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پێشـدەســتی

     لێژنەكەمـــان، كـــە بـــە فەرمانـــی وەزارەتـــی پـــەروەردەی هەرێمـــی 
دووبـــارە  پێداچونـــەوەو  و  بژاركـــردن  لـــە  پێكهاتـــووە،  كوردســـتان 
داڕشـــتنەوەی پەرتوكەكانـــی زمـــان و ئەدەبی كوردی، هـــەردوو قۆناغی 

بەردەوامـــە. ئامادەیـــی  بنه ڕه تـــی و 
    قورســـایی كارەكەمـــان لـــەم كتێبـــه دا خســـتە ســـەر هەردووبەشـــی 
ڕێزمـــان وئەدەب و ئەوەی بەپەســـند زانـــرا بۆ ڕێكخســـتنەوەی كتێبه كە 
كـــرا، دیـــارە لەم كتێبه شـــدا ئـــەو ڕێبازەمـــان گرتەبەر كە لەمـــەو بەریش 
لەســـەری دەڕۆیشـــتین، ئەویـــش هێنانـــەوەی نمونەیە لە هـــەردوو زاری 
ســـەرەكی زمانـــی كـــوردی )كرمانجـــی ســـه روو و خـــواروو(، هەروەها 

زارەكانـــی تری كوردیشـــمان لەیـــاد نەكردووە. 
     كتێبـــی پۆلـــی ده یه می ئامادەیی كـــراوە بەچەند تەوەرەێیك، یەكەمیان 
ڕێزمانـــە، كـــە بابەتەكان بە نمونـــەی تێكەڵ خراونەتە ڕوو، دەســـتوریان 
بـــۆ نووســـراوە و ڕاهێنانیشـــیان بۆ دانـــراوە، بۆیه  داوا له  مامۆســـتایانی 
بەڕێـــز دەكەین، كـــە بە بایـــەخ و گرنكییەكی تەواو بابەتـــەكان بخوێنن و 

بـــە خوێندكارانی بڵێن.
     تـــەوەرەی دووەمـــی كتێبه كـــه ، بەشـــی ئەدەبـــە، كـــە باســـی ڕێبازی 
زارە ســـەرەكییەكانی،  هەمـــوو  بـــە  كـــوردی،  ئه ده بـــی  لـــە  كالســـیزمە 
نمونـــەی زۆرمـــان هێناوەتـــەوە، هەر نمونەیەكیش ئەو بەشـــەی دەســـت 
نیشـــانكردووە، كە بۆ لەبەركردنـــە، تكایە مامۆســـتایانی بەڕێز پابەند بن 
پێی. بەشـــی نمونەی ئەدەبیش، كە باســـی چەند شـــاعیرێك و نمونه یه ك 
لـــه  شـــیعره كانی ده خاتـــه  ڕوو، هەوڵـــدراوە هەمـــوو الیەنێكـــی ژیـــان و 
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بەرهەمی شـــاعیران ڕوونبكەینەوە، لەمه شـــیان دیســـان دەستنیشانی ئەو 
بـــڕە كـــراوە كە بـــۆ لەبەركـــردن تەرخانكـــراوە، تكایـــە پابەندی بن. 

    دوا تـــەوەرەش، بەشـــی خوێندنەوەیـــە، كـــە پێویســـتە ئـــەم بەشـــەش 
گرنگـــی پێبدرێـــت و نەخرێتە پشـــتگوێ  و تادەتوانن مامۆســـتایانی بەڕێز 

بایەخـــی پێبدەن.
    دوا جاریـــش، داوا لەمامۆســـتایانی بەڕێـــز و بـــە ئەمەكـــی زمـــان و 
ئەدەبـــی كوردی دەكەین، كە بەهۆی بەڕێوەبەرایەتی گشـــتی پەروەردەی 
پارێزگەكانیانەوە ئاگادارمان بكەنەوە، لەهەر كەم وكورتی و ناتەواویێك، 
كە لەكاتی گوتنەوەدا هەســـتی پێدەكەن، بۆئەوەی لە چاپەكانی داهاتوودا 

چاكبكرێنەوە، دیـــارە هیچ بەرهەمێكیش بـــێ  كەموكورتی نابێت.  

  
                         لیژنەی بژاركردن و پێداچوونەوە و داڕشتنەوە 
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به شـی ڕێـزمــان
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بابەتەكانی بەشـی ڕێزمان
وهرزییــهكهم:

1- ئامرازی بانگكردن
2- ئامرازی لێكدەر

3- جێناوی لێكدەری )كە، كو(  
4- ڕستەی ئاوێتە 

6- دروستكردنی ناوی واتایی 
8- هاوەڵناوی ژمارە: 1- هاوەڵناوی ژمارەی بنجی 

7- هاوەڵناوی ژمارە: 2- هاوەڵناوی ژمارەی ڕێكخستن 
8- هاوەڵناوی ژمارە: 3- هاوەڵناوی ژمارەی كەرتی

وهرزیدووهم
9- هاوەڵناوی نادیار 
10- جێناوی نادیار 

11- ئەركی جێناوی نادیار لە ڕستەدا
12- كاری داڕژاو
13- كاری لێكدراو

14- كاری تێنەپەڕ و كاری تێپەڕ 
15- گۆڕینی كاری تێنەپەڕ بۆ كاری تێپەڕ 

16- هاوڵكاری چۆنییەتی
17- كاری یاریدەدەر 

18- خاڵبەندی  )ئهمبابهتهلهوهرزییهكهمدهخوێندرێت(.                                                          
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وه رزی یــه كه م:
 ئامرازی بانگكردن 

1-ئەیشەهیدان،نامرێناوونیشانتان
2-باپیرە،دەستێكجلیكوردیمكڕی.

3-خوشكینە،فێریزانستببن.
4-هۆبرایكوردم،بەیەكگرتنسەردەكەوین.
5-ئادەیهەڤااڵنیپێشمەرگە،هێرشببەن.

خستنەڕوو:
ئەگەر تەماشای ڕستەكانی الی سەرەوە بكەین دەبینین: 

1- لە ڕستەی یەكەمدا :
ئـــ- بێــژەی )ئــەی( پەیڤێكــە دوێنــراوی پێوریاكراوەتــەوە كــە )شــەهیدان(ە 

لەبــەر ئــەوە پێیدەگوترێــت )ئامــرازی بانگكــردن(.
ب- وشەی )شەهیدان( بانگكراوە، چونكە ئەو ناوەیە، كە وریاكراوەتەوە.

2- لە ڕستەی دووەمدا :
ئـــ- بێــژەی )ە( دوێنــراوی پێوریاكراوەتــەوە كــە نــاوی )باپیــر(ە، لەبــەر 

ئــەوە پێیدەگوترێــت )ئامــرازی بانگكــردن(.
ب- وشەی )باپیر( بانگكراوە، چونكە ئەو ناوەیە، كە وریاكراوەتەوە.

3- لە ڕستەی سێیەمدا:
 )خوشــكینە، فێــری زانســت ببــن(، كــە بــە واتــای )ئــەی خوشــكان، فێــری 

زانســت ببــن(.
ــت  ــەوە پێیدەگوترێ ــەر ئ ــەوە، لەب ــراوی پێوریاكراوەت ــژەی )ە( دوێن ئـــ- بێ

ئامــرازی بانگكــردن.
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ب- وشــەی )خوشــكین – خوشــكان1 بانگكــراوە، چونكــە ئــەو ناوەیــە، كــە 
وریاكراوەتــەوە.

4- لە ڕستەی چوارەمدا:
 بێــژەی )هــۆ( وشــەیەكە، دوێنــراوی پــێ  وریــا كراوەتــەوە كــە )بــرای 

بانگكــردن. ئامــرازی  پێــی دەگوترێــت  لەبەرئــەوە  كــورد(ە 
5- لە ڕستەی پێنجەمدا:

ئـــ- بێــژەی )ئــادەی( پەیڤێكــە دوێنــراوی پــێ  وریاكراوەتــەوە كــە )هەڤااڵنــی 
پێشــمەرگە(یە، لەبەرئــەوە پێیدەگوترێــت ئامــرازی بانگكــردن.

ب- گرێــی )هەڤااڵنــی پێشــمەرگە( بانگكــراوە، چونكــە ئــەو ناوەیــە، كــە 
وریــا كراوەتــەوە.

6- ئەگــەر جارێكــی دیكــە ســەیری ڕســتەكانی ســەرەوە بكەیــن و بــەوردی 
ســەرنجی نــاوە بانگكــراوەكان بدەیــن، دەبینین، كە دەشــێن نــاوی بانگكراو.
ئـــ- تەنهــا پەیڤێــك بێــت وەك لــە ڕســتەی )یەكــەم و دووەم و ســێیەم(

دا دەبینرێــت.
لــە ڕســتەی )چــوارەم و پێنجــەم( دا  بێــت وەك  یــان گرێیــەك  ب- 

دەبینرێــت.

دەستور:
1- ئامرازی بانگكردن:  ئەو ئامرازەیە كە بۆ بانگكردن و وریاكردنەوەی 

كەسی دوێنراو بەكاردەهێنرێت.
2- گرنگترین ئامرازی بانگكردن ئەمانەی خوارەوەن:

)ئەی ، هۆ، هەی، ێ، ە، ئادەی، ئا، ئۆ، هێ ، ئەرێ (

1- ناوی كۆیه   كه  به هۆی ئامرازی)ه (ی بانگكردنه وه  وریا ده كرێته وه ، نیشانه ی كۆی )ان( ده بێته  )ین(.
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ڕاهێنان )1(

ئامرازی بانگكردن لەم ڕستانەی خوارەوە دەربهێنە.
1- ئەژدەهاك: ئەی دێوی لە )بیر( زراوچوو

                                    ئەی ناشتای مارانت بە مێشك كردووە
2- هەی سوار سواری، هەر تفەنگچی، دەست باتە تفەنگ

                            هەی ژنی جوان، ئارایشتی خۆی كا، بۆ ئاهەنگ

3- نەسرین، ئەی ئەستێرەی بەیان، 
                                     ئەی جوان، ئەی شادەستەی جوانان

4- هۆ مام بایز، وەرە بۆ ئێرە.

ڕاهێنان )2(

ئەم بۆشاییانەی خوارەوە بەم ئامرازانەی بانگكردن پڕبكەوە.
)ئا ، ئادەی، ئەی، ئەها، ێ ، ە(1

1- .............. مانگ، من و تۆ هەردوو هاودەردین.
2- .............. با بچین بۆ سەیری یارییەكە.

3- پور ..............، نانەكەت بخۆ.
4- ................ كەپرەكە ڕوخا.

5- كوڕ ................ بەسەر شۆستەكەدا بڕۆ.

1- له  كرمانجی ژوورودا ئه م ئامرازانه  بۆ بانگكردن به كاردێن جگه  له و ئامرازه  هاوبه شانه ی سه ره وه :
ئۆ: بۆ نێر و مێ وكو: ئۆ ئازاد، بابێ ته  هات.

ێ، هێ: هه ردووكی بۆ مێ به كاردێت وه كو - كیژێ وانه  بخوێنه  .

هۆ: بۆ نێر به كاردێت وه كو - هۆ شڤان په زێ خۆ باش بچه رینه .
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ڕاهێنان )3(
جۆرەكانیــان  و  دەربهێنــە  بانگكــراوەكان  خــوارەوەدا  ڕســتانەی  لــەم 

دیاریبكــە:

1- ئەی نەوجەوانانی وەتەن، سا پێشكەون ئازا بڕۆن.

2- خەڵكە من بۆ خوا، وا پێتان ئەڵێم 

                                     ئەمە وەسیەتە، وا من لەسەر ڕێم

3- ئادەی ئاری ئەو گۆڤارەم بۆ بهێنە.

4- خوشكێ  ژ ئاخافتنا دایكا خۆ، دەرنەكەڤە.

5- ئا چرۆ، ئەو پیاوەم بۆ بانگبكە.
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ئامرازی لێكدەر

1-ئاشتیودۆستایەتی،ئامانجوهیوایگەالنە.
2-نەلەشارونەلەدێنەمدیكەسوەكتۆجوانبێ

3-چەنبەئاهەنگ،چەنسیحراوی!
ئەگەڕێقازیانمراوی

یانكۆتریحەوشیمزگەوت!
چەنخنجیالنەیلێدێڕەوت!

4-بەعســیەفاشســتەكان،شــاروشــارۆچكەوگونــدومزگــەوتو
خوێندنگــەونەخۆشــخانەكانیكوردســتانیانكاولكــرد.

5-ئامانجنەهاتبۆكۆڕەكە،چونكەنەخۆشبوو.

خستەڕوو:
زۆر جــار لــە ئاخافتــن و نووســیندا، لەبــەر ڕەوانبێــژی، یــان لەبــەر ئاســانی، 
یــان بۆئــەوەی ڕســتە دووبــارە نەكرێتــەوە، دوو وشــە یــان دوو گــرێ ، یــان 
دوو ڕســتە، بەهــۆی ئامرازێكــەوە دەدەینــە دەم یــەك، بــەو ئامرازانــەی كــە 

ئــەم ئەركــە دەبینــن دەڵێیــن: )ئامــرازی لێكدەر(.
لە ڕستەی یەكەمدا، لەجیاتی ئەوەی بە چەند ڕستەیەكی جیاواز بڵێین:

ئاشتی و دۆستایەتی هیوای گەالنە.
دۆستایەتی، هیوای گەالنە.

ئاشتی، ئامانج و هیوای گەالنە.
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لــە الیەكــەوە، وشــەی )ئاشــتی( و )دۆســتایەتی(، لــە الیەكــی دیكــەوە، 
وشــەی )ئامانــج( و )هیوا(مــان، بــە یاریــدەی ئامــرازی لێكــدەرەوە كــە 

بریتییــە لــە )و( داوەتــە دەم یــەك.
ــە شــار(، لەگــەڵ  ــە ل ــی )ن ــەوە گرێ ــە الیەك ــۆران( دا، ل ــی )گ ــە هۆنراەكان ل
ــە دێ ( دا، بەهــۆی ئامــرازی لێكــدەری )و(ەوە دراونەتــە دەم  ــە ل گرێــی )ن
ــرازی  ــۆی ئام ــراوی( بەه ــاز( و )م ــەوە، وشــەی )ق ــی دیك ــە الیەك ــەك، ل ی
ــرە  ــە الیەكــی دیكەشــەوە دێ ــەك و ل ــە دەم ی ــان(ەوە دراونەت ــدەری )ی لێك
هۆنــراوەی )یــا كۆتــری حــەوش و مزگــەوت ..... هتــد(، كــە ڕســتەیەكی 
واتــاداری ســەربەخۆیە، بەهــۆی ئامــرازی لێكــدەری )یــا(وە دراونەتــە دەم 

ــی پێشــووی. ــرە هۆنراوەكان دێ
ــە دەم  ــەم شــێوەیە دەدرێن ــەی، كــە ب ــەو گرێیان ــان ئ ــەو وشــە، ی ئەركــی ئ
وشــە یــان گرێكانــی پێشــوویان، پێكــەوە ئەركێكیــان هەیــە، یــان وەك 

ئەركــی وشــە یــان گرێكانــی پێشــوویانن بۆنمونــە: 
لــە ڕســتەی یەكەمــدا )ئاشــتی و دۆســتایەتی( گرێیەكــی ناوییــە و نیهــادی 

ڕســتەكەن.
ــی  ــان گرێ ــە دێ ( هەردووكی ــە ل ــە شــار( و )ن ــە ل ــدا )ن ــە ڕســتەی دووەم ل

هاوڵكاریــن و هەردووكیــان تەواوكــەری كارن.
لــە ڕســتەی ســێیەمدا دەســتەواژەی )قــاز یــان مــراوی( گرێیەكــی ناویــە و 

بكــەری ڕســتەكەیە.
)شــار و شــارۆچكە و گونــد و  لــە ڕســتەی چوارەمــدا دەســتەواژەی 
بــەركارە. و  ناویــە  گرێیەكــی  نەخۆشــخانە(  و  خوێندنگــە  و  مزگــەوت 

ــە دوو ڕســتەی ســادە پێكهاتــووە و بەهــۆی ئامــرازی  ڕســتەی پێنجــەم ل
ــە دەم یــەك. لێكــدەری )چونكــە( دراونەت
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دەستور:
یــان دوو  یــان گــرێ   ئــەو بێژەیەیــە كــە دوو وشــە  لێكــدەر  ئامــرازی 
ڕســتە، بەیەكــەوە دەبەســتێت، هەریەكەیــان بــۆ گەلێــك مەبەســتی جیــاواز 

بەكاردێــن.
ئامرازی لێكدەر لە زمانی كوردیدا زۆرن، لەوانە.

)كــە، و، تــا، یــان، بــەاڵم، یاخــود، كەچــی، جگــە، بێجگــە، لەگــەڵ، نــەك ، 
نــەوەك، مەگــەر، لەدواییــدا، لەپاشــدا، .........هتــد(.

ڕاهێنان )1(

ئەم بۆشاییانەی خوارەوە بە ئامرازی لێكدەری گونجاو پڕبكەوە.

1- خوشك .............. براكە، مەڕەكانیان لە داوێنی چیاكەدا دەلەوەڕاند.
2- سەهۆڵ ............ گەرمبكرێت، جارێكی دیكە دەبێتەوە ئاو.

3- من لێرە، ناجوڵێم ............ ئەوان نەیێنەوە.
ــە  ــوە هێشــتا هــەر ل ــەوە ............ ئێ ــان بوون ــە ئیشــەكەی خۆی ــەوان ل 4- ئ

ــەوەن. ماڵ
5- سێوەكەم بۆ هەڵبگرە .............. هەنارەكە.

6- ............. منداڵەكە دەگریا دایكی شیری بۆ ئامادە دەكرد.
7- بڕۆن ............. ئێوارێ ، زوو بێنەوە.



14

ڕاهێنان )2(
لەم ڕستانەی خوارەوەدا ئامرازی لێكدەر دەربهێنە.

1- پیرەمێرد دەڵێت:
 لە دەربەندیخان هەتا كەلیخان

                              ئەو ناوە یەكسەر شێواوە و وێران
شیوو هەردو بەر تا لوتكەی بەرزان 

                             پڕ لە وەیشومە، بە گەاڵ ڕێزان
ئاویــان  بەنــداوەكان  نەبارێــت  بــاران  و  بەفــر  لــە زســتاندا  ئەگــەر   -2

كەمدەبێــت.
3- كارزان لەگــەڵ هاوڕێكانیــدا زۆر كۆشــش دەكات، چونكــە دەترســێت، 

كــە لــە تاقیكردنەوەكانــدا دەرنەچێــت.
4- بێكەس دەڵێت:

ئەمڕۆ زەمانی عیلم و عیرفانــــــە
عالەم شەو و ڕۆژ وا لە فرمانــــــە

فەرقی نێر و مێ  نییە بیـــــــــزانە
هەستە، تێكۆشە تا خوێنت گەرمە
سەرپۆش فڕێدە چ وادەی شەرمـە

ڕاهێنان )3(
بەهــۆی ئامــرازی لێكــدەرەوە ســێ  گــرێ  دروســت بكــە و لــە ڕســتەدا 

بەكاریــان بهێنــە، بەمەرجێــك ببنــە:
1- بكەر              2- بەركار           3- تەواوكەری بەیاریدەی كار
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ڕاهێنان )4(

بانگكــردن  و  لێكــدەر  پەیوەنــدی،  ئامــرازی  خــوارەوە  ڕســتانەی  لــەم 
جیابكــەوە: 

1- كە زۆر هات، قەواڵە بەتاڵە.
2- كوردینە، یەكبگرن.

3- ئاسۆو نەبەز، لەدوای ئێمەوە گەیشتنە هەولێر.
4- ئەی خوێندكاری ژیر، لە وانەكانتدا كۆششبكە.

5- حەمدی دەڵێت:
كە ڕۆیشتی بەجارێ  دڵ و جەرگ و هەناوم كەوت

كەچوویتە )تانە( تانە سەر گلێنەی هەردوو چاوم كەوت
ئەڵێن هاتوویتە )كوێت( بڵێ  قوربانی كوێتی كەم؟

كە نۆبەت بەر سەری نەحسی شكاوی بێ  كاڵوم كەوت

ڕاهێنان )5(

ئەم ڕستانە شیبكەوە:
1- تا ئارەق نەڕێژیت، شیرینی ناچێژیت.
2- بە پەلە هاتم، كەچی ئاری ڕۆیشتبوو.
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جێناوی لێكدەری )كە ، كو(

ئەمڕستانەبخوێنەوە:
1-ئەمشارە،كەشەقامیزۆرە،جوانە.

2-كوردایەتــی،كــەئەڤینێكــیگــەورەوبەهێــزە،مانــایبەرگرییــە
لەخــاكونەتــەوەیكــورد.

3-روانــدزكــەپایتەختــیمیرنشــینیســۆرانبــوو،شــارێكیخــۆش
ودڵگیرە.

4-ئەومامۆستایەیكەپێشمەرگەبوو،خهاڵتكرا.
5-ئەوخورتێنكوژبۆمیللەتیدخەبتن،سەرفرازن.

6-ئەوكچاكودچیتەدهۆكێ،دۆستاوەیە.
7-ئەڤكتێباكولسـەرمێزێیه،یامنە.

خستنەڕوو:                               
ــر  ــان زیات ــە دوو ڕســتەی ســادە ی ــان ل ڕســتەكانی ســەرەوە، هــەر یەكەی
پێكهاتــوون، بــەاڵم ڕســتەكان لێكــدراون و بوونەتــە یــەك ڕســتە، ئــەو 
لێكدانــەش بــە یارمەتــی پەیڤێــك بــوو، كــە پێیدەڵێــن جێنــاوی لێكــدەر . 
جێنــاوی لێكدەریــش) كــە( یان)كــو( بۆیــەش پێیدەگوترێــت جێنــاوی لێكــدەر، 
ــە جیاتــی نــاوی كەســێك یــان  ــەم ڕســتانە ل ــە هــەر ڕســتەیەك ل چونكــە ل
پێكــەوە  ڕســتەش  دوو  گوترابێــت،  لەپێشــدا  كــە  بەكارهاتــووە  شــتێك 
لــە ڕســتەی  كــە  نــاوەی،  ئــەو  بەزۆریــش دەكەوێتــە دوای  گرێــدەدات 

دووەمــدا جێیدەگرێتــەوە، لــە ڕســتەدا ئه ركــی نــاو ده بینێــت.
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1- لــە ڕســتەی یەكەمــدا، كــە ڕســتەیەكی ئاوێتەیــە و پێشــتر دوو ڕســتەی 
ســاده  بــووە :

ئـ - ئەم شارە جوانە.
ب - ئەم شارە شەقامی زۆرە.

ــەواوو تەواوكــەر  ــە نیهــادو كارێكــی نات ــەم ڕســتە ســادانە، ل ــەك ل هــەر ی
ڕســتەیەكی  ئــەوەی  بــۆ  یــەك  پــاڵ  دراونەتــە  كــە  بــەاڵم  پێكهاتــووە، 
ئاوێتەیــان لــێ  پێكبهێنیــن، ئــەوا هاتویــن لــە جیاتــی پەیڤەكانی)ئــەم شــارە(، 
ــاوی نیشــانەی  ــی هاوەڵن ــە یارمەت كــە ناوێكــی گشــتی دەستنیشــانكراوە ب
ــاوە  ــان لێن ــەوا ناوم ــر داوە ئ ــە یەكت ــە دوو ڕستەكەشــی ل ــەم-ە(، چونك )ئ

)جێنــاوی لێكــدەر(.
2- لە ڕستەی دووەمیشدا، كە پێشتر لە دوو ڕستەی سادە پێكهاتبوو:

ئـ- كوردایەتی مانای بەرگرییە لە خاك و نەتەوەی كورد.
ب- كوردایەتی ئەڤینێكی گەورەو بەهێزە.

تەواوكــەر  ناتــەواوو  كارێكــی  نیهــادو  لــە  ڕســتانەش  لــەم  هەریــەك 
تــووە.  پێكها

بــەاڵم ئێمــە هاتوویــن لــە جیاتــی دووبارەكردنــەوەی پەیڤــی )كوردایەتــی( 
كــە ناوێكــی واتاییــە پەیڤی)كــە( مــان بەكارهێنــاوە، كــە جێنــاوی لێكــدەرە، 

چونكــە دوو ڕســتە ســادەكەی لێكــداوە.
3- هەر بەم جۆرە، لە ڕستەی سیێەمیشدا، كە لە دوو ڕستەی سادەی

ئـــ- ڕەوانــدز شــارێكی خــۆش و دڵگیــرە )ڕوانــدز( مــان البــردووە لــە جیاتی 
ئــەو پەیڤــی )كــە( مــان بەكارهێنــاوە، كــە جێنــاوی لێكدەرە.

ب- ڕەواندز پایتەختی میرنشینی سۆران بوو.
4- ڕستەی چوارەمیشدا هەر بەم جۆرە.
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ــە دوو  ــەو پێشــتر ل ــە ڕســتەیەكی ئاوێتەی ــە ڕســتەی پێنجەمیشــدا، ك 5- ل
ــووە: ڕســتەی ســاد پیكهات
1- ئەو خورت سەرفرازن

2- ئەو خورت بۆ میللەتی دخەبتن.
ئاوێتەیان  ڕستەیەكی  ئەوەی  بۆ  یەك  پاڵ  دراونەتە  ڕستەكە  هەردوو 
ناوێكی  كە  دووەم،  جیاتی وشەی)ئەو خورتێن(ی رستەی  لە  لێپێكبێت، 
دەستنیشانكراوە، پەیڤی)كو(مان بەكارهێنایەو جێیگرتووەتەوە، هەروەسا 

دوو رستەكەشی لێكداوە. ژبەر هەندێ  دبێژینێ )جێناوی لێكدەر(.
6- لەرســتەی شەشــەمدا، كــە رســتەیەكی ئاوێتەیــەو پێشــتر لــەم دوو 

ڕســتە ســادەیە پێكهاتبــوو
1- ئەو كچ دۆستا وەیە.

2- ئەو كچ دچیتە دهۆكێ .
بــەكار  )كــو(  وشــەی  دووەمــدا،  لەڕســتەی  كــچ(  پەیڤی)ئــەو  لەجیاتــی 
لێكــداوە، ژبــەر هنــدێ   هاتــووەو جێیگرتووەتــەوە و دوو رستەكەشــی 

لێكــدەر(. )جێنــاوی  دبێژینــێ  
7- ڕســتەی حەفتەمیــش، كــە رســتەیەكی ئاوێتەیــە لــە دوو ڕســتەی ســادە 

پێكدێت. 
1- ئەڤــــ كتێب یا منە.

2- ئەڤـــ كتێب ل سەر مێزێیە.
لــە جیاتــی پەیڤــی )ئــەڤ كتێــب( لــە رســتەی دووەمــدا، وشــەی )كــو( 
بەكارهاتــووەو جێیگرتووتــەوە، هەروەهــا دوو رســتەكەی لێكدایــە، بۆیــێ  

پێیدەگوترێــت جێنــاوی لێكــدەر.
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دەستور:
ــان  ــاوی كەســێك ی ــی ن ــە جیات ــە ل ــە، ك ــەو پەیڤەی ــدەر : ئ ــاوی لێك 1- جێن
شــتێك بەكاردەهێنرێــت كــە پێشــتر گوترابێــت، هەروەهــا دوو ڕســتەش 

پێكــەوە گرێــدەدات و لــە ڕســتەیەكدا ڕێكیاندەخــات. 
2- جێناوە لێكدەرەكان ئەمانەن : )كە، كو(

3- بــە زۆری جێنــاوی لێكــدەر دەكەوێتــە دوای ئــەو نــاوە، كــە لــە ڕســتەی 
دووەمــدا جێیدەگرێتەوە:

ڕاهێنان ) 1 (

ئەم ڕستانە دیاریبكە، كە جێناوە لێكدەرەكان پێكەوەی بەستوون:
1- ئەو كەسەی، كە منداڵی خۆی باش پەروەردەدەكات نیشتمانپەروەرە.

2- ئەو ڕەزێ  كو تە كێالی، یێ  بابێ  منە.
بــە هاونیشــتمانیان  پێشــكەش  فێركــردن  كــە ڕەنجــی  مامۆســتایان   -3

دەكــەن پێشــەوای گەلــن.
4- ئەڤ پارێ  كو تو بەالڤ دكەی، سامانێ  میللەتیە.
5- ئەو مامۆستایێ  كو وە دیتی، پسپۆڕێ  ئەندازێیە.

6- هه رێمــی كوردســتانی عیــراق كــە بــە خوێنــی شــەهیدان ئــازاد كــرا، 
پێشــكەوتووە. 

ڕاهێنان) 2 (
ئه م رستانه  شیبكه وه  :

1- ئەو خوێندكارێ  كو مە دوهی دیتی، خارزایێ  تەیە.
2- ئەو گەلەی كە بە ئازادی  بژیت، سەرفرازە.
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ڕسـتەی ئاوێتە
ئەمڕستانەبخوێنەوە:

ــارێكی ــراوە،ش ــا(ناوب ــە)ئارابخ ــژووداب ــەمێ ــەل ــوكك 1-كەرك
كوردســتانە.

2-نەتزانیــوە،كــەچیرۆكــیمــەموزیــنبــەشــاكاریخانــی
دادەنرێــت؟

3-ئەوهۆزانێنكوتەژبەركرین،گەلەكخۆشن.
4-نەتبیستووەكەهێزلەیەكگرتندایە؟

5-تەنەبیستییە،كودلۆڤانێخوێندناخۆتەواوكریە.

خستنەڕوو:
هەریــەك لــەم ڕســتانەی ســەرەوە لــە بنچینــەدا لــە دوو ڕســتەی ســادەی 
ســەربەخۆ پێكهاتــوون، كــە پاشــان بــە یارمەتــی جێنــاوی لێكــدەر، یــان 
ئامــرازی لێكــدەری )كــە( و )كــو( لێكــدراون و بوونەتــە ڕســتەیەكی ئاوێتــە، 
پێــی  كــە  ســەرەكییە،  ڕســتەی  یەكێكیــان  لێكــدراون،  كــە  ڕســتەكانیش 
دەگوترێــت )شارســتە(كە ڕســتەیەكی بنجــی و ســەربەخۆیە لــە ڕووی 
واتــاوە، وشــەی لێكدەریشــی پێــش نەكەوتــووە، بــەاڵم ڕســتەیەكی تریشــی 
تێدایــە، كــە پارســتەیە و ڕســتەیەكە لــە ڕووی واتــاوە ســەربەخۆ نییــە، 
ئــەو بەشــەیە كــە جێنــاوی لێكــدەر یــان ئامــرازی لێكــدەری پێشــدەكەوێت، 
ســەر بــە شارســتەكەیە، بــۆ نمونــە لــە ڕســتەی یەكەمــدا، كــە ڕســتەیەكی 
ئاوێتەیــە )كەركــوك شــارێكی كوردســتانە( شارســتەیە بــەاڵم )كــە لــە 
مێــژوودا بــە ئارابخــا ناوبــراوە( پارچــە ڕســتەیەكی ســەربەخۆو ســەرەكی 
نییــە، بەڵكــو ســەر بــە شارســتەكەیە، دیــارە جێنــاوی لــێكــــــدەری )كــــە(ی 
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كـەوتـۆتـــە پـێـــش  بـۆیـــە دەتـــوانیـــن بــــە ئــاســـانـــــی )پارستە(لە )شارستە( 
جیابكەینــەوە، دیــارە چ پارســتەكە یــان شارســتەكە هــەر یەكــەو)كاری( 
ــدە  ــت ئەوەن ــدا بێ ــد كاری تێ ــە چەن ــە ڕســتەی ئاوێت ــەم پێی ــە، ب خــۆی هەی

ــت. ــدا دەبێ پارســتەو شارســتەی تێ

دەستور:
1- ڕســتەی ئاوێتــە لــە دوو ڕســتەی ســادە یــان پتــر پێكدێــت، بــە یاریــدەی 
وشــەی لێكــدەر )جێنــاوی لێكــدەر، ئامــرازی لێكــدەر(ی )كــە، كــو( دەدرێنــە 

پاڵیەكتر.
ــی  ــە بنجــی و ســەربەخۆیە پێ ــەو بەشــەی، ك ــە دا ئ ــە ڕســتەی ئاوێت 2- ل
دەگوترێــت )شارســتە( بــەاڵم ئــەو بەشــەی، كــە بنجــی نییــە و واتــای 

بەســتراوە بــە واتــای شارســتەكەوە پێیدەگوترێــت )پارســتە(
3- وشـــەی لێكـــدەر لـــە ڕســـتەی ئاوێتـــەدا هەمیشـــە دەكەوێتـــە پێـــش 
)پارســـتە( وە، لەبەرئـــەوە بـــە ســـانایی دەتوانیـــن لـــە ڕســـتەی ئاوێتـــەدا، 

ــەوە. ــا بكەینـ ــتە جیـ ــە پارسـ ــتە لـ شارسـ
4- ژمارەی كارێن ڕستەی ئاوێتە، ژمارەی بەشێن وێ  دەردخەن، واتە لە 

ڕستەی ئاوێتەدا، چەند )كار( هەبن ئەوەندە بەشە ڕستە ژی دبن.
5- وشــەی لێكــدەر یــان دەبێتــە )جێنــاوی لێكــدەر( یــان )ئامــرازی لێكــدەر( 
ئەگــەر لــە بــری ناوێــك یــان جێناوێــك بەكارهــات ئــەوا جێنــاوی لێكــدەرە، 

وەك: ئــەڤكتێبــاكــولســەرمێزێیــەیــاهەڤالــێمنــە.
بــەاڵم ئەگــەر دوو ڕســته  لێــك بــدات ئــەوا دەبێتــە ئامــرازی لێكــدەرو جێــی 

هیــچ ناوێــك ناگرێتــەوە وەك :
نەتبیستووەكەهەولێرپایتەختیهەرێمیكوردستانه.
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ڕاهێنان ) 1 (

ئەمانە لە ڕستەی ئاوێتە بەكار بێنە:
1- كە شاعیرێكی مەزنبوو.

2- كە كوردستان ئاوەداندەكەنەوە.
3- كو تە فرۆشتی.

4- كە تۆ دیوتە.
5- كو ساالر ب دویڤ زانستێ  دگەڕێت.

6- كو حكومەتا هەرێما كوردستانێ  پڕۆژێن مەزن ڤەدكەت.
7- كە گوندێكی خۆشبوو.                

ڕاهێنان ) 2 (
 وشەی )كە( و )كو( هەریەكەیان لە دوو ڕستەدا بەكاربهێنە بەمەرجێك

جارێك جێناوی لێكدەرو جارێكیش ئامرازی لێكدەر بن. 

ڕاهێنان ) 3 (
ئەم بۆشاییانە بەجۆرێك پڕبكەوە، كە ڕستەی ئاوێتەیان لێ  پێكبێت.

1- من بیستییە،..................
2- ئەم دزانین.....................

3- گۆران...............لە چۆمان لەدایكبووە.
4- هەڵەبجە كە..............شارێكی گەورەی كوردستان بوو.

5- ئەوەی كە نیشتمان پەروەر بێت................... .
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ڕاهێنان ) 4 (
 ئەم ڕستانە شیبكەوە:

1- ئەو كوردەی كە خەباتی كردووە، خۆشه ویسته .
2- ئەو تۆاڵزێ  كو دوهی هاتی، پسمامێ  تە بوو. 
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دروستكردنی ناوی واتایی

1-كاكیبراهۆكاكیكوردلەهەركوێهەیشەنییاگرد
وەرەتۆزێگوێیپیاوەتیشلكەبۆالیكوردایەتـــــــی

)كاملژیر(
-2

ئـ-جارانپەنــاگــەیشەوانـــــمئامێزیئاوەاڵیژنبــــوو
گەرمیونەرمیئەوئامێزەمایەیحەسانەوەیمنبوو

)هێمن(
ب-كوشتمتەبداخادووچاڤا
تیــــــــركوبـــــەردابـــــووهنـــاڤا
نەشــــیامئـــەزباڤێــــمدووگـاڤـا

ژكـــــویـــریوســــارییـــابــرینێ
)تاهرێروشدی(

3-هەرلەزاخۆهەتاكرماشانپرسەیە،ماتەمە،بەخۆدادان
لەمەهابادهەتاسلێمانــــیناڵەناڵەلەباتیگۆرانـــــــــی
)گۆران(

4-ڕەفتارتزۆرشیرینە
كردارتزۆرڕەنگینە

دیدارتمایەیژینـــــە
دووریتكولوبرینـــە

)شێركۆئەحمەد(
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5-مخـــــــابنبۆجهێكوردا
نهۆلێبویەئێڤـــــارێ
هەتائەڤڕۆدخەودامان
بسەرداهاتشەڤاتاری

خستنەڕوو:
لــە بەرنامەكانــی ســااڵنی پێشــوودا و لــە بابەتــی دابەشــكردنی نــاو لــە 
ڕووی هەبونــەوە، زانیمــان كــە نــاوی واتایــی دوو جــۆرە، جــۆری یەكــەم 
ــن، دەســتكردو دروســتكراونین  ــاوی واتایی ــە بنجــدا ن ــە ل ــەن ك ــەو ناوان ئ
وەك ناوەكانــی، شــەرم، هــۆش، هێــز. جــۆری دووەم ئــەو نــاوە واتاییانــەن 
كــە دەســتكردو دروســتكراون و ئــەم دروســتكردنەش بــە پێــی دەســتورو 
بنەمــای تایبەتییــەوە بەرێوەدەچێــت. جــا بــۆ ڕوونكردنــەوەی چۆنیەتــی 
دروســتكردنی نــاوی واتایــی، ئەگــەر ســەیرێكی نمونــەكان بكەیــن دەبینیــن:
1- لــە دوو دێــرە هۆنــراوەی یەكەمــدا، دوو نــاوی واتایــی دروســتكراو 
هــەن، )پیاوەتی(و)كوردایەتــی( ئــەم دوو نــاوە بوونــی ســەربەخۆیان نییــە، 
تەنیــا لــە بیــرو هــزردا هەســتیان پێدەكرێــت،  یەكەمیــان لــە نــاوی )پیــاو(
و پاشــگری )ەتــی( دووەمیشــیان لــە نــاوی )كــورد( و پاشــگری)ایەتی( 

دروســتكراوە.
2- لــەدوو دێــرە هۆنــراوەی ژمــارە )2(ی لقی)ئـــ( دا، دیســان دوونــاوی 
ژی  دوونــاوە  ئــەڤ  دەكــەون،  )نەرمی(بەرچــاو  واتایی)گەرمــی(و 

دروســتكردن.  هاتینــە  پاشــگری)ی(  له )هاوەڵنــاو(و 
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لەپارچـە هۆنـراوەی لقـی )ب( شـدا، دوونـاوی )كویری-قوڵی( و  )سـاری-
سـاردی(هەن، كە هەردووكیان ناوی واتایین ولە)هاوەڵناو(و پاشـگری)ی(

هاتینە دروستكردن. 
3- ئەگــەر دێــڕە هۆنراوەكانــی ژمــارە )3( بخوێنینــەوە، دەبینیــن هــەردوو 
نــاوی واتایــی )پرســە( و)ناڵــە(، بەپێــی یــەك دەســتور دروســتكراون، كــە 
ئــەو ژی بریتییــە لــە ڕەگــی كار لەگــەڵ پاشــگری )ە(، چونكــە )پرســە( لــە 
ڕەگــی كاری چاوگــی )پرســین(و)ناڵە(ش لــە ڕەگــی كاری چاوگــی )ناڵیــن(، 

لەگــەڵ پاشــگری )ە( هاتینــە دروســتكردن. 
4- هەروەهــا لــە دێــڕە هۆنراوەكانــی ژمــارە چواریشــدا، نــاوە واتاییــە 
دروســتكراوەكانی )ڕەفتــار، كــردار، دیــدار( لــە قــەدی چــاوگ و پاشــگری 

)ار( دروســتكراون.
5- هەروەهــا لــە دێــڕە هۆنراوەكانــی ژمــارە )5( یشــدا، نــاوی واتایی)خــەو( 
بەرچــاو دەكەوێــت، كــە ڕەگــی كاری چاوگــی )خەوتــن(ەو هەرخۆشــی 

بــووە بــە نــاوی واتایــی.

دەستور:
نــاوی واتایــی، ناوێكــە خــۆی لەخۆیــدا بوونــی ســەربەخۆی نییــە، بەڵكــو لــە 

هــزرو خەیاڵــدا پەیــدا دەبێــت، ئــەم جــۆرە نــاوەش دەكرێــت بــە:
ئـ- ناوی واتایی بنجی: كەهەر خۆی لەبنەڕەتدا ناوێكی واتاییە.

ب- ناوی واتایی دەستكرد)دروستكراو(: بەم جۆرە دهێتە دروستكردن.
1- ناو لەگەڵ پاشگرێك، بەزۆریش پاشگرە بەكار هاتووەكان ئەمانەن،

    )ی، ەتی، یەتی، ایەتی، ێتی، ینی، اتی، یی (.



27

2- هاوەڵناو لەگەڵ پاشگرێك: پاشگرەكانیش بەزۆری ئەمانەن، 
   )ی ، یەتی، )ێتی(،)ایی، ە، اتی، ا(

ئەم پاشگرانەش دەخرێنە سەر:
ئـ- هاوەڵناوی چۆنی وەك: ڕەشی، باشی، بڵندی.

داڕێــژراو وەك:نووســەری، سەرپەرشــتیاری،  بكــەری  هاوەڵنــاوی  ب- 
دانایــی، زانایــی. 

پ- هاوەڵناوی بكەری لێكدراو وەك: گەشبینی، گیانبازی. 
3- رەگی كار لەگەڵ پاشگری )ە(  وەك: پرسە. 

واتایــی  نــاوی  دەبێتــە  خــۆی  كار  ڕەگــی  هەیــە  وا  جــاری   -4
. نــج ە ڕ نگ، جە ، و خە وەك:

5- قەدی چاوگ لەگەڵ پاشگری )ار( وەك: كردار- مردار )مرار(.
6- نــاوی واتایــی، وەكــو هەرناوێكــی تــر، دەبێتــە )نیهــاد، بكــەر، بــەركار، 
جێگــری بكــه ر،  دیارخــەری نــاو، تەواوكــەری بەیاریــدە، تــەواو كــەری 

كاری ناتــەواو(.
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ڕاهێنان ) 1 (

ئــەم نــاوە واتاییــە دروســتكراوانە، چــۆن دروســتكراون ، دەســتووری 
بنووســە: دروســتكردنیان 

تەقــە، دۆســتاتی، مرۆڤینــی  برســییەتی،  خۆشەویســتی،كرێتیی، كۆخــە، 
كوڕێنــی، گەرمــا.

