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  پرست
   ک ن زیره سه ی حه  و ژیاننامه پناسه
               آورتی  به ژیاننامهی  خشته

  ك ن زیره سه ی حه ژیاننامه
  ك دا  ن زیره سه آانی حه  گۆرانیه له نگ و فوكۆری آورد رهه ی فه وه نگدانه ڕه

    ئازار ند و ژیانی پ له رمه هونه
  سروشتی کوردستان

  ی کوردی  وشه ی پ له مبانه دان و هه وشه
   تی ژنان  حاه ت به ی تایبه وشه

   جغرافیای کوردستان
  ل و بولبو, گوڵ
     و باژن به

  م و  ده, چاو
  مك و سینگ  مه

  دداری  
  فایی   ب وه
  ت   سره حه

  یتی   دوو به
  خوا , دین و ئیمان

    خودا ترس له
  ك آانی زیره گۆرانیهسی دی 

    ك و شخ زیره  رادیۆ ك و زیره  ك آانی زیره قسه  ك آانی زیره قسه
  تراژدی موسیقای کوردی

  موسیقا ومرۆڤی آورد
   موسیقای هیندوئۆرۆپی مكك له وسیقای آوردی چهم

   ست آردنی موسیقا   ڕگای بن ده تی له وایه ته نگی نه ی ڕه وه سینه
  تی وایه ته رآكی نه پاراستنی موسیقا ئه

  ر موسیقای آوردی  سه  له وه لكۆینه
  ی آوردان   خانه موزه
  رانی موسیقا  یامبه په

   نگ تراژدی ب ده
  ک ن زیره سه  دایکبوونی حه مین سای له75یادی فستیوای 
  ك ر و فستیوالی زیره شانۆی آۆچه

  ک ن زیره سه  دایکبوونی حه مین سالی له76یادی  یتی پك هاتنی فستیوال چۆنیه
      ساه75 یادی رنامه به

   ندی قشبه د نه سعه ئهو زیری   موشیر وه خانمروین پهرانی فستیواڵ   کانی وژه قسه
         ك ن زیره سه  دایك بوونی ماموستا حه ی له  ساه75ۆرتی فستیوالی یادی راپ

  ندی قشبه د نه سعه ئه       رادیۆی تاران و آرماشان ك له زیره
  ر سوتانی نوه ئه                       تاران ك له یادی زیره 

  )گۆران( ادهیوب ز ن ئه سه حه                                 ...ک و زیره
  رشی      برایم فهورز  ته نیا له ریب و ته غه،آانی بۆآان حاجییه، ك و یا شوفیر زیره
   هدی   بباسی لی عه عه   باقی مه د حه مه محه  ریم الآه مه د هم همح  یفیر د شه حمه ئه  کان نامه

       روخ  فهفیروز        دیالنقادر        کان یاده  یی  دزهر هۆمه    سوتانیر نوه ئه
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  !!ست بنده کی یه وه ته نهندی  رمه ک هونه زیره

و سیاسـی نگـی  رهه ی فه وه  جونه وری له دهرهاتی ژیانی،  سه تی و به سایه ک، که  زیرهکانی مه رهه ر و به هونه
سـت و  دهکـی بنـ یـه وه تـه ری نـه نـگ و زمـان و هونـه رهـه ک بۆ فـه یه  پناسه  من بوو بهبۆو رۆشنبیری کورددا،

ونـدی   نـاه له1995 سای . بوو وره م گه  گه له  ست و بۆچوونه م هه  ئه.ست نگسازانی بنده رهه ند و فه رمه هونه
ک بـۆ  تایـه ره  سـه ینـه ک بکـه  دایکبـوونی زیـره مـین سـای لـه75 بیارمـان دا  شاری کـۆن ر له شانۆی کۆچه

ان و یـک لـز گـه دا م فـستیواه لـه. ری موسیقای کـوردی هونه ی وه  و پداچوونه وه لکۆینهرزگرتن و کار و 
ــواره ــسپۆری ب ــه پ ــیقا، ئ ــانی موس ــات،  ده ک ــهبی ــه ف ــانۆ، نگ ره ــراد،ش ــهی ــه ۆ و ت ــاره ل ــۆن و ش ــانی  وزی زای

 . وه نگی دایـه  کوردستان و جیھان دهموو هه   له وه مه رده و سه  رگای مدیاکانی ئه  له شداریان کرد که به،زانست
   سته به و مه ئه بۆ . رۆژی موسیقای کوردی  ر سالک بکاته زی هه رماوه ی سه8 رۆژی یویست ر ده ندی کۆچه ناوه
ی پرۆگرامـک  ک دریـژه  فـستیوای زیـره.ستی پکردبوو  ده1994 سالی   کهن دارژرابوو کی درژخایه یه ۆژهپر

  رزیـه نـدان ناسـر رزازی و مـه رمـه  هونـه زگرتن له و ر)94رماوزی  سه(ر خالقی زهه ند مه رمه ڵ هونه  گه بوو له
، قـادر ی کوردسـتانیر سـکه لـی ئـه یـد ئـه  فـستیوای سـه یـه م پـرۆژه ی ئـه  دریـژه.)95رمانـان  خـه25(ریقـی فه

 ک بــوو بــۆ تایــه ره ســه  بــۆ ئمــه  ک  فــستیوای زیــره .لکــی تــر بــوو د مــامل، خــالقی و گــه مــه دیالن،محــه
شـت موو هـه  ر کـه نگ و هونـه رهه رزان فرۆشانی فه م هی هه که یه. ر نگ و هونه رهه ی فه ه دووی وه جیاکردنه

رزان  م بـایخ هـه کـی کـه ک کاالیـه ر وه نـگ و هونـه رهـه  و فـه وه یھنه دهبینن و  دهت و ساکاری خۆیدا   رواه له
  وه رۆشه  په  به  که ،ر و زانست  و هونهنگ رهه کانی فه م هۆگران و لزان و پسپۆرانی بواره دووهه. ن که فرۆش ده

  . ن که  دهدای کورد ییه وه ته  نه نهم ساما  ئهڵ گه   له ه مامه

نـگ کردنـی  رهـه  فـه  بـه بوو بـۆک ر هیوایه کۆچهشانۆی ندی   ناوه ک بۆ من و هاوکارانی من له فستیوای زیره
 کردنی بیـری  سیستیماتیزه بۆ بهکارک بوو کان،  وه هزگاییکردنی لکۆن  ده ک بوو بۆ به تایه ره رزگرتن، سه

داڕزانـدنی "نگـی  رهـه فـه خۆیـان، "ندان رمه هونه" ی ژارانه نگی هه رهه فهم   به.خشین ئیستانداردپبهری و  هونه
نـد و کـۆ   که  بوون به،مان که که ی خه نگی کوردانه رهه  فه نگی دژ به رهه فهو ، کان  حیزبهی"ر نگ و هونه رهه فه

ر فـستیوای   سـه ش لـه تانـه م بابه ی ئه وه بوکردنه .دار ندی شانۆی کۆچه گای کاری ناوه ر رد و ئازار له و ده
ر   سـه باسـکردن لـه. ر ری خی هونه  ژیانی هونه له  هک یه رده  په ،یه م شوه ساڵ به ڕبوونی ده ک پاش تپه زیره
بیـات  ده  بواری شانۆ، موسـیقا،ئه   لهکتبیک   گه توان ببته دهر  ی کۆچهندی شانۆ کانی ناوه م و کاره رهه به

یـان سـی   و دهوزیۆنی له ی ته رنامه  و سناریۆ و به سمینار و شانۆنامه، ئارشیوی شانۆکی ، بیاتی زاره ده و ئه
رچـاوان    بـه وتـه کـه  ده دا کـه  دژیتایـه م کتبـه لـه .ن ده  ژیـان ده  بـه  ژرخانکدا درـژه  ئستا له  کهدی و فیلم

م  رجـه داهـاتوودا سـه  شـکم لـه ، بـه وه کرتـه  بـو دهکـه فستیواهک و   زیره ت به باره کانی سه  باسه شک له به
ــاره ــه ک ــه ک ــۆی چــه  ل ــدا   ت ــد کتب ــهن ــو بکرت ــه. وه ب ــیلم و باب ــه  ف ــه ت ــری ئ ــانی ت ــستیواه ک ــستا  م ف ــا ئ  ت
   . وه ته اونه که بونه
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  ک ن زیره سه ی حه  و ژیاننامه پناسه

 ،حــوالی شــاری بۆکــان هبتــی ئــ ی ســه  ئیــدارهی735  ی ژمــاره  پــی ناســنامه  بــهك هریــن ز هســ ه حــی هناســپ
 . "نیئـام "كی دایناو ".یآانۆب"  ه زلو هع  باوكیناو  ".یآانۆب"  هزلی ت هرۆش، ن هس هح اون     : یه مجۆره به
 ."آـانۆب"   شـاریكبـوونی دا ه لـینشـو. )ینـییزا29/11/1921 یر هرانبـ هبـ(8/9/1300 كبوونی دا ه لیژۆر

ی بۆآــان  وچــهشــاری بۆآــان ونا بــهمحــای ئاختــاچی (ی ئاختــاچیآــان محــاۆ ب ه ناســنامیرگرتنــ ه وینشــو
ی  ه وقـ وره وتـی گـه و مزگـه وره  گـه وزه  حـه  آـه هرقـ آـی سـه ره هگـ( هر قـ هسـ كبـوونی دا ه لیآ ره هگ ). اوهگوتر
    ). آی شاری بۆآانه ره ه آۆنترین گ وتووه كه هرداری تدا ه سه

   ی آورت ه ب هاننامیژی  خشته

ی ناو شـار و آان ییه شا هش ل هن چاو حس هم هش وح هو چا هب ه عڵ گه  ه لدایسا هر د ژین هم ه ت هل -
  .   چریوه کانی بۆکان گۆرانی گونده

  ـه مایانڕر گـا ه بـ هروهـا لـ هآا و ه ه دیت ییهچ ه و قاویر هدا شاگرد مزگیشت سا هوت و ه ه ح هل -
  .  هآان بوۆ بیآان هند هم هو هد

 یكـیسـت داوه و دا ه د ه لـی بـاوآ ،هن بـووا سـ هازدیك  هرین ز هس هدا ح آات ه ل 1932ی سا هل -
  هتـۆ آردیسـت هردا د هوروبـ ه دیآـان هھاتـ د هلـ, وه هتـو هآ هو دیت هوه ه هو سا هل. وه هتۆ آردیشو
  .  ئاغاواتیری وگزیر ه ونوآیپان ه و سیی هپا

 یكـیر هران خــ ئی باشـوریآان هز وتاران و شارور ه و ت هراغ ه میآان ه شار ه ل 1952یتا سا هه -
 آوردستان ی و باشورت ههرۆژ یآان ه له گوندۆا خی,  هو بویكار وآریریفۆ و شیناد هشاگرد ق

  هتـۆوت هز آــور هو تـ هراغـ ه مـ هرجـار لـۆدا ز هنو سـا هر لـ ههـ, وه هتـ هرسـاوی ئاغاوات گی ما هل
  .  هو هخانیند هب

  . وه هتۆوآرد بیرانۆ گغدا ه بۆی رادی هستگ ئ همجار ل هآ یه ۆ ب 1953یسا -
 ینـد ها زیدـ مڵ گـه  هدا لـ هوسـا هر لـ ههـ, رانـوه ئ هتـ هاور ه گـ 1958ی سـایژـالو ه گـی14  هل -

  !  ه آردوویند هماو هز
 ڵ گـهآـان لـه  ه جوانـ هر ه هونـۆی شـانیپـی لـه تیمـانی ه سولی شار ه ل1961-1960 ین سا هل -

, ھـایژد هان ئـیسوو  هخ, ش ڕه یوار هر د ژیبووآ “یانآ هنامۆ له شانبدو ه عۆڵش ڕهخان و  هوس
  .  هوی چریرانۆ و گ ه آردوویشدار هب“ ریپ ڕ هت

 ێ و ه لـۆیخۆ آه ب هوبوو هه ی هرست ه ئ سیلتۆقز ه ه سی شار ه ل68-1967 ینوان سا ن هل -
  “ ك هری زی هآابار “ هانی آووتوک خه و  ه گوتوویرانۆگ

د  هحمـ هال ئـ ه مـی آـان ه بـابوس لـیوـك آیـ نز ه بانـی شـاریت ههرۆژ  ه ل70و1969 یآان هسا -
  .  هوبوو هه ی هخانیچا

 یدا و دوا ه دیرد ه ئـ هرگ لـ ه جی هنج هرپ و شندۆ بیش هیشۆخ ه ن هو الو ه ب 1971ی سا هل -
 ی شار ه ل1351 ری هشپۆ پی6ر  هرانب ه ب26/6/1972 یژۆ ر هوتن ل هگادا آ ج هر لۆ زیآ یه هماو
 یآـان ه چاو هشیم ه هۆ بیل هعۆ بی هس هدر ه میرو هقز روب ه سیابانی ه خ ه لی خوشكی ما هآان لۆب
   . گیراوه ۆ بیشۆ خ هر هژان سۆند ر ه چ  یه هس هدر هو م هر ل ه و هن هك داد یهر  ه س هل

 ۆ بـ هو هزنـگوی ه دۆیخـ یستی دوا وی پ هژن پاشان بنی ه شار دی هور ه گیستانۆڕ گ همجار ل هآ یه -
     22/11/1996                                 .  هنشك ه ناین داوی هآ هپ هت
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   ك  هرین ز هس ه حی هاننامیژ

 ی هور هگـ هوز هع و حـی جامیوت هردار و مزگ ه سی ه ق ه آی هنو شو هر ل هه,  هرق ه سیآ ره ه گ هك ل هرین ز هس هح
دا  هست د ه د ه لی باوآ ه آب هن د سا هازدی.  هك بووی دا ه ل29/11/1921 یژۆ ر هل,  هوتوو هك هدا ه تیآانۆب

  . ك یه ها ل جیت هخ ه س ه ل پیكانی ژ هون هآ ه دیك و خوشك و براآان هریز. وه هآات هرد د میشیكیو دا
ھات و  دیوجا آشت و آا هئ,  شاریآان هند هم هو ه د ه مای گاوان هتب ه دۆی خی زگیرآردن تۆ بڵ مندایآ هریز
ل و ـ هوتیتچـ هخزمـ, یتـ ییـهچ هقـاو, یریفۆشـ, ینـاد هراق شـاگرد قــران و عـ ئیآـان ه شار هل.  ئاغایریگز

 یگـاك جنۆچ شـ هـ ه و لـ هاور هراق گــران و عـم و ئۆر “ ۆی خـی ه وتـ هبـ.  هاوش ب ه ب ه بیآان هرستوران
ز و ـور هببـاس و تـ هرعـ هنـد ه بـ ها لـی.  آوردستان بووهیكك و شار گوند هك لژۆ و رر سات هه. “وه هتۆب هن

 و  دراوسـیتـان هللـینـاو م هان لـی و ژۆی آ ه بڵ و مایر هد هد هرب هد,ی ه ئاوارڵسا22پاش .  ترینتاران و شو
,  هو هتـآر هو دغـدا بـ ه بـی آـوردیویـ راد ه لـینگـ همجـار د هآـ یـه ۆب 1954/1955ی سا هدا لۆی خی هآ هک خه
  . ك آورد هر ما ه هیستیو هشۆ خ هتب ه و دێگر هو آوردستان دادموو هه پاشان  هك آنگ هد
 یشـ هشتن به بـی هتا گ ه ه هو 1932ی له سایكی دای هو ه و شووآردنی باوآیرگ هك پاش م هری زیانی ژیآۆریچ

نـدار و ی برڵ زامـدارو دیكـڤۆ مریسـات ه آـار ه لـ پـیانیـ ژ هنووسـراوه لـ ه نـیكمـانۆر, غدا ه بیوی رادیآورد
, نـكیدا بچر ه دیهـان, ی هآـ هر هنـگ و هونـ هرهـ هفـ, ـک خـهشتمان و یـ حانـد ن هرز لـ ه بیكنیو ه ئ هآ, وایهپ

  . كس هر آ هر ه ه س هتۆ آردی آار هو یهروو ه گیآان یه ژیگاڕ له  هك آی هكیچر
. وه هتسـتر هغـدا ببـ ه بـ ه لـش نـابیـو هئـ, ست هاوڕ ن ئاو نابۆك چ هو, مرآاوه ه دانیك دن شو هك ل هریز
 ی14 یژۆ ر هل, وه هتۆآردغدا پ ه بی هزگی ئ ه لیرانۆند گ ه چ هفت هر ه هنار هی د6 به ی مانگ 58یك تا سا هریز

ر  ه و هـێزر همـ ه دادرادیـۆ ی آـوردیشـ ه بـ ه تـاران لـ هپاشان ل. وه هتر هگ هو آوردستان د هر ه ب1958یسپتامبر
  . هیایدن وم هس ه حیش ه هاوبیانی ژیم هره هدوو آچ ب, آا هند د هماو ه زیند ها زید مڵ گه  ه لێو هل

وه  هتنۆه هعر د به شیانی ژیآۆریها چ هرو هه, آا همار دۆ تیرانۆر گۆدا ز هنم سا هك ل هرین ز هس هماموستا ح
 ی آـوردیبـم آت هآـ یـه  هنگـ ڕه  هبـم آت هئـ. گـا ه چـاپ د ه بـ هو ه زادیفتوق مـیـد هد س هم هن دوآتور مح یه ال هآه ل

  . داینشاه ه شاهیمژڕ یم هرد ه س ه لچاپكراو ب
 ی هاوآـار ه بـێو ه و لـێآـر هرهـاد د هن و فـیری شی شاری هوان ڕه آرماشان ی آوردیرادیۆ یزراندن ه دامڵ گه  هل

,  هرزادیـبـا م هموجتـ, یمـان هسـف زیۆن حوسـ, یمـان هسـف زیۆ ینـ هسـ هان حـرـ ئیقای موسۆیم ه ئیناوداران
 ی آوردیرانۆقاو گی موسی هنم و ه آیكش ه تر بیسان ه و آیدون مورادی هر هف, ید هم هبدولس هع, ن آامكار هس هح
  .  هو هآات هو دمار و بۆت
. آـات هش دیهابـاد هومـ هزو سـنور ه تیآان هزگ ئی هاوآار ه آب هس د هم آ هآ یهك پاش تاران و آرماشان  هریز
 ڵ گـه  هش لـ ه هاوبـ هسـه آـ هم آـ هآ یهش  هر و ل ده یرانۆش گیر ه و ئازی فارسی زمان ه بی آورد ه ل هو جگ هئ
 یآان هم هره هر ب ه س هدوان لل.  ه وتووی آوردیرانۆ گیشیوان ه و ب ده یرانۆ گیر ه فارس و ئازیژان بیرانۆگ

ر ۆدا و ز ه دیرانۆ گـ1053  هر لـ ه س ه زادی دوآتور موفتی هوت ه و ب هند هم هو ه دیكی هنز ه خ هك آ هریوستا زمام
 ی آارتوان هش د هم ه ئ هر شان آ ه س هخات هزن د ه میكرآ ه و ئ هزن ه میكوه آار هتگر ه آورد دینگ هره ه فین یهال

نـدوو ی زی آـوردیرۆ فولكلـیرچـاو ه بـیكشـ هك بـ هریـن ز هسـ ه حـی هو هر ئـ ه بـ هلـ, تـ بیتـ هبی تایكند هناو
 یانیـگ.  هو هتـۆ وتیرانۆ گـ ه بـ هبـوو هان نـیـ هو هوآردنـ بیزنـیو آـات ئ ه ئـ ه آـیرانی شـاعیعریشـ, وه هتۆآرد

ان ینیشـپ یند ه و پ هر زاراوه و وشۆز.  هناو هی آوردیدۆلواو و م ه هیش هن بیندتر هم هو هر د هب ه وی هدووبار
 و شـارو و  ه ناوچـ هنـدوو لـی زیكـی هنـو.  همـار آـردووۆدا تیـآان یـهرانۆ گ هن لآار د همتر ب ه آۆم ه ئ هآ و ناو
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  ه آــوردان لــیچــوونۆر و بیــ و ب هئاآــار و خــوو و خــد. ســت ه د هداتــ ه آوردســتان دی هو آاتــ ه ئــیآــان هگونــد
  .  هو هگرن هآدا د هری زیآان یهرانۆ گ ه لیت هبی تای هگ ژن ج ه آ هش روون هو هئ.  هو هدات هنگ د ڕهدا یآان هم هره هب
 تـی یـه کۆمـه ی وئاآـار هو هر آـردۆ ز هر بـ هرانبـ ه بـیزارـ ب ه و بگـر ه و گازنـدیـی هآدا گلـ هری زیآان یهرانۆ گ هل
 یمـامیل ئیـد آامیـ هسـ, یئار,ن, قیر هح, یرد هد ه هحم هك ئ ه ویرانی شاعی له زمان هوان هك لش ه آه ب هرچاو هب
 یگـاڕو  ه و لـێگـوتر هوه د یـه ییفـا هو, ی آـوردیگـ هفـا بـ همـست,  جافیگ هربتاه, رانۆگ,منه,قانع, )ئاوات(
 یمـ هرهـ ه بـی هو هوآردنـ چـاپ و ب ه آـ یهكدا آـات و سـات هش ل هم هئ,  هو هک خه ناو  هتچ هوه د هآ هرین ز هس هح

  .  ه دووا بوو ه لی تایانی و ژ هنج هشك هن و ئندای زی آوردیران به زمانیشاع
 ڕیخوی سـیانووی ب هش بیو هئ, راقران و ع ئیآان هخانیند ه ب هت هرجاران خراوۆ زی تایانی ژیاڕر هك س هریز

.  یـه هراندا هـیشنبۆ آوردو ریآان هز هڵ گه  ه لیت یهستاۆك د هری ز ه آیانزانی هر دووك ال د هدا هیاستڕله , آردن
    ی ه تاقانـیند هرم ههون.  هت وئازارآردوویز ه ئیان تووشیآ هریندان زی زی هو هر هندان و دی ز هرجاران لۆساواك ز
  : ت ده ۆیخ!! یآان هت ژن و مندا هنان هت, تنوشت بموو هه  ه واز ل ه آێر د هس ه ب لیآورد وا

  . “م هآ هدا د تیم وآاسبیازڕ , هكم داناوی هخانی چا هو و شاخم آ هتا ل هو هئ, ما ه نیدر ه ناو آورددا ق هر ل ههون“ 
ر ۆ ز هآـ, خانهیآاته چا هك دیوا هل ه آ هك بانی نز هودا ل آوان س ن هراق لران و ع ئیر سنور ه س هك ل هریز

م  هالم و خوریتا ئ هه, وه هرول هرآوك و ه ه آ هر ل ه تر و هیسان هر و آیشنبۆند و ر هرم ه هونۆیآ ه م هتب هزوو د
ناسـراو  ه نـیودا تـاقم هشـ هوـ ن هرجـاران لـۆوه ز ه ئۆی ه ه بوو ب هم هر  ئ هه. ك هری زی ال هشتی هگ هوان دیئاوا م

  . ن هدی آوشت لیست ه ق ه و بیر ه س هن هرش ببه
؟ بـو  همـاو ه نـرادیۆ  ه لۆت؟ بی نایرانۆتر گی ئۆ؟ ب هشاخو و م آ ه ئ هتۆشتی هگۆ ب یهم آابرا ه ئیزان هدی هس ن هآ
 ۆیخ.  یه ه هیآدا چ هری زیشك ومڵ د ه لیزان هدی هس ن هوه؟ آ هتۆوت ه دوور آڵ ژن ومندا ه لۆندان؟ بی ز هتو هآ هئ
  :  ده
  سووت هم زمان ئیر ب هما گ د ه وا ل هكرس“ 
   “سووت هسقان ئشك و ئژم مبی هوه ن هشارمیر ب هگ
ن آـاك  یـه ال ه لـ هكـدا آـب آت ه لـ هو یه براین آاك حوسی زمان ه لیرگ هك پاش م هری زیآان هینھ ن هك لنده
  : ت  دهو  ه ئێندردرآ ه د ه چاپ دراو ه ل هو هشناوۆم خیر هآ
  هو هآـ یـه  ه بێو هآ هست د هك د نان همان پاروۆ خی ال هر هو,  هس ه بی هن ئاوار هس همان آوت آاآه ح هر جار دۆز“ 
 ێ هو هانـی هد, وه هتـم نابۆ آـ هران لــ ئیت هو هد““ : یكرد وترمان لۆ زی هو هپاش ئ, وت ناتوانمی هئ, نیخویب
و  هت بـ هانـی همـن نـاتوانم خـ. م هوان بك ه ئیت هراق و خزم عی آوردستانۆ بچم بێ هو هانی هد, ن هبكتم پ هانی هخ
  ““ .مو هان دیشۆخ  هآ, ان داومینا ه پ هم آ ه بك هک خه
و آوردسـتاندا مـوو هـه  ه لـ ـهوا هم هـ هتا ئ ه ه نازانیراخۆ س هس ب هآ. ب ه چاوان ون د ه تر لیكك جار هرز
  هتـب ه د هم شـار ه ئـی هشـخانۆخ هنـ, آـانۆوه ب هتـر هگـ هئاخرجار دۆ ب هشۆخ هك ن هرین ز هس ه ح هو هدات هنگ د هد
 خـزم و  هوه بـ هشـۆر هات بـه پـیـل همـ ه پـاش عـید هم هارمحیدوآتور . ژداۆ ر هس ل هدان آ ه سۆی هاتووچی هگج
 دووا  هشــخانۆخ ه نــ هك لــ هریــز.بــات همــان د هو نــ هر ه بــیانیــرگ ژ ه جــیرتــان ه ســ ه آــنــی هگــ هادڕ ی هآــ هســ هآــ
  . ن هك داد یهر  ه س ه لیآان هشه چاویم ههۆ بیشكۆ خی ما هپاشان ل, آا همار دۆ تیآان یهرانۆگ
, آـان داخـراون هدووآانـ, سـتاوه هوشـت راوموو هه  هژۆو ر هئ, ێگر هدیم دا هآان ماتۆ بیشار26/6/1972 یژۆر

 یدڕ آویقامات ه و میرانۆ گی ماموستایر ه پشت س هو لموو هه,  هو هت ه ماونی ماموستا و قوتابآان ب هندگخو
, ر وجـوانیـ پ هس ل هم آ ه آیچاو, اتین نایووتن و نووس گ ه ل هژۆم ر ه ئین همید, دابوونڕ  هرستان لۆو گ هر هب

 یژووـ م هل.تراب هگ هدا ن تیسك فرم هو آبوو ههاو یژن و پ, دار هداراو ن,واد هسوار و ب هندیخو, ال ه و میحاج
 شـار یرسـتانۆ گ هتـا لـ هر هك سـ هریز. ڕێ  هتو هرستان بكۆوگ هر هك ب شار همجار بوو آ هآ یه  هم هدا ئ هم شار هئ
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و رادیـۆ یرپرسـان هب. روجوانی پیتگا هاری ز هتب ه د هك آنشو,  هو هزنگو ه دی هنشك ناۆت و پاشان بژرن هد
 ی هوانـ ڕه یتـ هبی تایپی ت هآرد آ ه د هان ئامادۆی و سابالخ خ هتا آرماشان و سن ه ه هو ه تاران هر ل هن هیۆوز هل هت
 یان الۆیـ خی هنـیق هاسـتڕ ی روو هرۆم جـ هتـا بـ هه, وت هال آ هق هت هر وۆم آاره ز هئ ۆساواك ب. ن هآه بك هراسم هم

وان  ه ئـان بـیآ هریز, وشتموو هه  ه آوردستان ئاگادار لیر شارۆان و زی موآرکی خه م به. وه ه بشارنک خه
ران ـ ئی همـ هرد هو سـ ه ئـیآـان هژنامـۆر, رایگ لیزغدا ر هتا تاران و ب هر شاران هۆ ز هك ل هری زیادی. كردر هب
 یمـاۆ خی و زمـانیرانۆ گیماموستا, ری شاعیآ هریز.  هو هازاندڕك  هری زی و باس هن و هان بیآان ره ه الپ هر لۆز

ه ـوه ئاوا هنـیلۆك بـاس و لی هگـ ج هه آـیـ ه هـی هار و شـاراویـ نادین یهر الۆز, رۆ فولكلی هقوتابخان, یآورد
                                                                     .  هو هتیه هد

 22/11/1996   

 یسیـنگلی وئیمـانئا )ی وآرمانجیرانۆس (ی آوردی زمان ه و ب هك نووسراو هری زیكبوونی دا ه لیسا 75یوای فستۆ ب هم نووسراو هئ
   .وه هت هو آراو بیو فارس
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                                          ك دا  هرین ز هس ه حیآان یهرانۆ گ هل  آوردیرۆكنگ و فو ههر ه فی هو هنگدان هڕ

ن یرزتـر ه بـ هآـاو لـ هدـسـت پ ه د هو هورـ و فولكـک خـه نـاو ی سـاآاریوا ه و نـیرانۆ گـ هك لـ هریـ زیقایموس
  هشـن ه چـ ه آرماشـان بـ هلـ  م موسـیقایه ئـه .نسـت ه د هر ه پـ،راقـران وعـ ئیتـ دوو ویقای موسیآان هنشو
 یتـاپان داتـا ره  سـه لـه  کـه  یـه آوردیقایموسـ ك هری زیقایموس! ننو ه  د هش تازۆم ه ئ هگا آ هك د یهقایموس

 یشتنیـ هراگـپ.   اسـتر ه نـاویتـ هـهرۆژ یقای موسیندووی زیكش هب  بۆته شۆم هئ   وگرێ دادهراق ران وعئ
و  هر ه و بـ  ڕیـوه تپه ۆ گفتوگ ه ل،تی یه کۆمه ویاسی سیبار ه نالیخۆ باروودیاڕر ه سی آوردیقایموس یزانست
!  هستیـو وپیدیـ جیكـرآ ه آاروئی آوردیقایموسر  سه  ه ل هو هنۆیكدا ل هخۆم بارود هل, ن هنگاو د هنان هداه

 ی ه پـۆ بـقازانان دابنـیقاناسان وموسـی موسیشدار هب  ه بی زانستیآ یه هنگرۆ آ یه نی هو ه ئی بوارۆم هآورد ئ
پیزگـا ه بارگـاو و دین هخاوها  روه  هه و هقاآی موسی گشتیما ه بنی هو هاستكرنڕ آردن و یژڕ ۆ بـ یـهست نیـو 

 ێنـدرآـار بھ ه بی باش ه آوردستان  بی هو ه و ناو هو هر ه دیمكاناتی ئر گه  ئهش هو حا هب.  هو هنۆیكو و لیئارش
 یآـان همـ هرهـ هر بـ ه سـ ه لـ هو هنـۆیكل.  وه تـهب دهروانتـر  ه فـ یه ه ه ه آی هو هك لل هگ ی آوردیقای موسیدانی هم
 یدانیـ ه مـ هك لـ یـه هشـۆگشـان  هشیـر و عا هسـك ه ئـیل هد عی هخان و س هوك س ه ویس هان  آی ه دڵ پا هك ل هریز
  ،هو هتـقا ناگری موسـینـ یـها الیـن هك تـ هریـ زیآـان هم هره هب.   وه گرته  دهی آوردیقایر موس ه س ه ل هو هنۆیكل
 یعریشـ, ـک خه ناو یڕ هباو, رۆلكلۆ له ف هخداری بایكش هك ب هری زیآان یهرانۆ گیآ هرو هعرو ناوكست و شت

م  هئـ .  آوردسـتانکـی خـه یوانـشناس هنـگ و ر هرهـ ه فـ ه لـ هكشـ ههـا بـ هرو هآورد و ه یرانیشنب ۆران و ریشاع
 یفـ هلـس هت فـ هنانـ ه و تینگ هره هف,تی یه کۆمه یبوارر   سه ه ل هو هنۆیك لۆ ب ب یهستما ه دتوان ه د همان هره هب

 یتـ یـهوا هتـ ه و نـینییئـا,تـی یه کۆمه , یسروشت ,یدار دیرانۆگ1000  هاتر لی زیكست تیبوون! مرۆفی کورد
 س  هنـدک کـه. یییه هو هت ه نیك شانس هو ه ئ،ب ه نیی هو هت ه نیكر سامان هگ هك ئس ه آ ه تاآینگ ه د هش بیو هئ
  ستیان له و خۆیان دهری   سه بنه   هرش ده وه ه ب لکدان  بهک کانی زیره  گۆرانیه رۆکی هندک له ر ناوه  به له

ت  کـانی فۆلکلـۆری و تانانـه رانیـهرۆکـی گۆ بـ بـزانن، نـاوه  ده سـانه و کـه ئـه.  رداوه کان وه رۆکی گۆرانیه ناوه
   کـه بنـای فکـری و شـیعری فۆلکلـۆره یس و مه ر به  سه لهتی  ک خۆیه ن زیره سه کانی هی حه  شیعره ش که وه ئه

می خۆیـان  رده  سه  گوزارشت له م گۆرانیانه ئه.  ستکاری بکردرن  دخوا ده  و نابی بهیه  ههانتی  تایبهگرینگکی
ک خـۆی  ک وه  زیـره ش کـه وه  ئـه.ن کـه  گـشتی ده  بـهی کـوردکـ ت خـه  تایبـه ـک بـه او خهو بیر و بۆچوونی ن

کـو  ، بـه کـردن نیـه رکۆنه  تانیا جگای سه من، نه کانی داهاتووش ده وه  و بۆ نه می ئمه رده  سه ته یاندویه گه
  وه کـه  چ رگایـه ی کـورد لـه ن ئمـه بایـه  نه وه رۆکه م ناوه ر به  هه یانهم گۆران ر ئه گه ئه.  جگای رزی ب پایانه

  کـی ئمـه  چاک یـان خـراپ خـهدا ببین؟کانی رابوردو ده  سه ک له  ئاگاداری بیری عام و گشتی خهمانتوانی ده
نکی گرینگی ژیانی مرۆڤـی  ، الیه سانه و که ر هرشی ئه  به ته وننهوت  که که   گۆرانیانه و ریزه ئهر  هه. ا بوونئاو
تی جیـا  واوه  ته مرۆڤی ئاسایی کورد به  کرن که  ئاگادار ده وه م گۆرانیانه  رگای ئه  له ئمه. دان ورد نیشان دهک
م  کانی ئه یری ویدئۆکلیپه ر سه گه  ئه سانه و که ئه.   و ژیاوه وه ئایینی ئیسالمی بیری کردۆتهپاوی   بیری داسه له
کـی  ک کاالیـه  وه بیـنن، کـه  ده فـیلم  بـه کـردوهک باسـی   زیـره  کـه تانهو شـ ر ئـه  هـهن، ن بکـهی خۆما مه رده سه

  وه ن ئـه م کلیپانـه  گۆرانی بـژی ئـه  که وانه ک و ئه رواردکردنی کاری زیره به. فرۆشرێ ک ده  خه وتوو به پشکه
 دا و کلیپانـه لـه مـرۆش و، ئـه ک و پـش ئـه مـی زیـره رده ست و بۆچوونی ئینسانی سـه مان هه  هه خات که ده دره
  سـانه و کـه جـی ئـه ی به خنه ره.  هندرن م ده رهه  به وتووانه ی دواکه ریانه کی ناهونه یه  شوه  به ، که وامه رده به
مـن .  ی کـردوه کـه زعه  گوزارشتی وه  کهی سه و که  ئه ک کانی بت، نه گای کورد و ئینسانه  کۆمه بت رووی له ده
و  ه ئـیسـت ه در ه بـ همـ هخـ ه د وه  ب لکدانه ک خۆی به ر وه  ههک ی زیرهزن ه میك آار هوك ل بچویكش هدا ب هرل
  2705ری   پووشپه وه پداچوونه 2702ورۆزی  نه.  هخیباز و پر ه ال ب هان لی هآ هت هللی می یهرما هن سی آه بچوآتر هسان هآ
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          ئازار ند و ژیانی پ له رمه هونه   

