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  ڕناس جافڕناس جاف   ...  ... !! کوردستان کوردستانیی  کهکه  وانهوانه د دۆۆغر،هغر،هۆۆ ئ ئڕۆیڕۆی  ئهئه
   
ل  گه،تی کوردا  نو میلله له
 ، وه روه ی هونه روازه  ده سان له که
. یشتوون ی کورداتی گه  لوتکه به
  ی به وانه م نین ژماری ئه که

دیدیکی ڕوون و بیرکی 
لن و  موو که  هه به، وه قووه
 پاکی ی ندشه  ئهکانی قوژبنه

و  الی ئه. ڕاون  داگه،کوردی دا
  ر بۆته  هونه، ساتییانه  که جۆره
ی  وه رزکردنه  بۆ بهیک یژه په

و  چی له که.  ڕۆحی کورداتی
ک   نه، نه  هه نموونهپ وه الشه
م قۆناخی بیری  که تا یه ر هه هه

پاشی  ،ر راوی هونه انی ههید  نو مه ته ند ل هاتوونه وه  ئه  بگره کردووه  بیان نه،کورداتی
  .  وه ته خۆیان گورج پچاوه ی که که دوکانچه،ر ماوه وتنی نیازناپاکییان بۆ جه رکه ده
 ،وێ که رده مان ال ده و ڕاستییه  ئه، وه ینه ری کوردی بده باتی هونه ی خه  مژینه ر ئاوڕک له گه
وڕۆ   م کوا بۆ ئه  به ر داوه بواری هونهی  ره  قه س خۆیان له دان که  سه،مک دا رده ر سه  هه له

 ری می هونه رهه و به ر ناتی هونه سه  بۆ ڕه یه گه وترین به  پته مه ئه! ناو بزرن؟، وانه زۆرێ له
  . ند رمه الی هونه
 ،"ک ن زیره سه حه "،"ر تۆفیق تایه "،"ردان لی مه عه "،" سوه"ن   نو کورد دا چه کوا له

"ر زه لی نه ئه "،"زراوی عارف جه" ،"ها تهحسین   ته،"مامل"،  
 ،"ری کوردستانی سکه ی ئه سه "،"شان  عایشه،"م خان مریه "،"ساح دیالن "،"زیز وله عه"
  ،"ماڵ سائیب شه " ،"ردی سووڵ گه ڕه "،"کاوس ئاغا"
  !؟ یه  مان هه،"مشکۆ" و " فیق چاالک ڕه" ،"لی حوسن عه" ،"ماڵ موفتی جه"
  ک  وه،بووب یدا نه که له ت گه  خزمه ی له که ره ی هونه نده رمه و هونه ئه
  .  وه ته ماوه هیچی ل نه،ین  پاشی به،ل رکه ی سه که فره به

  ی نده رمه و هونه  له یکه وه ن یادکردنه  ته،  نووسینه م کورته ئامانجی ئه
   وگرت ههکی ژیان  موو خۆشییه  هه ستی له  ده، پناوی کورداتی دا له
  . وست ژیا ندکی خودان هه رمه  مینا هونه،تا ما هه

  رکی وا گران   ئه دیاره،م ر بده ی لق و پۆکانی هونه ره  قه وێ خۆ له من نامه
  ی   شوه  به کمه ره دا گه لره.  یه ت هه ی تایبه وه  لکۆینه پویستی به

  .  ج بم به،مری کورد نگکی نه بۆ ده،فا  بۆ وهێن د  چه رپیانه سه
  بی ده کانی ئه شه  کۆنترین پاژ و به  له ککه زانین گۆرانی یه موومان ده هه

  یک وه ته ل و نه موو گه کانی هه خۆشه ئازار و ژان و ساته. الن فۆلکلۆری گه
  . ن خه رده  خۆ ده وه ی ئاواز و سترانه  گۆشه له