ڕاهێنان ) 2 (

  وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەوە:
1- جیاوازی لە نێوان ناوی بەرجەستەو ناوی واتایی چییە؟

2- پێنج چاوگی دەنگی بهێنەوەو ناوی واتاییان لێ  دروست بكە.

ڕاهێنان ) 3 (

لەم ڕستانەدا، ئەو پەیڤەی هێڵی بەژێردا كێشراوە شلۆڤەیبكە: 
1- زانایی سەرچاوەی كامەرانییە.

2- گریه ی منداڵه كه  ئێمه ی دڵته نگ كرد.
3- ئەم كێشەیە ئارامی دەوێت.

4- ئاخافتنا زۆر بۆ مرۆڤی كرێتییە. 
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هاوەڵناوی ژمارە
1- هاوەڵناوی ژمارەی بنجی

ئەمنمونانەبخوێنەوە

خاڵۆخاڵۆتەنكەمواچەخاڵـــــــــــــــۆ1-
خاڵۆدەموەبانخااڵنتمـــــــــــــــــــاڵۆ
شـــەرتبۆمنجـــەداخخاڵـــۆخاڵۆیتۆ
)مەولەوی(خۆمكـــەرۆوەكـــوڕچواردەســـاڵەینۆ

بیستوحەوتســـاڵەمنڕەنجبەریتۆم2-
بـــەنـــانوئـــاووجـــلوبەرگـــیخۆم
              )بێكهس(خزمەتـــمكـــردیلـــەئێــــــــرانوڕۆم

دلبەرێئیرۆسەحەرئاڤێتەجەرگێمندوودۆخ3-
)مهالیجزیری(یەكلسینەیەكلدلدالەوژمنتێنئاخوئۆخ

        
تافەلەكدەورینەداسەدكەوكەبیئاوانەبوو4-

         )نالی(كەوكەبــیماهــیموبــارەكتالعیپەیدانەبــــوو
 

هەزارئەفسونوجادویپێوەئاوێزانەئەمڕیشە5-
    )شێخڕەزا(عیالجیگەرببێیاگوزەیاگوێزانەئەمڕیشـــە

        
6- سێچوارخوێندكارلەپۆلەكەماندازیرەكن.
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خستنەڕوو:
ئەگەر ئەم نمونانە بخوێنینەوە دەبینین لە:

1- لــە نمونــەی یەكەمــدا هاوەڵناوێكــی ژمــارە بەكارهاتــووە كەوتۆتــە پێــش 
نــاوی )ســاڵ(ەوە، بــەم جــۆرە هاوەڵناوەكــە وەســفی نــاوی ســاڵ دەكات و 
ســنورێك بــۆ ژمــارەی ئــەو ســااڵنە دادەنێــت، كــە چــواردە ســاڵن. هەروەهــا 
ئەگــەر وردتــر تەماشــای نیــو دێــرە هۆنراوەكــە بكەیــن دەبینیــن هاوەڵنــاوی 

)چــواردە( بەبــێ  یاریــدە لــە پێــش ناوەكــە دانــراوە.

2- لــە نمونــەی دووەمیشــدا هاوەڵنــاوی ژمــارەی )بیســت و حــەوت( كــە 
لــە دوو هاوەڵنــاوی ژمــارەی ســادە  لێكــدراوە  هاوەڵناوێكــی ژمــارەی 
دروســتبووە. یەكەمیان بیســت، دووەمیشــیان حەوت ، ئەم دوو هاوەڵناوە 
ژی بــە ئامــرازی )و( هاتینــە لێكــدان، دیســان ژی لەپێــش نــاوی )ســاڵ( 
ــۆ ژمــارەی  ــن و ســنورێك ب ــەوەی وەســفی ناوەكــەی پێبكەی ــراوە بۆئ دان
ســاڵەكان دابنرێــت، ئــەم هاوەڵنــاوەش هــەر بەبــێ  یارمەتــی لەپێــش ناوەكــە 

دانــراوە.

3- لــە نمونــەی سێیەمیشــدا هاوەڵنــاوە ژمارەییەكانــی )دوو( و )یــەك(، 
ــەوەی وەســفی  ــۆ ئ ــەر دەمــی ناوێكــەوە ب ــە ب ــان خراونەت كــە هــەر یەكەی
ناوەكەیــان پێبكرێــت و دەستنیشــانی ژمــارەی ئــەو دۆخانــەی پێبــكات  كــە 
لــە ســینەو دڵییــان داوە، واتــە ســنورێك بــۆ ژمــارەی ناوەكــە دانــراوە، ئــەم 

ــراوە. ــێ  یارمەتیك كارەش بەب
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ــێ   ــاوی )ســەد( بەب ــن هاوەڵن ــەی چواره میشــدا دیســان دەبینی ــە نمون 4- ل
یاریــدە لەبــەر دەم نــاوی )كەوكــەب( دانــراوە بۆئــەوەی دەستنیشــانی 

ژمــارەی كەوكەبــەكان بــكات و وەســفی ناوەكەشــی پێبكرێــت.

5- هەروەهــا لــە نمونــەی پێنجەمیشــدا هاوەڵنــاوی ژمــارەی )هــەزار( بەبــێ  
یاریــدە لەبــەر دەم نــاوی لێكــدراوی )ئەفســوون وجــادوو( دانــراوە. 

بۆ ئەوەی دەستنیشانی ژمارەیان بكات و وەسفیشیان بكات.

6- لەرســتەی شەشــەمدا هاوەڵنــاوی )ســێ  چــوار( لەپێــش نــاوی خوێندكار 
دانــراوەو بەبــێ  یاریــدە وەســفی ناوەكــەی پێكــراوەو ســنورێكی دانــاوە بــۆ 
ژمــارەی خوێنــدكارەكان، بــەاڵم چونكــە گومــان لــە ژمارەكــە هەیــە بۆێــی 

لــە نیوانیانــدا هیــچ ئامرازێكمــان دانەنــاوە.

دەستور:

هاوەڵنــاوی ژمارەیــی بنجــی، هاوەڵناوێكــە ناوەكــەی دوای خــۆی واتــە ناوە 
تەواوكراوەكــەی بەژمــارە دەستنیشــان دەكات وســنورێك بــۆ ژمارەكــەی 

دادەنێت.

1- ئــەو نــاوەی لــە دوای هاوەڵنــاوە ژمــارە بنجییەكــەوە دێــت، ســادە        
بێــت یــان ناســادە، دەبێــت تــاك بێــت. بــەاڵم كــە دەگوترێــت منداڵــە چــواردە 
ســااڵنەكە. ئەوا )چواردە ســااڵن( دەبێتە گرێی هاوەڵناوی. یان )بە شــەش 

ڕۆژان كارەكــەم تەواوكــرد( ئــەوا )شــەش ڕۆژان( گرێــی هاوەڵكارییــە.
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نــاوە  پێــش  دەخرێتــە  یاریــدە  بەبــێ   بنجــی  ژمــارەی  هاوەڵنــاوی   -2
ــەو  ــان ئ ــە نێوانی ــاڵ خرای دیارخراوه كــه ، بــەاڵم ئەگــەر )ی( ئامــرازی دانەپ

كاتــە هەردووكیــان پێكــەوە دەبنــە گرێــی هاوەڵــكاری كاتــی وەك:
شۆڕشیكوردلەیازدەیئەیلولدابەرپابوو.

ــن  ــان دەتوانی ــە ، ی ــی هاوەڵكاری ــول( گرێیەك ــازدەی ئەیل ــە ی ــرەدا )ل ــە لێ ك
بڵێیــن وەك ژمــارەی ڕێكخســتنی لێدێــت و ئــەم شــێوەیەش بــە زۆری 

لەگــەڵ مانگەكانــدا بەكاردێــت.

3- ئەگــەر دوو ژمــارە بــەدوای یەكــەوە هاتــن و گومــان لــە ژمارەكــە 
هەبــوو ئــەوا لــە نێوانیانــدا ئامــرازی )و(ناهێتــە دانــان وەك:

پێنجشەشسێومخواردن.
 كــە لێــرەدا ژمارەكــە گومانــی لێدەكرێــت چونكــە لەوانەیــە زیاتــر یــان 

كەمتــر بێــت لە)پێنــج شــەش(.

4- هەرســێ  هاوەڵنــاوی ژمارەیــی بنجــی )هەشــت، نــۆ، دە( پێكــەوە دێــن 
بەبــێ  ئامــراز بــۆ نمونــە دەگوترێــت )هەشــت نــۆ دە پیاوهاتــن(.

5- لەژمارە بیست بەوالوە، كە گومان لە ژمارەكە بكرێت سەرەگرێیەكان 
دەگوترێن وەك: 

بیستسیكەسهاتن.
چلپەنجاخوێندكاردەرچوون.
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6- ژمــارە )دە( و دەجارەكانــی )ســەد، هەزار،.......هتــد( دەكرێـــت نیشــانەی 
كۆیــان بخرێتــە ســەر و بگوترێــت:

           دەیانپێشمەرگەشەهیدكران.
سەدانئوتومبێللەوێستگەداوەستاون.
بهەزارانكوردهاتنەكیمیابارانكرن.

7- هــەر كاتێــك بمانەوێــت بــڕی شــتێك دەستنیشــان بكەیــن وشــەیەك 
دەهێنیــن، كــە ئــەو بــڕە دەستنیشــان بــكات و لــەدوای ژمارەكــەوە بــەكاری 

دەهێنیــن ونــاوە ژمێراوەكــەی پێدەكەیــن بــە ناوێكــی لێكــدراو، وەك:
سێكیلۆشەكرمكـــــــڕی.
پێنججەواڵگەنمیبۆناردم.

هەندێك لەم پەیڤانەش بریتین لە: 

ئـ- نەفەر        بۆ مرۆڤ              پێنج نەفەر كەبابمان كڕی.
ب- سەر        بۆ ئاژەڵ               هەشت سەر بزنم هەیـــــە.

پ- دەسته        بۆ جلك ونوێن    دوو دەستە نوێن وچوار دەستە جلكم بۆ نارد 
ت- بەرگ      بۆ پەرتوك          سێ  بەرگ پەڕتوكی ڕێزمانم كڕی.

ج- چاوە        بۆ ژور              خانوەكەمان سێ  چاوەی هەیە.
چ- پارچە       بۆ زەوی        سەد پارچە زەوی بەسەر مامۆستایاندا 

                                    دابەشكران.
ح- بن، بنە  بۆدار و درەخت         شەش بنەدارم بڕی.

                                         من شەش بنێن دارا بڕین. 
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خ- دانە        بۆ شتی ژمێراو        دوودانە قەڵەمم لەم جۆرە هەیە 
د- جوت      بۆ پێاڵو وگۆرەوی    سێ  جوت پێاڵوم هەیە.

8- پەیڤــی )ئەوەنــدە- هەنــدە( هاوەڵنــاوی ژمــارەی نادیــارەو لەســێ  تــا نــۆ 
دەگەیەنێــت وەك:

بیستوئەوەندەساڵەتۆمنەدیوە.
پەنجاوئەوەندەساڵەبەرلەئێستابێكەسیشاعیركۆچیدواییكرد.

9- ژمـــارەی بنجـــی ســـادە لـــە )یـــەك( ەوە دەســـت پێـــدەكات تـــا )نـــۆ(.                        
بە ژمارەكانی )دە، بیســـت، سی، وچل و.........هتد( دەگوترێت )سەرەگرێ ( 

10- ژمارەی بنجی لێكدراویش بەم جۆرە پێكدێت :
ئـ- لە دوو ژمارەی بنجی تێكەڵ وەك : یازدە، دوازدە، هەژدە 

ب- لــە دوو ژمــارەی بنجــی ســادە، یــان زیاتــر، كــە بەهــۆی ئامــرازی )و( 
درابنــە دەم یەكتــر وەك :

 بیست و دوو، چل و شەش، سەد و چل و پێنج .
ــە دوو ژمــارەی بنجــی ســادە، بەبــێ  یارمەتــی ئامــرازی )و( درابنــە  پ- ل

دەم  یەكتــری وەك:
  چوارپێنج ، شەش حەوت.

ت- بەهــۆی بەكارهێنانــی پەیڤــی دەستنیشــانكردنی بــڕی ناوەكــە، كــە 
دەخرێتــە پێــش ناوەكــەوە وەك:

   دووسەر مەڕم هەیە .
كە لێرەدا )دووسەر( دەبێتە ژمارەیەكی بنجی لێكدراو.
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11- ئەگــەر دوو ژمــارەی بنجــی لەیــەك خانەدابن )یەكان، دەیان، بیســتان، 
ســییان........هتد(، نــاوە ژمێراوەكــە دەكەوێتــە دوای هەردووكیانــەوە، وەك: 

چــارپێنــجمــرۆڤهاتن.
 )چار، پێنج(  لە خانەی یەكانن.

چــل و دوو چــل وســێ  كــچ لــەم قوتابخانــەدا دەخوێنــن. )هەردووكیــان 
ــن(  ــەی چالن خان

بــەاڵم ئەگــەر دوو ژمــارە بنجییەكــە لــە یــەك خانــەدا نەبــن و هەریەكەیــان 
هەریەكەیــان  لــەدوای  پێوســتە  ئــەوا  بێــت  جیــاواز  ســەربەخانەیەكی 

وەك: باســبكرێت  ناوەژمێراوەكــە 
بیســت  نــۆزدە  بگوترێــت:  :ڕەوانیــە  پیاودەبــوون  بیســت  پیــاو  نــۆزدە 
ــە بگوترێــت            ــۆ كــەس چــل كــەس كــوژران. ڕەوانی ــاو دەبــوون. ســی ون پی

ســی ونــۆ چــل كــەس كــوژران.

تێبینی:
 ژمــارەی بنجــی لەگــەڵ وشــەی تــردا بەكاردێــن و ئــەو كاتــە هاوەڵنــاوی 

لێكــدراو دروســتدەكەن وەك:
مانگیچواردەشەو                               )چواردە شەو(

گندۆرەیسێمانگی                             )سێ مانگى(
منداڵییەكسالە                               )یەك ساڵە(
ئاویدووشەوە                                  )دوو شەوە(
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ڕاهێنان ) 1 (
ئەم بۆشاییانە بەپەیڤێكی گونجاو پڕبكەوە:
1- حەفت......... جلكم بۆخوشكەكانم كڕی.

2- هەزار......... پەڕتوك بۆ پەرتوكخانەی قوتابخانەكەمان بە دیاری هاتن. 
3- ئەڤڕۆ من سێ ........ بزن بازاڕی كرین.

4- باخچەوانەكە شەش.......... درەختی سێوی چاند.

5- مام پیرۆتی دوو........... زەڤی لە گوندێ  مەهەنە.

ڕاهێنان ) 2 (
لەم رستانەدا هەر پەیڤێك كە هێڵی بەژیردا هاتووە شلۆڤەی بكە:

1- دوهی ئازادی سێ  دانە قەڵەم كڕین.
2- من بیست برادەرو تۆ یازدە برادەرت هەن.

3- وێ  چارپێنج خانی ل دهۆكێ  فرۆتن.
4- هەزاران سەرباز لە جەنگدا بەشدار بوون.

5- وان دوو كاڤڕێن قەلەو ڤەكوشتن.
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ڕاهێنان ) 3 (
ئامرازێكــی  بەهــۆی  لێكــدراو  بنجــی  ژمــارەی  لەنێــوان  1- جیــاوازی 
لێكــدەر و ژمــارەی لێكــدراو بەبــێ  ئامــرازی لێكــدەر چییــە؟ بــە نمونــە 

ڕوونیبكــەوە.

2- جیــاوازی لەنێــوان پەیڤــە هێــڵ بەژێــر داهاتووەكانی ئەم دوو ڕســتەیە 
چییە؟

ئا- لە ڕۆژی پێنجی ئاداردا گەلی كورد ڕاپەڕی.
ب- تەمەنی لەزگینی برام پێنج ساڵە. 
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هاوەڵناوی ژمارە
2- هاوەڵناوی ژمارەی ڕێكخستن

ئەمنمونانەبخوێنەوە:
-1

ــی ــەنوەزارەت ــەالی ــاڵێكل ــووس ــەمهەم ــدكارییەك ئـــ-خوێن
پــەروەردەخــەاڵتدەكرێــت.

لــەالیــەنوەزارەتــی یەكــەمخوێنــدكارهەمــووســاڵێك ب-
. خەاڵتدەكرێــت پــەروەردەوە

وەزارەتــا الیــێ ژ ســااڵن هەمــی ئێكێ)یەكــێ( خوێنــدكارا پ-
پــەروەردێڤــەدهێتــەخەاڵتكــرن.

-2
ئـ-ئەندازیاریسێیەمدەرچوویزانكۆیدهۆكە.
ب-سێیەمئەندازیاردەرچوویزانكۆیدهۆكە.

پ-ئەندازیارێ)ئەندازیارا(سێیێژزانكۆیادهۆكێدەرچوویە.

-3
ئـــ-دووەمیــن)دووهەمیــن(كۆنگــرەیمامۆســتایانیكوردلەســاڵی

1960زلــەشــەقاڵوەگرێدرا.
كــوردلســااڵ1960زل یــێمامۆســتایێن ب-كۆنگــرێدوویــێ

شــەقاڵوەهاتــەگرێــدان.
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-4
ئـــ-لــەدەیەمیــنســاڵیادیڕاپەڕینــیگەلــیكوردســتاناهــەزاران

ســاڵوبــۆگیانــیپاكــیشــەهیدان.
ب-لســاڵیادادەیــێ)دەهــێ(ڕاپەڕینــاگەلــێكوردســتانێهــەزاران

ســالڤبــۆگیانــێشــەهیدان.
-5

ئـ-سەدوبیستودووەم)دووەمین(كەسلەدانیشتوانبرایمنە.
ب-كەسێسەدوبیستودوویێژڕونیشتییانبرایێمنە.

خستنەڕوو: 
ئەگەر سەرنجێك لە ڕستەكانی سەرەوە بدەین دەبینین:

1- لــە ڕســتەی ژمــارە)1( ی )ئـــ( دا، ژمــارەی بنجــی )یــەك( مــان لــە 
شــێوەی هاوەڵناوێكــی ژمارەیــی بەكارهێنــاوە بــۆ ئــەوەی پلــەو خانــەی 
لــە  ســاڵێك  هەمــوو  كــە  بكەیــن،  دەستنیشــان  پــێ   خوێنــدكاره ی  ئــەو 
الیــەن وەزارەتــی پــەروەردە خەاڵتدەكرێــت، هاوەڵناوەكەمــان خســتۆتە 
دوای نــاوی) خوێنــدكار( یــەوە لــە نێوانیانــدا )ی( ئامــرازی دانەپاڵمــان 
بەكارنەهاتــووە،  ئامــرازە  ئــەم  )ب(دا  لــە ڕســتەی  بــەاڵم  بەكارهێنــاوە، 
چونكــە نــاوە ژمێراوەكــە كەوتووەتــە دووای هاوەڵنــاوە ژمارەییەكــەوە. 
هــەر لــە هەمــان ڕســتەی ژمــارە )1( ی )پ( داو بــۆ هەمــان مەبەســت، 
لەگــەڵ ژمــارە )ئێــك - یــەك(، كــە هاوەڵناوێكــی ژمــارەی بنجییــە، پاشــگری 
پلــەو خانــەی  بــه  مەبەســتی دەرخســتنی  )ێ ( مــان بەكارهێنــاوە هــەر 
نێــوان خوێنــدكار و هاوەڵنــاوە ژمارەییەكــەش دا  لــە  خوێندكاره كــه  و 
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ــێ  و  ــەزی م ــۆ ڕەگ ــوون )ا( ب ــاڵ بەكارهات ــرازی دانەپ ــو ئام پیتی)ا،ێ (وەك
)ێ ( بــۆ نێــر پیتــی )ی(، كــە كەوتۆتــە نێــوان دوا پیتــی پەیڤــی )خوێنــدكار( 
و )ا-ێ (ی ئامــرازی دانــە پــاڵ بــووە بــە )یا-یــێ (، كــە ئەگــەر ڕســتەكە 
جارێكــی تــر نــاوی قوتابــی تیــادا دووبارەبكرێتــەوە ئــەوا ئــەم )یــا- یــێ ( یــە 

جێــی نــاوی خوێنــدكار دەگرێتــەوە، بــۆ نمونــە دەتوانیــن بڵێیــن :     
1-خوێندكارائێكێهاتەخەالتكرنو)یا(ئادوویێنەهاتەخەالتكرن.

2-خوێنــدكارێئێكــێهاتــەخەالتكــرنویــێ)ئــێ(دوویــێنەهاتــە
خەالتكــرن.

كــە دیــارە لێــرەدا نەمــان ویســتووە نــاوی خوێنــدكار دووبــارە بكەینــەوە 
بۆیــێ ) ئــا( )یــێ  - ئــێ ( لــە شــوێنی دا بەكارهاتــووە، لــەم جــۆرە ڕستانەشــدا 
هەمیشــە ناوەكــە لــە پێشــەوە دێــت و هاوەڵناوەكــە لــە دوایــەوە، ناكرێــت 

شــوێنەكانیان بگۆڕیــن. 

2- لــە ڕســتەی ژمــارە )2( ی )ئـــ( دا، هــەر بەشــێوەی پێشــوو هاوەڵنــاوی 
ــە ســێیەم كــە هاوەڵناوێكــی ژمــارەی  ژمــارەی بنجــی )ســێ ( مــان كــرد ب
ــە  ــن، ل ــەی پێدەستنیشــان بكەی ــەی ئەندازیارەك ــۆ ئــەوەی پل ڕێكخســتنە ب
دوای نــاوی ئەندازیــارەوە بەكارهاتــووە، بۆیــه  )ی( وەك: ئامــرازی دانەپاڵ 
خراوەتــە نێوانیــان و چونكــە هاوەڵنــاوی )ســێ ( كۆتایــی بــە بزوێــن دێــت 
بۆیــه  كــە پاشــگری )ە م( دەخەینــە ســەری پێویســتمان بــە ناوبەنــدی 
لــە  ســێیەم  دەبێتــە  و  ه (   - )ێ   بزوێنــی  هــەردوو  لەنێــوان  )ی(دەبێــت 
رســتەی )ب( ئامــرازی دانەپــاڵ لەنێــوان ناوەكــەو هاوەڵنــاوە ژمارەییەكــە 

بەكارنەهاتــووە، چونكــە ئەمجارەیــان هاوەڵناوەكــە پێشــكەوتووە.
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ئنجــا لــە رســتەی ژمــارە دووی )پ( دا، دەبینیــن نــاوی ئەندازیــار لــە 
پێشــەوە هاتــووە و هاوەڵنــاوە ژمارەییەكــەش لــە هاوەڵنــاوی ژمــارەی 
ــارێ  ــە )ئەندازی ــووە ب بنجــی )ســێ ( و پاشــگری  )ێ - ا( دروســتبووەو، ب
 )ئەندازیارا(ســێیێ (، كــە پلــەی ئەندازیارەكــە دەستنیشــان دەكات- جائەگــەر 
رســتەكە دووبارەكردنــەوەی نــاوی ئەندازیــاری تێدابــوو، ئــەوا لــە جیاتــی 
نــاو هێنانەكــە یان)یــێ - ئــێ ( یــان  )یــا - ئــا( بەكاردەهێنیــن و دەڵێیــن: 
ئەندازیــارێســێیێلزانكۆیــادهۆكــێدەرچوویــەویــێ)ئــێ(چــارێ

ــر(. ــلێمانیێ)بۆنێ ــاس لزانكۆی
چــارێ )ئــا( یــا دەرچوویــەو دهۆكــێ زانكۆیــا ل ســێیێ ئەندازیــارا

)بۆمــێ(. ســلێمانیێ زانكۆیــا ل

3-  لە ڕستەی ژمارە )3(ی )ئـ(دا هاوەڵناوی ژمارەی ڕێكخستنی)دووەمین-
دووهەمیــن( لەپێــش ناوی )كۆنگرە(ەوە بەكارهاتووە بۆ دەستنیشــانكردنی 
پلــەی كۆنگرەكــە، ئــەم هاوەڵنــاوە، بــەم شــێوەیەی كــە دروســتبووە، پەســند 

وایــە هەردەم لەپێــش ژمێراوەكەوە بێت،
واتە ، بۆنمونە، ئەگەر بگوترێت:

 )پێنجەمینخانووماڵیئێمەیە( پەسندترە لەوەی بگوترێت:
 )خانوویپێنجەمینماڵیئێمەیە(

ئــەو  وایــە  پەســند  پێــش،  بكەوێتــە  ژمێراوەكــە  نــاوە  ئەگــەر  چونكــە 
كاتــە هاوەڵنــاوی ژمــارەی ڕێكخســتنەكە بەهــۆی پاشــگری )ەم- هــەم( 

وبگوترێــت: دروســتبكرێت 
خانویپێنجەمماڵیئێمەیە.
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لــە ڕســتەی )ب( دا، هــەر بەهــۆی پاشــگری )ی(وە، هاوەڵنــاوی بنجــی 
)دوو( كــراوە بەهاوەڵنــاوی ڕێكخســتن. دیســان ئەگــەر لــە ڕســتەكەدا نــاوە 
ژمێراوەكــە دووبارەكرایــەوە، پێویســتناكات نــاوی بهێنیــن بەڵكــو بەهــۆی 

)یــا- ئــا( دەســت نیشــانیدەكەین و دەلێیــن:
كۆنگــرێدوویــێمامۆســتاێینكــوردلســاال)1960(زو)یــێ(ئێكــێلســاال

)1959(زلشــەقاڵوەهاتــەگرێــدان.
 كە دیارە لێرەدا )یێ -ئێ (شوێنی ناوی كۆنگرەیان گرتووەتەوە.

4- لــە ڕســتەكانی )ئـــ( و)ب(ی ژمــارە )4( یشــدا، هــەردوو هاوەڵنــاوی 
ــۆ هەمــان مەبەســتی  ــێ  )دەهــێ ( ب ــن( و دەی ژمــارەی ڕێكخســتنی )دەیەمی
دەســت نیشــانكردنی پلــەی ســاڵیادی ڕاپەرینــی گەلــی كوردســتان بــەكار 

ــوون. هات
یەكەمیــان بەهــۆی پاشــگری )ەمیــن( كــراوە بــەو جــۆرە هاوەڵنــاوەو لەپێش 
ناوی )ســاڵیاد( دا دانراوە، كە ئەوێ  شــوێنی سروشــتی خۆیەتی و، چونكە 
ژمــارە بنجییەكــە )دە( كۆتایــی بەبزوێنــی )ە( هاتــووە، بۆیــە، كــە پاشــگری 
)ەمیــن(ی دەخرێتــە ســەر، كــە ئەویــش بــە بزوێنــی )ە( دەســتپێدەكات ، 
ناچــار دەبیــن ناوبڕێــك لــە نێــوان ئــەو دوو بزوێنــەدا دابنێیــن كــە )ی( یــەو 

پاشــگرەكە ئــەو كاتــە لــە شــێوەی )یەمیــن( دەردەكەوێــت )دەیەمیــن(.

5- لەرســتەی ژمــارە )5( دا، هاوەڵنــاوی ژمــارەی ڕێكخســتنی )ســەدو 
بیســت ودووەم )دووەمیــن( لێكــدراوەو ژمــارەكان بەهــۆی ئامــرازی )و(ی 
پەیوەندییــەوە لێكــدراون ونیشــانەی )ەم( یــان )ەمیــن( دەچێتــە ســەر دوا 

ژمــارە، واتــە دوا ژمــارە نیشــانەی ڕێكخســتن وەردەگرێــت. 
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دەستور:  
1- هاوەڵنــاوی ژمــارەی ڕێكخســتن، بــەو هاوەڵنــاوە دەگوترێــت، كــە پلــەی 
ژمێراوەكانــی خــۆی )واتــە ئــەو شــتە هــاو رەگەزانــەی، كــە دەیانژمێرێــت( 

بە شێوەی ڕێكخستن یان ڕیز بەندی ڕادەگەیەنێت. 
ئەگــەر هاوەڵنــاوەی ژمــارەی ڕێكخســتن لــەدوای نــاوە هــات ئەوا پێویســتی 

بــە)ی( ئامــرازی دانەپــاڵ دەبێــت و ئەگینــا پێویســتی پێینابێت.

2- ئــەو هاوەڵنــاوە بنجییانــەی، كــە كۆتاییــان بــە پیتــی نەبزوێــن دێــت 
ــن( ەوە  ــن(- )هەمی ــە هــۆی پاشــگری )ەم- هــەم( و )ەمی هــەر یەكســەر ب
دەكرێــن بەهاوەڵنــاوی ڕێكخســتن ، بــەاڵم ئەگــەر ژمــارە بنجییەكــە كۆتایــی 
بــە بزوێنەكانــی )ێ ، ا، ۆ، ە، ی( بێــت، ناچــار دەبیــن لــە نێــوان ژمارەكــەو 
ــان  ــە كۆتایی ــەی، ك ــارە بنجییان ــەو ژم ــن ل ــد دابنێی نیشــانەكەدا )ی( ناوبەن
دێــت بــە بزوێنــی )وو( ناوبەنــدە، كــە دەبێتــە )و(، بزوێنــی )وو( ی كۆتایــی 

وشــەكە لەبــاری ئاســایی خــۆی كەمێــك كورتتــر دەگوترێــت. 

ژمــارەی  هاوەڵنــاوی  دا  ســه روو  كرمانجــی  زاری  شــێوەی  لــە   -3
ڕێكخســتن بــە هــۆی پاشــگری )ێ( دروســتدەكرێت، كــە دەخرێتــە كۆتایــی 
ژمــارە بنجییەكــەوە، ئەگــەر ژمارەكــە كۆتایــی بــە بزوێنەكانــی )ێ ،ۆ،ە،ی( 
هاتبــوو، ناوبه نــدی)ی( لــە نێــوان ژمارەكــەو نیشــانەكە دادەنێــن و ئەگــەر 
ژمــارە بنجییەكــەش كۆتایــی بــە بزوێنــی )وو( هاتبــوو ناوبەندەكــە دەبێتــە 
)و(، بزوێنــی )وو(ی كۆتایــی وشــەكە لەبــاری ئاســایی كەمێــك كورتتــر 

دەگوترێــت. 
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4- لــە شــێوەی زاری كرمانجــی ســه روودا هاوەڵنــاوی ژمارەی ڕێكخســتن 
هەمیشــە دەكەوێتــە دوای ناوەكــە، بــۆ دانەپالیــش یــا ئامــرازی )ا( بــۆ 
رەگــەزی )مــێ ( و یــان ئامــرازی )ێ ( بــۆ رەگــەزی نێــر بەكاردێــت، ئەگــەر 
ــە ئاشــكرا  ــەاڵم ب ــەوە، ب ــارە بكرێت ــە ڕســتەیەكدا دووب ــە ل ــاوە ژمێراوەك ن
ــۆ ڕەگــەزی نێریــش  ــا( و ب ــا- ئ ــۆ ڕەگــەزی مــێ  )ی ــەوا ب ــاوی نەهێنیــن ئ ن

ــاوە ژمێراوەكــەش هەمیشــە تاكــە . )یــێ - ئــێ ( بەكاردێــت، ن

5- نابــێ  لــە جیاتــی هاوەڵنــاوی ژمــارەی ڕێكخســتن، هاوەڵنــاوی ژمــارەی 
بنجــی بەكاربهێنیــن بــە مەبەســتی دەربڕینــی واتــای یەكەمیــان، واتــە ناكرێ  

بڵێیــن:   ســەدەیدوولــەجیاتــیســەدەیدووەم.

پاشــگری                بەهــۆی  ڕێكخســتن  ژمــارەی  هاوەڵنــاوی  ئەگــەر   -6
ــش  ــە پێ ــە هەمیشــە ل ــن(ەوە دروســتكرا، وا پەســندترە ك ــن - هەمی )ەمی
نــاوە ژمێراوەكــە بێــت، ئەگــەر لــه  دواشــییەوە هــات هــەر دو ڕســتە، 
دروســتكرابوو،                          هــەم(ەوە  )ەم-  پاشــگری  بەهــۆی  ئەگــەر  بــەاڵم 
پەســند وایــە بكەوێتــە دوای ناوەكــەوە، خــۆ ئەگــەر ل پێشــیا وی ژی 

دروســتە.  هــەر  بێــت 
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هاوەڵناوی ژمارە
3- هاوەڵناوی ژمارەی كەرتی

-1
ئـ-سێیەكیمەڕەكانیخۆممفرۆشت.

ب-سێیەكا)سێئێكا1(پەزێنخۆمنفرۆت.

-2
ئـ-دووهەشتیەكیبەرهەمیئەمكارگەیەبۆهەژارانە.
ب-دووهەشتیەكا2بەرهەمێڤێكارگەهێبۆهەژارانە

-3
ــی ــەوەیڕێزمان ــەتاقیكردن ــكارانل ــیخوێن ــتیەك ــێبیس ئـــ-س

كوردیــدادەرنەچــوون.
ب-ســێبیســتیەكا3خوێنــدكارانلتاقیكردنــەواڕێزمانــێكــوردی

دەرنەچــوون.

-4
ــە ــەمكارگەی ــیئ ــیكرێكاران ــیوپێنج ــەدا)ن(س ــەس ئـــ-35%ل

نەخوێنــدەوارن.
ب-ژسەدا)ن(سهوپێنجكرێكارێنڤێكارگەهێنەخویندەڤانن.

1 - سێكا ژی دهێتە گۆتن. 
2- دوو هەشتێكا ژی دهێتە گۆتن. 
3- سێ  بیستێكا ژی دهێتە گۆتن.
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 -5
ئـ-0.7لەدەیا)ن(حەفتیكچانیقوتابخانەكەمانخەڵكیدهۆكن.

ب-ژدەیاحەفتێكچێنقوتابخانەمەخەلكیدهۆكێنە.

-6
ئـ-14%لەسەداچواردەیمامۆستایانئوتومبێڵیخۆیانهەیە.
ب-ژسەدا)ن(چاردەیێمامۆستایانخودانێئوتومبێاڵخۆنە.

-7
ئـــ-0.247لــەهــەزاراندووســەدوچــلوحەفتــیســەربازانلــەجەنــگ

كــوژران.
ــە ــێهاتن ــەربازلجەنگ ــێس ــلوحەفت ــەدوچ ــەزاراندووس ب-ژه

ــتن. كوش

-8
ئـ-نیوەیپارەكەملێبزربوو.
ب-نیڤەكاپارێمنبەزربوو.
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خستنەڕوو:
لــە خوێندنــەوەی ڕســتەكانی ســەرەوەدا بۆمــان دەردەكەوێــت، كــە لــە هــەر 
ڕســتەیەكیاندا هاوەڵناوێكــی ژمــارەی هەیــە، كــە وردەی نــاوە ژمێراوەكەی 

دوای خــۆی پیشــاندەدات و ئەنــدازەی كەرتەكــە ڕادەگەیەنێــت.
1- لە ڕســتەی ژمارە یەكی )ئـ(دا هاوەڵناوی ژمارەی )ســێیەك( ئەندازەی 
لــە دوو ژمــارەی بنجی)ســێ ( و  مــەڕە فرۆشــراوەكان پیشــاندەدات و 
)یــەك( پێكهاتــووە كــە بــە یاریــدەی )ی( ئامــرازی دانەپاڵــەوە كاری خــۆی 
كــردووە. ئــەم جــۆرە پێكهاتنــەش تەنیــا لــەو جــۆرە ژمارانــەدا دەبێــت كــە 
ژمــارەی دووەمیــان )یەك(بێــت، وەك چواریــەك ،شەشــیەك ، هەشــتیەك.
لــە هەمــان ڕســتەی ژمــارە یــەك و لــە بەشــی )ب(دا ، هاوەڵنــاوی ژمــارەی 
)ســێیەكا( یــان )ســێ  ئێكییــا( ئەنــدازا ڤــان پــەزان دەردێخیــت كــۆ ژالیــێ  مــن 
ڤــە هاتینــە فرۆتــن، ئــەڤ هژمــارا كەرتییــە ژی پێكهاتیــە ژ هژمــار بنجییــا 
)ســێ ( و)ئێــك- یێــك( دیســا ژی ئــەڤ جــۆرە پێكهاتنــە هــەر دڤــان هژمــارا 
ــك-  ــی )چارئێ ــن وەك ــك( بیت ــك- یێ ــێ  ژوان )ئێ ــن كــو هژمــارا دووی دبیت
ب  و  حەفتیێــك(  ئێــك-  )حەفــت  شەشــیێك(  ئێــك-  )شــەش  چاریێــك( 

ــاڵ كارێ  خــۆ دكەتــن. ــان )ێ ( ی ئامــرازێ  دانەپ ــا )1( ی هاریكاریی

كــە  كەرتییــەی،  ژمــارە  هاوەڵنــاوە  ئــەو  دووەمیشــدا  ڕســتەی  لــە   -2
ــراوە  ــەژاران تەرخــان ك ــۆ ه ــە ب ــە دەردەخــات، ك ــەو بەرهەم ــدازەی ئ ئەن
)دوو،  بنجییەكانــی  ژمــارە  لــە  كــە  یــەك(ە  هەشــت  )دوو  هاوەڵنــاوی 
هەشــت، یــەك( پێكهاتــووە و بــە هــۆی ئامــرازی )ی( دانەپاڵــەوە كاری 
پیشــاندانی ئەنــدازەی تەرخانكــراوی بەرهەمەكــە دەســت نیشــاندەكات ، 
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لێرەشــدا هــەر بــە یارمەتــی ژمــارەی )یــەك( دروســت دەبێــت، كــە دەخرێتــە 
ــە دەســتپێكدا  ــە ل ــە، وات دوای ژمــارەی دووەمــەوە، كــە ژمــارەی ژێرەوەی
ژمــارەی ســەرەوە، ئینجــا هــی ژێــرەوە دەخوێنینــەوەو لــە پاشــان ژمــارەی                        
ژمــارە  لــەو  خوێندنەوەیــەش  جــۆرە  ئــەم  ســەر،  دەخەینــە  )یــەك(ی 
ــج،  ــرە، )ســێ ، پێن ــەك زیات ــە ی ــەدا دەردەكەوێــت، كــە ســەرەیان ل كەرتییان

یــەك( )شــەش حەفــت یــەك( )بیســت شەســت یەك(......هتــد.
لــە ڕســتەی )ب(ش دا، هــەر بــە هەمــان شــێوە ژمــارەی كەرتــی )دوو، 
هەشــت، یــەكا( لــە ســێ  ژمــارەی بنجــی )دوو، هەشــت، یــەك( دروســتبووە، 

ئەوەنــدە هەیــە لێــرەدا ئامــرازی دانەپــاڵ )ا(ە نــەك )ی(.

كەرتــی  ژمــارەی  دیســان  )3(شــدا  ژمــارە  ڕســتەی  هــەردوو  لــە   -3
ــارەی  ــە ژم ــت، ك ــە ڕادەگەیەنێ ــەو كەرت ــدازەی ئ ــەك( ئەن )ســێ ، بیســت، ی
خوێندكارەكانــی پــێ  دەســت نیشــاندەكەین كــە لــە تاقیكردنــەوەی ڕێزمانــی 
كوردیــدا دەرنەچــوون، ئــەو ژی ل ســێ  هژمــاران پێكدێــت )ســێ ، بیســت، 
یــەك( و بەهــۆی ئامــرازی دانەپاڵــی )ی( لــە رســتەی یەكــەم و )ئـــ( لــە 
ڕســتەی دووەمــدا كاری دەستنیشــانكردن و وەســفكردنی خوێنكارانــی 

پیشــانداوە. دەرنەچــووی 

4- لــە ڕســتەی )ئـــ( و )ب(ی ژمــارە چواریشــدا، ئــەو جــۆرە كەرتانــە بــەم 
ــە  ــە ســەدە ، ل ــە ، ك ــان )ژ( ئینجــا ڕێژەك ــە( ی ــدن : )ل ــە خان شــێوەیە دهێن
پاشــان خــودی ژمــارە، واتــە دەڵێیــن : لــە ســەدا )ن( یــان ژ ســەدا )ن(....هتــد 
ژمارەكــە دەخوێنینــەوە . ئــەم جــۆرە ژمــارە كەرتییــەش پێــی دەگوترێــت 

كەرتــی ســادە.  



49

5- لــە ڕســتەكانی ژمــارە )5( و )6( و )7( یشــدا، ژمــارە كەرتیــەكان، 
كەرتــی دەییــن و خوێندنەوەیــان بــەم جــۆرە دەبێــت:

ئـ- )لە( ، )ژ( دەیا )ن( ، دەها )ن( .......... ئینجا ژمارەكە      
ب- )لە( ، )ژ( سەدا )ن( .......... ئینجا ژمارەكە    
پ- )لە( ، )ژ( هەزارا )ن( .......... ئینجا ژمارەكە  

خوێندنــەوەی  دەســتوری  بــەر  ناكەونــە  )دوو(  و  )یــەك(  ژمــارە   -6
كەرتەكانــی تــر، كــە ســەرەیان یــەك بێــت، لێــرەدا دەڵێیــت یــەك ســێو بــۆ 
مــن، ئەگــەر كەرتەكبــوو، دەگوترێــت نیــو ســێو ئانكــو )نیــڤ ســێڤ( بــۆ مــن.                                                            

دەستور:

تەواوەكــە  ژمــارە  لــە  بەشــێك  كەرتــی  ژمــارەی  هاوەڵنــاوی   -1
ــەش  ــەو ئەندازەی ــت، ئ ــە ڕادەگەیەنێ ــدازەی كەرتەك ــە ئەن پیشــاندەدات، وات
ئــەو پیشــاندانەش  لــە چەندییەتــی هــەردوو بەشــی كەرتەكــە،  بریتییــە 
بەهــۆی ئامرازەكانــی دانەپاڵــی )ی- ا - ێ ( جــێ  بەجێ دەكرێــت . نــاوە 
وەســفكراوەكەش هەمیشــە لــە دووای ژمــارە كەرتییەكــەوە دێــت. ئــەم 

. لێكــدراون  هەمیشــە  ژمارەییانــه ش  هاوەڵنــاوە  جــۆرە 

2- ئەگــەر ســەرەی هاوەڵنــاوە كەرتییەكــە یــەك بــوو، بــەاڵم ژێــرەی ژمــارە 
ســێ  و بــەوالوە بــوو ئــەوا لــە گوتنــدا، ژیــرە دەگوترێــت و)یــەك( یــان 
)ئێــك(ی بــەدوا دا دێــت، وەك چــوار یــەك )چاریێــك- چارئێــك(، هەشــت 

یــەك )هەشــت ئێــك(.
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3- ئەگــەر ســەرە دوو یــان زیاتــر بــوو، ئــەوا لــە گوتنــدا، ســەرە دەگوترێت، 
ئینجــا ژێــرەو لەپاشــان ژمــارە )یــەك- ئێــك( ی دەخرێتــە دوا وەك ســێ  
هەشــت یــەك، دوو پێنــج یــەك جــاری وا هەیــە بــە )ســێ  لەســەر هەشــت( 

یــان )دوو لەســەر پێنــج( دەخوێندرێــت.1

                                  
ڕاهێنان ) 1 (

1- جیــاوازی هاوەڵنــاوی ژمــارەی ڕێكخســتن لەگــەڵ هاوەڵنــاوی  ژمارەی 
بنجییــدا چییــە ؟

ئـ- لە پێكهاتندا                            ب- لە بەكارهێناندا 
2- ئــەو ژمــارە بنجییانــەی كــە كۆتاییــان بــە بزوێنــی )ە ، ا ، ۆ ، ێ ( دێــت 

چــۆن دەكرێــن بــە هاوەڵنــاوی ژمــارەی ڕێكخســتن.

