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 پناوی ئازادی و   له وه مانه له در زهنی کورد 
موو   هه  لهدای که وه ته رفرازی خاک و نه سه

کانی ژیانی سیاسی و چڤاکی کوردی  قۆناغه
باتی   خه شداری گرنگی له یی و به ده ئاما، کوردستاندا له

 خۆبردوو و  ندان ژنی له تا چه وه ئه.  بووه  ههتیدا کوردایه
ی  شخه گری مه تیدا هه  دیرۆکی کوردایه ستۆیشتوو له ده

ری کوردستانی  رتاسه  سه  له بیر و هزری ئازادی بووینه
ستکردن به   هه  له م هزر و بیرانه  ئه،زندا مه

ستی  تی و هه ر دیرۆکی کوردایه رامبه  بهتی یهیاررپرس به 
 ، ی گرتووه رچاوه  سهیاندا هزر و مشکی  له وه تییه وایه ته نه

 ریزی پشی   له ویستانه  خۆنه ش ویستویانه ربۆیه و هه
  . بت ییان هه ڵ پیاواندا ئاماده گه دا له وه پشه
ندان ناوی   چه مه و ده  ئه، وه ینه بده تیمان هه ڕی پرشنگداری دیرۆکی کوردایه ر ڕووپه گه ئه
خۆی تۆمار  می رده بۆ سه ککیان مژووکی درینی ریه  هه  که، وه بیر دنه زنمان وه مه

  . ) تاد. . .  خانزادی سۆران و،قیب خانی نه پسه  حه،دم خر قه (: مانه  له، کردووه
 بۆمان ، وه ینه بدهڕابردوومان  ی ساه) 40-30 ( دیرۆکی ئاوڕکی خرا لهش ر ئستا گه ئه
   یانیش له،کان دانه رهه  شۆڕش و سه مانی کورد چ له  قاره ندان ژنه  چه وت که که رده ده

  نجه شکه ئازارو ئه ڕووی   ڕوو به مانانه  قاره،ر دا کانی وتانی داگیرکه  تاریکه زیندانه
   و یان له ی خۆیان داوه خه  یه ان لهتی و خۆڕاگریی ی کوردایه یدالیایه  و مه وه ته بوونه
  هتی سدار کاندا په  تاریکه  زیندانه  یانیش له، هید بوونیان پباوه رفی شه رین دا شه ڕاپه

 ی نموونه ،رفرازی کوردستان هیدی ڕی ئازادی و سه  شه ته پشوازی لکردوون و بوونه
ی ڕبازی   پرشنگدارانه م ناوه  له بریتینهندکیان   هه  ئجگار زۆرن که مانانه  قاره جۆرهو ئه

  . ) تاد. . . . . .  زیالن و، ج باوه  خه، ئالکان کیه  زه،یال قاسم له (:تی کوردایه
   به  پموایه، وه ینه ری ئاواز و سترانی کوردیشمان بده  دیرۆکی هونه ر ئاورکیش له گه ئه
م   ئهکرت بگوترت  ده  که،بۆ تۆمار کراون  دا مژوو دیارمان له ک ناویل  گه مان شوه هه

ری  روه  سه نی کورد دیرۆککی پر له سه ری ئاواز و سترانی ره  بۆ مژووی هونه ناوانه
  . ن بکه واریمان شانازییان پوه  ی وتی کورده مۆ و سبه ی ئه وه ب نه  ده،تین وایه ته نه

واری   هه ر ئاگردانی زستانه  به  له نهوا  شه،دا واری ئمه  وتی کورده  له یه ک هه
ی الی خۆمان  نگخۆشانه  ده و ژنه تی ئه  موحیبه سۆز و پر له نگی به ڵ ده گه کوردستاندا له

 سترانی کوردیدای دگیر جوان و نو دونیای یای به و و خه  و خه وه کردبته  ڕۆژ نه وی به شه
  ؟. . . کردبت ر نه گوزه

یرانی  ست و حه واری مه کانی وتی کورده نگبژه  ده ژنهی  ه  و زایهنگ  ده و  و ماوه یه ک هه
تر و جوانتر پ ئاشنا   زدهویستمانی  خۆشهکردبت و دونیای جوان و دگیری کوردستانی نه
  ؟. . ینکردب نه

