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  .  وره  ناوی کۆردستانی گه به

soransa@hotmail. com  
  15/4/2706 -تاران 

  
  . . سۆرانسۆران. . سس. . حح......د د   ممهممه  وا قازی محهوا قازی محه  ی دایکی پشهی دایکی پشه  ناساندنی بنه ماهناساندنی بنه ماه

  
،  دیشه ممه وا قازی محه مامی پشه  و ناوبانگه یان بهمردی مۆکر  پیره  به که، زنی کورد ری مه هۆنه، یف نی سه سه بولحه تی ئه زه حه
  : رمۆێ فه ده
  کنن  شه زنان شان ده  میر و مه منن به الن ده  شانامان گه  کوته به

  :ل پمان ده،  مه ر له  به زاره ی نیو هه نزیکه، دی خانی حمه ردار ئه یا سه
ر و  به  باره بوه ده ما و کرمانج نه ده ها نه نگی کورد وا ب به رهه ؛ دۆز و فه...  و ر بنایه سه تاجکی له،  کمان ببوایه ش پادشایه ر ئمه گه ئه

  . رد ی نامه سته ژرده
، ن  و بمانپاراستایه  کان بگرتایه  کوردیه  ئایینه ر رزمان له گه ئه: م که رزتان ده عه،  به کته و مه ی ئه  چکۆله ره ک شاگردکی هه منیش وه

کرد و   نازڵ ده یان بۆ ئمه وره یامی خودای کۆردستانی گه  زمانی کوردی په به، ری کورد مبه  پغه بوونه ده، کان  کۆردیه  پیرۆزه  ئایینهری ربه
رزی  ر عه هری خودای س  سبه بوونه ده، ر وه خته النی به ک پادشای گه وه،  ئاواتی خواستوون دی خانی به حمه ستا ئه  ماموه ی که و پادشایانه ئه

  ر به هه! قوربان گیان. یۆک ده چاویان هه،  وه ڕ ببوایه تهۆ م  پیرۆزه م وته  چاوی پس له به، ک  و بیانیه مه که ره ر ته کورد و هه
ر   مان هه نهش چوار پنج دا ئمه، ر مبه پغه ن زڕهۆک میلی ر و یه مبه زار پغه د و بیست و چوار هه  سه له، رموی قامکیش حیسابی بفه

چی ، تی سوتان ساهاکی خۆمان زره ر حه گه مه، ڕم رتان گه وری سه  ده ؟ له متره  که نده  مه  له نده ر شه گه مه.  گیان خۆدا عاده... -وێ  که ده
  ؟  وه ته ری قیبتی ماوه مبه یر پغه  عوزه له
  له، تگۆزارانی خۆمان بگرین ناوداران و خزمه، ندان  بیرمه ب رز له ده، لمنین ه بیس ی که وه تایاک بو بۆ ئه ره سه،  وه ره ی سه رکوه و به ئه
  .  وه ینه به بیریان نه  فیۆ له ین و به خه میان نه ه قه
 پیاوانی  زنه  مه ژنان و زنه ی دایکی مه ماه تان و بنه ناوی ئافره،  م خراوه  قه  له ه  هه  مژوی کۆرد دا به  له ی که و شتانه کک له یه

  مه  ئه-  د ک بوه ممه وا قازی محه فا بارزانی یا پشه ال مسته مه، رزنجی حموودی به  دایکی شا مه  که ی کردوه وه ک باسی ئه،  بۆ ونه.  کۆرده
شنک  ین چه  ده مه به، جا بیالمان. زانین مان ده رانه روه و سه ی باوکی ئه ماه بنه، کی  چه  و بنه  گشتمان ناوی بنه که،   حالک دایه له

 شونی باوک  لک له گه،  ژیانی مرۆڤدا  شونی دایک له که، زانین  ده ی ئمه زۆربه، ی س دا زاره ی هه رگه قی ده  چه  له دیاره. ژنکوژی
ی  زۆربه، می الوی رده کات ؛ تا سه ژیوار دهو   مۆخی خونی ئه ژی و له  زگی دایک دا ده ژ لهۆمنداڵ نۆ مانگ و نۆ ر،  بۆ ونه:  رچاو تره به

  و گشته م خستنی ئه ه قه له،  وایه که. ب  دایک فر ده له، ویی ته ت زمانی نه ی ئاکار و تانانه رێ و زوربه گوزه ڵ دایکی ده گه کاتی منداڵ له
  .  ی س نیه زاره  و شیاوی کورد و کرمانجی هه یه وره سووچکی گه، ی دایکان ته خش و خزمه نه
، ت رفه  پی توانا و ده م به ده وڵ ده هه،  قه  زه لنه م که ی ئه وه  و پکردنه الحه به  زه ه م هه ی ئه وه بو کردنه ره بۆ قه، مۆی خ  نۆره ز به ئه

ست   ده وه ده ممه وا قازی محه ی دایکی پشه  ماه  بنه له،  م کاره  ئه که. ربھنم ی مژویان ده رامۆشخانه  فه دایکی ناودارانی کۆرد بناسنم و له
  : م که پ ده

