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هونةرمةندي
  

  سةالح عةبدوالَسةالح عةبدوالَ ...  ... كردكرد  دواييدوايي  كؤضيكؤضي  خاضؤخاضؤ  كاراثييتكاراثييت  كوردكورد  دةنطبيذيدةنطبيذي  هونةرمةندي

 دةنطةكاين طرنطترين لة يةكيك 
  .  كؤضي دوايي كردميزؤثؤتاميابوو

هةوالَي دويين بةداخ و كةسةرةوة 
 مةقامايت موعجيزةيكؤضي دوايي 

) كاراثييت خاضؤ (كوردي هونةرمةند
  . م بيست

 تةواو غةمطيين كردم ئةو هةوالَة
كاراثيت يةكيكة لةو مةقام ضونكة 
 كة بةبيستين دةنطي  يةريظانبيذانةي

 يلةدونياي ئاسايي خؤمرؤظ 
لة كوردستاين سوور ، يدةردةض

لةناو كوردان و ئةرمةنيةكاين 
و بة ئة، قةفقاسيا و كورداين هةموو جيهان ثلة و ثايةيةكي تايبةيت هةبوو الي هةمووان خؤشةويست بوو

 كةراثيتيكي تر درووست بيتةوة و بتوانيت وةك ئةو بةناوبانط بوو كة ئاستةمة، الوكي مةتيين، مةقامي
بيلَي .  

 كاتيك بةكولَ نةطريناطرييت  خؤي ثي هةرطيزمرؤظ بةطويطرتن لةو داستانة و بةدةنطي كاراثييت خاضؤ 
  : دةلَيتكض بةدايك

  دةتو ِرابةيلَ يلَ دايكي حةيراينَ  ( (
كة ِرؤذا شةمييخبوةكة خبودي  

  سةري من بشؤ و خةمالمن لةمن كة
  . بسك و تةماريكامن لبةر ئةنيكا من ضيكة

  . هةي دةاليلَ، هةي يلَ يلَ
  هةظالَ و هؤطري مة ضوونة مةخروب و شيخا

  تةظ ئاليكا دطةليكي كوور دا
  كةضك دطؤ يلَ يلَ دايك حةيراينَ

  تيين دةاليل مالَي بشينة ثةي الوكي مة
من كةضكي ية ناظا سنط و بةريبرا بي  

من خبوازي بال طةلؤ يب هةركة يتَ من خبوازي  
من بِرةظيين بال يب هةركةيتَ من بِرةظيين  
  . هةركةمن ناِرةظيين سيب وي من بِريكةن

  . هةي دةاليلَ، هةي يلَ يلَ، هةي يلَ يلَ
  خةثينة دةئاي فةلةكا مة خاينة وةال مة

من ِرا ناية هةي دؤمي .  
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  يلَ يلَ دايكي حةيراينَ كانيكي مة شيخان و مريان
  لةظي هةمبةري كةضك دةيب دايك حةيراينَ

ثشينة ثةي الوكي مةتيين دةاليلَ مالَي  
  برا لةنيظي شةظان و ثيشتر يب ناظا خال و خةيتَ من طةردةينَ

خة بؤخاز و قركيخوة تي دةظي هةري  
   هلي مرجاينَ مؤركي من ِرةبةينَناظا

هةيدةري مين طوهاري قولثي ذة بينتة دطهي هةتا دةظي  
  .) ) هةي دةاليلَ، هةي يلَ يلَ، هةي يلَ يلَ

  
  

يت ئةرمةنستان الَلةطوندي كؤلَهؤزاي سةربةناوضةي ئيضمةزديين و سالَيدا 103 تةمةين لة ثيري كاراثيت
  . كرد ذيان لة مالَئاوايي

  . ليكردين مالَئاوايي خاضؤ كةراثييت كورد دةنطبيذي هةرةمةزين هونةرمةنديةلَي ب
 دةنطي كوردي لةِراديؤي نالَبةسا دا كوردي مؤسيقاي بؤ ِرةجني دورودريذ نيكيالَسا ئةويكي ئةرمةين

  . كرد دةنطبيذي ئيريظان
  . نةوةبوو 15 باثريي و كوِريك و كض ضوار باوكي كةرثيت
  . ديت خؤي بةضاوي شيت زؤر و مردن، كؤمةلَكوذي، ئاوارةيي،  زؤرخؤيدا دريذي تةمةين لةناو
 يةكيك مالَبة كرد ثيشكةشي ثيشنياريان زؤر بكةننةخؤشيةكةي  تيماري ئةوروثا لة ئةوةي بؤ خاضؤ

  . ) مبرم خؤم لةطوندةكةي ليرة دةخوازم من( :دةيطوت  هةميشةو نةكرد ثةسةند لةوانةي
يتمي توركيا دايك و باوكي  ئةرمةنيةكاندا لةكؤمةلَكوذي 1915  لةسالَيخاضؤ كاراثيبةدةسيت ِرذي
 لة سالَ 15 نزيكةيناضار  و ئاوارةيي ذياين دةكةويت دةمينيت هةتيوو ئةوةي دواي دةدات لةدةست
  . دةكات سةربازي فةِرةنسيدا سووثاي

 ئةو لةبةردةسيت دةنطبيذانةي ئةو ذمارةيبوو و ئةو قوتاخبانةي طؤراين و مةقامايت كوردي 
  . ضةندة نازانريتهيندة زؤرن  ثةروةردةبوون

بةردةوام بوو لة  سالَي 90 تةمةين تا، طوت طؤراين ئيريظان دةنطي كوردي لةِراديؤي سالَ 55 نزيكةي
  . كوردي مةقامايت و طؤراين

 ئةرمةنستان و هةنديك دةوروبةري خؤشيان لةاليةن حكومةيت وتن طؤراين لةسةر كاراثيت جار زؤر
  . بووةوةدة فشار ِرووبةِروويبةكورد نةدةهات 

 دةكرد بيزار ئةوي كةزؤر شتيكي و دةطوت كوردي بة طؤرانيةكاين هةموو بوو ئةرمةين كةخؤي خاضؤ
  .  لةم سةردةمةدابوو كورد باشي  و مةقام بيذيدةنطبيذ دةرنةكةوتين

يتدواجار دةسيت مةرطي تا بووب خراث تةندرووسيت ِرةوشي تةمةنيدا ةيدوايي نةيالَسا لةم خاضؤ كةراثي 
 مةرط ذيطاين طةروي ثِر لةنةغمةي ثضِراند لةمةوبةر ِرؤذ دوو واتة مانطةدا ئةم ي 13 لةثيطةيشت و 
  . كرد ذيان لة مالَئاواي ليكناو ضاوي بةيةكجاري سالَيدا 103 لةتةمةين
  . كرد غةمطني جيهاين و قةفقاسيا كورداين هةموو خاضؤ كاراثييت كؤضكردين

2 



www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 10:19 18-1-2005

دلَنيابة تا ،  مةقام و بةستةي كوردياك و بيطةردت مامؤستا و كاريزما و قوتاخبانةيو لة ِرؤحي ثالَس
  . لَت لة ناوماندا دةمينيتالَوةضةمان مابيت لةيادماين و دةنطي زو

  ) الَسةالح عةبدو (15/01/2004 
  

   سايتة بكة بؤ هةندص لة طؤرانييةكاينتةماشاي ئةم
http://www.rojanu.org/muzik-filer/Karapete%20Xaco.htm
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