
 
 

 پەی ئاگاداری

ساڵەو وېش پەڕ کەردۆ. ئی پەلیانە جە ساڵە تاریکەکا زۉانو ئېمەنە ئامانە  20ۉەهارو ئېساڵی پەلیانەو هۆرامانی تەمەنو 
  دلې. سەرەتا بە پېۉەرە بەسەی

م ( و گا هۆرامان) داد کاگونجاییشو پەنج ئی مەیال یانەش کەردۆ و دماتەر بی بە خاۉەنو ۉېبهوتېلی، کە گا بە دؤمەینی 
 ت ئېس ئی(، زیېۉە و بەرگنې.بە )دا

ئارؤ وەشبەختانە جیا چانەیە کە پەلیانېتەرې هەرمانە کەرا، توڕەکې فەیس بوک و تلگرام و ئینستاگرام و... هەنې و بە 
 ئاسان ڕا بەهەرمانا مدا.

یاۉنو کە کەرد، گەرەکما بئی پەلیانەیشا  من چېنە و چەنی پەنەزانای بە هەرمانەو ئا بەڕېزا کە بە ساڵیان شەریکی
( مەرزیانەرە ئیسە ئا قاڵبشە کؤن بیەن و و وەش جواب  joomlaپەلیانەکە کە وەختو وېش سەرو سیستەمو جووملەیۆ) 

 مەدؤۉە و فاڕایش وەخت و ئەرکېۉی فرە موازؤ.

ۉەئاستەی پەلیانەکەی هەرمانە کەرو و پەی کارائەجیا چینیشا من کە ئەدمینو ئی پەلیەنا ئارؤ زیاتەر جە فەیسبوکەنە 
کەم مارو و پی بؤناۉە ئینانا ۉیرەنە تا ساڵەی تازې قەرارو ئیجارەو یاگې پەلەکەی تازە نەکەروۆ و پا جؤرە وەخت 

 پەلەکە گنؤرە.

ساڵە زایینیې کە پۆکەی ئا وەشەۉیسا کە مەتڵەبېشا سەرو پەلیانەکەیۆ هەنې ئاگادار کەروۆ کە هەر چیسۆ تا کؤتایی ئی 
مەتڵەبەکاشا ال وېشاۉە ۉەزنارە و هؤرشا گېرا. من مەتڵەبەکا وېم فاڕوۆ پەی  نە متاۉا، ئەر گەرەکشا بؤ،هەنمېش چە

 بلؤگېۉی شەخسی پی ئادرەسە:
https://syamendh.wordpress.com 
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 ــــــــــــــــــــــــــ

 ېندېۉشەم کایەرامۆه توەکەملەم

چی ماۉەنە چند پەرسېۉ سەرو زۉانی هۆرامی ئامێنە دلې کە بازېۉشا ئېمەیچ برېۉ جواب دێۉە بەاڵم هەر چی ماۉەنە جە 
فرەتەرال بازېۉ دؤس و هەمااڵۉە داۉاما ۉەنە کریا تا   

ە پەرسې پەرسوشا جە وېم و پېسە جوابیچ جوابشا دەوۆ. بە یشامە گلېرې کەردېنێ تا پېسسەرشا بلمې. منیچ بازېۉ چان 
 .هەمېدو ئانەیە وەشتەر بیاۉا و خاستەر بنیشا

هۆرامی مارانە، پ ـ بە پاو ئامارېۉی سەرپەنجەیی کە ئینا دەسو بازېۉیۆ، ماچیؤ ئەغڵەبو ئا کەسا کە باسو زۉانی 
ا؟ې و کە پاسەنە چی داۉا ئۆ حکومەتو ئېرانی مەکەرهۆرامیې بەشو هۆرامانو ئېرانیەن  

ج ـ پەرسېۉەی بە یاگېنە و جوباکەیچش ئاسانا. چون جمهوری ئیسالمی ئېرانی بە دنیایش ئەرمانان کە گؤشېش پەی ئی 
بە نە باۉەڕش  چی باراۉە ڕنیەنەرە. جمهوری ئیسالمیجؤرە قسا شلې نەبیېنې و نیەنې. ئاد هەر فرە بە ئاسان ملو وېش 

نە سەرو کوردایەتی و کورد بیەی و گرد چون یۉەنمې و... قسېۉەش مافا مرؤۉیا و نە قسې سەرو بەرابەری کەرؤ و 
 هەنە. پۆکەی ئېمەیچ سەرەما نیانۆ و چادیشا داۉا مەکەرمې.

https://syamendh.wordpress.com/


شوریەنە، بەشو فرەو قساتا ڕو بە یەکیەتییا؟پ ـ دەی خاسا شمە چی جە کوردسانو ئېراقی و یا ۉاچمې با  

چون یەکیەتی چ گەرەکما بؤ و چ گەرەکما نەبؤ ئا ئیسە دەسەاڵتو یەکەمو کوردیا جە مەنتەقەو ئېمەنە،  ـ١ ج ـ
 سازمانېتەرې هەنې کە هەرمانې سیاسیې کەرا بەاڵم زەڕ و تفەنگەکە ئینا ال یەکیەتیۆ.

ە بە هەردۉیماۉە حۆت تارېخېۉی هامبەشی خەباتکاریچما بیەن. دۆرانېۉما پېۉە دیەن کـ ئېمە چەنی یەکیەتی  ٢ 
سارېۉە شکە نەبەرېنمې. ئا دۆرانە کە حکومەتەکې ئېران و ئېراقی سەیەو هەر ئاسمانەو سیاسەتیەنە بېجگە هەنترینی هە

هەنترینیەنە نگابانی هەنترینی دېنمې. ئېمە نەفەسېۉې ئازادې خرابتەر جە ئیسەیە بە تیرە پېکېنې، ئېمە و یەکیەتی مەقەڕا 
کۆتېنمې و دەمو هەنترینیۆ لۉێنمې. پېۉە ئەنە کەمینا  

ـ چو سەرۆ ۉاتم جمهوری ئیسالمی چی بارۆ ملو وېش ڕنیەنەرە، بەاڵم یەکیەتی ئا کارشە نەکەردەن و بە پېچەۉانۆ  ٣
ۉارېشەنې کە مافا مەردمی پارېزنؤ، باسو یەکسانیا وەختېۉ ساق و ساڵمەتا دەنگېش چی باراۉە فرە دلېرېنې. یەکیەتی ها

سی کەرؤ و شانازی کەرؤ کە ئەندامو سەرو دیمؤکراسی کەرؤ و خرابتەر جە گردی باسو سوسیال دیمؤکراکەرؤ، قسې 
کەنگرەو سوسیال دیمؤکراسی ئوروپایا، دەی ئینې مەکریؤ هەر قسې با و هیچ. ئەندامو سوسیال دیمؤکراسی ئوروپای 

ەن.خەرجش ه  

 هەر پاسە، دەی ئېمە کە ئینایمې بەرو وەاڵتیۆ، فرېما بە فرە یاگېۉە باسو دیمؤکراسی ئوروپایی گەرما و ال ئېمەیچۆ
دەیان ساڵېن ئینایمې دلې دیمؤکراسیەنە و مژیۉمې. هەر هیچیچما نەزانا بؤ خودو دیمؤکراسی فېرې کەردېنمې کە 

نی جیێ کریاۉە جە قسە هاڵیا.دیمؤکراسی و مافې مرؤۉی کامە جۆهەرشا هەن و چە  

کارەباییۆ ناڵؤ کەی وەختو ئی باسانە؟ د دەسو بې نانی و بې ئاۉی و بېپ ـ خاسا ماچا جە حاڵېۉەنە کور  

ج ـ ڕاسا گرفتې کوردی چاۉ زیاتەرېنې کە باسشا کریؤ. بەاڵم مەسەلې زۉانی و فۆتیایش، خااڵنەو مەسەلې زاڕؤڵەی 
مە نیەنمې کە ماچمې ۆ تا خەلە و خەرمان بیاۉا پەنە ئیجا بەریش دوکتؤر. تەنیا ئېنەوەشیەنە، و مەکریؤ بنیشی دیار

انې و کەسې سەرە بەرشیې دنیای و چانیشا سازمانو یؤنسکؤیېچ ئی باسا زۉانی هۆرامی ئینا خەتەرەنە، بەڵکو سازم
رمانا.کەرا. هەر ئانېچەنې کە ماچا مشیؤ چېش کریؤ و چانیشا دەرمانو ئۆ مەدرەسە بەردەیش م  

 سې هیزی کومؤنیستې و ئېنترناسیؤناڵې ئارؤ داۉاو مافاپ ـ بازېۉ سەرە سڕمەنەی بەرۉزا و ماچا" چەنی کریؤ کە
 زۉانی کەرا؟"

ج ـ ئی پەرسې پی شېۉە یا بنەمای مارېفەتیش هەن، یانې ئانە کە کابرا مەزانؤ چېۉەکە چەنینا و یا ئانە گەرەکشا 
چېگەیچ ئېمە ې هەمیشە جە ۉەراۉەرو بې مافی مەردمیۆ هەسیارتەرینې بیېنې. باسەکەی شېۉنؤ، ئەندا کومؤنیستەک

ې کە ناسیؤنالیزمو سؤرانی تېخېش کېالنەنە بەر کېشتېنې و خەریکا بەشېۉەنمې جە مەردمو هۆرامانی و بە ئاشکرا ۉینم
کە قەرارا سەرو شیلی زؤرې کەرؤ. جا پۆکەی بە ئەرکو وېماش مزانمې کە بې دەنگې نەبیمې. هەر فرە سادە ئېمېۉ 

ا و مەردموکەو وېما نەیمێ جواب؟بەیمێ جواب، مشیؤ چېشما بؤ کە سەرو وېم  

ناسیؤنالیسم خرابا چون بە بارېۉەرە زؤر کەرؤ و بە بارېۉەرە تەفرەقە مارؤنە. کومؤنیزم گەرەکشا ڕېخې زؤری البەرؤ 
را بڕېۉشا نەیاۉێنېنە کومؤنیزمی و بازېۉیچشا ئینێ و جە مېدانو یەکسانیەنە پېۉەنیې وەشې کەرؤ. ئانې کە ئا پەرسې ما

ئاۉەکې لېڵە کەرا.شؤنیۆ تا   

ئېمە تا هیزی کە مەردمو کوردی جە کوردسانو باشوریەنە، چېرو چەپؤکا ناسیؤنالیزمو عەرەبیەنە بې بە پاو شێدی 
هەرچی ئادېش سەر دریێبا  تارېخی جە گرد سەنگەرېۉەنە چەنی ئا مەردمیە و سیاسیاشا بېنمې و جە زۉان و کولتور و

انی تانگ و اڵم ئارؤ وەزعەکې فاڕیێنە. جە کوردسانو باشوریەنە زۉانو سؤرۉەرو زؤری، پارېزگاریما کەردەن، بە
تؤپش هەن، کادرې دەمو دەسگایاش دلې مېلیارد دؤالرانە کەی کەرا. ئا زۉانە و سازمانېش زؤرشا، مەلؤ ۉەنە بەڵکو 

ر کەرؤ و مشیؤ ال نیزمیچ نەۉاچؤ هەر عەداڵەتە کؤنەکەو وېما ماچؤ مشیؤ نازی زؤخەریکېنې زؤر کەرا. دەی کومؤ
ېعە زؤر کەرؤ سننی و یا سننی ئۆ شېعەی، سەخت سەختما مێ ۉەنە ئیسالم زؤر ۉەنە شیەیەنە بې. ئېمە گولما مێۉەنە ش

شؤۉؤنیزمو فارس و یا ترکی  زؤر کەرؤ ئۆ ئیزەدیا و زەردەشتیا. دەی هەر پا جؤرە کە الماۉە یاگې پەسەندی نیەنە
ەرؤ ئۆ مەردمو ەندا کە شؤۉؤنیزمو سؤرانی جە قؤڵې سازماناشۆ بزیؤنە و زؤر کزؤر کەرا ئۆ کوردی، الماۉە ناپەس

 هۆرامانی.



پ ـ ئېراد گېرا کە گوایا زاڕؤڵې ئېمە مەزانا کوردسان چکؤن و خرابتەر چانەیە مەزانا هۆرامیانە قسې کەرا. جواب 
شا؟پەی ئینەیە چې  

ەت نەک گرد، چون بڕېۉ بە هەقېقەت خاس مزانا. بازېۉیچما پ ـ ڕاسا زاڕؤڵې ئېمە زۉانی هۆرامیانە خاس مەزانا، ئەڵب
هەر بە ڕاسی زامەتما کېشتەن، وەلې مشیؤ ئانەما ۉیر بؤ کە ئېگە مەملەکەتو زۉانو ئېمە نیا، کوجیېۉە نیەنە و قۆم و 

ە سەرەیچ ۉەرۆ. من هۆرامانەنە کە مەملەکەتو زۉانیو وېما، ئەگەر هەردۉکەسېۉ نیا، و ئی هەرمانې بە ئاسان مەلؤ 
 هەتیم بو هەر فېرو زۉانی بو بەاڵم ئېگە پاسە نیا.

زاڕؤڵې ئېمە بې ئاگێ جە وەزعەکې نیەنې. ئادې جە مەدرەسەنە وانانشا و موانا کە کوردسان ئینا چکؤ و مەردمش ئینا 
نە. تازە خؤ ئېمە کە نرخەو زۉانی ئەدایی چېشەنە و بې مافی مەردمی بە چ مانێۉەچ ڕەنجېۉەنە. هەر پاسە موانا و مزانا 

مەت دؤ بە وېش و بێ چېگە مەدرەسە پەی زاڕؤڵە زۉان فېر نەبیەکا ئېمە داۉاما نەکەردېنە کە دەسەاڵتو کوردی کە زا
و پەی ئا زاڕؤڵە سەدی سەد  بنیؤرە، بەڵکو قسېما ئانېنە کە چاگە یانې جە تەۉېڵې و بیارې و بەڵخە و خؤرماڵەنە

 هۆرامی زۉاناشە، بنیؤرە.

انو باشوری چل هەزارېۉا و کەما،ا هۆرامپ ـ ماچ  
ج ـ بەڵې ئی قسې کەرا، بەاڵم نە زانست و نە دیمؤکراسی و نە مافا مرؤۉی پېسە نمەیانە مېدان، بەڵکو باس جە مافی 

کەمەدرەسەشا بؤ و جە زۉانەکەیشا کەڵک بەرا.کەرا. ئەگەر جیای چل هەزارا چل کەسېچ با هەر مافو وېشانە   

ەسا کە مەملەکەتشا نیا، زۉانەکەشا کەرؤ بە مەملەکەتشا و دلېشەنە هەس بە ئەمنیەتی ی ۉات" پەی ئا کپېسە کابرای ڕؤم
 کەرا" حەیفا نەدیەیمېنە ۉەر و بؤنا خاترو خاتر داراۉە، مەملەکەتو هۆرامیەکا شېۉنمې.

ی خەتا بیەیدې!سپاس پەی شەمە کە وانەرې ئ  

 سیامەند هۆرامی
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 ــــــــــــــــــــ

 ؟ېموازم شېو چ ەنەشېچ ماېقس

کەیېۉ کە کوردسان بە دەیان دژمەنا دۆرە دان و مەردمو کوردیچ دلې بازارو سیاسەتانە ڕا ئەنە بەختەو وېش مەبەرؤ.  
  کەیېۉ کە گرفتې ژیۉای، نەبیەی ئازادی و بە هیچ

، ئېمە ئینایمې چکؤنە؟مافەکا مرؤۉی و دەیان گرفتې جدیېتەرې کەلەبەرەشا پا مەردمیە گرتېنەگیریای   
قی پېکئاماکا کوردسانیەنمې. بەاڵم سەرەڕاو گردو ئانیشا سەیەو نەبیەی ئېمە جە فرەو ئانیشانە هام بەش و شەریکې با 

ت کۆتەی ئازادی، بڕېۉ گرفتی تایبەتیېچما پەی بازېۉ چا چېۉانە کە باسشا ئاما و چانیشا نەبیەی دیمؤکراسی و سەقە
 وەشې بیېنې و هەنې.

ند ئېمە جە ئەۉەکەردەی ئا گرفتە هامبەشانە بیېنمې و هەنمې و ئینایمې چەنی باقی مەردمو کوردسانی، بەاڵم رچهە
ؤر مەگېرا و مشیؤ گرفتە تایبەتیەکې وېما پېسە ۉېران بیەی یاگې ژیۉای و کولتور و ئەڵبەتە زۉانەکەما هیچ خواینای ه

 هەر ئیسە یؤ بلؤ دەمشاۉە، ئەندا سەۉای دېرا.
ەۉە ئاستەی ئېمە، ئانەنە کە کورد زۉانی چا گرفتە هامبەشا کە وەش وەش مزیؤنە و کریؤ بە پاساۉې پەی بې بەش ئیؤ  

رە تا باسې سەراسەریش نیا و پەی ئانەیە وەعدې وەش کەردەی زۉانی یؤ گرتەی مارانە و چەنی ئانەیچە مال شؤنیە
 ستاندارد بیەیش ۉزا سەرو زۉانا....

ە زۉانی یؤگرتە نیا و مېۉ جە کوردا باسش کەرا، هیچ لێۉۆ پێش ئەرە زەمین مەیاۉا و کەیېۉ کزۉانی یؤگرتە کە جە 
باسېش باسې وېڵېنې و قسې سەرو ستاندارد کەردەیش وېاڵنەتەرې و ئەنە ئاردەی ئی باسا و سەرنۉشتو زۉاناتەریشا پۆ 

  سەی، یانې یؤی شؤنەو ئادرەسی هەڵەیەرە کیاستەی.بە
ا نیا بەاڵم ئانې کە ئی ۉېرانا زېۉ کەساۉە کە سەرەشا قااڵ و یا جە مېدانو زۉانانە شارەزایی چامنەشکارم نیا سەرو با 

 وەشې کەرا و مەردمشا منیا دیارۆ بە ڕاسی قاڵتاقېنې و خاس مزانا چېش کەرا.
رەما وپەی نا مە پی جؤرە مەیانە مېدان و بە حەسابو وېشا خەریکېنې شیرە گېرانە سەئانې کە دەرهەق بە زۉانو ئې 

ڕؤ خەریکېنې، ئەرې بە حەسابو ئېمەیچ، خزمەتو زۉانی سؤرانی کؤگە ئاۉایما کیانا، چۆالۉە ئینە ساڵیانی سااڵ شەو و 



  کەرا، تا بیاۉناش پەنە و پېسە زۉانی سەراسەری کوردسانی یاگېش کەراۉە.
ۉو ئا کؤمەڵگایەنە. هەر جە نامە نیایۆ و دلې ە ئا زۉانە و بە تایبەت جە کوردسانو باشوریەنە ئینا گرد ڕەگ و پؤسېئیس 

و دلې قەبرېنە خەریکا بە ڕېزۆ هەرمانېش پەنە کریا و هەرمانېش پەی کریا. ئیتر چېگە و چاگە و  لەلۉېنە تا ال تەڵقینا
 ەی، ئەر ڕوەو نەزانیۆ نەبؤ چ مانێۉەیتەرەش متاۉؤ بؤ بېجگە جە عەوامۉەراۉەرو دۉاکاریا ئېمۆ باسو زۉانی یؤگرت

 فەریبی.
متاۉؤ ماناش بؤ کە کوردسان پېسە کشۉەرېۉی سازمان جیا چینەیە باسو زۉانی سەراسەری نەتەۉەو کوردی، زەمانېۉ  

زا، فەیلی، شەبەک، لؤڕ، دریؤ. کە ئا وەخت ئېمەیچ پېسە یەک جە کارۉانو زۉان دارا کوردسانی) کرمانج، بادینی،زا
 ئاسایی قسېۉە ۉزمې سەرو ئا پەرسې.کەڵهؤڕ، ئەردەاڵن، لەک، گؤران و....( وېما 

بؤ ئەگەرهەرمانەو کوردسانی گۆرەی نزیکە بؤ و نەخزێبؤنە باوشەو ئوتؤپی، بەاڵم هەرپاسە ئی باسە کریؤ وەزنېۉەش  
  یۆ و نە مافې زۉانو ئېمە گنانە سەرەڕاو ئانەیە.هەاڵی چا ڕواڵەتیچەنە نە مەسەلې زۉانو ئېمە بینیێنە پانە

بیمې بە شەریکې بادینانی  ردسانی گۆرەی نیەنې ئارانە، مەنؤۉە کوردسانو باشوری کە چاگەیچ ئېمەکەیېۉ کە ۉیرې کو 
  و فەیلی و باقی پېک ئاماکاتەرو ئا کؤمەڵگایە.

سؤران چېش کەرؤ پەی زۉانو وېش، قسې ئېمە ئانېنە  ئېمە دژایەتی هیچ زۉانېۉی مەکەرمې. هیچ گولیچما نمێ ۉەنە کە 
باسیە ۉزا سارا و دەس جە چ سەرەش با بې کاڵۉە نەمەنؤ. وەشیچا ئەر سیاسیې و ئەدیبې کوردی ئی کە زۉانەکەو ئېمەی

 فرسەت تەڵەبی و عەۉام فەریبیاشا هؤر گېرا.
متاۉؤ فېر بؤ بەمەرجېۉ کە زۉانەکەو وېش گنؤ تاقېقاتې پەرۉەردەی باس کەرا کە زاڕؤڵە بە ئاسانی تا پەنج زۉانې  

ا، گرفت ئانەنە کە ماشە کریؤ. پا بؤنۆ مەبؤ بە گرفت کە چند زۉانې جە هۆرامانەنە بوونیۉەڵې و پېسە بنەڕەتی تە
زۉانەکەو وېما جە یانەو وېمانە شار بەدەر کریؤ. ئېمە گەرەکمانە هەرپاسە کە بەکردەۉە هەن بە دەسوریچ زۉانەکەما 

 م زۉانو هۆرامانی بؤ.یەکە
ا سازشش چەنی کەرمې ئېمە گەرەکمانە زۉانەکەما بە ڕەسمیەت نەبیەیش چېۉېۉۉا کە مەکریؤ چەنەش ۉیەرمې و ی 

نەک پەی ئانەیە کە سەراسەرو دنیای و یا کوردسانەنە هەرمانە کەرؤ بەڵکو پەی ئانەیە چاگە کە یاگېشەنە بژناسیؤ، 
ەتالی شای یسالمی و دماو ئیسالمی و النی کەم پېسە دۆرەو ئاقا محەمەد خانی و فبتاۉؤ ئازادانە پېسە دۆرەو ۉەڵې ئ

 قاجاری ئازادانە بژیۉؤ.
 سیامەند هۆرامی

 2017-02-24 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 پەیامو ئەنجمەنی فەرەنگی هۆرامانی) سوید(

جەهانی زۉانی ئەدایی جە هەڵەبجەنە.پەی کار گېڵنا و بەشدار بیا جە گلېرۆ بیەو گرنگی دای بە ڕؤ   

دڵگەرمیما. مما پەنە کۆتې و بیې بە یاگې وەشحاڵی ووەشە ۉیسا ۉېنې هەرمانە بە نرخەکېتا چە  

وەشبەختانە زانست ڕؤ بەرؤ بەرې تازې کەرؤۉە و دیارگێ و دەرەتانی تازې مرمانؤ. سەرو زۉانی ئەدایی تا ۉا لۉان 
ەو جە ماۉېۉی کەمەنە گنؤ قسې، بې ئەو نیا و مانێۉەش ئانېنە کە تەنانەت جە لەمۉەرۆ کە باس کەرؤ ئانە کە زاڕؤڵە 

ندا زۉان فېر بیەی سەختا و وەخت بەرؤ.ئەدێچشەنە دور جە شؤنەما ۉسەی زۉانو یانەی و بە تایبەت ئەدێ نەبیەن، ئە  

مەالنە ئاگە. ئینې تا ئیسە مرمانا کە  هەرپاسە باسا کە جە مەژگەنە ئا یانە کە زۉانی ئەداییش ۉەزؤنە تایبەتا و زۉانېتەر
  چانەیەنە کە تا ئیسە باس کریان و باس کریؤ. گرنگی زۉانی ئەدایی هەر فرە زیاتەر 

ئینە هەرپاسە بەرۉزؤ کە چ زلمېۉا ئەگەر ڕا نەدریؤ زاڕؤڵې بە زۉانی ئەدایی پەرۉەردې با. کەیېۉ کە چېۉەکە تا ئی 
انە، ۉەرگیریش کەرؤ بە مدرای ۉەراۉەرو سرشتیشاۉە، یانې چەنی تا تا هیزی ڕادە ئینا دلې هەس و دەرونو ئینسانەک

بور کەردەی ئینسانی جە پ دەسی بە ئاهو نریېرە و چەپ دەسەکې مەجبورې کریېنې تا بە ڕاس بنۉیسا، مەجچە
کېشؤ. پەرۉەردەنە بە زۉانېۉتەر، هەمان مانا پېدا کەرؤ، یانې ئانە کە مەجبورش کەری تا دەس جە سرشتو وېش  

جە ۉەرۆبەردەو کؤمەڵگایەنە دەسشا بؤ، دەی مشیؤ ئەگەر باۉەڕما چامنەنە کە ئینسانە ژیر و زاناکې متاۉا جە ئارامش و 
سەرە راو پەرۉەردە بە زۉانی ئەدایی، نەختې کریا و ۉزیاۉە ال و ڕا دریؤ تا زاڕؤلەکېما کە  ئا سیاسەتې کە گنانە

هەم بتاۉا بە زۉانی ئەداییشا بال مەدرەسە. پەرۉەردە بە زۉانی ئەدایی تواناکا  هەمېدې سەۉایمانې، وەشەۉیسې ئارؤی و 
 وەش بەرۉزؤ و هەم خاس میاۉنؤشا پەنە.



هەر پاسە ئەر گەرەکما بؤ ئارؤ و سەۉای بتاۉمې دلې نەتەۉا دنیایەنە سەرېۉ بەر بارمې، مشیؤ جە ئاموزشو 
یمېرە پەی زۉانی ئەدایی. یانې چا ڕانە هەنگامە هؤر گېرمې کە زاڕؤڵەکامانە ڕای درؤسە هؤر چنمې، یانې قیمەت بنیە

کەردۆ. ئافەرین و  چی ڕۉەنە و جە شارە هەمیشە نام بەرزەکەو هەڵەبجەیەنە پەرچەمەتا پەی بەرزە شمەی وەشەۉیسی
 دەس وەشیما پەی شمەی بەڕېزی.

 ئەنجمەنی فەرەنگی هۆرامانی)سوید(
2017-02-21  

 ــــــــــــــــــــــــ

 تەختە کرېڵی هۆرامیانە

2016-11-28 

 ـــــــــــــــــــــــ

سەختەکا ساڵڕؤ مەرگو کاکە محمەد مسەفازادەیا. یەرې ساڵې چێۉەڵ و چی ڕۉەنە، کە یؤ جە رۉە ٢٦\١\٢٠١٣ڕؤ 
  زۉانی هۆرامی بې، کاکە محمەد پەی دما جاری سەرەش

نیاۉە و گردما داخدارېش کەردیمې. 
زەدېۉی گۆرە بې  لۉای کاکە محەمەدی

 ئۆ کارۉانو ڕاۉیارا هەرمانەو زۉانی
 هۆرامی.

کاکە محەمەد یؤ جە هەماڵە ۉەنە بڕیاکا 
و یؤ جە ڕابەرە ڕا ئەژناساکا بې. 

یاگېۉۆ  نەبیەی کاکە محەمەدی گرد
دیاری بې و جە گرد سەنگەرېۉەنە 
یاگېش هاڵیە بې. بەاڵم یارەکې ڕاو 

کاکە محەمەدی سەرسەختانە عەزمشا 
کەرد کە نازا ئا کارۉانە مدرایش  جەزم

بێنە ڕا. دیارا ئاسان نەبې و تیرې 
ژارینې دماکۆتەیی و تؤپې غەرەزینې 

ېنې. بەاڵم دەی ئانې سەرەڕاو کەمې نەب
ە کە جە هیچ یاگېۉو دنیایەنە نەتاۉانشا ۉەر بە هەرمانا مەردمی جە ڕاو بە دەس ئاردەی مافا وېشانە زامەتاشا هەر پاس

 یچۆ هەمان چارەنوس چەمەڕاشا بې.گېرا، ال ئېمە

هەماڵەکې کاکە محەمەدی سینەو قەلەماشا سپەر کەرد و داخەو جە دەس دای هەماڵی وەشەۉیسیشا کەرد بە تەۉان و لۉێ 
بسامانیارە. دیارا زۉانی هۆرامی هەاڵی هەر فرەش ئینا ۉەرەنە بەاڵم چەمېۉ ئۆ ۉیەردەیما مرمانؤ کە ڕێۉەی گژې نا 

 فرېچ ئامێنمې.

وەختۆ تا بە ئارؤ سەیەو ڕەۉەندی دنیایەنە و پاڵو زامەتا شمەی وەشەۉیسیەنە، فرە چېۉې گوڵې ئا وەختې ڕەنگەشا  اچ
 تېنە.کاڵە بیېنۆ و فرە چېۉې تازېچ یاگېشا گر

ئارؤ مەردمو ئېمەیچ هامرا چەنی مەردمو خاۉەن ئاۉەزو دنیای وەشتەر یاۉانەنە زۉان و تاریفا زۉانی و گرنگی زۉانی. 
ارؤ ئیتر تاریفې عەشیرەتیې نەتەۉەی ڕوەو ئاۉەدانیشا نەمەنېنە و تاریفې تازې و سەردەمیانې ئینێ دلېنە. ئارؤ ئیتر ئ

ئینسانیا بەرزې کەرؤۉە و شەرم نەگېرؤش. ۉیەڕې کوردسانیچ ئەرمانانشا کە کەس مەتاۉؤ بە ئاسان ئا پەرچەمە نا 
پاسە بەرشا ۉستەن کە جە مافا وې ۉیەردەی چ زەرەرایېۉ مارؤ ڕاسیې ئینێ کام کؤگانە و درۉې کامە دؤڵەنە. هەر 

 ملەرە.

https://www.dropbox.com/s/vkg6qmgsnguuu4k/layout02.7z?dl=0


و بە تایبەت جوانې قەڵەم بە دلې ئینشانە هەن کە زۉانی هۆرامیچ بااڵش کەردەن و قامەتش کېشتەن. مەردمو هۆرامانی 
هیچ پاساۉېۉیەنە مافې  دەسې ئیسە خاس یاۉێنېنە کە چەنی پەشتەو قسا بواناۉە و ڕاو وېشا بەر کەرا و ڕا نەدا کە چېرو

 ئینسانیېشا چەنە شاریاۉە و چەنە کریا.

کەرؤ. یاگېشەنە کە گرد ساڵېۉ چی حەیف کاکە محەمەد نیا دلېمانە تا ئی وەزعې ۉینؤ و پەی ساتېۉیچ بیەن خاترە ئاسودە 
ەر سەرو ئا سرشتیە ڕۉەنە بە یادو کاکە محەمەدی وەشەۉیسیۆ چەمېۉ ۉزمې ئۆ ۉیەردەیما و پەیمانە تازې کەرمېۉە کە ه

 درېژەدەرې ڕاکې کاک محەمەدی مسەفازدەی بیمې.

ی سەخت لۉێنېنە پاڵو یؤی. بە مەنتەقەو ئېمەنە پارېزنای زۉانی هۆرامی، چەنی پارېزنای دیمؤکراسی و مافا ئینسان
 نسبەتو وېچماۉە جیا چینیشا، ئینە پارېزنای مافو وېمانە و ئەرکمانە و ئەرکی ئینسانیمانە.

 مەدی مسەفا زادەی هەر بەرز و گرامی بؤ!اکە محیادو ک

 ڕاو ئەرکا زۉانی هۆرامیچ پەر ڕاۉیارە!

 ۉەرپەرسو پەلیانەو هۆرامانی

 سیامەند هۆرامی

2016-01-13 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  

یرامۆه یانۉز ېکەرەو جمن ینزەکەم  

نامې دیالکتی  مەکەنزی و تەحسین لهؤنی، پېۉە دیاریېشا کەرا و جە کتېبېۉەنە بەدوکتؤر  ١٩٥٤ئینە دەنگەکې)جمنەرەکې( زۉانی هۆرامیەنې کە ساڵەو 
 هۆرامی) هۆرامانی لهؤن( بە کارشا مارا.

  Cımnarake ـ

A - a     pesa ca,    bara( baraw yânay),    patay( nan patay) 

Â - â                      âvât,    ârazû,    râvyâr,   hâna 

E - e                      be tâm,   pare( roy wale hizi ),   kare( ca masi giryo) 

Ê - ê                      êr,   têr(paranda),   baydê,   bardê 

I  - ı                       bızâna,   dız,   bırâ 

I -  i                       sir,   tira,   şirini 

O - o                      do,   no,   ko,   co,   ro 

Ô - ô                      côt,   hôt,   rôt,   nôta 

U - u                      kur,   gur,   kurd,   gurc 

Û - û                      sûr,   sûk,   nûr,   dûr 

 ت ئینەڵبەنج یایا. ئەنج واوا و پەداراو پە واو و یای ساکنۆ بؤ بە زۉانی هۆرامی بە ، پی جؤرهرې)بزوێن( و چوار یایې ئامێنېچوار واوې جمنە رنج: چېنەسە
دلېش. دیالکتو نۆسودیچ گنؤنە کە نەپېسە نەکا زۉانی هۆرامیەیالکتەد یؤ جە جە  

2015-11-26 



 ــــــــــــــــــــــــ

 تەختەکرېڵ

 کەیبوردی هۆرامیانە

2015-06-05 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 هەم دیسان ئەلف و بې 

 چند پەرسې و چند جوابې

( جە ئەرەنیشتېۉەنە چەنی چند برادەرا سەرو ئەلف و بې هۆرامی و لەهجەکاش و بازېۉتەر چېۉا، 2015.5.17ئارؤ)
کەردەی باسەکا چېنە باروشا.و بە ڕو بیا و چند جوابېۉم داۉە کە بە خراب مەزانو پەی ڕؤشنۆ من چەنی چند پەرسا ر  

ـ ئی پەرسې چېشەنە؟ ١  

ج ـ ئی پەرسې هەم باس جە کەمی ئەلف و بې سؤرانی پەی زۉانو ئېمەی هۆرامی کەرؤ و هەمیچ باس جە شېۉەو دەس 
ەنانەت پەی سؤرانیچ کە تایبەت پا زۉانیە نریێنەرە کەمەنە و بەردەی ئېمە پەی ئا پەرسې. ئەلف و باکې سؤرانی وېش ت

یېۉ کە میاۉؤ ال زۉانو ئېمە ئانە ئیتر کەسریېش فرەتەرې باۉە.کە  

نمونەی سادەو کەمی ئی ئەلف و بې ئانەنە کە جە شەرایتېۉەنە کە واوەکې و و یاکې بە سرشت نزیک بە یؤیەنې، یانې 
تەن. پەی ما هەنې ئاندە یایېچما هەنې، کەچی سؤرانی ئانەشە ۉەرەچەم نەگرهەر بە ئاسان کریؤ ۉاچی کە چند واوې

نمونەی واوەکېش کەردېنې بە) و، وو، ۆ (کەچی یاکا بە )ی، ێ( تەمامنؤ. یانې کرد )بە فارسی(ش کەردەن 
بە کورد کەچی پەی بزن) بەینو ئی پیتانە مشیؤ دۉې دەنگې ی گؤالنې با( بە پېچەۉانەو یاساکەو وېش، کە مشیؤ گرد 
دەنگېۉ بنیؤرە، هیچش نەنیانەرە. جیا چینەیە واوی درېژی بە  دۉې واوې منۉیسؤ یانې وو، بەاڵم یای درېژی هەر بە 

 یەک یا منیؤرە. ئیتر ۉیەرمې چانەیە کە دەنگو هەمزەی) ئـ ( بە چ دەردیسەرېۉ یؤ متاۉؤ بە زاڕؤڵەیش حاڵی کەرؤ.
ـ دەی گرفتو هۆرامی؟٢  

هەنېما چەنیش. ئەر سەرنجتا دابؤ ئا  ؤرانی شەریکېنمې بەاڵم گرفتې تایبەت بە وېچمافتانە هەر پېسە سج ـ ئېمەیچ چا گر
دۉە زۉانە ئاهەنگی جیاکارېشا هەنې. جە موزیکەنە ئینسان درؤسا کە بازېۉ پیتې سامتې پېسە م، ن، ل، متاۉؤ کېشؤ 

ېشتەی دەنگدارەکاشا.بەاڵم بە ئاهەنگ کەردەی زۉانەکەی و کەلیمەکا و جەملەکاش بە ک  

سؤرانانە دەمما کەردە بؤۉە سؤرانە نزیکەکې هەر زو زانانشا کە ئېمە هۆرامیېنمې، ئېمە پېسە هۆرامیا هەر یاگېۉ دلې 
چون ئېمەی هۆرامی بە قسې وېما نەرمتەر قسې کەرمې و بە قۆڵو ئادیشایچ خاۉتەر. دەی ئېمە جە گردو سامتەکانە 

بېجگە جە د و گاهەن جە ۉ= ڤ  چەنی سؤرانی هیچ جیاۉازیېۉما نیا. جە دەنگدارەکا) ا، ـە،و،وو،ۆ، ی،ێ(یچەنە هەر 
پېسەنمې یؤی. ئەی ئی جیاۉازیە ئاهەنگیە مشیؤ جە چېشیۆ خېزیؤ؟ دەی حەتمەن مشیؤ جە دەنگداراتەریۆ خېزیؤ، دەی 

ەرمتەر و نزمتەر جە )ۆ ـ ێ(نې.و یایېۉی جیاکارما هەنې یانې) ؤ ـ ې(. ئی دۉە ن  ئانەنە کە ئېمە واوېۉې جیاکار  

هەر ئانەنە کە ئا دۉە پیتەما کەمېنې؟ ـ خاسا دەی ئایا گرفت ٣  

ج ـ نەخێر تەنیا ئانە نیا. گرفتیتەرما ئیسە ئانەنە کە ئېمە بە ، واو و یا، شەریکیەکەما چەنی سؤرانی، گردو هەرمانەکاما 
سؤرانی تېکەڵ پەۉیشا کەردەن. کەرمې و پا جؤرە یاگې ئا دۉە دەنگە تایبەتیەو وېما چەنی  

تېۉما پەی هۆرامیەکا بەشو کوردسانو نشوریچ وەش کەردەن. ئادې بە حکمو ئانەیە جە ئیجا ئېمە پی کاریما گرف
کوردسانو نشوریەنە هەر بە زاڕؤڵەی چەنی سؤرانی ئاشنێ با و پا زۉانیە مەدرەسەنە موانا، ئی تېکەڵ کەردەی ئېمە 

ی و یا بەیدې و بەیدێ مەۉزمې.غڵەب گلەیېشانې چی ئېمە، پەی نمونەی، فەرقو )چؤ و چۆ( الشاۉە ئاسان مەۉیەرؤ وئە  
ـ خاسا ئەر ئېمە دۉې ئەلف و بېما با خراب نیا؟ ٤  

https://sites.google.com/site/taxtusany/download


ج ـ خاس ئانەنە کە یەک ئەلف و باما بؤ. بەاڵم ئەلف و بێۉ بو کە بیاۉو گردو زۉانەکەیمارە. ئینەیچە گرد قسې دۉې 
گ دارا زۉانو ئېمە کە وەختو وېش بنریا سەرو یاگې وېشاۉە. من ئجؤم ئا دیاری کەردەی دەن پیتانە کە دیاری کریا و

دەنگداران) مصوت(. دەی ئیسە ئېمە سەرو  10مەکەنزی و تەحسینی لهؤنی کەردەن، تەمام درؤسا و زۉانو ئېمە داراو 
اگە کە دەس جە دۉیشا هؤر ی. کەچی چی نؤیچە باس یاۉان ئ9وې گونجنای چەنی سؤرانی باسما ئاردەن سەرو 

اراکتەرو ئاهەنگو زۉانەکەو ئېمە، ۉەراۉەرو سؤرانیۆ پېسە زۉانېۉی نەرمې، پاسداری گېرمې. ئا دۉەیچە ئانېنې کە ک
 کەرا.

جیا چینەیە ئېمە ئەگەر جە ئەلفو بې سؤرانی کەڵکما نەبەردێ ئاندە گرفت نەبې، ئەلف و بې وېما چەنی بەکار بارمې، 
یشا ال هۆرامیەکا نشوریۆ بە ناچار وېش کەرؤ بە ە ئا تېکەڵی چەنی ئادیشا و ئا یاگە کۆتەی ئەلف وبې ئادبەاڵم دەی ئانەن
 گرفت ۉەنەما.

سەرو لەهجەکا وېما ئەر ئەلف باکە تەنگ بؤ ئانە حەتمەن زەرەر مدؤ ئۆ زۉانەکەیما. بەاڵم ئەلف و بې فەرەحە)فەراخە، 
ن بە نۉیسەی ئېمە چی دۆرانە تازەنە پېسە نەسڵېۉی تازەی دەسما کەردەداراو دۉې پیتاتەری( دەرەتان وەش کەرؤ. 

تېکستی و هەر کامە کە دەس بەرؤ پەی خامەی جە زەینو وېش و جە لەهجەکەو وېش کەڵک بەرؤ. ئېمە هەاڵی ئاندە 
ې وېما ۉینمې. ئاشنێ چەم و خەما لەهجەکا یؤترینی نیەنمې. بە ئارەزوېچ هەرمانې مەال ۉەرۆ و مشیؤ واقعیەتو وەزعەک

هیچ گؤشېۉو هۆرامانی بې نیاز بؤ چا دەنگا، دیارا ئینە پەیش هەن چېگە و  ئېمە ئا دۉە دەنگەما هەنې و من مەرەجیؤم
 چاگە زیاد و کەمش بؤ و وېش یؤ جە هؤکارا وەش بیەی لەهجەکاما بؤ.

ەکاما. جا ئەر چی واقعیەتۆ لۉایمې کەیبؤردېۉ کە بتاۉؤ گردو دەنگەکا ئېمە ڕا کەرؤۉە ئانە ڕاش دێنە بە گردو لەهج
بەر گنا و مەردمکەما ئاشناشا بؤ و تاقېقکەرې خاستەر میاۉاشانە و سەۉایچ حەتمەن کەسانېۉ ڕا لەهجەکېما چون وېشا 

 چارېۉ پەی ئا یؤگرتەیە مېزاۉە و هەرمانېش کەرا.

  ـ خاسا ئېمە پەیما هەن دەس دەیمېنە ئەلف و بې؟ ٥

تازە نیا کە ئېمە ئاردە بؤنە. تارېخ ەرې و پەیما هەن. ئینە سەرېۉی هەن و یا نیا من ئجؤم ئ ج ـ پەی ئانەیە کە پەیما
مرمانؤ کە بە چندین جارې هەم ال ئېمۆ و هەم ال باقی مەردمو دنیایۆ ئەلف و بې فاڕیێنې. زۉان پېسە هەر 

بې فاڕیا. ئەلف و بې حکمو بەرگو  دیاردېۉیتەری ئینا ڕانە و فاڕیایش مێ ملەرە و حەتمەن سەۉای هەمتەریچ ئەلف و
کە زۉانەکې فاڕیا ئەلف و باکېچ مەجبورېنې فاڕیا. جیا چینەیە ئېمە وېمچا ئاندە بە ئەلفو باو  زۉانەکاشا هەن، کەیېۉ

ۉەڵیناما وەفادارې نەبیېنمې. ئانە نیا ئەلف باکەو بېسارانی و مۆلەۉیما نیانۆ ال. خؤ ئېمە پا شېۉە مەنۉیسمې کە ئانا 
حەق بیە بؤ، ئیسەیچ مشیؤ پەیش بؤ کە ناحەق نەبؤ.رانی و ئادې نۉیسەنشا. دەی کارېۉ کە ۉەڵتەر کریا بؤ و بېسا  

تازە ئېمە چی کەیبوردە تازەنە هیچ جە ئەلف و باکې سؤرانی مەفاڕمې، گردو سامتەکا پېسە وېشا هەنې، گردو دەنگدارەکا سؤرانی 
بارمې کە هۆرامیەکی مەدرەسا نەیە کریؤ کە ئېمە ئا ئەلف و باو سؤرانیە پاسە بە کار هەنې. هیچېۉ چانیشا مەفاڕیؤ تەنیا داۉاو ئا

 سؤرانی یاۉێنېشەنە و دۉە دەنگدارەکەو وېچما بە پیتې دیاری کەرمې و نازمې شاریاۉە

مېدانش. ئینە هەرمانېۉە زانستیەنە و بەرخؤردی زانستی و ڕەوشی زانستی موازؤ. ئینې چا هەرمانانە کە مشیؤ ۉەزیەنە 
کە ئیسە ئینێ جە بەشو نشوریەنە و قسېشا بژنەۉمې و بزانمې ئی ڕێۉەی درؤسەش کەرؤ پانەیە بلمې ال ئا هۆرامیا 

ئەلف و بې کە ئادیشا پەی ئېمە کیاستېنە وېشا چەنیش میاۉانە. چاگەیچ خاس ئانەنە ڕوە ئەنە مامؤسێ بە ئەزمونې 
ڕۉانەو ئادیشانە. مەدرەسەکا سەرەتایی کەرمې، چون ئینە هەرمانەو  

  سیامەند هۆرامی

2015-05-17 

 ــــــــــــــــــــــــــ

یرامۆه یانۉز راەزېپار اویزۉکېر وەکەو نام ۉی یت رؤزۆن  

  پەرلەمانی و کورتە باسېۉ چا بارۆ پەی

https://soundcloud.com/syamendh/zmzu80qcnidw


2015-04-06 

ــــــــــــــــــــــــــــ  

یرامۆه یانۉز روەس  

پارېزەرا زۉانی هۆرامیۆجە ڕېکۉزیاو    

                               

 پەی پارلمانو کوردسانی

 سەرو زۉانی هۆرامی
٢٠١٥ـ٤ـ١  

 چەنی ڕېز و ساڵمی
ئانارە باسو پرؤژە یاساو زۉانیتا ۉسەنەناۉە 

مېدیا. پا جؤرە کە ئېمە یاۉێنمېنە باسەکا، 
انە ناکوردیەکې، پېسە مەبەستو شمە زۉ

ەنې. ئېمە چەنی پیرؤز بایی ۉاتەی پا پېک ئامایا، ئی پەرسېچما الۉە تازې بیېنێ کە داخؤ پارلمانو ترکمانی و ئاسوری
کوردستانی، ئېمە و زۉانەکەیما بە چېش منؤرە؟ تا کەی گەرەکشا پا بە پاو باقی ئؤرگانەکاتەرو دەسەاڵتی کوردی، 

اۉە؟ی جە راو ژیۉای زۉانی هۆرامیەنە بەرؤ رسیاسەتو بایکؤت و کارشکەن  

باسو زۉانو ئېمە پېسە بەشېۉ جە مەردمو کوردی کە دېر زەمانېۉا ئینا دلېنە، باسېۉی ئینسانی و دیمؤکراتیکا و ڕؤ بە رؤ 
 پەرەش ئەسان و بەرجەستەتەر بیەنۆ.

بەکېش بە ئاشکرا و سەخت کۆتېنې ئارؤ مەنتەقەو ئېمەنە کە دیمؤکراسی و پرنسی  چەنی ئینەیچە جە هەل و مەرجو
المارا دماکۆتەیی، پەشت هؤر کەردەی ئۆ مافېۉی سەرەتایی و دیمؤکراتیکی چیمنە، بە پاو گرد پیمانېۉی ۉەرو پە

دیمؤکراتیانەی سیاسەتېۉی نا کارا و نادرؤسا. دیمؤکراسی جە پەرەدای و جە بە کار بەردەیشەنە رېخې بەرؤرە و بااڵ 
 کەرؤ.

پارلمانو کوردسانی، پېسە ئورگانېۉی مەردمی، چی ڕانە ئەرکو وېش بە اۉا کەرمې تا جارېۉتەریچ د جا پۆکەی ئېمە
یاگې بارؤ و یاگې بدؤ بە زۉانو مەردمو هۆرامانی تا ڕاو مەدرەسە و میدیایش پەی کریؤرە و ئەرکو ئەۉە ئاستەیش 

 تەنیا سەرو شانا تاکەکاشۆ نەمەنؤۉە.

ڕەتی مەردمیا و بە یاگە ئاردەیش هەرەکەتېۉی ئینسانی و رؤس بە مافېۉی سەرەکی و بنەئینە چەنی ئانەیە کە جوابېۉی د
دیمؤکراتیک، دڵ گەرمیېۉ مارؤ شؤنیەرە کە شؤنەمای نزیکەش کەرؤ بە پتەوتەر کەردەی یەک رېزی دلې یانەو 

  کوردی، کە کورد چی وەختانە جە گرد وەختېۉی فرەتەر نیازش پەنەشا.

ی چی ڕاسانە بە ئەرکو تارېخی وېش هؤرزؤ. تکا کەرمې کە تا دېر رمانېۉەمانو کوردسانی بە هەهەمېد کەرمې کە پارل
 نەبیەن چەمېۉی ئارؤیانە خشنؤ سیاسەتو زۉانەۉانیەرە.

ئېمە وېما بە بەشېۉی ڕەسەن جە کوردی مزانمې و سەیەو ئی پەیلۉایمانە هەن کە داۉاو بە یاگە ئامای مافە زۉانیەکا 
بادینانی فەراهەمې بیېنې. جا ئەر شمە ئینەیە بە درؤس مەزاندې و س هەر پاسە کە پەی سؤران و وېما کەرمې، درؤ

یاگې ئېمە جیا جە کوردی منیەیدېرە دەی ئا وەختیچ هەر پېسە ئینسانی مافو وېمانە کە زۉانەکەما جە کوردسانەنە بە 
 فەرمی بژناسیؤ و ڕاو بەرکۆتەی جە میدیا و مەدرەساش پەی کریؤۉە.

نی رېزیما.چە  

را زۉانی هۆرامیڕېکۉزیاو پارېزە  



٢٠١٥ـ٤ـ١  

 ꞉رونۉیس پەی

ـ سەرۆکایەتی هەرېمو کوردسانی١  

ـ حکومەتو هەرېمو کوردسانی٢  

ـ یەکیەتی نیشتمانی کوردسانی٣  

ـ پارتو دیموکراتو کوردسانی٤  

ـ بزوتنەۉەو گؤرانی٥  

ـ سازمانو یؤنسکؤی٦  
ـ شؤراو ئوروپای پەی زۉانە کەمینەک٧  

2015-04-04 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئەلفو بې هۆرامی

ـ ئەلف و بې زۉانی هۆرامی  ئەنجمەنی فەرهەنگی هۆرامانی ـ 

 ئەنجمەنی فەرەنگی هۆرامانی ـ ـ  ئەلف و بې زۉانی هۆرامی

 12ـ 03ـ2015

 ــــــــــــــــــــــ

 تەختەکرېڵ

 تەختە کرېڵ رېک ۉستەی

 تەختە کرېڵ رېک ۉستەی 

09ـ03ـ2015  

 ــــــــــــــــــــــــــ

 پەی یؤنسکؤی

 جە ئەنجمەنی فەرەنگی هۆرامانیۆ ـ سوید
 پەی یؤنسکؤی

 جە ئەنجمەنی فەرهەنگی هۆارامانیۆ ـ سوید

 پەی یؤنسکؤی

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YXh0dXNhbnl8Z3g6MzQ0ZmI5MzAxNDQ3NGEyNw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YXh0dXNhbnl8Z3g6NTdmMTIxNDM5N2FhYjU4YQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YXh0dXNhbnl8Z3g6NTdmMTIxNDM5N2FhYjU4YQ
http://www.hawraman.com/images/stories/pdf/unesco.h.pdf
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 پەیامېۉ پەی خەبات کارا زۉانی هۆرامی

!درودتا ۉەنە  

تاریکتەرین ڕۉا زۉانەکەیمانە دەسما دا پۆ ئانا جە ساو زامەتا شەۉو ڕۉ شمۆ هەرمانې کە ئېمە جە بەڕېزا، وەشەۉیسا ئا 
  و پەشتیۉانی مەردمو هۆرامانیۆ رېخېش پېکێنې و مالی

 ملؤ تا لەق و پؤ کېشؤ و سەی وەشە کەرؤ.

نې و کریا، ەنە پەی ئازادی کریێدیارا ئی هەرمانەو ئېمەیچە، پېسە گردو ئا هەرمانا کە جە سوچە جؤرا و جؤرەکا دنیای
 بې دژې نەبیېنې و مەبا، بە داخۆ بې ناحەزە نیەنە و مشیؤ تەمام وریێ بیمې.

مافەکا وېماۉە دەس پەنە کەردېنە. دەی دیارا چەنی قاڵبە تەنگا و   هەرپاسە مزاندې کە ئېمە ئی ڕاما جە وېماۉە و جە
و جە هیچ مېدانېۉەنە سەرو سۆدێما نەبیەن و  ە دەسما پەنە کەردەنکلیشە وشکا گنؤنە دژایەتی. ئېمە جە بې بەشیەکاماۉ

نیا، دەی دیارا سۆداگەرې لەمەشا پەنەش مێۉە چڵ. ئېمە وېما پېسە ئینسانی ئەژناسە کەردەن و ڕاو پارېزگاری جە مافە 
ېش پەنە گېرا.سرشتیەکا ئینسانیما هؤر چنیېنە پۆکەی ئانې کە یاگې مەنیارە پەی ئی ڕێ شېۉیؤشا ۉەنە و سەراس  

بەاڵم جە هەر یاگېۉەنە کە جۆهەرېۉ جە ماف پارېزی مژیۉؤ و دڵېۉ پېکیؤ ال دیمؤکراسیەنە، ئېمە و هەرمانېما بە ڕېزۆ 
 تەماشە کریەیمې. ئارؤما ئاۉېنەو ئایەندەیمانە و مرمانؤ کە سەۉای هنو ئېمەن.

ەیا. ئینې دیمې جیاکارې زؤری و زؤر ۉاتکؤمەڵگاو بەشەری بە داخۆ جە رؤ ئارؤیەنە گیرو ترؤر و ناحەقیا و 
 سکېۉېنې.

ئېمە بە دیفاع جە وېما و جە مافە ڕەۉاکاما خەریکېنمې کە دیفاع جە مەردمی و جە مافەکاش کەرمې. خەریکېنمې جە 
 ڕاو سەقام گیری و پارېزنای دیمؤکراسیەنە یاردی کؤمەڵگای جەهانی مدەیمې.

