
 

  XALXALOKE    GOVAREKI    WERZIYE  AHMAD   DASHTI    DERIDEKAT- 17-05 

   انمکان زیزه ئا ۆکهزار
  
  

  ل خالخالۆکه  گه ش له همجار وا ئه ئه
م   بهک  و دیسانه وه یشتینه  گه    ک یه به

 وا دا هفرو بوران  به  ساردو پ له زستانه
 ئازاو   مندالهل گه لهین و  که ردی دل ده ده

یڤ  و په ند ونه  چه کانمان به له ژیرو ژیکه
ی  ک و روداوو وشه لۆ ته  داستان و مهو

ل   گه لهند ساتک  شیرینی کوردی جه
ندی دی  رو  هه  سه ینه به دا ده خالخالۆکه
ک  یه ند نکته ی چه وه  خوندنه خۆمان به
ها مشکی خۆمان  روه ین و هه که شاد ده

کانی   جوراو جوره ته ی بابه وه  خوندنه به
ند  ین و چه که  زاخاو ده تری خالخالۆکه

مان   ژیانی ڕۆژانه ندک له  پهو  ک یه وشه
لی و  نبه  ژیانی ته ین و دوور لهب فر ده

  ینه به گرتن ده نهو یاد  وه خویندنه نه
 ا توان ر زارۆکیکی ژیر و به ر،بۆ هه سه

 خۆ فر  ،  شت فر بوونهنباشتری
  زانست تیادا  که یه وه  خوندنه  بهبوونیش 

ن و فر بین و خۆمان دوور یربگر وه
ن زانی  نه زانین ،که ی نه  به ین له بکه

ردی کورد  مه هر وه گه  بۆڕیزنان له ارهـمج ئه:ردانی کورد هم  وره گه
 ڵبۆ..وهینهدهدهشتیدهالخدریمه مرتمانی نهـنیشی نهۆزادوو لهئاوڕک

نور  زه: نور زه
سات با،ستانگو واته
کانی  جوانه  وینه ل گه له
رو  هـــــــس رینه به وهئ

 5  ڕه  الپه  له بچینه

  مرۆ له:  ندی ژیان په
ر  ند وه  په میشه  ههب  دا دهیژیان
ی  وانه ئه  بژیت رزانه ربه رت وسهگب
  شمتر تو  کهگرن رده رز وه نده ئه که
 6ڵ  ، ین هن دکا هئازار به

کی چه میههتی حکومهند پول  ورـــــباشتانیــسکورد ر

 یڤگۆ نی په ئاژه
و کانی پش ک ژماره روه هه
  شکی تر له ل به  گه له
 9ل الن دا برۆ یڤی ئاله په

  م رگه من پشمه
کوردستانی   م رگه مهــــپش من

  وێ ۆش دهخخۆم 
 3  ره په تا وم اسرهن ت قه

رزی ساردو   وه کهیر وا خه:رزی زستان وه
 ڕه   الپه....کاتسی زستانیش ماوایی ده

رر  هههه  لهله  گوتمانگوتمان::ررفۆلکلۆفۆلکلۆ
دا دا     لخالۆکهلخالۆکهخاخا  کیکی  یهیه  ژمارهژماره
کیفۆلکلۆری  کیفۆلکلۆری    یاریهیاریه  باسیباسی
      رهرهمجامجا  ئهئه  باسیباسی    ههکک  ینین  کهکه  دهده

  1111ڵڵ. .     نیهنیهحح    یارییاری

  نین کهــــۆپـــب
 11  ره هــــالپ رۆب

هیدو  شهگ و ر مه جوانهفاتی  ڕۆژی وهسال19یادی  به
رو  و ڕابه مر،ئه یس بارزانی نه ئیدر کاکه دمانای  له م رده هه
  میشه  و هه وه  یادمان ناچته رگیز له  هه ی که یه رکرده سه
 14  ڕه  بچۆ بۆ الپه.   ت نامرت    و قهر زیندووههه

 17: ره الپهازن چاو به

  نکوردستا ی  ائ
 
 
  
 19  ره هپــ  بۆ

ین خواردنی  ده:زپیا
20ڵ. زۆره پیازسودی
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  ینیانــــندی پش په
 .فری ناوت  بین به خوا تا کوان نه •
.یخوات هر د نگیش بت گورگ هه  تفه ی له که رباره که •
 .یگت  زان خوا ده ئاشی نه •
  . ی خۆت پ ڕا بکشه ڕه د به  قه به •
  . لی بگریت وازی ل بنه ردێ نکاری هه به •
 .گیرت  ک بگرت ڕزی خۆی ده خه س ڕز له که •
  ر زگ تره  سه ستی ماندوو له ده •
  . دانیه  دوای ئاوه ئاو له •
  . یه قه ی مست پله جگه •
  . ره ر ناگرت و ب به ت به  بریا قهداری خۆزیا و •
  .  ڕوه ڕوات به  ده وه  پی خۆیه س به رکه هه •
 .بت  نه سته م ده  پویستی به سته م ده ئه •
  . ده نیا ناوی گورگ به م ته ن به ل گۆشت خۆر هه گه •
 . زانه ر نه زان هه یاری نه •
  . یب نیه م پرسیارکردن عه  به یبه زانی عه نه •
 .وت  که ی ئاگر بت پوشکی پ ده زیک کوره ی نه هو ئه •
•  

   و ڕاستیڤی بند په
   که یه زنه ی مه و مرۆڤه  ئه رگه پشمه •

ل و   قوربانی گه کا به گیانی خۆی ده
 .نیشتمانی

ل و نیشتمانیان  ڕی گه  له ی که وانه ئه •
 .رگیز نامرن ن هه ده گیانیان ده

  یه رۆکه و سه  ئه رکرده ترین سه وره گه •
و  ره ی بهل و نیشتامی خۆ  گه که
 .بات وتن ده ری و پشکه وه خته به

 بۆ   که یه و شیعره چاکترین هۆزان ئه •
 و  رزی نشتمانه ربه ئازادی و سه

 .  زیندووه میشه هه
 . جوانترین شت بۆ مرۆڤ زانسته •
 . ر مرۆڤکه ری هه وهه کار کردن جه •
رمرۆڤک  زنترین قوربانی دان بۆهه مه •

 . ل و نیشتمانه ی گه  ڕگه له
ل و نیذتمانی   گه ی شانازی به وه ئه •

  . کات ناپاکه خۆی نه
ب بۆ زمانی باب  فای نه رک وه هه •

 .  زۆله وکاالنی دیاره
ر  کی گرنگی بوونی هه مایه زمان بنه •

 . که یه وه ته نه
ک  کدا شادیه وو ناخۆشیه  دوای هه له •

 . یه هه
رناگرن  ند وه  ڕابوردو په ی له وانه ئه •

 .ر نابت وه خته داهاتویان به
 . ژیر و زانایان بهڤالی   هه میشه هه •
 پیاوی چاک بگری  ر رز له گه ئه •

 .یکی  ده
ست بگریت  ر رز له پیاوی په گه ئه •

      . وه ڕیته گه ل ده لت هه

   :لۆکه ته مه
ايه  و نه م دايه  و هه  بايه لهگل   ؟  چيه وه ئه •   .    ب

 .  ناڕوات  وه ستيته يبه تا نه  چيه؟ هه وه ئه •

ی نه  چيه ؟ وه ئه •   بهر  هـــه پانی  نه  و هـــــي هه  پ

ی ده  .ر بانی  سه تهچ خ

ی دايه وال په رژين ئه همال پ ئه • کی  رژين ت تر  ک

 .خشين نه

گايه-1: کان رامه وه   . هچاو-4. له دوکه-3.   ووهـــــــم کاله- 2 .  ڕ

کانه ته م مه واری ئه  کورده له  . ی باشه و باون ب تيژکجار زۆرن   يه ل
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  شتی د ده حمه ئه   م رگه مهشپ من
  وێ  کوردستانی خۆم خۆش دهم رگه من پشمه

  وێ رکه ســــهـتمانم ــــتا نیشــــ  وم ت ناسره قه  
  

  خۆیی کوردســـــــــــتانم ربه رزی سه  ڕی به له
  رو گیانم موو ماڵ و ســــه م هه که ش ده پشکه

  

   خاکی شــــــــــیرینم ر بست له  سه سازش له
    ژینــم تا مابم من له م  هــــه رگـــــیز ناکه  هه

  

  ســــــتی پاک بۆ ڕزگاری  هه  گیان و دڵ به به
  واری م بۆ ئـــــــــازادی کــــــــورده ده گیانم ده

  

  م م جیھانه  له  کورد بیرمه ســــــــــتمه کورد هه
  م  هیچ ناده نم بهخۆیی کوردستا ربه ســــــــــــه

  

  ر خاکی نیشــــــــــــتمانم  ســـه ران له داگترکه
  بات و تــــکۆشــــــانم  خه نـــــم به ر ده ده وه

  

  ران م بمرن دوژمنـــــــان و داگیــــــــــرکه ده
  یاران ر شـــــۆڕ بن خائینان و گشت نه ر سه هه

  

   بۆ کوردهر  هه  کوردهواری تانم ــــــــــکوردس
    رده ر هه م ســــــــــه ران له ب بۆن داگیرکه ده

  

  وینی خۆم ی کوردســـــــتانی ئه رگه من پشمه
  نگینی خۆم رزی ڕه م ئــــــاالی به ده ده  ههمن

  

  م جه ســــــــا بۆن ڕۆمیــــــان و تازی و عه ده
  م  چیتر بۆ کــــــورد منن ئازارو خه ســــــه به

  

  خۆبم ربه  خاکی خۆم  ســــــــه ب منیش له ده
  بم رد نه نامهی  وهـــــــــــ ژر چنگی ئ چیتر له

  

   ژیم ست ده م و پ هه ده ل ده رزم هـــه ئای به
  ژیم ست ده ربه م و ســه ده ر تاو ده سپی هونه ئه

  

  پارزم خۆی خۆم ده ربه کوردســـــــــــتانی سه
   هزم تمانی پ لهــــــــــــم نیش خه پس ده وه
  

  زانی؟ ئایا ده
  بته  زاینی ئیمسال ده2006ورۆزی   نهزانن یا دهئا •

  کوردی؟2706سای  ره سه
 کاک ئیدریسی 31.1.1987   کهزانن یا دهئا •

 فاتی کرد؟ رگ وه مه هجوان
 زرا ؟  دامه22.1.1946  ؟  لهزانن یایا ده •
فا   کۆچی دوایی مسته25.1.1936 ؟زانن ئایا ده •

 . ؟ پاشی یامولکیه
هید  هید کردنی شه شه31.1.1967   کهزانن ئایا ده •

 ؟ ئارامه
رزی زستان دا   وه اکانی کوردی له  ناوی مانگهزانن ئایا ده •

 ؟ یه مه شه  ڕه-3ندان  بهڕ-2فرانبار  به-1ناویان 
ی  م کۆنگره  دوه2.1.1958   کهزانن ئایا ده •

 سترا؟ ن  به نده  شاری له  کورد لهخوندکارانن
ی  وه  رۆژی بو کردنه7.1.1946  کهزانن ئایا ده •
 ؟ ڤاری کوردستانهۆگ
خ  ه کۆچی دوایی ش14.1.1969   کهزانن ئایا ده •

 ؟ مره  نهدی بارزانن حمه ئه
ی  وه م کۆبونه که یه16.1.1930   کهاننز ئایا ده •

 ؟ کانه کگرتووه  یه وه ته ی نه له کۆمه
ی   کۆنگرهمین  سیه21.1.1953   کهزانن ئایا ده •

 سترا؟ پارتی دیموکراتی کوردستان به

  کی زشتهر مرۆڤک تا بیی کار ت بۆ هه نهایخ :ت خیانه
ترین  وره و نیشتمان گه ل گه  له ت خیانه ت تایبه بت،به وه ربوارکه هه له
ن  که فتار ده  خاک و نیشتمانیان ڕه  دژ به که ی وانه ئهومو ،هه ته تاوا

رز  ریان به  بۆ ساتکیش سه رگیز نکارن که  ژیان دا هه تا مابن له
  تکارن به  خیانه ی که سانه وان که ک مرۆڤ بژین،ئه هن و و بکه

ش و   ڕوو ڕه وه ننه ریان ده  سه ی که مانه و ده تا ئه نیشتمانیان هه
موو  ن هه  الیه ر چاوان دا و له  به زارو سوک و چروکن له رمه شه
شمرن   ده کرن و که یر ده  سه وه  چاوکی سوکه  به وه سکه که
  خالخالۆکه            نردرت فرینیان بۆ ده زاران تف و نه هه
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   ناوی خدر کوڕی تیــــش ده
    لیه که بدلال نانه د عه هــحم ئه
  تا سای 1909ای ــ س له

