
كه له پووری  به   شانازی  دنیا،  گه النی  هه موو   
خ��ۆی��ان��ه وه  ده ك���ه ن، ك��ات��ێ چ��او ده ك���ه ن���ه وه  و ڕه ن���گ بۆ 

ئاینده یه كی له بارترو پێشكه وتووتر له سه ر ئه و خه رمانه  ده كێشن، ئه وه ی به ر له گشت شتێک سه رنجیان 
بۆی بچێ و به ته نگییه وه   بن زیندووكردنه وه ی الیه نه  گه شه كانی مێژوویانه .. له  نێو ئه و پاشماوه یه دا تاوه كو 

بۆ ئاینده یان نه وه ی نوێ سوودی لێوه رگرن و كۆن به نوێوه  ببه ستنه وه .
الی هه مووانیش ئاشكرایه،  فۆلكلۆری هه ر نه ته وه یه ك تاڕاده یه كی زۆر ڕه نگدانه وه ی ژیان و گوزه ران و 
حه قایه تخوان و  فۆلكلۆردا  ناو  له   هه ڵداوه ،  قۆناغه یدا سه ری  له و  كه   نه ته وه یه یه   ئه و  ئ��اره زووی  ئاوات و 

به یتبێژان ده ورێكی بااڵ ده بینن له سه ر ئه و بابه تانه ی سه رده میان به سه رچووه .
تێكستانه   ئه و  پیرانه وه،  پیاوه   به هره و  خاوه ن  ئه و  له ده می  له سه رمانه   خوێنده وار  خوێنه رو  ئێمه ی 
بنووسینه وه  بۆ ئه وه ی له  خه می فه وتان رزگاریان بكه ین، ده شێ ئه وه ش بڵێین ئه گه ر خوێنده واره كانمان 
له زۆر زووه وه  هه وڵ  و ته قه الیان بخستایه ته  گه ڕ ئێسته  ده  چه ندان ئه و خه رمانه  گه وره یه  زیادی ده كردو 
بواره  جیاجیاکان  له   زانیاری  زیاتر  زیاترو  ده مانتوانی  له فۆلكلۆره وه  ڕوونده بێته وه،   زانیاریانه ی كه   له و 

وه رگرین.
توانیویه تی  له  ئاسمانی كورده واریدا  به كر( ئه ستێره یه كی پڕشنگدار بووه   به یتبێژێكی وه ك )ره حمان 
به و به یتانه  دنیای فۆلكلۆرمان زیاتر له  ئاسمانی كورده واریدا بۆ بگه شێنێته وه ، به هه رحاڵ  له م به یته دا كه  
ده قه كه ی له  خواره وه  باڵوده كه ینه وه ، ئه وه مان بۆ ده رده كه وێ كه  مرۆڤی كورد تا چ ڕاده یه ك مه ڵبه ندی 
خۆی خۆش ویستووه ، به وردی توانیویه تی له و جۆره  به یتانه دا وه سفێكی شاعیرانه ی ورد به سه ر دارو 
به ردو دیمه نی ناوچه كه یدا هه ڵبدا، ئه مه ش به ڵگه یه  كه  به  وه فا بووه  به رامبه ر نیشتمانه كه ی، له  ده قه كه دا 
به یتبێژ به و جۆره  بۆمان هاتۆته  پێش، به یتبێژ ده قه كه ی به ناوی عه بدول عه زیزی داسنێ تۆمار كردووه ، 

كه  له  نه وه كانی عه لی  به گی داسنێیه و خه ڵكی ئاكرێیه .
كردووه ،  فه رمانڕه وایه تی  تیایدا  كوردستانه و  كۆنه كانی  شاره   له   ئاكرێ  ئاشكرایه   هه مووانیش  الی 

بهیتیسهیدهوان...
چهپكێكلهفۆلكلۆریكوردی

كهمالدۆڵپهموویی
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عه لی به گ له  ساڵی )1274(ی كۆچی له  شه ڕێكدا كه  له گه ڵ  میر محه مه د پاشای ڕه واندز كوژراوه .. لێره وه  
ده توانین بڵێین:

عه بدول عه زیز نه وه ی عه لی به گ، ڕێی تێده چێ كه  بیست ساڵ  دوای عه لی به گ ده سه اڵتی عه شایه ری 
له داسنێ گرتبێته  ده ست.. ئه وه  نیشانیدا كه  ته مه نی به یته كه  بۆ سه رده می پاشای ڕه واندز بگه ڕێته وه  كه  
زیاتر له  850 ساڵێك ده بێ، هه روه ها به خوێندنه وه ی به یته كه  ده رده كه وێ كه  ڕووداوه كه  له  كوردستانی 

