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 مادی  مه  جه شعروه
  

رو  سه. جیجیا  سیمو ھه  جه  مادی كۆرو مه مه
ما نیا   چووی چامنه تاریخو ژیوایش ئا ئیسه

یۆۆ  به  عه زوان و كاكه ئی شعرما جه . سۆۆ  ده
 مادیا  كه كۆڕه زا زاو مه) ریفی  عبدۆ شه( 
   ال مادی نزیك  به  ماچۆ مه به  عه  كاكه پاسه.  ژنیه ئه

نو  خاوه.    ژیوان نه جیجه  ھه جهڵ   سا چوه130
  .ن بیه  چاپ نه ی  داخۆۆ ھه  به دیوانو شعران كه

  و گیواوه سیاك مادی بۆنه شه ھاری وه ڕووو وه
  كۆ  ی و چاگه بنارو مویه ی   یۆۆ ملۆ په ئارده

  ره جیجی و ده ینو ھه  گنۆ به مویه( كۆشۆش
 ئی مادی جوانیچ قابو). ی جیجی و نۆدشه ھه

  :ی داخ نما و ماچۆ  ئاونه رۆ به شعرێ كه
  ختم ران به ختم ھام سه ران به ھام سه

  ختم ختی  به دبه ماشای  به یدێ  ته به
  ختم ودا   پۆش   زامان   سه گیر   مه

  ختم ر تا پای ره  خۆم دا سه رو به كه
  ردان پ گه رخ چه قدیر چه  ته نگ جه سه
  ردان   ھه همر  ب  چون  كنیا  ج   ئه به

  فالك نگ   ئه ختم  چون  سه   به وارا  نه
   خاك رد نه تان كه م خه و واده خ نه نه
  ت  دامه ت پۆش كای نه رگ عازیه به
  ت رگ  تا ڕۆی  قیامه   به رو  وه كه مه
  مان ھدی زه و ڕۆی شای مه ھدی تا ئه مه

 مان  خه ن جه وق شاده  زه ن جه شه ب به
  06-03-2004  سایتو ھۆۆرامانی

 
   

  ی جوانه  شاعره  جه شعروه
 

.ی رحیمی شنه  
   جه نه یه  كناچ مامۆسا عبدالال رحیمی شنه
و  و دانشكده وه و ساڵ ئه ر و دانشجوه شمیه چه
رچی  ی ھه ركۆۆته زو سه نی ئاره چه.  نه بیاتیه ده ئه

  یما و شنه  شعره ی ئانا ئی پارچه ی شنه ری په زیاته
.رد واری كه ب دۆسا كۆرده ده شو ئه پشكه  

  
  

  
   نكی دیاری كراوه مه شعر ھی ته

وینكی ب كۆتایی ی ئه یا شیرازه  
  سته ریای ھه پۆلی ده شعر شه

جت ھشتم كه  
پۆله ستم ب شه ریای ھه ده  

ك یه مو ئواره ھه  
 نازانم بۆ

  یا خۆد ی دوری تۆیه ناسه ھه 
ن كرۆڵ مه وینكی ته ئه  

كش، ر بانی مام ڕا ئه و سه ره به  
مرێ  ناو ناخما ئه شعر له  

تك  ئه ره  به ره فرمسكیشم به  
م ناپچن كه ناسه رمای بانیش ھه سه  

ویستی م بم تۆم خۆش نه كه درۆ ئه  
  بۆ الت وه رمه ھاتبوم بگه

  ب درۆ بم به
ورۆز بو ی نه ئواره  
  بیرت دێ وه

ای من تۆر  تۆ له م جاره ئه  
  بیرت دێ وه

  ناو تۆ دا من ونم بۆ نازانی له
ڕوا ك ده ك دت و بایه بایه  

 ئواران كات با دێ
كا رز ئه كانم له وشی شعره ختی حه دره  

كی ئارام یه نمی الی مامان قسه گوه گه  
كا وانی خۆی ئه بۆ باخه  

ڕوا ك ده ك دت و بایه بایه  
  ناو تۆدا من له

 ونم
ب ئیجا چۆن ئه  

بی  من نهبۆ  
كانم پۆلی شعره باران دێ شه كه  
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   عبدلملک میسم جھانی


 دۆسی ئازیز

یت  رداما په  تارخو ویه  کؤرتو جه من ئینا پیجۆره
  .تۆۆ بوانشۆۆ، سپاس  تاقه  به تکام ئاننه. منویسو