زې هەرمانەکاما وەرمو چېشی ۉینا. سرشتیا کە هەر ڕؤشنا کە ناحە ئېمە مزانمې خەریکو چېشیەنمې و ۉەنەیچما
حەرەکەتېۉی ڕو بە ۉەر مقاۉمەتېۉ ۉەرشۆ مدرؤ. دیمؤکراتیکەتەرین کؤمەڵگاکا دنیایەنە هېزی نادیمؤکراتې گاهەن بە 

 چەمې زاقېۉە مدیا و منیشا دیارۆ تا هەلېۉەشا پەی هؤرگنؤ و چزې شانا و ژارې وېشا مجا.

ی و بە تایبەت سەرو تؤڕەو ئېنتېرنېتیۆ بە چندین مەکرېۉە مزیانە و چاڵی کەنا و بەرخؤردې ڕۉانەۉینمې کە ئانارە و 
تیرې شانا و تاریکیەنە هەرێ سازنا. جا پۆکەی مشیؤ خاس ۉریێ  تەرسەزااڵنېما ڕوبەڕو کەراۉە. پەشتەو پەردانە 

ە چەنی کردەۉا ئانیشا جۆهەرەن و پرنسیپەن ا. هەرمانې ئېمبیمې و نازمې جە را ئینسانی و دیمؤکراتیانەکې وېما الما بد
جە یؤی دورېنې و مەبؤ مەجالشا دەیمې کە کەراما بە شەریکې بې پرنسیبیەکا وېشا. ئادې وېچشا مزانا کە قسې ئېمە 
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 و گرد تەالشېۉ ڕاسېنې و هنې ئادیشا ڕوەو ئاۉەدانیشا نیەنە، پۆکەی مەیارا قسېۉە بە ئاشکرا ۉەراۉەرو قسەکا ئېمۆ بنیارە
کەرا تا جە تاریکایەنە پوکااڵۉی دارا. ئادې جە قسە ڕاس و رؤشنا ئېمە وەحشەتشا کەردەن و ۉینا کە قەال هەڕینەکېشا 

کۆتېنېنە لەرە. ئەندا فرەشا پەنە وەشا کە ئېمەیچ پېسە ئادیشا ۉەزمېنە مېدانو دژمان دای و بې رېزی کەردەی تا شەریکشا 
ئېمە سالەهان کە جە مېدانا مافەکا وېمانە کە مافې بەشەریەنې پەلې شانمې و اڵېشا خامېنې، پەی وەش بؤ. بەاڵم خەی

ۉەرزیێ ئا مېدانانمې و سینېما پەڕېنې جە خەیااڵ بەرزی شاهؤی و دیارگا تەتەی و ڕەنگ و بؤا کؤسااڵنی و شەریکې 
 شەخەڵ پەرساما پەنە مەکریؤ .

 هەر زیندە بؤ خەبات پەی ئازادی

رامیزۉانی هۆ هەر بژیۉؤ  

 ئافەرین پەی زۉان پارېزا زۉانی هۆرامی

 سیامەند هۆرامی.

٤\٣\٢٠١٥  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 بە یادو کاک محمەمەدی مسەفازادەی

ک و، ساڵرؤ مەرگو کاکە محەمەدی مسەفازادەیا. کاکە محەمەد دۉې ساڵې چېۉەڵ و جە گەرمەو هەرمانا \١٠\٢٦ڕؤ 
سەرەش نیاۉەی دما جاری زۉانی هۆرامیەنە پە . 

هەرمانې زۉانی وېشا جە وېشانە 
سەختېنې. جا کەیېۉ کە بؤ بە هەرمانې 
زۉانا پېسە زۉانو ئېمە ئیتر ئانە چېۉې 

بەرو زۉانەکەی وېشا با بە بارې 
سەرو بارا و فرەو جارا قورستەر جە 

  ئەرکا خودو زۉانەکەی مەیانە دلې.

 زۉانو ئېمەیچ پېسە فرەو ئا زۉانا کە
زۉانو ئېمەشا هەن، لۉای ئاژەی چون 

لۉې تا سەیەو دانش و تکنیکو ئارؤیەنە 
دەرمانېۉ پەی زامە کؤنە و کاریەکاش 

کە کولتور و ناسیؤنالیسمەکا عەرەب و 
فارسی، دێبېنې ئۆ جەسەش، بېزؤۉە 

کەچی ناکامېۉەنە و ال سەرەیشەنە 
  دەردېۉەی تەرەش پەی تاینە بیە. 

ۆ و یەکشەۉە کەردش بە خاۉەنو زەڕو زؤرېۉی مشەمەری و ئادیچ بە بە یزمو سؤرانیباز نیشت سەرەو ناسیؤنال
 دەرسایېۉ کە جە پاماڵکەرا زۉانیۆ مسێ بېنېش ۉەر بیەنە زۉانە کەڵبەالکەو هۆرامانی.

نای، ئی ناسیؤنالیزمە نؤ پا و هیچ نەدیە سەیەو دەسەاڵتی چەرب و نا دیمؤکراتیانەیەنە بە ئارەزو دەسش کەرد بە خەڵەت
و هەڕەشې کەردەی و مارې تؤپێ ۉەرو پەیا ۉستەی. کەسې زاییفېش ئېستێ و دەمش چەرب  و ئەسای و  ۉرەتەی

 کەردې و بڵەندگوېش دێ دەسۆ و تؤشېش بە تئؤریې فەنتازې ڕازنێۉە و شار بەشار و کوجی بەکوجی ۉسېشەنە هەرەڵە.

دەسشۆ ئیتر تارېخ بە ئاخر یاۉان و دنیا  وەرېس دریانئی ۉەراۉەرە خراب یاۉانەنە دنیای و ئجؤش ئارؤ کە ئاد سەرە
 چێۉالی بە کریې گیریاو ئادیا و گرد کارېۉ کەرؤ تا ئادی هەر پاسە سوارو ئەسپو مرادی بازؤۉە.



ئینې مەزانا و مەواناۉە کە دنیێۉ کە دنیاو ئېنترنېتیا و سەفینیش ئاسمانې کوراتەریەنە خولیاۉە، مەردمش تازە ئیتر بە 
ؤ و جە مافا وېش مەۉیەرؤ.بې مەخەڵەتیقسې قەڵ  

تکنیک ئامان تا بە دەنگی بەرز ۉاچؤ ئینې مەزانا کە  ꞉ گرد کەس چون یەکا و گرد ڕەنگ و بوېۉ یاگې وېش و گرنگی  
 وېش هەنەش و گرد زۉانېۉ زۉانا.

راش، ماچاش و کە ئینې ئاگاشا جە شؤنەمایا هەرەکەتەکا وېشا نیەنە. مەزانا ئانە کە ئادې دەرحەق بە زۉانو وېشا
ۉەراۉەرەکەیشا وەش کەرؤ. ئینې هەر زو جە ۉیرو وېشا بەردشاۉە کە بېڕېزی بە زۉانېۉی یەکسەر قسە کەرا ئا زۉانیە 
پېکؤ. ئینې و چەپڵە کۉەکېشا نەزاناشا کە مەردم هوشیارا و دؤس و نادؤسا وېشا مژناسا و مزانا کې ئیناشا چەنی و کې 

گېرؤنە. ئینا ۉەراۉەرشاۉە و تەۉەنیشا  

ساییا کە ۉەراۉەرو هېزېۉی سیاسی و نادیمؤکراتی چیمنەیۆ هەرمانە پەی زۉانی بؤ بە هەرمانېۉەی یەکجار سەختە و ئا
جە تەنیا هەرمانە پەی زۉانی بەر بشؤ و گنؤنە چوارچۉەو سیاسەتی. جا ئەر ئارؤ تەنیا تاکې و گروپې فەرهەنگیې 

ش ئینێ ڕاۉە.انې سیاسیېچڕاۉیەرېشەنې، دور و زویش کۆتەن ئەندا سازم  

مەردمو هۆرمانی قەت ۉیرشا مەشؤۉە کە کاکە محەمەد و هەماڵەکېش دؤسە ڕاسینەکېشەنې و ڕاو کاکە محەمەدی ڕاو 
ڕېز ئەرەنیای پەی ئادیشان. خاس مزانا کە کاکە محەمەدی مسەفازادە جە ڕاو ئادیشا و سەربەرزی ئادیشانە شەۉو 

ش چا ڕانە و بېوچان هەرمانەش کەردە. کاکە محەمەد بە جوانی سەرەش ناسەو ژیۉایڕؤش دابېۉە دەمو یؤی و تا دما هە
نیاۉە. مەردم هوشیارا و مزانؤ کە قەلەم بە دەسې هۆرامانی و بە تایبەت جوانې، سەختی جە دەسدای کاکە محەمەدیشا 

 کەرد بە هېز و پەنەش خاستەر ۉەسېنە مېدانې هەرمانا.

کاکە محەمدیەنە و سەرو گڵکؤکەیشۆ پەیمانەشا بەسە کە نازا ئا پەرچەمې ۉەڵو مەرگو ۉیرشا مەشؤۉە کە هەر جە ڕؤ ئە
 زەمین گېرە بؤ.

ئارؤ وەشبەختانە ۉینمې کە قسې قەڵبې و تەرسەزااڵنې، شەرمې گؤترەیې، دەسور و باۉې پڕپؤڵې و پویێ نریێنێ ال و 
꞉بە پاو ۉاتە بە یاگەکەو کاکە محەمەدی جوانە مەرگی کە ۉاچې نی هۆرامی و موانمێ بە زۉانی بە زۉا یسمېمنۉ 
 هۆرامی کە ئااڵو قەڵەمی نەبڕیێنە بە بااڵو هیچ مېللەتېۉیەرە، خاستەر و هەسەمتەر جە هەمیشەی هەرمانە کەرا.

 یادت پەی هەمیشەی بەرز و گرامی بؤ کاکە محمەدی مسەفازادە!

 ڕات پەڕ ڕاۉیارە بؤ!

 ئافەرین پەی مەردمو هۆرامانی!

رامیسیامەند هۆ  

2015-01-14 

 ــــــــــــــــــــــــ

 زۉانی تااڵن کریا

ختا یؤ ر هنې کام زۉانی بیې با سەڵتە. ۉهنەبیەرهزۉانی عە م جەنې و هەهە نەزۉانو ئېمە م جەهە نې کەبڕېو ۉاچې هە
ندی رؤ و زهخ باسش کەتارې ن وبیە لۉێنې و فۆتیێنې. چېۉېۉ کە کې زۉانو ئېمەمەرچەقېق ۉاچؤ، چون سەده

اڵتی ئیداری و سیاسی سەزۉانو ده بی زۉانو ئېمەرهاڵتو عەسەی دهڵې ئامای ئیسالمی و پا گرتەۉه کە نەئانە پېکؤش،
ر نیا هەەرمانېش تهەخت بی تا ئاوهرهاڵم زۉانی عەی نیازا ئا مېدانا. بەردهرد کەراۉهبە جبور بەن و مەی بیەقەنتەمە
ن،بی بیەرهو عەزیرهجەبەشە ی جەشېۉی گوالنەڵگاو بەرکو کؤمەی ئەردهرۆ بەۉه  

و چا  رهمجیاش ملە رؤ کەختا کەسە رمانەو ئا هەوېش ئاماده لەپە جبور بؤ تا بەی ئیسالمی مەپا گرتە نی چی چە کە
و تااڵنی تا ڕاده  ۉی) هۆرامی(، چا ڕانەپالە بیېنې و زۉانو ئېمە نەسشەسڕهده کەی ئا زۉانا رؤ پەس بەناچار ده بە ڕانە



ردېنې و جلې نگ کەو وېشا ڕهکەگرامتیکە کې ئا ۉاچېشا بەبەرهعە رهیەکەردهو بەئیتر شؤنە رو پالرا. گنؤ ۉه
ئاردېباسما چۆ  انیشا با کەئېنې متاۉا نمونېۉ چ . کەردېنېنەبیېشا کەرهعە . 

 ـ ئاڵف، علف

، عبارةبارهـ ئە  

ژمار، انبارـ ئە  

، هندسەندازهـ ئە  

رز، درسندهـ ئە  

ڵ، اولۉهرـ ئەۉهـ ئە  

 ـ بارک، بارکی، مبارک

 ـ باز، بازېۉ ـ بعض

 ـ باس ـ بحث

نجنگ ـ بەـ بە   

، ترجمەرگؤمەـ تە  

 ـ تاریف، تعریف

یخ، تارـ تا رېخە  

تعلیم ـ تالیم،  

، طالعـ تاڵە  

 ـ تام، طعم

، تعنەـ تانە  

 ـ تېداد، تعداد

 ـ توڵ، توڵ

، طعمەـ تؤمە  

ب، طلبڵەـ تە  

، جریانڕانە ریان، جە ـ جە  

م، جمعـ جە  

، جمعەمەـ جە  



، جملەملەـ جە  

 ـ داۉا، دعوا

 ـ ریان، ریحان

 ـ زاییف ـ ضعیف ـ

ریف، ظریفزه  

، زیادةزیادهـ   

، سحراـ سارا  

ر، ثمرمەـ سە  

ـ شعلە ، شؤڵەـ چؤڵە  

ت، کرةڕهـ کە  

 ـ الڵ، لعل

 ـ مزگی، مسجد

نا، منعـ مە  

 ـ ماروف، معروف

، معرفەـ ماریفە  

، معاملةڵەـ مامە  

 ـ مانا، معنا

 ـ ناڵ، نعل

کات، وقتـ وه  

، غلطڵەـ هە  

 سیامەند هۆرامی

2014-12-15 

 ــــــــــــــــــــــ

ریەکېمۉیرەۉە  

 بەشو دوی، بەشو یەکی  بەشو یەری، بەشو چواری،
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ئی  کە یەی ئانەنېنێ. جا پەی مەیۆ پەردهیەۉ مېما جەکە ر فرهچېۉې هە یېما بېنې کەگلە ڵې وېمانەختا کؤڕ و کؤمەو وهفره
ی نۉیسە ۉهئە رد بەسم کەدابؤم دهیما کەیاردیېۉو زۉانە  نەپاڵیچشە ندۆر و جەلؤ ئایەچون وېش نە و رپاسەرسې هەپە

 کام.ریەۉهۉیره

مېد س ئاما. هەده م جەر ئاندهو منیچ هە بیەنە تەم زامەی کەرمانېۉهکا بؤ. هەرو دیاردهن تا نۉیسەردهالشم و کەتە چی ڕانە
 .ردې بؤۉهکە ڕهم پەرېۉهبەلەکە تاۉابؤم و چی ڕانە روکە

 ند هۆرامیسیامە

2014-06-28 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ندیمەباس کەرگو مامؤسا عەمە  

ر مېدانو هؤنە باس جەردیمې. مامؤسا عەمېدیا و داغدارېش کە ندی پېچیانەمەکەباس رگو مامؤسا عەۉاڵو مەداخۆ هە بە
  ندېۉرمەبې. هؤنە مەسەی هەکېۉهکؤڵە نەبیاتی کوردیەدهو ئە

ی بدهت ئەتایبە ب و موزیکی کوردی و بەدهئە ردمی بې. ئاشناییش بەی مەبې و پە هؤرکۆتە نەردمیەدلې مە بې کە
ن.گۆرهسارېۉی رگش خەو مە نؤۉهخی مەیاگې بایە رنجی بې و بەیاگې سە هۆرامیانە  

ردمو کوردسانی م مەرجەسە ندی و بەمەباس کەی گرامی مامؤسا عەۉادهخانە بە ساریەنو هۆرامانی ئی خەنجمەئە
م مزانؤ.خە ریکەشە شی ماچؤ و وېش بەوهرهسە  

!!!,!ۉامەردهو ڕاش بە یادش گرامی بؤ  

نگی هۆرامانی ـ سویدرهەنی فەنجمەئە  

2014-05-22  

ـــــــــــــــــــــــــــ  

 نۆرؤزتا پیرؤز بؤ

ۉیساشەوه اڵتیەهاموه  

شیتا وه جەڕ ی پەرا و ساڵېۉهکە نەئامای ساڵې تازې و نۆرؤزیتا پیرؤز بادی ۉه و هۆرامانی پیجؤرهلیانەرې پەرمانبەهە
ی ئاۉات موازا.پە  

شا دا انی نیشانەبې . جوانې و ڕؤشنۉیری هۆرام شەی وهساڵېۉه یمانەکەنی زۉانەن چەپېۉه و پاری جەساڵە ختانەشبەوه
، شتشاۉههڕاسی ڕ .، بەس گنؤرهبې کە بازارو زۉانانە یما پارېزنا و نازا جەکەو متاۉا زۉانە کشانەرهرې، گەئە کە
ش بؤ!سشا وهده  

  رې. ربارتەزو ساڵېۉې پەئاره بە

و هۆرامانیلیانەپە  

2014-03-20  

 ــــــــــــــــــــــــــ



نېر و مای کا پېسەو نمانای نامەرو شېۉهباسېۉ سە  

رقو فە نەقڵیەی نەردهی دوری و ۉیەردهکا ۉیەمانەزه ی جەی نمونە، پەبڕېۉ یاگېنە )فعل(جە کاۉهرو کردهسە زۉانو ئېمە
 نېر و مای منیؤره.

مشؤ  یەش ئۆ ئانەکەتەڕواڵە رؤ کەرخؤردېۉ کەبە نەعو گیاندارا و چېۉایچەۆی نامې نردهگؤ کە جە نەیچەپاڵو ئانە جە
 نگیا بەرخؤردېۉی دهبە ئی دیارده ر گنؤ کەیمې بەرنج مدهەنزیکۆ س یېۉ جەچی کەی ئا ناما. کەو ما قایل بؤ پە نېره
نېر و ما سازی نیا. بە رامېۉ جەهؤرکۆتا و مە ی بەکەتو نېرو ما بیەڕواڵە و کانەکا و گؤنجنایشا دڵې رېسەنامە  

جیاۉازیېچ  اڵم را، بەرمانې کەد ئی هەت زۉانې گرڵبەۉای. ئەنگ و نەده یاگې فرې مدؤ بە کە یؤ چا زۉانانە زۉانو ئېمە
م ، النی کەنزیکمانە تو زۉانو سؤرانیۆ کەنسبە بە انو ئېمەر بزانمې زۉخراب نیا ئە  یەرۉستېۉو ئینەی بەنې. جا پەهە

نگو نگ و ئاهەسو دهبای کا جمنا و با بەباقی پیتە کېنې) مصوت( کەنگەده مې کەیېۉ مزاننې و کەرهنگېش زیاتەدۉې ده
 نگې متاۉا دلې، دهدۉې ده کە ا ڕادهۉاچمې زۉانی هۆرامی پ رؤ کەوېش کارېۉ کە زیاده نگەده ر ئی دۉهکا، هەزۉانە

را.نگدارتەتو سؤرانیۆ ئاهەنسبە راش، بەکە نگانەده  

تی و ن و پیای و چ ئی ڕواڵەی ژهنیای پەرهجیایی ئە پېسە رام کریؤمە بە کە ، چ ئانەو ما سازنایچە ئا نېره یەجیا چینە
قېق ده رؤ. دیارا یؤ بەر کەنگدارتەی ئاهەکەی و زۉانەکەنگەپاڵو ئاهە ؤنەم ملباسش مێ، هە ئیسە کە هؤرکۆتە بە
 بە نەتارېخو ژیۉای وېشە جە ۉانو ئېمەر گنؤ ئی زبە کە اڵم پاسەبڕیان، بە ی و چکؤۉهتشا کەڕهەزانؤ ئی زۉانې بنمە
.،.ر کریێنەو سە ی کریێنەی فرېش پەرمانەەیش، هردهنگادار کەر دهتەلیل چی بارۆ، یانې فرهر دههە  

ڵې واوی، هگنؤ ۉ کە و جارا خېۉهگنا. چانیشا فره نەزۉانو ئېمە بڕېۉ تیپې گرانې جە نې ئا یاگې کەمې نیەکە یی نمونەپە
بو دۆرو ۉیس چیۉا نە ڵەر هەی و ئەوتە وتن بؤ بەی، خەوارده ر، خواردن بؤ بەوه ر با بەخۆر، خوه  کە نمێ. پاسە

ژمارێ.ئە نەختېۉهوه چیمنېمە  

رگوشیچ ـ هـ ـ و خە ری بؤ بەرگ. ـ خ ـ هەۉه زی و دماینیچ بەوه ڵین بؤ بەـ گ ـ گوېزی و گورگیچ گنا و ۉه رپاسەهە
و چ ئاخرۆ،  ، چ دلېنەکانەباقی یاگە م درکیؤ جەمادالی تە بە کە ڵو ۉاچېۉهۉهئە جە بېجگە دال  رپاسە. هەهۆرېشە بؤ بە

رؤ.ش کەمېلؤدیېۉ وه ئادیچ جؤره دال گؤ کریؤ کە نیمە بە  

مېدان  ش بێنەی گؤرانیا وهی شېعرا و چ پەچ پە زۉانو ئېمە کە یەئانەی رې بیېنې پەیاردی ده ڕادېۉی فره تې بەئی حاڵە
.،.ش جواب بدؤۉهو وه  
. بې شېۉهەدۉې ب ۉاچمې، کریا بە  ساده و بە ر پاسەر هەگەکې زۉانی ئەیما. تیپەکەی ال باسەپە ا بلمېۉهجا ب

کې)مصوت(.نگ دارهکې)صامت( و دهنگەده  

(، ۉهیېزیای نەم پەمامیا، یانې: رؤب، قاپ،پوت،ساج، سوچ، ح)نامېۉهنگ تەبې ده بە ئا نامې کە نەئېمە زۉانو جە
م،کان، ، کل، کڵ، دهرگ، مل(، ماس، ماش، مؤغ، تاف، ساق،ساک، ۉهئېزیاۉهی نەم پەرد، دار،،باز،ژ)نامېۉهراخ، مەقە

نېری مدریا گؤشېۉری. گرد پېسە  
نو، لوو(، کەبەلو)ڵاڵ، دؤ، نؤ، بەنېری گؤ کریا. شا، مە مامیا گرد پېسەا، ؤ، و)وو(تە بە ئانې کە نەکایچەدارهنگ ده جە

 گرد چون نېر گنا گؤشې.
سې:دۉې ده کې با بەنامە ( چېنەرهـ ه،)سە یمې ال ـەئیجا مە  

یانې   نؤ.مەوېش مە کې پېسەرمې ۉاچەر بێۉ الش بەکې و ئەنامە شېۉا جەر بەو ئاخریشا وېش هەکەرهسە ـ ئانې کە1
ک. نەتوت، مڵ، مل، مرۉ، تە کې با بەرمې ۉاچەو دمای ال بەکەرهر سەئە ،نەکەنەتە، ، مرۉه، ملە، مڵەکا توتەۉاچە جە
را.پېدا کە رهتەدا و یا مانێۉهمە یا مانا کە  

کې چېۉېۉ نامە رچند چانیشانەرمې، هەر بێو الش بەکا و ئەنامە شېۉی کاران جەئاخریشا وېش بە وکەرهسە ـ ئانې کە2
و ئاخریشا کەرهسە رو... ئە ، بزهشە، هە، کتەرگەی کەی نمونەنؤ. پەمە نەر چەاڵم چېۉېۉش چا بارۆ هەبارؤ، بە مکە

رو گؤشا.مای مدریا ۉه کې مدا. جا گردو ئینیشا پېسەڵینەر مانا ۉهجؤرېۉ هەبە ش، بز، کەرگ، کت، هە: کەۉزمې با بە  

میاۉؤ ال )ی(یاکا،. نؤبە و ئینیشارهمامیؤ. شؤنەۆ تە م نە ئېسۆ ئاخرش بەنامېۉهمن  کە ـ ۆـ  نؤۉهمەکا نگدارهده ئیتر جە  



مای گنا گؤش. مامیا پېسەتە و چ ساکنە نگدارهیې چ ده بە ئا نامې کە  

،یېۉهی، کە، کەیېۉهی، نە، نەسېۉهسې، مەمە  

کا) چای و ۉاچە ، پېسەرېشا خزانەرپېچی کەامې سەرې با و بازېۉ نبەلەوڵ و کە کەدور نیا  نەت چی بازاریچەڵبەئە
ر تاکې و تاکانا بؤ و ـ ڕاـ کېچ، ڕای. ئە ـ چا ـ بیە کەمای گؤ کریا. جا کریؤ چایە نېری و ڕا پېسە چای پېسە ڕا(. کە

رد.سما کەئانا با مرمانؤ کە پاسە کەگردیە سورهده یمې ر دهۉه  

رمې ڵک بە، کەک(و یا ېۉهکاـ ېۉ) ئېۉ، ئێۉ= یەسگیرهپە  رجەتو نامېۉې چی بارۆ خراب نیا ئەی ڕواڵەردهی تاقیۆ کەپە
تی گؤنجیؤ.م حاڵەنی کاو بزانمې چە  

ن(.سەبە و نۆسودېۉههجەلە شتیش بەپە ی ئاگاداری: ئی باسە)پە  

ند هۆرامیسیامە  

20140314 

ــــــــــــــــــــــــــ  

نگار جەنگ هەجە  

رنجی ن دوربینو سەئاسا شؤکنا، یؤ متاۉؤ بەپەڵبې یؤی نەنگې قەر جەر یؤن. ئیجا ئەهە نەتەڕهبنە کا جەنگەسرشتو جە
 گېاڵی کا و بەزلە نگەرو جەۉزؤ سە

ر م ئەاڵرؤ. بەش کەۉراییۉ وه بؤ سوکەر هیچ نەو هە رؤۉهکەتې رؤشنې ینیەو بڕېۉ زه مشا بېزؤۉهم و خەچە دۆرشانە
شؤکیایی پەشؤکیای هەئیتر پە ئانە، جېچ وېش یاۉنانەڵاڵ خەوازهدلې و نە یاسی ئامێنەنگا باسام و هەجە نگې پېسەجە  

منشا  رکەرحېنې. هەریکې شەو خە کنېشانەتەسەیاس و باسام دهو هەی مدیەرهنەو ال دۉه نەیەرؤ ڕاو یانەهیزی دمانیمە
 یۆ، الشانەکەو جادهراخکېشیاکې قە کەرو کؤڵەنی ساڵمېۉی، سەردۆ و چڕیاشا. منیچ لۉانې و چەرز کەسشا بەده دیا، جؤتە

 .نیشتاره
 یاسی ۉاتش:و هە دیێم پؤنە رم دانێ و جؤتەگە یشا بەکەجوابو ساڵمە

 .رحېما بڕیؤۉهش ئی شە! بەو گؤژ ده ر نمارهز بەم و کاغەڵە، قەرهی کەتۉ پیاۉهـ تؤ جارې

و ساڵمش دا حازریا. جوابو ساڵمی  کې کؤڵېشۆ زیانەگڵېمە جېچ بەترازیێ بېنمې خەنە رحېنەلف و بې شەاڵی ئەهە
 یاسی.ال هە و قسې لۉاۉه رهنیشتە المانە و ئادېچە دریاۉه

ئی ڵېنمې، نیما قۆمېنې، تېکەهامماڵېنمې، قۆمېنمې، ژه یچ گؤش گېردې!، باسام گیان، ئېمەیاس ـ باسام گیان، برا شمەەه
زیما رؤ. من خؤ وېچما وهکەسیش مەنی کەس چەو وېت کەکەگیانە ڕت بؤ و بەن باۉهردهنی منت کەتؤ چە کە ڵەمامە

 ی کرماشانی.کې بېنې، پەرهی سۆقاتیم گەرې با. پەخاستە کې شمەهنە اڵم ۉاتشا چانیشانەبېنې، بە
 و ۉاتش: باسامی بڕیە یاس قسېش بەهە

ییم پە ردېنەزارېۉیت کەنی، داۉاو هەیم کیاستەمنیچ پە ردېنەزات کەوهو چېشی برا؟ خراپو چېشی؟ داۉاو ڵەـ مامە
ن و ڵەن، مامەڵەمامە بی، ئینەکا؟ هامسا بی یا نەرهر. ئیتر چېشت گەم ۉسېنې سەسې زیادېچنج شش دهپە نی تازهکیاستە
 ،نەپاسنە

 نەسې ساقېشا چەده ڕم نیا ده، باۉهنەزاریەنې و دلې ئا هەئادې نیە کېزهی ئاخر وهاڵم دهن بەڵەمامە ـ راسا باسام گیان
 ۉی.دورۆ مژنە ر جەڕېشا هەو کەو بوه ڕېشا هؤر ئاردېنەکە نېاڵې و پوچې نیەقڕ با. گرد قڕاڵېنې و پوچې. ئانېچشا کە

، خؤ من درؤسې نەزیەزی وهوه بی؟ ڕ مەپە ەنت هیچ کۆچېۉهسیاسە  بە رهکەمە ئېدیچی گېره!ڵپې مەپە ـ کاکە
 رو؟.یتر من چېش کەنی ئی کیاستەرم پەزارو سەزی هەزار وهنت هەردېنې! ۉاتەکەنە
 و ۉاتش نەیاس دیا ئېمەهە



 چېۉېۉ ۉاچدې! ی شمە، دهی شمەـ ده
 ڵې و ۉاتش:سش ۉست ۉهچې دهخە

کا من، ۉاچېنې رگەکە و هېڵەخااڵنە رد بەنی. ئېدیچت کەگیر بیە هانەسڵحو بەنە ریاس تؤ خراب ماچی. تؤ هەـ برا هە
 گوالنېنې.

ریا تؤ چی باسو باسو چېۉېۉتە ؟ هېڵې ۉارؤکا بېنې و گوالنې بېنې. ئیسە دێنەنې بېنې؟ خؤ درۉېم نەی گوالیاس ـ دههە
 ؟نەهېاڵ ماریە

 ش کاما؟ هېڵەو گوالنە ی گۆرهی چېش ماچی؟ هېڵې گوالنېنې هېڵې گوالنېنې. هېڵە؟ تؤ مزاننەی چی ناروهجې ـ دهخە
 ن ماچا کفرا ۉاچی هېڵې گوالنېنې.سڵەردېنې من ۉاچو چېش؟ ئەرگې کەکەردېنې، کەشې نەن. خؤ من وههېڵە

 ۉاتش جېرهخە ؤ. دیاۉهرزانې مشیؤ چېش کەبې و نە رش واردهگی  پؤره زێ ئېۉهیاس کافری بەهە بېچاره
 زا بڕمێ!با ئی باسو وه کات بازهباسو هېڵە ـ تؤ ئیسە

 بڕیې و ۉاتش: نەباسامی باس پە
ردمیۆ. من قسې وېم هانې گیری و منیشی ماڵو مەبە پیجؤره ڵ جارت نیا کەۉهئە جې ڕاس ماچؤ، تؤ ئینەخە ـ

 !نې و بڕیاۉهکما و قسېم نیەرهیچ گەر ئیسەکما و هەرهشا گەکەڕهزیم دانی و زهوه م. ردېنېکە

 جیش داش پاڵشو ۉاتش ڕاس ماچؤ.خە
 نی ۉاتش:ژئە شەئانە یاس کەهە

زا ۉای ئا وهمش بؤ سەسەقە اڵم ئانەدېرا، بە ئیسە گا و تازهی ئانا من ملوۆ دهرېنې. دهمەبې سە نی شمەـ دیارا قسې چە
رچیشا ۉات گؤششا بؤ هە رتەڵکیۆ هؤرشا مجو، دا بزانو ئادې چېش ماچا. شەما ئا گرد خەدیارو چە نەمېدانەمارو و چا 

 .نەداروه

دانې و ر نەیاسی ۉهرد ۉیرو کزی هەرچیم کەهە ۉه. ئا شەیانە م نیاۉهگا لۉێ و منیچ ڕوهو دهئادې هؤرسێ و ڕوه
 کؤ یاۉا. ا و پؤتین و ئؤباما کارشا بەو ئؤکراین ریمەناستش بزانو کە

 ند هۆرامیسیامە
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4یسبوکیۆ ـ رو فەسەبې تڵەبازېۉ شېعرې و مە  

 بلېغاتر و تەشەبە

تیێ با و کۆتې ڵەخە دانە بە  کەرېم دیېنې ۉهلەتیؤ. پەڵەبلېغاتی هاڵی خەتە بە ر مژناسو کەشەنیا بەمن تە دلې گیاندارانە
چېۉ  اڵم ئانې گرد بەتیێنې. بەڵەخە کۆتېنې کە نەم پەچە نەۉزیؤن و سایتا ئنتېرنېتیەلەیمونېچمم چی تەدامی. مە بانە
 نەچە شەت ئانەڵبەتیا. ئەڵەخەقسې روتې مە ر. هیچکام بەچېۉېۉتە یمونېچ بەو مە دانە رې بەۉهلەتیا، پەڵەتیېنې و خەڵەخە
ر. ئینې جیؤش نانش ۉزی ۉهرهەچؤچؤ م بە ی شانې و یا توتەش پەئجؤش دانە رگەسی کەکان دای دهتە بە ری کەرکەبە

ختو  بلېغېاتەتە ر بەهە کەرهەشاڵم بەن. بەش بیەوه شا الۉهتا هامڕا چېۉېۉی، ئانەکەرهرو ئا هەڵتەو تکرارو ۉهبؤنە
 .ک نیارهوېش گە جە ر هیچش، بېجگەهە کە نەن چا جؤرایچەگاهە کەبلېغاتەتیؤ و تەڵەخە کەخاڵیە

 .رېنېپېچیاتە  یشردهکەیش و ۉېنەردهو ۉیرۆ کە رؤۉهر پېچیا ۉیر کەشەبە بؤ کە یەن هنو ئانەیش هەپە ئینە

نیشانې  ن بەرماناش و بیەبایسو هە ن بەزوۆن بیە ریەشەن، ئی ئستېعدادو بەرچونېۉ هەن و هەەرچی هاڵم هەزا، بەمە
 .گیرشاخەر یەیچ هەش و ئیسەنەی چەردهکە ی سوئیسیفادهپە

ساۉیش  کە ، ئاندهنەندهئایە ش مێ، جەبوه کە ، پاسەو نە ئیسە ر و نەڵتەۉه نە کابرای کە رؤنەکە ن ڕوهت هەسیاسە
ر بؤ. یانې هەو مە  نەیەو ن بیېنەزاڕؤڵې زاڕؤاڵش، نە ی زاڕؤاڵش و نەپە ی کابرای و نەپە ش نە، خێرهرهتیکېۉ نانە



ملؤ دۆرشۆری  رهیەدۆرو کابەبلؤ  تیان، پېسەڵەش خەنەیۆ پەو ئانەر بؤنەچی کابرا هەتی. کە، هاڵی و پەنەهیچش نیا چە
 .یکوشتە ی مدؤ بەر بیارؤیچ وېچش پەی کوشؤ و ئەسش پەش کریؤ کەنەر پەو ئە

اڵم ئارؤ جات دؤ، بەنە نەتش چەریەشەو بە ڵبیا بېزؤۉهو قەلېنې و ئی هیلیانەئی کەر ڕۉېۉ بتاۉؤ شەبە چانیشانە
ئجؤ بزماری  و یاگانەتا و فرهیا و ئادیچ زامەردهر ئاگا کەن هەهە کە گنؤ و ئانەس مەسۆ و دهنیا ده رمانېۉی سادهده

 چی پېسەتنای، کەڵەخە دهرا و وېت مەکەت مەرمانەڵې هەمەجادو و جەکابرای ماچی برا نۉشتې و  .، بەرهنیەۉهکۉی تە
را. کە رمانەڵ هەمبەرؤ جادو جەز کەرؤ و حەیای کەتڵەخە ز بەحەنی. و گژېتۆری و گژیؤت چە ی مێۉهشېتە کەفیشە

 !ۉاچؤۉاچایش مەن و مەیاۉایی هەنەنی ڕاسی و ئەیېۉش چەرکوشتەئجؤ پده

 ند هۆرامیسیامە
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 یتەی ۉرهحزبې پە

نیا و  و من ئانەکەباسە رحاڵهە ن هۆشاریېنې و کوردېنې. بەسڵەزاقؤڵی، ماچا ئەڵی نادر بې و کوڕو ڕهۉهنادرشا رؤ ئە
غداش زؤرش ئاۉرد ئۆ عؤسمانیا و بە نامې ئادیشاۉه . بەنەیاۉا پە ویانەفەې سپاو سەت دلخزمە بە سەنؤ. ئی کەبا مە ئانە

 .ردۆمن کەختیش ۉېران و ئەگرت و ئېرانو ئا وه

 رد بەوېش کە نەو مؤغانیەشتەده و جە رهرد و پێش کېشتېشەکەشۆ ماتڵیش نەردهیش کەرهیاگې سە چی ڕانە یېۉ کەجا کە
 .رزنارهفشاریش مەو ئەۉادهتی خانەشاو ئېرانی و پادشایەپاد

رد و ئاۉردشۆ و گردش بار کە هبېۉ ردهدرېژایی تارېخیشا گلېرشا کە مغوال بە کە نادرشا هندوستانش گرت و ئانە
 .رمانایت ئەنەڵتەسە رد بەسش کەرد و دهشش کەوېش وه ت بەگای تایبەسرو بارهقە

 کوڕه نەجلسېۉهگانېۉ مەی ۉېرهساده ر فرهیانېۉی هەرهرو جەردێ. سەکە رهی نا ئینسانیېش بەورده ورده یچەئانە نیچە
  .سش گېرؤیاراش دهس نەرد و کەمې کؤر کەردۉې چەو وېش هەکەگۆره

ردې. ئی ن، گرد کؤرې کەگرتەسشا نەچی ده کەیۆ هانې ئانەبە ۉېش بەو هیزی شەکەجلسەشدار بیې دلې مەۉایشۆ بەسە
 .(ارېخیقسې ت یش کوشیا) بەرگاکەتچیا خەسی دۉې خزمەده بە یاگېنە ۉېۉهنجام شەرهسە پیا دڕنده

ڵماس ست، ئەن هەو خاۉه ندهیانې نادرشای، شاعر، نۉیسە ردارا ئی پیایە،سە ش!. یؤ جەنەپە نەمەرمانەهە رهکەمە لەپە
 نەتارېخە کە ەردارو سپاو نادریچ. پاسسە بې بە اڵنا بې و پا جؤرهردهردارو ئەڵماس خان سەیی بې. ئەنولەخانی کە

 یەدما و نادر ئینە ر گېڵؤۉهشکەو لە ماش بیېنەنادری تە رؤ کەکەمە پاسە نەغدایەنگېۉو بەجە ڵماس خان جەئە ئامان،
 .سنؤیچشو خە مدرؤۉهیچۆ مەرداری ۉزؤش و پانەسە و جە  ڵماس خانیو ئە  ؤ ملومنی

 کە اڵم قسې ئانې بیېنە. بەرؤۉهکەهیچی کؤ مە یچ جەدری توڕهنا  ن ونادر توڕه زانا بؤش کەڵماس خانی نەرم نیا ئەباۉه
 جارې ئا جؤره اڵم فرهش تاۉې ال عوسمانیا بؤ بەمنەئە ی فرهرؤ. الر کەبە رهنش بلؤ و سەتاۉا بیە ڵماس خان کؤگەئە
 .کریان نەرشا پەاڵ و دریێنێ تاۉېڵ و خرابتەەسې مامرهېنې کەسې بین و ئا کەبیەنجامی خاسشا نەرهسە یەردهنا بەپە

زانېنې س ۉاچې" من ئۆسا نەکەچۆ ۉیرما اللؤ فاڵنەبؤ، چی دمای نگ بیەتە الۉه دنیاش ئانده ن کەبیەڵماس خان نەنیا ئەتە
زورا و ر شارهڕو دنیای هەو ئۆپەڕنیشېنې. ئجېم ئیپەنە گزاداۉهسو بەندا دهنې ئەیاگې هە ؤرهغدا و ئیجتاران و بە کە
 ."گزادې مارامۆر کام بلو بەو ۉاچېنې هە شتەیدهما

ئارؤ ڕادیکاڵ، یانې قوڵ، فاڕیان؟ ئایا  ختۆ تا بەوهجیؤما دنیا چا رهاڵم ئایا بەشت بەش کېیما درېژهکەرو باسەکەقێد مە
ڵبې هیزی بیې با و ئارؤ قە نې کەنیە ت؟ ئایا ئیسەنەڵتەرا سەس کەو ده اڵتسەری میاۉا دهنؤکە بە نې کەنادرې نیە ئیسە

 ژیۉؤ؟ئارؤیچ مە کې هیزیرسەسې نا ئینسانیانې شانا؟ ئایا تەده



کې ویەفەن. هیزی سەنەر پەشا هەکەنائینسانیە رهندا جۆهەن، ئەنیا تؤکڵشا ۉسەکې تەفاڕیان و چېۉهمن ئجؤم قوڵ هیچ نە
 یچ ئانارهی ئیسەرېشا بېنې. دهردارې و قېخێ و نؤکەکې سەرېنې و والیەتشا کەکې، والیېشا بېنې و خزمەو عوسمانیە

رمانې و ی هەنې و پەی داشتیەشېۉ چی حزبا پەنې. بەم حزبېشا هەکېچ هەنې، حزبەکې حزبېشا هەتەې. دۆڵەۉینم
 .یتەی ۉرهپەرې ی. ئەتەۉرهی شېۉیچشا پەبە

کېچشا مزانا. نە، خؤ خاۉهنەاڵتیەسەو دهرېزهتاۉؤ پېکیؤ پەری مەی نؤکەپە تا دنیا دنیان بېجگەن حەندا حزب هەئە
 .رنۉشتیۆرا و نیشتېنې دیارو سەبەیاگېۉ مە ڵماس خانی ڕا بەو ئەکەبازېۉیچشا خااڵنە

 ند هۆرامیسیامە
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 قەقسې هە

و گرد ئینێ چا، ۉیالؤن، ی. مدیەکەلو موزیکەلوپەشو کەبە مو خڕېدیۆ ڕام کۆتەده نەشگایا دلې شاریەڕؤ یؤ چا ۉرهۉهئە
 .نې، دهؤڵ و ... گرد هەفەپیانؤ، سڕنای، لولې، ده

 شی و تشیۆرسای و وهۉاڵ پەمو هەو ده ۉهم دا ال سڕنێکەساڵمېۉم دا حازریا و تە

و  کاماۉهژنەمو جەگوڕ ئېندې ده م بەیدې؟! ئۆسا هەپیۉیەئۆسای مە پېسە ئیسە نەجلسا ئېمەرې دیارتا نیا و مەرسام ـ ئەپە
 .رېۉهی وهتا زریکەمیچ وېتا ماننېندې. زریکەهە

 !رهو ۉاتش ـ بنیشە نەی ال شەی مؤبلېۉی گوالنەیش کېشت پەسېۉو ئیشارهو ده دیام پؤنە

 !کنا ئۆ دهؤڵی و چڕیشسېۉیچش تەمانیچ دهمزههە

رساش ـ و پە رسایمې و ئیجا دیا سڕنێرهۉاڵش پەنگېۉی گڕۆ هەده و یاۉا و بە خنخنە ڵېشو بەش ۉهش ۉسەمەدهؤڵ لە
 ن؟چېشا؟ چېش بیە

 .نکەنې و باسەرسیش هەپە رههو ۉاتش ئی براد سڕنێ جواب داۉه

  و نەش دا پەو درېژه رهمنە سڕنا دیاۉه

 مەئې نەڕاسیە اڵم جەنگما نیا و کزېنمې. بەئۆسای ده پېسە نەجلسا شمەمە جە ئیسە ۉاتش ـ برا گیان ڕاس ماچی ئېمە
 .راشنېنې و کەجارا مە ر پېسەنگما هە..،. گڵۉیما و دهنەنیەیچما کاڵشتەرهجاو سە  ختایچو وهنمې و فرههە نەریەیاگاتە

 .!نهە وېتاۉه شمە نیش بەو ڕاس پېۉهاسەو ڕ ی ئېمەپە گېڵؤۉهنېنمې، مەمەنە ئېمە نەجلسا شمەمە کە ئانە

 !ئیمانم ڕاس ماچؤ گپېش و ۉاتش ـ بە نەردهدهؤڵی فوش کە

 و دیانێ سڕنێره

 نی؟ـ چەرسام پە

 !،!!نەتا ۉاچوت پە ۉاتش ـ خاس گؤش ده

 !،.!رماۉهۉاتم ـ فە



چل   سو شمەڵ، شەلمې، ۉیس ساڵې چێۉهی نەپەدورش  نش. با فرهو وېش هەختو وادهۉاتش ـ گرد چېۉ یاگې وېش و وه
 اڵم ئیسەسې. بەده پلتکې وېش مێۉه ر بەهؤڵی و وېش هەسڕناو ده دؤ بەېۉت مەهیچ زامە س ساڵەبې. ۉی ۉیس  و چلتا

 .،.رهڵیەهؤرو سڕناو دهسە ڕهی ئیجا هەشتا، دههە ن بەتا بیەکەسەس و شەشە تا یاۉان بەکەئانا چلە

 نەجارېۉه رهیەکەوېشا یاۉنا بې و یاۉێ بېنې باسە یچ کەفو لولەده

 .ۉاتشاـ ڕاس ماچؤ

سې رهنې و کەرې هەشتەرې و وهتەن و ساڵؤنې گۆرهر بیەتەتفاق فره ر ۉاچیچ خؤ ئیسەئە  رش لۉا و ۉاتش ـسڕنا سە
را. ئادې موزیکو کەریکیتا مەکې شەداخۆ جوانە اڵم بەترې بیېنې. بەېچ فرهجوان ختانەشبەرېنې و وهتەرکۆتەموزیکې ۉه

نی وېتا باردېشا تاۉانتا چەنە نېشا و شمەردېنې و هەوېشا پېدێشا کە ت بەرمیې تایبەرگەوېشا و گؤرانی ۉاچې وېشا و سە
نگ و ئیتر ئا ئاهە س دێنې و ئیسەده رتا جەنگەسە بوغڵەئە نەنگی سویدیەرهەنی فەنگی چەرهەرکې فەکېۉه و جە

 .شامە کاتاۉهئاۉازې جاراتا ال جوانە

کاش. ئادېچ جیا یبەماچا، عە کې وېتا و پیری و، پېسەنېندێ پیرهر مەیچ هەنېنمې و شمەەمنە ئېمە ن کەهە جا پا بؤناۉه
تی، ئی گی، سیاسەندهناهەردې پەزیادې بیېنې. چانیشا ده نەریچشا پەانېتەشت نؤ دی ، هەژناسیاکەئە کەزارو یەهە جە

 ... فیزې ڕاساتا و پا وناکې چەی و چەحزب و ئۆ حزبی، زۉان و زاراۉه

شا ژار چېشی هەف و لولەخت ۉاچا چېش، دهدبەهؤڵی بەم، سڕنا و دهبراکە  پویایانە و دلې ئی کڵؤکە نەیەدلې ئی ئاژه
 !کریؤ؟ نەپە

 رهر سەیچ هەدهؤڵ ئیسەو  فەندی لولې و دهزهاڵم بەۉاتې ئاستېم جیا. بە نەئاۉاییم پە من هؤرسانێ و یانە رهیەو ئینەشؤنە
 !قشا بېجیؤم ناحەرهو منیچ مە کا سڕنێرهقنا و ددانې منیا قسەلە

 ند هۆرامیسیامە

20140226 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شارؤ

زا، شارؤ ی مێ. شارؤ وهئېستە ۉهماناو ئە چی بەشارایۆ و کەۉهئە بە نە. نزیکەنەرنجیەر وېشۆ یاگې سەئی ۉاچې هە
 ...نارا وزا و هەی وهئېستە ۉهنارا و ....یانې ئەهە

 چی کریؤیچ بە. کەکارهزهو وهپێ گېڵؤ شؤنە یؤ بە کریؤ پا مانا بؤ کە زا ماچایچ پاشارؤ. ئینەشارؤ وه ختا بەو وهفره
دلې  کە نەیەماناو ئانە بە پاشاوڕی کە نۆ دما و یؤ بارؤش. پېسەنۆ و کۆتەنەمە کە ماناو پاش ئارؤی بؤ. یانې ئانە

 جە تەشاریایا بؤ. ئی حاڵەۉهو ئەردهماناو ڕو کە ن بەیش هەپە رپاسەهە ن. ئینەواردهی نەکەیوانەنۆ و حەنەمە ئاوڕېنە
 .چینیش ماچاکار بریؤ و خوشە بە یەو چېۉی چامنە لەۉ و خەەو ینەمە ۉهی ئەردهی گلېرۆ کەپە نەفارسیە

 کە و ئانە  کا گیریان و بریانچېۉه  تینوەقرههە رپاسەو هە شی فرهبە کە نەی ئانەکەفسو چېۉهرکام با نەئینی هە ئیسە
 .ۉاتما لۉان رپاسەهە کەنیا. خاسە کەرېچ خاسەجا و فره نۆ ئینا چیال و چۆالۉهنەمە

یېۉ ی کەی نمونەکریؤ ماناش بیې بؤ و بؤیچش. پە نەتیچەسیاسە و چانیشا جە نەریەو یاگاتەفره جە جا من ئجؤم ئینە
و خرابېۉ وېش مرمانؤ.  ، چایچ خاسەردمیچ ملؤ پېۉایشاۉهردمی و مەمە رانەکە جؤراجؤرا ڕوه تەې سیاسەندنمایە

 .یردهگنا پاشارؤ کە کە زعېۉهوه ری ۉزؤنەکاتەتەرؤ و سیاسەی بەڵگاکەرگوڵې کؤمەن سەهە امنەتی چسیاسە

 ند هۆرامیسیامە

20140210 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زانی؛ڕا مە

 :دی نۆسودی ماچؤحمەروېش ئەده یؤ بە نەختېۉهماچا وه

 !لو پاسگا شکاتڵاڵ مـ وه

 :جواب و ماچؤ رو وېش مێۉهر سەرؤ، هەهیچ وېش لېڵ کە یەرۉېشیچ بې ئانەده 

 ،!لیری!، نەکەنە

 زانی،ڕا مە

 !و گلېری  پات هؤرگنؤ

 ند هۆرامیامەیس
20140128  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

داییۆهانی زۉانی ئەو رؤ جەبؤنە بە  

نگالدژی، رو پېشنیارو بەو سە نەـە17ـ11ـ1999تارېخو جە کە داییۆ، ئی ڕۉههانی زۉانی ئەملمې پېۉای ڕؤ جەئانا مالی 
  دایی وزۉانی ئە ی گرنگی دای بە.یؤنسکؤی پە

 بە پا شېۉهر یؤئېنېچ هە نەـە 2008 و چامای جە نەت دا پەسمیەیی کولتوری، ڕهگونەی خاسی فرهردهکە ستەرجەبە
دانش ئاموزې و  مېۉ جەجە کە نەنگالدژیەختو ئارؤ بەداکا پایتە جە کە 1952ی پە ژناسا. تارېخش گېڵؤۉهت ئەسمیەڕه

ختو پاکستانی و چند رو پالرا پولیسو ئاوهرېنې، کۆتې ۉهوېنیشاندای کە داییشانەزنای زۉانی ئەراو پارې دانشجوې جە
ردخت کەنشا بەگیا سېۉشا کە . 