 و  انهئازای  که ،م  تۆمار بکه سترانبژانه و ژنه ندک له ناوی هه زانم  پویستی ده دا به لره
ی  ده  سهکۆتایی  له،ری ئاواز و سترانی کوردیماندا ندی بزاڤی هونه  نوه چاالکانه له

   له پی شون و کات ورکی ئاشکرایان به  ده،مۆمان و تا ڕۆژگاری ئه وه مه هه نۆزده
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مدا   وتاره م کورته م له ده وده  هه، بووه وقی میللی کوردیدا هه پاراستنی کولتووری ستران و زه
نی کوردیماندا تۆمار  سه ری ئاواز و سترانی ره  بۆ دیرۆکی هونه ن ناویان جارکی دیکه ته
نکی  رمانی گوشه  نو خه مه ش و بۆنخۆش بخه ی گه  گوکی دیکه پکه شیان چه مه م و به بکه
  . نی کورد سه ری ئاواز و سترانی ره ی هونه میوی باخچه زن و خه مه
شی  نوکه و هه هکردوو ئاشنا  خۆیاننگی  ده  بهیانمۆ ی دون و ئه وه  نه مکهیا ی عه وانه ئه
ی  وانه و ئه  هو نگنه زره ماندا ده  گوچکه کانییان له  سۆزه  به نگ و ئاوازه دا بت ده گه له
ج  خه،یرانبژ زای حه خه (: مانه له ،مندووه تر خه نی کوردییان زدهای ستر هخچبا
 مریم ،یران  دایکی عوسمان حه،یرانی موکریانی نیج حه  مه،یرانبژ ی حه  ئامینه،بدو عه
 پور ،شکری ریزادی له  پور په، کارلینی چاچانی،د مه حه  مه  فوزیه،لماس خان  ئه،خان

 ،سرین شروان  نه،مال  دایکی جه،نگوڕی  نازێ مه،هابادی  کابانی مه،زولخای سابالخی
 ،ستی  زولخای ئه،د مه حه  ژیان مه،خشان  په، گولیزار،رهاد ر فه سمه ه نازدار و ئ،عائیشه

  . ) تاد. . . . شان و  ئایشه،یی سورئامانی قزجه
  ی به وانه بیستوون یانیش ئه  من یان ناوم نه مان که سترانبژی دیکه دان ژنه رباری سه سه
 ڕووی  زانم له یستی ده  پوه به.  وه ته ک چوونه  بیری خه  و له وه ته ریان ناوه نگی سه بده

 ، رواندۆز،  کۆیه،ولر  هه، سلمانی،وی وله تیپی مه (ش ڕۆی دیاری وه فاداریه رزلنان و وه
 ،کرن رامۆش نه فه) وروپا  ئه  کوردی لهیکیوزو می تیپانند  چه، کامکاران،هاباد  مه،دهۆک
ی  ده ی سهفتاکان  حه ش له وانی دیکه نجاکان و ئه  پهکان و  سییهندکیان له  هه چونکه

 و توانای  هره دان به ی خوقاندنی سه  مایه گات بوونه مۆ ڕاده  ڕۆژگاری ئه  و تا بهڕابردوودا
  . نی کوردیماندا سه ری ئاواز و سترانی ره  بزاڤی هونه جیا له

  و سا ئه روه  و هه هو نه مه  ته ته ی چوونه انه سترانبژ م ژنه ندک له بگومان خۆ ناکرت هه
زموونکی  ی ئه  ژنانه و سترانبژه  ئه ته به هه. ین رامۆش بکه  فهشمان مۆکه ی ئه نجانه گه

ڕاستی   نوه  لهرییان ندکیان ژیانی هونه  هه  که یه  هه وه م ڕووه دوور و درژییان له
   له  بجگهکات و ست پده  ده وه فتاکانه ستپکی سانی حه  ده  لهش وانی دیکه نجاکان و ئه په
  ته ی رابردوودا هاتوونه ند سانه م چه ندکیشیان له کان و هه ده وه شتاکان و نه ی هه وه نه

سلیکا   ئه، گوستان،بانی هن تاله شه ،هار گوبه (:ش مانه ندی ستران و ئاوازی کوردی له نوه
 ئاواز ،ن سه  سوهام حه،داغی ره  قهدنیا. سوڵ  تارا ره،ر یمان عومه  په، شیرین،*قادر
 ئان ، فات،ریقی یال فه له ،ر شاهین سه  به،هریبانی کوردی  شه، پرشنگ توانا،ن سه حه