میریا و کؤردو  ھانی ئه م جه یسه من نامم مه
   جه ردمو ئمه مه).ران مازنده( نا باکورو ئرانیه

    سع جه قوی وه نته مه( و ھۆۆرامانیۆۆ قه نته مه
  جه) ریشا  ی و دۆۆر و به ریوانی و پاوه کا مه شاره

  ئی . ڵ دور وزیانۆۆ  سا چوه500  نزیک به
  نه شه  یاگوی تا واچی وه    سان جه250   ردمه مه
   مژیوۆ، که نه لکییه بدلمه و عه ھر قه  نام شه به

ریاو  ینو شارو بھشھری و ده  به هن نه کۆۆته
 نام   چوار تایف گۆۆرنم، به ئمه. رانی مازنده

تو  معیه جه. ینوان وان، شخوان و زه ره وان، فه که
  سان و به  که15000  ر جه  زیاته ئمه

 و  وارده س نه رین و ده  پاکته  یۆ جه که" ھۆۆرامیانه
. رم  کهقس) کان  كؤردیه رین زوانه نته سه ڕه

   جۆرو که به. ما خاس پارزنانما که  زوانه یمه
  کاما جه تیه  ھام وه ر پسه   ھه  ساره500و  شۆنه

  .رم  که نه  متاوم قسش په نه کؤردستانه
   ڕۆشنی نیشانه  کریان به  چی ئاخراوه تاققاتو که

  ختو وش پسه لکیا وه بدلمه  گردو عه مدۆ که
  نه فشاریه  سپاو نادرشاو ئه ی جه نزام سواره

ریم خانو  ریچ دل سپاو که دماته. ن شداریشا بیه به
لک  بدلمه بدلخان عه عه( شدارێ بین  به نه ندیه زه
شو  رته و ئه رمانده م فه م دۆس و ھه ھه
شتو  رگۆزه  سه چی ئاخراوه). ن بیهریمخانی  که

  لکیا نویسیانۆۆ و جه بدلمه نیاکانو عه
وهکتبه نه ب   عبدلملکیھا در  پیشینه"  نام 

تارخو . ر دریان به" مازندران و کردستان
رنج کش و داخ و   سه لکیا فره بدلمه عه

   باسی شایانش جه تیا که دراماتیک و تایبه
  . نیا نه یه تو ئی نامه تاقه
  :ک ھۆر گرۆ  چی چوا که ردمو ئمه مه

 خاسیۆۆ  ر فره  ھهو خاکوی بۆنه( رزی شاوه ــ  که
  )نما  ھه که

  
  

نارو   یاگوێ که  پسه یه تی ئگه تی تایبه زعیه ــ  وه
  ریای،  ده
میر ئاباد نام  ئه( میر ئابادی رو بازرگانی ئه نده به

.  نه و ئمه قه نته ئینا مه)لکیان بدلمه  عه تیرو جه
 و  درا ی ئینا چگه شتی سازی ئران سه تو که شرکه

رین نیروگاو  ته تو نۆۆت و گۆۆره  شرکه هر پاس ھه
   ئمه  پاو ئینیشانه جه.رقو شمالی ئین چ  به
تاالب (ڕ ی ته رین وشه ته  گۆۆره ر پاسه ھه

 جۆراو  ریه   کۆچه نده ڕه  یاگ په ن که ما ھه)میانقال
  . نه یه جۆرا و ماساو گرته

  نه و عبدلملکیه  چوار قه  ئین  گرد جه به
  .  نه خۆدای دنم په

  ی ئاوات موازو یتا په رکۆۆته ساخی و سه
20050626  

 
 

ی ی شیعرو شنه نه پاشمه  
نون تر خۆ ئه وره  گه  چاوتا بهر  به له  

ب ڕ ئه ڕ ته نمی الی مامان ته  گه گوه  


ڕ بكا ی باران تۆش ته ترسم خوڕه زۆر ئه  
ڕوا ك ده ك دت و بایه بایه  

دننگت  كیان ڕه یه  
ویتریان ئه  

ت كه پنوسه  
 تیشكی خۆر یانی كه بۆ به

دن ر ھه سه  
نم كا من و شعره  

ویستی تۆ و خۆسه ره به  
پوین ڕگه ده  

ویستی تۆ و خۆشه ره به  
پوین  ده ڕگه  

 
   شنه
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  رگنایۆھ
  ش م به که یه/درالیسمف
  

