  كة  كةسَيك  هةر 

لة  ثِرة  دَلي  و  وَيَلة  باآلدا  نمونةي  بةدواي  كة  كةسَيك  هةر  لة تَيدةكؤشَيت،  ثِرة  دَلي  و  وَيَلة  باآلدا  نمونةي  بةدواي  كة  كةسَيك  هةر  تَيدةكؤشَيت، 

خؤشةويستي، ئةو كةسةي كة طةِريدة و سةرلَيشَيواوة، ئةو كةسةي كة دةيةوَيت خؤشةويستي، ئةو كةسةي كة طةِريدة و سةرلَيشَيواوة، ئةو كةسةي كة دةيةوَيت 

شاعيرة.  كريب)ي  (ئاشيك  كةسة  ئةو  كؤرسةكةوة.  ناو  بهَينَيتة  شاعيرة. كةِروآلَلةكانيش  كريب)ي  (ئاشيك  كةسة  ئةو  كؤرسةكةوة.  ناو  بهَينَيتة  كةِروآلَلةكانيش 

خوازة و مةجازةكان لة ئاستي منداَلدان، قوَل و فةلسةفي نين. ئةطةر تؤ شاعيربيت خوازة و مةجازةكان لة ئاستي منداَلدان، قوَل و فةلسةفي نين. ئةطةر تؤ شاعيربيت 

ئةوا قةَلغانةكان لةطةَل طؤرانييةكةتدا لَيكدةخشَين. ئةطةر كوَيرةكانت بيني دَلسؤزي ئةوا قةَلغانةكان لةطةَل طؤرانييةكةتدا لَيكدةخشَين. ئةطةر كوَيرةكانت بيني دَلسؤزي 

خؤتيان ثَيببةخشة. ضاكة و ناسكي لة خةسَلةتةكاني كةسايةتي (ئاشيك كريب)ن. خؤتيان ثَيببةخشة. ضاكة و ناسكي لة خةسَلةتةكاني كةسايةتي (ئاشيك كريب)ن. 

خوازة و مةجاز و شيعر و طؤراني و كاري زهني.. ذياني منداَل خؤشةويستتر خوازة و مةجاز و شيعر و طؤراني و كاري زهني.. ذياني منداَل خؤشةويستتر 

دةكةن. دَلة ثاكةكةي (ئاشيك كريب)ة كة دةيطةِرَينَيتةوة بؤ الي خؤشةويستةكةي دةكةن. دَلة ثاكةكةي (ئاشيك كريب)ة كة دةيطةِرَينَيتةوة بؤ الي خؤشةويستةكةي 

و ئةويش بة ضاوةِرواني و جواني خؤي ثاداشتي دةكات.و ئةويش بة ضاوةِرواني و جواني خؤي ثاداشتي دةكات.

لة  ثَيشةون  تابلؤكاني  و  وَينة  هاوشَيوةي  راديةك  تا  فيلمةكة  لة شَيوازي  ثَيشةون  تابلؤكاني  و  وَينة  هاوشَيوةي  راديةك  تا  فيلمةكة  شَيوازي 

لة  ضيرؤكخوانَيك  و  ديالؤط  و  كامَيرا  جوآلندني  لةطةَل  هةنار)دا  (رةنطي  لة فيلمي  ضيرؤكخوانَيك  و  ديالؤط  و  كامَيرا  جوآلندني  لةطةَل  هةنار)دا  (رةنطي  فيلمي 

و  ئةفسوناوي  شتَيكي  رةنطة،  هةموو  ئةو  شيعريةكان،  وَينة  كادرةوة.  و ثشتي  ئةفسوناوي  شتَيكي  رةنطة،  هةموو  ئةو  شيعريةكان،  وَينة  كادرةوة.  ثشتي 

سةرنجِراكَيشن.سةرنجِراكَيشن.

سةرضاوة:سةرضاوة:

سينماتك.سينماتك.
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