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  چوار گۆڤارو هۆۆرامانی و  بت ژماره بابه

  
 مان ئه-----ودب ن عه رده ئه  ه ریمی موده ریسمامۆستا مه ال عه بدول ک 
   سود--—نه نگه سیروان زه. د   کانم ريه وه ورامان و ياده  ههی ناوچه  
 مان ئه---------سدیق بابائی    مادا کناوه/  نوه که/  نوه که 
  سود-------ند هۆۆرامی سیامه    بی ده یلی ئه و ب مه مه چهر سه 
 سود------ند هۆۆرامی سیامه    ێشو دو به ـ  یۆ گرتهزوانی  
 رنیتی و ئینته تۆڕه    ۆکا هۆۆرامانیۆ سایته جه 
 ۆوریۆ کوردستانو باش جه      ری نهۆنگو باسو ه ده 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
 . . .رس  ریمی مۆده بدۆلكه ال عه ژیوانامه و مامۆسا مه

  
 رس  ریمی مۆده بدۆلكه ال عه مه تاح ناسیا به د فه ممه ریم مۆحه بدۆلكه عه 
 و ش ۆرماو هۆرامانو بهشارو خ ربه سه ی«آیه ته»گاو  ده  ی جه1901 ۆساۆ 
          قۆرئان و آتبه  به تای وانایش ره سه. ن  دای بیه ئه عراقی جه 
   تاآش  ره  سه رسه  ی ده1913 ۆساۆ .  ن رده که نه سش په ده آا ئایینییه 
  لی  وه  جیھانی ئه نگ و جه  لو وه ساال ئه  ، جه ش وانن)حو رف و نه سه( 
ن  رده مام که ش ته« رحی جامی شه»ندی سلمانی آتب و  كه مزگی مه جه 
  مزگی   جه نه یه1960  سالۆ. ن  ش هۆرگرته سلمانی ئیجازه  جه1924  .
ریس  مامۆسا و چرو نام مۆده پسه  غدای یالنی به بدۆلقادری گه شخ عه 

گرد و  کا آۆردی به نهر و زوا  سه زا ب ریم شاره بدۆلكه ال عه مامۆستا مه. ن  ج بیه ی نیشته
رزو تاریخ نویس و،  به ریم زانای پایه بدۆلكه ال عه بی مامۆستا مه ره ، فارسی و عه وه کاشه چرزوانه

جۆرێ   به آا زانستی آۆن و ئارۆیی ب آا و گرد بواره  ئیسالمییه ب ، زانسته ده ئه
زانیاری  ن و تاوم واچم به ر یه  و باوه یاگ متمانه کش فره تاریخنویسی نویسه  باری جه که
باری  رزشا جه به. مداری کریا   مژوویی چه ع رجه  نویسین و پسه مه وه فره
رو  سه رح و راثانی جه  شه یش و ئا آه وه ته  آولتوورو نه  به ن ش آرده ت فره خزمه نه بیه ده ئه

 ژیوای و سرئامای شعری چند  ی هگۆزی و نالی و نویست وی تاوه وله آا خانای قوبادی، مه دیوانه
ت  قیمه و به میراثی زینده پسه...ددین و  راجه والنا خالد و شخ عوسمانی سه  مه پسه شاعرێ
کا ژیوایش  ناسه ریم تا ئاخرین هه بدولكه ال عه  مامۆستا مه .یش آردن  آه وه ته  نه و ئاراسته

جواهر »و « فسیری نامی ته»و   دی ب ممه حهتی مو ریعه ت و ئایین و ئیسالمی و شه خزمه جه
  .رزو ئیسالمیین  ت و ئایین و به ریعه رزیشا رانما و راو شه به« الفتاوی

ال   مه  مامۆسا لالمه عه,  کۆمارو عراقی  مۆفتی زانا, دیب و ناسیا و کۆردی  و ئه ماموستای گۆره
 دما 2005) ر  هریوه شه( رمانان   و خهشت هه مه   شه ره  ساحب و یه  ریس موده ریمی بدولكه عه
  .رد  تی کۆچی دمایی ش که که ره با به  عۆمری رنوه قه ر جه ته فره

  نیا د پسهسایتو     
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  مان ئه.........بدو    ئه رده ن عه

 
 
 

مامۆستاو زانای گۆره و 
  مه زن

مامۆستا مه ال عه بدول 
  ه ریمی موده ریسک

 
که م ڕکگنوو که سوو جاروه ن چن به 

 وه ش چه نه بانزاناو عاله لمو گۆره . هر
 رس ما مامۆستا مه ال عه بدول که ریمو موده

 ب  فره به هرا، یۆ جا که سا ب که خاوه نو
 یو که زان همامۆستا که ریم جگه چانه ی. 
  فره شیو ئیسالمی بیه ن ، شاره زایو هرۆگۆ

کوردی ) ده ب و شیعرو فۆلکلۆریئه ( جه 
  . ن  هبی

 ئاینو ۆمامۆستا مه ال که ریم جه بارۆ
 یه که م. یستین وش ن فره کتبۆئیسالمیۆ

 ئیسالمیش زاناو ئیسالمی بی که شه ریعه تو
  که رده ن به کوردی ، جگه جه 

هه .  قورئانی به کوردی و هته فسیر که رد
 زاران مهو زان گۆ رۆروستی  زانش ف

 نه چ ئیسالمیجه جیھانو. ئایینی که رد
 که کاتو. ره ش بیه ن ۆی گۆونه ، پای

و  جیھانکۆچی دمایش که رد ، جه گردو
  .  ه یادش که ریاو هئیسالمیه ن
 کتب ۆ ، کۆمه وۆچ ئه ده بیۆجه بارۆ

راشه ، ۆ چا کتبه گۆۆی. ن یستوش ننایاب
ا نه خشه شخه ک (  که سه رو هئا کتبه ن

  . یسته نش ون)  به ندی 
 دیوان شاعیره مامۆستا که ریم ، کۆمه و

 و چاپش که ردن که ۆره کا کوردیش کۆۆگ
 نسارانی ، وه نالی ، مه وله وی . ( ردب ،
ره  شاع که شکۆوو هی فربه شو) فایی،،،

مامۆستا که ریم . که رده نۆ  ره کاش کۆۆگۆ
فره .   بیه ن کوردی) ئه نسکۆلۆپیدیا ( سه پ

  . عرو  ئه ده بو کوردی بیه ن ئاگاش جه ش
  

 کوردیش زانان ، جگه انووکته کا زلاگردوو دی
عه ( ن ش زانان ته رو فره زچجه کوردی

 یی و، ئاگا) بی ، فارسی ، توورکی ،،،ره 
 شاره 
 ئا عرو ئه ده بوی فره ش جه شوزای

  . ه بیه ن یچتا هو
 نه اوانش کۆمه و  تچیمامۆستا پسه تاتو
. ردن ردێ که روه کش پهوێ ساخ و زیره 

فاتیح و محه مه د ی مه ال که ( مامۆستا ۆئار
   . ره ئه دیب کوردیه نۆگۆ)  ریم

ره هیچش ۆوه ل به داخۆ ئی مامۆستا گۆ
 نه کریا ، بگره خه کی جه که ناه ی هپ

ۆ زاناش که ئی ۆئاسمانیه کا عه ره بی
ۆستا مام. ره کۆچش که رده ن ۆمامۆستا گۆ

و ی  ئاماده نه ب تیکه ی سیاسه تیچونک
   ، پۆکه ی رۆ کهگه مه نه گریسه کاش 

 ۆوه ل ئیمه مش .ئه پاسه ئیھمالشا که رد
،  و ئیھمال نه که رم هئی کابرا مه زنه ی

   . هنۆهه میشه جه یادمانه ب
    هن ماچوچجارو ته ری

 ، ئه ێ تو ههه زاران سم و وه شه ویستی پ
.  جیھانی و هرۆو گۆوسه ریب و نی زانا و ئه د

