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  ۆۆرر  نجهنجه  ههڕڕزگار زگار ڕڕ   ...  ... نناننا  حهحهۆۆییم م   ههییستا ولستا ولۆۆئاوا مامئاوا مامماما
  
 ی تریكند رمه  هونه ه  آهندو

كناو  لیآان  دواجار چاوهۆآوردستان ب
و  ئه ،شتیۆمران ر  نهیو آاروان ره به

خان   تهیانی ژیرتاپا  سهی نده رمه هونه
قاو یسۆ میدن بر وه شهو پ ره  بهۆآرد ب

 ۆ بیم نازانم چۆخ .. ی آوردیرانۆگ
 و له .. م  بكه لیئاوان ماۆبنووسم و چ

  م آه آه دهستپ ران ده نده  ههی وانه شه
و   ئهی ناوی نده وه   ئهی آه نهیر دێڕهاو
چرپاند  م داده گو  بهی رزه به هیستا پاۆمام

  رزه  به هیو پا  ئهیداری د ش بهیو و ئهك بونھا ئاوات شم ته وانه  شهیون ھاتبوو خهوام ل
 یآان رهست ش ئهیمر  نهیالنیستا قادر دۆواند و مامیجری  ده رهست  ئه وانه شه .. شادبم

 یو وله  مهیقایسۆ میپی تی رزانه به هیو پا   ئهیآان هیر وه رهی بی وه انه گ به زاند به ده
 ین  خاوه مهووت مادام ئی  ده مه رده هه، ناس بوو  ماندوونهیم هیستا وولۆان مامیشاسوار
ن یهتد ب . .. جات نه، یهاد، دئوم، م حاته، ت هجه م و به هیآو وول  وهیزۆس دیند رمه هونه

 یپیان تی  دهی وه  دروستبونهینو ن هه وانه  ئهی آوردیرانۆقاو گیسۆ میوتن شكه پ ام لهیند
ران  نده  ههی آه النهیشت دیوڕژگار ۆڕو ژگار هات ۆڕ .. یو وله  مهیقایسۆ میپیك ت قا وهیسۆم
 ێڕ هاو ژرا و بهاگ ن پیزۆست و س  هه ساردو بیكستانڕۆ گ  ناز له آردو بیچۆآ
   . شادبمی نهیر دێڕو هاو شت و من بهھ من جۆ بیآان هیر وه رهی ب وهۆب  شادنهیآان نهیرد

 ڵ گه  له٢٠٠٠ ی ساینیهاو
و   آوچه آم له هیزاۆئام
 ی شاریآان نهۆآ

 ی مای دوا  بهیمانی سوله
ن یاڕ گه ام دا دهیستا وولۆمام

بوو   نهیۆژن رما ئه  گهی قرچه
 ی انهیر وه رهیو ب ر ئه رامبه به
 مدا شهند روئهی ب له
  وه مانهیزۆ د آه، ندرابوونچ
م بوو زوو  وه  ئهی له په
 یالنی دی آه زهۆری پ امهی په
  نده رمه و هونه ئه .. نمی بگهپ

 من ی زان ر آه  هه هی وره گه
سان و ی ن ه گو بوو به لی سایڕ پووشپه مر  نهیالنیستا دۆ مامیآان هی قوتاب كم لهآ هی
  ۆ گفتوگ نهیوت هار آه  بهیتا ره  سهیرگزن

  جگه . ژمانهۆڕ دوای وه  نهیزراو پاریآ هی نهینج  گهۆم  ئه مارآرد آهۆت كمرند آاتژم چه
م ۆك برند آاتژم م چه هیستا وولۆان مامی مجاره ئه ،مر  نهیالنیستا دۆ مامی انهیرایو زان له

مر   نهیم هیستا وولۆ مامی ننامهی ژ  له هند د م چه دا ئه هیئاواو ما  لهیوستم زان پ به ،دووا
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  رمه بن وه ته آوردستانیڕ  ران له نده  هه ندان له رمه موو هونه  ههیك گو پكه  چه مه بكه
   . ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  آوردستانی رزه به هیو پا  ئهی آه زهۆریپ هڕۆرگ سه