                                      
ڕاهێنان ) 2 (

چەوتی ئەم ڕستانەی خوارەوە پیشانبدەو ئینجا بەڕاستی بیاننوسەوە.
1- ســاڵی دووەمیــن ڕاپەڕینــی گەلــی كوردســتان پەرلەمــان و حكومەتــی 

هەرێــم دامــەزران.
2- كرێكاری دوو لە الیەن بەڕێوەبەری كارگەكەمان پاداشت كرا.

3- قوتابیا پێنج ل وانێن زانستی یا باش نینە.
4- مەولەوی یەك شاعیر بوو، كە كێشی خۆماڵی زیندووكردەوە.

1- ئه م جۆره  خوێندنه وه یه  تازه  هاتووه ته  ناو زمانی كوردیه وه .
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ڕاهێنان ) 3 (

وشە هێڵ بەژێر داهاتووەكانی ئەم ڕستانە شلۆڤە بكە:

1- خانیا چارێ  ماال هەڤالێ  منە.

2- نیڤەكا قوتابیێن ڤێ  پۆلێ  ل دوو وانان كەڤتینە.

3- ئازاد لە هەشتەمین پێپیلكە كەوتە خوارەوە.

4- سێیەكی دانیشتوانی ئەم گوندە هەژارن.
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وه رزی دووه م:
هاوەڵناوی نادیار

ئەمدێڕەهۆنراوانەبخوێنەوە:
1-هەرماهێنەوبۆحاڵــــــــــــمپەشێون

چونهیاللشێوەیئەبرۆیتۆشپێوەن.)مەولەوی(

2-هەمووعومرمبەزایەعچوولەڕێگەیعیشقداچونكە
گرفتاروئەسیریداویعیشقیتفڵفامێكم)كوردی(

3-نەقدێمەدبووبسكەمەسكووك
نەدماوەهەبێڕەواجومەشكووك)ئەحمەدیخانی(

4-هەندێكەسڕاسـتیبەخوارتێئەگەن
ئەغیاریمیللەتبەیــــــــارتێئەگەن
كتێبیعیلمیوئـــــــــــــازادیئەفكار

بەئینسانخۆركەوخونخوارتێئەگەن)دلزار(

5-كەكێمنۆ
چدارەكارەهـدرێژم

دڤیواریدا
باووباهۆزیدپاییزێ

پەلكوەراندن
تاقڕاندن)عەبدولڕەحمانمزوری(
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خستنەڕوو:
سەرنج لە دێرە هۆنراوەكانی سەرەوە بدە. دەبینیت:

ــاو بەكارهاتــووە و لەپێــش  1- لەدێــڕی یەكەمــدا، پەیڤی)هــەر( وەكــو هاوەڵن
پەیڤــی )ماهــێ ، مانــگ، هەیــڤ( دانــراوە و بەشــێوەیەكی نادیــار وەســفی نــاوی 
)مــاه( دەكات و، واتــە بۆمانــی دەســت نیشــانناكات كــە لــە كام كاتــی مانگــدا، 
حاڵــی دەشــێوێت و توشــی پەشــێوی دەبێــت، لەبــەر هەنــدێ  پەیڤەكــە دەبێتــە 

)هاوەڵنــاوی نادیــار(.

2- لــە دێــڕە هۆنــراوەی دووەمیشــدا، هەربــەو جــۆرە، پەیڤــی )هەمــوو(
ــار ودەســت  ــی نادی ــە ئاوایێك ــووە، ب ــر( هات ــاوی )عوم ــش ن ــاوە ولەپێ هاوەڵن
نیشــان نەكــراوی، وەســفی ناوەكــەدەكات  بەجۆرێكــی وا كــە نازانیــن مــاوەی 
ــە ئەویــش هــەر  ــدە، بۆی ــەو عومــرەی بەفیــڕۆ چــووە، لەڕێــی عیشــقدا چەن ئ

پێیدەگوتــرێ ، )هاوەڵنــاوی نادیــار(.

3- لەدێــڕە هۆنــراوەی سێیەمیشــدا، پەیڤی)وەهە-ەهــا-وا( هاوەڵنــاوەو لەپێش 
نــاوی )ڕەواج( هاتــووەو بەشــێوەیەكی نادیــار وەســفی بــێ  ڕەواجییەكــەی 
كــردووە، بــە جۆرێــك كــە ناتوانیــن دەستنیشــانی ڕادەی یــان بــڕی ئــەو بــێ  

ڕەواجییەبكەیــن، هــەر ژبــەر هەندێیــە دبێژنــێ  )هاوەڵنــاوی نادیــار(.
هــەر بــەو جــۆرە پەیڤەكانــی )هەنــدێ ، چ، گەلێــك( كــە بەڕیــزە لــە دێــڕە 
هۆنراوەكانــی ژمــارە)4( و )5( و )6( دا هاتــوون هەریەكەیــان لەگــەڵ ناوێــك 
داهاتــوون و وەســفی ناوەكــە دەكــەن بــەاڵم بــە شــێوەیەكی پەنهــان ونادیــار، 

ــار(. ــاوی نادی ــە بــە هــەر یــەك لەوانــەش دەگوترێــت )هاوەڵن بۆی
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دەستور:
1- هاوەڵنــاوی نادیــار، هاوەڵناوێكــە، كــە جــۆر و چۆنیەتــی، یــان ژمــارەو 
بــڕی ناوەكــە بەشــێوەیەكی نادیــار دەستنیشــان دەكات، ویــا دەخرێتــە 
ــاڵ  ــە ئامــرازی دانه پ ــە پێویســتی ب ــەو كات ــان جێناوەكــە، ئ پێــش ناوەكــە ی
نابێــت، یــان دەخرێتــە دوای )پشــتی( ناوەكــە، یــان جێناوەكــە وئەوكاتــە 

ــت.  ــاڵ دەبێ ــرازی دانه پ ــە ئام پێویســتی ب

2- هەندێ  لەوهاوەڵناوە نادیارانە ئەمانەن:
)چەند= هەندێ )هەندك(، هەر،هەموو )تەڤ( دیكە )دی( تر )دن(  

چەندیــن، ئەوەنــدە، )هند،هنــدە( وەها)وەهــە ،وا )وەســا، وەتــوف، چ، هیــن، 
گەلێــك، گەلــەك، زۆر، كــەم )كێــم(، بــڕێ  ، پیچــەك، هەمــی(.

3- ئــەو پەیڤانــەی كــە بــە )هاوەڵنــاوی نادیــار( ناومــان بــردن، لــە ناویانــدا 
وپەیڤــی)زۆر،  دەمێنێتــەوە  بەهاوەڵنــاوی  هــەر  هەمیشــە  )هــەر(  پەیڤــی 
گەلێــك، هەندێــك، كەمێك..(یــش هەنــدێ  جــار هاوەڵنــاوەو هەنــدێ  جاریــش 
نــاو بەكاربهێــن و ببنــە  دەبیتــە هاوەڵــكار ئەوانــی دی، دەكــرێ  بەبــێ  

)جێنــاوی نادیــار(  وەك:
 


زۆر        
هاوهڵناوینادیار)زۆرقوتابیهاتن.(

هاوهڵكاریچهندی)میوانهكهزۆردانیشت.(
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ڕاهێنان ) 1 (

ئــەم دێــڕە هۆنراوانــە بخوێنــەوەو هــەر هاوەڵناوێكــی نادیاریــان تێــدا بێــت 
دەریــان بهێنــە:

 -1
عالەم هەموو وەك تەیرە، تەمەع دانە، ئەمەل داو

سەییادی ئەجەل، ســــاحەتی دونیا قەفەســـــــــێكە        )تاهیر بەگی جاف(

-2
 ئەڤ ڕۆم و عەجەم بووان حەسارن 

 كرمانج هەمی لە چار كەنــــــــــــــارن                                )خانی(

 -3
نە  نەسرین بەسە باسی ئێستەمان

هیچ دادی نییە فرمێســــــــــــــــــــك ڕژان
ڕۆییو ، ڕۆییوە ، ئێستاش ئاوایـــــــــــــە

دوا ڕۆژیش لە دەســـت من و تۆ دایە                            ) ع . ق (

-4
 ئەوەی مێژووی كورد بخــــوێنێتەوە
   ئەڵقەی زێڕینی بهۆنێتـــــــــــــــــــــەوە
   تێئەگا هەرگیز ســـــــــەر نانێـــــتەوە

   هیچ هێزێ  نییە بیتوێنێـتـــــــــــــــــەوە                             )موكری(           
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ڕاهێنان ) 2 (

ئەم هاوەڵناوە نادیارانە لە ڕستەدا بەكار بهێنە
)پیچەك، هیچ، هەندێ، هەمی، هەر، دن( 

ڕاهێنان ) 3 (

ئەم ڕستانەی خوارەوە شیبكەوە
1- چەند كتێبێكم كڕی.

2- دیمەنی وەهام نەدیتووە.
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 جێناوی نادیار 

ئەمڕستانەبخوێنەوە:
1-هەموولەتاقیكردنەوەكەدەرچوون.

2-گشتئامادەبوون.
3-ئەزفالنناسدكەم.

4-كابرالەكارەكەیداسەرنەكەوت.
5-هیچملەیادنەكردووە.

6-منتشتەكژبیرنەكریە.
7-كەسدڤێرێڕانەچوویەباژێڕی.

8-ئازادیچنەخاریە.
9-وانەكملێكەوتووە.

خستنەڕوو:
لەمەوپێــش زانیومانــە، كــە جێنــاو لــە جیاتــی ناوێــك بەكاردێــت لــە ڕســتەدا، 
ئینجــا ئەگــەر ســەیری ڕســتەكانی ســەرەوە بكەیــن، دەبینیــن لــە هــەر 
نــاوی مرۆڤێــك،  لــە جیاتــی  كــە  نادیــار هەیــە،  ڕســتەیەكدا جێناوێكــی 
گیانلەبەرێــك یــان شــتێكی تــر بەكارهێنــراوەو بەشــێوەیەكی ئاشــكرای ئــەو 

ــە . ــەم شــێوەی خوارەوەی ــە ب ــاوە دیارینەكــراوە، ك ن
1- لــە ڕســتەی یەكەمــدا پەیڤــی )هەمــوو( جێنــاوی نادیــارە، چونكــە لــە بڕی 
چەنــد ناوێــك بەكارهاتــووە و بــە ئاشــكرایی ئــەو ناوانــە دیارینەكــراون لــە 
ڕووی پێكهێنانییــەوە ســادەیە، چونكــە لــە یــەك وشــەی واتــادار پێكهاتــووە.
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نادیــارە، چونكــە  )گشــت( جێنــاوی  لــە ڕســتەی دووەمــدا وشــەی   -2
لــە بــڕی كۆمەڵــە ناوێــك بەكارهاتــووە ، كــە بــە ئاشــكرای ئــەم ناوانــە 

دیارینەكــراون.

3- لــە ڕســتەی ســێیەمدا پەیڤــی )فــاڵن( جێنــاوی نادیــارە، چونكــە لــە بــڕی 
نــاوی مرۆڤێــك بەكارهاتــووە، كــە بــە ئاشــكرای ئــەو نــاوە دیارینەكــراوە.

ــە  ــارە، چونكــە ل ــاوی نادی ــرا( جێن ــە ڕســتەی چوارەمــدا وشــەی )كاب 4- ل
بــڕی نــاوی ئادەمیزادێــك بەكارهاتــووە ، كــە بــە ئاشــكرایی ئــەو نــاوە 

دیارینەكــراوە.

5- لــە ڕســتەی پێنجەمــدا وشــەی )هیــچ (جێنــاوی نادیــارە، چونكــە لــە بــڕی 
نــاوی شــتێك بەكارهاتــووە، كــە بــە ئاشــكرایی ئــەو نــاوە دیارینەكــراوە ،

6- لــە ڕســتەی شەشــەمدا وشــەی )تشــتەك( جێنــاوی نادیــارە، چونكــە لــە 
بــڕی نــاوی شــتێك بەكارهاتــووە، كــە بە ئاشــكرای ئەو نــاوە دیارینەكراوە.

ــە  ــارە چونكــە ل ــاوی نادی ــە ڕســتەی حەوتەمــدا وشــەی )كــەس( جێن 7- ل
ــاری  ــاوە دی ــەو ن ــە ئاشــكرای ئ ــووە، كــە ب ــاوی مرۆڤێــك بەكارهات ــڕی ن ب

ــراوە. نەك
8- لــە ڕســتەی هەشــتەمدا پەیڤــی )چ( جێنــاوی نادیــارە، چونگــە لــە بــڕی 
نــاوی شــتێك بەكارهاتــووە ، كــە بــە ئاشــكرایی ئــەو نــاوە دیارینەكــراوە.

9- لــە ڕســتەی نۆیەمــدا پەیڤــی )وانەك(جێنــاوی نادیــارە چونكــە لــە بــڕی 
نــاوی شــتێك بەكارهاتــووە ، كــە بــە ئاشــكرای ئــەو نــاوە دیارینەكــراوە.
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دەستور:
  

جێنـــاوی نادیار ئەو وشـــەیە، كە لە بڕی نـــاوی مرۆڤێك یان گیانلەبەرێك 
یـــان هەر شـــتێكی تـــر بەكاردەهێنرێـــت، كە  ناوەكـــه  بە ئاشـــكرای دیار 
نییـــە  كێیە یان چییە؟ وەكو )هەموو،گشـــت،فالن،فیســـار،كابرا،
هیـــن،هیچ،چ،تو،وانـــەك،هەرامە،كەس،تشـــت،هەندێك،
هەندەك،خـــڕ،زۆر،گەلێك،هەمییا،هەمێـــی،یەكێك،هەمی،

ئەودی(. تەڤ،گەلەك،هند،هنـــدە،
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ئەركی جێناوی نادیار لە ڕستەدا

ئەمڕستانەبخوێنەوە:
1-فاڵنزۆرزانە.

2-كەسلەئاهەنگینەورۆزدوانەكەوت.
3-هوینهەمێیدزانن.

4-ئەوانهەواڵەكەیانبەفاڵنگوتووە.
5-هەسپێكابرایهاتەدزین.

6-هینبۆدەرەوەیواڵتنێرراوە.
7-كەموكورتیەكەلەكابرابوو.

8-مافیكهسمهخۆ.

خستنەڕوو: 
پێشــتر زانیمــان، كــە جێنــاوی نادیــار لــە بــڕی ناوێــك لە ڕســتەدا بەكاردێت، 

لەبــەر ئەمــە هەمــوو ئەركەكانــی نــاو لــە ڕســتەدا دەبینێت وەكو :
1- لــە ڕســتەی یەكەمــدا وشــەی )فــاڵن( جێنــاوی نادیــارە ئەركــی نیهــادی 

بینیــوە.
2- لــە ڕســتەی دووەمــدا پەیڤــی )كــەس( جێنــاوی نادیــارە ، ئەركــی بكــەری 

بینیوە.
3- لــە ڕســتەی ســێیەمدا پەیڤــی )هەمیــێ ( جێنــاوی نادیــارە ئەركی بەركارە 

لــە ڕســتەدا بینیوه .
ئەركــی  نادیــارە  جێنــاوی  )فــاڵن(  وشــەی  چوارەمــدا  ڕســتەی  لــە   -4

بینیــوه . ڕســتەدا  لــە  یاریدەیــەی  بــە  تەواوكــەری 
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ئەركــی  نادیــارە  جێنــاوی  )كابــرا(  پەیڤــی  پێنجەمــدا  ڕســتەی  لــە   -5
تەواوكــەری نــاوە لــە ڕســتەدا ،نــاوی )هەســپی( پــێ  تەواوكــراوە واتــە 

نــاوە. دیارخــەری 
6- لــە ڕســتەی شەشــەمدا وشــەی )هیــن( جێنــاوی نادیــارە، ئەركی جێگری 

بكــەری بینیوە.
ئەركــی  نادیــارە  )كابــرا( جێنــاوی  لــە ڕســتەی حەوتەمــدا وشــەی   -7

بینیــوه . ڕســتەدا  لــە  ناتــەواوەی  كاری  بەیاریــدەی  تەواوكــەری 
8- لــه  ڕســته ی هه شــته مدا وشــه ی )كــه س( جێمــاوی نادیــاره  ئه ركــی 

دیارخــه ری نــاوی )مــاف(ی بینیــوه  لــه  ڕســته دا. 

دەستور:
جێنــاوی نادیــار، كــە لــە بــڕی ناوێــك بەكاردێــت ، ئەركــی نــاو لــە ڕســتەدا 
دەبینێــت. وەكــو )بكــەر، نیهــاد، بــەركار، تەواوكــەری بەیاریــدە، دیارخــەری 

نــاو، تەواوكــەری كاری ناتــەواو، جێگــری بكــه ر(.

ڕاهێنان ) 1 (
ئەم جێناوانەی خوارەوە لەڕستەدا بەكاربهێنە:

 گشت، هەندێك، كەس، چ، هەرامە، وانەك.
  

ڕاهێنان ) 2 (
ــە بەمەرجێــك هەمــوو ئەركەكانــی  ــەكار بهێن ــاوی )فــاڵن( لەڕســتەدا ب جێن

نــاو ببینێــت.
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ڕاهێنان ) 3 (
لــەم ڕســتانەی خــوارەوەدا جێنــاوە نادیــارەكان دەربهێنــە و ئەركەكانیــان 

دیاربخــە. 
1- خڕ هاتبوون.
2- مە چ نەكریە.

3- تۆ هینت بۆكوێ  نارد؟
4- یەكێك لە هاوڕێكانم زۆر زیرەكە.

5- ئەم هەمێی دزانین. 
6- ئەمە فاڵن بوو.

7- بال كەس نەهێتە گرتن. 

ڕاهێنان ) 4 (
ئەم ڕستانەی خوارەوە شلۆڤە بكە:

1- یەكێ  لە كتێبەكانم بە كابرا بەخشی.
2- شڤانی چ نەنڤیسییە.

ڕاهێنان ) 5 (
ئـــ- جیــاوازی لەنێــوان هاوەڵنــاوی نادیــار و جێنــاوی نادیــار چییە؟ بەنمونە 

ڕوونیبكەوە. 

ــاوی  ــە جێن ــش ب ــارو جارێكی ــاوی نادی ــك بەهاوەڵن ــە جارێ ــەم پەیڤان ب- ئ
ــە: ــار بەكاربێن نادی

 )هیچ، هەمی، گشت، چ، هین(  
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كاری داڕژاو

1-قەاڵتیزیویڕووخاوەهەرەسبەتۆپینەسیم
سەپاهیاللەوگوڵچادریلـــــــــــەجێهەڵدا)حاجیقادریكۆیی(

2-مەمێڕەبەنئەڤینداربـــــوو
بەكۆڕابووژەهرتێكـــــــــــر
بكیناڕەشڤەكۆالبـــــــوو

بزینداناجزیرێكــــــــــــــر)سەبریبۆتانی(

3-كەدەركەوتمانگیدووحەفتەسەراپەردەیدرەخشانكرد
بەعینوانیسەفادەســـــــــتیجەفایلەوناوەدادەركرد
)بێخود(

4-خەراماندەركەوتلەتوێیپەردەوە
پەچەیلەڕووخسارمانگالبردەوە)مەولەوی(

5-باهۆزوباگەڕوبـــــــــــــــــــاران
نەمانچوونووەالتبــــــــەردان)سەبریبۆتانی(

6-لەورشەیشەونملەتوێیپەردەوە
نەرگسبەمەستیچـــاویكردەوە)مەولەوی(
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خستنەڕوو:

وشــەكانی  دەبینیــن  دەكەیــن،  هۆنراوانــەی  دێــڕە  ئــەم  ســەیری  كاتــێ  
)هەڵــدا، ڕابــوو، تێكــر، ڤەكــۆال، دەركــەوت، دەركــرد، البــردەوە، بــەردا، 
كــردەوە( هەمــوو كارن، بــەاڵم ئەگــەر بپرســین چ جــۆرە كارێكــن لــە 
ڕووی دروســتكردنەوە؟ دەڵێیــن كاری داڕژاون، چونكــە هەریەكیــان لــە 
كارێكــی ســادە لەگــەڵ پێشــگرێك یــان  پاشــگرێك یــا لەگــەڵ هەردووكیــان 

پێكهاتــووە. بــەم شــێوەی خــوارەوە.
لــە  داڕژاوە،  كارێكــی  كاری)هەڵــدا(  یەكەمــدا  هۆنــراوەی  دێــڕە  لــە   -1
پێشــگری )هــەڵ(و كاری ســادەی )دا( پێكهاتــووەو بــووە بەكارێكــی داڕژاو، 

لــە چاوگــی داڕژاوی )هەڵــدان( وەرگیــراوە.

2- لــە دێــڕە هۆنــراوەی دووەمــدا كاری )ڕابــوو، تێكــر، ڤەكــۆال( داڕژاون، 
كاری )ڕابوو( لەپێشگری )ڕا( و كاری سادەی )بوو( پێكهاتووەو بووە بە 
كارێكــی داڕژاو، لــە چاوگــی داڕژاوی )ڕابــوون( وەرگیــراوە، كاری )تێكــر= 
تێكــرد( لەپێشــگری )تــێ (و كاری ســادەی )كــر- كــرد( پێكهاتــووەو بــووە 

بــە كارێكــی داڕژاو، لەچاوگــی داڕژاوی )تێكــرن- تێكــردن( وەرگیــراوە.
كاری )ڤەكــۆال( لــە پێشــگری )ڤــە( و كاری ســادەی )كــۆال( پێكهاتــووەو 

بــووە بەكارێكــی داڕژاو لــە چاوگــی داڕژاوی )ڤەكــۆالن( وەرگیــراوە.

3- لــە دێــڕە هۆنــراوەی ســێیەمدا كاری )دەركــەوت- دەركــرد( داڕژاون، 
كاری )دەركەوت( لەپێشــگری )دەر( و كاری ســادەی )كەوت( پێكهاتووەو 

بــووە بــە كارێكــی داڕژاو، لــە چاوگــی داڕژاوی )دەركەوتــن( وەرگیــراوە
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 كاری )دەركــرد( لــە پێشــگری )دەر( وكاری ســادەی )كــرد( پێكهاتــووە و 
بــووە بــەكاری داڕژاو، لــە چاوگــی داڕژاوی )دەركــردن( وەرگیــراوە.

4- لــە دێــڕە هۆنــراوەی چوارەمــدا كاری )دەركــەوت، البــردەوە( داڕژاون 
كاری )دەركــەوت( لــە خاڵــی پێشــوو باســكراوە، كاری )البــردەوە( لــە 
پێشــگری )ال( و كاری ســادەی )بــرد( و پاشــگری )ەوە( پێكهاتــووەو بــووە 

ــە چاوگــی داڕژاوی )البردنــەوە( وەرگیــراوە. بــە كارێكــی داڕژاو، ل

5- لــە دێــڕە هۆنــراوەی پێنجەمــدا كاری)بــەردا( داڕژاوە، لــە پێشــگری 
)بــەر( وكاری ســادەی )دا( پێكهاتــووەو بــووە بــە كارێكــی داڕژاو، لــە 

وەرگیــراوە. )بــەردان(  داڕژاوی  چاوگــی 

6- لــە دێــڕە هۆنــراوەی شەشــەمدا كاری )كــردەوە( داڕژاوە، لــە كاری 
ســادەی )كــرد( و پاشــگری )ەوە( پێكهاتــووەو بــووە بــە كارێكــی داڕژاو، 

ــراوە. ــەوە( وەرگی ــی داڕژاوی )كردن ــە چاوگ ل

دەستور:  
كاری داڕژاو كارێكــی ناســادەیە لــە كارێكــی ســادەی واتــا دارو پاشــگرێك 
ــەم  ــت ب ــك دێ ــان پێ ــەڵ هەردووكی ــت یاخــود لەگ ــك دێ ــان پێشــگرێك پێ ی

شــێوەیەی خــوارەوە:

یـهكـــهم:پێشگر+كاریسادە=كاریداڕێژراو
هەڵواســی، هەڵبــڕی، ڕاكــرد، ڤەكــر، داخســت، ڤەمرانــد، ڕاپــەڕی، وەرگــرت، 

پێكــرد، ڕونیشــت، هەڵــدا، داچــوو، ڕویكــر.
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تێبینی/1

ئــەم پێشــگرانە بەتەنیــا هیــچ واتایەكیــان نییــە، بەپێــش كارە ســادەكەی 
دەلكێــن، بــە گشــتی پێشــگری )هــەڵ( واتــای بــەرزی و بۆســەرەوەیە، 
ــە، پێشــگری )ڕا( بزوتنەوەیەكــی  ــای بۆخوارەوەی ــەاڵم پێشــگری )دا( وات ب
ڕاســتەوخۆ پیشــان دەدات، پێشــگری )وەر( گەرانــەوەو شــوێن گۆڕیــن 

دەردەخــات، پێشــگری )ڕوو( بزوتنەوەیــە بۆخــوارەوە(.
)هەڵدڕی، هەڵواسی، هەڵدا، هەڵستا، هەڵكرد، هەڵكەڤت( 

)داماڵی، دانیشت، داتەپی، دادڕی، دادا،........هتد(
)ڕابوو، ڕاماڵی، ڕاخست، ڕاكێشا، ڕاگرت،......هتد( 

)ڕووچوو- ڕوونیشت، ڕووهات....هتد(
)وەرگەڕا، وەرگرت، وەرپێچا، وەربادا،.......هتد( 

دووهم:پێشـگر+كاریسـادە+پاشـگر=كاریداڕژاو
هەڵدایەوە / داخستەوە / هەڵخستەوە 
هەڵ + دا + یــــ    + ەوە = هەڵدایەوە

دا+خست + ەوە )ڤە( = داخستەوە )داخستەڤە(
هەڵ + دا + ڤە = هەڵداڤە 

وەر+ پێچا + ڤە = وه ر پێچاڤه  

سـێیهم:كاریســادە+پاشــگری)ەوە(=كاریداڕژاو
خوارد + ەوە = خواردەوە 

چوو + ەوە = چووەوە 
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خوار + ەڤە = خوارەڤە 
چوو + ڤە = چووڤە 
هات + ەڤە = هاتەڤە 

یان : 
كاری سادە+ پاشگری »اند« كاری داڕژاو 

ڕژا+ اند= ڕژاند       سووتا+ اند= سووتاند 

تێبینی/2
پاشــگری )ەوە( دەچێتە ســەركاری ســادەو ئەم گۆڕانكارییانە نیشــاندەدات 

دوای ئــەوە كارێكــی داڕژاویان لێ دروســتدەكات. 

ئـ- واتای نوێ و جیاواز لە كارە سادەكە دروستدەكات وەك : 
 برد +ەوە= )بردەوە( لێرەدا بە واتای )سەركەوتن( دێت. 

لێــرەدا بەواتــای كردنــەوەی دەرگاو پەنجــەرەو  كــرد+ەوە= )كــردەوە( 
شــتێكی داخــراو بەكاردێــت. 

چوو+ ەوە= )چووەوە( لێرەدا بەواتای ڕەنگ چوونەوە بەكاردێت 
وەك :

1- یارییەكەیان بردەوە.
2- پەنجەرەكەی كردەوە.

3- ڕەنگی كراسەكەی بەهەتاو چووەوە.
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ب- بەمانای دووبارەكردنەوەی كارێك دێت :
هات+ەوە= هاتەوە 
برد+ەوە = بردەوە 
كرد+ەوە= كردەوە 

1- هاوڕێ  جارێكی تر هاتەوە بۆ المان.
2- ئەم جارەش كتێبەكەی بردەوە.

3- نوێژەكەم كردەوە .

ــەواو  ــە ت ــای كارەك ــە ســەر كاری ســادە، وات ــە دەچێت ــار، ك پ- هەندێكج
دەكات چونكــە كاری وامــان هەیــە كــە بەســادەیی واتایــان نییــە. وەك:

 حەسا + ی + ەوە = حەسایەوە 
  دۆزی + ی + ەوە = دۆزییەوە 

  كوال + ی + ەوە= كوالیەوە 
  لەرا + ی + ەوە = لەرایەوە 

  1- میوانەكە لە المان حەسایەوە 
  2- پارەكەمان دۆزییەوە 
  3- برینەكەی كوالیەوە.
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تێبینی/3
ــا، ڕەگــی  ــەدی ی ــە ســەر ق ــدن(ە، كــە دەچیت ــەدا )ان ــد( لەبنچین پاشــگری )ان
چاوگــی ســادەی تێنەپــەڕ، چاوگــی داڕژاوی تێپــەڕ دروســت دەكات وەك:

ڕژا + اندن= ڕژاندن 
مر + اندن= مراندن 

سەپا+ اندن= سەپاندن 
پــاش البردنــی )ن( ی چــاوگ كارێكــی داڕژاوی تێپــەڕ دروســتدەبێت، 

چونكــە وەكــو دەزانیــن هەمــوو كارێــك لــە چــاوگ وەردەگیرێــت. 

تێبینی/4
لەبەرامبــەر پاشــگری )ەوە( لەشــێوەی كرمانجــی ســه روودا پێشــگری )ڤــە( 

بەكاردێــت )1( وەك :
ڤە + كر= ڤەكر 

ڤە + تەمراند = ڤەتەمراند 
ڤە + بوو = ڤەبوو
ڤە + ما = ڤەما  

ڤە + مراند = ڤەمراند 
ڤە + دا = ڤەدا 

1- دەرگەهـ ڤەكر   
2- ئاگر ڤەمراند   

3- پەنجەرك ڤەبوو  
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 ڕاهێنان ) 1 ( 
لــەم دێــڕە هۆنراوانــەی خــوارەوەدا كاری داڕژاو دەربهێنــە و لــەڕووی 

پێكهاتنییــەوە روونیــان بكــەوه . 
1- سبەینێ  كە جەنگ دامر كایەوە 

    ئاگری هەراو شـــەڕ كوژایەوە                                )بێكەس( 

2-  گەلێكم ڕۆژگاری تاڵ و شیرین ڕابوارد، ئــــاخۆ
      مەرگ مەودا دەدا دیسان ببینم سەردەمێكی تر               )هێمن(

3- چەند جار سوتام و هەڵگەڕامەوە 
      بووم بە خۆڵەمێش دامركامەوە                        )شێخ سەالم(

4- شەتری و تایێن سوورو زەر 
     باێی نەسیم لێدا ســــــــــەحەر

     ل وێ  جەبهەتێ  هژیان دووبەر
     لەورا سوكاری بێ  هشین                             )مەالی جزیری(

5- لێم گەڕێ  با دەربڕم ســــۆزی دەروون
     لێم گەڕێ  با هەڵوەرێنم ئەشكی ڕوون                         )هێمن(

6- گوڵێ  جانێ  تە ئەز برم 
     ژ دنیایێ  ئەز دەركرم                                 )سەبری بۆتانی(
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ڕاهێنان ) 2 (
لەگــەڵ  بكــەو  دیــاری  خــوارەوە  پاشــگرانەی  پێشــگرو  ئــەم  واتــای 
ــە.  ــەكاری بێن ــە ڕســتەدا ب ــان دوو كاری داڕژاو دروســتبكەو ل هەریەكێكی

)هەڵ ، وە، ڤە ، دا، ەوە(

ڕاهێنان ) 3 (

ئەم ڕستانە شیبكەوە: 

1- ئااڵی كوردستان لە هەموو شوێنێك دەشەكێتەوە.

2- الپەڕەكانی گۆڤارەكەی لەسەرخۆ هەڵدەدایەوە.

3- وی پەنجەرەك ڤەكر.

4- مەمۆی ئاگرێ  نەورۆزێ  هەڵكر.
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كاری لێكدراو

ئـ:
1-وهزیریئەڤپێشمەرگەخەالتكر.

2-نەخۆشەكەناڵەنالیكرد.
3-ئەویخورتیدەستڤەكر.
4-رووداوەكەیانلەیادكرد.

5-سەرداریچیڕۆكژبیركر.
6-هۆنراوەكانمبەبیرهاتنەوە.

ب:
1-ئەڤانخەباتكەرانئااڵیێكوردستانێبلندكر.

2-حكومەتیكوردستانلەشكریكوردستانیبەهێزكرد.
3-شڤانیهەڤالێنخۆدلخۆشكرن.

4-پەیمانەكەیاننۆێكردەوە.
5-مرۆڤەكەبەئاگاهاتەوە.

6-نووسەرەكەدڵشادبووەوە.

پ:
1-بەرهەمیكارگەیچنینیانزۆركرد.

2-پیاوەكەكرێیخانووەكەیكەمكردەوە.
3-نەخویندەڤانیژناڤـــچوو.
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ت:
1-پاپۆڕدئاڤێدانقوومبــــــوو.
2-مرۆڤەهەژارەكەپەكیكەوت.

3-ئاسۆكەلوپەلەشكاوەكانیفڕێدا.

خستنە ڕوو:      
لەمــەو پێــش زانیومانــە، كــە چــاوگ ســەرچاوەی كارە، واتــە كار لــە چــاوگ                 

دروســت دەكرێــت، بەالبردنــی پیتــی)ن(ی چــاوگ، كاری لێكــدراو لــە چاوگــی 
لێكــدراو دروســتدەكرێت. چاوگــی لێكدراویــش وەك له  پێشــتر خوێندوومانە 
ــر  ــا زیات ــر ی ــاداری ت ــان داڕژاو لەگــەڵ وشــەیەكی وات ــە چاوگــی ســادە ی ل

پێكدێت.

ئـ- ئەگەر سەیری ڕستەكانی بەشی )ئـ( بكەین ، دەبینین لە هەر 
ڕســتەیەك دا كارێكــی لێكــدراو هەیــە كــە لــە چاوگێكــی لێكــدراو وەرگیراوەو 

چاوگەكــەش بەم شــێوەی خــوارەوە پێكهاتووە.
1- لــە ڕســتەی یەكەمــدا كاری )خەاڵتكــر= خەاڵتكــرد( كارێكــی لێكــدراوەو 
لــە دوو پەیڤــی واتــادار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )خەاڵت كــرن( وەرگیراوە 
چاوگەكــە لــە ناوێكــی ســادەو چاوگێكــی ســادە پێكهاتــووە )خــەاڵت + كــرن(.

 
3- لــە ڕســتەی دووه مــدا كاری )ناڵــە نالــی كــرد( كارێكــی لێكــدراوە ، لــە دوو 
ــە نــاڵ كــردن( وەرگیــراوە  وشــەی واتــادار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )ناڵ
ــاڵ +  ــە ن ــووە )ناڵ ــە ناوێكــی لێكــدراوو چاوگێكــی ســادە پێكهات چاوگەكــە ل

كــردن(.
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4- لــە ڕســتەی ســێیه مدا كاری )دەســت ڤەكــر، دەســت ڤەكــرد( كارێكــی 
لێكــدراوەو لــە دوو وشــەی واتــادار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )دەســت 
ڤەكرن، دەســت ڤەكردن( وەرگیراوە چاوگەكە لە ناوێكی ســادەو چاوگێكی 

داڕژاو پێكهاتــووە )دەســت + ڤەكــرن(.

5- لــە ڕســتەی چواره مــدا كاری )لــە یــاد كــرد( كارێكــی لێكــدراوە لــە دوو 
وشــەی واتــادار پێكهاتــووە ، كــە لــە چاوگــی )لەیــاد كــردن( وەرگیــراوە، 
چاوگەكــە لــە ناوێكــی داڕژاوو )گــرێ ی نــاوی( چاوگێكــی ســادە پێكهاتــووە 

)لەیــاد + كــردن(.

6- لــە ڕســتەی پێنجه مــدا كاری )ژبیــر كــر( كارێكــی لێكــدراوە لــە دوو 
وشــەی واتــادار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )ژبیــر كــرن( دروســتكراوە 
چاوگەكــە لــە گرێیەكــی نــاوی و چاوگێكــی ســادە پێكهاتــووە )ژبیــر + كــرن(.

 
7- لــە ڕســتەی شه شــه مدا كاری )بەبیــر هاتــەوە( كارێكــی لێكــدراوە لــە دوو 
پەیڤــی واتــادار پێكهاتــووە ، كــە لــە چاوگــی )بەبیرهاتنــەوە( دروســتكراوە، 
چاوگەكــە لــە گرێــی نــاوی و چاوگێكی داڕژاو پێكهاتووە .)بەبـــــیر+ هاتنەوە( 
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دەبینیــن  دەكەیــن،  )ب(  بەشــی  ڕســتەكانی  ســەیری  ب- كاتــێ  
ــدراو  ــی لێك ــە چاوگێك ــە ل ــە، ك ــدراو هەی ــی لیك ــە هــەر ڕســتەیەكدا كارێك ل

: پێكهاتــووە  خــوارەوە  بــەم شــێوەی  دروســتكراوە، چاوگەكــەش 

1- لەڕســتەی یەكەمــدا كاری )بلنــد كر=بلنــد كــرد( كارێكــی لێكــدراوە، لــە 
دوو پەیڤــی واتــا دار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )بلنــد كــرن( وەرگیــراوە، 
 . پێكهاتــووە  ســادە  وچاوگێكــی  ســادە  هاوەڵناوێكــی  لــە  چاوگەكــە 

)بلند+كــرن(.

2- لەڕستەی دووەمدا كاری)بەهێز كر( كارێكی لێكدراوە، لە دوو وشەی 
واتادار پێكهاتووە، كە لە چاوگی )بەهێز-كردن( وەرگیراوە چاوگەكە لە 

هاوەڵناوێكی داڕژاوو و چاوگێكی سادە پێكهاتووە. )بەهێز +كردن( 

كارێكــی  كر،دڵخۆشــكرد(،  )دڵخــۆش  كاری  ســێیەمدا  لەڕســتەی   -3
لێكــدراوە، لــە دوو وشــەی واتــادار پێكهاتــووە، كەلەچاوگــی )دلخــۆش 
كــرن( وەرگیــراوە، چاوگەكــە لــە هاوەڵناوێكــی لێكــدراو وچاوگێكــی ســادە 

پێكهاتــووە . )دلخــۆش+ كــرن(.

4- لەڕســتەی چوارەمــدا كاری )نــوێ  كــردەوە( كارێكــی لێكــدراوە، لــەدوو 
وشــەی واتــادار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )نــوێ  كردنــەوە( دروســت 
ــووە. ــە هاوەڵناوێكــی ســادەو چاوگێكــی داڕژاو پێكهات ــە ل كــراوە چاوگەك

)نــوێ  + كردنــەوە(.
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5- لەڕســتەی پێنجەمــدا كاری )بەئاگاهاتــەوە( كارێكــی لێكــدراوە ، لــەدوو 
وشــەی واتــادار پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )بەئاگاهاتنــەوە( دروســت 
كــراوە چاوگەكــە لــە هاوەڵناوێكــی داڕژاوو و چاوگێكــی داڕژاو پێكهاتــووە.

6- لـــە رســـتەی شەشـــەمدا كاری )دڵشـــاد بـــووەوە( كارێكـــی لێكدراوە، 
لـــە دوو پەیڤـــی واتـــادار پێكهاتـــووە، كـــە لە چاوگـــی )دلشـــاد بوونەوە( 
وەرگیـــراوە، چاوگەكـــە لـــە هاوەڵناوێكـــی لێكـــدراو وچاوگێكـــی داڕژاو 

+بوونەوە(. )دلشـــاد  پێكهاتـــووە 

پ - دیســان ئەگــەر ســەیری ڕســتەكانی بەشــی )پ( بكەیــن، 
دەبینیــن كاری لێكــدراو هەیــە كــە بــەم شــێوەی خــوارەوە پێكهاتــووە:
1- لەڕســتەی یەكەمــدا كاری ) زۆركــرد( كارێكــی لێكــدراوە، لــەدوو پەیڤــی 
واتــادار پێكهاتــووە، كــە لەچاوگــی )زۆر كــردن( وەرگیــراوە، چاوگەكــە لــە 

هاوەڵكارێكــی ســادەو چاوگێكــی ســادە پێكهاتــووە )زۆر+ كــردن( .

2- لەڕســتەی دووەمــدا كاری )كــەم كــردەوە( كارێكــی لێكــدراوە، لــەدوو 
)كەمكردنــەوە( دروســت  لــە چاوگــی  كــە  پێكهاتــووە،  واتــادار  وشــەی 
كــراوە، چاوگەكــە لــە هاوەڵكارێكــی ســادەو چاوگێكــی داڕژاو پێكهاتــووە.

ــەوە( . )كەم+كردن

3- لە ڕستەی سێیەمدا كاری )ژناڤچوو( كارێكی لێكدراوە ، لە دوو وشەی 
لە  چاوگەكە  وەرگیراوە  )لەناوچوون(  چاوگی  لە  كە  پێكهاتووە،  واتادار 

هاوەڵكارێكی داڕژاوو چاوگێكی سادە پێكهاتووە )ژناڤ + چوون( .
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ت: دیســان ئەگەر ســەیری ڕســتەكانی بەشــی )د( بكەین، دەبینین 
لە ڕســتەكان كاری لێكدراو هەیە، كە بەم شــێوەیەی خوارەوە پێكهاتووە.