 نەرخوردش پەجؤرېۉ بە مېۉ بەر جەمال پېۉای ئا رؤیۆ و هە ردمو دنیای چېالو چۆالۉهمە گرد ساڵېۉ چی ڕۉانە ئیسە
را و یشا هامڕایی کەکەنی زۉانەیشا گېرا و بازېۉیچ چەکەو ڕزگاری زۉانەژنەتا دنیای جەمېللە رؤ. بڕېۉ جەکە

ۉې کرده بازېۉیچ بە ڕانەرا. چی ۉیەری کەردماتەردی مەهامده یشاۉهکەو زۉانەشەو وهزعەو وهانەشوکر بە بڕېۉیچ 
 تېشا زیندېنې.بیېنۆ و زڕیەنە شا کؤرهاڵی ئوجاخەنگالدژی هەختو بەکې ئا وهپولیسە ری، میاۉنا کەدژو زۉاناتە

ش نەچە زعې کەرو دنیای جیا نیا چا وهگرد یاگېۉتە یچۆ پېسەنی ال ئېمەزۉا رخورد بەرؤ؟ دیارا بەچېش ۉیە ال ئېمە
پاڵو  شا و ئادیچ ملؤنەنەیما چەژیۉا کە گردیە دلې ئا چوارچۉه زؤنەر ۉهو زۉانیما هەزعەیچ وهئېمە مژیۉمې. 
 ریما.کاتەنابسامانیە

ک کا چون یەسەرو زۉانو ئېمۆ ئارؤ گردو دهراۉهداخۆ ۉه اڵم بەبە ن و نیا بیەس نەک دهرچند یەاڵتی کوردی هەسەده
 را.کە رمانەهە

 بە کاشانەسگا میدیایەده شا بې، جەو ئېمەزعەوېچشا وه مانېۉ کەتا زه مزیاۉه نەقؤڵې پارتیە سېشا جەده کې کەبادینیە
و وېشا کۆتېنێ کەرمانې زۉانەپڕانۆ و هە  نەو مرادیەرشا پردههە ېۉۆ کەیکە اڵم جەرېنې. بەکە و زۉانو ئېمەرم باسگە

 نمێ.نگشا چۆ ن و دهردهنگو هۆرامانی قروقپشا کەرهەزۉان و فە ق بەرهە، دهڕاسە

زۉان و  بە ن گیانۆ و دژچون وېش سؤرانا زۉانی سؤرانیش گرتە نە،و وېماقەنتەئینا مە کە التیچەسەشو دهئا بە
 رزنێنېرهسگێش مەم و دهرنامېش متېنې و دهبە کارش مارؤ. چا ڕانەبېدرېغ بە  بؤ نەۉانشەتە کە نگی هۆرامی ئانەرهەفە

 .شا تفؤۉهنەو پە نؤنەمېش ئېستېنێ و قسېشا ماخەده گردی دلې وېچمانە ر جەبتەو پیێش گرتېنې وخرا



نا ڕهو ناسیؤنالیزمی کوردی کە بېۉه نیشتە راۉهرو سەسە تازه نەو ئامریکای کوردسانو باشوریەکەبازه کە ختانەچا وه
ناڵؤ و ماچؤ  رهرهۉه کە یەنی ئانەما، چەده نالیزم تېخی دۉهر یؤی ۉاتێ ناسیؤنیشې ئەمۆ شادیانې گېڵنې، ئاسان نەده
پ و تؤزو شادی و ی تەنیشتەۉهمانی و ئەرو زهنی ۉیەاڵم چەرؤ. بەموه شەگرمنؤ و بە رهشتیچەرا، پەم موهشەبە

و ۉهتەبااڵکا نە ندیەۉهرژهزنای بەنامې پارې ۉارو بەچېرو ده رکۆت کەزعې، ئاسۉې کۆتێ سارا و بەرسامی ئا وهسە
را تا شاگرد کە شەڕا وه و پا جؤره یساۉهردمو کوردی منۉرنۉشتو مەریکېنې سەی خەتچیې کیسە، خزمەنەکوردیە

بؤ باراش و  نا ئینسانی کە می کریا و ئانەڕه دایاشانەسې باوشې ئەده م بەڵەبرفانیا و قە درسانەیې ڕاو مەسەدرهمە
 کوجیا کوردسانی. نەۉزاشە

نا رؤ، یانې ماچؤ" من منەش کەیش وهکەرهراۉهۉهو ماچا ناسیؤنالیزم  یچشا ئانېنەرو ناسیؤنالیزمی قسې فرېنې و ېۉهسە
رؤ. ش کەنیرو وه رو وېشۆراۉهۉه !" و پی جؤرهنەت نیەشەنی و بەمەو تؤ کە نەم هەشەنا و بەرهو تؤ تؤنې و من سە

 ۉینمې. نەئارؤ هۆرامانیە ئادیچی جە ئاناره

اڵتو سەنامې ده اڵتی بەسەر دهئە . چانیشا بې کەرېچ چاڵکیؤرهنە رې نیا و یؤ بەئە نیا بەچاڵکیای تەرهئە زانا کەئینې مە
یېۉ اڵم کەال بیێ پېۉایشۆ، بەنە شېلگیرانە نی ئاندهردمو هۆراماڵۆ دا بیێ، مەۉهئە ر جەو هۆرامانیش هەشەکوردی بە

رو ریشا مېشؤ و جۆهەرابەڕاسی نابە بە هۆرامانی، ئانې کە ردموردۆ، مەالر کە نەمش ۉهرشۆ مدرا و دهراۉهۉه
مېدانو  جە ې کەۉینم رد. ئانارهریشا کەرۆ و جونبشېۉشا ۉست ڕا و ڕابەسشا دا ۉهن، دهنەر وازیشا پەرابەبە

را. کارشا بې منۉیسا و چاپې کەو کتې رزنارهلیانې و بلؤگې مەیتا پەیتا پەرا و پەخت مېدان داری کەسە نەئېنتېرنېتیە
سی ده م بەلەمېۉو قەڵەر قەهە ن کەردهن و کارېۉشا کەردهشاشا تاڵی تاڵ کەمو هۆرامی ۉرهو دهتیکە یاگېۉ کە یاۉنان بە

 ر هۆرامیانەینو هۆرامیا ئەبڕیا. دیالؤگو بەرمی مازیشۆ نەژڵېۉیؤ موچرکې شەنە ۆرامیانەهە ر بەئە هۆرامی زۉانی 
 ییا و.....بؤ شورهنە

رمې ئۆ ئا شی کەس وهڕؤشۆ دهبنە ر جەشیۆ بلمې پېۉای ئی ڕؤیۆ و هەوه بە رو ئا ڕێ کەرؤ سەیچ بەئېمە ئی ئاژه
 و ۉاچمې: نگو هۆرامانیەرهەباتکارا ڕاو زۉان و فەانا و ئا خەجو

 داییتا پیرؤز بؤ!ڕؤ زۉانی ئە

 رماناتا!ی هەرین پەد ئافەیتا و سەرهلەی رین پەئافە

 ند هۆرامیسیامە

20140217 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3یسبوکیۆـ رو فەبې سەتڵەبازېۉ شېعرې و مە 

 !کوڕشا نؤبە

 مەسیستە لۉزیؤنی و ئېنترنېتی جەتەتؤڕې  نەـە 2014و تاو ساڵەرهسە جە ۉاڵې مدؤ کەتو سوېدی زوۆن هەکەملەمە
نی بازېۉ ناما و گؤۉارا، ر پؤس چەمتەمی فایبری،. جا چا بارۆ ئارؤ هەدلې سیستە نا و ۉزیانەمەمە نەو کابلیەکەکؤنە

ی ئینسانی، پە فزیؤنی و میدیایلەگرنگی تە ق بەرهەتا دهکەملەسی ئی مەربەده رۆ. بەئارد و یاۉناش ۉه برؤشیرېۉش
 .ردمو هۆرامانیشی مەختی و بې بەدبەۉیرو بە رؤ و ۉزؤناۉهناچار یؤی بە ریچ بەتگوزاریاتەو خزمەفره پېسە

س نیا کە نەاڵم ئجؤم پا دۆرهبە ری.شەو بەنیشتەرهیاگې ئە ی بیې بەکە یسانەزانؤ هیرۉې و نەس مەدرؤسی کە بە
چی  چی ئانا ئیسەرې بیېنې. کەرابەر بەتا بیېنې هە و سیرۉانیەسو ڕؤخانەس وئۆدهگاو ئیدهده ردمو ئا دۉهمە زانؤ کەنە

و ناسیؤنالیزمو رهردمی، سێ سەژیۉای مە شېۉ جەبە بیېنې بەفزیؤن لەمیدیا و تە کە نەو چی دنیاو مېدیایە نەرؤزگاره
ت نانەیچ تەیسانەکې نەۉزیؤنیا و یانەلەتە ناڵەیان کەنو دهخاۉه زۉانو وېشا بیېنې بە کې هیرۉې بەیانە دانە بە کوردیۆ دانە

 نەممەنمێ ده رگیز کفری چامنەت هەڵبە..،. ئەنېنەردېکەنە زۉانو وېشا ڕوه ناڵی!، بەک کەرې یەناڵی، ئەک کەیە
کما رهنیا گەـ، نا، تە رمان کریێنەش دهردېۉهن و گرد دهمەنە نەاڵ ئیتر پرگش چەنائامای ئا کە ۉاچو: هیرۉې بە  و

ی پە یشەقیېۉی چامنەو ناهەۆ ئاۉهو یاگېۉی دور بؤره بې ئازار نیشتە نەو وېشەیؤ یانە ن کەختیېۉی گۆرهدبەۉاچو: بە
 .یشکەفزیؤنەلەنو تەدیمەرو یش ۉزیؤ سەیش کیانیؤ و پەپە نەمجیؤ و ئاسمانە



 نەیەمو ئېمۆ کول مرمانؤ هنو ئانەچەرهۉه کە درېژا و ئانە ر فرههە نەڕاسیە ئۆسای ۉاچېنې" مار جە ن پېسەگاهە ئیسە
!"!،!". کې مزانؤ، ەبرمان تو منۆ گوالنەمو ئؤممەچەرهو ۉه نش لۉهن و ۉاتەردهکە نەۉه هیەری نەمەەختو وېش پېغوه کە

ی خؤ دلې اڵم دهسش ال ئېمۆ کورت برمانؤ !. بەس و ئۆدهبؤ تا ئیده ردهکە نەۉه هیەیؤی نە یچ پانەن رؤخانەگاهە
نې خاۉه بیې بە ر وېشاۉهکې هەنې، چایچ جافەنەم جافېش چەدېۉی کەرسەمیېنې و دهگردی هۆرا نزیک بە کە نەیەپاۉه

ریۉانی، هۆرامیې مە ر پا شېۉهشې. ئیتر هەبە ریکەشە شی، بیې بەی بېبەیسانەنی نەیچ چەکەردمەنااڵ و باقی مەان کەیده
 .،.شانەشەبە ی، کامیارانی و.... ئانەسنە

 پیجؤره یێنې کەجؤرېۉ قورمیش کر شناساییاشا بە  نام رؤشنۉیرې هۆرامانی، ئانتینې بازېۉ بە نا چا کەش ئیجا وه
ری بانو کوڕو یؤتەزهری گېرا و وهو یانېۉتەژنەو باسامی جەکەشاشې ۉیراشا لېڵې با و خااڵنە و نە چاڵکیارهسیگنااڵ نە

 .راکە

ی یانە ەج . ،. چامای خانمەردهشا بەسەکە بې و فاڵنە سېۉهکە نەکاری دڵش فاڵردههە سام بەو ۉاچې" با یاس گېڵنېۉههە
ش کوڕ کەیچ ساڵېۉ نا ساڵېۉ زارؤڵەنؤبە رې و گرد ساڵېۉ زاڕؤڵېۉش بې، بەژې کەشؤتە کە یەنی ئانەچە نەنؤشە

 "کوڕشا< ئیساڵ نؤبە  شحاڵیۆ ۉاچې> فاڵنیەهو و بە زیېنە  رشې. ئیجا باسامیچ ساڵ نا ساڵېۉبە

 ند هۆرامیسیامە

20140124 

 ـــــــــــــــــــــــ

 ؛قرتە

زۉانې. سەکڕېۉې بەرکەمنیؤ چېرو کە رهرگې پېۉهکە مراۉیې و هېڵە ژی، هېڵەرهژه بانېۉ هېڵەختو وېش نامېهرهماچا وه
 ڵەختۆری و جوجەزیای، گواری سەرهنی هؤرئامای و ئەرد هؤر مارؤ. چەکا گهېڵە ڕۉاره 22و کرې شؤنەرگەکە

کېچ گیر وارده ختەدبەبە کڕهرگەڵی. جا ماچا کەخەین و شەی دلې پەپە کې وېچش پانەڵەې و جوجەی دلې ئاۉمراۉیې پە
 بېۉه نەمەی نە، هیچش پەی، ئادیچ یاگېنەقرتە بېجگە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و خزایرسەتە

بې  رۆکویەسۆ ملو ڕێم گرت. ڕاکې داڵېۉ سەد بیا و چۆدهڕه نەیەکەتارهو قەتەرو خەڕۉېۉ سەدما نیمە نەو پاییزهمەچو ده
 .ۉارا بې ازهۉارانیچ ت ڕا و بان ڕچیا بې و نە اڵم نەاڵ بې، بەختېۉی هۆر و هەگرد وه ۉایچ پېسەو هە

 راخو ڕاکې و بەڵو قەخەدانش دلې شە  رۆچۆسە نېۉهژهپیرهو بېنێ مدیە رۆکوی بیەسە کە ڵو ڕاکېنەۉهئە ر جەهە
 .چېررهرۆ مای مێ سەدردیسە

ر دۉیە یەنی ئانە! و چەنەنیە ڕاکې خزه رسەتەبؤ! مە ندېۉۆ ۉاتم: ڕاکېنەهوهئە و بە نەردهم کەو ڕوه پؤره زێم ئاماۉهبە
 .و ڕاکېئاژه بیاۉؤنە نەکامەیەو پاڵەخڕه ش بەتا بە رهو ڕاکېیمم ئارد سینەجارې چېرو پااڵکە

، نەنیە ن و خزهسەبەخش نەمزانویچ ڕاکې یە رپاسەجواب و ۉاتش: سپاس، مزانو تؤ چېش ماچی و هە نې ئاماۉهژه
نی ڵکو چەنی ڕاکې نیا بەچە.، گرفتم نەوش ۉهیارو وېم دهمە ئامێنا و خزێنا و ئیسە وېش پی ڕاره ختواڵم من وهبە
 کە ن گیانۆ و ئانا پاسەگرتە ڵیمەخەرو دلې ئی شەردیسەی ده، پۆکەبؤۉهملم مە ن و جەردهکې وېم گرفتم پېدا کەرسەتە

 .نگیێناتؤیچ ۉینی پە

و رسېۉهبې تە ر چونېۉ بیەهە ر حاڵهە ڕیا بؤ. بەچېۉیچش مە ختېۉ خزێنەنې وهژهیرهئا پ چانیشانە رسام وپەمن نە
 .بې نەپە خزای دلې ئا ڕێشە



 ختېشەدبەن و ئا بەبیە سەخش بەیە نەختېۉهن وهتمەو حە نەرچېرهی سەی ئاسفاڵتەو ئا خانمې. ڕێۉهرسەتە یؤ میاۉؤنە
 .،ېرنێ بیېنەگل

ۉزیؤنېۉی لەڕادیؤ تە نە کە نەرؤ، ئی ڕاو زۉانی هۆرامیەکەمەر بە نەش چەرهئاسان سە ن و یؤ بەرهمەسە چېۉېۉ کە
بؤ،  سېۉیش ماڕا بیەس و پاو کەبؤ و ده بیە ردهخش کەرۉا یە ڕۉېۉ جە کە  ر نۉیسېنەرؤزنامېۉی سە و نە ردېنەباس کە

 را،!؟کەش نەماشەدوریچۆ تە یەئانە یاڵ پەخەد شەرو سەردیسەسې وېشا مدا ئۆ دهچی ئانا یؤ ۉینؤ بڕېۉ کەکە

 ن؟رهمەجیؤت سەرهی تؤیچ مەده
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 ریکیې،شە

 ریکیې بیېنې؛شە ختو وېش ال ئېمۆ ئیجؤرهوه

 .یشاکەنەی خاۉهپە ش گېڵنؤۉهژم و ساۉاکان، پەڕۉه  رؤ ویش بوهکەرؤ و دۉهکە یشن ال کابرای تا وهیوانشا دا، حەـ دۉه

 .ریکیشە سې بڕېسؤش بەکە فاڵنە ژم و یا موشا دان بەڕېسی، پەـ نیمە

 .ریکیشە کابرای بارؤشۆ کؤ بە ـ ئاردۆکؤ، ملکشا دان بە

 شا بەرې بەەی و جە برای و یا کابرای( تا چنؤشاۉه کەرو کاراۉهاڵې) واڵی گۆرې، ۉهدېو ـ سێکۆچنی، تفیشا دێنې بە
 .رؤشېۉیشا بە

را کە رمانەتدارې هەلې قیمەی زۉۆن پەی نمونەریکیایچ فاڕیێنې. پەاڵم زوۆن دنیا فاڕیان و شېۉی شەبې بە ئۆسا پېسە
 .ریکیېۉیشو کارخانېۉی و یا شەبە ریکەشە بە بؤ بە  ال، یؤ متاۉؤەهاو ئا پو بەندازهئە سای و بەئە و بە

را. ش کەریکی وهتی شەن حزبې سیاسیې، حزب و یا دۆڵەتې و گاهەدۆڵە ئینا چا کە رهمەنیا، سە رهمەچېۉی سە تا ئېگە
 .راش کەریکی وهشە یشا بەکەتەکەملەتو مەدۆڵە رارېۉی ودلې قە زانەۉه رهحزبې سیاسیې پېۉه نیا کە ستم ئانەبەمە

یا   را وش کەری بەتېۉیتەکەملەتو مەدۆڵە  ،ت و حزبېۉی بېگانەتې بېگانې و یا دۆڵەدۉې دۆڵە کە ەنستم ئانەبەمە
ی شانؤ کەی کاڵؤ و یؤیچ تؤمەکەمینەهو یؤ ز رهرا پېۉهس کە،. یانې دهرزنارهریکی مەشە حزبېۉ بە نەرهتېۉتەکەملەمە
 .را،ش کەیچ بەکەرهمەراری سەپاو قەبە  و
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 یاسیال هە باسام یاۉاۉه

، خؤ دنیا رهکەنکاریې مەئی ئیجاره رهتی کەاڵم بؤ پیاۉهی الیت، بەوۆ پەو گرد جارېۉیچ مە نەگنؤیچمۆ ۉهساڵم، مە
 .یرقسې کە دڵو ئېمە ر جارېۉیچ بەوڕرؤ ئەمە

ر ، و ئەنەی ماچو: ڕاسەده نەۉاچی و من بزانو ڕاسە ر تؤ ڕاسەی برا ئینکاریې کامې بیېنې؟ ئەی دهـ ساڵم و خېر بە
و. گژیەر مەی من هەگژیەر تؤ نەسۆ و ئەرم نیا دهەر هیچیتقسا زیاتە .،. خؤ جەنەنیە ماچو: ڕاسە نەجیایچم ڕاسەرهنە
 ن؟نەبزانو چېشا و چېشت پە ۉاچە ی خاسا ئیسەده

ری و ورد چېۉا بە نەاڵم جار جار ڕا ئەرچند قسېت تاڵېنې بەو، تؤ هەت دهن تا نیشانەچېۉېۉم ئارده نەکەرهت گەـ ڕاسە
 .وت دهن تا نیشانەو، چېۉېۉم ئاردهلرش نەسە ری. با ئاندهۉینیې کە



و ماتڵ بې بزانؤ  یاس دیېش پؤنەر ئاۉرد. هەڕۉېۉی پېچیاش بەو پە رهڵشەد کیسباخەرسش کەباسامی ده مو ئی قساۉهده
 .ر ئاردیش بەبیلېۉی گوالنە چېۉېۉ پېسە نەردۆ و دلېشەیش کەکەڕۉهو دۆرو پەیەن. باسامی نەنەچېشش چە

 !،!گېرهخت مەسە ، ئاندهرهتیت بؤ، ئیجااڵم پیاۉهری، بەش کەماشەنم تؤیچ تە، ئاردهـ ئا ئینە

 ؟بزانو چېشا ئا بیلە ی خاسا ۉاچەـ ده

 مزانی؟ رپاسشەنم بزانو تؤیچ هەدوڕا، ئارده بیل نیا و ئینە ری، برا ئینەکە نەس پەر چېگۆ خراب دهها هەـ ئە

ی من و پە رهیەکتا قسې بنیەرهنیا، تؤ گە زمامەتو ئی بەتاقەش، من و شېۉنە رهبە ریەو ئی شە رهتی کەپیاۉهباسام ـ برا 
 .لمېرش نەکریؤ و با سەمن مە بە کتا و ئینەرهتؤ گە ۉاچو کە من پاسە

 ۉیۆال ئېد و ئە و ئانده بەمە ساده ری و ماچی ئاندهەیې کو جارا گلەسازی". تؤ فرهدی و نەکابرای ۉات" ئامە ـ پېسە
سان و سایم ئەدوڕا ئە ماچی. برا گیان ئینە ئامانا پېسە یچ کەشۆ ال وېما و .... ئیسەن بارهر چېۉېۉ هەو ئە رهکەقسې مە

 .ؤرڕ کەنو وېش کؤڵېۉ زهسو خاۉهر گنؤ دهسان. ماچا ئەرزانیچم ئەهە ر فرههە

 سان؟سان و ال کېتۆ ئەچکؤت ئە ی ئینەـ خاسا ده

سو شوانېۉیۆ زانو. ئادیچ ۉاچې دهگا ئوالینا بې و نامېش مەڵکو ئو دهسام، خەسام و ال کابرێۉیۆ ئەئە نەرهبازهـ چا 
 .ساڵسڵی ئەنشۆ و ئەئېستە شاۉهسانش، پا کەئە

 !رگ خؤداـ خؤدا مە

 .من ماچو نەی پاسنەهرگو چېشیتا؟ دـ خؤدامە

. شېۉهو نیا کە مېزیؤۉه ریانەو ده ریانەکېشیان، دوڕو چېشی، دوڕ ئینا ده یان و سماتەبیال و چنیای چن برا ئینە ـ کوره
ش هرری ئانا بەکەڕ مەقسا منیچ باۉه یبا. بەتنؤت! عەڵەردم خەجاڕو خۆڵکی؟. چی مازی مەگاڵتە ن بەردهچی وېت کە

ر شەیف نیا بەۉی. حەڵبا ئېد و ئەقە ڵبا و قسەقە رمانەو هەشؤنە نەم گرشیېۉی!. کەبەرهژناسېۉی، سەۉاهېرئەی ال جەپە
ی ن و زارؤڵەتو وېت و ژهڕو زامە، زهنەڕیچت دان پەن کؤڵېۉ زهتمەحە ئانە تیؤ. ئیسەڵەخە و پی ئاسانیە نەمانەچی زه

 .ختیتبەدبە

ندا ش ئاد نیا ئەکەیف ڕۉهکېشی، حەئینکاریا مە س جەده نی و تازههردخت کەدبەر زانام تؤ خؤدای بەـ بڕۆ! بڕۆ! هە
 .نیۉهردمی ۉاچی تەدوڕو مە تاۉی بەنە پا ئاسانیە ت دېنې کەنیشانە

 .ر بؤڵېش ئېنېهە هررو وېشەگرد جارا ۉه ییۆ هؤرسۆ و لۉا و پېسەتوڕه باسام بە

 ند هۆرامیسیامە
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 مری درېژعە

شۉېڕې دانشا  سی بەی ئۆ دهس پەو چی ده الرهحۆزه نەنەشا ۉستەزلەلەختی ئەختو وېش حاکمې وهگېڵنېنێ و ۉاچېنې وه
 .(ۉؤو مژنە ر چېۉې فرې ۉینؤشەبە کە نەمری درېژی ئینەخاسیا عە ەنش" یؤ جسېۉۆ ۉاتەگرد ده یچ جەلەنە و ئەۉه

رې و باس کە نەاڵشینکؤفېۉ باوشیەدانۆ و کەسېۉ جامەتە کۆت؛ کابرێۉ بە نەمم پەژنیم و چەنی، منیچ ئەۉاتە لەاللؤ ئە
سېۉ ئارې مازی و ده قلقل لۉې دماره یەئینەنی نا. چەبیەبوڵ نەقە نەهیچ ئیمتېحانېۉه جە ۉاچې: من تا ئیسە

 .رهشەیکەنگەتفە



 رؤشا تا بیاۉنؤشا بەڵېشا و بەدؤ و گنؤ ۉه نیشانە نەردمی و ڕاو ژیۉایشا پەی مەمجؤ پە رنامەجا ئا کابرا ئاما بې تا بە
 .کاشاکؤگاو ئاۉاتە

 کە نەتېۉهکەلەمەمە بؤ، چون جە قش بیەیچ ناهەشؤ ئاندهمە یەئۆ ئانەاڵم زانی کابرای ئارد بەرو نەم سەکەرچند باسەهە
 ت کەڵبەسۆ، ئەرنۉشتو ملیؤنا ئینسانی گېرؤ دهو سە رهو وېش باڵؤچنؤ مانگەمېدان و ۉېنە ینی بتاۉؤ بێنەخؤمە یؤ پېسە

  .باتی مەیاگې قیمە چېۉې ئانده دانش و ئیمتېحان و ئی جؤره
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 گوالنا ڵې توتەهە

ر چیمنا یان چېۉېتەشتیا، کامپیؤترا و دهفینا، کەیارا، سەی تەردهش کەوه نیا بەسې فرېش ژلېۉنێنې، تەده رهشەئی بە
ې ئانا ۉینمې زارؤڵ زمانە..،. دلې ئی بەرهاردېنې ملەزمېش ئس بەۉههە بە  گیاندارا و  سش یاۉنان المدرانۆ و دهنە
 .رې بار مارؤرې و گؤشتدهزو شؤتدهئاره گاۉا بە رؤ، جەی کەوه سکردېنەمې دهلە

کېشا زلە گۉانە نې ئا گاۉې کەمې نیەی کەی نمونە.،. پەسکاریاۉهسو ئا دهرا دهن گیر موهبېچارې ئی گیاندارې گاهە
 .،.شا کۆتېنەکەرو گؤشتی پەهجمیا و بازېۉیچشا ۉیشا مەو پە تۆقە  شا بیېنې بەەنۉه

ی راۉې، یل پەمە و بە  تخمې ۉزیێنېۉه  ختا چندین و چنددبە.، چا بەخې توتایچ خراب گیریێنەیە نەدلې ئی بازاریە
 .ی و......دؤخت دریێنې و بار ئاۉریێنېئېسەۉهنگ ئەی، چوزانو! بەرزهلەنگی، بومەریفی، باوشې، جەزه

.،. ماچا بڕېۉ چینیشا نەخراب قؤمیانشا ۉه ر فرهبازېۉ هە  نەجېن، دلې ئی توتایچەدره میچ بەننەحەرماو جەگە ماچا پېسە
و  نەکاشا خورا ۉهڵینەۉه زلە زهگەدؤختو ڕه ر بەزانا گوالنېنې و گوالنې بیېنێ و هەت مەبېحەتە گوالنې کریێنێ، بە کە

م هە ریۆری و پا جؤرهوې زلتە جە ر فرهڵې مال گژې هەرو ئا هەدارېنې و سە ر شان و ملئجؤشا هە
 .،کاشا تاۉناۉهنەی خاۉهم زایې پەی وېشا تاشا و هەپە  رېردیسەده
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 کوڕو کابرای بېچاره

چا  لې چا بارۆ. یۉهسەرو هېدرؤلیکی و بڕېۉ مەرسما یاۉا بې سەدهرس وانېنې و ده نەتەکەملەچی مە و وېشختوه
ت ئا ڵبە..،. ئەردېنەو شارېۉیش کەماراۉو ئاۉهو هەرمانەهە ساڵیانېۉی فره بە ن کەکابرێۉ بیە رې کەال باس کەسەمە
بیېنې و کابرا ی نە یەئیسە چېۉې پېسە جؤرهری و ...ئی تەنگ خەسې پیمای و زهرهکە لې ئوتؤماتې ولوپەکە ختەوه

و شتەو پەو جۉهنش ئاۉهو مشیؤ چېش کریؤ،. زانا بیە نەچېشە زعەنش وهئازمون زانا بیە ر بەهە رمەڕیش چە
 .،لؤ و بیاۉؤ پؤرهمیچ ئاۉی ببؤ و هە  م فشارو ئاۉې یاگېنەهە ی کەکەمارهدلې هە دؤۉه رهچ میزان ۉه ی بەکەمارههە

 یەنی ئانەرۆ و مرؤ و چەمیاۉؤ ۉه یچەرمەرگو ئی ریش چەرمېۉی رؤ مەرگو گرد ریش چەڕؤ مە داخۆ پېسە بە
 .رؤکېش کەرمانەش بنیشؤ یاگېش و هەکەرا تا کوڕهمیرې داۉا کەو گزیرې و ئە دارؤغە

را و منیاش کەبوڵ مەش قەنەرش نمێ، چەبەنەزانؤ و چەرمانې مەئاد ئا هە رؤ کەرچی هاۉارې کەهە کوڕه بېچاره
 .یشیاگې تاتە

 کۆتەیش زانێ بې و نەو تاتەهنە ر بەهە رمانېشەاڵم ئا هەبېش بە ردهیش کەسی تاتەرودهختو وېش ۉهرچند وههە کوڕه
 نەچېشە زعەزانې وه کېنەنگو ئاۉهنگ و ڕهده ر بەش هەتەتا تا چا بارۆ چېۉېۉ مسؤ. ۉیرش بې کە یەۉیرو ئانە بېنە

 ئېد نە بېچاره اڵم ئیسەرې. بەکې کەرمانەکې گونجنې و هەی دۉی ڕېزا میزانو ئاۉهردهکېۉې و البەنیای پیچە رهئە بە  و
رېنې. رېزې بارېۉش بە رېنې و نەکە شرمانېۉهکی هەپیچە ېش دادېۉش دېنې و نەمچەگؤشېش یاۉېنې فریایشۆ و نە

 .،..رهرې و ئاۉی نیشې ملو شاریەرکەرې و یا سەکەش نەرې یا کورت ئارې و ئاۉی بەرچی کەهە
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ک رو یەاڵم ۉهرؤ. بەکاۉل کەای کشا بێ و دنیرهجاڵی زوۆن گەنامې جە ئۆسا گېڵنېنێ و ۉاچېنې درؤزنېۉی ئاشؤ بە
ری مێ و سوارې هە جاڵ بە.، چون جەنەیشەکەرهو هەی کؤپانەبیەنە ئاماده یچە، ئانەش کۆتېنەکەپە میشەچېۉی هە

س دؤ دهم میشەک چېۉ هەلې یەۉرازؤ. وه کؤپانە ریکا وکبین خەرچند یەجاڵ هەجمؤ. ئیتر جەیچش بې کؤپان مەکەرههە
جاڵ چنؤ و ۉرازؤ، مرؤچې ئازا هؤرش رچی جەمرؤچېنې. ۉاچېنې هە یچەمامنؤش. ئانەمانش و نمازؤ تەو کە

 .گنؤ ش رېکەرمانە. و نمازا هەڕوشکناۉه

 تیشی خیرهی مرؤچا و پەرین پەئافە

 ــــــــــــــــــــــ

 چکو دڕیای؟! کونەؤ کۆتی و چک رههە

رو مېۉ خزێ سەبازېۉ سازمانې کە نەڵکانې هؤرچنیایەو کوردسانی بې. کېۉهرمانا پارلمانو تازهڵو هەۉهەڕؤ ئ چی ڕۉانە
ا ت ی دیمؤکراتیانەشېۉه اڵتی بەسەرو سازمان دای دهو باس سەقسە نەبلېغاتو هؤرچنیایەتە وار. جە بازېۉیچ خزێره
 تیا کریې. باس کریې کەدۆڵە ی ئؤرگانەوې بیەربەرو سەڵ باس سەکەڵ تەکەرم بې و تەگە رانەشکەڕادېۉی دڵ وه

مشیؤ سیستمی دادگایی  وې بریارې بدؤ و... باس بې کە ر بەوې بؤ و ددانېش با و بتاۉؤ سە ر بەپارلمان مشیؤ سە
شو رتەئە و کریؤ بە حزبا بسنیؤۉه جە  یرگەرؤ و..... هېزو پېشمەکە رمانەوې هەربەوې بؤ و بتاۉؤ سە ربەسە

 وې بتاۉا ئازادانە ر بەتی، میدیێ سەتو میللەحکومە ر کېشیؤ و کریؤ بەبە اڵتو حزبانەسەت چېرو دهتی، حکومەمیللە
رکوکی یشا کەبڕیاکا کوردسانی و چانرهئە کلیفو یاگەەو ت و ڕېک و ڕاس کریؤۉه سور گېڵؤۉهرا، دهرمانې کەگېاڵ و هە

سو ده و بدریؤۉه بڕنیؤره سو حزبانەده ردمی جەدارایی مە کە ریچ ئانەهؤرگیرتەگردی قسە و جە رؤشن کریؤۉه
 .....تی وندا مېللەنمایە

قیبی و ی ڕهئە وی سرودهندا پەی بازېۉ نمایەردهکەنە رو ۉاچا دلې شېعرا و تازیمڵی قاڵې سەۉهر رؤ ئەداخۆ هە اڵم بەبە
کې گۆره و باسە رهگاو پارلمانیەو نیشتې ملو ده سەرههە ی گردو کوردا و.... بیې بەبیە رو شازادهی سەک ۉستەشە

 :یؤ ۉاچؤ نەیاگېشە ردې. جا پی بؤناۉهردې و چېرپێشا کەبە مېۉهرو لەو هؤرچنیایشا سەدۆره

 !ی؟چکؤ دڕیا چکؤ کۆتی و کونە رههە

 ند هۆرامیسیامە
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نسور، عید مەتائؤڵاڵی سەش، مامؤسا عەنگ وهندی دهرمەڵ هؤنەنجاو وردېۉ ساڵې چێۉه، پەو کېنەزا شېعرهداخۆ مە بە
و شېعرېۉه لتە نەکېشەتاکا گؤرانیەرهسە ر جەمامؤسا هەچؤی ۉاچېش. ئیجا شیرین دا مە ەپېس نەرادیؤ کرماشانە جە

  ر مێ.ڵېش سەتېکە ی بې قافیې و یا قافیەشېعره کې پېسەشېعره کې ۉیارؤ و پاجؤرهشېعره
 

 شؤشؤ شیرین دا مەشیرین دا مە
 

 شؤشؤ شیرین دا مەشیرین دا مە
 
 شؤڕ مەی ئاهوی بەدهیران دیی جەهە
 
 شؤڕ مەن لولوپەو سؤسەنۆشە ۉه
 



 شؤتران نۆرؤزگوڵ مەی خاڵ قەنؤقره
 

 شؤنگوڵ مەمان سؤسەگیسو چون کە
 

  شؤر ڕاز مەکەددان مرواری شە
 
 شؤمان دیده و باز مەبرو چون کەئە
 
 شؤم سیای هۆرامان مەرخ چەچە
 
 شؤمامان مەنگ نەی رهلیلەر دهسە
 
 شؤڕ مەتەمام توڵ ر نەرعەی عەهە
 
 شؤڕ مەن سؤراحی چاک زهردهگە
 
 شؤتاو مەر سۆز و بؤرچین گوڵشەسە
 

 شؤنداو مەزڵف کرژ و لولە و بلە
 

 شؤر بار مەنبەن عەمەی یەکەخواجە
 

 شؤن قاتڵ رای راۉیار مەرازه
 
 شؤریاد مەی فەی داد هەی هاۉار هەهە
 شؤریاد مەی فەی داد هەهاۉار هەی هە

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 کاریردهن و قاڵو کابرای هەسەهە

 :و ۉاچې ن گېڵنېۉهسەهە نو اللؤ میرانیش ۉاچېنې) یادش گرامی(، کاکەسەن پیێۉی ژیری نۆسودی بې هەسەهە

کوڕېۉی  نەیەگۆره جلسەا مە.، دلې ئبېره یر و جوانی نیشتەپ جە ردمېۉی فرهمېمانې بېنمې و مە نەساڵېۉشا یاگېۉه
 .رېرز هاۉارېۉ کەنگی بەده و بە ش چاڵکیېرهش وهکار وهردههە

 جە یەی ئانەچېشا. پە یەردهۉاڵیای و هاۉار کەرهبو ئی ئەبەرېنې بزانو سەز کەبېنې و حە وېمۆ کونجکاو کۆتە
رو. ر کەچا رازې بە رهجؤرېۉ سە ش بەت تا بەد ئاردې حاجەردۆ و سۉېم گرم نزیکو کابرای کە، وېنەتېۉهفرسە

ی پە نگو کابرایەرا و دهگردو ئا هە کە نەۉاییم یاۉا فریایمۆ و یاۉنانېشەژنە، سؤ ئەنەشی پەش نەئانده ختانەشبەوه
 رمشا،بە نەسشەده ا کەرینگایېۉتەو دهشاردهۉهپؤژنای و ئەرهئە

20131104. 
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 کت و مڵە

  کت و مڵە، داستانېۉی شېعری   یاگە کۆتەن کە

الدین عبیدهللاخواجە نظام ژناسیا بەئە زاکانی  و دهزۉانو سە ردازی فارسینزپەو تە شاعر، نویسنده عبید زاکانی، 
ن) ۉیکیپیدیای فارسی(.می کؤچی نۉیسەشتەهە   

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYWJhY2F2YXxneDoyZWZiMmE2ZDExYzU0OTk3
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrYWJhY2F2YXxneDoyZWZiMmE2ZDExYzU0OTk3
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2یسبوکیۆـرو فەبې سەتڵەبازېۉ شېعرې و مە  

 یردهی کەژ وهرهژه

ی وهرې و ی کەژی وهرهردم ئۆسا ژهن. مەمەکې نەرمانەباۉو هە ختانەشبەهو نە و ئیسەیەئی قسې قسې ئۆسا
  .ژا بېرهو ژهی راۉهر پەیچ زیاتەکەردهکە

رې. ردمو هۆرامانی چی بارۆ بېش و باسش کەمە بېۉیا کەجرهرو تەستم سەبەنؤ، من مەرمانې با مەو ئی هەخرابە
 رؤ.یش کەش وهر وېشەگواری، بە و راۉې مشیؤ بەژهرهژه شا ئانې بې کەرهزهرمانې نەزاو ئا هەشاره ردمیمە

یی گیریؤ خاس گۆره ر بەی کریؤ، چون ئەیی گیریؤ و وهپتڵە ر بەکې چېڵې هؤر ئاردې بؤ مشیؤ هەر گوارهۉاچېنې ئە
ر بە نەهېڵە ر جەرگې ۉزیؤ، مشؤ هەژیچ چېرو کەرهژه ر هېڵەنا. ئەر مەهەسرکی  فتې کؤییانېش پېسەبؤ و ڕهمە لینیە

نی ر چەرگا موانؤ. ۉاچېنې ئەنی کەرگا و چەی کەندا چامای پەنیش ئاشنێ بؤ، ئەکېش بڕی و نازی چەرگەەک ئاما جە
و دلې کوجیا و ... گېرؤ و ئیتر دلې سۆرؤگایا و چنەو و دلې کولینا و چینەنیشتە رگا، پېسەتې کەرگا گۆرې بؤ عادهکە
 .رؤوهو ڕاۉې مەردهده

 ند هۆرامیسیامە
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 یو ڕاۉېنەکە ، جەمااڵش ملؤ ڕاۉهنی هەختو وېش لنین چەوه اڵم ۉیرما وانامۆ کەو چکؤ، بە نەۉیرم نیا کام کتېبە

ڕایی مەو چەۉانەپېچە اڵم بەسو بردو لنینی مدرا، بەرێ ده مەکېش گرد چەماڵەنگو لنینی. هەوڵو تفەرهقە مێنە سېۉهڕۉا
 !و ملؤ رؤۉهپېچ کە خېزیؤ و رۉاسەقېۉ مەنگو لنینۆی هیچ تەتفە ئادیشا، جە
  :رسا لنینیچامای پە

 بې؟ نەسەامی تیرڕهمتە رد خؤ بەکەت نەقەرې چی تەـ ئە
مام و پا بؤنۆ دڵم ناما رو چەۉه کۆتە ریفەو زه خاسەجوان ر فرهاڵم هەبې بە نەسەماچؤ: ڕاسا تیررهو  لنین جواب مدؤۉه

 .روکە نەش ۉهقەتە
 !ڕۉاسې ری بەڕی چېش کەت کاۉل بؤ گەیانە

 ند هۆرامیسیامە
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 !شې باوه ر وېشاۉهجار جار چېۉې هە

 
و مەرچەو پەۉېنە رکامەکا موازؤ تا هەشاگرده جە مامؤسێۉه نەدیەکا سوېسەدرهمە یؤ جە ڵ جەر ساڵې چێۉهدۉیە

و مەرچەو پەې ۉېنەکهۆرامیە ییش بؤ. کناچەیچ ئامادهی هۆرامیەکناچېۉه و وېشا کېشا. دلې ئی شاگردانەکەتەکەملەمە
ش ماچؤ تا نگارو نەو پا بؤنۆ پە ۆ ئامێنەئېران ختو وېش جەوه ئېده اڵم مامؤساکې مزانؤ کەکوردسانی کېشؤ، بە

رؤ تاۉؤ وېش رازی کەرؤ مەرچی کەاڵم هەو ئېرانی کېشؤ بەمەرچەو پەکېشؤ. کناچې بېچارې ۉېنە و ئېرانیمەرچەپە
جمهوری  کېجیای نیشانە میاۉؤ کە یەرؤ، پانەچېش کە کە رؤۉهر. ۉیر کەجمهوری ئیسالمیش بنیؤ سەکې نیشانە کە

  .ئیسالمی نامې هۆرامانی بنۉیسؤ
 .و ئېرانیمەرچەرو پەم جاری نامې هۆرامانی گنؤ سەکەی یەو پە ئیتر پا جؤره

 ند هۆرامیسیامە
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  مشؤۉؤنیز

 بزانمې ئینە یەی ئینەریکا گرسای گرسؤ و پێ گېرؤ. پەخە نەهۆرامانە شؤۉؤنیزم جە ۉؤ کەمژنە یؤ چیال و چۆالۉه
ملمې  یەی ئینەسۆ و پەیمې دهتاریفېۉ چی ۉاچې ده نەردمو هۆرامانی، خاس ئانەنی مەنی گېرؤ چەنی پېۉهنیا و چەچە



 :ماچؤ چېشبزانمې ۉیکیپیدیا چی بارۆ 
ت، کەملەمە شق بەی عەردهکە گۆره و کورکورانە ر فرهماناو هە و بە نەرانسیەی فەۉاچېۉه نەتەرهبنە شؤۉؤنیزم جە

 ریچۆ بەروواتە و وې جەسەی دار و دهی هؤرکېشتەی پەناسیؤنالیتە جیا جە رپاسەو یا شارو وېن. ئی ۉاچې هە زېد
 .کار مێ

نامې نیکؤالس  و ناپلیؤن بناپارتی بەنگ زانو دۆرهر و جەنگکەرۉازېۉی جەسە کە رهڵ جار چاگۆ کۆتەۉهې ئەنامئی 
ی رمانې پەسیایی ئەشەم( و وهکەناپلیؤنی) ناپلیؤن بناپارتی یە رې بەخر کەفە ر فره کؤرکؤرانەشؤۉین هە

نگیا جە یل پا ئېفتېخارهزل زانای و مە وې بە ی ئا سۉهنامې پە بی بە نەئی رهیەو ئانەیش. شؤنەکەئیمپراتؤریە
ی مانا پە بە لۉا و بیە رهیەو ئانەبې. شؤنە سەبەنەشتیش پەم پەرهناپلیؤنی یە نەمانېۉهزه ، کەیەرانسەناسیؤنالیزمو فە

) ویکیپیدیا، ڵگانەکؤمە پېک جە تەعرهر و نەو وې گژکە نەیەک الرسای( یەن پەتەن دؤسی ـ وهپاتریؤتیسمی)میهە
 .(سویدی

وریای و رهئە جە نەرمیانەخاۉه ردمېۉ کەردمو هۆرامانی. مەنی مەنی گېرؤ چەنی پېۉهو چە چکؤنە با بزانمې ئینە ئیسە
 .هامتاش نیا نەڕیایەمەرهئە جە
 ناپلیؤنی ئؤروپاگیریشۆ، بە رې بەخر کەر نیکؤال فەچېشۆ. ئە رسا بەکې پەت هۆرامیەتایبە ەیؤ و ب نەیاگېشە ر چېنەهە
 چېشیشۆ؟ خت بەد بەئیمپراتوری ناپلیؤنیشۆ. هۆرامی بە زو دنیایشۆ، بەرکەی مەرانسەفە

گردو  کیش نیا، جەاڵس یەکونجېۉو کە ەنەگردو هۆرامانی . جەنەش نیەسارېۉههە حۆت ئاسمانېنە جە ئاخر هۆرامیېۉ کە
حزبېۉش نیا، ئؤرگانېۉی  تاکە نەڵؤکا کوردسانی و ئېرانیەگرد و ئا حزب و حزبە پاخېۉش نیا، جەقە نەۉزیؤنا دنیایەلەتە

 چېشیۆ متاۉؤ شؤۉؤنیزم بؤ؟ نیش نیا. بەدهتی مەاڵیەکؤمە
 رمانیۆ یؤ کریؤ شؤۉؤنیزم بؤ. یا ئانەۉا و بې دهبې ده ردمی ئاۉارۆ، بەمە بە مڵکې سؤتېۉه ، بەگێ ورێۉهده بە

ش کریاو دنیا بېبە ردمو جەو مەرهربې ئاغاکاشا ساۉا سەسې چەده کشانەرهکا گەکې یا خادمې شؤۉؤنیستەشؤۉؤنیستە
  .بسانا نەقیچش چەمەتا دمایین ڕه رههۆرامانیە

هؤرکېشؤ؟ ئایا کریؤ یؤ  نەن تا وېش پەنەی مەکاشۆ هۆرامانی چېشش پەرتەبې شە رهنج بەڕه میەراهۆ رو کادرهسێ سە
را وېش هؤرکېشؤ؟. شاڵی من و شاڵی رمانې کەهە نەردمیەدیۉاخانا مە سو کارېۉیشۆ کەکە ردمیۆ و یا بەدیۉاخانا مە بە

  .!ش وریا چکؤرامان و هۆرامی بەاۆه و ناپلیؤن و نیکؤال چکؤ، رانسە، فەخانە
 

 ند هۆرامیسیامە
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 !ش بؤستا وهساڵم و ده

 .کېلەسەمە نەنابیتا، بڕېۉ وېم میاونوهی و داۉاکې جەکەرو گرنگی باسەب خانم من سە
رؤ. ر کەبە نەش چەرهر متاۉؤ گنؤ شؤنیش و سەشەعلمیچا بەن چوو  مزاندې زۉان شناسی علما و ئینا دلېنە ر پاسەهە
 علمیا نە ی باسەن. یؤ پەشؤنیشا گرتە کە ساۉهکانا و ئینا ال ئا کەعلمیە رو علمی ئینا یاگەشېۉتەر بەهە اڵم ئېدیچ پېسەبە
  .جلسیندا مەی ال نمایەپە ی ال ئؤردؤغانی ملؤ و نەپە

را و ماچا" ر ئانې باس کەنې. هەنې و قاعدې و قانونېشا هەنې، نؤرمېشا هەجوابېشا هە ی ئی گرفتیەەپ سېزۉان شنا
و  نیانەتمەتایبە رهی گؤیشو هۆرامیچ داراو ئی یەزۉانا". ده نگ و ۉاچې وېش باش ئانەر گراماتیک،دهگەر گؤیشېۉ ئەهە

 .پا بؤنۆ زۉانا
لیلې م دههە نې کەرې هەزهساحېب نە رو ئی باسیچەردېچ بیمې؟ سەمتاۉمې کو وېۉه ر بەسەی انزۉ بە ئېمە جا ئیسە
مې تېۉی چند زۉانېش با و نمونې دنیایچ کەکەملەرې کریؤ مەئە را و ماچا کەمیچ فاکتې مرمانا و باس کەو هە ماراۉه

 .نېنیە
 نەۉانیشا پەرخؤردی زۉانەکا یا بەزۉانە رمې بەرخؤردی سیاسی کەبە کمانەهرگە ئایا ئېمە مېدان کە مێنە ئینە چېنە

اڵم دنیاو ئارؤی را. بەی کەش پەرمانەکا ۉینا و هەی گردو زۉانەردهیؤ کە رمو بەرا وهئاسانتە کاۉهرمې. ال سیاسیەکە
 .کای زۉانەپە ت بنیؤرهمەقیکا و زۉانە رؤ بەۉانی کەرخؤدی زۉانەمالی ملؤ تا بە

  .نؤم مەکەمیچ زۉانەم کورد بو و هەکما هەرهرمې؟ من گەوېما چېش کە خاسا ئېمە
کاشانې. سیاسیە کا ئارؤی و حزبەتەسیاسە ر جەکؤنتە ر فرهکې هەنابیت زاراۉهقۆڵو جە کې و بەزۉانە ئاسانا بزانمې کە

کا. گردو زۉانە ی گؤنجیؤ، یانې ڕا بدؤ بەکەنی واقعەچە ی چؤرېۉ مجمې کەکەتەیانې سیاسە یەمشیؤ ئی تازه ی ئېمەده
تېۉ مجمې و رمې و سیاسەیلۉایې کؤنې البەرمې. پەرې کەکاما واقعیتەتەسیاسە نەر ئانەکا خاستەی زۉانەجیای کؤشتە

 .یؤنی ئارؤی و واقعو کورسانی گؤنجچە شؤنیش گنمې کە
ڕاسی دڵېۉی  کې بەکا کوشایشا کوشمې. ئارؤ سیاسیەزۉانە دای بەخ نەی و بایەردهسکاری و یا بایکؤت کەده بە ئېمە

 .سرا و ۉهو وېشا موهکەداییەئە مو زۉانەنیا خەری و تەکاتەی زۉانەسؤچنا پەمە چامنە
سڵیچ نە پېسە ردېنې، ئېمەکەشې نەوه .، ئېمەای یاۉێنې ال ئېمەاۉی نې بیېنې و واقعېنې، ئی زۉانېرچی هەکې هەزۉانە



نابت جە نا و نەمنە یشا نیاما. یؤنسکؤ نەمافو کؤشتە ردېنې. ئېمەی کەمما پەکە ر فرهردې با هەی کەر کارېۉیچما پەئە
 "،"."نەرو فؤتیایەتەونیؤ ئینا خەەم شنەپە نەسەدرهرؤ و ماچؤ" زۉانی هۆرامی چون مەئانا هاۉارې کە

لې تا دنیای ئی گرفتېشا حەو مېللەفره ئېمە ر جەڵتەرمانا، ۉهی ئی هەنې پەتی علمی و دیمؤکراسی جوابېشا هەسیاسە
 .تاۉمې؟چی مشیؤ نە . ئېمەردېنەکە لەحە لېشەسەزعېشۆ ئی مەفغانستان پا وهردېنې. ئەکە

 میراهۆند سیامە
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  .تو کوردیحکومە بە رخؤردو ئېمەرو بەیمې سەبا بە رشید. جا ئیسەفە ش بؤ کاکەەست وده

ن. یؤشا حزبو دیمؤکراتو ش بیەاڵتو دۉې حزبا وهسەده ش جەکەرهکەتؤیچ مزانی چە کە ر پاسەهە اڵتەسەئی ده
میچ و حزبی دوه دیمؤکرات منؤره م وېش بەکەتی نیشتمانی کوردستانیا. حزبی یەکیەۉیچشا یەئەو ا کوردستانیش ماچ

یچ تاریفې ندامو سوسیال دیمؤکراتی ئؤروپایا. دیمؤکراسی و دیمؤکرات بیەم و ئەڵەسوسیال دیمؤکرات مدؤ قە وېش بە
دیمؤکرات نام دای  مام . وې بەنا و تەۉاچؤ من ئینە نیا کە ا ئانەنیەت دیمؤکرات نیاره وېش بە ر سازمانېۉ کەکریێنې. هە

و  نەبستانی سعودی و ئېرانەرهو عە نەنەمەدیمؤکراتا. راسا یە یچ برمانؤ کەۉهکرده رؤ و یؤ مشیؤ بەش کەت وهسولیەمە
  .ئادې یمېره،.ئینەنیەمە اڵتانەسەتو کوردی ال ئا دهاڵسەده ی ئاخر ئېمەاڵم دهداۉاکارېۉش بؤ، بە کریؤ پېسە... یؤ مە
ساز نیا  و تازه کوردسانش ماچا،. زۉانما چېۉی تازه ڵکې ئا یاگېنمې کەر خەخارجۆ نامێنمې و هە یچ جە، ئېمەئیجا ئېمە

  .دارازۉانېۉی کوردی ریشە و نۆگلېر کریا نەبیاتش پەدهزاران ساڵې ئەهە ن و بەردېۉش بیەوېت خاس مزانی ۉیە
 ن و نیا. ئېمەبیەنە تی نیشتمانیۆ بېگانەکیەت یەتایبە و بە تو ئا سازماناۉهنسبە بە نەقەنتەچا مە ردمو ئېمەمە یەجیا چینە
 ردمو ئېمەبیېنمې. مە نەنامایاۉنای ئا ساز نەپە ردمو وېما جەنجو مەنزیکۆ شاهېدې ڕه نېۉما ۉیاران جەمەتە ئانېما کە

 .شا ۉیرا و مزاناکاشا ئانەدیمیەقە و کادرهن. فرهکاشا بیەختەسە ریکو رۉهشە
 کە ن. ئانەبیەنیشا نەرخؤردېۉی ناسیاسیما چەو هیچ بە ردېنەکەنی ئادیشا نەما چەی ناسیاسیەهیچ قسېۉه جیا چینیشا ئېمە

 .ئادېچې دیمؤکراتې با کە مافېۉی دیمؤکراتیکا و نیانماره رمې، مزانمې کەکەی داۉاو مافو زۉانی هۆرام
اڵی دیمؤکراسی نمې، هەهە بیمې کە یچەر چینەمتەکە ر فرهس هەکە بە با و ئېمەهیچکام نە ر ئینېچەرشید ئەفە جا کاکە

رمې. وېت خاس ۉیەکا وېما نەمافە را تا جەکە نەایچما ۉهاۉد ڵکوگېرا بەمە نەڕاما ۉه کە یەو مافؤ مرؤۉی جیا چانە
 نەر یاگېۉهرؤ. دیمؤکراسی هەکە شەر گەتەبوازی ئاد فره نەرش چەتەرچی فرههە دیمؤ کراسی چېۉېۉا کە مزانی کە

  .رؤچېرپاو وېش هاڵی کە ر چا یاگېنەکا وېش، هەرمانەهە جە رؤۉهسڵ کە
 !بی رکۆتەو سەق سار هە
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 قنایلە قلیچکە

 نەڕی و یاگېۉهزمەما نیا بنارو ئەعسی، ڕوهاڵتو بەسەده رېۉی بېزار جەنی چند برادهڕۉېۉ چەساڵېۉشا سلېمانی دمانیمە
  .نیشتیمېره

ر گؤش دارېنې. باسې رمې بیې. من مېمان بېنې و زیاتەو باسې گە یاۉیاره و سفره هۉلۉا پېۉای پیااڵ و کتریە ئێر کریاۉه
  .شا ئېخؤلە نەیەدۆرو کت و توتە

کریا بؤ. ی نەتوتەبە کریې کە ی ئانەتوتە تې خاسې بېنې شارؤ کریېنې و دریېنې پاڵو کتې و بەسفە رچیهە یەنی ئانەچە
 مېۉ چانیشا کەقنؤ. کەلەمە قنؤ و کتەلە ی نانی قلیچکەپە توتە گېرې کە مەرچەسە چاۉه نایچەرخن رز و نزمگردو ئی بە

 .:نېر ۉیرمەاڵی هەۉاچیێ هە
 .پیاو پیاوه ! پشیلەفەرهر زۆر بێشەگ هەـ سە

 .شێنێت بۆ نان کلک ڕاناۉهبرسیشا بمرێ قە لە ـ پشیلە
خوا برا قێنێ. بەلەت ناکا و شانیشی ئەناعەشانی کلکیشی قەڕاوه ت بەنانەتە ەیانهە کاکە گ!مێنێ سەنەمرت ـ عە
 .خیفەسە

  .حوڕ ت شتی وا بکا، بۆ خۆی حوڕهرمی لێیەر شە، هەشتێتره برا پشیلە ـ کوره
  !ت ڕوی تێ ناکابێ قەن نەپاک و خاۉێ ەنیشێ، شوێنێ ککۉێ دائە لە تۆ بزانە. ئەنیە وهر ئەخۆ هە کاکە ـ کوره

 ..... ـ
  مەمن ئینە ئیسە

  نەختەچی وه
  نۆ ۉیر؟چی کۆتە

 زانو؟مە
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کېش چەا و بەیش هؤربارپە رېرېتەۉهلەکاش مدؤ تا پەگنؤ و هېڵەمە (، وېش کڕه،)کوکوهت و خاڵەش خەوه رهۉهلەئی پە

 ر فرهپاو وېش هە بە کاش کەهېڵە رهۉهلەی پارازیتیش ماچا. ئی پەهؤرئارده یەهؤرئارده را. ئی شېۉهی کەی وهپە
 ەر پاسهە کە. هېڵەمنیره نیا هېڵېۉتە نەر هېلیانېۉههە سورال. جە سینە گوالنا، پېسە و مرېچڵەهیلیانە رؤنەگوالنېنې، کە