گه رمیان ڕویدابێ.
وا دیاره  له  به یته كه دا پله و پایه ی عه بدول عه زیز باس نه كراوه،  به یتبێژه كه ش ناوی خۆی نه هێناوه ، ئه مه  
به ڵگه یه كی ترمان ده داتێ كه  پێده چێ به یتبێژ له  زاری یه كێكی تره وه  وه ریگرتبێ، به اڵم عه بدول عه زیز له  
به یته كه دا وه كو ڕاوچییه ك به پێی به یتبێژه كه  ده ریخستووه  ڕۆڵی سه ره كی پێدراوه  له  ڕاوی بزنه  كێوییاندا 

كه  سه رده م سه رده می باروته و تفه نگی كارخانه  به باروت ئاگردراوه و ڕاوچی ڕاوی پێكردووه .
بووه   كوڕی  داسنێ، سێ  عه زیزی  عه بدول  كه   ده رده ك��ه وێ  ئه وه   به یته كه   ناوه رۆكی  دێته  سه ر  كه  
به ناوی )نێچیره وان و ملكه وان و سه یده وان( به پێی به یته كه  نێچیره وان و ملكه وان له  ته مه نی گه نجی الوێتیدا 

جوانه مه رگ بوون.
به اڵم قه زاو قه ده ری خودا، به پێی ئه نجامی دوایی تێكسته كه  چاره نووس واده بێ كه  كوڕی سێیه می له  
ده ست بچێت كه  سه یده وانه . لێره وه  واته  ده وری عه بدول عه زیز ده ست پێده كات بۆ ئه و شین و شه پۆڕه ی 
كه  به ناوی ڕاوی بزنه  كێوییه وه  قه زاو قه ده ر واده بێ سه یده وانی كوڕی بپێكێ و به ره و دواهه ناسه ی مه رگی 

به رێت، به وه ش كوڕه كه ی له ده ست ده چێت.
كێوییان  بزنه   گه له   دوای  له   كاتێكدا  له   شكار،  بۆ  ده چێت  سه یده وان  له گه ڵ   عه زیز  عه بدول  ڕۆژێ 
ده كه وێ خۆی سه نگه ری داوێ له الیه كی دیكه وه  كوڕه كه ی سه یده وان بزنه  كێوییان هه ڵده بڕێ و خۆیان 
لێمات ده كا، به اڵم قه زاو قه ده ری واده بێ بایه كی توند قژی سه یده وان ئاڵۆز ده كاو ده یشه مزێنێ، عه بدول 

عه زیزی باوكی واده زانێ ئه وه  مووی یاڵی بزنه  كێوییه .
تفه نگی لێ ئاگرده داو به پرتاو هه ڵئه كوتێته  سه ری واده زانێ نێچیره كه ی پێكاوه ، به اڵم زۆر جێی خه م و 
خه فه ته  چ نێچیرێك!! نێچیرێك كه  ته نها جێی ئاواتی باوكی بوو، به ده زگیرانداری و الوێتی به گولله ی باوكی 

سه ری نایه وه ، له  به هاری جوانیدا به خوێنی خۆی سوور بوو.
باوك هه روه ك بێ ئاگا له  حه سره تدا، خۆڵی ده كرد به سه ر خۆیداو له  هۆش خۆی  چوو، كاتێكیش به هۆش 
ده هاته وه  ئه م دێڕه ی له سه ر زاری ده وته وه : سه یده وانم به ده ستی خۆم كوشت ماڵی وێرانم ملكه وانم ڕۆ 

نێچیره وانم ڕۆ.. له  كۆتایی تێكسته كه دا مه به ستی جوامێرانه  به دی ده كرێ له و به یته  كوردییه دا..
ماوه  بڵێم ئه م به یته  فۆلكلۆرییه م له ده می )مامه  ڕه شیدی مامه  كه ریم( وه رگرتووه،  دانیشتووی گوندی 
پێشكه ش  به یته كه یه   ده ق��ی  ئه مه ش  تێپه ڕاندووه ،  ساڵی   85 له   ته مه نی  به گه رمیان،  سه ر  هه زاركانیان 

به خوێنه ری كوردی ئازیز.

1.بههارهچبههارێكهلهمنبهغهللوره)1(
خۆمندهچمهوهسهرقهبریكاكهسهیدهوانی
لهمنشیندهبووشهشپهڕوشلێروگهزیزهونهورۆزه

ماشهڵاڵدهڵێیگوڵپكیدهستووره)2(
شهردبێئهمنلهپاشكاكهسهیدهوانی
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لهخۆمنابهستمتفهنگیشهشخانی
ڕووبكهمهوهچیایمهغلووبی
داسنیانناكهمهوهڕاوی

بهنهكووره..