     که هـــم زات  ئه ژیاوه1957
    دسۆزه  وهۆزانوانه  له ککه یه

  ستکی   هه  به ی که کوردانه
  تی ــویس هــــــــــخۆش  پ له
  ل و  بۆ گه  وه هتانــــــکوردس
 ی ژیانی دا ورتهـــ ک وهو ما  ئه و له وه  هۆزانی هۆنیتهتمانی خۆینیش
ک   و وه  کردووه وه کوردو کوردســـــــتانی خۆیه  ت به لکی خزمه گه

کانی بۆ ئامۆژگاری   ڕی خوتبه  له چهر  روه کوریكی نیشـــــــــتمانپه
کانی   ڕی هۆزانه  له لی کورد دا چه وتنی گه رکه ولی سه و هه

رزی  ستی به  بۆ هه کردووه می نه رخه م ته ت که نیشتمانی دا قه
 چنگ  ی ڕزگاری له  ڕگه بات و تکۆسان له تی و خه کوردایه

  وه کی سارده یه ناسه  هه  به میشه و هه ران ، ئه دوژمنان و داگیرکه
بوونی     و بۆ لی کوردی کردووه ختی گه دبه تی و به گبه نه باسی
هایی و   ڕه واری و ژیانکی پ له خۆی کورده ربه تکی سه وه

بوونی  کانی نه  و هۆکاره هاواری کردووهدا ستی  ربه ســـــــه
کانی خۆی   نیشتمانیه  هۆزانه خۆی کوردی له ربه تکی ســـــــــه وه

ڕین و شؤڕش و   داوای ڕاپه میشه  و هه ست نیشان کردووه دا ده
 لی کورد  گه ولدانی بۆ ڕزگاری له وتن و هه کهخوان و پشــر به

لۆژیای  کنه یدا کردنی ته بات و تکۆسان و په  وداوای خه کردووه
ی دا چۆن باسی دوا  م هۆزانه بینین له  ، ده و نووی کردووه تازه
ن   الیه لی کوردی له ت و سامانی گه روه وتن و داگیر کردنی سه که

  وه هر سه  ئاخ و که  بهچون پ ،    کردووه وه ردستانهرانی کو داگیرکه
خۆی ی  که وساوه  چه له  گهم بۆ  رده  و هه دواوهبۆ نیشتمانی خۆی 

 کوردستان  ته هکان هاتوون ئینگلیزه  که  و ڕۆژگارانه  له ،کات  هاوار ده
 و بۆ   تاالن بردووه نیکی کوردیان به عده وت و کان و مه  نه مووھ هو
 ژیانی  لی کوردیان له  گهو کار هناوه  به و نیشتمانی خۆیانل گه

  5 ره بۆ الپه  ، ش کردووه هایی ب به خۆیی و ڕه ربه ئازدی و سه

    تهته  م میللهم میلله  تی ئهتی ئه  بهبهگگبۆنیبۆنی  یینیشتماننیشتمان  ییهۆزانهۆزاندوو دوو شتی وشتی و  دهده 
  ی من د انهــــ بی ج ته م میلله هـــتی ئ بۆ نیگبه
  ی من د انهــــلی  زه   له ازوردهـــــتی  ئ بۆ میلله
  ی من د  ترسانه   له م آورده تی  ئه ددهــبۆ حی
  ی من د  گریانه   له وردهــــــم آ تی  ئه للهبۆ زی

  

  ن ماآه  ده كی بهڕتی  ربه هـــرن  ش   وه آوردینه
  ن هاآه هڕ  می بگانه ت عالهــــــس ده له م مولكه ئه
  ن وا آه هه ناییع له وویی سهڕوژن ـــــآ آدی مه یه
  ی من د وتاوهـــــــــــــــ  س یه ناآه م ئاووری به

  

  نالی ده م آه رده هـ ه یه وهـــــنی ئ ته ی  وهاآـــخ
  تالی  به وا بهڕ   ئه نه عده م مه  ئه  آه یفه د حه هـس
  بی شیمالیڕ   بۆ حه وه ی  دته بهــــ س ۆآهم ئه

  ی من هاواری د یه ییاره تی ته نعه هــــــــــــبۆ س
  

  ۆم  ئه وتنه رآه هــــــس ۆژی بهڕن  آه  مه ندووره ته
  ۆم  ئه هــوتن رآه ده ۆژی وهڕن  آه  مه وورهـــنب هج
  ۆم  ئه عی آردنه ۆژی سهڕن  آه  مه م توره هــــس

  ی من  د   ب نوتقه مای  ناتیقه ینهـــــــــبۆ س
  

  ی  تاآه هڕ مپمه ورداس و  ده ووك و  تهــــــداس
  ی اآهــــــت  هه  و ب پاره وه انهڕ و و  پا ریۆزه ده
  ی تاآه  هه ندن و ئاسوچره ست له ده له ولكهم م ئه
  ی من د ازهــــرگ نه تریك و فه  له روفی ئهــــع مه

  

  مینا   زه ۆ لهم   ئه وه وتهـــــــــــس   ئه گوگرده
  ناــمی  ده ری گرت و له   هات و وه ره هـــــئینگلت
  هینا هڕ  رو مال و له م سه موو ده  هه ش  به ئوه
  ی من د ری آورده بابی جگه واوی آهـــــــــــش

  

  ارـــــ دین ۆ بووهم   ئه یه نی  ئوه ته ی  وه لۆآه
  دارـــــری م فلسی خه  ئه یه نی  ئوه ته ووحی وهڕ
  مارــــب عاجز و بی  ده تی آهــش  ده یه م حاله به
  ی مند  دارهــخان و  برینــت فه  خه م  آه رده هه

  5  ره  بۆ الپه                                                                 *                  
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  کهبینین   ده وه بخونینه  مره زن و زاناونه  مه م شاعیره کانی تری ئه و هۆزانه  هۆزانهو دوم   وردی ئه ر به گه ئه 
  و  بووه وه ی خۆیه وه ته ی نه واکه  ره هنگ کیش ته  رد به وری ک روه ک مرۆڤکی نیشتمانپه شتی وه  زووڕا ده ر له هه
رانی کوردستان   چنگ داگیرکه هایی له بوونی مافی ئازادی و ڕه لی کوردو نه وتنی گه  باسی دواکه میشه هه
و   کردووه وه  کورد بوونی خۆیه انازای بهو و ش مانی خۆی خۆش ویستووه نیشت میشه شتی هه ، ده کردووهدا
نگ   ته ک مرۆڤکی زانا به  و وه کردووه رانی کوردستان دا سازشی نه ل داگیرکه  گه  ڕۆژان له ێ لهرگز ڕۆژ هه

وت کردنی   و باسی داگیر کردن و زه  چووه کانی دسۆزانه  و هۆزانه یڤ و خوتبه  په ی خۆی به واکه  ڕه کشه
 خاکی رو بوومی  ر سامان و به  سه  له هایه سالهرانی کوردستان   داگیرکه  که لی کوردی کردووه واکانی گه  ڕه مافه

  لی کوردیش بی ژیان و دوور له ن و گه به  تاالنی ده  به وتی کورده رچی دارایی و کان و نه ههڕین و  وه له کورد ده
تی  هامه موو نه م هه کانی ئه هۆکاره ژیت  ده وه خۆیی خۆیه ربه موو مافکی ئازادی و ڕزگاری و ســــــه هه

  بینین له ،ده وه  زانیوه وتوانه ک و بیری دواکه ره ت کردن و دووبه زانین و خیانه  نه ی کوردیشی به قئازارانه
ک  لۆژیای وه کنه یدا کردنی ته وتن و په ولی پشکه ک گرتن و هه  یه  باسی له میشه کانی نیشتمانی دا هه هۆزانه
  رینه ک بهم ند ده شتی چه ی ده م هۆزانه ل ئه  گه با له. اڕ داوهخۆیی کوردی ج ربه ولی ڕزگاری و سه  و هه فۆکه
  .ت   ده ر که سه

  تاجی ئیستقاللتاجی ئیستقالل
كه ئه راقی  ب ش و ده له پودڵس  ی  ع   م هــردو خ  ئ

كی له يری حهـــــس ی  ئه وه   م ته يدانی به  مه ربی  ناي

نن   ك يفه حه   م شه كانی  ب حه وردهــــ پاشی  ت  بم

  م هڕ  لكه ينه ف به يه شه عيززو نی عده ستيان مه ده چووله

  

  تن ريقی زيلله رافی  كوردان  ب غهــــش لی ئه ی گه ئه

چی وا دائيم  خ   تن ريكی  قووتی مولك و ميلله هـــــب

چی  وا ده   تن حيددهن پ ده ور  ل ئهـــبب كه  و ته عيه ب

كه هـــــ ش چاكه   م ده خ كاكن له ربه م سه عاله ن له رم

  

مانی  خيانهـــــــــزی  خاكی س ركه مه كی دا ل   ت   ت

به كی دا ت و قه ات و قوووهــــــه رچی كه خ هه خ   ول

كی نه ر چوو چ نه تقالل ب سهــــــــتاجی ئيس   دا فع

ژی نهـــــــي  پش  و بابه   لوله ققه چه   م ده تم  شكا  ي

  

  لی كانی پشت  گه  كوا ميرهم اف و  ههــئيسی ج هڕكوا 

  لی حمه ل  ميرمه گه وو  كوانی لهــــــئيجتماعی ميروس

تهشـــــند و  ماوه هـــــكوا ه   لی نجه كانی گه كاك و ب

زه ۆ نانی دهم ئه ن  كه سی تر هه ند كه چه   م ده ی له ري

  تی بوو ناويدا نعه ديعی  سه ات و   بهـــــس ه ركه هه

ی و  له ی   كرده هوــــــخاكی   ئ   حرا ناويدا  به   پاپ

  ندازيدا فعی ب ئه لكی  دانا  نهــــــــــبی  الس كته مه

وه كه تابه   م دوورن پووشی  سه هال  دائه جه ش  له ی  ئ

  

س گوی تاوهڕگو بابه وه تاكهـــــــكوو  ئ     بوو   پيری  ئ

وهــــــــبازی شيڕو و   كيه قاو و  ته خانه     بوو خی  ئ

گه وه هـــولوود و س يی مه ج ری ئ     بوو د ئيحسان و خ

س   م جه ب وتورك و عه نی  بوون عاره تاش واپ خهــئ

  

كه چاكه   ن كه تقبالی خ  زوو  چارهــــــ ئيس ن له  فكر

  ن كه كدی كوشتنن پاره يه سيالحی ن تكه حشه ركی وه ته

  ن كه يياره تهك  االتی وهـــــــــــيدا كردنی ئ په وو لهڕ

  م شغولی  قال و قيلی خه ب مه تی  نهـــــش كو ده تاوه

*  

و له هه موو  هه  مر و  شتی نه  گيانی پاکی ده زاران س

زو ئه ڕابه س ی نيشتمانيان دا   ڕيگه  له ی که ونه رو د

   . بتيان کردووه ست و بيری پاکيان دا خه  دل و هه به
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            یوب ر ئه هه سه     یوان ر،کارین،کۆسار،که هه د،سه ممه هتین،موه مه    
  
  
  
  
  

  شتی                             هاوین ده سالحی ستره ئه                                         
       

  
  
  
  

                                      

  یوب فا ئه مسته                           لیل                                         دیلمان خه
  
  
  

  شتی الوین ده                                     
  
  
  
  

                     شتی دهوگار و  ڕۆژگار   شه                   شتی زانا ده                                    
                    خۆشحالیوه یشتن و به کانتان گه  وينه ی که وه ک شادین به له کانم گه  ئازیزه زارۆکه                                 
   خالخال  وا لهی ئازیز  ئیوه ک له ریه ویستیمان و چاو ماج کردنی هه ل خۆشه  گه                                  له

 خالخالۆکه  .ن درژ بن مه  شادو ته میشه  هه  که هیواین  به وه                                  خۆتانمان بو کرده

  شتی دهد حمه  ئه زارۆکئ کوردین ئمه
 وردینــی کـــــ زارۆک مهـــــــئی
ــدردین  گــــــهپاک و زۆر ب 

  

 وێ کوردســــــتانمان خۆش ده
 وێ خۆی کوردمان ده ربه ســـــه

  

 واری  کــوردین ی هــــه خونچه
 ردین ی هه بهی س رگه پشــــمه

  

