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 شتی د ده حمه    ئه                    آوردیه من مانیز
    له ژهـــ م  زۆر له م آه بل وه  ئه وه  داخه  بهب          ده

 ن و آۆر و سیمینار و ر شو  هه  له  آه ناو آورد دا وا باوه
 تر آی یه گانهك یان بب عارهو ت ر ب گه آدا بین ئه زگایه ده
 وا ت ئهب هه دا  وتنانه كهو چاو پ همینارــــــــ سیو آۆڕو له 
 زمانی ان بهــــم  زۆربهگـــــــۆڕین و دهمان  آه ر زمانه آسه یه
   چاومان به ر آه آسه یه یڤین و په  دهن هه دا    کۆره و   له  آه  وه بگانهو  ئه
نی  خاوه ین آهزان  و وا ده وه تهچ  بیر ده وا خۆمان له ت ئهو بكه وه آه یه گانهب

  ه زمان یڤین به   په یمافخۆمان بۆ خۆمان ی خۆمان نین و  آه شیرینه زمانه
 ه آار م  و ئه وشه م ڕه هئ  وه بۆچوونی منه به ،ین  ناده  وه ی آوردی خۆمانه آه شیرینه

  له ویسترو  خۆ خۆشه  له گانهستی ب  و هه تیكی زشت و ناشرینه سله خهتا بی 
نی اـــــ س له آه    یادمه له  . یه  دالنه ادهــــــكی زۆر س و آارهنینزا ا شتر دپ

  لهزن  یلولی مه ئه شۆڕشینی یاند  راگه لهنگی آوردستان  ی ده زگهئ  دا له1963
نبیران و  شهڕۆ لی له ی آوردستان بووین آۆمه رگه شمه بووین پ شه ڕه وته شكه ئه
 و نگی آوردستان ی ده زگه ئ  له  واته و شوینه باتگیران له ۆزان و خهــــــدلس

  ی آه وه مان آورد بووین ، ئهشموو  هه وآرد  آارمان دهبات  هــــــی خ جاپخانه
ڵ  یلیمان له گه ڤالی آوردی فه ك دوو هه یه   آه یه وه  یادم ئه وه تهستاش دئ

ویش آوردی باش   ئه ڵ دابوو آه  گه حمانیشمان له بدولره  و آاك سامی عهدابوون
م  آی آه یه یڤیت و ماوه  آوردی بپه  به دا آه ولی ده  هه میشه م هه زانی به ده نه

بیب محمد  آاك حه یشیاندن  ڕاگهریرپرسیا  به ،آی باش آرد خۆی فری آوردیه
  چی له زانی آه ی خۆی باش ده آه وه ش ی به آه ویش خۆ آوردیه بوو،ئهریم  آه

  یڤیبایه  بپه یلی شیرینه  آوردی فه آه ۆی زمانی خی  شوه ه آردن ب جیاتی قسه
ا ـــــوس ئهو یڤی  په دهبی   زمانی عاره  بهۆڕی وگ ر زمانی آوردی ده آسه یه
بوین  ده  وه آه  به یه   آهدا و آۆڕانه  بی له  عاره بهبوو  زمانمان ده مانموو هه
   له گرتنه  نهڕز  مه  ئه  آه م وایهو من پ كی خراپهی آارتا بل ش هه مه ئه

زنی  مای مه بنهوتنی  رآه تی و ده سایه  مرۆ آه  و چونكهۆمانزمانی شیرینی خ
   آه  و یه  وه ی میللی خۆیه آه  شیرینه زمانه ر به ههمووی   تی بوونی هه وایه ته نه
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ت ر میلله نی ههوماآانی بو ترین بنه وره  بیپاریزیت و گه میشه  هه دبم  آه  یهك
ت ، بۆ تیش ناب وایه ته ستی نه بوو هه زمان نه ، آه تی یه آه  شیرینه زمانهشت 
 زمانی  یڤین به  و پهان زمانی خۆمگۆڕینیك بۆ  یه لگه ش هیچ به  زشته م آاره ئه

آاری  وا ت ئهآان ب نهبگایاندنی   گهست ت به ر مه گه  ، خۆ ئه نیه وه آانه بیگانه
  گۆرین به ، با خۆمان زمانی خۆمان نه ات بدینجام ئهو  ئهبا رگره و  وه

  وه الی منه  به ی آه وه ن، ئهۆڕگ  نه با انی زمانرانمان تی لپرسراوان و ڕابه تایبه
زگاآان و  رپرسیاران و ده ی به بینین زۆربه ش دهمۆ ئه   آه یه وه  ئه ی داخه گهج
ی  رگه  ناو جه آانیش له وه ه آۆبونآۆڕوی  آان و زۆربه ت سیمیناره نانه ته