  سود/ یند ھۆۆرام سیامه
 

 باسو    نه و ئمه نتقه ئارۆ مه
رما، با بزانم یۆ  گهفدرالیسمی 

وپایی ئی   کارشناسا ئۆر جه
تۆۆ چش ماچۆ،  ل چی بابه سه مه
ئولۆف پترسۆن پرۆفسۆرو (

رو تاققاتی  علومی سیاسی و ڕابه
ت و بازرگانی و  نعه نی ئاموزشی سه نجمه  ئه جه

  نه  کتبو فدرالیسمیه جه)  نه   سۆیده گای  جه کۆمه
  :رۆ  باس که ل پی جۆره سه رو ئی مه سه

  فدرالیسم 
  نه ییه  پارچه  فره  جه ک پاره یه

  ر شناساوه ت، ال کشوه یاله  ئه قانه فدراسیۆن یا  له
تی  کیه یهینو   به ینی جه  فرموی به ب پسه غه ئه

  ته یاله ئه.  تاریف کریۆروی  کشوه تاکه تا ال را کشوه
و مریکای، ئامان، سویس و  کانادا  کا ئه یۆ گرته

   فدراڵ ساخته  به ره ی کشوه ئۆسترالیا نمۆنن په
   فکریه یانه ره لیم فدرالیسمی  ئا جه که. ئامایا

تی  کیه و مۆدلو یه  ئانا تۆۆسیه رۆ که خش که نه
ینو یۆ گرتوو   به ی جه  چووی میانه تی پسه یاله ئه

  . رۆ ری که  کشوه را و  سنترالیزمو تاکه شلو کشوه
   مرمانۆ که  عمومیه رده ۆۆ ئی دیاری کهر چس ھه

  یل به  مه ڕ گرفتا که توی په فدراسیۆن عباره
) دسنترالیزم(وۆۆ ی تا وه بیه) سنتالیزم(گلرۆۆ

تی  کیه رو یه ی باس سه جا پۆۆکه. ن نه یش چه بیه
.  نه رنجیه رمانایشا یاگ سه   ئه وه  کرده تا و به یاله ئه

 دیمۆکراتیا  رونی یۆ چا ونه  بۆحرانی ده که باسه
یی   لوۆۆ چند گونه جه.  رۆوه  شی که رسازیه کشوه

 ویا مدۆ  ر به  سه وه مه ه ندی ئا قه تمه و تایبه
ی ھامشانی و  ما و چۆۆ الیچۆۆ په رو چه وه
  ریکیانه  شه ی چرو بنگا سیاسیه  یۆ بیه رپاسه ھه
  .الش کریۆ ته
  
  
  

و   ماچۆ شۆعاره ، پسه نه ییه رچه پا  فره  جه ک پاره یه
  یچه فرمولوی چیمنه. کا  یۆگرته ته یاله و ئه تایبتیه

تی  ره ی قانونی بنه  پشنویسو پشنیاری په جه
 پاو  ئوی به و ئ شۆعاره. ن ئوی ھه و ئ نده ئایه

   فره ی جه یۆ گرته  ی مشیۆ بۆ به که پشنیاره
  .  نه ییه پاچه

ر  ته وه)  یچه وه رچند پته هھ (  فموله ئی دوه
ر ویرو فدراسیۆنی و  تیته  بتاوا تایبه ن که یه چانه

   فره ی جه  بیه ک پاره یه. ر فدرالیزمی وزا به
گوی  ر کۆمه و ھه  نمونه  کریۆ پسه نه ییه پارچه

سا   که  تاکه  فره  یۆ گرتوا جه ری، که ش که ماشه ته
 ھۆرسوڕیای  سازمان ئیداری و قانون به

 یۆ  ته یاله  ئه  جه تیه ڕه ی بنه نه وه م ته به.  ریکیوه شه
  که ن، به س نیه  که  تاکه نه  ڕاسیه  جه گرتانه

فدراسۆن . قن نته  وێ و یا مه ر به وێ سه مه ه قه
تی  یاله ی ئه یۆ گرته. گایا  کۆمه گو جه یان کۆمه

وێ بتاوا  مه ه نی قه  چه  که ردوو ئا لکنه  که وه ئه
  مانیچ بالنه م زه مافو وێ بیار دایشا پارزنا و ھه