  لکی ژایی مژوو گه در  به لی کورد که  گۆرانی الی گه که ره ڕاستیت گه
  ،  بووهستی کوردستان رده ر و سه ی وتانی داگیرکه پۆکه ست و ژر چه بنده
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  کورد به.  بکات  ڕوونه ته قیقه م حه س حاشا له  که  و بوام نییه ری شوناسی کوردیمانه پارزه
وڕۆ  تا به هه، هو نییه سه قاماتی ڕه  و مه سته به،یران  حه،الوک، مانه سیاچه، هۆره،یت به هۆی

جاران ستران و گۆرانی . وتان بپارزێ  فه شکی زۆری میراتی گرانبایی خۆی له  به توانیویه
  کوردی بۆ کورد

  شکی ن به  بۆ چه ته م بابه م ئه النیکه.  بووه کی هه حوکمی کاراترین چه
  .  وری بینیوه مان ڕۆڵ و ده هه ،ست کوردستانی ژرده

   وجانتایکی بووه گری بارێ نه نیا هه ر ته هه،تی کورد ه گۆرانی الی میلل بۆیه
  وتان له فه، دان مه لوولی زه رده  گه  له،ی کوردی ی ئمه که نجینه شکی گه به، نگ بووه ڕه مه هه

  ،ی کورد  الی ئمه ره سه ل جی داخ و که گه.  پاراستووه
  رکه چی هه که ،وی خۆیان نادرتیوا قی ته حه،تا کات ماون هه،کانمان رزه به ساتییه که

  ،پۆڕێ  شین و شه ین به که س ده بۆیان ده،مان المان نه
  .  وه بته ر نه هه

  ی وره سار و زیانکی گه  خه ینه م به ئه،ری گۆرانی کوردی ی هونه که گوجاڕه
  ندی رمه  و هونه رگه  پشمه ژنه،زایینی 2005ری  مبه  سپته18ڕۆژی . وت لکه

می غوربه  هه له،"ریقی  فه هیرزی مه"،ی کوردشۆڕشگتی له، ت و تاراوگه رو   
  میشه بۆ هه، وه  گرانه  فره  نهئش و ژانکی هۆی  به، سایدا47ی نی نزیکه مه  ته له ،سود

  . ال جھشتین، یادگار کانی به گۆرانییه
  خت یکی سه یشومه ر وه به وساڵ وه ی ئه که ساه،ری کوردی ی هونه رمانه خه
  رگ ی مه وارگه و هه ره یان به بارگه،ندی کورد رمه  هونه ه ندین که وت و چه که

  ،ری کوردی ی هونه که باخچه،  پایزییانه پووله و په  کۆچی ئه تکنا و به
  . ری وه ل هه،خۆشی رامه ندین گوی به چه
  یدا وی کورد سه ناسرا ره نیار و مۆسیقاری هه ژه،ر بوو وبه مه ین له ر به هه

  .  جھشت به،ری ئاوازی کوردی مای هونه،"ننا م یۆحه ولیه"
  مانی کرد و که له ی مۆسیقای گه تی گۆشه ی بۆ خۆ عومرک خزمه و زاته ئه
  . زراند ندین تیپی مۆسیقای دامه چه
. ی کپ بووکجار  یه به،رز بوو به،کانی ڕۆح الوه ی بۆ که ه  زایه ی دایمه نگه و ده ها ئه روه هه

  و دیاری ئاشقانی ره به،"یات ئیبرایم خه"مامۆستا 
  . کۆچی کرد،ر تی هونه ریقه ته
  نگی ئاشنای دی نو دونیای  دوو ده،"د حمه فوئاد ئه" و" لی عوسمان عه"

  ،ڕی ئاتوونییان په،وساڵ ی ئه که  ساه زانه ر خه هه،ری کوردی بوون هونه
  . ری کوردیدا داباراند ی هونه که ر جاڕه سه بارانکی به  رده زه
   وه شاری شیرینی کوردانه،ی کرماشان که ره ڤه  ده له،ش ره فه و سه ر پش ئه هه
  ی المانی که واره هه،" با میرزاده تهموج"توانای کورد مامۆستا  به ره نیاری هه ژه