زمانی   موو به ههوا  تدا بت ئهبی  عارهآی  یه ر بگانه گه ئهآوردستان دا 
یار درابی بوا ش  وه ن آورده  الیه  له ی آهك بل  وهن ، آه قسان ده آه هب عاره
ی تا كت سله  خه م آاره استی ئهڕ ،بههمان آه له  گهسمی  ڕهو روره بی زمانی گه عاره آه
ی  وره كی گهزیان به   چكه  آی بۆ نیه و هیچ راستیه باره راپ و ناله ی خهبل

 ست پ  ده وه  زمانه  لهموو شت  پیش ههب  ده جا آوردبیت، واو ده میللیشمان ته
  رین و زیاتر خۆمان به  به وه شهو پ ره  و زمانی شیرینی آوردیمان بهاتبك

ین  ، ڕگۆ  زمانی شیرینی آوردی خۆمان نهس جیھانیان بناسینین و بۆ هیچ آه
زاران  نی ههخوڕشتنی كۆشان و بات و ت ها خه هدوای سا له ی آوردیش مهبا ئی
 زمانی شیرینی  رزانه ربه ی خۆمان دا با سه آه  خاآهر سه  هیدانمان له زار شه هه

تی   تایبه  بهآیش یه وه  و آۆبونهآۆڕموو  هه، با سمی  ه ڕ زمانی ین به آوردی بكه
ق   هه با زمانی سیرینی آوردی بت و  با بهتدر نجام ده  آوردستان دا ئه  له آه
 و آۆڕسمی  هڕ زمانی  ین به  بكه گانه زمانی ب ین آه ده  نه وه  خۆمانه به

آوردستان دا،سا   خۆمانین لهوایی هرمان ۆ وا خۆمان فهم آانمان،ئه وه آۆبونه
نجام  آان دا ئه وه آۆبوونهآۆڕو  آانمان له ی آاره زۆربه  وه گانهزمانی ب بۆچی به

ر خاتری چاوی  به له !! زمانی خۆمان دابنیین تر له وره گه بهین ؟ زمانیشیان  بده
  یه وه ت ئه ترین خزمه وره  گه ین؟ من پیم وایهۆڕمان بگ آه  شیرینه  زمانه بگانه
آانی   میللیه وه لتورو آرده  و آهیڤ ی خۆی بپه زمان هب آورد  نموو شو  هه  له آه
 با تی خۆی ،  همای آوردایه به ات بكنگی خۆی  رهه آار بن و فه ی بهخۆ

  سپینین و به  چهبی  ونسیانسمی ب  ڕه بهانی خۆمان س زم موو آه خۆمان پش هه
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وردی زمانی آ ۆڕینیرپرسیاری آوردیش مافی گ  ناوی به  بهس ك آه یه وههیچ ش
یڤین   آوردی په   میشه ت و هه بكروی ل ه یاسا و پی  بهێ بكر مه بیت و ئه نه

  ت له نانه  ته،نین  آار ب  بهنموو شو  هه ین و زمانی آوردیمان له پیرۆز بكه
موو  ك هه  وه،یڤین  زمانی شیرینی خۆمان بپه یش دا با بهنالتا ی وه وه ره ده

موو میلالتانی تر  بینین هه انی خۆمان بگرین، دهزی زم ڕتانی جیھان مییلله
ت   قه  آهیشآانیان له ل و په  آه ت به نانه ن و ته آه و واش ده وایان آردووه

یدان و چاو پی   مهآۆڕی  چنه  ده  جوان نیهشلی آوردی ل و په ی آه نده وه ئه
ڵ و  و پهڵ   آه به زۆر شانازی كیشموو شوین  هه لهو آان  وتن و سیمیناره آه

ت ب  هه گانه تا زمانی ب وه  داخه ی آورد به مهالم ئ ن،به آه  ده   وه زمانی خۆیانه
  رممان به شهزۆر جارانیش یڤین و  په  زمانی خۆمان ده  دا به و شوینانه متر له آه
ری   به ن له گمه  ده  زۆر به و یه هه  وه ی خۆمانه آه  جوانه  یه میلل  هل ل و په آه
  ی آهك بل ین و وه آه عریب ده  تهیشی خۆمان آه  شیرینه ر زمانه آسه یه ین و هآ ده
وتن و   آه آۆرو چاو پ ڤینی لهی قی په  هه   بی نیا زمانی عاره  تهمان وابپ