 ین خــــــــــونین تا پ بگه ده
 ین خه ده پش وهـتان ــکوردسـ

  

 ازاد بــــــــــئب  دهکوردیش 
 خۆب ربه الن ســـــــــه ک گه وه

  

 و زانیاریت ـــــــــــــــ زانس به
 واری هین کورد هـــــــخ پش ده

  

 هـــــــــــاب هبی ڕ کوردیش ده
 ل دارا ب می هه ــهرچـــــــــ په

  

 خۆمانگینی ن ای ڕهــــــــــــئ
 ت جیھانــ گش ین له ده ل ده هه

  

 ســــت و بیرمان  گیان و هه به
 پارزین نیشــــــــــــــــتمان ده

  

 ین که رده  جیھــــــــان ناو ده له
 ین که ری کورد چی ده کیشـــوه

  

نرشــــــــــــمان بۆ به ک 
 نـــمۆڕ ردهـــ گر لهـهـــــسـ
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  رمان        کاریندالیا         ئا  دیالن              کۆسار کاکه دایکبونی  له ی  لهسا6یادی                                

  
  
  
  
  
  

                                ســــــــــــــــرووش                       مان و دلۆڤانلدی                                               
  
  
  
  
  
  
  

           کۆسار  و ئارام                        لیل خهڕاژان                                                  
  
  
  
  
  
  
  

              کۆسار،هانا،رامان، الوین دایک بوونی ژنی له  یادی دووساڵ جه کارین هاجی به                                     
  
  
  
  
  
  
  

  ر هفه ردی جه هه شتی                                                                               زانا  ده

 شتی دده حمه ئه   کوردین ئمه
  زارۆکی کــــوردین ئــــمه

 ردین ژیر و ئـــــــازاو و مه
 ینارـــه نی بهاوــــگولی ج
 وارین ی هه ی ســــــبه ڕۆله
یاران ســتی   بۆ دهینگو 

 یــــــاران  ڕی نه دڕکین له
  وێ خۆش ده انکوردستانم

 وێ   دهانخۆییم ربه هـــــس
  ره ک دوژمن و نــــــــۆکه

  ڕه د فه ه و بــ یهل انمــڕق
 تانــــ بژی کوردسین ده
 ستان ربه ی سهڕ وێ رکه سه
 ین ده ل ده هه انکوردم ئای

 ین خه ر ده سه وه کوردستان
 ان جوانمو  ستی پاک هه به
  انتانموردسک ین خه رده سه

 ل وخاکین ی گه رگه پشمه
 ــــت و دپاکینس  هه پله
  ڕزگار بوو کوردســتان که
  دڵ و گـیان یپارزین به ده

  ین خه ده پش وه کوردستان
  ین که رده  جیھان ده ناو له

وێ  خۆیمان ده ربه ســــــــه
وێ رکه سه  ئاشتی کورد به
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  شتی د ده حمه ئه    زســــتان   
  اهــ س  له مانگ سـیشناــتــرزی زس وه
 واه ورو گه  و هــــــــــــه ورانفــــــــرو ب به
  ـــــــــتانهـکی زســـــ یهمانگی    فران بار به

   هــــتانـــــ کوســـــ  ندم دووره وه کاکی ڕه
  ن که ۆچ دهـــــالن ک  و مه ب سارد دهوا  هه
 ن که زۆزان چــــــۆل دهرمن  ڕۆن بۆ گه ده
  و هیرس و بالنــدهوی ـــــــــــــلی ک ئاژه
  رده   زۆر ســه هون چونکـــ ناو ک وه چنه ده

  هـــــــــــــارێ تا به  هــــــه  کون دا ورچ له
 رێ  ده هتـــ ناوێ دا   نــــــــــوێ و له ده

   ر ترۆپکانه و ســــــــــــــه  یه چیار  کنده
  جوانه و ئـــای که فـــــــــــــره  به ژی له ته

    ناو دیه کاکی جــــــــوتــــــــیارم  وا له
  ڕیه هــــــــــار دتن جـــــــــاوی له تا به

  خانان ی مال و گشت دیوه ره وچه شــــــــه
 ل زســــتانان  گه  له باوهنیان داســــــــــتا

 نی ژه ور دهــــــــــــــــــژنیم بل  جه وا مامه
 نی چه  شـــــــــــادی شومشال الو ڕا ده به
 یرانم ن حه ســــــــــــــــه و ئاوازی حهگن ده

 ر ئاگـــــــــــــــــــردانم ر و به کۆ وا دێ له
  دایه وی یه و شـــــــــــــه مشه ن ئه وا ده
 رایه زم و هه  بهر ئاگــــــــــــــــردان  به  له

 هاکا زســــــــــــــــتانیش المان باری کرد
  یاران کرد ورۆزی شــــــــــادی ڕووی له نه

 رماو سۆی ساڵ  ســـــــــــه وه بیته سا ده
 شت و پاڵ  چیاو ده وه بته وز ده ســـــــــــه

  دوایه هار له بهوڕوات  تان دهـزســـــــــــــــ
   و ژیان ئاوایه کاری ســـــــــــــــــــــروشته

  رز ژیا ربه سی سه رکه   هه شــــــــــــــــاده
  گریا رگیز نه ها هـــــــــه ئـــــــــــــازادو ڕه

  2006   زستانی   تاراوگه             

انی وڕکان و کچ و ک  ئازیزه زارۆکه  رزی زستان وه
 ی وڕۆالنی سبهمۆی باغی ژیان  النی ئهگو  خونچهویست و خۆشه
  دا گوتمان کهکانی پشوو  ژماره ک له روه هه ل و نیشتمانمان ، گه
 ادرزکی سا ر وه  هه ش له و ئمه رزی تدایه یک چوار وهامو س هه
ل   گه تی جیا جیا له  بابه  و به وه ینه گه ک ده یه  به ل خالخالۆکه  گه له
ی کوردستانی ئازیزمان   ودووریهم  مان لهکان مه خهدوین و   دهداک یه
ی  وه  خوندنه ن بهاریبیم نجی غه  ڕهو وه ینه که هم د م که که

   که دیاره دوین ، کتر ده ل یه  گه و له وه ینه که م ده  که خاخالۆکه
ماوایی  2005 و وا سای  رزی زستانه  وه مان له مجاره ی ئه ژماره
زۆریشی  خر بت و  به مان سای تازه هات،  2006سای کا و ده
نگین و  هاری ڕه  هاتنی به واری به  کوردهورۆزی نه   که ماوه نه

ل   گه له دامان رو جوانه دلگی هاره و به ش له و ئمه وه تهبجوانمان 
و  نکی تازه مه ی ئازیزیش ته و ئوه وه ینه گه ک ده یه  به خالخالۆکه
 ورۆزی  نهسالی زاینی و   که   هیوایه  به روخالخالۆکه  سه رنه نوێ به

سان و خاکی زرینی  و که خزم ل  گه  له مان تازه کی ژیانمانمسا ئه
  لهندان   خه  دل شادو پ له موومان به  هه وپبدات  کوردستانمان

  ل  سانی ڕابوردوش گه  له، بژین خۆ دا  ربه کوردستانی ئازادو سه
 و رگرتب مان وه زانیاری و زانستل گه بین و فربووو نوو  تازه شتی
تی کوردستانی خۆمانی   خزمه  کهش و ده  شتی باشه کهرچی  هه

  وه نهڕ گهموو ب  هه موو له ، ههرمان گرتب  وهین  پ بکه
 خاکی  ت به  خزمهێر ونده  و لهخۆ ربه کوردستانی ئازادو سه

نجی دووری و  ڕهوا   مژه له خۆ ین، لی کورد بکه  گه وکوردستان
داوین و  رنه رۆکی به  بهش کهمۆ هتا ئ ین و ههوت ڕووی ت کرد غوربه
ل و نیشتمانی  خۆیی گه به ڕوانی ڕزگاری و سه واو چاوهیه ر به هه

  نی ژیانیان له مه  ته  کهی نهو ڕۆال موو ئه رین بۆ هه ئافه خۆمانین ،
 زانست  ن به  کاری بکه داو توانیان که  فۆ نه  بهدات و دووری غوربه

 کوردستان  وه ڕینه گه  ده ین که  سبهئاشنا ببن وزیاتر و زانیاری 
ان یل و نیشتمان ی گه رگه مه دسۆزو پشکی یه ک ڕۆله  وهرێ ونده له
  یان لهنوتووی جیھا ی پیشکه تانه م وه کانی ئه  باشه موو شته هه

کوردستانی خۆمان  له  ب ور گرت لۆژیایان وه کنه کنیک و ته ڕووی ته
خاخاؤآي .اری کوردو کوردستان بنت گوز  و خزمهن بکهی  پیاده
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  وه هۆنرا ندی ژیان له ڕتوکی په  په مان لههۆزانکند  هچداکانی پسووش   ژماره ک له روه  ههندی ژیان په 

   که وه ینه گه ک ده یه ندی ژیان به  په دا له شه م به  ئه ش له مجاره  ئها و،ش کردن کهششتی پ د ده حمه و نوسینی ئه
 سوایی بنڕیس   هاوڕی که بنه دی دن    مهربن  سه ن  بکه رهوکا هئ( ت   ده  که وه  بو کردهمان هھرئتاداوردواڕ ی لژماره
  ربلندی دن هــــن س  بكه و آاره ئه
  س  ڕیسوایی بن هاوڕی آه بنه مه

  

  بۆتان   ۆزهــــدس ی  وه بمرن بۆ ئه
   نتاڕ  رۆزهپبن  تانــــــس آه دۆستی
  ی بمرێخۆ دۆستی ڕی ب له ده دۆست
  رێبکـی پ    بۆ وه دۆسته سه وآه ئه

  

  ت بۆ خۆی منن ارن قهـــآارێ نك
  خنكنن لك خۆ مه هـــــتی خ  په به

  

  ی زۆر دار آینه هبن ل ت دوودل مه قه
  دار هــ زۆرداری غ مكاره تهـــــر س هه

  

  ن آه ڕمه ت باوه ی زۆردارقه نده خه به
  ن وو بكوژێ بكهــــم  هه فرین له نه

  

  ن ده ول مهـی چقل سزای گ جگه له
  ن ده  وانی ال مهــــقرتنن گول ج مه

  

  ڕزتان بگرن  آه هـچۆنتان پ خۆش
  بگرن  س مووآه ر ئاواش ڕزی هه هـه
  

   آارێ ن له آه س ده ی آه ر لۆمه گه
  جارێ لن دات پی مه  نهیر گو گه

  

  ن آه  مه راپهــس خ  پیشتوانی آه به
  ن فرین بكه رنه هه ستی خراپه پشتبه

  

   هــ مش خۆن له ی خواردن ده وانه ئه
    شه  غه انیان  بهـــــوا گی بزانن  آه

  

  ن ده هـرم گیان خۆتان به ت ئاورله قه
  ن ده مه ست ده هل ژین خۆتان ستی ده به

  س ت آهـڕاس   ئاگری بن آاله بنه مه
  س موو آه ۆههـب ن له خرخوایی بكه

  

   نو نرو م هن ل آه اوازی مهــــجی
  وێ یان دهــــك ژیان آو یه ردو وه هه

  

   ژین  له انهــــآس  یه رچی مرۆڤه هه
  ڕودین باوه آنین له ك یه موش وه هه

  

  انــووی ئازادی ژیـــــسنن پش مه
  جیھان س له هیچ آه وه وسننه چه مه

  

  ب ی چۆن ده بهـــس نازان س آه
  ب ب یاخۆچاك ده دده پیشھات به

  

  ی ژیان بهـــن بۆ س ده ولی چاآه هه
  ریانـــــی گ  با نه ن خراپه تووڕده

  

  بن مه شبین ره ت قه،بنشبین گه م رده هه
  بن  ڕ مه واو ب باوهــرگیز ب هی هه

  

  رنـــژم رگیز مه  هه  چاآه تاوان به
  رنــــم بن  هرده فرین بۆ خراپه نه

  

   یه ریده  ی جیھان ئافه اوهـــــو س له
   یه دهـــدی  دوو په و خراپه اآهـــــچ

  

   رز ژیاوه ربه هـی آرد س چاآه آ آه
   راوهــرین آـــــف هـــــآاریش ن خراپه

  

  ومی خۆ  قه ن دژبه آه  مهێت آار قه
  ارانی خۆـــی رگیز نه ن هه آه شاد مه

  

  ردان بن رزی مه وشتی به ن ڕه خاوه
  زمی ژیان بنــــــ هاآاری ن دور له

  تی میللی و بمین ادهــ و عوش ڕه
  ونـــموو ش هه   هبن   مه واشه چه

  