   . هنۆور بت پر جه نهه زاران جار قه بره ک
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  سود/ نه نگه دکتۆر سیروان زه
  ....کانم  ريه وه ورامان و ياده  ههی ناوچه 

  
سبم  م که که  یهی وه  بۆ ئهیسوم نو ته م بابه ئه
–ی  که  دايک بووه  له  گۆڤاری تازه له
 یر چ گه ئه.   وه وه هم  بوی  بکه–ورامان هه

ن  ک ڕيشه  يه نه نگه  و زهیرام و ديالتکي هه
 ی  شوه  به  نهیمتوان  نهی وه ر ئه به م له به
نه بنوسم جا  نگه ي زه  شوه  به  و نهیورام هه

  له هيوادرم که.  سۆراني نوسيووم   به بۆيه
کاک ئاسۆ ڕزم  وه و براي به ڕک پکاته به

    . بت ی د  بهیي بياره
وم، رگ  به ورامان دته ر کاتک ناوي هه هه

 ی مناي و سانیر وه لک یاده وخۆ گه ڕاسته
ک  دا وه يه و ناوچه  وبوونم لهیت رگايه پشمه

موو  رچاو ، هه  به وه شريتک ڤيديۆ دنته
 تاو  م به و ڕۆژانه  ئهیرهات سه ڕوداوو به
  . ياد  وه  دنته وه شيرينيه

 پاش   پش و له کاني مندايم له ریه وه هیاد
 ، کاتک باوکم 1958الوژي  ي گه 14شۆڕشي 

 ی شار  بانکي کشووکاڵ بوو لهیر به ڕوه به
 بانک ی کار ر کات به هه . یيمان سوله

ر شونکي، زۆر جار مني   بۆ هه بچوبايه
ر  گه زۆر جاريش ئه. برد  ڵ خۆيدا ئه گه له

وا   ئه و دگير بوايه خۆش  ست به شوني مه
 خاوو  گرت و به کرێ ئه  بهی وره ماشنکي گه

وسا   ئه نکمدا، که ڵ ماي نه گه  له وه خزانه
رمان  فه ژياين سه ک ما ئه  يه  له وه پکه
رداني  چين سه   ووتیان ئه يادمه له . کرد  ئه

الديني   ماي شخ عه ين و له که  ئه بياره
  .تين  داوه)  ب خوالي خۆش (  بياره
 یر وه م ياده  منداڵ بووم بهیر چ گه  ئه

 یوت س و که موو هه  ، هه ۆر تيژهمنداي ز
  رمان کرد و چۆن له فه و چۆن سه و کاته ئه

ماي شخدا ميواندريان کردين 
 ی وه ئه .   ياده موویم له انم ههشم وه ڕانه تاگه
و  مووان ، ئه رسووڕمان بوو بۆ هه  سهیج
 ی کان  دیواره  بوو که هرد  به که ه  که وشکهو

   له  پ دروست کرابوو ، جگهی که ئاواييه
   .ی که  دفنه  جوانه سروشته

تيش   تايبه دا و بهفتاکان  ههی سان ر له هه
  11 ی که  مژووييه ياننمه  بهیرچوون پاش ده

  وتۆته ند جارک ڕمان که ي ئادار ، چه
 ی قوتاب و کاته ئه. يران  سه داوا به  حمه ئه

 ژن و   که  یادمه  بووم ، زۆر باش لهیي ئاماده
    به و بچووک که وره و منداڵ وگه پياو
وێ بۆ   ئه رگ هاتبوونه نگ جل وبه ڕه مه هه
  .يران  سه
   و لهیڕ  بوو ساڵ هات و ساڵ تپه وه ئه
ي ڕابوردوو  ده شتاکاني سه تاي هه ره سه

م  داوا ، به حمه  ئه وه وته  تر ڕم کهیجارک
کو بۆ  بوو به يران نه يان بۆ سه م جاره ئه

 ی ژيانین   خایه  درژهیک يه ماوه
 و یناو ئاواي ويش له  بوو، ئهیت رگايه پشمه

روتر بوو ،   سه کو له بوو به دا نه يرانگاکه سه
  .جاڵ ڕه کهوترێ   پي ئه کدا که يه  ناوچه له
   له,مک دوور بوو کهجاڵ شونکي  ڕه که
   بوو له که  ئاواييهیکاني پشت روو باخه سه

.   ئران نزیکتر بوو –سنوري نوان ئراق 
کي  ک خه  بوو ، وه وه  خۆيه شي به که ناوه

دۆي کپ ي  کرد ماناکه  باسيان ئه که ناوچه
  خت له ، زۆر ووشک بوو دارودرهن  يه گه ئه

 یک ڕ يه  ماوه بوایه ئه. بوو  نه  وه نزيکيه
 تاکو   دايهوتت کر وتو داکه رکه سه
ند  ، چه  کان ڕوه  دار بهیشون   یشتیته گه ئه

و خوار  ره  و به وه بيه ور ئه  ته دراکمان به
 ی وه  دار کش کردن بۆ ئه  به وه بوينه ئه
کاري بنين بۆ خواردن دروستکردن و چا  به

کردن تيش خواردن دروست   تایبه لنان ، به
 ی  نۆبه  ئايندهیي ڕۆژ وه ه بوو، ئ  نۆبه به

 یر ئواري پشتر خۆ  هه بوايه ئه  بوايه
 ین مه مي سووته  و خه  کردايه ادهئام

   .  بکردايهی  و ئاماده بخوردايه
ک باسم کرد وشک   وه که  ناوچهیر چ گه ئه

و خوار بۆ  ره  به وام ڕۆژانه رده م به بوو،  به
 ی ئاوايو ره  به وه وشه و لهکان  ناو باخه

موو   ههی وه  ڕێ ، پاش ئه وتینه که ئه
 یناس  قه کرد له  خۆمان ئهیک ئاگاداريه

 ی  پگا سوپاييانه ه مه و کۆ  ئهیکان ربازه سه
  موو ده و هه به. ر ڕگاکاندا سه زاڵ بوون به

  شتینه گه  ئه  که  يه ه و کوت و ئاگادار بوونه
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ت دئاوا، له حمه  ئهیناو دو ی ماندو 
  ستمان به هه ،  وه بوينه کوت ئارام ئه ده

  کرد، به  زۆر ئهیک ئارامي و دنيايه
 یکان ک و دوکانداره  خه تيش له هتایب

سپاردن بۆ  وام ڕامانئه رده  به که که ئاواييه
  . مان   بۆ بنكه که  ئازووقهیکين
و   ئه  بم که وه وت ئه مه دا ئه لره
کين  يان بۆ ئه و شتانه  ئه ي که کانه هخ
 یر  سه رده ندين ده  چهی تووش وه شاره له
 ڕژمي کۆن یزگاکان ن دامووده اليه هاتن له هئ

   خۆم کهیحا ش به کان ، به فيفه  خه جاشهو 
 و تووشي زۆر  کم ڕاسپاردوه يان جار خه ده

م   به و شتانه ر ئه سه گيروگرفت هاتوون له
ک ،  يه ک يا بۆه ييه اتک گلههیچ ک
  و نه  ديومه سانه نه و که کم له سکايه

   زۆر به وه وانه  پچه  ، به وتوه رگوشم که به
   له داين و جگه ي ئه که ه ئازووق وه دخۆشيه

يان  هيچ جۆريک زياده  بهی خۆیق هه
 .    کردوه  يا فوفکیان نه گرتوه رنه وه
  وان بيانويستايه ر ئه گه شتوانم بم ئه ئه
 ئاساني  ن زۆر به ر کارکي خراپ که هه

   وه مه ني که اليه هر ، ب  سه چووه بۆيان ئه
و ئاردو برنج و ڕۆن و نيسک و   ئهیيانتوان ئه

هناين   ئه بۆيان يان شتي تر که نۆک و ده
رمان  ن و ده  ت کهیهر  سانايي ژه زۆر به

سکيش شکيان  ي که وه ن ب ئه خواردمان که
ۆر بوو فا داريان ز  وه سانه و که ئه. ل کا 

  وان   ئمه دابومان بهی ڕه و باوه ر ئه رامبه به
.  