ــە دوو  ــدراوە، ل ــی لێك ــوو( كارێك ــوم ب ــدا كاری )نق ــە ڕســتەی یەكەم 1- ل
پەیــڤ پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )نقــوم بــوون( وەرگیــراوە، چاوگەكــە لــە 
وشــەی )نقــوم(، كــە ئەمــڕۆ مانــای ســەربەخۆی نییــە لەگــەڵ چاوگــی بــوون 

پێكهاتــووە )نقــوم + بــوون(

2- لــە ڕســتەی دووەمــدا كاری )پەككــەوت( كارێكــی لێكــدراوە لــە دوو 
ــە  ــە ل ــن( دروســتكراوە ، چاوگەك ــی )پەككەوت ــە چاوگ ــووە، ل وشــە پێكهات
وشــە ی)پــەك(، كــە ئەمــڕۆ مانــای ســەربەخۆی دیارنییــە لەگــەڵ چاوگێكــی 

ســادە پێكهاتــووە )پــەك + كەوتــن( 

3- لــە ڕســتەی ســێیەمدا كاری )فڕێــدا( كارێكــی لێكــدراوە، لــە دوو وشــە 
پێكهاتــووە، كــە لــە چاوگــی )فڕێــدان( دروســتكراوە چاوگەكــە لــە وشــەی 
)فــڕێ (، كــە ئەمــڕۆ مانــای ســەربەخۆی دیارنییــە لەگــەڵ چاوگێكــی ســادە 

پێكهاتــووە، )فــڕێ  + دان(
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دەستور:
كاری لێكــدراو: ئــەو كارەیــە، كــە لــە چاوگێكــی لێكــدراو دروســت كــراوە لــە 
نــاو ڕســتەدا وەكــو وشــەیەكی ســەربەخۆ ئەركــی خــۆی دەبینێــت، چاوگــی 
لێكــدراو لــە دوو وشــەی واتــادار، یــان پتــر پێكدێــت بــەم شــێوەی خــوارەوە 

ئـ-)ناو+چاوگ(:
1- )نــاوی ســادە + چاوگــی ســادە( وەكــو )دەســتكەوتن ، ڕیزبــوون ، 

یارمەتیــدان ، ئاڤــدان ، ســواربوون ، ســواركردن(
2- )نــاوی داڕژاو + چاوگــی ســادە( وەكــو )ڕێــگا گرتــن، گەرمابــوون، 

جێگەبــوون(
3- )نــاوی لێكــدراو + چاوگــی ســادە( وەكــو )ناڵــە نــاڵ كــردن، ماڵئاوایــی 

كردن(
4- )نــاوی ســادە + چاوگــی داڕژاو( وەكــو: )دەســتهەڵبڕین، چاولێبوون، 

چاوپێكەوتن، دەســتڤەكرن، دەســت پێكردن( 
چــوون،  )لەهــۆش  وەكــو:  ســادە(  چاوگــی   + نــاوی  )گــرێ ی   -5

هێنــان(. بەدەســت  لەبیركــردن،  ژبیرچــوون، 
6- )گرێی ناوی + چاوگی داڕژاو( وەكو: )بەبیرهاتنەوە، لەیادچوونەوە، 

بەبیرهێنانەوە(.

ب:)هاوەڵناو+چاوگ(:
1- )هاوەڵنــاوی ســادە + چاوگــی ســادە( وەكو:)بلنــد كــردن، خــۆش 

كــردن، گەشــكردن، گــەرم كــردن، پڕكــردن، گەورەبــوون(.
2- )هاوەڵنــاوی داڕژاو + چاوگــی ســادە(وەكو: )بەهێزكــردن، نەخــۆش 

كەوتن(.
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ــردن ،  ــو )دڵخــۆش ك ــی ســادە( وەك ــدراو + چاوگ ــاوی لێك 3- )هاوەڵن
ڕوو ڕەش كــردن ، دڵ ســارد كــردن، دڵشــاد بــوون(

 ، )نوێكردنــەوە  وەكــو  داڕژاو(  چاوگــی   + ســادە  )هاوەڵنــاوی   -4
بوونــەوە( شــین  تیژكردنــەو، 

 ، )بەئاگاهاتنــەوە  وەكــو  داڕژاو(  + چاوگــی  داڕژاو  )هاوەڵنــاوی   -5
بەهێــز بوونــەوە(

6- )هاوەڵنــاوی لێكــدراو + چاوگــی داڕژاو( وەكــو )دڵ ســاردكردنەوە 
دڵخــۆش كردنــەوە(

پ:)هاوەڵكار+چاوگ(:
1- )هاوەڵــكاری ســادە + چاوگــی ســادە( وەكــو )زۆركــردن ، كەمكردن، 

كــەم بوون(
2- )هاوەڵــكاری ســادە + چاوگــی داڕژاو( وەكــو )كەمكردنــەوە، زۆر 

ــەوە( كردن
3- )هاوەڵكاری داڕژاو + چاوگی سادە( وەكو )ژناڤچوون، لەناوبردن، 

لەناونان(

ت:)پەیڤەكمانایسەربەخۆینییە+چاوگیسادە(وەكو:
 )نقومبــوون، وازهێنــان ، پەككەوتــن ، فڕێــدان ، هانــدان ، فێربــوون ، 

ــردن( فێرك
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ڕاهێنان ) 1 (

ــەك  ــۆ هــەر ڕێگەی ــه ك دروســتدەكرێت؟ ب ــد ڕێگه ی ــە چەن كاری لێكــدراو ب
دوو نمونــە بهێنــەوەو لــە ڕســتەدا بەكاریــان بهێنــە .

ڕاهێنان ) 2 (

لــەم كارانــەی خــوارەوەدا كاری لێكــدراو دروســتبكەو لە ڕســتەدا بەكاریان 
بهێنە . چۆنیەتی دروســتكردنەكە ڕوونبكەرەوە :

)كەوت، هەڵگرت، دا، بوو، كردەوە، هەڵبڕی، گرت(

ڕاهێنان ) 3 (

لــەم دێــرە هۆنراوانــەی خــوارەوەدا هــەرچ كاری لێكــدراو هەیــە دەری 
. بهێنــەو چۆنیەتــی دروستكردنەكەشــی دیاربخــە 

1- ئەو كەسەی گیانی لە ڕێگەی نیشتیمانا بەخت ئەكـــــــا
     پێی مەڵێن مردووە ، شەهیدە وا لە فیردەوسی بەرین       )بێكەس(

2- بەندو زنجیر دێ  ڤەبن جەرحێن دكول دێ  خوەش بكت
    لەوكو ناڤێ  دلبەرێ  دەرمانێ  دەردێ  بەندەیــــــــــــــــــــــــە      )جزیری(
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3- غونچە لە با ژ ڕەنگ گولێ  دێمێ  ب سەر نوما مەلێ 
     شوبهەتی بولبوالن سەمەر لەو مەفغان و نالە كـــــــــر           )جزیری(

4- داری ئازادی بە خوێن ئاو نەدرێ  قەت بەرناگرێ  
     سەربەخۆیی بێ  فیداكاری ئەبەد ســــــــــــــەرناگرێ                )بێكەس( 

5- چیمەنێ  دێمێ  تە گەش بوو نوی بەهارە ڕست و خۆش بوو
    كەسك و سۆرە پڕ لە نوورە سوبح و شام لێ  كەت خوناڤ
    بەژن و بااڵ یاسەمین بوو، باغێ  زوڵفا تازە شــــــــــــــــین بوو
    ژوان دباریت شیرو شەكرو عەنبەرو مسك و گــــــــــــــــوالڤ

ڕاهێنان ) 4 (

ئەم ڕستانەی خوارەوە شلۆڤە بكە.
1- ڤی خەباتكەری دێ  خەالتكەن.

2- ئەزێ  خانی ئاڤا دكەم.
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كاری تێنەپەڕ و كاری تێپەڕ

)ئـ(
1-نەخۆشەكەنووستنەخۆشەكەدەنووێت

2-دوێنێچوومبۆبازاڕسبەینێدەچمبۆبازاڕ
3-ڤیانگەڕایەوەڤیاندەگەڕێتەوە

)ب(
1-ئاالنپەنجەرەكەیداخستئاالنپەنجەرەكەدادەخات

2-ئەڤیننانەكەیخواردئەڤیننانەكەدەخوات
3-نووسەرەكەچیڕۆكێكینووسینووسەرەكەچیڕۆكێكدەنووسێت

   كار بریتییــە لــە وشــەیەك، كــە كارێــك یــان حــاڵ و بارودۆخــی كەســێك 
یــان شــتێك بــاس دەكات لــە كاتێكــی زانــراودا، هەروەهــا كاری تێنەپەڕ ئەو 
ــە بكەرەكەیــەوە تێناپەڕێتــە ســەر كەســێك  كارەیــە، كــە ئەركــی كارەكــە ل

یــان شــتێكی تــر و بــە تەنیــا واتــای تــەواو دەدات بەدەســتەوە.
1- ئەگــەر ســەرنجی ڕســتەكانی بەشــی )ئـــ( بدەیــن ئــەو ڕاســتیەمان بــۆ 
دەردەكەوێت، بۆ نمونە لە ڕستەی یەكەمدا كرداری )نووست - دەنووێت( 
بەبــێ  یاریــدەی وشــەیەكی تــر یەكســەر واتــای ڕســتەكەی دەرخســتووە و 
بــووە بــە كار بــۆ بكەرەكــە و ئەركــی كارەكــەش لــە بكەرەكــەوە تێنەپەڕیوە 
بــۆ ســەر كەســێك یــان شــتێكیتر، هەروەهــا كارەكانــی ڕســتەی دووەم و 
ســێیەم )چــووم – دەچــم، گەڕایــەوە - دەگەڕێتــەوە( هــەر بەهەمــان شــێوە 

لــە شــوێنی خۆیانــدا كارێكــی تێنەپــەڕن.
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2- بــەاڵم لــە ڕســتەكانی بەشــی )ب( دا كارەكانــی )داخســت – دادەخــات، 
خــوارد – دەخــوات، نووســی - دەنووســێت( بــە تەنیــا واتــای تــەواوی 
ڕســتەكان نــادەن بەدەســتەوە بــۆ نمونــە ناتوانیــن بڵێیــن: )ئــاالن داخســت( 
ــرەوە  ــدەی وشــەیەكی ت ــەم كارە بەیاری ــە ئ ــاالن دادەخــات(، چونك ــان )ئ ی
دەگوترێــت  وشــەیە  بــەم  بــكات،  تــەواو  ڕســتەكە  واتــای  توانیویەتــی 
)بــەركار(. لەمــەوە بۆمــان دەردەكەوێــت لــە ڕســتەی یەكەمــدا )ئــاالن( 
بكــەری ڕســتەكەیە و كارێكــی كــردووە و ئەركــی كارەكــە كەوتۆتــە ســەر 
شــتێكی تــر ئەویــش )پەنجەرەكەیــە( بــە هــۆی ئەمــەوە كارەكــە واتــای 
ڕســتەكە تــەواو دەكات و دەبێــت بــە كارێكــی تێپــەڕ بــۆ بكــەری ڕســتەكە، 
ــە ڕســتەكانی بەشــی )ب( بۆمــان دەردەوكەوێــت، كــە ئەركــی  هەروەهــا ل
ــە  ــە ڕســتەكاندا ئەركەك ــك ل ــە هەریەكێ ــان شــێوەیە و ل ــە هەم كارەكان ب
تێپەڕیــوە بــۆ ســەر وشــەیەكی تــر )نــان ، چیــڕۆك( و ئەمانیــش دەبــن بــە 

ــەن. ــەواو دەك ــان ت ــای كارەكانی ــەركار( و وات )ب

دەستور:
كاری تێنەپــەڕ كارێكــە ئیشــێك یــان حــاڵ و بارودۆخــی كەســێك یــان 
شــتێك پیشــاندەدات لــە كاتێكــی دیاریكــراودا و بەتەنیــا واتــای تــەواو 

بــە بكــەرەوە هەیــە. دەدات بەدەســتەوە و ئەركەكــەی پەیوەنــدی 
كاری تێپــەڕ كارێكــە ئیشــێك یــان حــاڵ و بارودۆخــی كەســێك یــان شــتێك 
پیشــان دەدات لەكاتێكــی دیاریكــراودا و هەمیشــە ئەركــی كردارەكــە لــە 
بكــەرەوە تێدەپەڕێتــە ســەر كەســێك یــان شــتێكی تــر پێیدەگوترێــت بەركار.
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ڕاهێنان ) 1 (

لەمانەی خوارەوەدا كاری تێنەپەڕ و كاری تێپەڕ جیاربكەوە و تێپەڕەكان 
لە ڕســتەدا بەكاربهێنە:

ڕاخســت،  هەڵگرتــووە،  دەفڕێــت،  دەنووســێت،  كەوتبــوو،  ســەربڕی، 
نووســت. دەمــرد،  ڕۆیشــت، 

ڕاهێنان ) 2 (

ــە بەمەرجێــك جارێــك ببــن بــە  ــە ڕســتەدا بەكاربهێن ئەمانــەی خــوارەوە ل
بكــەر و جارێــك ببــن بــە بــەركار:

كۆتر، گوڵ ، دیوار، پیاو

ڕاهێنان ) 3 (

لەم پارچە هۆنراوانەدا كاری تێپەڕ و تێنەپەڕ دەربهێنە.

1- ئەڵێن جەردەی ئەجەل ڕێگا بە كاروانی نەفس ئەگرێ 
                            شەقامی سینە ئەبڕێ  بۆ مەتاعی دیدە ئەڕوانێ 

  تەریدەی نەفس و شەیتان، قافڵەی قاعاتی غارەت كرد
                           ئەگەر جاسوس ئیمان نەبێ  دەرناچێ  ئینســـانێ 
                                                                            )حەریق(
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2- گلۆپەكانی ســـــــــەر جادە و كــــــۆاڵن 
    زەرد هەڵگەڕابوون كز كز ئەسووتان
    ئاسمانی شین و ئەســـــــــتێرەكانـــــــی 

    پێدەكەنین بۆ بــــــــــــەری بەیانـــــــــــی      
                                                                             )گۆران(

ڕاهێنان ) 4 (

جیــاوازی نێــوان كاری تێنەپــەڕ و كاری تێپــەڕ چییــە؟ ڕوونــی بكــەرەوە و 
باســەكەت بــە نمونــەوە بســەلمێنە.

ڕاهێنان ) 5 (

شیكردنەوە.
1- باران باری. 

     باران: ناوە، سادەیە، بكەرە، بەرجەستەیە.
     باری: كاری ڕابردووی نزیكە، تێنەپەڕە.

2- ئەم ڕستانە شیبكەوە.
ئـ- ئاشەوان گەنم دەهاڕێت.

ب- كەروێشكەكە لە دەوەنەكەوە دەرپەڕی.
پ- ئاسنگەر پاچ و بێل دروستدەكات

ت- منداڵەكە لە بێشكەكەدا نووستووە.
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گۆڕینی كاری تێنەپەڕ بۆ كاری تێپەڕ

-1
ئـ-

نامەكەگەیشتنامەكەیانگەیاند
منداڵەكەنووستئەومنداڵەكەینوواند

لەشكریدوژمنبەزیلەشكریدوژمنیانبەزاند
ب-

شوشەكەشكاڕێبوارشووشەكەیشكاند
دیوارەكەڕووخائەودیوارەكەیرووخاند

مرۆڤەكەترسامرۆڤەكەیانترســاند
پارەكەلەدەستچووئەوانپارەكەیانلەدەستچوواند

-2
نەخۆشەكەنااڵندینەخۆشەكەیهێنایەنااڵندن
بەرخەكەباڕاندیبەرخەكەیانهێنایەباڕاندن
گایەكەبۆڕانــدیگایەكەیهێنایەبۆڕاندن
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خستنەڕوو: 
 

ــارە )2 ، 1(  ــك ســەیری ڕســتەكانی الی دەســتە ڕاســتی بەشــی ژم  كاتێ
دەكەیــن، دەبینیــن كاری )گەیشــت، نووســت، بــەزی، شــكا، رووخــا، ترســا، 
لەدەســت چــوو، نااڵنــد، باڕانــد، بۆڕانــد( لــە ڕســتەدا بــەكار هێنــراون، هــەر 
ــەڕە ،چونكــە كاری  ــدا كارێكــی تێنەپ ــە شــوێنی خۆی ــە ل ــەم كاران یەكێــك ل
كەســێك یــان شــتێكی دەرخســتووە لــە كاتێكــی دیــاری كــراودا ، هەروەهــا 
كاریگــەری كارەكــە لــە بكــەر تێنەپەڕیوە،واتــە تەنهــا بكــەری وەرگرتــووە و 

مانــای تــەواوی بەخشــیوە. 
بــەاڵم كاتێــك ســەیری ڕســتەكانی الی دەســتە چەپــی بەشــی ژمــارە        
)1-2( دەكەیــن، دەبینیــن كاری )گەیانــد، نووانــد، بەزانــد، شــكاند، ڕوخانــد، 
ترســاند، لەدەســتچوواند، هێنایــە نااڵنــدن، هێنایــە باڕانــدن، هێنایــە بۆڕاندن( 
لــە ڕســتەكەدا بەكارهێنــراون، هەریەكێــك لــەم كارانــە لــە شــوێنی خــۆی دا 
كارێكــی تێپــەڕە، چونكــە كاریگەرییەكــەی لــە بكــەر تێپەڕیــوە و كەوتۆتــە 
بــۆ بــەركار، واتــە بێجگــە لــە بكــەر پێویســتی بــە بــەركار هەیــە تــا واتــای 

تــەواو ببەخشــێت.
پێویســتیمان  تێپــەر  بــۆكاری  تێنەپــەڕ  كاتــی گۆڕینــی كاری  لــە  ئینجــا 
بەڕەگــی كار یــا قــەدی چــاوگ هەیــە، كــە پاشــگری )انــدن( دەخەینــە ســەر 
ڕەگــی كار یــان قــەدی چــاوگ، چاوگێكــی تێپــەر دێتــە كایــەوە، دەتوانرێــت 
ــە چاوگــە تازەكــە كاری ڕابــردوو، ڕانەبــردوو، داخــوازی دروســتبكرێن  ل
ــەڕ  ــی تێنەپ ــن، چاوگ ــە پێشــتر خوێندوومان ــەو دەســتوورانەی، ك ــی ئ بەپێ

ــەڕ: ــەم شــێوەیە دەگۆڕیــن بۆچاوگــی تێپ ب
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1- ئـ  
چاوگیتێنەپەڕڕەگیكارپاشگرچاوگیتێپەڕ

گەیشتن                  گە  +  یـ            اندن         گەیاندن 
نووستن                 نــــــوو               اندن          نوواندن 
بەزین                    بــــــەز               اندن         بەزاندن 
مردن                    مـــر                 اندن          مراندن
ڕۆیشتن                 ڕۆ                   اندن         ڕواندن 

تەپین                    تەپ                 اندن          تەپاندن  

ب:
چاوگیتێنەپەڕقەدیچاوگپاشگرچاوگیتێپەڕ

شكان                    شكا                 اندن      شكاندن 
ڕووخان                 ڕووخا               اندن     ڕووخاندن 
ترسان                   ترسا                اندن      ترساندن  
گریان                    گریا                 اندن      گریاندن 

لەدەست چوون         لەدەست چوو       اندن      لەدەست چوواندن 

سروشــتییەكان  دەنگــە  لــە  كــە  هــەن  تێنەپــەڕ  چاوگــی  هەندێــك   -2
باڕانــدن،  )نااڵنــدن،  وەكــو  )انــدن(  پاشــگری  بەیارمەتــی  دروســتكراون 
ــە دەنگــی  بۆڕانــدن، قیژانــدن، نووزانــدن......( ئــەم چاوگانــە هــەر چەنــدە ل
سروشــتیاكان و پاشــگری )انــدن( دروســت كــراون بــەاڵم هــەر تێنەپــەڕن، 
واتــە بەپێــی ئــەو دەســتوورەی پێشــتر بەهــۆی )انــدن( ناكرێــن بــە چاوگــی 
تێپــەڕ، بەڵكــو دەتوانرێــت بەیارمەتیــی كاری یاریــدەدەری )هێنایــە( یــان 
)دەهێنێتــە( كــە دەخرێتــە پێــش چاوگــی تێنەپــەڕ بكرێــن بــە چاوگــی تێپــەڕ 

ــەم شــێوەیە :  ب
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دەنگیسروشتیپاشگرچاوگیتێنەپەڕكارییاریدەرچاوگیتێپەڕ
   ناڵە             اندن       نااڵندن         هێنایە         هێنایە نااڵندن
   باڕە            اندن       باڕاندن        هێنایە          هێنایە باڕاندن
   بۆڕە           اندن        بۆڕاندن       هێنایە         هێنایە بۆڕاندن
   قیژە            اندن       قیژاندن        هێنایە         هێنایە قیژاندن
                                               دەهێنێتە      دەهێنێتە قیژاندن

ڕوونكردنەوە:

ئەگــەر ڕەگــی كار یــا قــەدی چــاوگ یــا دەنگــی سروشــتی بــە پیتــی بزوێــن 
كۆتایــی هاتبــوو، پیتێكــی نەبزوێنــی بــۆ زیــاد دەكەیــن یــان پیتــە بزوێنەكــە 

الدەبەیــن. چونكــە دوو پیتــی بزوێــن بــەدوای یەكتــردا نایــەن.

دەستور:
گۆڕینی كاری تێنەپەڕ بۆ كاری تێپەڕ:

ئـ- )ڕەگی كار + اندن( =چاوگی تێپەڕ

ب- )قەدی چاوگ + اندن( = چاوگی تێپەڕ

پ- )دەنگە سروشتی + اندن( = چاوگی تێنەپەڕ

)كاری یاریدەدەر هێنایە + چاوگی تێنەپەڕ( = چاوگی تێنەپەڕ.
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ڕاهێنان ) 1 (

چـــۆن كاری تێنەپـــەڕو كاری تێپـــەڕ لێـــك جیادەكەیتـــەوە؟ بـــە نمونـــە 
ڕوونیبكـــەرەوە.

ڕاهێنان ) 2 (

بەچەنـــد ڕێـــگا كاری تێنەپـــەڕ دەگۆڕێـــت بـــۆ كاری تێپـــەڕ؟ بـــە نمونـــە 
ڕوونیبكـــەرەوە.

ڕاهێنان ) 3 (

دەكرێـــت؟                           دروســـت  تێپـــەڕ  كاری  دەنگـــە سروشـــتییەكان  لـــە  چـــۆن 
بـــە چەنـــد هەنـــگاو؟  بـــە نمونـــە ڕونیبكـــەرەوە.

ڕاهێنان ) 4 (

ئـــەم كارە تێنەپەڕانـــەی خـــوارەوە بگۆڕە بـــۆ كاری تێپەڕ و لە ڕســـتەدا 
بەكاریـــان بهێنە.

)تێپەڕی، خشی، كەوت، برژا، خنكا، سووتا، وەری، چوو، ڕەڤی، هەڕمی(

ڕاهێنان ) 5 (

ئەم ڕستانەی خوارەوە شلۆڤە بكە.
1- پێشمەرگەی كوردستان لەشكری دوژمنی بەزاند.

2- كارەساتەكە مرۆڤەكەی هێنایە قیژاندن.
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هاوەڵكاری چۆنییەتی

1-دەرگاكەمباشداخستووە.
2-وانەكەمانبەپەلەنووسییەوە.

3-گەلیكوردشێرانەلەبەهاریساڵی1991داڕاپەڕی.
4-ڕاوكەرەكانبەسواریچوونبۆڕاو.

5-ئێمەبەسەربەرزیدەژین.

خستنەڕوو:
ئەگــەر بپرســین دەرگاكــەت چــۆن داخســتووە؟ یــان وانەكەتــان چــۆن 
نووســییەوە؟ یــان گەلــی كــورد چــۆن ڕاپــەڕی؟ یــان ڕاوكــەرەكان چــۆن 
چــوون بــۆ ڕاو؟ یــان ئێــوە چــۆن دەژیــن؟ دەبینیــن لــە وەاڵمــی پرســیاری 
ڕســتەی یەكەمــدا )بــاش( لــە دووەمــدا )بەپەلــە( لــە ســێیەمدا )شــێرانە( لــە 

ــدا )بەســەربەرزی(یە. ــە پێنجەم ــدا )بەســواری( ل چوارەم
ــە شــوێنی خۆیانــدا وەكــو هاوەڵكارێــك وەســفی چۆنیەتــی  هەریەكەیــان ل
ــان.  ــای كارەكانی ــە تەواوكــەری وات ڕوودانــی ڕســتەكانیان دەكــەن و دەبن

لەبــەر ئــەوە بــە هــەر یەكێكیــان دەوترێــت )هاوەڵــكاری چۆنیەتــی(.
هاوەڵكاری چۆنیەتی لە ڕووی پێكهاتنەوە سێ  جۆرە:

1- ســادە: لــە یــەك وشــەی ســەربەخۆ پێكدێــت وەك: )خێــرا، بــاش، تونــد، 
پــاك، چــاك، گــورج، ئــازا، .......(
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ــان  ــە ی ــت، زیادەك ــەك پێكدێ ــە وشــەیەكی ســادە و زیادەی 2- داڕێــژراو: ل
پێشــگرە یــان پاشــگرە یــان هەردووكیــان پێكــەوە دەبــن وەك: )بەپەلــە، 

بەســواری، شــێرانە، بەباشــی، بەئــازادی، ......( 

3- لێكــدراو: لــە دوو وشــە یــان زیاتــر پێكدێــت وەك: )بــەدڵ شــكاوی، 
پشتاوپشــت، ســەربەرزانە، بەدڵســۆزی .......( ئەگــەر هاوەڵــكاری چۆنیەتــی 
وەســفی ناوێــك، جێناوێــك بــكات ئــەوا دەبێتــە هاوەڵنــاو و نابێتــە هاوەڵــكار 

وەك: )چرایەكــی بــاش لــە دەی خــراپ چاكتــرە(.
لــەم ڕســتەیەدا وشــەی )بــاش، خــراپ، چاكتــر( هاوەڵنــاون چونكــە پەســنی 
ناوێــك دەكــەن، هەرچەنــدە ســێیەمیان )چاكتــر( دەبێتــە تەواوكــەری كارە 

ناتەواوەكــە پەســنی بكــەر دەكات كــە چرایەكەیــە.

دەستور:  
هاوەڵــكاری چۆنیەتــی لــە نــاو ڕســتەدا وشــەیەكە چۆنیەتــی ڕوودانی كاری 

ڕســتەكە دەردەخــات و لــەم ڕووەوە دەبێتــە تەواوكــەری واتــای كارەكە.
هاوەڵــكاری چۆنیەتــی، ســادە، داڕێــژراو، یــان لێكــدارو ئەگــەر پەســنی 
ناوێــك، جێناوێــك بكــەن دەبنــە هاوەڵنــاو بــەاڵم ئەگــەر چۆنیەتیــی ڕوودانــی 

كارێــك دەربخــەن دەبنــە هاوەڵــكاری چۆنیەتــی.
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ڕاهێنان ) 1 (
ئــەم وشــانەی خــوارەوە لــە ڕســتەدا بەكاربهێنــە بــە مەرجێــك جارێــك ببنــە 

هاوەڵنــاو جارێكیــش ببنــە هاوەڵــكاری چۆنیەتی:
 )بەگورجی، خراپ، بەسەربەستی، زۆر بەپەلە، بەهێواشی، گەورە(.

ڕاهێنان ) 2 (

ئەم وشە سادانەی خوارەوە بكە بە هاوەڵكاری چۆنیەتی داڕێژراو.
)هێمن، سارد، فێنك، خۆش، زیرەك، پاك، سەوز، مەرد، تاڵ، چاك(

ڕاهێنان ) 3 (
شیكردنەوە:

1- ڕۆژنامەكەم بەخێرایی خوێندەوە.
ڕۆژنامەكە: ناوە، تاكە، ناسراوە، گشتییە، بەركارە.

م  : جێناوی كەسیی لكاوە بۆ كەسی یەكەمی تاك، بكەرە.
كاری  واتــای  تەواوكــەری  داڕژاوه ،  چۆنیه تــی  هاوه ڵــكاری  بەخێرایــی: 

خوێندەوەیــە
خوێندەوە: كاری ڕابردووی نزیكه ، تێپەڕە.

2- ئەم ڕستانە شیبكەوە.
ئـ- چێشتەكە بەگەرمی مەخۆ.

ب- قوتابیی ژیر، ژیرانە وەاڵم دەداتەوە.
پ- ئێمە بەدڵسۆزی كار دەكەین.  
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كاری یاریدەدەر

ئەمڕستانەبخوێنەوە:

1-دەبووئەوانكارەكەیانتەواوبكردایە.
2-دەبێتچیڕۆكەكەبخوێنمەوە.

3-ڕووداوەكەمرۆڤەكەیهێنایەقیژاندن.
4-پەڕتوكیزمانوئەدەبیكوردیهاتەچاپكردن.

5-ئەڤگوندەدهێتەئاڤاكرن.
6-شاسوارمنداڵەكانیخستەپێكەنێن.

7-ویستمزووهەڵبستم.
8-دەمەوێتكتێبەكەبكڕم.

9-مندڤێتزووژخەوڕابم.
10-دەتوانینبەسەرچیاكەبكەوین.
11-ئەمدشێینبسەرچیابكەڤین.

12-دەوێرملەڕووبارەكەبپەڕمەوە.
13-دێمبڕۆمناهێلن.

14-دەلێمنهێنییەكەبدركێنم.
15-دەشێتگیروگرفتەكانچارەبكرێن.
16-دەگونجێتئەوانكتێبەكانبهێنن.
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خستنەڕوو:

ــە،  ــە، هات ــوو، هێنای ــت، ب ــوو، دەبێ ــە كاری )دەب ــە، ك ــش زانیومان ــەو پێ لەم
دهێتــە، خســتە، ویســت، دەمەوێــت، دڤێــت، دەتوانیــن، دشــێین، دەوێــرم، 

ــت(. ــم، دەشــێت، دەگونجێ ــم، دەڵێ دێ
هەریەكەیــان كارێكــی واتــاداری ســەربەخۆن، دەتوانرێــت هەریەكەیــان بــە 
تەنیــا لەنــاو ڕســتەدا وەكــو : كارێكــی ســەربەخۆی تــەواو بەكاربهێنرێــت 

وئەركــی خــۆی ببینێــت.
بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەشــدا دەتوانرێــت ئــەو كارانــەی ســەرەوە وەكــو كارێكــی 
یاریــدەدەر لــە نــاو ڕســتەدا بەكاربهێنرێــن، كاتێــك لەپــاڵ كارێكــی ســەرەكی 
ــۆ مەبەســتێكە.  ــان ب ــە هــەر یەكەی ــن، ك ــك دێ ــاڵ چاوگێ ــا لەپ ســەربەخۆ ی

بۆنمونــە:

بــۆ  كــە  یاریــدەدەرە،  كارێكــی  )دەبــوو(  كاری  یەكەمــدا  لەڕســتەی   -1
كارێكــی  بكردایــە(  )تــەواو  كاری  هاتــووە،  بــەكار  پێویســت  مەبەســتی 
ســەرەكییە لــە رســتەكەداو مەبەســت و واتــای رســتەكەی بەیارمەتیــی 

ئاشــكراكردووە. بەتــەواوی  كاری)دەبــوو( 

بــۆ  یاریــدەدەرە و،  )دەبێــت( كارێكــی  لــە ڕســتەی دووەمــدا كاری   -2
)بخوێنمەوە(كارێكــی  كاری  بــەاڵم  بەكارهاتــووە،  پێویســت  مەبەســتی 
ســەرەكییە لــە ڕســتەكەداو بەیارمەتیــی كاری یاریدەدەر)دەبێــت( مەبەســت 

و واتــای ڕســتەكە بەتــەواوی دەدات بــە دەســتەوە.
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3- لەڕســتەی ســێیەمدا كاری )هێنایــە( كارێكــی یاریــدەدەرە، بــەاڵم چاوگــی 
)قیژانــدن( كــە لــە شــوێنی كاری ســەرەكی بەكارهاتــووەو جێــی ئــەوی 
گرتۆتــەوە، بەیارمەتــكاری یاریدەدەر،)هێنایــە( واتــا ڕســتەكەی بەتــەواوی 

داوە بــە دەســتەوە.

یاریــدەدەرە، چاوگــی  لــە ڕســتەی چوارەمــدا كاری)هاتــە( كارێكــی   -4
ئــەوی  جێــی  بەكارهاتــووەو  ســەرەكی  كاری  شــوێنی  لــە  )چاپكــردن( 
گرتۆتــەوە، بەیارمەتیــی كاری یاریــدەدەر )هاتــە( واتــا ڕســتەكەی بەتەواوی 

بەدەســتەوە. داوە 

یاریــدەدەرە، چاوگــی  كارێكــی  )دهێتــە(  كاری  پێنجەمــدا  لەڕســتەی   -5
)ئاڤاكــرن( كــە لەشــوێنی كاری ســەرەكی بەكارهاتــووەو بەیارمەتیــی كاری 

ــەواوی دەدات بەدەســتەوە. ــای ڕســتەكە بەت ــە( وات ــدەدەر )هات یاری

ــی  ــدەدەرە، چاوگ ــی یاری ــە ڕســتەی شه شــه مدا كاری )خســتە( كارێك 6- ل
)پێكەنیــن( كــە لەشــوێنی كاری ســەرەكی بەكارهاتــووە بەیارمەتیــی كاری 

یاریدەدەر)خســتە( واتــای ڕســتەكەی بەتــەواوی ئاشــكرا كــردووە.

7- لە ڕســتەی حه وتەمدا كاری )ویســت( كارێكی یاریدەدەرە، بۆمەبەســتی 
ویســتن بەكارهاتــووە، بــەاڵم كاری )هەڵبســتم( كارێكــی ســەرەكییە لــە 
ڕســتەكەدا بەیارمەتــی كاری یاریــدەدەر )ویســت(واتای ڕســتەكە بەتــەواوی 

ئاشــكرادەكات.
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8- لــە ڕســتەی هه شــتەمدا كاری )بكــڕم( كارێكــی ســەرەكییە و بەیارمەتیــی 
كاری یاریدەدەر )دەمەوێت( واتای ڕســتەكەی بەتەواوی ئاشــكرا دەكات.

9- لــە ڕســتەی نۆیەمــدا كاری )دڤێــت( كارێكــی یاریــدەدەرە، بــۆ مەبەســتی 
ســەرەكییەو  كارێكــی  ڕاببــم(  )ڕابــم-  كاری   ، به كارهاتــووە  ویســتن 
بەیارمەتیــی كاری یاریــدەدەر )دڤێــت( واتــای ڕســتەكە بــە تــەواوی ئاشــكرا 

دەكات.

لــە ڕســتەی ده یه مــدا كاری )دەتوانیــن( كارێكــی یاریــدەدەرە، بــۆ   -10
مەبەســتی )توانیــن( بەكارهاتــووە، بــەاڵم كاری )ســەربكەوین( كارێكــی 
ــە  ــای ڕســتەكە ب ــن( وات ــدەدەر )توانی ــی كاری یاری ســەرەكییە و بەیارمەتی

تــەواوی ئاشــكرا دەكات.

بــۆ  یاریــدەدەرە،  كارێكــی  )دشــێین(  كاری  یازدەمــدا  ڕســتەی  لــە   -11
مەبەســتی )توانیــن( بەكارهاتــووە ، بــەاڵم كاری )ســەربكەڤین( كاریكــی 
ــە  ــای ڕســتەكە ب ــدەدەر )دشــێین( مان ــی كاری یاری ســەرەكییەو بەیارمەتی

دیــارده كات.   تــەواوی 

12- لــە ڕســتەی دوازده مــدا كاری )دەوێــرم( كارێكــی یاریــدەدەرە، بــۆ 
)بپەڕمــەوە(  كاری  بــەاڵم  بەكارهاتــووە،  ئازایەتــی  و  وێــران  مەبەســتی 
واتــای  )دەوێــرم(  یاریــدەدەر  كاری  بەیارمەتیــی  ســەرەكییەو  كارێكــی 

ڕســتەكە بــە تــەواوی ڕوون و ئاشــكرا دەكات.
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13- لــە ڕســتەی ســێزدەمدا كاری )دێــم = دەهێــم( كارێكــی یاریــدەدەرە بــۆ 
ــاز بەكارهاتــووە، بــەاڵم كاری )بــڕۆ( كارێكــی  ــان نی ــارەزوو ی مەبەســتی ئ
ســەرەكییەو بــە یارمەتیــی كاری یاریــدەدەر )دێــم( واتــای ڕســتەكە بــە 

ــەواوی ئاشــكرادەكات. ت

بــۆ  یاریــدەدەرە  كارێكــی  )دەڵێــم(  كاری  ڕســتەی چواردەمــدا  لــە   -14
مەبەســتی نیــاز بەكارهاتــووە، بــەاڵم كاری )بدركێنــم( كارێكی ســەرەكییە و 
بەیارمەتیــی كاری یاریــدەدەر )دەڵێــم( واتــای ڕســتەكە بــە تــەواوی ئاشــكرا 

دەكات.

15- لــە ڕســتەی پانزەمــدا كاری )دەشــێت، دشــیان( كارێكــی یاریــدەدەرە، 
بــۆ مەبەســتی شــیان و توانیــن بەكارهاتــووە، كاری )چــارە بكرێــن( كارێكــی 
ســەرەكییەو بەیارمەتیــی كاری یاریــدەدەر )دەشــێت(واتای ڕســتەكە بــە 

تــەواوی ئاشــكرادەكات .

ــە ڕســتەی شــانزەمدا كاری )دەگونجێــت( كارێكــی یاریــدەدەرە، بــۆ  16- ل
مەبەســتی گونجــان بەكارهاتــووە، كاری )بهێنــن( كارێكــی ســەرەكییەو 
بەیارمەتیــی كاری یاریــدەدەر )دەگونجێت(واتــای ڕســتەكە بــە تــەواوی 

ئاشــكرادەكات.
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دەستور:

كاری یاریدەدەر : 
ــا  ــی ســەرەكیی ســەربەخۆ ی ــاڵ كارێك ــە ڕســتەدا لەپ ــە ل ــە، ك ــەو كارەی  ئ
چاوگێــك، بــۆ دیاركردنــی مەبەســتێك دێــت و دەبێتــە هــۆی تەواوكردنــی 

ــا چاوگەكــە.  واتــای كارەكــە ی
كاری یاریــدەدەر ئەمانــەن : )دەبــوو، دەبێــت، بــوو، هێنایــە) ئینایــە(، هاتــە، 
دهێتــە، خســتە، ویســت، دەوێــت، دڤێــت، دەتوانــی، دشــێین، دەوێــرم، دێ، 

دهێــت، دەڵێــی، دەشــێت، دەگونجێــت، دەلوێــت، دا، دابــوو، ددا، دایــە(. 
وەك : گۆڤاردابوو خاندن، دەرگەهـ داگرتن. 

- سێ به كارهێنانی كاری یاریده ده ر:
1- ته واوكردنی واتای ڕسته ی شێوازی دانانی.

2- بۆ گۆڕینی كاری تێنه په ڕ بۆ كاری تێپه ڕ.
3- بۆ دروستكردنی بكه ر نادیار.
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ڕاهێنان ) 1 (

ئەم ئەم كارە یاریدەرانەی خوارەوە لە ڕستەدا بەكاربهێنە .
)دەتوانین، دەبوو، دەگونجێت، دەوێرم، دەڵێم، دهێتە(

ڕاهێنان ) 2 (

ئــەم كارانــەی خــوارەوە لــە ڕســتەدا بەكاربهێنــە ، بەمەرجێــك جارێــك 
كاری ســەرەكی بــن و جارێــك كارێكــی یاریــدەدەر بــن.

)دەبێت، دەمەوێ، هێنایە، دڤێت، خستە، دهات، دەبوو(

ڕاهێنان ) 3 (

ئەم ڕستانەی خوارەوە شیبكەوە.
1- دەبێت ڕۆمانەكە بخوێنمەوە.

2- دەمەوێت هه ژاره كه  یارمه تی بده م.

ڕاهێنان ) 4 (

پارچــە پەخشــانێك لەســەر ئــەم بابەتــەی خــوارەوە بنووســە، ئینجــا هــەرچ 
كاری یاریــدەدەر هەبێــت دیــاری بكــە.

)مانگی ئادار، مانگی خۆشی و ناخۆشییە، مانگی سەركەوتن و كارەساتە(.
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خــاڵبــــەنــدی1

-چۆنكاتدەزانیت؟
-ئەمــەكارێكــیئاسانە.ســەیریســەعاتەكەتبكــەوبزانــەكات

ــدە؟ چەن
-باشە.ئەیلەپێشئەوەداسەعاتدابهێنرێتچۆنكاتدەزانرا؟

-بەئاودەزانرا.
-بەئاو!چۆنچۆنی؟

-ئاویــاندەكــردەنــاودەفرێكــەوەوكونێكــیبچووكیــاندەكــردەبنی
دەفرەكــە،ئاوەكــەبەڕێكوپێكــیتنــۆكتنــۆكلەكونــیدەفرەكــەوە
دەهاتــەخــوارێئینجــابەپێــیئــەوئــاوەیكەلەدەفــرەكونكراوەكــە

دەهاتــەخــوارەوەدەزانــراكاتچەنــدە.
 *          *         * 

      لــەو ئاخاوتنــەی ســەرەوەدا، كەڕســتەی ))چــۆن كات دەزانیــت؟(( 
ــت.  ــە پرســی تێدابێ ــن ك دەخوێنینــەوە، پێویســتە دەنگمــان وەهــا دەرببڕی
ــەوە، دەبێــت دەنگمــان  وە كەڕســتەی )ئەمەكارێكــی ئاســانە(ش، دەخوێنین
ــاو((  ــا كەڕســتەی ))بەئ ــت، هەروەه ــی تێدابێ ــن كەڕاگەیاندن ــا دەرببڕی وەه
دەخوێنینــەوە دەبێــت دەنگمــان وەهــا دەرببڕیــن كەسەرســوڕمانی تێدابێــت.
ئنجــا لــەدوای ئەمــە ئەگــەر ســەیری كۆتایــی ڕســتەی یەكــەم بكەیــن ئــەم 
ــی  ــەر ســەیری كۆتای ــن، كەنیشــانەی پرســە. وە ئەگ نیشــانەیە )؟( دەبیبنی
دەكەوێــت،  بەرچــاو  مــان   ).( نیشــانەیە  ئــەم  بكەیــن  دووەم  ڕســتەی 
كەنیشــانەی كۆتایــی ڕســتەیە. وەئەگــەر ســەیری كۆتایــی ڕســتەی ســێیەم 

1- ئه م بابه ته  له  وه رزی یه كه م ده خوێندرێت.



102

بكەین،ئــەم نیشــانەیەی )!( تێــدا دەبینیــن كــە نیشــانەی سەرســوڕمانە . ئــەم 
نیشــانانە و هەندێــك نیشــانەی تــر كــە لەمــەوال بەرچــاوت دەكــەون پێیــان 

ــدی(( ــت ))خاڵبەن دەگوترێ
ئەگــەر ئــەم نیشــانانە و لــە جێــی خۆیانــدا بــە وردی دابنرێــن زۆر یاریــدەی 
ــەوە و  ــە دەیخوێنین ــەن ك ــەوە بگ ــە ئاســانی ل ــە ب ــدەواران دەدەن، ك خوێن

هەڵــەی تێدانەكەیــن.
وە هــەر نیشــانەیەك لــەو نیشــانانە ، ناوێكــی تایبەتــی و جێــی خــۆی هەیــە، 
ــەو نیشــانانە  ــك ل ــگای هــەر یەكێ ــاوو جێ ــە خوارەوەن ــەوا ل ــە ڕســتەدا، ئ ل

دەخەینــە بەرچــاو.