  ن آه س ئاورخۆش مه دووآه نوان له
  ن تی بكهــــر ئاش توانن هه تا ده هه

  

  بن ڕۆ مه ره  هـــــــــو س ڕیده ماالن گه
  بن ازو دوو ڕوو و پ درۆ مهــــلب هه

  

  ن آه شلوومه ت روی هیچ ئاوێ قه سه
  ن آه ت خاپوور مه س قهالی هیچ آـم
  

  ن زۆرداری هـآ رگیز مه هـژیانتان ه له
  دیاری ت  بۆ ن قه به رتیلیش  مه به

  

   وه نه آه ۆ دوور مهــ خ لی چاك له هه
   وه ل چاك بوو چاك بیقۆزنه  هه آه

  

  ڕ  بیرو باوه م به رده بن هه اش مهـش
  ر  داوه بنه  ده  آه هـمیش راست بن هه

  

  دوربن سینگ شرانرپشت و ماآه له
  بن ر مه ونهــل ب ه دو پفه  هـــزل ق

  

    فشه رگیز به آشن هه لمه سنگ هه
  هـــــ مش لن له بوو مه رچی وانه هه

  

  ن بكه واوی  رد تهـــرآاركتان آ هه
  ن آه  چلی  هیچ آارێ مه وهـــ ن به

  

  ردار  هــــ س چوونه  آردن مه له  هه له
  را ز ن بهـن بنتان آرد دا له ر هه گه

  

  الك ب ده رگیز رتان هه تاشن سه مه
  اكـ زۆرزان و چ ن له پرس و ڕا بكه
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   تی دایهـ ڕاس م له رده اری ههـــرزگ 
   الیه ل  به وتی گه تی و چهــــناڕاس

  

  تنـــس به  درۆ مه یمانان به په و واده
  ستن وه مه ن بیكه ست یمانتان به په آه

  

  ی هۆز بن رگه وپشمه دلسۆزی خاك
  ڕ بن اوهــن ب ازاو خاوهـــتین و ئ مه

  

  خۆ بن نی س خاوه اوی آهـ پی بنه مه
  نـــب لیش مه غه چلكن و پیس و ده

  

  ڕ بن تگۆبن،دل پباوهـم ڕاس رده هه
  بنبئنش م گه رده هه بن شبین مه ڕه ت قه

  

  رچوو تتان دهـس ده له له رآارێ هه هه
  رزوو هـن ه رآی آه ندو ته  په نه بیكه

  

  س آه ند به سه ی ناپه لن قسه ت مه قه
  س هه  رکه هه الی آتری بلن ی یه چاآه

  

  ت بنـــڕی ڕاس قوربانی بیر و باوه
  بن باز مه لهــول و حی هــوت وچ چه

  

  رگرن دان وهـن  ڕابوردووی تال په له
  گرن  مه راپه  هـــــنی خ رگیز الیه هه

  

  ندآارا ست وبه هاوڕی په بن  به مه
  یاران ی پیس و نه ر سفره سه چنه مه

  

  وچان م ب رده نگینبن هه سهوم دو آه
  ن قسان آه ت مه قه گرێ ج نه ناتگوفت

  

  وكـچاوكی س س به  هیچ آه ڕواننه مه
  و چووك وره بگرن ڕزی گه میشه هه
   ازهـــاوآاری و آار و نیـــــان هــژی
   رزه ین قهـوش یشای رزه ل شت فه گه

  

  ت بازی ن بۆ خیانه آه رێ مههیچ آا

  زیاب ناڕ  خۆی نهینگ  ژه ئاسن به
  

  ب بوون شیرتان تیژ نه ڕ نه شه ر له گه
  ب و لژ نه ره و پفدار و سه  هـــــقس

  

  وا  ڕهڤــیی نن بۆ پهـــف خه گوێ مه
  ڕوا و ڕاست بتن آار چتر ده هـقس

  

   وه یچ پوارهـه نن به ت ئاگر مه هـــق
   وه چ بوارهـــ هی ژن لهــڕ خون مه

  

  ڕ  هۆآاری خون ڕشتن و شه بنه مه
  ڕ دفه سانی به می آه اودهــــ ه بنه مه

  

   یه خۆ وه ربه دری خۆی هه  قه وره گه
   یه وره هـــــی دلی گ وه  ئه رزه ر به هه

  

   پبوو  نیوه تك و دی آهـــــرش هه
  ال بووـ ت ك نیو به  نه بلن نیو په

  

  اترانـاتری خــــر خ  به له  میشه هه
  رانــــآاف آو  ڕن وه گه رمه ت وه قه

  

  ن ده ست مه ده ڕی پاك وڕاست له باوه
  ن ست بده ده  س خۆله ن بۆآه آه نه

  

  رز ی به وه ردهـــــوشتی پاك و آ ڕه
  رز  و فهـآ روه هـــاآارهـــه ن به بكه

  

  ی شر بوخرن ایهـژر س له باشتره
  ژینـردا ب ی نامه  سایه ژر ك له نه

  

  ی ی هه لن هه تمه رهاتیشتان بووقه گه
  ی ی وه لن وه هاتیش بوهیچ مه رنه گه

  

  ڕۆن  مه  چووه ر شت آه  دوای هه له
  ۆنــن ب ولده هـــ ه چوه ی نه وه بۆ ئه

  

   هیچ چاوگه ن ئاوله آه تشلوێ مه قه
    دڕآی  ڕێ و بازگه نهبن ب آه وا مه

  

  وا بیبن اتوانن آهـت نــــــــس ده
  بن تتان نهـس تا ده ڕن هه لی گه

  

  اربنــــك ب آ وه ن نه  بگاری بكه
  ی بدار بن واو ڕۆلهــم پ هی رده هه

  

  با  بن عه چنه با مه رحه هــ م ت به قه
  با و ده  خشته ن له هوشیاربن زۆرهه

  

  رێ  ده چۆنه ی دایك وباو مه هـقس له
  رێ روه موو سه باش بگرن ڕزی هه

  

   بگرن  هـــمیش ك هه تی پیره حورمه
  آرن لك پ  مه زانن ژنان گهـــبش

  

  له  مه ونه هــآ او مهــــوچك ئ  آه به
   هـك زیانی دل وه  رن  نهــــــت فیك

  

  ژین  مه ی بگانه ایهـ ژر س ت له قه
   برین تی له  بیانی پیهری ــــبهس

  

  ان بگرنـــگوی ئامۆژگاری چاك له
  گرن  مهانمشك  ی پو پوچ له قسه

  

  اتـك بك ارێ درۆیهــــوا ج آ آه
  بات و ده تهــخش وا له بۆی بلوێ ئه

  

   آاربن ق به  تواناوالیه ند به ر چه هه
  بن  فش مه فشه آشن به لمه خۆ هه

  

   رده ری وبه هــ ونۆآیی رده دزی وجه
   رده ی نامه هـــــ و پیش زانه آاری نه

  

  ژین س مه ر حیسابی هیچ آه سه له
  رز بژین ربه  هــردبن س بۆ خۆتان مه

  

  نده کانی ئایه  ژماره  له یه ی هه درژه
ن  مه  خوا تهن بدات  مه ر خوا ته گه

  .بدات 
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   کوردی  یاری : ۆلکلۆرف 
  گوتمان لهدا و شکانی پ  ژماره ک له روه هه   
ی ئازیز  ل ئوه  گه  له کی خالخالۆکه یه ر ژماره هه
   و له وه ینه گه  یرک ده هتی فۆلکلۆر ب  بابه لهدا 
کی فۆلکلۆری  هک باسی یاری یه ر ژماره هه
  و یاریه ت ئه  تایبه ین به که ه دتان بۆردی وک

ولری درین  شتی هه  ده  له ی که فۆلکلۆریانه
ین  که  ده وه باس ل مان که همجار باون،یاری ئه

   به ته  تایبه م یاریه  ئه  که ،  یهحلالنیاری 
  سته  کیژۆران و ده ل له کۆمهی  بهکچان ، 

 ن که ی ده یار وه که  یه به  و وه وه خوشکان کۆ دبنه
  ست له یی ده کی بازنه یه  شوه  به وان کچانه ئه ،

لداونی  خۆ هه ن و که کتر ده می یه
 گۆڕانی   و کچانه کک له  یه وه وه سوڕینه ده

   ناوی گۆرانی حلالنه  که م یاریه ت به تایبه
  وه که  یه به مویان  هه انی تریش وچیت و ئھ ده
   له وه تی خۆیانه زی تایبه ئاوا  و به وه یگنه ده

ین   تکایی ده  به م گۆرانیه ندی له ر به دوای هه
 یشلی کورد  کوردستان دا گه لهی  به.حلالنی

  ت به النی جیھان فۆلکلۆری تایبه موو گه ک هه وه
  لک له  گه  که ی داخه ،جگه یه  هه وه خودی خۆیه

  واری به لتوری کورده گؤرانی و داستان و که
  لی کورد واته کی گه یه ارهو بوونی قه هۆی نه

خۆی کوردستان ،  ر به تکی سه بوونی وه نه
  لک له  ئاواش گه وه وسندراینه  چه ک که روه هه
یان شلک و گه کراوه ل ون تیمان وایه ته نه پوری له که

  ی کوردیش ببین به ب ڕۆژێ ئمه ،دهل دزیون
 ناو جیھان  خۆ و له هرب ن کوردستانکی سه خاوه

ڵ بدات و ناوی کوردو  دا کوردیش ئاالی خۆی هه
  ت به وسا خزمه و ئه وه رز ببته کوردستان به

ین و  که تیمان ده وایه ته پورکی نه له موو که هه
 :ی حلالنیهنش گۆرامهئه .وهینهزیندوویان دکه

م   ئه و وه بنه  کاتی یاری کردنی حلالن کچان کۆ ده    له که
   :ن  دهوچن   ده گۆرانیه

       حیالن رمه  چه رمه  چه رمه  چه هه
       حلالنی رمه  بوکی خۆ شه ز له حه

  م دیت       حلالن بووکم دیت حه
     حلالن الرم دیت    هول وسو  گه له

   الری دوو گردی       حلالن هووسو
  بردی        حلالن ندم هناو ده چه
   کردی     حلالن  برای خۆم ماره له

  رزی        حلالن ر به  هه  ماره ماره
  رزی   حلالن دهو  سنجاق  ست به ده

           حلالن سـنجاقی تۆم زینه
     حلالن            مارانم گینه له
  ی     حلالن  چی دکه م دوو برۆیه به

  ی      حلالنی که ماری مردت پی ده
  ب         حلالنار ماری مردت خه

   درا ب       حلالن ی پوه رکۆره ده
          حلالن نجیره  زه ی به رکۆره ده

            حلالنی  شیخ و پیره تیدایه
        حلالنیگ لی به شخ و میر و عه

  نگ      حلالن له ه سواری چ بههاتن 
              *    

 کچان کۆ  ل له  کۆمهبن ده تا ماندوو وه م شیه ی ئا به به
 دیکی پاک و   به  شیرین و جوانه م یاریه وا ئه او ئ وه دبنه

ن  ده نجام ده کتری ئه ویستی یه  خۆشه ردو پ له ب گه
مان یاری   هه که وا دیسانه  ئه وه ر بته  سه هیلیان ل ر مه گه ،ئه
ر  ویش هه  ئه ک تر که  و یا خود یاریه وه نه ده نجام ده ئه
کی پ  ن و ماویه ده امی دهجن  ئه یه  هه وه  کچانه ندی به یوه په
لی جاران تا  ر گه  سه نه به  ده وه که یه  شادی و خۆشی به له
  .رنن گوزه خۆش ده  م یاریانه نگی ئواران به دره

   له  فۆلکلۆرهو انه یاڕی آچ  له ککه یه  یاڕ حووحایانش که
ر  گه ئهین  تان بۆ دکه و یاریه هی داهاتوو دا باسی ئ ژماره
  خالخالۆکه.    شادی  ر بژین به ن بدات و هه مه خوا ته
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  ورچ                                          
  ندم ن و مه من ورچی تــــه