. رؤنەش کەکەهېڵە ئاده کە رو ئا هېلیانېنەنگو هېاڵتەهام ڕه نەنگیچەڕه را و جەتەگوالنە ر فرهتو وېش هەنسبە ۉاتما بە
هېاڵ  جە و یؤ نەرؤشەو وېش کەکەملؤ و هېڵە ئاده با دیارۆ ئانەنېش نەم خاۉهردېنۆ چەئادې کە ر ئا هیلیانې کەگەئە

زمو بە ڵېشا و بەگنؤ ۉه یەندهرهو ئی پەنېره با ئانە کې پانەن هیلیانەریچ خاۉهگەمدؤ. ئە رؤ و دورۆ فرهکې بەیانەهیل
ر س و یا دېده گنؤر هیلیانی تازېش نەئە رهۉهلە. ئی پەیش بنیؤرهکەم هېڵەتا ماکې بېخە تنی دورېشا ۉزؤۉهڵەخە شوانە

یۆ ۉهرنەرؤ تا سەجبورې کەیشا مەکەنەو خاۉه رهو هیالینېۉې کؤنې مدؤ پېۉهت مارؤ و هیلیان و هېڵەفرسە بیاۉؤ پؤره
ی وه را بەس کەکې دهنې هیلیانەنی هؤرئامایش خاۉهرۉې هؤر مێ و چە دۉانزه بە یەندهڕهو ئی پە. هېڵەهیلیانی بیناۉه

رو دلې ئا چاتەدای هېاڵ و یا بەفڕه رؤ بەس کەی دهورده یش وردهبیە نی گۆرهادیچ چەیاۉنایش. ئ ەنی و پەردهکە
ال  ۉاشېۉ باڵې گېرؤ و ملؤۉهیش یەردهختو باڵ بەو یاۉا وه نەیاۉا پە یېۉ کە. کەنؤۉهی مەتاقانە هېلیانې تا وېش پېسە

 .اڵۉ مازؤۉهکاش بې کرهەی کو وهرهەدێش و سو ئەکەخېڵە
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نی نی چینی، چین چەنی ڕوسی، ڕوس چەنی ئېرانی، ئېران چەنی سې، سې ئینا چەنی بې، بې ئینا چەحزبو ئای ئینا چە

رؤ! و مایېتا بوهرهتا سەقازانج کؤره نی .......چە ی، ترکیەنی ترکیەنی ئیسرائیلی، ئیسرائیل چەئامریکای ئامریکا چە
 بؤ؟ ی پېسنەو کە نەی پېسنەت کەتا و سیاسەی سیاسەکە ئینە
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 ساڵیادو مەرگو مامؤسا جەاللی

ام اڵل ه..،. مامؤسا جەنؤۉهنای تەر تەهەیش، تامێ بیەچی سؤ زامو نەشش ساڵې، کە اللی پاش نیانەرگو مامؤسا جەمە
  یما بې. دماجار و جەو هامکارو فره سەدرهاڵس و هام مەکە

مامؤسا و هامڕاما بې.  نەکا شای و جمهوری ئیسالمیەڕژیمە بات دژ بەکورانو خە
بې.اللیش داخ و ئاۉ دێ نی مامؤسا جەکېما چەمەنی جەباتی پېۉهرماو کورې خەگە  

و دیمؤکراتیکو ڵەکؤمە رهمې پېۉهئا جە نەیە1358و هارو ساڵەکا ئاخرو ۉهڕۉه
 رهرمانبەرا و هەرابە الل وېش ئاسایی یؤ جەو مامؤسا جە رزنارهنؤسودېش مە

 و چ جە نەیەلەکا کؤمەرگەو پېشمەفەسە بې و دماجار چ جە دڵسؤزا ئا سازمانیە
و چا  ردهش کەمانەرې و ئازادی وازې هەرو ئا ڕا ئینسان دؤسۉې، سە ربەسە

دیارې بېنې. ژیرانە سیش بەده رې یاگەر یاگېۉ کەئۆ هە روه رانە  

نگی هۆرامانی بې و تا ڕؤ رهەنی فەنجمەرا ئەرزنەمەرهئە یؤ جە نەسویده جە
رد.اییش کەتش کېشا و مامؤسزامە نەکا ئا سازمانیەیلۉا دیمؤکراتیکەڕاو پە خت و کارا جەرگیش سەمە  

بؤ. ڕ ڕاۉیارهرز و گرامی و ڕاش پەی بەمیشەی هەیادش پە  

نگی هۆرامانی ـ سویدرهەنی فەنجمەئە  

2013-08-22  
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 مؤردادو 1358 ی
 هؤرگیریا جە ۉیرهۉهریەکام

ند هۆرامیسیامە  
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نەو مسریەزعەپاڵو وه باسېۉ جە  

کیش کېشؤ و پا بارهمە س جەجبور کریا تا دهش مەرتەئە رهیەتېۉی فرهو زامەشؤنە نەمیسره جە نەو دمایەساڵە چی دۉه

رؤ. کە شەمای مورسی وهی ئاڕا پە جؤره  

و ندانەگېاڵی شکؤمە ۉهی ئەپە رې شکەڕابانې و ڕا ۉه خوانی ئیسالمی، بیې بەحزبو ئە رمانې مورسی وهەیەک ساڵ 

شی.رتەئە  

و سەاینو ساڵدهکا دمتو میسری نیا. ساڵەنیا تایبەتە ئی دیارده ر گنؤ کەیما بەیمې پەی دهکەرنجو باسەر سەتەیېۉ فرهکە

مهوری یزامو جی نپە هؤرکنیا و ڕا کریاره نەدایا شؤرشېۉیەنەنشایی ئېرانی چېرو ۉه، نیزامی شاهەنەیە1970

 کە تیەناعەرو ئا قەن سەردهردمش بەو جارا مەرمانې وېش، فرههە ختۆ نیزامو جمهوری ئیسالمی بەئیسالمی. چا وه

ردمو عېراقی ددام هؤرپېچیا و مالکی یاگېش گرتۆ و مەسە نەر بې. ئېراقەخاستە کەڵېنەو ۉاچا ۉه زاۉهنجې وېشا گەپە

رو ئا راۉهدی ۉهسەی ئەگرتەرهعسی شؤڕشېۉشا ۉست ڕا و پێ ئەرمانې بەهە نەبی. سوریە تینەر مەش هەشەبە

دیشا سەو ئەجؤرېۉ ڕوه ئیسالمیا بە سابخانې گرؤۉهیا. قەئیسالم رهؤردای گرؤۉهرو سەشکەڕا وه شؤرشیۆ، بی بە

ی.ڵینن دزی ۉهفەکە ردم ئاۉات بوازؤۉهمە ردۆ کەرمې کەچە  

و سەنې. ساڵدهو یاگا دنیایۆ نمونېش بیېنې و هەفره باسشا ئاما. ئینە نیا کە تو ئا یاگایچەتایبە ئی دیارده ر پاسەهە
وېشۆ سؤچنؤ.  ریک بې دنیای بەخە جؤرېۉ نیشت ئێرۆ کە دمای دیکتاؤری بؤتؤی باڵکان بە ەئوروپان ی جە1990

ۉامېنې.ردهر بەاڵی هەهەکوکې  رهۉیەو وڕای شؤرهشؤنە  

 را و بەکە شەنترینی وهی هەکې ڕا پەدیکتاتؤره نەکەرجی چون یەل و مەهە جە رۉزا کەبە یەئاما و لۉایا ئانە ئی جؤره
ئاساۉو دمایناشا. رانەرمانا وېشا ئاۉی کەهە  
 نیروه کە ئاگە ر ملؤۉههە نەتەڕهبنە فاڕیؤ؟. دیارا قسې جەنی مشیؤ ردمی چەو مەختەمشیؤ چېش بؤ و بە ی ڕاچارهده
اڵم پاڵو ئی ..،. بەنەتو وېشا بیاۉنا پەاڵسەده را کەمېدان و کارېۉ کە یانەۉې بە ر بەڵگای مشیؤ سەش وریاکې کؤمەبە

اڵتې سەده ..،. چا یاگانەردېنېنەکەنە تا ڕوهې چا بابەیان ساڵېن کوکېۉده بە نې کەو یاگا دنیای هەفره نەکالسیکیچە جوابە
قاۉرمە با بەسیچ مەسې کریا و رؤڵې کەده س بەده !،. 

..،.قانون و بریا ڕاۉه کې بیېنې بەدیمؤکراسیە سیبەمافې مرؤۉی و پرن چا یاگانە ەرۉزؤ کبە نەرهرنجی وردتەسە  

 یچ و چا یاگەو ال ئېمە رۆ: خؤ مافې مرؤۉی و پرنسیپې دیمؤکراتیکې زوۆن ئامێنېنەۉهرسې بێ ئی پە چانیشانە چېنە
زڕې و بې  میشەهە ئینې ال ئېمۆ و چا یاگانە کە ، هؤش چېشارو زۉاناۉهمېۉا نامېشا ئینا سەده نەخېزایچە کوکە

رېنې؟مەسە  

.، نەیان جؤرې دریانشا ۉهده رکام بەهە بېچارې ال ئېمۆ و چا یاگانە ئا ماف و پرنسیبە ر گنؤ کەی بەتؤزېۉ وردۆ بیە بە
پؤسشا   نەا هاڵی کریان. بازېۉ یاگېچەمشنیچ ددانېشا کېشیێنې و دلېلەسو پاشا بڕیان، گاهەن قوڵې کریێنې و دهگاهە

نیێنې.تی و.... ئاخەی و دینو دیانەی و کولتورۉهتەبااڵکا نە ندیەۉهرژهری بەسمە شا بەکەگیریانۆ و پؤسە  

 نی کریؤ. ئینې جەسای ودای( چەـ ئە ڵەسی سۆداشا)ماماهمافا کە ر پېسەنې)تاک( و مشیؤ هەسیەئی مافې مافې کە
اکی پاشېلې کا تبؤ مافەڵی مەر قازانجې کؤمەۉاتېۉتە ڵی. یانې بەر چاگۆ میاۉا ال کؤمەرا و هەکە نەس پەده کاۉهسەکە
را.ڵی گؤالنا بوهو مافا کؤمەرهگۆرا سە ڵەبؤ قازانجې کؤمەمە ر پا رۆتەرا و هەکە  

http://www.hawraman.com/images/stories/pdf/cengw%20pavey.pdf
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ر چاگۆ ست تاکا(، هەبەکا مرؤۉی) مەو مافەدینی و... مدریؤ ئۆ ریشە ی،ۉهتەڵی، نەرو قازانجو کؤمەسە مانېۉ کەزه
و جارا نؤ و فرهمەکاناش مەۉانو تەپرچیایچ تە ڵگای شیرازهکؤمە ش پرچیؤ.ڵگایچ و شیرازهو کؤمەمدریؤ ئۆ ڕیشە

ره.کانی گرد چېۉش شېۉیؤ پېۉهم شەکەنی یەچە  

سرشتیا ژیرا و ئا  ریچ کەشەسرشت ژیرا و بە باسا کە ە..،. چاگنەکا مرؤۉیەسرشتیە ەماف شا ئینا جەمافې مرؤۉی ڕیشە
ۉیری و کولتوری، پېدێ با مشیؤ ژیرانې با. ، پېسەنەریەەشرو بەدۆروبە کە چېۉېچە  

 رهچېگۆ سە مېۉ خااڵنەخاڵېۉې دلې جە ردمیا، پېسەژیۉای سیاسی مە بی جەزهەجیایی مە ماناو  بە سیکؤالریزم کە
 فو مرؤۉی و پرنسیبەکا ماتاۉؤ یاگې گردو خاڵەنیا مەتە بە و ئی خاڵېچە ر ئی خاڵېنەهؤرمدؤ. سېکؤالریزم هە

 ر سېکؤالریزم پېسەۉان ئەبېۉیچ نیا. نا درؤس و نارهزهەماناو مە بە رپاسەهە ئینە .،. کا گېرؤۉهدیمؤکراتیکە
را سېکؤالریزمی ز کەاڵتدارې حەسەده و یاگانە.،. فرهریۆ بنریؤرهبېۉتەزهەرو مەراۉهۉه کریؤ جە ماشەتەبېۉی زهەمە
ر رابەنی بېدینی)ئاتئیسم( بەچە نەششا مێ ۉهکېح وهدینداره رپاسەم، هەڵەکا مرؤۉی بدا قەگردو دیمؤکراسی و مافە ەپېس

را چېرو خاکیۆ،.کا مرؤۉی کەدیمؤکراسی و مافەو رهسە گېراش، تا پاجؤره  

 پاو پرنسیبە و بە رمې ڕاۉهبەنە ریەشەسرشتیا بە ەر ئی مافگە""،" ئەساراۉهسې هەسې گېرمې دهیچ دهماچا" ئېمە پېسە
 و دنیای تازه دنیێۉی تازه مېنەبؤ. کۆتېنمە رهبؤ و خاستە رهما چێۉ خرابتەزعەرمې، وهکەنە رمانەکا هەدیمؤکراتیکە

. و ۉزایما نەنیا شېۉنایما شېۉنؤ ۉهرؤ و تەکەمە رمانەما دهردېۉهکؤنا ده تەی سیاسەردهتې تازې موازؤ. زیندۆ کەسیاسە
دما،. ۉزؤۉه  

 س جەکې مشیؤ دهدینداره ..،.یمېرهکا بنیەو خسوسی ئینسانەمرهئە بی بەزهەر مەگەیچ هیچ چارېۉما نیا مەئېمە
ی ردهڵ کەتیکە  و دین دین. ؤنەت بت مشیؤ سیاسەردمی. سیاسەڕا مەباۉه ڕا وېشا کېشا و یاگې بدا بەپنای باۉهسەرهئە

رانی ۉې یانە جە بېجگە نەو وېشەدرېژه اڵم جەو بازېۉی، بەکیسە زنؤنەکورت قازانجېۉ ۉه بە چانیشانە یەئی دۉه
 ن. جەنەمەڕا نەهادو ڕاو باۉهرکېشی و جەشکەدۆرانو لە کې مشیؤ بزانا کەڕ دارهبؤ. باۉهرش مەرېۉتەمەری سەتەفره
رشیېنې و ئیتر بە سو موجاهدانەرو واری دهی، ئوروپای و ئامریکای سەنگې ژاپؤنی، چینی، روسیەجە کە نەیېۉهکە
هادیۆ، نامې جە یشا بەی و بڕیەو وېما و کوشتەقەنتەو مەکەخت و بېچارهبەدهبە ردمەی دلې مەایۆ پەکریا. ۉادشا مەنەپە

دینی الحەو سەدۆره ریا و نەشیا عؤمەرکەشکەو لەدۆره نە دؤ. ئینەمە رهتەیی مانێۉهزاڵی و دماکۆتەرسەتە جە بېجگە
..،. بؤۉهشمشېرۆ یاگېش مە هاد بەجە نەو دلېشە نەگاکې ئېنتېرنېتیەو دهمودېرنیا و دۆره و دنیایدۆره یؤبی، ئینەئە

س و پؤسۆ هە کا کېشا و بەدیمؤکراسیە ڕوتنای پرنسیپەۉهکا مرؤۉی و ئەی مافەندهلوپؤ کەپە ەس جسکوالرېچ مشیؤ ده
..،.اشا ڕاۉهرت بژناسا و بەسمیەڕه نې بەهە کە رپاسەو هە  

ند هۆرامیسیامە  

2013-07-30  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 شؤۉؤنیزم

 بزانمې ئینە یەی ئینەریکا گرسای گرسؤ و پێ گېرؤ. پەخە نەهۆرامانە ؤنیزم جەشؤۉ ۉؤ کەمژنە یؤ چیال و چۆالۉه
ردمو هۆرامانی، خاسنی مەنی گېرؤ چەنی پېۉهنیا و چەچە   

ملمې بزانمې ۉیکیپیدیا چی بارۆ چېش ماچؤ یەی ئینەسۆ و پەیمې دهېۉ چی ۉاچې دهتاریف نەئانە : 

ت، کەملەمە شق بەی عەردهکە گۆره و کورکورانە ر فرهماناو هە و بە نەرانسیەی فەۉاچېۉه نەتەرهبنە جە شؤۉؤنیزم
 ریچۆ بەروواتە و وې جەسەی دار و دهی هؤرکېشتەی پەناسیؤنالیتە جیا جە  رپاسەزېد و یا شارو وېن. ئی ۉاچې هە

 کار مێ.

نامې نیکؤالس  و ناپلیؤن بناپارتی بەنگ زانو دۆرهر و جەنگکەرۉازېۉی جەسە کە رهڵ جار چاگۆ کۆتەۉهئی نامې ئە
ی رمانې پەسیایی ئەشەم( و وهکەیە ناپلیؤنی) ناپلیؤن بناپارتی رې بەخر کەفە ر فره کؤرکؤرانەشؤۉین هە

نگیا جە یل پا ئېفتېخارهزل زانای و مە وې بە ی ئا سۉهنامې پە بی بە ئینە رهیەو ئانەیش. شؤنەکەئیمپراتؤریە
ی مانا پە بە لۉا و بیە هریەو ئانەبې. شؤنە سەبەنەشتیش پەم پەرهناپلیؤنی یە نەمانېۉهزه ، کەیەرانسەناسیؤنالیزمو فە



) ویکیپیدیا، ڵگانەکؤمە ک جەپې تەعرهر و نەو وې گژکە نەک الیەرسای( یەن پەتەن دؤسی ـ وهپاتریؤتیسمی)میهە
 سویدی(.

وریای و رهئە جە نەرمیانەخاۉه ردمېۉ کەردمو هۆرامانی. مەنی مەنی گېرؤ چەنی پېۉهو چە چکؤنە با بزانمې ئینە ئیسە
هامتاش نیا. نەڕیایەمەرهئە جە  

 ناپلیؤنی ئؤروپاگیریشۆ، بە رې بەخر کەر نیکؤال فەېشۆ. ئەچ رسا بەکې پەت هۆرامیەتایبە یؤ و بە نەیاگېشە ر چېنەهە
ۆ؟چېشیش خت بەد بەئیمپراتوری ناپلیؤنیشۆ. هۆرامی بە زو دنیایشۆ، بەرکەی مەرانسەفە  

گردو  ەکیش نیا، جاڵس یەکونجېۉو کە نەگردو هۆرامانیە . جەنەش نیەسارېۉههە حۆت ئاسمانېنە جە ئاخر هۆرامیېۉ کە
حزبېۉش نیا، ئؤرگانېۉی  تاکە نەڵؤکا کوردسانی و ئېرانیەگرد و ئا حزب و حزبە پاخېۉش نیا، جەقە نەۉزیؤنا دنیایەلەتە

چېشیۆ متاۉؤ شؤۉؤنیزم بؤ؟ نیش نیا. بەهدتی مەاڵیەکؤمە  
 رمانیۆ یؤ کریؤ شؤۉؤنیزم بؤ. یا ئانەې دهۉا و ببې ده ردمی ئاۉارۆ، بەمە بە مڵکې سؤتېۉه ، بەگێ ورێۉهده بە 

ش کریاو بەدنیا بې ردمو جەو مەرهربې ئاغاکاشا ساۉا سەسې چەده کشانەرهکا گەکې یا خادمې شؤۉؤنیستەشؤۉؤنیستە
بسانا. نەقیچش چەمەتا دمایین ڕه رههۆرامانیە  

هؤرکېشؤ؟ ئایا کریؤ یؤ  نەن تا وېش پەنەی مەهۆرامانی چېشش پە کاشۆرتەبې شە رهنج بەڕه هۆرامیە رو کادرهسێ سە
را وېش هؤرکېشؤ؟. شاڵی من و شاڵی کە رمانېهە نەردمیەدیۉاخانا مە سو کارېۉیشۆ کەکە ردمیۆ و یا بەدیۉاخانا مە بە

ش وریا چکؤ!.هاۆرامان و هۆرامی بە  و ناپلیؤن و نیکؤال چکؤ، رانسە، فەخانە  

ند هۆرامیسیامە  

2001305023 

 ــــــــــــــــــــــــ

 هاموەاڵتیە وەشەۉیسا

 باتکارو هۆرامانیردمو خەمە

و کەر نامەجارېۉتە نەیەندو هؤرچنیاو کوردستانو باشورروبەتا چی سە رهرا زۉانی هۆرامی، نیا بېشەرېکۉزیاو پارېزه
ش ئی ، تا بەرؤۉهو پارلمانو کوردسانی کەئاراستە  کا و هؤگرا زۉانی هۆرامی،هۆرامیە مېۉ جەو جە 2006و ساڵە
نی چە یەی ئینەردمو هۆرامانی. پەا مەکزۉانیە مافە رؤ بەرخوردېۉی دیمؤکراتیک کەپارلمانو کوردسانی بتاۉؤ بە جاره

 ڕېز کاکەنامېۉو بە کە نەشی پەش نەی پارلمانی. ئاندهپە یانیاۉهک  کەرد و چاگۆ نامەنیما کەشو باشوری پېۉههۆرامانو بە
رانی وېش خت نگەسە ۉیسەشەئا وه نەسما. چا نامەمن یاۉا ده تاب بەرو هۆرامانی خەمینی شاعېر و نۉیسەکورش ئە

ئۆ  رېۉ کریؤ و داۉاکاریېۉ کیانمېۉهش کاردې بې تا بەرۉستې بې و داۉاش کەو زۉانی هۆرامی بەو گولەزعەرو وهسە
رېمو کوردسانیرؤکو هەال پارلمان و کوردسانی و سە . 

 سا.کە 20ی پاینشۆ ئاما بې ڕونۉشتېش کیانیێ بېنې پە جە پاو باسېۉی کە ر بەهە ئا نامە

 مااڵ جەنی هەی چەمەو شەۉهەرد تا بتاۉمې شما ماتڵ کەکەی یاۉا ال ئېمە و جوابە2013\7\4مەنج شەڕؤ پە کەنامە
 مەشە نەیەڵې ئانەرمې. ۉهیچش دیاری کەکەو جوابەر چایچ چوارچۉهرمې و هەر کەباسش سە نەو پاڵتاکی هۆرامانیەیانە

 ردیمې.باڵخې کەرهکېش قەلیانەییۆ پەپاچەسەشېۉیایی و ده نەرۉهسە دیۉیا و بە نەما ۉهمېۉهداخۆ جە رۆ بەهبیاۉؤ ۉ

ئامان تا کوردسانو باشوری چېر  ئا نامە ریشا بې کەئامان. پېشداۉه نەچېشا و چېشش چە شا بې تا بزانا ئا نامەلەپە
 زمونو کوردسانی تېک بدا. باسشا بې کەئە کشانەرهو گە نەکیاش ئینا چەرهسو دهده ئا نامە رؤ. باسشا بې کەر کەوچوه

نازو  ژیرانە ش من بەنامې من ئارېنې تا بە نەییەپاچەسەده یچ جەرچی زوا مشیؤ ئېفشا کریؤ و جارجارههە نامەئا 
 کوردسان وڕؤ و تېک بشؤ.



کا هۆرامانو ئېران و عېراقی شەبە ردۉههە ردمېۉ جەشداری مەبە ەپاڵتاک و ب نەردهم بەەکی نامەمەو شەۉهمن شە
کورشی و  رد ئۆ کاکەشیشا کەس وهم و دهڵەداشا قە نامېۉی خاس و رېک و پېک و زانایانە م بەرجەسە مؤ کەوانا
 رد.رد و دیاریشا کەیچش باسشا کەکەو جوابەرو چوارچۉهسە

ئا  رهیەو ئانەردێ. شؤنەڵێما کەۉه و نیێره نەو هۆرامانیەلیانەپە و جە تېۉهرو خەسە رهما پېۉهکەو جوابە کەچامای نامە
 دیشا چاگە رمێ. کەاڵ کەی ۉهکەنامە جبورې بیېنمې کەمە ئېمە چېرو فشارو ئادیشانە کە ردهکە راش سازهمې هەجە

 سانسؤر کریان. کەنامە ڵەبە کە ئا نیا، سازشا فاراۉهتۆتە ۉ جەباسې

 و منیچ ۉاتم کە ردهیش کەکەرد و داۉاو نامەنیش کەپاۉۆ پېۉه ر جەریفی نۉیسەرشید شەفە رېز کاکەبە ختانەر چا وههە
 نریا بېره یچەرپاسەپی دی اف ئاما بې و هە بە کە کورشی و کاکەکەاڵم نامە. بەتېۉهرو خەیش ئینێ سەکەنی جوابەچە
 رېز کاکە، بەنەپاۉه کورشی جە و کاکەکەکریای نامەنەۉهو ئە الشارهتەو چند . شؤنەکریېۉهرشیدی نەفە ی کاکەپە
بې و داۉاو نامېۉی بوڵ نەیچشا قەانەمې ئاڵم ئا جەکۆت. بە نەم پەش چەکەنامە رد و چاگەیش کەردای نؤدشەرشید سەفە
 ن.ۉا نۉیسەتندڕه رهفەچوار نە رېنې کەرناکی کەتەخە ر فرهقسې وېشا هە و بە  نۉیسیاینە

 تو نیشانیچ کېشېنې کەمان خەم زهسوال!، هەی ال مەبلمې پە نی ئېمەیدې چەجارجار ۉاچېنې بە نەرایەهە رمەچا دلې گە
نام و نیشان و  داۉاو ئېمە یېۉ کەهۆرامی! کەر ۉاچمې وانای بەرمې و هەبەنە نەیچەرهکې تەنامې زۉانی کولە ئېمە

 رد بەسشا کەتاکتیکشا فاڕا و ده یەرېنې. دمای ئانەقسې کە نەردهپە ر جەدېنێ و هەرېنمې جواب نەکە نەسیشا ۉهئادره
مامؤسا ژیر و  کاش و چی رانەندامەرا زۉانی هۆرامی و ئەرېکۉزیاو پارېزه ی بەردهەت شانای و بېرېزی کتؤمە

رو بې رد سەو باسشا بە و فؤنتاۉه لف و بېۉ هئە ڵ گرتشا بەۉهرو دژمانا. ئەڵیشا دا ۉهو چند رۉا چاۉهۉیساکەشەوه
 ر.بې داشا بە نەانې و چېششا دڵەزوفاڕئاره ۉانی من و نامېشا بەۉادی و ناشاعری و ناتەسە

 نوۆ و بەر ئؤجاخ کؤر مەی ئۆ من و پاریېنێ تا هەردهدؤعا کە رد بەسشا کەو ده نامې منؤ نیێره ر شېعرېشا بەدماتە
 ۉۆ.بنیە رهئؤجاخ کؤری سە

زیشا ئا و ئاۉهاڵی قؤناخەینې با و هەیش ئرهرو بەنگابانې ۉه اڵتېۉی کەسەنی دهرؤ، چېش ۉاچؤ، چەڕېزا یؤ چېش کەبە
چی تاتې ئادیشا نا کەئؤجاخ کؤره ردېۉهحسېڵ کەرې کناچې تەیە را. من بەشەبە نیا ئینسانیی نېرش الۉهتە  کە قؤناخېنە

را پارېزه رد بەېۉشا کەاڵتی کوردی کارسەو دهرهرو بەرې ۉهیېشنو پارېزهتا نەره. سەنەشا رؤشنەئؤجاخە ئادیشاۉه بە
حۆت  من جە ر بیاۉنوۆ کەجارېۉتە رو کەکە ی شمەی پەرؤ. ئی باسا پۆکەکەۉاریش نەده ۉا بە زۉانی هۆرامی کە

ردمو هۆرامانی زۉانی هۆرامی و مە رو، و بیاۉنو کەبەمە سی شکەکە شمە جە بېجگە حۆت ئاسمانانە و جە قلیمەئە
 ن.بې سابقە نەتارېخە ن کەزعېۉې بیەتوشو وه

و  نەسویده نگی هۆرامانی جەرهەنو فەنجمەهۆرامی و ئە را زۉانینو پارېزهنجمەچند نامې میاۉا ال ئە ی بەرۉانە
 زۉانی جەردمی هۆرامی و مەو گولەزعەڕېزېۉ باسو وهبە ن. کەو هۆرامانیۆ هەلیانەرو پەسە ر ئیسەشا هەنمونە

و یەسە ئانا جە ردمی بې، ئیسەتی مەو دؤسایەو شؤرشی و هیلیانەرۉا یانە رۉېۉ جە ریۉانېۉ کەرؤ. مەکە نەریۉانەمە
رخوردې پویێ دڵې یتا تؤمو تاقیری شانا، بەیتا پەپە ، کەنەرمانې دماکۆتې میدیاکاشەتو ناسیؤنالیزمی کوردی و هەسیاسە

ت نانەو تە سەدرهبازار و کوجی و خیابا ن و مە ردمی هۆرامی زۉان جەو مە ناۉهشا کریانەنی تازهتارېخی گیا
نا  رخؤردهئی بە زانا کەردم تاقیرشا مېشؤ. ئینې مەمە جیؤشا کەرهو تاقیری. ئینې مەرو پالرهمدا ۉه نەدانشگایچشە
رو ر کورسی و کیسېشا ئینێ ۉهاڵتی هەسەده ر مارا و جرمېنې. ئینې جەبە اۉهدادگ جە رهسە یاگې وېشانە ئینسانیې جە

رمانانې، رسې ئی هەرپەۉه نەتیەیاگې حکومە و چ جە نەرگی سیاسی و حزبیەبە ئادې چ جە ا کەو حاڵیشا نی ماۉهچە
ردمی مە نې کەزۉانی هۆرامیە ق بەرحەدیشا دهرمانې ئا. هەنەو بداش ۉه و تاقیری بېزاۉهریشە رسېنې کەرپەۉه

زۉانو  یلۉاو ئینیشانەداخۆ دڵې ۉیر و پە دماکۆتا و نا ئینسانیا. بە رهرو ئا پالن ۉهۉستە نەکوردسانە هۆرامی زۉانش جە
 گژیۆر. اۉهرا و مدامسې فۆتیێ وېما مسانا و کؤکې کەر ئینې کەگردی خرابتە ، جەنەش نیەیاگېۉه ئېمە

نۆ و ڕوشا بیەو تارېخی روبە خترکېۉی سەسې هۆرامانی ئەدهم بەڵەقە کە ماچؤۉه مەنەر پەگردو ئینیشا جارېۉتە
رو ی سەمدرا. هجوم پە دماکۆتاۉه رو ئی هجومەراۉهنیانې ۉهدهشېۉې مە م و بەڵەقە ر وېشا ماننا و بەۉیسا زیاتەئە

. را ملمارهکە رهزعیكې چێۉ خرابتەیمې وهدهکا پېکؤ. با ڕا نەسەو کە رزؤرهڵکو ۉهمدرؤ بەمە کاۉهزۉانە ر بەزۉانا هە
هؤرماڵمې و  نەرؤ و مشیؤ وېما قؤڵېش ۉهکەمە ی ئېمەرمانې پەس ئی هەرېکیش بێ. کە نەرمانې مشیؤ هۆرامانەئی هە

 رۆ.رمېش ۉهبە

ېما نگی و زۉانیا ورهەفە رمانەرو هەنو هۆرامانی، سەنجمەئە انی هۆرامی و چ پېسەرا زۉمانو پارېزهساز چ پېسە ئېمە
 اڵم من بەریچ کیانمېشۆ بەمتەو هۆرامانی و هەقەنتەنۆ پاڕلمان ال پارلمانتارو مەم کیاستەما هەکەۉامېنمې. نامەردهبە

 رؤ.ی کەسگا کارېۉما پەم و دها دهئ را کەۉهمېم ئاۉی مەچە خسەشە
 ی ئازیزیی شمەییم پەمیشەۉیسی هەشەنی وهچە



 میند هۆراسیامە

2013-07-15 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ۉیساشەوه اڵتیەهاموه  

ند سیامە ڕو بە باتکارو زۉانی هۆرامی،ر، شاعر و خەمینی، نۉیسەکورش ئە رېز کاکەال بە نامېۉ جە 04072013ڕؤ 
و هۆرامانیلیانەهۆرامی یاۉا ال پە . 

ردمو مە و زۉانی هۆرامی، ال و گولەزعەرو وهر سەتەچاڵکیایېۉی فرهرهئە کە یەئانەمېدو هە و هۆرامانی بەلیانەپە
و کەنی جوابەمینی چەی ئەکورش رېز کاکەو بەکەش بؤ، نامەوه نەکوردسانە هۆرامانی و دڵسؤزا زۉانی هۆرامی جە

رؤۉهاڵ کەۉه رهند هۆرامی پېۉهسیامە . 

 لینکو نامەکەو کاکە کورش ئەمینی

 
ند هۆرامی:و سیامەکەجوابە  

کورش ساڵم کاکە  

ن. دهرباست کە کە نەو پاسە کېت گرد ئینێ یاگېنەی هۆرامانی. باسەنی پەر مەیت و هەکەی نامەش بؤ پەست وهده
را زۉانی هۆرامی ـ باسو ماڵې ـ ڕېکۉزیاو پارېزههە و یارا (نەو پاڵتاکی )هۆرامان کاۉهیانە ڵ جەفتې چێۉهر حەدۉیە

مپینېۉیشا چا کە رپاسەکا کوردسانی و هەی ئؤرگانەیش پەکیاستە ی و دوباره2006و کەی باسا دلې نامەردهزیندۆ کە
دلې. نەئارده ڕاسانە  

دای ئی نەۉهجواب ئە اڵتی کوردی بەسەده م ئانې بې کەرهزهمن بېنې نە را کەکە قسە باسې کریێ و یؤ جە چانە
ماچا،  کە ت بشناسؤ. پاسەسمیەڕه بە و ئېمەۉا و دیمؤکراتیانەڕه ،ئینسانیە نیا ئی مافە ئاماده رماناش کەداۉاکاریاما ئە

ت تایبە رمانېما نازمې ئی زۉانما بلؤ و فۆتیؤ. هۆرامیې و بەهە ئیتر وېما مشیؤ بە ېدانو وېما و ئیسەکېش ۉستېنۆ متؤپە
 م و و بەڵەقە مشیؤ بتاۉمې بە را. ئېمەی کەپە شرمانەکې هۆرامانی مشیؤ زامداری ئی زۉانیشا بېشؤ و هەسەده م بەڵەقە
رو تەما ئینا خەکەزۉانە کە ڕیەرو ئا باۉهردمو هۆرامانی بارمې سەمە جە شېۉی کارارمانې دیمؤکراسیانې بەهە

مشۆ.بلمې ده شېۉېۉی کارا و ئارؤیانە ۉیسا بەفۆتیؤ، ئەنە کمانەرهر گەو ئە نەفۆتیایە  

را نی برادهچە کە یەرو ئانەسە ی کؤ قسا ئامانداما رېکۉزیاکەئە یلۉا بازېۉ جەپاو پە و بە  و باسانەدرېژه جە اڵمبە
س را و دهی پارلمانی قؤڵې هؤرکەی پەکەی نامەکیاستەۉهی ئەش ئادې پەرمې تا بەشو باشوری قسې کەهۆرامانو بە

 مەکەقسې یە را کەرؤ و سرشتیتەتو کوردی حکمش کەدۆڵە نې کەهۆرامانیە جە شەو ئا بەڵکڵې. چون ئادې خەۉزا ۉه
راش.ئادې کە تیەسگایا ئا دۆڵەمودهده چی بارۆ و ڕو بە  

شو هۆرامانو بە رېۉی جەنی برادهچە را زۉانی هۆرامی، چی رۉانەندارو رېکۉزیاو پارېزهسوخە پا بؤنۆ من پېسە
ش ، بەکوردسانی ئینا ئارانە ی پارلمانوسوری پەگېڵنای دهۉهباسو ئە کە ر و ۉاتم: ئیسەۉست سە ئی باسمە نەوریەباش

 ش زۉانی هۆرامی بەی پاڕلمانی تابەرا و کیاناشۆ پەکە میمەیش زه 2006و و ساڵەکەمېۉ نامېۉ بنۉیسا و نامەجە چاگە
کا ندامەئە ی یؤ جەن پەکیاستە یشەو ئا ساڵەکەنامە یامېۉش کیاست کەپە رهئا براده رۉهر ئا ت بشناسؤ. هەسمیەره

نۆ.ردهو هۆرامانیا و ئاگادارش کەقەنتەندامېۉو مەئە پارلمانی کە  

کې شو ئېرانی و هۆرامیەو بە) هۆراماننەریەکاتەشەبە یچ جەئېمە ئانە ردهرمانېشا کەیشا کریا و ئا هەر ئادې پەگەئە
ئا داۉاکاریې  رمې و میاۉنمې کەشتیۉانیشا چۆ کەی( پەرکاتەکوردیە زۉانە ر بەری و دڵسؤزې زۉانی هۆرامی سەبە

رو ئا داۉاکاریا ۉزمې ڕا.مپینېۉی ئېنتېرتی سەوېما کە کۆت ئانەر رېک نەگەنې. ئەیچەداۉاکاریې ئېمە  
 یۆ جە2006و ساڵە ر جەرۆ هەبە جە . ئېمەنەی خاسەرمانېۉهم درؤسا و هەنەکا وېما منیچ پەرمانەهەتی رو نزیکایەسە

کاش، گلېرۆ بیې فرېما بېنې و ماده پارېزگاری جە و جە نەیەکەی نامەرو نۉیسەدۆروبە ت جەتایبە و بە نەپاڵتاکە
ی پە  ردمو کوردستانی و هۆرامانیختی ئامؤشؤ مەو سەبؤنە بە رهیەو ئانەشؤنە رې ئا گلېرۆ بیا فرې بېنې.شداریکەبە

  .کاا پاڵتاکیمارهرنامەاڵتاکی کزی ئاما ملو بەدلې پ

http://www.hawraman.com/images/stories/pdf/namew%20kak%20koorshy.pdf


را زۉانی هۆرامی ـ وـ ڕېکۉزیاو پارېزهنامې یانە یانېۉی ئینتېرنېتیما بە گلېرې بیمێ.  نەپاڵتاکە یچ جار جار جەئیسە
و اڵم بؤنەبېنې بە کۉزیایەندامې ئا ڕېسېۉ ئەکوردسان و هۆرامانۆ چند کە رؤ. جەکە نەپاڵتاکە کاش جەگلېرۆ بیەن و هە
ن. را زۉانی هۆرامی هەلو رېکۉزیاو پارېزهپە نەیسبوکەفە شدارې با. جەنیما بەتاۉاشا چەنە و ئېنتېرنېتی ئادیشاۉهزعەوه
رؤ.کە رمانەهەرم گە بە  ی پارېزنای زۉانی هۆرامی ـنامې ـ یانېۉ پە یانېۉ بە ر ئا ئیسەهە نەوکەیسبفە جە رپاسەهە  
 کې، کەمەشداربیا جەی بەو یارا ـ پاڵتاکی و پەو ـ هۆرامان کاۉهرد یانەنابیتم بەو جەکەمن نامە 06-07-2013و ۉهشە
 نەشیشا ۉهس وهیاگې بې و ده بە ر فرههە الشاۉه یم و ئۆدیمی بېنې، وانامۆ کەکا هۆرامانو ئیدشەبە ردۉوههە جە
رو داۉاکاریې سە رمې کەالش کەتە نەشو باشوریەهۆرامانو بە جە یاۉایمې کە یەپانە کانەو باسەدرېژه دې. چایچ جەرکە

ال پارلمانو کوردسانی. بیاۉاۉه یما کەزۉانە  
بی! رکۆتەو سە ر ساقهە  

ند هۆرامیسیامە  
2013-07-06  

 ــــــــــــــــــــــــــ

؟ا نمیگیرهی خودتان چرئە  

 روېشیەده (. چا دۉه1961)(،) زنەئېرانیە 1340ویەکا دهساڵە یؤ جە سیۉ هؤرپڕای مېدانو نۆسودېن جەۉېنەو ده ئینە
 وزان و ئانەروېش ڕهڕېز دهی بەکەپو ۉېنەو ال چەئانە

ڕېزې زانا. ئا بەمەروېش ڕهڕېز دهبە یچ دلېراسە 
مېدانو  رکام جەشې بېنې و هەوه ردۉې قسەهە

ی بېنې و بازېۉ قسې ردهی کەقسېشا پە وېشانە
 یۆ تا بەقەنتەردمو مەرو زۉانو مەرکامی سەهە

 نېنێ و هەنې.ئارؤیچ مە

ۉی ارېۉو ڕژیمو پالەختو وېش ژاندوه کە گېڵناۉه
سۆ بیەن توتېۉی زنجیری زلش ده ۆسودېنەمېدانو ن

روېش دیان ده تېش دێنې. ژاندارهمەڵر هەهە کە
درویش دزد  و ۉاتەنش" دزد بگیره رهزانیەمەڕه

زانیچ جوابش دانۆ و ۉاتەنش" مەروېش ڕهده بگیر" 
 ؟!"خودتان چرا نمیگیره ر دزد بگیرهگەی ئەده

 ند هۆرامیسیامە

2013-06-17 

 ـــــــــــــــــــــــ

 چند لینکېۉ سەرو خەتېۉە

 
http://www.youtube.com/watch?v=IDpJvFqPm1Yدڵە پەڕچینەن پیشانی شۆقت  

http://www.youtube.com/watch?v=72fGL_viM3kسەرنجېج سەرو ئەلف و بې 

http://www.youtube.com/watch?v=FhGO2lVDcLk کونفرانسېۉ جە پاڵتاڵکەنە بەشو  یەکی 

http://www.youtube.com/watch?v=OcqKvIOYGKw بەشو دۉی 

http://www.youtube.com/watch?v=IDpJvFqPm1Y
http://www.youtube.com/watch?v=IDpJvFqPm1Y
http://www.youtube.com/watch?v=72fGL_viM3k
http://www.youtube.com/watch?v=FhGO2lVDcLk%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%90%DB%89
http://www.youtube.com/watch?v=FhGO2lVDcLk%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%90%DB%89
http://www.youtube.com/watch?v=FhGO2lVDcLk%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%90%DB%89
http://www.youtube.com/watch?v=OcqKvIOYGKw
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و نۉېڵیسەئۆ ده پەقە  

 رؤی بېنې، کورهریکې نانو نیمەخە نەیەکەڵەکێرو و ۉهلەرزهکېشا هەش و زاڕؤڵەیاس و خانمەهە کە نەیېۉهئارؤ کە
 و ۉاتش: زیانە لەپە و باسامی بەکەگوالنە

 و وېما.ی یانەی پەت کېشی و تاۉېۉ بەزامە  شدێم ۉات بەیاس ئەـ اللؤ هە

مېۉ چۆال اره. کەجمی نی کورهکاڵشېش هؤرکېشتې و چە  شۆ ورهیش نیا سەکەدمایین گڵموتو چایە لەپە یاس بەهە
 ن؟ چېش قؤمیان؟رساش: چېش بیەپە کؤگاکې وېشاۉه

 و ۉاتش: ی جواب داۉهکوڕه

 .بؤۉهبېۉ ئاڕام مەزههیچ مە م دېۉیان و بەئیجا چوزانو اللؤ! ئانا چا تاتە

 ن؟رساش چېش بیەردو پەکەش یاسی ساڵم., هەش ئامێ پېۉایشاۉهکەگۆره و کوڕه نەمەرۆ. یاسەیاۉێ ۉه یاسو کوڕههە

 و ۉاتش: نې جاوبش داۉهمەیاسە

کریؤ ئانا ما مەنەپە نەیاۉانە کە ر. ئیسەیۆ بارؤشۆ سەۉهرنەو سە وڕنؤراۉه  یکەکؤنە تا کێڵە نەنش پەـ ماۉېۉا گرتە
ر رؤ و دۉیەسو پا کەلېۉی خاس دهلوپەکەش بە ما ۉات: کەنەد جارې پە.،. سەبؤۉههیچ جؤرېۉ ئارام مە دېۉیان و بە

ڕؤ  رو ئینکاریا وېش بې تا ڕؤش یاۉنا بەر سەچی ئاد هەیمې. کەیچ یاردیشا دهزێ بارؤ یاردی و ئېمەسې شارهکە
 ئارؤی.

 نەمو وېشەدانېش دهد و یکەو نۉېڵەسەده شنیانە پەقە بە و وېش کۉاش و داخېنەکلکە رېۉهمەرمانې بې سەمو هەئارؤ ده
نجې پە قېش دێ چؤر و پا جؤرهد قەپێ پاۉرۉێ سە را و بەمەئا کە نەربیەۉه رهیەو ئانە..،. شؤنەناستې و گردش هاڕێره

 ،.نەیارؤ بلؤ دۆرشەس مەن و کەئانا چا کۆتە .،. ئیسەوېشۆ ناستە ش بەساقە

و  شۆ ونی تکېرهالۉهمو کەنې بې و دهمەنە نەش چەنگەردۆ. باسام ڕهباسامی کەو یکئارامېۉۆ لۉا و وېش نز یاس بەهە
 نرکنای نرکنې.

ردۆ و رزشا کەچېرو باڵېۉیش و بە نەسېۉشا ۉستەر یؤ دهو باسامی هەکەگۆره نی کؤڕهرد و چەبای کەرحەیاسی مەهە
 نەسو پلو باسامیشا پەو ده گؤستە نەنگاکەکېش بەنې ئازا ئافتاۉهمەیاسە. .،کې و نیاشارهلەرزهی دلې هەپە ئاۉردشاۉه

 یاسی ۉات:هە یە.،. دمای ئانەرهشتە

 بە رمانېتەنیا وېت ئا هەتە اڵم بەبە نەی خاسەرمانېۉهریۆ خؤ هەش کەی وڕنی و تازهکەکؤنە کتا کێڵەرهگە کە برا ئانە
یمې سېۉ مەخت چند کەش بیۆ، ئاوهبا وه رمانې نیا. بازهلو تؤ هنو ئا هەلوپەئا کە یەرۆ و جیا چانەۉه لؤم یت پەزامە

 رۆ.لؤ ۉهمە رمانەی هەی و وې ڕنیەوې کوشتە رمې. بەکە نەکې چېۉېۉ پەرمانەرۆ هەلېۉی خاستەلوپەکە یاردیت و بە

 ی کؤگاو وېشا.پە شش ۉات و گېاڵۉهوه یاسیچ ال شمەنۆزې و هەۉهت باسام کۆ نەشی پەش نەئانده

 ند هۆرامیسیامە

2013-06-16  

 ــــــــــــــــــــــــ

ئؤروپا کاۉل بیە  



 رهگێۉ. برادهدهال  ، ڕاما کۆتەرهو ئادیەرزو تاتەسای قەئەۉهو ئەماڵېۉی شؤنەنی هەچە نەیەرو سنەساڵېۉشا چا دۆروبە
 نانێ.مە گاکېنەگێ و منیچ باسکو دهدلې ده یلۉا پە

کاڵۉهرهو دۉې دهو میانەکېش پاڵشا دابې کورهن و یانەماچا گڵېمېۉ ئاسمانشا هە گایا بې کەده گاکې چا جؤرهده  

بازېۉ  رېنې. پانەکەری و دۆروبەماشەیمۆ و تەکەماڵەگېاڵی هەۉهمدرا بېنې دیارو ئە زڕېۉېنەو سېکۆتو تفە نەکەباسکە
 رېۉهوېش کە لەپە و بە دااڵنېۉۆ زیېره توتاۉهشەسو مەز دهڕهیچ توتېۉی وهو جارجاره خؤلیېۉه ڵەرگو جوجەکە

ی هاڵ نەیەکەگؤشېۉو باسکەش کەۉهو سە زیانە ۉېۉ سۆرؤ کؤڵېۉهسە بە خانمېۉه زعېنەو ئی وهرمە،. گەرهرهدااڵنېۉتە
 رسا. بەۉاڵم پەو هە ردهکە نەشۆ و ساڵمم ۉهڕېز لۉانې ڕوه بە ر فرهبې. هە ژناسا و نۆسودیەکېم ئەرد. خانمەکە

و شؤنەماڵېۉیم نی هەو ۉاتم: چە ردهی کەرساش و منیچ باسم پەپە   یەی ئاگەرو لۉایم پەبانیۆ جوابش دانێ و سەمېهره
 .ئېگە کۆتېنەڕاما  نېۉېرهرماهە

ش دریا پۆ، ڕهبیې، هە رسا. جوابش دانێ و ۉاتش: کاۉلەپە نەۉاڵو نۆسودېم چەی هەکەباسە و بەده درېژه یەی ئانەپە
 و چیشی!نۆسوده

 رسام: چی؟ن پەیەنەسڕمەرهدلې سە جە
 برې!دلې ئی قە نەنوهتا گ بېۉهنە نەو منش چەت بیێ ڕاکەملەمە ر نۆسودهی ئەۉاتش ده

، ئی یاگێ دانیەو پا ئاۉه ۉایەش ئاۉو هەو پا وه رزیەی پا بەنې بېنې و ڕاس ۉاچې. نۆسودهمەی نەی ۉاتەقسېم پە
 ۉاچېش. ئاده بې کە ر ئانەهە نەمشەچە

 گېما ئاستې جیا.گاو باسک و دهدهرد و کې کەەخانم زیما چەو خودا حاف م زو ئاماۉهکەماڵەهە بې کە خاس ئانە

داخۆ چېرو  بە نەزورههۆرامان و شاره جە جوانا ئېمە شېۉ جە، بەگێ و ئا باسکیەو ئا خانمې و ئا دهر خااڵنەهە ئیسە
نگو رهەزۉان و فە نەگېرا نەڵ پەدبەنیشا نەۉهیان تەده بە ڕۉانە نەو ژیۉایەۉاو تاریکو ئاژهمېدی و هەئاسمانو نزمو هە

 کېشا. نەسېشا پەیۆ ڕهئوروپا کیاستە ی هۆرامانی و دیارو قۆڵېۉی ناڕاس و نادیاری پە

 ند هۆرامیسیامە

2013-06-01 
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رسایی پەرېۉ پەقؤتە  

 وڕاکې بې، باسام بە کەڵەنیای کەۉهەریکو ئیش خەکەردهچاڵ بە نجیەرهکاش و فەڕینەهە یاس تؤ ڕانکەهە کە نەختەچا وه
زیانە الش. نەشیشەو کەو ملیشۆ و چېۉېۉ بنەکەهۆرېشمېنە سڕهده   

 ئامانا تا ۉاچوت! مەحە باسام ـ 

 ت؟نەا پەچېش رهچېش ۉاچی؟ ئا قؤتە کتاره. گەرماۉهی، خێر بؤ فەبا. خېر بەرحەیاس ـ باسام مەهە

 ر چېشا؟یکەر. مزانی پەیکەن، پەردهشم کەرا وهیکەپە ـ ئینە

 رو چېشیا؟یکەری مشؤ؟ پەیکەچېشش ئۆ پە ی ئینەر چېشا، دهیکەرې باسام گیان، مزانو پەـ ئە

 بام.ین با! گرد چېۉش عەرهکە ماشو چەماشە! تەرهش کەو ملیماشەها تەتیما، ئەحمەرو بابای ڕهیکەپە باسام ـ ئینە

 کې. ئینەۉهکە، ال پاڵو کەنەو ئا الیەکەرهقؤتە ر بێ! ئینەت بەرو چېشی. ڕیشەیکەبرا باباو چېشی و پە یاس ـ کورههە
 مدؤ.رلچی بەترېشقېۉ کۆت ئاد هەر هۆرهن، هەئارده لچیم النەد جارې هەپویان سە



 ۉ!ر ماچی ئە! هەرهیش کەو سینەماشەرزی ملو بابایما. تەبە بە رهو ملیش کەشەمانم. تەن، تاشتەرهن قؤتەرهـ برا قؤتە

! تؤ ال دارتاشېۉی چېۉېۉ فېر بە ! لۉهشش تاشەریچ تاشی وهمال؟ برا قؤتە ن؟ ئانەردهیت کەمېنې تؤ پەچە ی ئینەـ ده
 من چېش؟ و بابایتا بەرهسا باسام، قؤتەی خا. دهرهتف لکنێنېتە و بە کېت نیێنېرهماش پیچەجیای چە

 بابایم. ری بەرو! بېڕېزی کەکەبوڵ مەت قەنەچە مەـ حە

دیار و  نەنەری. تؤ ڕموزنېۉت زنیەبېڕېزی کە رماناتەپی هە نی کەسی، تؤ وېتەکە رو بەکەبرا من بېرېزی مە ـ کوره
ردمی! و مەرهسخەمە رهکەشارۆ وېت مە پانە رهدانی؟ بەی مشیؤ باریش ئاۉهکە، نەبیە ر بابات چیمنەەماچی باباما. ئ

 ر بێ!ت بەت خۉا! ڕیشەنەپە نمازه

 نی.نی. تؤ دژو باو باپیرو منەو من تؤ خاینەرهزهنە بە مەها حەـ ئە

ری بڕۉاو من بە باباتا، بە ر ئینەئە یە. جیا چینەنەنەت ئیخیانە نا و نەخاینە ن؟! من نەردهوېت شېت کە باسام چی ـ کوره
رمې و دۉې قسې پیاڵېۉ چای بوه با پېۉه ره! بؤ بنیشەرهشۆ البەشیؤ. بڕهرمانای مەی ئەپە ندا ئینەشاریشۆ خاسا. ئە

 رمێ.لش کەیمې چؤر و تمده یچ یۉهکەرهرمې! چامای قؤتەشې کەوه

 ری.یش کەی و وهکاتش دهری. زهی کەنم تؤ نماش پەرمێ، چېشی شاروۆ!؟ من ئاردهـ چېش تل کە

ی خاسا باسام، ن؟ دهردهن؟ چی وېت شېت کەنەرسای مەپە رهی باۉو قؤتەقؤمیایا. کە نەۉه تیت بؤ! ئینەباسام پیاۉه کوره
 چېش؟ من و باباو تؤ بەرهقؤتە ۉاتتنە

 نیر زانام تؤ خاینەـ هە

رسو. منیچ و باباو وېم پەرهی قؤتەرسو، دهرې بابایا پەرار بؤ قؤتەر قەرسو؟ من ئەپەو باباو تؤ مەرهنا چون قؤتەـ خاینە
رسوش و ابایما و پەرو بیکەپە و دۆر و ماچو ئینەمدهنگېش و بازېۉ گیز و گؤڵە لتېۉ مارونەپوه نەرهتؤ ملو چا ده پېسە

 یچت بنیەکەرهرمې. قؤتەیما بوهکەبا چایە رهرسؤش. بؤ بنیشەری پەسېتەرو ئۆ کەکەوش و زؤر مەرسر وېچم پەهە
 ی!چیەبا نە نەڕهکې تەاڵنەچېرت! تە