 ی جواني و دگيریر باس  سه ئینجا دمه
 ناو  وت له مه دئاوا ، ئه حمه سروشتي ئه

. مان  که و بنکه ره هم ب ست پ بکه  ده وه دکه
 یب مان ئه که هري باخ رانسه  سهی وه پاش ئه

  رچاو بوو له  به ند شونک که ڵ چه گه و له
   زۆر به بوايه  ئه کان که ربازيه پگا سه
 یت المه  سه  به و شونه خۆمان له  وه ئاگاداريه

کان ،   ناو باخه ته وتينايه  و بکه جات بايه نه
. کان  ربازه سه  تر بوو له  ئارامتر و شاراوه که

کان   ناو باخه شتينه گه  ئهی و کاته  ئه ئمه
 خورت   ده بوين ، ئيتر له دنيا ئه

  وه ره و سه ره ر خۆ به سه بوو و له جاتمان ئه نه

کان   باخهیتا ره  سه  له ره هه .  وه ووينهب ئه
رت   سه  که وه په  چهیست  دهیر و به له
 ی  چياکه  زنجيرهیير بي و سه ئه هه
 خان ی که ته و که شه ئه .  رت بکردايه وبه ئه
وت  که رچاو ئه نيت به رده د خاني ئه حمه ئه
 ی يه و ناوچه  ئهی حوکومانی خۆی کات که

   بم که وه وت ئه مه دا ئه لره. کردوه 
ها  روه فزيۆن و هه له زگاي ڕشنبيرو ته ده

ن   بکهیب هاوکار يماني ئه  سولهی خانه مۆزه
 ريپۆرتاجک ینکرد کتر بۆ ئاماده ڵ يه گه له
  پوره کتوره له که و و ئه وته شکه و ئه ر ئه سه له

سا   به  مرۆڤه د لهشتوانرێ سوو ئه. 
 ترو یرگيرێ ، بۆ زانست وێ وه  ئهیکان   چووه
و  وارو ڕووداو له لک شونه ر گه سه ل له سه ته

  . دا يه ناوچه
  يت به که ر ئه کان تپه تا باخه  هه وه وشه له

 – یب ڕ ئه دا تپهجۆر مه  ههی ن دارميوهنوا
نار   ، ترێ ، سو ، ههیيس  ، قه وژه  هه رله هه

 یندين جۆر  و چه-م ، توو ، گوز ر ، هه
یشتيته  گه عاتک رێ ئه  سهی ماوه .  ديکه
وته  که  ئه ئاوا کهد حمه ي ئاوي ئه رچاوه سه
   دته وه که  بن شاخه  له وه ره  سهیک رزاييه به
 مام  یوتک شکه ي ئه شوه  له وه که ره ده

 باسي  که کي گونده کو خه  وه  . نديدايه ناوه
 ی رياچه ده    م ئاوه   ئهی رچاوه ن سه که ئه

    زۆرهی ، سانکیت ريه ورووبه زربارو ده
و  ر ئه سه  به وه  خواره خوڕ دته  به م ئاوه ئه

   که  ديارهیڕوون  ، که زۆر به      دا ردانه  به تاشه
  و تاشه  ئهیر سواندن  سه ند کاري کردۆته چه
کش   مرۆڤ ڕادهیرنج  سهی وه ئه .  ردانه به
  وه ره سه  له که رچاوه  ئاوي سه  که يه وه ئه
  که  ڕوبارهی  ئاوی  هنده  سازگار نيه نده وه ئه
   .    خواروه له
، دا بووم يه چهو ناو  من له  کهی يه و ماوه ئه
 زۆر  وم ج هشتوه  ئهی و ڕۆژه تا ئه هه

ستم به  ر کاتکيش هه دخۆش بووم ، هه
وخوار  ره وا سه  ئه ک کردبايه نگيه دته
ڵ  گه  لهن ، کا و ناو باخه ره  به وه بومه ئه
   با کهی  ئاوو وژهی و هاژه نگي بانده  ده
  رمه  نه وه رانده له ئه یخته کان  درهی گه
م  موو ئه  هه کرد، که دروست ئه ینگک ده
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بوون   کتر ئه  يه و به  تکه نگانه ده
  بووه  ئه کرد ، که ئهکيان دروست    سيمفۆنيايه
  يستايه ر بتو گه خۆ ئه.  مرۆڤ یهۆێ ئارام
 یرچ گه  ، ئه که ئاوي رووباره   ناو ته بچويتايه

م مرۆڤي چاالک و  له هاوينیشدا ساردبوو  به
   . وه دهکر گورج ئه

موو  و هه ڵ ئه گه  خۆم لهیحا ش به به
 ی هچ ناوی باس شمدا، که ريانه وه ياده
ي  که شته وخۆ گه هکرت ڕاست ورامان ئه هه

ت   ئه  ياد که وه مرم ديته  نهیماموستا گۆران
  شقه شتي ئه هه  به مانه  سياچه مانه سيا چه-:

   . ورامانه م هه ئه
 ی وانيبتم  هندهييدا هيوادارم ت کۆتا له
  شکم له  بهیا باس کد ريايه ده پک ئاو لهدۆ

ورامان کردب ، داواي لبوردنيش   ههی ناوچه
  رو هاوريانم له ست و برادهم له دۆ که ئه
  واوم به  ته یق ر هه گه رامان ئه و  ههی هچناو
هيواداريشم کاک ئاسۆ .  داب  نه که ته بابه
مکيش  توانيبتم که ب و ی د  بهیي بياره
يادم  کانيم بزواندب و وه ريه وه بيره

     ...!!!! وه هنابته

    
  داالنی/می و زه مه و چه شته په

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

  ییسدق بابا
  25-11-2005 ئامان

 مادا کناوه/  نوه که/  نوه که
  
یش  ندوله نام که) وستا ئه(شت یه ردین روه فه
  ن نه چه
  ، به)وستا ئه( شت ن، زامیاد یه ئیریوه په

 نام و  نه مه ر ده راو چی سه ند و په وه پایره
ن و  کاو ب ستونی هه شه  که نگش جه ده

رزایی و دۆڵ و  ه ب ئگه.  ژیوو نه کش چه خه
  .ن رێ فرش هه ده

 یا   نوه که/  نواو که /  کنسه/ یۆ چا یاگا، کنساو
ندینه  وه و پایره  دۆه ن که کنیاو نامش بیه

  ن به نداو بیه ر که دماته. ن وته هۆر که
یش   جاکه  نیشته که  خه  و به ندۆه که

  .واچیان) یی ندۆه که(
)  صحنه( و سئنه)  نهپارسی( ر، ئۆپارسینه وه دینه 

پا . وتن  هۆر که نه نده به رکام چی مه هه
نداو  که. واچیۆ" نیاو که" یاگا ئاوی هۆرش دڕۆ

شۆ چگۆۆ  نداو ئه  و که کنسه/ نساو  که/ 
 درژایی  کا به فاڕیای وشه( رشان هۆر دابۆ سه
  ). مانی زه