  تی ئاوازی کوردی کانی غوربه نده ربه رکی ناکۆتای بۆ ده فه  و سهکردچۆڵ 
  تا نگ هه ل ده. نگ ئاشنای تر  ده یشته  گه تا مخابن نۆره هه. پکردس ده
   و هشتا زۆری مابوو پرۆژه بی ر ڕی ده و پانتایی هونه ره هات به ده

  یکرد ئیدی هات هه  بای نه م که به. ج بکات کانی ج وه چه نیوه
  ر  سه  وا به  مژه ش له کش و کامه ده  هه و لوتکه ره  به  کامه وه ناپرسته

  .  وه ره ی داری هونه پۆپه چه
  ی رییانه ڕۆچوونکی هونه،کانی مه رهه و به ریقی  فه هیرزی ر مه  سه نووسین له
   شار و ژیانی   وازی له،نجی دا تی گه ڕه  هه ی له نده رمه و هونه ئه.  پویسته
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  باتی کی خه  چه،فی کوردی ڕه هنا و بۆ پاراستنی شه ی نو شاران  ئاسووده
  ندی خودان هزری کورد رمه  هونه،ی که  شانی هاوژینه  شان کرد و شان به له
  . ر نا پشت سه خت ترین و دژوارترین ڕۆژانی ژینی وه سه،"زازی ناسری ڕه"
  دا" سنه"کانی شاری  انییهو رخه  ئه قامه  شه  به،کانی  حاکدا هاوسره له

  ی  رزترین وانه ی به و شاخه ئه.  شاخ و ڕووی کرده ئه،کرد یان ده پیاسه
  گری  ئاهه  بوو به،ی بار هنا رزییه و مه کورداتی فر کرد و دواتر ئه

   داری و شۆڕشگی باتی هونه یدانی خه  دوو مه ژنک له. وی کورد ژنی پشه
  . رچوو وتوو ده رکه سه
   سترانبژانی دی کورد  ژنه رگ له مه ی جوانه هیرزی ی مه و خانه ک له یه

  ی زتر بای که ره  هونه تا هاتووه  هه رزیه  مه یه وه ئه، وه کاته جیا ده
  ک ری وه یکی هونه  قوتابخانه ساباتی  ژرریقی له  فه هیرزی مه.  کردووه

  ر ڵ هونه گه ده،ی ه ی مامه شوه  ر بۆیه هه.  بار هاتووه، دازازی ناسری ڕه
  .  یه ندانی دی تۆفیری هه رمه  هونه ڵ ژنه  گه ل له کرێ بژم گه ده
  ر  هشتا هه،مۆی کورد ندانی ئه رمه  هونه ی ژنه  زۆربه وه  داخه به

  .  وه نه که ی پش خۆ ده ره ن به ن و ڕاس السایی چه وته شونکه
  می رهه  به ئاوڕ له   پویسته، وه ته ۆزیوهد تا کات خۆی نه ند هه رمه هونه
   وه ری خۆی بینییه ی هونه م کات ڕچکه به، وه ی پش خۆ بداته ره به
  ری  زتر ڕۆحی داهنان و نوگه، دوای ڕۆژ تی ڕۆژ له ریه  سه له
  ی  خانه ی ناچته که مه رهه ت به گینا قه ئه،می خۆدا بکات رهه ر به  وه به

  .  وه قینه ری ڕاسته هونه
  م قۆناخدا که  یه ر له هه،ندانی کورد رمه  هونه  ژنه  زۆرێ له هشتاکه
  .  ی کاری خۆدا نییه ڵ چوارچوه گه  ناسیارییان ده نده وه بن و ئه  ده گیرۆده

   ئایا بژرن ئاگایان لی نییه یده ی بۆ گۆرانی خۆ هه سته به و هه ئه
    یهیرز  مه رانه وه خته بهم   به  یان نا؟وه تهدا د ستی ژنانه ست و نه ڵ هه گه ده
  ، تی ئمه ل کۆی میلله.  بی وتووانه رکه شی سه و قۆناخه ئهریقی  فه 

