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  نی کوردوستا ق، سیمبۆی دۆستانی ژینگه قله له
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
ن سه حهربوار   

/وانی ستۆکھۆم ندامی شاره ئه  
                            سه رۆآی دۆستانی ژینگه ی آوردستان
rebwarh@hotmail.com 

 
ی  ه ندامانی کۆمه ی ئه وه  ی کۆبوونه1995ری  مبه ی نۆڤه وه  کۆبونوه له

 بۆ  که ه بژاردنی سیمبۆک بۆ کۆمه ی کوردوستان، بیار درا بۆ هه ژینگه
ککیان  نگ بۆ یه  ده بژردرا که ک هه یه ک و بانده ند رووه چه، سته به و مه ئه

  وه کانی برده نگه ی ده ق زۆربه قله موویانا له ههناو   سیمبۆڵ، له بدرت و ببته
  . که ه  سیمبۆی کۆمه و کرا به

  
   :ق قله ر له سه ک له یه کورته

می   که یان له تی مرۆڤدا ژماره ڵ شارستانیه گه رۆژ له  رۆژبه ، که یه  ب زیانه و بانده ق ئه قله له 
کان و  رزه  به بانی خانووه وره فۆن، هه له لی ته ، دار ته رهر منا سه  له ره وه له م په جاران ئه. دات ئه
. بینران نگ ئه  تا پاییزکی دره وه هاره رزی به تای وه ره  سه کرد و له یان دروست ئه کان هالنه خته دره
کانی  وه منن و نه  نه  ورده ، ورده  درژه نووک و قاچ سوور و  ده م بانده چت ئه م ئستا وا پده به



2 

رزی خۆیا   وه  له یه م بانده ی کاتی خۆی ئه وه زانن و ب ئاگاشبن له ی نه رباره داهاتوو شتک ده
  .میوانی کوردوستان بووبت

ندکیان  هه.  جۆرن18ی  ی جیھاندا نزیکه که ره  پنج کشوه ، له یه ند جۆرکی جیاوازی هه ق چه قله له
_ 75شیان  ن، درژی له که ژین و راوی گیانداری بچووک ئه کان ئه رزه  چیا به  له مانه شن، ئه ڕ ره په

  . بت  سم ده150
 پوستی  ، به وه بته مانیش لقی تریان ل ده  ئه ، که یه) سیسۆنیدا( ی  خزانی بانده ق له قله له

  .م نازانم باسیان بکه
  .تر ک مه  یه  زیاتر له گاته ، درژیان ده قی سپییه قله  جۆری له قی کوردوستان، له قله له
وروپا  ک کوردوستان و ئه کان وه  فنکه و ناوچه ره  به فریقاوه کانی ئه رمه  گه  وته هاران له ق به قله له

  .ن که کۆچ ده
  ی زستان به رما و سۆه ی سه وه وای خۆش و بانه تای ئاو و هه ره ی سه ق، مژده قله ی له وه ڕانه گه
 کوردوستان و  یان چ له  ژماره ر پۆخبوونی ژینگه به م ئستا له خشت، به به کی کوردوستان ئه خه

مان  و نه ره ک سوید و سویسراش به  وتانی وه ت له نانه ڕوات، ته مبوون ئه و که ره وروپا به  ئه چ له
  .چن ئه
ک  گدرت، وه نگ ده ئاهه و ژن ، جه ره وه له م په ی ئه وه ڕانه  گه گاکانی جیھاندا، به ی کۆمه  زۆربه له
  .مانیا ئه

م  ی ئه وه ڕانه ، بۆ هاندانی گه یه  هه  سکۆنه کیان له یه ی سروشتپارزانی سوید، پرۆژه ه کۆمه
  . یه بانده

  . بن بۆ بینینی زاران میل ده  هه یانه وت، هه یان زۆر خۆشده یه م بانده کان ئه وروپییه ئه
  ک کساو خانووه کانی وه رزه  به ر شونه سه کانیان له خۆمان هالنهک الی  وروپاش وه  ئه له

  .کانن بنده
مان  ر هه  بۆ سه وه هاتنه دهموو ساک   هه بوو، بگره رزی نه ق ماکی کاتی و وه قله ی له هالنه
تر و  وره یان گه نهم هالنا  سایش ئه ، ساڵ به وه  ژیانه هنایه کیان تیدا ده یه وه ند نه  و چه هالنه

ق  قله ، لهتر ک مه تر و قووییشیان یه یشته دوو مه گه ندکیان ده ی هه کرد، تیره رینتر ده به
لوولی  رده  و گه لووکه ی باو باران و گژه رگه  به وه رزاییه و به  به نی که ته  جۆرک ئه ی به که هالنه

  . وه  خواره وته که ده گرت و نه ئه
  .کات یی ئه  ئارامی و ئاسووده ست به ک مرۆڤدا هه  ته  له ی که نانه گمه  ده و بالنده  له ککه هق ی قله له
  ، که  و پانزه کانی چوارده ده  بۆ سه وه ڕنه گه وروپادا ده  وتانی ئه کانیان له  هالنه ندک له هه