ر  ریکی به  شه  به  بیاردای و قانونا ره چرو پوه
  . یاشا رده که

جمای  ره  نۆخت ئه رۆ به  که  که تینه ڕه ئی مانا بنه
م  و فدرالیزمی و ھه م فکره  ھه ، که ئی کتبیه

تی دل دیمۆکراتیا  یاله ی ئه تهتو یۆ گر واقعیه
 بتاوم  یه ی ئانه م په به.  رۆوه  شی که نه ئارۆیه

  یه رم  مشیۆ ئانه ر که  به  باسو ڕۆی  جه ره سه
ن  لیم فدرالیزمی و فدراسیۆن گاھه  که بزانم که

  ر پاسه یا و ھه  کار مه  به  مان جیاکارنه جه
  . ن ندچشا ھه ژمارو مان خوشاوه

  سی       م ده ھه
رو  سه رۆوه تو وش به ره لیم فدرالیسمی بنه که
تی یا  کیه  یه  کریۆ به  ی التینی، کهfoedusلیم  که
  . مانا کریۆ یماننامه په

  یه نی ئانه  چه  بینا، که یمانوه رێ په رابه ن به الیه
، ) بازاوه( تو وشا پارزنا مایه ت و ته ھۆویه

ت و   ئادیچ ھۆویه را، که ش که  وهتیو کیه یه
  .تو وش بۆش مامیه ته

موی   فدرالیسم یان سیسته تینه ڕه چی مانا بنه
ری  خۆیی و ڕابه ربه  سه ش کریا جه  وه ئازادانه

  ..ن ش ھه درژه              .ی ریکانه شه
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  ھریار نۆۆسودی شه

  
  من ودڵ

   تۆ بیان ، چا ڕوۆۆ دڵ جهۆۆسودن
ش دڕیان كه رده وران و كاول په  

و دی تاوو گیرش ده ئیتر مه  
  ال گۆی ریكا پو بوه خه

  یاڵ خاس گمت پۆنه  خه  به ڕۆنه
  ر نام تۆنه وچما ھه و شه ڕازه

رارا نا، دڵ ب قه ره من خاسته  
دارا ن، ئاد داخ ئاد ئشش فره  

ازش كشهواچو بۆ ن رگیز مه ھه  
ت بیشۆ  ئا ئشه با تا قیامه  

نا؟  بنمی چی خاس نه تا چاگه  
گما ره ی ده  ناۆ په با ئیسه  

  سورا؟ رسۆ كۆن تاشه ی په ساعبانه
ما دورا نه  چه رسه په ماچو مه  

ن رده زیم كه وه واو قه ی ھه ماچۆ ده  
  ن رده م ویه ی منیچ، به ماچو ده

  چوو واچهی  رم ده رسۆ چش كه په
   و ساچه  من تۆیچ سۆچه ماچو پسه

سو وم  نیا تاوو  ده ماچۆ مه  
م جیا  و تۆیچ بازه ی لوه ماچو ده  
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               کگرتو یان چش؟ زوانی یه

  
  
و   کۆمه میشه ھه... ک گرتو  تی، یه کایه تی، یه کیه یه

. رو کؤردیۆۆ که رو زوانو قسه لیما ئین سه چی که
ی و یۆ  رمو یۆ بیه نویرو کؤردی زوۆۆن وهڕۆش
   تاکه توی دیاری و یۆ گرته که مله مه. ی وینۆ گرته

   وشانه لیم وشا جه ئی که...   و  زوانی یۆگرته
 پتانسیلوی یا   د ئینه پسه شایه. ن خراب نیه

م گرد  ردمو کؤردیۆۆ بۆ به زووی ال مه ئاره
  ن پاسه ه مه  عه مرمانۆ که  یه ئامار و دیاردو ئانه

 ھیچ   که ئینه. وۆش  یۆ ماچۆش و یۆ مژنه نیا که
  وه ش بۆ بایسو ئه خه ختایچ شه و وه وش نیا، فره

  .یش که بیه و، ھۆ نه گ و ڕیشه شاریای ڕه
رو،   باروش باسش که کما چنه ره  من گه  که چوو

 ن، تا ی كۆردیه  زوانی یۆگرته مه مان مۆحته
 پدا  مینیه  ماناش متاوۆ مانای زه بزانم کامه