 باشی  ، زۆر به وهبوو ههویستی  وین و خۆشه  ئه مان کاتدا پ له  هه  ئازار و له  خۆی ژیانکی پ له هک ک زیره
  : کات  باس ده وه هزمان خۆیی شاعیران و  زمان له می خۆی رده ندی سه ند و بیرمه رمه ژیانی هونه

  ریا  به بوو له تا ما آراس نه هه
  ریا  سه آرد به  مرد ئایان ئه آه
  حاه ندو ژیانی خۆش مه رمه ونهه

    ڕۆیه ژینی تاه نجه ند ڕه رمه هونه
  )ك همن و زیره(

  بو بكات سو ڕێ نه, ملیۆن دۆست به, ربووم  ده تا له
  بو لم بن ناو س نه آه, ندیخانه  به وتمه ر گیرام و آه گه
  بو م نه م ب غه و ده  پیری ئه نجی تا به  گه ر له هه
  بو  من غاف نه د له  قه  آۆنه رخه  چهو ردشی ئه گه
   ڕێ وته نزین آه  ب به ت به  سورعه ی عومرم به وه وڕه لعان ڕه ئه
   ج نه تخه  ئه ره هر به پاچ و پم فه ند نه چه

  )ك ن زیره سه حه(
  آا وغا ده  ملیۆن غه نجی ئینسان تا میزانك به گه
  آا ان ده عیرف م لهڕ شه,  پشتی آۆمه, ر پیر بو گه ئه

  بوو هه ملون جنوم  به, ك من تا بووم وه
  !  وزاریم بۆ چیه گریه, برم ر قه  سه له,  پاش مردنم له

  ! راریم بۆ چیه  خۆدان و خۆڕنین وب قه له
  )ك ن زیره سه حه(

و   وه تـه وهنگـی دا هڕکانیـدا   گۆرانیـه م لـه ش هـه وه ، ئه ی خۆش ویستووه که ک وته  زیره  که جگای گومان نیه
    :لمن سه  ده وه  ئهیدا که مه رده ی سهران روه  نیشتمان پهڵ گه   لهوی م تکه هه

  آوردستان

  م هآ ه جوان هرپۆآ, وئاواتم وای ه ڕۆه
  م هآ هوانیپشت, نمیری شی هرپۆآ
  اتمی ه حیگ ڕه, می شانازیگا ج ڕۆه

  باتم ه خینیت, انمی ژۆی ه ڕۆه
   هتڕ  ه لیآوردستان چاو, م هآ هنیری ش ڕۆه

   هت پیژۆ دواریوایشتمان هین
  ت ب ه نای هد هد, ك من هش وۆ ت ڕۆه
  ت بش سكاۆك ت هل ه فیور ه ج هل

  زدان یه یرگا هد هل,یپاآۆ ت ه چونك ڕۆه
   آوردستانی بابم خاآی هبراآ, آایزگارڕ با

  )ك هرین ز هس هح(
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    سروشتی کوردستان

 ,شاخان,و هم هلی ه آه, شكنه  ناهک  وهسروشت و شاخ و کو:  وه ته  رازاونه م وشانه ک به کانی زیره گۆرانیه
ک   وهگـوڵ و گیـا. سـابخ, ر گـاده,تـو غـه جـه, هو ته  تهک  وهچۆم و رۆبار .ر سه بژنگ به, ندیل قه, لی خان آه

, ـوو ههـ, لیمـو گوـه, آـوی گوـه, نـر آـه, رـواس, بیـزا,  ـه ههـ,  وشه نه وه, گوڵ خونچه, ر وبه سنه,  ریحانه
, یبـوون به, ن سوس،ندی مه,  زیزه گه, لو هڕ هق, قۆخ, سنجو, آارگ, سو, نارنج, ه به, نار هه,  مامه شه, ك مخه
  .پاساری,قومری,)مراوی( سۆنه,قر سه ,شمقار,هین شه, باز, و آه, ولبولب ک وه  بانده. بی شوڕه, ر رعه عه

  نی کوردی سه ی ره  وشه ی پ له مبانه  و ههدان زمان و وشه

کـی  یـه رچـاوه سه  بۆ زمانناس و زمان زان ب  دهنی کوردی سه هی ڕ  وشه ک پ له ی زیره مبانه دان و هه وشه
, رۆبـ,نیشـ, سك هآ, سوور, یئاب, ڵئا :نگ ڕه   وانه نی کوردی  له سه هڕی  کارهنانی وشه  گرینگ بت بۆ به

 :شـی مـرۆڤ لـهنـدامانی  ئـه . سـازیدا هسـ, پـ ه تی ڕهها, و ه آی هقاسپ,  بازینگ هد :نگ  ده،. یسپ, ك ه هب
, ۆبـر هئـ یبرژانگـ, بـا, ژن هبـ, مـك همـ,مـل,باسك,ۆڵق,قالب,ن هرد هگ,ك هل هب, ۆست هئ,  یهپان, )ن هرد هگ( هن هه
 ,وتـاس آـ, ڵسـما هد, نیق چـ هر هع :رگی ژنان جل وبه. ناۆگ,  هنج هپ ,كۆر هب, ر هم هآ, ناو هه, رگ هج, ێگو
خـش وزـی .  ه سوخم،یور هه , هوانۆآ,  هآۆچار, آراس,نپشت, لت ڵسما هد,  هنیب هره هب,  هد هش,  هسر هد

 . هلینگوسـت هئـ,  هلیرز هد,  هپامور ,آل وآلدان, آل وآلتور, بازن,  همیز هغ,  هوگوارگو,  ه ملوانك،ڵخرخا: ژنان
توانـا  بـهکـو  ، بـهلتور و زمـانی خۆمـای  کهنگ و رهه  فه  بواری له زا بووه ره شا مرۆڤکینیا  ته نهک  زیره
 و ک نیـنن یـه  ناوچـه ت بـه  تایبـه ن، کـه سـه  و نـاوی ڕه زاران وشه  هه کار هنانی  و به وه  کۆکردنه  له بووه
 کـانی گونـد و شـارهی  وه ر ئـه  به  له وهک لوا ش بۆ زیره و کاره هئ.  وه هگرن رینی کوردستان ده یای بهرافجوغ

ڕ فۆلکلـۆر و   مـه  لـه وه مـان کـاری کۆکردنـه مـرۆ هـه وی ئه ر بمانه گه ئه.   ڕاوه نزڵ گه  مه نزڵ به کوردستان مه
یـک  گـهس و  یـان کـه  دهبـ نیـا بـاڵ بـۆی کـرا،ده  تـه ک بـه  زیـره یـن کـه نجام بـده زمانی کوردی ئهی  وشه

  . ین ن بکهرخا  بۆ تهیئیمکانات

 زمانی کوردیدا   کوێ له مرۆ له ن،ئه خه رده تی ژنان ده تی تایبه  حاه  که وه ی خواره م وشانه ئه
  هندرن؟ کارده به

, ك چـاو ـه هبـ, ڵچاوآـا, یاخی,  هاسك ههاسك, ناو هش ه ڕه, )و ه آیشتنۆیر(وت ڕه, قا هب, تڕ شه,  یهآز, آر هم
, برژانـگ،ڵدا هشـ هر یڕ ه پۆبر هئ, وان ه آۆبر هئ, ست هوی پۆبر هئ, ر هق ه سۆبر هئ, چاوباز, رگزچاون, چاو خومار

, ێو سـیم گـوآـو,  سـووریمآـو, ڕ هتـول, آـر هو شــل, ند هو قل, یتانی هو قل, یوقرمزل, ڵوئال, ۆبر
, ڵشـتا هر, ر هسـم ه ئـش هر, زولف ژاآاو,زولف خاو,  خاوی هجیگر هئ,  خاوی هاتی هزولف خ, نی چ هن بی چیزولف

مـك  همـ, مـك ئـاگره همـ, كم و آافیمك دوو م هم,  ئاودارینار همك ه هم, ڵن خا هرد هگ, رد هن ز هرد هگ, ڵزرك آا
ژن  هبـ, یبـ ۆڕهژن ش هب, شیژن قام ه ب،ژن شووش هب, نیوش ه حیخر هسنگت ف, لف و ب ه سنگت ئیر هس, فنجان

, خۆشـ,  هزادیـ هسـ, نیرین شـخـو, آابـان, دبلـور هقـ, كیـدبار هقـ,  شمـشادیژن دار هبـ, ژن الوالو هب, ران هزی هح
, كیـژ, زهۆریـ پینی شیخا, آه گازرۆ چار،اری ه ع هژد ه هیرز, رۆواب هآ، سك هآراس آ, ن شلپشت, بان هریم
ن یریشـ, و باژن  هب, ن خا ه ورد هك تور هل هب, ویم ه خیگو هسوور, موور ه بپ, ڵ شمشا هنج هپ, یك سپ هل هب
  .دار هز هم,  والر هنج هل, بات هن
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ک  یـستانی زیـرهو  هندیکیان خۆشـه کدا هاتوون، که کانی زیره  گۆرانیه  له  که و ژنانه ش ناوی هندک له مه ئه
, كروونـا, ت هسمیع, الی هل, ت هنوسر, نیئام, نم هه,  هابڕ ،نش, ج هخ,  هناسك, ڵژا هآ,  هآا,  هبیج ه ن:بوون

  . توبا, میل هح,  هبۆیس, ت هزاآ هن, ر ههاج, فاتم, زارا,  هشیئا, توران, یرب, ك هل هم, نیسر هن, ر هبد

 رگـای   و لـه وه کانیـه  رگـای گۆرانیـه نیا باڵ لـه  ته ک به  و زیره نده مه وه زمانی کوردی زمانکی شیرین و ده
نـگ و قاموسـی  رهه  فه  ژنان تن به  تایبه  که وه ی خواره م وشانه ئه. لمن سه  ده هو  ئه وه نگینه ی ره زاران وشه هه

پ ـ هپـ, وه هتالنـ, نیامووسـڕ, گـازگرتن, نجانـدن ڕه, وزانـدن هگ, مزاندن هش: ن که نگین ده زمانی کوردی زیاتر ره
 ی هآـز, م هرچـ هپـ,  ۆهناسك, خومار, یاخی,  هاسك ههاسك, ناو هه،وت ڕه, قا هب, تڕ شه, ێآز, آر هم, ناز, گرتن
 ،ڵبـدا هعـ, حـالن ه آـیسـپ ه ئ،ڵزا هخ شینیما, ڵت وخا هخ,  هرد هپ ه بپ, موور همل ب, ێآارمامز, دار هز هم, ر هس
  ! رێ ه م هچوون, نیزاچنیب, چاوباز, رگزچاون, چاو خومار, ك چاو ه ه ب،ڵچاو آا, ناو هش ه هر, الل هش

, سـاز,  گـورزک  وه ئـامراز ده  پاگـه وجیب,  جیمس یاره  ماشن و سهک  وهمی خۆی رده کانی سه سه ره ک که زیره
,  هۆبـه, ش مامـه, نگـور مـه ,آرمانج,علی بباس, هۆز, ل گه   ک  وهتی یه ی کۆمه   وشهشمشاڵ, پ ته, نتور سه
  . کار هناوه کاندا به  گورانیه  له تاوه, وار هه

  جغرافیای کوردستان

, ـن هنـ, مبیـل زه:  و کوردسـتانمـوو هـه پانـایی   بـه رینـه ک پـان و بـه ن زیـره سـه  حـهیجوغرافیای کوردستان
, سـاروقامیش, ئامـاو, بازیان,  زوه, نزا خهش, گۆن, ر شخله, بیاره, رد  زه رده به,  قاقوه, ندی یمانكه سله

خـاتون , میـراوا, حمودئـاوا مـه, جـانال, بیتـون, الجان آۆنه, زمزیران, آانی نیاز, تی خۆشناوه, الچین,  قروچه
, ورمـ, موآریـان, رمـن گـه, رمـان ده,  ره مته قه,  آولیجه, شتی باژر ده, ر سه هنگ سه, ماو هه, لی ئاباد عه, باخ
, بۆآـان, شـت رده سـه, بۆتـان, زیـر جـه, برهـان, ریـوان مـه, وشـار هه, ولر هه, رآوك آه,  بجه ه هه,  ڕانیه, شنۆ

, شـت ره, آاشـان, غـدا بـه, تـاران, بـاآو, ورـز ته,  ده غه  نه کرماشان،,قز سه,  سنه, سلمانی, بخسا, میاندووا
  ! فریقا ئه,ئوروپا, )م جه عه(ئران, ئامان, ند تایله, مسا نه, رۆم, عراق, گن

  رام  هزیم گ ند شاری عه چه
  عراق و رۆم و ئران 

  وان  مدی جوان برۆآه نه
  م  آه  دهقوربانی تۆی به

  یدان   موكی سه چوارپارچه
»««««««»»»  

  ر خاتری ناسكۆن   به له
    یمانیم شاری جوانه سوله

    یاری من شیرین زمانه
    بانه میھره, گیان,  خۆی شۆخه

««««««»»»»  

  ی بووك جوان  ی ئۆخه ئۆخه
  کی بۆآان  منم خه ئه

  ب   نهپیست  آه وشه با آه

    ێ وجیهڕ هیمانیم ب سوله
     حاآمكی لیه ر ساه هه
    وبیهلف  ری سینگت ئه سه
    رسم پیه  ده مخوندووه نه

««««««»»»»  

  ر آیژی ناو بۆآان  به له
  پمگوت جوانی خان ومانی 

  یوان  روا بۆ هه هشل شل د
  یمانی ر آیژی سل  به له

   دوو چاوی جوانی  عاشقم به
  یزانی  خۆت ده, می تۆیه خه

««««««»»»»  

    بجه له ر آیژی ناو هه  به له
   یژه  په  ژوانی به چمه ده
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   ر چاوم دان  سه پت له
  ی بووك زن  ی ئۆخه ئۆخه
  رمن  کی گه منم خه ئه
    ی نایلونه و ملوانكه ئه

  تكن  مكی ده مه خون له
  یانی بوا  پی بن به

  س دم نشكن  به
»««««««»»»  

  قزی  ر آیژی نا سه  به له
   دزیی   ژوانی زۆر به چوومه

««««««»»»»  

   ك شیشه ژنی شووش وه به
    یشهی قام  ده جوانه
    ی آشمیشه  ده شیرینه
     ساروقامیشه ماڵ له
  ووی ل گرتووم توران گ

    رموو دانیشه بۆآراسی فه
««««««»»»»  

     خاآی دگیره ند خۆشه سابخ چه
     آۆت و زنجیره و ماه  له وآچه ئه
    وازه ره  دووریت بیال بووم په له
   ندازه مبارت آردووم زۆر ب ئه خه

 ««««««»»»»  

  شت  رده  شاری سه هار خۆشه به
  شت  بچی بۆ ده,  شاخی بچیته

««««««»»»»  

   ت هه و رۆژت ههو  شه
  هاباد   پردی مه دای له

  ردی بات بم  رگه  سه به
  بات ردن قورینگ و لونه گه

 ««««««»»»»  

   و خوداتان  هلی شنۆ ئوه ی ئه ئه
   نوتان  وتۆته آه,  م منداه آه گوه
  موووتان  ر هه  سه  له واجبهدری  قه

««««««»»»»  

  ڵ بورهان   گه  له ره مته قه
  رمان  ڵ ده  گه  له آولیجه
  ڵ بۆآان  گه میراوا ده

  ڵ قازیان  گه سار ده حه

     آوچه  به سابخ آوچه
    مووچه  به بۆآان مووچه

  قوربان ب  موووی به  هه
  تا دۆی قرووچه هه

««««««»»»»    

  آو آوستانی بستون  وه
    مه  ته رم به  سه دایمه

    مه  خه م به آه دایمه ده
  ما  سم نه ت آه قه, ئه

   عراقم   له د ساه من سه
  مه هج کی عه ن خه ده

««««««»»»»    

   زمزیران   له هار خۆشه به
  گیران  س به  خێ و دۆ ده له

  زگیران  بۆدۆست و ده تكه
 ««««««»»»»  

   شاری شنۆ  هار خۆشه به
  ك گوی لیمۆ  ت جوان وه آومه

  ۆ هرۆ چاوه هنگی م شۆخ وشه
 ««««««»»»»  

  رو بورهانی  مته  قه له
  نی ارم  وده  آولیجه له
  جان هاوار  اآهیدی آ سه
  هۆن  زرای سه  مه له

  ی  رم آه دی لوئاڵ نه
  ست ب بۆ ری آانی  هه

 ««««««»»»»  

  ر پردی میاندواوێ   سه ئامن گیان له
   ئاوێ  وته هسترم ل آه, بۆت مردم
  داوێ  ه ه شته  هم و چی ل بكه

  خودا دنیام ب تۆ ناوێ به
 ««««««»»»»  

    انه ڕاد چمه رۆم ده ده
    ن یارم زۆر جوانه ده
    پاغه په ره  نو قه له

     ئرانه نزیك به
    رداوه  من به ئاوری له

  ر تۆپی شارورانه سه
««««««»»»»    

  ری مرگان  ئواران به, ینانی الجان سبحه
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   موكی خانان  رمله هه
   قوربان ب  موووت به هه
  ڵ آاولی سازندان گه ده

 ««««««»»»»  

   قوربانی بات ب  به
  یدان  كی سه مو وارپارچهچ
  دزێ و سندۆن  هق

  ردان ر و بنگه سه نگه سه
««««««»»»»   

  یانی   دون به م به خۆزگه
  یمانی  بریان برد بۆ سله سه

   آرمانی  آراسیان بۆآرد له
  رزانی   ملیون هه تۆ به

»««««««»»»  

  خون   شیرین ده هئ
  دین  آكه و مه گوی مه

   خوار پنجون  ی له ژاه
  ی ئاماو  رده وی په آه

  شتی بتوین  مامزی ده
  نازێ , بم جوب ده عه ته

   ونامدوین  بۆچ لم زیزه
««««««»»»»  

  مبیل  ن بۆ زه یبه بن ده  شت ده شت آه
  لیل  منیش شتی تۆم آردومت زه ئه

««««««»»»»   
    شینه  آله فاتمۆآ آوستانمان له

    هار بوا هاوینه به, ژیم بۆت نه
»»»««««««»   

    ندیله  قه فاتمۆآ آوستانمان له
    لیله  بۆت زه م له و ده بابمرم ئه

««««««»»»»  

     ئرانه فاتمۆآ آوستانمان له
    ره سمه ش ئه ك و ڕهیدبار فاتم گیان قه

««««««»»»»   
   آرماشان  ترسم بمرم هاوار له رێ ده ئه
  زان  س پ نه ل وداڵ بمخوا هاوار آه رێ قه ئه

««««««»»»»   

  ن ونساران  نده ودێ له به  قاسپی آه قاسپه
  ی رادیۆی تاران   ئیستگه خون له وباڕ ده و و آه آه

««««««»»»»   

  گری بۆی بۆآوستان  هی ڕان هڕ هد م وسه حه
  ندان  نی سامه نده  به ی له ده هشما ه چادر وڕه

  ندان ست وبه به هژاڵ چاوجوان دانیش بۆی بی ه آه
««««««»»»»  

  رویشی آوستان  آاده
  ر خیابان   سه رنه وه
  شمولیان نووسیوم   مه به
  ری بۆآان  فته  ده له
  ن بۆنیزام  مبه رێ ده ئه
  آارم نازان س به آه

 ««««««»»»»  

  می ب   ده ن به رآه سه گم وه
  و  رده ن برد بۆ ئهتیا زاآه نه

 خ و الچینكی سابمو  
  نین   ڕی پكه م له یده ده

««««««»»»»  

   بۆآان   ناسك آاڵ له رداوه  من به ئاورت له
   زیر و بۆتان تاآو جه,  قوربانت ب وه به لره

««««««»»»»   
   دوو جگا  ریوان دڵ له  مه ماڵ له
  ر ڕگا   سه ریب ماوم له من غه
«»»»»«««««   
  روشان   ده ریوان دڵ له  مه ماڵ له

  كشان  ه ئاخ ه  له مرد ن خۆشتره
««««««»»»»  

  شی میاندواو  ندی تا به یمانكه  سله له
  ك چاو  ه ه قوربان شۆخی ب گشتی به

««««««»»»»   

  شی موآریان  ندی به یمانكه  سله له
   گوكم بوو بابردی و زریان  تاقه

 ««««««»»»»  

    ده غه ستم چوو سابخ و شنۆ و نه  ده ر تۆ له  سه له
    ده ڵ شه  گه  له گلگیله,  لو ئاڵ ی ل جوانه نده چه

««««««»»»»  

    سره جگای من قه,  بۆ ئران نردراوه
    دره  بیال غه عاشقی بای بووم به

    سره پی وتم عه,  بۆ ژووان ره پم ووت وه
««««««»»»»  

   هی مسه آراسی چیتی نه
    یه  جیرانی مه و آچه ئه

    نگه بۆخۆی زۆر شوخ و شه
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    گزاده شی به ندی به یمانكه  سله له
    ندت الده دار رووبه زه ی مه ی وه ئه

««««««»»»»   
  ندی تا شاری بۆآان  یمانكه سله له

  ی چاو جوان  ه قوربان باآ گشتی به
««««««»»»»   

     خودا آه  روو له نه هرێ ه سه
    غداآه وسی به ی غه آه ماشای قاپییه ته
  یداآه   زیاتر من شت و شه وه س له به
  ی عراق  ی ئران و هه هه

   مالق  گوه, خاش خاش بوون
  رێ ماچ   بمده گیانه
  آا فیراق  م نه آه با ده

   ران  براده خودا حافیز له
   بۆتاران  رۆم له هر د ك سه یه

  ر گیان  سمه تۆ بمبوره ئه
  برستان   قه مرم له رۆم ده ده

««««««»»»»  

    ی شمرانه سینگت آافه
     نوی تارانه و له ئه

    یرانه  سه چنه لی ده
  کی ئران مووو خه هه

   یه ی سه ی ده گوله مرده
««««««»»»»  

  ردۆشی جاران  هی بابی من م آه باوانه
  کی تاران   خه وه به تۆ ناگۆڕمه
««««««»»»»   

  شت و گنی  برنجی ڕه, دانی مه لی هه عمه مه
  ی ویستی میوان خۆشه, ری ن باسكم وه ژوور سه

  یبا بۆ آانی  مرم ناسك ده  ده و گۆزه ر ئه  به له
««««««»»»»   

  ام ڕ هزیم گ ند شاری عه چه
  مان  هعراق و رۆم و ئ

  آو تۆ  مدی چاوجوانك وه نه
  وان  برۆ آه چاوباز و ئه

««««««»»»»  

  ست پشتن به شل ده
   السووری روێ سوه
  یانی رده ری به نزه مه

   و گواره گوڵ  م به ده بۆی ده
  ی بۆکان وره  گه وزه حه

   وری شنۆیه ئاسکی ده
  ی بازیان رده وی په که

  بولبول و, گوڵ
  وت  آا ڕه روا ده هروا د هه
  وت  مزگه ر آو آوتری به وه

  وت  م آه سووتام برژام چۆقه
««««««»»»»  

    من بولبول تۆ ریحانه ئه
    و باخچانه ربووی له هتپ
    یانه م به چریكنم به ده

««««««»»»» 
  ند نیم  خۆمن آوستانی له

  بنم آارگ و ڕواسان 
  وزیون نیم  له خۆمن ته

   وباسان  دام نن بۆ قسه
  نی ئاغا نیم  ره خۆمن قه

  ی عی بباسان  وره گه
   بووم  و آچه یدای ئه شت و شه

  یفنم سووك وئاسان  ده

  تۆ گوی  من بولبول ئه ئه
  ر گوی   سه ی جوان به خونچه

  نامدونی لم دوودی 
««««««»»»» 

  تۆ بۆ گۆڵ ومن بۆ دڵ بچریكنین 
  خونین  دڵ پله,ردووآمان عاشقی گوین هه

  بولبول بۆچی داماوی؟ 
   گۆزار تۆراوی؟  بۆله
  مگین  ی بولبولی دڵ غه ئه

   آوڵ بگرین  دانیشین با به
»««««««»»» 

  و دێ   قاسپی آه قاسپه
  ردێ   بناری به و له آه
  خون  وباڕ ده و و آه آه
  ) ی آوردی  ئیزاعه له(
  ی رادۆی آوردی   ئیزگه له
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««««««»»»» 
  نار  ت باخی هه سینگۆه

  آجار   یه  به دووی هناوه
  ت  غایه  به آیان شیرینه یه
  دار  زه آیان ترش و مه یه
    م بیه م نارنج و هه هه
    هیه  به رده مكی زه مه

««««««»»»» 
  م  آه ی من دۆعا ده هنده

  منی  ر نه بی گوڵ هه ڕه
  ریبی   غه چمه من ده ئه

  مزن  آ بات بشه
  ك ماینی آاآ ئاغا  وه

  فنت ردك ده نامه

««««««»»»» 
  قاڵ  نارنج و لیمۆ و پته

  ت پرۆآام  آه مكه بۆ مه
««««««»»»» 
  ی گوڵ ب  شمه رچه رآانی سه آانی وسه

  دڵ ب  وی نابهی شو و آیژه ت له عله نه
««««««»»»» 

  آارب  م جووتت به هۆآاآی جوتیار براآه
  ت دار ب  آه ره رمانت به  وخه خله

    رده گاآانت زه,هۆآاآی جوتیار برازا
    رده وآو وهه یك هاوار ئه  پ ده به

««««««»»»»  
  م جووتت شاگوڵ ب  هۆآاآی جوتیاربراآه

   رمانت گوڵ ب خه,  ت ڕازیانه آه تووه
    ڕگام آوستانه, هۆ آاآی ڕبوار

     ئرانه چم بۆ بۆآان گوڵ له ده
  ژن  به
  ژنی جوانی ڕك و پكی  به

  شتكی  ر ته  سه نم له دایده
  م بوا تاوكی  هنای
  م چاوكی  ی ناده و شاره به

««««««»»»»  
  رزی  ژنی جوان وبای به به

  رزی  ی ته وهشهات وچوون و
  زی   بسك و آه ملی ئان له
  سی   وده قه هن ئ رده رو گه سه

  

  رم و ناسك  ژنی جوان و نه به
  ی ئاسك   ونه هات وچۆ به

  قۆڵ وباسك , بازن پ له
  سك  ی آراس آه پشتن شله
««««««»»»»  

  دو با  ژنی جوان و قه به
    خاه هات وچۆی پ ورده

    لوی ئاه,  چاوی جوانه
    قاه ی پرته مكی ونه مه

««««««»»»»  

  رمی  ژنی جوان وناسك ونه به
  رمی  ش وخونی گه چاوی ڕه

  می ڕ شهییا و هات وچوون و حه
  رمی ندی جگه آوردی به به

  م و  ده, چاو
  ی بیست ودوو  ستره چاوت ئه

  وو  هم هلی ه  آه دێ له هه
  جوو   به مكه موسمانم مه

««««««»»»»  

    ابی منهڕ شهجامی , ئامن چاوی تۆ
    نگ و روبابی منه مان و چه برۆی تۆ آه ئه
    دین و ئیمانی منه, مكوژێ  ده خنده به

««««««»»»»  

  ر  نگه ر پردێ گرتیان سه  سه له
  ر  سه ستك نیزامی خۆڵ به ده

ر  نجه  و خه سته ده, لینگیان دام  
  ر  سمه ش ئه ر دووچاوی ڕه  سه له

««««««»»»»  

  ك تیرن   یه برۆت له چاو و ئه
  گبیرن   ته میسلی شاهان به

  نجیرن  ی آۆت و زهساحب
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    ره  سه ل به و ته  ئه  جوانه و چاوه ئه
    ره به خۆی ب خه,  منی آوشتووه ئه

««««««»»»»  

  وێ  ی شه ستره چاوت ئه
  وێ  نووآی آه ت ده آومه

  وێ   پشت آه رگم وه مه
  ی مردت  آه گولهمن و له

  وێ  آاممانت زۆر خۆش ده
««««««»»»»  

    ی ئواره ستره چاوی ئه
    داره ر تاقه  سه دێ له هه

     لم بزاره یاری خۆمه
««««««»»»»  

  ری  حه ی سه ستره چاوت ئه
  رێ  سه  بژنگ به دێ له هه

  رێ  سمه ش ئه وێ ڕه خۆشم ده
««««««»»»»  

     و پرچی درژه چاوی جوانه
     و لژه ره و ج ژووان سه م شه ئه

    بۆخۆت آوشتوتم بمنژه

  

««««««»»»»  

  ی شوانان  ستره چاوت ئه
  یانان  مووو به دێ هه هه
   و آۆنان   آووچه دا له ده

««««««»»»»  

  ریازی  ی ده ستره چاوت ئه
  نازی  ند به یان دنی چه هه
   آوشتنم ئاوات خوازی  به

««««««»»»»  
    یله ی سیوه ستره چاوی ئه

    یله جنوون یارم له من مه ئه
    یله روون آه  ده فایه بوه

««««««»»»»  
    دییه ی جه ستره چاوی ئه
     حای من نییه ئاگای له
  ؟   جوابی چییهڕ شه رۆژی حه

««««««»»»»  

  ڵ برۆت   گه  له شه چاوت ڕه
  وری لیمۆت  ی ده و خانه به

  م یانا بۆ خۆت  دایكت ماچ آه
««««««»»»»  

  وان  برۆ آه چاوباز و ئه
  وربانی بات ب ق به

  یدان   موكی سه چوارپارچه
  ندون  دزێ و سه هق

  ردان ر و بنگه سه نگه سه
  مك و سینگ  مه
  رێ  وهه رێ مام گه وهه گه

  رێ  وسه وزی آه سینگت حه
   ئاوی زمزم  خۆشتر له

  رێ   سه چنه  حاجی ده آه
  داوای دوو ماچم لكرد 
  رێ  نزیك بوو ئابوم به

««««««»»»»  
    هڕ همڕ هختی م سینگی ته
    هڕ هری الش هزولفی پ
  رداوه   من به ئاوری له
    هڕ ه و لوی ت زۆر جوانه
««««««»»»»  

    سینگت باخی شخانه

  نیری آوردی  سینگت په
    ند و خاوه زولفت گابه

  پم آون بوو  ی چه آه له آه
    لیداوه مست  لوئاڵ به

««««««»»»»  
    آانه ی ب مه و خودایه به
    آانه ریبم لره غه
    مانه حری غه م به و ده ئه

  پم ووت ئاوزانت بم 
    روانه سینگت تاقی مه

««««««»»»»  
  ی ڕندی مام ڕندی  ئه

  ندی  ی قه آچ سینگت آارخانه
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     نزیك گۆنه له
  رم  م پارزی به چی بكه

    وانه ودزی باخه شه
««««««»»»»  
    ی شمرانه سینگت آافه

     نوی تارانه و له ئه
    یرانه  سه هچن لی ده

    کی ئرانه مووو خه هه
««««««»»»»  

    برام بیالهی وایه
     چاوی من بیبینه تۆ له

  ردا  رگی من به  جه ئاوری له
    وشینه فری حه سینگی به

««««««»»»»  
    ناری ئاوداره مكت هه مه

    داره زه یل مه سینگت خه
     سداره ن له ر بمده گه ئه
   خوڕی وران تكیان ده هه
  دڕی  مكان آراسیان ده مه
  مری دایكی آوڕی  نه

««««««»»»»  
    ێ وجیهڕ هیمانیم ب سله
    ر ساڵ حاآمكی لیه هه
    لف وبیه ری سینگت ئه سه
    رسم پیه  ده مخوندووه نه

««««««»»»»  
  ن  ژن و بای آه ماشای به ته
     نھنی دیاره مكی به مه
  و بای جوانی  ر ئه  سه له

     سداره ن له دهبا بم
««««««»»»»  

  ندی  ندی مام له ی له ئه
  ندی  ی قه سینگت آارخانه

  داوای دوو ماچم لكرد 
  ندی  ر وی لم دبه  سه له

    رداوه  من به ئاورت له
  ندی آومت گوی تایله

  ندی   ڕندومه هماش
  ندی؟  ر چیم ل دمه  سه له

«««««»»»»«  
  باجووت بین ,  ره وه ده, ره وه ده

    ناره ك هه مكی وه جووت مه
  ,  ن لۆمه مكه  مه خزمنه

  .  داره زه  مه هین به
««««««»»»»  

  قاڵ  لیمۆ و پته, نارنج
  ت پۆآام  آه مكه بۆ مه

««««««»»»»  
    سینگت دوو میم وآافكه

     سافكه ی سینه  سینه له
    وافكه ر ماچكت ته هه
»»««««««»»  

    قاه سینگی دووآانی به
    قاه ك پته مكی وه مه

««««««»»»»  
    غدایه  به ی له وسه و غه به
     دم دایه ی له رده و ده به

  پم ووت ئاوزانت بم 
    ی دایه وه ر له ت هه زه له

    سرایه سینگی تاقی آه
    ی المپایه وقی ونه شه

««««««»»»»  
  م  ش درهه  شه سپی وساده

  م  د درهه سوور وسپی سه
   رووب  ر ب وخاڵ له سمه ئه
  ۆ ب  همك ه مه
  م  د درهه ش سه زار و شه هه

««««««»»»»  
   ڕوو   و خاڵ له رم و چكۆله نه

  ر بوو  بۆتۆ ئاورم تبه
  ك هووو   وه مكت خه مه

  وو  هم هری ه سینگت به
  ر  ماسی دووسه هبرژانگ ئ

  دداری
  ت ب بۆ دداری  سیحه نه  ر  وبه سنهمن بولبول تۆ  ئه
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  ر  به  عیشقی من بووی ب خه له
  ر  ی ئاسمه حمی تاآه ب ڕه

««««««»»»»  

   دوور ڕا دیارن  عاشقان دن له
  بارن  رد و لو به نگیان زه ڕه

  ن یارن  ن خاوه آه  مه لۆمه
  ردی دڵ گرفتارن   ده به

««««««»»»»  

   زن  جووت ساقی گواره
  گن   ده یخانه  مه ی له مه

  گن  رده  دین وه ن لهعاشقا
  شتی باژن  آرمانجی ده

««««««»»»»  

ان ناسكهیعاشقان پاك د    
    ك ئاسكه یان وه عشوقه مه
     و باسكه و باسكه ێ ئهڕ هپ ده
    هاسكه  خۆی ده مۆ بۆیه ئه

  

   ڕبواری  بن به عاشق نه
     عاشق دی فره چونكه
  اچاری  ن آوژێ له خۆی ده

««««««»»»»  

  جلسیان گرت  ی عاشق مه سته ده
  عام ناردیان ساقیان بانگ آرد  به

  ی پ آرد  ست بوو پیاه ساقی مه
  چاوی گا عاشقی ق آرد 

««««««»»»»  

   دوور دیارن  عاشقان دن له
  بارن  رد و لو به نگیان زه ڕه
  ن گرفتارن  آه نعیان مه مه

   بای چاوآان  عاشق به
  ن گرفتارن  آه عیان مهن مه

  رپاآیان بیمارن   سه بۆیه
««««««»»»»  

  بازان  ر پردی پرده  سه له
   ئینتزاری چاوبازان  به
  آو عاشق بۆ دخوازان  وه
   نازان ند جوره آشم چه ده