 ، چۆپی، هیڤی، شیالن عوسمان،بدو  نیان عه، عید کورده ل سه مه  ئه،مال  ئاڤان جه،ر عومه
  ندان ناوی دیکه و چه) ت کوردی سۆڤیه ناتالییای ، ناتالییا، نالین جوودی، نادیه، چنار،ژاه
 داوای لبووردنییان ، وه ته نایهبیر موویانم به  ناوی هه سته م وده م ده  من به یه وانه له

 پزییان  می جوان و به رهه ک به  کۆمه م ناوانه آک له  یه ر رحاڵ هه هه  به،م که لده
  .  ووهی مژووی سترانی کوردی کرد نجینه  گه ش به پشکه

  وینی ژنه  نو دونیای جوان و ئه  بچمه  درژه کییه م پشه ویست به مده وی ڕاستی ب نه ئه 
ریکی  وه  یاده کییه م پشه م ئه  به،ویست ریقی خۆشه  فه رزییه سترانبژی کورد خاتوو مه

 شیان ی دیکه که شه  و به یه  هه وه خانه رزه  مه ندی به یوه شکی په  به ال دروست کردووم که له
   بوو له1997 ساڵ سای ، وه ڕته گه سرین شروان ده سترانبژی کورد نه بۆ یادی ژنه

دیوانی  (نوی ریم به کی هونه یه رنامه  به فتانه  هه،ختی وتی سوید ته ستۆکھۆمی پایه
خش  مووان په هنگی کورد ڕۆژانی ش  رادیۆی ده شکردنی خۆم له  و پشکه  ئاماده له) نگبژان ده

 کرد و  م ئاماده که یه رنامه سرین شروان به سترانبژی کورد نه  بۆ یادی ژنه، وه کرایه و بوده
  که رنامه واو بوونی به  دوای ته، وه م خونده کییه م پشه ستپکدا ئه  ده دا له  یادهو له

فۆنییان بۆ رادیۆ کرد  له ریقی ته  فه رزییه زازی و خاتوو مه ندان کاک ناسری ره رمه هونه
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م  ر ئه سه  له  داوای لکردم که رزییه یان لکردم و خاتوو مه که رنامه پیرۆزبایی به
ی  رنامه  به  له ی که م نووسینه ک له یه روا داوای دانه وام بم و هه رده هایه به گرانبه کاره

کی تۆمارکراوی  یه  دانه  منیش سۆزم پدا که،م شی بکه  پشکه وه ناوبراودا خوندمه
  . رواشم کرد م و هه ش بکه ی پشکه که رنامه به
 نو دونیای   بمه وه کییه م پشه  به و ڕۆژانه  یادی ئه باشمزانی به ندش به ر هه به رله هه
سترانبژ خاتوو  تی و سترانی قوڕگی سازگاری ژنه وینی کوردایه  ئه  جوان و پر له ره هه
  مه رهه  ژیان و به ی پشت و ئاوركی خرا له ره رگازه  سه مه  بخهم که اسهرگای ب  و ده رزییه مه

  .  وه مه  بده  داهنانه م پر له  به، ن کورته مه  ته نده رمه م هونه کانی ئه رییه هونه
  تی کوردستان هاتۆته  ڕۆژهه ریوان له  شاری مه  لهدا) 1958 – 05 -22 (خانم له رزییه مه

م سانک   به،ین کی شاری سنه ک خه ه چه ڕه  به ئمه (:یگوت ک خۆی ده روه هدونیاوه و ه
  . )  وه ته ریوان گیرساوینه  شاری مه له
ندی ناسراوی  رمه ڵ هونه گه  له،ی ڕابردوو دا ده شتاکانی سه ستپکی سای هه  ده له
 ، دنیا،ماردین (:زارۆکنهنن و خودان س  زازی هاوژینی پکده مان کاک ناسری ڕه که له گه

  . ) کاردۆ
ک  یه  ماوه النی ئران به دوای شۆڕشی گه.  ی مامۆستایانی خوندووه  خانم ئامۆژگه رزییه مه

وسای شۆڕشی  ختی ژیانی ئه ر سه به  له، رگه  پشمه  شاخ و بۆته دواتر ڕووی کردۆته
 ندی رمه  هونه خۆیاوژینیڵ ه گه  دا له1984راستی سای   نوه تی کوردستان له ڕۆژهه