  .رۆ که
  ! گیری مه  ماناو زوانی ھه ی به یۆ گرته

 گرد کؤردو  ن و زوانو ھه  که پی مانا یان ئانه
 ئاشکرا پیویۆ  رۆ، به  که نه  و قسش په نه میاوۆشه

  . نیا و نیا  چامنه که
  هی چند زوانان ج ن و دیاریا، بیه  ھه  که ئانه

کرمانج، (  دیاری دل ئانیشا که.  نه کؤردستانه
  .ین)سۆران، ھۆۆرامی و زازا

ی زوانوی  ش بیه  ماناو وه ی به یۆ گرته
و کؤنتاکتو ئی زوانا  تیجه  نه یان جه! ی تازه

  .  پدا بۆ زوانوی تازه
و  ی و پۆسه رج و  پدا بیه ل و مه و ھه  باره جه
ی، زوان شناسی پی  ی  زوانوی تازه ش بیه وه

  : رۆ  باس که جۆره
ی یا زوانو  ی زوانی پیدینگ ش بیه  وهـ1

  که ردمی  مه ختو چند گروپ جه  ـ وهکؤنتاکتی
  نترینی و جه  ھه  بیاوا به دایی جیا جیاوه  زوان ئه به

کشا بۆ گرفتو  ره  و گه یاوانه نترینی نه زوانو ھه
ینو   ناچار به ، به راوه نی یۆترینی که نی چه پوه

 زوان   جه را که ش که  زوانوی خام وه وشانه
ی نام   زوانو کۆنتاکتی یا پیدینگ  به نه شناسیه

لیما ،  ی که رده  کؤرتۆۆ که پیدینگ جه. بریۆ
ئی .  وش مرمانۆ نه نگیه می ده گراماتیک و سیسته

 زوانی  ن به بیه ی نه گرسان و ھه  خاما و نه زوانه
 .  سی هدایی ک ئه
ی   کریۆل  ـ تاریفو کالسیکو زوانی کرۆل ـ 2

م    پیدینگیۆۆ زیان به  جه کریۆل زوانوا که:    نه پسه
ی ئانیشا  دایی په  زوانی ئه ن به  بیه یۆۆ که و ئانه بۆنه
  چگه.   پیدینگی جیا کریۆوه  کارش مارا جه  به که

  .1*ۆکام مد  وش ته ره  گرد باروه  به که زوانه
رۆۆ،   نم وه نه  دیارا کۆردستانه ته زعیه  ئی وه

ر مزانم  نترینی ھه  زوانو ھه  چوو جه چون ئمه
. رم  جش که  نۆۆعو ج به ر حاڵ به  ھه و به

ی زوانا  س په کریا ده کا نه  کؤردیه  زوانه ر به گه ئه
 زوانی  نه ردمو کؤردستانیه ینو مه به. رم ری به ته

   چامای گرسۆ و بۆ به بۆ که ش مه تی وهکۆنتاک
  . زوانوی تازه

ی  رده ڵ که  ماناو تکه ک گرتو  به یه
   !کا زوانه

دو  رسه دو چدی و ده ر سه ن ده له سه مه
ریچ کریۆ مشیۆ  گه  ئه یه  گرته ندازه ئی ئه(. وی چه
  ). خت بۆ  سه ر فره ھه

با بزانم زوان شناسی چی بارۆۆ چش ماچۆ؟ 
رۆ  باس که) پرۆفسۆرو زوانشناسی( ستۆن داھئۆ

  : "و ماچۆ
ر پا مانا  گه ی کریۆ، ئه ختا باسو زوانی تکه و وه فره

 بۆ،  نه ریه  زوانوی دل زوانوته  چوو جه بۆ که
  م پسه به. ن کریۆ واچی گردو زوانا زوان تکه

   زوانه  جه  که ی یان ئانه ی زوانی تکه ش بیه وه
ش بۆ، چی  ڵ وه نترینی زوانوی تکه  ھه بگانا جه

<  نام زوانو   زوانو به  به سا دماییۆۆ ئیشاره
 کریۆ،  نه ینو کانادای و ئامریکایه  به ی جه >میچیف 

  کۆۆتا ڕاوچیه وه زارو ئه د ھه  زوانو چند سه که
ی   زوانی ئالگۆنکینسک   بومیان که نه ییا و ژه رانسه فه
  یوی  رده ش که ئی زوان به. ن شا بیه)یکری( 
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   که یه رۆ پانه  کؤرتی که  به که. ن یرشا ھه سه
  ک جه یا و نامه  کرییۆۆ مه ک جه فعله
  تیش به نی تایبه  پوه یچه و ئینه. ویۆۆ رانسه فه