رۆ ئیجا چارت ر ڕۉش نێ ۉهی مەر ۉاچې" خایین کوڕو خایینهە ڕێۉه موو ده ییۆ گېاڵۉهتوڕه و بە رهنیشتەباسام نە
 "رهبؤت قؤتەرو باباو من ۉاتەیکەپە و. با تؤ بەرکە

 ند هۆرامیسیامە

2013-05-24 
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یشۆکەو ئاگاداریەی ـ بؤنەنی هیوا نؤدشەچە رهتەقسېۉه  

نی کې فو قسېش کېن و چەرهزاناش تەنە . ئینسانیچ کەسۆدان دهداخۆ تؤ هیچت نە کریا! بەمە پیجؤرهرمانې هیوا هە
رگەئە چېش ۉاچؤ. من ئیسە کە رؤ رؤ، گیر موهقسې کە  

 نەارا تؤ ناردېنەریش دیتؤ کە رمانې کەهە رو. ئی شېۉهنی کەر تاۉېنې باست چەنت چندا ئاسانتەمەت زانێم تؤ تەنانەتە 
 ن،و بیە نهە ش ریچۆ نمونەو یاگاتە

 نا و نەزاڕؤڵە ش ال مدؤ. من نەنەردم وېش چەو کریؤ و مە کریێنە ڵبې کالسەرمانېۉی قەهە گرد یاگېۉۆ پېسە اڵم جەبە
 رمې.ما با باسې جدیې کەرو چەسەمت دهقە رماۉهجدیانی فە ر تاڵبو باسەگەنما. ئەمەرې ساڵې تەسو یەجوان، شە



رو. باسې ئیدیؤلؤژیې و سیاسیېت نیت باس کەڕو ڕېزیۆ چەئۆپە شحاڵ بو و بەری من وهبیې کەدهئەر باسې گەئە
 فرهنیم مەپاو تە چون من بە رماۉهکېنې ئادیچ فەرهر باسې تارېخیېچت گە. ئەنەتتەو ئینانا خزمە رماۉهکېنې فەرهگە

 رو.س کەیت باکۆتېنې و متاۉو پە نەم پەچېۉېم چە

 نەمېدان. بېرېزیت پە نەزوهنیت ۉهکام گؤشۆ چە خت مزانو جەنابېت کېنی، ئاوهجە م مالوم بې کەنەی ۉهر کەهە
 رو.ی باس کەېت پەچېۉ رو تارېخو هۆرامانی و کوردسانی فرهڵگۆ متاۉو سەبە د و بەنەسە اڵم بەرو بەکەمە

سایلو مە ند بەمەالقەنی جوانېۉی عەیفا یؤ چەجوانېۉ بؤ! حە سەکای ئی کەنە  نم: ۉریا بەۉاتە رهرو وېمەجار جار ۉه
رؤ؟. ی مشیؤ چېش کەگوال تؤ، ئە رو پالرهۉامیچ گنؤ ۉهردهزانو تؤ کېنې و بەیؤ نە اڵم کەرؤ. بەدنیای قسې تندې کە

نی وېش ماچؤ" بؤ و چە تحەاڵم چایچ هر یؤ ناڕهبؤ!. بە زاڕؤڵە ئینەن گاهە نەیدې پەدهنم: گؤش مەجارېچ ۉاتەرهف
 نەشتیۆ و گؤلم مێۉهیانېۉی سیاسی ئینا پەرهن ئجؤم جەختیچ هە.""،" وهدؤۉهی نەنی کریؤ یؤ جوابو زارؤڵەچە

خولقنان و تؤ نە ، ئېمەنی ئېمەؤ چەو ترحاڵ کېشەئە زڕنؤ. بەرؤ و یؤ قاڵش نەکە رمانەهە سازمانېۉی سیاسی پیجؤره
 ن.ردهکەش وېت وه

رو ئا تؤ زوۆن سە نې و مرمانا کەرو ئېنتېرنېتیت هەکې سەبی. فایلەت نەهای کېشەتە ڕېز کاکەنی من و بەنیا چەتؤ تە
شدار بیا رو بەکېت سەرو) ...نامەکە بزانی کام فایال ماچو ئیشارېۉی گوالنە یەئینەی ر پەری. هەکە رمانەهە یەشېۉه
گول سازمانت دێ بېنې.  زو و بەئاره کات دابې و بەسەنامې کە ی. کەفازادهدی مسەمەیاد محەو زیندهکەریەۉهیاده
بې  لیمؤ خانمە ندهرمەی هؤنەسشا خانمەدمایین کە  و ڕؤجیاری، کە رنگینەو هانەرنامەشدارا بەیان بەرو دهکېت سەفایلە
چا  م جارش بې کەکەرؤ و یەرو هۆرامانی کەهؤنەتېۉ بەڕو دنیایۆ ئامێ بې تا خزمەۆپەبې و چ تش کېشتەزامە کە
ردمی ئینگلیزی زۉانی فېرو مە ئینگلیزی هۆرامی بە رو ئا خانمې کەکېت سەرې. کؤمېنتەشداری کەبە نەرنامەبە
 رې(.کە

ختېۉی گرد وه یچ جەن و ئیسەبیەخاس نە نەهیچ دۆرانېۉی تارېخیە ردمی جەمە ی بەردهڕېز هیوا بېڕېزی کەبە
 نەشەرؤهاۉارۆ بە رؤ و بەی هؤر کەش پەمەرچەنامې وېشۆ پە بؤ، بە نەش پەر قسېۉهئە را. ئینسانی ئازادهخرابتە

 .نەو نیە بیېنەو ئینسانی ڕؤشنۉیری نەرمانەسپ دای هەرچەندا دژمانشای و بەمېدان. ئە

سشا کە نەهیچلێۉه نگی جەرهەب و فەدهرو زۉان، ، ئەباس سە  رمانې یانېهە ئی جؤره مزانؤ کە یەسیچ ئینەگرد کە
رؤ، ۉیس کەشارای چ ئەۉهرسشا نیا چا بارؤ بې گریکېنې. ئیتر وې ئەگیریؤ، ئینې باری سیاسی قؤگیریان و مەر نەسە
و گردی جمهوری ئیسالمی رباشقەکې، سەدیکتاتؤره تە،. دۆڵەرو هامسای شارؤۉهبە بؤ وېش جە کش نەرهر یؤ گەگەئە

 رؤ.و کې چېش کە زؤرهتې و کې ۉهخەرو ئاسان مزانا کې ملؤ سە کانې بەئېنتېرنېتیە تەنو خەوېشا خاۉه ئېرانی، کە

ر دادگایی کریؤ. ئینسانش سە نەردمی تاۉانا و یاگې وېشەسپ دای ئۆ مەرچەردمی و بەمە ی بەردهبېڕېزی کە
 گرنگ بزانؤ و گنؤ شؤنیش. ی بەکە، کافیا یؤ چېۉهیېزیؤۉهئیتر مە ر یؤ وېش شاراۉهجیؤیچت ئەرهنە

رمانو زۉانېۉی ریکې دهو خە نەما هەرمانەهە ی ئېمەاڵم دهئاسانېنې. بە ر فرهرمانې هەئی هە ؤروپانەئ ت جەتایبە بە
 نمې.بیماریە

ی ڕێۉه رو ڕێ، بزانەرا منیؤت سەسېۉتەر کەو ئە س کېشەنی دهر وېتەر هە، ئەرهری و بلیۆ کردا وېتەتی کەش پیاۉهبە
 رؤ.کە نەیت پەکە ازهو نم نەنیە خاسە

مافو  یت دابؤمۆ کەکەجوابو ڕېزه یەجیا چانە ر ڕېزت گېرو. تا پا جؤرهرابەد بەری من سەرخؤرد کەڕېزۆ بە ر بەتؤ ئە
ؤ بلؤ و بؤ، یؤ مشیر نەی تؤ ئەردهتی کەکابرا ماچؤ" ئی دژایە بؤ، چون پېسە یچتم گرتەکەردهتی کەدرو دژایەوېتا، قە
خاس  ر فرهو هە کا زیندې مازؤۉهباسە کە گرنگانە وېش یؤ چا عامڵە ئینە یەرو ئانەڕ دؤ و بسانؤش" ۉهزه نەبازاره

 یاردی زۉانی هۆرامی مدؤ.

 نې!ئانې هیچکام ترؤریستې نیە رسەتەردېنې مەنامېت بە کە چانیشایچە

 رمې!کە نەشیت ۉهسوهده ی کەمېدان و ڕاما ده نەزیەر ۉهشتەوه یەمېدو ئانەهە بە

 ند هۆرامیسیامە
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 درېژەو ۉەرگەشؤی
 

 نۆ، کەردهاڵ کەرو ئا باسا، ۉهبېۉو من سەتڵەرو مەتڵبې منۉیسا جوابېۉشا سەیۆ مەنامې هیوا نؤدشە بە و یا ئانې کە ئانە
و هیواکەر قسې کریا. لینکو باسەبازېۉتە راب نیا چا بارۆخ  

 .رهبیۆ نریانەتڵەی پایینو ئی مەنودشە 

 ی:نی هیوا نودشەچە

قېقی سېۉی سرشتی و هەکە من هیچ بې ڕېزیېم بە ر گنؤ کەیت بەتۆ بوانیۆ پەتاقە بە ر ئا نۉیسیاو منەگەشا چېۉېۉ، ئەئینە
شار دان و وېشا حە نەیەچېرو نامې هیۉا نؤدشە ن کەردهسانېۉی کەس و یا کەرمانا کەهە رخؤردم بەبە ن. منردهکەنە

و دلې رمانەهە ن جەردهکە نەت پەزۆ ئیشارهرهعە وېت بە کە رپاسەرا. من هەردمی کەمە رۉا بېرېزی بەبې پە
 نا.نیەنیچ زاڕؤلە مەتە نا، بەکار نیەتازه نەئېنتېرنېتیە

مالوم نیا کېن  یۆ خؤ ئانەنی وېم ۉاچېنې: جوابو چېشی مدهوۆ. چەدهرد تا جوابت نەئیال و ئۆالم کە فره نەکەرهت گەڕاسە
وېش  پاشېۉه سېۉ کەکە کوردی بؤ. واز باره سازمانېۉی دژه ر بەن سەن جمهوری ئیسالمی بؤ. گاهەو چېشا؟ گاهە

 !رهکە! وېت سوک مەیەمو چېۉی چامنەده نیەم مەیۆ. دهرؤ جوابش دهەکۉیس مەانۆ ئەشار
ر گنی و بە و وېتەر پا شېۉهو هە ر پا بې نام و نیشانیەهە نەئینتېرنېتە مېۉا جەناستتۆ. تؤ ده نەهیچیە ی تؤ جەاڵم دهبە
 ری.کە نەبېرېزیت پە تؤ  یمې کەەبیسانې نەن کەڵیۉهها ئەتە ری. من و کاکەکە رمانەهە

ر گنؤ و بە نەنگینەڕهو هۆرامانی، یانې هانەکەرنامەبە تاکە ت جەتایبە و بە نەیاگېۉه کۆت کە نەم پەسېۉما چەر کەمتەکە
 .نەگېریەش نەتؤ تیرېۉه

دیب، ئە  ژنیم و دیم کەی و ئەفازادهدی مسەمەمحە کاکە وکەریەۉهادهی  ۉیدیؤ کۆت بە  ممچە نەلۉزیؤنەرچا تەمن هە
ش چی ئاندهرېنې. کە، قسې کەنەگۆرا ئارؤ دنیایە و ئینسانەتحەسە رشیې جەبەرهڵناسې سەتارېخزان، شاعېر، کؤمە

نگیت دێ پاڵ. تؤ یان ئەده جیې و بەسیبە ردېت بەردې. کەت کەنەشیؤ پەنە و ئانە کې تؤ زیێنەکؤمېنتاره نەشی پەنە
بیێنې و ر کوردی نەگەئە نەو دانشیەسې چا بانەنی. ئاکەری و دڵسؤزو کوردیەکە ی خاسەرمانېۉهئجؤت هە رهرو وېتەۉه

 ژناسیێ دنیای بېنې.ئە بیێ ئیسەنە نەهۆرامانە شا جەڕیشە

گرد  نەبو دنیایەدهو ئە فەلسەت، فەبازارو سیاسە جە رشیەبەرهزانا و سە هر ئی گردگەئە نؤسڕ مە  یەم چینەرهسە
تو ملە جیؤم ئانې دژ بەره؟ من مەنەنەتو کوردیش کۆتەن و ملەش بیەوه نەچېشا کوردسانە کېشە ی ئی گردهسیجیېنې ئەبە

را و نج بەبې مافی ڕه نشېنې و جە. ئینسانې ئازادې و ئازاد مەرامافو وېشا کەڕېزې داۉا و نې. من ئجؤم ئا بەکوردیە
 نگو وېشا هؤربڕا.ده نەئینێش چە رجېۉی کەل ومەپاو هەبە

ها و تە ر. من و کاکەسەردهو تؤ هجومت کە ر کۆتەبە نەتلۉزیؤنو ستېرکیە ڵ جاری جەۉهی ئەپە ندهرمەی هؤنەلیموه
  ر.ردیمې سەۉا هجومت کەناڕه هۆرامیا ۉیروڕێ فارېنمێ تؤ بە رو ۉاچەسە نەهۆرامیەو بەیانە ر جەرۉېتەرادهب

 نگې بیمې ؟بې ده ری و ئېمەر هجومې کەی هەمادار بېننی تاکەتؤ تە

رخؤردی ناسالمې ر بەؤ هەت بې مانان کە نی شانؤ. ئېنتېزارېۉیۉهبؤ تەمە نەېنەشیشە ی یانە ئینا جە سېۉ کەماچا کە
 .نگ بنیشمېرهندېنمې بې دهرمەنگارېنمې و هؤنە نابیت رؤزنامەقۆڵو جە بە یۆکەو ئانەبؤنە ری و ئېمەکە

اڵم ەب ناردېنېنە نېش. ئینې ئېمەسمې و قانونې وېش هەرې ڕێ و ڕهرمانېۉېتەر هەهە پېسە  و دلې ئېنتېرنېتیرمانەهە
شېۉېۉی ئوسوڵی و کا وېت بەرهزهکا و نەسەرې کەزهنە ری بەرخؤرد کەتؤ بە کە نەتۆ ئانەنونو قسا چی بابەنې. قاهە

مېدان  شا جەنەی پەدهبېرېزی کە کت بؤ بەرهو گە کاۉهرهزهن نەک بنیشی خاۉهراۉری، نەزهی گژې نەده ئارؤیانە
روکارت دریېنی دادگا و سە رخؤرداتەرکام چا بەی هەبیێنی پە نەتېۉی ئؤروپاییەکەملەمە ر جەگەتؤ ئەری. رشا کەبە

 ی ئی گرفتا نیا.قانونېۉش پە ی یاگېۉی کەرؤ پەاڵم یؤ چېش کەگنې ال پولیسی. بە



م ئاسان بې النی کە ی ئېمەێ پەبی نەکاتەاتەت پاڵو ۉکەری نام و نیشانت و ۉېنەساتەو کەفره ر تؤیچ پېسەگەئە ئیسە
ها( گرؤڵیې جمهوری ئیسالمیما پېچیېنې تە ) من و کاکەئېمە خت کەزانېنمې ئاوه و پاجؤره نەنېۉهمەبزانمې ئینای چ تە

 مدرا بېنې. پۆ، تؤ چکؤ بېنی و کام الۉه

رگا ڵین پېشمەۉهنی ئەرو پالرا تؤ. من چەۉه گنمې یؤ پاجؤرهمش ن کەردهن و یا چیشما کەر چېشما ۉاتەگەمە ئېمە
ر گەئە ۉام دریې گؤشېۉری کەردهبە نەدلېشە نا کەبیە گۆره نەۉێۉههە نا. جەتی بیەرگایەڵو پېشمەکوردسانو ئېراقی تېکە

ردې دریېنې ت کەتې ئېمەۉا ئاراسناڕه تؤ بە د چا بې ڕېزیا کەجواب سە رو زۉان و کولتورو وېش نێۉهسېۉ سەکە
 پاڵش.

 یەی ئانەپە نجەچی بارۆ قسېش با وپە کە ردېنېت. تېکست نیا دنیانەئانا تؤ چی ئاخرۆ کە رمې کەر ئا قسا کەیچ هەئېمە
انېۉ چی سکە کە نەنەنی زانستی نیا. گرفت ئاگیر چە کان. گیرو ئېمەکوردیە داو زۉانەزۉانی هۆرامی ئە کېشؤ کەنە

 پیما. کۆچە شا و ۉاچې بەرار ۉرهخە زۉان بە اڵت مرمانا کەسەبارۆ ده

نی ش چەڵەڕېزۆ مامە اڵتی کوردیۆ، بەسەزۉانی هۆرامی ال ده رؤ کەن بتاۉؤ ئېدېعا کەکې هە نەئارؤ دلې کوردیە
ۉزیؤنیا و و ئا لەتە ناڵەئا کە رهر تؤ مزانی نامې بەەگی ئە! دهنەبؤ چەو کریؤ ئاگام نە نەنا کوردسانەکریؤ؟ من نیە

 را! بامنیچ بزانو.کە رمانەهە هۆرامیانە بە سا و ئا گؤۉارا کەدرهمە

زانا. بزانا یا نەداش ئە بەرؤ کەموه ردېۉهرؤ، چ دهنشت کەریکا گیان کەخە نەاڵتیەسەبې ده جە زۉانو ئېمە یېۉ کەکە
شې ی وهکېشېما پە گاکا وېمانەداییما شار و دهزۉانی ئە رو وانای بەریکېنمې سەخە ی بېچارهو ئېمە نەکیەو ۉیسویەڕنەقە
 را!کە

ئاسان  تا بە را ش کەکالسە زاراۉه ی بە. پۆکەمنیاره زاراۉه زۉانی هۆرامی بە نیا کە نەۉیسیەشەوه جە بزانە یەئانە
ن یسانەسۆ نەو جافېنې و چیده سۆ هیرۉېنەچۆده س میاۉ، ن دهۉهی تەسو ڕؤخانەس و ئۆ دهرا. ئی دهشش کەاۉا بې بەبت

دۉې زۉانې  بە گایەده ردمو ئا دۉهزانؤ مەئاخنیێ با و نەۉایش نەژنەگؤشې ئە دنیانە ن جەسېۉ هەو هۆرامیېنې. چ کە
 را؟کارې قسې کەجیا

و  شا پیمێنەی درېژه، رېۉهی کامېنەزانا بؤشا ڕاو یاۉگە یەبې ئانە کە نەیەرو ئانەنگو بڕېۉی ئېحساسیا و سەجە انەچی ڕ
 دارو دیۉاری. رو ڕێ ڕاسې دژمانی مدا بەو گنا سە گېاڵۉه یەجیای ئینە نەۉا ڕاکې ئانې نیەمژنە یېۉ کەکە ئیسە

 کە یەنی ئانەتی؟ من چەسولیەنی مەرؤ چەاڵم یؤ چېش کە، بەدا بیێۉهێ من جوابو تؤم نەشین ڕاس ۉاچی و مەەگاه
را ندارو رېکۉزیاو پارېزهسؤخە رپاسەنو هۆرامانی)سویدی( و هەنجمەندارو ئەنا، سؤخەو هۆرامانیەلیانەسو پەرهرپەۉه

زۉان و  م پارېزگاری جەرمانەسپاریێنې، هەم ئەنەنېم و پەهە کە نەرکایچەردو ئی ئەدلې گ نا و جەزۉانی هۆرامیە
 یش شانی.ۉام پەردهتؤ بە و هۆرامانیا کەکەهیالکە نگەرهەفە

اڵم سؤرانیم نۉیس و ۉهکوردی  ی بەسورو نۉیسەده نەریۉانەمە مانېۉ جەسانو.چون ۉیرما زهسیۆ مەتیچ ال کەکوردایە
 ی بەباسو نۉیسە نەیچەڕهکې تەیارېنې کولەرا نەتی موهئارؤ نانو کوردایە سا کەو ئا کەفره ی نیارهاڵسېم پەەردۆ و ککە

 را.زۉانی کوردی کە

شارای هیچ ۉهرگنؤ. وې ئەبەش و ڕاگە و ئېنتېرنېتی یاگەتەرو خەس لۉا سەرکەنا! ئارؤ هەپە نەۉزهنام و نیشانت مە
بی دهرو زۉانی و ئەرا. سەتەفره ردموال ئېمەمە اڵتشا جەسەن چی بارۆ دهمژهگە کې کامشا فرهتە. دۆڵەنەش نیەۉهمانێ
 تی.رو خەش سەرۆ و ۉزهو مل ڕاس کە بزنە سینە نەت هەر قسېۉهئە

رو سازماندای سە نې و نەباسې سوسیالیزمیە گېرا. ئی باسې نەسی مەۉۆ هیچ کەباسا هیچ لێ رو ئی جؤرهسە رسەتەمە
شارۆ نې و تا ۉاچی بې ئازارېنې. وېت مەبیەدهباسې زۉان و ئە وڕؤ.  نەتېۉیچشا پەحکومە نې و نەحزبېۉی کؤمؤنیستیە

 !رهکە، بېرېزی مەدهو دژمانی مە

نامېش  نا کەبیەڕو نەسېۉی ڕوبەنی کەنا. چەبیەڕو نەسېۉی سرشتی ڕوبەنی کەانۆ! من چەبو  بو منەتڵەر ئا مەجارېۉتە
ن و ئینانا چا ریکو بېڕېزی بیەیۆ خەردهو پەشتەپە نا کەڕو بیەمېۉې ڕو بەڵەنی قەفاڵنو کورو فاڵنی بؤ. من چە

 ئوسوڵیا. بې دای بەرهتامڵو بې ئوسوڵی وېش پە کە نەڕیچەباۉه



ی ری و سازمانشا مدهکا کەتیەسایەکە رخؤرد بەری بەکا کەسەراتو کەزهنە رخؤرد بەبە یەای ئانەتؤ جی نەخراب یاۉانیە
وېتۆ  نیێنەنېگاریت نە و ئجؤت چون نامې ڕؤزنامە سیخؤڕ  جاش و یؤ بە سیج و یؤ بەبە ری بەزو ، یؤی کەئاره و بە

 ی.پو وېت تاۉ دهسم ئەئازادا و کریؤ بې خە چېۉ  ئیتر گرد

 رز بؤۉهرات بەکات کریؤ هەرخؤردهو بەختتېۉ باسو خرابەچی وهکە زؤت. گەمە کېۉهی و کەمده دژمانېۉه گرد جؤره
 رد!".جوابشا دانێ و وېشا سوک کە " ئای کە

رې نې و یاردیدهخرابې نیە نەبؤ چەتیشا نەر سوکایەئی باسې تؤ ئە گیریؤ. خؤ نەمېدان تا ڕېزیت ۉه رهزهڕېزۆ ۉه بە
 .مازاۉه کا زیندهبؤ باسەر هیچ نەنې.هەزۉانی هۆرامیە

 ند هۆرامیسیامە

2013-05-15 

ند و سیامەکەبەتڵەلینکو مە
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شؤرگەۉه  

را کە یەبېچاره و ئی زۉانەرمانەهە و ئانې کە سێنەش ئەرا زۉانی هۆرامی تاۉهرمانبەنی هەتی چەماۉېۉیا دژایە ئینە
شکوک و بې نام ومە مېۉیهیستریکا جە رو پالرهنې ۉهکۆتې   

 کؤیا.الۉېش نەکە هیچ پرنسیبېۉی ئیناسنی نیا کە نیشانی و چی ڕانە

سا ر بێ مدؤش پاڵو ئا کەبە نەمشەمېدان و چېش ده رچند گاهېۉ مېنەهە ی کەنامې هیوا نؤدشە ی دیاری کابرێۉا بەنمونە
س دا چون ئی کابرا دیار نیا و کەمانا مە ئانده رو ئی کابرایەقسې سە را. دیارازۉان مزانا و نامې بە هۆرامی بەزۉانی  کە
 بؤ. ردهر وېش کەر مەوېش هە رؤش بەئاد کە ئانە یەن و چېشا. جیا چانەزانؤ کېن و ئینا چکؤ و چکارهمە

نې تی نیەرمانې هیچ ئازایەهە رهئا جؤ کە نەمې میاۉناشەچە بە نیێ با ر گؤشېچش ئاخەیؤ ئە کە نەدۆرانېۉه جە
و  رهردؤ ملەش کەبؤرقېۉه رمانەبې شە رهتاپؤ وېشە زێش بێۉهبە یەزااڵنېنې. کابرا بې ئانەرسەتە رانەرم ئاۉهشە ڵکو بە

سابو ئاغایش حە کا بەریجمهوری ئیسالمیا و خە ر بەکابرا یا سەنۆری. ئی جەکېشؤش لە نەپاڵو دیۉارو بې نام و نیشانیە
هیوای  ی کەو دژمنەر ئەسەرماۉا" قور بەقانعی فە . پېسەنەیاگې داخیە سازمانېۉی کوردیا کە ر بەو یا سە رؤۉهئێر کە

 .نەیەدشەهیۉا نؤ هیۉاش بە رهاڵتیەسەو ئا دهرهسە ڕه،" هەیەندیخانەبە بە

ر و بې پرنسیپې ئا دژمانده کە نەریب ئانەشؤ. غەریبی مەغە ئۆ فره تا ئېگە کەن چېۉهرجؤرېۉ هەن و هەرچی و هەهە
  ر دؤسې بازېۉیمانې.اڵی هەهە رمانا وېشانەو هەپؤپە جە

و منۆ و پاڵو شانا کەو یانەرهنجەپە و منا و کابرایچ جەیچ یانەکەو یانە گێۉهده ن بەدنیا بیە  کە نەڕ ئانەر باۉهی ئەاڵم دهبە
ش ۉاچو، مشیؤ چ مانێۉهرو و هیچیچ مەکەرا دلې کوجیې و منیچ هیچ مەڕاۉیە و دژمانې مدؤ بە مزنؤۉه رهسە نەمنە
 بؤ؟

 ا جؤرهدا پرمانا نەهە تانو ئا جؤرهرهمشیؤ دهیلۉاکا وېشا رو پەرخؤردا و ساقېنې سەئانا بېزارېنې چی بە سې کەئا کە
 یسبوک وېش ڕێش نیێنېرهش ئاۉا فەئاسان مشناسیا. یانە کاشاۉهرمانەهە بە نەیسبوکەفە ر کامېما جەکې هەسا. دؤسەکە
 رمانا.هە سا و ئا جؤرهکە ئا جؤره ی جەرگرتەی ۉهپە

http://www.hawraman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=315:2013-05-14-16-17-07&catid=37:2010-09-06-21-18-38&Itemid=28
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رؤ کەهؤرنە ی سۆزهن یانېۉ چراۉهر خاۉهیانې ئەخې وېما گېرؤ. ی ال وېما و یەپە گېڵؤۉه کەگرفتە ی ئانا چېنەاڵم دهبە
وېم  جە کە ر ئاندهیا و هەشؤکەرگەو ۉهخااڵنە زو دژمانی بدؤ. ئینەئاره تاۉؤ بەمە سەری ئا کەسېۉی دژماندهی کەپە

ردمی هؤرس و کۆت نی مەی چەشؤرگەپرنسیبو ۉه ر بەهە نەپیریچشە ەرؤ. یانې یؤ مشیؤ جری بوهدور بؤ با بلؤ یؤتە
  بې پرنسیبی نیا؟  دای بەرهپە رو ئی بې پرنسیبیاۉهراۉهۉه سکولی ئېمەرؤ؟ ئایا هەکە

 !ی شمەرسې مازوۆ پەجوابو ئی پە

 ند هۆرامیسیامە

2013-05-14 

 ـــــــــــــــــــــــ

 یێرە (رە نکەنیانەـ جە پەل 16-04-2013یسبوکی ) رو فەبازېۉ نۉیسیێ سە

ساڵېۉشا زەمانەو شای، ئاغەی موجتەهېدی جە سنەنە گرد حەفتېۉ جارېۉ جە تەلەفزیؤنەنە بەرنامەش بې. ئاغەی  
 دیانەتی باسېموجتەهېدی جە بەرنامەکەشەنە سەرو دین و 

ون کەرېنې کابرێۉی پەرساش" مامؤسا کەرې و شؤنیچشەرە جوابو پەرسە تەلەفونیا مەردمی دېۉە. دلې ئانیشانە کە تەلەف 
جەنابتان وەختێ ئەخەون ریشتان ئەخەنە ژێر لێفەکە و یا ئەیکێشن بە مل لێفەکا؟". ئاغەی موجتەهېدیچ جواب داۉە و 

 ۆ و حەفتەکەیتر جواوت بۆ تێرمۆ".ۉاتش" وەڵاڵ ئیسە نازانم. با بچم

نجام رهابو پەرسەو کابرای رؤ ئەژماریش کەرد. سەپەی بەرنامەکەو ئاغەی مؤجتەهېدی و جو ئا حەفتە شارو سنەی 
 بەرنامەی دەسش پەنە کەرد و یاۉا ال جوابو پەرسەکې و ئاغەی مؤجتەهېدی ۉات" برا خوا خراوت بۆ بکا! ئەمە حەفتەیەکە

وم نەو ئەشێ گە . ئەی خەمە ژێر لێفەکە، ئێژم وانیە، ئەی کێشم بە مل لێفەکا، ئێژم وانەو. ئیسەیچ لێم مالوەنەوزم نەکرد
 لەژێر لێفەکەو بێ و یا لە سەرەو"

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

گ ساڵېۉشا جە جەرەیانو چەک کەردەی سپاو رزگاریەنە پېشمەرگې کؤمەڵەی هەر جە دورۆ خؤڕارە کابرێۉی تفەن
 بەشانی و ماچا"نەجمی و تفەنگەکەیت بنیەرە!"

یش شانەنە مارؤرە و قەراخو ڕاکېنە مېژنؤشەرە. پېشمەرگەکې هەم مدرؤ و یەواشېۉ دەس بەرؤ و تفەنگەکە کابرایچ 
دەنگ بەرز کەراۉە و ماچا" فیشەک لؤخەکېچت کەرۆ و بنیەرە!". کابرا هیچ مەکەرؤ. پېشمەرگەکې وېشا توڕەتەر کەرا 

رەخؤڕای وڕتەر خؤڕارە و ماچا" کورە بنیەر ئەندا تەقە کەرمې!" کابرا هەر مەنیۆرە. سەرەنجام شؤنەو ئەو بە گ
فرەتەرو پېشمەرگەکارە. کابرا دەس بەرز کەرؤۉە و ماچؤ" کورە برا دەی هەر ئانېننە، فیشەک لؤخە نیەنە کولەکېنە 

 کولەکې، کولەکە دەرمانێې

و دوە حزبە دەسەاڵت دارەکەی گېرۆ و ماچؤ" هیچیان پێ نەبو" دەی برا چکؤ بارا؟ ئیسە ئانا گؤڕانیچ زو زو یەخې وەفد
 یا چېش بارا؟نیا. وەختېۉ ن
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 اڵقو کابرایتە
 

 نا و زیندهردهې مەاڵقش بؤ ئارؤ حۆت جارتە اڵق ۉزؤ وماچؤ "ئینەتە ۉېڵېنەختو وېش کابرێۉ تەو ماچا: وه گېڵناۉه
 "ناۉهبیە
اڵقی و ماچؤ " ڕاسا تؤ تە نەرسؤش چەاحېبیچ کابرای چڕؤ و پەڵاڵ سلال ساحېبی و مەمیاۉؤ ال مە اڵقیەرو ئی تەبەخە

 "، ئادیچ ڕۉېۉ حۆت جارېبؤۉه تاۉؤ مرؤ و زیندهن، یؤ مەاڵقت کۆتەبؤ تە ر پاسەن؟ ئەۉستە تەچیمنە
 "نېلیلېچم هەن و دهۉستە مەاڵقی چیمنەرې تەکابرایچ ماچؤ" قؤربان، ئە



 "با بزانو؟ ی ۉاچەمامؤسا ماچؤ" داده
بوۆ.  مرو و زینده پؤشتېنې ئانە رچی زاڕؤاڵ وېم ۉینو پاۉرۉێنې و زاڕؤڵې کابرای ۉینو کەکابرا ماچؤ" قوربان هە

بوۆ.  مرو زینده ئانە رؤنەسېۉ کەر ڕۉېۉ دههە و هامسایچ ۉینو کەنەو ژه جلېش شڕېنې کې وېم ۉینو کەنەرچی ژههە
ر بە نەتەپاکە مېم مێ و کابرایچ ۉینو ئجؤ تازهو لەقؤڕه نەتاۉو هامنیۆ و چېرو باریەرهرو وهوه رچی وېم ۉینو کەهە

 "....بوۆ و م زیندهمرو و هە ؤ، ئانەنددانې ماژه نەیەکەچنارهو سورهو بنەبابخانەئامان و کە
 "نکۆتەاڵقت نەسېن! تؤ ڕاس ماچی و تەگ و ماچؤ" ۉهنده ۉام بؤ تا مامؤسا مێۉهردهبە زمیەرو ئی نەکابرا سە

 و زۉانو تازهدریؤ ی مەبانگش پە نەیچەڕهکې تەکولە یشا ۉینا کەکەرچی زۉانەردمو هۆرامانیا. هەو ئارؤ مەخااڵنە ئینە
گرد  زاڕؤڵېشا جە رچی ۉینا کەو هە مرا و زیندې باۉه خې گجیش ملو پیای بڕؤ ئانەیە یاۉاو هامسای ۉینا کە نەپە
م مرا هە ، ئانەکریؤۉهمە نەزۉانو ئیدیشا الش ۉه نەیچەلېۉهرزهموونیؤ و هیچ هە نەرشا پەزؤر زۉانېۉتە بە نەسېۉهدرهمە
یان ده بە می زۉانی ڕۉانەهۆرا رکامە.... هە سې و ئا گردهدرهمە ۉزیؤنیې و ئا گردهلەتە ناڵەکە . ئا گردهزیندې باۉهو 

 .راۉهش کەری زیندهرگېۉتەی مەجارې مرنا و پە
 .ېنمېرابەک بەر با ۉاچمې گرد کوردېنمې و چون یەئیتر هە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قنایلە قلیچکە
 نەڕی و یاگېۉهزمەما نیا بنارو ئەسی، ڕوهعاڵتو بەسەده رېۉی بېزار جەنی چند برادهڕۉېۉ چەساڵېۉشا سلېمانی دمانیمە

  .نیشتیمېره
ر گؤش دارېنې. زیاتەرمې بیې. من مېمان بېنې و و باسې گە یاۉیاره و سفره لۉا پېۉای پیااڵۉه و کتریە ئێر کریاۉه

  .شا ئېخؤلە نەیەباسې دۆرو کت و توتە
کریا ی نەتوتەبە کریې کە ی ئانەتوتە یېنې و دریېنې پاڵو کتې و بەتې خاسې بېنې شارؤ کرسفە رچیهە یەنی ئانەچە

مېۉ قنؤ. کەلەمە قنؤ و کتەلە کەی نانی قلیچپە توتە گېرې کە مەرچەسە چاۉه رز و نزم نرخنایچەبؤ. گردو ئی بە
 .:نېر ۉیرمەاڵی هەۉاچیێ هە چانیشا کە

 .پیاو پیاوه یلە! پشفەرهر زۆر بێشەگ هەـ سە
 .شێنێت بۆ نان کلک ڕاناۉهبرسیشا بمرێ قە لە ـ پشیلە

خوا برا قێنێ. بەلەت ناکا و شانیشی ئەناعەشانی کلکیشی قەڕاوه ت بەنانەتە یانەهە گ! کاکەمێنێ سەمرت نەـ عە
 .خیفەسە

  .حوڕ بۆ خۆی حوڕه ت شتی وا بکا،رمی لێیەر شە، هەشتێتره برا پشیلە ـ کوره
  !ت ڕوی تێ ناکابێ قەپاک و خاۉێن نە نیشێ، شوێنێ کەکۉێ دائە لە تۆ بزانە. ئەنیە وهر ئەخۆ هە کاکە ـ کوره

 ..... ـ
  مەن ئینەم ئیسە

  نەختەچی وه
  نۆ ۉیر؟چی کۆتە

 زانو؟مە
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 ش بؤ!وهست ده ئـ  کاکە 
رو بار و ی درؤسشا سەنەوهۉهر ئەگەاڵتی سیاسیې و حزبی سیاسیې ئەسەده کە ش دێنەها نیشانەئـ تارېخی باره کاکە

ی م پەهە ی وېشا وم پەری هەردیسەمایې ده و با بە ن دېر یا زو گنانەتمەبؤ حەنە ش مژیۉانەچە دؤخېۉی کە
 بژناسا . ئی هایۆ بیە یەمەردهرو ئی سەنگې مشیؤ جۆهەنگاو رهره را و ئی سازمانەمېۉتەردهردمی. ئارؤ سەمە

ریۆ ڵتەنجا سااڵ چێۉهدو پەسەرو دۉهدۆروبە کې جەئؤرؤپایە رچند فیلسوفەو نیا. هەبې ئە رهنەدنیاش گرتە کە گردیە
اڵم رمانې فرې کریێ بېنې، بەی یاۉا پا مافا هەپە ئؤروپانە ختۆ جەبې و چا وهردهریشا کەشەسرشتیا بە باسو مافە

دلې  نەسەئېنتېرنېت ۉه ەی بې ک 1995و بی. ساڵەو چند سااڵ دماییشا نەشەرې تکنیکیې ئی گەسې یاردیدهرهکە
ر جوانېۉیش و هەن کیسەیېۉ ئایفؤشې کریا. کەیسبوک و یؤتیؤب وهفە ن کەهە نەـە 2005و  2004ردمی و مە
 بلېغەتە ردم بەتو هیزی، ئیتر مەرین دۆڵەتەۉاڵگېری گۆرهسازمانو هە ر جەتەگۆره ر فرهئیدارېۉی هە ن بەردهکە

کا وېش مافە جە درؤس کریا و بې مانایاۉه و چېۉهردم بؤنەتیؤ. ئیتر مەڵەخەسیاسیا مە را سازمانەې جۆهەو ب ساده
و  راۉهرز کەنگا بەنې ئی دهسېۉهئجؤشا چند کە نەیەکەژناسای بارو دؤخەرؤ. ئی سازمانې فرېشا تاریکی نەۉیەەم
ندی وېشا ۉهرژهرو بەو ۉه مشا بینا. بازېۉیچشا مزانا چېۉېۉ ئینا ڕانەن دهبیە ر شېۉههە ش بەگېرؤشا تا بە یەماو ئانەتە
  را.کە نەۉهش قەتە ر دورههە
 را و کوردسانی بەرخؤرد کەبە رسانەرپەر یاگېۉو کوردسانیۆ ۉههە رو ڕؤشنۉیرې کوردسانی جەمېد کەهە



 دنیەۉهرژهڕاو بە جە سانېۉی کەکە دا بەی پېدێ با. ڕا نەسېش پەرهنې ئاز پەۉهمینو کوردا بزانا و نازا خارزهسە
  .راۉهر کەختتەردمی سەختو مەکا ژیۉای سەدیمؤکراتیە ی پرنسیبەردهچېرپا کە و بە تا وېشاۉهتایبە
 بی! رکۆتەر ساق و سەهە

  کؤمېنتېۉ بې ئینە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تو کوردی:حکومە بە رخؤردو ئېمەرو بەیمې سەبا بە ف. جا ئیسە ش بؤ کاکەست وهده

ن. یؤشا حزبو دیمؤکراتو ش بیەاڵتو دۉې حزبا وهسەده ش جەکەرهکەتؤیچ مزانی چە کە ر پاسەهە اڵتەەسئی ده
میچ و حزبی دوه دیمؤکرات منؤره م وېش بەکەکوردستانیا. حزبی یە تی نیشتمانیکیەۉیچشا یەکوردستانیش ماچا و ئە

یچ تاریفې دامو سوسیال دیمؤکراتی ئؤروپایا. دیمؤکراسی و دیمؤکرات بیەنم و ئەڵەسوسیال دیمؤکرات مدؤ قە وېش بە
دیمؤکرات نام دای  مام . وې بەنا و تەەۉاچؤ من ئین نیا کە نیا ئانەتە دیمؤکرات نیاره وېش بە ر سازمانېۉ کەکریێنې. هە

و  نەبستانی سعودی و ئېرانەرهو عە نەنەمە. راسا یەدیمؤکراتا یچ برمانؤ کەۉهکرده رؤ و یؤ مشیؤ بەش کەت وهسولیەمە
  .ئادې یمېره،.ئینەنیەمە ەاڵتانسەاڵتو کوردی ال ئا دهسەده ی ئاخر ئېمەاڵم دهداۉاکارېۉش بؤ، بە کریؤ پېسە... یؤ مە
ساز نیا  و تازه اچا،. زۉانما چېۉی تازهکوردسانش م ڵکې ئا یاگېنمې کەر خەخارجۆ نامێنمې و هە یچ جە، ئېمەئیجا ئېمە

  .داراگلېر کریانۆ و زۉانېۉی کوردی ریشە نەبیاتش پەدهزاران ساڵې ئەهە ن و بەردېۉش بیەوېت خاس مزانی ۉیە
 ن و نیا. ئېمەبیەنە انەتی نیشتمانیۆ بېگکیەت یەتایبە و بە تو ئا سازماناۉهنسبە بە نەقەنتەچا مە ردمو ئېمەمە یەجیا چینە
 ردمو ئېمەبیېنمې. مە یاۉنای ئا سازمانانە نەپە ردمو وېما جەنجو مەنزیکۆ شاهېدې ڕه نېۉما ۉیاران جەمەتە ئانېما کە

 .شا ۉیرا و مزاناکاشا ئانەدیمیەقە و کادرهن. فرهکاشا بیەختەسە ریکو رۉهەش
 کە ن. ئانەبیەنیشا نەرخؤردېۉی ناسیاسیما چەو هیچ بە ردېنەکەنی ئادیشا نەما چەی ناسیاسیەهیچ قسېۉه جیا چینیشا ئېمە

 .ئادېچې دیمؤکراتې با کە ؤکراتیکا و نیانمارهمافېۉی دیم رمې، مزانمې کەداۉاو مافو زۉانی هۆرامی کە
اڵی دیمؤکراسی نمې، هەهە بیمې کە یچەر چینەمتەکە ر فرهەس هکە بە با و ئېمەهیچکام نە ر ئینېچەرشید ئەفە جا کاکە

رمې. وېت خاس ۉیەکا وېما نەافەم را تا جەکە نەڵکو داۉایچما ۉهگېرا بەمە نەڕاما ۉه کە یەو مافؤ مرؤۉی جیا چانە
 نەر یاگېۉهرؤ. دیمؤکراسی هەکە شەگەر تەبوازی ئاد فره نەرش چەتەرچی فرههە دیمؤ کراسی چېۉېۉا کە مزانی کە

  .رؤچېرپاو وېش هاڵی کە ر چا یاگېنەکا وېش، هەرمانەهە جە رؤۉهسڵ کە
 !بی رکۆتەر ساق و سەهە

  تېۉ بې کؤمېن ئینە

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تارېخو سوېدی لېۉ جەالپە

 نەسەی ۉهی دۆرېۉی چوار ساڵەنگاش ۉیارا و پە% ده4رزو ؤپؤلیستی ڕاس مەحزبېۉی پ نەسویده ی جە 1991و ساڵە
پڕو  جە ت سیاو پؤسا بې. ئی حزبەتایبە دا و بەنناهەی پەردهتی کەدژایە تا ئی حزبیەو سیاسە رنامەو بەژگەپارلمان. مە

یتا یتا پەرې و پەڵک بەڵبی و گؤلی کەگرد شگردېۉی قە ؤ. جەبرش دیار نەئؤسە بې کە ردهس کەقاڵېۉش هە نەنداشەپاگە
بې  ردهکارېۉشا کە ردمو سویدیشمە تې و نامؤ بەقەرخؤردې سەڵگاو سویدی. بەرواردو کؤمەدرۉې و دیعایې دې ده

 ریک بې.و میدیای سویدی پادیۆ خەشېۉی فرهبە کە

ش ش وهر و وهکەقسە بې بە ردهکابرێۉی نیگریایی سیاو پؤسش کە بې کە ئانە شەرنجیتا و یاگې سەقەسە رمانەیؤ چا هە
 رې.کە نەەنداش پناهەتی پەفزیؤنا و دژمنایەلەرو کامېراو تەراۉهۉه نەزنېشە
واز نماردې؟ خؤ سوید  لدێ؟ چییتا ماڕېشا ئینې بېنې" چی مەیتا پەکابرای نیگریایی پە را کەکەشە للـەو ئا کەنمونە

 تتا نیا؟"کەملەر وېتا مەگەرؤ، مەی کەتاۉؤ گردیتا وهمە

رېنې، ندۆ ئازار دېنې و بریندارې کەناهەو نا پە ندهناهەپە ڵگاو سوېدی بەرمایشې گرد چین و تۉېۉو کؤمەدیارا ئی فە
 ر نیشې.و گولتەر قوڵتە ر فرههە کاۉهسو سیاۉ پؤسەرو هەاڵم زامشا سەبە



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

گنؤ و مە (، وېش کڕه،)کوکوهت و خاڵەش خەوه رهۉهلەئی پە
کېش چەیش هؤربارا و بەرې پەرېتەۉهلەپەکاش مدؤ تا هېڵە

ی پارازیتیش هؤرئارده یەهؤرئارده را. ئی شېۉهی کەی وهپە
 ر فرهپاو وېش هە بە کاش کەهېڵە رهۉهلەی پەماچا. ئ

سورال.  سینە گوالنا، پېسە و مرېچڵەهیلیانە رؤنەکە گوالنېنې، 
ۉاتما  ر پاسەهە کە. هېڵەېڵېۉ منیرهنیا هتە نەر هېلیانېۉههە جە
هام  نەنگیچەڕه را و جەتەگوالنە ر فرهتو وېش هەنسبە بە
ر گە. ئەرؤنەش کەکەهېڵە ئاده کە رو ئا هېلیانېنەاڵتەنگو هېڕه

 ئاده با دیارۆ ئانەنېش نەم خاۉهردېنۆ چەئادې کە ئا هیلیانې کە
 با ئانە کې پانەن هیلیانەریچ خاۉهگەمدؤ. ئە رؤ و دورۆ فرهکې بەهېاڵ هیلیانە و یؤ جە نەرؤشەکە و وېشکەملؤ و هېڵە

 رهۉهلە. ئی پەیش بنیؤرهکەم هېڵەتا ماکې بېخە تنی دورېشا ۉزؤۉهڵەخە زمو شوانەبە ڵېشا و بەگنؤ ۉه یەندهرهئی پە ونېره
و  رهو هیالینېۉې کؤنې مدؤ پېۉهت مارؤ و هیلیان و هېڵەفرسە س و یا دېر بیاۉؤ پؤرهگنؤ دهر هیلیانی تازېش نەئە

نی رۉې هؤر مێ و چە دۉانزه بە یەندهڕهو ئی پە. هېڵەیۆ هیلیانی بیناۉهۉهرنەرؤ تا سەبورې کەجیشا مەکەنەخاۉه
س ی دهورده یش وردهبیە نی گۆرهچە یاۉنایش. ئادیچ  نەی و پەردهی کەوه را بەس کەکې دهنې هیلیانەهؤرئامایش خاۉه

ختو باڵ و یاۉا وه نەیاۉا پە یېۉ کە. کەنؤۉهی مەتاقانە و دلې ئا هېلیانې تا وېش پېسەرچاتەدای هېاڵ و یا بەفڕه رؤ بەکە
 .کاش بې کاڵۉ مازؤۉهرهی کەو وهرهو سە ێش دو ئەکەال خېڵە  ۉاشېۉ باڵې گېرؤ و ملؤۉهیش یەردهبە

های سااڵ هېڵې الیدا ساڵە شؤ کەمە و ئېمەکەتەکەملەئۆ مە جؤرا جؤرېۉ جە زمانا بەسەبە گوالنە و ئا مرېچڵەئایا هیلیانە
 ش بې کاڵۉا؟رهیچ سەرؤ و دایمەی کەچېشا وههؤرمارؤ و بە

 ند هۆرامیسیامە

 ــــــــــــــــــــ

زۉانی هۆرامی بنۉیسمې بە  

 زۉانی هۆرامی، بوانمېۉه بنۉیسمې بە
زۉانی هۆرامی بە می ڵەئااڵو قە کە 

رهتېۉیەبااڵو هیچ میللە ینەبڕیەنە  
فازادهدی موستەمەمحە               

 یادت هەر بەرز و گرامی بؤ
 کاکە محەمەدی موستەفازاده

ند هۆرامیسیامە  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 خامې هەرزانې
 
رد، تا و پارلمانو کودستانی کەهۆرامی نامېۉما ئاراستەهۆرامی زۉانا و هؤگرا زۉانی  مېۉ جەجە نەیە 2006و ساڵە جە

  ختۆ تائۆ ال زۉانی هۆرامی. چا وه رؤۉهکە لێۉی ئارؤیانە

http://www.sterktv.net/video/rocyar-1950
http://www.sterktv.net/video/rocyar-1950


رو ئینا سە میدیانە یش جەرکۆتەامی و مافو وانای و بەرؤ و باسو زۉانی هۆرشت سااڵ ۉیەهە نزیک بە ئارؤ کە بە
نۆ و بیەنە ڕو ئېمە ئاشکرا ڕو بە ۉاددارا بەسە سؤرانە ر جەفەک نەیە ئیسە مۆ تا بەچا ده کە نەئانە رهمە.، سەزۉاناۉه

 ی هۆرامی زۉان مافو زاۉنیتا نیا".ۉاچؤ" شمە

رو ی یا زنجیرنجشا داری مدیەنزیکۆ سە جە یېۉ کەاڵم کەر هۆرامیېنې. بەداخۆ هە بیېنێ بە ڕوې ئېمەڕوبە سانېۉ کەکە 
 رب کریان.سوکی چە مېۉشا بەو و یا ده تېۉی ئینا پاشانەسیاسە

تی کیەداخۆ یە بە نەی مافا زۉانی هۆرامیەردهڵو پاشېلکەۉهرو ئەنگەسە ئارؤ ئینا جە کە شەاڵتی کوردی ئانەسەده
رېۉۆ سە رؤ. جەکەمە نەک الیەیە  ن ورخؤردی ئاشکرا و ڕؤشبە چی ڕانە ت ئی سازمانەڵبەنیشتمانی کوردسانیا. ئە

ۉزؤ  اڵت داری و سیاسیېۉی ماف پارېزی خامەسەزۉانشناسېۉی ده رد پېسەسەسەرید ئەرېز فەش بەستەرجەکادری بە
ئی باسې کاک  اڵمرمېشا. بەردېنېما و کەکە ئېمە رؤ کەن ئا قسا کەینەرؤ و عەباسې کە میدیاکانە جەزی و رو کاغەسە
 زیۆ نریێنې تاقۆ.رو کاغەگنا. ئینێ سەمی مەزهرهر باسېنې و پێشا ئەهە ریدیەفە

مې و ڵەقە کانەڕ دلې هۆرامیەزه رؤ بەۉیەنەیچ ر پاسەرؤ و ئەر وېش گېل کەیش کریؤ، هەتا پە ۉهکرده تی بەکیەیە
 رؤ.کە نەنېشا پەرمامسانؤ و هە و  رزانې مېزؤۉهنگې هەده

یی رکۆتەدرؤسی وسە وېچش ئیمانش بە کەسازمانە مرمانؤ کە ڕاۉه ر جەهە یەردهرخؤرد کەئی چند پاڵو بە
ر ڕۉېۉ نیازش بی زی تا ئەرو کاغەیا سەردیش ڕا دێنې بەسەسەرید ئەەکې کاک فرمایشەی فەکاش نیا پۆکەرخؤردهبە

 رؤ.بە نەڵکشا چەکەکشې ڕاو پاشە پېسە

ت تایبە مرې با و بەدرېژ عە تاۉا ئاندهتې مەسیاسە ئی جؤره را کەکە یەعلمی باسو ئانە تیچ پېسەت علمیچ و سیاسەڵبەئە
 بؤ.مە رمەگە ی ئانەو کتو مڵەیەن و چراۉی گڕا، کەیاگێۉۆ دوربین هە گرد کە نەچی دۆرانە

 و ئېمەکەرو نامەدۆروبە  نەچی ماۉه کە رو ئا کؤمېنتارهمېۉیچ خشنمې سەچە کریان خراب نیا سوکە کەباسە کە ئیسە
 دلې و دریێ گؤشاۉری: ئامێنە نەی پارلمانیەپە

ن ئېمە نې، زازا جەنې، ال شیرازی هۆرامیېما هەئېمە ک و ماچؤ جەبەنمې!، شەنیە مینەکە ئېمە مینەبؤ ۉاچی کەمە
 نې و....هۆرامیې هە نەن شمالو ئېرانیەما هەنولەکە

ی ا و ئەی دانشگبونیؤ ئە نەسەدرهبونیؤ، مە نەسەدرهۉاچی مەن. مشیؤ نەۉاچی زۉانا، زۉان نیا و زاراۉهمشیؤ نە
 ی مامؤسێ کؤنې؟ی کتېبې و ئەج، ئەنهەمە

 ی باری و دادگای و...باری!بؤ نامې ئیداره، مەهۆرامی نیا و گؤرانا، مشیؤ بنۉیسی کوردیا

لف و بېش ما ئەکەی چېشی؟. زۉانەپە ر گنا، ئیتر ئی جیاۉازیەگؤرانی ۉاچېما بە کانەۉزیؤنەلەن و تەی ئانا هەمیدیا ده
کریؤ گردو ئی رد مەو بزانؤ هۆرامان چېشا. خؤ کو ردم خاس بیاۉؤمانەسؤرانی بنۉیسمې تا مە ر بەیا. با جارېۉ هەن

تو کوردی تو کوردی نماردې؟ حکومەحکومە ردې؟ چی واز جەکەئېرانی داۉا مە زاراۉا بوانؤ. جارېۉ زوا. چی جە
 ر ساۉان.اڵی هەهە

کا تی حزبەرایەی ڕابەتا پەکەشیێ نامەسېبېنې، مەکې حەری، پارلمان بې ددانا و حزبەکەمشیؤ ئۆ پارلمانی داۉا نە
ت مشیؤ ک میللە. یەنەنیا و سؤرانې قینیشا مێ ۉه مېۉ هۆرامیانەمېۉ، جەنتا جەۉاتە نەکەنامە ن جەردهکیاستێ. خرابتا کە

نامې ئاریان ۉاچی  ئاوېستانە ماچؤن و جە ن، ئی زۉانەۆرامان ناوچەزۉانی هۆرامی نیا ه ک زۉانش بؤ. ئی زۉانەیە
 و...... نەهە

پی  ئی زۉانو ئېمە ۉای. چون چانیشانەکا سەۉهجؤرېۉ بیاۉنؤشا نە ۉیر با و بە ئینیشە ۉیسا کەهۆرامانی ئەردمو مە
سانېۉیچ بېنې رد و کەی کەشا پەرمانەسانېۉ بېنې هەکە نؤ کەۉای بزاردمو سەم مەی با النیکەنؤ، دهمەبلؤ و نە زعېۉهوه
 ختېش.شا دا ئۆ بەقەلە نەاقابلیەربی نپاو تیکېۉی چە جە کە

 ند هۆرامیسیامە



2013-03-25 

 ـــــــــــــــــــــــــ

کوبرێ ئاستیمې جیا داده  
 

ی مېدانو موبارزه نەسەنیش ۉهو چە ختی ئاشنا بیەنی سەرزو چەهە  ې کەب و لهؤنیەقەنتەتیا مەسایەچا کە کوبرا یؤه داده
  ۉیسی دور و نزیکیششەش ڕېزو وهمېدانداری ژیرانە و بە

 رد.م کەراهەوې فە ق بەرهەده

 ی زیندهردهزندانی کە نشاهی ئېرانی بەرژیمی شاهە بې کە نەکا سی ژیانیشەساڵە جە
ی ردهکەی ختی وهڕو سە کوبراش ڕوبە ریش، دادهنی، هامسەهمەگی بەاح بەتیاد فە
نی ردهر و گەسە و بە بیەنە گېره کوبرا گؤشە ردۆ. دادهمې کەڕجەۉادېۉی پەخانە

دێۉې دڵسؤزې و ئەال و نمونە نجو شانا نابسامانیېش دێۉهره مېدان و بە نەسەۉه رزۆ بە
 رمانا.ېۉیې شایستېش ئەرو هامسە

کوبرێ و  و دادهگی یانەتاح بەی فەد بیەردمو ئېرانی و ئازانی شؤرشو مەدماجار و چە
کې رگەو لهؤنی و چانیشا پېشمەقەنتەباتکارا مەباۉانو خە گی بی یانەتاح بەفە

 کوردستانو باشوری.