  دمنـ ربـــه  كيـــوان و ده له

  ســـــــاران ك من شادم له

  ـارانـهـــــ رزی به  وهێ د كه

  مــخ نگوينی شـيرين ده هه

  مخ ژينی نم ت دـــس ده به

  فر هات زســــــــتانان به كه

   كــون و بن بانــان ژيم له ده

  نديل شـــادم  كيوی قــــه له

  ياربم   ئـــــازادم دوور نـــه

  كجار ی يهم  ســــازۆ من ده

  هــار  به نــــم لهچـــوو دب

  نـخ يردهـــمكی من ش مه له

  ڕۆن بن وده ده وره تاگـــــــه

   من ورچـــــــم زۆر وريامـه

   برامه ی دۆســـــــــته وه ئه

  ر فرۆش نيم  شه ر گيز من هه

م ن دوژمن كه گه ل   س نيم ڕ

   ردان ل و چيـــــاو هـهله چ

  ردان ـهژيم دژ به نامــــــ ده

* 

ک   یه یڤگۆ دا به النی په ل ئاژه  گه ش له مجاره وا ئه      
دا  خالخالۆکه کی هی رژماره هه  له که گوتمان  وه یشتینه گه
النی  رتوکی ئاژه  په  له ین که که ش ده کهیڤکتان پش په
 و  رمان گرتووه شتی وه د ده حمه  نوسینی ئه یڤگۆدا له ۆه
  رتووکه م په  ئه دکین کهلکتان بۆ   باسی ئاژه ر جاره هه
 الن ، یڤی ئاژه  په  له و بریتیه ی هۆزان نوسراوه وه ش به
 زایتی کو  لهدا ر نت  نته ی ئه رتوکخانه پهش  مه  ئه که

 چاپ   به وه  داخه  به ، که وه ته واوی بو کراوه  ته  به ڕۆژنه
   نا دسۆزانه که ی سانه وکه  هۆی ئه به ش مه ،ئه یشتووه  گه نه

گرن و هیچ ڕزیک بۆ ماندوو  ل کاری باش ده  گه ڕگا له
 ێو دا نامه  لیره کهلک دا نانن  ت کردنی خه  خزمهبوون و

  ند وتارک له  چه  داهاتوو دا به م له ناویان بیم به
کانن   کبهکردنی  هۆکاری جاپ نه ه ک وه انهس و که ی ئه باره

  ل هۆزانک له  گه دا له ش لیره مجاره وا ئه.. م که باسیان ده
 تا   هیواین که  و به وه ینه گه ک ده  یه الندا به یڤی ئاژاه په

ک هۆزانیک بالو  یه ر ژماه  هه  له رتوکه م په دوا هۆزانی ئه
م  ین که ئه  دکههیترس باسی  مجاره ئه وا ، وه ینه بکه
ند هۆزان و  چه .   کوردستانیس دا زۆره له کیویه له ئاژه
  خالخالۆکه       یڤ وپه

  یڤگۆ النی په ئاژه





  
  
  

  شیعرو نوسینی
  شتی د ده حمه ئه

2001
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    نین پیكهبۆ                 
  
  

  

  
             2005   

  گر و وه وه ره آۆآه       

  شتیشتی  د دهد ده  حمهحمه  ئهئه                  
  یشتوه گه اپ نهچ  هشتان به     
  ی نکته وه ریکی کۆ کردنه مژ بوو خه له
   له کانی یاران بووم که شه خۆ  قسهو

و  کتر ان دا بۆ یهــــــــجلس مه کۆڕو
  وه هندراگر هر لوان د هـــــــی س نده خه
 سای  ر له کردن،هه  یاداشتم ده میشه هه

 کرد و  م کاره ستم به  ڕا ده1970
م  نده  خه ی خۆش و پ له ل نکته گه

م  که م داخه به. وه نوسیومنهو وه کۆکردنه
ئران   چومه ریم و  که ده ربه  هۆی ده به
جیم هشتین و   ئران به لهوروپا   ئه و

م  لیان بگرت،به  خزمک هه دام به
فاتی  مان وه که  خزمه ی که وه دوای ئه
 چیرۆکی  کتبیندی ل هه  گه کرد له

 یرابوونرم گ  وه  فارسیوه  له منداالن که
  اتمه ه که وتان ، لم گوم بوون و فه

 دستیان  ولم دا که ههدیسان و ڕوپا  ئه
م   به وه مه و کۆیان بکه وه مه پ بکه

یال و   خه وه نه  نایه و نوکتانه ل له گه
رتوککی  ، ڕۆژک په چوون بیرم

فارسیم الی خوناو خانی کچم بینی و 
 وابوو   کتـــبه و  ئه ی وه دوای خوـــــندنه

  

  زمانی کوردیر سهڕینیان بۆۆ گ ستم کرد به و ده رگرت  لم وه کـه
کتان  یه ند نکته  چه کی خالخالۆکه یه ر ژماره  هه  هیواین له  به که

  :   وه ی خواره نکتانهند  چهم   و ئه ین سا ئوه ش بکه پشکه
  آپاآپا  قازی    یهقازی    یه  

ر  ،ههنایل جشت و  کردو کردی به ئامادهۆژێ  قازكی ڕشور  ال مه       مه
 زۆری  گهڕ ال له مه، ی خۆی برد آه ی شاره آه هر وی بۆ دادوه آو  بهائاو

خوات و ی دهر دن و ده  آه تی قازهش گۆ انكی لهڕبت و  برسی ده
  ی به آه  آاتك دا قازه حاآم له.بات ش بۆ حاآم ده آه ی تری قازه آه گۆشته

الش  مه ؟   آویه  له له اژه ئم ی تری ئه آه  پایه باشه : دیت گوتی ك پاوه یه
ر  گه ،ئه یه ك پی هه موو قازك یه  هه ی ئمه آه  شاره گوتی قوربان له

ی مالی  آه وزه نار حه  آه ی له و قازانه  ئه رموو بنواره یت فه یش ناآهڕ باوه
 الی   هاتهدا  و آاته حاآمیش له ك پان، مویان یه ستاون هه  وه وه خۆتانه

ی آرد  آه وزی ئاوه ری حه ورو به یری ده ی خۆیان وسه آه ی ماله آه ره نجه په
آان  وانه  دا قازه و آاته ،له ك پ زیاتریان نیه  یه آان له موو قازه  هه بینی آه

آانیان   قازه آه ، وه برده و مال ده ره آانیان به  قازه وه آانیانه  خۆیان و گۆپاله به
زانی تۆ   ده ره ال وه تن،حاآم گوتی مهۆیشڕ ر دوپا ده  سه موویان له نگ دا هه ده

م بیری  ی آردو آه وه ره یری ده م سه الش آه ،مه وه آرد دال من  گه درۆت له
ر  گه  ئه یه وه آانه وانه ستی قازه  ده  به ی آه و گۆپاله قوربان ئه: و گوتی وه آرده
  .ی آه ادهڕ   چوار پاوه  جیاتی  دووپا به ن  له دهب تۆش   پ له

  الو پزیشكالو پزیشك  ههمم
چت  ال ده ی مه آه وت، ژنه آه خۆش ده شور نه ال مه ۆژكیان مهڕ           

  هیچ له  آه  دآتۆره،  ا بۆوهڕ نسادا گه ره  فه  له  تازه دآتۆركی بۆ دنت آه
و  ئه ال ، ری مه ر سه  سه  چووه آه دآتۆره ، بوو ده زمانی تورآی حالی نه

 دآتۆری پرسی  ال له مه.لال فر ببوو نشائهئیلالو  ائهی ماش نیا وشه  ته دآتۆره
: رام دا گوتی  وه ش  له آه ؟ دآتۆره خته ی من زۆر سه آه خۆشیه ئاخۆ نه
 گوتی دآتۆر گیان  وه ی پرسیه آه  دآتۆره ال دیسان له لال،مه لال ماشائه ماشائه

  .لال هلال ئینشائ مكوژت؟دآتۆریش گوتی ئینشائه ی من ده خۆشیه م نه ئه
  شورشور  المهالمه  نگ و مهنگ و مه  جهجه

ی  و شومشره ستا ئه  بچ بنوت هه ی آه وه شور پش ئه ال مه وك مه شه       
و  ره بهوسا  ستا و ئه  خۆی به لواسرابوو،له  هه وه یه آه  دیواری  ژووری نوستنه  به آه

بۆ  تۆ  وه ال ئه رێ مه ئه:الی پرسی و گوتی  مه ی له آه دا  ژنه وآاته  لهنوستن چوو
خانم : رامدا گوتی  وه ال له مه ؟  ستاوه  خۆ به ت لهیش شومشرت و ئاوا نوی چی ده ده

هاتم  ده ڕ شه ك به ل آابرایه  گه ا لهدوم  خه وێ له دون شه ی آه وه ر ئه  به لهگیان 
  هڕ و شه  له آه بوو بۆیه منیش هیچم پ نهچی  آهشومشری پ بوو   آابرایهو  ئه

و   خه  له و آابرایه و ئه وێ ئیمشه مه ئستا ده جا ،وت    رآه و سه  ئهتم خواردس شكه
ال  ی مه آه وسا  ژنه ،ئه وه مه ل بكهخۆمی ی   تۆله م شومشیره و تا آو به وه ببینمه
ی  ده ستی نه  ده  بت له م شومشیره و ئاگات له الگیان زۆر وریای خۆت به مه: گوتی
   نده ی ئایه   تاژماره.!!!!! ماوه ج  بۆم به  یادگاری باوآمهنیا  ته مه  ئه چونكه
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 وه  یادمان ناچته رگیز له  هه که ی ره روه وسه یادی ئه  به

ر مرۆڤک  ک بۆ ههوشتی چا ترین ڕه وره  گه  که پم وایه
  ی که وانه ڤال و ئه و هه رکرده  بۆ سه فاو دسۆزیه وه
ژاری  ،هه  کوردستان کردوه کوردو ت به لکیان خزمه گه
فایان بۆ   وه ی که وانه رموو ئه یفه ل جاران ده مر گه نه

رگیز   هه ڤال و دسۆزان نیه ردان و هه مه وره دون گه
ژا  ی هه تمانیان نابت ،بهل و نیش ی گه فای بۆ سبه وه
ری  ی سه و ڕۆژه  خۆشی تا ئه رموو که فه لی ڕاستی ده گه
بوو  ک نه مه فاو بء ئه رگیز مرۆڤکی ب وه  هه وه نایه
  .مر و کوردستانی خۆی ن  بارزانی نه ر به رامبه به
 17  ی ژماره  خالخلۆکه ستم به  منیش ده مۆ که  ئه 

ی کوردو  رگه مهڤال و پش ههرو  فاتی ڕابه ۆژی وهکرد ڕ
  هرگ  مه مرو جوانه  ئیدریس بارزانی نه کوردستان کاکه

 ئیدریسی  فاتی کاکه ر ڕۆژی وه  سه  سال به19یادی 
  ڕۆژکی پ له   کهڕیت په رگ دا ت ده مه مرو جوانه نه

 و دسۆزکی  رگه مهموو پش فا بوو و  هه ژارو جه په
 ئیدریسی  فاتی کاکه ی وهوال  هه  و کوردستان بهکورد
  وره  گهو ئهدا  31.1.1987 ڕۆژی   له رگ که مه جوانه
فادار  موو کورکی وه فاتی کرد و دی هه  وه ره  ڕابه رده مه
ی  وه ته  کوردستان و نه  ڕبازی بارزانی و دسۆز به به

کی  یه ژاره م و ئازارو په  خهران نده  هه زاندو له کوردی ته
،  وه  یاد ناچته  له تایه  بۆ هه  که وه ناو دمانه  وته زۆر که

   کاکهمان  هرگ  مه زن و جوانه مه  هر ڕابه و یادی ئه سا 
   لهم رده  هه ی که رده  مه وره و گه مر ئه  نهئیدریس بارزانی
  تایه تا هه بۆ ههو  وه ینه که  ده یهرونمان دا ناو دڵ و ده

   کاکهت نامھرت قه و وه منته یی دهزیندوو  بهر  هه
 و زن رو شامیر و مه روه ی سه  ڕۆله ئیدریس بارزانی که

،  مره فا بارانی نه ی کوردو کوردستان مسته رکرده سه
  15 ره پهال ،ی فاداری ڕگه دسۆزو وه و رگه مهپش ڤالکی هه
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 ، کوردو کوردستان بووکانی هری وه خته وتن و به رکه سه 
  دوژمن ناس و دوور بین و به و ک زیره رکی وریا و ڕابه
ڤانی دا ،  ل دۆست و یاران و هه  گه بوو لهفا  وه
ترس و ئازا   نه و  ت و ل هاتوو وکارامه رکی بلیمه ڕابه

س بین  رزو گه  به ورهکاک ئیدریس بارازانی و دلر بوو ، 
ڕی  ی کوردو کوردستان و باوه نده  ئایه ر به رامبه بوو به
رانی  ر داگیرکه  سه لی کورد به وتنی گه رکه  سه وی به پته