ققا  و مۆحه ندا  فره ئه. ن  ھه ساختمانو ئا زواناوه
ڵ   زوانی تکه  که ڕیه رو ئی باوه زوانی ئین سه
 جه   که  ئاننه یه ی ئینه یچشا په لیله وجودش نیا و ده

 ئاسان  ر فره ن ھه ته  و نسبه تانه و حاه شی  فره به 
  نیا جه  ته زی ونۆ که رکه ستوی مه یۆ متاوۆ ھه

زو  رکه  مه  جه سته ئا ھه( ک یاگۆۆ ئامان  یه
 زوانی  جهلیما  رین که ته لیماـ ئاسایی مارو که ھه

  . 2)" * نه پک م  ـ و گراماتیکه گفت و گۆنه
یش  و میچیف  زوانی تکه  که رجه ل و مه ئا ھه

ل و   ھه  دورا جه تیا و فره ن تایبه ش بیه  وه نه چه
  ن و زوانه  ھه نه  کؤردستانه  جه رجوی که مه

  .  گرۆوه کا مه کۆردیه
لیم و  هنگی، ک می ده  سیسته تا جه زوان عباره

لیما زوانوی  د کریۆ گردو که شایه. گراماتیک
ر فاڕیای  گه ئادیچ ئه( ری، ی دل زوانوته فاڕیۆۆ په

رۆ و  ئارۆ چی  که  نه شه ل وه سه ماناکاشا مه
، )ن  تکه ک تا ڕادوی فره  کؤردیه تۆۆ زوانه بابه
ی و  که نگیه  ده مه ی یۆ سیسته م ئه به

  مه ر سیسته گه رۆ؟ ئه  که نه چش پهی  که گراماتیکه
ی مشیۆ  ی چون وش فاڕیۆۆ، ده که نگیه ده

ر فاڕیش و  گه نگی ئۆۆ الی فاڕی، ئه می ده سیسته
  رو زوانه القوش سه ی ئیتر عه فاڕیشۆۆ، ده

  .  ر پاسه یچ ھه که گراماتیکه. نۆ مه یۆۆ مه که  ینه وه ئه
  یش بلم به  په هو وچماو جرۆبه  ته ر جه گه  ئه ئمه

کا   کؤردیه  زوانه  ئمه ر گنۆ که یما به ئاسانی په
. رم که شا مه  وشا فرێ بیم و تکه پسه

کا   کؤردیه رو زوانه ته  فره ن که سی کؤرد ھه که
نی  ی چه رده  که  قسه نیا جه ته  چی نه مزانۆ که

و  زھن  جه که رۆ ، به که شا مه  تکه نه ریه یۆته
  نه یه و پاوه قه نته  مه جه. رۆ که  مه  ئا کاریه نه وچشه

نترینی   ڕو ھه ختا جاف و ھۆۆرامی ڕو به و وه فره
را و  وشا قس که  زوانو ر به نی یۆی ھه و چه

  مامی و ب گرفت میاوانه  ته  الیچ به ردوه ھه
  . نترینی ھه
ن ش هه �ژه..  
  

  نده ھۆه/ ر ھۆرامی نگه سه
  

م مه سهپنوه  و  
  

  الو تۆن ھۆشیارا فامم فکرم جه
  دایم پارزنو زوانو نامم

  نا ورامیه ت ھه و عاده ویه ڕه به
  نا نا تاڕۆ ھه ت کاره خزمه

  بان سوپاسو ستایش خوای مھره
  ستانه گیان ورامی وه  ھه که به
  تا گرد ھۆ ڕوکشیاوه ومییه نام قه

  گاو خوای بال کشیاوه ی باره په
  شکریا رپابۆ زوان به ر به حشه مه
  کم گریا ومیه تاپ شه نی قه چه
  شم ش به ی به ۆ الشه ب  پارچه پارچه

  شم پس قوڕقوشمی تاویۆوه له
  تۆوه زوان تازه دروست با جه

  ورامی ئین چکۆوه ماچۆ ھه
  ی وش تاویۆوه و ون په و پشه الشه

  نۆوه ئ وش مه ستو ڕۆح په الم ھه به
  شیو گولینه وهمیشه  زوانم ھه

  لۆ دی نه کارش مارو نه به
  نق برژام سوتانی نجه وزام مه
  ی ھاوار من پوزیان ماچۆ ھه
  ق بیا بیانی نان ڕه خ به وزام یه