 شاری  له یی نده ناهه  په کانی به زازی و مناه هڕناسری مان کاک  که له گهناسراوی 
  .   وه ته ستۆکھۆمی سوید گیرساونه

   له وه کارییه رزه می هه رده  سه ر له  ههریقی  فه رزییه ری خاتوو مه ستپکی ژیانی هونه  ده
کی  ی کوردستان چه رگه هزی پشمه نو  له دواتریش  و ستی پکردووه کوردستان ده

 ودی شۆڕشگی سرو رێ به ونده  له، ی داوه که ره  هونه ی به ره  و په شان تی کردبووه کوردایه
ر   هه، سروودی خوندووه یش کوردستان ی رگه  پشمه بۆو  کردووه  شۆڕش شداری له به
ند ساک   چهی خوند و دواتریش رگه شمه بوو سردووی پباتی شاخدا می خه رده سه له
  وه  تۆمارکرده  دوباره وه رییه هونه ی شکردنکی تازه  دابه ی به م سرووده  سوید ئه ر له وبه مه له

   له آکه  یه  پشموایه،رکرد ری کوردستان و جیھاندا ده رتاسه سه و ناوبانگکی چاکی له
  .  وه منته مری ده  نه ش به تایه تا هه  خانم و هه ییهرز کانی مه مره  باش و نه ره  هه سرووده
 هات  رزییه م خاتوو مه  به، یه  درینی خۆی هه دیرۆکكیژنانی سترانبژی کورد کاروانی
 کورتدا  ره کی هه یه  ماوه  لهو ه خۆی داوشوانی پ ی ئه ییه پساوه  نه م کاروانه یی به درژه

تام و چژ و   سترانی به  جواندا داگیرکرد و تژی کرد له  دونیایهم  لهوانی رفره پانتایکی به
رینی سترانی  ریای پان و به رقی ده ری سترانی کوردی خه وداسه گوگران و عاشق و سه

  . نی کوردی کرد سه ره
 ،شو بدو په عه (:ک ستی شیعری شاعیرانی کوردی وه به ر هه سه ئاوازی له  خانم رزییه مه

هاباد   مه، ئیسماعیل خورمای، هدی،ردی د هه حمه  ئه، همن موکریانی،الح هی ف کاکه
  .   داناوه،) تاد. . . . . دزێ و ق خدری قه سارای فه. داغی ره قه
دان  ر سه به  کانی خۆی گیانی به نه سه  ره  سازگار و ئاوازه نگ و قوڕگه  ده  خانم به رزییه مه

ند  مه وه ر و ئاواز و سترانی کوردییان خۆشتر و ده ی هونه رمایه سه  و شیعری کوردیدا کردووه
  . مرتر کرد و نه

ش  شه (وا گیانی  ئه،وینی ددارانی کورد پیرۆزتر بت ی عیشق و ئه تا گ و بسه
  !ب  سۆزتر ده  به،نگی خۆیدا  نو عاشقانی ده له) م که ی باخه ی گۆشه که پووله په
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ن ده و به  ئه،تۆرێ هی د که زیزه  عهیان کات ت فه دات لهو گۆڕیش بکات  رامۆشی نه  ن
   چریکه  سۆز به نگکی به  ده  به ستی همن موکریانییه به  هه  له دا که م گۆرانیه ک له روه هه
  :ت  ده  که ی چیوه م گۆرانییه ئه
   خۆڕا؟ زیزم بۆچی تۆراوی له عه 

   دی تۆ بۆچی گۆڕا؟؟ وماوه  چ قه
   مما بیرت کردم ئه تۆ وا زوو له ئه
  . تاد. . . . .  و، گۆڕا  له رته م شه که رامۆشت نه فه 

ی ئاوازکی  که ره  ئاوازدانه،شوی شاعیردا ی کاک په)  ن بده به (ستی به  هه یان له
ۆز  س رد و به  قوڕگکی ساف و بگه  خانمیش به رزییه  و مه تام و چژی بۆ داناوه  به نده وه ئه

ک چۆن  روه  هه،کتری بوون ی یه  ئاوته نده وه  ئه که ست و ئاواز و گوتنه به  هه،تی چیویه
   کهدات ی ده که وینداره  ئه ن به ستکی پاراوی خۆی به به  هه شوی شاعیر به  په کاکه