 گرد  نیشکه نی یا که  کناچ، که و که زوته
کا  مه  چه  هانه  جه یشان جه اردهو و جارێ ئاوه
ڵ و  نیاوی تکه نی که ، نامشان چه ئاردنه
   ئاویشان جه ئان که( ن  بیه ئامته

  ).  ئاردنه کانه نیاوه که
  . شمشاچ واچیان به) نیا که(ت  به هه
. ن ی بیه ندوه و که دیمه  نام قه ندوه که

 یان ) زایینی ی وه645نی پاڵ  ئاشور به
ن  رده هجومش که) ر ته ی وه  سا چه2650

(   به خته  ئا وه  که نوه ی مادستانی و که په
ندو  که. ن سۆچیان نامدار بیه)  مادا کناوه

سکردو ئی  نگا ده مارو ڕزقی یا سیلو ڕه هه
گاکاو   یاگ یاگ ده ندو جه که.  بۆ  بیه کیه خه
ی   په  تا ئی دمایایچه ورامانینه هه

ڕزقو (نمی ئارد و گه) مار هه( ی هۆرگرته
  . ب نه ر مه هه) زمسانی

2  
رۆ   باس که پاسه) وستا ئه(شت ردین یه روه فه
   ئۆریایی یا  رو ی دژ به  ماه ی بنه  تۆریه که
ی   هوروژمشان په ین که هورایی بیه ئه
  .ن رده ی که نوه که
رو  ورو به ده" لۆ ی مه ش په شایی پاسه ت وه ده

   یا  ر ئورمیه ته ار سا چ وهز ویس هه
  
رو  سه) کان هوراییه و ئه  ماه بنه(  ورامیه ئه
  ر به  یۆترینی تۆریا و دماته ی جه ڕگه وه له

  چۆۆ دما به. را ر که ئۆریا و تۆریا نام به
  هو تۆریاکان توریانی واچیاین که سه
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ش  تو ئوراتۆ یا ئوراتۆرێ ئینیشا وه حکومه
  که ئی خه".  هۆۆرامی بین  ن که رده که

مینو ل دو  ی یاگ ژیوایشان زه ر په زوته
/  نه رکه وه/ ر وه نه که. ن نه کاشان هۆرکه شه که
ر  دماته) گ(و گاف) ک( کاف ر، که نگاوه که

 یاگ  ی یاونۆ که ر ئانه  هه یاگشان فاڕیاینه
  .ردن ش که  یانشان وه کنیاینه
   ئیسه ، که رشه گهن ، که نشه ، که کنسه
کاو بستونی دور چی   دۆه  جه نه یاگوه

ی ئامانی  Hadangدانگ  هه. ن باسیما نیه
م گۆرانشان  رجه  سه هۆۆرامی ئان که" ماچۆ

مو  رده ند ژیواین و سه ماوه ماچان، ده
نشی ملشا  خامه تو داریۆش شای هه سه ده
و  روهکشان  منان و یاگه چه تی نه سه ی ده په

  . "کرماشان و هۆۆرامان جیا ئاستنه
ی  رش په ورو به و ده) تاران( ند ماوه ن ده دیاره

   واران و   زیندان، گؤلله کؤردی جیا جه
  
  شی تا ئیسه ت و ئازار و ب به زیه ئه

   که ر پاسه هه. ن ویه  نه شه قازانج چامنه
 ـ  (1165ھؤڕ که( ماس خانی کؤردستانی  ئه

تالی شاو   فه ادی وازی دژ به ئاز1227
 تاران زیندانی  که( 1211ـ 1250(قاجاری

  : رماوانش کریان ، فه
  ن   رده رتمان که ند شه ماوه من و ده

  ن رده  ڕۆی مه م تا به م بۆ من خه و ته ئه
تو حاکم و پادشاکاو  ینه م و مه زم و خه
 ویرو  ش و کۆی و نه  ویر و که ئرانی نه

  ر پاسه ماس خان هه ئه.  وهشۆ  مه کینه خه
  :رماوانش فه
 فرران  مینم       به ت خاتر خه ی دوری وه په
  سرینم یل ئه شۆ سه مه
   نه وه ن   ئه  تاران خاسه س بواچۆ که رکه هه

  ن ناسه ی خۆدا نه جۆمله
   که  گناوه ی پاسه ی شارو پاوه  پیه پیره
، ) ه نده که (  ی جه نوله و که کو ئیسه خه

بنارو ( ی رینو پاوه  پی نام الی سه یاگوه
  شی و بومه ژیواین، جمای که) شاهۆی

شو  به. را  بار که رۆ که ی ناچارشا که رزه له
ی  نوله ر که شوته رکوک و موس و به  که مالره

 موس و  سا که پاکه.  یاگ ژیوایشا را به که
  . ماچان) ک به شه( رکوک مژیوا که

کو هۆۆرامانی و که  خه ر جه ته چین ی  نوله
ورام دوێ برای بین،  نۆڵ و هه  که  که گناوه

  . هۆۆرامان  و یۆشان جه نۆه  که یۆشان جه
   واچیان که کیه ن گۆران پا خه رچی هه هه
  نه رینه  پان و به نده به مان چی مه  در زه جه

ختیاری تا لۆرستان و   به ر جه هه. ژیواین
، هۆۆرامان  نۆه ، که)هاوی رپل و زه سه(  رهگاوا

  ر جه ته کانی ئامای خه. رکوک تا موس و که
  ی جه و بیه  تکه  به ره  وه ره  وه الوه

نیم چیالو چه به. یۆترینیشان هۆر ب  وال
ن داب و  ر کۆ هۆۆرامی یا گۆران بیه هه
ن و  رده وانی که ریت و زمان و وشان پاسه نه

  . بشۆ نشا لنه هناست
  ن ش هه  درژه

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
  
  

  پاوه/عقوبی شوجاعی یه/نیگارکش
  

  
  نیگارکشو هۆۆرامانی

  
  شارو  جه1382 و عقوبی شجاعی ساه یه 

   کۆمه جه. ن ی پدابیه انو پاوهجو
  و کرماشانینا کا پاوه  شاره پشانگنه جه

رو هۆۆرامانیش   سهنو رده شداری که به
نام گۆڤارو  ئمه به. نۆ رده رزکه به

 و رم نه که شیش چه سوه هۆۆرامنیۆ ده
کاری   جهوام بۆ رده وارنم به ئومده

  . نه ریشه نهۆه
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  ند هۆۆرامی سیامه

    سود 2005-12-07
  
  
 بی ده یلی ئه مه و بێ مه رچه سه

 
 دانشگاش   که ر ئا ڕوه ن هه لیسانسما هه

.   یش منیۆره که مه ه مامنا قه ته
  سه دره ر مه  ئجۆ هه نه یچما هه لیسانسه

ینو   عه  جه ک ئمه ڕۆزنامه.  لنه نه
ن  ردما هه یان ده ده.  ونیاوه  مه نه میچه که
  هۆۆرامانو که. زی رو کاغه  نم سهشا یوه

دان شاعرێ  وی  و سه بسارانی و مۆۆله
 وشۆۆ دین و زوانی  رش به نامدارێ ته
قوی جۆغرافیایی  نته  مه  جه هۆۆرامی که

ش  رمانه ن و هه بی بیه ده  زوانو ئه نه رینه به
 .نه شه زعه  وه ، ئارۆ  ئینه ردنه که

   بۆ؟  چی مشیۆ پسه
 ڕا و  س مارۆنه ت نمازۆ، ده بو ماچا دۆۆه

رمانا ئازمون گۆل   هه رو ئی جۆره سه
ی جوابما چشا  م ئه  ڕاسا به ئینه. ن هه
تاشا  تو  ئا دۆۆه سه  ده ی ئا یاگا که په
ک ئوروپای و  ی ئاواره ی نمونه په. یاوو ال مه