  فایی  ب وه
   میرات ب  رت به ی سه آزه
  قات ب  ت و بهڕ شه  ت له حله نه

««««««»»»»  

   خاآا  ن بووم بهرآیا ر ده  به له
  رپاآا  دڕم سه ی خۆم ده خه یه
  م پناآا   متمانه و ب دینه ئه

««««««»»»»  

  ر   نۆآه رآیان  بووم به رده  به له
  ر  په میش چه تكار هه م خزمه هه
  ر  سمه ش ئه م پت ڕه ناآهڕ هباو

««««««»»»»  

    وازه ره ه دووری بات بووم پ له
    ندازه مبارت آردووم زۆر ب ئه خه
    جازه م ژن ب مه قات پناآه به

««««««»»»»  

  یل جاران چا بووی  مان له ئه
  فا بووی  ند یاركی باوه چه
  ی مندا بووی  مر و نه  ئه له

««««««»»»»  

  رت آاری تارن  ی سه ده شه
  باران  رده ی به آه بۆچ من ده

  ولی جاران  ر قه  سه مای له نه
««««««»»»»  

   میرات ب  ت بهر ی سه ده شه
  قات ب  ت وبهڕ شه  ت له حله نه
  مات ب   ته با شت به نه

««««««»»»»  

  یلت ژییام   مه به, یلت بوو تا مه هه
  منیش دنیام , یلی ئستا ب مه

  یلم آردی   مه به, یلت بوو تا مه هه
  مزانی مردی  وه, یلی ئستا ب مه

««««««»»»»  

  رام ب   من حه بۆ له ده
   شخان  اب لهڕ شهك  روه هه

    ولی ڕاستت نیه هیچ قه
  دان  فره یری درۆ و ته غه
  ی  ده ولم ده ر قه گه ئه
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  وا شیالن شیالن ڕ هروا د هه
   و دۆستی چالن  آه بۆخۆی یه

  تیوان   آچه ن به آه قا مه به
««««««»»»»  

     شینهریری سماڵ حه ده
    نگوینه ی هه  ده شیرینه

««««««»»»»  

  یانی   دون به م به خوزگه
  بریان برد بۆ سلمانی  سه

   آرمانی  آراسیان بۆآرد له
  رزانی   میۆن هه تو به

««««««»»»»  
  ۆ ڕ ه دون نیو م به خۆزگه

  ۆ ڕ هبریان برد بۆ تانج سه
   لیمۆ   گوه آراسیان بۆآرد له

  بۆنی بۆسۆ  دی من دێ  له
««««««»»»»  

    ی بای واده قوربانت بم ئه
    ر یارم الده  سه چارشو له

    ی مانگی چارده ونه ر به هه
««««««»»»»  

  ر دارابی  خمه آراس مه
    ی باوه باآه به

    ستاوه ی وه ر پانیه له سه
««««««»»»»  

     الوه  و زده نتیكه عه
    م سوه  لی بكه دووره

  و ژوور  ره  به پشتن له
  نگاوه   ڕه مامه ك شه وه

««««««»»»»  

    یه مسه آراسی چیتی نه
    یه  جیرانی مه و آچه ئه

  نگه  بوخۆی زۆر شۆخ وشه
   یه ی سه ی ده گوله مرده

  وان   آه ره  ڕاستی وه به
   دڵ داب  حمی خودات له ڕه

  آافری ب دین و ئیمان 
   بی  ته عله و نه بی به ڕه

  یتان   شه خودا آردی له
««««««»»»»  

  ,  بتگرێ و قورعانه ئه
    وه ات لكت آرده هن
  , ست پدادا وت جارت ده حه

    وه وتت برده ماڵ وران بۆ مزگه
  ,  ردان آردووه رگه منت سه ئه
    وه رده ی سه ناسه  هه ی هاوار به ئه

  , ی آه یفم بۆده بۆ خۆت آه
  وه  رده سمای زه  ده ماڵ وران به

««««««»»»»  

  رت آاری تاران  ی سه ده شه
  باران  رده ی به آه بۆچ من ده

  ولی جاران  ر قه  سه مای له نه
  رت آاری آاشان  ی سه ده شه
  د ئاشان  قه ست له یمانت به په
  شان  ماوم من بۆ گوڵ به نه

««««««»»»»  

  رزی  ژنی جوان و بای به به
  رزی   وته هات وچوون وشوه

  زی   ملی ئان بسك وآه له
  سی  و ده قه هن ئ رده رو گه سه

««««««»»»»  

  ۆ ڕ ه دۆن نو م به خۆزگه
  ۆ ڕ هبریان برد بۆ تانج سه

   هرۆ   گوه آراسیان بۆآرد له
  ۆ ڕ هی باوآ زۆر بردیان وه به

««««««»»»»  

    یانه  به سته پشتن شل ومل هه
   مانه ین ئاخر زه گه تا پك ده هه

  ت سره حه
  با گیانم ڕزگارب  دڕن ده هرگم ه رن جه وه
  رد ودار ب  ر قوڕ وبه ری من هه رو ژر ڕاخه سه
   یار ب  رچاوكم له گه, ی من تهڕ شهو ر به مما هه ئه

  هری مارب  ر خواردنم ژه م گه نه هه  جه  به حساب آه

 بان  نووآی ده دڕی به هی دڵ ه ئه
  ردان  رگه  دنیاآردمت سه بۆچی له
  شیمان  دنیا آردمت په بۆچی له

  ت آردم لیل لیل بی زه ی دڵ زه ئه
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««««««»»»»  

  خونم  ر ده ریب ماوم هه غه
  بارنم  فرمسكی چاو ده

  تارنم   دنیا دڵ ده له
  ردنم  ت ده نده و به مرم له نه

«««»»»»«««  

  ب  ل سیاچاره زه  ئه تك لهخ به
   ب  ن با ئاواره ده ستی ل مه ده

  ت  ینه  مه آ له م یه  غه آراس له
  ت ینه  بای یاری ب مه بیبن به

  ردت آردم  رآی نامه  ده موحتاج به
««««««»»»»  

   تاران  ریب ماوم له غه
  ك باران  فرمسكی دێ وه

  یزان  ی تۆم خودا ده آوشته
  ر دووچاوم دان   سه پت له

««««««»»»»  

  یتی  دوو به
  م   آۆڵ آه شكۆڵ له  داخت آه  له تهڕ شه

  م رچاوت چۆڵ آه غدا به  به بۆم له
»»»»««««««  

    وه رزه  به یاسوتان هاوار ماڵ به
    وه رزه م له  ده  بمرێ بهی آه بابه

««««««»»»»  

  خرێ  ریب به ب با غه,  س نیه آه
  سترێ  مدی ڕۆیی چاوئه نه

««««««»»»»  

   بام  مه ند بتكه ك بازووبه روه هه
   مام  ئستا لم دووری تان به

««««««»»»»  

     ئیداره  لهسم وام ره رۆژ حه به
    داره گجار غه عاشقی آیژكم یه

««««««»»»»  

  زم  رآه ئمور مه سم مه ره ۆژ حهڕ به
  زم  ره  ب مه به,  یه دوو بزنی ڕووتم هه

««««««»»»»  

    س گفتوگۆیانه فه  قه و له دوو آه
   یل بین من وتۆیانه مای مه ته

««««««»»»»  
   تا مردن عاشق ئیخالس بم  تهڕ شه
  ر تۆ شوناس بم  م هه آه چ نه ه آ آابه

««««««»»»»  
  م بۆ بردیت  بووی سوجده خۆ تۆ خوا نه

  ملمی آردیت   بگرێ له وه خوا ئه
««««««»»»»  

  بینت   ببینم جه م الوه  به رآه به
  ر دینت   سه ر آام دینی بمه  سه له

««««««»»»»  

    یانه  به سته پشتن شل ومل هه
    مانه ین ئاخر زه گه تا پك ده هه

««««««»»»»  

  دۆشی جاران ڕ هی بابی من م آه باوانه
  کی تاران   به خه وه تۆناگۆڕمه
««««««»»»»  

  رمان  م بۆتۆزێ ده بی چی بكه یاڕه
  ی ب دین وئیمان  آه م به گوله بیده

«««»»»»«««  
     پۆسته سم ئاگام له ره رۆژ حه به

    سته ی آیژكم دووچاوی مهڕ هچاو
««««««»»»»  

     آاه سم ئاگام له ره ۆژ حهڕ به
  زاه  عاشقی آیژكم چاوی غه

««««««»»»»  

    وه  ددانه مت بم به  فوای ده به
    وه  دووآانه  به فه ده ی سه ده

««««««»»»»  

 ئیمان خودا دایكت بگرێ باوآت ب  
  ردووآمان   باعیسی دی هه وابوو به

««««««»»»»  
    وه رزه  به یلی ماڵ به بابه یا عه
    وه رزه م له  ده آوژی به  نه وآچه ئه

««««««»»»»  
  نا  ت نه نجه سمچی په بی ڕه ڕه
   ما  م بۆ بنه وآچه سمی ئه ڕه

««««««»»»»  
   بانی  شتر له  ڕه شم پۆشاوه ڕه

  یزانی   ناب نهباری تۆم عازیه
««««««»»»»  
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   دڵ ب   ب تۆ شادیم له ر به گه ئه
  ی گ ب  وتهئا,وانیم وجه شادی و نه
««««««»»»»  

   چۆمدا  م به ندی خۆم ده  سلیمانكه له
  ردا  زه رده  به یشی چاوجوان له بۆ عه

««««««»»»»  
   دووجگا  ریوان دڵ له  مه ماڵ له
   ڕگا  ره  سه ریب ماوم له من غه

  رمات  رێ ڕگای به هچاوم چاو
  وێ خات  رآه  ناآاو ده  لهکو به

««««««»»»»  
    ده غه سابخ وشنۆونه,ستم چوو  ده  تۆ لهر  سه له
    ده ڵ شه  گه  له گلگله, لوئاڵ ندی ل جوانه چه

««««««»»»»  
    ده بینت دامه وحی جه ر له  سه ت به گریجه تینی ئه
    ده زمی گرتنی من بامه  عه ی زولفت به ڕشته

««««««»»»»  
  نگ  وت ڕه ی حه حوجره له, ره و سه تۆ له ئه

  گن ریب ودته  غه  وام لرهمنیش ئه

  ت   دایه قم له خودا بستن حه
  ت   سایه آ نیشته,ورم آشا من جه

««««««»»»»  
  تم بیا  برگرت تاقه م سه هنده

  ی دڵ دڕیا  رده بر شوێ په مای سه
««««««»»»»  

  روشان   ده ریوان دڵ له  مه ماڵ له
  كشان  ه ئاخ ه  له مردن خۆشتره

  ی گوڵ ب  شمه رچه  سهرآانی نی وسه
  دڵ ب  ی شووی نابه و آیژه ت له عله نه

««««««»»»»  
   بوآان   ناسك ماڵ له رداوه  من به ئاورت له

  زیروبۆتان  قوربانت ب تاآو جه  به وه لره
««««««»»»»  

  ی ب دوو دۆست ویارێ  سك نه رآه هه
   قوڕ سوبح وئوارێ  ربگرێ له سه

««««««»»»»  
  اشا چوار آوڕت بمرێ ز یاخوا ڕه
   آورد بگرێ   ئیجباری له آ دیویه

««««««»»»»  
  مبیل  ن بۆ زه یبه بن ده  شت ده شت آه

  لیل منیش شتی تۆم آردوومت زه ئه
  ر  مبه خوا وپغه, دین و ئیمان

  ج   حه  ناچمه سوندم خواردووه
  ج   ناو له جم بۆبته حه

  ج  م خای خه آه تاماچ نه
«««»»»»«««  

  اب آائینات دن ڕ شهدۆپك 
  بزون   دڵ ئه یخانه زمی مه به
  سێ  ی یارم لوی پده سره و ده ئه

  شكن  رماڵ ئه هتی ملیۆن ب قیمه
««««««»»»»  

  ردی دووان  می خۆم وده خه
  ك مردووان  ردی تۆم وه نگ زه ڕه
  نووشتوان  قاناآرێ به به

««««««»»»»  

    مكت دوومیم وآافكه مه
     سافكه ی سینه  سینه هل
    وافكه ر ماچكت ته هه

««««««»»»»  

   گووم بوو  پیرۆزه,خان ئاخیزبوون

     میحرابه رت به ی سه ده شه
     مای آابه لی ڕادیاره

    م ڕابه مرودیده عه
««««««»»»»  

     خوداآه روو له, نه هرێ ه سه
    غداآه وسی به ی غه آه ماشای قاپییه ته
  یداآه   زیاتر من شت وشه وه س له به

««««««»»»»  

  م بۆبردیت  بووی سوجده خۆتۆخوا نه
   ملمی آردیت  بگرێ له وه خوا ئه

««««««»»»»  

  ی بیست ودوو  ستره چاوت ئه
  وو  هم هلی ه  آه دێ له هه

   به جوو  مكه موسمانم مه
««««««»»»»  

  ر  مبه پغه خواوبه بری به سه
  ر  سمه میحرابی چاوی ئه به
  ر  نده سكه  گژی ئه وتوومه آه



22   هر الپه                      رشی برایم فه                                   وه رانه گه کی بندست                                 یه وه ته ندی نه رمه ک هونه زیره

  م بوو  تیان آه شاران قیمه ر له وهه گه
  وه  ی پاته نجه بان په خاك وا به

    وه باته بیر من ده  له هقولووئ
««««««»»»»  

    یه ه پاش س رۆژی جومعه
    ایهم دنی دووشت خۆشن له
  یالیه  ئیمان و چاوی له

««««««»»»»  

  بوورێ  یارم ڕاده,ی الچن وه,ئای الچن
  یبوورێ س بت وبیبین ب شك خوا ده رآه هه

   ڕ شهع جات نابم تاآوو مه نه
««««««»»»»  

  جری  لفه ی وه تۆسووڕه,تۆبی
  بری  ن بو گوی قه مبه خت ده وه

  بری  من بگرن سه سات له
  گری  بزان لو ئاڵ چۆن بۆم ده

««««««»»»»  

   ڕی آانی   لهۆینڕ هد,ق ند فه چه,البوو ند مه چه
  دان  ناسكوڵ دی نه,وتن موووی عاشق بوون آه هه
  دام  تۆماچكت نه,وان آك بووم له منیش یه ئه

««««««»»»»  
   خودا  ترس له
    و دوواوه مه  بیرمی له مردن له
    پاڵ قاپی خوداوه م وه ده پاڵ ده

««««««»»»»  
    وه بیرم آرده, بیرمی مردن له

    وه نوژم آردهیانی   به ر له سه

   وه یتان هۆشم آرده و شه ت له حله نه

  شیمانی  ی په ئه, ی مردن ئه
  م فبرستانی  ی بھۆشی ده ئه

  رداری  ردو ومه دی ومه خرابی وبه
  رواری  تۆبه خه,تۆگوناهباری

  ی ڕ هدف دو به م به  فێ ده تهڕ شه
  ی ڕ ه ش خراپی دایم تالیب به

    وه آردمهر الت   ههڕ شه ی به چاآه توله
1995ئامان 
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 ك هری زیآان یهرانۆگ
   
ر  ه س هبژاردون ل هت دا ه آاس500 ناو  هم ل هانیرانۆم گ هئ
خساند  ه ری همكانیو ئ ه ئ ه آار هوم ش ه ئ .راورد آردن ه بی ۆهش
 یت هسبی ن ه بیرانۆن گیواو تر هن و تیتر هد ه زن و بی باشتر هآ
 یآار. اندی خای دوو سا هم آار هئ. ێردربژ ه تر هیوان هئ
 آوردستان و ی باآورو باشور هآان ل هت آاسی هو هآردنۆآ
  1996ی سا هآ ه آاریم هرج هشا و س آی سا هت د وی هو هر هد
و  هپاشان ئ.  هقیق ه د60 یت آاس50  ه بو هات و بو پییتاۆآ
 آاك یت هارمی  هك آراون ب رلف وب هر ئ ه س ه آه ل هانیرانۆگ

وجا آران  هر و ئوتیر آامپ ه س هو یهزران گو آوی شار ه لیسام
  هوان ه ل هآ  دانه 18  هتۆآان ب یه ی دی سیم هرج هس. ی دی س هب

 ۆی خ هتگر هران د ئی آوردیآانرادیۆ یآان یهرانۆ گی دی س14
 یم س ه ل ه جگ . یهغدا ه بیرادیۆ یآان یهرانۆ گی دی س4 یو باق

. گرن هدا دۆخ هن ل مایرانۆ گ ه آ یه ه هی دیت آاس50  هانی ید
دا  هر ل ه آ هقامان ه وم هست ه و بیرانۆم گ ه ئیم هرج هس
م  ه تر لیرانۆ گێآر هك دم وسات هر د ه ه .گرن هدۆ خ هك ل هرین ز هس ه حیم هره ه ب هك لش هوه ب هت هآراونۆآ

ر و  هلۆكقا زان و لی موسیت هارمیا ین هت ه ن همۆم ئالب هئ. ك بچ ت هآ هستمی س هو ه ئ بێاد بكری ز هتمیسس
 یزخوا دیرانۆ گتوان ه دیهاسان هر بۆس ز هر آ ه هکو به اد هآان د هنۆیوز هل ه وترادیۆقا و ی موسیآان هند هناو
 یآان هگرامۆ پرینانآاره ه بۆدا ب ه دیت هارمی  هستمیم س هها ئ هر و هه.  هو هتزۆن آاتدا بدی زوتر ه لۆیخ

  ه بی آوردیقای موسیوی ئارشێآر ه د  مایه بنهم  هر ئ ه س هل, قای موسیوی ئارشی آارۆر بوتیآامپ
  . ێژان آاملتر بكر بی گورانی تریآان هم هره هب

   2003ن  گویمانگ
  

  آانی ئران  آوردیهرادیۆآانی  سی دی گۆرانیه
    
   یه م رۆژی سای تازه ئه

  مرۆ مرۆ ئه ن گیان ئهئامی
  گوڵ ئامن سوره

  ئای شل وای شل
  م آا دهتۆ  به
  یابان ی خه رێ راسته ئه
  یلی رێ هۆ له ئه

  بستون
  ران ران دولبه سمه ئه
  

   نگنه له آانت مه ئامین گیان گواره
  رێ رێ دولبه سمه ئه
  مان مان یار ئه ئه
  م آیژێ مان آیژێ دیده ئه
  مینر  گه ی ئران خۆشه ئه
  الر الر و به ی به ئه
    چاره م نیمه ی چیبكه ئه
  زین ی شل نانه ئه
  آ ی له  من و ئه ی له ئه
   ی الده ئه
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  ی نیزام بۆخۆم نیزام ئه
   رزانه  له ی یه ی وه ئه
   دیناری ی به ی وه ئه
   ی بارانه ی وه ئه
  ی زاراگیان ی وه ئه
   گوڵ ی له ی وه ئه
  ی یار ی یار ئه ئه
   گاته ی رۆژ ده مه و ده ئه
   و ماه  له و آچه ئه
  یل یل و له له

   باران بارانه

  ری ئوف په
   بارانه
   بارانه
   م بھوآه آه باره
  ریبم وان خۆم غه باخه
   وه هار هاته به
  جی هشتم به

  بریندارم
   رزانه  له به
  ناز به

باواب  
    
   نو سابخ دا له
    یادم آه تۆ یادم آه به

  اسك جوانیبۆت مردم ن
  بۆچ منت ناوێ

   وه زرینگته آانی ده پاوانه
  دار زه پم ب مه

    تۆبه تۆبه
  سرین نه

  جوانی جوانی
   جوانی الی بانه

   جژنه
   رمه  نه رمه بۆم ب نه

   چارۆآه
    و چارۆآه چارۆآه
  ولری  هه چارۆآه

  ند جوانی چه
  ی ربوار خاه

  خان باجی
  خانم تۆ خانمی

  

    
  ی آۆن ومی سیخمه غ خۆم به

تۆ داین داین  
  رگرتم ی وه آه ده

   ت داخه دوگمه
    پی آه  تی آه ده ده
  ر سمه ش ئه  من ره ردت له ده
   ر ناشكنه  سه چمه ده
  پی شادمانی ن ته  لی ده ده
   نگیان نایه ده
   باوانم ره وه ده
  

   گوم نوی دم ره وه ده
  رۆ دین دین مه

   زیه ره
   ربوارت بم ی به هربوار ه

  ربوار و ربوار
   ده  بوآ مه زاوا له
  ساقی
  بری سه

  رێ ئاموزا گه  ده شایی یه
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   شیلره

  الر ده شه
  و شه
  مام شلكی شه
  م آه م چاوه آه مره عه
  م فاتم آه مره عه

  و دێ  قاسپی آه قاسپه
  ش آراس ره

  ولری چارۆآه هه
  

  آرماشان شاری شیرینم
   تانه تان آه آه
  ژا ژ و آه آه
  ویار ویار و آه آه

   مرگۆن چنه آیژان ده
  رۆ جوانی آیژێ مه
   ب  سور تۆبه آۆوانه

  نی گویلدور گویلدور مه
   النك النكۆه

  م و النت آه النه
  

    
   الیلۆنه

   خاڵ ردن به وی گه الی الی آه
   گوڵ الی الی سوره

    الیه الیه
و لۆرآ لۆرآ  

  ندی  سلیمانكه له
  بران ی قه سیله  له
  ستی رگسی مه وری نه  ده به
  نگی ساز دێ  ده ره و سه له
   ودین من و دینه له
  یال یال له له

   لم زیزه
  مریم بۆآانی

  ی شت و ماخولیا آه تابه

  هتاب مه
    لیمۆیهڵ گه نارنج ده
   آ پرسم نازانم له

  نازدار و نازدار
  شوێ نازت نین نه نازه

  نامدونی بۆچ نامدونی
   مامه مام نه نه
   باخان ئاه وناین دێ له

   ماڵ  له نییه
  نازدار ونازدار

  

    
    وامكه آه وامه
   قوربان ره وه
   ره نجه ر په  به ره وه

   وه  با بته وه هاته
  یلی هۆ له

  وێ ر تۆم ده هه
  رم هه
   روایه هه
   م ب یه  و هه م نارنجه هه

  ی نار هه
  یار یار
   یادم آه

  یا شۆفر
   رزه له مه
   م بارانه ی له ی هه هه
   مورداد28
  ر  ئازه21
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   آۆڵ وری له هه
   عینوانی ی به هه
  الر الر و به ی به هه
   ی بنه هه
  

    غدا آانی رادیو آوردی به سی دی گۆرانیه
  ئای آچ ناسك جوانی

  گوڵ ئامین سوره
  ئای نیزام

   هار مانگی نیسانه به
  رمن  گه ی ئران خۆشه ئه

نهئای ب   
  ی زارا ی وه ئه
  نگن ی بی له ئه
  وان گیان خه به
  ونم م ڕه مخۆر و خه خه

   باران بارانه
باواب  

   لم زیز بوه
   رمه  نه رمه بۆم ب نه
  م بوك مریه

  دیناری به
   اره به

  ژاڵ چاوآه
  ونم م ڕه مخۆر وخه خه
   من ردت له ده

   ت داخه دوگمه
   تی آه ده

  راستی راستی
  ساقی
  بری سه

   شۆره
  شیرین گیان

  ناز به
  قوربانت چاوجوان به

    چاره م نیمه چیبكه
    
  رێ بات ببینم رگه وه

  و  قاسی آه قاسه
   آاروانه
   مرگۆن چنه آیژان ده

  ویار آه
  رێ وهه گه

  گوڵ الی الی سوره
   پی دا له
   نو سابخ دا له

  ست ست مه مه
  نازدار و نازدار

ننامدو  
   ره نجه ر په  به ره وه
  وێ ر تۆمده هه
   م ب یه  وهه م نارنجه هه
  ب ب ی ب ده هه

  مان یار ئه
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  ك آانی زیره قسه 

، خۆی  وه ته  جوالوه  و راستگۆیانه ست بووه ربه یک سه گهیدا  که ڕه ست و بیرو باوه ربینی هه  ده ک له زیره
    :ت ده

  ئومدوارم لـه, دی  خوشیم نه و دونیایه له, ن ده م بۆچی لم دهی بزان وه  ب ئه دان خواردووه همن زۆرم تھ
  .  باشه, شم ب به دان نه هر تھ وش هه م له الی آه,  وه م بۆ بكاته ی تردا خودا تۆه آه جیھانه
  .  دوآتور بۆێ نووسیوم چونكه, فی خۆم زیاتر ب سره  مه ت پوم نابت له من قه

  .  مه  و پولیشم آه من شانسم نیه
  . ش ناشیرین نیم نگ پیاوم هنده من ڕه
  !  ك وایه ك یه نگم وه رو سیما و ده زانی سه  وای ده ژنه

وه و شـعری ڕـك و پـكم بـۆ دـت و ئـاوازی خـۆش  آرتـه رم بـۆ ده رگای هونه ر توزێ دگیربم ده من هه
مـان   هـه م و لـه بـه ر خۆم ال ئـه  سه م له  باری خه م گۆرانی گوتنه بم و به ری ده ر زار و ده  سه م دته وتازه

  . م آه ریشم شاد و دخۆش ئه وروبه کی ده آاتیشا خه
  ! ریمدا  ژیانی هونه وتنم له رآه ی سه  مایه ته رهاتھكانم بوونه سه تی به حه ری و ناره سه رده ده
ری شـعر وئـاوازری   بـه نـو دمـا م لـه وسـا داری خـه  شت شكاب و آاری تكـردبم ئـه ر آات دم له هه

 وتـا  دام وتووه نگ وسه  خوشترین ده زووم آردبت چاآترین شعر وجوانترین ئاوازام به  و تا ئاره گرتووه
  .  ر بۆم هاتووه وتبشم هه
  . م چون دوآتور بۆی نووسیوم نوژ ناآه

, بین ک نه ستی خه رده جی بهین تا ئحتیا وی بۆبده ی ژیان ناچارین هندك هه سیله  وه مۆ بۆته  ئه پاره
خۆشـم ئـاوام , ک جـوانم رچاوی خه  به  له م جۆره  من به چونكه, ندیم ناوت مه وه  و ده سه م به ونده من ئه

  ) ك آانی زیره آاسته:  رچاوه سه(                          .  ویژدانی خۆم ڕازیم  و له پ چاآه

  ك هری زیآان هقس

مـدا ۆو و چـ آ دوو سـینی ه ب هل. میدا بژبو ت هوم ن هچون ق.  هبوو هم ن هگرام ج هراق گران و ع ئموو هه
 مـن  هنن آــم هجـوا د هعـ هتـ. ن هماشا بك هن و تر ب هگ هئ.  یه هبم هیجا هش وعۆ پرتوآاو و ناخیآ یه هچاخان

  .م هآ هد لیآاسب,  هشۆم خپ! نا!میژ ه د هرن لۆچ
  ه بـ هآـرد آـ ه نـیك مـن آـارۆر بـ ههونـ! دا ه نیآ یه ههر ه من بۆر ب ههون! ما ه نیدر هدا ق ناو آورد  هر ل ههون
  . م هآ ه د ه قسی آوردی زمان هچون آوردم ب!  دا بچمینشو
 و  هكـی نز هرگم آ ه می ئاخرۆب. م ه عالۆم بل ه ئیرانۆ گكم دوو سیر ه خ هو یهری پیمان ه ز هكم بیر ه خ هو هئ
  !نمیب ه آورد نیڕ شه ه ب ه آ هو هر گ ژ هم بچم ه بكیآجار یه یزی خوداحاف هكمان هز
 ی هوانـ هئـ, انیـ ما هتـ ه چوومـ ه آـی هوآنـ هئـ, راقـ عیآـان هآـان و آـورد هو شـارمـوو هـه  هم لـ هآ هالم ئ هس
  .م بیرانۆند گ ه چێو هم ه و د همان بوویبا هرح هم
  هلـ,  هویمـد ه نـ هد آ هحم ه فوئاد ئ هستانۆو د ه و ل هران هو براد هل, یرد هگ ڵسو ه ر هق لیوف هر تی تاه هالم ل هس
  . ..م هآ هدان لیالم هت س بوی من هك آر آورد ه ه هل. شیو

  هور ه سـ ه آیت هو هردان ل ه میل ه ماموستا عڵ سایها هسا. نمش یه هرتان د هس, م بۆشتان بۆ خیكبا شت
  .میك چ هم هن, میر هآۆن, میمنو هم, ران ئ هدام ل ه دیر هك سی جارڵر دوو سا هه, بوو



28   هر الپه                      رشی برایم فه                                   وه رانه گه کی بندست                                 یه وه ته ندی نه رمه ک هونه زیره

  همـ هئ! باشه. ر چاوم ه س هم هخ ه ئیآان هر هندۆمن ق هئ,  نازانیدر هآورد ق,  هرز هر بۆز,  هرز هردان ب ه میل هع
ــ ــ هم ــ هرد وم ــ هردان ــو ســ ه ئ ــاح هب ــ هآــاك جــ, ب ــ هالل ئ ــ هغــخــوا و پۆ ت هم ــر دا همب ــی ــ هو آــم ب ــ.  هو هن و  هئ
ك ژۆر. دا هان ئی منیر ههاتن س هند ئ هرم ههون, چ وپوچی هیآ یهن آابرابادا ب هند ن هرم ههون, هندان هرم ههون
.  هـاتنینگـ هر هاس فـیـل هئـ,یزراو هن عـارف جـ هسـ هحـ, یزراو هد عـارف جـ همـ ه آرماشان محـ هژان لۆ ر هل
ر ۆز, شـبوۆم خ هآـ همان هز, كم بومان هش زیمن, رانئ» ینم هئ « ه ل هم ئ هآ» من هئ « هل,انین گوتبو هژدانیو

  هوانـ هئـ. یالهـو, یهـهو, رمان بـو هآۆت ون ه آلف6, 5ن یك بوورد ژن ومهو. رۆر زۆر زۆز, جوان بو
ت ـمان برام گو هئ, ك هرین ز هس ه حی ال هنی بچب هئ, نینك ناملچ هوتی ه ه ل همئ» من هئ « هان لیگوتبو

  ه لیزراو هن ج هس ه حڵ گه  هل, یزراو هد عارف ج هم همح» هی آورد ن هوام بی ه ۆیهب,  آوردی برای هئ«. بل
م حـازر یـدا,  همـ ه عالـیمـا,  هر ه بـرادیما,  یهم نمن ما,  بوون هم ئی مای واردخت هر و هف هند ن ه چڵ گه

د عـارف  همـ هك محژۆمما ر هر ئۆز, رۆز, رۆز. جوان بور ۆزع ز هو. نن ب هو هئ,رن ه ب هو هم ئ هبد»راآاز«بووم
ن ـان بیـپ, نـان بیـپ. ان وتیـرانۆنـد گ هچـ, ان دانـی هزی جایرچ هران هئ.شتنۆیوان ر ه وئیزراو هج
گـرتن وارم ل ه نـدوو س.  آردم آردمی هو ه آرماشان ئ هل» ی هو هئ«.گرتن هد ه نان لیتیشر د عارف  هم همح
  هك آــژۆممـا ر هئـ. ان گرتیتیعات شر هوت س هح. رچاوم هرو س هر س ه س هل. ان وتیرانۆت گعا هوت س هح
ر  ه سـ هم آـردن لــر هگرتن بـھهۆك ئاوم ب یه هر هج.  گرتنۆت ب د هو ه تاران ه ل هن آ ماش هبو ب هئ.شتنۆیر
 یژ نـو هاخوا خوا بیژ  نویاتی ج هل.  آردێر هم ب هران هو براد هجبور بووم ئ هال بانگ دان م همما م هرم ئ هس

تـا  ه هـی آرماشانی هوی گ ه لیههوغات بو و ه سی هو هئ,  بویاری دی هو هال ئیگوتم ئ, الس بو هخ, یبنووس
م ۆم آـرا بـ آـه پـی هو هئـ!  بـرام هـا ییـه ه گلـ هو هئ. نی آۆوقاتم ب هم آرا س پ ه آی هو هئ,وت ه نیر هماو هس
  هفـون بـ هلـ ه ت هن هات و بال بانگ دان ماش هن میم آۆب. نیم ه رب العال ه الحمدولل,نی ئامی الهیئ. نیآ
 ئاوم  هر هچوم ج, شتنۆیر آرد و ر هب هر خ هس هرد هزار د ه ه هآانم ب هوانیم.  هر آ هب هآانت خ هوانیان گوت میمن
ان یـك ئاو یـه هر هبـا جـ, بـ هان ئـیتون, ب هئان یرما هگ,  هران هم براد هئ هدا آردن آی ه پۆ ب یهانی ه بیم هو د هب
, میمـدا آـۆ خیاتیـ ه حـ ه لـێو هشـم ئـۆ خی هو شـت هئـ,مۆ خــی د هجوان بـ,جوان, جوانیآ یه هر هج, ب هه
س  هر شـوآر بـۆ زیبـ ڕهایـ.  آـردێڕ هم ئـاوا بـ هران هم براد ه ئ یهخوا,  یهخودا, ش بوۆم خك پ هن و هل هس هم
 یسـت ه مـی عـان هل,  خودایب ڕهای یب هاری, الیالحمدول. وانم آرد ه ئیت ه خزم هو ه ش هژد هم ه هئ. بو من بوم هن

واو  ه تـ هو ه ئـ یـهش نۆت خــم پیر هرزا آیم كمان همما ز هئ, م آردنھر ب هآ, یهخودا,م خودا هآ هشدا هاوار د
نـه یر بنیریـ پی ئـاخریرانۆ گـ دوو سـێو همانـ هئـ. الس بـ هك خـو شـتمـوو هه یال آول ه ع ه؟باش.م هآ
   ه ژن بووی ه راب هآ هت هوآ ه ئ هو هت ه پرآراوۆ شن هل                                                           .رول هه
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  رادیۆ ك و هریز

ران ـ ئیوردسـتان آ ه لـ ه آـ هو یـهوآراغدا و تـاران ب ه بی آوردیوی راد هل  ینگ هك دا د آات هك ل هرین ز هس هح
ب ـك آت یه هر ه الپیت چاپ هنان هت. بو ه دا نۆڕێ گ هرچاو ل ه بیاسیس, ینگ هره ه فیآ یه هو هنا جویك نگ هچ دیه
 ینـد هرمـ هر و هونیشنبۆر, بید هئ,ر هنووس,ریشاع . دووا بو ه لی هب هزر هندان و جیراندا ز ئ ه لی آوردی زمان هب

ان یـ و هو هآـرد هان دیـو بی دز هان بـیـ,  هو هشـارد هزار آون و قوژبنـدا د ه ه هان لۆی خی آوردیم هره ها بیآورد 
  .ێب هرد هان دۆی خیر هرو هونیست و ب هك هك فارس هو 

 ینگـ هرهـ ه و فـیرانۆقا وگـیا موسـیـران ـ ئیزگاآان هب و دام و د و آت هوار و روژنامۆون و گیوز هل ه و ترادیۆ
 ڵ گـه  هر لـ هش هـیآورد. دا ه دک خهو موو هه یرخوارد هان دی ی ئوروپی وارداتیر ه هوننگ و هره هان فیان ۆیخ
  هرد هرو هپـ, یفارسـ) یسـم هر(ینگـ هرهـ ه فـ ه آورد بـین والوانت منا هبی تا هب, هات هدا راد ۆیه نام هنگ هره هم ف هئ
 و یزانـ هوتو د ه دواآ هان بی آوردیر ه وهوننگ هره هس ف هر آۆز.  ناز بو آورد بیر هنگ و هون هره هآران و ف هد
 نـاو  هت لـ هبـی تا ه بـ یـه ه نـاو آـورددا هـ هش لـۆمـر ه ئـ هك آبووچون, دا ه ال دان لیآرد وخو ه دان پی هتگا