  ربیا ماچۆ جش ب ڕچیانی  وه که
  بیا ده سو ئه ر ئه  ھه ورامی جه ھه

  نبیا ورامی ئه شت ھه رده ن زه نمونه
  نی  رده  کهڵ ورامیم تکه ر ھه نگه سه

  نی بیۆ تا ڕوێ ھه ت نه نه چه
  یب دارا ھار عه و ماچا وه مژنه

  ن ب زارا ده ن به  واسیه ب حه
  شتیما نه کوسان ھارو ده ئانه وه

  نش بسان جیاتی چنور و لۆی ئاژ ھه
  زار شارێ وروپا گم من ھه ئه
  تا بیارێ ل ھه شی که دیم وه نه

^^^^^^^^^^  
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  کاوه  ھۆۆرامیه سایته جه
  پٌيسه داالنی سٌوز و به رز 

ڬ باسی گه سه       !!رم  عات
 

  ی نیشته رمله گه  و ھانه  دره ل چند روێ چ وه
زی  وه, روی ئاخر رۆ ھامنی ب  دما نیمه .  بنمره

ی  ر ئارده به ژگه ریک و مه یچ خه کی بن و ئمه ته
 نمتا ته. ب ئینا بیارێ و  یسهئ یم که قۆم 

  ژگه  مه سای و ز ئه  وه ختانه ش چی وه رمانه ھه
 و باس  نیشت بنمره. ئاما پ الیما  .سایا  ئه
داییما  نی قۆم ئه ما چه که ممانه رنم ه ش که وه
ن باس شا ھۆر گیسنا و  پاسدارو سپای بیه که

ئازادی  و جه ئه !!!.مریکای  وستشا باس و ئران و ئه
 کۆردی و  ی سه دره و کتبی کۆردی و مه

ئینا  ئیسه کۆردی واچ که  تی فزیۆن و حکومه له ته
ت و ئرانی  منیه ئه ئدیچ جه. کۆردسان و ئراقی 

عات باسی  دماو سه. واچ ! لکی  زعۆ خه و وه
ئاخریچۆ یاوا  که با سه!! رمی  گه

 و بناره نیا نیشته منیچ ته. یۆترینی  به ی واته قسه
ئی  ب که نیا ئینه ته نه ویرو فکرمه. گۆش دنا 

وی  ن عراقی و ئه یۆشا بیه ئیسه که قۆم ئمه دوه
 جمھوری اسالمی و  رو ریکا سه ر ئرانی و ھا خه ته
  .قۆمینی    گژیا پوه ره مریکای پوه ئه
  

  چی ؟ پاوه 
 

ر شارێ   ھه جیاواز جه ,    شارێ جیاوازا پاوه
نیا جیاوازی  ی ته یاوازی پاوهج .   یه ئی والته

لک جیاوازو   خه  نیا تیش بیعه سرۆشت ته
ر  ش ته نگ جیاواز به رھه لتورو فه که
 که  ین جیاوازیان ئی شاره  جیاوازی جه

ولوای و  ره ت و وه ره و بنه  بنچنه تاوا 
رش   جیاوازیی ته الم پاوه به. فتیش با  پیشره

 ی دما هرۆ شارو پاو  رۆبه    ن که ھه
  . وزۆ     کۆته

( و شاری  رده  دان که ئاوه جیاوازی جه

نۆ  ش سر مه ره ر سه شه به که) شھرداری 
پ !! راسی چی ؟؟؟؟؟؟؟ به!!!!چی ؟؟؟؟؟؟؟ که

ھیچ  یه  ردۆ ئی شاره ش که دانی و وه ئاوه
  کریۆ ؟  رمان مه ھه
  

 !شۆ  ی ما ویر نه ھۆرامی نویسه 
ره ب  مه ر سه  په  تاوی سال ره  وه1383سال ۆ 

جه دنیای ئینترنت و ھۆرامی زوانا 
.www.hawramannet.tk,   www.paveh.tk , 

www.hawraman.info , 
www.nowdesheh.cjb.net چند په. . .  و  لیان

زوانی ھۆرامی و  نگام گۆرێ بن جه ر ھه ته
 تا ئیسه  1384الم ئسال  به. ئینترنت و ھۆرامانی 