قی  قله له اسیا و کوردوستانیش هالنه وتانی ئ ، له وه نیشنه ئه ری هه سه  و له وه  بۆی دنه سانه
  وروپا پیان وا بوو که کی ئه جاران خه.  خی مژوویان بزره م بایه ر که به م له ، به یه زۆر درین هه
ختی باش روویان  زت و به یانپاره  ده برووسکه وره  هه کانیان له ر ماه سه  لهق قله  له بوونی هالنه

  .کات تده
الی .  وه کرده ده کان سیان نه قه قله چی له ، که وه بووینه کانیان نزیک ده  هالنه  منابووم له بیرمه

  قیان به ته قه  و ته وه مانده چه  ده کانیان ملیان بۆ دواوه ر هالنه  بۆ سه وه هاتنه  ده ئوارانیش که
ی قاچی  که هالنه ر  سه ق له قله ی له هو  ئاسمان، پش نیشتنه کرده کرد و روویان ئه کانیان ئه نووکه ده

 چۆن پش  ک فرۆکه ر وه  هه وه  ئارامی بنیشنه ی به وه برد، بۆ ئه  ئه کانی بۆ دواوه  و باه وه بۆ پشه
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 ئاوازکی  وجا به ، ئه وه مکاته ی که که ی گوژمی خراییه وه کات بۆ ئه  ئه کانی ئاماده ، باه وه نیشتنه
ویستی   و خۆشه وه خرهاتنه ی به ی نیشانه وه ک ئه کرد وه کانیان ئه نووکه  ده قیان به هت قه تهتی  تایبه

کانیشیان   و بچووه وه بته  ئه  بیست جار دووباره کانیانا رۆژی زیاد له  هالنه  له یه م دیارده بت، ئه
ق  قله ی له  و باوکه دایکه. ن که شداری ئه وانش به  ئه  فه بن و پش باه  ئه نووک لدانه م ده فری ئه

  .نووسنن  ئه وه که  یه کانیان خۆیان به ی هلکه وه رمکردنه دا بۆ گه رما و سۆله وی سه  شه له
ویستی  ی خۆشه  نیشانه نرخنن و به رز ئه ق به قله ی له  و میه ندی نوان نره یوه کان په وروپاییه ئه

  . وه نه ده کتر لکی ئه  یهر رامبه ردی به ونی بگه پاک و ئه
وان   ئه کانی تردا جیاوازن که ڵ بانده گه دا له بن، لره کانیانا جووت ئه  هنه نھا له  ته یه ک بانده ئه
  تی، جارک هالنه یه کانوه  بچووه ق زۆر ئاگای به قله له. ن که  ئه و کاره  شونی جیاوازدا ئه له
کانی  کانی بۆ بچووه ی جناهت و باه که  هالنه قکه قله  له ی دایکهچ ، کهگرت قک گده قله له
فرین  شبه قی له قله ، له وه یکوژننه ون و ئه که ک فریا ئه سووتن، تا خه ی نه وه  بۆ ئه وه کاته ئه
  .کات کانی رزگار ئه بت و بچووه شئه واو ره کانی ته ڕه په
  :وت ق ئه قله یان بۆ له ییهم گۆران  کوردوستان مناالن ئه له

  نگ و ژار هات ق مار هات          ماری ژه قله حاجی له
  گریان هات یل به تار هات              له  قه کاکم به
  :یانووت یان ئه

   ربانی بووکیه  سه             له ق دوو پیه قله حاجی له
    ی            پیرژن چاوی لیه ی ماچیکه که تیو نه هه
  یا پارچه که  ناو هالنه هنت و له کانی ئه مروو بۆ بچووهنووک بۆق و مار و   ده ق به قله له

بن و   ئه  فه تای پاییزدا باه ره  کۆتایی هاوین و سه کانیش له یان دات، بچووه کات و ئه ئه ی پارچه
ق  قله ، ژیانی له وه گرنه ک ده موو یه  ههوی ن و له که فریقا ئه  و ئه ره شت به مجار درژترین گه که بۆ یه
رگیز  یاندا هه که واره  هه  زستانه له. دانی و مرۆڤ بوون ی میوانی ئاوه ند مانگه و چه  له وێ جیاوازه له

  .ن که ران ئه ڵ گووزه  پۆل و کۆمه ژین و به وزایی ئه رانی سه به ر گیانله سه جووت نابن و له
 کوێ  کانیش له  و بچووه وه نه که کان ئه واره  هه  باکوور و هاوینه دا روو لهر  کۆتایی مانگی فبروه له
  . وه نه که  ئه و شونه  روو له دنیا هاتبن به

  :ین  دیارخه  به وه کانی ئه ، با هۆیه مانه  نه  روو له یه م بانده  وتمان ژیانی ئه جا که
  .کان لکاوه وزاییی و گۆم و زه ری سه ی رووبه وه مبوونه ی خانوو و که زیادبوونی ژماره

  .ن ده سئه ق ده قله  بۆ خۆراکی له ی که رانه وه و زینده ی ئه وه مبوونه که
  .فۆن  له باو ته لی کاره ستوون و ته ڵ ئه گه کدانیان له  یه له

  .وار  و شونه پۆخبوونی ژینگه
  . بۆ زاوزێ و زیاد بوون یه م بانده م توانایی ئه الوازی و که

ی  کی بوه یه  وتی کورد و دابین کردنی ژینگه  به  ئسک سووکه م بانده ی ئه وه  هیوای ئاشنابوونه به
کانی چووهبۆ خۆی و ب.  

  
  
   