  ه بـ ه آـی آوردین هس هڕ ینگ هعرو دی و شیرانۆك گ هری ئاوادا زیكم هرد ه س ه ل.دا!!رانیشنبۆو ر!!.ندان هرم ههون
  هتـن هگـ ه دۆی خـیوقـ هشك و ز میم هره ه بڵ گه  هل,  هو ه آردبونۆی آوردستان آیآان هر گوند و باژ هن لسا
 یمـ ه د هلـ, و بـوخاسـایان یـ هو هوآردنـ چـاپ وب هران آـی شـاعیعریشـ. ت هـهرۆژ باشـور و یو آـوردموو هه
  هل, ینگ هره ه فیای جیك بارینانك ه پ ه تر لیسان هك و آ هری زۆیر  ی هو هروونكردن .ێستریب ه د هو هآ هریز
  ه لـ هكش هب, ووك هاتب پ هو هت ه حكومیدۆ خیآانرادیۆ یگا ر ه ل هآ, داک خهر  ه س ه بڵ زایر هنگ و هون هره هف
ن و  گومان منـاب.  هم هرد هو س ه ئیریشنبۆ ری هرانی ژیك آار ه ل هكش ه آورد و بیر هنگ وهون هره ه فیژووم

  هو هنـم جو ه ئـ هنن آــ هسلمیـ هوه د هنـ هان بـدۆیـ خی هم هرد هو س ه ئیانی ژ ه لڕر ئاو هگ ه ئ هم هرد هو س ه ئیالوان
نـگ  هرهـ ه فـ ه لـ هاوازیـ ج ه تـرن آـیكـر هنـگ وهونـ هرهـ ه فین هوان خاو ه بزانن ئ هو هئۆ ب ه داویوان ه ئیت هارمی

 یرانیشنبۆران وریشاع, ندان هرم ه هونڵ گه  ه لیك و قوی نزیكند هوك پ هریز. اندایر هس هپاو ب ه داسیر هوهون
 ۆی خـی ه آوردانـیریـ ب همـ هرد هو سـ ه ئیرز ه بیرانی شاعڵ گه  ه لکردنۆ هاموش هو ل هئ,  هوبوو هه  هم هرد هو س هئ
  . هواو پی هرانی ژیآ یهگاوان ر ه ئیوانی پشت ه و ب هو هتۆنتر آردتر وخاوقو
.  آـوردیڤـۆش مریـو هئـ,  هڤـۆ مریآـان هرو ئاواتیست و ب هه, نیك نژن و توی چیت هبیك تا هری زیآان یهرانۆگ

, یرانۆ گـ هبنـ ه دییفـا ه و ویرد ههـ, گ هفا بـ همست , یمامیل ئید آامی هس,ژار هه,من  هیآان هرز ه ب هعریك شآات
م  ه تـر لـیدانـ هن و سۆرگ م هچن هژان دیبوار و آ ری هش خایكآات, رانیشنبۆ ریژ بیرانۆ گ هتب هك د هریز
و  هئـ,  ه بـوو هور ه آوردسـتاندا گـی سروشـت ه ل ه آ هكر آورد هه, ك هری زیگرگو, آن هری زیآان یهرانۆگ,  هشن هچ
ش  هو آاتـ هئـ,  هرۆجـ همـ هگر هـ گـو ه روونـ هو ه ئـێچـ ه د رکـ پـه ههان ی و هانیفۆ و سیدار دیرانۆش گ هآات

 آـورد ینگـ هرهـ ه فـ ه بـ هو هوتـ هسـتراون هن آـه بـ هوانـ هآان ئـ هگر گویت یهآان یهرانۆ گیآۆر ه و ناوفولكلور آاآ
م شـوان و  هك هـ هریـ زیگرانگـو..  هگرانـو گو هو ئـمـوو هـه  هتن هگ ه دۆ خ هورادیۆ یگا ر هك ل هریز. یگشت هب
وار و  هنـدخو, ی وشـاریگونـد,  چوسا هالو و ب, اوی ژن و پ ,ال هخ و مم ش هر بوون ه هنجد هڕ و  هپان وپا هس
  .وار هندخو هن
 آوردسـتان و یتـ هـهرۆژ باشـور ویشـارو گونـد,  هك بـووۆڕ هگـ, وه هتـ همـاو هك نـن شـو هك لـ هرین ز هس هح
.  ه بـوویشـ هآـ هتـ هللـیم یرانیشـنبۆران و ری شـاع هر لۆ زیانی ژی هن و هم هئ.  هاوڕ هران گراق و ئ عیآان هتو

 یكـر ههونـ,  یهشتنداۆی ر ه ول هوان ه ری ه آوردانیكر ههون, هیس آراو نیت هستاو و ق ه ویكر ه هونیش هآ هر ههون
 یسـان ه آـورد و آـیقای موسـیرز ه بـینـد هرمـ هان هونـیـ هرو دیشاع, ریشنبۆر, ند هرم هك هون همۆ آیش ههاوب

 یكـ ه آـ هون شـی باشـتر ها بی ژ هدا آ همان هو آات وز هو ل هئ, و بورادیۆ یم هرد ه سك هری زیم هرد هس  .  هآورد هن
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نـگ و  هرهـ ه فـی هو هوآردنـ بۆبـ,  آـوردیر ه هونـیشان دانـیـ نۆبـ, ینگ ه دی هو هوآردن بۆرگرت ب ه ورادیۆ  هل
. ی هآـ هتـ هللـی مینگ هره ه ف ه بو ب ه ئیت هن خزمیرزتر ه ب هنگ هك ر هری زی هم آار هئ.  آوردیریشنبۆات وریب هد هئ
  .  آرارێ ه بڵو دووا ما هر هب ش کی خه یست هر د ه س هوه و ل یهدا ماک خه ناو هستاو ل ه ه هو هک خه ناو هو ل هئ

  ك و شخ زیره

ك آیـانی  ر زیـره گـه. ی آـه نـگ و زمانـه رهـه ك فـه ر وه هـه, ی آـه ك نیشتمانه ر وه هه, ناسراو  نه ك وتكه زیره
, وتیـو بـو  دایـك وبـاب هـه ك بـه زیـره, گیـرا ناسرا ورزی ل ده ویش ده ی پ خش وزی ئه آه وته,  بایه هه

  !شی آه نیشتمانه
آـی و  بیـاتی زاره ده ریـت و ئـه  پی فولكلۆر وبیر وبوچوون وداب ونه ك آه آانی زیره قامه  و مه سته گۆرانی وبه

متــر   و آــه وه تــه  و آــوتراوه نیــا بیــستراوه تــه,  ناســراوه آــی نــه یــه وه تــه ی نــه اوهڵ و زمــان وزار هتــ نــد و مــه پــه
بـ  ر بخوازین آوردستان بناسـین ده گه, ب آوردستان بناسین ك بناسین ده ر بخوازین زیره گه.  وه ته نووسراوه

  .  هویندار و ئهش آاری مرۆڤی لزان  مه ئه. ی بناسین آه وه ته نگ و مژووی نه رهه فه
   : بن آه  دایك ده  موآریان له  آاتكدا له ژار له ك وهمن وهه زیره
 نـاوچوونی زۆر ئینـسان آۆتـایی پـ  می جیھانی پاش وران بـوونی زۆر وت و لـه آه ی یهڕ ه ش        -       

  ,  هاتوه
  ,  وتوه آان آه قی آۆمۆنیسته ر شه به  تیزاری روس وه        -       
  , وتوه قی ئاتاتورك آه ر شه به  سوتانی عوسمانی وه        -       
  ,  وتوه  کهنج زا میرپه رباز ره  سه شه قی ره ر شه به آانی ئرانیش وه ره جه  قه        -       
       -        راق و سوریاش به دوو وك خراون ر یه  سه ۆ وهڕ ه و پ  پینه تی ع,  
خۆشـی چـوار  ر نـه  بـه  برسـاو لـه ك ملیون مرۆڤ له یش پاش مردنی یهڕ ه ش انی دور لهآوردست          -       

  . آوت آراوه
  لـه. یـدۆڕن ده, هوی بـو آانـدا هـه گـه ی میر و بـه  چوارچوه  پشتر له  مافكی آهموو ههآورد ,دا مه رده م سه له

زاشـای قوـدور جـل   ئـران ره لـه.  وه سنه ورد دهپنن وناوی آ سه ردا ده  سه یان به  آویله  ناوی تورآه تورآیه
دڕنـ وزمـانی نووسـین  ك ده ک و نیفـه ری خه  سه نته وی ده هله ی په پكه آات و شه  ده غه ده رگی آوردی قه وبه

ب آـردن و شـواندنی زمـان و  ره  عـه ی بـه ب پروسـه ره  نـاو آـورد وعـه  عراقـی بـه لـه. قرتنـ وروشنبیری ده
ب  ره ك ئـستا عـه روه هه آوردکوردستان رۆژئاواش   له. آرێ ستی پ ده رونیاتی مرۆڤی آورد ده گ و دهن رهه فه

  .آران نووس ده
  ,دا م آات وساته له

, نـدی فكـه هڕ شـهحمـان  بـدوه ی بۆآان عـه هر ق آی سه ره  گه یالن ئاوی و له وش غه ره  ته  له1921یانی سای 
  . بن  دایك ده  بۆآانی له ن زله سه می و حهمین شیخ السال د ئه مه محه
, »ژار هـه « بتـه نـدی ده فكـهڕ شـهحمـان  بـدوله  عـه  گۆڕێ داب آه آانی سروشت له  نھنیه ك له نی یهھب ن ده

  .»ك زیره« بته  بۆآانی ده ن زله سه و حه»همن « بته ئیسالمی ده مین شیخ ئه د ئه مه محه
 نـاوی  ك بـه یـه وه تـه بـن بـۆ ناسـاندنی نـه  پست نـه پ به» ك زیره«و »همن«و » ژار هه«تۆ بی س ناوی 

  ! آورد؟
   آـوڕههمنـی. غیـری تـر نـد سـه رسـتی چـه رپـه  سـه بتـه ده، ب غیر ده  خۆی سه آۆچ آردو آهی باوك "ژار هه"
خۆی ,  دایك شوو آردویدووآی باوك مر زیره.  ه» ئازاد «م بهوی باوك مردووانی  هخوزیای تك, ند مه وه ده
رمـای  گه. درێ ری گرێ ده ده ربه یی و ده  ئاوارهڵ گه  ژیانی دوا رۆژیان له ر سك  هه.  دایك وباوآی خۆی بته ده
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  سـه م سـ آـه ر ژیـانی ئـه  سـه  لـه وه لكۆینه. گرێ رۆآیان ده ساسی به داری و آه نه, ندیل رمای قه غدا و سه به
م  رآـی ئـه  ئـه وانـی آـوردان آـه فـی و ره لـسه نگـی و فـه رهه  ژیانی فهیتاریكنی  الیهر زۆر   سه خاته رۆشنایی ده
  . رو ینه خه ی تریش ده آه سه  ژیانی دوو آه وه آه  زمانی زیره هین و له ژار ج ده همن و هه.   نیه یه نووسراوه

  : دهی آوردستان  یدا چریكه آه  آتبه آی شاعیر له زیره
  برام حوسینه و خاتو ئامین دایكم              آوردی خون پاآم, ۆآانمکی ب خه

   آاآم  و آاك مینه خوشكم سارایه                   بدو  وباوآم عه نه سه ناوم حه
  ست و برد ده  دایكم مردی آرد زۆر به                 ت بوو بابم آۆچی آرد ستی قودره ده
  یكوت مانگا مرد فروشت ده  بزنی ده                  قوڕ گرت  ی به  مای ئمه و جوره به

  ر آرد به آانی لمان خهۆکی ب خه                ر آرد ده ر به خوشك و برامی واده
  رآرد  مرد گشتمانی ده ت به باره سه                              رهنا  بن ده ی مای له بناغه
   له مكرد په  آار آردنا زۆر ده له         له مه  عه  بووم بووم به نۆساه, شت هه
   له م هه  ئه وتمه سی آه ر ب آه  به له      و شار م شار بۆ ئه له, و دێ م دێ بۆئه له
  

ر   بـه نردرتـه ك ده زیره, آرن  ده ی قوتابخانه وانه بن و ره  ده وره  نازی دایك و باوك گه  سان به6,7منانی 
چـاك .  وه رگای خۆی بدۆزتـه, ب  ده ماه ئسیری دایك و باب و بنه  ته و دور له ئه. بگاری آردنگاو مانگا و 

   دور لهنرخس ی بۆ ده له م هه  مشكی ئه وه  مندایه ر له ك هه زیره.  وه آ جیای آاته  یه ب له وخراپ خۆی ده
م  آــه  یــه مــه ئــه. شــت فــر ببــ, تــی  حكومــهیــدئولوژی ومكــی ئ ئــایین و سیــسته, تــی آــی تایبــه یــه چوارچــوه

  .  چاك و خراپ خۆی بیاری داوه  به وه  مندایه ر له ك هه زیره.  آه ندی زیره تمه تایبه
   سـاڵ لـه5ت  قـه,  اوهڕ هی آوردستان گت ههرۆژآانی باشور و  شارو گونده,  ئران و عراق  ساڵ له42ك  زیره

.  رم بـوه  و دی گه چاوی آراوه. وه ته ستراوه به ك نه یه  ماك و شارك وناوچه ت به قه.  وه ته ماوه شونك نه
زا  یـد و شـخ رهع آانی شخ سه  شۆرشه  آه یه مانه و آات و زه ر ئه هه,  وهوان دابڕ ه گ و له  ئه ی آه  ساه42م  ئه
 روی  یفـزادهڕ شه وموعینی و  اوارهدانی ئ هره آان و آۆماری آوردستان و سه هحمود وبارزانی سمكو و شخ مهو 

گـای  هآۆمـ.  ن وعـراق و تورآیـادا هـاتوهآانی ئرا ته ر حكومه  سه  ئاڵ و گۆڕی به  آه یه و آاتانه ر ئه هه.  داوه
 و توند و تیژو خـرا  له  په انكاری بهر و گۆ وهو هاتی آوردستانیش دوچاری ئاوگۆڕ اهزار س ند هه ندی چه مه

  . رووی تكردوه
زار  هـه.  وه تـه نگـی داوه آـانی ڕه ك و گۆرانیـه رونـی زیـره ر مـشك و دڵ و ده  سـه  له م گۆڕانكاریانه ی ئهموو هه

ی ژیـان و  شـوهت بیروبوچـوون و   تایبـه بـه. یـانی تومـارآردنی ژیـانی آـوردان, ك د گۆرانی زیره ند سه وچه
م وژان و  خـه.  وه آانیـه  نـاو گۆرانیـه تـه ان خزاونـهریتـی آـورد ستان ودانیشتن وداب ونه هست و ه ست و نه هه
فا وبـ  وه, ریبی دوری و غه, دین و ئایین, مردن, سكس, ژان و ژن و ژیان, شی وخۆشی شادی وگه, ردو آوڵ ده
قـا   و خانـه یخانـه ی ومـه تا مه  هه ج ونوژ و رۆژ ونوشته ال و حاجی و حه ر و شخ ومه مبه خوا وپیغه. فایی وه
قـام و ئـاوازی موسـیقای   ومـه سـته وا و بـه دان هـه  سه  له  جگه وه ئه.  وه آاندا جگای خۆیان آردوته گۆرانیه  له

  .و ته  زیندو آراونه شنه م چه  به آه   آوردی یه
, ن ـک بایـه ست و بیرو بوچـوونی خـه ربی هه و ده ك ئه آیش وه ندی دوای زیره رمه و هونهر  د بریا نووسه سه
ت وژیانی تاآه هست  و ده ی ئایین و ناوچه هو  ئهب به سی خۆیان راستیه  آه وه ژوو آاته وئاوه ره آانیان پ .  

  سوت ر بیم زمان ئه  دما گه  وا له سركه
  سوت یبژم گوشت و ئسقان ئه  نه وه ر بیشارمه گه
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, ردی د هـه حمـه ئـه. یش بـوان شـاعیر   لـه زمـانی حـای زۆرکـو بـه, وبـو ک نه نیا زمانی حای خه ك ته زیره
  رگـای یـد آـامیلی ئیمـامی و زۆری تـر لـه سـه, ژار هه, همن, فایی وه, گی جاف تاهیربه, گی آوردی فا به مسته
  .ک  ناو خه تهۆآانیان چ مه رهه  به وه آه زیره
تـی  یـه آـه  نیشتمانه شك له ه ب آه ی  آه ویسته  خۆشه  شاره  له26/6/1972  م همن له ژار وهه م هه آی هه زیره

  .ناشترا
  لـه. ق بـوون ق ولـه آان ته ئیداره, وه آان ب ماموستا مانه قوتابخانه,  دووآان وبازار داخرانموو هه  و رۆژه ئه

  شـنه م چـه ـک بـه  خـه وه ر لـه ك جار به نیا یه ته. وستا شت دهموو هه   آهوم جار بو دا دووهه م شاره مژووی ئه
 مائـاوایی نـدی فه ئه دشخ عوب زن  ری مه روه یشتمان په ن و آهو ب و آاته ویش ئه ئه. ستاندبو ان وهشتیموو هه
  . دنیا آرد له

آـیش مریـدی  زیـره, ست آوردستان رزگار بكاویی شخ ده, بوو ههك رزیان  کی بۆآان یه ك و شخ بۆ خه زیره
  .آوردستان بو

  آون1996نوامبری 
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  تراژدی موسیقای کوردی
  

  موسیقا ومرۆڤی آورد
   

 سروشـتكی شـاخاوی   لـه  آه رونی مرۆڤی آورده ست وده ی بیرو هۆش وهزر و هه وه نگدانه قای آوردی ڕهموسی
  . هی گرتو رچاوه واری چوپ سه لهآاآی ،  شتی آاآی به وزایی وده م وآانیاو ،سه ، چهڕازو مزم  پ ڕه

نووسـكی ئـاۆز و  و چـاره آـرا اشـهو سات ومژووكی چه آاره موسیقای آوردی موسیقای وتكی آۆنی پ له 
ی آورد  وه ته آانی نه رهاته  سه و به هیوا و وین و ئازار ربینی ئه گۆرانی و موسقای آوردی زمانی ده.  نادیاره
  . بووه

   
   موسیقای هیندوئۆرۆپی مكك له موسیقای آوردی چه

   
موسـیقای .  اری بیـوهمـوو هـهاكی دوری نا ڕگـ وه گرتـه  آـوردیش ده آانی هیندو ئورپی آـه وه ته موسیقای نه
ی  ڕابـوردو  لـه ، موسیقای هیند آه وه نگینتر بۆته رینتر و ڕه  و به  پش چووه وه ره  هۆی بارودۆخ به ئوروپی به
ی  وشـه(آـانی ئرانـی  وه تـه موسـیقای نـه. ر موسـیقای جیھـان  سـه ندتر آاری آردۆتـه مه وه  ده باوه خۆی دانه

 سـت وئـازاد رده شـكی سـه ش بـه  دوو به بۆته) آانه وه ته شكردنی زانستی زمان و نه ست دابه به دا مه ئیرانی لره
  . ك موسیقای آوردی ندآراو وه ست و به ی تر ژرده آه شه  بهک فارسی و  وه بووه

    ست آردنی موسیقا   ڕگای بن ده تی له وایه ته نگی نه ی ڕه وه سینه

مـان و تكـدانی  ی نـه شـه هڕ ه ژـر هـ  و لـه ست و نائـازاد بـووه ت و مرۆڤی آورد بن دهك و موسقای آورد وه
نـی  تنی زمـان والیـه بـۆ پاراسـ یـك بـووه سـه ره م آـه  وهـه م خـۆی پاراسـتووه دوژمن و ئاوزآردنی  دۆستدا هه

 كـوو   بـه بـووه ربازیدا نـه و سهتی  وه زگای ده الماری دام و ده  ژر په نیا له  ته موسیقای آورد به. تی وایه ته نه
 نـاو بـردن چ   له  جا چ به، تی موسیقای آوردیان آردووه دا دوژمنایه آه وه ته ر وت و نه  سه پاو به ئایینی داسه

  نـی ئـایینی آـۆنی آـوردان لـه ی الیـه وه سـینه.  آـان رۆآـی گۆرانیـه  تكدان و ئاوزآردن و چ گۆرینی ناوه به
 آارهنـانی موسـیقای آـورد بـۆ ئامـانجی ئـایین  ریدا و به  به رگی ئیسالمی به و آشانی بهگۆرانی وموسیقادا 
ك ئیبـراهیم  ب و یـا آـوردانكی وه ره سـتی عـه  ده بـی بـه ره سـتی شوینیـستی عـه به  بۆ مه،وئیدئۆلوژی ئیسالم

سـتی  بـه م ڕۆدا بۆ مـه نی تر لهیا  آۆندا و ده له)ورم(وی  رمه یی و ئه راغه بدولقادری مه ئیسحاقی مووسلی و عه
  .  ناوی آورد یك به وه ته ی نه وه  بۆ توواندنه یه  نیشانه،جیاواز

  تی   وایه ته رآكی نه پاراستنی موسیقا ئه

ك  ی وتكـی وه زار سـاه ند هه  بارودۆخكی چه ژمردرێ له روون ده  خۆراآی رۆح وده  به پاراستنی موسیقا آه
وتـووه، نـاتوان  آـورد آـه غـول و زڕه ب و تـورك و مـه ره م و عـه جـه الماری رۆم و عه ر په هب  وه آوردستاندا آه

كی ساآار بزه هه. آاری ڕابـوردو نـد هـه  چـه د لـهرانی موسـیقا و گـۆرانی آـور ر بۆیه پارر   گـه دا ئـهزار سـا
  آـورد بـه. ن بـوونیـا آـه تـهوانـی درـژی مـژووی و ی شـه پولـه م و په  شه وه بووبتن ئه زئوس ئاسا خوا نه

 موسـیقا   و بـه و جـ ژووان چـووه هر  موسـیقا بـه و گۆڕ  بـردراوه، بـه هر  موسیقاش به به،  اوهرک موسیقا گۆژ 
ربازی یونانی  سه9000ی  وه انهڕ ه گ  زایین گزنفون له ر له چۆن بهك  ر وه  هه ری داوه الماری دوژمن و داگیرآه په
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, روونی مرۆڤی آورد بوون  ری ده ژنه ما و گۆرانی هه شتدا سه رده آانی میترا و زه یره ه د  له.آا  ده دا باسی لوه
  .  وتووه آه  آار نه مای آورد له مۆش  زمانی گۆرانی و  پی سه ئه

  ر موسیقای آوردی   سه  له وه لكۆینه

 بواری پاراستنی موسیقا ،   لهم به ، اردووه شكستی خو وه نه  زۆر الیه  درژایی مژوودا  له ند آورد له رچه  هه
بـ   ده وتنـه رآـه م سـه  وهـۆی ئـه هرز  بـه سـته م هـه  هـۆی بـوونی ئـه. وتوو بووه رآه بیاتدا سه ده  و ئهرک په هه
  : ب رباز ده دا ده وه ی خواره م ڕگایانه یكی وا به وه  لكۆینهوه، ر باس و لكۆلینه  به وته كهب

  .  ئایینی میترا  وانه له ,  تی ئوستوره هست می ده رده ت سه  تایبه ند خودایی به می چه رده  سه           -1     
  ینی گاتاآان ی زاڵ بوونی چ وره شت و پاشان ده رده می زه رده   سه           -2     
   و هتد  وانی چله ورۆز و شه ك نه تی وه وایه ته آانی نه آان و بۆنه می ماده رده  سه           -3     
  آان  یت بژه هآان و ب آان و ڕۆی موغه خامنشیه می هه رده  سه           -4     
  آان  یت خوانه هآان و ب آان، گۆرانی بژه آان و ڕۆی موغه می ساسانیه رده  سه           -5     
م  ئـه.  ر آوردسـتاندا زاڵ بـووه  سـه تـی جوراجـور بـه هسـت  ده مۆ آـه تا ئه می ئیسالم هه رده  سه           -6    

وری موسیقا  یكدا ده وره ر ده  هه آرێ آه له ش ده دا دابه وره ند ده  چه یه و خۆی به نی هه یان الیه یه  ده وره ده
  .  شنی موسیقا جیاوازه و چه

یـران و  یـت و حـه قا و ئاوازو گۆرانی وبهیرانی موس یامبه ت په تایبه رد به مرۆڤی آو خا آه ری ده وه ده  لكۆینه
بـك و   سـه زار سـاه نـد هـه و چـه  درژایی ئه شنی تری موسیقا به یان چه  و ده مانه وسیاچه  و هوره وه رازگانه

آـانی مرۆڤـی آـورد  ازهڕمـز و  هڕ  آیـك لـه ش یـه وه ه بۆ پاراستنی موسیقای آورد ئهبوو ههشیان  ی هاوبه شوه
,  تورآیـا قـام بژانـی آـورد  لـه مـه,  آۆمـاری ئیـسالمی ئرانـدا هرام نازری له آان و شه  آامكارهی ونه.   بووه
نـشی و  خامـه مـی هـه رده ی سـه آـاره ی  شـوه رژه د سای ڕابوردودا ده  سه  سوریا له آانی آورد له رده گه وره ده

آتبـی ( ش  آوردستان بـۆ پاراسـتنی آتبـی ڕهدیكانی  ئیزه  آه و شوه ر ئه یا هه.  ساسانی و  ئیسالم و پاشانه
   آـاری هنـاوه  آۆندا آورد بـه  له یه آه و شوه ر ئه  هه آاریان هناوه آان به وچینی ئایه) آان دییه ئایینی ئیزه

  . ش تی هاوبه وایه ته ی نهآی قو ندییه یوه یه بۆ په نیشانهش  مه ئه. نگی خۆی رهه آانی فه گه بۆپاراستنی ڕه

  ی آوردان  خانه زهمو

ینـی آـوردی آـانی چ آـی و شـوه بیـاتی زاره ده  فولكلـور و ئـه ی مژوویی آـورد واتـه  و آتبخانه خانه   موزه
 مژوومـان  یـن آـه  خۆمان بكه  بهڕ ی باوه هو بۆ ئه.  یه  وهه وهبو هه ژیان ومژووی آورد دا  تی له جگاكی تایبه
 نیـوان پـاییزی سـای   لـه م آـه آـه ساڵ مژووی ئـران ده7000 پیشانگای   به  ئیشاره  آراوه واشه دزراوه و چه

می برۆنـز و زـو  رهه ری به هبینKunsthalle  له.  رپاآراوه ئامان به  له شاری بۆن   له2002 و زستانی 2001
و زۆ، په تا ئه  هه وه هر وبه مه ساڵ له7000   بووین له و شووشهی لورسـتان،   ناوچـه جـۆر لـه مه ری هه یكه م

ر   بـه مـۆ خرابوونـه ربایجـانی ئـه  ئـازه نی مادی بچـوك واتـهن، موآریان و شو هرد دان، ئه مه ههآرماشان، 
ری ژن و  یكـه آاندا دوو پـه ره یكه  ناو په له.  بوون م ناوچانه آان هی ئه مه رهه به% 75  زیاتر له. ران چاوی بینه

ری  یكـه  پـه وه  لـه  بـوو جگـه وه سـته  ده رآیان ئامری موسـیقایان بـه انتی متر ههس15زنی   مه ون بهبوو ههپیاو 
ی   ناوچـه  لـه وانـه ئـه. بینـدران  شوشـه سـازآرابوو ده تـر آـه لـه سـانتی مـه40رزایـی   به ئامركی موسیقا به

م موسیقا قاچاغ  ههب دن  ره  موسمانانی عه و رۆژانه ساڵ پاش ئه5600 !وه  آوردستان ولورستان دۆزرابوونه
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  جیھان تووشـمان بـهآانی  خانه ی موزه  زۆربه له.   وه  خواره هننه  پیاو ده ی بانتر له  پله م ژنان له ن و هه آه ده
 مـژووی   وانـه وه لـه تـه  مژوومـانی تیـدا شـاردراوه  آـه ،مانـه آـه  دزراوی وته وێ آه آه می وا ده رهه بهتوشی 

رماندا زاڵ بـوون و  سه  به شدا آه تانه و میلله نگ و موسیقای ئه ره  ناو فه آان له خانه موزه   له جگه. موسیقامان 
یـن  نووسـی خۆمـان بایـه نـی چـاره ی آورد خاوه ر ئمه گه ئه.  وه مان  بدۆزینه توانین ج پی موسیقاآه زان ده

 جیـاتی مـژووی  آـانی خۆمـان لـه ووسـهها مژوون روه نووسرا و هه ستی خۆمان ده  ده  مژووی خۆمان به وه ئه
  .  وه نووسییه ب مژووی خۆمانیان ده ره فارس وتورك و عه

و  خانـه نـی مـوزه  خـاوهم بـهیـی نـین  وه تـه یـی وآیـانی نـه وه تـه ی نـه  وآتبخانه خانه نی موزه ند خاوه رچه هه
  : ن مانه ویش ئه  ئه وه ته راوهن ئاوڕی ل د گمه  ده  تا ئستا به نرخین آه گجار به یكی یه آتبخانه

  آی  بیاتی زاره ده  ئه           -1    
    فولكلۆری آوردی            -2    
  و یاری  مه دیت و گه  داب و نه           -3    
    شنه  چه مه  گۆرانی هه           -4    
   رک په هه             -5    
    وه انهگت  آایه  رازوحه           -6    
  آانی آوردی   بۆنه           -7    
  رگ و سیپای آورد   جل و به           -8    

ن   الیــه  چـاوی آــز والواز و بـ نــرخ و لـه  بـه وه ن خۆمانــه  الیـه  تـا ئـستا لــه یــه  وآتبخانـه خانــه م مـوزه ئـه
   !  یری آراوه  سه وه  چاوی دوژمنانه وه به دوژمنانه

   ی موسیقا ران یامبه په

   آه سانه و آه ؟ آن ئه ییان پاراستووه وه ته  نه خانه م موزه زار ساڵ ئه ند هه  درژای چه  به ی آه سانه و آه آن ئه
سـتی ئینـسانی آوردیـان   هـه  آـه سـانه و آـه ؟ آن ئـه  پاراستووه وه  ناوه ی مرۆڤی آوردیان له تی آوردانه ڕواه
  وانـه ئـه. چـن آانیانـدا ده  گوی منداه  به  الیه وه الیه  منداییه ر له  هه ن آه سانه و آه ه ئ وانه ئه.   پداوه شنه ته
  وانه ئه. بن ده هنگ ه دا ده ی رۆژانه  آارو پیشه  و خۆپارستندا لهڕ ه ش ندا له  شایی و شیوه  له ن آه سانه وآه ئه
 بـژ و  مانـه چـ و سـیاچه ك هـوره آان ، وه نگ پسۆزه  ده ك موغه شتی گاتا خوین ،وه رده ك زه سانكن وه آه
ن  سانه وآه  ئه وانه ئه! زیدی و یارساندا  رگی موسمان و یه  به آانی ئایینی له نگ بژه ك ده وه. آان یت خوانه به
لـی   و عهك یران و زیره نیج حه وی جۆ و مه شان و آه خان و عاشه ر وسوه سغه لی ئه ید عه ناوی سه  به  ئمه آه
زراوی و مـامل  ردی و خالقی و دیالن وآابان و جه سول گه یی و ڕه ر و آمنه زه لی نه  جان و عه مه ردار و حه آه

آـان ڕۆـی  یـت بـژه هوره چ و بـه. یانناسین مۆ ده دان ناوی تر ئه یان و سه رو و ده روه زازی و شوان په و ره
یت خوان  ندی به ش ڕوونه پوه وه ئه. وری رۆشنبیران و قام بژان ده و گۆرانی  مژوونووسانی آوردیان گاوه

وامـی مژوویـی  رده ی بـهندیكی قو  پوه،آانی آورد م چین و تۆژه رجه  سهڵ گه  آان له چ و گورانی بژه وهۆره
م  رآـام لـه ژیانی هـهی  پوخته.  هاتووه  هاسانی پك نه  به رزه م جگا به ئه.   ر وایه  و ئستاش هه  بووه رۆژانه

   ژیانی پـ لـه  آه وهبو ههن  سه ندی ڕه رمه  ناو آورددا هونه ن له گمه  ده به.  نگه  تراژدكی مژوویی ب ده سانه آه
ر ژیـان و آـار و   سه  له وه  هشتا لكۆینه ن آه وره یكی گه ماه ندامانی بنه  ئه وانه ی ئهموو هه. بووبت ئازار نه
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شـاری بۆآـان  ر له وبه مه ساڵ له)29.11.1921 (81   آه آه ن زیره سه  حه  وانه ك له  یه .آراوه نیان نهآا مه رهه به
  .  نژرا شكنه  داونی ناه نیا له  ته به)26.06.1972( پش  وه  و سی ساڵ له هدایك بوو له

  نگ  تراژدی ب ده

 شـتی   ئمـه وه  داخـه بـه,,  وه نـه آـه  ده وره چووك گـه شتی ب،ر ویستی و هونه خۆشه,, : ت دهی ئامانی   گۆته 
  .  وه ینه آه دا بچووك ده  بگانه هی حاند ی خۆمان له وره گه

وای آـوردی  و نهوا  دان هه  سه  ساه70   زیاتر له آه)  هڕ ه م قاله ( بدوزاده عه ك قادر تكی وه ر ئستا بلیمه هه 
ربـی  ی ده آـه  و خـۆی و شمـشاله یـه ر چاومـان بچكۆالنـه  بـه  لـه،چـ وو دهیكی زیند خانه  موزه له  پاراستووه

و مـو هـه خـوی  بـه« :  ـ دهچـ و خـۆی  دا دت و دهک خهر چاوی   به و رۆژیك بهمو هه. نگن تراژدكی ب ده
مـی  ر عالـه كی سـه مـش وه یه آه  خۆی و شمشاله  به گ بابه و سه ن ئه دهستنن و  ده ه بابی ه م له قه جارێ ته
بـ ئـازار  ده, تـی  وایـه ته تكی نه روه اگرتنی سهڕ بۆ زیندوو  هو ژیانی ترخان آردوومو هه   مرۆڤك آه» بردووه

 بیـست سـای  ژیـانی مـامل لـه. ك آۆتایی پ نایـات   وزیره  قاله  مامه  به نگه  ب ده دیهم تراژد بكش؟   ئه
ی گـۆرانی  س نـازان بـۆ آیژۆـه  آـهم بـه،  مۆ زیندووه لیدی ئه ی وه تانه  فه!رگ ب بوو نیدا جه مه دووایی ته

.  وه خولتـه یدا ویـل و یـالن ده آه آانی شاره قامه  شه  له  باتی چینی گۆرانی دداری، شتانه ناسكی آوردی له
ر تـۆپی زانـستی موسـیقای   سـه؟ دوآتور قادر دیالن گی داوه  دوانه ری له  و سه ی آپ آردووه تانه نگی فه چی ده

آانی مـابوو،  نیا ئیسقانه  ته چنی بوو آه هنگیان پ ه  ته آانی هینده سانی آۆتایی ژیانی ئازاره. آوردی بوو
آـانی  خـۆی و نۆتـه. ز ر آاغه  سه نیا له ویش ته  ئه، دی یدا هاتنه آانی موسیقاآه  نۆته آانی  له وین و ئاواته ئه
   ڕۆژگارـك لـه نگـه  ڕه وه چـوو بـت ئـه  دزیی نه ر به گه آانیشی ئه خۆی گ گر آراو نۆته.  وه هران مان نده  هه له