یەكەم: خاڵ  )0(
خاڵ ڕاوەستانێكی تەواو پیشان دەدات، وەلەم شوێنەدا بەكاردەهێنرێت:

1- لــە كۆتایــی هەمــوو ڕســتەیەكدا دادەنرێــت، جگــە لــە ڕســتەی پــرس و 
سەرســوڕمان وەك:

ئاسۆ برازای منە.
خۆر لە ڕۆژهەاڵتەوە هەلدێت و لە ڕۆژئاواوە ئاوادەبێت.

2- لــەدوای یەكــەم، یــا یەكــەم و دووەم پیتــی ناوێــك كــە پێــش ناوهێنانــی 
خێزانەكــەی بكەوێت، وەك:

م. بازیانی
د. ق. ئامێدی
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دووەم: دووخاڵ ):(
دووخاڵــی لەســەر یەكتــر نیشــانەی لێكدانــەو ڕاڤــە كردنــە وەلــەم شــوێنانەدا 

ــت: بەكاردەهێنرێ
1- لەپێش ئاخاوتنێكەوە، كە وەك خۆی بگێڕێتەوە ، یا بگوترێت وەك:

 نەسرین گوتی: ئەمە چەفتەكەی من نییە
ــە تەفســیرولێكدانەوە  ــەدوای وشــەیەكەوە یاباســێكەوە، كەپێویســتی ب 2- ل

ــت، وەك:  بێ
ساڵ لە چوار وەرز پێك دێت : بەهار، هاوین، پاییز، زستان.

3- پێــش هێنانــەوەی نموونــە )لــە بــڕی بــۆ  وێنــە، وەكــو، بــۆ نمونــە...( 
بەكاردەهێنرێــت لــەم بــارەدا دەتوانرێــت لــە دوای دوو خاڵەكەوە، تەقەڵێكیش 

دابنرێــت، وەك: 
هاوەڵكار، بۆ تەواكردنی هاوەڵكارێكی تریش بەكاردەهێنرێت:-

شاسوار، زۆرجوان بە عەرەبی دەدوێت.
     

سێ  یەم – بۆر )،(:
بۆر نیشانەی كورتترین ڕاوەستانەو لەم شوێنانەدا بەكاردەهێنرێن.

1- لەدوای ناوی بانگ كراوەوە وەك :
كوڕینە، بخوێنن، بە خوێندن دەگەنە ئامانج 

2- لە نێوان جێگرو جێ  لێ  گیراودا ، وەك:
ئەحەی ناسر، گۆرانی بێژی بەناوبانگ، لە شاری سلێمانیدا دەژیا.

3- بــۆ جیاكردنــەوەی زنجیــرە وشــەیەك، كــە ســەر بــە بەشــێك لــە بەشــەكانی 
ئاخاوتــن بــن لــە ڕســتەدا بــە ئامــرازی لێكــدەر نەبەســترابن بــە یەكتــرەوە، وەك: 
پارچەكانــی ئاخاوتــن ئەمانــەن : نــاو، جێنــاو، هاوەڵنــاو، كار، هاوەڵــكار، 

لێكــدەرو ئامــرازی بانگكــردن. ئامــرازی پەیوەنــدی، ئامــرازی 
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دووپێكــەوە  كــەدوو  لەیەكتــر،  وشــەیەك  زنجیــرە  بۆدابڕینــی   -4
وەك: بەكارهێنرابــن، 

جووتیار بەگەرماو سەرما، بەخۆشیو ناخۆشی، بازووی مەردانەی
 لێ هەڵ ماڵیوە، زەوی دەكێلێت، خۆراك بۆمیللەت دەردەهێنێت .

5- لــەدوای گێڕانەوەیەكــی یەكســەر، واتــا ئەگــەر قســەكەر قســەیەكی 
كۆنــی خــۆی بگێرێتــەوە، وەك:

من خۆم گوتم، )دارەكان بەنەمامی مەبڕنەوە(.
6- لەپێــش ئامــرازی لێكــدەری )وە، یــا، یــان(ەوە، بەمەرجێــك نەكەوتبێتنە 

ســەرەتای ڕستەوە، وەك:
نەمن هاتبووم بۆئاهەنگەكە، وەنە شاسواری برام.

قەڵەمەكەتم بدەرێ ، یاپاندانەكەت .
7- لەدوای گرێیەكی درێژ بۆ پاراستنی واتای ڕستەكە لە لەنگی وەك:
دارستانی ئەوبەر ڕووبارەكە لەدارستانی ئەم بەر ڕووبارەكە، چڕترە.

8- لەدوای وشەی )بەڵێ ( و )نەء .....نەخێر(ەوە وەك:
بەڵێ ، ئەمە كتێبی منە.
نەء، ئەوە هی من نییە.

نەخێر، دەستە چەورەكەی خۆتان بەسەر ئێمەدا مەشۆن.
9- لەبڕی كاری قرتێنراو )حەزف كراو(، وەك:

من دەچم بۆمەڕاكش  و ئەویش، بۆكوێت.
10- بۆدابڕینــی پاڕســتەی نــاوی، هاوەڵنــاوی، هاوەڵــكاری لەشاڕســتەكە، 

لەڕســتەی ئاوێتــەدا وەك :
ئـ- من نەم بیستووە، كەئێوە هاتبن بۆئێرە.

ب- بەفرێ ، كەلەزستاندا دەبارێت، لەهاویندا دەتوێتەوە.
پ- كەی لەئەركەكەم ببمەوە، سەرێكتان لێ  دەدەم.
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ــڕی ئامــرازی لێكــدەری ) و (  ــت، لەب 11- لەڕســتەی لێكــدراودا، دەتوانرێ
ــەكار بهێنرێــت، وەك : ب

ســیروان ویســتی بچێــت بۆشــار، ئەســپەكەی هێنــا، زینیكــرد، ســواری بــوو، 
كەوتــە رێ ، لــەڕێ  بــاران دای ڕشــت، هەرچــی لەشــی هەیــە، تەڕبــوو.

12- دەتوانرێت لەبڕی )كە(ی لێكدەر لەڕستەدا بەكار بهێنرێت وەك: 
پێم خۆشە، سەرێكتان لێ  بدەم.

كەس ئەو كەسەیە، لەڕۆژی تەنگانەدا فریات دەكەوێت.

چوارەم- بۆر و خال )؛(:
بــۆر و خــاڵ وچــان گرتنێكــی درێژتــر لــە وچــان گرتنــی بــۆری ســادە. 

بــەكار دەهێنرێــت، وەك: 
لەكۆمەڵەی فڕۆكەوانی عێراقدا فێری فڕۆكەوانی دەبین لەوێ  باســـــەیری 
یەكتــری بكەیــن، لەكاتــی فڕینــدا باهەریەكەمــان هەڵــەی ئــەوەی تر ڕەچـــــاو 
ــەواوی  ــەوە و بەت ــان نەكەین ــوودا، دووبارەی ــی داهات ــكات، تاكــو لەجاران ب

فێــری لێخوڕینــی فڕۆكەببیــن.

پێنجەم- نیشانەی پرس)؟(:
ــت،  ــی ئەوڕســتەیەوە كەپرســیاری تێدابێ ــە كۆتای ــرس دەخرێت نیشــانەی پ

وەك:
 بەچی لەڕووبارەكە پەڕیتەوە؟

 كەی گەیشتنە جێ ؟
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شەشەم: نیشانەی سەرسوڕمان )!( :
ئــەم نیشــانەیە لەكۆتایــی ئــەو  وشــانە، یائــەو، ڕســتانەی، كەسەرســوڕمانێ ، 

یاپەژارەیــێ ، یاهەســتێكی دەروونــی تێدایــە بەكاردەهێنرێــت، وەك :
چەند درەنگ هاتیت!

ئای!ئەوەلێرەیت!
ئۆخەی! لەدەست دەرەبەگ ڕزگارمان بوو.

سەیری ئەو گوڵەكە، چەندجوانە !
ئای لەو گواڵنە!چەندجوان گەشاونەتەوە !

حەوتەم- جووتە كەوانەی بچووك )    ( :
ئەم نیشانەیە لەم شوێنانەدا بەكاردەهێنرێت :

1- لەپێــش  و پاشــی وشــەیەك، یاڕســتەیەكەوە، كەخوێنــدەوار بەالیــەوە 
جێــی واق  وڕمــان بێــت، وەیــا بویســترێ  ســەرنجی خەڵكی بۆڕابكێشــرێت 

وەك :
تەنیا شێوازی )گۆران(م بەدڵە، لە داڕشتنی هۆنراوەدا.
لە باخەكەی ئێوەدا هەر )شەوبۆكان(م لەالجوان بوو.

پیــاوی دڵســۆز ئەوكەســەیەكە )ســوودی بۆمیللــەت هەیــە(و دەســتی یاریدە 
بۆكەســانی تر درێــژ دەكات.

2- لە پێش  و پاشی ئەوئاخاوتنەوە دادەنرێت، كەدەقەكــەی ناشكێنرێـــت   
واتە وەك خۆی بەبێ  دەستكاری دەگێڕریتەوە، وەك :

هاوڕێكەم پێمی گووت )من بەدەرچوونت، وەك گوڵ گەشامەوە(.
باوكم هانی دەدام  و دەیگوت )كوڕم بخوێنە، بەخوێندن دەبیتە پیاو(.
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هەشتەم- جووتە كەوانەی گەورە ]       [ :
ئەم نیشانەیە:

كەواتایەكــی  نێوانــی،  دەخرێتــە  یاڕســتەیەك  یاگرێیــەك،  وشــەیەك،   -1
وەك: تــردا،  لەڕســتەیەكی  هەبێــت،  تایبەتــی 
پیرەمێرد ]حاجی تۆفیق[ شاعیرێكی مەزن بوو.

شــاری ســلێمانی ]كەكەوتۆتــە دامێنــی چیــای ئەزمــڕ[ ســلێمان پاشــای بابــان 
دروســتی كــردووە.

2- وشەی بێگانە، وەك:
شارەوانی ]بلدیە[ خزمەتی گەل دەكات.

میری ]حكومەت[ لەگەلەو بۆكەلە.
3- ساڵی لەدایك بوون، وەك :

جەمیل سائیب لەساڵی ]1925[دا چیرۆكی ]لەخەوما[ی نووسیوە.

نۆیەم: هێڵ، یاتەقەڵ:
ئەم نیشانەیە لەم شوێنانەدا بەكاردەهێنرێت :

1- بۆجیا كردنەوەی دووكەسی گفتوگۆكەر، وەك:
لەماڵەوە دانیشتبووم، قادری هاوڕێم هات  و گوتی:

- دوو ڕۆژە دیارنیت ؟
- نەخۆش بووم  و لەجێدا كەوتبووم.

- ئەی ئێستا چۆنیت ؟
- باشم

2- دەتوانرێت لەبڕی ئەو دووكەوانە گەورەیە بەكاربهێنرێت، كەوشەیەك، 
یاگرێیــەك، یاڕســتەیەك )كەواتایەكــی تایبەتــی هەیــە لــە ڕســتەیەكی تــردا( 

بەكاردەهێنرێت، وەك:
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بیابانــی گــەورەی ئەفریقــا )وەكــو بیســتوومە( ڕووبەرێكــی پانــی هەیــە لــە 
نیشــتمانی عەرەبــدا.

3- لــە نێــوان ژمــارە و ژمێــرراودا، ئەگــەر كەوتنــە ســەرەتای ڕســتەوە، 
وەك: لــە ئەنجامــی هەمــوو ســەركەوتنێكدا :

ئـ- زۆر خەستەخانەو مەڵبەندی ساوایان دەكرێنەوە.
ب- گەلێ  شارو دێهاتی نوێ  دروست دەكرێن .

پ- باری ئابووری واڵت سەرلەنوێ  جێگیر دەبێت.
ت- ئاسایش باڵ بەسەر واڵتدا دەكێشێت.

4- لــە كۆتایــی دێــردا- ئەگــەر نەتوانــرا جێــی نووســینەوەی هەمــوو 
بڕگەكانــی وشــەی دوایینــی ڕســتەكەی بــە تــەواوی تێــدا بكرێتــەوە، 
بــۆ وێنــە ئەگــەر جــێ نەمــاو وشــەی )هەنارەكــە( هەمــووی لــە دێڕێكــدا 
بنووســرێ ، هێڵێكــی بچــووك لــەدوای ئــەو بەشــەیەوە دادەنرێــت، كــە 
دەتوانرێــت لــە دێرەكــەدا بنووســرێت، ئــەو بەشــەش یەكــێ لەمانــە دەبێــت:

________هە__
نارەكە_______

_______هەنا
رەكە_______

_____ هەنارە__
كە________

دەیەم- چەند خاڵێك ).......( :
ئــەم نیشــانەیە، لــەم شــوێنانەدا دادەنرێــت، كەوشــە، یاگــرێ ، یــا ڕســتەی 
تێــدا قرتێنــراوە )حــەزف كــراوە(، بەنیــازی كورتكردنــەوە ، دەربڕینــی تەنیــا 

گرنگەكانیــان، وەك :
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ــەوێ  دەســتمان كــرد  ــۆ ســەیران، ل ــن ب 1- لەگــەڵ مامۆســتاكانمان چووی
بــە یــاری و مەلەكــردن و ........... ئێــوارێ  بــە خۆشــی و شــادی، گەڕاینــەوە 

بــۆ ماڵــێ .
2- ئەگەر بخوێنیتەوە، دەردەچیت، ئەگینا ....... 

3- ئیستیعمارمان بە خۆی و ..........لە عیراقدا شاربەدەر كرد.

دەستور:
لــە نێــوان بەشــەكانی ئاخاوتــن  خاڵبەنــدی، یــا دانانــی خــاڵ و نیشــانە، 
دا، لەكاتــی نووســیندا، بــۆ جیاكردنەوەیــان لــە یەكتــرا، یابایەخــدان بــە 
دەربڕینــی دەنــگ و ســۆز، لەكاتــی خوێندنــەوەدا، كارێكــی گرنگ و پێویســتە. 
ــای  ــەوەو، وات ــە خوێندن ــە ب ــی هەی ــزو فرمان ــدی پەیوەندیەكــی بەهێ خاڵبەن
ئاخاوتنــەو  چونكــە هەرباســێك، لــە كۆمەڵــە بڕبڕەیــەك )فەقــەرە( پێــك 
هاتــووە، هەمــوو بڕبڕەیەكیــش، لــە كۆمەڵــە ڕســتەیەك پێــك هاتــووە، ئــەم 
ڕســتانەش، هەندێكیــان ســادەو ســەربەخۆن، یــا هەندێكیــان چونەتــە پــاڵ 
یەكتــر، یــا ئاوێتــە بەیەكتــر بــوون وەیــا جــاری ئەوتــۆ هەیــە، ڕســتەیەك، 
ــاو ڕســتەیەكی تــردا دەبینرێــت، كەواتاكــەی ســەر بەڕســتەیەكی تــرە،  لەن
بێجگــە لەمــە، ڕســتە لــە چەنــد وشــەیەكی جــۆراو جــۆر ســازدەبێت  و 
نووســەر دەیەوێــت ئــەو پەســتیە، یاشــادیە، یاهــەر كارێكــی تــری دەروونــی 
خۆی بەو وشــانە دەرببڕێت، وەیا بوخڕێتە كەســێك، وەیا پرســێك بكات، 
ــۆن  ــن، باشــترین ه ــان دوای ــەم نیشــانانەی، كەلێی ــە ئ ــە، وات ــەم خاڵبەندی ئ
بەدەســت نووســەرەوە، كەلــە نووســیندا، هەســتی دەروونــی خــۆی پــێ یــان 
دەرببڕێــت، هەروەهــا بەدەســتی خوێنــەرەوە، كەهەڵــە لــە خوێندنــەوەدا 

ــەن: ــەكات، وەنیشــانەكانیش ئەمان ن
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1- خاڵ، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) . (.
2- دوو خاڵ، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) : (.

3- بۆر، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) ، (.
4- بۆرو خاڵ، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) ؛ (.

5- نیشانەی پرس، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) ؟ (.
6- نیشانەی سەرسوڕمان، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) ! (.

7- جووت كەوانەی بچووك بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) ) ( (.
8- جووت كەوانەی گەورە، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت )  ]  [  (. 

9- هێڵ یان تەقەڵ، بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت ) ــــــــــــ (.
10- چەند خاڵێ  بەم شێوەیە وێنەی دەكێشرێت )........ (.

ڕاهێنان ) 1 (
ئــەم ڕســتانەی خــوارەوە، كەخــاڵ  و، دووخــاڵ  و بۆریــان كەمــە، بۆیــان 

ــت. ــە شــوێنی خــۆی دابێ ــان ، ل ــك هەریەكەی ــە مەرجێ ــێ    ب دابن
1- مانگــی دەســتكرد، لــە داهێنــراوە سەرســوڕهێنەرەكانە ، جــا ئەگــەر بــۆ 
مەبەســتی ئاشــتی بەكاربهێنرێت ، ئەوا خزمەتی مرۆڤایەتی دەكات بەوەی 
ــەی  ــەڵ ببەســتێتەوە و بەرنام ــی بێت ــە تۆڕێك ــەوە، ب ــی ، بەیەك ــی گێت واڵتان

تەلەفزیــۆن  و شــتی تــرش، لــە واڵتێكــەوە بگوێزێتــەوە، بــۆ واڵتانــی تــر، 
ب- مانگ لە خۆر نزیكترە لە ئێمەوە.

ــوو خانووەكــەی ئێمــە لەپشــت بازاڕەكــەوە  ــك ب ــێ  نزی ج- بازاڕەكەمــان ل
ــە بەئاســانی دەمانكــڕی. ــە هەرچیمــان پێویســت بوای ــوو بۆی ب

د- شــەقامە گەورەكانــی بەغــداد ئەمانــەن : شــەقامی ڕەشــید ، شــەقامی 
ــوری. ــاح ، شــەقامی جەمه كیف
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ڕاهێنان ) 2 (

ئــەم ڕســتانەی خــوارەوە كەنیشــانەی پــرس و سەرســوڕمانیان كەمــە، 
بۆیــان دابنــێ :

ئـ- گەزی چی و جاوی چی 
ب- مانگ كەی دەردەكەوێت 

پ- ئافەرم بۆخۆت  و دەستی ڕەنگینت 
ت- كە لە قوتابخانە گەڕایتەوە، كتێبەكانت دەخەیتە كوێ  

ج- ڤیان لەخۆشیدا هاواری كرد و گوتی: بابە گیان بەیەكەم دەرچووم 
چ- بەچی دەچیت بۆبەغداد 

ح- قسەی هیچ ،ئەمەكەی ئەوەیە ، كەمن دیم
خ- دەنگ چۆن بەتەلی تەلەفۆنەوە دەبیسترێت 

ڕاهێنان ) 3 (
ئــەم پەخشــانە بخوێنــەرەوە، لەپاشــابزانە لەكوێــدا هێــڵ و كەوانــەی گەورە و 

كەوانــەی بچــووك، وەیــا هەرنیشــانەیەكی تــری گەرەكــە، بــۆی دابنێ :
ئــازاد گوتــی: گەلێــك باســی زانســتی دەخوێنیــن   باســی خۆرگیــران و 
هەیــڤ گیــران یەكێكــە لــەو باســانە، خۆرگیــران  و هەیــڤ گیــران لەهەمــوو 
دێــت، چونكــە  بەبیریانــدا  هەندێــك  ڕوونــادەن وەك  هەیڤیــدا  مانگێكــی 
خولگــەی هەیــڤ بــەدەوری زەویــدا لەگــەل خولگــەی زەوی لــەدەوری 
ــە  ــەوە ك ــی الرە، لەبەرئ ــن  و بەگۆشــەیەكی بچــووك لێ خــۆر، جــووت ناب
هەیــڤ بەبەینــی زەوی  و خــۆردا تێدەپەڕێــت بــەزۆری بەســەریان خــوار 
ــەوە،  ــت، لەبەرئ ــدا تێدەپەڕێ ــی هەردووكیان ــت كەبەچەق ــە دەكەوێ ــەو هێڵ ئ
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لــەم بــارەدا نەهەیــڤ و نەخــۆر هیچیــان ناگیرێــت تانەكەونــە ســەر رێكــی 
ــە. ئەوهێڵ

مام هۆمەر پرسی: ئەی باسی فڕینی فڕۆكە ناخوێنین ؟ 
ــەوەو  ــك بیت ــەك نزی ــە، ئەگــەر لەفڕگەی ــێ  خوێندوومان ــی: بەڵ ــازاد گوت - ئ
ــە ســادەترین جــۆری  ــت، كەئەم ــەدار بكەوێ ــی پەروان چــاوت بەفڕۆكەیەك
فڕۆكەیــە- ئەمانــەت بۆدەردەكەوێــت، پێشــەكەی پەروانەیەكــی پێوەیــە 
باڵەكانــی درێــژن  و ســەر ڕووی خــوارووی باڵەكانــی تەختــەو لەگــەڵ 
باری ئاســۆییدا كەمێك الرە، بەاڵم ســەر ڕووی ژووروی الر و كەوانەییە.

مام هۆمەر گوتی: ئای! ئێمەمانان نەشارەزاین.

ڕاهێنان ) 4 (
بەپێــی  لەپاشــدا  بخوێنــەرەوە،  ))گــۆران((  مامۆســتا  هۆنراوەیــەی  ئــەم 

بەكاربهێنــە. بــۆ  نیشــانەی خاڵبەنــدی  پێویســت 
بەڕەنگی زەردو شێوەی دەستی شمشــــاڵی كـزا دەروێش 
حەزم كرد بەستەیەك ببیەم سەراسەر حوزن  و ماتەم بێ  
لەسیماتا بەدیم كرد هەیكەلی عومرێكی حەســــــرەتـــــكێش 
وەها دیارە كەبەختت ئاشــــــــــــــــیانی بلبلی خەم بـــــــــــــــێ 

بەڵێ  دیارە لەناو قەومی بەســـــــــیتا قــەدری سینعەتـــــــكار 
وەكو عەكســـــــــی قەمەر وایە لەنــاو حەوزێكی لێخنــــــــــدا 
بـەاڵم تەختی ڕەفاه  وتاجی حورمەت میللەتی هوشـــــــــــیار
بەئوسـتادی دەدا وەك تۆ لەناوشمشـــــــاڵی كون كونــــــــدا 
سـەحەر بێنێتە گریان و قسە، ســــــــیحری پەری نەغمـــــــــە 
برای دەروێش دەزانم بۆمەعیشـــــــەت وێڵ  و ئـــــــــاوارەی 
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بەزەهری ناعیالجیتە لەنـــاكەس ویســـــــــــــــتی لوقمــــــــــــــــە
بەمردنتە كە گوێی ناشــی ئەخنكێنێ  خرۆشــــــــــی نــــــــــــەی 
بەاڵم چیبكەین لەناو چاوی ڕەشـــی بەعزێ  زەكای گـــەورە 
وەكو تۆوی گوڵی دەم با لەســــەر بەردێكی ڕەق دەڕۆیـــــن 
ئەگەر خولقت نەســـیبی عومری تۆی مەحكومی ئەم دەورە 
نەكردایە خوا عالم لەكام عەرشـــــــــــت دەسوو داوێــــــــــــــن 
نەحەرفی مەكتەبێكت خوێند نەئوســــــــــــتادێ  پەلی گرتــــیت 
سرف بەرزی زەكا ئەم ســـــــــنعەتەی فێركرد بەشمشـــــاڵت 
هـــــــــەموو وەزنێكی گۆرانی لەتووالتی هــــەتاكــــــــــــــــورتی 
بەســـــــەر پەنجەی هونەر كردت بەدیلی كۆشـــــــــشی زاڵت 
ئەوەندەم بیســــــــــــت لەمۆسیقا خرۆشی ڕۆحی بێـــــــــــگانە 
مزاجی كوردەواریم تێك چـــــــــووە دەروێش عەبــــــــــــدوڵاڵ

دەخیلت بم دەســـــــــــابەوالووك  و ئای ئای  و حــــــــــــەیرانە 
شــــــــــەپۆڵی زەوقی میللی پڕ دەروونی مات  و چۆڵــــــــم كە 
لە بیتهۆڤن گەلێ  زیاتر بەرۆحم ئاشـــــــــــــــنای وەڵــــــــــــــاڵه 
دەئەی دەروێش ســـــــــــــكااڵیەك لەگەڵ ڕۆحی كـــــــڵۆڵـم كە
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به شی ئه ده ب 
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 ناوه رۆكی بـابـەتەكانی بەشـی ئـەدەب 

وهرزییــهكهم:

1- داستانی كوردی )قەاڵی دمدم(

2- ڕێبازە ئەدەبییەكان- ڕێبازی كالسیزم 

3- ئەدەبیاتی كالسیزمی كوردی- شێوەی لوڕی 

4- ئەدەبیاتی كالسیزمی كوردی- شێوەی گۆران 

وهرزیدووهم:

5- ئەدەبیاتی كالسیزمی كوردی- شێوەی كرمانجی سه روو

6- ئەدەبیاتی كالسیزمی كوردی-شێوەی كرمانجی خواروو

7- سەرەتای پەخشانی كوردی.

گەشەســەندنی  بــە  پەیوەنــدی  ڕۆژنامەگــەری و  مێــژووی   -8

كوردییــەوە.  پەخشــانی 
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وه رزی یه كه م:
1- داســـتانـی كـــوردی

  قـــــــەاڵی دمــــــــــــدم
ــەی  ــەو ڕووداوە گرنگ ــژی باســی ئ ــژوو بەدرێ ســەرچاوەكانی مێ  
ســاڵی )1608(ز یــان كــردووە، لــەڕووی گێڕانەوەی مێژووییەوە بەئاســانی 
دەتوانین لە ســەرچاوە فارســیی و كوردییەكاندا بۆ ڕاســتیی ئەم قارەمانی 
و بــە كۆمــەڵ شــەهیدبوونەی كوردانــی به رخــۆدەر بگەڕێیــن، قارەمانانــی 
قــەاڵی دم دم بــە ســەركردایه تی )خانــی لــەپ زێڕیــن(، تــا دوا هەناســە 
و دوا دڵۆپــی خوێــن لەگــەڵ داگیركــەردا جەنگیــن و بەكۆمــەڵ مردنیــان 
لەسەرشــۆڕكردن بــە باشــتر زانــی، ئــەم تابلــۆ گەورەیــەی قارەمانێتــی لــە 

ــەوە. ــە فراوانــی ڕەنگــی داوەت ــدا زۆر ب ئەدەبیاتــی كوردی
  ئەگــەر داســتانەكانی تــر، هەندێكیــان لــە داســتانی فۆلكلــۆرەوە 
ــەاڵی دمــدم  ــەوا داســتانی ق ــە داســتانی نووســراوی شــیعری ئ ــن ب گۆڕاب
لــە ڕووداوی مێژووییــەوە بــووە بــە داســتانی فۆلكلــۆر و لــە داســتانی 

تــازە. فۆلكلــۆرەوە بــووە بــە چیڕۆكــی ســەر شــانۆ و ڕۆمانــی 
پاڵەوانێتــی  ئەمــڕۆ  تــا  لــە ســەرەتای ســەدەی حەڤدەهەمــەوە    
جەنگاوەرانــی قــەاڵی دمــدم لەســەر دەمــی گۆرانیبێــژ و حیكایەتخوانانــی 
كــوردەوە و لــە هەمــوو ناوچەكانــی كوردســتاندا و بەهەمــوو دیالێكتەكانــی 
ــی  ــی ئازایه ت ــه  ئه نجام ــەی ل ــە فۆلكلۆریی ــەو بەرهەم ــوردی دەگێڕێتەوە.ئ ك
هەندێكــی  و  زۆرە  گەلێــك  كایــەوە،  هاتــه   دمــدم  قــەاڵی  جەنگاوەرانــی 
باڵوكراوەتــەوە، بەشــێكی تائێســتا هــەر بەســەر زاری خەڵكــەوە ماوەتــەوە، 
بــە حیكایــەت و  بایەخیــان  ئێمــە زیاتــر  لــە  ڕۆژهەاڵتناســەكان گەلێــك 
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بەیتەكانــی قــەاڵی دمــدم داوە، هــەروەك باڵویانكردۆتــەوە و وه ریانگێــڕاوه  
بــۆ زمانــی )ڕوســی و ئەڵمانــی و فەڕەنســی و ئەرمەنــی ( .

گێڕانەوەیەكــی  چەنــد  جەلیــل(  )ئۆردیخانــی  ســۆڤیەتی  كــوردی  زانــای 
ــۆ ڕوســی و  ــی ب ــە وەرگێڕان ــردووە و ب ــی تۆمارك ــەاڵی دمدم داســتانی ق

باڵویكردووەتــەوە.  1967 ســاڵی  پێشــەكییەوە 
ئــەم داســتانە لــە كوردســتانی عیــراق لــە شــێوەی چیڕۆكــی ســەر شــانۆدا 
بناغــەی  لەســەر  كەریــم(  ســالح  )مســتەفا  نووســەر  نووســراوەتەوە، 
كەرســتەی مێژوویــی پیــەس )شــەهیدانی قــەاڵی دمــدم(ی نووســیوە و 
لــە ســاڵی )1961(ز چاپكــراوە، هــەر كەرســتە مێژوویــی و فۆلكلۆریەكەیــە 
بــووە بــە ســەرچاوە بــۆ دانانــی چیــڕۆك و ڕۆمانــی كــوردی. نووســەری 
گــەورەی كــوردی ســۆڤیەتی )عەرەبــی شــەمۆ( ڕۆمانێكــی نووســیووە 
ســاڵی )1966( ز بــە زمانــی كــوردی و پیتــی ڕوســی )ســالڤی( لــە )یەریڤان( 
چاپكــراوە. لەپاشــاندا كــراوە بــە ڕوســی و لــە ســاڵی )1969( ز لــە مۆســكۆ 

چاپكــراوە.
  عەرەبــی شــەمۆ هەوڵیــداوە پەیوەنــدی دۆســتایەتیی كــورد و 
نەتــەوە هاوســێكانی ڕوونبكاتــەوە، بەتایبەتــی خەباتی ئــەم گەالنە بەرامبەر 
بــە داگیركــەری ئێرانــی و عوســمانی، هەوەرهــا وێنــەی نایابــی ژیانــی 
كۆمەاڵیەتــی و  ئابــوری كوردســتانی ســەرەتای ســەدەی حەڤدەهەمــی 
كێشــاوە. هێشــتا ئــەم داســتانە مەزنــە نــە لــە ئەدەبیاتــی كوردیــدا و نــە لــە 

ئەدەبیاتــی جیهانــدا جێگــەی خــۆی نەگرتــووە.
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نمونەیەكی لە گێڕانەوە داستانەكەدا به حیكایەتخوان دەڵێت:  
خـــــــــــان ئـەوداڵ و كاكـە خانــە
حەوت شەوانە و حەوت ڕۆژانە

شـــــــەڕیـان دەكـرد بە شــیرانـــە 
شــــــــــــــیـران نەیـاندیـت كێاڵنــــە
لـــــــــەش كـەوتن وەكـی گــردانـە
خوێن ڕۆیـی هەروەك جۆگانــــە
باڵچووغـەی شــــــــــێران نەمـانــە
شــــــــــەهیدیـان كرد كاكە خانـــە
خـــــــــــان دەڵێ : خانی خەزایمـــە
هــــــــــــــــەتا لە دنــێ  ئەز بژیمــــە
بۆ خۆم پەرژینــی شــــــــەڕیمــــە
خـــــــــــان ئەوداڵ و كاكە خانــــە
گرتبوویان وەعـــــــــدە و پەیمانە

)بۆلهبهركردنه(
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لێكدانەوەیوشەكان:
بەشیرانە:      بە شمشێران

كێالن:          كێالنی شمشێر
گرد:            گر

جۆگە:          جۆ، جۆبار
باڵچوغە:       ڕەزمگا، شوێنی شەڕ، شەڕگە

خەزا:           غەزا، جەنگی پیرۆز
دنێ :            دنیا
ئەز:             من
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ڕێبــــازە ئــــەدەبییـــەكــان

ڕێبازی كالسیزم:
ڕێبــازە ئەدەبییــەكان بــۆ یەكــەم جــار لــە ئەوروپــا پــاش ســەردەمی   
بوژانــه وه  لــە دەوروبــەری ســەدەی حەڤدەمــی زایینــدا ســەریانهەڵدا، لەنــاو 
ئــەو ڕێبــازە ئەدەبیانەشــدا كالســیزم كۆنتریــن ڕێبــازە لــە پەیدابــوون و 
لــەو  بــەر  ئەدەبیــدا.  بەرهەمــی  پەیداكــردن   دەســەاڵت  باڵوبونــەوەو 
ــڕەوی خــۆی  ــە ڕێ ــەو خۆكاران ــە شــێوازێكی ئازادان ــەدەب ب ســەردەمە، ئ
گرتبــووە بــەر، كــە دیــارە لێــرەدا ئــەدەب زۆر لــەو ڕێبازانــە كۆنتــرەو 
هــەر لــە زووەوە شــاعیران بــە شــێوازێكی خۆكارانــە شــیعریان گوتــووە، 
بێئــەوەی هیــچ ئاگاداریێكیــان لەبــارەی ڕێنمایــی و بنچینەكانــی ئــەو ڕێبــازە 
ئەدەبییانــەوە هەبێــت . ئەگــەر هــەر خاســیەت و تایبەتمەندییەكــی گشــتی 
هەبوبێــت، كــە شــاعیران پەیڕەویــان كردبێــت، ئــەوا ئــەم پەیڕەوكردنــە لــە 
ــە  ــووە، بەڵكــو شــاعیره كان ب ــن و تێكگەیشــتنێك  نەب ــچ پێكهات ئەنجامــی هی

ســەلیقەی خۆیــان ئــەم تایبەتمەندییانەیــان دەســت نیشــانكردووە.
ــە  ــەردا بووب ــەدەب و هون ــە مەیدانــی ئ ــا ل بزافــی ڕاپەڕینــی ئەوروپ  
دیرۆكــی  لــە  هونــەری  ئەدەبــی و  ڕێبــازی  یەكــەم  لەدایكبوونــی  هــۆی 
ــاوەی  ــە م ــەت ل ــازی كالســیزمەو بەشــێوەیەكی تایب ــە ڕێب ــدا ك مرۆڤایەتی
ســەدەی حەڤدەمــی زایینــدا لــە واڵتــی فەڕەنســا گەشــەیكرد، لە ســەدەیەكدا، 
كــە بــە ســەدەی زێڕیــن دادەنرێـــت لــە مێــژووی فەڕەنســا، هەرچەنــدە 
زووتــر ســەرەتاكانی ئــەم ڕێبــازە لــە ئیتاڵیــا پەیــدا ببــوو، دواتریــش بــەرەو 

ئینگڵتــەرا و ئەڵمانیــاو واڵتــە ئەوروپاییەكانــی تــر پەلیهاویشــت.
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وشــەی كالســیزم لــە )كالســیز- classis( ی التینییــەوە هاتــووە،   
لــەو  لــە بنچینــەدا بــە مانــای یەكەیەكــی )كەشــتیگەل( دێــت، هــەر  كــە 

خوازرایــەوە. خوێنــدن  پۆلــی  یــان  خوێنــدن  یەكــەی،  بــۆ  واتایــەوە، 
ــەو جــۆرە  ــت، كــە ئ ــەوە دەگەیەنێ ــاوە، ئ ــەم ن ــی جــۆرە ئەدەبێــك ب  ناونان
ئەدەبــە نەمــرەو بــە درێژایــی ڕۆژگار بــە كەڵكــی ئــەوە دێــت، كــە بــۆ 
لــە پۆلەكانــی خوێندنــدا بەكاربێــت،  پەروەردەكــردن و فێركردنــی الوان 
هــەر لەبــەر ئــەم هۆیــەش بــوو، كــە هــەردوو ئەدەبییاتــی كۆنــی )یۆنانــی 
ــەم دوو  ــی ئ ــە خوێندن ــراون، چونك ــی كالســیزم دان ــە ئەدەب ــی( ب  و ڕۆمان
ــە قوتابخانــەو زانكۆكانــی ئەوروپــا جــاران و ئێســتاش باشــترین  ئەدەبــە ل
ــرو هۆشــی الوان،  ــەوەی بی ــۆ پەروەردەكــردن و ڕوناككردن ــووە ب هۆكارب
هه تاكــو ئەمــڕۆش خوێندنــی زمــان و ئەدەبیاتــی یۆنانــی كــۆن  و التینــی لــە 

ــت.  ــە كالســیزم دادەنرێ ــدا ب زانكۆكان
كالســیزم لــە ئەدەبــدا الســاییكردنەوەیە، هەربۆیــەش بــوو، كــە ئــەو   
گەشــەكردن و بەرەوپێشــچوون و ڕابوونــە ئەدەبییــەی، كــە لــە ئەوروپــا 
ئەدەبییاتــی  بنچینــەی الســاییكردنەوەی  لەســەر  ســەریهەڵدا، هەمــووی 
ــە  ــرد ك ــوو وایك ــەم هــۆكاره ش ب ــەزراو، هــەر ئ ــەوە دام ــی و ڕۆمانیی یۆنان
ڕەخنەگرانــی  شانبەشــانی  حەڤــدەم،  ســەدەی  ئەدیبەكانــی  نووســەرو 
ــان  ــە تازەكــەی خۆی ــازە ئەدەبیی ئــەو ســەدەیە زاراوەی كالســیزم بــۆ ڕێب

بخوازنــەوە.   
خاسیەت و  چەند  گشتی  بە  ئەوروپییەكان  كالسیزم الی  ڕێبازی   

تایبەتمەندیێكی هەیەو پابەندە بە چەند ڕێنمایی  و بنچینەیێك، كەئەمانەن:
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1- چەشــە لــە ئەدەبییاتــی )یۆنانــی  و التینــی( وەردەگرێــت  و تەنانــەت مــادە 
ئەدەبییەكــەش، زادەی چەشــەوەرگرتنە لــەم دوو ئەدەبــە . بەكارهێنانــی 
زاراوەی كالســیزم دەگەڕێتــەوە، بــۆ ئــەوەی كــە نووســەرانی ســەدەی 
حەڤــدە هەمیشــە چاویــان لــەوە بــوو، كــە جــۆرە ئەدەبێكــی وا بهێننە كایەوە 
كــە لــە بابــەت و بەهێزیــدا شــان لــە شــانی ئەدەبیاتــی یۆنانی والتینــی بــدات.
2- ئــەم جــۆرە ئەدەبــە زادەی ژیرییــه ، دیــارە گرنگتریــن ســیفەتی ژیریــش 
میانڕۆیــی و رونكاریــه  . ئەدەبایتــی كالســیزم چونكــە زادەی ژیرییــه ، بۆیــێ  
هەمیشــە هەوڵــی گەیشــتن بەڕاســتییە گشــتییەكان دەدات، هــەر لەبــەر 
ــی كالســیزم لــە ئەدەبــدا،  ئــەم هۆیــەش بــوو، كــە بەشــی زۆری بەرهەم
ــە بەشــی  ــی، ك ــی ڕۆمانتیك ــەی بەرهەم ــی شــانۆگەریە، بەپێچەوان بەرهەم

ــی. ــراوەی گۆران ــە لەهۆن زۆری بریتیی
ئەدەبیاتــی  نووســین،  شــێوازی  چاكســازی  بەداڕشــتەو  گرنگیــدان   -3
ــە بنەمــاو بنچینەكانــی زمــان دەگرێــت، بەمــەش  كالســیزم رێزێكــی زۆر ل
بــوارەدا  لــەم  ڕۆمانتیكــی  چونكــە  ده ناســرێته وه ،  ڕۆمانتیكــی  ئه ده بــی 
هەمیشــە ئــارەزووی نوێكردنــەوەو تازەگــەری هەیــە، بــۆ نمونــە لەوانەیــە 
بەكارنەهێنرێــت،  خــۆی  ڕەســەنی  به مەبەســتی  وشــە  ڕۆمانتیكیــدا  لــە 
كالســیزم هەمیشــە چــاو دەبڕێتــە ڕەســەنایەتی و جوانــی لــه  دەربڕینــی 
زمانەوانییــەوە، هــەر لەبــەر ئــەم هۆیەشــە، كــە لــە زمانــی ئەوڕوپیەكانــدا 
ــاو  ــە نووســەری كالســیزم ن ــدا ب ــە زمان ــا ل ــە توان زۆرجــار نووســەری ب

دەبرێــت، ئه گــه ر بەرهەمەكــەش بەرئــەم ڕێبــازە نەكەوێــت.
4- ئەدەبیاتــی كالســیزم دەكەوێتــە بــەر هەندێــك بنەمــاو بنچینــەی تایبــەت، 
یەكێــك لــەو بنەمــا ســەرەكییانە رونكاریــه ، هەرلــەم بارەیــەوە ڕەخنەگــری 
ــە، كــە هەرشــتێك ئەگــەر بەڕونــی هەســتی  فەڕەنســی)بوالۆ( بــاوەڕی وای
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پێبكرێــت، دەكرێــت بــە ڕونیــش دەرببڕێــت، بۆیــە شــاعیرانی كالســیزم 
لــە ئەدەبــدا هەبێــت  لــەو باوەڕەدابــوون، كــە هــەر ناڕونییــەك ئه گــه ر 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ناڕونــی لــە )بیــرو ژیــری( نووســەرەكەی، كــه  ده ســه اڵتی 
به ســه ر بابه ته كــه  ناشــكێت، بۆیــە ئەدەبیاتــی كالســیزم رونــكاره و ناكۆكــه  

له گــه ڵ نارونــی.
5- كالســیزم لــە ئەدەبــدا بەكــرداری الســاییكردنەوەی سروشــته و بــە 

گشــتی كالســیزمەكان بۆچونێكــی مرۆڤانەیــان هەیــە.
ئەمــە لــە ئەدەبییاتــی ئەوروپــادا، دیــاره  لــه  ئەدەبییاتــی كوردیــش، ئــەو 
ــە ئەدەبێكــی  ــازە كــه  ب ــەو ڕێب ــەر ئ ــە ب ــەی، كــە دەكەون بەرهەمــە ئەدەبیان
كالســیزم دادەنرێــن، لەبــەر ئــەوه  نییــە، كــە چەشــەیان لــە ئەدەبییاتــی 
ــەو  ــك ل ــی هەندێ ــت ئێمــەش بەپێ ــووە، ده كرێ ــی( وەرگرت ــی  و التین )ڕۆمان
ئەدەبیاتــی  دانــراون،  ئەوروپــا  كالســیزمی  ئەدەبییاتــی  بــۆ  پێوەرانــەی 
خۆمانــی پێبپێویــن  و لەژێــر ڕۆشــنایی بنەماكانــی ئەدەبییاتــی كالســیزمی 
ئەوروپــی، و بەرهەمــە ئه ده بــه  كالســیزمییەكانی پێدەســت نیشــانبكەین 
دیــارە شــاعیرانی كــورد، كــە شــیعریان نووســیووە، ئازادانــە كارەكــەی 
ــەی دەینوســێت،  ــەو بەرهەم ــە ئ ــووە، ك ــەوە نەب ــان ل ــردووە، ئاگای خۆیانك
ڕۆژێــك دێــت ڕەخنەگــران و زانایانــی ئەدەبیــات بــۆی ڕیزبەنــد دەكــەن و 
ســیفەت و   پێــی  بــە  ئەدەبیــەكان  ڕێبــازە  لــە  یەكێــك  بــەر  دەیخەنــە 
تایبەتمەندییەكانــی ئــەو بەرهەمــە، بۆیــه   ئەمــڕۆ ئێمــەش دەتوانیــن بەشــێكی 
لــەو بنەمایانــە بكەیــن بــە بنچینــە بــۆ پۆلێنكردنــی بەرهەمــە ئەدەبییەكانمــان.
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بنەماكانی ئەدەبییاتی كالسیزمی كوردی:   

كــوردی  كالســیزمی  ئەدەبیاتــی  بەرهەمــی  زۆری  هــەرە  بەشــی   -1
هۆنراوەیــە، چونكــە ســیفەتی زاڵ بەســەر ئــەو ئەدەبە كالســیزمەدا شــیعرو 
هۆزانــە، كــە ئەویــش لــە شــێوەی شــیعری ســتونی دایــەو بەیــەك ســەروا 

ــە خــوارێ . هاتۆت

2- ئەدەبییاتــی كالســیزمی كــوردی گرنگییەكــی زۆر بــە پتــەوی واتــا 
دەدات، ئەدەبێكــە كــە هەمــوو كــەس ناتوانێــت بەئاســانی لێیتێبــگات، چونكــە 

ــە. ــەت  و قوتابخانەی كالســیزم خــۆی ئەكادیمی
3- یەكیەتی بابەت لە شــیعری كالســیزمی كوردیدا زۆركەم په یڕەوكراوە، 

چونكە لە هەر دوو بەیتێكدا، شــاعیر بابەتێك باس دەكات.