ن کۆردسانو  له سه رێ مه یا برو یاگ ته
  هیچ  نه موه ر ده  سه   کهعراقی 

ریچ ب  گه ب و یا ئه توش نه حکومه
 کاراوه  رو ئی جۆره شۆکیا ب و جایش سه په
  ؟ ب نه
  تا و ئی جۆره سه ردم ب ده مو ماچا مه جه
میچ  خت موازا و هه م وه  هه رمانچه هه
یش   په یچه ئینه. کا ره وانایی مایشا گه ته
رش  به نه  نۆۆعو چه  بهم کریۆ یۆ ن به هه
هامکاری  ی کریۆ به ی نمونه په. ب 
  ندیه تی ئی به سه ت داری و ب ده سه ده

  .پچنی
ی   زاڕۆه  چون به را که یان که سویچ به ده

ختا و   ئیتر سه نشا، ئیسه نا وا  نه پی زوانیه
 کریۆ  یچه ی جوابو ئینه په. کریۆ شا مه نه په

ی   که ته حه ی ڕه رمانه ئیجا هه: واچی 

  رم یۆ کریۆ جه  ویه یچه  چانه.  نه رمانه هه
   ئایا دیپلۆمو ئارۆی مشیۆ جه رسۆ که وش په
ری  ته زار سا چوه و دوێ هه که ریه سۆمه
لف و   ئه ر بۆ، که تته سه ر و ب ده مته که

  یشه رگیز فکرو ئانه و هه نه بش ئارده
  . ر ن به نه ینا چه مۆمک ردۆۆ که که نه

 ئی   ر، خۆ گردما مزانم که  زیاته یچه چینه
نگی  و جه  شۆنه لفو ب سۆرانیچه ئه
ی کریۆ یۆی  ، ده  ئامانه  ره هانیه می جه که یه
  و ئارۆی جه  لیسانسیه ندش بۆ که سه په
ری ب  لته د سا چوه الو سه مه
  .ر بۆ؟ تته سه ده
  ئی  که  گرفت رم که ئا  که ماشه ته
ریچ  گه را ئه  که شا ئیشاره نه لیل په ده

تی  ڕه  بنه  بروزوشا بۆ  ئانده و چاگه چگه
  . را  چووته سیه ی ئه لیله یان ده. ن نیه

نش و    تاریخو وش هه ردچه ئی ده
ی دۆۆرانو   په ش هۆرگۆوه که مه رچه سه

مو  رده کا و سه تو قاجاره ئاخرو حاکمیه
  . کا ویه پاله

رمو   بۆرژوازی ئرانی وه نه مه رده چی سه
. وانای وینو و ته ی  توی یۆ گرته سه ده

و ئی  مه رچه ر چند په تو قاجارا هه حاکمیه
  م جه ردب به  هۆر که یشه یۆ گرته

چی . د خسه ب بیاونۆش مه  نه نه شه وزه
   جه واد که زاخانی ب سه  ڕه گیرو دارانه

و پایو یاواب ،   پله  به  کانه تو قاجاره خزمه
  ره  زۆرو سه سۆۆ و به تش گرت ده سه ده
 پاشل   و کۆۆت به ره ی نشت مله نز
  نگ و بوه  ڕه ر چوو که ی هه رده که
  ردم به نگی خۆدشی پۆۆ ب و مه رهه فه

 گیانو   نیای جه  مایه درژایی تاریخی و به
تی  و حکومه ویره. وشا  نیابشا ورو

  ب که زی چوو نه رکه ت داری مه سه ده
 ب ئاد ئی  چوو که.  بۆنه زا خانی ئارده ڕه

  .  خراب مسا ب شه ویره
   و جه  ئۆروپانه ختو وش جه  وه ئی ویره

و  خته چا وه.    ئامابنه نه یه ژده و هه ده سه
 سازی و بۆرژوازی   رشد و پیشه نه ئۆروپایه

و کرکاراش   کۆمه  ئاموزش دای بهنیازو
س گردی بنیاد  دره مه. رۆۆ  ب وه ئارده
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چا .  مدان نری و ئاموزشی گردی ئامانه
  جه باس باسو ئازادی و ڕزگاری  نه خته وه

. ی و کلیس ب کۆتو زنجیرا فئۆدایته
و بنه و  جه یانی شۆڕشبه  یاگ  یاگ  .

.  ب ی نه شتهنگ کؤ رهه زوان فۆۆتنای و فه
د   سه  دوه  ئینه  هیچ که چی ال ئمۆۆ ئانه که

   به ختویچ  ئاما نه ر ئاما، وه سا  دماته
موانیوش   هیچ هه رۆک  ناوه  به  و نه شوه
   ناموه چگه. ب  و ئۆروپای نه نی ئانه چه
ر  کا ئا سه   ئازادی و باقی داواکاریه جه
و   وانه  پچه تا به حه. ب  نه و ئۆروپایه مه ده
نیا  کا تارخی ته ینه  وه شیه ر که شکه له

ی فیزیکیچ  رده ی و ووران که ی، بیه گرته
رونی و  ی ده رده کو کاول که ب، به نه
  . ردمچ ب وانی مه ڕه

س   ده شیه رکه شکه  ئی له  که نه خته چا وه
 زوانی  واری به بیاتو کؤرده ده رۆ ئه  که نه په

  نه و شکۆفایی وشه  پۆپه  جه میانههۆۆرا
  واری و کۆرده خته بیاتو ئا وه ده  ئه .ن بیه
  رکۆۆته کا ئرانی وه  باقی یاگه ر جه گه ئه
ر  مته ی که  په بۆ هیچ نیشانوه بیه ر نه ته
   جه واشه  چه ته ئی سیاسه.  نه یش  نیه بیه

  بیشه ده و ئی ئه  ڕیشه نه نگیه رهه مدانی فه
  .   ب ان گرتهنیش

ریچ   خت و چ دماته  چ ئاوه نه ئرانه
ردمی   مه  نام گردی پا مانا که ئاموزشی به

ی و   گیرو گرفت و زنجیرا  فئۆدایته جه
رۆ و نان و   ڕزگار که لیا حه  مه حاکمه

م بارۆ  راهه ی فه ن و ئازادیشا په سکه مه
 گرد چوی  ر جه ئامانجش زیاته. ب نه

ش   ردمی و ڕا وه مایا کؤلتوری مه وڕنای بنه
رزنای  مه ره ی و ئه ی ئارده ی  په رده که
  ر فره  هه ویه کو پاله. نگو وش ب رهه فه
 ال  ی یاواره ی و جاده سه دره   مه ر جه ته وه
ی گردی هامپا  سه دره مه. گاکا هۆۆرامانی ده

ر ئارۆیچ  هه. ب نی کاری نه ن چه  پوه و جه
م  وادێ و یا که ن کرکارێ ب سه م نیه که
   دۆۆرانوی تازه ئینه.وادێ و نا ئازمودێ سه

 ویرو ئی   نه  ئی دۆۆرانیه ب، حاکم وه
یشا   ئیمکانو ئانه  بین و نه نه یه رده یۆ که
  نگی یاگه رهه و فه  بانه یه نا پینه ن، به بیه

جیا . ن بیه  جیاواز نه کا ئانده جۆرا و جۆره
شو  لی وشا به حه ک مه  حاکمه یه چانه

  ند به مه القه ردمی عه  مه بینی جه
 ئانا حکومتشا  نگو ئا یاگ  که رهه فه
می  رده  سه م جه به.   ره ن مله رده که
ر   ده القیو ال حاکماوه  هیچ عه نه خیره ئه
جا . ن  بیه کا نه لیه حه  مه  کؤلتوره ق به حه