 کوبرا ئیجار جە ردمو کوردی دادهرو مەی سەشیش پەیاۉایی ڕژیمو جمهوری ئیسالمی ئېرانیچ و هېرنەپە بە
 مدراۉه ختیاۉهرو سەراۉهزمونۆ، وېش ئاسای ۉهئە ر جەی پەتؤشە یچ بەختی ژیۉای بیۆ. چاگەڕو سەڕو بە نەییەئاۉاره
 .رد ڕاۉهدڵ بە گیان گرت و بە ئاۉاراش بە دان جوانەدایی سەرکو ئەکوبرایشیۆ ئە رونی دڵ و ده و پە

 تا ۉاچمې: نەیاگې وېشە

 رمانات ئەئېمە ق بەرحەتؤ ده کە بانیەمېهره ی ئا گردهسپاس پە

 ت داتؤ نیشانە کە ی ئا گرد دڵسؤزیەسپاس پە

 تؤ ئاموزشت داکە  باریەردهرسو بەی ئا گرد دهسپاس پە

 کوبرا رز و گرامی بؤ دادهر بەیادت هە

 نگی هۆرامانیرهەنی فەنجمەئە

20130220  

 ــــــــــــــــــــــــ

ەش پنە مۉیسوئەندیش  
 

سڵی فە نەن، ئینەتما هەوجودیەنمې و مەوېما، مزانمې هە بە ؟ خؤد ئاگایی، یاۉێنمېۉهردېنمېۉهمې کەش جە... چېشی ئېمە
کما...رهمشتە  



 

بؤ، من ر زۉان نەگەتتا ئە...حە
 ش پنەندیشەو زۉان، ئەررایش کەکە
ر، رو سەرایش بەرو، بەیان کەبە

 منۉیسو پنە منۉیسایش

 فازادهمدی مستەو مامؤسا محەژیۉانامە

 

) رؤ ئەرەنیای جە پەلیانەکەنە 
)2013-02-04 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

و نیشان نام  

 
نایؤ مشیؤ بیارؤ ڕېک ۉاچؤ هە      

ناپە ۉزؤنەنەنام و نیشانش   

"  " " " " 

 رز و گرامی بؤ کاکەر بەیادت هە
فازادهدی موستەمەمحە  

ند هۆرامیسیامە  

2013-01-20 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

یفازادهد مسەمەمحە رگو کاکەۉاڵو مەهە  

مېدیا. تواناو هۆرامانی پېچیانەسی ده م بەلەی قەفازادهد مسەمەمحە رگو کاکەاڵو مەۉداخۆ هە بە  

 ڕېزو کاکەو بەۉادهو خانەشی وېما ئاراستەروهو هۆرامانی پی بؤنۆ سەلیانەرې پەمانبەرهە ئېمە
رمې.ردمو هۆرامانی کەمە مرجەدی و سەمەمحە  

 و یاگانەفره امانی بې و جەکا هۆراڵتەسەن دهخاۉه سەده م بەڵەقە یؤ جە ازادهفدی مسەمەمحە کاکە
ر بې.شکەماڕ و ڕا وه ڕچە  

 کە نەی چامنەسارېۉی گۆرهدی خەمەمحە رگو کاکەاڵم مە، بەنؤۉهدیاری مە ر بەشا هەرزهرچند نۉیسیاکېش یاگې بەهە 
نگینو ڕاۉایارا ئا ڕێ رکی سەئەی وې مرمانؤ و میشەی هەمو هۆرامانیۆ پەڵەرۉانو قەرو ڕۆتو کامایش سەشؤنە

رؤ.ر کەنینتەنگین وسەسە  

بؤ رهڕ ڕاۉیەرز و گرامی و ڕاش پەیادش بە  

http://www.youtube.com/watch?v=-vfPRnfxn9s
http://www.youtube.com/watch?v=-vfPRnfxn9s
http://www.youtube.com/watch?v=-vfPRnfxn9s
http://www.youtube.com/watch?v=-vfPRnfxn9s


و هۆرامانیلیانەپە  

2013-01-15  

 ـــــــــــــــــــــ

 مەرگو کاکە سەباحی
  مېدیا و چیانەباح هۆرامی پېسە و هۆرامانی کاکەندو گۆرهرمەهؤنە ورگو ناوادهۉاڵو مەداخۆ هە بە

ند رمەباحی هؤنەسە ...،. کاکەردمو هۆرامانیش تلنا داخېۉهدڵو مە
ست و سؤ نی هەشۆ چەکەسؤزه ڕ جەپە نگەده بە ساڵیانېۉی فره

وکې ی سژارهم و پەنگینې خەردمو هۆرامانی گېڵېې و بارې سەمە
 رې و تؤمو شادی و ئارامشی شانې.کە

 رگو کاکەمە و پی جؤره نگی هۆرامانی چېنەرهەنی فەنجمەئە
م رجەسە بە رپاسەی گرامیش و هەۉادهخانە بە ۉیسی شەباحی وهسە
 شی ماچؤ.روهردمو هۆرامانی سەمە

 بؤ! زینده میشەیادش هە

 ـ سویدنگی هۆرامانی رهەنی فەنجمەئە

2012-11-29 

 ــــــــــــــــــ

ەاڵقەکەو اللؤ جافریت  

" اڵقش بؤ ئارؤ حۆت تە اڵق ۉزؤ وماچؤ "ئینەتە ی(سوڵو خاڵەۉېڵې)جافرو ڕهختو وېش اللؤ جافرو تەو ماچا: وه گېڵناۉه
ناۉهبیە نا و زیندهردهجارې مە  

تؤ  و ماچؤ " ڕاسا   نەچە رسؤشڵاڵ ساحېبیچ اللؤ جافری چڕؤ و پەەلال ساحېبی و ممیاۉؤ ال مە  اڵقیەرو ئی تەبەخە
 ، ئادیچ ڕۉېۉ حۆت جارې"بؤۉه تاۉؤ مرؤ و زیندهن، یؤ مەاڵقت کۆتەبؤ تە ر پاسەن؟ ئەۉستە تەاڵقی چیمنەتە

 نې"لیلېچم هەن و دهۉستە مەاڵقی چیمنەرې تەاللؤ جافریچ ماچؤ" قؤربان، ئە

 با بزانو؟" ی ۉاچەماچؤ" دادهمامؤسا 

بوۆ.  مرو و زینده پؤشتېنې ئانە رچی زاڕؤاڵ وېم ۉینو پاۉرۉێنې و زاڕؤڵې کابرای ۉینو کەر ماچؤ" قوربان هەاللؤ جاف
 بوۆ. مرو زینده ئانە رؤنەسېۉ کەر ڕۉېۉ دههە و هامسایچ ۉینو کەنەجلېش شڕېنې و ژه کې وېم ۉینو کەنەرچی ژههە
ر بە نەتەپاکە مېم مێ و کابرایچ ۉینو ئجؤ تازهو لەقؤڕه نەهامنیۆ و چېرو باریەتاۉو رهرو وهوه رچی وېم ۉینو کەهە

 بوۆ و...." م زیندهمرو و هە نؤ، ئانەددانې ماژه نەیەکەچنارهو سورهو بنەبابخانەئامان و کە

اڵقت سېن! تؤ ڕاس ماچی و تەر ۉهنگ و ماچؤ" جافده م بؤ تا مامؤسا مێۉهۉاردهبە زمیەرو ئی نەاللؤ جافر سە
 ن"کۆتەنە

 دریؤ و زۉانو تازهی مەبانگش پە نەیچەڕهکې تەکولە یشا ۉینا کەکەرچی زۉانەردمو هۆرامانیا. هەو ئارؤ مەخااڵنە ئینە
گرد  زاڕؤڵېشا جە کە رچی ۉیناو هە مرا و زیندې باۉه ئانە خې گجیش ملو پیای بڕؤیە یاۉاو هامسای ۉینا کە نەپە
م مرا هە ، ئانەکریؤۉهمە نەزۉانو ئیدیشا الش ۉه  نەیچەلېۉهرزهموونیؤ و هیچ هە نەرشا پەزؤر زۉانېۉتە بە نەسېۉهدرهمە



یان ده بە ی ڕۉانەهۆرامی زۉان رکامە.... هە و ئا گرده سېدرهمە ۉزیؤنیې و ئا گردهلەتە ناڵەکە . ئا گردهو زیندې باۉه
 راۉه.ش کەزینده  ریرگېۉتەی مەجارې مرنا و پە

 رېنمې.رابەک بەر با ۉاچمې گرد کوردېنمې و چون یەئیتر هە

 ند هۆرامیسیامە

2012-11-07 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ارېهؤنەرمەندې بېقەرارې و سیاسیې قایمک

نێوان  لفو بێی کوردی: لەکادیمیا سؤرانی چېرو نامې)زمان و ئەدیب و ئەند و ئەرمەهؤنە مېۉ جەو جەماۉېۉا نامە
 .ری زانستیدا( ئینا دلېنەسەشێواندن و چاره

دی(و هۆلېری و ئامە کارو زۉانی گیریێنې ) گلېرۆ بیەر سەڵتەۉه ، کەگژې دۉې گلېرۆ بیاره مې پڕێنەئا جە نەچا نامە
و  لف و بې التینیشا گرتېنەو ئەکەرهبە رپاسەردېنې و هەزێ زۉانی نامې بەناشاره یشا بەگلېرۆ بیە دلې ئا دۉهشدارا بە
و  سینە بیشا دێنەرهلفو بې عەو ئەنەۉهتە نەپاڵیچشە . جەرهناکاراشا نیێنە و بە ردېنەکە سکارو ئاتاتؤرکیشا تاۉانبارهده بە
 م.ڵەقە ی ئیسالمی دێنەنیای پەرهڕېز ئە یششا، بەکار ئارده و بە خامە تیشا دێنەی سؤننەەخاس پ بە

تې سورېن خە ی جەرده، ۉیەلف و بې التینیەی ئەکار ئارده بە نەسانەکورده جە کە ردېنەشېشا کەڕههە نی ئینیشایچەچە
 دریؤ.و ڕا مە

لف و بې ئە بؤ جە رهم کاراتەکە لف و بې التینیەئە کە یلۉایا ژڵېۉنمې. ئانەمېۉ ئی پەنزیکۆ کە جەو  با چېنە ئیسە
رو ئاتاتورکی بؤ. سە شؤ قسې ئی ئاکادیمیا ڕاسەمە یەم گیریؤ، ئۆ ئانەچە رهی ۉهکار ئاۉرده و بەر ڕادهگەبی، ئەرهعە
ن و یش بیەئاتاتورکی بیە ر جەزوتە ر فرهلف و بې هە، چون ئی ئەنەنیە ی ڕېکەقسېۉه دیارا کە ڕاۉه ر جەهە یچشبیە
 نەتەڕهبنە لف و بې جەئی ئە شیێ زانێشا کەبیچ، ئینې مەرهلف و بې عەی ئەرو ڕېزدار بیە. سەکریێنە نەش پەرمانەهە
و ئینسانو ئارؤی رمانەهە یچەردهو ئی پاک و پیس کە ردېنەی بەس پەوردا دهک ر پېسەبایچ هەرهعە و نەنیە بیەرهعە
رو ڕی. سەو باۉهیانە النەمە بی ئاندهزهەتی و مەی سؤننەژناسیێنې و هاۉارېشا پەبازېۉ چینیشا ئە . تازهنەنیە
 ا بارا؟یاگېش بە نی چە کشانەرهگە سۆ کەدانشا دهکایچشا نەشەڕههە

ی دڵسؤزی وېشا پە ن. دیارا کەردهئاڵؤز کە نداشەرمەرمو ئی هؤنەوه چېشا، کە رمێ تا بزانمې داخؤ ئانەشا ۉیر کەواده
رؤ ڕ کەباۉهختا یؤ ندا سە، ئەدێشانەر زۉانو ئەهە ت زۉانی کوردی ال ئادیشاۉهڵبەئە مدا گؤشېۉری.  زۉانی کوردی فره

 بؤ، دڵسؤزو زۉانی کوردی بؤ. سەکا شمشېرش بەکوردیە ی زۉانەی کوشتەپە سېۉ کەکە

ر بێ و گەئە کە نیانشاره رو وېشارهی زۉانی کرمانجیا. ئینې ۉهگرتە خەیە نەڕاسیە لف و بې التینیچ جەی ئەگرتە خەیە
رۆ ۉه ر بەن ۉهی ماۉېۉیچ بیەر پەو ئە رخو ئا زۉانیەال چە ، چؤ ۉزاتاۉانشا ا ئانەرکە خەدهلف و بې التینی قەبتاۉا ئە

 لۉایش گېرا.

رزۆ باڵې شانؤ بە سو ئاتاتورکیش ماڕێنې و ئیسەفەمېۉا توڵې قەخام مرمانؤ، چون کرمانجی ده ن ئی خیاڵەرچونېۉ هەهە
 ن.نەمەنە سو ئیدیشانەتیرڕه و جە

ش کەئۆدیمە ندې دیمېۉو سکېۉېنې کەرمەلف و بې. ئی ئاکادیمی و هونەنې و ئەا ئینې نیەنیتە گرفتې ئی بازاریە اڵمبە
و  راربې قە پی جؤره نەیشاکەڕاو کوردسانگیری زۉانە ئېدې جە کە نې. ئانەکې کوردسانیەاڵت دارهسەده سیاسیە

ش را و جادهی کەش پەرمانەهە نگ و قایمکارانەې ساڵییانېۉا بې دهکسیاسیە و قاڵشا نیانۆ، مېدان  ئامێنېنە ندانەرمەهؤنە
 ی مااڵ.پە

یش پی مېۉا پەردم دهتوازیا، مەهانکاریا و فرسەڕاو گردو نەرهردمی شاریۆ. سەمە کریؤ چېۉ جەر مەتا سە ت ڵبەئە
 نەیە2006و ساڵە کا جەهۆرامیە مېۉ جەو جەنامە یچەینەنی ئرؤ. چەباسش کە نەن و پیالو پۆالردهبە ڵبیەقە تەسیاسە



پارلمانو  مې داۉاکاریېۉ بې جەو ئاجەقاڵش زڕنا. نامە نەرینەبانېۉی بە رۆ الدا و جەش سەردهڵ جاری پەۉهی ئەپە
ۉا کې کوردسانی دلې ئا هەاڵت دارهسەده سیاسیە اڵم حزبەبەئۆ ال زۉانی هۆرامی.  رؤۉهکە کوردسانی تا لێۉی ئارؤیانە

ۉاڵو یاۉای یاراش هەت نەنانەپارلمان تە بېچاره بې کە سەجؤرېۉ بە مو پارلمانیشا بەس و دهده ری و ئاکادمیېنەهؤنە
 .ئاشکرا بیاۉنؤۉه یچ بەکەنامە

و  لەپە بە ند و ئاکادمیا سؤرانیە،رمەچی هونە رهە سیەکە 53ی مېۉهەج نەیە2008و ساڵە ، جەرهیەو ئانەشؤنە
 ۉستۆ سارا. تیشا رو ئا سیاسەدیمېۉتە ردۆ و ناوازانەرز کەی سؤرانیشا بەردهداۉاکارې ستاندارد کە راسیمەسە

 ردۆ.ر ئانگشا بەو ده  م قاۉشا داۉهلف و بې هەرو ئەقاڵ سە ئانا ئیجاریچ بە

رخورد بە ندا کوردی پې جؤرهرمەدیبا و هونەسیاسیا و ئە اڵی بازېۉ جەهە نەکیەو ۉیسو یەدهسە جە کە یاگې داخېنە
 نا.ری شؤۉؤنیزمی ماخەۉېرانکە رو یانەندای هاۉارا تارېخی سەرا و گؤشې وېشا حەکە

 ند هۆرامیسیامە

2012-09-27 

 ازانستید ریسەچاره و ندنشێوا نێوانلە کوردی لفوبێیئە و زمان  لینکو

 http://www.hawraman.com/pil/parlman.pdfی پارلمانو کوردسانیکا پەو هۆرامیەلینکو نامە
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کا هۆرامانیکؤلتوریە نەنمایشگاو دیمە  

کا کؤلتوریە نەنگی هۆرامانی نمایشو دیمەرهەنی فەنجمەئە نەری سویدیەئېف ـ و شارو یؤتؤبؤساڵؤنو ـ آ بې  ئارؤ جە
کا هۆرامانې رازیێ بېنێ. جؤراو جؤره یاگە ۉېنې جە ی بەکەساڵؤنە دیۉارې یەی ئانە. پەرد ڕاۉههۆرامانیش بە

 دریێ.نمایش  نەو هۆرامانیەردهۉیە رمانا جەسې هەرهکە

نی شېعرې شاعرا هۆرامانی چە ما. دیۉانەروچەرمانې جؤراو جؤرې ۉزیێ ۉهلو ژیۉای، بهداشت و دهلوپەکە رپاسەهە
 . بەرو دۉې مېزاشا رازنا بېۉهزۉانی هۆرامی سە هۆرامایا و چند گؤۉارېۉ بە نگو ۉاچەرهەتارېخیا و فە کتېبە

ینا نگؤ گؤرانی ۉاچا و بەده یەنی ئانەو هامرا چە ش کریېۉهخرمانا هۆرامانی پەژیۉای و هە پرؤژؤکتؤر فیلمې شېۉه
ی رگی هۆرامیانۆ ئاراستې بیې بېنې و گؤشېۉشا پەجل و بە رې بەیکە. پەکەساڵؤنە و نیشېنە خش بېۉهشېعرا پە ین بە

 رمانې. ماکېتېۉ جەیاو هۆرامانی ئەڕازۉهرېۉو ئەچوه و ریک کریا بېۉهتە چېخە گؤشېۉ بە رپاسەبې و هە وېشا گرتە
 ی بې.تو مېمانا نمایشگاکەرنجو تایبەی وېش یاگې سەهؤر کۆتې بې، پە نەشېۉیەبنارو کە جە و هۆرامانی کەگێۉهده

 ن جەویدی و گاهەکوردی و س جە ردمېۉی فرهرد. مەکە نەسش پەرؤیؤ دهکو دمانیمەعات یەسە جە نمایشگاکە
نی نی چەنجمەندامې ئەکا دېنې. ئەرنجو چېۉهالقۆ سەعە رېنې و بەی کەکەردای ساڵؤنەسە سەده بە سەری، دهۉاتەتەەن

، رو تارېخ، زۉانوازی سەنەپاو پە و بە یاگە بە رسا بېنې و یاگەپە ی مېمانا، ئامادې جواب دای بەردهمېمانداری کە
عات ششو رد و تا سەکە نەسش پەعات یؤ ئارؤیۆ دهسە جە رېنې. نمایشگاکەبو هۆرامانی باس کەدهنگ و ئەرهەفە

 ۉام بې.ردهگای بەۉېره

 رهی کەری کلیکو ئېگەتەفرهی ۉېنا پە

 و هۆرامانیلیانەپە

2012-04-14 

http://pukmedia.co/kurdish/index.php/%D9%87%DB%95%D9%88%D8%A7%DA%B5/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/10670-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8E%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8E%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://www.hawraman.com/pil/parlman.pdf
http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.358845414151538.73384.100000782482790&type=1
http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.358845414151538.73384.100000782482790&type=1
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 هامزۉانە وەشەۉیسەکا

 نۆرؤزتا پیرؤز بؤ!

 می بازېۉ جەرخەمتەاڵتدارا و کەسەرزی دهرمانا وېما و دؤساما و لوتبەم و کوڕیا هەڕاو کەرهردې سەی ۉیەساڵە
ساڵو زۉانی هۆرامیشا ختو کؤنەی زۉانی هۆرامی. جوانې هۆرامانی درهبې پە شەی وهسا، ساڵېۉهق بەچە هۆرامیە

رماناشا ئە مېدان و پا جؤره رو و ئاۉردشاناۉهۉه ناۉهرشا کردهتەگیانېۉی تازه کاشاۉهپېزه بە رمانەهە ر و بەردۆ سەکە
 س نیا!.بې کە ئی زۉانە کە

ردم ر ملؤ و مەو ۉهدنیا ڕوه کە نەۉینمېش ئانە ر با هاۉارېشا با، چېۉېۉ کەجیێ هەنەو مەستې و زاڵمې رهپەو کؤنە کؤنە
کریا  ماشەک تەڵېۉ چون یەس و گرد کؤمەگرد کە نەدلېشە ری، کەرابەو بە سیماو دنیێۉی عاداڵنە نەین و ئاۉاتېشەزه جە

 نارؤ.ک یاگېشا بؤ، ۉو چون یە

س وشی ئۆ رؤشنۉیارا و جوانا هۆرامانی ی نۆرؤزی و ئامای ساڵې تازې، دهنی پیرؤزبادی ۉاتەرامانی چەو هۆلیانەپە
 ۉامې با!ردهر بەهە نەزۉانی هۆرامیە ی ردهیکەوه جە رؤ و ئاۉات موازؤ کەکە

 و هۆرامانیلیانەپە

2014-03-19 

 ـــــــــــــــــــــ

 گەرماو ۉېرەگای

کۆ یاۉا الش و ئاۉه کاسە رد. ۉلې بەلش کەکە ر لێۉهنجې دۉیەرپەسە و بە رهیەکەرهز جگەو کاغەگؤشە زۉانېۉش ئارد
گیان! ۉاتش: ها تاتە  

سا.سۆ ئەش دهکەئاۉه ۉلې و کاسە نەردهش کەو روه رهیەکەرهمازی جگە گۆرېش ئارده نجەپە  

!ش بؤ ڕؤڵەست وهـ ده  

ی و دیا پە رهۉاسېۉش ئارد سمېڵېشەسو ۉلې و لەده ش داۉهکە. جامەکنیاۉهشۆ و تا ئاخر نەرهش نیا سەکەاۉهئ کاسە
ن"خت سیس بیەرما، درهۉا گە، هەگا نؤباۉمانەیې الرې بیې بېنێ" پېرێ ۉېرهزنې، سەئاۉه  

ش رخې فتېڵەن چەۉهو تەش چۆ ئارد. پزیسکەی و کرچەکەرخەما چەمشۆ. نەو نیاش ده رو بن کؤشنارهش سەکەرهجگە
".داخېنە بؤ جە رتەگر دا" شە  

. ماۉېۉ خۉایناش، ئانجا نەش دا ۉهو درېژه ی قوڵەسېۉهفەونە ش گیسنانەکەرهرو سمېاڵش و جگەرد سپەپش کەسی چەده
ی رېۉهزهر نەس ئاما و هەر کەۉای هەبؤ سە رتەۉاتش" شە رهرو وېشەر و ۉهش دا بەڵەناسېۉی کاڵی دوکەنی هەچە

رو!"قسېش کە ش دا بەکەبارهنامە  

ۉاتش" رؤ  هارگاکېنەی ال کەچؤکڵە نیای باوشە رهنی ئەنیش چەی ژهم گلېرې بیێ. ماتابەم کەی کەزاڕؤڵې و گۆرې یانە
!"ر بدانەو .... بزڵېش ۉهگا تفی چنۆ، یانەتا ۉېره  

ن؟ـ چېش بیە  

کې.دلې ساناڵە و.....لۉێ بېنېناۉهم دیسان بزڵې یانەهە جواب: کؤره کېشا ئاماۉهگۆره ، کناچەخۆرشیده  



؟نەۉاتېتا پەی نەخۆرشیدی ۉاتش: ده و رو بە رهیەکەر پاسارو کێڵەش کؤشنا سەکەرهریم بن جگەکەمەحە  

!؟نەۉه اچی گنؤشاۉهڵاڵ، ئیجا مرې وهـ بە  

 ـ خؤ راسیچ ماچی.

!بؤۉهر فېنک مەخؤ هە یچەکاۉل بیە و ۉاتش: ئی بانە بېره رشۆ نیشتەکې سەسېۉش کۉا قاڵیەده  

.رهیشۆ نیشتەکەجیەرهرو فەو سە مېۉ خزا ئۆ الۉهکە  

ۉاچې: تؤ ۉاچی  رهرو وېشەشېاڵ ، ۉهرهوه دارا بېنە مشئې و لۉې. چە نەکەی بانەکەرو کێڵەو ۉهتارانیە و تفەیەسە
و راۉیارایچم سم نیا، بؤڵەکا وېم ۉهو زارؤڵەردې بیێم. ولەرۆ کەڵاڵی کؤچېۉ چۆالتەکېشا بؤ؟! شەئادېچې باسو کیاره

تؤ ۉاچو چېش  مانا بەڕۉا من ئا رې کابرا ڕۉېۉ جەئە وۆ؟ ۉاچەوۆ؟ جوابو چندی دهدهر!. ئاخر چند جواب ئامان سە
من چېش! ڕیا بەیلو وېتا، ملت مەری مەرچی کە؟ هەرهکەو چېش مە رهکە  

رو دلېگەرې ی ۉیارې و وېش کەکەو کێڵەشتەڵو هارگاکې ڕاو پەرې. دوکەی کەکەماتەو تەکەئێرو کؤلە خۆرشیده
.رېشۆ مڵکو وېشاراۉهچېر و کەرهسەماڵ ئارېشۆ و جار جاریچ شە رهرینیەنارا مڵکی سەهە  

ردې خؤ دنیا قڕ بی؟!کەرې ئێرو ئا هارگێ چی مەباسی ئاما: ساڵم، ئەنگو عەشا. دهرکەدابېش سە ردهزهرهوه  

ۉات. نەیشا پەبرد و مانیا نەباسیشا کەو یؤی خېر ئامای عەیؤ شؤنە  

بانو  ردۆ و ئاماۉهس و پلش فېنکش کەکې، دهرو جۉهش نیا سەارد. روهرش ئش بەۉاکەردشۆ و کەش کەکەباس بیبنەعە
 باره و ۉاتش: ۉلې گیان جامېۉ ئاۉی فېنکە داش دیا ۉلېنە. ئەنەیاۉا بې پەاڵی نە. چای هەرهنیشتە نەدێشەی و ال ئەکەکێڵە

یت!ی کاکەپە  

!رد و گېاڵۉهر کەمېۉش پەی و جاکەاڵنەوېش یاۉنا ال کؤنە لەپە ۉلې بە  

!ـ ها کاکە  

م!کەش بؤ گؤڵەست وهـ ده  

اڵسو نؤیش وانا بې، ختو وېش تا کەرې ساڵېش بې، وه، ۉیسو یەرمانۆ ئاما بېۉهشا بې، هەی گۆرهباس زاڕؤڵەعە
نگین نە سەس وانای کرماشانەررجو ده. خەنێۉهشیێ لۉا بیێ کرماشان و چا مەبدؤ، چون مە تاۉابېش ئیدامەنەچاۉالی 

 جە و دمایچەنج ساڵەبې، ئی پە نجیش وانااڵسو پەبې، تا کە ر خۆرشیدهنگې بېنې. چادی وارتەس تەبې و ئېدېچې ده
شتی بې.اڵسو هەو کە سەدرهر لۉې مەاڵی هەش دا بېش. گؤالنې گردی ۉلې بې، هەدێیاردی ئە نەو مڵکیە رمانا یانەهە  

نگو باسو گیان ده و ۉاتش: رؤڵە نەردهش کە. روهبېۉه باسی هیالکی وېش ۉېرش شیەتی عەکەرو شەریم ۉهکەمەحە
گێ؟ده  

یچم دا.کەرهکېم ئاردیۆ و زهنیا تاتە! لۉانې ال ئؤسای کاڵشە ـ هېچی تازه  

سای کوڕم؟ئە نەـ چندش چە  

نې.ـ حۆت تمە  

ش!.بیەقاقیۆ! خؤدا برؤ وجدانی نەرهرو وهۉه عاتې سە یت، چلې هامنی، دۉانزهکەو ڕۉهەرمانـ یانې سێکېۉو هە  

و بزمارا و رؤ تا کەمش تؤرههتؤپایا و د ماره  رېردېنېش سەنجېش کە! پەنەنەران نیا ئادش کۆتەگوزه یچەئانە ـ کوره
ش مێ!خؤلە یانەنو پاڵەگا دلې بؤگەۉېره  



 گیان ئا چایە باسی و ۉاتش: ها ڕؤڵەمو عەرو دههؤرگرت و نیاش ۉه سو خۆرشیدېۉهو دهکەپیاڵېۉ چاییش سینیە ەماتاب
رؤ! ئاد دیارو کەی زارؤاڵش مە، ئؤسا..... پەرهوهتو چېۉی بې مانای مەفەیچ خەر بشؤ و ئاندهتیت بەکەبا شە رهبوه
 ! ئاد ئیسەنەسېکۆ چنی یاۉنیێ پە ڕېسی و بە نیمە ختې بەدبەردې، ئا بەرکەبە داکېشاۉهئە کېش بەمیۆ زارؤڵەما عالەچە
پڕوکیای، ئی  ڕؤڵە رهتو وېت بوهفەش بؤ!. خەشەر بەهە ی بلؤ با ئانەرې! دهرعەم عەماعېن و دوهڵ، پیاۉ تەۉهئە

اینشا نمێ!.ر دمۉی و هەی ئەمنە مامنی ڕوهساختمانی تە  

و رمانەر یؤی هەبې، ئەنە یەردهش کەت وهمارهزمو عەکې و ۉاتش: جارا ئی بەرو قاڵیەسە سېۉش کۉاۉهریم دهکەمەحە
دا رقو گەکې کریې! ئۆسا فەرمانەیۆ هەمو هؤرپڕای و گؤرانی ۉاتەدهل یاردی دریې و گە ی و یا دلې مڵکیش بیێ بەیانە

ڕاش  تېنەمارهگا ئاما حۆت عەگولی زاره گېسگە چی ئیسەسېۉ نان و دۉې مانې هاردی بېنې، کەندی تەمەو دۆڵە
!بؤۉهمە  

با! رهماتابې ۉات: البە  

گنؤ!. رشا مە، زارؤڵې وېشا وهنەچە نېنەمەش نەنگەباسیۆری" ڕهعە یاۉهن دیزهکې. عەرو قاڵیەسە ریم گېاڵۉهکەمەحە
!"نەس بێ و یېخېم گېرؤ مجوش پەرکەۉای هەبؤ سەی خؤدام نەده رهکو  

!گبابانەگرد سۆقاتو ئا سە م: ئینەردۆ چەبانیش کەرزهو مەکەی، جیبەرو جادهی سەدیا پە  

ردۉی با! خؤدا هەقېت کۆتې؟ بڕۆ م شەنۆ؟ کەبې، ۉیرت شیە شەت وهزعەی گوا هیزی وهو ۉاتش: ده پؤنەدیاشۆ  ماتابە
! هیزیچ و ئارؤیچ!.رؤ و نارؤۉهبە  

و  رهسېۉش ئارد قژېشەو ده رهشۆ گرتەرهکېش سەۉات. کاڵۉهناسېۉی کاڵش هؤر کېشت و هیچش نەریم هەکە مەحە
باسی:عە اۉهنردهش کەڕوه  

؟دیت ڕؤڵەـ مامؤت نە  

ڵاڵرې وهـ بە  

ۉات؟ـ هیچش نە  

 ـ نا

رؤ!وهمە ردهدیت دهو نە  دیتو ۉاتش: نە کەچېر پیاڵە سیش نیاناۉهو دهکەهاڵیە ەپیاڵ ماتابە  

.......کوڕو ئادیشا..... جە نې، فرهندا کناچې داۉاکارېش هەشا ۉاچدې! ئەنەساف و پؤس کنیا پە  

؟!یەی تؤ چیش میاۉنی ئانەمامنؤ: کنا دهکېش تەریمی ناست قسەکەمەحە  

زار حاڵې هە ، بەنەیاۉانېش پە نەڕؤ مېدانەۉهبرېۉ مرمانؤ؟! ئەکەنیت چ تەی براژهزانی خانمە، تؤ مەنەمەئاخر داخە ـ نا
چی  خلؤقەزانو ئی مەژناسؤش! مەس مەبزېش مرا"، ئجؤش کەشاریې ماچا" خودای تە یش دانێ! پېسەکەجوابو ساڵمە

را؟!زو وېشا گم کە ئېنده  

ی برۆ!ی وېش ۉاتش: کنا دهردهکە نی ۉادرؤشەریم چەکە مەەح  

یچ ئېمە وزعەت وهڵبەری، ئەڵی زانا بیێت چېش کەۉهر تؤ ڕؤ ئەگەو ئېمۆ! ئەشؤنە و تؤنەقەگرد شە بروۆ! ئینەـ نا مە
نیت...ر ئامێ براژهما بەبې! تا قڕقەئینې نە  

!دا واز بارهئە نگ و ۉاتش:ده ۉهاباس ئامعە  

رد.ماتابې ماتش کە  



 نەتاو ئی هۆریەم" خەردۆ چەڵې هۆرش کەر پەیش ترازناش و دیا ئاسمانۆری. دۉیەکەرو گجیەریم قڵؤپچېۉتەکەمەحە
رو ئا ێ سەس برکەۉای هەبؤ سەی ئیمانم نەگات! خؤدا بڕؤش! دهر ۉېرهیچ سەرؤت بؤ و ئینە انەرما! ئگە ی ئېندهپۆکە

چکؤ  رزیتەشاۉهتؤ ئی کە و کؤڕو.... لێۉ! ئاخر ۉاچەو گردی لێۉ و داخەرو! داخەکە نەرؤ پیسش پەم کەکیارې و ولە
! رؤۉهبڕی جیا کە هڕی جە یەڵاڵ! بې ئانەڵاڵی مەنی مەرا و چەنی دوکتری دوکتزانای؟! چەنە نەسی پەوانا و کە

م!"دیېنەت نەحرهتە  

ند هۆرامیو سیامەنۉیسە  

2003ـ08ـ26  

16-10-2011) پەلیانەکەنە نریانەرە(   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گرفتې ئەلف و بې سؤرانی

ر کې. جا ئەنگدارهم دهکې)صامتې( و دوهنگەم بې دهکەشېنې. یەکا دۉې بەبې زۉانەلف و گردما مزانمې ئە کە رپاسەهە
خت الشېۉ کېچ ماسولکې. ئا وهنگدارهکې کریؤ پېشې با و دهنگەده بې چاگە یمېرهالشېۉ بنیە لف وبېۉې بەتمانو ئەساخ

کا رنجېۉو ماسولکەی بازمې و سەکەتەئېسکلە با چېنە ەبا. ئیس پېشې و ماسولکېش یاگېنە رمێ کەشدؤخت و کارا بەوه
 ې.کېننگدارهۉاتما ده یمې کەده

 کې سؤرانی ئینېنې :نگدارهده

 خت. رم، سە، گەره، بەره: وه( پېسە)هرهسە ـ ١

 کا.نگەدهبې  ینو تیپەبە ، گنؤنە، کزهکا: بزن، دزهۉاچە جە کە نگیەئا ده پېسە ـ چېره٢

 : کورد، کورت، گورج.پېسە )بؤر( رهۉه  ـ٣

 نې.بیەرهی عەمەو زه رهس، کەتحەۉێ فەهام نە رهئی یە

 هجوور(.هجور)مە: سور)سوور(، دور)دوور(، مەـ واوی درېژ پېسە٤

 ن(، تیره.مەتە : سیر) براو پیازی(، پیر) بەپېسە ـ یې درېژه٥

 ریکېنمې.رو دنیای شەو زاۉاناتەنی سؤرانی و فرهچە نەدرکنایە جە ئېگەتا  ئېمە

 تاو(، رۆژ)ڕؤ(" کەرهجلس(، خۆر)وه(، کۆڕ)مەکۆتەره" شۆڕ)درېژ و ئەنەچی ۉاچا سؤرانیە سەکریا پېۉهـ واوی ئە٦
 نزینی(، کۆت) گلېرا( و...ریکو بە) شەۆتە(، ن ٧لوی(، حۆت) و بەۉێنې " جۆت)کاڵۉهم نەهۆرامیا هە نی ئی ۉاچەچە

 ( کە)چېگەڵی(، لێرهنگەس(، شێر) سڵتانو جەس)بې کە(، بێکەاره) ب" بێنەنەچی ۉاچا سؤرانیە کریێ پېسەۉهـ یې ئە٧
 ر(.ۉهلەیر(، تێر)پە(، سێر)سەوهرنەم وهیدێ)هەۉێنې" ئێر)ئایر(، بەهۆرامیا هام نە نی ئی ۉاچەچە

یی فره ر جەر وېشا ئەچون هە رهیمې. سەنگدارا دهۉنارای ئی ده شېۉه رپاسەرنجېۉو بیچم و هەسە با چېنە ئیسە
کې و یاکې کریؤ ۉاچی کا و یاکا. واوهیمې ئۆ ال واوهمنە نیا، پا بؤنۆ مازمېش و روه شەرمې گرفتی چامنەرکیش ۉیەئە
ن. رو واوی کؤرتیۆ یای کؤرت هەراۉهۉه کە نې. پی جؤرهکەچون یە نگاشانەنگو دهئاهە د و بااڵوقە سرشت جە بە
ی پە  ن.کریا هەۉهکریایچۆ واوی ئەۉهرو یای ئەراۉهۉه ن و جەرو واوی درېژیۆ یای درېژ هەراۉهۉه جە ەرپاسهە

 ی:نمونە

 دڕ....... کوڕ



 سور)سوور(.....سیر) قۆمو پیازی(

 ڵ(نگە(...... شێڕ) پادشای جەوهر بوهۆڕ)بەش

ینو دال و بە نەکې دڕ یەۉاچە سېۉش نیا یانې جەرۆ دهر چو سەهە لف و بې سؤرانیەو ئەئی الشە ری کەکە ماشەتە
 رمې.گؤ کە نگیەی ئا دهکەزؤرو زۉانە ر بەهە و ئېمە نەنیە هیچ نیشانېۉه ڕېکېنە

 کا سیر، پیر،چی ۉاچەدوې واوی منۉیسؤ، کە بە  نجوور ... ی،بوور ، رهۉاچا سوور، دوور، نوور، سەورۆ وارتە
ر ئا هام گەم. جا ئەو یا یؤ کە راسوېۉ زیاد منؤرهک یا منۉیسؤ. یانې چێچ یا پەیە ر بەنیر، تیر، بیر، و.... ی هەپە
 رې.ی کەموزشی و فېر بیەم گیریا بیێ کؤڵېۉ یاردی ئاچەرهۉه زنیەوه

ق رهەی زۉانی هۆرامیچ. جا دهقاڵب پە یان بەنجو زۉانو سؤرانی مدؤ، پی دؤختۆ ئاۉریان و کرساڵیانېۉا ره کە ئی الشە
 رؤ.ش کەخ وهساییچش دؤزهڵکو نا رهت مدؤ بەزامە ش نیا کەکەنیا الریەزۉانی هۆرامی تە بە

 :دؤ. پېسەمە نەیشا پەر ئاۉردهبە رهلف و بې ڕاو سەئی ئە نې کەنگې هەې دهدۉ نەزۉانی هۆرامیە جە

: لؤ) گیۉاۉېۉو چی ۉاچە هۆرامیانە اڵم بؤر کؤرتا و ئېد درېژا، پېسەبؤریۆ، بە نزیکا بە کریا کەۉهئە ـ واۉی نیمە١
نی ئامیانی گرسؤ(، (، شؤت) چەرهېۉهراری(، جؤت)دۉې تاکې پریکو خەکۉیسانی(، دؤ، نؤ، شاهؤ، هؤڕ)شە

 کؤت)پاڵتاۉی کورت(.

: چېر)ژێر(، هۆرامیانە چی ۉاچە پېسە نەدرېژه لی ئېدهاڵم چېر کؤرتا وهېریۆ، بەچ بە نەکریێ. نزیکەۉهئە ـ یې نیمە٢
 یدې(، سېر) ئاوراش نیا(، و....بە ر ئیسەیدې)هەڵی(، بەنگەشېر)سڵتانو جە

ریکېنمې، سؤران شە نی سؤرانیچە کە هامتاشا نیا. چا ۉاچانە نەسؤرانە نگی جەده پېسە نگەده ۉاتما ئی دۉه سەرپاهە
و هجەو لەشی فرهگی بەندهنمایە نې کەر ئینېچەو هە کاماۉهنگەده نیمە بە رؤ و ئېمەکا گؤ کەکریاکاشۆ ۉاچەۉهئە نگەده بە

و رؤ بؤنەی هۆرامیانۆ گؤ کەهجەلەهۆرامی زۉانی سؤرانی زان، سؤرانی بە کە را. ئانەرو سؤرانیۆ کەراۉههۉ جە ئېمە
 (.کانەنگەن) دلې دهیۆ هەگەنەده ری ئی دۉهکاریگە

 .جیا بنۉیسمېۉه کا بەهۆرامیە نگدارهده خراب نیا تا تیپە و ئی باسارهشؤنە

 زۉانی هۆرامی: کېنگدارهده پیتە

 و.... ڕه، مەره. دهره: بە(، پېسە، ه)ـەرهـ سە١

نگو لوتې(، شڕ) رگې(، مش) دهی کەردهرکەتیپیا: کش)بە دۉه و ئی ۉاچەنگو دلېڕاسەده ( پېسەنۉیسیؤمە ) کەـ چېره٢
 دریا، خراب(و...

 ش(و.....ڕ، کول)ناتېژ( گول) ناوه: کورد، کونگداری کورت پېسە)بؤر( یا واوی دهرهـ ۉه٣

 : سور)سوور(، دور)دوور(، نور)نوور( و......ـ واوی درېژ پېسە٤

داو ماسی(، لؤ)جؤرېۉ گیۉاۉ(، ( شؤت)ئە رهنجیر(، جؤت)دۉې تاکې پېۉه)جؤرېۉ هە: کؤچەکریا پېسەۉهئە ـ واوی نیمە٥
 س(.....م کەرهیەی ـ ردهرؤ)بەشاهؤ، چؤ) هېزم (، تؤ، بە

(، وهرهـ ببەۉهرهرۆ) بەنزینی(، بە) واڵې بەلوی(، نۆتەو بە(، جۆت) کالۉه) جؤرېۉ پیمانە: کۆچەکریا پېسەۉهـ واوی ئە٦
 (وهرهـ بکەۉهرهرۆ)کەکە

یدې(، بېتام) تامش نیا(، بە ر ئیسەهەیدې) کې(، تېر) نا ئاورا(، بەگۆره رههە : شېر) کتەکریا پېسەۉهئە ـ یای نیمە ٧
 جېۉېۉ( و.......بە فېر) فېر بیە



 ردش(و ......یرـ گەر(، سێر) سەۉهلە(، ئێر) ئاگرـ ئایر(، تێر) پەوهرنەوه  یدێ ـم بەەیدێ) ه: بەکریا پېسەۉهـ یای ئە٨

 .رمێ ئۆ ال پېشاۉهبا باسو ماسولکا بازمې و لێۉ کە

 جەر رچند ئەتش بؤ. هەرمې و ماچمې با بیچمېۉی تایبەدێ( کەدالی)دالو ئە و نیمەو جارا باسو تیپەفره نگانەدلې بې ده
 نیمە بە رؤ. من ئا دالیەکەش مەبؤیچش گرفت وهر نەاڵم ئەتش بؤ. بەبیچمی تایبە خراب نیا کە رمې ئاندهتیش ۉیەزامە

ی ی دال ۉاتەپە کە نەمی و زۉانیەو دهینو ئاسمانەگېرمېش و بەمامی مەتە اڵم بەر داال بەرو چون ئجؤم هەدال نامې بە
تۆزېحېۉ کریؤ  کریؤ بەبیچمیچ دیاری نە ر بەئە رمې. ئی دالەی گؤ کەکەنگەۉێۉ مازمێ و دههە ن یاگەبیە ئاماده

کې بؤ و ۉاچەت نەرامېۉی تایبەر مەو ئاخرۆ، ئە اڵم دلېنەماما. بەتە شەمیهە ڵو ۉاچاۉهۉهئە ش پڕچیؤ. دال جەرمانەهە
دال) یانې دالو  نیمە ی و ئاخری بەبا( دال ودلېراسەبې نەکە) مورهنەتاقا ۉاچە ل گؤ کریؤ. جەدا نیمە بە بؤ ئانەالیدې نە

 ر بەهە لکاکا ئانە ۉاچە ڵو یؤ جەۉهئە گنؤنەنە دلېنە کەر دالەگەئەبې( کە) مورهنەقانایچەلە ۉاچە دێ( درکنمې و جەئە
 یەحکمو ئانە ی بەنەرداۉهاڵم سەدال درکیؤ. بە نیمە ش بەکەۉاچا و دالە رم( تاقەردا) ناگەەی: سی نمونەدرکیؤ. پە نیمە
دالی  مې و پا بؤنۆ بەڵو ۉاچې دوهۉهئە اڵم گنؤۉهبە رچند ئینا دلېنەهە کەی( و دالەنەر+ داۉه) سەنەقانەی لەۉاجېۉه کە
و شەبە و بە نەرهی زیاتەرمانېۉههە کە نەنیا ئانەیاۉنؤ تەی مەکەزۉانە ر بەرهزه ئی دالیەی ردهمام درکیؤ. دیاری کەتە

 وېچش بیچمو نۉیسیاکا فاڕؤ.

ی کریؤ کەدالە نیمە ر پېسە)ڤ( گؤ کریؤ ئېدیچ هەبە نەهجې هۆرامانیەبڕېۉ لە جە ی( کەتوتە رگی) قۆمورو واوو ۉهسە
شت واوېۉی هە ) ف ( کریؤ بە جنسو واویا و نە ر جەرد، چون هەکەر ئادیچما نەرۆ ئەش بلؤ ۉهرمانەهە ەرحشە بە
 ر دیاری کریؤ.سەنە

ی کەساکنە جارې واوه اڵم سؤران فرهنې. بەری واوی ساکن و یې ساکنېچما هەکاتەو زۉانەرهف ر پېسەو سؤران هە ئېمە
رچند نامېشا واوا و بیچمشا ئۆ را، چون ئانې هەش کەوه ڵەڵې با و هەنی واوی درېژی تېکەچە کە یؤرهدۉې واوې من بە

و لیانە) پەنەسلېمانیە کریا. ئارو جەڵې نەتېکە پا جؤره نەئانە نگ و خاسنگدارا و یؤشا بې دهاڵم یؤشا دهیؤی مشؤ بە
واوی  بە خراب نیا، چون ئا ۉاچې کە یەردهئی ساقۆ کە واو منویسا کە کیە نگداری درېژی بەی(واوی دهسبە
جؤرېۉ واوی کورتی  رېژی، کریؤ بەی واوی دبؤ پە شەڕا وه یەی ئانەمېنې و پەکە ر فرهنگداری کورت منویسیا هەده

تی واوا نسبە شېۉ جەنی و بەون واۉو پېۉهچ نەزۉانو ئېمە ت جەتایبە واوی کېشمې، بە دۉه س جەرمې و دهدیاری کە
 ی فرې ۉزؤ.شؤنە و نویسیاکاماۉهرو دؤخت و چارهدۉې واوې سە ی واوی درېژی بەواوې درېژېنې، نۉیسە

 امیند هۆرسیامە

2011-09-08 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و هۆرامانیەنە(، پەلیانە16-08-2011سەرنجېو سەروو ئەلف و بې کوردی هۆرامی) 

 " سیامەند هۆرامی" اڵ کریاؤهؤ کتابچیؤی ؤهشیؤه بە نەیە 2001و ساڵەمێ جە نەرهئینا چی ؤه ئی نؤیسیا کە

لیش دینێ و شحاڵیۆ پەوه کۆت. بە نەم پەؤیم چەدیؤانوو مۆلە بی کە نەی و نۆسووده1962و م جار ساڵەکەیە
نیا کۆتێنی خت تەر وهدینی و هەر کوڵ نەاڵم هەکا، بەیاؤینینە گردوو شیعرهسیچ نەرچند خا. هەدیینیش پوره

 ی.نەوه ؤهشیعر ئە رینی بەس کەرز دهئاوازی بە تان بییێ، بەرهو ده

ؤانی نی زی چەکەو نؤیسەشیؤه و ) ی (کانە ) و (کانە ت جەتایبە و بە و بڕیؤ یاگینەی مدیەورده ورده
 ن.رقش هەو فە گیروؤههۆرامی یو مە

نی چە م جاری چاگەکەی یەکوردستانوو عیراقی و پە لؤانیره نەییەنوو شش ساڵەمەتە ختوو ویش و جەمن وه
و تا  سەدرهلؤانی مە ڵ جاری ؤهی ئەر چایچ پەڕوو بیا و هە زؤانی کرمانجی وارینی) سورانی( روو بە

سورانی قسی  بە نەو کواڵنیچە و کووچەسەدرهزؤانی هۆرامیم بی و مە نەوانا. یانە نجیم چاگەپەاڵسوو کە
 رینی.کە



 و ئی جاره سەدرهلؤانێ مە نەش نۆسوودهکەئیران و پاییزه ما گیاڵؤهانا یانەمامنجیم تەالسوو پەکە کە ئا هامنە
 ی.فارسی فیر بیە رد بەسم کەده

 نی هۆرامی جیاؤازینی.چە نگا ال سورانیۆیانوو بڕیؤ دهبە ر کۆت کەیم بەپە مانەم و خەچی چە

بااڵو زؤانی سورانی گیریا و  ختوو ویش بەمنؤیسمی، وه نەسۆ و کوردیش پەئارو ئینا ده لف و بی کەئی ئە
م کە ، ئیدیچەزؤانیە پاو جیاؤازیا ئا دؤه نؤیسمی بەب نەبو هۆرامیش پە کما بیەرهی گەرکەختۆ هەبڕیا. چا وه

و بازیؤیچش رمانو و شکڵوهیچ شکڵیؤ مە نەزؤانوو هۆرامیە نگا جەی بڕیؤ دهدان. پە و کوڕی ویش نیشانە
 ری.بڕیؤتە دان بە

و شتەوریؤ ؤزوش پەج ، کریو یو بەنوؤهمە و دلی شیعرانە ر ئینا دلی شیعرانەمانیؤ هەزعی تا زهئی وه
کی رمانەو ....( ئیتر هە فسانە، ئەی) نامەنؤیسە رو بەس کەختیؤ یو دهاڵم وهلوو. بەنە نەرشەگوشا و سە

 نەسریەلیمانی، بازاروو نەیاگی بڕیؤ کە و شیعرا و دیؤانوو شاعرا کەؤانەپیچە کریو. چون بەمەکریو ؤاچی 
تاؤو جوابوو نیازوو ؤارۆ مەلف و بی پی قەچی ئی ئەو ویش برمانو. کە ن بزیوؤههەیش پە لیمیؤهگرد کە
 .لیمیؤی هۆرامیی بدوؤهگرد کە

 لەرو، تا هەم و کوڕیا کەو کە یاگە بە و باسوو ئا جایاؤازیا و یاگە ئی باسیە رووریا یو ویش دوی زهجا پۆکە
 بو. شەرا وهبەلەی کەردهرۆ کەاڵ و پەی هەردهری و ڕاسۆ کەتەی ئاشناییؤی فرهپە

ریش سەهی چارما و پیشنیاروو ویم پەروو چەلی ؤزوو ؤهسەئی مە نەکما چی ؤاتەرهپی بونۆ من گە
 برمانوو.