پێــش  ئەدەبیاتــی  بەرهەمــی  بابەتــی كالســیزم الســایی  پەیڕەوانــی   -4
بەڵكــو  كوێرانــە،  الســاییكردنەوەیەكی  نــەك  بــەاڵم  دەكەنــەوە،  خۆیــان 
ڕەچاوكــردن و شــوێنهەڵگرتنی كۆمەڵێــك دەســتورو ســەرەتاییه  ســەبارەت 

بــە بابــەت و وێنــەو شــێوەی داڕشــتنی شــیعر.

5- شــیعری كالســیزمی كــوردی لەســەر كێشــی )عــەروزی( عەرەبــی 
بەناوبانگــی  زمانەوانــی  كــە  ئەوعەروزانــەن،  تەرازوەكــەی  دانــراوەو 
ــاوەو، شــاعیرانی كالســیزمی  ــدی( داین ــەدی فەراهی ــی ئەحم عەرەب)خەلیل
كوردیــش هەوڵیانــداوە هەمــوو دەریاكانــی ئــەم عەروزانــە بەكاربهێنــن.
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ــەن               ــە ڕوخســارو دیم ــوی دەرەوەو ب ــە دی ــی ب ــر گرنگ 6- كالســیزم زیات
بــە وشــەكاری دەدات  لــەوەی، كــە بەنــاوەرۆك دەیــدات، گرنگــی  دەدات 
ــان  ــی زۆری ــادە، شــاعیرانی كالســیزم گرنگ ــە م ــەر ل ــە ب ــه ، بەوێن ــەر لەوان ب
بــە وشەســازی و ڕەوانبێژیــداوه ، شــیعرەكانی نالــی به نمونــە، ئــەم دیاردەیــە 

جێگیردەكــەن.

7- هۆنــراوەی كالســیزمی كــوردی بــە دەوری چەنــد مەبەســتێكدا دێــت و 
دەچێــت و لێیــان دورناكەوێتــەوە وەك دڵــداری ، غــەزەل، پێداهەڵــدان و 

. الواندنەوەو.......هتــد( 

8- لــە ئەدەبییاتــی كالســیزمی كوردیــدا، لەبــەر بارودۆخــی میللەتــی كــورد، 
زۆرجــار هۆزانڤــان و شــاعیرانی كــورد بابەتــی نەتەوایەتیــان خســتۆتە 
ڕوو، ئــەم دیاردەیــەش كالســیزمی كــوردی لــە ئەدەبییاتــی كالســیزمی 
جیهانــی جیادەكاتــەوە، نمونــەش بــۆ ئه مــه  هۆنراوەكانــی ئەحمــەدی خانــی 

 و حاجــی قــادری كۆیی....هتــد ئەوانــی تــرن. 
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ئـــــەدەبی كالســـــیزمی  كــوردی
یه كه م: شــــــــــێوەزاری لــوڕی

ــرۆزی  ــی پی ــدا ئایین ــدەی كۆچی ــەدوای ســاڵی حەڤ ــە ل ئاشــكرایە ك  
ئیســالم لــە كوردســتان باڵوبــووەوە، لەوســاوە كوردســتان وەك هەمــوو 
زمانــی  بااڵده ســتی  ئیســالم،  فەرمانڕه وایــی  ژێــر  دیكــەی  شــوێنەكانی 
عەرەبــی بــوو بــه  دیفاكتــۆ، ئەدەبیاتــی كــوردی بەهــۆی بارودۆخــی نــوێ  و 
زمانــی ســەركەوتوو ڕووی لــە كــزی  و ئاوابــوون بــوو، چونكــە كوردیــش 
وەك هەمــوو گەلــە موســوڵمانەكانی تــر بــۆ ماوەیەكــی درێــژ نووســین  و 

ــوو. ــی ب ــی عەرەب ــەر بەزمان ــی ه ــی ئەدەب بەرهەم
بەاڵم لە ســەردەمی ســەلجوقییەكان بەدواوە گەلە موســڵمانە ناعەرەبەكان 
ئەدەبیاتیــان  بەرهەمــی  خۆیــان  و  زگماكــی  زمانــی  بــۆ  گەڕاونەتــەوە 
مێژوویــی و  لــە ڕووی  دیــارە ســەردەمی ســەلجوقییەكان  پێنووســیوە، 
سیاســی لــە باربــووە و پشــتیوانێكی گــەورە بــووەو بۆزیندوكردنــەوە و 
بوژاندنــەوەی ئەدەبیاتیــان. كوردیــش وەك ئەوانــی تــر گەڕاوەتــەوە ســەر 
زمانــی خــۆی  و وردە وردە هۆنــەران دەســتیانكردووە بــە زیندوكردنەوە و 
بــۆ ئەدەبیاتــی  تــازە  بوژاندنــەوەی ئەدەبییاتــی كــوردی، ســەرەتایەكی 
هۆنراوەیــان  هۆنــەران  دەســتیپێكرد،  ئیســالم  ســەردەمی  لــە  كــوردی 
چەڵەمــەی  تەنــگ و  بەهــۆی  بــەاڵم  هۆنیوەتــەوە،  كــوردی  بەزمانــی 

ڕۆژگارەوە زۆربــەی بەرهەمــەكان تێداچــوون  و فەوتــا ون.
كۆنترین هۆنراوەی كوردی لە دوای سەردەمی سەلجوقییەكان كەمابێتەوە 
نەفەوتابێت، هۆنراوەكانی بابە تایەری هەمەدانییە، كە بەزاراوەی لوڕی 

نووسیویه تی.
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بـــابە تایــــەری هــــەمەدانــی

تایــەری عوریانــی،  بابــە  بــە  ناســراو  تایــەری هەمەدانــی  بابــە    
هۆنەرێكــی بــەرزو هــەرە گــەورەی كالســیزمی كوردە، ئــەم هۆنەرە مەزنە 
زۆرالیەنــی ژیانــی بەنادیــارو شــاردراوەیی ماوەتــەوە، تەنهــا ئەوەنــدەی 
لێزانــراوە، كــە خەڵكــی شــاری هەمەدانــه و ســەر بــە ناوچــەی لوڕســتانه 0 
چــوار خشــتەكییەكانی بــە زاراوەی لــوڕی نووســیوە، پیاوێكــی ســۆفی و 
خواناس بوو، لە خەڵك دووركەوتۆتەوە و گۆشــەگیری ال پەســەند بووە، 
بەڵكــو بگاتــە خۆشەویســتەكەی0 هــەر لــە هەمــەدان كۆچیدوواییكــردووە، 
ــەدان،  ــوری ڕۆژاوای هەم ــە باك ــە كەوتۆت ــە، ك ــەی لەســەر گردێك گۆڕەك

ــان بەســەرەوە دروســتكردووە.  ئێســتا ئارامگەیەكــی جوانی
گەلێــك كــەس لەبــارەی ژیانــی دواوه  و هــەر یەكێــك بەپێــی ســەلیقە 
و بۆچوونــی خــۆی شــتی نووســیوە0 بــەاڵم ژیانــی بابــە تایــەر وەك 
دەســتوه ردانی  لــە  دوورنەبــووە  بــە  تــر  گەورەكانــی  شــاعیرە  ژیانــی 
مێژووناســانی ئــەدەب و ئەوانــەی سەرســام و پابەنــد بــوون بەبیــروو 
بەرهەمــە ئەدەبییەكــەی0 لــە ئەنجامــدا وا دەركەوتــووە كــە ســاڵی لەدایــك 
بوونــی پێــش نیــوەی یەكەمــی ســەدەی چوارەمــی كۆچــی نەبــووە، میــرزا 
مەهــدی خــان گوتارێكــی لەبــارەی ژیانــی بابــە تایــەرەوە لــە گۆڤــاری 
باڵوكردۆتــەوە،  لەســاڵی)1904(ز  بەنگاڵــدا  لــە  ئاســیایی(  )كۆمەڵــەی 
مێــژووی لەدایكبوونــی بابــە تایــەری هەمەدانــی بــە پێــی ئــەم چوارینــەی 

خۆیــەوە دەرخســتووە كــە دەڵێــت : 
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          مۆئان بەحروم كە دەر زەرف ئامەدوستوم 
             مۆئان نوقتە كە دەر حەرف ئامەدوستوم 

                              بە هـــــــــەر ئەلفی ئەلف قەدی بەرئایــــــۆ
                              ئەلف قەدوم كە دەر ئەلف ئامەدوستــوم         
)بۆلهبهركردنه(

       واتــا مــن وەكــو ئــەو دەریایــەم، كــە لــە پیاڵەیەكــدا دەركەوتــووم. 
ــی  ــە دوای ــووم ل ــدا ب ــدا پەی ــە ســەری پیتێك ــە ل ــەم ك ــەو نوخت مــن وەكــو ئ
هــەر  هــەزار ســاڵدا ئەلــف ئەندامێــك دەردەكەوێــت ، مــن ئــەو ئەلــف 
ئەنــدام و بــااڵ ڕاســتەی وەك ئەلفــەم، كــە لــە ئەلــف یــا هــەزارەدا هاتومەتــە 
جیهانــەوە. ئینجــا میــرزا مەهــدی خــان لــە دێــری كۆتایــدا بــە پێــی ژمــارەی 
ــە تایــەر دەكاتــە)326(  ئەبجــەد لێكیداوەتــەوە، كــە ســالی لەدایكبوونــی باب
كۆچــی بەرامبــەر بــە)938(ز هەروەهــا ســاڵی)401( كۆچــی دانــاوە بــە 
ســالی مردنــی، بــەاڵم هیــچ بەڵگــەی بــۆ ئەمــە نەهێناوەتــەوە، كــە بەرامبــەر 
بــە)1010(ز هــەر چۆنێــك بێــت چەنــد ســاڵێك زووتــر، یــا درەنگتــر لــە 
، كــە  نــاكات  تایــەر زیــادو كــەم  بابــە  دایكبووبێــت نرخــی شــاعیرێتی 
شــاعیرێكی ســۆفی و خواناســی گــەورەی كــوردە لــە ســەردەمی خۆیــدا.

بەرهـــــــەمی:
بۆمــان  تایــەرەوە  بابــە  لــە  كــە  ئەدەبییــەی،  بەرهەمــە  ئــەو   
بەجێ مــاوە و كۆمەڵــە چوارینەكانێتــی، كــە زۆر بەهێزبــوون و جێگــەی 
خۆیــان لــە نــاو دڵ و دەروونــی خەڵكــدا كردۆتــەوەو لەبەریــان كــردوون، 
لــە نەوەیەكــەوە بــۆ نەوەیەكــی تــر ماونەتــەوە، یــا بڵێیــن گوازراونەتــەوە، 
تــا گەیشــتونەتە ســەردەمی چاپكــردن، ئینجــا لــە دیوانێكــی بچووكــدا چەنــد 
ــە چاپــدراون  جــار چاپكراونەتــەوە ، بــەالم زۆربــەی چوارینەكانــی، كــە ل
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تێكه اڵوكــردووە،  فارســییان  وشــەی  كــراوەو  زۆریــان  دەســتكارێیكی 
هەروەهــا گەڵێــك چوارینیــان بــە ئــارەزووی خۆیــان داوەتــە پــاڵ بابــە 
تایــەرەوە، هەتــا گەیشــتۆتە ئــەو ڕادەی، كــە بابــە تایــەر هەشــتا چوارینــی 
ئــەوەوە  نــاوی  بــە  چوارینــە  پێنجســەد  نزیكــەی  گەرچــی  نووســیوە، 
باڵوكراوەتــەوە ، جگــە لــە كۆمەڵــە چوارینەكانــی دوو كتێبــی تــری بــە 
نــاوی )كلمــات القصــار( و )الفتوحــات الربانــی فــی اشــارات الهمدانــی( بــە 
زمانــی عەرەبــی دانــاوە ، كــە لەوانــەدا پلــەو پایــەی بــەرزی ئەدەبــی و 

ســۆفی و خواناســی ئەومــان بــۆ دەردەكەوێــت.

ڕوخســــاری شـــــــــیعرەكانی:
بابــە تایــەر ئــەو ڕێچكەیــەی كــە گرتوویەتــی، ڕێچكەیەكــی ســادەی   
بــێ  گــرێ  بــووە، ویســتوویەتی دەوروبــەری خــۆی لــە بیــرو بــاوەڕی 
خــۆی تێبگەیەنێــت هۆنراوەكانــی بــە زمانێكــی ســادەو ســاكار نوســیووە، 
ــی تێگەیشــتووە،  ــە هۆنراوەكان ــدەوار ل ــدەوارو نەخوێن ــەس خوێن هەمووك

بــە زاراوەی لــوڕی پەتــی ســادە مانایەكــی بــەرزی دەربڕیــوە.
بابــە تایــەر بــەدوای وشــەكاری و شــێوازی بەتیــن و وشــەی گــران   
نەگــەڕاوە، بەڵكــو هۆنراوەكانــی بــە قالبــی )چواریــن( داڕشــتووە، ئــەو قالبــە 
لەگــەڵ ئــەو شــتەی، كــە دەیویســت یەكدەگرێتــەوە، كــە وشــەكان ســادەبن، 

ــن. ــەر بكرێ ــە ئاســانی لەب ــدا، ب ــی خەڵك ــە دەروون ــن ل كاریگەرب
كەســی  الســایی  و  هەبــووە  تایبەتــی  شــێوازێكی  تایــەر  بابــە   
هۆنــراوەی  نەبــووە،  وێنــەی  لــە چوارینەكانــی  نەكردۆتــەوە، شــێوازی 
كــەس كاری   تێنەكــردووە هەرچــی گوتویەتــی تایبــەت بەخــۆی بــووە، لــە 

بــووە. خــۆی  داهێنانــی 
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كێشــی عــەروزی عەرەبــی بەكارهێنــاوە بــەاڵم ئاســانترین كێشــی   
هەڵبــژاردووە كــە لەگــەڵ وشــە ســادەو ســاكارەكان گونجــاوەو بونەتــە 
ــل(ە  ــون- مەفاعی ــون- مەفاعیل ــە كێشــی )مەفاعیل ــری، ك ــەری یەكت تەواوك

كــە ئاوازێكــی مۆســیقایی خۆشــی هەیــە.

ناوەرۆكی شــــــــیعرەكانی: 
كاتێــك بابەتەكانــی بابــە تایــەر دەخوێنیتــەوە،  بــۆت دەردەكەوێــت،   
كــە بابــە تایــەر هۆنــراوەی بــۆ كەســێك نەگوتــووە، ستایشــی كەســی 
ــك شــتی دەســتبكەوێت،  ــان هەندێ ــك، ی ــەو پایەیێ ــە پل ــا بگات ــردووە، ت نەك
ــی خــۆی شــیعری نووســیوه ، بۆخۆشەویســتی  ــارەزووی دڵ ــۆ ئ ــو ب بەڵك
ــە  ــوردە، ك ــە شــاعیری ك ــە ســۆفیگەربووە، تاك ــووە، هۆنەرێك خــوای گوت
ــی ســۆفیگەری  ــە ســەردەمی پەیدابوون ــووەو ل ڕێچكــەی ســۆفیگەری گرت
ژیــاوە، ســۆفیگەری چەنــد قۆناغێكــی هەیــە، ســۆفیگه ری پێویســتە ســۆفی 
ئــەو قۆناغانــە ببڕێــت تــا بگاتــە پلــەی تــەواوی، ئەوقۆناغانــە بریتیــن لــەو 
ڕێگایانــەی، كــە ســۆفیەكان دەیگرنــە بــەرو دەســت لــە هەمــوو شــتێك 
هەڵدەگــرن، كــە پەیوەنــدی بەژیانــی ســەر ڕووی زەمینــەوە هەبێــت، بــە دڵ 
 و بــە گیــان ڕوودەكەنــە مەبەســتە ســەرەكییەكەیان، بــۆ ئــه وه ی بگەنــە الی 
خۆشەویســتەكەیان كــە خوایــە، ئــەوكات دەگەنــە پلــەی تاوانــه وه  لەخــودی 

خۆشەویســته كه یان ئەمــەش هەندێــك لــە چوارینەكانیەتــی.
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1-  مۆئان ڕەندەم كە نامەم بی قــــــــــەلەنـــدەر
      نە خون دیروم، نە مۆن دیروم،نە لەنگـەر   
      چـــــــو ڕوز ئایەد بگەردەم گەردی گێتــــی 
      چـــــو شەو ئایەد بەخشتی وا نەهەم سـەر

2-    دلی دیروم زعیـشــــــــــــقت گێـج و ویـــــجە 
       موژە بەرهـــــــەم زەنوم خوونا بەریـــجــە 
       دلی عاشــــــــــــــق بەسـانی چووب تەڕبــی 
        سەری سووجە سەری خوونا بەریجــــە 

)تهنهاچوارینییهكهملهبهردهكرێت(

لێكدانەوەیوشەكان:
 مۆ :                          من

ئان :                          ئەو 
ڕەندەم :                    پیاوی پەرپوو

نامەم بی :                    ناوم بێی
قەلەندەر :                     هەژار، ژار 

خــون :                        خوانە 
مــــۆن :                       كەسێك ، خزمێك 
لەنگەر :                       پشتیوان ، الیەنگر 

چـــو :                         كــە
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ئایەد :                         هــات 
بگەردەم :                     بسوڕێمەوە ، بگەڕێم 

گێتـی :                        جیهان ، دونیا 
ئامادوستوم :                 پەیدابووم ، هاتومەتە دنیاوە 

زەرف   :                     پیاڵەیەك 
دیروم  :                      هەیـە 

گیج ویجە :                    گێژو وێژە 
مـــــــوژە  :                    برژانگ 

بەرهەم زەنوم :               بەیەكدا بنێم 
خـــوونا :                      خوێنـاو 
بریجە  :                      دەڕێژێ  
بەسانی :                      وەكوو

چووب :                       توول، شوول 
سووچە :                      دەسووتێ  

لێكدانەوەی مانای چوارینەكان

1- مــن ئــەو ڕەنــدە بــێ  پەروایەم، كە ناوم قەلەندەرە، نە خوانەیەكم هەیە 
نانــی لەســەر بخــۆم، نــە شــوێنێكم هەیــە تێیــدا بحەوێمــەوە، نەكەســێكم 
هەیــە پشــتیوانم بێــت  و لەنگــەرم بگرێــت، كــە ڕۆژ هــات بــەدەوری گێتیــدا 

دەگەڕێــم، كــە شــەو هــات خشــتێك دەخەمــە ژێــر ســەرمەوەو دەنــووم.
2- دڵێكــم هەیــە كــە لــە ئەوینــت گێــژ و وێــژە، برژانــگ بەیەكــدا بنێــم 
خوێنــاو دەڕێژێــت، دلــی ئەویندارم وەك تولی تەڕ، ســەرێكی دەســووتێت 

 و ســەرێكی خوێنــاو هەڵدەڕێــژێ .
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ئـــــەدەبی كالســـــیزمی  كــوردی
دووه م: شــــــــــێوەزاری گۆران

سەرهەڵدان:
هەندێــك لــە شــارەزایانی ئەدەبــی كــوردی الیــان وایــە، كــە تێكســتی   
شــیعری شــێوەزاری گــۆران كۆنتریــن تێكســتە لــە ئەدەبــی كوردیــدا ، واتــە 
ســەرەتای مێــژووی ئەدەبــی كــوردی بــە شــیعری شــێوەزاری گــۆران 
دەســتیپێكردووە ئەگــەر چوارینەكانــی بابــە تاهیــری هەمەدانــی )938-
1010ز( بخەینــە ئــەو الوە،  كــە بەشــێوەی لــوڕی نووســراوتەوە، شــیعری 
كوردی شــێوەی گۆرانی شــیعرێكی ڕەســەن و بەئەســڵ و بنیادە لە ڕووی 
)برگەیــی( وســه رواكه ی  كێشــه كه ی خۆماڵــی  بەتایبەتــی  ڕوخســارەوە، 

ــه : ــە ڕووی ناوەڕۆكیشــەوە ســێ  بابەت مەســنەوییەو ل
1- شــیعری چیرۆكــی یــا چیرۆكــی شــیعری )مەلحەمە(چیرۆكــی دڵــداری 

و حیكایەتــی ئەفســانەیی. 
2- شیعری گۆرانی )ویژدانی، كەسی، سروشت(. 

3- شیعری ئایینی یا ئایینزایی
ــرۆزی ئیســالم زۆر  ــی پی ــی ئایین ــش پەیدابوون ــە پێ ــۆران ل شــێوەزاری گ
بەڵگــەو ئامــۆژگاری ئایینــی پێنووســراوە هەروەهــا لــە دەوری ئیسالمیشــدا 
گەلێــك هۆنــراوەی ئایینــی جیاجیــای ســەر بــە چەنــد پەیــڕەوی ئیســالمی 
پێنووســراوە، ئــەم پەیوەندییــە كەرەســتەیەكی بەنــرخ و گرنــگ بــۆ بــۆ 
لێكدانــەوەی مێــژووی ئاییــن و مەزهــەب وتەریقــەت لــە كوردســتاندا پەیــدا 
پــاش  ناعەرەبــەكان  موســڵمانە  نەتــەوە  زۆربــەی  دیــارە  وەك  دەكات، 
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ئــه وه ی موســڵمان ده بــن بــۆ ئەدەبییــات نووســین دەســتیان لــە زمانــی 
نەتەوەیــی خۆیــان هەڵگــرت و ماوەیــەك زمانــی عەرەبــی، زمانــی خوێنــدن 

ــوو.  ــە ب ــەم نەتەوان ــی ئ ــب و خوێندەواران و نووســین وئه دی
لــە ســه رده می ســەلجوقییەكان بــە دواوە الی هەندێــك لــەو نەتەوانــە زمانی 
خۆیــان هاتــە كایــەوە، لــەالی كــورد بــە شــێوه زاری گۆرانــی كۆنتریــن 
ــوون  ــە ونب ــه وه  و ل ــا ئێســتا مابێت ــە ت ــاش ســەلجوقییەكان، ك ــی پ بەرهەم

ڕزگاری بووبێــت.

مــــــەالی پـــــــەرێشـــــــــــــان:

خەڵكــی  و  محەمــەدە  نــاوی  دەردەكەوێــت  وەك  شــاعیرە  ئــەو   
)دەینــەوەر(ی ناوچــەی كرماشــانە، وەك لــه  هۆنراوەكانــی ده رده كه وێــت، 
هەندێــك لــه  هۆنراوه كانــی لــە ســاڵی )801( ی كۆچیــدا نووســیوە كــە 

زایینــی. ی   )1398( ســاڵی  دەوروبــەری  دەكاتــە 
ئەمــەش ئــه  وه  دەگەیەنێــت، كــە شــاعیر لــە كۆتایــی ســەدەی چواردەهــەم 

ــاوە. ــا ژی وســەرەتای ســەدەی پازدەهەمــی زاینی
ئــەو هۆنراوانــەی مــەالی پەرێشــان، تــا ئێســتا لەبــەر دەســتدان هۆنــراوەی 
ئایینــی و بەڵكــو )ئایینزاییــن(، بریتیــن لەستایشــی پێغەمبــەر )د0خ( هــەر 
ــە كرماشــان  ــدا ل ــەم ســااڵنەی دووایی ــە ل ــە شــیعرەی ك ــەو كۆمەڵ وەك ئ
چاپكــراوە، زۆر بەســۆز چیرۆكــی شــەهیدبوونی حەســەن و حوســەین 

دەگێڕنــەوە.
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مەالی پەرێشان لەسەرەتای یەكێك لەپاڕانه وه كانی دەڵێت:

      خودا مــــــــــن بەندەی ناچیزو زەلیــــــل
      گونام كەســــــــــــــیرەن، تاعەتم قەلیـــــل

      چەنیم عەدالەت مــــــــــەكەرئەی كەریــم
      ببەخشەم وە لوتف بە فەزلی عەمیــــــم

      حەكیمی عەلیم كەس ســــڕنەزان كەس
      عـــــەلیی عەزیم، زاتـی وێتەن بـــــــــەس

      الاڵی وەئیلحاح مـــــــــن بكەر قەبــــووڵ 
      یاحەق و عیســـــــمەت فاتیمەی بەتوول

)دوودێربۆلهبهركردنه(

                            
لێكدانەوەیوشەكان:

بەندە :              كۆیلە ،عەبد
ناچیز :              ناچیزە ،خراب
گونام كەسیرەن:   گوناحم زۆرن

وێتەن :             خۆتان
الال    :             پاڕانەوە
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ــارەی ئەدەبییاتــی شــێوه زاری  ئەمــە ســەرەتایەكی كورتبــوو دەرب  
گۆرانــی و پەیدابــوون و ســەرهەڵدانی ، دواتــر زۆر شــاعیری گــەورەی 
وەك )مەولــەوی( و )مــەالی بێســارانی ( و )ئەحمــەد بەگــی كۆماســی( 
و )شــێخ ســیراجەدین( و )مەوالنــا خالیــدی نەقشــبەندی( شــیعری ئایینــی 
بــەرزو ســەر بــە تەریقــەی نەقشــبەندییان  بــەم زاراوە نووســیوەتەوە، لــە 
ــازی  ــك تیشــكی ڕێب ــی هەندێ ــاو شــیعرەكانی شــاعیرانی زاراوەی گۆران ن
ڕۆمانســی دەبینرێــت، كــە لــە پۆڵەكانــی تــردا دەیخوێنیــن و باســی دەكەیــن، 
زاراوەیــە  بــەم  حــەق(  )ئەهلــی  رێبــازی  بــە  ســەر  شــیعری  هەروەهــا 
نوســراوەتەو ، یــا شــاعیرێكی گــەورەی وەك )خانــای قوبــادی( داســتانی 
و  مــەزن  شــاكارێكی  كــە  پێنووســیوەتەوە،  ی  خوســرەو(  و  )شــیرین 

نــاوازەی ئەدەبــی كوردییــە.
یەكێكــی تــر لــەو شــاعیرانەی، كــە بە شــێوەی )گــۆران( هۆنراوەیان   
هەیەو بە پێشــەنگ دادەنرێن و هۆنراوكانیشــی بەر قوتابخانەی كالســیزم 

دەكــەون لــە ئەدەبــی كوردیــدا )بێســارانی( یــە.

ڕوخســـــــار و ناوەرۆكی هۆنراوەكانی:
بۆمــان  بدەیــن  بێســارانی  لــە هۆنراوەكانــی  ئەگــەر ســەرنجێك   
ــەر  ــە ب ــی دەكەون ــە ڕووی ڕوخســارەوە، هۆنراوەكان ــت، كــە ل دەردەكەوێ
قوتابخانە و ڕێبازی كالسیزم ، هۆنراوەكانی بە كێشی عەروزی عەرەبی 
دانــاوە، بەشــی زۆری هۆنراوەكانــی  بــه  ســەروای دێــری )مەســنەوی( 
یــا جــوت ســەروا دانــاوە، واتــە هــەردوو نیــوە دێــر لــە هۆنراوەكــەدا 
ــەر  ــە ب ــای بردووەت ــە بێســارانی پەن ــە لەم ــە، جگ ــان هەی ــەك ســەروا  ی ی
بەكارهێنانــی وشــە و پەیــڤ بیانــی لــە هۆنراوەكانیــدا، بەتایبەتــی وشــەی 
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)عەرەبــی و فارســی( دیــارە ئەمــەش بەهــۆی ئــەو تێكەاڵوییــەی، كــە لەگــەڵ 
ئــەو دوو زمانــەدا هەیبــووە، هاتووەتــە ئەنجــام، بــەو پێیــەی، كــە خۆی مه ال 
بــووە و خوێندنەكەشــی هــەر لــەم الیەنــەوە بــووە0 ســەرەڕای ئەمانــەش 
لــە هۆنراوەكانیــدا هەمــوو جــۆرە هونه ره كانــی و شــەكاری و ڕەوانبێــژی 

بەكارهێنــاوە. 
بــەزۆری  بێســارانی  هۆنراوەكانــی  ناوەڕۆكیشــەوە  ڕووی  لــە   
جــۆرە  بــەم  دەتوانیــن  كــە  دەســوڕێنەوە  مەبەســتدا  ســێ   بــەدەوری 

بكەیــن.  دەستنیشــانیان 

1- ئـــــــــەڤینی و دڵــــــــــــداری:
ئــەم  دەوری  بــە  بێســارانی  هۆنراوەكانــی  هــەرەزۆری  بەشــی      
كالســیزم  شــاعیرانی  زۆربــەی  دیــارە،  دەچــن،  و  دێــن  مەبەســتەدا 
گرنگییەكــی زۆریــان بــەم جــۆرە هۆنراوانــە داوەو یەكێــك بــووە لــەو 
شــا مەبەســتانەی، كــە لــە هۆنراوەكانیانــدا پەیڕەویانكــردووە0 ســۆزی 
ئەڤینــی وخۆشەویســتی الی بێســارانی پاڵنه رێكــی زۆر بەهێــز بــووە و 
یەكێــك بــووە لــەو هۆكارانــەی، كــە وەرچەرخانێكیــان لــە ژیانــی بێســارانیدا 
ــەم جــۆرە  ــەی ئ ــردووە0 نمون ــدا ب ــەالی شــیعرو هۆنراوەیان ــردووە و ب ك
ــەوە.   ــەم شــوێنەدا هێناومانەت ــە ل ــە، ك ــەو پارچــە هۆنراوەی ــراوەش، ئ هۆن
لێبڕابــوو،  تاقەتــی  خۆیــەوە  ئــازاری  دەســت  بــە  گەاڵیــە  ئــەو   
ســەرەڕای ئەمــەش دڕكێكــی پێداچــوو بــوو، كــە چنگــی تێئااڵندبــوو، جولەی 
لەبــەر بڕیبــوو . جگــە لــەم مەبەســتانە بێســارانی مامۆســتای وەســفكردن 
بــووە، بەتایبەتــی وەســفی سروشــت، بــە دیمەنــە جــوان و چیــا بڵندەكانــی، 
ــەوە،  ــدا ڕەنــگ دەدات ــی  و دڵداریەكانی ــراوە ئەڤین ــە هۆن ــەم دیاردەیــەش ل ئ
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كــە ئەمــەی خــوارەوە نمونەیەكــە لــەوان:

 چراغ وەنەوشـــــــــــە چنور چەنی گـــوڵ 
                                      عەزم رای ویســاڵ تۆشان هانــە دڵ

 چنوور جە سەر كۆ وەنەوشە جـە چەم 
                                      گوڵ جەگوڵسـتان وەهەم بیەن جــەم 

 واتشـــــــــــان بە مــــن بـــــــــەندەی فاڵنی 
                                      چون حاڵ زانەنی بەحاڵ مـــــــــەزانی

 
 بـــــــــونە رای ئەڵال بكــــــــــــــــــەرە كارێ  

                                      بیــاومێ  بە وەسـڵ ئەودلبــەر جـارێ  

 چراغ، یە هەرسێم بەستن بە دەســــــــتە 
                                      چ دەستە، دەستــــەی زگاران بەستـە 
                                                                                   
        )دوودێرلهبهردهكرێت(
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لێكدانەوەیپەیڤان:
1-  چراغ :       مەبەستی خۆشەویستەكەیەتی، چرا 

وەنەوشە :         گوڵێكی جوانە لەناو چەم و باخاندا داشین دەبێت 
چنوور :            گوڵێكی چیاییە 

عەزم :             ئیرادە ، قەسد ، نیەت 
ڕای ویسال:       ڕێی پێكگەیشتن 

تۆشان :           هەتو 
هانە دڵ :         وا لەدڵ 

، قەســدی ڕێــی  لەگــەڵ گــوڵ  ، وەنەوشــە و چنــورو  خۆشەویســتەكەم 
گەیشــتن بــە تۆیــان لــە دڵــە، واتــە نیازیانــە بێنــە دیدەنــت.

2- جە سەركۆ:     لەسەر كێو ، لە چیا 
جە چەم:             لە چەم و باخان 

وەهەم :             پێكەوە 
بیەن جەم:          كۆبونەوە

چنــور لــە شــاخان ، وەنەوشــەش لــە باخــان  وگوڵیــش لــە گوڵســتان  پێكــەوە 
كۆبوونەتەوە.

3-  واتشان بە من:        گۆتنە من ، بە من گۆت.
  چون حال زانەنی:       چونكە تۆ حاڵزانی، یان حاڵ دەزانی 

 بە حاڵ مەزانی:           بە حاڵی ئێمە دەزانی 
بــە منیــان گــوت ئــەی بەنــدەی فالنــی، چونكــە تــۆ حاڵزانــی، بۆیــێ  بــە حاڵــی 

ئێمــە دەزانــی، واتــە ئــاگات لــە حــاڵ  و بــاری ئێمــە هەیــە.
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4- بونە ڕای ئەڵاڵ:       لەڕێی خوادا 
   بكەرە كارێ :           كارێكی وابكە 

  بیاومێ :                  بگەین ، بگەهین 
  بــۆ خاتــری خــوا كارێكــی وابكــە ،بگەیــن بەخۆشەویســتەكەمان تەنانــەت            

بۆجارێكیــش بێــت.

5- یەهەرســێم: واتــە هەرســێكیانم )وەنەوشــەكەو چنوورەكــەو گوڵەكــەم( 
خۆشەویســتەكەم ، واهەرســێكیام بــە دەســتە بەســتن و كردنــم بــە دەســك  

بــەاڵم چــۆن دەســكێك ، دەســتەیەك كــە زویــر و خەفەتبــارن.
زگاران:           زویر و خەفەتبار.

2- خواناسی سۆفیگه ری:

ئــەم مەبەســتەش بــە ئاشــكرا لــە هۆنراوەكانیــدا ڕەنگدەداتــەوەو لــە   
مــەوە هاتــووە، كــە بێســارانی مەالیێكــی خوانــاس و ڕاســتیناس بــوو، وەك 

نمونەیــەدا ده رده كه وێــت. لــەم 

 ئێمەیچ پەروانەی شەم شناسانیم    پەڕو باڵ سوفتەی دینی خاسانیـم 
 میللەتی پاك دین، پێغەمبەرانیــــــم    نەك جەتایفەی كـــەم نەزەرانیـــــم

 بنمانــە جەبـین نــــــــوری پاكتـــەن    ئەرتۆ پاكـەنی جـەكێ  باكتـــــــــــەن                                                                                                           

)دوودێرلهبهردهكرێت(
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لێكدانەوەیپەیڤان:

ئێمەیچ :                 ئێمەش، ئەم ژی
پەروانە :                 پەپولە، پەالتینك

شەم :                     مۆم. شەمع
شناسانیم :              دەناسن، ناسدكەن 

سوفتە :                 سوتاو، كون كون، سوهتی
دینی خاسان :          ئایینی پیاوچاكان، ئایینی خۆش مرۆڤان

ئێمــەش ئــەو پەالتینــك  و پەروانه یــن كــە مــۆم دەناســن  و بــە دەوریــدا 

دەســوڕێنەوە، چونكــە شــەیدای ئــەو ڕۆناكییــەن، پــەڕو بــاڵ ســوتاوی 

پیاوچاكانیــن. ئایینــی 
2- جە تایفەی : لە تایفەی

ئێمــە پەیڕەوانــی ئایینــی چاكــی ئــەو پێغەمبەرانەیــن، كــە پێشــەوای ڕاســتی 
ــەس  ــە و ك ــان نیی ــە لێوردبوونەوەی ــەو كەســانەی، ك ــەك ئ ــزادن، ن ئادەمی

نــەزەرن.
3- بنمانە :  پیشان بدە، نیشا بدە 

جەبین : نێوچاوان، ئەنی هەنیە
ئەر : چونكە

پاكەنی : خاوێن، پاقژی ، پاكژی 
جەكێ  باكەت : باكت لە كێیه ، باكت بە كێیە، منەتت بە كێیە.

دەرخــە ناوچەوانــی خــۆت، ئــەو ناوچەوانــە نورانیــە پاكــەت، چونكــە كــە تــۆ 
پاكــی و خاوێنــی ئیتــر باكــت یــان منەتــت بەكێیــە؟
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3- كۆمەاڵیەتی: 
ئەمەشــیان یەكێكەلەومەبەســتانەی كــە لــە هۆنراوەكانــی بێســارانی   

دەڵــێ : نمونــە  بــۆ   ، دەكەوێــت  بەرچــاو 

    ئارۆ وێنەی وێم دیم خـــــەزانێ  زار
                                بەندبێ  بەزامەت جەور و جەفای خار 

    ئەو جە دەردێ  وێش بێ  مەدارا بێ 
                                خــــــار چەنگێ  زامەت لێش  و یارا بێ 

)هەموولەبەردهكرێت(

لێكدانەوەیپەیڤان:
ئارۆ :              ئەمڕۆ ، ئەڤڕۆ

وێنەی وێم :       وێنەی خۆم ، وەكو خۆم 
دیم :               بینیم ، دیتم ، من دیت
خەزانێ  زار :      گەاڵی زەردی پاییز 

زامەت :            بەزەحمەت 
خار :              دڕك ، ستری ، ئەستری

ئەمــڕۆ گەاڵیێكــی زەردی وەكــو خــۆم دیــت ، كــە ئەویــش وەكــو مــن گرفتــاری 
جــەورو جەفــای هەڤاڵەكــەی خــۆی ببــوو. 