ۆۆ ماڕنشا و  گرد توانو ی به پۆکه
  .  کونشا

 تارخو  ت جه  تایبه  و به نه  تاریخه  جه ئینه
  نه ش په  ئاشکرا ئیشاره  به کانه باتو خه خه

ختو  وه. ما رو چه کریان و گنۆ وه
ر  یر خۆدی و داگیر که توی غه سه ده

رۆ  س که رۆ،  ده ت پدا که سه  ده نه یاگوه
 ئانا  ی ئا پایا که رده  ماڕای و ورد که به

 چر  ردمه ت و یا مه شاخس میلله
نھان   ئاشکرا و په  به ئنده. ن یه که کۆۆته

   تا جه ره یه  چر کۆۆته نگه رهه ماۆ  پی فه
 ئا  یش وزۆنه که ردمه دۆختش وزۆ و مه

و ئادی کۆن و  که نگه رهه  ئانا فه  که ڕه باوه
   جهجاتو وش ی نه ش په نا قابال، تا  به

ر   وه نگیه رهه س چا فه لکاوو ناقابلی ده زه
یان ف   ده  به و حاکم چی ڕانه سه ده. دۆ

 خۆدو  سانو جه ختا که و وه  مدان  فره منه
نگ   هام ده رۆ به ی که که  چر کۆۆته ته میلله

  و وشا مارۆشاوه که نگه رهه  فه و دژ به
یش کریۆ  تا په نگ و چو الی  ده
و به می ئادیشاوه  ده ی جه که ته ھانهئ    
  .رۆ سو ئادیشا که ده

.  رۆحیاتو وش مارۆ و ئی وران کاریه پرۆسه
ر  یاوا سه ی نه  بیا و پۆگه ردمی چگه مه

   دیارده ت به باره  بۆ و سه وارده
ی  جا پۆۆکه. ت گنۆ فاوه کا ب ته نگیه رهه فه

و  کۆلتۆری خۆدی  ر گیری جه من ئجۆم وه
 ملی کۆلتوری نامۆی  ی زۆره غزیه ته
و  قه نته  ئانا مه  که نه و ئا بزاریه مه رچه سه

  ر جه رمته  ئارۆیچ گه و نه نه ش کۆۆته ئمه
  .واما ر ده ختوی به ر وه هه

..............................................................  
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  یشو دو به ـ  یۆ گرتهی زوان
  ند هۆۆرامی هسیام
  سود  2004-08-27

  
 زوانن، یان   دوه ن که وادێ فرێ هه خانه
ر،  داک زوانوته ن و ئه ی زوانوش هه که تاته
را،  که  مه کا تکه کشا زوانه چی زاڕۆه که
  زوانو  وش سوی به رکه  هه  ڕو به که به

  ر پسه ی زوانوی هه فر بیه. را قس که
  .را را و ئاسانته شته وش وه
 زوانو بۆ   که یه  ماناو ئانه  به یۆ گرته

 و قسش  نه  گردما بتاوم بیاومشه که
  . رم  که نه په

ڵ  ر و ماناو تکه  باسوته رۆ به  که یچه ئینه
ی  په. گرۆ وێ ی زوانا مه ی و یۆ گرته رده که

ریکا بای بۆ  ی زوانی ئینگلیسی ئارۆ خه نمونه
ر  م هه ، به نیایی و دنیای گرۆره زوانی د به

نی هیچ  ر ئینگلیسیا و چه یاگو ملۆ هه
ر  هه. بۆ ڵ مه رۆ و تکه که ریکی مه زوانوی شه

و  وانه  پچه ر به گه ندا ئه  خاسا، ئه یچه پاسه
. رۆ وه ی مه و دنیایی بیه رده  بۆ، ده یه ئانه

 چوو بۆ  کریۆ ئۆروپانه زوانی ئینگلیسی مه
ئینگلیسی . ر  چووته سیا و ئافریقانهو ئا

ر ئینگلیسی بۆ تا  مشیۆ گرد یاگوۆۆ هه
   و به نه ردمو گرد یاگوی بتاوۆ بیاوۆشه مه

   که ی ئینگلیسیچ پاسه فر بیه. کارش بارۆ
  .را ن ئاسانته هه
ی   یۆ گرته نزور جه ریچ مه گه ئه

ن  یزه ، ئادیچ ئهیا رده  که ستانداردیزه
 زوانو یا  یه ی ئانه په. ر چووته  رۆ به که

 زوانوی گیریۆ و ئاموزش مدریۆ،  دیالکتو جه
 مدریۆ و  نه ش په ره  ستانداردی په و یا پسه

  پسه. یۆۆ رده ڵ که  تکه القوش نیا به عه
   که ، ئانه نه  ئرانه زوانی فارسی جه

ریا و ستانداردا  راسه ن سه  هه کانه سه دره مه
 تارانی  کا فارسی، پسه هجه باقی لهنی  و چه
ریکی  ن و شه رقش هه فه.... هانی و  سفه و ئه

  .رۆ که ریچ مه هیچ زوانوته
ل ورد  سه ر چی مه ته رچی فره جا ئینسان هه

ل  سه  مه ر گنۆ که یش به ر په  خاسته بۆوه

ک   زوانه ی، پا مانا که زوانی یۆ گرته
ش بۆ،  انو وهیشا زو  تکه  با و جه تکه
یا و  ر خه ته  فره نه  گرد کؤردو بیاوۆشه که

  . رۆ که  پدا مه مینیه مانای زه
دیبا و  ، دل ئه یه رده ڵ که یاو تکه ئی خه

بیاتو  ده  ئه ن و یۆ جه  بیه نه رۆشنویرا کؤردیه
 کؤردستانو   و جه نه  میاووش په نه کؤردیه

ی  ش په رمانه  تا ڕادو هه نه چهو عراقی شه به
 تک دای  نه ر وه  سه  جه چی بجگه کریا، که

  . رده به ڕاش ئۆۆ یاگو نه
ک گرتوی هیچ   پ زوانی یه  که ئیسه

کلیفو  ی ته مین، ئه  زه یاواره یاگوۆۆ مه
 مشیۆ  نه ردمو کۆردستانی چی رابته مه

  چش بۆ ؟
   زوانه  بیاومنه رم که  کریۆ کارو که ئمه

. بۆ ی نه  زوانوی تازه کا و نیازما به کؤردیه
م  ک، النی که  کؤردیه ر زوانه گه ئه

ت بشناسیا و  سمیه  ڕه کشا به دیاریه
  یا، ئانده  کار به ی کریۆ و به شا په رمانه هه
ردمو آۆردستانی گرد یاگوۆۆ    مه رۆ که به مه
  .   ئاسانی میاوۆشانه به

ی   په.ن جرؤب خاس هه تۆۆ ته چی بابه
رێ زوان   یه و سویسی که جرؤبه ی ته نمونه

ن   هه نه تییه که مله و مه خته  ته سمیش جه ڕه
و  خته  ته سمیچش جه و زوانوی ره

   جه  بجگه نه  سوده جه.  نه ییه قه نته مه
. ن تشا هه سمیه ریچ ڕه نج زوان ته سۆدی په

 رو و شۆراو ئۆروپای سه ساسنامه  ئه ر پاسه هه
دۆنو  مه نیا ته ته. تا زوانی خراب نیا لیه قه ئه
ن مناسبش  ته رخۆردی نسبه  به ربی نیا که غه
رو  کو یاگاته ل به سه ن پی مه رده که

  . کریان رخۆردی ژیرانه دنیایچۆۆ به
ی و   ئاسته وه  ئه ردمو کۆردستانی به کریۆ مه

کا،   دیاریه شناسای زوانه ت ئه سمیه  ره به
ی ئازاد   هۆر چنیه ین زوانی، به بهزوانوی 