ی تخە شیؤه ر بەکوردی نؤیسیا بو هە بو و بە ت بیەسخەده کە ڵ ئانەساڵی چێؤه 80 -70 تا نزیک بە
 منؤیسیو( نەئارو فارسیش پە کە ن) یانی ئا شیؤهفارسی بیە

تی لف و بی تایبەرد. ئەپیدا کە رمانایشتوو وی ئەرفەده نەو عیراقیەشەکوردستانوو بە کورد جە نەختەچا وه
 .م نریا الؤهم کەکە کەفارسیە کوردی دیاری کریا و شیؤه

ر و جیای ) ط ( هە س ر جەص ( هە –و جیای ) ث  ) ئـ ( جیا کریاؤهمزههە نەی تازهشیؤه چی
 . ز سپاریا بەئەکیشا رمانەو هە کریا. ) ظ، ذ، ض ( نریێ الؤه ئیسیفاده ت جە

تی ) بزهنەیە ڵکە لیمیکە جە تا چاخ برمانوش. پیسە وازی حۆتیؤی گوالنە نریاره کە چاگە یؤه ل رووسە
 (.کوییە ینیره

و ) زڕهنەیە زڕه لیمیکە جە . پیسەنەش دو پەرهتا لە نریاره ر لێؤۆ وازی حۆتیؤی گوالنەهە ر چیروو
 نگی(زه

 .یاؤهیوی مە سورانی) کرماجی وارین( و هۆرامی پیسە گەتا ئی

نە. لیمی )مروڤ(یەکە جە پیسەدا.  میدان و ویش نیشانە ڵین جاری ئامانەؤهی ئەرفیؤی تازی پەحە پیسە ڤ
. ال نەمەکە یۆ فرهچی ال سوران، کەفرینە نەو بادینانیەقەنتەمە ت جەتایبە بە رینیۆ هرفی ال کرماجی سەئی حە

 .نەمەکە ، فرهنەرینیۆ هەال کرمانجی سە کە ڕهس و پەهە هۆرامیچۆ پا شیؤه

. نە، ؤاران(یە، ڕاؤه، ڕؤاسەرؤهلیما ) ؤهکە جە ن. پیسەدار هە ؤی کاڵ و زڕهو)ڤ( ال هۆرامیۆ واویخااڵنە
ی واو ماچیو. پە ر بەهە قینەنتەبڕیؤ مە کان، چوون جەخیڵوو واوه ر جەن هەال هۆرامیۆ هە کە ئانە

 و جە نەو ؤی التینیەنگەم دهها ؤ .روهوه یی ماچارمڵەگە چی هانە، کەرؤهؤه ی نۆسوودیی ماچانموونە
 (کانە.) سامتەنگەبی ده رفەحە

گیرو و ددانی  تی میانەو ڕێ. یانی حاڵەنیمە می، ویش میاؤنوو دهو ئاسمانەو زؤانی روهشتەپە ؤ وی ؤاتەپە
نو و لچی سابت مەرین نترینی مدرا و لچی سەهە و نیم سانتی جەفاسڵە ن بەقریبەر و وار( تەری) سەؤه



 می. ئیؤاو بازدهڕاو هە رهسە و گنونە رهریەؤاشیؤ ویش ماڵو ددانا سەؤریؤ، ملو و یە بێؤه یەوارین بی ئانە
 .نە) شهر مرو(یە مرو ) اما ( و ولی لیماکە جە پیسە ن هە نەفارسیچە جە نگەده

 .نە(یە، گڤەلیما) بڤەکە جە ، پیسەنەهەو ڤ یچ رفەم، حەر چند کە، هەنەهۆرامیچە

 کا(تەکەرهکا) حەرهجمنە نگەمیاؤمیمی ال ده جا ئیسە

. ئیتر نەبستانیەتاو دهرهکا سەساڵە ر جەگەنؤیسا، مەن مەباو کوتە کە پاسە نەارسیەف ری جەجمنە نگەئی ده
چند  ی بە ببر لیمیی کەی نموونە. پەلېمی موانوؤهتی کەپاو عاده و بە تدیەڵەبە ر بەؤار هەنەچامای وه

مزانوو  کینەجوملە تۆ جەدیەڵەبە ا فارسی زان بەواری فارس ینەچی وه، کەنوعی کریو بنؤیسیو و بوانیوؤه
 .چیشا و مشیو چیش بونیوؤه

ر ، ( و کورد )سەسرهو کە ممە، زه تحەب )فەرهعە تی کەکەره، ئی حەکوردی نریاره لف و بیئە ختیؤوه
یا لف و بیکی بەنی ئەکی. یانی چەلف و بیدلی ئە رفا و ؤستیشانەو حەشیؤه ردیشا بەچیر و بور(شا ماچو، کە

 .ر و چیرشۆ بنریارهک سەو بنؤیسیا، نە

یا. یانی ئی کار مە نی بەتا ئازادی و پیؤهی حاڵەرتیب پەتە بە ( کەنؤیس )ه ، ـە شا پی جورهکەتحەپا بونۆ فە
 ،و بیسارانیەشیعره

 چراخ! ندلن چراخ ندلن هر کس غریبن هر خم ندلن

 ،نؤیسیاؤه رهپی جو

 ندڵە م نەر خەن هەریبەس غەرکەن هەدڵە ن چراخ نەدڵە چراخ! نە

 .یاؤهیوی مە هۆرامی و سورانی پیسە چینە

و)گوڵ، روخسار، موشکڵ و شیؤه لیمی) گل، رخسار، مشکل، سنبل(ی بەنؤیس و کە و شا پی شکڵەکەرهبو
 ر ئامێ.سونبول(ی بە

  گلن گل خار تیش نیشو خیلی مشکڵن ٓون پره غریبان چ ٓدڵە

 ،نؤیسیاؤه پی جوره

 نیلێ موشکڵەن گوڵ خار تیش نیشو خەی گوڵەڕهریبان چوون پەی غەدڵە

نگوو ) ۆ ده گما و نیا و جیایش جە و یاگاؤهفره کانەهۆرامیە شیعره دلی دیؤانە چی ؤینمی ئی بورهەک
 کریان. (ئیسیفاده

 ڵەهە و بەد بونەرا. یا شایەتەفره ۆ ما ون کەساسەئە نەزؤانی سورانیە بور جە یۆ بو کەو ئانەد بونەشایە
 ؛یەئی نموونە بو، پیسە نەستووروو زؤانی سورانیەده نگوو بوری جەرتیب دای( دهؤنارای)تە

 ، پی جورهنەنیاو ماموسا تاهر سادقی(یە رهنوسینی کوردی، ئەتی وکتیبوو) رێنووس، چونیە 66و ڕهالپە جە
روات، ئە وهو بۆ پیشەبێ بێ؛ـ لیؤ جوت ئەئە م جۆرهبە م پیتەـ هاوێژی ئە1ـ پیتی واوی قوچاو 27ئامان؛ " 

 ی زار".وهرهبۆ ده وهقورگە ر کردن لە، با دهوهاڵشوی خوارهزمان بردن بۆ مە

 مێ؛ نەند و دوایی"یەو ناوه روی وشەسە وێتەکەئە م پیتەر دیڕوو" ئەو سەئیجا چیرو

 .ره، ورگ، ون، ورد، ورچ، وهرو؛ـ وان، وشە" سە



 ر، دور، کاور، باور، پور، مافور.ند؛ـ کورد، سوناوه

 و، ئاو، چاو، دو، بو، زو".و، شەدوایی؛ـ کە

 و نا ڕیکا. ڵەردیؤی هەڵ کەدوورۆ دیارا تیکە ر جەهە ئینە

ن رقش هەنگا) سامت( و فەئامان واوی بی ده لیماؤهڵوو کەؤهئە جە ، ورگ و......( کەواووو) وان، وشە
 بێ. لیماؤهڵوو کەؤهتاؤو ئەرا مەباقی جمنە ر پیسەاری. بوریچ هەنگ دنی بوری دهچە

اڵم کان، بەنگ دارهخیڵوو ده رچند جەی واوی دریژا و هەلیما) سور، دور، پور، مافور و......(واؤوو کە
 بوری. را و دوورا جەئید باریک و دریژتە

 س!لیمی کوردی بورا و ؤهنیا واؤوو کەتە نەچیگە

 بیینی بە لیال بییبا کەزؤانی هۆرامی کریو ؤاچی چا ده و نا ئاشنایی بە ی بوریەردهؤنارا کە ئاڵوز ئی بە
کریێ  ڕهپە ۆ بە ڵەهە ، بەکانەشیعره کیش دلی دیؤانەو یاگە شناسیوؤهنە و یاگانەتا بور فره یەوو ئانەبایس
 .بوؤه

 ئامان؛ پی جوره ریانەو کتیبی نامی ب70و ڕهالپە

 ؛") ۆ ( پیتی واوی کراوه

رکردن روا، با دهئە وهاڵشووی خوارهۆ الی مە، زمان بوهکرێتەبێ؛ـ زار ئەئە م جۆرهبە م پیتەـ هاوێژی ئە1
 چێ"...ر دهی زار دهوهرهبۆ ده وهقورگە لە

 رفی) پیتی( پیسەئی حە سۆ کەمدو ده یەئانە نەرههاڵم چی ؤیاگی ویش. بە بە ڕیک و نا ڕیکی ئی تاریفیە
 .نامێنە نەپاڵوو بوریە رفیؤی جەحە

 .وهند و دوای وشەناوه ؤێتەکەئە م پیتەـ ئە9ئامان؛"  نەڕهر چا الپەهە

 رو: ــ . ــ . ــ . ــسە

 .ند؛ دۆم، مۆن، دۆشاو، مرۆڤ، گۆشت، چۆن، رۆخ، گۆزهناوه

 رۆ، بۆ، گۆ"قۆ، پەڵۆ، هێرۆ، چە؛ دۆ، فرۆ، هەدوایی

 لیما ئا دؤهکما بو گردوو کەرهر گەاڵم ئەکان. بەر)مصوت(ـەجمنە نمێ چوون جە لیماؤهڵوو کەؤهئە ڕاسا جە
ون( چو ال هۆرامیۆ فاڕیو و بو بە ی) کەلیمی چۆنکە جە زؤانی هۆرامی ؤاچمێ، بیجگە بە یەرینەسە دیڕه

 . ۆ ک بەبور ماچیا ، نە ) او( درکیو. ما باقی بە وو بە و 

ی و نودشەهجەری لەراؤهچی ؤه (یا، پیسە ؤهندوو ) ـەسوهپە جاری کوڵۆ کریاو فره نەهۆرامیە جە نگەئی ده
 رۆ([) سەؤهرهرۆ(، سە) کەؤهرهرۆ(، کە)بە ؤهرهبە ] و نۆسوودینە

 ) چیرۆ([وهژێره رۆ(، لە_ سەوهرهسە سورانیا ] لە موونەیا ئی ن

وت) وع) نۆع(، نەوت) کۆت(، نە) سۆز(، کەوزوت) حۆت(، سە] حەو (ی پیسە یاخو کوڵۆ کریاو) ـە
 ورۆز)نۆروز([(، نەنۆتە



اڵم بنؤیسیو. بە ۆ رهەی بوری جیای) و (ی بیێ، کریی یو پەر نە(ی ال هۆرامیۆ هە ۆ نگوو )ر دهگەخو ئە
نی ردؤی هەی هەنگئی ده دیؤاناو شاعیراؤه و دوور جە نەی عادیەردهکە ختیؤ دلی قسەری، وهی چیش کەئە

 کریو هیچکامی شاریۆ؟.و مە

 رهتەت گۆرهنسبە ی بەمی، یاگیؤهو دهو ئاسمانەشتینەنی پەو زؤانی چەشتینەی پە ۆ نگووی درکنای دهپە
یشا ئینسانیؤی میانەسوو و دهگۆریؤه نجەپە یو، کە یاؤهمە ندازهؤریؤ تا ئا ئە یاؤهمە را و لچیچ کەکە شەوه
یچ چند میلیمترا. ئینە رزی ششی و پانایی پانزهبە و لۆزییؤی بە. یانی گونجایشیؤی خااڵنەرهینەبلو بە رهیەپانا

 رووشۆ(.وهونۆ، مەینۆ؟، مە) مەنەیەؤهو پاهجەلە نموونی جە

و لچیچ  بوؤه رهتەگوالنە میەو دهو ئاسمانەشتینەپەو زؤانی و شتینەینوو پەنگوو بوری) و ( ئا یاگی بەی دهپە
ی ) پە کە یەو ئانەگونجایشیؤی نیمە یو. یانی بە یاؤهگوالنی مە و کلکەنجەر پەندوو سەو بەتا ڕیکوو گازره

 ۆ(ی الزما.

 مدریا. نترینیۆ نیشانەروو هەراؤه) ۆ( و ) و ( ؤه نەرهچی ؤه

 ۆ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لووی( جوت ) دؤی دانی(کی بەجۆت ) کاڵؤه

 ر(ؤه کریونە کە کۆت ) گلیرا( کوت ) ئانە

 سی تاک(م کەرهی، یەردهرو ) کەرۆ( کەی کەکەرهرۆ ) بەکە

 تاک(سی م کەرهی یەرهرو ) چیؤ بەی( بەردهی بەستور پەرۆ ) دهبە

 راؤندوو جؤی(بیخۆ( بنجو ) سە بنجۆ ) جە

 هوری( ر، هورزهئینا ئاسمانۆ( هور ) سە هۆر ) ئانە

 دیم( ئوسا ) ئوسا کار(ئۆسا ) قە

 میش گرتینۆ.ڵینی یاگی دوهؤه کانەاتما دیؤانەؤ کە ر پاسەنموونی چیمنی فرینی و هە

 و دریژا.ریؤی ناسک جمنە وو یا. وو و باسوونوبە ئیسە

ئیتر  یو، کە یاؤهو لچیچ کاریؤ مە می بوؤهو دهو زؤانی نزیکوو ئاسمانەشتینەنگوو ) وو (ی پەی درکناو دهپە
؛ لیمانەچی کە . پیسەبوؤه ریچ نیمەرد، جاریؤتەباسما کە کە جایشە. یانی ئا گونرهینەلو بەگواڵنیچشا نە نجەپە

 بوون.سەروون، سوور، دوور، ده

 .نە) چیر(ی ئینا چیشەسرهو کەزعەرد، جا با بزانمی وه) بور(یما کەمە( و زهرهی) سەتحەباسوو فە تا ئیگە

ی زؤانوو پە . ئینەی) ێـ ـ ێ (شا نیارهکەسره، جیای کەؤستە شا ڕیکەلف و بی کوردیەئە ئا ماموسێ کە
 .هۆرامی ڕیک نمێؤه نیاڵم چەڕوو پوسیشا، بەسورانی پە

 نینا.چە ئیجا با بزانمی ال هۆرامیۆ ئینە

نوو ئا یبە جە رمی کەی بەیمی، پەز ن ـ ز مـ ا ن ـ د ز(ی دهلیما) بـ ر ا ـ بـ ز ن ـ مەنجوو ئی کەر سەگەئە
 ن کەسریؤی کورت هەەی دیاری کریان، کردهزیاد کە شا بەکەینەبە کە ، ئانەنگا)سامتا(نەبی ده رفەحە



رو و ئا ( دیاریش کەi ) بە نەشەکەلف و بی التینەئە فرینی. کرمانج جە نەتی چیمنی کوردیەنؤیسیان. حالەنە
 نگەئی ده نە(. زؤانی هۆرامیچە bira, bizin,mezin, ziman, diz منؤیسو) پی جوره ریەلیما سەکە
 نؤیسوش.و مە نیورهی مەش پەرانی هیچ نیشانیؤهسو ر پیسەن و هۆرامیچ هەهە

تی و نی سفەو نامی چەی نیشان دای ڕابتەنگیؤ پەده نیمە ر، بو بەمیؤ دریژتەکە یەسرهر فرموو ئی کەهە
ـ ی رد گران ـ جام مەخت ـ دهنگ سەور نو ـ سەمین ـ هەهار خە) ؤه روو نامی، پیسەمام کەتەنی نامی چە

 نؤیسیو.ن و چایچ مەهە نەفارسیچە ڵگ گوڵ (. ئینەؤه

 نەزؤانی هۆرامیە مام درکیا جەی تەسرهیاگی کە نگیؤ کەده رو بەکە نگیەی ئی دهردهمام دریژ کەئیجا تە
می و دهو ئاسمانەهو زؤانی ڕودلیڕاسە نگیەی درکناو ئی دهنؤیسیو(. پەدرکیو مەمام نەتە سریؤ کە) کەگیروؤه

نی ینش چەؤامیؤی بە ژگەو مەو گازرهو کریو ؤاچی ئینده نەیاؤنوش پەاڵم ویش خاس مە، بەرز بوؤهبە
 کرد([.رن(، بلمی) بڕۆین(، چڕی) بانگی دهیدی )وه] بەنەلیمانگوو ئاخروو ئی کەده جە . پیسەمازوؤه

 ؛لیمانەو ئی کەیا دلیڕاسە

 من (. خم ـ برین(، نیش ) چز (، ویت ) خۆت (، پیم ) بەهڕیش ) ز

 رویش.، سیاڵو، ده، ؤینە؛ بریشتەلیمانەیا دلی ئی کە

 نەزؤانی هۆرامیە جە نگەرانیۆ) ێـ ـ ێ ( ئی دهی ال سوکەسرهکە نەدروس پیسە ن کەنگ هەر دهجوریؤتە
ؤی گیریان و جیای ئە ڵەهە بە کانەشیعره چی دیؤانەما. کەکە ر فرههە ت دلی شیعرانەتایبە ما و بەکە

) ێ کە چا یاگانە ، بیجگەروو) ی ( کاؤهنرێنی سە کا، ئا حۆتی کەدلی واوه ر پیسە. یانی چێچ هەرهنریانە
رمێ( ورێ، کەی ) بو ؤاتە) جارێ، ساڵێ، ڕؤێ( یا نیشان دای دوو بارهک(ی، پیسەیانوو یو)یەی بە(پە

 بو با.ڵینی و مەگردی هە نزیک بە

 ؤی (رم ) مۆلەرمێ گەزمێ کەورێ دیسان بەده رم وهی شەردهر پەجلس ال بەمە بورێ وه

 ؛(ی پیسەندوو )یؤهسوهو پەجیای کورتەر زیاتە نەهۆرامیە ێ نگووده

(، شارمێ) (، بوانمێ) بوانمیؤه(، بلمێ) بلمیؤهرمیؤهرمێ) بە(، بەرمیؤهرمێ)بوهبوه(، یدیؤهیدێ) بەبە
 ((، جارێ) جاریؤ یا جاریؤه(، ساؤێ) ساؤیؤهشارمیؤه

 ؛ ی (، پیسەو) ـەیا کورتە

ینی(. گزیش دێنی ـ کنەکیش تەینی) تفەکنەکنێنی ـ تەی (. تەو پاؤههجەلە بەینی کی زهینی) مانگاؤهزێنی ـ زه
 ینی.گزیش ده

. ئی نوؤهؤامیؤی یاگی مە و یاگی پیشەمی ئیندهو دهو زؤانی و ئاسمانەینوو دلیڕاسەبە نگیەی درکناو ئی دهپە
 مدا؛ کاشا نیشانەنگا و جیاؤازیەوونی واری ئی دهرا. نماڵتەنگیؤی ؤهیۆ دهسرهتوو کەنسبە بە نگەده

 ی ێ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 (وهرنەیدێ ) وهرن ( بەیدی )وهبە

 ( وهبلمی ) برۆین ( بلمێ ) برۆینە

 گرت ( پڕێ ) باڵیان گرت(پڕی ) باڵی ئە



 وتن (ر کە) ده وت ( زیێؤهکەر ئە) ده زییؤه

 ( ؤه) ڕۆشتنە ( لؤیؤه وهشتەڕۆ) ئە لؤیؤه

بی  ی رو تاجبوور کەمینی، یوی مەلف و بی نیشانیش کەئە چوون ئی شیؤه ؤاچیو کە ؤیسا) الزما( ئانەئە
ئی  تەڵبەری بنؤیسیو. ئەجمنە ی شکڵوو ر بەهە نەؤای (یە، پیاز، سەلیما) یانەکە جە (، پیسە ) سامتەنگەده

 نەنگ و یا یاگیؤهیؤ گنو شونیش و ماروشۆ دهنگ داریا ده را. چوون ی سامتەکەمە نترینی لیژههە یاگی دؤه
نگ دارا ریکی) جوت ڕیسی ( دهو شە نەنگ داره، ویش دهرهچی )ی( جمنە. کەنەو ساکنە رهکۋتینە

 رو.کەمە

 .یوی جیێ کریاؤه ر جەئاسانتە نگیرا و ئی دهتەتان فرهرهده نەی التینەشیؤه جە

و ینوو دلیراسە، ئا یاگی بەنەفارسیە ) ای ( جە و ) ٓی ـ ٓی ( پیسەی ؤاتەپە ؤاچمی کە نەچیگە یچەبا ئینە
چی  نو. پیسەمەسپیو و مەؤریؤ، کریو ؤاچی چە مێؤه ، ئیندهردهباسما کە کە میەو دهزؤانی و ئاسمانە

 ؛لیمانەکە

 قٓیرٓی.مٓیر، سٓیروان، ژٓیر، ژٓیرٓی، فەپٓیر، سٓیر،وٓیر، هە

 .رمێ ال ) د (یؤهر لێؤیچ کەخراب نیا ئە

 دؤی جوری درکیو؛ ال هۆرامیۆ بە د

 مزانمی، زؤان بە کە ر پاسەی درکنای ئی د هەال فارسی و سورانیۆ و .... . پە د ر پیسەهە مامەـ ) د ( تە1
لیما، پی ڵوو کەؤهئە د دانا گیرو.و دیموو ئۆ دیمیچۆ دۆروو د رهمیەو دهسپیو ئاسمانەەپانی ملو و چ

 درکیو. د جوره

 د یا نیمە مامەناتە د ـ2

ت رامیؤی تایبەکی بیگانی و یا مەلیمەرجیؤ کەمە بە لیماؤهو کەپایانە و جە میانە جە د نەزؤانی هۆرامیە جە
 بە رمانایا جەاڵت ئەسەجوریؤ ناسک کاری و ده ەیچ) د ( درکیو و ئینەنیمە  بو بەنە نەام درکنایشەمتە بە جە

می و دیموو و دهو ئاسمانەپانی ملو ڕوه بە ر پاسەزؤان هە د ی درکنای ئی نیمە. پەنەی زؤانیەکار ئاؤرده
 .م مازوؤهینیؤی کەنیشا بەشا و چەنەیاؤنو پەمامی مەتە اڵم ویش بەری، بەئۆدیموو ددانا سە

 .رشۆ منریورهسە حۆتیؤی گوالنە د ی ئی نیمەردهدیاری کە یپە

 ریآد، مآدی.ٓدا، فە، ئە؛ داَد، بآدهپیسە

 منؤیسمێ؛ ؤی پی جورهو ماموسا مۆلەشیعریؤه بیەتڵەو ئی مەشی پایانەی دوخت وهپە

 نخروشە ت دڵ نەرگمە ئازیز وه

 نی توشەکەنجەپەنگ دهزووی خەئاره

 ت، ئامانکەن نامان تیرهیلیؤهخە

 خت بیمار زامانروهسە نامان وه

 ن ساڕیش بو، قوربان سا تیرێختەوه

 خیل زنجیرێن، دهرزهماخش بەده



 ربە ر بشو وهت بەحیکمە ؤا جەنە

 روییش کەتیرێ دڵ نە جار جار وه

 پیش بنمانەش تای توغرای ویت ش وهوه

 بو ساڕیشر ناسور بو، زوو نەبا هە

 ند هۆرامیسیامە

 2001و فیؤریە

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 سیامەند هۆۆرامی جە بەرنامێوی هامنی ڕادیۆ زایەڵەیەنە

2011-07-20 

 ــــــــــــــــــــ

 زمانی هەورامی

 ڵچنراوهنگی پێ هەورامی تەزمانی هە: ورامیند هەسیامە   

2011-05-23 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 وێ ی جەی زوانو وێ، یانێ رێزگرتەکار ئارده بە

یش. رکۆۆتەسا و دیاریدایش و بەند و بەبە هایی تاکی جەی تاکی، یانێ رهئازاد بیەو دیمۆکراسی یانێ رین پایەتیتەڕهبنە
دۆۆرو تاکی گێرا و  داخۆ ئا چێوێ کە مێدان کە رسی مێێنەر زو ئی پەرۆ هەکە ماشەر یۆ چی گۆشۆۆ تەئە

 کامێنێ؟ رۆۆ منیارهریش سەکاریگە

ئاچیوێ  رێنێ کەکە یەرد باسو ئانەی مۆدێڕنش باسشا کەشێوه دیمۆکراسی بەرو مجاری سەکەی یەپە ئا فیلسوفێ کە
 ر گیاندارێوی ژیرا.شەرچی با مشیۆ ژیرانێ با چون بەهە

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2200&artikel=657693
http://www.voanews.com/kurdish/news/siyamand_hawrami_23may11-122461239.html
http://www.voanews.com/kurdish/news/siyamand_hawrami_23may11-122461239.html
http://www.voanews.com/kurdish/news/siyamand_hawrami_23may11-122461239.html


مو ردهال سە ملمێوه رمێوهکێش کەمانا سرشتیە ر بەرمێێ و ویرو ئینسانی هەکەویر  رهختێو پا بارهوه ئێمە ئیسە
نی ر چەاڵم هەس ئینسانێنێ، بەنیا دیاردێ سرشتیێنێ و بەڵۆۆ تەوهئە ختێو پێدێێ با جەکێ وهئینسانی. ئینسانەی بیەزارۆڵە
ریشا کاریگە و ئا زوانە نی زوانێوی گۆۆرێ با. ئا کؤلتورهچە ەندلێ کۆلتورێوی و دلێ ئا کؤلتوریچە یشا گنانەپێدا بیە

ڵکێ دلێ کێوه ی گنانەکەگەنەرهەنی زوان و فەچە رهیەو ئانە. ئیتر شۆنەمنیا پۆۆشاوه ن نامێ وێچشار منیا و گاهەسە
 را.پێدا کە سش مارۆ یاگێوهده بەشا کەنگ و زوانەرهەفە پاو یاگێوێ کە کا و بەنگ و زوانەرهەینو فەبە

ی ڕێ با یاگێوهریچ کزێ و لەگەس مارا. ئەده بە رزهی بەگێوهیا اڵتدارێ با ئانەسەشا دهکەنگ و زوانەرهەر فەجا ئە
ؤشکاری کریا تا ئا کرو پالرێ و چەکێ گنا وهاڵتەسەبێ ده نگ و زوانەرهەفە نەو کێشە مدریۆ. چی گێره نەشا پەنزمە
 رخؤرد بەنی بەکا چەسەبااڵده نگەرهەفە ر بەارێ سەاڵتدسە. دهناوهمە نەسینا و دلێشەپە نەئانا کۆۆتێنێشە نزمێ کە یاگە

کا، تاکێ نگەەرهندی زوان و فەبە جەرهنی دهرا و چەنگایچ کەرهەفە ر بەردمو سەمە رخؤرد بەکا بەنگەرهەزوان و فە
 را.ندی کەبە جەرهده نگایچەرهەر پا زوان و فەسە

ر . ئەرهیشا نریێێنەپە ر بارا پا یاگێ کەنگا باوهرهەر پا فەرۆ تا تاکێ سەدمای ماوێوی کارێو کە یەئینەرو سە رمانەهە
 مزانا. یانێ بە گؤالنە وێشا بە ئانە گۆالنێ نریێێباره بەر و ئە منیاره گۆۆره وێشا بە ژماریێێ با ئانەگۆۆریێ هە بە

چێرو  ختا مالنەو وهوردیا فره کولتوره ر بەئینسانی سە نەکا ونارا و دۆخت مدا. چی رایچەسانەکێ ئینر کؤلتورهواتێوتە
 ی نامنا.و ملشا پە ق پادیشا ماچاشا ڕاسێنێرهەسێ دهنگێ بااڵدهرهەفە ئا چێوێ کە کە یەئانە

گردی متاوۆ  یش بەکەکؤلتوره ق بەرهەرۆ. دهێو کەکار ن کەهە یشەیێ شانسو ئانەئاگا بۆ پی کە اڵم ئینسانێو کەبە
 بۆ. رانەش دلێ سەرهئانا بتاوۆ سە ڕادێو کە رۆ و بیاونۆش بەرخؤرد کەبە ئاگاهانە

 بە رسێ سەکە کە و ئانە نەک ڕادهکێ گرد ئینێێ یەنێ، زوانەرکۆۆتێ و دماکۆۆتێشا هەوه کە کاوهو کؤلتورهوانەپێچە بە
 تێوی زانستیشا نیا و قسێ پوچێنێ.ڕهندیشا ماچاشا بنەبەجەرهکا ودهرقو زوانەرو فەاڵتداری سەسەزوانی ده

رو رزێنێ، و قسێ سەکا بەتشا چون یەخسیەشە نەتەڕهبنە زوانێ گرد جە کە یەرو ئانەئارۆ هاوارێ زوانشناسا سە
سا چی کەکا و ملکەاڵتدارهسەده زوانە ر بەردمو سەالرا مە سیاسیە رخؤردهی بەپە ناوهکا گێڵرزی و نزمی یاگێ زوانەبە

 کا.اڵتەسەبێ ده زوانە ر بەسە

سانێ کێ وێشا پارێزنا و کەرا تا یاگەالش کەر با زوانا، تەاڵتێ سەسەت دهیبەتا کا بەاڵتدارهسەده زوانە ر بەسێ سەکە
رۆۆ ی وهردێنێ. پەی دیاریێ کەئانا ئادیشا پە ن بدا پا یاگێ کەرا تا تەکایچ وادارێ کەاڵتەسەبێ ده زوانە ەر بسە
 نەریچەی. چی ویەردهتیێو کەی و سوکایەی، بڕیەگرتەرا. چانیشا ی گرد چێوێوی بەس پەده رمانێچەی ئی هەردهبە

 کارشا مارا. سێ و بەدار ده راشا بەمنا و کەکا چەاڵتەسەبێ ده زوانە ر بەسە سێ سس و الوازێختا کەو وهفره

یش، کەی زوانەنیای پە رهنێ ڕێز ئەو چە رۆوهرێو ڕاس کەکش بۆ، متاوۆ سەرهر گەو کێشا ئە تاکی ئاگا پی گێره
 نەی وێشەردهسوک کە بۆ ئانا جەزعێ نەر ئاشناو ئی وهاڵم ئەرۆ. بەتی تاقیر کریاو وێش کەسایەکە پارێزگاریێویچ جە

 را.کە نەتێش پەسوکایە هامکارو ئانیشا کە بۆ بە

 وێ. ی جەڕێزگرتە رۆ بەی زوانو وێ کەکار ئارده ی بەجا پۆۆکە

 ند هۆۆرامیسیامە

2011-03-26 

 ـــــــــــــــــ

 نۆۆرۆزیۆ پەیامو پارێزەرا زوانی هۆۆرامی بە بۆنەو

 هاموەاڵتیە وەشەویسا

 رۆشنویرا هۆۆرامانی



گەرمی پیرۆزبایی وەنە کەرمێ و ساڵێوەی پەر جە وەشی و شادکامیتا  نۆۆرۆزی و دیاری دای ساڵێ تازێتا بە ئامای
نی ئانەیچە هەمێدەوارێنمی کە ساڵەی تازێ بۆ بە ساڵێوەی پەربارە پەی زوانەکەیما و دڵسۆزێ پەی ئاوات موازمێ. چە

 ڕاوەشکەرێ ئەوەمەنەیش با. و قەڵەم بەدەسێ هۆۆرامانی خاستەر جە جارا بال پێوایشۆۆ و بە رنجو وێشا 

 ڕێکوزیاو پارێزەرا زوانی هۆۆرامی

2011-03-22 

 ــــــــــــــــــــــ

 یمەتیەو ئەلە

تیێش.و مەی یانەپەبێ تا بلۆ  وێش رێک وستە لەبێ و ئە نەرهتەگایوهی دهلەو ئەتیەو مەیانە  

د ئامان اڵق، ئامان سەو تە شا مارهینەت یاونەتیەو دیت مەر یاوای ئاگە ، ئەلەئە و ماچۆ: ڕۆڵە داش دیاش پۆنەئە
را. قسێ تەسێوکە ن یانەخاوه هیچ مافێوش نیا و نەت چا یانەتیە! مە، وریابەو! رۆڵەریەکەتیێت نەرو مەی و سەتیەڵەخەنە

رهمینەزه دریۆقسێت نە م با بێ ماناکەسەرۆ کەوهتۆ مە  

رۆ، ریک کەریکا تار زانایچت دێرا و خەو. ئەو گێڵە واشێو باز بارهن یەنەو مەمشەزانات ڕۆی ده  بی و ر چامنەئە 
مکەی دما دڵەو بۆرهی گێرهملو ڕه کرچە خت بێ. ئا وهبۆوه نەتا ڕۆت وه رهکز کە نەی بێ زوان کؤنجێوهرهسە   

بۆ نەمەو نەمشەاڵق و رۆیچ دهو تەی با مارهگرد یاوه نەئێراقە کا جەئێرانیە کورده تیێ سازمانەمشۆ مە یەو ئانەئە  

وهەکداره  

2011-03-20 

 ـــــــــــــــــــــ

 نې پیرؤز بؤهانی ژهشتو مارسی، رؤ جەهە

وېش مزانؤش، یاد  ی فېمینیستی جەوهرؤ و بزوتنەش کەوسیەگېریؤ، یؤئن تە ژنەاڵ جەرۉهۉه دنیانە ئارؤ جە کە ئی ڕۉه
بات داری خەرمایەیا نیزامی سەگ و پەڕه هایی جەڕه یپە یا کەردهڕنې ۉیەسوسیالیستا قە نەژه  نج ورو ڕهئاۉه
 رېنې.کە

ختو ریچ کومؤنیستی وهرا حزبو سوسیالیستی و دماتەڕابە جە کە نەهدیاریا کالرا زېتکین رهبات کاخە هچېهر چا یۉه
و ئی ردهپېشنیارو دیاری کە نەکؤپنهاگە ەج ناکؤنفرانسو ئېنترناسیؤنالیستی ژه جە 1910و ساڵە ئاڵمانی بې. کالرا جە

و مەرچەسە داری پېسەرمایەنی نیزامی سەتی چەو دژایەمەرچەپە نەساڵېو چی ڕۉهرؤ، تا گرد نې کەڕؤ ژه پېسە ڕؤیە
 .رز کریؤۉهن و پیای بەری ژهرابەتی و چانیشا نابەاڵیەریا کؤمەرابەنابە

. نەرهخاستە ۆۆ دیېنې ووېش ڕفېرمې فرېش بە ڕؤ ئاۉانە و چانیشا جە بڕېۉ یاگانە نا جەو ژهزعەرؤ وهئا ختۆ تا بەچا وه
 .دما کۆتانېنە ر فرههە زعەوه نەرمیانەخاوه و چانیشا جە رو دنیایو یاگاتەفره اڵم جەبە

ریېۉی و رابەنابە ی گرد جؤرهردهی ال بەپە گو ئا ئینسانا کەننگو وېش ۉزؤ پاڵو دهده و هۆرامانی پی جؤرهلیانەپە
 رؤ .پیرؤز کە را و ئی ڕؤیەبات کەن و پیای خەری ژهەرابچانیشا نابە

 سایتو هۆرامانی

2011-03-06 



 ـــــــــــــــــــــــــ

 ال لقو چواری

ەتی نا دیمٶکراتی چندین ساڵەو دەسەاڵتی کؤردیەنە سەرەنجام پەنگو نارەزایەتی مەردمو کؤردستانی، کە سەیەو سیاس 
لقو چوارو پارتو دیمۆکراتو کۆردستانیەنە تەقاوە. پەنگێو کە کریێ زوتەر بلی پێوایشۆۆ و وەش بیە بێ، جە سلێمانی ال 

 نازی ئاندە پۆی بدۆوە بە داخۆۆ جە سەنگینی وێشەنە هەرەسەش ئاردە و خیابانێ کؤردستانیش بە ونێ گرتێرە.

سیێ دارۆ پەی وێنیشاندەرا و پەی رتو دیمۆکراتو کؤردستانی پێسە بەشێو جە دەسەاڵتی کؤردی جیای ئانەیە گۆشێ سیاپا
داواکاریەکاشا هەرمانە کەرۆ جە بارەگاو لقو چواریشۆۆ بە گرۆڵیی رۆبەرۆشا بیۆۆ و بە دەیان قؤربانیێش چەنە گرتێ و 

 زیاوە ددانێ.پا جورە لکێوە کە کریێ بە دەسێ کریۆوە دیسان و

چ چەنی یەکیەتی، جیای ئانەیە چا کردەیە دوری گێرو شۆنەو ئانەیچەرە جە بەیانیێ جۆراو جورێنە پارتی، چ بە تەنیا و 
و مەحکومش کەرۆ و دەسئەندەرکاراش روبەڕو دادگای کەرۆوە، پەیتا پەیتا پاساوێش پەی ئارێوە و وەش وەش نۆۆتە 

 کەرێ گڕەکێرە.

بێدەسەاڵتی ئۆرگانە بە نامێ ە تازا و غەریبا نەبێنێ. سەرو نەبیەی ئازادی ، فرەیی گەندەڵی، داخێ مەردمی سەرو چێو
مەردمیەکا و وێ ئەنەیاونای حزبە دەسەاڵت دارەکا بێ، سەرو گیریای و جەریمە کەردەی قەڵەما و قەڵەم بە دەسا بێ. 

کەردەی و ئارۆ سەوای پەنە کەردەی بێ. سەرو گرانی و بێ کاری و نا عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی بێ سەرو دەسی دەسی 
 یەکا و بە تایبەت ئازادی وێنێشاندای بێ.سەرو وەربەس کەردەی ئازاد

گردما ئینەیە مزانمێ کە کوردستان ئارۆ جە هەر کاتێوتەری فرەتەر نیازش بە سەقامگیری و ئارامشی هەن. بەاڵم ئانێ 
رامشو هەرەقەتینو کوردستانی و پارێزنای هەمبەستەگی دلێ جە دلێ گەندەڵیەنە و بە ئازادی کؤشتەی نمەیانە دی. ئا

تەنیا و تەنیا جە ڕاو پارێزنای مافەکا مەردمو کؤردستانی و رەعایەتو پرنسیبە دیمۆکراتیەکا و دلێ عەداڵەتی  ریزەکاش
 کۆمەاڵیەتیەنە مەیانە دی. کؤردستانیچەنە مشۆ تاکەکێ مافشا پارێزیۆ و ئەرکیچشا دیاری بۆ.

ەرێ هەنترینیەنێ و مەبۆ پاک و پیس کریا یمۆکراتیەکێ جەهانشمۆلێنێ و گرد یاگێوۆۆ موەرا. پێوەرە تەمام کپرنسیبە د
و چەنەشا وزیۆوە ال. مەردمو کوردستانی سااڵنێوی دور و درێژا جە ڕاو ئازادیشەنە خەبات کەرۆ ونی مدۆ، ئارۆ بە 

زە کەرۆ. پەی کەسی نیا، ئیسە چیرو هەر نام و نیشانێویەنە تەمامو مانێێ مافو وێشا ئەر گەرەکش بۆ ئازادیەکاش پراکتی
ا ئازادیێشە چەنە گێرۆوە.حزبەکێ کۆردستانی تەنانەت ئانێچشا کە باوەڕشا بە دیمۆکراسی نیا ئەر ئارامش و بۆ، ئ

 کەکارە.سەقامگیری کۆردستانیشا الوە مەتڵەبا مەجبورێنێ شان شل کەرا پەی دیمۆکراسی و مل کەرا پرنسیبە دیمۆکراتی

ۆن ماناش نیەنە و ژیوای دیمۆکراسی بینیان بە ژیوای حزبە گۆۆرەکێچ مشیۆ بزانا کە دیمۆکراسی بە بێ ئۆپۆزیسی
ئۆپۆزیسیۆنیۆۆ. بەشی فرەینە ئەر باوەرش بە دیمۆکراسی هەن مشیۆ گرد هەرمانێوە کەرۆ تا کەمینە بە تەندرۆس 

 بژیوۆ.

ئینا ۆ کە مەردمو کوردستانی جە ئەوە کەردەی گرفتانە سەر و گەردەنێو پێچ و خەمێ کێشێ ئیجارەیچە هەم بەرشا وستۆ
وەڵێ حزبە دەسەاڵتدارەکاشەنە. و ئینە پەنەما ماچۆ کە مشیۆ هەر ئارۆ و بە تەمام مانا گۆش گیریۆ پەی قسا مەردمی. 

 ئەندا چانیشانە سەوای دێر بۆ و گرد تەالشێوو سەوای بۆ بە نوشدارو دماو مەرگو زۆرابی.

 امەند هۆۆرامیسی

2011-02-25 

 ــــــــــــــــــــ

 بەیان

 ۉیساشەوه تیەاڵهاموه

 ۉانی هۆرامیزرا موهخە



یچ کارېۉش بارا. ئینەمژیۉؤ، بارودؤخېۉی نالە نەئارؤ ۉوانی هۆرامیش چە ئاگادارېندێ بارودؤخېۉ کە کە ر پاسەهە
 ختانەشبەدلې. وه بارانە فۆتیای ئی زۉانیە زۉانا و زۉانشناسې باس جەو ڕهرشیېۉویەبەرهن تا دور و نزیک سەردهکە

 شېۉېۉی ژیرانە و بە ئی بارودؤخیە یاوێېێنە ڵې رؤشنۉیرې هۆرامانی و دڵسوزا زوانی هۆرامی تا ڕادېۉی فرهکؤمە
  را.کە رمانەرشۆ هەراوهریکېنې وهخە

 رمانەاڕایش هەی فنمې، و پەرانې ئا بارودؤخیەنگە کە ا و هؤگرا ئا زۉانیەهۆرامی زۉان شېۉ جەبە یچ پېسەئێېمە
را زۉانی هۆرامی( سازمان دان. تا پا نامې) ڕېکۉزیاو پارېزه بە نەڕېکۉزیێۉه پاو بنیادنامېۉی جە رمې، وېما بەکە

ردمو رې مەر یاردیدهخاستە نەی زۉانی هۆرامیەئاستە ۉهڕاو ئە کاما بتاۉمې جەرمانەی هەردهنگ کەماهەهە و بە جؤره
 ی و ڕؤشنۉیراش بیمې.هۆرامان

ئامان  نەشەبنیادنماکە کە رپاسەب و حزبېۉی سیاسیا و هەزهەر مەهە وې و دور جە ر بەئی رېکۉزیا رېکۉزیێۉی سە
کا ڕاو پارېزنای زۉانا زانستیە سکۆتەزمون و دهئە ەی بسەشت بەپە و بە کانەدیمۆکراتیکە و پرسنسیپەچوارچۉه جە
 رؤ.کە ەرمانهە

ر یاگېۉو هە را ئی ڕێ جەرمانبەباتو هەهامڕا و هامخە وېش بە کە یەنی ئانەرا زۉانی هۆرامی چەڕېکۉزیاو پارېزه
 را.کە رمانەهە ۉزیایەنی ئی ڕېکئامادېنې چە کە سانەزیرشو ئا کەو پەمزانؤ، ئاماده نەدنیایە

 را زۉانی هۆرامیهتی ڕېۉوزیاو پارېزرایەو ڕابەسەده

20110206 

 نیی پێوهپە

ateshga@yahoo.com 

 انی هۆرامیۉزرا زهو رېکۉزیاو پارېبنیادنامە

 را زۉانی هۆرامیڕېکۉزیاو پارېزه و ۉناراینیشتەرهنگارشو ئە

 ویستهاوواڵتیانی خۆشە

 ورامیمخۆرانی زمانی هەخە

دوورو نزیك  ش وایکردوهمەئە .بارهبارودۆخێکی نالەژی، ورامی تیا ئەزمانی هە ئاگادارن بارودۆخێك کە روا کەهە
اڵنی ڕۆشنبیری کۆمە ختانە. خۆشبەئاراوه بێننە م زمانەوتانی ئەفە وانی و زمانناسان باس لەپسپۆڕانی ڕێگای زمانە

کن ریخە کی ژیرانەیەوهشێ و بەبردوه م بارودۆخەیان بەکی زۆر پەیەورامی تاڕادهورامان و دڵسۆزانی زمانی هەهە
 ن.کەو کاری تێدا دهوهبنەرویدهڕوبە

ین کەین و بۆ گۆڕینی کاردهم بارودۆخەرانی ئەنیگە کە م زمانەکانو هۆگرانی ئەورامی زمانەهە شێك لەکو بەش وهئێمە
 یەو شێوهتا بەهە، ورامی( ڕێکخستوههە رانی زمانیناوی )ڕێکخراوی پارێزهکدا بەیەستوری ڕێکخراوهژێر دهخۆمان لە

ورامان و ڕۆشنبیرانی لکی هەری خەتیدهباشتر یارمە ورامیی زمانی هەوهبۆ هێشتنە کانمان بتوانینرێکخستنی کاره بە
 بین.

وو یڕهپە ەك لروهو هە وهر ئایینو پارتێکی سیاسیەهە لە و دورهخۆیەربەێکی سەڕێکخراوه م ڕێکخراوهئە
کانی زانستیە وتەسکەزمونو دهئە ستن بەپشتبە کاندا و بەدیموکراسیە ی پرنسیپەچوارچێوه لە  یدا هاتوهکەپرۆگرامە

 کات.کان کاردهڕێگای پاراستنی زمانە

زانێ م ڕێیە دهسانی تری ئەباتی کەهاوبیرو هاوخە خۆی بە شدا کەوهڵ ئەگەورامی لەرانی زمانی هەڕێکخراوی پاریزه
 ن.دا کار بکەم ڕێكخراوهڵ ئەگەوێت لەیانەده کە یەسانەو کەخۆگرتنی ئەلە یدا، ئامادهم جیهانەکی ئەیەرگۆشەهە لە
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 ورامیرانی زمانی هەی کارگێڕی ڕێكخراوی پارێزهستەده

20110206 

 ندییوهپە

ateshga@yahoo.com   

 ــــــــــــــــــ

 و هۆۆرامانیلیانەی پەپە

 و هورامان كامیلیانەروو پەسالم ئازیز و راوبە

ریف كي فره زهلیانەپە وتوو تازه.روومەنا شحالەوه، فره وهینەكیتا رازنەلیانەوه پەشكي تازهباره و تەیە كە بە قەجە ئینە
 ننەشالو وه

كا تەو بابەوه فرهن، بە داخیوي فره گرانەرنیارم هەن وهكیتا چەرمانەرك و هەي ئەروو شانازي پەوپەئازیز گیان بە ئە
 نە.ال كریؤوه، كال و ئینا ئاستیوي وارهنە وهكە چاگە

و زوان و ي ئارؤیانەخنەهؤنیە، و ره خشان،و من هؤرگیلناي پەردیوه؛ یاوگەیچ الییو كەبیاتوو ئارؤ دنیایدهي ئەپە
 رمیوهمیمما كەیدي با چەنتریني، بەیمینە هەر دهشەي ئیتر تان و تەنگیا، تا كەرهەبیات و فەدهئە

سار بار و پرووپوچ خەو ویما بە باسي نالەزهین بلو، با بنویسمي و بنویسمي و هیز و تین و وبەما جەكەریكا زوانەخە
 یميهدنە

 ریدي بەباریوي ریك و پیك گوواریوي هورامي دهتع و قەئازیزا داخوم پتاودي بە قە -

 كاتانا.رمانەدیسان سپاسواچوو هە

 ي پي نام و نیشانوو واریە«زن بە نامو ئاوهلیانیوم هەراسي من پە

http://avez.blogfa.com/ 

 ردي.ر دلتا پوه بي لینكش كەگەیدي و ئەهریو دسە

2011-01-28 

 ــــــــــــــــــــــ

 هۆۆرامان نامێو رو بە

 ویساشەوه اڵتیەهام وه

و ( نامێوما ئاراستەنێنجمەئە 7سێ و کە 1369هۆۆرامیا و هۆگرا زوانی هۆۆرامی) مێو جەجە نەیە2006و ساڵە جە
ت بژناسۆش، تا سمیەره ئۆۆ ال زوانی هۆۆرامی و بە رۆوهکە رد تا لێێوی مۆدێرن و ئارۆیانەپارلمانو کوردستانی کە

 .هداونە یشەداخۆۆ پارلمانی هیچ جوابێوو ئا نامەاڵم بەبۆ. بە وانیەرا ئا زرو پارێزهبتاوۆ یاردی ده ش پا جۆرهبە

بڕێو فستیواڵێ و گلێرۆۆ بیێ گرێ  لێ چیال و چۆۆالوهسەوڕاس پا مەرخۆردی درۆس و ڕاسەجیای بە رهیەو ئانەشۆنە
 درێێ.
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ژنا ی فستیوااڵ و جەئانا مالی مال پیوای ساڵرۆیشۆۆ. گرتەپار فستیواڵو ماچۆی گیریا و ئیساڵیچ  الشانەو ئا تەئیدامە جە
کان. تیەرهبنە لەسەی مەردهی پوژنای و گم کەر پەئی فستیواڵێ زیاتە ر گنۆ کەبە اڵم پاسەراب نیا. بەخ نەوێشە وێش جە

رێزو زوانی و کؤلتوریش گیریۆ.  نەێشەو ویانە رۆ تا جەرۆ. داوا کەواکا وێش کەره ردمو هۆۆرامانی داواو مافەمە
رمانگێێ و . دهدانێ کریاوهکریۆ یانێ و مڵکێ وێرانێش ئاوه نەرش پەرابەبە رخؤردیبە نەکوردستانە کشا جەرهگە
ک و پەپیرا  مێ کریا. بەراهەی جواناش فەرنامێ پە. بەی کریاوهسێش پەدره. جادێ و مەی بنریارهخانێش پەسەخە

یش کەی زوانەپە هۆرهێڵۆوه . چایچ کەنێ کریاوهداگاکێش ئاوهر کریۆ. دهسەردمیش چارهبیاوا. بێکاری مە رهکۆۆتاشە
 ی بنیارهتیێش پەوزیۆنێ و رادیوێ تایبەلەرسش بدا. تەده نەسادرهمە جاتش بدا. جەفۆۆتیای نە و جە بیاواش پۆره لەپە بە

 راش بدریۆ.رمانبەوی هەمادی و مانەشێ کریا. یاردی وه نەئاترێش پەرکریا، فیلمێ و تەبە نەامێ و گۆوارێش پە. رۆزن

مێ قوجیێێ چە نەندای ئی راسیەحە داخۆۆ جە چی بەن . کەوێران بیە نەنی شۆرشو کوردستانیەن چەپێوه هۆۆرامان جە
ی ەژنێ نامێفاڕایش پردمو هۆۆرامانی جەگرفتا و داواکاریا مە و وێ بەؤردی راسەرخنیێێنێ و جیای بەو گۆشێ ئاخە

 منریا.