وێش :             خۆی
جەدەردێ  وێش:  لە دەردی خۆم 

بێمەدارا :          بێتاقەت
چەنگێ  :           چنگ ، مشك ، لەپ ، مست 

لێشی و یارابێ :     تێی ئااڵبوو
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وه رزی دووه م: 
ئـــەدەبی كالســــیزمی كــــوردی
سێیه م: شـێوەزاری كرمانجی ســـــه روو

ــە كوردســتاندا،  ــەك ل ــەر ناوچەی ــە ه ــوە، ك ــان زانی ــه ر ئەوەم ــەو ب لەم  
ئەگــەر لەبــاری ژیــان و مێژووی و كۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاســی پێشــكەوتنی 
بەخۆیــەوە بینیبێــت، ئــەوا ئەدەبــی كــوردی لــەوێ  ســەریهەڵداوەو بــە دیالێكتــی 

ئــەو ناوچەیــە ئەدەبییاتەكــە نووســراوە.
لــه  ئەدەبــی كالســیزمی كــوردی بــە دیالێكتی كرمانجی ســه روو ئەوەی،   
كــە مابێتــەوە نەفەوتابێــت، مێژووەكــەی بــۆ ســەردەمی میرنشــینی بۆتــان 
دەگەڕێتــەوە. شــاری جزیــرە، كــە پایتەختــی میرنشــینی بۆتــان بــوو جەرگــەی 
كرمانجــی  زاراوەی  بــە  كــوردی  ئەدەبییاتــی  پەرەســەندنی  و  پەیدابــوون 
ســه روو بــووەو بەشــە دیالێكتــی ئــەو ناوچەیــەش بــووە بــە بناغــەی ئــەو زمانــە 
ئەدەبییــەی كرمانجــی ســه روو، كــە لــەو كاتــەوە كــوردی پێدەنووســرێت و زۆر 
شــاعیر هەبــوون، كــە خەڵكــی ئــەو ناوچەیــە نەبــوون و ســەر بەو بەشــە دیالێكتە 
نەبــوون، یــا تەنانــەت ســەر بــە كرمانجی ســه رووش نەبــوون، بەاڵم دەســەاڵت و 
تەشــەنە ســەندنی ئەدەبــی كــوردی بــە زاراوەی بۆتانــی وای لێكردبــوون، كــە بە 

دیالێكتــی بۆتــان هۆنــراوە بنووســن.
دەركەوتــووە،  بــۆ  وایــان  كــوردی  ئەدەبــی  مێــژووی  شــارەزایانی   
ــە نیــوەی  ــە دیالێكتــی كرمانجــی ســه روو ل كــە ئەدەبــی كالســیزمی كــوردی ب
دووەمــی ســەدەی شــانزەهەم  و ســەرەتای ســەدەی حەڤدەهــەم ســەریهەڵداوە، 
ئــەو شــاعیرانەی كــە بــەم دیالێكتــە هۆنراوەیــان نووســیوە و زۆر دیارن )فەقێی 
تەیــران، مــەالی جزیــری، عەلیــی حەریــری، ئەحمــەدی خانــی، مــەالی  باتــێ، 
شــاپرتەوی هــەكاری، مــەال مەنســوری گرگاشــی، شــێخ محەمــەدی مەغریبــی(
ئینجــا لێــرەدا تەنهــا باســی مــەالی جزیــری و ئەحمــەدی خانــی دەكەیــن بــۆ 

خوێندنــی ئەدەبــی كالســیزمی كــوردی بــە دیالێكتــی كرمانجــی ســه روو.
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مـــــەالی جــــزیری
ــە  ــەد بەناوبانگ ــا شــێخ ئەحم ــەد ی ــەال ئەحم ــە م ــری ب ــەالی جزی م   
لەبــەر ئــەوەی لــە شــاری جزیــرەی پایتەختــی بۆتــان ژیــاوە، بــە جزیــری 
نــاوی دەركــردووە، ئــەم شــاعیرە مەزنــە لەســاڵی )975( كۆچــی بەرامبــەر 
ســاڵی )1567-1568(ز هاتۆتــە دونیــاوە، مــەالی جزیــری، وەك هەمــوو 
ــك  ــە گەلێ ــی ل ــی و خوێندن ــی فەقێیەت ــی كوردســتان ڕۆژان مــەال گەورەكان
ناوچــەی كوردســتاندا بردۆتەســەر، پاشــان لــە چەنــد شــوێنێك مەالیەتــی 
كــردووە و دوایــی لــە مزگەوتــی ســور جێگیــر بــووە، كــە لــە ڕۆژانــی 
دەســەاڵتی میرانــی بۆتانــدا شــوێنی خوێنــدن و پێگەیشــتن بــووەو ســەدان 

ــردوون. ــر خــۆی مەســرەفی ك ــووە كەمی ــدا ب ــی تێ فەقێ
ــەر )1640(ز كۆچــی  مــەالی جزیــری لەســاڵی )1050( كۆچــی، كــە بەرامب

ــژراوە.  دوواییكــردووە، لەمزگەوتــی ســور نێ
مــەالی جزیــری نازنــاوی هۆنــراوەی )مــەال، یــان مەلــێ ( بــووە،   
هەندێــك جــار )نیشان(یشــی بۆخــۆی كــردووە بــە نــاو، چونكــە دڵــی خــۆی 
ــی  ــەر نیشــان خاڵ ــا ه ــاوە، ی ــازار دان ــری خۆشەویســتی و ئ بەنیشــانی تی
گۆنایــە لەبەرئــەوەی زۆر باســی خــەت و خاڵــی كــردووە، خــۆی ناونــاوە 

)نیشــانی(.
مــەالی جزیــری بــە دامەزرێنــەری ئەدەبــی كالســیزمی كــوردی بــەزاراوەی 
كرمانجــی ســه روو دادەنرێــت، چونكــە لــە ســەردەمی خۆیــدا بەرهەمێكــی 
ئەدەبــی پتەووتــازەی هێنایــە كایــەوە، كــە لەمــەو پێــش به وجــۆره  نەبــوو، 
شــاری  گەشەســەندنی  ڕەنگدانــەوەی  ئەمــەش  بــووە،  تازەگــەر  واتــە 
جزیــرەو ئاواتــی پەلهاویشــتنی میرانــی بۆتــان بــووە، دەتوانرێــت ڕاســتی 
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ئــەم لێكدانەوەیــە بــە دێرێكــی مــەالی جزیــری خــۆی بســەلمێنرێت، كــە لــە 
ــرە  ــە ســنوری جزی ــی ل ــە، كــە هۆنراوەكان ــەوە دای ــی ئەویــش ل ــدا ئاوات وێ

ــت : ــە دەرەوە شــاعیر دەڵێ بچن
   گوڵی بـــــــــاخی ئیرەمی بۆتانم 

                                 شەب چراغی شەبی كوردستانم 
)بۆلهبهركردنه(

واتە : گوڵی باغی ئیرەمی بۆتانم و شەو چرای شەوی كوردستانم 

بەرهەمـــــــــه كانی:
مــەالی جزیــری دیوانێكــی گــەورەی هۆنــراوەی كــوردی هەیــە،   
ئــەم دیوانــە چەنــد جــار و لــە چەنــد شــوێندا وه ك ) بەرلیــن، ئەســتەمبوول، 
هەولێــر،  قامیشــلۆ، بەغــداو تــاران( چاپكــراوە، دیوانەكــە هەمــووی لــە 

لێكدراوەتــەوە. عەرەبــی  بــە  قامیشــلۆدا  چاپەكــەی 
مینۆرســكی  ڤالدیمیــر  بەناوبانــگ  كوردناســی  و  ڕۆژهەالتنــاس   
دەلێــت:- )ئەگــەر ڕۆژ هەالتناســی ئەوروپــا كەســێكی چنــگ نەكەوێــت 
ئــەوا  ئەوروپــی،  زمانەكانــی  ســەر  بگۆڕێتــە  جزیــری  مــەالی  دیوانــی 
بەڕاســتی لــە نرخــی ئەدەبــی كــوردی و بــەرزی زمانــی كــوردی نــاگات ( 
بەڵــێ  مــەالی جزیــری بــە ڕابــەری ئەدەبــی كــوردی دەژمێردرێــت. چونكــە 
لــە ســەردەمی خــۆی دا شــتێكی هێنایــە نــاوەوە، كــە تــەواو تــازە بــوو. 
خەریكــی  كــورد  خوێنــدەواری  هەمــوو  ئــەو  ســەردەمی  تــا   
ــەو  ــەالم ئ ــوون، ب ــن ب ــی ڕۆژهــەالت وەرگرت ــە ئەدەب ــژ ل ــەوەو چێ خوێندن
هــات و ســەر لــە نــوێ  بــە بــۆن و ئــاوازی مۆســیقای هۆنــراوەی ڕۆژهەالت 
هۆنــراوه ی كــوردی نووســیی، زۆرجــار ئەدەبناســان باســی پەیوەنــدی 
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نێــوان مــەالی جزیــری و حافــزی شــیرازی دەكــەن و دەڵێــن : حافــز زۆر 
كاری كردۆتــە ســەر مــەالی جزیــری.

 یا مەالی جزیری زۆر شتی لە حافز وەرگرتووە0 بەاڵم ئەو كارتێكردنە 
هــەر چەندێــك بێــت ، بەشــی تازەگــەری و ڕابــەری بــۆ مــەال دەمێنێتــەوە ، 
چونكــە ئــەوەی حافــز فارســی بــووە، بــه اڵم ئــەوەی ئــەم كــوردی بــوو، مەال 
پێــش هەمــوو كــەس بــە كــوردی پەیــڕەوی ئەدەبــی خۆرهەالتــی ئیســالمی 
كــردوو هونــەری ئــەم جــۆرە هۆنراوانــەی بــە كــوردی داڕشــت ئەمــە بــۆ 

ئێســتا كۆنــە بــەاڵم بــۆ ئەوكاتــە زۆر تــازە بــوو.

ڕوخســـــــاری هــــــۆنراوەكانی:
   ئەمــڕۆ بــە هۆنــراوەی مــەالی جزیــری دەڵییــن كالســیزمی كــۆن0 
ــە،  ــوردی نیی ــی كالســیزمی ك ــە بابەت ــا ل ــری تەنه ــەالی جزی ــراوەی م هۆن

ڕۆژهەاڵتــە0  بابەتــی كالســیزمی  بەڵكــو 
ــەت  ــی و تەنان ــە وشــەی فارســی و عەرەب 1- زمانێكــی كــوردی تێكــەڵ ب

ــاوە. توركیشــی بەكارهێن
ــە فارســیدا  ــە ل ــی ك ــراوەی عەرەب ــەی هۆن ــەو )كێش(ان ــی ئ 2- بەكارهێنان

ــوون هەب
3- پاراســتنی پەیــڕەوی هۆنــراوەی كالســیزمی لــە ســه روادا، واتــە یەكێتــی 

ســه رواو دواپیــت ڕەویــە.
دەتوانیــن  هۆنــراودا،  لــە  قەســیدە  و  غــەزەل  بابەتــی  پاراســتنی   -4
هۆنــراوەی مــەالی جزیــری بــە چەشــنێك لــەو وشــەكارییە دابنێیــن كــە 
لەهەمــوو هۆنــراوەی كالســیزمیدا هەبــووە، بــەاڵم دەتوانیــن ئــەوەش بڵێیــن 
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كــە مــەالی جزیــری زۆر بەهرەوەرانــە توانیویەتــی ســۆزی دڵــی خــۆی بــە 
جۆرێــك بــكات بــە وشــەو بــە هۆنــراوە، كــە هیــچ زۆر لەخۆكردنــی پێــوە 
دیــار نەبێــت كه ســۆزی دڵەكــە، وشــەكارییەكە دابپۆشــێت و هۆنــراوەی 

ــە ســۆزمان پێببەخشــێت. جــوان وپــڕ ل
 

ناوەرۆكی هۆنـــــراوەكانی:
      دەتوانیــن بڵێیــن دیوانــی مــەالی جزیــری دیوانــی دڵدارییــە، بــەاڵم 
ــداری  ــە دڵ ــن، ك ــەوە دەدوێ ــژی ل ــە درێ ــداری؟ ئەدەبناســان زۆر ب كام دڵ
مــەالی جزیــری وەك هۆنــراوەی )حافــز و جامــی و ابــن الفــارز( دڵــداری 

ــە. ــداری ســۆفیانە و خوایی ــا دڵ ئاســمانی، ی
ــە  ــراوەی دڵداریی ــەم چەشــنە هۆن ــدا ئ ــراوەی كوردی ــە هۆن ــێ  ل بەڵ  
دیــارە0 زۆر جــار، كــە شــاعیر لــە دڵــداری ســەر زەمینــدا ســەرناكەوێت، 
ڕێگــە دەباتــە بــەر هیوایەكــی دوور، بــە نائومێــدی و نەبوونێكــی بێكۆتایــی، 
بــەو ئاواتــه ی لــەو دونیــا لەگــەڵ دڵــداردا بــە یەكتــر بگه نــه وه ، بــەم جــۆرە 
دڵدارییەكــەش لــەوەوه،  كــە حــەز لــە جوانــی لــەش و الرو چــاو و ئەبــرۆ، 
بــەرەو حــەز لێكردنێكــی تــر دەبرێــت ، بــەرەو زاڵبوونــی گیــان بەســەر 
لەشــدا . بــەم جــۆرە مــەالی جزیــری دەســتی ناگاتــە دڵدارەكــەی كــە 
ــه   ــەو جیاوازی ــوو لەبەرئ ــان ب ــری بۆت ــه  خوشــكی می ــاوی  )ســەلمایە( ك ن
ئــەوا  هه یــه ،  میــردا  خوشــكی  و  ئــەو  نێــوان  لــە  كــە  كۆمەاڵیەتیــه ی 
خۆشەویســتییەكەی دەباتــە مەیدانــی گیانپەرســتی و خــوا پەرســتی و 

ســۆفیگه ری. ڕێبــازی 
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خاســیەتێك لــە هۆنــراوەی مــەالی جزیریــدا هەیــە ، كــە دوای خــۆی   
ــە، كــە دەســت  ــارە ، ئەویــش ئەوەی ــر دی الی هەندێــك شــاعیری ســۆفی ت
دەدەیتــە خوێندنــەوەی هۆنراوەكانــی وات بــە بیــردا دێــت، كــە پەیكەرێكــی
 جوانــی لــە بەردەمــی شــاعیردا بێــت، شــاعیر بــە وشــە ســەرلە نــوێ  
ــۆ  ــەو نەخشــەیە بكێشــێتەوەو هەســتی  خۆشەویســتی خــۆی ب ــگاری ئ نی
ئــەو دەرببڕێــت، بــەالم وردەوردە ئــەو پەیكــەرە دەبێــت بــە جوانــی خوایــی 

و شاعیر لە میحرابی ئەودا بە سەرسامی دەوەستێت 0    
لەبــەر  هــەر   ، جزیــری  مــەالی  هۆنــراوەی  ناوەرۆكــی  ئەمەیــە   
ئەمەشــە، كــە دڵســۆزی و ڕاســتگۆییەكی تــەواو لــە هۆنراوەكانیــدا بــەدی 
دەكەیــن هۆنــراوە الی مــەالی جزیــری بــۆ مەبەســتێكە، كــە خــۆی بــۆ 
تواندۆتــەوە ، هــەر لەبــەر ئەوەیــە، كــە هۆنراوەكانــی لــە دەوری یەكباســدا 
دەســوڕێنەوە، ئەگــەر هەندێــك وردەباســی تــر لە هۆنراوەكانــی بەدیبكرێت 

ئــەوا هــەر لــە پەراوێــزی ئــەم باســەدان.
بــەدەم ئــەو دڵدارییــە ڕاســتەقینەوە مــەالی جزیــری هەندێــك باســی   
تریشــی كــردووە بــە كەرســتەی هۆنراوەكانــی ، وەك ستایشــی هەندێــك لە 
میرەكانــی  جزیــرە ، یــان بــە ئامــاژەی شــاعیرانە باســی هێرشــی مەغــۆل 
و تاتــار، یــا هەندێــك وەســفی گشــتیی سروشــتی جوانــی كوردســتانی 

ــری:  ــەالی جزی ــراوەی م ــە هۆن ــەك ل ــردوه،  نمونەی ك

     ئـــیڕۆ ژ ڕەمـــزا دێــــــم دوڕێ 
     میننەت كو من مەسـروورە دل
     دلـــبەر ب فــنجانا ســـــــــــــوڕێ 
     مەی دامــەو مەخــــــــموورە دل
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    ڕەمـــــــــزەك نـهێن ئاڤـێهتـــــــــــــە دل 
     میــــــــــــــــــهری ژ بـاتــێن مێـهتە دل 
     شـــــــــــــەهـزادەیـێ  سوڕ ڕێهتــە دل
     شــــــــــــــــەهكاســەیــا فەرفوورە دل 

     هۆســـــــــــــتایێ  عیشقێ  دل هەڤووت 
     ســــــــــەرتا قەدەم هێنگێ  د سـووت 
     ڕەمـــــــــزا )ئەنەلحەق( هەر دگووت 
     باوەڕ بــكەن مەنســــــــــــــــوورە دل 

     دل لـێ  بدەت نــــــــــــــــوورا مەیـــــێ  
     وەختی ســـــــــواش و هەی هــــــەیـێ  
     فەهـــــــــــــم ئەربكەت وەحیــــا نەیـێ  
     ژێ  دەت خـــــەبەر مەئـــــموورە دل 

    نوورا ژ قــــــودرەت لــێ  دوونــــوون 
     ژێـــڕا دنــــــــــــــــــالن ئەرغە نـــــوون 
     وەر ئایەتا عیشـــــــــــــقێ  بـــــــخوون 
     خوەش نوسخەیەك مەستوورە دل 

    تەفسیری ســـــــــــــــــــــیرا ئایەتـــــــــێ  
    عـــــــــــــــــــارف دڤێتن گـــوه دەتـــــــێ  
    ڕازا ڕەمــــــــــــــــــووزێن قودرەتـــــــێ  
    گەر دەین بكەت مەعـــــــــــزوورە دل 

)كۆپلەییهكهمبۆلەبەركردن(
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لێكدانەوە:
1- )ئیرۆ( :    ئەمڕۆ، ئەڤرۆ.

دێم :           ڕوو دم  وچاو 
دوڕێ  :         وەك دوڕ 

)سوڕ(یا)سڕ(:  نهێنی دل، دل ڕاكێشان، جەزبی دل 
مەی :          بادە، شەراب 

دامە :          دای بەئێمە 
مەخموور:      سەرخۆش 

ئــەو  بەهــۆی  دڵــی  ئەمــڕۆ  مــن  كــە  خــودا  مه منونتــم  منــەت  واتــە 
خۆشەویســتەوە خــۆش كــرد، كــە ڕووی وەك دوڕوایــە، ئــەوەی دڵــی 
بردیــن و جامــی مــەی دڵ ڕاكێشــانی خۆیــی داینــێ  و دڵ بــەوە سەرخۆشــە.

2- نهێن:      نهێنی، شاراوە ، ڤەشارت 
ئاڤێهتە:        ئاوێتە، هاوێشتە 

میهر:          خۆشەویستی یاتیشكی ڕۆژ 
مێهتە:         لە)مێهتن(ەوە هاتووە بەمانای مژین، واتە مژیی  

ڕێهتە:         لە)ڕێهتن(ەوە هاتووە بەمانای ڕشتن، یاڕژاندن، واتە ڕژاندی 
شەهكاسا :    واتە كاسەی شاهانە.

ــدا كــراوە بەفەرفــور، فەغفــور پاشــای  فەرفــور :وشــەی فەغفــور لەكوردی
چیــن بــوو، فەغفــوری یافەرفــوری ئــەو كاســەیە كەدەدرێتــە پــاڵ ئــەو.

واتـە: خۆشەویستەكەم ئیشارەتێكی نهێنی هاوێشتە دڵەوەو خۆشەویستی 
بــە باتینــی یــا بەشــاراوەیی دڵــی منــی مــژی، شــازادە جەزبــی خۆیــی ڕشــتە 

دڵــەوە دڵ وەك فەغفــوری وایە.

3- )هۆستا(:       وەستا، مامۆستا 
   هەڤووت:           سوتاو 
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 هێنكێ :             كاتێك 
 دسووت:            دەسوتا.

ــە: وەســتای دڵ ســووتاوی عەشــق كاتێــك، كــە لەســەر تــا بەپێــی بــە  واتـ
ــەو ڕەمزی)ئەنەلحــەق(ی دەگــوت، باوەڕبكــە  ئاگــری عەشــق دەســووتا، ئ
ــت و  ــای ســەركەوتوو دێ ــرەدا مەنســور بەمان ــن مەنســورە. لێ ــی م ــە دل ك
هەموودێڕەكەش ئیشــارەتە بۆســەر گوزەشــتەی مەنســوری هەالج )858-
922(ز كــە تامــرد، هەرهــاواری دەكــرد )ئەنەلحــەق( واتــە: شــاعیر دەڵێــت 
منیــش لەعەشــقی خــوادا وەك مەنســور تامــردن  و ســوتاندن هــەر هــاواری 

)ئەنەلحــەق( مــە. ئەمــەش لەســۆفیگه ری پلــەی فەنابونــی پــێ  دەلێــن.

4- لێ :   لەو 
شەڕ ،جەنگ  سواش:  

هاوارو دەنگە دەنگ  هەیهەی:  
ئەگەر  ئەر :   

وەحیانەیێ  :  وەحیی نای 
لەو  ژێ  :   

خەبەر دەت ، قسەبكات دەت خەبەر :  
 واتـــە: ئەگەرنــورو ڕوناكیــی مــەی لەكاتــی جەنــگ و هــەرای عاشــقاندا بدات 
لــەدڵ و ڕوناكــی بكاتــەوەو ئەگــەر دڵ لــە وەحــی نــای گەیشــت و زانــی 
ــە قســە  ــەو تێگەیشــتنە كەوت ــەو ب ــای دەنگــی عەشــقی خوایی كــە دەنگــی ن
كــردن و ڕلســتی گوتــن و نهێنــی دەربڕیــن. ئــەوە پلەیەكــە دڵ گەیشــتۆتێ  و 

فەرمانــی پێكــراوە كــە نهێنــی نەشــارێتەوەو ڕاســتی بڵێــت.

5- نورا ژ قودرەت : ڕوناكییەك لەقودرەتەوە، لەخواوە، مەبەست ناوچەوانە.
كورتكراوەی لە ئەوێ ، واتە لەو. لێ :  

دوو چاو، دوو ئەبرۆ دوونون:  
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ژێڕا:   بۆ ئەو
ئالەتێكــی مۆســیقایە، كــە لێــرەدا جێگــەی دڵــی عاشــقان  ئەرغەنون :  

دەگرێتــەوە.
وەر :    وەرە
نوسخە :  كتێب

نووسراو ، مسگور مەستور :  
واتــە: دڵــی عاشــقان، كــە وەك ئەرغەنــون وایــە هەمیشــە هــەر هــاوار 
دەكات و لــە خۆشەویســتی ئــەو ناوچەوانــە ڕوناكــی بەخشــە دەناڵێنێــت كــە 
دوو ئەبرۆوچــاوی پێوەیــە كــە لــە دوو پیتــی هەڵگــەڕاوەی )نــون( دەچێــت 
ــە، دەوەرە ئایەتــی عەشــق  ــان دەســتكردی خوای ئەمــەش هــەر وەك قورئ
لــەو دەم  و چــاوەدا بخوێنــەوە، كــە نوســخەیەكی نووســراوەی چــاك و 

ــە. خۆشــی كتێبــی خوای

دەوێتن  6- دڤێتن :   
گوه دەتێ  :   گوێی بداتێ 

نهێنی دڵ ڕاز :    
ڕمووزێن قودرەتی:  ڕەمزەكانی قودرەت ، ئیشارەتی خوایی 

ئەگەر گەر :    
شێتكردن دەین بكەت :   

: عــارف كــە نهێنــی خوایــی دەنوێنێــت، دەیەوێــت گــوێ  بدەیتــە  واتــە 
یــا خــۆی گوێــی  ئــەو ئایەتــی جوانییــەی باســكرا،  لێكدانــەوەی نهێنــی 
دەداتــێ  و ئەگــەر نهێنــی ڕەمــزو ئیشــارەتی قــودرەت واتــە خــوا دەربخــات 
بیانــوو و عــوزری، هەیــە یــا دەتوانیــن بڵێیــن )دیــن بــكات( واتــە شــێت 
بــكات. بــە مانــا ئەگــەر ئــەو نهێنــی جوانــی و عەشــقە پیــاو شــێت بــكات 

هەقــەو بیانــوو بــۆ ئــەو شــێت بوونــە هەیــە.
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ئــــەحمـــەدی خــــــانی
)1650 - 1706(زایینی

كۆنــی  نه ته وایه تــی  شــاعیری  بەناوبانگتریــن  خانــی  ئەحمــەدی   
كــوردە، لوتكــەی شــیعری كرمانجــی ســه روو و دوا شــاعیری گەورەیەتــی، 
ــی  ــدا ســنوری دوری واڵت ــەم و زین ــەڵ م ــی لەگ ــەدی خان ــی ئەحم ناوبانگ

بڕیــوە و بــە جیهانــدا بــاڵو بۆتــەوە.

ژیــــــانی خـــــــانی:
خانــی بــۆ خــۆی مێــژووی لــە دایكبوونــی خــۆی بــۆ تۆمــار كردوویــن، كــە 

دەڵێــت :
                    لەو ڕاكو دەمــــــا ژغەیب فەك بــــوو 
                    تەئریخ هەزار و شەست و یەك بوو 

)بۆلهبهركردنه(

واتــه  لــه  كاتێكــدا كــه  مــن لــه  نەبــوون پەیــدا بــووم،  ســاڵی هــەزارو    
شەســت و یــەك بــوو، واتــە لــە ســالی )1061( ی كۆچــی هاتۆتــە دونیــاوە، 
ــە  ــەوەی ل ــەر ئ ــك هــەر لەب ــە كــوێ ؟ هەندێ ــەاڵم ل ــە )1650( ز ب كــە دەكات
بایەزیــد كۆچــی دواییكــردووە لــەوێ  نێــژراوە دەیكــەن بــە خەڵكــی بایەزیــد. 
بــەاڵم ئەگــەر بــە وردی مــەم و زیــن بخوێنینــەوە لــەوە تێده گەیــن، كــە 
خانــی زۆر بــە تونــدی بەســتراوە بــە جزیــرەوە، هەرچەنــدە ڕوودانــی 
چیرۆكــی مــەم و زیــن لــە ناوچــەی جزیــرەدا هۆیەكــی گــەورەی ئەمەیــە ، 
بــەالم ئــەوەش دیــارە، كــە خانــی لــە جزیــرەدا زۆر ژیــاوە ، هــەر وەك لــە 
مــەم و زینــەوە بۆمــان دەردەكەوێــت، كــە خانــی زانایەكــی گــەورە بــوو و 

شــارەزای فەلســەفەو گەلێــك زانســتی تــر بــوو0
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 هــەر ئەمــە ڕاســتی ئەوەمــان بــۆ دەردەخــات، كــە لــە زۆر كتێبــدا كــه  
دەربــارەی ژیانــی خانــی نووســراوە،  لــە زۆر شــوێن خوێندوویەتــی و 
بــووە بــە مەالیەكــی گــەورە و لــە جەزیــرەو بایەزیــد وانــه ی گوتۆتــەوەو 
گەلێــك مــەالو زانــای تــری پێگەیانــدووە خانــی لــە ســاڵی )1706( ز كۆچــی 

دواییكــردووە.

بەرهەمه كانی:
لــەو بەرهەمانــەی خانــی، كــە ئێســتا مــاون و لەبــەر دەســتدان   

نیشــانبكەین: دەســت  چوارجــۆر  دەتوانیــن 
1- غەزەل و قەسیدە

2- عەقیدا ئیمان
3- نەوبارا بچوكان

4- مەم و زین

1- غەزەل و قەســـــیدە:
لــەم  بــەاڵم  دەركــردووە،  ناوبانگــی  وزیــن  بەمــەم  هــەر  خانــی    
دواییــەدا هەندێــك هۆنــراوەی دۆزرایــەوە، كــە ئەوانیــش بەشــێكی تــر لــە 
هونەرمەنــدی خانــی پیشــاندەدەن و لــە ڕووی بیــرو فەلســەفەی خانییــەوە 

لــە هۆنراوەیــەك دا دەڵێــت: تەواوكــەری مــەم وزینــن. بۆنمونــە 
      مـیری مەجلیس نەكەت موتریب گۆیــا چ بكــەت
      غونچەی خەندان نەبتن بولبولی شەیدا چ بكەت
      بنكا حوسـنی بتــان الزمە سـاحێب نـــــــەزەرەك

      كەســــی بینا كو نەبت دولبەری زێبا چ بكـــــەت  
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   تالیبــی عیلـــــــم و كەمال نەبتـن قابیلــی فــەیز
    حیكمەت و تەربیــەتا عالیـمی دانــــــا چ بكــەت  
    تەبعی خانی سەدەفا گەوهەرە عیرفانە وەلــێ 

    مەتن خــوانەك نەبتن ساحێبی مەعنا چ بكەت 
)دوودێریبۆلەبەركردنە(

2- عـــــــــەقیـــدا ئیمــــــــــــان:
كتێبێكــی بچوكــی عەقایــدی ئیســالمە، یــا چەنــد وانه یه كــی زانســتی   
)كــەالم(ە ، خانــی بــە هۆنــراوە پێشكەشــی فەقێــی كــوردی كــردووە. لێــرەدا 
ــۆ و  ــە كــۆڕی گفتوگ ــت و نەچۆت ــی وەك مامۆســتایەك خــۆی دەنوێنێ خان
لێكدانــەوەی مەزهەبەكانــی ئیســالمەوە، لێــرەدا خانــی وەك )مــەم و زیــن(ی 
نەكــردووە، بەڵكــو كتێبێكــی خوێندنــی پێشــكەش بــە فه قێیه كانــی كــردووە.

3- نۆبـــــــــــــارا بچـــــــــــــوكان:
لێرەشــدا خانیــی هاتــووە بــە هۆنــراوەی كــوردی فەرهەنگێكــی   
)عەرەبــی- كــوردی( پێشــكەش بــە مندااڵنــی كــورد كــردووە، بــۆ ئــەوەی 
فێــری عەرەبــی ببــن. خانــی لێرەشــدا وەك كــوڕی گــەل خــۆی دەنوێنێــت، 
ئــەم نۆبەرەیــەی پێشــكەش بــە میــرو خــاوەن دەســەاڵت نــاكات . بەڵكــو بــۆ 

مندااڵنــی كــوردی نووســیوە وەك خــۆی دەڵێــت :
                      

   نـە ژبــۆ ســــــــاحیـب ڕەواجــان
                                       بەلـكی ژبــۆ بچووكێد كرمانجان 

)بۆلەبەركردنە(
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4- مــــــــــــەم  و زیـــــــــن: 
دەمێــك بــوو ئەنجامــی پــڕ لــە ئــازارو مەرگــی ناكامانــەی مەم وزیــن   
بــوو بــوو بــە چیــرۆك و پشتاوپشــت دەگوترایــەوە. دەمێــك بــوو ئــەو 
ــی  ــەاڵم خان ــوو. ب ــداران ب ــە، ســرودی دڵ ــەو ســۆزو فیداكاریی ــام و ئ ئەنج
ــاو  ــان پێببەخشــێت و بەن ــەوەو نەمری ــان بكات ــوێ  زیندووی ــات ســەر لەن ه
ئەوانــەوە كۆمەلێــك بیــر و ڕاو فەلســەفەی خۆشــی دەرببڕێــت وەك دەلێــت:

                    شــــــەرحا غەمێ  دل بكەم فەسانە 
                    زیــــــــن و مـــــــــەمێ  بكـــەم بەهانـە

)بۆلەبەركردنە(

واتــە: )بــه  بیانــووی مــه م و زیــن شــه رحی غه مــی دڵــی خــۆم بكــه م(   
خانــی پشــت بــەو داســتانی )مــەم و زیــن( یــا )مەمــی ئــاالن(ەی لــە نــاو 
ــە بەرگێكــی تــازە  خەڵكــی بۆتانــدا به ســتووە و، هاتــووە شــتێكی تــازەی ل

نووســیوە وەك دەلێــت : 

سافی شمڕاند ڤەخوارد دووردی 
مانەندی دەری لیســــانـی كوردی 
ئینـانــــــــــــــــە نیزام  و ئیـنـتیزامــی 
كێشـــــــایە جەفا ژبۆ وی عامــــی 

)بۆلەبەركردنە(

واتــە: ) بەســەر شــەرابی پوختــەدا ڕابــوردم و )دوردم( خواردمەوە،   
كــە تڵپــەی شــەرابە، وەك ئــەوەی كــە بەســەر زمانی)دەریــدا ڕابــوردم كــە 
فارســی كۆنــەو زمانــی كوردیــم هێنــاو خســتمە ســەر نیــزام و ڕێــك  و 

پێكییــەك  و جەفــام لــە ڕێگــەی ئــەو خەڵكــە ســادەیە كێشــا(.
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زین(ەكــەی  )مــەم  وەك  خانــی  زینــی  مــەم  و  وەنەبێــت  بــەاڵم   
فۆلكلــۆری نــاو خەڵــك تەنهــا چیرۆكــی دڵداریــی مــەم و زیــن بێــت، بەڵكــو 
خانــی شــاعیرانە چەنــد شــتێكی لێكداوەتــەوەو شــتێكی تــازەی داڕشــتووە.

            هــــەندێك ژ فەســــانەیێد بوهتان
                              هەندەك د بەهانە هەن د بوهتان

)بۆلەبەركردنە(

واتــە: هەندێــك لــەو شــتانەی لەنــاو بۆتانــدا بــاوە، كــە ئەمــەش ئــەم   
چیرۆكەیــە كــە خەڵــك دەمــاودەم دەیگێڕنــەوە، هەندێــك )بەهانــە( واتــە 
بیــرو ڕای خانییــە و بەنــاوی )مەم وزیــن(ەوە دەری بڕیــوە لەمــەودوا باســی 
دەكەیــن، هەندێــك )بوهتــان( یــان بوختــان یــان بڵێــن )درۆیــە( مەبــەس ئــەو 
ڕووداوو كەســانەیە، كــە خانــی بــۆ پێویســتی چیــرۆك دروســتیكردوون، 
یــا ئــەو وتــو وێژەیــە، كــە بــەدەم كەســانی چیرۆكەكــەوە دەیگێڕێتــەوە. 
خانــی كۆمەڵــێ  بیــروڕای خــۆی بــە بیانــووی مــەم  و زینــەوە دەربڕیــوە كــە 

ــەن: ئەمان

1- هەرلەســەرەتاوە، بەنــاوی ستایشــی خــواو پێغەمبــەرەوە چۆتــە 
ــە بیــروڕای فەلســەفەی یۆنانــی و  نــاو گفتوگــۆی فەلســەفەوە، گەلێــك ل
فەلســەفەی ئیســالم دەردەبڕێــت و شــه ن و كه ویــان دەكات و خۆشــی 

وەك فەیلەســوفێك و ســۆفیه كی گــەورە دەنوێنێــت.
2- خانــی یەكــەم كــوردە، كــە بیــری كوردایەتــی لــە قاڵبێكــی دیاریكراودا 
دەربڕیــوەو هانــی كــوردی داوە، كــە یەكبگــرن و بەرامبــەر بــە هێرشــی 

داگیركەرانــی ئــەو ســەردەمە بوەســتن.
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ــدا گەلێــك بیــری كۆمەاڵیەتیشــی دەربڕیــوەو  ــە مــەم  و زین 3- خانــی ل
ــی بــەرەو پێشــچوونی مێــژوودا بــووە. ــەدا لەگــەڵ هێڵ لەهەمــوو ئەمان

4- خانــی دڵدارییــە بەســۆزەكەی مــەم  و زینــی بەڕێبازێكــی ســۆفیگه ری 
بــردووەو )مــەم  و زیــن(ی كــردووە بــەدوو خــوا پەرســتیه كه ی وا كــە 

گەیشــتیتە پلــەی فەنابــوون.
بــەم جــۆرە توانیویەتــی ئــەو مــەم  وزینــەی بــكات بــە گەورەتریــن 
بەرهەمــی ئەدەبــی كــوردی ســەردەمی خــۆی و تــا ئێســتا لــە ڕێــڕەوی 
ئەدەبــی كــوردی و ئەدەبــی ڕۆژهەاڵتــدا جێگەیەكــی بــەرزی بۆتەرخــان 

كــراوه .

ڕوخســـــــــــــاری مــــــــەم  و زیــــــــــن:
ــی ســه روو  ــی كرمانجی ــی بۆتان ــە بەشــە دیالێكت ــن(ی ب ــەم  و زی 1- )م
نووســیوە بــەاڵم هەوڵیــداوە كــە وشــەی زۆر لــە بەشــە دیالێكــت و 

دیالێكتەكانــی تــری تێــدا ببێــت.
2- خانــی لەســەر پەیــڕەوی زمانــی ئەدەبیــی ئەو ســەردەم ڕۆیششــووە 

كــه  گەلێــك وشــەی فارســی و عەرەبی و توركــی تێكەڵكردووە.
لــەڕووی كێشــی هۆنــراوەوە خانــی كێشــی عــەروزی عەرەبــی   -3

بەكارهێنــاوە.
4- خانــی لــە یەكیەتــی ســه روا الیــداوە و هاتۆتــە ســەر جــووت ســەروا، 
ئەمــەش  بەكارهاتــووە.  فارســییەكاندا  داســتانە  لــە  ئــەو  پێــش  كــە 
لەكوردیــدا شــتێكی تازەبــووە. یــا ڕێكتــر ئەوەیــە بڵێیــن لەكرمانجــی 

تازەبــووە. ســه روودا 
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دەنگــی خانــی تــا ئێســتاش هەربــەرزو دلێــرە. دەنگــی ســۆزی   
خۆشەویســتییە، بــاوەڕی نیشــتمانپەروەرییە، وردی فەلســەفەو لــە جیهــان 
گەیشــتنە، دەنگــی كاروانــی ســەركەوتوو و بــەرەو پێشــچووی پێشــكەوتنی 
مرۆڤــە، خانــی چ لــە پتــەوی و بــەرزی بەرهەمــی خۆیــدا، چ لــە بیــری 
هەڵمەتبردنــی  گەشەســەندن و  ڕۆژانــی  ئاوێنــەی  پەروەریــدا  نیشــتمان 
كــورد  مێــژووی  تەماشــای ســەرچاوەكانی  ئەگــەر  بۆتانــە،  میرنشــینی 
بكەیــن، دەبینیــن لــەو ســەردەمەی ئــەودا خاكی بۆتان  وا پەرەی ســەندبوو، 
كــە خه ریــك بــوو بەرهەمــی پیشەشــازی پــەرەی دەســەندو هێــزی دەگرتــە 
دەســت. هــەر لەبــەر ئەمەشــە، كــە بیــری ڕزگاربوونــی نەتەوەیــی بــەو 
ــەاڵم  داگیركــەری عوســمانی هــات و  ــارە. ب ــدا دی ــە شــیعری خانی جــۆرە ل

واڵتــی خاپوركــرد.
گەشەســەندن و پیشەســازی  و پیشــكەوتنی شــیعرو هونەریــش لــە    
جێــی خــۆی وەســتاو بەڵكــو گەڕایــەوە دواوە، بــە جۆرێــك كــە لەناوبچێــت و 
ڕوو لــه  كــزی  و نەمــان  بــكات لــەو بناغەیــەی مــەالی جزیــری و خانــی دایان 
مەزرانــد لــە دوو ســەدەی دواییــدا هیچــی نەهاتــە ســەر. بــەاڵم چونكــە 
بناغەكــە پتەوبــوو، لەبــەر ئــەوە بــۆ ســەرەتایەكی تــرو ســەرهەڵدانەوەیەكی 
تــر دەســتی دەدا، كــە ئەویــش لــە ســەدەی بیســتەم و قۆناغــی ئــەو ئەدەبــه  

بــوو.
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نمونەیەك لە مەم  و زین : 
    گەردێ  هـــــــــەبویا مەژی خودانـــەك
    عـــــالی كەرەمــــەك لەتیـفە دانــــــەك

    عیلم و هــــونەر و كەمال و ئیزعــــــــــان
    شـــــیعرو غـــــەزەل و كتێـب  و دیــوان

    ئەڤ جنسـە ببا ل بال وی مەعموول
    ئەڤ نەقدە ببا ل نك وی مـــــەقبوول

    من دێ  عەلەما كەالمــێ  مــــــەوزوون
    عـــــــــــــالی بـكـرا ل بانێ  گـــــەردوون

    بینــا ڤـــە ڕوحا مـــــــــــــــەلێ  جـزیـری
     پێ  حـەی بكـرا عەلی حـــــــــــەریــری

    كەیفەك وەبدا فـــــــــــــــەقیهێ  تەیــران
    حەتـــــا ب ئەبەد بمایـە حـــــــــــــەیـران     

                                         
    چ بكەم كو قەوی كەســــــــادە بـــازاڕ
    نــینـە ژ قـــوماشــــــــــــــــیڕا خــــڕیــدار

)دوودێربۆلەبەركردنە(
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ئـــەدەبی كالســــیزمی كـــــوردی 
چواره م: شــــــێوەزاری كرمانجـــــی خـــــــواروو

دوا دیالێكتــی زمانــی كــوردی كــه   بــوو بــە بناغــەی زمانــی ئەدەبــی   
ئــەو ســەردەمەو، وەك دیالێكتەكانــی بــە هــۆی بارودۆخــی سیاســی  و 
ــا نەمــان  كۆمەاڵیەتــی و ئابــوری و جوگرافییــەوە ئەدەبــی بــەرەو كــزی ی
نەڕۆیشــتووە، دیالێكتــی كرمانجــی خــوارووە، كــە ســەرەتا شــێوه زاری 
ــازەی  ــە بناغــەی قوتابخانــەی ئەدبــی ت ــە بــوو ب ــەو دیالێكت )ســاێمانی(ی ئ
زمانــی  وەك  بابانەكانــەوە  فەرمانڕەوایــی  ســەردەمی  لــە  و  كــوردی 
ئەدەبــی ســەری هەڵهێنــا و هێشــتا لــە گەشەســەندن  و فراوانبــوون  و 
پەرەســەندندایە و وای لێهاتــووە، كــە ببێــت بــە زمانــی ئەدەبــی ســەردەم  و 
زمانــی خوێندنــی قوتابخانــە و كاروبــاری ڕەســمی لــە كوردســتانی عێراقــدا .
  هه روه هــا لــە ڕووی نەخشــەی دیالیكتەكانــی زمانــەوە هەمــوو 
ســنوری كرمانجــی خــواروو، واتــە )ســلێمانی، ســنە، ســۆران و موكریــان( و 
ــە، باجــەالن،  ــی، زەنگەن ــه  )هەورام ــۆران وات ــی گ ــوو ســنوری دیالێكت هەم
ڕۆژبەیانی...هتــد( بەشــێكی زۆر لــە لــوڕ بگرێتــەوە هه روه هــا الی هەندێــك 
نوســەری كرمانجــی ســه روو، لــە هەندێــك بەشــی ئــەو ناوچەیەشــدا ببێــت 
بــە بناغــەی زمانێكــی ئەدەبــی تــازەو یەكگرتــوو بــۆ هەمــوو كــورد كــە 
لەســەر بناغــەی تێكەڵییەكــی ڕاســتەقینە و زانســتی پەیدابێــت  و شــەقڵی 
شــتێكی  دیاربیــت  و  پێــوە  دروســتكردنی  ژیــان  و  خۆدروســتبوونی 
دەســتكردو دروســتكراو نەبێت. جا لێرەدا چەند پرســیارێك دێتە پێشــەوە 
ئایــا ئــەو قوتابخانــە تازەیــە چــۆن دروســت بــووەو لــە كــوێ  دروســتبووه ؟ 
ــدا چ  ئــەو گــوڕو هێــزەی چــۆن پەیداكــردوەو دەبێــت لــە مێــژوی ئەدەبی

ناوێــك لــەو قوتابخانەیــە بنێیــن؟ 
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 بۆ وەاڵمــــــــی ئەم پرســــــیارانـــــــە دەڵێین:

بابەتــی و  پێویســتیكی  كــە  پێدەڵێــت،  ئەوەمــان  مێــژوو  ڕاســتی   
مێژوویــی وایكــرد كــە لــە ئەنجامــی پەرەســەندنی مێژوویــی و كۆمەاڵیەتیــی 
ــدا، پێویســت بــە شــارێكی گــەورەو پێشــكەوتوو هەبێــت،  و ئابوریــی بابان
كــە ببێــت بــە پایتەختــی ئــەم میرنشــینە، دەبــوو پــەرە بســێنێت و پــەل بــۆ 
ــە دی،  ــەی، بهێنێت ــەو ئاوات ــت، ئ ــری كوردســتان بهاوێژێ میرنشــینەكانی ت
كــە بــۆ میرانــی بۆتــان و ســۆران نەهاتــەدی، كــه  ئاواتیــان یەكخســتنی 
ــی شــاری ) قەاڵچــۆاڵن(،  ــی و كۆمەاڵیەت ــاری جوگراف ــوو. ب كوردســتان ب
ــوو  ــه وه  شــیاو نه ب ــۆ ئ ــوو، ب ــان ب ــی پێشــووی میرنشــینی باب ــە پایتەخت ك

پایه ته خت بێت. 
لەبــەر ئــەوە هــەر ئــه و شــوێنه ی ئێســتای شــاری ســلێمانی كــه ، لــە   
هەمــوو ڕووێیكــەوە لێیدەهــات ئــەو پایتەختــەی تێــدا دروســتبكرێت دانانــی 
بناغــەی شــاری ســلێمانی لەســاڵی)1784(زدا ئەنجامێكــی ســەربۆری چەنــد 
ســەدەی كوردیشــە لــە شــار دروســتكردن، داو دنیــا دیدەیــی پادشــای 
ــە نەخشەكێشــان و بیناكردنــی شــاردا جێگــەی خۆیگــرت.  بابــان خۆشــی ل
لــە شــاری ســلێمانیدا هــەر لــە ســەرەتای دروســتكردنیدا گەلێــك شــت 

پێكهــات وەك :
1- شاره كه یان لەسەر بناغەی زانین و شارستانییەت دروستكرد.