 دۆ و ئاموزشش دۆ تا  نه ش په ره هۆر چنۆ و په
ئی .  نه ردمو کؤردستانی بیاوۆشه گردو مه

کا و یا   کؤردیه  زوانه  کریۆ یۆ جه زوانه
ن  له سه ر بۆ، مه یا زوانوته. دیالکتوشا بۆ 

ی زوانی ئینگلیسی  هۆر چنیه. ئینگلیسی
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  ، فره نه  کؤردستانه سمی جه  زوانوێ ڕه پسه
 و  رۆوه ی که وایما په گرفت ئارۆی و سه

  . مرمانۆ خت نیا که یچ سه ئانده
و   فره ڕننه ر چی قه ئانا وینم هه

ر ئامایشا  و به تا ئافریقای شۆنه که مله مه
،  نه تو کؤلۆنیالیزمو ئینگلیسیه سه چرۆ ده

 سمی و  زوانی ڕه زوانی ئینگلیسیشا پسه
 20  نزیک به( ن ینی هۆر چنیه زوانی به

فریقایا ئارۆ زوانی ئینگلیسی   ئه ته که مله مه
   زوانه سمی و یا یۆ جه زوانی ڕه

  .3)* کاشانه سمیه ڕه
و گردو ئینیشاخاس  م گرته چه ره  وه جا به
ش   ڕۆشنویری کؤرد، جیای دڵ وه  که نه ئانه
ی  ته دی ناماو یۆ گر ، به رمه  ئی وه ی به بیه
کا   کؤردیه نی واقعی بۆ و زوانه ، چه زوانا
 کارشا  رۆ و به بوڵ که ن قه  هه  که ر پاسه هه

ر  ته  گیری فکرو مه ی زوانی هه بارۆ و په
   .رۆوه که
  

.............................................................  
 کاوه سایته هۆۆرامييه جه

  
 !!هۆرامان و دزی 

گاکا   خه لک و یۆ جه الده  هۆرامی ابروهک
ین  دماو به. زی دزۆ  هۆرامانی گۆنی وه
ت و دزی  جاله دز جه خه.کابرای دز رسوا بۆ 

 سال  و ویس! زوری  رۆ پ شاره وش کۆچ که
دمای !. و هۆرگالیش مه بۆ   و روه نۆوه چا مه
لک و  ی که خه  ساال به خیال و ئینهویس
نۆ گلۆوه پ  شا ویر شیه که گاک دزیه ده

س  که گلۆوه پ ده گاک گرد که! هۆرامانی 
وینۆ , ردار بۆ که کابرای دز هۆرگالنۆ  به خه

ی  که دزی ئی کابرایه پسه چوێ فره گۆره
ت و تاریخی پ چوه  ره بیه ن به بنه

ن ماچا  له سه هم, ! گ  کا ئا ده مھیمه
ی پدا  که نج سال دمای دزیه م په که کۆره
مینم  ی فالنه زه که یا ساله و دزیه. ن  بیه
نیا دزی  دزی ئی کابرایه چون ته!!. سان  ئه

لکی  ن ویرو خیالو خه یه بیه ئی چند ساله
  !!!. ن  شیه ن و ویرشا نه نه مه

 

 ؟. . . تاو ومانه یا  خه
 70-60ر جه  ته ی که فره ماچۆ جه شارو پاوه

ت و  ره لکی هۆرامین و بنه د و خه سه جه
یچ هۆرامین چی ؟ چی بشۆم سۆرانی  که شاره

ی هۆرامی بشۆم  رم ؟ چی ئمه قس که
یه  س چی والته رکه ر کۆردێ یا هه نی هه چه

رو  لم سهرم بشۆم ب قس و دیالۆگ که
 نممه هۆرامیزوانو ئادی و ویرما بشۆ که ئ

رو زوانو و  نیشتوه سه ره ر ئه گه چی ئه. . . 
 ریۆ بشۆم سۆرانی قسعرو هۆرامی گش

لیم هۆرامی  کا که کریۆ و جگه شعره
واچیۆ پاسه که سالۆ پاری جه کرماشان  نه

رناموه  خت جه به دیما ؟ چی وه
نام رۆشنویر و   بهسوه فزیۆنی که له ته

رو زوانی هۆرامی  رارا سه  قه ری کۆردی نویسه
لک و  رناموه هۆرامی و پ خه دل به

زانۆ  تاوۆ و مه مه, رۆ  هۆرامانی قس که
چی گرد  ؟ وه ئایا چی ئه!رۆ  هۆرامی قس که

فزیۆنی کۆردیانه جارشا  له رنامه ته به
رده که  که رناموه داواش نه مۆجری به

ری هۆرامی به هۆرامی و به زوانو وش  وینه
ی  ن ئمه سله ش واچۆ یا ئه ره زه راو نه

رنامانه ویرورا و   به چی جۆره هۆرامی چی ئه
واچم و پسه فارس  وما به هۆرامی مه

یی  کمانه سلمانه ره ریا گه س و پا مه ده ماچا
تاوم  ختایچ مه و وه فره!رم  قس که! 
   چی ؟  . . . نم ؟یاو نزورو وما مه مه

کاش  رسه ر په ته  فره . . .دۆوه  جواب مه
واچو . رو  رۆ که رو و فیکرشا سه ماشه که ته
الت و  سه تاو ده تاو ومانه ؟ واچو خه خه

  !!زانو  مه. . . تانه ؟ واچو چش؟  حکومه
  

 پاوه/عقوبی شوجاعی یهتابلۆو 
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   داڵانی سایتو پێسه  جه

  !!رامان و دزی ۆهۆ
گاکا   خه لک و یۆ جه الده  هۆرامی کابروه

ین  دماو به. زی دزۆ  هۆرامانی گۆنی وه
ت و دزی  هجال دز جه خه.کابرای دز رسوا بۆ 

 سال  و ویس! زوری  رۆ پ شاره وش کۆچ که
دمای !. و هۆرگالیش مه بۆ   و روه نۆوه چا مه

لک و  ی که خه ویس ساال به خیال و ئینه
شا ویر  که گاک دزیه ده

نۆ گلۆوه پ هۆرامانی  شیه
 ! ده گاک لۆوه پکه گ

ردار بۆ که  به س خه گرد که
 وینۆ, کابرای دز هۆرگالنۆ 

که دزی ئی کابرایه پسه 
ی بیه ن به  چوێ فره گۆره

ت و تاریخی پ چوه  ره بنه
, ! گ  کا ئا ده مھیمه

نج سال دمای  م په که ن ماچا کۆره له سه مه
ی  که یا ساله و دزیه. ن  ی پدا بیه که دزیه

دزی ئی کابرایه !!. سان  مینم ئه فالنه زه
ن ویرو  یه بیه نیا دزی ئی چند ساله چون ته

  !!!. ن  شیه ن و ویرشا نه نه لکی مه خیالو خه
--- --- --- -- --- --- --- -- --- --- ---  

هۆرامان بنچینه و , هۆرامانی " رێ  مه
دمۆکراسی دنی. 