لۆژیا  آنه  رۆژگاری جیھانگیری دا ته مرۆ له ت ، ئهب  هه دا وه آانه سیمیناره
بی و  مان بۆ عاره آه آانی زمانه مو وشه  ههێتواندر ه د  آه وتووه ش آه پ نده وه ئه

موو  ی هه چكه گو مان آات دا بگاته  هه ت و لهدرربگ وهكی تر یر زمان ههبۆ 
النی  واوی گه ك ته ی آوردیش وه مهر ئ گه  ئه من پیم وایه . گوێ گره  هآ س آه

     به وره كی گهزیانهینین   آار نه  بهنموو شو  هه ی خۆمان له آه تر زمانه
ناو خاآی   لهوان ئه زمانی   بهآان بگانهر خاتری   به ی له  ، تاآهینین هخۆمان

ی ی خراپتا بل تیكی هه سله  خه م آاره استی ئهڕ یڤین؟ به خۆمانیش دا بپه
 سیمینارات و   لهێ آورد بینم آه رمی ده  شه  حالی خۆم به ش به و من به  خۆمانه

 آار دن و آان به  زمانی بگانه آهآان دا  جلیسه  مهآۆڕ وتن و و چاو پی آه
 مال و حال و خاك و  های ساله  ساله  آهیڤ په  ده وه وانه زمانی ئه به

 لی یان خاپور آردووین و  وازیشیان ل نیشتمانیان لی داگیر آردووین و النه
  !!!!.ین ده  ده وه  خۆمانه ن بهیڤی  مافی په وه وانیشه ی ئه آه  زمانه ر به ناهینین و هه

ی   آه سترابوو له  به وه  دهۆآه  له وت آه ك آه سمینار چاوم بهدا  یه ماوهم  له
 زمانی شیرینی  ك ببینم بهآ یهگا آه و ، زۆر چاوم  وه آرایه تیڤی بالو ده
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م  دی ی آه وه یشتم و ئه گه  ئاوات نه م به آه  داخه  وه تهنك بخوآوردی وتار
 آوردی  بهآه دی  كم نهبی بوو،آورد بی و عاره بی و عاره عارهر  ههمووی  هه
 ناومان   له زا قورسه  ڕه  ته سله م خه تا ئه  هه م وایهمن پ!!!آان بكات قسه
رگیز  وا هه  ، ئهبگۆڕین كانی تر خه بۆ انی خۆم آه  شیرینه زمانهو   وه برته نه
ی  سته ر دهر ژ ت و هه ناب رزگاریمان وه آانه گانهبالی   زۆر به ی آورد له مهئ
موو زمانی شیرینی آوردی   هه موو له رن هه  وه آوردینه .بین  ده وه و بیگانانه ئه
كمان،با زمانی او بۆچوونڕیڤین و  موو په ی هه رچاوه و سه  رووگه ین به بكه

آانی  وه و نهسمی  هڕ زمانی  ین به ی خۆمان بكه آه ر خاآه  سه آوردی له
ی  وه  زمانی خۆته  له گانهزمانی ب    گوناهه نین آهی  بگه تیانواو مان  نده ئایه

 زمانی آوردی قسان  ویش به ت با بۆئه د ك آه یه گانهر ب باشتر ببینی و هه
 نین وی یان بگهو تبگۆڕن ین و بۆیان  آان زۆر بكه رگیره ین و باوه بكه
بۆ   رپرسیارانیشمان با ین و به  رزگار بكه وه ی زمانیشه هردنعریب آ وته له خۆمانبا
            .رلین به1.1.2003. یڤن بپه آوردی بانیش به ه و عاره مووجیھانیان هه
 شتی د ده حمه  ئه                                   وردم  آمن

 ێ     و وردم خۆش دهـــــــكم آآورد من آه
 ێو یڤی خۆم ده  و پهـوردیـــــزمانی آ

      ستمه ــتان بیرو ههـــــك آوردسـ روه هه
  تمهــــــــس به و مه زمـانی آوردیش گۆته 

      مـندو م آـوردی دهل وردی دهــــــــ آ به
 نمب ـتی دهــــــــس ژم پهب آــــــوردی نه

       یڤم آـوردیه ســـــت و په ان و ههــــمڕا
 ردیه هـی م وردیم وشـــــــــهــــــــانی آـزم

     یا بۆ آوردســـــــــتانم ـــــــن آوردم و ته
 آـــــــــــوردی زمانم    یڤــمه ژیم و په ده

 وامن بــــــــــژم      چی بم و له آــــوێ آه
 بــژم  زمــانی آوردی و بۆ آورد ده به

 