ن  سـه حه!  وه بته ندی تری تیدا جگا ده ردمه یان ده  و ده  دریژه م چیرۆآه ئه. ویت آان چاومان پی بكه خانه موزه
 43 گـۆرانی چـین آـرد و  سـتی بـه اری بۆآانـدا دهآانی ش  ناو شایی و بۆنه مۆ له  ئه ر له  ساڵ به73ك  زیره

آـانی  مـه رهـه نی به مۆ آورد خاوه ئه, یر زمان  سه نی آوردی هاته سه هڕی  آانی ژیانی وشه تا دوا ساته هساڵ ه
   ! !  نیشتووهتیماندا  وایه ته  سیمای  نه  گشتی له  به   تۆزیك آه،نیش ر ده  سه  تۆزی له  ورده  ورده  آه آه زیره

   2002 . 06 . 24   وه    پداچوونهآون ئامان17.12.2001 
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  ک ن زیره سه  دایکبوونی حه مین سای له75فستیوای یادی 
  

 ك ر و فستیوالی زیره شانۆی آۆچه
   

 فـستیوای  ر لـه بـه,   شـاری آـون پـك هـات  لـه1989ای  مـانگی گـونی سـ  له ر آه ندی شانۆی آۆچه ناوه
   وانـه لـه,  ش آـردوه شنبیری پـشكهۆنگی و ر رهه می فه رهه به, موسیقا,می شانۆ رهه لك به گه, ك ن زیره سه حه

  رزیـه  مـهڵ گه  زازی له ند ناسر ره رمه هونه, ری ساڵ آاری هونه22یادی , ر خالقی زهه ند مه رمه آونسرتی هونه
ن  سـه پاش فستیوالی حه ! ..زیندان و, و هڕ, ۆی خوناویگ, وی زه, آانی نانی ژاراوی شانۆنامه, ریقی خانم فه

 2000ی آانـای  رنامـه بـه,ران وی آۆچـه شه,  شانۆی ماندانا وانه  و شانۆ له  و پرۆژه رنامه یان به آیش ده زیره
ر  ههومـ( وی شـیعر شـه, رکـ پـه ههوی  شه, )گزی آر له به, دین غوالمی جمه نه( ورۆز آونسیرتی نه,)وزیون له ته(
ی  پـرۆژه, )گومراد مـورادی و, ر گوڵ مارف عومه,بار قادر جه, ز به ماڵ نه جه(سمینار, )رچناری قادر سه, یی زه ده

  ...ئارشیو و,  وه آاری لكۆینه, آانی فرآردن وبارهنان نده  زیندان و ناوه شانۆپداگۆگی له
س  لـك آـه گـه, ك ن زیـره سـه دایـك بـوونی حـه  ی لـه  سـاه75بردنی فستیوالی یـادی  روه  ركخستن و به له
  وه م شـه وان پـك هـاتنی ئـه تی ئـه رك وآارو یارمه  ب ئه شداربوون آه هاوآار و دۆست به, ند آارمه, ندام ئه له

  :  وانه له,وبو ئیمكانی نه
لـی  عـه,رشـی یان فـه هب, رشی یمان فه سوله, روخ فیروز فه, نجابی فیروز سه, نگی رزه ئران مه, رشی رتاج فه وه گه
 دوآتـور  وه آرنـه  بـو ده م نووسـراوانه  ئـه ئـستا آـه! سی تر تۆماس و زۆر آه, مینی آامران ئه, گی بدوبه عه

.  مـاوه ناومانـدا نـه لـه, ك  دایكبوونی زیـره ی له  ساه75ی یادی  رنامه شی ئامانی به ری به روخ وژه فیروز فه
م دوو  ئـه.  مـاوه  ناومانـدا نـه قـادر دیالنـی نـازاداریش لـه, ی هژا و زانای موسـیقاند رمه هونه,  فیروز  له جگه

ك  آردن و ڕكخستنی فستیوالی یادی زیره شداری ئاماده  توانا بهموو هه  به وه ه هو  رۆژی هه له,  رزه  به ئینسانه
  !و بیادی دیالن و فیروز زیندو. بوون

  

  ك ن زیره سه ی حه  ساه75یادی  تی پك هاتنی فستیوالی چۆنیه

  ر لـه م و بـه نـد سـاڵ لـه چـه. س دا بووبـت  مـشكی زۆر آـه  لـه نگـه هڕك  ن زیـره سـه بیری یادی ماموستا حـه
 و  ن وتووشـی گـره  ئیزنیـان نـادهم بهستن  ده ه ه م آاره ند و رۆشنبیر به رمه هك هندك هون ی زیره آه شاره
  ك ئامـاده ر ژیـانی زیـره  سـه ك لـه سـناریۆیه, ن آـه  آاری فیلم و شـانۆدا ئـیش ده له  سانك آه آه.  دن آشه
و سـاك یادیـان مـو هـهغـدا  آـانی آرماشـان و بـه  آوردیـهرادیـۆسـانی پـشوو . ویش ئیزن نادرێ ن ئه آه ده
 ـی کۆمهی آوردستان آۆڕ و باشور له! ما ش نه مه تی ئه ختی پاشایه خت و به ی ته وه انه ڕ گه ههپاش .  وه آرده ده

  لـهسكیش تزی دوآتـورای   آه نووسی و بیسترا آه ریان ده  سه آان له  آوردیه سترا و گۆوار و رۆژنامه به بۆ ده
   ئیزگـه ۆ لـهمـ ئـه! مـا ش نـه مـه ی آوردسـتان ئـه شـه م بـه  لهت سته دهی  وه بونهژو پاش ئاوه.  ر نووسیووه سه

  . سی تر چ نر و چ م یاساغه ك و زۆر آه ن زیره سه نگی حه ی ده وه دنهآانی ئران بوآر آوردیه
آانیـان  ی آوردسـتان گۆرانیـه شه م دوو به زۆر گۆرانی بژی ئه،  ك ناسراوه ند زیره رچه  باآور و رۆژئاوا هه له

  . دوهآر دنی نه بۆ ناسانیان هیچ آارك و وه  آردۆته دوباره بی ره عه تورآی وو  آوردی  به, تك دانپاش 
  ر لـه گـه  آـوردیش ئـهـی کۆمـهآـۆڕ و,  یـه ی رۆژانـهت هه ت ههر قای ژیان و س سه ر آه ی وت هه وه ره  ده له

ویش  ئه,  وه نه ده  ده م بواره ر و آركارانی ئه نگ وهونه رهه  فه  ئاوڕ له وه ئهمیان هنا  کهتی  و حیزبایهت  سیاسه
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آـاری گـۆرانی وموسـیقادان  ی لـه انـه وه نـدان چ سـوران وچ آرمـانج ئـه رمه هونه. تی ایهستی حیزب به  مه ر به هه
 کـو بهك   ناوی زیره  به ك نه آانی زیره سته  گۆرانی و به، وه خوازه نوخواز وآۆنه به,  وه ناسراوه ناسراو ونه به
 نـاوی  ت بـه نانـه سـانك تـه آـه.  رۆشـنف کـی ده  خه به خۆیان ی می تازه رهه  به ناوی ن به ناوی فولكلور یا به

  وه ب ئـه  هیچی تدا نه  باسه م آورته ئه.  وه رازنه وزیونی پ ده له ی ته گۆرانی نوێ آاست و سی دی و شاشه
.  یـه  نـاو گـۆرانی و موسـیقای آـوردی دا هـه رز و گرانی لـه ك چ مردوو چ زیندوو جگای به  زیره خا آه درده ده

قـی پـ  شه هڕ شه و  آراوه وت نه  و مای زه آراوه دری ل نه آی زیندوو غه ر زیره  هه خا آه رده ش ده وه م ئه دووهه
آـانی   آوردیـهرادیـۆ  نـاوی لـه.  ر هـاتووه سـه ر وای ل بـه آی مردووش هه  زیرهکو به,  آراوه ر نه  و ده آراوه نه

ر   سـه لـه,, بات بـووی,, و مۆری  وه سترته  و ورم دههاباد  و مه ریوان و سنه ر و مه سه تاران و آرماشان و قه
مـردوو ناوی ند  ر چه هه. آرێ یدا ده آرێ و نانی پ په وت ده  مای ل زه وه ن هاوآارانی خۆشیه  الیه له. درێ ده

نـاو  ی دا لـه آـه وه هتـ  ناو نـه  لهم به.  وه سدرته  ده وه سته و ده  و ئه یه سته م ده ن ئه  الیه ك له و زیندووی زیره
  . وه ته ویست ماوه ك خۆشه ك زیره ك وه زیره, آاندا ماڵ و خزانه

دری زۆرتر دیـار  زار گۆرانی آوردی قه  هه  له نی زیاده خاوه,  وه وینه آه آی زیندوو و مردوو دور ده  زیره تا له هه
   گۆرانی لـه 100کو بهزار   هه  نه  آه بووه نه دایك  ك هیچ گۆرانی بژیك له ی پاش زیره وه ر ئه  به له. وێ آه ده
ی خزانـی مـدیا   وتـه نیا بـه  ته ك نه زیره. می گۆرانی آوردی زیادآردب رجه  سه وتان رزگار آردب و یا له فه
زای  ر و لـزان و شـاره ای زۆر نووسـهڕ   بـهکـو بـهلـی  رویش عه آانی ژیانی ده و ساهموو ههندی و دۆستی  زه

   آـه.» قامی آـوردی یـه  و مه سته ت گۆرانی فولكلوری و به  تایبه آی گۆرانی به یه قوتابخانه« و گۆرانیموسیقا 
م دوژمن   هه ك آورد آه آی وه یه وه ته  نه ر به ویش سه ی ئه آه نه آی ئاوا و خاوه یه  قوتابخانه  له وه  ئاوڕدانه وایه
ی  وه  ناوخۆشی دا سـویندخۆری بـۆ پـان آردنـه م له رێ و هه  ناوبه هپوری ل له  و آه وه ری پان آاته  سه آیه ره گه
  و بـهو ببـ وه ره و بـه  مه ند ساڵ له چه  له ست وبۆچوونه م هه ئه! ؟ وه آرته ب یادی نه چۆن ده,  یه ری خۆی هه سه

  .زو بۆ هاتنی رۆژكی وا ئاوت وئاره
  تـی بـه آـی تایبـه یـه رنامـه  ئامریكا سـای رابـوردو بـهنگی ی آوردی دهرادیۆر  ر پشنیاری شانۆی آۆچه  سه له

  ی لـه  سـاه75ریش بیـاری دا  شانۆی آۆچه. ش آرد پشكهک   زیرهی آۆچی دوایی  ی بیست وس ساه بۆنه
  .دایك بوونی رز بگرێ

آـانی نـاو وت  دیـه آور وی وت وگـۆواره ره ند گـۆواری ده چه  له  آه وه وازك بوآراویه  بانگه سته به م مه بۆئه
غـدا وتـاران  تـا بـه  هـه مریكـاوه  ئـه ر لـه هـه.  آـرد وه هسـ  زۆر آـه  پوندیمان به فون و نامه له  ته به. چاپ درا له

  میـان خـواردین بـه  هـاتن و زۆریـش خـه وه  هانامانـه سـانك بـه آـه.آانی آوردستان و وتانی ئوروپـا وشاره
نـد مـانگی ژن و منـدای بـۆ  م داهـاتی چـه م آاتی بـۆ دانـا وهـه هه,زانی مه رهد  مه رگ محه رو وه ت نووسه تایبه
رآـی  رشـی ئـه ادر فـهك آـاآۆ و قـ تـه  و لـه رخان آـرد آان ته ته ر آردن و وتووژ ونووسین وناردنی بابه فه سه
   رگـای گـۆواره هی لـ نگـی ئمـه ناوبانـگ ده ری بـه ریم نووسـه الآه د مه مه ها ماموستا محه روه هه. یان آشا فره

ك  سـانك وه ی وتیش آه وه ره  ده له. ک  خه هیاند  گهی کوردستانی باشور  آوت آراوه شه م به آانی ئه آوردیه
 ماموسـتا قـادر انـداند رمـه  ناو هونـه له. ردینمیان خوا  خه تاوه ره  سه ر له ر سوتانی هه نوه یی و ئه ر دزه هومه

. مـای هتیـان بۆهـ  باسكی هیمه تاوه ره سه  ر له شید هه  خالید رهڵ گه  وه و له شایه گهمان  آه  پشنیاره دیالن به
  . وه هانامانه آانی تدا دیت وهات به  ئاواته آك له دی هاتنی یه نی وه ئیقباڵ حاجبی خۆی گوته

  آه. ر بدات انۆی آۆچهتی ش شنك بۆی بكرێ یارمه ر چه  هه  بهونی دابو هك دۆستكی آۆن ب ر وه روه وان پهش
نـد  رمـه هونـه. دا دیـاری آـرد آـه  پروگرامه یشت جگای خۆی له  گوی گه ك به ی زره  ساه75ی یادی  رنامه به

ك دشادی  یادی زیره,  شاری وین آانی بت له بو الی قوتابیه ینی ئه ی رۆژانی هه وه ای ئهڕ هر عید سه دشاد سه
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   بـه وه  ئـه آـه  خـۆی هاوشـاری زیـره گـزیش آـه آـر لـه بـه.  وه ب ماموستا هشتهآانی   آۆن و قوتابیه آشایه
  . بت آه رنامه شداری به رز بوو به ری فه  سه ك له یه و شوهموو هه
 چـاو   لـه وه یانـه  پریـسكه  و پیرژنـی الی خۆمـان بـه وه ك ناگرنه ر یه تی آۆچه  و هیمه ی پاره ند پریسكه رچه هه

 پۆزی عالی و جیبی خای  ر به نی آۆچه آورد آوته. دا م آاره ی ئه ره  قه  خۆی له و حاه به, وانك شا ر وه آۆچه
  .وت  آه م آاره شون ئه وه
بـا  موجتـه,نـدی مـدیا زه,  هڕ مـه قالـه, رزی ن ده سـه حـه, د مـامل مـه محـه, ری خـالقی زهـه ماندا مه آه رنامه  به له

ج  ره  فـه مـه زا حه ره, زانی مه د ره مه محه,شوآراال بابان, الدینی د سراجه سعه  ئه,زیری روین موشیر وه په,  میرزاده
   یاسـاوڵ لـه هون ببـو نـده  لـه سـك لـه ند آه رچه هه, ماوه  ئوروپا نه ر له زهه آاك مه. نبوو ههسی تر  و زۆر آه

 الوی 59 ڵ گـه  ی لـه آـه  آوشـتنی آـوڕهد مـامل پـاش مـه آاك محه.  وه ته اوهڕ گه  نه ته م ساعه تا ئه م بهری  سه
ش چمـان بـۆ  ئمـه.  رامۆشی هاتووه آجاری دوچاری فه  یه  به م دوایانه ی له وه تا ئه هه, دڵ برینداره, هابادی مه
ی زوی ساخ  سو ورزی بۆ بنرین وئاره  وه ه و ئو وه م شه  ناوی ئه  به وه  رگای دۆستكه ی له وه  له ما جگه نه

 ڵ گـه  سـاڵ لـه50   لـه ی خـۆی زیـاده  وتـه  بـه ناوبانـگ آـه نی به  شمشاڵ ژه هڕ ه م قاله. تی بۆ بخوازین هوسم
و و  ئـه. داوای لبـوردنی آـردنی ژن و منداڵ   خاوه دا بۆته ی دوایه م سانه له, ووندی آردب ماوه ی زه آه شمشاه
ری  رس آیان نوینـه زانی بیار بو هه مه ی ره مه آاك حه ڵ گه  ن له رزی گۆرانی بژ و موسیقاژه ن ده سه آاك حه

ای ڕ هر  مخـابن سـهم بـه. دا م فـستیواه  لـه و باخی میراوا و موآریان بن وره  گه وزه  و حه شكنه ك و ناه زیره
زهاری شادی آـرد دا زۆر ئی  ئمهڵ گه  فون له له  ته آاك شوآرو بابان به.  ئره یشتنه گه نه   تنامه عوه ناردنی ده

 گفـت  نیـا بـه  پاشـان تـهم بـه.  تاران وتووژ بكـات  له  دۆستكی ئمهڵ گه  نی دا له هخۆشی ب ری نهبار و سه
ویلـۆن   شـون   ئـران بـه  له ئمه. بو  نهڕ هك تپ یه قیقه  ده ی له آه  ماوهویش  ئه آه, ووفونی رازی ب له وگۆی ته

 ئامریكــا  مــان لــه بــا میــرزاده موجتــه, ایــنڕ هگــ آــدا ده ی تپــی موســیقای زیــرهپرســر  ناوبانــگ و بــه نــی بــه ژه
لـی . مـان دوا گـه   آـوردیكی آرماشـانی لـه واو بـه خه, مانستاند هو ه خه و له شه س نوه3عات  سه. وه دۆزیه

  یـانی بـه شتی به و هه) ئامان (  آاتی ئره  به ی ئواره5عات  سه.  ناو جگا وه عاتی تر بچته ند سه این چهڕ هگ
یـادی   روژێ  زوی مـن بیـه  ئـاره یـه« :  ئیزهاری شـادمانی آـرد وتـی فره.  وه فونمان ل آرده له وێ ته آاتی ئه

» مریكـا خـارج بـووم  ئـه ت روشـنك نـرم و ناتـانم لـه زعیـه  وه مـن چ بووشـم آـه. رپا بو ك به ن زیره سه حه
 رگـای  نـی دا لـه ه بـم بـه, وێ رآـه  ئامریكـا ده توانی له یده نه»  آارتگرین«بوونی  هۆی نه و به ند ئه رچه هه

 بیـار وابـوو  م آـاره بـۆ ئـه.  بـت آـه رنامـه شـداری بـه ی بـه آـه  ویلۆنه م به نگ وهه  ده م به هه,  فیلمی ویدئۆوه
ر   به فته ند هه چه.  ساز بكاتڵ گه  ی له م وتووژه  ئه  آاری موسیقادایه  خۆی له بدوی موفتی آه ند عه رمه هونه
  . بیندراوه وا نه شمان پ ڕه م وتووژه  ئه شید ئاگاداری آردین آه مۆ خالید ره  ئه له

و  مـشه ویـش ئـه  ئـهم به, مان وپیری داواآه ره  هات به وه وره  رۆحكی گه ك به ندی خزانی زیره مدیا خانمی زه
  عاتـك وتـووژی لـه  بۆ تاران سه وه  بۆآانه زانی له مه د ره مه  محه وه فونه له هی ت  رگه  بهم به   حازر نیه لره
  آـه ی وتـووژه  نووسـراوهم بـه.   ئـره درا بگاتـه  ئیرشادی ئیسالمی ئیزنی پ نه ش له م وتووژه ئه.  آردڵ گه
وزیــون و  لــه  وتــهۆ رادیــزگاآــانی ك و ده  ژیــانی زیــرهی مــدیا خــانم زۆر شــتی شــاردراوه.  آــۆن یــشتۆته گــه
. تدا ر زۆر شـتی تـر ال ئـه  سـه  لـه رده هـا پـه روه هـه. خـات رده  ده یانـهۆم رادی رانی آورد وناآوردی ئه به روه هب
) 1.(درێ  چـاپ ده ك لـه یـه ك نامیلكـه  وه آـه مـی وتـووژه رجه آرێ وسه ش ده  پشكهو مشه  ئه م وتانه شك له به
  ر له ك هه  زیرهڵ گه   ساڵ له51ێ وڕ هپ نی تده مه  ته شتا ساڵ له ههمۆ   ئه آه) لی  عهرویش ده(نی مه لی یاسه عه

ك  ك وه رهـاتی زیـره سـه بـه. ك و میدیا بـوه  زیرهڵ گه  له تاران و زۆر شون له,  رگ ژیاوه تا مه  هه وه مندایه
ر   سـه  بـاس لـه قیقـه  ده150لی پاش  ویش عهر ده.  وه گته زانی ده مه د ره مه ك رۆمانك بۆ محه وه, چیرۆآك

ی  ئۆخـه« :ـ ده)  وه ینه آه ستمان و بوی ده  ده یشتۆته ی گه آه نگ ونووسراوه فیلم وآاستی ده(ك ن زیره سه حه
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آـرد  زوم ده ئـاره,  وهوت ب حمه رقی ره ن غه سه ی حه و رۆژه له, گیرا هر شانم ه  سه باركی قورس له. ومسووك ب
  وه و رۆژه ی لـه آـه لـی باسـه رویش عه ده.» ققه مۆ سووك بووم و مردنیش حه ئه, م  باس بكه و شتانه  ئهرۆژك

 راسـتی دا باسـی  لـه.   گۆرانی وتن آـردوه  بهیست  بۆآان ده له  وهون هشتا منداڵ ب سه  حه آات آه ست پ ده ده
ك  چرۆآی ژیانی زیره.  بۆآان آاری موسیقایان آردوه لهر  وبه  مه فتا ساڵ له  تا هه60  آات آه  ده سانه و آه ئه
نی مجور و آـاك حوسـنی بـرای  سه آاك حهو و   ئه وه آاتك آۆتایی پ دت آه لی یه رویش عه  زمانی ده له

  ـک و بـه  چـاوی خـه ردیـنن و دور لـه  گۆرسـتانی شـار ده  رۆژ لـه37ك پـاش  رمـی زیـره و ته شه ك نیوه زیره
  ی آـه شـانه و بـه ر آام له هه.ینژن  ده شكنه ی خوار ناه آه پكه ر ته  سه  له،حیدی دی وه حمه  ئه لیفه ئاگادری خه

بـۆ , آـان  چیرۆآـی گۆرانیـه بۆونـه.  خۆیـه ر به وه خۆی رۆمانكی سه گردرته  ده وه لی یه رویش عه  زمان ده له
آـرو  ج بـی ده ره تا آه  هه وزیونی ئران آه له م ته آه  یه لهك   ژیانی زیره بۆ ونه,  تاران ك له  ژیانی زیره ونه
  ك لـه نـدی زیـره یـوه  پـه بۆ ونـه, یكی ئران ی پهرادیۆفا و  ال مسته ك بۆالی مه  ناردنی زیره بۆ ونه, بیندرا ده
ری خالقی  زهه مهندی و ند مدیا زه رچه هه. و زۆرشتی تر مه ر ده و سه ر ورۆشنبیری ئه  زۆر شاعیر و نووسهڵ گه

 بـوون  آانی تاران و آرماشـان و سـنهۆ رادی ك له  ئاگاداری آاری زیره با میرزاده آه و شوآرو بابان و موجته
خـانم .  وه بتـه  پـ ده ی تـاران وآرماشـان وسـنهۆ رادیـ س له  س آه وان به گای ئه جم به نین  و لیره م شه ئه
آـی  آـان یـادی زیـره  آوردیـهرادیـۆ   سـاك لـهمـوو هه  آهرادیۆگ خۆشی ن زیری شاعیر وده روین موشیر وه په

نـگ ویـادی  وی ده ره  زیندوآه و و ئمه  شاری آۆن بۆ ئه  له م شانۆیه آۆی ئه  و سه یه و لیره مشه  ئه، وه آردۆته
  آـانی تـاران وسـنه ه آوردیـرادیـۆ گوگركی موو ههالی  روین خانم آه هاوآاری په. آان آوردیهرادیۆ   له آه زیره

د سراج الـدینی ش میـوانی  سعه یانی آاك ئه,  ناسراوهرادیۆنگ بژی  ر وده رهنه ر وده ك نووسه وآرماشان وه
و گرتبـ  ی چیرۆآـی شـه رنامه ی تاران وآرماشان و بهرادیۆ  ب وگوی له س هه م آه رناآه باوه.  یه  ئمهموو هه

  . یه و لره م شه ویش ئه ئه. ناس سی نهببا لی عه ر عه رهنه رو ده ونووسه
 شـاعیری زۆر شـیعری گـۆرانی بژانـی ،ج ره  فـه مه زا حه  باسی گۆرانی ورۆشنبیری گۆرانی بكرێ وره ق نیه حه

و  م شـه ئـه. بـت  نـه دا نـاوی دـت لـره م گـۆرانی بژانـه  پروگرامی ئه ن له گمه  ده  آه به مه رده م سه ناوداری ئه
  ك قـسه ر زیـره  سـه وارچی ب و بخوازت لـه ر مرۆڤ هه گه خۆ ئه. دوێ ك ده آانی زیره ر شیعره سه  ویش له ئه

و  م شـه  وئـه یـه ویـش لـره واری رۆشنبیری سیروانیش بانگ بكات ئـه ی هه رنامه رپرسی به  به آه ره  گه وه بكا ئه
نـدی  به هك و م ویستی زیره  خۆشه ادیش آههر شاری شیرین وفه. آوت  داده آۆیه م سه ر ئه  سه چیغ وچادری له
  .آرێ تی ده رایه  نوینه وه ن دوآتور فیروزه  الیه و له م شه  ئه،تی ریه باخی ژیانی هونه

ئیقبـاڵ , عیـد دـشاد سـه, ر روه شوان په, آتور قادر دیالنوپرۆفیسور د, زیری روین خانی موشیر وه و په م شه ئه
  مـه زا حـه حـیم و ره سـیروان ره, بباسـی لـی عـه عـه,لـدینی د سراجه سعه ئه, گزی آر له به, شید خالید ره, حاجبی

ویـستی  آرماشان شـاری خۆشـه.  وه نه آه ك دا ده می زیره رهه  روی ژیان و به ك به یه القه ج و آاك فیروز ده ره فه
 کـانی قاشـیه  نـه رگـای  لـهویـش  میوانی شاری آرماشانن ئـه آۆیه م سه ر ئه  سه  له و ئیوه م شه ئه, ووك ب زیره

  . ئرانموو ههناوبانگی  ققاشی به  نه وه نه نگه حمودی زه پروفیسور مه
  و ئـوه م شـه  ئه  آه یه سانه و آه ی ئه ند مانگه نجی چه می ره رهه  به وه م شه رپاآردنی ئه به.   پاش مله  نه دوا قسه

یـان ویـست   ئـه سـانك آـه یان بینن و آـه  ده وه ره  ده  و له آه هوه ناو  له, رگا ر ده  به له,  آۆیه م سه ر ئه  سه له
  وه آانـه  هۆی یاسـا و سـنوره  دور به  ئمه تر له زاران آیلومه رونیان هه ر ڕای ویستی دڵ و ده  سهم به بن  لره
. نستیان گرتی  بۆ ناو ده  نان نه بۆ نه,   بۆ پاره  نه  آه سانه و آه  ئهموو ههسپاس بۆ .  وه میننه آانیان ده  ماه له
 م بـه,  بـن وه م شـه شـداری ئـه  بـه وه  خۆیان وتیپی موسـیقایانه به نیان پداین  ه ب  آه سانه و آه یی ش له گله
س و ركخراوكـی آـوردی   هـیچ آـه وه م شـه ش بین بـۆ ئـه وه ئه. وانی بوڕ هیان آرد چاو سیبی ئیمه ی نه وه ئه
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.   آراوهRTLو  WDRتی و   شاری آۆن و زۆر ركخراوی بابه ند داوا له رچه هه. داوین تیان نه وئامانی یارمه
  . ر بوه ر و دوستانی آۆچه ر شانۆی آۆچه  سه و له م شه رجی ئه خه
. ادگـرنڕ الی خۆتـان   لـه هو م شـه ری ئـه وه ش بـ گومـان یـاد و بیـره ئـوه,وه منتـه ك مـژوو ده و وه م شه ئه
ك  ی بگـرێ وه آـه ره ـک وهونـه بـ رگـای خـه ندی آورد ئه رمه  هونه وه  بۆ ئه یه ری وهاتنی ئوه نیشانهشدا به

 آـوردی  بـامژووش بزانـ آـه. نـدكی آـورد رمـه و هونـهمـوو هـه   بگاتـه وه م شـه یامی ئه هیوادارین په. ك زیره
نـی  آـورد آوتـه. یننڕك بخۆن و نان دانی بـد یه وه ته ه نانی ن  نین آه گ و سپه مه ی وت گشتیان ب ئه وه ره ده

ریـم  ردان ومـه لی مه ر و سیوه و عه سغه لی ئه ید عه ك و سه  با زیره یه وه ویش ئه ین ئه آیش بۆ دز بكه یه با قسه
               .و م وئه ت بۆنان و ئاوی ئه  بابه بنه خان و زۆری تر نه

1996نوامبری  رشی  برایم فه ر رپرسی شانۆی آۆچه به  

 ژـر نـاوی زمـانی دووال چـاپ و  دا لـه2002 سـای  نـی لـه مـه لـی یاسـه ك مـام عـه  تـه  وتـوژ لـهڵ گـه   لـه م وتووژه ئه -1
  وه ته بوآراوه
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  ک ن زیره سه  دایکبوونی حه ی له  ساه75 یادی  رنامه ریزی به
  
  م آه شی یه به

  )رنامه ی به وه خشان و آردنه په: (زیری روین موشیروه په -
  خرهاتن معرفی وبه: دینی د سراج ئه سعه ئه -
  )ئامانی(خر هاتن معرفی وبه: روخ فیروز فه -
  معرفی ماموستا قادر دیالن: زیری روین موشیروه په -
  ی  ش آردنی نمونه دینی معرفی آاك ئقباڵ حاجبی و پشكه د سراج ئه سعه ئه -
  )آالرینت(ی نه ره  قه ك به آانی زیره آاره -
  )ئامانی(ك  ناساندنی زیره: روخ فیروز فه -
  )ك ن زیره سه نگی حه ده(مردوو ك نه ن زیره سه زیری حه روین موشیروه په -
  ی الید و نهآاك خ -
  زا دینی معرفی آاك ره د سراج ئه سعه ئه -
  معرفی آاك سیروان -
  زیری معرفی آاك ئاسۆ ویولن روین موشیروه په -
  دینی آاك بارام د سراج ئه سعه ئه -

  م شی دووهه به
  عید دشاد سه -
  زیری و ئیقباڵ حاجبی  روین موشیر وه په: و  شیعری شه مه دیكله -
  ر روه شوان په -
  گزی و ئقباڵ حاجبی آر له  وبه ته هئاسۆ س,شید الید رهقادر دیالن و خ -
برایم , روخ فیروز فه, دینی د سراج ئه سعه ئه, زیری روین موشیروه آانی په  قسه  به رنامه آۆتای به -

  .رشی فه
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 ک ن زیره سه  دایکبوونی حه ی له  ساه75ی یادی  رنامه رانی به آانی وژه  قسه هندك له
   
  لدینی د سراج ئه سعه زیری و ئه روین خانم موشیر وه په 
   

ان ڕگو رم و وبخرهاتنی گه س وه م آۆره رانی ئه به روه ن به  الیه له،ندان رمه هونه, ردۆستان هونه -
  وه. گرین ك ئه ن زیره هس مری آورد حه رگیز نه ندی هه رمه یادی هونه. م آه ش ئه پشكه

ری  ی علمی هونه وه م دیسان بۆ لكۆینه  وهه نده رمه و هونه ری ئه گرتنی ناو و هونهڕبۆزیندو
ویست ماموستا قادر  انایانی خۆشهو الی ماموستایان و ز ره تی به ستی یارمه ك ده ن زیره سه حه

آاك بارام , نگین  ره نجه آاك دشادی په, زا آاك ره, آاك خالید, ها ئیقباڵ حاجبی روه دیالن و هه
 هیواین  به, آشین ها آاك ئاسۆ وآاك سیروان راده روه  و هه م آۆڕه ی ئه قینه ری راسته به ریوه به

و سوپاسیش بۆ . بیت آمان هه ن زیره سه ری حه نی هونهدازاری توانای پیشان  هه ك له ن یهبتوانی
  .ستۆ  ئه  زمانی ئامانی گرتۆته یاندنی به  و راگه رآی ترجمه  ئه روخ آه آاك فیروز فه

ردۆستاندا  ماری هونه گی ده  شاڕه ك له روه ك هه ن زیره سه گیان حه ندی زیندو به رمه یادی هونه -
  .آانی ماموستا قادر دیالن راپا گوێ بین بۆ قسه  سه یه وه ش آاتی ئه رێ و ئسته گه ئه

  رد و غوباری تای وناخۆشی له  گه  آه یه و تزابه ردۆست ئه  وهونه ره وهه گه, یه هت, ر زه هونه -
ن   الیه آی آورت له یه وه رون و شیكردنه با با گوێ گربین بۆ ڕازی ده ند الئه رمه تی هونه ر رۆمه سه

  . وه جبی یهآاك ئیقباڵ حا
:  یه لره,  زیندوه,  مردوه ن نه سه را و بم حه  هه م به  بیكه ن آه ستكی نادیاری پام پۆه ئه هه -

  . وه بته ك بو ده ن زیره سه نگی حه ده
.  ج نامن  یادگاركیان ل به  و ئیتر ناویان نابرت وه وه چنه  بیر ئه  له  آه یه وانه مردن بۆ ئه -

با گوێ , چ  بیر ئه ی له مرێ وآه ی ئه آه,ی آاآۆڵ زرن زار آۆرپه ن هه آی خاوه  زیرهن سه حه
  .زا آانی آاك ره گربین بۆ قسه

  . وه آاته ئهوك زیندو ن زیره سه  زمانی موسیقی یادی حه م دیسان به ش آاك ئاسۆ هه  ئسته وه -
واریا  کی شارودی آورده  دی خه ك له ن زیره سه حه, ژین کا ئه  دی خه  له ی آه وانه نامرن ئه -

  .رمو  فه آاك بارام تكایه . بیر ناچ رگیز له و هه, سوتانه 
وزی  ر حه ی سه آه  یادی بولبله مان خاته خشانك ئه  په دا آاك سیروان به آه رنامه  آۆتایی به له -

  .بۆآان
رای دڵ   ژورتر ههموو هه  مانه له.  یه مهغ نه, وایه نه, عرهیش,  گفتاره,  یه نیا قسه  ته موسیقی خۆی به -

 جوانتر  ویسته م خۆشه ی ئه آه  زوان پاراوه ی آاك دشاد و ویاۆنه آه نگینه  ڕه نجه په,  رونه و ده
 . وه ن زیندو آاته سه ن ویادی حه سه توان حه وباشتر ئه

دا   شانۆنامه3  ی له سلمان آان له  جوانه ره  تیپی شانۆی هونهڵ گه  له1960 تا 1961سای  -
  ژدیھا سو یان ئه خه, ش واری ڕه بوآی ژر ده,   و گۆرانی وتوه شداری آردوه به

ن  مه  ساڵ ته51پاش   دایك بو وه ن له سه ی بوآاندا حه آه  جوانه  شاره  له29/11/1921رۆژی  -
  . دا آۆچی دوایی آرد26/6/1972  له

    موچه  به بۆآان موچه            آوچه  به سابخ آوچه -
   تا دۆی قروچه هه              قوربانی ب   بهموو هه



44   هر الپه                      رشی برایم فه                                   وه رانه گه کی بندست                                 یه وه ته ندی نه رمه ک هونه زیره

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ی و سپاسشداریتان آرد دا به رنامه م به ه ل ین آه آه ویست ئه ی خۆشه  سپاسی ئوه وه  آانی ده له -
  . بون رنامه م به ردنی ئهب روه هری ب تی ده شن یارمه  چهموو هه  به ین آه آه ی ئه وانه ئهووم هه

   
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
  

        راب آائینات دن دوپ شه
  بزون  دڵ ئه یخانه زمی مه به
   س ی پ دهی یارم لو سره و ده ئه