 ،یدا که سته به شی هه  دوا به  له وردنی گرێ بدات  گه ویستی خۆی له دووبای پ خۆشه
  :بژت ده
  وێ ته ر ده گه

  ،ماری شیعرم بیت خونی ده
  ،داستانک بیت ب کۆتایی

  وێ ته ر ده گه
   دوایدا نت ویستیت به خۆشه

  ،ماچی ساردی مائاوایی
  .  ئاسمانم بیت ن بده به
   ن بده به
  .  بارانم بیت،رم بیت  سبه،م بیت ناسه هه

  نیشتاکوو م
  ،شانۆی کۆنم ج بھم

  ،م مامکی ڕووم فێ بده ده
  **. م ردنت گرێ بده  گه له
   له زرینگه سۆزی سترانبژیش ،بت  ده دایک مری له  نه  ئاوازیش به،مر بوو ست نه به  هه که

  .  وه منته مری ده  نه گیرست و به ک چرا داده  وه سترانیش،ستنت ده مین هه گوی زه
کانی خۆی  ی بۆ سترانه ستانه به  هه م جۆره  ئه،  خۆڕایی نییه  خانم به رزییه  مه دیاره
   و،ستی شاعیرانی کورد کردووه به ڵ هه گه ی له ه  مامه  ژیرانه، بژاردووه هه
 ، گۆرانی ستکیان بکاته به  هه تی چ جۆره  شاعیرانی کوردیشدا زانیویه ستی ژنه به  هه له
و کات  دهرد و ژانی کچ و ژنانی کورد   ده  باسییان له  گۆرانی که ی کردۆته انهست به و هه ئه
شیان  مه  ئه،  ژنانی کورد کردووه وستی خۆی داکۆکی له  ستران و هه م به رده هه
  .  وه ته نگیداوه کانیدا ره مه رهه به له

 :وتی  و وه بۆیگامه شاری ستۆکھۆم  کی بردینگ له ڕه  گه  مای خۆیاندا له پار ساڵ له
 یبانی دایک  میھره  باس له،ستکی بۆ ناردووم به دزێ هه ق خدری قه خاتوو سارای فه(

ڵ  گه ندیم له یوه  په، وه ست و خوندمه  ده یشته م گه که سته به ر کات هه  هه،کات کورد ده
   له سته به م هه ر ئه سه له کرد و داوام لکرد ئاوازکم  ند کاک بورهانی موفتی زاده رمه هونه
  . )  ج کردم بۆ ج به ی که  کاک بورهانیش داواکارییه،قامی سگا بۆ دابنت زگای مه ده
   ئیحساس بوو له و به لیقه سه سترانبژکی به ند ژنه رمه ی هونه رزییه وت مه که رده دا ده وه له

  . ست و ئاواز دا به بژاردنی هه بواری هه
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 ڵ گه ی له ه  مامه ستایانه  و وه  ژیرانه مان شوه  هه کانیشدا به  فۆکلۆرییه نییه گۆرا  له
  .  کاندا کردووه  فۆکلۆرییه ست و ئاوازه به هه
ک  ک وه  نه،ی بۆ پیاو وتوه  سترانی ژنانه، چیوهانی ی سترانبژانی پیاو ستر وانه پچه به

  ند به رمه ی هونه رزییه چی مه  که، یوهیان چ سترانبژی پیاو زۆرجار سترانی ژنانه
 :  ده،دا) ی زارا ی وه وه ( سترانی  له  بۆنموونه، ن خوندووهاسترانی بۆ پیاو  وه وانه پچه

  م یاره که ی یاره ی وه  وه،رزدار  ماچ قه، سوبح و ئواره، والره نجه م له بابوا یارم به(
. . . م زارا و ی زارا گیان دیده ی وه وه (:  ده،دا که سلییه  ئه  گۆرانییه چی له  که،)  م که جوانه
ر ژندا  سه به   یه  گۆرانیکی پیاوانهوت که رده دا ده که  تکسته ش له مه  ئه،) تاد
  .  یانگوتووه هه
ک  ر وه  و هه وه ک ژن بیری کردۆته  وه،دا  بواری گۆرانی ژنانه شکن بوو له چه خان ڕه رزه مه