  ت له  تایبه  هیچ کاتک دا به لهبوو   هه وه کوردستانه
 دوژمانی  کهدا 1975ی  که زنه  مه ساته می کاره رده سه

ڕا   وه  پشته هراویان له رکی ژه نجه  خه رو دڕنده داگیرکه
  استهرموو ڕ یفه ده  میشه زن دا هه یلولی مه  شۆڕسی ئه له

 باش  مه م ئه  به ر هاتووه  سه زنمان به ساتکی مه کاره
 ناو ناچیت و هاکا  رگیز له ل کورد هه  گه بزانن که

   ڕۆله که  و دیسانه وه ل دایه ری هه شؤڕشی کورد سه
یدان و   مه وه ی کوردستان چونه رگه کانی پشمه مانه قاره

  ساته اره دوای ک و له رن ، ئه  ناو به دوژمنان له
 هیواو  رزو پ له  به ورهم  رده  هه زیره لجه ی ئه که شومه

ک  خۆشیهموو نا  دوای هه موو له یفه  ده ئاوات بوو که
   توشمان به مۆ ئمه  ئه ند که ر چه  و هه یه ک هه شادیه
 هاکا ڕۆژی  ی چاک بزانن که وه م ئه  به سات بووه کاره
ی   کوردستان و ئمه وه ینهڕا  گه رزانه ربه  سه وه هاته

 کوردستانکی  النی جیھان به موو گه ک هه کوردیش وه
  وه ڕینه  بگه رزانه ربه و  سه   وه خۆ شاد ببینه ربه سه

کتر گرتنمان   گیانی یه میشه ب هه  و دهمانکوردستان
ک بین   ره ستکی دووبه موو هه  هه ین و دژ به و بکه پته
موو دوژمنکی  ی کوردستان و ههران وی داگیرکه و هه

 بووین   ئاواره ی که مانه و ده ئه،   وه ینه کورد پوچ بکه
 دی  میشه یشتم و هه گه تی ده  خزمه ل جاران به گه
  کی به ک ڕابه  وه، وه کردینه رزتر ده ی به  و وره وه داینه ده
داین و  تی ده  یارمه میشه کان هه ل ئاواره  گه فا له وه
رگیز   هه وه ته  دوور وه  له ستی هاتبیه  ده  له ی که وه ئه
   ئاواره  یارانی خۆی که کرد و له  ده می نه رخه م ته که

کردن  ده  یادی نه و له وه پچانه  لی ده بوون زۆر دسۆزانه

ر  گه رموو ئه یفه داین و ده تی مادی ده ها جار یارمه  ده به
 هاوکاری  کک پویستی به  یهیی دا  ئاواره  له زانن که ده

ین ،  تی بده ب پم بن تا یارمه  ده یه تی هه و یارمه
 و  ره روه و سه تی ئه رگ مۆله  مه م داخی گرانم که هب

م  ئه زوویی ماوایی ل کردین، زۆر بهدا و   نهی مانه قاره
بات و  ی  خه  سایه له  مۆ بۆ کورد ئه  که ی زنه  مه له هه

زاران   و قوربانی دانی هه ردانه  مه وره و گه نی ئهساتکۆ
مر بۆ  باتی دوورو درژی بارزانی نه هیدان و خه زار شه هه
 ئاوات   بینی و بهانی نه  وتووه که ههلی کورد گه
کانی  وتنه رکه و سه ره یدانی به  مه مۆ له  ئه که،ن یشت گه نه

ک  ین و وهیی کوردستانمان بۆ میشه ترو ڕزگار بوونی هه
 ماون و  ی که تی و دسۆزانه سایه رو که و ڕابه موو ئه هه

ی   ڕگه ستاون له وه ول و تکۆشان نه  هه مۆ له تا ئه
م  که  داخه،ڕۆن  ده وه هو پش ره خۆیی کوردستان به ربه سه
فاداری ڕبازی  مرو دسۆز و وه  ئیدریسی نه  کاکه که

  خشی به ی پاکی بهمر ماوایی کردو گیان بارزانی نه
  وه ک بگمه ریه وه  بیرهوێ مه دا ده لیره.کوردو کوردستان

ر   سه  له وه رانه نده  مازه لهران  نده  هه  ڕۆژکیان له که
و  ج و چاوم به ره  که  چومه ئیدریس بارزانی  داوای کاکه

ر داوای   سه ت تا لهو  که مانه  دسۆز و قاره ره ڕابه
 شۆڕشی  ندی به یوه  په  کوردستان و  وه  بچمهنابی  جه
  وه و شه چ و ئه ره  که هچووم، منیش م   بکه وه هگوالن
ئازیزم   و وره گه یاد و برای  م له رده ی هه رکرده وانی سهم

وا  ، بوو1977 سای  که مریری بوو نسۆ هه ره  فه کاکه
رگ و  مه  ئیدریسی جوانه ت کاکه  خزمه و چوینه شهبوو 
موو   هه ک له یه ک به  خر هاتن کردین و یه ی بهلک گه
ک  وه بویین  وه که یه ران به نده  مازه  له ی که ڤاالنه و هه ئه
ال   عیسا و مهزان مه مرو هژا ڕه ر بارزانی نه ال عومه مه

 سورو  مه  و حه سالح ممه سلمان و دکتۆر موحه
امۆستا مین و م ده مه ال حه الوو مه مه مامۆستا فوئاد حه

  لکی تر له یی و گه باح ئاکره جات و کاک سه نه
  ک به  ئیدریس بارزانی یه ه کاکاو  ،ئهنندارن بووی مازه
 زع و  وه لهپرسین و  وای ده هنان و هه ک ناوی ده یه
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رکی  ک ڕابه ،وه وه پرسیه دهی  که و خه رانی ئه گوزه
تی ژیان   چۆنیه لهدا کان  ڤاالن و ئاواره ل هه  گه فا له وه به

  نشاهی زۆر به فتاری ڕژمی ئرانی شاهه ران و ڕه و گوزه
کانم  رامه پرسی و منیش وه  ده وه رۆشه په وردی و  به
 دوای کاک  پاشان لهمر   نهینسۆ ره ه ف  کاکه، و وه دایه ده

رمووی   من کردو فه قسان و ڕووی له  ئیدریس هاته
 ،  دوایه ژان ڕۆژی لهن ڕۆ که  مهرگیز خۆتان ب هیوا هه
رمووی  ئیدرتس فه  وسا کاکه ی تری کردن،ئه ل قسه گه
لی   کوردستان و گه وه راینه رزی گه ربه  سه هاکا بهی  به

ن و دوژمنانی کورد  بگهکانی خۆیان  اواته ئ کورد به
  کات که نسۆ راست ده ره  فهرمووی  ، فهست بخۆن  شکه
  بینین که وا ده ،ئه  دوایه ت رۆژان ڕۆژی له  ده میشه هه

یلول  ڕشی ئهی شۆ که زنه  مه ساته ر کاره  سه سایک به
ری  رز سه ربه ی سه وا شۆڕشی گوالن وهڕی په ت نه

  ی کوردستان وان لهکان مانه  قاره رگه و پشمه وه  ته لداوه هه
  نگیان به  تهنیشتمان دا کانی  هش رکه ناو چیا سه
ر  رموو دوژمنانی کورد هه یفه ،ده وه چنیته دوژمنان هه

 ناو   کورد له رگیز نکارن که م هه ند پیالن بگرن به چه
ل   و گه ر بۆ کوردو کوردستانه وتن هه رکه رن،سه به

 کوردستان  وه چنه وا ده ی کردو گوتی ئهنئامۆژگاری م
ن  ول بده تی بن و هه هی ڕاستی کوردای رگه نیا پشمه ته
ن و   بارترو چاکتر بکه هزترو له ستان به کوردنگی  ده که

لی کورد بو   ناو گه کگرتن له ویستی و یه گیانی خۆشه
 و  کگرتن دایه  یه نیا له وتن ته رکه  سه  چونکه وه نه بکه

ک  ره  گیانی دووبه رانی کوردستان به نابت دی داگیرکه
رمووی ڕبازی بارزانی ڕبازی  ن،فه ڕکی شاد بکه و ڕقبه

  .ک ره ک دووبه  نه لی کورده کگرتنی گه هی
  رکرده و سه ر داوای ئه  سه  بیارم دابوو له من که

ش بوو هژاو   تازه  کوردستان و که وه ڕمه مان بگه مره نه
 کوردستان ی بۆ  وه هڕان گه یش داوایدین که له  فه هڕیز کاک به

ک  ه ئیدریس و ی کاکه و ئامۆژگاریانه من ئه ، ل کردبوو
  یڤه  په بهم  ت تا بیی وره  کوردایه فادار به ڕکی وه ڕابه

 ، بوو و تر ده رزو پته به   دلیره رکرده و سه کان ئه شیرینه
م بۆ  وه ڕانه داوی گه وا  کرد که  ده وه  خۆمه  شانازایم به که

تی   خزمه نگان له  تا دره وه  هو ش ،ئه  کراوهکوردستان ل
 و پاشان  وه  ماینه مانه  قاره رکرده و سهزن   مه و مرۆیه ئه
زعی   وه ش بم که وه ب ئه دهج هشت و  ومان به ئه

و  م ئه  داوای هیچ بکه ی که وه  ب ئه بوو به مادیم باش نه
رف کردم و  کی باشی بۆ سه تیه  یارمه مره  نه رکرده سه

  اکهمر ک  الی نه وه و شه ئه ،  وه ماڵ و مندانم پ بوژانه
ی   ئاوایی قه وه ڕامه یانی گه  و به وه نسۆ مامه ره فه
مر  ڤالی نه  مای هه کهج  ره زیک که  نه لهن خان  سه حه
 دوای دوو ڕۆژان   لهوێ بوو بار حاجی له  جه کاکه
نی ای گ زاران سو له هه .ران  نده  مازه وه ڕامه گه

ان سو و زار  ،هه ئیدریش بارزانی  کاکهرگ مه پاکیجوانه
رووی   سه  لههیدانی کوردو کوردستان بۆ کاروانی شه

  .مر فا بارزانی نه  مسته ووه موانه هه
  بژی کوردستانو بژی کورد 

   ئیدریس رگ کاکه  مه جوانه
  م که ر زه ربه  سه ره ڕابههۆ 
  رگ  مه  ئیدریس جوانه  کاکه
  ردی کوردستانم  مه وره گه
  ی نیشتمانم رگه ی پشمه ئه
  لی کوردم ری گه ی ڕابه ئه
  ی هژای بارزانی گورد ڕۆله
    ساله19  وا نۆزده مۆ ئه ئه

   کرد  ئمه ماواییت له

  ل و نشتمانم  ڕی گه له
  خت کرد  خۆت به رزانه ربه سه
  بات ڕی خه  کرد له  ت نه ئۆخه

  خۆۆیی  به بۆ ڕزگاری و سه
  ت لی کورد و خاآی وه گه

  رمل و وا ری گه روه هۆ سه
   رت ناوه ی سه مه وده ر له هه

  و ژاره ی کورد زۆر په بۆ ئمه

    دڵ ناوه فات له  و جه گریه
  فاتی تۆ  یادی وه وا به

  ستم  شیحری هه وه نوسیمه
  مردووی ت نه  تۆ قه م که ده
   انست و گیانم  ناو دڵ و هه له

  ین که  باست ده تایه بۆ هه
  بۆ کوردستانبات   ڕی خه له
   ین که ادت ده ی ابینتا م هه

  ز نامرنـــرگی رگیزاو هه هـــ ه وه ننه ر ده هـ سدایان که وه ته ی خاک و نه  ڕیگه ی له رانه ردو ڕابه  مه رهو  و گه ئه
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  شتی له د ده حمه ئه: ناز چاوبه
  .ر  کوردی   سه ته ریگراوه ه  و فارسیوه

م  مبارم و هه م خه هه: نازیش گوتی او بهچ
  آه ئاوازه.رشان و ب هیوام و پهدلشكا
موو   هه: ناز گوتی چاو به  بۆچ؟: گوتی
 بیابان و   به  و بووه شت گۆڕاوه رو ده ده

 دوژمنی  ته آان بوونه مامزه هامۆن،
ك  ل یه  گه موو له  هه موو له آتری و هه یه

ر ڕۆژ  موو شتك هه هه ن، نامۆ و بگانه
 نا ئومدی  لهو تا بلی پ  وه بته ده دوباره

ت شاخ  نانه ،ته و ناخۆش و ب مانایه
ب  ر چاوی من و منیش به  به زینیش له
و هسك گران  ر چاوی ئه  به گومان له