  
   گاوران لهیآ هڕ  گه  لهیت و قوربان مه  ههی شار  له١٩٣٤ یننا سا وحهیم  هیستا وولۆمام
 ی توانا  بهیكن ژهم شمشا هیستا وولۆ مامی باوآ ناوهھ هیند چاو رمه  هونهیكزانخ

 یر  هونهی هره  بهیدانپ ره  پهینو  هه  به  بووه مره  نه و باوآه ر ئه  هه  بووهینمای  سولهیشار
 یمانی  سوله ر له  ههیند  و ناوهییتا ره  سهیندنم خو هیند وول رمه هونه .ی آه زهۆس د هۆڕ
 ی بخانه قوتایستاآانۆ مام  لهێند  ههی آه نده رمه  هونه  باوآهیپشت پا  له جگه .آات واو ده ته
ر و  ر هاندهۆ ز آردن آه  دهیمر باس  نهیم هیستا وولۆر جاران مامۆ ز  آهیند  و ناوهییتا ره سه
 و ید نوریبدولواح ستا عهۆش مام وانه  ئهی هی هره و به  ئهیدان شه  گه  له ان آردووهییپشتپا
  ردم هریال و پ ن مهید جمه نه  آوردی ناوداریرانیق چاالك و شاعیف هڕستا ۆمام
ن ی هاویآان  پشودانه  دا لهیند  و ناوهییتا ره  سهیآان نگاوه  هه ر له ش هه مه  له جگه ،بوون

  ن بوون له قاژهیسۆ میند رمه  هونه گرت آه رده  وهیآانۆ خا  لهیقایسۆ میربوون فیدا خول
   . موسیشار
 یربووناتر فی زۆب

قا یسۆ میزانست
 ١٩٥٢-١٩٥١ڵسا
  اد لهغد  به آاته وودهڕ
  ره  هونهی مانگهی په

 یم ده[ آان جوانه
 یانیانی به] یرم فه
 ی  ماوهۆكرد بستپ ده
 ی چ به كسال

 یقایسۆ میزانست
 ی  پله ند و بهخو
 ی مانگهی م په آه هی
 ١٩٥٣ یواو آرد سا ته
 یند رمه  هونهڵ گه له
 آوردستان  قا لهیسۆ میپین تیم آه هی ینیر دیڕ هاوی )النیقادر د( ستاۆ آورد مامی وره گه

 ی  بناغهیرد  به  بوه پهیو ت  ئه آه ] یو وله  مهیقایسۆ میپیت [ ی ناو نن بهزر مه داده
 ی وه ندوبوونهی آوردستان و زی تریآان  شاره  لهی آوردیقایسۆ میپین تیند  چهیدروستبوون

ان ی  دهینان داه  له جگهمر ب  نهیستاۆمام .ی آوردیرانۆقا و گیسۆ میت هینا سه هڕ یرآۆم
 ۆر ب  هه رخوازانه خ وه تهۆ آردیقایسۆ میربوون فیان خولی قا دهیسۆم ان پارچهی ئاوازو ده

  بوو له  ههیآ ره  سهیكۆڕ  رزه به هیو پا ئه .مان آه له  گهیقایسۆ م ك له هی  پلهیوتن شكهپ
 و ڵو  هه داو به  نهیۆسان آیمد  ههیمانی  سوله آان له  قوتابخانهی چاالآیزراندن دامه
  نده رمه و هونه ئه .زرا  دامهیمانی  سولهیقایسۆ میپی ت١٩٧٣/٥/٢٣  له و  ئهیرۆ زیآ هی قه ته
 پاك و یانی گ و لهزار س  هه  آوردستانهیقایسۆ میژوو می شاوه  گهیآ هی رهست  ئه مره نه
   .ردت گهب

rizgar_rencero@hotmail. com  

2 