  شكن رماڵ ئه تی ملیون به قیمه

           ڵ بورهان ه گ  له ره مته قه
  رمان  موكی ده آولیجه

                ڵ بۆآان هگ میرئاوا له
  ڵ قازیان هگ سار ده حه
               موكی خانان رمله هه
   قوربان ب موت به هه
  ڵ آاوی سازندان هگ ده

  ی زوێ  سوره سوه
   پان رده ری به نزه مه

    گووگواره م به ده بۆی ده
  ی بۆآان وره  گه وزه حه

  بوآی ئواره
  , م ی پاش بارانی آه رامه به
  م ده  ال ملی جوانت ئه له
   و  بوآی ئواره م به ت آه ئه
  م آه ر ئه  به رت له ه پ رده زه
  م خه و جی شعرت بۆ ڕائه شه

  م ده ی مانگت پیا ئه تریفه
         ستیره بۆت بجرون ئه

  و بتنون ی خه تهفریش
                  پۆلی قژت  با شه رمه نه
  ر روتا ببا وبن سه به

    وتوو  خه ویستم بته خۆشه
  ئاگات بن  به سبیده

         م دنیا گ ب ر ئه گه ئه
  تی نگ وبویه ت ڕه تۆی ئاخره

       وێ سكش تۆی خۆش نه ر آه هه
  تی  خۆیه  ڕقی له دیاره
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  ك ن زیره سه  دایك بوونی ماموستا حه ی له  ساه75راپۆرتی فستیوالی یادی 
   

ت  نیـسبه بـه) آـۆن(آۆلۆنیـا , راسـتی شـاری مـدیا و آولتـور نـاوه  لـه22/11/1996ینـی رۆژی  ی هه ئواره
  .نگاوكی مژوویی  هه  ببته مه  ئه نگه نگی گرینگ روی دا وره رهه  روداوكی فه وه آورده
نگـی   نـاو تـاریكی دا ده وه لـه آوژته  ورده ده چرا ورده.   خویدا گرتوه سی له د آه چوارسه  زیاتر لهVHSهۆی 
  :لت  گۆی ئاشنا ئه ی به نگكی ژنانه ده,  وه بته رز ده ك به زیره

  . ,,من  آوردك دهموو ههالی  و یادی  ك زیندووه زیره,  مردووه ك نه زیره, نا,نا,, 
  ویتـه آـه روونـاآی ده.  وه آاتـه ك ده ی آرماشان یـادی زیـرهرادیۆ   له  آه زیری یه روین موشیر وه نگی په  ده وه ئه
ر   سـه زیـری ئـستا لـه روین موشـیر وه نگی په ده, آشرن آدا ده  الیه رآام به  هه رده دوو آوتی په,  آه رده ر په سه
ی  ختایی دیـواری شـانۆآه ك ته ی زیره ونه, وه ته واری رازاوه رشی آورده  فه آۆی شانۆ به سه,  وامه رده آۆ به سه

سـتی  ده. ك پیرۆز ب ن زیره سه  دایك بوونی حه ی له  ساه75 یادی   آوردی وئامانی نووسراوه به,  داپوشیوه
بـا  موجتـه,  وه تـه  رازاوه  نویـان دایـه ك لـه یـره ز  آرماشـان آـهرادیـۆی تیپی موسـیقای   ونه آۆ به راستی سه
  .نگدا دیارن ش آردنی ئاهه  آاتی پشكه وانی تر له مدی وئه بدولسه عه,  میرزاده

دی  سـعه  راستی آـاك ئـه سته  ده له. ران دا آوتایی پدت رزانی بینه په  ناو چه روین خانم له ی په آه خشانه په
ك پرۆفیـسور دوآتـور قـادر  سـانی تـر وه روخ دانیشتون و آه پ دوآتور فیروز فه  چه سته  ده الدینی و له سراجه
  .ن آه شدارانی آۆڕه شید به و خالید ره, حیم سیروان ره, ج ره  فه  مه زا حه ره, ئیقبال حاجبی,دیالن

ك  ر زیـره  سـه لـهخرهـاتن آـردن   زمانی ئامـانی پـاش بـه روخ به دوآتور فه,  وه آاته  ده آه د آۆڕه سعه آاك ئه
  نیـا زیـاتر لـه  تـه بـه, واد بـو  بـ سـه  خۆش آه شانۆگ و قسه, رگ وه, نگساز ئاهه, آی شاعیر زیره« : ده
زار گـۆرانی   گـۆرانی بـژی هـه ك بـه  زیـره ر بۆیـه هه, نی آورده سه ی گۆرانی رهموو هه  آه,  زار گۆرانی آوتوه هه

ر  ی شانۆی آۆچه وه ئه, چ تك ده وه  آاری ده وكی ئاوا له آردنی شه ئاماده« :ت دهدیالن » . رآردوه ناوی ده
ك باسـی سـانی  ر زیـره  سـه دیالن له.  ست جگای رزه ده ه ئیشكی وا ه تی به  ب یارمه وی وت به ره  ده له

  »  باشوری آوردستان بوه  له  آه و آاته آات ئه  ده1953
و موسـیقای  ئـه, نـی آـوردی دانـاوه سه بی موسیقای ره آته  مه  آه سه م آه آه ك یه  زیره«:ت دهئیقباڵ حاجبی وا

موسیقای . زگای موسیقای آوردی دا گۆرانی وتوه  ده ك له زیره, وه رب جیا آرده  فارس وتورك و عه آوردی له
حـاجبی .  وه وردی جیـا آاتـه مـولكی آـ ك ناتوان له یه وه ته س ونه  وهیچ آه یه ك مۆرآی آوردبوونی پوه زیره
  ك لـه  زیرهم بهزگای فارسی دا گۆرانی بت  ی ده  چوارچوه ك له ول دا تا زیره آان زۆریان حه فارسه: ت ده

  نـد آـه آـی ژه نگكی زیره ئاهه) آالرینت(ی نه ره  قه حاجبی پاشان به.  وه وته آه ی آوردی خۆی دور نه چوارچوه
  . آه رنامه به  نگكی تری دایه ره
ك گـۆرانی   زیـره  دابـو آـه و بوایـه و لـه ئـه, ك خۆی شاعیر بـو زره« :  قسه  دیته م جۆره ج به ره  فه مه زا حه ره

ـسگاندنی  ه هـ زا بـه ره.  ی فولكلـوری دانـاوه  شـوه ـک بـه  زمانی خـه  شیعری بهکو بهوه  آتۆته فولكلوری نه
  ك لـه یـره نـی زه سـه ی ره  آارهنانی وشه ها باسی به روه و هه ئه, رخست هآی د رزی زیره ستی به آانی هه شیعره
  .ژن ك ده یره نگكی زه ی ئاهه  نه شید به پاشان خالید ره. آات آانی دا ده شیعره

ۆ ن و گـوی بـ  بـده م ناوانـه  لهرنج  سه وه  وریاییه  به ئوه« : ت دهی دا  آه خشانه  په  آورته حیم له سیروان ره
یان ناونیـشانی تـری  وده رێ گه  ده شاییه, سوور آۆوانه, رێ وهه گه,لۆرآ ولۆرآ, ویار آه, الر ده شه«ن خه هه

سـتی   هـه  هاتوون یـان لـه وه وارییه خونده زانی ونه  نه  له مانه  ئهموو ههلۆ  گه» ن سه ها ناسك وجوان وره ئاوه
  !ژی؟ ی ته آه له ری گه  هونه ونه ت و آه عشقی ب  بهوینی خاك پ ودڵ ئه  به ندكی سینه رمه هۆنه
,  بمـرم دورنیـه, ـم هک ئ ند گۆرانی بۆخه  چه و ئاخری پیریه  به وه ئه« :بێ ده هنگ ه دهک ئاوا  ن زیره سه حه

نـد  رمـه هونـه, مـاوه دری نـه ر الی آـورد قـه هونـه. وێ آه ی آورد نهڕ شه  به و دونیاش چاوم به  له وه  ژیرگه بچمه
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دری   آـورد قـه رزه  زۆر بـه رزه ردان به لی مه عه.م آه  ده  زمانی آوردی قسه  آوردم به وه ر ئه به بۆ؟؟ له,  دری نیه قه
  ».ر چاوم  سه نیمه ده) آانی پوه(آانی ره نازان من قۆنده

  ی لـه  سـاه75یـادی تـی پـك هـاتنی فـستیوالی   راپـۆرتی چۆنیـه رشی له برایم فه, ر رپرسی شانۆی آۆچه به
 ری زهـه مـه, نـدی مدیا زه, با میرزاده موجته, رزان شوآرو بابان مانویست به ده« :ت دهك دا  دایكبوونی زیره

بانـگ , سـانی تـر لی و آه رویش عه ده, زانی مه د ره مه حه مه, رزی ن ده سه حه,  هڕ ه م قاله, د مامل مه محه, خالقی
  وه م شـه  بـۆ ئـه ئمـه« :تـ ده شونكی تردا  له. گرت ری نه  سهم بهوه گرت  یانه زۆربه  پوندیمان به, ین بكه

ك مارآمـان  ت یه نانه  چ آورد و چ ئامان ته وه سكه ن هیچ آه  الیه  و له رج بووه زارمارآمان خه  هه20ی  نزیكه
مـۆ  ئـه.آـانی مـه رهه ی به وه ی آۆآردنه ساه دهی ركخستن و آاری   مانگه9 آاری   له  جگه وه ئه,  یشتووه گه پنه
ك  و وه م شـه ئه« :ت دهدا  آه  آۆتایی راپۆرته له» . آه آانی زیره مه رهه نی ئارشیوكی پبایخی به ر خاوه آۆچه

اری شـد بـه. گـرن  الی خۆتـان راده  لـه وه م شه ری ئه وه ب گومان یاد و بیره) ران بینه(ش ئوه,وه منته مژوو ده
. ك ك زیـره وه, ی بگـرێ آـه ره ـک وهونـه بـ رگـای خـه ندی آورد ده رمه  هونه وه  بو ئه یه  نیشانه وهاتنی ئوه
وی وت  ره  آـوردی ده بـا مـژووش بزانـ آـه. ندكی آـورد رمه  هونهموو هه   بگاته وه مشه یامی ئه هیوادارین په
آـیش  یـه نی بـا قـسه آورد آوته. ك بخون و ناندانی بدڕنن یه وه ته  نانی نه آه,  نین گ و سپه مه گشتیان ب ئه

م خان وزۆری تـر  ریه ردان ومه لی مه  وعه ر و سیوه سغه لی ئه ید عه ك وسه با زیره.  یه وه ویش ئه ین ئه بۆدز بكه
  .و م و ئه ت بۆنان وناوی ئه  بابه بنه نه

ك   ئارشـیوی زیـره دـشادیش لـه. وسـیقای آـوردی نووانـد م ستكی نوێ له ی هه آه نه  ویوله عید به دشاد سه
یـش  وه ته و ئاآادیمیای موسیقای ناونه ره  به یه رگای هه ند و نوواندی آه نگی آرماشان شاری شیرینمی ژه ئاهه
  ت بـوه ك الی شوان بیمـه زیره, ك دووا ر زیره  سه  آوردی وئامانی له ر به روه شوان په, پاش پشوودان.بروات

ش آـرا   پـشكه وه ره روه ن شـوان پـه  الیـه ك لـه یلـی زیـره یـل و لـه آاتك گـۆرانی لـه.  وه منته تیش ده  بلیمهو
  .ربی رزان ده په  چه ستی خۆیان به  هه آه دانیشتوانی هۆه

ك  ن زیـره آـرا و پاشـا مـه ی ئیقبـاڵ حـاجبی دیكلـه نـه ره  قهڵ گه  روین خانم هاوڕێ له ن په  الیه و له شیعری شه
  . وه ی بۆ لی راآه  سستی ده سیه  آامیل به سته هه,, : خۆی چریكاندی
 پیاوی  وره بۆیادی گه, وآۆی شانۆی آردبو رآی سه  ته1988 سای   له بجه ه هساتی ه  پاش آاره قادر دیالن آه

  . آه  پرۆگرامه تی دایه تایبهنگكی  ی خوندو ره آۆ گۆرانی باران بارانه ر سه  سه موسیقای آوردی جاریكی تر له
   گـۆرانی خاـه  به آه وه شه. ش آرد ند گۆرانیان پشكه پاشان چه, نجی رزه ز به به نه,  ته هئاسۆ س,شید خالید ره

ی ئیقبـاڵ حـاجبی آۆتـایی  نـه ره گزی و قه آر له ك به نگی هاوشاری زیره  ده  مرگۆن به چنه ربوار و آیژان ده
  .هات
روخ  د سراج الدینی و آـاك دوآتـور فیـروز فـه سعه آاك ئه, زیری روین خانم موشیر وه  په آه رنامه بهرانی  وژه

 ئامـانی  ك بـه آانی زیره ی گۆرانیه وه اندنه ڕ گه هه, ك دووان  زیره عات ونیو له  سه  درژایی دوازده  به بوون آه
  . وه آه  دونیای زیره ی آشایهزان ری ئامان و آوردی نه آانی بینه  خۆشه  قسهڵ گه  له

  زانیـاری بـه,  آـه وه رـك و پكـی شـه. آـان ت ئامانیـه  تایبه به, وربی رازی بوون بو ران ده راوبۆچوونی بینه
بیـات وفـیلم وموسـیقای  ده ش آردنـی ئـه پـشكه,   نووسراوه ك به ر زیره  سه ئامانی وفارسی له, زمانی آوردی

  دیاره. رچاو بو  به آه وه باری ركخستنی شه,  آه ی هۆه وه ره  ده ر له ندی آۆچه نی ناوهن هاوآارا  الیه آوردی له
تـی   حاـه شـداران پۆلیـسی شـاری آـۆن لـه تـی بـه منیـه بـۆ ئـه.  وه مایه سیش برسی وتونی نه دا آه وه م شه له

. ی رزی تـازه ر و قـه  گیرفـانی آۆچـه  لـه چوون جگه  رازی ده  لهموو هه. رچاو بو دا بوون و هاوآاریان به ئاماده
  زان لـه  نـه لـه ی مـه تۆبی ئمـه« :ن دهر  ندامانی آۆچه ئه.  ی خۆشتره له تا قوڵ بت مه نی گۆم هه آورد آوته

  1996نوامبری  ر ئامان شانۆی آۆچه              ر بت؟؟  سه گۆمی قودا چمان به
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 ی تاران و آرماشانرادیۆ  ك له زیره  
  ندی قشبه د نه سعه ئه

   
ر  رانبـه  بـه  شـت لـهموو هه  پش له. یزانم بینوسم  ئه ی آه وه ك ئه ن زیره سه  حه ت به باره داواتان ل آردم سه

  نـدكی بـ ونـه رمـه ك هونـه ن زیـره سـه ـم حـه ه پاشـان ئـ وـنم وه نـه ری رز دائه  سه ،وه ره ی هونه ره یكه په
ی  آـه  جوانـه  شـاره  له  بیرمه له. رگرت ری وه ی هونه نامه گه هرزترین ب ی سروشتدا به  قوتابخانه آه له, وتاقانه

 عـراق  ك لـه ن زیـره سـه  نـاو شـارو وتیـان حـه وتـه  آه ك زه یه م ئواره ده. تایی بوم ره ریواندا قوتابی سه مه
  وه رایه هك گ ن زیره سه پاش آودتای عبدالكریم قاسم حه.  ری باشماخه  پاسگای ژاندارمه  ئستا له  و وه هوت هه

 پاسـگای  آـم لـه ن زیـره سـه ندناسـك حـه رمـه ك هونـه  وه  نـه ك منـداك وه وه  وتم  ها آه روه  هه بۆ ئران وه
ی ڕادیـوی   یانـه  لـه1962ن سـاڵ یـانی سـای   چـهڕی و پاش مان ت په زه. ریواندا دی ژاندارمی باشماخی مه

 مای خوا ل خۆشبو  آم له ن زیره سه ن جارێ حه دا چه و آاته ر له  هه وه. س پكرد شی آوردی آارم ده تاران به
   یـان لـه م بـه وت ئا ده  مناسیبت وا ڕك آه وكیش به ن شه  چه وت وه  تاران چاو پ آه دوآتور عابدی برام له

  دیقـی مـوفتی زاده ك و خوا لـ خۆشـبو دوآتـور سـه ن زیره سه بی حه ده  وباسی ئه رمی گۆرانی و قسه  گهآۆڕی
  .شدار بوم  به حمانی موفتی زاده بدوله ر عهوآتوودوآتور عابد و د

ی بـ ده خـشان و شـیعر و دركـی ئـه  هـیچ پـه  نووسـین وه ك ناته ن زیره سه ی حه آه ره ر بم باسی هونه گه ئه
ر   هـه لـه,  بـم شتر وایـهبا.  وتوه ك پیشان بدات ئیغراقم نه ن زیره سه  پست بتوان حه  پ به م آه گۆمان نابه

ی  ی دایه ك تاقانه ن زیره سه  حه وه,  ی دایه  تاقانه بته  ئه وێ آه آه ڵ ئه هآ ه تكدا یه  ناو میلله كا لهرن هن ق چه
ژاری تـان  ی هـه وسـاوه س آـراوی چـه تكـی ژـرده  ناو میللـه ك له ن زیره سه هر ح گه جا ئه. ری آورد بو هونه

ی  آـه تـه وم و میللـه ك قـه روه  هـه وه ئـه, وادیـدا ببنـ  تاریكی ب سه ر له  ئاسۆی هونه وه,  وه آراودا چاو بكاته
ـ دا ون    تـاپۆ وبومـه لـهڵ دێ وپاشـانیش  هیـان هـ م به ی ده ستره ك هه و وهناسرا ش خواروو نه ژار و به هه
لـدا  سـه تكی تـر وتـه  داونی میلله  له  دایهی و تاقانه ر ئه گه ئه,  وانه ه پچ  به وه. روا هرو شون ئ ب وب سه ئه
  .آرێ ی زی ل دروست ئه ره یكه ب شك وگۆمان په, بت
  ی آـه وه  ئـهم بـه,  بـاس آـردن قام ناتهزای زبانی موسی  ناشاره ك بۆ من آه ن زیره سه ری حه ری هونه وهه جه

 مرینی ك ته ن زیره سه رگز حه  آرماشان هه  له  تاران ونه  له نه.  نیومه چاو بی  به  آه یه و شتانه  ئه شیاوی وتنه
رویـشته  هت تا ئـ هزانی چ گۆرانك ئ ی ئه  خۆشی نهك ن زیره سه ن حه ر بكه هباو. آرد ئه بۆ ووتنی گۆرانی نه

 آـاك  نـدامانی گـۆڕی موسـیقی لـه  ئـه ن پرسـیارك لـه چـه, و ك لـه یـه ن قـسه  پاشـان چـه وه) ئوستودیو(نو 
م بـۆ  مـه یوت ئا ئه  پ ئه له,  مۆر آردنك پاش مۆره, پ  وگه  گاته ڵ به ه بێ آاتیش تك وه, آرد نیان ئه سه حه

  )ر بام شینه هك قومری س وه(یوت ی چریكاند وئه نجا ئه  ئه وه. ن ل بده
بوبیـانوی . واو زۆرن ر تـه هـه, زار نـین ك و دوو و هـه ك یـه ن زیـره سه  ڕێ حه هاتنه  ئه  آه ریانه وه و آویره ئه

  .ژاآاند آی ئه ن زیره سه ی حه آه  آۆله سته ندێ جار هه  تاران هه شورای موسیقی له
ردان جـا   سـه  پـاش بیـار لـه ران وه ای نوسـه شـور  پـشا بـدرت بـه ب شعری گۆرانی له یان وت ئه رۆژێ ئه

جـاتی  ش نـه م آۆسـپ وقۆرتـه ر لـه گـه  ئه  تازه وه  بخونته و شیعرانه وار ئه خونده ژاری نه آی هه ن زیره سه حه
 ب مانـا  ر فره  تاران هه  له رانی فارسه و آۆڕی نوسه ندێ شعری فۆلكلۆری آوردی بۆ ئه ی هه رجومه ببوای ته
نـد دوآتـور عابـد و دوآتـور   چـه  آـرا وه وه ن آۆبونـه  چـه ر خـۆدا بزانـ آـه گـه مه.  پش چاو هاتنه ئهو سوك 

  بـه) نـی قـاز رده گـه( ناو آـوردا   برا ئینه له نن آه  ت گه  وتاقمه سه و ده ویان دا تا به  هه دیقی موفتی زاده سه
ر   بـه درایـه ك ئـه ن زیـره سـه نـدێ جـار حـه هـه.  ا هاتوهآاند  شعری فۆلكلۆریه  له وتوئی ناسراوه جوانی و پكه

ی  آـه  پـاره م شـیوه  بـه وه.  ی تـورآی یـان فارسـیه آـه  گۆرانی ڕیشه  فنه آه, مان شۆرا ر هه وسو توانجی هه ته
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شی آـوردی  به  رۆژێ له.  وه آرده میان ده یان آه, دا یان ئه یان نه,  بدرایه آه بوا بۆ گۆرانیه  ئه ك آه ن زیره سه حه
 ڕ شـه ش بـه خـانم دكـه) ارآـستری (ڵ گه  ك له ن زیره سه راو وتیان حه  هه آردیان به, ی تاران دانیشتبوینۆرادی

 شـونیا  ش بـه  ئمـه وه) 14ئوسـتۆدیۆ( بـۆ ت هـه  لـه  پـه  دوآتور عابـد بـه م آه رگیز فرامۆش ناآه هه.  هاتوه
  ئـای ئـا لـه, نینـ ئـامین نـازه كاندی چری رز ئه نگكی زۆالی به ده  ك به ن زیره سه یشتین حه آات گه. چوین
ن  سـه  حـه وه, خونـد ی ئـه) از آوه بلند سحر آه(ش گۆرانی   دكه  بو آه مه ر ئه  سه سات له آاره, ی پۆتن زیره
غـدا   ڕادیـوی بـه و پـش لـه مـه ساڵ لـه ده,  هی منه م گۆرانیه ئه: رگای ئوستۆدیوی آردبووه و وتبوی ك ده زیره
سـئولی   پاشان بیار درا مـه وێ دوائی هات وه ر له سات هه آاره.   تۆمارم آردوه ر لره  پاشانیش هه وه,  وتومه

. ك شـورای رادیـوی تـاران  تاران بـ نـهرادیۆشی آوردی  ك ل پرسراوی به ن زیره سه آانی حه شعری گۆرانیه
 ڕادیـو نـاب  وه, آـا  شخ ئـه ك باسی فنه ن زیره سه بوون بۆ حه هیدا ئ یر په یر سه ندێ جاریش مۆزمی سه هه

آـانی آرماشـان و سـنه  هـات بـۆ رادیـو آوردیـه ـك ئـه نجـا نامـه ئـه. و م و ئه بلیغ بۆ ئه زگای ته موده  ده ببته
بـاری  ك نالـه  فره هو, موو هه  مانه ئه.  وه  ناب بوبكرته واته,  خش نیه قابل په) نورانی( گۆرانی آه, هاباد ومه

زانم آوی  ندێ جار وا ئه هه. ی وت ك خۆی ئه  وه ژاآاند وه آی ئه ن زیره سه ی حه آه رده  ناسكو ب گه سته تر هه
ن بـوو هـهندێ موسیقی دانی زانـا   ناو آۆڕی موسیقی رادیو تاران دا هه له.  مل مندا سی آردوه به ره لبورز هه ئه

. بـرد  نـاوی مامۆسـتا و پـسپور ناویـان ئـه  بـه میـشه  هه گرت وه  ڕاستی ئه ن یان به سه تی حه در وحۆرمه آه قه
 لـه  دا وه آیـان ئـه ن زیـره سـه تـی حـه مـانی آـه برابـون و آـوردیش بـوون یارمـه ن وحوسینی یوسـف زه سه حه

مـی  رهـه ترین بـه تكـا باشـ  بـهم بـه. آـرد شـداریان ئـه  تاران بـه ك له ن زیره سه آانی حه ئورآیستری گۆرانیه
ن  سـه وحـه, د آیلـوواتی نی فرستنده سه  خاوه  آرماشان بو به ی آه و آاته  ئه وه رته گه شی آوردی ئه موسیقی به

مـی  رهـه م بـه آـه  یـه نگـه ڕه) آرماشان شاری شیرینم( گۆرانی و آرماشان آۆچی آرد وه ره  به وه  تارانه ك له زیره
لـ  ه آرماشـان گـ ك بـو لـه ن زیـره سـه ری حـه تـی ده و ئورآـستری یارمـه ئه.  آرماشان ك ب له ن زیره سه حه

  دا وه ی ل ئه نه ره  قه دی بو آه مه بدولسه  آاك عه آه ئیسی اورآستره آردب ڕه م نه ه هر ه گه ئه, تر بو خۆمایانه
آـی  نتـوری پولـه اشـان سـهآـرد و پ سـت ئـه رمـه آـی سـه ن زیـره سـه ی حـه آه نگی ویاۆنه  و ده ی میرزاده نجه په

دا  م آۆڕه ی توانی له ی آرماشان ئه نرخه  به نده رمه و هونه  ئه با میرزاده بریا موجته. آرد ی پتر ئه آه ئورآستره
ن  سـه ر حـه  سـه ویـستم بـه آـات آـه, نـازانم بـۆچی.  بكـا ك قـسه ن زیـره سـه  حـه ت به باره  سه ب وه شی هه به

وزكی   ناو حه  له ر وایه مه آسی قه آو عه وه(, ما  فیلمی سینه ی گۆرانم ل بو به آه عره شت بنوسم شی وه آه زیره
و شو ك تا ئه ن زیره سه حه) خنداله ی من ئه نهم بهآانی بو  م ناسی عاشقی مندارد هـیچ  پ گـه رخـی چـه  چه
س  م ده زانـن ئـه  ئـه هـاش آـه ر وه  هـه و وهس آورت بـ  ده وه  باری مادیه  له میشه  هه ا وهڕ هگ  مۆرادی نه ت بهآا

ك و  چـه(ر   سـه آردبـ دو جـار لـه م نـه ـه هر هـ گه  ئه هاڕی وه نی ئه سه  حهناوی ست وهه ك ئاش هه  وه آورتیه
ی آوردی  رنامه رانی به به روه ه و ب دیق موفتی زاده دوآتور سهتی   یارمه  به  زیندان آه رز خرایه و پوڵ وقه) سفته
سـانی . ر  ده  زینـدان هاتـه ك لـه ن زیـره سـه  و حـه وه ك آـۆ آرایـه یه ن آوردكی تری دسۆز پوڵ و پاره هو چ

ی  قـه نتـه  مـه مك لـه رده سه,   والنه ب خانه: ی وت ك خۆی ئه ك تاڵ وناخۆش وه ن زیره سه ئاخری عومری حه
  م لـه  هـه دی وه م خۆیان ئـه هه. وێ  ئه رۆیشتنه هی بو ئنگ  ده زیان له ی حه وانه  ئه  وهبوو ههآی  یه  چایخانه بانه
 بـۆ  سـته  ده سـته کی ده  بیمارستاندا بو خه  بۆآان له ك له ن زیره سه  حه آات آه. برد تیان ئه زه شی له آه نگه ده

مۆعاونی رادیو ) نجعفریا ( وآاته  ئه وه ك بو بوه ن زیره سه رگی حه ری مه به  آات خه وه, چون بۆ الی دیتنی ئه
یاری آرماشان بۆ  ی سه  شكۆی ل بكرت و فرستنده آی به یه  تشییع جنازه ستوری دا آه و تلویزیونی ئران ده

رداری رادیـو تلویزیـون فیلمكـی  ها دو تیپـی فـیلم بـه روه  هه  بوات بۆ بوآان وه یه رنامه و به ی ئه وه بوآردنه
ریكـی ڕـك   آرماشـان خـه آات ئمه لـه.  وه ری ئیران دا بو بكرته رانسه ی سه آه به  شه  له آامی ل بگرن آه

ن  سـه حـه.  شـكنه  ناه له,   آراوه رده سپه ك ئه ن زیره سه  حه یشت آه واڵ گه  بوین بۆ بۆآان هه وتن بوین آه آه
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 هیـواین   بـه تی آـه یه آه نگه زوه  ده ج ماوه ی ل ی به وه  ئه  ئسته ج هشت وه قای به ك دنیای ب به زیره
بـن   هـه ی داهـاتو وه ره ڵ بگـرن بـۆ بـه هآـانی هـ وی خـسوسی خۆیانـدا گورانیـه ئارشـی  لـه سـان آـه بن آـه هه

بـ بـم   دوائیـدا ئـه لـه.  وه نـه ك بـو بكـه ن زیـره سـه آـانی حـه ر و گۆرانیه باسی هونه,  توانا رانك به نوسه
ری بـ  تـی ده یارمـه,  ڕادیوی آوردی ئرانـدا ك له ن زیره سه نی هاوآاری حه مه واوی ته  ته له) شكروی بابان(

  .ك ن زیره سه  غم خۆری داهاتوی حه میشه ك بو و هه ن زیره سه درغی حه
  22/8/1996ندی  قشبه د نه سعه براتان ئه
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  تاران ك له یادی زیره
  ر سوتانی نوه  ئه                                                       

   
 ژن و  ش بـه)دیـاآۆ(بـی  ـه هن حـ سـه حـه,, خوالخـۆش بـوو. ژیـام  تاران ده من له.  بوو52هاوینی سای 

ب  زینـه,,مـردی , ن سـه حـه. ر بـووم یدا براده گه  آرد له من هات وچۆی مایانم ده.  تاران بوو  له وه منداه
  .ك بوو ن زیره سه برازای حه,, ك زیره همین,, ی آچی,,خانم
ی آــوردی رادیــۆت  تایبــه فیزیــۆنی ئــران و بــه لــه  وتــهرادیــۆآــرد  مــان ده وه نــدا باســی ئــه ســه  حــهڵ گــه  لــه

ــاران ــری (ت ــۆجگ ــه, ) آرماشــانرادی ــهو  دوای ئ ــو ه ــره ســه ی وا حــه و ســاهم ــردن و  ن زی ــاریی آ ك هاوآ
, وتنیـدا  آـه خانـه سـته  خـه الیـی و لـه للـه خۆشـی و آـه ی نـه  مـاوه چۆن بوو لـه,  وه آانی رازاندنه پرۆگرامه

نـارد  آیـان نـه  آامرایـهی آـه خۆشـیه ره راسمی ناشتن و سـه ت بۆ مه نانه  و ته وه هنایه نه هركیان ل ه سه
سـت  ه خۆمـان د و باشـتر وایـه!  مـه جه تی آردنی عه  ئاآامی دۆستایه وه پاشان گوتمان ئه. بگرن هفیلمك ه

  .آار بین به
,  وه آـه ن زیـره سـه ی آـۆچی دوایـی حـه ی چلـه  بۆنـه  بـاش زانـی بـه ندێ باس و خـواس وامـان بـه دوای هه
  وه و پكـهمو هه با آوردی دانیشتووی تاران بزانن و  وه ینه ین و ئیعالنیش بوبكه ك رك بخه یه وه آۆبوونه

  .ستین  ببه زنه  مه نده رمه ونهو ه ریی ئه تی هونه سایه  آه آۆڕكی رزگرتن له
ی بـۆ  فاتیحـه, تـی ی عادهن دابی مرد ستین و به وت ببه مزگه   له آه بووین آۆڕه دا نه وه  ئهڵ گه  هیچكاممان له

  سمانه و داب وره لك له ی گه آه ره ك و هونه ن زیره سه حه,  وه ینه بوبكه,, عبدالباسطا,, بخونین و شریتی
  .نگ بوو ته,, ك زیره,,ری  ری هونه وتۆ به به كی ئهآراس, دوور بوون

  آـی سیاسـی لـه یه وه آرده به, ای و آی آوردانه یه وه  بوو ساواك و پۆلیس آۆبوونه وه مان ئه وره رانی گه نیگه
  آوردسـتان م لـه و ده مـن ئـه. ترساین  خۆمان ده ردوآمان له هه. یدا بت ر و گوآیان په ن و سه م بده ه هق

بـۆ . ترسا  خۆی ده ر له نیش هه سه حه,  تاران  هاتبوومه تازه, راك ی ئه,,نفا مه,,ر آرابووم و دوای  ده شاربه
وتـۆ  ی ئـه وره  و هـۆی گـه  زانـستگه  لـه آـه  بـاش زانـی آـۆڕه وامـان بـه,, سـاواك,,ی ڕ شهی  وه دور خستنه

. هـات ده  نـه وه كی ئه ه آ  به  ئمه مای هیچكام له. ینر ی به روه ه مای آوردكی خۆماندا ب ین و لهست به نه
ی  قسه, ی تاران بوو,,بیل لسه سه,, قامی   شه م مای له وده  ئه آه,, نی  ده حوسنی مه,, آاك ڵ گه  ن له سه حه

 قـاتی  یـش لـه,,تـاحی آاویـان فـه,,آـاك . سـنین و ببه  مای ئه  له آه ی پ داین آۆڕه ویش ئیجازه آرد و ئه
  .ژیا مان مادا ده ی هه وه ره سه

یاند و بردمان بـۆ  مان تدا راگه آه ی آۆڕه  زمانی فارسی نووسی و رۆژو سات وشون وبۆنه ئیعالنكمان به
. ,,تی اطالعـات زاره وه,,ی   ب ئیجازه ین به ك چووین گوتیان ناتوانین چاپی بكه یه ر چاپخانه هه,  چاپخانه

, ن ده ی چـاپی پـ نـه بـووین ئیجـازه وه رانـی ئـه رنیگـه ك هه و نه تی اطالعات  زاره ه بۆ و  بمانبردایه بوایه ده
  .ن آه  بۆچی ده م آاره  آن وئه و بن ئوهبوو ههشمان  وه پی ئه په ته و دهکو به

و تـی اطالعـات  زاره  وه شـك بـوو لـه ویـش بـه  ئـه  تاران آـهرادیۆشی آوردی   بیری به وتینه دا بوو آه لره
ندێ آوردی دسوزی لـ  وێ هه له, ر چۆنك بت گوتمان هه. شون بوو ك   یه ودا له  ئهڵ گه  ی له آه ئیداره
  .ن  بكه آه شداریی آۆڕه م به رنن و هه همان بۆ راپ آه م آاره آرێ هه  ده و وه آۆبۆته

   بیرم نییـه له, دا مینی بیناآه زه ژر شی آوردی له تی اطالعات و به زاره  چووین بۆ وه وه پكه. رواش بوو هه
  وه آـه  پـشوازیی آـاره ویـان بـهمو هـه, سی ل بوو  س چوار آه  بیرمه  لهم بهمان آرد   آ دا قسهڵ گه  له

 مـن ,ن بـه  مـه ش بۆ مۆرآردن و ئیجازه آه  گوتی ئیعالنه رانه و براده آ له یه. شدارییان دا نی به ههاتن و ب
  ك بـه یـه قیقـه نـد ده دان بت رۆیـشت و دوای چـه مای ئاوه. م آه واو ده تان تهۆتر و زووتر بهاسان, م یبه ده

  ! وه رایه ه گ وه زی مۆرآراوه آاغه
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ــه ــان ب ــه ئیعالنم ــردهمانناســ دا وا ده و مان ــه,  وه ین بوآ ــاهبخوا ,, بردمان ــه,,  گ ــه  شــونی حــه وات ی  وه وان
آـرێ گـرت و  شـمان بـه ی چـایی و میـوه سـه ره مزوآورسی وآه, رانیشی تا آانی زانستگه  آورده خوندآاره