  ر به رامبه تی به یهاستی دایك ،هه هبووین
و  روونی من دا مردووه  ده آان له بچوه
یی  زه  ب به تا بلی دلگیرو نا ئارامم،له هه

  زارم،له رمه یی خۆم شه له وسه وب حه
  وه  پشه  هاتۆته ی آه و شتانه ر ئه رامبه به
 وا  وه  خۆمه م،له آه  گوناهان ده ست به هه

آانی  تهالم آوی ئاو و ده وه مه آه بیر ده
وا  سات بوو آه  آاره ز و پ له من ئاوا ناحه

 و ئستا  وه  آایه ی هنایه م ڕوداونه ئه
  آه ئاوازه. رانمی رل شواو وحه سه

الم   بوون،به  خراپ نهآانت زوووه ئاره:گوتی
 ر زووییش دلگی داو به زۆر زوو بیارت ده

آان   ڕوو داوه كت لهدن نیا هه بووی،ته ده
  موو شتك له دی،جوانی و باشی هه ده
 ، ی دا نیه وه وام بوون و مانه رده به
ست پ   ده ند له ترین په وره رگرتنی گه وه
   له بۆ ونه ،  دیاره وه آانه ی ڕوداوهآردن

م دلۆپی  آه  یه  بوون دا آهوآاتی تینو
رزشی   ر ماناو ئه گه  ئه وه ئاوت خوارده

ن اموو ئاوی  آانیاو وا هه زانی ئه نه
  ستت به دری نازانی،ئستا هه  قه وه بخۆیته

واوی   ته به ویندوو ل شوایر واوی سه ته
ر ئاوات  ش هه آه ،بۆیهیآردووه راسانی هه

  ب به وا ده بت ئه آی ترت هه و هیوایه
نیا  ش ته یه و گرێ آۆره ،ئه گرێ آۆره

 م دهند  چه .وت آه ند سات دوا ده چه
 از  ،پاشان چاو بهب ی دهنگ ب ده
 بزانم بۆچی  وێ آه نیا شتكم ده ته:گوتی
  .نگ بوو  ب ده آه ؟ئاوازه ئاوایه
  .بوو ئاوازك نه ؟ بۆچ: ناز گوتی چاو به
رام   وهبۆچی: گوتی آه  ناز دیسانه چاو به

 و  وه رامی دایه  وه آه  ئاوازه مجاره ئه ؟ نیه
زوویكت  رهك ئاموو جار هه :گوتی
ڕك  ،یان بیرو باوه و داوات آردووه  بووه هه

رك ج  جا  به بووه و بۆچونكت هه
م بۆچی  رامی ئه الم وه ،به ج آراوه به
 ،  نیه ت  لره مجاره ی پرسیاری ئه وایه آه
وێ بزانی  ته ڕاستی ده ر به گه ،ئه شتایه  ده له
 ، ره ر به سه شت و ژیانی خۆت به  ده وهبۆ

 ، زانه  مه  سودفه وێ به هیچ شتكیش له
 و وه شته رو ده و ده موو ئه  هه بوانه
 ڕوداوی شادی  ،نالم له دری بكه چاوه

آان و  وداوه ڕ  و له به خۆشحال مه
الم  ،به به نگ مه آانیش دلته ساته آاره
   بۆچی ئاوایه ت آه و پرسیاره  ئه میشه هه
   شادی چ له  بیرتا بت،چ له  دلتاو له له
   دلت بهڕێ با آان ل گه ژاره م و په خه
رگیز  الم هه  ،بهستی پ بكات واوی هه ته

را  سه  بهتست  ده مانه وا ئه ڕێ آه گه ل مه
 ژیانت تاقی  وه شته  ده بۆوه .تنبگر
واوی  مو سات و آاتكیش ته  هه وه بكه

آان   الی ئاسكه ،له تنه آان به ڕوداوه
می شاخ زین  هاوده ر،  سه ره ژیانت به

الم  ،به آه تی  دوو دلی مه  هاوڕیه و له به
  وه ،ئه آه  یاد مه ت له و پرسیاره رگیز ئه هه
ل  و هه  خه وا له آهر سات   هه  آه بزانه
مان ڕۆژ   هه  ڕۆژهو  ئه هی  وانه ستی له ده

آراو  وا شاخ زینی تیادا ڕاو ده بت آه
ستاوی و   وه آه ر گردۆلكه  سه تۆش له

 شونی  چیه ڕوانی و پاشان ده ده
  هچ پار ی پارچه  و پاش ماوه آه ڕوداوه

مگین  ڕوانی،من نالم خه وا ده آراوی ئه
ندت  رچه مبار ببی،هه  خه انی آهتو ،ده به مه

الم   و بگری،به سرین بژه وێ ئه ده
  ی،وه آه  یاد نه ت له آه رگیز پرسیاره هه
 دوا   آه زانه شی بینب وامه  ده ی آه وه ئه

  زانی آه  واده ی آه و ڕۆژه ،تا ئه ڕوداوه
   آه ویه قوربانی شاخ زین بۆ ئه

 ژیانیان  ازهآانی ت  ئاسكه نده آانی ئایه وه نه
ی  وه شت و سوڕانه  ده ر،بۆوه  سه نه ببه

ست  هه آانت ماره گ و شاده  ڕه خونت له
 ناو دل و  زآانت له و آارمامه پ بكه

و خۆشت  ست پ بكه  هه وه روونه ده
 و دلی  وه  بكهی زایین تاق بون،دووباره

   آه آه رگیز وامه الم هه ،به خۆت شاد بكه
  وه ته ی بوونهو شاد  هۆی ئه به

 و  وه ریه  یاد به ی خۆت له آه پرسیاره
ی  و پرسیاره  یادی ئه ر به  هه میشه هه

ی  وه بیر چونه  له ،چونكه خۆت به
 آاتی   له وایه ئا بۆچی ت آه آه پرسیاره

ی  وه  بیر چونه شادی و خۆشیدا له
  ژاره م و په  آاتی خه ك له  نه ئاسانتره
 و  ژاره پهوم   خه  آاتی آه  له دا،وه
  ی آه وه ی بۆ ئه آه دی ده آان وه ئازاره

 یاد  ت له پرسیاری بۆچی ئاوایه
ڕ آردن  تی و باوه ستی دایكایه هه وه چته نه
ندی  یونه تی خۆت و په زایهم ما به

لكی   هه  آه وه خۆته آان به بچكۆله ئاسكه
 و  وه خسنن تاقی بكه ره  بۆ تۆ ده وره گه

ی پرسیاری  آه الم نه ،به پیان شاد ببه
و  یت،ئه  یاد بكه ت له  بۆچی وایه مه ئه

  بهت  نانه  هیچ شتك ته ت به پرسیاره
  آارمامزه. وه گۆڕیته آانیشت نه ڕۆله

وت و  آه خۆش ده ت نه آه بچكۆالنه
خۆشی   نه ڕت به ، باوهتآر ش ڕاو دهیدوای
ی  و ساتانه موو ئه دری  هه ب ،چاوه هه
و  ناتوانی  مه و ئازارو خه ژاره  په له پ  آه
  آانی بچوه نج و ئازاره موو ڕه  هه آه

  رگه آان به ت و تال و تفتیه آه نازداره
   له آهآی  رچیه  ههه بك نده وه بگریت و ئه

  18 ،ڵنجامی بده  ئه شت دایهتوانا
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 فالن  ك له  گیایه  تۆ بلن آه ر به گه وئه 
توانی زام و  ری و هه  سه شون بۆ چاره

  وه  دوای بكه وا بۆ به ئه یه آانت هه برینه
یدایان  یت و په گیریان بخه  وه ول بده ههو

الم  ب سودیش بزانی،به  به نده رچه  هه بكه
 بۆچی  مه ت ئه آه یت پرسیاره آه رگیز نه هه
یشتنی  یت،پ گه  بیر بكه  له وایه

  وا چۆن له ،آه آانی ترت بوانه آارمامزه
  م ڕاو آردنی مامزه آی زۆر آه یه وای ماوهد

  و دووه ن،ئه آه  یاد ده ت له آه بچكۆله
وانیش ڕۆژێ  ك تۆ ئه روه هه بن ،  ده وره گه

  ن،دلگیر ببه ده  ژیانی خۆیان ده هدتن آ
 یاد  ت له  بۆچی وایه مه الم پرسیاری ئه به
ڕوات و ئیتر  های سال ده ساله . وه ره آه مه

  وه بته م ده ش هزو گوڕت آههواش هوا
 ، وه ت نامنته ته نگ و تاقه و شه و ئه
ز  لبه و هزو تواناو هه رگیز ناتوانی ئه هه
تیت  ز و غار غارانی  جارانی الویه لبه هه
 داوی  نگاوێ آه ند هه ،چه وه یته نجام بده ئه

ئیتر ماندو و پشو سوارو توشی 
 هیچ   آه یه وانه بیت ،له رامۆشی ده فه
  ند مامزكی به  چه له آك یان  جگه یه

وا  آه وه  بیر نامنته یان له وه ساال چوو ئه
 ناز  نگ و چاو به تۆ مامزكی شۆخ و شه

 ڕۆژێ   ناآات آه وه ڕ به س باوه و آه بووی
ی  ڕ و آشه ترین شه وره  ڕۆژان گه له
 پناوی  نگین له شتی جوان و ڕه ده
ر تۆیا ڕووی  هس ست به تی و ده نیه چۆ
ر   سه چیه  ده موو ڕۆژك آه ،هه داوه

 چۆن   ڕوخساری خۆت آه  بوانه وه آانیاوه
  پوهتیت  آانی پیریه  لۆچ ونیشانه پ له
ل  ری هه به له و ڕ بكه وش باوه ،ئه  دیاره
ت زۆر ال  مه  ئه ش آه وه ل ئه  گه م،له
ش دا  و آاته و پی نائارامی له گرانه

 ی بۆچوا  یاد ب آه ر له ت هه آه پرسیاره
وا  ست دا ئه  ده له شت وانه ر ئه گه ،ئه ئاوایه

بن و  آانیشت آزو ب هز ده چاوه
 تۆ  آه ست پ بكه واوی هه  ته تی به پیریه

مگین و  ش زۆر خه مه به ر گه پیر بوویت  ئه
ی  ڕ بكه ب  باوه نگیش بیت ده دلته
و پیر  ر چووه  سه نت به مه و ته وایه آه

وت و  ندێ دوا آه  هه آه ئاوازه .بوویت
ڕۆژێ   به ڕوان چاوه: گوتی آه  دیسانه وه هاته
ی بۆچی  و پرسیاره رامی ئه  ڕۆژان وه له
  لكو له وا به  خه  له الم نه زانی به ت ده وایه

یت  آه  ده وه ست به بداری و واگاییت  هه
موو شادی و  و هه  دوای ئه له زانیت آه و ده
 رماو رماو سه م و ئازارو گه شی و خهخۆ
 ویستی و زین و خۆشه لچون ودابه هه

رخی   ن مه ڕوانی ئه ڕ،چاوه دلشكان و شه
ستت  وا هه آه بۆ  ،ئیستاآه یه خۆی هه

ڕوانی شتكی  شت چاوه  ده  له  آردوه وه به
وسا  رو ئه  ونده ڕوه  و بۆ بگهتتر نیی

  وه دۆزیه شت ده و پرسیاره رامی ئه وه
نگ  ل ده  گه  ناز له چاو به . وایهئاوابۆچ  هک

لفین و بۆ ئاو   هه آانی آه و ئاوزی بالنده
   له آه ر آانیاوه  سه  هاتبونه وه خواردنه

شتی آردو  یركی ده و واگا هات و سه خه
ونكی پ   چ خه مالی ڕوانی،ئای آه والئه ئه
  .نی دیت و درژخایه ره مه یرو سه  سه له

ی درینی  شتی النه و ده ڕایه جوان گهچاو 
ر  ژیاو هه  ده وه ن شاخ زینه  الیه خۆی له

و  چوو بۆ ئه ر ده  سه  به ڕۆژكیش آه
شی زۆر چاك  وه ئه و لوتف بوو، تازه
  هز ترین  ڕۆژێ دت و به زانی آه ده

ر  هه.آرت  ڕاو ده شته و ده ئاسكی ئه
 ستا وای ل ده و هه  خه  له ڕۆژكی آه

مان   هه مۆآه  ئه یه وانه  له زانی آه ده
  میشه  تیاداشاخ زین بۆ هه ڕۆژبت آه
  ل دلۆڤان و به لیا گه  گه مین،له بوات نه