گی شاری  یزوبه ی فه  ناوچه له، ندی  ئاوایی سیمانکه  له  کورده ته م ئافره ئه.  رتاج خانم بوه وهه ناوی گه، د ممه وا قازی محه دایکی پشه
ی قازی  وره  گه  باپیره بته گ ده یزو به فه،  واته. گ یزو به ی فه وه  و نه گ بوه ر تاج خانم کچی شر به وهه گه.   دایک بوه قز له سه
قز و  سه، لی بۆکان  شارگه سن و له زار که ی پنج هه  ئستا نزیکه م هۆزه  ئه که،  گی بوه یزوبه رۆک هۆزی فه گ سه یزۆال به فه. د ممه محه
د ساڵ   سه400ی   نزیکه که، ر بوداق سوتان  سه وه چنه ک ده ه چه  ره به، گی یزۆ به هۆزی فه. ژین  ده و باژاڕانه ری ئه وروبه هاباد و ده مه

ر تاج خانم  وهه  دایکی گه که،  وه بوه  بۆم روون نه وه داخه م به به.  ی کوردستانی لداوه ت سکه نانه  و ته موکوریان بوه} پادشای{مر ، پش
  . م که رزتان ده  دا عه کی دیکه یه  نووسراوه له، وت کهر م دهۆر کات ب  هه-  ک بوه
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 ئاوایی  له، }لی قازی عه{ د  ممه  بابی قازی محه  به  شوی کردوه  و که یبانو بوه تیکی زۆر بزان و که ر تاج خانم ئافره  وهه  گه
 ئستاش  ر بۆیه هه،   ناوبانگ بوه ری به یبانووگه شووری و که م به،  بۆ جوانی و شاره له، هاباد  بۆ مه  بووکی بردوویانه به،  وه ندیه سمانکه

گی  یزوبه ی فه گزاده  به له، ر تاج خانم وهه چون گه،  }  وایه گزاده  به ک کچه وه{ لن  ده، ن که تك ده هاباد تاریفی ئافره  شاری مه  له که
  .  بوه
  :  یان بوه دانهم من ئه، د ممه وا قازی محه رتاج خانم و پشه  وهه گه

شی مندان ۆخ  نه ڵ به وه بولقاسمی هه ڵ و ئه وه دی هه ممه محه.   و کچکی دیکه ئامینه،  دیجه خه، بولقاسم  ئه دو دانه، د ممه  محه دو دانه
  . م بولقاسمی دووهه ئه، دری قازی  و سه مه دی دووهه ممه محه، د ممه یانی قازی محه، مردوون

ین  حوسه مه د و حه ممه مامی قازی محه، یف نی سه سه بولحه  ئه  به شوی کردوه،  خانم  ناوی زبده به، رتاج خانمیش  وهه هی گ خوشککی دیکه
 هۆزی  ر س دایکیان له هه، ین خان  حوسه مه دری قازی و حه سه، د ممه وا قازی محه یانی پشه.  م بوه هیدیش کوڕی ئه یفی شه خانی سه

  .  بوهگی  یزو به فه
 مای  کی زۆر له یه بۆ ماو،   بوه گی یزووبه  هۆزی فه چون دایکیان له، یف ین خانی سه  حوسه مه دری قازی و حه سه، د ممه قازی محه
  .  یان خۆندوه  و وانه وه ته گی ماونه یزوبه ی فه ی ناوچه وه کشه  و یه داشاووجه، ندی کانی سمانکه  گونده له، خایان

بینیت :  
، ربگرن زن دا ل وه  مژوی ناودارانی کوردستانی مه شک له ی به وه  پناوی روون کردنه م له یه م نووسراوه ئه، رانی رزدار  هیوام خونه به
ستی  به  مه به،  }2706 { وه مساه ورۆزی ئه ی نه وه  هه نیا له  ته که،  بدرکنم مه ئه   پویستیشه. یی ماه سکی بنه رته  به ک شتکی نه

هاباد ؛   مه د و هاوانی له ممه وا قازی محه گکۆی پشه:  م کردوه م شونانه ردانی ئه سه،  ناوداران و خزماتگوزارانی کورد رزگرتن له
ی کتبی  سه و که گ ئه دی تاهیر به حمه  تورجان ؛ گکۆی ئه  کۆردستان له زیری کۆماری دمۆکاتیکی رۆک وه  شخ سه گکۆی حاجی بابه

گکۆی ، ریوان  مه  ناوبانگی کورد له ننیفی چۆڕی زانای به کری موسه بووبه ال ئه  ئاوایی تورجان ؛ گکۆی مه له،  ی روونووس کردوه فنامه ره شه
لی  ریر ؛ گکۆی عه  حه له، دۆستی کۆرد، ریری ی بارزان ؛ گکۆی فانسوا حه  ناوچه فا بارزانی و کاک ئیدریس له ال مسته ک مهۆر سه
هاباد ؛ گکۆی کاک   مه له، گکۆی بوداق سوتان مری موکوریان، هاباد  مه ران له ی هۆنه ریر ؛ گۆڕ خانه  حه له، ری کۆرد هۆنه، ریری حه

مامیان و   حه له، وردستانی ک زیری کابینه وه، دی حماناغای موهته گکۆی حاجی ره، کانۆمامیانی ب  حه ری کۆرد له هۆنه،  لخانی زاده  یه سواره
ستی و  ره  په ناوچه،  ب هۆزگرایی به، کان ره وه خته  به وه ته مو نه ک هه وه،  بتوانین ی که وه  هیوای ئه به.  ی پیرۆزی دیکه ندین جگه چه

  .  یه ی کوردی هه ووره دروستکردنی ئوست پویستیشمان به. تگوزارانی خۆمان دابننن مو ناوداران و خزمه رز بۆ هه، تاقم بازی
  . سۆران. س. ح
   
   
   
   
  