و ھۆرامانی  ر چی برێ سایت فارسی جه باره  گه ئه
راسی  الم به به شین  س وه ش کرین و یاگ ده وه

ئسال  !!! بینه خته ی سال سه نویسهپ ھۆرامی 
نیا  ته. نگن  واتما گرد ب ده ک که رینه سه سایته

hawraman.comکتیو و  ندی ئه  و کاک سیامه
ھۆرامی  ن که ر حای ھیوام ئینه ھه به. عاال  فه

با فارسی بنویسمی با . شۆ  ی ما ویر نه نویسه
ما ی چ  الم ھۆرامی نویسته به.سۆرانی بنویسمی 

  . شۆ  ر نهوی

//////////////////////  
  

 گـاعـه زم  سه یـران  خـانه گا  و پـاوه

  گـا  سه رسه ختانان  سه رده رو شاوه

  گانه  صه فای  رای  ھــه رد  بید مـیـر

  جارجار نه روی لوطف باوه روم نه ویر
  

ميرزا :    شعر                                             
  ی  پاوهعبدالقادر
  

www.paveh.blogfa.com  
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 8به رنامه و هانه ڕه نگينه ی 
 به وه ختو 15.30ئۆکتۆبری سه عات 

ئۆروپای ده س په نه که رۆوه جه ته 
  چی فرکانسه نه له فزيۆنو رۆژی

12474-27500-3/4-H  
  
  

  ئاگرواران چاپ بيو
  

يل کوردی کرماشانيه ک  کيگ له کتاوه کتاو ئاگرواران يه
 فه  ئه کاکه  کورای  و  ئوستاد  يووسفی  و  ده رشيد بيات
 زامه هونه  والتمان  فره ته ر  کردنی  يل  چاپ  ئرای يگ

  . سه بازار کتاو  کيشايه و کلی کرديه
 له غه جمووعه ئی مه  پره نگين و  ره يل فره له زه ی شيعره

يل شيعر  و دووسداره له زيوه. شيرين کوردی کرماشانی 
. ری ئی کاره بيون  وه ته چهبيات کوردی لهئی وال ده و ئه
ئی ) دون  مه ی ته مايش کرماشان کاپاره هه (له ناو  که ديوه
 شنه وه خه  شيرنه  يه ر  و  نسخه فتيمن  کتاوه ی  دا  گه له ی

  . پيمان 
 چاپ  شايره  کتاوه  ئی  ناو  له  شيعريان  که يلی
  :  نه  يانه کريايه
 ئازه ئاره   رپه ش  ئازه  هووشهيک   نگ ليل   جهرنيا
د   مامهت ال پروون   عزه  يدال بيزاد  ر نيژاد  نگه اههئ

     ئامه پاک  گووران  جاللی  حهد  نيژاد   ئحسان قيقی
 سيدی  قی ره  ته شيدی   ئامانال خان ره د » يمان داوه سله
 ره وه   لی  ئه  عهزايی  زه سغه لی   عفه ر  موژگان  رانی

  سوله  پوور  سه  عهيمان   لی  کرماشاهامی  نی شامی
بباسی  رس عه يوومه  کهرياد شيری   فه ری  که د شه مامه
  قه  سری  نيژاد  لور  موحه يدال   ممه  ناهيد زا   رهدی
 سه ی ياقووو مايشتی و کرماشانی  رته  پهوزوونی  مه
  ميرزا يووسف تاالنده يشتی  عه لی ره زا ياقووبی 
  .....رشيد يووسفی و فه
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  هۆۆرامی و نگ رهه فه

Kurdish 
Dictionaries and 
Hawramyan 

http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr
/Kurdish/KURDICA/1999/DEC/edito

rial.html  
  

  
  

    جه  شعروه پارچه
 مامۆسا عبدالال رحیمی

 
م ی مریه کۆره  

ر  كایسه م چیش ڕو به ی مریه كۆره  
ر رزی ئاویسه  به واڵ بیاونه ھه  
مام  كۆردستان ته نگ بدۆوه با ده  
مام ونه ران توڵ و نه  كه شه گه  

ۆخانی  ھه یدێ به واڵ بده ھه  
ن نورانی ی نابیناش بیه دیده  

 
  عبدالال رحیمی

  

  

http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=37
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=37
http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr
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