 موو بزاف و هاآار و هه یی بوو، زه به
  زانی آه  ده وه وی به آی ئه ویستیه خۆشه

  وه و ئیتر جیابوونه هی دوای مه ئه
 وا دا آه وی ده لی ئهو  هه میشه وهه زیكه نه
   .واتر بت تی ئه دارو هاوڕیه دی له

 چ  ی آه و ڕۆژه هات و ئه و ڕۆژه ئیتر ئه
 بوو، ل ڕۆژانی تر نه  گه آی له جیاوازیه
 دوا جارو دوا سات دا شاخ   له ڕۆژی آه
ڕاو  وه آیه موو هز و توانایه  هه زین به
 چاوی  دا به آه لكهدۆررزای گ  به آراو له
پاش ر   سه چووهی بینی و  وه خۆی ئه

 آراوی شاخ   پارچه ی پارچه  الشهی ماوه
  وه الیه یدیت به وا ده ی آه وه الم ئه زین،به
  زانی آه ی باش ده وه ئهبوو و   نه ب هوده
آانی دواڕۆژی  وه ی نه وه ن و مانههۆی ژیا
وی ڕاو آردنی شاخ   گره آان له مامزه

نگ  مگین و دل ته ل خه ،گه زین دایه
ردو   هه سرینكی زۆری له ئه,بوو
 بۆ  مجاره الم ئه لشت وبه آانی هه چاوه

  .ڕۆیشت  نه آه له نگه الی جه
  ند آارمامزی به  چه ی آه وه  دوای ئه له

 دونیا  بچوو به دا آه وه دونیا هنا و له
 پ دلشاد  هنانی  زۆر تاقی آردبۆوه

زین و  لبه موو بزاف و هه  هه له بوو،
ی باش  وه و دلخۆش بوو،ئه وانه زینی ئه دابه
موو شادی و  و هه وا ئه زانی آه ده

لس و  ڕاآردن و هه وا له ی آه خۆشیه
بینی ئیر جاركی تر  آانی ده وتی بچوه آه

ی  آه بچكۆالنه آارمامزه. وه  نابته دووباره
  رد آهڕی آ  باوه مجاره ئه وت، خۆش آه نه

ری  سه ولی چاره وهه خۆشه ی نه آه آارمامزه
 دا، ی ده آه خۆشیه توان آردنی نه و هه
 هۆی  نگ و نا ئارام بوو به ل دلته گه
  ی ،آه آه  بچكۆالنه ی بچوه آه خۆشیه نه

س و  فه  نه نگه وا ته دی آه ی ده آه بچوه
  مه وا ئه یزانی آه  ده نج و ئازاره  ڕه پ له
  ،تی یهی ژیان اسهن دوا هه
    نده ی ئایه تی بۆژماره ماویه
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    شتی د ده حمه   ئهتانــــــــــــکوردس ی  خشه و نه ئا
  وێ ئاالی خۆم خۆشـــــــم ده

  ی خۆم خاکـوانیــــــئای ج
   بـــ ئـام ژیــــــانم نــــــیه

  م نیهـنرزی و بو ربه ســـــــــه
  وێ رکه ب ســـــــــــه ئام ده

   وێ نه ات نـ  ب و قـــــه هرز به
  رووی ژیانه ئام ســـــــــــــه

  مـــــزی بوون و مانــــمانه ڕه
  نگینه ئای کـــــــورد زۆر ڕه

  وینه نگی پ ئه چـــــــــوار ڕه
  رد وزو زه سورو سپی و ســــه

  رد  بۆ شــــــــــادی هه همایه
  باتم نگی ســـــــــــوری خه ڕه

  تم خۆیی وه ربه ســـــــــــــــه
  دی دنــــــــــ بـۆ کوردم وه

  ردم کا گشـــــــت هه ڕزگار ده
   ئارامی ژیانهپیمــــــــــــــــس

   گریانه ئاشــــــــــتی و دووره
  وزم بوونی شادیه ســــــــــــه

  ی ئـازادیه نشــــــــــــــــــانه
  وین ک تیشـکی ئه بیست و یه
       نگ زـرین تاوی ڕه خــــــــۆره
  دی دنـ ورۆزم وه نــــــــــــه

  نـون رزی ژیـــــــــــنم ده به
  رد وز و زه ســورو سپی و سه

  رد  بۆ ده توانی کـــــــورده هه
  وه کته ب بشــــــــــــــــــه ده

   وه بنته ده  تیــــــــس ژر ده
  ن و گومـــــــــــنگی ئای ڕه
   دمک وی وه م دهـــــــــخۆش
  ب لی ئاالی نه ر گه هـــــــــــه

  ب اف دهــــبی م ب و ون ده
  ی کوردســـــتان خشه ئاو نه

   جیھان ب دیـــــــار ب له ده
  سی دونـــــــــــیا دا تله  ئه له

  ل دا ر هه م ســه خشه ئاو نه
      کوردســــــــتانی بۆ خۆ ب خۆببربهکوردیش ســــــــه

             
  
  

    

















  نیشتمان و ل گه   
موو شتک   ههویست پش ئازیز و خۆشه     زارۆکانی 

  ت و له  وه لکی کامه  خه کهچاک بزانت ب مرۆ  ده
   خۆی به سک که ر که  بۆ هه وه ته ، خاک و نه یه وه ته نه کامه
ویستترین  ز ترین و خۆشهپیرۆبی  ده بزانت  ردانه ردو مه مه
م  ،جابه  بتخۆی و نیشتمانی  وه ته نه   سه   آهو ئه الی شت
  و خکای خۆمان وه ته نه له  باس   کورته به یڤانه هپند  چه
ی کوردین وکوردستان ناوی  وه ته  نه  له ئمه  که ین که ده

 باپیران و  باب و زیدو واری ،کوردستان نیشتمانی کورده
 م   نیشتمانی کورد،ئه کوردستان واته، ردانمانه ه م وره گه

کی  یه وه ته ک نه لی کورد وه  گه ی که نگین و جوانه  ڕه خاکه
  ی کورد که وه ته نه ژیت،  دهیادار  سه له  یه تی هه وه لهزن  مه

ر   سه مۆ له تا ئه ن کورد هه ۆنجا ملی  په هپتر ل  بریتیه
 تکی بوونی وه ب  به  کوردستانه دا کهخاکی خۆی

رد بۆ ڕزگاری و بوونی  لی که  گه  که  مژه ل له گهتی، خۆیه
مانی  زار قاره زاران هه ه ه ت و به اک بات ده خۆیی خه ربه سه
 و دوژمنانی کورد  قوربان، دا کردووته  پیرۆزه گهم ڕ له

وان  ک ئه لی کورد وه  گه ڕاون که گه  ل نهدراوسکانی کورد
   ناو مای خۆی دا به بت و له تی خۆی هه وایه ته مافی نه

 عریب کردووین، گیر و تهادی بژیت،هاتوون خاکیان دائاز
 و هید کردووین کانیان شه  ڕۆله ل له هاتوون گه

  ش وازمان ل ناهن که مۆکه تا ئه ،ههریان کردووین ده ربه ده
ن   خۆ و خاوه ربه تکی ڕزگار و سه  وه بۆ خۆمان ببین به

باش  دوژمنانمان  ب ئمه ،ده بینتیمان وایه ته کی نه یه واره قه
ل   گه ر خاکی خۆمان له  سه ت سازشیان له بناسین و قه

رن کورد   داگیر که وان دوژمنانه  ئه ن،چونکهی که دانه
کی کوردن،کورد  ریه وه خته موو شادی و به  هه کوژن،دژ به

 دژی  به  حزبنهحزب  ین،بخۆب ربه ک بگرت تا سه ب یه ده
کگرتن بۆ  نیا یه  ، تهتوان ناکات ردمان هه دهکتر  یه

 زانا  بی ئمه ،ده ردکمانه موو ده توانی هه کوردستان هه
کن  بین،دسۆزبین،دوژمنانی خۆمان باش بناسین،

 مافمان  و کوردیان کوشتووهمۆ  تا ئه  هه ی که وانه ئه
ر خاک و   سه ئارامی له ئازادی و  ڕین به خۆن ل ناگه ده

ولکمان بۆ  موو هه بی هه مای خۆمان دا بژین،ده
 هیچ شتک  کوردستان بت، نیشتمانی خۆمان به

خۆیی  ربه و سه ریا ڕگای ڕزاگ نیا له نیا و ته ،ته وه گۆڕینه نه
  خالخالۆکه .ین بات بکه خهبی وچان  بهکوردستان دا 
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     داروچکه یاری کردن به 
  فیربوون .  و  بیرکردنه  .یاری  

ک  سهنه لهرنجدا یه م و   



 

 ی وتوانه  پشکه ته م وه  له  که یه م ونه  ئه باش بوانه
   به که،  کن ش دۆستی یه گ و پشیله سه  داوروپ ئه

التانی   وه م له ن،به کتر ناده الماری یه هیچ کلۆج په
 قوڕ   و ناوچانه  و ئه تی ئمه ک وه وتووی وه دوا که

گ دا ڕزگاری   چنگی سه ر له ک گه یه ری پشیله سه وه
  خالخالۆکه.   ر دت سه  چی وه  ئای که بت نه

م  ،به ۆرهز پیاز سودیخواردنی لن  ده : پیاز
  یه وه ش باشترتن شت ئه مه بۆ ئه.کات م ناخش ده بۆنی ده

.دڕوات ی که بۆنه وه بخۆیته پیاز ل گه له نگ ڕه  به ی قاوه فنجان  که
 بیبیت و   بازنه ر بازنه گه لن پیازی توندو تیز ئه  ده وه

 ناو ئاوی ج بلی  ی سعاتک له پاشان بۆ ماوه
ستیشت  ر ده گه ین ئه ده.بت یرین دهڕواو ش ی ده که تیژیه

ستت   سابوون ده  جیاتی به بۆنی سیرو پیاز بگرت له
ستت جوان بشۆیت  میری ددان ده م خه  که بشۆیت به

 پیاز زوو میکرۆب و   که ڕوات،دیاره  ده که وا بونه ئه
جا .گرت  سپی کراوی ده ی به وه  دوای مانه ریای له کته به

م میکرۆب  ی له  سپی دکه ی که و پیازه ه ئ ی که وه بۆ ئه
 رپن  بی به  که  سپی کراوه ی که که رزگاری بت پیازه

 وئستیت  ،پاشان که لی بگره وسا هه  ئه وری بکه چه
و فیی  وه  ل بکه وه ره ی سه که ورکراوه  چه لکه بیخۆیت په

.بی ترس نۆشی گیانی بکهیتر بهوسا ئهو ئهبده

    :ری وه رهی بی ونه
 22  ر له به که جوانه  ونهم  ئه
 ئازاد  کوردستانی لهر وبه مه هل  ساڵ

ی خۆی  که نه خاوه ر گه  گیراوه 
 وا ئه  وه بکاته  وئاگادارمان وه بناسته
  .ین ده پده باشی کی دیاریه
   خالخالۆکه                    

 ترینست په:ت یانهخ
   ه مرۆڤوو  رۆڤ ئهـــــــم

ت   خیانه  که یه   یه  چلکنه
تمانی شل و نی  گه له

 خۆی و  کات ده  خۆی
  لهفرۆشت و خۆی  ده

ل  گهپناوی دوژمنانی 
رخان  و واری خۆی ته

 قوربانی  هبت ده کات ده
 یارانی وتنی نه رکه سه
  خالخالۆکه.خۆی واری ل گه

  : مه وله عه
  به   که هجیھانگیری مانای هب

 لۆژیا کنه ته و         کنیک ته هۆی
جیھان زۆر بچوک  مۆ ئه
و  وال موو هه و هه وه ته بوه

  آات زووترین  به  کان ڕوداوه
 وهبتهبو ده

                  خالخالۆکه کور ب خوایه
 کا ت ده وا خیانه  ک کهڕب و کهست  ب پهکور  خوایه
 کا ت ده یانهـی خازشـــــ ساوم و خاکی خۆی  قه هدژ ب

    داروچکه یاری کردن به 
   داروچکه س دانه3که تۆدکاری-1

  وسا لگری و جیان بگۆڕی ئه هه
یان ک ک یه ی وه گۆشهس  پنج دانه

 وه بیرکه سا ده ، بسازیل به هرو ف  
   . یاری بکهو  
2-دا دکاری که رهل دانه3  س 

  لبگری و جی خۆیان هه  له داروچکه

  س وسا دوو دانه و ئه بگؤڕی جیان

 .  ه بسازل یانک ک یه ی وه ؤشهگ