  . آرد خۆمان بۆ ئاماده
ی ربـوار  خاه,, و,, وری الر  هه وه,,  من  له پایزه,, ك ك وه ن زیره سه ی حه م دواییانه ك شریتی ئه یه ژماره

 دوو.  وه آـرده دا بومـان ده آه  ژووره  لهرم نگكی نه  ده بژارد وبه هوای خاو وهدیمان ه  هه واته,,  بارانه,,و 
پیـان , آانـدا  ڕنمـونی آردنـی میوانـهڵ گـه  سـتن ولـه رێ راوه رگـای ده ر ده  بـه ریشمان دیاری آرد له براده
 و  ندكه رمه  یادی هونه نیا بۆ رزگرتن له  و ته خوندن نییه خۆشی و فاتیحه ره جلیسی سه  مه وه ینن ئه راگه

  . بوو ری ئران زاده نوه آیان آاك ئه بزانم یههیچی تر وا
مطلـب ,, نیـا آـاك نیشتن تـه  داده وه رووی خۆش و شاده و بهمو هه ژوورێ و  هاتنه  ده  آه آه که  خه  بیرمه له

  !گوتبوو رگا پیان نه ر ده  به ران له وادیار بوو براده, ی دادا هات و فاتیحه,, یی باخچه
ی  خـر بـت آـاك سـواره  یادیـان بـه وهرادیـۆی   ئیداره له.  وه س آۆبوونه  آه50 ی  نزیكه-کكی باش  خه

یـانی  میلی رۆژبـه ال جه  ناوبانگ مه ها زانای به روه هه  وه دیق موفتی زاده د سه  و دوآتور محمه ئیلخانی زاده
. یـان آـرد  قـسه سـانه آـهو  رس ئـه هه.   بیر نییه  من مخابن ناویانم له ش هاتبوون آه سی دیكه ند آه و چه

ر مۆسیقای آوردی   سه میل و آاك سوار له ك و ماموستا جه ن زیره سه  حه ت به باره  سه دوآتور موفتی زاده
ی ,,زدا هورامـه ئـه ,,  بـه وهانـدیی د یـوه ی جافی آردو پـه  هۆره بیرم بت باسی ی له نده وه میان ئه آه یه. دوان
  . وه شتیه رده زه

, سـت چـوو  ده سادفی ماشن له  ته  به)بی له حه(ن سه  آاك حه تا رۆژك آه,  آه سه رس آه ههنگی  شریتی ده
ب خانمی  ست زنه  ده ته وه زانم آه و مابوو و پاشان ده ر الی ئه هه,  و ساه  چوار پنج ساك دوای ئه واته

  .تی یان نا و پاراستوویه ئیتر نازانم ئه, خزانی
ئینجـا . آتـر بـووین و ناسـراوی یـهمـو هـه   خۆمانـه مـان بـوو بـه آه آۆڕه, رادیۆآانی  هدوای رۆیشتنی میوان

! سـتی شـایی گیـرا  ده  ورده  و ورده وه آیـان بوآـرده ن زیـره سـه نـدێ شـریتی آرژتـری حـه آـان هـه نجـه گه
كی خۆشـمان ری آـوردی آـات ی هونـه  پیـاوه وره و گـه مان آرد و به یادی ئـه آی خۆشی آوردانه یهرک په هه

  .رابوارد
راسمكی  ش مه بۆآانی ك له ن زیره سه مین رۆژی مردنی حه وته  بۆ حه  بیرمه ها له روه هه,  راسمه و مه  له جگه

  وه شههابادیـ ڤیزیـونی مـه له  ته  و له وه کكی زۆر آۆبوونه ك بوو خه یه رۆی جومعه هدوای نیو. خۆش گیرا
 دا  ,,فـا وه,, ری سـوتانی  عومـه- آـاآم ڵ گه  ووت و وژكیشیان له. رتگ ده هتاقمك هاتبوون فیلمیان ه

ری زۆری لـی  وه بـ بیـره  ده ك بـوو وه ن زیـره سـه آـاآم دۆسـتی حـه. شدا کی دیكه ندێ خه  ههڵ گه  آرد له
  .بت هه

  ن نده له20/9/96ری سوتانی  هنو ئه 
  

 ك و شارك زیره

منداڵ بووم مر   آه  بیرمه  لهم به,  ك بووه ن زیره سه نگی حه  ده م جار گوم له آه ی بۆ یه  بیرم نایات آه له
 پیـان  نگ آـه هڕرد  آی زه یهرادیۆ, نی ئران آی بووم تمه5   به  آهوبوو ی گیرفانیم هه آی چكۆله یهرادیۆو 
غـدا و  ت بـه تایبـه آانی ئـران وعـراق بـه  آوردیهرادیۆمووو   هه  چكۆلهرادیۆم  به. »بیی آترادیۆ«آوت ده

  و آاتـه تـا ئـه وتن هـه آه آردن ده  قاسپه غدا وه  بهیرادیۆآانی  وه  آه  آه وه و آاته ر له گرت و هه هدآرماشانم 
  . آان بووم رنامه ری به هات بیسه وی آرماشان آۆتایی پده  چیرۆآی شه آه
 مـای  لـه.  وه  هآـر هدرز  تا ئاخر بـه ههم رادیۆنگی   ده وه  هاتبا ئه وهرادیۆ  نگی له ك ده ن زیره سه  حه ر آه هه
  وره  زۆر گـه  آـه ریاوه نده ی ئهرادیۆمانی   زه ر له هه, هات  دهرادیۆ نگی  ده میشه  هه رو جیران ک ده ش وه هئم
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 بـۆ ی  راکهرداخك ئاو ناو په  له   آه ری سیمه  ببستی و سه لو سیمكیبو دهبووو  ی ههئانتن, والم بو وزه
رز   بـه یـهرادیۆو   ئـهنگـی  ه د ـم ه ه آردم آه مریان پ ئه زۆرجاران ئه. نگی باش و ب پارازیت ب  ده وه ئه
رو جیران  موو ده هه,ووب  نه وا  مای ئمه ر له ش هه وه ئه, ك گۆرانی ده ن زیره سه  حه وه ر ئه  به  له وه مه آه
مـوو   هـه  لـه م پیـه بـه,  وه آـرده رز ده یـان بـهرادیۆنگـی  س ده فـه تـا ئـاخر نـه ك هـه نگی زیره بیستنی ده  به
ك آات و ساتدا شـار   یه له,  وه آرایه رز ده ك به نگی زیره آان ده  دووآانه وموو ماڵ  هه له, آانی شار آه هڕ هگ
  . وه هآ ن زیره سه  حهنگی  ژر ده وته آه ده
,  وه خواتـه ق ده ك ئـاره یزانـی زیـره هدس  مـوو آـه هـه, بكـات ك قـسه ن زیـره سـه  حه بووو دژبه س هه م آه آه

  ونـه بـۆ, ر  ده م هاتـه ده ی پیسیان له بوون جارو بار قسه زان هه  موسمانی نه ال و وشكه  مه  آۆلكههندك
بـارآی  ر چـاوی مـه  بـه ش لـه مه ئه!  ی هناوه قاسه  و ره ی داناوه ز آابارهق  سه ك له ن زیره سه یانكوت حه ده
. م سـان بـوو11یـان  10 من  مه و ده ئه.  ی داناوه خانه حبه ك قه ن زیره سه  حه ه آ و بو وه  مانای ئه وانه ئه

و و بـ وه زوم ئـه ئـاره.  وێ گۆرانی ده  و بۆخۆی له قز داناوه  سه ك هوتلكی له ن زیره سه  حه بیستبوم آه
ك  ی زیره و آاره بۆ من ئه.  ببینم م شونه  ئه وه  نزیكه م و له دا بكه یه  س ستاره م هوتله ر به  رۆژك سه آه

ب ئینـسانكی زۆر   ده م آابرایه  ئه آرد آه  ده وه ستم به  ههم بهند زۆر منداڵ بووم  ر چه هه ,و بو وره زۆر گه
ش  سـانی دی پـشكه ری خۆی و آه  و هونه ی داناوه آاباره, وتو  شونكی وا دواآه  له ب آهترس  و نه رز به
بـووم  تـر ده وره تا گـه هه. ی آوردستان ببینم م آاباره آه  یه یشتم آه گه نه و ئاواته ت به  قه وه  داخه به. آات ده
   لـه ك بـۆمن آـه زیـره! ـن چـی ک دهـ  خـهوبـو الم گرینگ نـه, وبو ویست تر ده ك الم خوشه ن زیره سه حه

مرۆڤكـی ئـازاد , ووت شـكن بـ مرۆڤكی سونه, و بو  پرسیار و ئیده ژیام ومشكم پ له شاركی داخراودا ده
  بۆیـه, وعیـات ال گرینگتـر بـوڕ شـهلیمی دینی وقورئان و  آانی موعه  قسه وم له آانی ئه  آاره ر بۆیه هه, ووب

آـی   زیـره ی مینـه آـه یخانـه  مـه چتـه یانكوت زۆر ده ده. رۆیشتم آدا ده آانی زیره هواڵ وآار  شون هه دایم به
نیـشتم و   دادهورێ بـو ی سـه آـه لـه  فـه  لـه آـه,  آـه یخانـه ر مـه رانبـه  به چووم له وان ده زۆر رۆژ و شه. برای
ش  ك لـره  زیـرهم بـه. بیـنم بی وه  نزیكـه نگی بت و بتوانم لـه ك ده ن زیره سه  حهکو بهبووم  وان دهڕ هچاو
 فـن  مـای رمانگـا لـه آـی ده هڕ  الی گه  بۆآان و له وه ك مای هاتۆته  زیره رۆژك بیستم آه. بو یدای نه په
 ناو  نكاو له له. دا ش سودی نه وانی لرهڕ هو چۆ و چاو ند رۆژان هات چه.   آرێ گرتوه ژووركی به, ساب قه

س  نـد آـه  چـهڵ گـه  داوان لـه ـه ه ه به.  ن زاده سه ر شایی مای حه  سه ك دته زیره   مقۆمقۆ آه شاردا بوو به
   ژوور پـ لـه س بچتـه و آـهوبـ رگا نـه.  بیب زاده  نزیك پۆمپ بنزینی حه  له و ماه رآی ئه ر ده  به چووینه

بیـسترا  ن ده گمـه  ده به.  بوک مووی پی خه و هه هڕ رگا و پیاده ر ده وش و به ربان و حه سه, ووت ب شامه حه
ك  ن زیـره سـه  پ آوتیـان حـه له,اگ د مامل شایی ده  محمه و رۆژه ئه, ر شایی  سه ك بته ن زیره سه  حه آه

 بیـستنی  بـه. خـۆشو خون شیرین و روم به  شتاه ری ره هپیاوكی ل,  ژوور ماندا رۆیشته ر ده  به به, هات
. نگـی بـو  ده  گـوم لـه وه  نزیكـه مجار لـه آه  بۆ یه لره. ت وستا  شایی و داوهك هات ن زیره سه ی حه وه ئه

یرانگـای   سـهکـو بـهنیا شاری بۆآـان   ته باخی میراوا سیرانگای نه,  باخی میراوا وته آه جاروبار رگای ده
بـاخی . رکـ پـه هـهبـوه جـژن و گـۆرانی و  هـاتن و ده  زۆرجاران گۆرانی بـژان ده،ووآانی تریش ب شاره

).  سـیمینه(هو  ته نیشت چۆمی ته  ته ری گوندی میراوا له  به وتۆته  آه ،یسی یه  باخی بوك و قه میراوا آه
, دی  ده ناو بانگی آوردمـان لـره  باخی میراوا و زۆر گۆرانی بژی به چوینه ند هاوینان زۆرجاران ده رچه هه
  .وت آه ك نه  زیره ت چاومان به  قه  لرهم به
   ئران و یـان عـراق بایـه ر شونك له  هه له, اڕ هگ  ناو شاردا ده م له  ده م به ك ده ری آاروباری زیره به خه
ی  خانـه  قـاوه  بانـه ك لـه  زیـره آـه  شاردا بو بـووه ئاخرجار له.  بووه  شارو بوده یشته گه ی ده آه ره به خه
  .. ر نیهك دیا ن زیره سه  وپاشان آوترا حه یه هه

   وله خۆشه هن ك  ن زیره سه  حه رهات آه به خه, خوند رسم ده ورز ده  شاری ته  له1351سای 
ورۆز  تای جژنی نه تا به و ههوب  بۆآان ده وه توانی بچمه مده من نه.  وتوه ی بۆآان آه خۆشخانه نه

 مای   و له ماوه  نه خۆشخانه  نه  له بیستم آه.  بۆآان وه امهڕ حتیل آردین و گه  رۆژیان ته15. ستم راوه
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 200ر   هه  آهولی بو ی بۆعه سه دره روی مه وبهوقز ر یابانی سه  خه یان له آه ماه. ساراخانمی خۆشكتی
ر  هه, چون هاتن و ده ک ده و خه تا درانگی شه وه هه یانیه  به ر له هه.  دور بو وه  مای ئمه ترك له مه
و  رگای ئه ر ده  به چومه وك ده موو شه  هه  رۆژه15م  ئه. ر  ده هاته ك ده یه سته  ژوور و ده چوه ك ده یه سته ده

,  ماندو بت نگه ره, وتبت بی ئستا خه:  مشكمدا   لهویاڵ و پرسیار بو ر خه هه. دا مم ل ده ده  و قه ماه
و  ره ی به آی بچكۆالنه یه ره نجه ی په آه  ژوورهی زۆرتر ناب؟ ئایا موزاحمی نابم؟ آه ر بچم ئازاره گه ئایا ئه

.  بووم رگایه ده و ر ئه راوی به  من قه وه  ئه وه آوژابایه تا چرا نه وك هه موو شه هه, بوو  هه آه قامه رووی شه
 باش کی هزیر و بو  مای ئمه ر له  هه وه  آۆنه  له و آه ئه,م ب گه  م آرد له  آاك رۆسته و داوام له ند شه چه
.  ژوور وه بچمه یتوانی زاتی من بشكن بۆ ئه می زایش نه رۆسته. بوو ههی  گه  تی له ناسی و دۆستایه ده

  .ورز  ته وه امهڕ و گهوواو ب  رۆژ ته15
  میـشه ك بۆهـه ن زیـره سـه وه حـه یـشتمه  مـن گـه  آـهم بـه,  بۆآـان وه امـهڕ واوبو گـه  ته سه دره مه  آاتك آه
ند  چه.  گۆرستان ته ی چوونه گه  واوی له ته ک به  و خه موو شون داخراوه یانگوت هه ده. یی آردبومائاوا

آـانی   ئـاخرین گۆرانیـه و رۆژه  ئه آهو یاندبو ایان گهڕ,آار آرد ستی به هاباد ده ی مهرادیۆرۆژ دوای ناشتنی 
, وه  آۆببونـه  مـای ئمـه رو جیـران لـه ده.  هو آرتـه تی بـو ده یهتوی بۆآان آو خۆشخانه  نه  له ك آه زیره
 دوا  ك آـه یـرهز آـانی  دوا چریكـه. ێ بوونڕ هس دانیشتبوون و چاو ك و خزم و آه هڕ ور ژنانی گه ور تاده ده
  : م گۆرانیانه  ئه نهو ببوو،آانی بو ناسه هه
و  ر تووشـی گـره هـه, گـی ودهی ئاسـومـدی رو ت نـه قـه, ر ده ربـه مكیش ده رده  بووم و سه تك ئاواره موده«
  ».شم رقه قه

  نگـی لـوه س ده آـه,  خـوار هاتـه  دهدانیـشتبووندا  آه  ژووره  له  آه و ژنانه موو ئه  ال چاوانی هه فرمسك به
ویستیان  خۆشه,  و ژنانه ی ئه و رۆژه ی ئه وه الوانه,  وه الوانده خۆیان ده ,  وه ر خۆیانه  به زۆریان له, دهات نه
  م دانـه  ئـه ئـستا آـه.  منـدا دروسـت آـرد رم وپاك وخـاونی لـه ستكی گه هه,  و ئینسانه  ئه ر به انبهر به
  و ژنانـه ك لـه یـه.  وه تـه  مندا ماونه آانیان له ته ست و حاه  ههم به, ماون  هیچیان نه و ژنانه هئ نووسم  ده

مـان دوآتـور  سـتی هـه ژـر ده ه لـ , خۆشـخانه نـهو  ر لـه ك هـه رگـی زیـره  مانگ پاش مـهس    آهودایكم بو
  .  سای دا ژیانی دوایی هات35نی  مه  ته له, دی مه یارمحه

  یا شوفیر

. بـرد هنـاو ده آـانی تـر موسـافری ده قـز و بۆآـان و شـاره  نـوان سـه لـه, و آـی بـویمینی بوسكباوکم 
 شـونك  چاك وخۆشیمان آرد و لـه, بووك هات سوار  ن زیره سه حه, ورۆژكیان ماشین پی موسافیر بو

روی تكـردم و , ن آردبـ سـه  آاك حـه  داوای پوم له وه ب ئه,  وه آرده م آۆ ده آه من آری ماشنه. دانیشت
مجـار گـۆرانی یـا  آـه بـۆ یـه» .ـم آـت بـۆ ده  جیاتیـان گـۆرانی یـه له,  م نیه ن گیان پاره سه حه« : آوتی

مـان   هـه ویش لـه ئه. ك بو ن زیره سه رشی دۆستی نزیكی حه ن فه سه آانی حه  قسه مه ئه. شۆفیری بۆ آوتین
  . سای دا ژیانی آۆتایی پ هات32نی  مه  ته  له1364 سای  ی بۆآان له خۆشخانه نه

  آانی بۆآان حاجییه

ــه) 1956( 1335ســای  ــاوآم ل ــه ب ــهڵ گ ــه  آ ــر ل ــه ســانكی ت ــه وه  بۆآان ــازی حــه  ب ــه ێ دهڕ هج و  نی . ون آ
  نـه گـه دا ده وه انـهڕ ه گـ لـه. خانـت  مانگ ده6   پیان و سواری و ماشن و پاپۆر بووه  به یان آه آه ره فه سه
چـ و  ك ده زیـره. غـدان  بـه  حـاجی بۆآـانی لـه  آـه وه بیستته  و ده هوغدا بو  به ك له و آات زیره ئه. غدا به
آیلـی  آـات وه ـ و داوایـان لـ ده لك گۆرانیان بـۆ ده گهآرێ و  باس وخواسی بۆآان ده. وه یان دۆزته ده
مـان   هـه لـه)1980( 1369ویـش سـای  ئـه. تـی زۆری بـو ك الی بـاوآم رـزو حورمـه زیـره. المـان بـن سه
  . پ هاتی بۆآان ژیانی آۆتایی خۆشخانه نه



54   هر الپه                      رشی برایم فه                                   وه رانه گه کی بندست                                 یه وه ته ندی نه رمه ک هونه زیره

  ورز  ته نیا له ریب و ته غه
  ): وه آاآم بۆی گاومه(

وه  مـه مویـست بگـه  ده لـه  پـه بـه, وو الی دابـ12  عـات لـه سـه,  وه هاتمه ما ده ه سین  لهوو درانگان بو شه
الشـم . آـشرام آـه ده نگـه  بـزانم بـۆ الی ده وه ب ئه, هات نگی گۆرانی ده ودا ده نگی شه  ب ده له. هوتیل
ك  نگـی زیـره ده.  آیـه  یهئاشـنا    آوردیـه نگـه م ده دا ئـه ریبه  غه م شاره له,  وه درانگه م شه  بهویر بو سه
مـوو هـزی خـۆی گـۆرانی   هـه و بـه آـه قامـه هش راخ  ی قه  ناو جۆگه  دیتم چۆته وه  نزیك بوومه آه, وبو
   داخـی ترآـان لـه آا و له ستی ده ویش مه ئه, وآان ئازاریان دابو ترآه. ورز  شاری ته ویش له ئه,  ده

  .  زمانی آوردی آوتن به ۆرانی دهگ   وته آه موو هزی خۆی ده  هه دا به و جۆگه ناو ئه
  1996نوامبری سای 
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  کان نامه
  

   ...ك و زیره

  !آاك بارامی ئازیز

 دایـك بـوونی  ری و له وه ژنی سارۆژی بیره بردنی جه روه هریكی ب  خه  بۆی نووسیبووم گوایهر نوه هآاك ئ
  .  آاركی جووانه. آی ن زیره سه حه
ـس  ه هـ واته, تی یه آه ری یه هونه نهنی  الیه,  مه ك هه ن زیره سه  حه ت به باره ریم دا سه وه  بیره ی من له وه ئه
  بی آه ه ه شایی مای ح  له  بیرمه له, بووواوی ناسراو  به ته.  رابووه ه عراق گ ی له مه دهر و سه تی ئهو وآه
  وه ری یـه فـسه ردی ئیندیگۆی ئـه  پاتۆكی زه به, زمگ بوو ی بۆآان بوو به آه وزه نیشت حه  ته  له و آاته ئه
یـری  ـک منـیش سـه  خـهومو ههآو  وه, بوومو آات من منداڵ  ئه,  تماشای ژن ومنداڵ هاتبوونه, ری هپ ده هه
سـتا  نیـشت مـای وه  تـه  لـه  مـای ئمـه و آاتـه ئـه. آرد یم ده اوه ڕ گه ههش   ڕه  پنوك پنۆآه م وچاوه و ده ئه
و  ئـه. ردار ی سـه ه پـشتی قـ وان له م پاه یدی روستهش  ڕه مه لی و حه وه  الی مای مینه  له واته, ریم بوو آه

بـای  ی آورتـه وزه خـاتوون ژنكـی سـه.  نـاوی خـاتوون ریم ژنكی بوو به ستا آه حمانی آوڕی وه  ره آاته
 خـاتوون  نگۆ آه  ده رۆژك بوو به, حمان بوو  الی ره ك بوو له یه نازانم چ ماوه, زاشیرین بوو خروخۆی ره

نـد  چـه.  پـی وشـونی وتـه ن آـهحما ره. زانی آانی نه زڵ و مه  مه س به آه. خاتوون وون بوو. وت دوو آه ره
ون چـوو و روشـ ئیـدی بـ سـه,  یگرتووه هك ه ن زیره سه  حه و ژنه  ئه  آهر هات به مانگكی پ چوو تا خه

  س به ساڵ هاتن و رابردن آه, ر هات  سه یزانی چی ل به س نه آه. هات ده ریش دا نه هی ت آه  آووله ناوی له
ی بـۆ آـوێ بـرد؟ چـی لكـرد؟ واهـات  و ژنـه ك ئه ن زیره سه یزانی حه یش نهس آه, زانی وای خاتوونی نه هه

ك بـوو  ن زیـره سـه و آـات ژنـی حـه  ئه ندی آه ی زه  بۆآان میدیه سكی من دا له تی آه  داوه  له جاركی دیكه
  لـهس پـی خـۆش بـوو  و آـهمـو هـه, نگی بـوو فه  خۆش و جه رم و قسه ژنكی خون گه,  وه ستمه  ده هات ده

زۆرم پخـۆش بـوو , وتبـوو ر مـن آـه بـه  وه و رۆژه ش ئـه و شادی وخۆشی یـه ئه, رێ و بیدون په هی ه گه
ت ل  خشه  نه  ژنت نییه ستی پكرد و آوتی بیستومه و بۆخۆی ده  چی ئه زرنم آه  دامهڵ گه  ی له ری قسه سه
ر بـه ك هه  جیاتی یه ك منیش له ن زیره سه نی حه مه  ته مه  با بگه  من آوتم جارێ بۆ من زووه و آاته ئه! ب  
 نـاوی   گوایـه هوبـو هـهشـی   بۆآـان ژنكـی دیكـه و لـه  بیرم ب ئـه ی من له نده وه ئه, ند ساڵ ژنكی دنم چه

  ی آـه و ژنانـه نـی و آـوتی جـا حیـسابی ئـه ری بزانی؟ پكه به  خه ی تۆ به  به یگرتووه ه و ه خاتوون بووه
  آرێ؟  من ده  آوا به یبووه ن هه سه حه
 و  س هاتوچۆیـان آـردووه زۆر آـه,  ساسـی ژیـاوه  آـه  و به ی بووه خانه  شنو قاوه  له زانم آه ش ده نده وه ئه
  .ژی ن ده  ویه ش ئستا له وانه ك له یه
ینـی  سـه ژنـی حو  بـوو آـه وه ی ئـهشـ آه هۆیه, بوو ین آوردی برای نوانی نه  حوسهڵ گه  ك له ن زیره سه حه
. بـ ورـزی ده  خـانم نـاوكی تـه گـرێ فاتمـه ـده هینـی بـرای هـ  حوسـه ی لـه و ژنـه  ئـه گوایـه. گرتبوو هه

  آانی ژیانی له  ئاخر مانگه ك گوایه ن زیره سه  حه وه  داخه به. کی ئاسایی ناچ  خه ند هیچیان له رمه هونه
  سـته ی ده وه ـک بـۆ دیـدار و ددانـه خـه, ر آردوبـوو هداری تـ پـ رده ژاری و ده  هه  بهی بۆآان خوشخانه نه
  . الی  چووبوونه سته ده

ن  سـه رگـی حـه  تاران پاش مـه ك له  زیره ب خانمی آچی مینه بی مردی زینه ه هنی ح سه خوالخۆشبوو حه
ك   زیـرهن سـه آانی حـه آان و شیعره  گۆرانی یه آتبكی له. خۆشی بۆ دانا ره  و سه جلیسی پرسه ك مه زیره

ئیـسی  ی ره و آاتـه ویـش ئـه  ئه تی دا یان نا؟ چونكه نازانم موله.  چاپی بدا ریك بوو له خه,  آردبوو ئاماده
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آـانی  ویـسته س و خۆشـه  خـزم و آـه وه داخـه  ژر ترلـی و بـه  چووه وه  ماشنه نگی آامیاران بوو به رهه فه
  .داغدار آرد

رآردنی   به  بۆ له بعی شیعر و بیركی تیژی بووه  تهم به  بووه وادی نه  سه  آه وه  ئهڵ گه  ك له ن زیره سه حه
  .یشتوون  گوی گه  به ی آه نگ و شیعرانه و ئاهه ئه
و   ئـه وه ری نایـه ژاری سـه  هـه  بـه ت بـوو آـه وـه لكی ب خـودان و بـ ده ندی گه رمه ك هونه ن زیره سه حه

, ری خـوا پـداوی رهرای توانایی وشیاویی و هونه  سه  آه رۆڤی آورده میلیون م رچاوی به به ره ی هه ره هونه
  .  وه ر بنته ژاری سه  هه  چولك دا به ی ماه  گۆشه ب له  ساردی ده ناسه  هه نا و به ب پشت و په

  . وتوو بی رآه  سه هیوادارم
  3/7/97ن   ویه-وتووبی دسۆزت گۆران  رآه ربژی و سه هه
  

  
  

  ،آاك برایمرزم  برای به
ت  آـه  گیـان نامـه آاآـه. خـوازم زدان ده  یـه ك لـه والیـهموو هـهندروسـتی  شادی وتـه, وای جوانترین سو

ی یادی   آۆنگره ت به باره سه. م آه تیت ده  دڵ خۆشحام وسپاسی برایه  ئاشنایتان پ به له. ستم  ده یشته گه
  .  گرینگه رآه م ئه انی ئهڕ شهو تكۆموو هه بۆ  یه  ههخوازم وسوم وتنتان بۆده رآه سه, ك ن زیره سه حه
 مـدیاخانمی ڵ گـه   لـه چونكـه, وبـو ههناسی وهامووشۆیم  آم ده ن زیره سه متاآورتك حه من آه,  گیان آاآه

  بتوانم وتاركی  آه ماوه تكی وا نه رفه  راستی ئستا ده  بهم به.  تاران و آرماشان هاوآار بووم خزانی له
م  تكا ئه رفه  ده زدان یارب و له  یهکو به, م وه بكه ته م بابه ری له وه  بۆ هندێ بیره ر بنووسم و دیاره  سه له

  .م  بكه آاره
رهـات  سـه آان و به رانیه گۆ ر آاستكی ویدئۆیان له ك دوو هۆگری هونه هاباد یه  مه  له آه پاره, برایم گیان
 یـــان نـــا؟  یـــووه ســـت گـــه  ده تـــان بـــه وه نـــازانم ئـــه.  وه ك بوآـــرده ه زیـــر ت بـــه بـــاره ســـه , و وتـــوژ

///////////////////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////  
 وگومرگ وآـاری  یداآردن و ئیجازه فكری په تا ده وون پم ب ههلیف  ته  به  ال نییه تان له و آاسته ر ئه گه ئه

  .ئیرشادی وشتی وای دابم و بۆتانی بنرم
//////////////////////////////////////////  

///////////////////////////////  
  یفیڕ شهد  حمه  ئه  برات   ر بژین  هه

 30/7/75     

  
  
   

  ان باشرۆژت, رشی برای شیرینم آاك فه
  .وامتم رده وتنی به رآه شساغی و سه ختی و له رانی و خۆشبه  هیوای آامه به

 بـۆ میـشم هیـشتن و و آـان گـه  بچكۆلـه و آتبـهی پشوویـشتان  نامه. تان هاتن آه وازه  وبانگه8/7ی  نامه
  .یشتب ست گه  ده مت به آه مه ه و ئومدم وایه.  وه نووسینه

ی تیاتـدا نووسـیبووت  و شـتانه ت و ئـه آـه ر ڕوونـاآی نامـه  بـه لـه, ی دواییـت یـه هم نامـ حـای ئـه ش به به
  وه و دامـن بـه  نووسـینه  س نوسـخه م به تاآه ره  و سه آه وازه  نووسی و بانگه آه وازه آم بۆ بانگه تایه ره سه

ســتی  بــه  مــه  بــه)العــراق(ی  نــدی آــوردیی ڕۆژنامــه و پاشــبه) هاوآــاری(ی  و رۆژنامــه) نگــین ڕه(گۆڤــاری 
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 دوانتـان بـۆ  ی آی ژماره ریه  هه له,  وه  بویش آرانه آه.  وه نه آه  بویان ئه  و گفتیان دام آه وه بوآردنه
ـ آـاركی وا  هئیـش. م آـه تان ئه آه نی سیمینارهوت رآه آی هیوای سه پشه. نرم  و بۆتان ئه  پۆسته مه خه ئه

  . ماوه ی نه نده وه  ئه  آه  بكرایه وردیش ئامادهی آ ی ڕۆژنامه د ساه بۆ سه
  .ر بژین ئیتر سوم بۆ دۆستان و ناسیاوان و هه

  ریم الآه محمدی مه: براتان
4/8/1996  

  
  
   

  ویست آاك برایم رز و خۆشه هبرای ب
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
   

یـان چـۆن؟ , ی وتاری جیاجیا بووه  شوه  تان به-ك  ن زیره سه ی حه آه ی یاده  شوه مزانیوه مخابن من نه
 زینـدانی   هاویـشتمیه  مانـه قـی زه  منیش شه وه  لت ناشارمه چونكه,رموون مك ئاگادارم بفه م آه آه ز ئه حه
ری  وه بیـرهو , قینـدا  وخانـه عقوبـه رآـوك وبـه  آه جیاجیاآانی سلمانی و  زیندانه له, ك ن زیره سه ك حه ته

  وه  بـه داخـه آـه, ر دوای ئازادبوونیـشم  و هه1967 بۆ هاوینی سای  وه رته هگ  ئه آه,  یه یا هه گه  زۆرم له
ی سـای )ژیـن(ی   رۆژنامـه م لـه قـه ه وتـاركی دوو ئـ زنجیره, وایی آرددریا آۆچی   سه ك به ن زیره سه حه

  و آاتـه ر ئـه نـگ بـوو هـه  ره بووایـه آـی نـه نـدێ گـرێ و ڕێ پگرتنـی الوه ر هـه گه ئه,  دا نووسی و-1972
 چـاآی   بـه بۆیه, سته به مت زۆر پخۆش وپ مه واه و هه نابت ئه  دنیام جه آه: ر بنووسم  سه  لهیزۆرتریش

ری  فتـه  ده وت لـه  ركـه ر بـه  هـه آـه,م  بكـه مـه رده و سـه ی ئـه)ژیـن(ی  آانی رۆژنامـه  بۆ ژماره زانم ئاماژه ئه
  :ن مجۆره م پاراستون و به و ژمارانه ئه,  ختانه آانی خۆمدا خوشبه یاداشته

  31/8/1972ی رۆژی 82   ژماره- ژین   -1
  7/9/1972ی رۆژی 83   ژماره- ژین   -2
ك  ن زیـره سـه ر حـه  سـه مـن دوو وتـارم لـه, ر وبـه مـه لـه,ی بیـست وچـوار سـاڵ ونیـو ماوه: آی تر واتایه به

  ر له به,م پ باب وه فی ئه هڕ شهسك بووم  مین آه آه  من یه نگه  رووم دت بم ره  له  ئستاآه آه,نووسیون
تـی  ره هو هـ ی لـه و دوو وتـاره ر ئـه گه ئه  آه,ووسیبوتارم ن,  مره  نه نده رمه و هونه ر ئه  سه س له و آهموو هه

ر   هـهم بـه, ب ری نه ش زۆر هونه ئه,یریان بكرێ  چاوی ئستا سه به, نووسیومن, مدا آارییه رزه الوی و هه
ریـش ویـستتان  گـه تان بـۆ بنووسـم و ئـه واه م هه  چاآم زانی ئه به, بۆ راستی و بۆ ئاگاداریتان, بۆ مژوو

  گاتـه سـتم ئـه  ده وه توانم و لره ئه,ن ك دا چاپ بكه ن زیره سه آانی تری حه  یادگارهڵ گه  له,  وو وتارهو د ئه
  .ر چاوم  سه مه یخه ئه, رموون مر بفه ئه, ر آات ویستتان هه. م آه یدا ئه سلمانی و بۆتانی په

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

   باقی مه د حه مه  محه براتان
   قز  سه 6-7/9/1996

  
  

  بباسی لی عه  عه                                                       
  ویست رز و خۆشه آاك برایمی به

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
هیـوام , یف خـۆش بـووم ك زۆر آه ن زیره سه نی خوال خۆش بو حه مه  ساڵ ته70  ن لهوای رزگرت  هه به
 ڕاسـتی  بـه, وتـو بیـت رآه ت دا سه آه وه ته نگی نه رهه  فولكلۆر و فه ت به  رگای خزمه  له میشه  هه  آه یه وه ئه
رگـرن و  تـوانن ویـزای آلمـان وه نـهنـدی   و مـدیای زه ره ه مـ  قالـه  آه یه وه  ترسم لهم به  نگاوكی باشه هه

  .ب  آۆنه آه آۆڕه
نـی  یه گه م پ ڕاده آه قیقی پرۆگرامه ده» !!رواری به«ی و  آه  ئاگادارم ده آه تی آاره  چونیه ب گومان زیاتر له

 دا نگـه م ئاهـه داری لـهشـ یـی خۆیـان بـۆ بـه  ئامـادهموو هه  م آردوه  قسه آان آه ی آورده  زۆربهڵ گه  چون له
 - - - - - - - - - - - - - - - - -ژیـن المانیش دهئی  وه ره  ده  له ی آه وانه ت ئه نانه  ته ربیوه ده
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
   

  رت فرانكفو96ـ8ـ19لی  برات عه
   

   برایم ویست آاآه برای خۆشه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

تـی  نیـا تایبـه ئایـا تـه,  ك چۆنـه ن زیره سه  ژیانی حه ی رزگرتن له رنامه قی به زۆرم پ خۆش بو بزانم ده
  چی یان نا؟  ده روه ه ب نگكی آه  ئاهه مه  له خۆ جگه یا   وه یه هو ه رباسی ژیانی ئه  به ن وخستنهگۆرانی وت