ئداره و هۆرامانی , ل ئیسالمی  سال وه فره
. رو  که جیۆتا گالته رهگره ب! . ن  شورایی بیه

که به ,  شورێ وه  .راسی نا  الم به  به . .
 هۆرامانی  گ لک و شارو ده هۆرچینیای خه

که ئا که .   هۆرچنین س  شورێ نام پ
رن پ هۆرچنیای  نویسن و وشا حازر که

لک  ت و خه خزمه شیا چند سالوه ئه, لکی  خه
ت شا  و لیاقهبی  رده یشا که گاو شاره و ئا ده

شورێ . بی  ر کۆته لکی به پ خه
نه هۆرچنیان و تاوم  هۆرامانه جه که وه

و شانازی پ هۆرامان و هۆرامی  واچم مایه
و شار  فره جه که. واچین  نه ش په" رێ  مه" ن 

نام   هۆرامانی یاگ یا یاگان به گ و ده
" , دزلی  جه" رێ  مرۆ مه"  ن پسه رێ هه مه
"  ر پاسه  و هه ماله که جه" رێ  و مه مه چه

  .ر  زاوه جه"  رێ و مه ره ده
هۆرامانی پ چوار ساال هۆر " رێ  مه" راسی 

 چنین.!  
تاریخ سالطین " و هۆرگلنای جه هۆر گرته

   54ص " اورامان 
  

  ری هۆۆرامانی  باسو هونهنگو ده
  

  یاا هۆۆرامری گۆرانی فستڤاو هونه
   شارو هۆلری جه

  
و هونهفجه ستڤا ری گۆرانی هۆۆرامی  

 یۆ یی ئۆسمان کمنه .2005- 11- 15هۆلر 
ینه  که  فستڤاه ب که جه چا گۆرانی واچا

نامق هۆۆرامی . در شداریش که چاالکانه به
و  یی کمنهئۆسمان : نه ماچو که ڕاپۆرته 

مانه و  و سیاچه کوچکه ره یۆ جه یه به
مانی، اهۆۆر

نی  چه
ن حس مه حه
یی و  کمنه

میل  جه
 وسویی نه
   .منریۆره

----------------------------------------------------  
  پاوه/عقوبی شوجاعی یه/کا   یۆ جه نیگاره
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   بةشي يةكةم/هةورامان و ثةرةثيداين ثيشةسازي
çbàaŠìóè@ðbäìí’O ميتان 

كوردوستان بنكة و بناغةي مَيذوويي ثيشةسازي 
نةرة، تار و ثَوي ثيشة سازي لة سةر سَينطي و هو

ثياوان و . مَيذووي كوردوستان هةلَكةندراوة 
ذناين كورد هونةري ذينيان لة طةل ثيشةسازي 
دةست ثَي كردووة و لة دةوراين سةرة تايي 
مَيذوو لة ثيشةسازاين بة ناوبانط لة نَيونةتةوة 

  .كاين ِرَوذهةلَايت نَيوةِراست بوون 
ة كوردوستان سةدان سالَ لة سةر ثَي ناوضانَيك ل

خو بوون و َيب هيض داواكاريَيك لة طةالنيتر 
  .ذياون 

هةورامان يةكَي لةو ناوضانةية ، هة ورامان 
سةرزةوي فةرهاداين نةناسراوَيكة كة هونةري 
ذينيان لةسةرةتاي مَيذوو لةطةلَ ثيشةسازي 

  .دةسيت ثَي كردووة 
عات طةري هةورامان سةرزةوي ثيشةسازي و سةن

خةلَكي ئةو ولَاتة ئةهورايية جل . لة كوردوستانة
وبةرطي كوردي خَويان بة ثيشةي جولَايي ساز 
كردووة،ثَيلَاو كلَاشي خَويان ضنيوة ، قاث و 
كةوضك وكةرةسةي نَيو مالَيان لة قوِر و دار 
دروست كردووة ، قالَي و طلَيميان لة ثةذم و 

ناوة و مووي مةِرو مالَاتة كانيان بةدي هَي
خواردةمةنيان لة كشت و كالَ و مالَاتةكانيان 

  .بةِرة وشيت جوراوجور دابني كردووة 
ئةو بةرهةمة ثيشةسازيانةي كة بة تيكنولَوذياي 
كَون دروست دةكران دواي ثَيداضووين سالَهايت 
زَور ئَيستةيش هةر لة هةورامان ِرةواجيان هةية 

 ئةمة بةو بَونةية كة كةش و هةواي ساز و.
فةرهةنطي كَومةلَايةيت و مةوادي سة رةتايي 
زَور بوةتة هَوي ئةوةي كة ثيشةسازي لة 

  .كوردوستان وهةورامان دا سة رضاوة بطرَيت 
ئةطةرضي زةمينةي مَيذوويي ثيشةسازي و 
كردةوة ثيشةسازيةكان لة كوردوستان و 
هةورامان دا بووة بةلَام تيكنَولَوذياي بةرهةم 

سال لة مةو ثيشة و ئةطةر هَينانيان هي سة دان 
بِروانني لة مَيذووي ثيشةياين جَوراوجَور لة 

هةوراماندا ئَيستة دةبينني خةلَكي ئةو ناوضةية  
كةرةسة ثيشةسازيةكاين ناوضانَيكي تر بة كار 

دَينن و لة كارواين ثَيش كةوتووي ثيشةسازي 
بةجَي ماون ئَيستا كة ثيشةسازي بةرةو الي 

دةِروا ، بةشَيكي زَور كةم جيهاين بووين بةرهةم 
لة ثيشةسازي بةرهةمي لة كوردوستان هةية و 
تيكنَولَوذياي ثَيشكةوتن لة و ناوضةية بةرضاو 

  .ناكةوَيت 
هةورامان يةكَيك لةو ناوضة طرنطانةي 
كوردوستانة كة تيكنَولَوذياي ثيشةسازي نوَيي 
تَيدا نابينرَيت ، لة واقيعا هةورامان ئةطةر ضي 

طرنطي كوردوستانة ، ثَيش نةكةوتين ناوضةيَيكي 
ثيشةسازي بة سةردا هاتوة و لة جَيي خَويدا 

  .ماوةتةوة
ئَيستا كة دنيا بة رةوالي سة رةوةي ثيشةسازي 
دةِروا ، ئَيمة لة كوردوستان و هةورامان دا 
هَيشتا لة سةرةتاي ثَيش كةوتين ثيشةسازي داين 

غريةت و زةمحةيت  شةو و ِرَوذي  و تةنيا
  ةي بةرنامةِرَيذو ثسثَوِر و كاربةدةسنتئةوان

دةتواينَ جَي ماويةكاين ثيشةسازي بَينَيتةوةدي 
تا ئةو ِرَيطة سةختةي ثةرة ثَيداين ثيشةسازي 

  .بةرةو ثَيش بِروات 
كوردوستان ناوضةَييكة شاخاوي و :سةرةتا  

كةش و هةواي نة زَور طةرم و نة زَور ساردة كة 
  .ة بناغةي فةرهةنط و شارستانيةت

شارستانيةيت ئةو ناوضةية بنكةي لة ِرةوشيت 
مةِرو مالَات بةخَيو كردن . ذياين ئةو خةلَكةداية 

و كشت و كالَ لة سةدان سالَ بةر  لة  لةدايك 
بووين حةزرة يت مةسيح لةو ولَاتة بةِرَيوة 

ئةو تَيكَوشانانة تةنيا كردةوةي بناغةيي .ضووة 
 ِرةوشت و ئةو خةلَكة نةبوونة بةلَكوو ِرَيطةو

  .بَوضوونيان بَو ذيان بووة 
ثيشةسازيش بةدوا كةوتنَيكي كةم و لة طةلَ 
بةكار هَيناين مةِرو مالَات و كشت و كالَ ِرَيي 

ثيشةسازي . كةوتووةتة ناو ذياين كَومةلَ 
دةسيت و هونةري بنكةي مَيذوويي لة 
كوردوستان و هةوراماندا هةية ، بة بَونةي ئةم 

ية و كةرةسةي سةرةتايي ِرَيكةوتنة مَيذوو
بةرهةمي و كانانَيكي زَور  هَيشتا ثيشةسازي 
كوردوستان بةشَيكي زَور كةمي بةرامبةر بة 

لة بابةت ثَيوةراين ( ناوضانَيكي تري ئَيران 
  .هةية )ثيشةسازي 



 

   
   