2.بههارێكهلهمندادێعهزیزهكهیلهدنیایهم
بههارهفهسڵێكهگیادهكرێتهوهژهنگی

خۆمندهچمهوهسهرقهبریكاكهسهیدهوانی
لهبابیخۆیزیزبووهناكاتهوهدهنگی
خۆمنلهپاشكاكهسهیدهوانی
لهخۆمحهرامدهكهمڕاویدهكێوانێ

كهجیالهڕاویتفهنگی.

3.بههارێلهمندادێچبههارێكهلهمنبهبهفروبارانه
خۆمننهچوومهوهسهرقهبریكاكهسهیدهوانی
لهمنشیندهبووشهشپهڕووشلێروگهزیزهونهورۆزه
ههرامهتیدانهبهدانهشهردبێئهمنلهپاشكاكه
سهیدهوانیلهخۆمنابهستمتفهنگیشهشخانه

ڕووناكهمهوهمهغلوبیداسنیانناكهمهوهڕاویبهرانهكێویانه

4.بههارێلهمندادێعهزیزهكهیلهدنیایهم
بههارهچبههارێكهلهمنبهئاڵۆزه

خۆمندهچوومهسهرقهبریكاكهسهیدهوانی
لهمنشیندهبووشهشپهڕووشلێروگهزیزهونهورۆزه

شهردبێئهمنلهپاشكاكهسهیدهوانی
لهخۆمقایمنهكهمتفهنگیشهشخانی

ڕووناكهمهوهچیایمهغلوبیداسنیانناكهومهڕاوینێریهبهلهبۆزه

5.بههارێلهمندادێعهزیزهكهیلهدنیایهم
فهسڵیدهوڵهمهنداندهچنهوهكوێستانێ

خۆمنلهبۆتئهوهههردهڵێمدهزگیرانیملكهوانی
سهریههڵنایهلهبهرههرامهتیشهدهلێدانی
بههارهوچبههارێكهلهمنشیندهنوێنێ

یاڕهبیخودایهئهوهڕهحمێبكهیبیسهبرێنی.
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6.بههارێلهمندادێعهزیزهكهیلهدنیایهم
بههارێكهوچبههارێكهلهمنچهنددووره
كێدیویهتیلهدهورهتیدهزهمانه

لهسهرسێكوڕانڕابووكبچێتهوهماڵیدهباوان
ههرامهتیههربهڕوویدهسووره)3(

بههارهچیاییمهغلووبیداسنیانلهمنبهلێژهولهمنبهتانه
ههرامهتیلهمنبهبهرزه

خۆمندهچوومهوهسهرجهنازهیكاكهسهیدهوانی
ههردهخوێنیخۆیدهگهوزاوه.

7.بههارهچبههارێكهلهمندادێعهزیزهكهیلهدنیایهم
كهسانێنهبووبڵێعهبدولعهزیزیداسنێدهتفهنگێتوردبێ
چاویدهجاسوسێتكوێربێتكانیسووتهنتلهئاونیشتبێ

قامكیپهالنپیتكهتبشكێئهوهكاكۆڵیسهیدهوانیكوڕتبوو
ملكهوانممردنێچیرهوانممردسهیدهوانمبهدهستیخۆمكوشت

ماڵیوێرانمملكهوانمڕۆنێچیرهوانمڕۆ
گهورهیههزاروپێنجماڵهیداسنێسهیدهوانمڕۆ

تائهوڕۆژهیمیریمهزندهگرێدیوانیقهاڵیبڵندسهیدهوانمڕۆ

8.بههارێلهمندادێعهزیزهكهیلهدونیایهم
بههارهوچبههارێكه

لهمنچهندگرانهعهبدولعهزیزیداسنێ
ئهوهبانگدهكاتدهزگیرانێ

ڕۆڵهوهرهمهرهخهسییهلهبابیخۆتبخوازه
ڕووبكهرهوهماڵیدهبابانه

دهزگیرانیملكهوانیئهوهبانگدهكاههڵكێشهخهنجهری
دهبانه

بیستوچوارێبگێڕهوهلهجهرگداڵنه
ئهمنلهسهرملكهوانونێچیرهوانوسهیدهوانیڕابهچ

چاوڕوویهكیڕووبكهمهوهماڵیدهباوانه

)1(به غه للووره ، واته : به ته م و مژه .
)2(گوڵپكی ده ستووره ، واته : چه پكێ گوڵی پڕ به چنگ.

)3(هه ر به ڕووی ده سووره ، واته : كچ به ڕووی سووره وه  چۆته وه  ماڵی باوانی.. واته .. به بووكی.
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