مـانی   زه  لـه ی آوردسـتان آـه  چریكـه سـیت بـه سـتره ئایـا ده,  یـان نـا و شتك نوسـراوه ر ژیانی ئه  سه له
 شـاید بتـوانم منـیش   وردی بـۆم بنوسـه  بـه تكایـه.  یـان نـا تـه  هـه ری خستوه ك ده رهیاتی خۆی دا زی حه

  .م تیت بده یارمه
   فرانكفورت96-9-10لی  برات عه

   
   

  
  

بوت لآاك بارام گیان س!  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

و  ت لـه آـه رنامـه بـه.  و رـزی لبگـری وه یـه و سا یادی بكهموو هه  یه ك شایانی وه ن زیره سه  حه پموایه
تنی رچــاوگر بــه  لــه بــه.  بچــ رــوه هوتــوویی بــۆت بــ رآــه  ســه  بــه هیوامــه و  جیــه نگــاوكی بــه دا هــه بــواره

   بانگكراوانــه وهمــو هــهو   ئــه پموانییــه! نــ نــد رۆژان بخایــه  چــه آــه رنامــه چــ بــه آــان وــده بانگــشتنكراوه
ر و   ده رم دتـه آی گه  جیه ت له ناسه  هه  وادیارهم به! دا بگونجن عاته چوار سه, وكی س ی شه رنامه به ده
 بـۆ   باشترین شـوه ت به یه رنامه و به وتووبی وئه رآه  سه مههیوا!  ناترسی آه رنامه رج و قورسایی به  خه له

شـداری  رـك بـه ك بینـه  بتوانم وه هیوامه.  ست نایه  ده دا چم له و بواره  له حای خۆم پموایه شبه به. بلوێ
ا ن ئـستـ ده و  بـووه) alzheimerِ)رامۆشـی  خۆشـی فـه  تووشـی نـه وه داخه بۆ ئاگاداریت مامل به. م بكه
  بـه. آـی رزگرتنیـان بـۆ دابنـرێ یـه رنامه نیا به  ته ن به ش شایانی وه ره هم مامل و قاله!  وه س ناناسته آه

» فـا دادار مـسته«ر  گه ب ئه ج ده  زۆر به رای وان پموایه هر  سهم به جی رزن موو ههآانت  آورتی میوانه
فـای  نگـی مـسته ك ده نگـك نـاتوان وه  هـیچ ده توانم بم آـه  ده وه  راشكاوییه به. ی  وبانگی بكه وه ببینییه

ن  سـه ی حـه ده  وه ته دهك  ن زره سه آانی حه  گۆرانییه آه. ك بدا ن زیره سه نگی حه ی ده ره  قه دادار خۆ له



59   هر الپه                      رشی برایم فه                                   وه رانه گه کی بندست                                 یه وه ته ندی نه رمه ک هونه زیره

ك زینـدوو   زیرهن سه ر حه ر بم هه گه ئه. بی ده هنگ ه  ده فاوه رووی مسته  گه  له و وه ك زیندوو بۆته زیره
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -! ب یر نه پت سه,  وه بوته

-         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
نـد   چه با به. ی  و بانگی آه وه بیبینییههیوادارم بتوانی . ی نازانم آه  ناونیشانه  و به ی نییه گه ندیم ده پوه

  !راندا بن  گیانی بینه آی موچك به ن زیره سه گۆرانی حه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  17/7/96   هدی                                     

  
  

  رز  بارامی به خاه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
یـشتنی   بـوو دوای گـه وه آـرا ئـه ی پم ده وه ئه!  هیچ تاریخكی نازانم  به براله, ر سغه لی ئه ید عه ر سه هم له

یاندنكم نووسـی ونـاردم  راگه, م ب سپاست بكه  ده آه, آان  تاریخه ی داووته رنجه و سه نابت و ئه ی جه نامه
ـک   خـه  بـه آه له سه داوام لكردن مه, ند وشتی وا به هآان و م  آوردییه ك رۆژنامه ز وه شونی جیاوا10بۆ 
  .هات ده ست نه  ده  زیاتریشم له وه له. ش نارد  وئاونه م بۆ سروه نوسخه.نن راگه
لی , ریك آردوه  خه وه آه زیرهن  سه رانسی حه  و آونفه وه  آۆبوونه مساڵ خۆت به ر تۆ ئه گه  بوای من ئه به
مـین سـای  سـته  شـه آـه,  بۆسـای داهـاتوو  بكه ت وپاشان خۆت ئاماده بچ روه ه باشی ب و به رێ با ئه هگ

و  ـک بكـه  خـه  وداوای هاوآاری لـه وه یاندن وشتی وا بوبكه م راگه وده تا ئه.  ره سغه لی ئه ید عه مردنی سه
.  ۆ پك بنهپرۆگرامكی رك وپكی ب, )زانرا ر نه ی هه آه ر تاریخه گه ئه( دا97 مانگكی موناسیبی سای  له
  .شمان زانی آه  و تاریخه وه  روون بوه آه له سه مه, دا یه و ماوه و لهکو به
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  ر نوه  ئه ربژی  هه 11/7/96
   

   بارام گیان خاه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

ریكی  منیش خه. م آه وتنت بۆ ده رآه داوای سه. نرخه گرینگ گرینگ و به, ی باست آردبو و پرۆگرامه  ئه آاآه
دی سـراج  سـعه آـاك ئـه. ------, شـتی بـۆ نـاردوویـ ده) ن سـه حـه(گـۆران.  آـردنم بـۆی نده پروپاگه
ر  ه مـ لـه. ت بنووس وبـۆمی بنـرێ ابه ب نی داوه ه ب  مژه له) زیری  خانمی مشیروهروین مردی په(الدینی

آـرێ  ده.  یـه تـی و هـاتووچۆم هـه یاندا دۆستایه گه   و منیش له فیكركی باشه, ن بوای م روین خانم به په
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. بوولیش بت  قه یه م و واهه  بكهڵ گه  ی له قسه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
ی  نـده ی پروپاگه آه  ده رجه و خهموو ههو  ر ئه گه  ئه تكایه.  زنه لك مه گه,  ستت پ آردوه ی ده و آاره ه ئ براله
ن  آـه مان لـ ده آه م چۆله جه عه.  ینه ت ئامانی دا رای گه نانه آان و ته  آوردییه  وگۆڤاره  رۆژنامه له,  بۆبكه

   لـه  واتـه وه ی بكـه وره آـرێ گـه ی پـت ده نـده وه ئـه!  آـه ۆلـه چ یـن بـه آـه نـاریش نـه  بـا قـه ناری ئمه  قه به
  . دن وه  ئرانه سانك له ر آه گه ت ئه  تایبه رچاو به  به ش بگره آه تی آاره منیه نی ئه الیه. یاندندا راگه

. بـتی  آـانیش بانـگ ناآـه  آچـه آـ لـه بـۆچی یـه, ی آـه  بانگ ده که و خهموو ههو   ئه ئستا آه: پشنیار
  . ژستكی باشه,  آه ر ژسته هه, توانت بت وت یا نه یه ر نه گه ت ئه نانه ته
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. ی رێ بخـه هر و سـغه لـی ئـه یـد عـه رامـك بـۆ سـه سای داهـاتوو پرۆگ مان شوه  هه به,  یه وه پشنیارم ئه
خـۆ  ربـه ی سـه  شـوه تـوانی بـه ت بـۆ قـادر دالنـیش ده نانـه تـه.  ك بـاش نییـه  یـهڵ گـه  وآردنیان لـه هتك

وا س  دآتر ایرج امامی ئه,  لره).  وه آه ن زیره سه ی حه  بۆنه ی به مجاره  هاتنی ئه  له جگه(پروگرامك دانی
  لـك آـاركی باشـه بـوای مـن گـه و بـه.  ریكی دانـانی آۆنـسیرته  جیاتی تئاتر وشتی وا خه  له چوارساه

, بـۆ ئامـان..  و ره ه مـ ك قالـه سـانك وه  وهنـانی آـه ـك گرینگتـرهل  بۆ آورد گه وه ئه.  وتووشه رآه وسه
   و الم وایه ری زۆر باشه به روه هراسمی ئاوا ب هسا دوو م,  ر آاری شانۆوه  به ر به گه تۆ ئه.  زنه آاركی مه

 300 یـا 200ری  بـهورو  ده ی شـتك لـه یكـه  ده وه رجـه و خـهموو ههو  ر ئه  به  بهم به. بی وتووش ده رآه سه
نـد  عربـی و چـه» الحیـات« و » ن نـده آیھـان لـه «  به هی بده ئاگه. بلیغات  مارك دابن بۆ ته500پوند یا 

ك  وه.  وه نـه آـه  بـو ده آه هییه  پۆند ئاگه25   به ر آامه آان هه  آوردییه رۆژنامه. ی آوردی گۆڤار و رۆژنامه
ژینـی نـوێ . و مـه آـه  بـوده ۆت خـۆڕایی بـ مـن بـه,  آـانی ئـره رچـی بنـری بـۆ رۆژنامـه یاندنیش هه راگه
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ند به هوم
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
  12/7/96      ر نوه ر بژی ئه هه

   
  رز  بارامی به هخا
  سپاس, ست  ده یشته م گه16/8ی  نامه

  ی خۆیـان آـردوه روین خانمیش پشتر قـسه دی سراج الدینی وپه سعه آاك ئه.  وه ته راوه هگ ر نه زهه آاك مه
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. یاندبووی وپم راگه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
  یگوت نووسـیومه  ده ك بنووس آه ن زیره سه ر حه  سه ها داوام ل آردبوو ووتارك له روه د هه سعه آاك ئه

. نـرم وا منیش بۆتۆی ده ئه, ر بینرێ گه خۆئه, نرم  بۆت ده یه فته م هه و دوای پاآنویس آردن تا ئاخری ئه
ك  ن زیـره سـه  حهڵ گه  ندییان له یوه دا پهرادیۆ   آاتی خۆی له سم آردوه آه ندێ آه ودا باسی هه یگوت له ده
 تـاران و  ك لـه ن زیـره سـه واآانی گۆرانی حه  هه  زۆرك له  گوایه آه,  یه,, مجتبی میرزاده,,  وانه له,  هبوو هه

  وه  خواره یدا بت له فونیم بۆ په له  ته ر ژماره گه ئه.ژی ده,,  انجلسلوس ,,  وئستا له و دایناوه ئه, آرماشان
ك دوو   یـه نگـه مریكـا و ره چ بـۆ ئـه آاك ناسر ده, زازی بپرسی  آاك ناسری ره آرێ له نا ده ینووسم ده ده
  ی ئـوه و بودجـه ئیمكـان م بـه   زۆر هاسانه سه و دوو آه  بۆچوونی من هاتنی ئه به.  وه  بته ی دیكه فته حه
س؟  وێ بـن وبـه  و دشاد وقادر دیالن له یه و میرزاده ك ئه  پسپۆڕانی مۆسیقا وه ئایا باشتر نییه.  یه نده چه

ن و زۆر روح سووآن ومنیش زۆرم   لره ش آه رانه و براده وا ئه ئه, ب تان هه آه ی آاره ر پاره گه  ئه خۆ دیاره
  . وه مم بده هخرایی و   به ن تكایه ئاماده,نو خۆش ده

تـوانین  ك ده یـه  شـوه ی بـزانین بـه م پـ بـده) ره ه مـ قالـه( هاتنی آاك قادروای بم هه ها ممنوون ده روه هه
  ش؟  ئره بیھنینه

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

 هاوآاریـت  نی گۆران و هدی آردوه سه آاك حه, آاآم, یفیڕ شهدی  حمه  ئه داوام له, ك ن زیره سه ر حه هله م
 تـا م بـهش داوای هاوآاری بكات  سانی دیكه  آه آرێ له ر بۆی ده گه یفیم نووسی ئهڕ شهدی  حمه بۆئه. ن بكه

بریـا .  رزه  بـه نـدكی پایـه رمـه  هونـه  وگوایـه  آرماشـانی یـه یـه» مجتبی میرزاده«و  ئه.  بوه م نه ه وئستا
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..  ی بگرتایه گه  یوندیت له په
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
  20/8/96ر نوه  ئه ر بژی هه
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   برایم سو خاه
وركیـان  وان چ ده و ئـه یـه  چ آاركتان هـه  ئوه وه منته ده. ن بۆ هاتن روین خانم ئاماده د و په سعه آاك ئه

 آـاری ك ن زیـره سـه  حـهڵ گـه  دا لـه مانه رده و سه  و له سكی ناسراوه روین خانم آه  بوای من په به. بت ده
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   و زۆر شتی دیوه آردوه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ی  وه  بوئـه هتكایـ. زانـن  بكـات و ئیتـر خۆتـان ده تـوان قـسه و ده یه ری هه وه لك بیره دیش گه سعه آاك ئه

 - - - - - - - - - -.  ندییان پوه بگـره یوه وخوش په آتر حای بن راسته  یه  باشی له وتان بهموو هه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
  7/9/96ر  نوه  ئه بژیر  هه

   
   سومداڵ گه  له, رز  برایمی به خاه

  .ك ن زیره سه ی حه آه رنامه وتوویی به رآه  هیوای سه ت و به آه سپاسی نامه
  تـه  تایبـه راسـیمه هالم وابـوو بـۆ مـ. آـدا نووسـی  زیـرهن سه  حه ندیی چله یوه  په آی خۆمم له رییه وه وا بیره

ت  نانـه تـه.  ماوه  بیرنه یم له آه  تاریخهم بهوتت  فه بت وپم خۆش بوو نه ئاگادار نهك من   وه سی دیكه آه
ی ئرانـدا 1350 و1347 نـوان  بـ لـه بـزانم ده وه. ك چ سـاك آـۆچی دوایـی آـرد ن زیـره سه نازانم حه
  . وه  خای هشتۆتهیم من جگاآه. ی بنووسی آه ساه, دا آه می نووسراوه آه  دی یه  له تكایه. بووبت

 بۆآـان بـووبتی و   تـۆ لـه و سـانه  ئه نگه ره.   بیرماوه ون شتكم له ك خه وه, ی بۆآان آه راسمه هر م ه م له
ت  بابـه, و شـتی وا  وچلـه وتـه  خـاك سـپاردن و حـه راسـیمی بـه هر مـ  سه آرێ له  دهم بهشتی باشتر بزانی 

  .بنووسرێ
  قوربانت

  20/9/96      ر نوه ئه

  
  
   

  ویست آاك برایم برای خۆشه
  رۆژ باش

 م بـه  ی تدایـه)ك حـسن زیـره(باسـكی  آورتـه ب آـه شت ههی* نای آارو م ژماره  ئه  دوورنیه  آه نده رچه هه
 مـانگی  مایـت لـه  تـه  بـه آـه) ك زیـره( دایـك بـوونی ی لـه فتا سـاه نگی حه نگب بۆ ئاهه تب و ره بادا نه نه

  .ش بكا  پشكه وه یه و باره  شتك له مایه  ته ست به ربه ش سه لره. رگریت سوودی ل وه/یتداهاتووا بیگر
   یمانی براشت بكه  آاك سله سویش له. م آه تیت بۆده ئیتر داوای خۆشی و سمه

  ر  هۆمه برات
  9/8/96واشنتن 

  )31/1980  روان ژمارهآا/(د  مه ئوف محه ماڵ ره آه/ نھنییكانی س گۆرانی بژی آوردستان * 
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  کان  یاده
  

 دیالن
   

 ئامـان  ندان سایادی آۆماری آوردستان له ی ربه2مجار یادی  آه بۆ یه,  بو1988ندان سای  مانگی ربه
  سـانه و آـه ك لـه یـه,  بانگھشتن آرابوون وه و جیھانهووم هه  س له لك آه گه.  وه آرایه ك فستیوالك ده وه

  . دوآتور قادر دیالن بو
 سـیمیناریكدا بـۆ  پاشـان لـه,  خـۆی هنـاڵ گـه  مكـی لـه رده ری سـه وه آـۆی شـانۆ بیـره ر سـه  سـه  هاته آه
  شـك لـه  بـهمجـار آـه وجا دیسان بۆ یـه ئه, ر موسیقای آوردی دووا  سه یكی زانستی له  شوه مجار به آه یه

  . ش آرد سمفونیایكی آوردی پشكه
و  ر پـاش ئـه هـه, و نوانمـادا دروسـت بـو تی لـه پاشان دۆستایه. بوم رو ده هی رووب گه   له آم جار بو آه یه

سـاتی  آـاره,  ممه شه ی مانگی ره16رۆژی . 1988ورۆزی سای  ژنی نه  بۆ جه وه  لمان گرایه یه وه یادآردنه
شداری  ناتوانم به,  هزی پم شكاوه « :  نووسیبووی وه مه  خه  دكی پ له یكدا به  نامه له, وما  قه بجه ه هه
  » .تا ئازادبوونی آوردستان نایگۆڕم  هه  مل آردوه شم له آراواتكی ره, تی بم وایه ته ژنی نه جه

زارانـی تـر   هه لكو به  به وه رانه گه جی ئوروپا نه آانی نیشته نیا آورده  ته نه, باشوری آوردستان ئازاد بوو 
 دایـك بـوونی  ی لـه  سـاه75فستیوای یادی   1996مانگی نوامبری سای  . ی وت وه ره  ده روویان آرده

  آیـك لـه قـادر دیـالن یـه. رپـاآرا  بـه وه ره ندی شانۆی آۆچـه ن ناوه  الیه  شاری آون له ك له ن زیره سه حه
  ! بوو یه وه م یادآردنه شداران و هاوآارانی ئه به

  لـه,  ژان وئازاریـدا هیواوخۆشـحای چـرۆی دابـوو  دـی پـ لـه م آردبو له رده  گۆڕانی سه ستی به و هه ئه 
سـتپكی پروگرامـی   ده لـه. بینـی ده ند و رۆشنبیردا  رمه یان هونه ناو ده ر وخۆی له  ده نیایی خۆی هاتبوه ته

   گاتـه بـه!   رۆژانـی آۆتـایی ژیـانی دوور نیـه درآانـدی آـهآانیـدا  او قسه ن آدا له ی یادی زیره وه یادآردنه
زنـی   لزانكـی مـه دیـالن! ی تـر 66 ڵ گـه   لـه یـه رقـی هـه  فـه ه66و   ئـهم به   ساه66نم  مه ته« : یكوت ده

 .نی پـراگۆوزیـ لـه  وتـهۆ رادیـ  لهوشی موسیقای مندان بو رپرسی به یان ساڵ به ده, وموسیقاو گۆرانی بو
م  آـه بیـار بـو یـه! زنیش بـو زانكی مه خوش ونوآته دیالن قسه. بو نهو  تی ئه سایه نكی آه نیا الیه  ته مه ئه

آـانی  نـه رـك بخـرێ و الیـهرشـی  یمان فـه ڵ سوله  گه لهو   هاوآاری ئه نزی آوردی به و ته فستیوای نوآته
  تا لـه  من هه بداته,, آانی پارتیتوره,, بوو رها بیا روه هه. وور  یكی زانستی بخرته  شوه دی بهنزی آور ته

سـت  دا ده مـه و ده ر لـه هـه. شـكردنیان بـدرێ ولـی پـشكه  فالرمۆنی آون وشونی تردا حـهڵ گه  ندی له پوه
م پـۆزی   هـه وه و ڕگایـه  لـه وه  بـۆ ئـه وه وری آۆببونـه  ده  لـه)پ کـا کـا(آـانی حیزبـی ونـاحیزبی نده وپوه

 نـاو  ـك لـه هن و آـ  دابكـهـک  چـاوی خـه  تـۆز بـه م جۆره به م  ن و هه نگ ل بده رهه رو فه نگری هونه یهال
سـۆزی  . سـتی دیـالن بـوون آـان و هـه زوه ئـاوات وئـاره وان ئاگـاداری  ئـه! ربگـرن وه شـی  آـه تیـه سایه وآه

 دیالن  ر بۆیه هه, وآانیان پ دابو مه رهه ی به وه مفونی آوردی و چاپ وبوآردنه سازآردنی ئورآستری سه
, یداآردبوو یمانی هز و گوڕی په  سوله له   وی وله تیپی مهمی  رده ك سه وه,  خۆشه  نه  آه  بیری چووبووه له
 هات و   له ی جگه آه ئاآامه.  ئامان یان بلژیك یانده گه  خۆی ده رز و قۆه  قه و به  شه  رۆژ وبه رات به ه آ به

آـانی رووی  مه رهه  به یای سازآرا ونه  ئورآستری خه نه. بو ست پكردن چی تر نه ستاو ده  و دهچۆپكردن
,  وه نـه رگـرن و بـوی آـه  وه  بـ پـاره آه ه ه ف وت آانی به مه رهه  به ك له وان توانیان یه ئه. ژیانیان بینی

  . بو  جگای نه  آه و جگایه  ئه ش چووه آه پاره
  و تـه م سیاسـه  تـۆڕی ئـه  وتنـه کـهن  سـه ن وناڕه سه توانانی ره سهران و سیا ندان و نووسه رمه ونه ه زۆر له 

.  وه دایـه  خۆیان نه  رایان آردو ئاوڕیان له ،رزآرده وت القی قه  دوو القی خۆیان و حه  پاشان به ڕاوآران آه
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نـد رۆژ  چه.  وه ستایه نه هوت و ه  جگادا آه  لهورزگاری بوتۆڕ    له وه  پاش ئه هیوا،  پ لهدیالنی نازداری
   گریـان و پـ لـه نگكـی پـ لـه  ده فونیـدا بـه لـه آـی تـه  گفـت وگۆیـه  آۆتایی پ هاتنی ژیـانی لـه ر له به

  . یمانی  سوله وه  بچته  آهبوو ی هه ته سیه و وه آرد و ئه دهی  ویستی هیوای دیداری دوباره خۆشه
  دیـالنویـستی زۆر خوشـه  دۆسـتی  آـه, گۆرانی شاعیر,  و دواتراژدی ناوآوردان نیهم تراژدی  آه دیالن یه
  :یگوت بو  خۆڕا نه بوو له

  »وزكی لیخن دا  ناوحه  له ر وایه مه آسی قه ك عه سیتا وه ومی به  ناو قه ر له هونه« 
  آات؟ ند زیاد ده رمه ر وهونه  هونه وزی لیخن چ شتك له نی حه خاوه
« :  وه  آردۆتـه ی گـۆرانی دوبـاره مـان قـسه  زمـانی خـۆی هـه می رۆژانـی پـشووی دیـالن بـه اودهآی ه زیره
   »  وه وته آه  آورد نه و دنیاش چاوم به  ژر گ و له وێ بچمه مه ده

ك ئازاریـان  یـه  شـوهمـوو هه   به  آه وانه  یان له؟ویستن  خۆشی ده  آه  وانه  له؟!دوێ  آام آورد ده ك له زیره
  دا؟ ده

و  هـمن زینـدانی ئـه. ك بـوی آـرد ریـه  بـه  لـه وه  نـاوه  لهر سه یاڵ ژان وآه بیر و ناسك خههمنی ناسك 
  ! ت آردبو ه نازناوی شاعیری میللی پ خ و آه بو حیزبه
ن دیال . ن  آه سانكی تر حكوم ده خولقنن و آه نگ ده رهه ن و فهسوت لكی تر ده همن وگه, ك زیره, دیالن
! بـ  حوآمانان میوان نـه  و مشك له وه ر بنته ری دنیا سه و سه  گۆرستانك له نیا له  تاقی ته ب به ده
نووسـن  ی ده  باره  آیلۆ له ن و به آه ی سازده  باره  میتر فیلم له  به نووسانیش آه سازان و رۆژنامه رنامه به
  مرد؟؟؟ پیرهو  الی گۆران  وه نه دیالن نابهبۆ قادر  ن آه  ناآه م پرسیاره ئه
  25/11/2002              رشی برایم فه                                                   
   
   
   
  
  

 رد ژانی عه هه

   

   
  لـه, ك بـو آـرد ر یـه  بـه رزی لـه  عـه رزه  له ژاو بوومه رد هه  وتی آوردستان عه  شاری سونقور له له
روخ دوآتـورای  سوار فیـروزی فـه. ی فێ دا آه نی و سواره  وتی ئامان ڕاچه سپك له مان آاتدا ئه هه
  .وی ناسی منای سونقور بوو زه
 بـۆ  سـوفك نیـه یله ی هیچ فه وه ها تز وبیرآردنه روه هه.   هیچ رۆمانكی نووسراو نیهستپكی  ده مه ئه

   لـه  آـه یـه قینـه  رووداوكـی ڕاسـته مـه ئـه! وی ر گـوی زه  سـه آـان لـه نـدی رووداوه ئسپات آردنی پوه
  .  رووی داوه قینه مروڤكی ڕاسته

ر   بـه لـه,  خویندن ستی آرد به یدا ده آه  شاره ستی له ربه  سه ش له ر مناكی آورد ب به ك هه فیروز وه
تا , دا  خویندن ده  به وێ درژه آرێ و له  تاران ده وانه  ڕه بووه بیرستان نه ی خویدا ده آه  شاره ی له وه ئه
.  ئـران وه گرتـه وی ناسـی ده ی زه رگرتنـی بوانامـه پـاش وه.  ئامـان گاتـه ی بۆخویندنی با ده وه ئه
 ڵ گـه  ی و چـۆن لـه آـه و سـاآاری ئیـداره  دۆستی نزیكی ئینسانی سـاده  چۆن ببوه  آه وه گایه ی دهخۆ
م  ی ئـه  هاوآاسـه آـرد فیـروز ببتـه ده زیان نه وان حه ئه. چوو  ده آانی توه سا وهاوآاره ییس و روئه ره

م  ر ئـه هـه.  سـت گیـف وئیفـاده نـاو و پۆ دای ئاآـاری ئینـسانی بـوو نـه وه ه فیروز هم به.  ئینسانانه
  .  وه رنته گه و ئامان ده ره ر فیروز به زه ربابی نه  ئهڵ گه وتن ده  و تكه  ئینسانیه ئاآاره
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سـت  وی ناسـیدا ده ی زه وه شـی لكوینـه  بـه  دانشگای آون له ی دوآتورا له رنامه هرگرتنی باو پاش وه
  ندكی هنده وی پوه ندی نیوان فیروز و زه پوه. نرن مانی دهو بۆ شونكی ئا ر جاره هه. آا آار ده به

  ر بـه رانبـه و بـه وینـی ئـه ت ئـه  تایبـه بـه. یـشتنی   تگه  عاجز ب له نگه  مروڤی ئاسایی ڕه قوڵ بوو آه
  : وه هنمه  ده یه م ونه ش ئه وه بۆئه.  وجودی مروڤكدا زدانی بوو له ونكی یه ی ئه آه خاآه

  ن  الیه  وڤدكی ئامانی و آورد له1994وزی سای ور نه 
  تی ماموستایانی آه ك بۆآوردستان و یه یه ركخراوی قوتابخانه 
   سنووری  یشته  گه ر آه فیروز هه.  آوردستان بووین ئامان له 

  ری سپایی سه  ئه به, زی و ڕایكرد  ماشن دابه لیل له ئیبراهیم خه
  ی  آه  ناو خاآه می نایه وت درژ بوو دهر خاآی   سه واند و له دانه 

  نیا فیروز آردی پاشان رووی آرد  ته م آاره ئه.  وه آوردستانه
  . وه وته آه  ده و خاآه  ساڵ چاوم به آان وآوتی پاش سزده ئامانیه 

ی  آـه تـه  خـاك و وت و میللـه ری بـه هیشتبوو و باو ویستی وت گه خوشه   مشك و دیدا به فیروز له
رۆژك . آۆشا راو هوریا تده ی ب هه آه ته ی وت ومیلله قینه  ب وچان بۆ ئازادی ڕاسته ر بۆیه بوو هه

, آـرد ی دروسـت ده  آوردسـتان قوتابخانـه رۆژـك لـه, گـرت ـده هاندان ئای آوردستانی هـ خۆپش له
  درآانـدو رۆژی دوایـه  دهك شـانۆگر آـۆی شـانۆ هـاواری ئینـسانی آـوردی وه ر سـه  سه رۆژكی تر له

یـاخۆ , ك   دایكبوونی زیـره ی له  ساه75ری یادی  یان وژه. ورۆز بو آانی نه چۆپی آشی جژنهر سه
, دووا منزـی. ك قادر دیـالن ی وه وره ندی گه رمه ر ورووناآبیرو هونه یان شاعیر و نووسه میوانداری ده

رآـی فیـروز   دووا آـار وئـه  مانه  هیچ آام لهم به.  بوركخراوی مافی مرۆڤی آوردستان  تی له ندامه ئه
زاران   هـه دان و بگـره هرگـی سـ و رۆژ راوژآار و وه  شهم بهبوو  و ڕكخراوكی نه ند ئه رچه هه. بو نه

گـر  رنـه وه رگكـی پـاره ك وه و شـونی ئوروپـا وهمـو هه  و لهکو به ئامان  نیا له  ته و نه ئه. آورد بو
  .آرد ک ده  بۆ خهآاری

ح و ۆدڵ و ر, وت رچـاو آـه  بـه ت ئامـانی لـه  تایبـه ئوروپـا بـه, آوردسـتان  ی له وه رانه هفیروز پاش گ
   چاوی بـه بجه ه ه شاری ه ر به ب سه نه  گوندی عه آاتك له.  ج مابوون  آوردستان به آانی له ئاواته

تـی ئینـسانی خـۆی   مارفـهمـوو هـه دڵ و مـشك و  بهوت   سان آه  دوازده شی سووتاوی منانی ده له
ش  م لـه شـی ئـه  بـاۆه فیـروز لـه. دا چـۆآی دادا و مندانـه  حانـد ئـه آانیدا ڕژان و له  چاوه فرمسك به
دان گونـدی خـاپوورآراوی بــاآوری  دیتنـی سـه. ش گرتبـو  بــاوه  آوردسـتانی لـهمـوو هـهدا  سـووتاوانه

ن ژانـدارمی   الیـه تـر لـه زار مـه نـد هـه ی چـه  مـاوه ر به ویش هه  ئهآوردستان و پشكنینی ئینسانی آورد
   لــه ربۆیــه هــه.  وه روســتی آــردهری آوردســتان فیــروزی تكــدا و د فــه ســه. ژانــد  فیــروزی هــه وه تورآــه

  .  وه ستی خۆیه  ده آانی ژیانی پبایختر گرته  و ساته وه ویدا خۆی آۆآرده رانه هگ
  ردـك آـه زام و ده, رد بـوو روونـی نائـارامی پـی زام و ده  دهم بـه, نـین بـوو  پكـه م به فیروز دایم ده

م  سكی آـه ند آه  و چه »ژان هه«  ی  آه رگۆشه  الی جگه  له جگه.  هۆی پك هاتنی بوونه مرۆڤی خۆیی ده
بـاخ ریكـی دارو  سروشـت و خـه  سـپارده بـوو خـۆی ده نیـاش ده  تـه آـه.  سـیاوه حـه ده س نـه دی الی آه

  . م بو  ده تازه» برول « ی له آه هش  ڕه ی دایم چای آتریه بوو خۆی گوتنه ی ده آه هیوی وزه
  ت وتـی یونـانی بـه  تایبـه خـشی رۆح و گیـانی بـوو بـه ران ئـارام بـه هر و وتـان گـفـ هـا سـه روه هه
  ری لـه فـه دووا سـه. چـو دهی خـۆی  آـه تـه  وت و میللـه  لـه وه ر ئـه  بـه  ال شیرین بوو له وه یه آه که خه
 بـۆ بردنـی  ویـش ئه, ئامانی بۆ وتی آوبا بوو -ڤدكی آوبایی   وهڵ گه له 2702مساڵ  زی ئهۆور نه
فتـاری ئینـسانی و  گـاو ره هپاك و خاونی و سالم بوونی آۆمـ, وتی آوبا  ت و میلله. رمان وا وده ده
   بـه ر بۆیـه دا و هـه  دیـدا شـۆقی ده  لـه آی تازه یه چرا شاندبۆوه فیروزی گه, ی ژیانرزی ئاآار ی به پله
بـی و  رده  ده و وتـه ر ئینسانی ئـه رانبه رزی به ستكی به  و هه  وه گایه ی ده آه ره فه عات باسی سه سه

  .  یانهدا باراندو ته و میلله ر ئه  سه  به ی آه  ئازارانهموو ههو   بۆ ئه وه هاته ربی ده  وتانی غه قزی له
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 و  فـه لـسه  ئـایین و ئیـدئۆۆژی و فـه شـنه ر چـه  هـه  دور له دای ئینسان بوو وه هفیرۆز ڕاستگۆ بوو ه
نگیـان  ك ئاهـه یژانـد یـه نیـایی خۆیـدا ده تـه  لـه سـتی آـه ی ده آـه سـازی دـی وسـازه. ك یـه چۆارچوه

  .هات آوردستان آۆتایی پده  آانیشی له ونه و خهمو هه! ستی ئینسان ربه نگی سه هات ئاهه ده لیوه
دا بـۆ  وایانـهم د  لـه رزی ئاآـاری ئینـسانی بایـه ی بـه ندی زانـست و پلـه بوو ناوه  ده دانشگای آۆن آه
! رز و نائینسان  پرۆفیسور وهاوآاری لوت بهڵ گه  رآ له یدانی آ به  مه روخ ببو به دوآتور فیروزی فه

سـكی  آـه ی بـدرێ بـه جگاآـهتـا  هـه  وه  آـار دوور بخرتـه لـهتـا  ههدا  ك ئازاریان ئه  شوهموو ههبه 
 ڵ گـه  راردادی لـه ی دوا قـه وه ر لـه بـه!  دانشگاآانی ئامان  له  نیه كی تازه ش شوه م ئاآاره ئامانی ئه

 ماوی بیست ساڵ آـاری تـدا آردبـوو  ی آه و ژووره  قانوونك ئهموو هه  دانشگا آۆتایی پ ب دور له
  . وه آرته آۆده درێ و لدهسكی  گه

   
   و ره فه ژیان سه

  !ئینسان موسافیر
  ری ب ڕگا فه سه

   ره فه ژیانی ب سه
  ستاندا  وه  له آه
  ب واو ده ته
  و

  ! وه گۆڕته  موسافیر ده موسافیر به
   

ی ڕــدا   نیــوه آـان لــه  ئنــسانه روخ موســافیری ڕگـاكی دور و درــژ و ئینــسانی بـوو آــه فیـروزی فــه
 مـشكی  ی آـه ست و بیـرو هۆشـه و هه آرد ئه رم ده  دی فیروزی گه ی آه وینه و ئه  ئهم به! ستاندیان وه

رمتـر بـۆالی  نی مـشك و دـی گـه خاوه, آرد  رزگاریدا مانایان دروست ده  و له وه آرده فیروزی سارد ده
و  له.  وه نته و ده ڕه ,  وه بته ریژ دهدان د ست وئاوه ربه و وتی سه هر  به ی آه آش و ڕگاآه خۆی ڕاده

تـوان   آوردستان ده نیا له شیشی ته مشی له ش و خۆه له!  وه د جگای دبته به شدا فیروز بۆ ئه وته
  ! وه خاك بگرته

  لـه, ك بـو آـرد ر یـه  بـه رزی لـه  عـه رزه  له ژاو بوومه رد هه  وتی آوردستان عه  شاری سونقور له له
  .…روخ بوو سوار فیروزی فه. ی فێ دا آه نی و سواره  وتی ئامان ڕاچه سپك له مان آاتدا ئه هه

   آون2002آی مای   یه  رشی برایم فه                                                             
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