
  کۆڕکدا  ئواره ر له وه دوو ته
  

   - ر گۆرانی شاعیر سه کۆڕک له ر و ئواره عفه مامۆستا جه
  - "ند وه ری ڕه نته سه"زراندنی  ر دامه سه تیشک خستنه

  
، )کیا(رانی کورد  نابه ی په ریتانیا و بنکه  به ی کورد له ره ستگای خانووبه ندی ڕۆشنبیریی کورد، ده به مه

ر و  ند نووسه کۆڕک بۆ چه ، ئواره)6(، کاتژمری 2007-7-29وتی   ڕکه، ممه هکش ی یهی ڕۆژ ئواره
  :بت ش ده ردا دابه وه ر دوو ته سه  به که هکۆڕ ئواره. خات ڕووناکبیرکی ناو وت ڕکده

  
  :م که ری یه وه ته

  زووانهم ه ب  که یه و کتبه نی ئه، ناونیشا) وه کانییه رخه ریی هاوچه وه  بیره گۆران له( ر عفه مامۆستا جه
ی دووسادا مامۆستا   ماوه  و له ییه ڕه الپه) 600(کی  یه  پۆژه که کتبه. ران ستی خونه دهر  به وته که ده
ڵ  گه  گفتۆگۆ له  له می ناوبراو بریتییه رهه به.  یان کردووه  تۆفیق، بۆ چاپ ئاماده مه ر و ڕبوار حه عفه جه

ری  وه  بیره که ریه  و هه هبووو گۆراندا ههمامۆستا ڵ  گه تییان له تی و هاوڕیه  دۆستایه تی، که سایه که) 35(
م  ر ئه سه  چوپی له دا به کۆڕه م ئواره مامۆستا له.  وه ته مان گاوه که له ی گه وره ر شاعیری گه سه خۆی له

  .دوت  ده فراوانه کاره
  
  :م  ری دووه وه ته
ریمی،  لی که کاک عه: ڕزان ، به"ندی کورد وه ری ڕه نته سه"ری  زرنه ی دامه سته ندامانی ده  ئه شک له  به 

  له  که ره نته زراندن و چاالکی و ئامانجی سه زموونی دامه ر ئه سه لهر،  عفه ی و مامۆستا جه مه هاوڕێ نه
 ژیان و  خ به  و بایه زراوه کوردستان دامه باشووری  هل  ، له"ندی کورد وه ری ڕه نته سه". دون کوردستان ده

دات  وده دات و هه ج بوون ده وێ نیشته  کوردستان و له وه ته ڕاونه  گه ران که نده کار و چاالکی کوردانی هه
  .ی کوردستان دروست بکات وه  و ناوه وه ره  ده ندی کورد له وه نوان ڕه  پردک له که
  

  . و پرده زراندنی ئه  بۆ دامه ، جگای خۆشحای و پشتگرتنیانه ڕهو کۆ هاتنتان بۆ ئه
  

  : آه ناونیشانی آۆڕه
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