  کاندا  فارسه نو ر له  حاکدا هه  له،بارێ ردمان ئه  دار و بهی سته  جه  له
  ، سان دا47نی  مه  ته  له تازه  ندی وایان تیایه رمه ه هون
   ی مه ڕۆکه نجه  ڕه له ندی گه رمه چی هونه که،ست به ژنومرداتی دهیمانی  په
  . ب رگ ده  مه ندا جوانه مه مان ته  هه له
. کی ژیان بوو موو خۆشییه  هه بانتر له،ل و خاک ویستی گه  خۆشه،ریقی  فه هیرزی م الی مه به
  ی چاو ی به که له یی گه سته  کات دیلی و ژرده رزیه مه

  خسته ی شۆڕشی ئه  و کپه وه کرده ی ده خماخه  چه،کانی  ئاورینه  سرووده  به،بینی خۆ ده
  . نجان گیانی گه

  ی یهیرز  مه تیان به ی تایبه هره  به،  ساڵ ژیانی نو شاخ و تاراوگه25ی  نزیکه
  ن سه نگی ڕه ده ، های ناخدایه تی ڕه  غوربه  له  چونکه،خشی ریقی به فه
   و رزیه  هاواری سترانی مه  جارک گوی له بۆ تاقه ی وه ئه.  وه هقت ته ئه

   هودایی  سه هر و سه زان ئه  چاک ده،ری بووبت ی هونه ناسه بۆکووزی هه
  . بینی  ده وه  داهاتووی ڕوونه  کامه ونی به خه
  ،ری  ساڵ چاالکی هونه20-25   درژایی نزیک به ریقی به ی فه هیرزی مه
  موو کوردێ  هه مۆکه وتۆ کرد ئه یی ئه نگاه ری ڕه  به ڵ به ی تکه که گبه هه

  . بات انی دهک  گۆرانییه چژ له
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  نگ ده،واری کوردستان  هه وار به  جاڕ و هه  جاڕ به نگ پ ئاشنا به ده
  . واری کانی نو کورده رزه موو وه بۆ هه

  ،رلومان  سه خاته  ئهیک بزه ،"ماچی خودایی" گۆرانی  به ریقی  فه یهیرز مه
  ، میوان کا به ناویی سرووشتمان ال دهفسوو رزی نیگائه  وه،"پایز" سترانی  به
   به،مان که ژوورهنو   دنته، رده ی نیگابگه پووله  چی په،"ی که پووله ش په شه"زمی   به به

   وه  بیر دنته مان وه و ساتانه  ئه،"گۆمی خون"گۆرانی 
  ،دا رئه رد و سوور ده ی زه قه  ئاره،ویست ن بۆ یاری خۆشهندامما ئازای ئه

  .  میوان کا به المان ئه،ی کوردستان که رچوارپارچه  هه،"کوردستان" سروودی  به
  ،کانی کوردی  گشت زاراوه به، پزی دی  و به می ناوازه رهه یان به  ده به
ت  ت له یکی دی کوردستانی له اوچهر و ن ڤه ر ده کانی هه ناره  هه نکه یری ده  سه مانباته ده

  وتۆ یکی ئه هره راندن بۆ به وه شک هه  ئه بۆیه. کراو
   وه و ڕگه شکو له به.  وستی کورد پ پویسته موو مرۆڤکی خودان هه بۆ هه

   ره ده  کۆنه و ژنه هاوژینی ئه" زازی ناسری ڕه"نگ خواردووی ناخی  هاواری په
  . وێ  پتر پشکه رییه  هونه ژانه و هه  به،کوردیری  ق و هونه زووتر بته
  ریقی  فه هیرزی ری مه  وشوازی هونه  ڕچکه،یش سترانبژانی کورد خۆزی ژنه

  ر ڵ هونه گه تر ده تر و ژیرانه ڕاستبژانه دوا  و به مه ن و له ده رنه به
  .  وه بجونه

  ندکی رمه  هونه ژنهباتی   خه  ڕزنان له، م نووسینه کی ئه ره ستی سه به مه
  وایک ها دنه روه هه،ستنی ژیانی کورداتی دا بوو  دوو به کورد له

  . "زازی ناسری ڕه"ر  روه ندی شۆڕشگ و کوردپه رمه  هونه له
   کوردی2705رمانانی   خه30 
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