رد و ژانی ژنی   ده ر باس له گه و پی وابوو ئه ئه.  ی چیوه تام و چژی ژنانه انی بهژنیش گۆر
و  بوای ئه  پیاو به چونکه.  بکات و کاره ستڤان و سترانبژی ژن ئه به بت هه  ده،کورد بکرت

   . وه رد و ژانی ژن بگته توانت ده  ده  و ژنیش ژنانه وه کاته  ژن ده  بیر له پیاوانه
کی کورتی  یه  ماوه ش له ر بۆیه  هه، ندروسته یان دیتن و ڕامانکی راست و ته مه بگومان ئه

  .  خۆیی و گۆرانی کوردی تۆمار کردژوویزنی بۆ م  داهنانکی مه،یدا ره نی هونه مه ته
   و ژیرانه ستایانه  و وه وه نگبژی پش خۆی کردۆته ندان ده ش السایی چه وه  له بجگه

 ، کریم کابان، تاهیر تۆفیق،دی مام مه حه  مه،ک ن زیره سه حه (: مانه کانی چیون له وازهئا
  ساح ناسراو به مه  حه  کاوهزازی و  ناسری ڕه،لیدی ی وه تانه  فه،شان  ئایشه،قادر کابان

  . ) تاد. . . . ی بریندار کاوه
 سۆز و ئاواز و قوڕگکی   به،داژینی و هازازی  ڕه ناسریکانی ی گۆرانییه وه  گوتنه  دوباره له
  . بت نگی ده یرانی ده  گوگر حه، وه کانی وتۆته  خۆش گۆرانییه نده وه ئه

  ساحی مه  حه کاوه ند رمه ی هونه) کوردستان ( سترانیولردا ی هه که  کۆنسیرته یان له
ر هی  تدا هه ره  بنه  له که ی ئاواز و وتنه ر ده  هه، وه  وتۆته  سۆزکی کوردانه  به نده وه ئه

  :بژت کات و ده ست پده  وا دهدا که شکی سترانه  به  له تی که خۆیه
    بۆچی سووره واری کاروانی ئوه ر وتیان هه گه ئه
    بۆچی سووره ڕ ئوه مه ی له که ردی وته ر وتیان دار وبه گه ئه
   ڕئوه  مه ی له که نده به مه ئاسمانی   له  جارێ بن چونکه ن به موو هاوارکه هه
  بارێ بارێ خون ئه  جی باران خون ئه له
  . م که کوردستانه. . . ئای. . ئای
ربازی باشووری  ی ده وه ر له  پشتر به  که وه ته  خانم بۆی گاومه رزیه  زۆر دانیشتندا مه له

مامۆستا تاهیر تۆفیق و  (:ک نگبژانی وه نگی ده  دووری گوبستی ده  دوور به،کوردستان ببت
و ) یات  قادر کابان و ئیبراهیم خهریم کابان و  که وردی سوڵ گه ولری و مام ڕه مشکۆی هه
  .   بووه زۆری دیکه

نگ و  یرانی ده  حهی تر نده وه  ئه ی کورد نگبژانه  ده ه م که ڵ ئه گه ی لهدیدار م دوای به
نگ و  دای ده کانیدا سه رییه وه  یاد و بیره د له  و قه  بووه ورانه  گه نده رمه م هونه تی ئه سایه که

  .  وه مننه  زیندوویی ده ر به  و هه وه ئاوازیان ناسنه
   زۆر به،بت نگ ده کاتک دم ته( :رمووی  و فه وه کانیدا بۆی گامه ی ئاخاوتنه  درژه ر له هه

 ر به  لهر  هه،درم ک راده ن زیره سه ند حه مهر  سۆز و خۆشی هونه نگی به  گوێ بۆ ده وه قووییه
   . ) نگم بکات  گووپژنی دی ته،تاوکیش بت ی بۆ وه ئه
ک  یه رگه  پشمه ک ژنه لی کورد چ وه وای گه  دۆزی ڕه پشتیوانی لهتیشدا   بواری سیاسیه  له
رف  تارزی شه  مه  له رگه شانی برایانی پشمه  شان و شانبه تی کردۆته کی کوردایه چه
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  ک چۆن له روه  هه،وامی سروودی بۆ خوندوون رده به سترانبژک به ک ژنه  و چ وه دابووه
 پنگی ،ش ت پشکه رمی دی پر هومدی مه سوی گه (دا گ و جۆشی گه سروودی پشمه