کریۆ  رو ئا زوانیەی نامێ زاراوێوتەردهکە ستەرجەکا فاڕای نامێ زوانی هۆۆرامی و بە ئانێنە چی بارۆۆ پاساوه
تی زایەنامێ فارای ناره کە یەمو ماچۆ گۆیچ گێرو. غافڵ چانەردلوای مە ر بەو وه رهکا بارۆ شۆنیەکەبەگێڵنای شەوهئە

وانێ و و رۆ قەشە کە نەیاگێوه دایی. جەرێزو زوانی ئە بۆ بەو مە نان و ئاو و یانە بۆ بەرۆ و مەکە شر وهتەفره
مادارێنێ نامێش مدریا پاڵ، تە کەدان لەسە زوان و کؤلتوری بە ی بەردهجۆیی کەوهو و بێ تە ناسیۆنالیزمی مدریا ونە

 تێو کەرکارێ ئا فستێوااڵ و سیاسەندهس ئەورێو. ده ما نارۆوهسیچ میاچەو کە رهمیەردگرد مافێوو مە وێشا پا بنیا بە
 .فارۆوهژنێ و فستێواڵێ مەجە واکا وێش بەره ردم مافەمە ئادیشا یاردی مدۆ مشیۆ بزانا کە

 پاراوی جە ئارۆ بە نێ کەیەکا زوانێوو.... نامێ زاراوه نولەک، هۆۆرامی و ماچۆ و کەبەشە مزانمێ کە ئێمە
گردو ئا  ر بەردمو سەی مەنیایا پەرهنۆۆ و هۆۆرامیش ماچا. یاردی دای زوانی هۆۆرامی رێز ئەنەمە نەهۆۆرامانە

 .زاراوا

ردستانی ر پارلمانو کوگەئارا ئە مو لوای ماچۆیچ نێنەلێ و خەک نەبەشە بیێێش کەشیێێ زاناندو رۆشنویری مەڵبەمە
ی و سەدرهمە رو دیمۆکراسی و باس جەردمو هۆۆرامانێ سەنگو دلێرو مە. دهکاش دابیێێوهجوابو داواکاری هۆۆرامیە

کا و گرێدای ماچۆ کەبەی شەنەمەوهرو ئەاوێ یاردیدهت نەکا هۆۆرامانیەوزیۆنەلەڕادیۆ و تە دانی هۆۆرامانی جەئاوه
 کایچ بۆ.گوه

ن ک جاریچ بیەی یەر پەگەندو هۆۆرامانی ئەلبەمە کە نەش ئانەر منیشا. وهشتەوه رهشی و پیرۆزیەو دڵوهشۆنە ژنێجە
ی ئا مافا و س ئاردهده راو بە کاش وزۆنەو فستیواڵە رهردمو هۆۆرامانیەکا مەمافە ڕاس و رۆشنی ددان بنیۆ بە بیارۆ بە

 نەگرد یاگێوه رمێ تا جەردمو هۆۆرامانی داوا کەمە جە یشا هۆر گێرۆ. ئێمەردهکە واشەو چە پۆژنایرهئە س جەده
 را.لێڵ کە نەئیال و ئۆۆالیێ ئاسۆش وه دۆ باسێو را نە کا وێش گێرورهرو مافەوریایۆۆ پێێ سە  بە

 کا ئؤروپایهۆۆرامیە مێو جەجە

2011-01-15 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 ردۆخ و گۆرانتۆڵاڵ مەئایە

ڵ وهوی، ئەهلەپە کا بەکؤردیە هجەرینو لەماچۆ" نزیکتە نەو تارێخو کورد و کوردستانیە 45و رهالپە تۆلال جەئایە 
ن و بیەنیشا نەپێؤه اندهنی بێگانایچ ئن و چەنزیک بیە دیمیۆ فرهوی قەهلەندو پەناوه کا بەلۆرهزیدو  و لۆڕییا، کەهجەلە

 .گرتێنەشا نەنگەره و ئاشوریچ ئانده لدهکا کەتەمیللە تتا جەحە

ر گیلی و دما و دماتە ر هۆۆرامیرا. چامای گۆران و دماتەویۆۆ نزیکتەزوانو پالە ڵهۆری بەدماو لۆڕی زؤانو کە
نی واچا ئا ندازێو چەئە و ئاشوریۆۆ بە لدهکە و نزیکی بەەکێ گۆرانی و کرمانجی بۆنالم زؤانەئادیچی کرمانجی. بە

 نێ".و یا ئاشوریە لدهمان واچێ کەر هەبو واچا ئانیشا هەغڵەئە جۆرێو کە ڵێ بیێنێ، بەزواناا تێکە



حاڵو مە و جە نی مدا خامەمەهزاڕۆاڵ بە وێشا بە نێ کەبیلێؤهماچۆ" اورامی) هورامی( قە نەیە 77و ڕهالپە تولال جەئایە
 رێنێ".وادا زیاتەزار خانەدوێ هە ن و جەت( هە( مانشا)سکونەهۆۆرامانی)سنە

راواو وادێنێ و ال وهزار خانەشش هەن قریبەرۆ" گۆرانێ تەکە باسو گۆرانا پێسە نەو ئا کتێبیە108و رهالپە جە
ندو _ ناوهیێ، کانی زنجیریێ، رێزهوههوارهیرێژیێ، گەیانیێ، نەنیێ، بێ بەڵخان. شش تیرێنێ_ قەکرماشانی مانشا هە

م یچشا هەوادێوزار خانەهە ن دوهقریبەاڵنی و سنجاوی هامسێێنێ_ تەیانی، باجەف بەرهنی شەن. چەی گاوارهکەبیلەقە
را و گرد یاگێؤۆۆ زؤانی گۆرانی قسێ کە ێ و گرد بەنهە نەرۆ و پاڵنگانەدژ( و هۆۆرامان و ژاوه ی)سنەشارو سنە جە
 یواندارێنێ".ریێ و حەب کۆچەغڵەئە شایرو کؤردی کەو باقی عەوانەپێچە نێ. بەتیەراعەتی و زهعیەریکێ رهخە

ڵیش و هۆۆارامیا تێکە نی گۆرانانزیکۆۆ چە جە کا کوردی کەزایەشاره تارێخ زان و تارێخ نویسە ەیۆ ج تۆلال پێسەئایە
 جیا نامێشا مارۆ. و بە یۆی منیۆره جیا جە یەشەبە ن، ئی دوهبیە

ف رهانی بتلیسی بینا. شەف خرهو شەکەندیەقسیم بەتە شتی بەپە یۆ منیاره هۆۆرامی و گۆرانی بە ئا تاریخ نویسێ کە
ردای سە تی ئانیشا کەیارمە ر چاگۆۆ و بەو هە رهنەبیە نیشتە نەانەهسفەئە ویا، جەفەربارو سەکاتبو ده خان، پێسە

اڵتو سەدۆۆرانوو ده ردمو هۆۆرامانی جەمە . جا ئاشکران کەرۆوهیش گلێر کەکەن تارێخەردهویاشا کەفەربارو سەده
ردمو اڵنێچ مەردهاڵنێ بیێنێ و ئەردهر ئەهە نەربارهده م راسێشا جەن و دهبیە اڵنانەردهاڵتو ئەسەچێرو ده ویانەفەسە

 ن.ردهبەلیل نامێ نەر دههە هۆۆرامانیشا بە

 ند هۆۆرامیسیامە

2011-01-15 

 ـــــــــــــــــ

 شیروهسە

ۆۆرامانی، خاتوو روو هب و هونەدهرێ رێزدارا کارؤانوو ئەرگوو یەؤاڵوو مەهە رۆۆ چی رؤانەژارێؤی فداخ و پە بە
کێما کێشاش مەروونوو جەاڵ بیۆۆ و دڵ و دهلیمی ؤهفراسیاو حەر، و دوکتور ئەن خاوهسە، حەزیریەی مۆشیروهرؤینەپە

 مۆۆری.خە

 میشا مزانمێ.ریکوو خەشە وێما بە رمێ و ؤیسا کەشەؤادا ئا وهو خانەشی وێما ئاراستەروهسە پی بۆنۆۆ و چێنە

 نوو هۆۆرامانینجمەئە

2010-12-21 

 ـــــــــــــــــ
 ؤیمیناروو مۆلەسە

تی کیەیەنوو نجمەو ئەرمانەهە بە کا شاروو یوتوبوری)سوید(نەکوردیە ڵەساڵوونوو کومە و جە 22-11-2010رو  جە
روو داؤاکاری . سایتوو هۆرامانی سەند هۆرامی(ؤناریای )سیامەؤی پەروو شیعرا مۆلەمیناریؤ سەنا یوتوبوری، سەژه

 مارو: میناریەگوزارشیؤوو ئا سە کورتە  راش، پی جورهوانە بریؤ جە

شناسنا. کا ئەمیمانە ندش بەرد و سیامەکاش کەی میمانەی خیر ئاماکەو کؤۆ بیەرهرابە پیسە خانمە ئاؤاره تانەرهسە جە
روو نام و کا، کورتیؤ سەمیمانە ی بەو خیر ئاما ؤاتەندیچ شونەندی. سیامەسیامە بە یش داؤهکەروو باسەچامای سە

دۆرانوو  ر جەی هەؤمۆلە رد. یاؤناش کەیش باسش کەنەرس ؤهیش و یاگا دهؤی و یاگی پیدا بیەنیشانوو مۆلە
ماموسای  مامنو و پیسەرس تەده کە رهیەئانە ورمانان. شونەاڵت داری ویش ئەسەشاعریؤی ده پیسە نەریشەقیگەفە

و و شونە یەی. دماو ئانەرسۆ ؤاتەده رو بەس کەو ده رزیورهمە نەیەبجەڵەهە و نزیک بەگاو چروسانەده مشناسیو، جە
ؤیڵی) شیخ شیخ عوسمانوو تە مریدوو روش بەؤیڵی و کەی تەروش پەش و بەرهسە ووفی گنونەسەؤاو تەهە رهماؤیؤیە

 ن.ندی بیەقشبەو مۆالنا خالدی نەڵیفەخە ختانەچا وه عوسمان سراج الدین( کە



 باسی و ماچو: مدو بە ند دریژهسیامە

کا یعرهمانوو شو وی زه، راسەلف و بی نرێنیرهپاو ئە کیش بەئانا ؤناریان و شیعره کە ا شیؤهؤی پو مۆلەکەاڵم دیؤانەبە
دماجار  کە ردینیؤهو ئی دۆرانا بریؤ شیعریم جیا کەر ؤستەی بەرنجی جیاواز موازا. من پەسە رکامەسۆ و هەدو دهمە
ووفی سەتە ر بریؤ باس جەخراب نیا ئە ر بیاؤمینەشتەؤی وهکا مۆلەعرفانیە ڕهشیع جە کە یەی ئانەاڵم پەیتا موانوۆ. بەپە

 ر جەرقا دنیای، هەرق و بەزه ی بەبیە القەماناو بی عە پوشی و بە شمینەماناو پە ووف بەسەرمی. تەنی کەو عرفا
شیؤیؤی  کاشا بەشاگرده یەی ئانەن. دماجار سوفیی پەبیە نەئیرانە و جە نەو ئیمەقەنتەمە ڵوو ئیسالمیۆ جەؤهکا ئەدهسە

ی ورده ورده رو کەکاریؤ کە یچەکاشا و ئینەرمانەکاشا و هەی لؤایەو پەنؤیسە ؤهئە را بەس کەا دهر ئامووزش بدخاستە
دلی سوفی  یچ ویش میاؤنونەفەلسەکا فەو ؤیرهنؤیسە ؤهنی ئەاڵ. چەر ؤهو ؤه سگێؤی گۆرهم و دهده ووف بو بەسەتە
ری چانیشا کا تەکا و کولتوورهتەی لؤای دین و دیانەبریؤ پە نەمیدان. چیگە یانەمە روو دین و دنیای وری و باسی سەگە
ختی ی لؤایا ئا وهپاو پە ری بە، سوفیگەکاتەنؤیسیای بابەؤهئە را. بەڵ کەت مانییسم ویشا تیکەنانەسیحی و بودایی و تەمە

تیؤۆ یو گرد رواڵە دی کریا. عرفان دنیای بەعارفی نام زه رشییش بەبەرهعلم و نامی عرفانیش پۆ منریو و سە بو بە
الش ی تەؤیسینی. عارفشەوه کی ال عارفاؤهر پا بونۆ دیاردهال خودای. هە روؤهو گرد چیؤیؤی بەمەرچەمزانو و سە

تاری و عەکەو سیمورغە. داستانەقیحە بە ماڵ و بیاؤاؤهکە شقی بیاؤا بەکا عەپیمای حۆت قوناخە را تا بەکە
 نی.تیەدینی ڕومی نموونی دیاریی ئی بابەاللەکی جەیەو نەو ناڵەیشاپووری و شیعرهنە

 دا بەویشا گری مە شیؤ ئانده. بەییشا گنونەسەماعی چند دهتی و سەریعەشە رخورد بەروو بەو سە ینوو ویشانەعارفی بە
و  رام مدا خامەحە قس و پا کؤای( بەماعی ) موزیک و گورانیی و رهؤینی. بریؤ سەره شیؤیچ میانەتیۆ و بەریعەشە

 را.کە شەی وهؤاش مزانا و ڕاش پەره بازیؤیچ بە

 ویشانە دلی کە نەمانیؤیچەرۆ مارا دلی کؤۆ بیاشا و زهنی بەماعی، گورانی ؤاچی و ساز ژهگا سەنی ئاهەڵۆ پەؤهئە جە
ماناو ئا  سانیؤشا ڕا دێنێ کەکە نەماعەسە ن کەبیە ختی چامنەڵک هور گیرا. وهکا کەخودیە سی چامنی پیدێ با جەکە
 بیینی.می نەتۆ خامامی زانان و چا بابەتە رمانیشا بەهە

م و عارفی ڵەرا مدا قەدین الده جە یدیشا بەتیی ئریعەینشا. شەبە تی گنونەریعەنی شەر زوو چەت هەریقەعرفان و تە
و شتی و خوفەهەماو بەبی تە خوداما بە . عارفی ماچا "ئیمەنی خودای مدا خامەچیی چەڵەمامە تیا و یا زاهدا بەریعەشە
ک رهبو ئادیشا گەمش نەننەەحشتوو جەهەر خودا بەرا و ئەکە ڵەنی خودای مامەچی زاهدی چەکا، کەرهمی گەنندهەحجە

 نیا".

 دیاریاشا پیسە رهو ڕابەمامیان و فرهی عارفا تەپە زیانی گۆره ب بەغڵەئە نەتاریخە و زاهدا و عارفا جەکیشە
تا  یەئانە بایسوو ن بەبیە ر ئینەزیدوو باسامی و .... کیشیێنی دار و کوشیێنی. کریو ؤاچی هەبایە الجی ونسووروو هەمە

دان جنوون و پیر و... سەیل و مەو لە و پیالە را.. ساقی و بادهمزۆ قسی کەره بە بیاتوو ویشانەدهئە عارفی جە
جوریؤ  ن و شیعریشا بەردهڵ کەهانشا تیکەئاشکرا و نە ئوسایانەنی. شاعیری ئی ڕێ ریشا هەری مانێ تەؤاچییتە

 تشا چۆ بریان و بریو.زهنی، لەندی بیینی و هەسەامیۆ یاگی پەال عارف و ع ؤاتینی کە

 تی بەقەریتە ؤی جەڕهشیؤی میانەبە و ئیمۆ پیسەکەباسە ن بەنیش هەپیؤه ندی کەقشبەتوو نەریقەتە نەکورسانە
 ئیجازه نەدهلیە یش جەنەمەؤههندوستانی و ئەی ر پەفەسە و( مۆالنا خالدی میاؤو کورستان. مۆالنا خالد بەسیلەو)وهیەزه

 چامای پیسە کاش کەڵیفەخە یو جە ؤیڵی بو بەو شیخ عوسمانوو تە منیوره سەدرهکوردسان و مە هور گیرو و گیڵیؤه
 بو بە نەتی ویشەالیەموو مەردهسە باسش ئاما جە کە ر پاسەؤیچ هەس. مۆلەده گیرونە تیەریقەری ئا تەەشیخی راب

نداروو شاعر و سوخە ویچ بو بەوی و مۆلەروو روحی مۆلەتی دهیارمە ندی بو بەقشبەتوو نەریقەتە موریدش. پا جوره
 نترینی.ری هەدهتییارمە ردؤی با بەئا رێ و هە

 ن و دهجاییشا هەنی. کیشی هەدیەؤی شیعری کالسیکی کورؤی. شیعری مۆلەکا مۆلەروو شیعرهیمێ سەجا با بە
 پیسە کیش و قافیە کریو کە ئارو باس پاسە تازانە روو شیعرهباس سە نی. جەدیفیەن رهی و گاهەجایینی و داراو قافیەهە

 یانەبە ر گنا ونی بەهە کە ست و سو شاعری پاسەهە دا کەست و شاعری و را مەنگ هورچنا ئۆ هەن تەقاڵبی گاهە
 ؤی ئوسایانەؤی و مۆلەو مۆلەرمانەتوو هەخزمە گنانە ڵکەرا بەکەش مەگرفت وه ؤیۆ ئینی هیچ کەاڵم ال مۆلەمیدان. بە

. زؤانوو نەئینا ئۆجوو ویشە نەؤیەشیعرا مۆلە ریف کاری جەدایع و زهارو. بەمسپ نەشا پەرمانەکارشا مارو و هە بە
ئوسان و  نەسفوو سرشتیەن، وهشادی، شیؤه پیسە کا شیعریجوراوجوره نەدیمە ؤی جەڕ مانان. مۆلەو پە سادهؤی مۆلە

رو و گیانشا شی کەنی وهاڵت دارا. دیمەسەکاریؤی دهوی شانوگردوو ئینیشا مۆلە رو. جیا جەکە رمانەئوساییۆ هە بە



 یاگی ماروشاؤه و بە کاؤهشدار بیەبە ندامەسوو ئەرو. شیعری مدو دهریش کەابە. ئورکستریؤ ؤزو ڕا و ویش ررونەکە
 نگی.ده

ت ؤاتینی، نامینی و مناسبە شیعراش بە وشیؤی فره. بەنەزاییەڕوو شارهن و ئینا چۆ پەویۆ ئوسایانەخیاڵ ئامیزی ال مۆلە
جیوش ره، یو مەیاڵی و رازنوشاؤهدنیا و خە روشانەو بە ارهجوریؤ مجوش چی بەی دوس و ئاشنایش نؤیسینی، کەپە

 ن.بیە تیؤی ئارانەمناسبە

ؤی ئاسانا. شێعری شیعرا مۆلە سپارایخاتر ئە . بەروو زؤاناؤهؤی ئینێ سەشیعری مۆلە نەکوردستانە ر زوۆن جەهە
و ئامیانوو  ؤی ئینێ دلی گورانیانەو شیعرا مۆلەرهن. فؤانشا هەو ره نگ دارینی و زؤانیؤی سادهوی ئاهەمۆلە

 ر ؤزو.ست بەوی سو و هەشیعرا مۆلە ردم بەر زوۆن مەگۆرانیانی. جیا چینیشا هە

 ی موانوۆ.شا ئاما پەباس نموونا ئا بوارا کە بریؤ شیعریتا پیسە

ر خاتوونی و نبەو عە الؤناؤهؤهرشتیی و ئەتیش و شیعڕی عارفانیش و شیعری شادی و سقیەچانیشا شیعڕی دۆرانوو فە
 ی و.....مانەدنیای و زه ییا جەگلە

 ن بەبیەویش هۆرامی نە ؤی کەچی مۆلە " ئانەندی کریاؤهروو سیامەرسی رووبەئی پە نەیەکەنەدلی شیعرۆ وه جە
و لکەگاو زهده رد) ساڵیؤشا جەکە نەس پەنای داستانیؤی دهگیڵؤهئە ش بەکەند جوابەشیعریش ؤاتینی؟".سیامە هۆرامیانە

رد : خاسا خو کە ەئاراست رسیمەو منیچ ئا پە ی وانانیؤهپە شیعریؤه یەییدا ئاگەسە ریزیؤ جەبینی، بە رگەپیشمە نەساراڵیە
ورامی بێ" جا هە شێ بەر ئەی شیعر هەتش" دهشیعری ماچی؟ ؤا هۆرامیانە بە نیا کەنی چەنابت هۆرامی زؤان نیەجە

ن. ئادیچ و سرشتی بیە کۆتە ی ال ئادیچیۆ چیؤیؤی یاگەشیعر ؤاتە هۆرامیانە ن و بەشێ بیەر ئەؤیچۆ هەمن ئجوم ال مۆلە
 . پاسەنەکایچ هەاڵنەردهو ئەرورسی سەن. ئی پەبیە ردهڵینا کەؤه ن کەردهکە شەر ئانەو شاعرا کوردستانی هەرهف پیسە

رمان هە زؤانی هۆرامیانە ن و بەردهرا کەڵینتەؤه ن کەردهشا کەر ئانەی زؤانی هەکیچ پەاڵنەردهتاریخ مرمانو ئە کە
 چیؤیؤی باؤ و سرشتی زانان. یشا بەردهکە

 سایتوو هۆرامانی

2010-11-22 

 ــــــــــــــــــــــــــ

   ینوو هۆرامی و زازایڵقی گم بیی بەی، ئەرئازه

چاپ ی و بەنؤیسەؤهتوو ئەری سوڵتانی زامەنوهریزدار کاک ئە ، کەنەو بیسارانیەکەکی( دیؤانەو)پیشەرینەؤه جە
بو و فۆتیا  نکیؤی بیەلی ری پیسەئازه  نەینوو هۆرامی و زازاکیەمشو بە یەر مارو" ئۆ ئانەنوهکاک ئە  ن،یاؤنایش کیشتە

 بو"

بڕیؤ  ی کیاستا و ؤاچی" ئا سایتەؤیش پەسرهسوو سایتوو کەریؤی ئادرهڵیچ برادهبی و ماؤیؤ چێؤه نەرهم ؤیربەئینە
 ری".ا کەشماشەش تەنی بەنەچیؤیش چە

کا ترکی و زؤانە ربایجانیا و بەڵکوو ئازهخە نەتەرهبنە تاریخ زانا و تاریخ نؤیسا ئیرانیا. ویش جە ؤی یو جەسرهکە
 بی ئاشنان.رهفارسی و عە

 ئارو جە یا کەن ری ئانەزؤانی ئازه رش ؤزو کەبە نەند و کاؤیؤهکە ئامان، جە نەکەسایتە کە ر پاسەؤی هەسرهکە
قسیش  نەربایجانەئازه ئارو جە کە ن و ئی زؤانەیەر بزؤانیؤتە ڵکوو ئا زؤانەاڵت دارا. بەسەزؤانی ده نەربایجانەئازه

 ری نیا.زؤانی ئازه نینییؤش چەاڵت دارا، زؤانی ترکیا و هیچ پیؤهسەکریا و زؤانی ده نەپە

شی پێش وه یاگە نی ترکا ئامان و چاگەچە ترکیە ئی زؤانە ر ؤزو کەکونا بە تیکستە ی بەسەشت بەپە ؤی بەسرهکە
 نۆ ال.ش تا نا فۆتنان و تانا ؤستەکەری و بوومیەئازه ردینی و زؤانەکە



ن و نامی ردهد کەی نامزهربایجانری و ئازهئازه م، ویشا بەڵەبوومی بدا قە یشا بەکەویشا و زمانە یەی ئانەترکیچ پە
 وردی جە ری بەی نامی ئازهردهروو ئامای ترکا و بەسە . گردوو ئا باسایشارهکەملوو زؤانە ریچشا بڕیینەزؤانی ئازه

 (ویسرهو کەەکسایتە ئامان. ) نەؤیەسرهو کەکەسایتە

 نەکاکونە ئیرانیە کتیبە ریۆ جەنامی زؤانی ئازه ؤی بەسرهکە با، کەتڵەختیؤ ئا مەکابرێؤی هۆرامی زؤانی وه منیچ پیسە
زؤانوو ویم مزانوو. پی بونۆ بریؤ چا  ر بەهە گردوو ئا زؤانیە دیؤی نزیک بەرسەئاردینی، موانوۆ تا ده ئیستینێ و

ئاد  سی کەؤی و ئا کەسره. کەدروسا و ئینا یاگینە ریەنوهی لؤای کاک ئەئا پە روۆ تا بیاؤنو کەبا بازوانی کەتڵەمە
بازیؤ  بریؤ یاگینە اڵم جەن. بەرئاردهکاشا بەماناو ؤاتە ن، تا ڕادیؤی فرهپیؤه نەنەنیشا کۆتەرمانی چەروو ئی هەسە
 بیینێ.ساخی نە یبیشا پەتڵەمە

نیچ کتیبیؤی چاپ کریای و گاهە قڵ جەنە م بەکەدؤی شیؤی ئامێنی، یە کی بەبەتڵەن مەگاهە نەؤیەسرهو کەکەسایتە جە
روو تا ئا یاگی کەالش تە ئامان. جا من چینە نەکابەتڵەقی مەرهپاوه ی جەکەتەسخەده قڵ جەتیؤی. نەسخەده قڵ جەنە بە
 ڵک هور گیروو.ی کەکەتەسخەده ئامێ با جە نەکەتەسخەده کی جەبەتڵەمە کە

و کی بونەفارسی زانی و فارسی نؤیسە کە یەی ئانەکیشوو پە نجەؤیستش مزانوو پەئە کا باروو بەبەتڵەمە نەیەڵی ئانەؤه
 را.ڵی کەکا تیکەلیمەجارا کەنی و فرهبی گرفتی نیە یشانەنەؤه ؤهئە کانی، جەکوردیە زؤانە ر ئاشنێ بەمتەکە یۆ کەئانە

 نش:ئارده پژگیایانە شوو نموونەبە ؤی جەسرهکە

نگووری ماچو" میؤیش هە 1ی#روو شاروو ئورومیەی سەردهکە قسە جە نەنزهت القلوب ه مستوفی جە ـ حمدهللا1
جلی  بە ریفیؤهر زهگە)تۆریزیی( ئەخاسینی پا بونۆ تبارزه ر فرهردیش هەڵوی زهریی و هەمەو مرؤی پیغە قیەخلو

 رین(.ندهدر سبد ئە نگوور خلوقی بچەدر سبد اندرین) ئە ؤینا ماچا" انگور خلوقی بچە ناسازیؤه

ی مام هۆرامیانەرین(. تەندهئە ؤهنگوور خلوقی پچی در سە) ئەرو بەی ئاروییش کەهۆرامیانە ی لؤای من نزیک بەپە بە
 ؟(نەؤهچی ئینا سە نگووری خلوقیە)هەرو بەئاروییش کە

شیخ)شیخ  رماؤو" جەفە برکتە منؤیسو"شیخ صدرالدین خلدهللا پیسە نەالصفا دلی داستانیؤیە صفوه ـ ابن بزاز جە2
 بە سرهرت بی. شیخ قدسبەدلۆ خە توو شیخ زایدی جەزرهحە ختیؤ یاؤای بەام، وهرسش(ی پەصفی الدینی تاتە

 کار تمام بری". رماؤاش: کار بماندهفە  بیلیردهزؤانی ئە

استانیؤ داخۆ د بیڵی بو. بەردهو ئەهجەلە بە ن کەیش هەنۆ و ماچو پەبیە ی ساق نەمامی پەتە بە بشەتڵەؤی ئی مەسرهکە
بو:  سۆ کریو پاسنەئینا ده کە یەرنجدای پانەسە اڵم بەر بارو. بەسۆ تا یو بتاؤوو چاگۆ شیؤیؤ بەئاد ماروش نیا ده کە

 مامیو(.تە رمانەبیش هە نەرمانی مەر )هەجوریؤتە مایو(.بەبیش تا کار تەنە)یانی کاری مە

 دی پاکا نیشتەرقەمە ئیسە کە )صدرالدین( ؤاتش جاریؤشا شیخ چی یاگینەبرکتە م ابن بزاز منؤیسو"ادام هللاـ هە3
رم جلسی روحانی گەو مە ش نیشتی بینیرهوه نەحزوورشە میؤ جەریک بی و جەخە زیریؤهڵپەلیماتی دکە و بە بیره

و شیخیچ  ش ؤاچیتاتە . پادشا ابو سعیدی بی زیانەمانندا زهرزهدنیادارا فە  گۆره یو جە بی، ناگا علیشا جوشکابی کە
زؤانی  ، بەشیخیۆر و ؤاتش حازر بە ر باوشیش ئاردهئاما دلی گوستاخوا و هورسۆ. علیشا کە ی نیارهریز پە

و شیخ  هرو شیخیەسش مااڵ شانەده نەریفت ئامان. چی ؤاتەحە رهکە ندازهئە ( یانی قسی بەتۆریزی ) گو حریفرژاتە
 غیرتش جما"

ئینا چی  کە زؤانی تۆریزیا. خاڵیؤه نموونیؤ جە یچەبیلی بی و ئینە ردهزؤانی ئە نموونیؤ جە " ئانەؤی ماچوسرهکە
ر ؤاچوو: جیای حریفت} حریفر{ ؤاچیان ا ئاؤریان. ڕوشنتەر ی(ندهؤهسی) یا شنەم کەجیای تای دوه کە ئانینە جملینە
یچ فاڕیا تا نەن، گوایا بڕیؤ یاگیچەرا فاڕا بیە چی نموونا ؤینمی. دالشا بە نەکا شیخ صفیچەیتیەبە دؤه جە و ئیمە

 نەرهزؤانیتە ماناو ئامای، ماناش جە {بەپیدا بو.}ژاتە نەینوو دال و تایەبە ن کەنزیکییؤیۆهە  وبونە یچەن و ئینەبیە
  یاگی }هاتن{ی ماچیو". بە کە نەکوردیە جە رمی بیجگەکەسوراخ مە

 ریفش ئامان.حە نزیکا. ؤاچە ریفژ هاتە(ی کرماجیۆی )گو حەؤاتە جە فره ال منۆ ئینە

http://www.kasravi.info/ketabs/azari-zabane-bastan.pdf


 پیره نەینەی ال شیخی ئینی. چا بەی پەتوو االرقیانماعەی ؤات: رؤیؤ جەالدینم ئاد ماچو"مۆالنا محیـ هە4
سای و محمود االرقی ؤات ی نان ئەن پەم کیشتەتی فرهماچو: ئیساڵ زاامە توو االرقیانەماعەجەنۆشیرؤان دلی راؤ 

توو خزمە . چوون بە2النی#بەپاڵوو کو سە نەگێؤهده رضسانی کەی عەگاو االرقی هورزمی و ملمی پەهد جە کە
وشیرؤان حق تعاالی سی ساڵی نانش دا نە و ؤاتش: پیرهوشیروانی نە پیره نەردهش کەیاؤێ، روه شیخی قدس سره

مر زوان  حموودی و ؤاتش}شروهمە نەردهش کەی. ئیجا ڕوهرمرش دا شکات کەممتەک ساڵ کەرد. یەکەشوکورما نە
 ؤاتش" بیؤه ردهؤیر چۆ کە رانە یەرچی ئادؤهبمر زخود)بی(. هە

 ندی بو. بەرجمەماناو شکو و ئە ن بەو گاهە نە{ی نا ڕوشنەلیمی}شروهەنیا کتە "چی جملینەؤی ماچوسرهکە
 کار بریێنە". لی بەەسکی جیای مەرحاڵ ئجو جمڵەهە

رز مە ر زؤان بەمە نؤیسیێ بیێ ) شرؤه پیسە شێ و من مەندهزه و بە کار بریێنەلی بەسەیاگی مە ری و منیچ ئجوم بەئە
 نی خااڵ مریچڵەر پیسەردی خاڵداری ماچا. خاڵیش هەزه ؤی سینەر باڵ کەمریچڵیؤی سە بە نەهۆرامانە هخو بی(. شرؤ
ششا و یا. یا وهنگیش مەیچ دهمیشەمژیؤوو و هە دلی مڵکانە رینی. شرؤهنگتەشڕهی وهاڵم خاڵی شرؤهپاساریی و بە

 یا.چیؤیؤی ناڕازیا و شیڕیش مە و و یا جەموانای موان ئاؤازه ر دان و بەنگش ؤهده

ردینی و کونتروڵشا ی قسیشا کەشرؤه ر پیسەردینی هەکەقسیشا  ئانا چا ڕانە ئا پیێ کە بو کە کی کریو پاسەلەسەمە
 شناسان.رزشا نەو مە ن بیەنە روو قساشاؤهسە

 سی:نموونی پیؤه

کا یتیەبە رمی و چامایچ دؤهس نگارش کەکۆتینی ده و چاگە چیگە یتییؤ کەبە ڵ چند دؤهؤهسی ئەمما نموونی پیؤهئە
مارمی جیا دینی بەفیەشیخ سە . 

یم ؤات" جاریؤشا مۆالنا و ؤاچی تاتە یۆ گیڵنیؤهجیبنە پیره یشموو تاتەلی دهابن بزاز منؤیسو: حاجی عە _1
شییؤی وهنە نەش بی و ناکامیؤهی وهی پەسرهنی شیخی قدسو نفاقیش چەغەغدهده نەخاتره الدین برنیقی جەشمس
. و ئیمەی یانەئاما پە گاؤهماغش. دهده نەل کۆتەلەر شی و خەرعیۆ بەسە جە شرهماغیش پیچیا پوری و سەده
 ، جەماغیەلوو دهلەت و خەئی زامە کە زاو خودای من مزانووی رهپە رد:) کەکە نەس پەالڵیای و زاریش دهؤهئە

رد. شیخی ی باس کەم پەکەزع و حاڵەو وهتوو شیخی توو شیخیۆ یاؤانم ال(. من هورسانی و لؤانی خزمەخیره
 توو شیخی. ڕانەردم خزمەش(. ئامانی و هورم گرت و بەباره و تو لؤه رهمنیشوه نەرماؤاش: )من گوشیؤهەفە
ختیؤ زاڕواڵ. وه ماغی دژمانی دی بەتی دهحەروو نارهی بینی. ؤهردهی کەریکی کەخە زاڕواڵ کە ت بەمش کۆچە

رد سوو شیخیش ماچ کەرد و دهش ڕووتش کەره. مۆالنای سەبیره نیشتە نەکەدیمیەقە اؤایمی ال شیخی، شیخ گوشەی
واناؤه و شیخی ئی شیعریشە رهو نیشتە : " 

 هارواسان برور او ریری           ماالیون بدوس اکیری ر کەه

 رو کوروراویزاکیریخونیم زانی           بارو من چو ماالیوان زره

 شیشەوهکهۆ ئا نەیا شیخی و یەوو پەرهؤه نەش ؤسەرههورسۆ و ئاماو سە ژنیش و دووبارهی ئەالدینمۆالنا شمس
 مل کۆت"

 یاؤایمینەاڵم نە. بەنەری نیەزاؤانی ئازه بە بو، بیجگەو شیخی ویچش نەیتیی هنەبە ر ئی دؤهگەئە" رؤی ماچوسەکە
ر )با( یا گەر گنو. ئەدیؤانا بە پیسە نەیەکەخودوو داستانە جە )باالیوان( یا )ماالیوان( کە کە یەچانە مانێش. بیجگە

با ماناو  نەختیاریەری و بەشووشتە جە (ی بو کەلیمی )لیوهمان کەبو )الیو( کریو هەکی نەلیمەو کەریشە )ما( جە
 کار مێ. ی و ناشایستی بەندهمەرهماناو ئە بە نەربایجانەازهئ ی و جەدیؤانە

دوس، متاؤو  رو بەد ؤان کەڵەبە ر) یو ئەیەرو پانەکی کەن ئجوم ماناو شیعرهردهم کەی ئیسیفادهکەتەسخەده جە من کە
 کریو(.ر مەی بەندا ڕاش پەرو و ئەر کەڕا بە

 و ریریرو را ئەئاسان بە ر وههە     ریکەؤان بدوس ئەدڵەبە رکەبو: هە یچەکریو پیسە



 ریزانی رو کورو را ویزا کەخو نمە     بارو من چو ماالیوان زره

 رو رارهئاسان را بەر بەهە   رودوس کە دؤان بەڵەس بەرکەپی مانا: هە

 رووکە را ویزه کوره وزانوو روهخو نمە   باری من چوون ماالیوانوو زره

یش تاتە شوور بی گیڵناشۆ کەنگی مەچە بە و ویشۆ کەتاتە عبدالکریم خڵخاڵی جە م ابن بزاز منؤیسو: پیره_ هە2
 ئی دؤه توو شیخی. من رانەزرهی ال حەنی مۆالنا محمد اسماعیالن خطیب خلخالی لؤایمی پە"جاریؤشا چەن ؤاتە

 :واناؤه یتییمەبە

 ندداری کامروبەستەد رو بەؤهشە     بنام بخواند ورامنەئە رکەهە

 ندخوداوه ندهبی و بە ندهند بەخوداوه     داران نامە کاریا میرسی جە

 توو شیخی و نیشتیمیرهزرهکریو ؤاچیش. چوون یاؤایمی ال حەو مە نەؤا نیەدی ؤات ئیئی مانا ڕهمەتیب محەخە
 ندهبی و بە ندهند بە، خوداوهنیت واناؤهختوو ئامای چەنگی وهچە رماؤاش پیرهش، فەردهکە ڵین قسی کەؤهئە

 روو ویش لؤا....".تیؤش پیکا و سەعرهدییچ نەمەتیب محەن و خەم سڕ مەرهوی سەژنەئە مەر ئینەند؟. هەخوداوه

و و ڕو( یچ )شەکەلنگە رهلیما ئۆ یەکە . جەنەی دمایین ماناش روشنەنیا لنگەتە یتیینەبە : چی دؤهؤی منؤیسوسرهکە
توو فارسیان و تایبە یا کەردهکە ی و قسەگورانی ؤاتە جەن" نۆعیؤ منؤیسیو: اورامە نەبرهانە و و رون. جەشە

 .پا مانێنە لیمی بو کریو ؤاچی کەک کەیە نەمەکەی یەەلنگ " جەنەر "اورامەگەنی". ئەؤیەهلەزؤانی پە شیعریش بە

 :ئامێنە جوره پی نەکەتەسخەده ندا جەئە یش ئاردینەکەو چاپەؤی شیعرهسرهت کەڵبەئە

 داری کامروبند شود رو بستە         بنام بخواند اورامنە هرکە

 خداوند بی بنده خداوند بنده   داران کار یا میرسی جهنامە

 ؤا بوداری کامرهسەرو بە   نامی بوانو بە نەورامەس ئەرکەی کریو پی مانا بو: هەکەتەسخەو دهشیعره

 ندخوداوه ندهبو و بە ندهند بەخوداوه     ( دارانام)نامە کاریؤ میاؤو جە

ری. بانی کەو باخەرمانەش نامی بی، هەبی، طالبە مەی تاک چەماچو بانویؤه ئاغە م ئاد منؤیسو: خواجە_ هە3
 :ؤیی منیورهپالە و ئی روؤهرو. زؤان کەکەشیخ یادیؤم مە کیشو و گنونو ؤیرش کە رؤیؤ ئێروو شۆقیش زؤانە

 ریجی کین چشم خونین ار سە دیره       کین سر بسودای تو کیجی دیره

 این وربجت)؟( چو کیجی تو نواجی کە         کین سر باستان تو دارم دیره

 بە چەرماؤاش ؤافە قای. شیخ قدس سرهی خانەش ئاؤرد پەڕهش ئاما و بازیؤ سۆزی و تەکەر کورهیەو ئانەشونە
 روو"شو من چینیش یاد کەؤره زنەو سۆزی بی وه ڕهتە رمی، ئادهیادش کە کشا ئیمەرهگە دێت کەئە

دۆروو  و یا جە نەبیلەردهئە رویشی جەده ئی خانمە ر گنو کەبە نەیەڕهی و تەی سۆزهکیاسە : بەوؤی ماچسرهکە
 ری بەزؤانی ئازه بە ری بیجگەو یوتەو ویش بو چ هنەیتیی چ هنەبە ، ئی دؤهیینەؤانی بو باخەریکەخە نەرشەبە

 و ئیمەنە( ی نا روشنەلیمی)دیرهنیا کەتە نەڵیەؤهو ئەلنگە رهیە کی: جەیتیەبە مما ماناو دؤه. ئەنەر نیەزؤانیؤتە
رسی ونینی مجو" هە مەئی چە گیجا" و " کە وداو توؤهسە بە رهئی سە :" کەماناشا ئینینە یمی الؤهر ئانی بنیەگەئە

 ، و " ارس" یچ جەنەکوردیە و " اسب" ی جەزنەوه بە". " اسر" و توؤهروو ئاسانەم ئینا سەرهو " سە
. پی مانێ نەمی" چو کیجی" ناڕوشنەلینیا کەتە نەمیچەی چوارهلنگە . جەمانەو چەرسەماناو هە بە نەریەشووشتە

ر ئینی ؤزمێ ال گەئە نەیچە. چی لنگەنەماناش ناڕوشنە لی چینەی"ین وهماناو " پە بە نەریەئازه " چو" جە کە



کا شیخ یتیەبە دؤه یا و جەمانو ؤاتە ن" بەختی...". ، واجیدهدبەبە ؤاچی کە" ویت مەی ئینینەکەنەمە ؤهماناو ئە
 خت"یا.دبەؤینمیش. " وربخت" فاریاو "بە نەریچەصفی و یاگتە

ی کەسنؤیسەو دهن. من چێچ شیعرهر هۆرامیانەهە ئی زؤانە کە یتیی گرد چیؤیؤی بروؤهبە دؤه من ئجوم ئی تاکە
 ماروو:

 ریجی کین چشم خونین ار سە دیره     کین سر بسودای تو کیجی دیره

 این وربجت)؟( چو کیجی تو نواجی کە     کین سر باستان تو دارم رهدی

 :رو بەکە کە

 ریجی رسەکین چشم خوونین هەهدیر     ودای تو گیجیسە ر بەکین سەدیره

 ت( چی کیجیچەر پەت) وهرپاچەواجی کین وهتو نە       ر بئاستان تو دارمکین سەدیره

 :رو بەەی ئاروییش کهۆرامیانە

 ریجی رسەشم هوونین ئەکین چەدیره       ودای تو گیجیسە ر بەکین سەدیره

روو یوانی وردی( یا ؤهی یاگی )حەچەروو پەت} ؤهچەرپەؤاچی کین؟ ؤهتو نە         ئاستان تو داروو ر بەکین سەدیره
 _ کواڵن(.یا({ چی کیجی) چی کووجیینەروو پەی)ؤهپاچە

 ند هۆرامییامەس

20091025 

ی نزیکیشا ەننی نامی اورومونی و اورامەربی(، چەربایجانی غەزوو ئازهرکەی، مە) شاروو ئوروومیە_ اورومیە#1
 ن.فره

ؤانیش با و کریو رخەر ئەالن بو ئەؤه، کریو سەنەرقیەربایجانی شەئازه ن جەشیؤی گۆرهالن( کەبە_ سبالن)سە#2
الن. ؤهشە رو بەکە و پی جوره ؤهؤی ماچا سەشە و بە س بو بە ش و جارافره زؤانی زازانە النیچ بو چوون جەؤهشە
 ییچ مدو.خت و ماناو سەیانی سە هۆرامیانە ند(ش نامین و بەهەرقی سهند)سەربایجانی شەو ئازهروو گۆرهشیؤتەکە

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نەـە91و90کا رهالپە جە نسوڵتانی هۆرامی(همەر بەفەو موزهنؤیسەؤهو ئە ردهنە)گلیرۆ کەتاریخوو هۆرامانیە جە
 ئامان:

نینی جیا مە هـ و( 509_476دانیۆ)مەعین القضات هە شیؤیؤی پژگیا بڕیؤ شیعری هۆرامیانی جە و بە و چاگە چیگە
 ی ونی شیخ براکەئاد چە ت کەتایبە نی، بەرنجیەیاگی سە کە

ر اڵی ؤیزوش)پژووهش( سەهە شەرچند ئی بەهە قی مدریا خامەهلوو هەشیخا و پیرا ئە بابا تاهیری عوریانی جە
 کریان.نە

 ر مێ:و دماتە ر چاگەهە

 نەالمعجم فی معایر اشعار العجم ه زمشایا جەموو خوارهردهدیبا سەئە جەق(  7و دهشمس الدین محمد بن قیس رازی)سە
یاگی  حن بەر لەگەبیینی و ئە یانەی هۆرامؤاتە کونی بە ؤیاتەهلەبی گمان ئا فە رو، کە)لحن اورامی(ۆ قسی کە جە

ؤیسیا شەمانیاو وهداستانی قاره کا مژماریا کەهۆرهرین تەرین و کونەنامیتە کار بریو، هۆری هۆرامیانی جە یچ بەهۆره



یچ دلی عیل اؤریێنی ئیسەئ سینە بە م و سینەما و دهئاروو ده کیشا نادیاریینی و تا بەندهرایەر، سەکاشا دانۆ بەماسەو حە
 حنی هۆرامی پیسەروو لەسە نەیتیؤهبە نوو المعجم فی اشعار العجمی جەن. خاؤهؤاجشا هەره نەشایروو هۆرامانیەو عە

رم و رگەؤیا سەهلەفە ی و وانای شیعرهنؤیسە زیعۆ بەریف و وهعالم و عامیۆ شە هلوو عیراقیم بەماچو: گردوو ئە
ییؤی تیف و تالیفحنیؤی لەهیچ لە زروی بینی کەجوریؤ تامە نگاشا بەی ئاهەؤیەژنەگوشدای و ئە شحاڵ دی و بەوه
جمنی و دڵ و عاتفشا نە ری ئاندهجان ئاؤهیەرانی گیرێ و داستانی هەری و تەاڵ دهزهبی و غەرهؤاتا عە ریف جەشە
 :جوش کە رووتشا نارینەده

 ویسرهماع خەروود و سە خمەزه     ؤیهلەیت پەورامی و بەحن الە

2010-10-05 

 ـــــــــــــــــــــــ

 گم نامو  گۆره

یچ رپېسەرؤ. ئی شېعرې هەکە نەکا ئیسالمیەرینەۉه مەردهسە ی کوردستانی جەربی پەهو ئاترانی باسو هجومو عەشېعره
 یش مرمانؤ.کەاڵتو شاعېرهسەده نی وېش ومی و گرد الیەسەهە

مانېۉ اڵم ئینې گرد زهنې. بەیەرون سؤتەسانی دهن و هاۉارېش هاۉارې ئینبیە نەیەکەدلې ئێره ئا شاعېره سۆ کەمدؤ ده
ۉو تارېخو کورد و ردایې. .،. جا با پی بؤنۆ سەبېؤوۉه ساتاگېڵؤ و تان و پؤ ئا کاره نەتارېخە یؤ جە ر گنا کەر بەخاستە

رمیرؤوخی کوردستانی کەمە توهللائایە کوردستانو  . 

 ردؤخ جەن. مەبیش بیەزهەرزی مەی بەن و پلەتوڵاڵ بیەپېدان ئایە نەکېشەنامە جە کە ر پاسەردؤخ، هەمە توهللئایە
 نۆ تا جەردهی کەتان پەرهده یچەن و ئانەبیە ئا ڕژیمیەنی تیش چەزاشای پالهۉؤیۆ دؤسایەمو ڕهردهسە ر جەهە نەئېرانە
ت تایبە باری علمیۆ و بە ی بې. جیا چینیشا وېش جەېۉی نۉیسیای ؤون و تازهگرد ئاسار سیاۉاییش بەبتاۉؤ ده نەئېرانە

ش یشا وهتانو ئانەرهبیېنې. ئینې گرد دهو مېمانېش  نەش کریێنەڕوه و یاگاۉهفره ن و جەشناسیا بیەبیۆ ئەزهەعلومی مە
 مېدان و ېی برمانؤ. کا ئېرانی و کوردستانی بتاۉؤ بێنەرزهبە رههە تارېخ نۉیسە یؤ جە ردؤخ پېسەن تا ماؤوسا مەردهکە

ختی ردستانو ئا وهردمو کوی مەشتی بیەردهرو زه، سەنەتاریخو کورد و کوردستانیە 50و ڕهالپە ردؤخ جەمامؤسا مە
چند  نەدلېشە س کەن دهتەۉی کۆتی پالەخە پؤسېۉ بە رؤ و ماچؤ" چی دمایچۆ پارچەو ئاترانی کەشیعره بە ئاماژه

مو ئامای ئیسالمی ردهسە کورد جە را کەباس کە لۉؤنای ۉؤیسیێنې. ئا شېعرېچەنی و ئهۉؤهو شیۉهرو شېۉهسە شېعرېۉه
رو خاکو ی سەبی پەرهباسو هجومو عە رسان. دلې ئا شېعرانەن و هؤرمزشا پەشتیشا بیەردهانی ئایینی زهی کوردستپە
 نې:ردېنې. ئا شېعرې پی جورهزوری ۉېرانی کەبی(ش تا ال شارهسەگێستانی)قەگێ و دهده ردستانی کریان. کەکو

 هؤرمزگان ڕمان ئاتران کوژان

 کانۆرهگ گۆره ؤهوېشان شارده

 خاپور ب کردنەرهزورکار ئە

 زور*تا شارههە گنای پاڵە

 دیل بشینا نیکان وهشنو کە

 تلی ژ ڕوی هویینامېرد ئازا 

 سبې کە وهمانە ردشترهوشت زهڕه

 س"هویچ کە بزیکا نیکا هؤرمز وه



 ختو کوردستانی. ئیسەردمو ئا وهی مەیەشتی بردهرمانای زهی ئەردؤخی بې پا شېعرې و پەئیشارېوو مامؤسا مە ئینە
 نې.نیەر ئامایا، ئاماژې تاریخیېش چېشېنې و چەسە دا و بەرو ئا روهردؤخی کوردستانی سەتولال مەبابزانمې ئایە

شکرو ختېۉ لەوه ئامان کە تارېخېنە ماچؤ" مارؤ و پېسە رۆ باسو ئا هجومیەؤونېۉتە و بە نەرهردؤخ یاگېۉتەتوڵاڵ مەئایە
ڵې زایینی، ڕنې ۉهرې و نیم قەیە نزیک بەزور(ی، رو) شارهقوسی رؤمی میاۉؤ دۆروبەیلەر کوڕو فەندهسکەئە
خاکو)  بینیان بە دۉې لێۉه جە اڵنی( کەردهر ئاۉاو) کوردستانو ئەرؤ. وهجبور کەرسای مەئایینو بت پە ردمی بەمە

ئایینو  روگردی سە اڵنی(، بەردهراسان و نسارو) کوردسانو ئەردمو وهاڵم مەر. بەسە سی گېرانەرهزور(یۆ بت پەشاره
رسې و بت پە اڵم ال نشوری ماۉېۉ با بەدؤ. بەمە ڕوه ئایینشانە و فاڕیایېۉ جە ناۉهرسای وېشا مەتی و ئێر پەجوسیەمە

 (.300و ڕهدیمی الپەتی)تاریخو کلیساو قەسیحیەرو ئایینو مەۆ مال سەنجی زایینیو پەڕنەئاخرووقە چامای جە

ی ئایینو پە م گېاڵۉهن، هە)پاۉ(ش نامې بیە الش و کوششو سپادارو ئېرانی کەتە بە کە نەشو پەش مەلې ئاندهوه
ئېراق گیریؤ، یاگې  )،)عمر فاروق( کەنەمیەوهی دلیفەتو خەالفەمانو خەزه جە ئامان، کە ر چی ڕاسانەتی. هەجوسیەمە

میاۉؤ ال کرماشانی سپادارو  می بؤ. کەجەداین(ۆ ڕاسپارو ئېراقو عە) مە بؤ و جە زگرد( پادشاو ئېرانی لېژهو )یەنیشتە
وبادی شاریارو عادڵی، کوڕو قنۆشیرۉانیی، براو ئەپاۉ ی) کوڕو شاپوری، کوڕو کیوس  نامی و وېش بەکەشەرتەئە

یاردی  ت بەداۉه یەکا ئاگەو. تا کوردهؤزوری کەو ال شارهۉانەلی ڕهلوپەزار سوارا و بڕېۉ کەنی دۉې هەئېرانی(. چە
 نگیۆ ئامادی جمای با. کەلی جەلوپەتفاق و کە  زیرێ با و بەتو سپادارو ئېرانی پەکی داۉهرؤ. کوردهدای شاو ئېرانی کە

ناچار نامېۉ، پی  ن بؤ و بەرانگە ۉاڵیەی ئا هەژنیەئە ..،. پاۉ بەی خوراسانی گنؤرهزگردی پەۉاڵو لۉای یەهە نەۉهناکامې
 منۉیسؤ:  زوریکا شارهی کوردهپە قەده

 و پاۉی ـکەو نامەرتەکو

و خوراسانی)ماهوی سوری( ڕاسپارو رزبانرمی دؤسی خاقانو چینی و چاکری مەشت گەپە هریارو ئېرانی بە"چون شە
 ، کەگېڵؤۉه و ئېگەدې تا شاریارو ئېرانی چا سامانۆ روهنئارام مە یاگې وېتانە جە شمە ن، ئیسەمینی بیەر زهخاۉه
 روۆ) پاۉ شاپورزاد("سوری شاریاری ئاگادارې کەده جە خت شمەئاوه

 ی وېم الدا.کەی گردو نامەئاۉرده و کؤتا نۉیسیۆ جەبؤنە

و  خێمە نەڵیەنگەو دلی جە گێۉې گۆرینەدما و ال ده نارو سیرۉانیۆ گېڵؤۉهکە نزڵېۉ جەی، پاۉ مەکەی نامەدماو کیاستە
ر ڵک هەکە زیراییەیاگې مارا و پاۉیچ چی پە مامی بەتە سورو مېمانداری بەگاکې دهردمو دهرگا هؤر مدؤ. مەخە

رؤ. شتی کەدهرزیرشو ئایینو زهپە تی و دوبارهسیحیەرکو مەشاو ئېرانی و تە شتیۉانی جەپە ت بەشا داۉهو ئادی گېرؤ 
شگا( ماچا و )ئاتە شیەئا کە ئیسە رؤ. کەی بینا کەشېۉیچۆ نیایشگێۉشا پەرو کەسە رؤ و ش کەوه دهشکەیشا ئاتەپە
 ب )فاوج(ش ماچو.رهعە کە ( نامې نیێنەیادگار چادیۆ )پاۉه گاکېچشا بەده

ردمی مە نەهان)اصفهان(ی بؤ و گرد یاگېۉهسفەدانیۆ ڕاسپارو ئەمەەڕاو ه جە نەپاۉه ی جەو دۉې مانگا نیشتەپاو شؤنە
رؤ. ت کەبی داۉهرهوشت و عەخو و ڕه جە شتی و کینەردهی ئایینو زهردهم کەسەشاو ئېرانی و هە شتیۉانی جەپە بە
ینو بە کە یەر پانەزهاڵم نەرؤ. بەش کەنعەی خوراسانی مەت پەمسافره زگردی میاۉؤ و جەحزورو یە بە نەهانەسفەئە

 .،.ز منیؤرهرهغە کا پاۉی بەزگرد قسەن، یەپاۉی و ماهوی سوری گول بیە

زگرد رو زۉانا. یەگنؤ سە نەمەجەخوزستان ، کوردستان و ئېراقو عە المی جەاڵتو ئیسسەنگوباسو دهده رؤ کەبەمە ئانده
رؤ و رپېچی کەهامڕایی سوارا شای سە نؤ و ڕاسپارو خوراسانی بؤ. پاۉ جەمەمە نەهانەسفەئە یش جەنەتو مەئیتر تاقە

 ر. جا بەۉه بی( گیرؤنەزهەری مەدی) رابەیربەو هشؤعاره ن و چاگەسڵیش بیەزېدی ئە رانی، کەمنیؤ مازنده ڕوه
 س گنؤ.رهرپەر و سەر بې سەکوشیؤ و کشوه نەخوراسانە زگرد جەئامان، یە نەتارېخا ئېرانی و شانامە  جە جؤرېۉ کە

ری ی، عبدڵاڵ بن عومەنسەم حەیی ئیمارماندهفە می و بەی دوهلیفەسورو خەده بی بەرهسپاو عە نەکوچیە 18و ساڵە جە
 را. جەبی ۉیەرهئېراقو عە منیؤ ئېرانی و جە سالمی ڕوهردارا ئیسە ر جەسېۉتەنساری و چند کەی ئەیدهبی عوبەو ئە

ار سوار زشکرېۉی چند هەلە بداللمطلب بەباس بن عەمانی و قثم بن عەیە ن، خزیفەسەئیمام حە نەرو کرماشانیەدۆروبە
 رانی.ی و مازندهی و رهدانمەی هەو پیادۆ گنا ڕاو گرتە

 نەسیرۉانە  ۉېۉهزوری. شەمنیا شاره ڕوه زار سوارېۉهنج هەپە بە  نساریچی ئەیدهوبەبو ععبداڵاڵو بن عمری و ئە
بو ئە نەمەکەهېرشی یە مرمانا. جە  تئامادې کارزاری بیېنی قامە کە رو سپاو کورداۉهراۉهش ۉهکەپڕاۉه و ساعبە



ر شکرو ئیسالمی سەن، لەش بیەرې رۉې درېژهنگ یەجە ، کەنەمەرهم و یەهېرشی دوه نسار کوشیؤ. جەی ئەیدهعوبە
کا دهەشکرؤ و ئاتە(((،( ۉېرانی کەگێستانی)قصبەگێ و دهرؤ. دهنگینې کەو کوردا ڕهونە شتی جەشو دهگنؤ و کە
مان ی ئیمانی ئەئاۉرده ردمی بەمەرؤ. باقی تااڵن بە یوان بەل و حەلوپەرؤ و کەسیر کەئە ن و کناچە. و ژهکوشنؤۉه

با ئا یاگی ئە بە ئیسە کریؤ، کە ردهسپەئە نەزوریەنارو شارهکە شېۉی جەدامانو کە ی جەیدهبو عوبەو ئەمدریا. الشە
مزگیې و  گاکانەشیاگې ئاتە و جە نؤۉهمە ری چند مانگېۉ چا یاگانەبداڵاڵو عومەیلی( ماچا. عەبابە) )عەهیدعوبە

ی. منیؤ پاۉه رؤ و تالیم مدؤ. چامای ڕوهبلېغ کەتە نەقەنتەسوراتې ئیسالمیې چا مەرؤ و دهشی کەتگێ ئیسالمیې وهعیباده
 شکرو ئیسالمی...." *سیبو لەنە بؤ، بؤ بە و زاڕؤڵە ن و کناچەرچی ژهرؤ و چایچ هەعام کەتڵم قەهە یچەئاگە

 هۆرامی ندسیامە
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 و ئیالمی.ئوستانە ، شاریؤا جە* پالە

   123تا 120کا ڕهشیخ محمد مردوخ کردستانی( الپە * تاریخوو کوردی و کوردستانی)تالیف آیت هللا

 