ی  هرگ تی هزی پشمه مانیه یان داستانی قاره  ده،ی)  رگه ڤای پشمه ی هه ردی وت ئه هه
رچاوی  ش ڕۆی دیار و به مۆ و ئاینده  بۆ ڕۆژگاری ئه،رین دا  پش ڕاپه  لهکوردستان بوون

  . منت کی کوردستاندا ده نی خه  نو کۆمه ماسی له ک سروودکی حه وه خۆی
 و ری ئاواز رزی هونه کی به  و ئامۆژگا و ئاکادیمییایه  هیج قوتابخانه  له رزییه خاتوو مه

ردو ژان و   ده رزییه کانی خاتوو مه ی ئاواز و سترانه  و نۆته  قوتابخانه،خوند بوو نهوزیکی وم
م  کی سته نی خه  نو کۆمهی قینه نینکی راسته ی پکه ری و گریانکی پاک و تریقه وه کوره
ی  قووی نو ژیانی کۆمه هه. . .  خانم رزییه کانی مه ئاوازهمی  ریت،ی کوردستان بوو دیده
  . ویستی خاکی پیرۆزی کوردستان بوو ی خۆشه وه نگدانه واری و ده کورده
مخۆری زارۆکانی ب دایک و   خه،ی کوردی کوردستان بوو وساوه موو ژنانی چه مخۆری هه خه

زن  کی کوردستانی مه کجاره خۆیی یه ربه و سه ی ئه وره ونی گه  خه،هیدان بوو  شه باوک و ماه
  . بوو
  . نگین بوو ست ڕه  و ده لیقه  سه  کابانکی به،بان رهککی میھیدا
ی  زۆرینهوت  رکه ختی ده رگی ناوه  دوای مه،ویست رکی خۆشده روه موو کوردپه  هه ته به هه
  . وت ویان خۆشده  کوردستانیش ئهکی خه
 خۆی ج کانی  جوانه مه رهه به تک له روه  دوای خۆیدا سه ند له رمه  مرۆڤی هونه ند خۆشه چه

و سترانی  سته قاماتی کوردی و به  مه ک له ریقی دونیایه  فه رزییه خاتوو مه. . . . . بھ 
 نو   خستهیی وه ته  و سردوو و مارشی نهگیتام و چژو سترانی نیشتمانی و شۆڕش به
تی و  سایه نگ و که  ناو و ده تا دونیا دونیایه  هه، وه نی کوردییه سه رشیفی سترانی ره ئه
مری   نه ی کولتووری کوردیدا به نجینه  دیرۆکی گه  له سترانبژه و ژنه وستی ئه هه
  .  وه منته ده

   که، وه نی خۆیه مه کاری ته رزه می هه رده سه ر له د ههن رمه ریقی هونه  فه رزییه خاتوو مه
   هاتۆته چاالکانه،ی ڕابردوودا ده فتاکانی سه تای سانی حه ره  سه ببژین له توانین ده

 ستران  ر بوونیشی له  و تا ڕۆژی کۆچبه بووه یی هه نی کوردی و ئاماده سه ری ره ندی هونه نوه
ر   هه  که جھشتووه ی به می تازه رهه ک به کۆمه دوای خۆیدا  له  و وتووه که گوتندا نه

  . واویان بکات دا ته ودای نه رگ مه  مخابن مه، قۆناغی تۆمارکردندا بوون مووشیان له هه
ی  خۆشخانه  نه وتوو دا له که رنه ریکی سه رگه شته نجامی نه  ئه ریقی له  فه رزییه خاتوو مه
ڕۆ  ی پش نیوه مژمری یانزه  ده، دا2005- 09 -18وتی   رکه ی شاری ستۆکھۆم له هۆدینگه

 دونیای جوانی  مائاوایی له وت و  لدان که ی له که وره  گه وروپا ده ندی ئه  کاتی ناوه به
  . نی کوردی کرد سه ر و ئاوازی سترانی ره هونه
  دی له  ئه،یت واوی بکه متان مابوون ته رهه  و به  هشتا زۆر پرۆژه،هشتا زوو بووخانم  هرز مه

 کوردستان و مردن و ژیانمان  وه ڕینه بابگه (:گوتم  نهپت ،رزتاندا ڵ به گه م لهدوا دیدار
   ؟. . ) . . . . بین ریب نه  و با گۆڕ غه خۆشتره ،بوێ  له
وا  ب ئه  موژده، یه ههخانم  هرز نگی مه عاشقانی دهندان و رمه واوی هونه  ته  لهاکاریمداو
  بگرن و له  ناز و سۆزی هه  تکایه، وه ڕته  بگه بۆ کوردستان، داوه  خانم سۆزی هرز مه

  .  کوردستان وه ڕته گه کجاری ده یه اهاتوودا بهی د ند ڕۆژه م چه  له،پشوازی دا بن
 ،زنی کورد شوی شاعیری مه بدو په ند درکی کاک عه  چه  به پم باشه دوماهیدا  له

  :تی رموویه  فهشو  په  کاکه  که،م رگ شاد بکه مه جوانهخانی  رزه مه فی  رزه ڕوحی به
  . ی بوو که ره ش دسۆزی هونه  هنده،ی بوو که وه ته وای نه ند دسۆزی دۆزی ڕه  چه رزه مه
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. رچوو با  زاری ده  له ک که یه ر وشه ر هه  به کرده گیانی ده. رگۆ بوو وهه مگۆی گه  که رزه مه
. تا دنیا ماب هه.  رزه ی مه که پووله ش په م شه به. مرن  دنیاو ده  دنه پووله ڕۆژێ میلۆنان په

  . ت نامرن قه. ن که و گوڵ ده گوڵ و ئهم  و چ ئه م چ و ئه ر ئه هه
  رده  په  پیرۆزه و وشه  جاروبار کاری دزویش به نگه ڕه.  نین موویان فریشته  هه رگه پشمه

پۆش کراب .  
 خاکی  تا بستک له هه. ڕێ گه نگی ده ست وتفه وری ده  ده  له رزه ی مه یه رگه و پشمه م ئه به

کا  ر ده نگه و سه ر و ئه نگه م سه ئه. و شاخ م شاخ و ئه ر ئه هه.  داگیرکراوی ماب کوردستان به
  .  وه منته  پاکی و پیرۆزی ده مووماندا به  دی هه و له

ی  وییه  زه ند بسته  وچه نیا پیرۆزبایی له نیا و ته ته. م که مووان ده  هه خۆشی له ره من سه
  ***. گرێ مبز ده  هه ی خاک له یه رهو  گه و عاشقه ی ئه سته  جه م که که کوردستان ده

  : ببژم م ماوه نده وه ر ئه خۆشم هه
  . . . .  وه الوانده  خۆی دهی که وه ته نه ، ژیاندا بوو  تا له  کهیی سترانبژه و ژنه سو بۆ ئه
   . . . وه الونته ده خانم  رزه مهی  رگی ناواده ش دوای مه زن و زیندووه مه  وه ته نهو  سو بۆ ئه

  یان له که واده واوی خانه زازی و ته ی کاک ناسری ڕه رخۆشی خۆم ئاراسته  و سه پرسه
 فی  رزه بهلی کورد ساغ بت و ڕوحی پاک و  ری گه م و سه که ران ده نده  هه کوردستان و له

 . ش شاد رزییه خاتوو مه
  : رنج  سه

  وت مه (تی خۆیدا سترانی کا ت له  سترانبژی کوردی سۆڤیه سلیکا قادر ژنه ئه *
 ، وانیش تۆمار کراوه ر قه سه  و له  یریڤان خوندووه  رادیۆی کوردی له له ی)  کوردستانه

  . ژیت وروپا ده  ئه  له کی دوور و درژه یه ماوه
م ی بۆ)  ن بده به (ستی به واوی هه قی ته شوی شاعیر کرد ده  کاک په من داوام له **

  . م که رزیان ده اردم زۆر سوپاسی به نبۆی ،بنرت
ی  رگی ناواده  مه  باس له زازی که  بۆ کاک ناسری ڕه شوی شاعیره ی کاک په نامه ***
قی  شو ده  په  کاکه،کات ده) رگۆ وهه مگۆی گه که ( ژر ناو ونیشانی خانم له  رزییه مه

 رزی ستی به  هه زۆر سوپاسی،رزمکن خۆم بیپا ی له وه  بۆ ئه کرد وانه بۆ منیش ڕه شی که نامه
  . م که ده
   

fakhradintahir@hotmail. com  
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