ئــەو ســەردەمەی تێــدا  2- هەندێــك دیمەنــی شــارە پێشــكەوتووەكانی 
دیاربــوو.

3- هــەر لــە ســەرەتای دامەزراندنییــەوە پــڕۆژەی ئــاوو زێرابــی تایبەتــی 
بــۆ هەمــوو شــار دروســتكرا.
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4- چەنــد چەشــنە پیشەســازی تێــدا دامــەزرا، كــە وێنەیــان لــە ســەرەتای 
ــادا  ــدی پیشەســازی ئەوروپ ــی پەیوەن ــی پیشەســازی و پەیدابوون ڕاپەڕین
ڕســتن  و جۆاڵیــی  چنیــن  و  دروســتكردن  و  ســابوون  پەیدابووبــوون 
 و قوتابخانــە و دەباخانــە و چەقماخســازی  و كارگەچییەتــی و گەلێــك 

تــر. پیشه ســازی 
پەیوەنــدی  و  بازرگانــی  گــەورەی  مەڵبەندێكــی  بــە  بــوو  شــارەكە   -5
پــاڵ پایتەختــە گــەورە نزیكەكانــدا، وردە وردە گەیشــتە  لــە  بازرگانــی 
هەندێــك شــاری ئەوروپیــش . بێگومــان ئــەو پێشــكەوتنە ئابورییــەو ئــەو 
هەوڵــە سیاســییە، پێشــكەوتنی زانیــاری و ئەدەبیشــی لێدەبێتــەوە چەشــنە 
وریــای و هۆشــیارییەك لەنــاو دانیشــتواندا دروســتدەكات، بۆیــە هــەر 
لــە ســەرەتاوە چەنــد مزگــەوت دروســتكران و مزگەوتــی گــەورە بــوو بــە 

مەڵبەنــدی خوێنــدن و سەرپەرشــتی میــری بابــان .
بــۆ گوزەرانــی  پــارەی میرنشــینی ڕێ  و شــوێن  لــه   هه روه هــا   
ســەدان فەقــێ  دانــراوە، كــە لــە هەمــوو كونجێكــی كوردســتانەوە دەهاتــن ، 
ــای ئــەو تــۆ  مــەالی باشــیش لــە زۆر شــوێنەوە هێنرانــە ســلێمانی و زان
ــە  ــان ب ــە ناوبانگی ــەوە، ك ــەم شــارەدا دەرســیان گوتۆت ــەو ســەردەمەدا ل ل
هەمــوو واڵتــی ئیســالمدا بــاڵو بۆتــەوە. هــەروەك جموجــۆڵ و كێشــەی 
ــە ســەردەمی  ــەم شــارەدا ل ــادری و نەقشــبەندی ل ــوان دوو تەریقــەی ق نێ
بابانــدا بــە دیمەنێكــی تــری بزوتنــەوەی هــزری ڕوناكــی و ڕاپەڕیــن  و 

چاالكــی جواڵندنــەوەی ژیانــی ئــەو ســەردەمە دادەنرێــت.
ــازەش  ــی ت ــەدا، بزوتنەوەیەكــی ئەدەب ــە بەپیت ــەم زەویی ــان ل بێگوم  
بەرپــا دەبێــت و پەیڕەوێكــی ئەدەبــی تــازە، یــا چەنــد پەیڕەوێــك دێتەكایــەوە، 
گزنــگ  و مەشــخەڵی پەیڕەوێكــی ئەدەبــی نــوێ  لــە ســلێمانیەوە ســەری 

دەرهێنــا. 
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قوتابخانــەی شــیعری بابــان، كــە هەندێــك لەشــارەزایانی ئەدەبــی   
ــی  و  ــاوی )نال ــش، ن ــن  و، هەندێكی ــی(ی دادەنێ ــەی )نال كــوردی بەقوتابخان
ــەن،  ــان( ی ناودەب ــە )ســێكوچكەی باب ــن  و ب ــەوە دێن ســالم، كــوردی( پێك
لــە  قوتابخانەیــە  ئــەو  دیمەنــی  گەلێــك  ناوەرۆكــەوە  لــە ڕووی  ئەگــەر 
ئەدەبــی ئەمڕۆمانــدا نەمابێــت، ئــەوا لــەڕووی ڕوخســار و زمانــەوە ئەدەبــی 
ئەمڕۆمــان، هەربــەرەو پێشــچوونی مێژوویــی ڕووخســاری ئەدەبــی ئــەو 

قوتابخانەیــە.
هونەرمەنــدی  و مامۆســتایی )نالــی(، توانایەكــی وای بەخشــی بــە   
بەرهەمــی خــۆی  و دوو هەڤاڵەكــەی، كــە زوو باڵوببێتــەوە و بچێتــە دڵــەوەو 
ــە  ــەی ل ــەو دەنگ ــری ناوچــەی كوردســتان ئ ــە ســەر شــاعیرانی ت كاربكات
ســلێمانییەوە بەرزبــووەوە، دەنگیدایــەوەو دەنگدانەوەكەشــی لــە یەكــەم 

پلــەدا لەناوچــەی ســۆران )هەولێــر(ەوە بــوو.
هــەر لــەو ســەردەمەدا شــیعری حاجــی قــادری كۆیــی )1817-  
1897(  و ئەختەر )1839- 1887(  و كەیفی لە خاكی ســۆرانەوەو مەجدی 
)1849-1925( لــە ئەردەالنــەوەو كۆمەلێــك شــاعیری تــری ناوچــەی ســنەو 
موكریــان هــەر بــەو چەشــنەیان نووســیووە، كــە نالــی  و هەڤاڵەكانــی پێیــان 

نووســیوه .
بابــان  میرنشــینی  لەناوچوونــی  لــەدوای  داینــا،  )نالــی(  بناغەیــەی  ئــەو 

بــەرەو پێشــچوو. نەڕوخــا، بەڵكــو هــەر 
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ســــــــــەرەتا و دەســــــــــتپێكردن: 
زۆرجــار، كەباســی شــیعری نالــی  و قوتابخانــەی نالــی دەكرێــت،   
پرســیارێك دێتە پێشــەوە. ئەویش ئەوەیە، كە چۆن دەگونجێت زمانێك یان 
دیالێكتێكــی زمانێــك لــەوە پێــش شــیعری پێنەگوترابێــت، بــەاڵم ســەرەتاكەی 
لــە ڕووی نــاوەرۆك  و ڕوخســارەوە بــەم چەشــنە پتــەوە بێتــە كایــەوە؟ ئــەم 
پرســیارە زۆر لەجێــی خۆیدایــە و بەتــەواوی لەگــەڵ ژ یربێــژی و زانســتدا 

ــت. دەگونجێ
بێگومــان ئێمــە نالــی بەڕابــەرو دامەزرێنــەری قوتابخانــەی شــیعری   
بابــان دادەنێیــن، ئەگــەر بەرهەمــی نالــی، لە ڕووی ناوەرۆك و ئە و باســانەوە 
كــە شــیعری دەربــارە نووســیوه ، تــەواو تــازە نەبــن  و لــە ناوەرۆكی شــیعری 
كالســیزمی دیالێكتەكانــی تــری كــوردی  و شــیعری كالســیزمی ڕۆژهــەاڵت 
بچــن، ئــەوا لــە ڕووی زمانــەوە تــازەن. دیــارە ئــەم تازەییــە ئــه وه  ناگەێنێــت 
كــە پێــش نالــی هیــچ جــۆرە شــیعرێك بەو دیالێكتە، واتە بە )بەشــی ســلێمانی 
كرمانجــی خــواروو( نەگوترابێــت. بەڵكــو ئەمــەی نالــی بــە چەشــنێك خــۆی 
ــە بناغەیەكــی ئەوتــۆ  ــدا ببێت ــە پتەوی ــەوە، كــە ل گرتــووە و جێــی خۆیكردۆت
ــەوە ســەر  ــەن  و نەچن ــڕەوی بك ــر پەی ــت  و شــاعیرانی ت ــی نەبێ ــە لێالدان ك
شــێوەكانی تــر، یــا نەچنــەوە ســەر ئــەو زمانانــەی تــری ڕۆژهــەاڵت كــە 

هەندێــك شــاعیری كــورد شــیعریان پێنووســیوه  )بەتایبەتــی فارســی(.
زانســت و مەنتیــق لەگــەڵ ئەوەدایــە كــە پێــش نالــی ســەرەتایەكی   
ــت و  ــزەی لێپەیدابووبێ ــەوە بەهێ ــە پت ــەو بناغ ــت وردە وردە ئ ــۆ هەبێ ئەوت
بلیمەتــی نالــی  و دوو هاوەڵەكــەی وایكردبێــت، كــە ئــەو ســەرەتا ســاكارانە 

بكــەن بــەو بناغــە بەتینــە قوڵــە نــە لەرزیــوە.
بەداخـــەوە بـــاری مێژوویـــی كـــورد وایكـــردووە، كـــە بەرهەمـــی   
بســـووتێت.  یـــا  ونببێـــت  بێناومـــان  و  نـــاودار  شـــاعیری  گەلێـــك 
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لەبـــەر ئـــەوە زۆر بەڵگـــەو نمونەمـــان بـــۆ نەماوەتـــەوە ناویـــان بنێیـــن   
ســـەرەتای ســـاكاری قوتابخانـــەی نالـــی، بـــەاڵم لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هەندێـــك 
نمونـــە هـــەن، كـــە ببـــن بـــە بەڵگـــەی بوونـــی ئـــەو ســـەرەتایە، دیارترینیـــان 

ــەن: ئەمانـ
1- ئەگــەر بــە وردی لــەو بەرهەمانــەی ئەدەبییاتــی فۆلكلــۆر بكۆڵینــەوە، كــە 
تــا ئێســتا تۆماركــراون، یــا بــەدوای بەرهەمــی تۆمــار نەكــراوی فۆلكلــۆردا 
بگەڕێیــن، ئــەوا گەلێــك بەرهەمی وامان دەســتدەكەوێت، كە بەپێی ڕووداوی 
مێژوویــی  و هەندێــك دیمەنــی ترییــەوە، بڕیــاری ئەوەیــان بەســەردا بدەیــن، 
كــە بەرهەمــی پێــش )نالــی( ن و هــەر بــە دیالێكتەكــەی ئەویــش نووســراوه .

ــی  ــە دایكبــوون و مردنی)عەل ــا ئێســتا بەتــەواوی ســاڵی ل ــدە ت 2- هــەر چەن
بەردەشــانی( مــان بــۆ ســاغ نەبۆتــەوە، بــەاڵم هەمــوو بەڵگــەكان لەگــەڵ 
ئــەوەدان كــە عەلــی بەردەشــانی پێــش نالــی كەوتــووە و ڕەنگــە ماوەیــەك 
ژیانیــان پێكــەوە بووبێــت. لەبــەر ئەوە دەتوانین بەرهەمی عەلی بەردەشــانی 
كــە شــیعری میللییــە بەســەرەتایەكی ســادەی بەرهەمــی نالــی دابنێیــن، 
تەنانــەت ئەگــەر لــە شــیعری عەلی بەردەشــانی بكۆڵینــەوە دەتوانین هەندێك 
لێكچــوون و پەیوەنــدی لــە نێــوان به یته كانــی ئــه وو بەرهەمــی نالــی و گەلێــك 
پەیوەنــدی لەنێــوان ئــەوو ســالمدا بدۆزینــەوە. بەتایبەتــی لــەڕووی بــاس  و 

ناوەرۆكــەوە هــەر چەنــدە لــە ڕوخســاردا جیاوازیــان هەیــە.
3- )مەولودنامەی( شــیخ حســێنی قازی )1791-1870( بە یەكەم بەرهەمی 
نووســینی  ســاڵی  ئێســتا  تــا  بەداخــەوە  دادەنرێــت.  كــوردی  پەخشــانی 
ئەومەولــود نامەیــە نازانیــن، بــەاڵم ئــەوە دەزانیــن كــە شــێخ حوســێنی قــازی 
بەتەمــەن لــە نالــی  گەورەتــرە و لە ڕووی بەرهەمی ئەدەبییەوە هاوچەرخی 
ئــەوە. ئەگــەر مەولودنامەكــەی بەســەرەتا دانەنرێــت بــۆ شــیعری نالــی 
ئــەوا بەدیاردەیەكــی ئەدەبــی وا دادەنرێــت كــە لــەو بارودۆخــه  مێژووییــەدا 

پەیدابــووە كــە شــیعری نالــی تێــدا پەیدابــووە.
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نــــــــــــــالی
)1800-1873(ز

ژیـــــــــان و بەرهــــــــــەم:
نالــی نــاوی مــەال خــدرە كــوڕی ئەحمــەدی شاوەیســی ئاڵــی بەگــی   
میكایەڵیــە میكایــەڵ یەكێكــە لــە تیرەكانــی خێڵــی جــاف، لــە گونــدی )خــاك و 
خــۆڵ( لــە دەشــتی شــارەزوردا لــە دایكبــووە، بــۆ خوێنــدن چۆتــە قــەرەداغ 
ــا( تــەواو  ــە )خانەقــای مەوالن ــە ســلێمانی ل و پاشــان  خوێندنــی فەقێیەتــی ل
كــردووەو ئیجــازەی مەالیەتــی وەرگرتــووە، نالــی بــە چــاوی خــۆی لوتكــەی 
ــد  ــه  كاتێك ــووه 0 ل ــی دیت ــی بابان گەشەســەندن و پەرەســەندنی فەرمانڕەوای
كــه  چــووە بــۆ ســه فه ری حــەج و لــە ڕێــی گەڕانــەوەدا لــە شــام هەواڵــی 
ڕووخاندنــی میرنشــینی بابــان و هێرشــی عوســمانییەكان و داگیركردنــی 
ڕوودەكاتــە  و  نه گه ڕێتــه وه   دەدات  بڕیــار  ئیتــر  دەبیســتێت0  ســلێمانی 
ئەســتەمبۆڵ و هــەر لــەوێ  بــە داخــی و دووری نیشــتمانەوە ســەردەنێتەوە.

بــــەرهــــــــــــەمـــی:
ــازە  ــە تـ ــی بـ ــیعری نالـ ــدا شـ ــە ڕواڵەتـ ــە لـ ــان، ڕەنگـ وەك گوتمـ  
كالســـیزمە  ئەدەبیاتـــە  ئـــەو  تـــری  دیمەنێكـــی  بـــە  یـــا  دانەنرێـــت، 
ـــە ســـەدەی  ـــە شـــێوەی كرمانجـــی ســـه روو ل ـــت ، كـــە ب ـــە بزانرێ كوردیی
ـــی  ـــە وێنەیەك ـــك ب ـــە هەندێ ـــا ڕەنگ ـــدا  گەشـــەی ســـەندبوو، ی حەڤدەهەم
كـــوردی شـــیعری كالســـیزمی ڕۆژهەالتـــی ببینـــن و تازەیـــی تێـــدا 
ـــەر  ـــی( ئەگ ـــە ڕاســـتییەوە دوورن، )نال ـــوو ل ـــە هەم ـــەاڵم ئەمان ـــن، ب نەبین
هیچـــی نەكردبێـــت، هێـــزو توانـــای فـــراوان و داهێنه رانـــه ی زمانـــی 
كـــوردی لـــە دەربڕینـــدا دەرخســـتووە، لـــە نـــاو كوردیشـــدا بـــە پیـــت و 
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پتـــەوی وشـــەی دیالیكتەكـــەی خـــۆی بـــە جۆرێـــك پیشـــانداوە، كـــە ببێـــت 
ــوردی. ــی كـ ــی ئەدەبـ ــی زمانـ ــەی یەكگرتنـ ــە بناغـ بـ

هەبــووە،  مانــای  گەلێــك  نالــی  الی  جــار  زۆر  وشــە  بەڵــێ ،   
وەك هەمــوو شــاعیرانی كالســیزمی جیهــان خەریكــی )وشــەكاری( و 
ڕازاندنــەوەی وشــە و بــە چەنــد مانــا بەكارهێنانــی وشــە بــووە، بــەالم 
ئەگــەر ئــەم وشــەكارییە الی شــاعیرانی تــر چەشــنێك یــا دیمەنێــك 
ــەالی  ــەدەب ب ــا  ئ ــان، ی ــی خۆی ــای ئەدەب ــی توان ــە دیمەنەكان ــت ل بووبێ
ئەوانــەوە ڕێگەیەكــی كات ڕابــواردن و كات به ســه ربردن بووبێــت، ئــەوا 
الی  نالــی مانــاو مەبەســتێكی قوڵتــرو ئاســۆیەكی فراوانتــری هەیــە، كــە 
ــەوە. ــەم ســەردەمەوە نزیكدەكات ــی ئ ــە ئەدەب ــی ل ــەم مەبەســتەدا نال ل

ــە،  ــی كــە شــاعیری ڕۆژانــی گەشەســەندنی میرنشــینی بابان نال  
دەروونــی  لــە  كــە  تەوژمەیــە،  جموجۆڵــو  ئــەو  هەمــوو  ئــاگاداری 
ڕوویكردۆتــە  جۆشــیخواردووەو  ســلێمانیدا  ئەوكاتــەی  كۆمەڵگــه ی 
ــەرەش،  ــەم شــاعیرە ڕاب ــی یەكخســتنی كوردســتان 0 ئ ئاســۆی بەرین
وەك بیەوێــت بــە وشــەی كــوردی و بــە بناغــەی وشــەی ناوچەكــەی 
ــە  ــدار بگات ــە وشــەیەكی باڵ ــەو تەوژمــە و ب ــە بەشــێك ل خــۆی ببێــت ب
ئەوپــەڕی ســنوری كوردســتان0 ئەگــەر ئەمــڕۆ ئێمــە هەندێــك دیمــەن و 
وشــەو مانــای شــیعری نالــی بــە كــۆن بزانیــن، چونكــە لــە دوای خــۆی 
زۆر دوبــارە كراونەتــەوه ، ئــەوا لــە كاتــی خۆیــدا هەمــووی تــازە بــوە0 
وەك لەهەمــوو ســەردەمێكدا بــەرەی كــۆن بــە چــاوی ســەیر و   
ناڕەزاییــەوە تەماشــای تــازە دەكات، ئــەوا لــە ڕۆژانــی )نالــی( یشــدا زۆر 
كــەس بەناڕەزایــی و سەرســوڕمانەوە تەماشــای ئــەم چەشــنە شــیعرە 
تازەیــە وئــەم زمانــە تازەیەیــان كــردووە، یــا الیــان ســەیر بــووە، كــە بــە 

كــوردی شــیعر بنووســرێت. 
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)نـــــــــــالی( لەوەاڵمی ئەمانەدا دەڵێت:
    تەبعی شەكــر باری من كوردی ئەگەر ئینشـــــــادەكــا
    ئیمتحانی خۆیە مەقســـودی، لە عەمــــــــــدەن وا دەكــا

    یا لە مەیدانی فەســــــــــاحەتــدا بە میسلی شەهســـوار
    بێ  تەئەمول بەو هەمـــــــــــــــــوو نەوعە زبانی ڕادەكــا

    كەس بە ئەڵفازم نەڵـێ  خــــــــــــــۆكردییـە خۆكوردییـــە
    هەر كەســـــــــــێ  نادان نەبێ  خۆی تالبی مەعــنا دەكــا 

    بێتە حوجرەم پارچە پارچە موسوەدەم بكڕێ  بەڕۆح
   هەر كەسێ  كوتاڵ و پارچەی بـێبەدەل ســـــەودا دەكـا

    شـــــیعری خەلقی كەی دەگـاتە شیعری من بۆنازكــی
    كەی لە دیقەتدا پەتك دەعــــــــــــوا لەگەڵ هەودا دەكـــا

)دوودێربۆلەبەركردنە(
    نالــی بــەم بیــرە وردە قوڵــەو بــەم خوێنگەرمییــەوە لەســەر وشــەی 
خۆشەویســتی كــوردی دەكاتــەوە. ڕەنگــە لــە پــاڵ هەمــوو ناڕەزاییەكــدا 
پێیگوترابێــت، شــیعر بــە كوردی نانوســرێت، بەڵكو بەزمانــی تری ڕۆژهەاڵت 
دەنووســرێت0 یــا شــاعیر ئەوەیــە، كــە بــە چەنــد زمانێــك شــیعری هەبێــت.
ــۆ شــاعیر  ــد ب ــەرج و ســنور و پێوەن ــدا وەك زۆر م ــارە لەشــیعری كۆن دی
دانــراوە و ئەوانــە كــراوون بــە مەرجــی شــاعیرێتی. بــە چەنــد زمــان شــیعر 
گوتنیــش مەرجێــك بــووە بــۆ دەرچوونــی شــاعیر لــە تاقــی كردنــەوەدا0 
)نالــی( زۆر بێباكانــە و بەتوانــا چۆتــە ئــەو تاقیكردنەوەیــە و بــە چەنــد زمــان 

شــیعری نووســیوه  و لــەم مەیدانــەدا بەشــانازییەوە نووســویه تی:
         فارس و كورد و عەرەب هەرسێم بە دەفتەر گرتووە 
         نالی ئەمڕۆ حاكمی ســــێ  موڵـكە دیــوانی هەیـــــــــــــــە  

)بۆلەبەركردنە(
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ناوەرۆكی شــــــیعری نـــــــالـی:

ئەگــەر بــە وردی بمانەوێــت دەستنیشــانی ناوەڕۆكــی شــیعری   
نالــی بكەیــن، ئــەوا ســێ  مەبەســتی گــەورەو دیــار لــە شــیعرەكانیدا دەبینیــن.

1- دڵـــــــــــداری:

شــارەزایانی  دەدوێــت.  دڵــداری  لــە  )نالــی(  بەرهەمــی  زۆری   
ئەدەبییاتــی كــوردی خۆیــان بــەوەوە خەریككــردووە ، كــە ئایــا ئــەو ســۆزو 
یــا  دڵدارییەكــی ڕاســتەقینەیە  نالیدایــە، ســۆزی  لــە شــیعری  هەســتەی 
هــەروەك هەمــوو شــاعیرانی كــۆن، بــۆ پیشــاندانی توانــای شــاعیریەتییە، و 
دەبێــت لــە هەمــوو باســێك بدوێــت، ڕێگــەی شــیعری دڵداریشــی گرتــووە، 
ــی یەكێكــە  ــە، كــە نال ــت، ئەنجامەكــەی ئەوەی ــەك بێ ڕاســتی ئەمــە هەرچیی
شــیعری  نووســیوە،  كوردییــان  دڵــداری  شــیعری  جوانتریــن  لەوانــەی 
دڵداریــش بەشــی هــەره  زۆری بەرهەمــی نالییــە لــە پــاڵ ســۆزی ڕاســتەقینە 
و ڕاســتگۆیی و دەربڕینی هەســتی ناســكی دەرووندا، هەر بە دەم هەســت 
ــاو  ــە ن ــرەت هاتۆت ــەرز و جــوان و وردی ئاف دەربڕینەكــەوە، وەســفێكی ب
ــەری  ــە ڕاب ــردووە ب ــی( ك ــەم مەیدانەشــدا )نال ــە ل ــەوە، ك شــیعری كوردیی

ڕێبازێــك. 
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    زوڵفت لە لە قەدت دا كە پەرێشــــــــــان و باڵوە
    ئەمــــــــڕۆ لە منــی شــــیفـــتە ئاڵۆز و بــــــــەداوە

    بۆچـــی نەگریم ســـــــەد كەڕەتم دڵ دەشــكێنــی 
    مەی بۆ نەڕژێ  شووشــە لە سـەد الوە شكـاوە

    عومرێكی درێژە بە خــــــــــەیالی سـەری زوڵفـت
    ســــــــــەوداو پەرێشانم و ســــــــەودایەكی خـاوە 

    هـــــەرچەندە كە ڕووتـــم بەخوا مـایلی ڕووتـــــم
    بێ  بەرگییە عیللـەت كە هــــــــەتیو مەیلی هەتاوە

    هەر جۆگەو جۆبارێ  كەوا ســــــــــورو سوێربێ  
    جێی جۆششی گریانی منــــــــە، خوێن نـــەڕژاوە

    بێ  فائیدەیە مەنعی من ئێســــــــــتاكە لـــــە گریان
    بۆ عاشــــــــقی بێچارە زوو ئــــــــەم ئــاوە ڕژاوە

    ســــــــۆزی دڵمە، باعیســــــی تاوو كـوڵی گریــان
    مەعلومـــــە كە ئاگر ســــــەبەبی جـۆششی ئــاوە

    )مانی( نییەتی قـــــــووەتی تەســــویری برۆی تۆ 
    ئەم قەوســـــــە بە دەستی موتەنەفیس نەكشاوە

    )نالی( وەكو زوڵفت كە موتیعی بەری پێـتـــــــــــە
    تێكی مەشـــــــكێنـە بە جــــــەفاو مەیخـــــەرە الوە 

)دوودێریبۆلەبەركردنە(
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2-  ئـــــــــــــاینــــــی:
ڕەنگــە بتوانیــن بڵێیــن شــیعری ئایینــی لــە پێــش نالیــدا بریتییــە لــە   
هەندێــك شــیعری مەزهەبــی  ئەویــش ئەوەیــە، كــە الی شــاعیرانی دیالیكتــی 
ــە شــیعری ســۆفیگه ری، كــە زۆر  ــە ل ــا بریتیی ــارە. ی گــۆران هەورامــی  دی
بــاش لــە بەرهەمــی مــەالی جزیــری و فەقێــی تەیرانــدا دیــارەو لــە )مــەم و 
زیــن(ی خانیــدا دەگاتــە لوتكــە. بــەالم ئــەو چەشــنە شــیعرە لــە بەرهەمــی 

ــە. ــری هەی ــدا شــێوەیەكی ت نالی
هەســت  نالــی  گرتــووە.  پێغەمبــەری  ستایشــی  ڕێگــەی  نالــی   
و خۆشەویســتی خــۆی بەرامبــەر پێغەمبــەر و خاكــی مەكــە و مەدینــە 
ــەو ئاســتانە  ــەر ئ ــە ســەگی ب ــەوەی، كــە خــۆی ب ــە ئ ــت و دەگات دەردەبڕێ

: دەڵێــت  كــە  بزانێــت 
         ئەگەر چی كوردی دەوری شارەزووری قەسوەتم ئەمـا
         وەســــیلەم تیبە و حیلمی شــــــــــــــەفیع و فەزلی مەننانـە

         بەســەر هاتوومە ئەو خاكەی كە هەر مسقالە زەڕەیێكی 
         بە میزانی شەفاعەت كێوی حیلم و بەحــــــــری غوفرانــە

         نەبوو ڕووم بێمە خاكی چاكی پاكی تیبە تا بیســــــــــــتـم 
         بەســـــەگ نابێ  مولەوەس ئاوی زەرقا بەحری ئیحسانـە

         چ زەرقا بۆ ســــــــــیاهی دەفتـەری هەر ناصــیە ماحــــــی 
         چ تیبە بۆ تەبـــــــاهی دەردی هــــــەر دەرمانـدە دەرمانـــە 

         دەری ڕەحمەت كەوا بەحری موحیتە عاســـــی یە )نالی(
         تێدا جان و تەن ئیفتادەی شــــــەپۆڵی ســـــــەیلی عسیانــە

)دوودێریبۆلەبەركردنە(
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  بــەاڵم لەگــەڵ ســۆزی قوڵــی ئــەم ستایشــانەدا لــە بەرهەمــی نالیــدا ناتوانیــن 
لــە ئەنجامــی لێكۆڵینــەوەدا بگەینــە ئــەوەی كــە نالــی ســۆفی بــووە. یاخــۆی بــە 

ڕێبازێكــی تایبەتــی ســۆفیگه ری بەســتووە.
  بەڵكــو ئایــن و موســوڵمانییەتی لــە شــیعری نالیــدا هەســتێكی گشــتی و 
خۆشەویستییەكی فراوانی موسوڵمانێكە. لەبەر ئەوەی ئەم چەشنە بەرهەمە 

بەشــێكی زۆری لــە دیوانــی نالــی دەبــێ  جێــی تایبەتــی بــۆ تەرخانبكرێــت. 
نیشــــتمانپـــــــــەروەری:  -2

    شــیعری نیشــتمانپەروەری كــوردی لــە خانییــەوە دەســتپێدەكات، حاجــی 
قــادری كۆیــی ئاوێنــەی ســەدەی نۆزدەهــەم و دەنگدانــەوەی شــیعری خانییــە 

لــە ئەدەبــی كوردیــی ئەوســەدەیەدا. 
    بــەاڵم ئەگــەر خانــی و حاجــی هەندێــك دروشــمی ڕێكاوڕێــك و ڕوونــی 
بزوتنــەوەی  لــە  ڕابەرییــان  ڕۆلــی  و  هەڵگرتبێــت  نیشــتمانپەروەرییان 
نەتەوەیــی و ئازادیخوازانــەی گەلــی كــوردا بەجێهێنابێــت، ئــەوا شــیعری 
نالــی و قوتابخانەكــەی لــەو چەشــنە بیــرو دەربڕینــە بەدوورنەبــوون، بەڵكــو 
نیشــتمانپەروەری لەشــیعری نالیــدا دەچێتــە قاڵبێكــی كالســیزمی نیشــتیمان 
پەروەرییەوە، واتە نیشــتمانپەروەری الی نالی هەســتی قوڵی خۆشەویســتی 
خاكــی نیشــتمانە، پێوەنــدی شــاعیرە بــە هەمــوو بســتێك و كونجێكــی خاكــی 

ــی دەڵێــت: نیشــتمانەوە: نال
  دڵ ســــــیاسەنگ نەبێ  مــــایلی خاكی وەتەنە

                          خاڵی لەعلی حەبەشە، ساكینی بوردی یەمەنە 
)بۆلەبەركردنە(

تا دەڵێت:
دڵی )نالی( كە ئەنیسی قەرەداغە ئێســــتا 

                                   داغی سەرچاوە و دێوانە و دار و دەوەنە 
)بۆلەبەركرنە(
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ڕوخســـــــاری قوتابخانه ی ئـــەدەبی بــــــــــابان:
زۆر لــە ڕەخنەگــران ئێســتا ڕوخســار و نــاوەڕۆك لــە ئەدەبــدا لــە   
یــەك جیادەكەنــەوە. هەرچەنــدە ڕوخســارو نــاوەڕۆك لــە ڕووی بــەرزی و 
جوانییــەوە ئەگــەر لــە یــەك پلــەدا نەبــن. بەرهەمەكــە شــاش دەبێــت. بــەاڵم 

ــاش باســیانبكەین. ــە جی ــن ب دەتوانی
قوتابخانــەی  ناوەڕۆكــەوە،  ڕووی  لــە  دەركــەوت  بۆمــان  وەك   
ئەدەبــی نالــی گەلێــك لــە ناوەڕۆكی شــیعری كالســیزمی ڕۆژهەاڵتــی تێدایە 
و باســی ژیانــی كــوردەواری كــردووە، كــە دیمەنــی نیشتمانپەروەریشــی 

ــت.  تێــدا پەیــدا ببێ
    لە ڕووی ڕوخساریشەوە هەموو خاسیەتەكانی هۆنراوەی كالسیزمی 

تێدایە:
1- بەكارهێنانی كێشی عەروز. 

2- هەمــوو پارچــە هۆنراوەكــە یــەك )ڕەویــە( یــان هەیــە واتــە هەمــوو 
دێــرەكان بەیــەك )پیــت( كۆتاییــان دێــت، هەروەهــا هەمــوو دێرەكانــی 

هۆنــراوە یــەك ســه روایان هەیــە. 
3- بــەم جــۆرە زۆرجــار لــە تاكــە دێرێكــدا مانایەكــی تــەواو دەبینیــن. لــە 
كاتێكــدا لــە شــیعری تــازەدا بــە هەمــوو پارچەكــە واتــا تــەواو دەبێــت. 
لــە ڕەوانبێژیــدا  یانــەی  ئــەو )وشــەكاری(  بەكارهێنانــی هەمــوو   -4
ــەی  ــن نمون ــن دەتوان ــژی دەخوێن ــەودوا ڕەوانبێ ــراون. لەم بەكارهێن
هەمــوو ئــەو جوانیــو وشــەكاریو وشــە ڕازاندنەوەیــە لــە بەرهەمــی 

ئــەم قوتابخانەیــەدا ببینــن. 
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بــە  وشــەكارییەی  ئــەم  دووبارەكردنــەوەی  ئەمــڕۆ  بــۆ  ڕەنگــە   
و  نالــی  بەرهەمــی  بــۆ  كاتــەو  ئــەو  بــەاڵم  بژمێررێــت،  الســایكردنه وه  
هاوڕێكانــی تــەواو تــازە بــوو. چونكــە ئــەوان شــارەزایی خۆیانیــان لــە 
ڕەوانبێژیــدا بــۆ دەرخســتنی جوانیــی وشــەی كــوردی بەكارهێنــاوە. واتــە 
توانــای  پیشــاندانی  و  بۆجێبه جێكــردن  دۆزییــەوە  تازەیــان  مەیدانێكــی 

خۆیــان. 
بــە چەنــد  زۆرجــار، كــە دێڕێــك شــیعری كــۆن دەخوێنینــەوە،   
ــه وه . چونكــە شــاعیر و شــەكارییەكی وایكــردووە كــە  ــك ، لێكیده دین جۆرێ
ــە  ــر خــۆی هــەر تاق ــەوە. جــا ئەگــەر شــاعیری ت ــد جــۆر لێكبدرێت ــە چەن ب
مەبەســتێكی هەبووبێــت و ئێمــە ئەمــڕۆ بــە چەنــد جــۆر لێكیبدەینــەوە ئــەوا 
ــا شــیعرەكانی وا  ــووە ، ی ــێ  مەبەســتی هەب ــەم وشــەكارییەدا گەل ــی( ل )نال
داڕشــتووە، كــە بیــری ئێمــە بــەالی چەنــد لێكدانەوەیەكــدا بەرێــت ، ئەمــەش 
ــدا  ــە باســی ڕەوانبێژی ــە ل ــە . ك ــای شــاعیریەتی نالیی ــری توان ــی ت دیمەنێك

گەلێــك وێنــەی دەخوێنیــن.

تــا  ناوەرۆكیــەوە  و  ڕوخســار  هەمــوو  بــە  نالــی  قوتابخانــەی   
ســەرەتای ســەدەی بیســتەم بــەردەوام بــووە و لــە ڕووی زمانیشــەوە تــا 

بەردەوامــە.  ئێســتا 
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ســـــەرەتای پەخشــــانی كـــــوردی
      ئــەدەب دابه شــده كرێت بــۆ شــیعر و پەخشــان، لــە باســی ئەدەبــی 
ــۆ دەركــەوت، كــە شــیعر پێــش پەخشــان دەكەوێــت و  ــەوەت ب ــدا ئ عەرەبی
پێــش ئــەو پەیــدا بــووە، دیــارە ئەم یاســا گشــتییە بەســەر ئەدەبی كوردیشــدا 

ــووە. ــدا شــیعر زۆر پێــش پەخشــان كەوت ــە كوردی ــت، ل جێبه جێده بێ
      كۆنتریــن په خشــانی كــوردی تــا ئێســتا له به رده ســت بێــت كتێبه كــه ی 
ــه  ســاڵی )1591(ز  ــوردی ( ل ــا لســانی ك ــاوی )صه رف ــه  به ن ــی ته رماخیی عه ل
داینــاوه . ناوه ڕۆكــی كتێبه كــه  فێركردنــی رێزمانــی عه ره بییــه  لــه  )23( وانــه  
پێكهاتــووه ، هه روه هــا مه ولودنامــه ی شــێخ حوســینی قــازی )1791-1870ز(
كــه  بــه  شــێوه زاری كرمانجــی ناوه ڕاســت نووســراوه  باســی لەدایكبوونــی 
پێغەمبــەر )د . خ( ده كات، پاشــان چەنــد چیرۆكێكــی كــورت دەربــارەی 
ســود و گەورەیــی مەولــود خوێندنــەوە دەگێڕێتــەوە لــە ڕووی زمــان و 

ڕووخســارەوە نرخــی ئــەم كتێبــە لەوەدایــە:
1- بە پەخشان نووسراوە.

2- نمونەیەكەله  )سەجع(ی كوردی.
3- بە جۆرێكی سادە حیكایەت، یان چیڕۆك دەگێڕێتەوە.

4- زمانــە كوردییەكــەی هــەر ئــەو زمانــە تێكەڵەیــە، كــە ئەدەبــی قوتابخانــەی 
كالســیكی پێنووســراوە، هەرچەندە لە زۆر شــوێندا نووســەر ســەرەتایەكی 
بــۆ نووســینی كــوردی پەتــی دانــاوە، پەیدابوونــی پەخشــان بــەم جــۆرە و 
هــەر لــە شــاری ســلێمانیدا بــە بەشــێك دادەنرێــت لــەو تــەوژم و ڕاپەڕینــەی 
ئــەو ســەردەمە لــە میرنشــینی بابانــدا دەبینــرا، واتــە هــەر ئــەو هــۆ و 
بارودوخــه ی قوتابخانــەی نالــی هێنایــە كایــەوە، هــەر ئــەوەش بــوو بەهــۆی 

پەیدابوونــی پەخشــانی كــوردی.
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نمونە:
       لێــرەدا دەتوانیــن نمونەیەكــی جوانــی نووســینی كــوردی تۆمــار بكەیــن، 
ــی  ــەوەی باســی بیســتنی مــژدەی لەدایكبوون ــاش ئ ــازی پ شــێخ حســێنی ق

پێغەمبــەر )د . خ( دەكات، دەڵێــت:
 )دەرگای بەهەشــت كرایــەوە، دەرگای جەهەنــەم داخــرا، گوڵــی بەهەشــتێ 
خۆشــحاڵ بــوون، درەخــت ســوور بــوون، كانــی بــە حــەوز بــوو، خونچــە 
دەمــی دایــەوە، كانیــی وشــك ژیاوەیــه ، تەیــران هەمــوو هاتنــە خــرۆش، 
بەهەشــت  ویڵدانــی  گردبــوون،  حۆریــان  جــۆش،  هاتنــە  ســەرچاوە 
ــول مەســتبوون لەســەر چــاڵن، نەســیم  شــەرابەنتەهوریان نۆشــكرد، بولب
وەربــوون بەنێــو گــۆاڵن، گواڵڵــە ســووربوون، كەوســەر ســەركەوت، زیخــی 
دەركــەوت جۆگــەی پــڕ بــوو، وشــكی تەڕبــوو چیمەنــی شــینبوو، نێرگــز 
ــای  ــی گەشــبوو، وەنەوشــە ڕەشــبوو، نێرگــز پشــكوت، گی ــوو، گوڵ ڕەنگینب
بــزوت، درەختــی هاتــە میــوە، كەوتــە دەر، قەســری موزەییــەن كرا، ســاحیبی 
موعەییــەن كــرا، فەرشــیان ڕاخســت، عەروســیان داخســت، هــەوا موعەتــەر 

ــوو....(.  ــۆن خــۆش زۆر ب ــوو، ب ب
)تهنهابۆخوێندنهوهیه(

      هەر لەو ماوەیەدا بەرهەمێكی تری په خشــان لە باكوری كوردســتاندا  
نووســراوە، ئەویــش كتێبی)عــادات و ڕســوماتنامەی ئەكرادیــە( یــە كە زانای 
كورد مەال مەحمودی بایەزیدی، كتێبەكە لە ســاڵی 1858 دا نووســیویەتی، 
ئەم كتێبە نمونەی زمانێكی ئاسایی و ساكاری كوردی دیالیكتی كرمانجی 
ســەرووە، بــاس لــە خــوو ڕەوشــت و ژیانــی نەتەوایەتــی و كۆمەاڵیەتــی 
كــورد دەكات. دەستنووســی كتێبەكــە لــە كتێبخانەی گشــتی )لینینگــراد( دا تا 
ســاڵی 1963 پارێزرابــوو، لــەو ســاڵەدا بــە زمانــی كــوردی و بــە وەرگێڕانــی 
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ڕوســی و بــە پێشــەكی )مارگریــت ڕۆدینكــۆ(وە لــە مۆســكۆ چاپكــرا شــێوەی 
كتێبەكــە ئەومــان بــۆ دەردەخــات، كــە زیاتــر بــۆ زانیــن و یاداشــتی شەخســی 
ڕوســی  ڕۆژهەاڵتناســی  قســەی  بــە  نووســەر  چونكــە  نووســرابێتەوە، 
)ئەلیكســەندەر ژاپــا( نووســیویەتی و بــۆ ئــەوی نووســیوە، جــا هــەر چۆنێــك 
ــی خــوو ڕەوشــتی كــوردەوە شــتێكی بەنرخــی  ــە ڕووی تۆماركردن ــت ل بێ
بــۆ بەجــێ هێشــتووین و نووســینە پەخشانەكەشــی هەرچەنــدە مەبەســتی 
توانــای ئەدەبــی پیشــاندانی تێــدا  نییــە بــەاڵم بــه  وێنەیەكــی ســاكاری كوردی 

نووســینی بــۆ بەجــێ هێشــووین.

نمونه یــــه ك له  په خشـــــانه كه :
عادەتێكــی دن ژی ئــەوان ئەكرادێــت خــۆ جەهــی هەیــن، زڤســتانان   
وەكــو دێنــە مەجلیــس ئــەو دكەنــە گــەڕەالوژ، گــەڕەالوژ تــا وەكــو هەرچەند 
مرۆڤـــ دوی مەجلســیدا حــازر هەیــن، ماقــوڵ و مــەزن و بچــوك، حەمــوو 
ــن، ژ ســەرێ  مەجلســێ   ــە بێژیت ــود ب ــەك بەندەكــی ئســترانی الب دێ  هەری
دەســتپێدكەن حەتتــا دووماهیــا مەجلیــس، شــایەد وەكــو مێوانــەك دوی 
ــوان ژی دێ  بەندەكــی  ــەو مێ ــە ئ ــە ئەلبەت ــن بێچــارە ب ــدا بت مەجلیســی پەی
ئســترانێ  ژ بــۆ وان ببێژیتــن، نەگۆتــی ئەلبەتــە نابتــن. ئــەو ئەكــراد ژی ڤــی 
بەنــدا ئســترانێ  ڕا گیســك دبێــژن، ئەلبەتــا مێــوان ژی دێگیســكە مەجلیســی 

بدەتــن.
)تهنهابۆخوێندنهوهیه(
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لێكدانەوەیوشەكان:

دنی ژی:                      هی تریش
ئەكرادێد خۆ جەهی:       كوردانی نیشتەجێ .

هەین:                         هەیە
زڤستان:                       زستان

گەڕەالوژ:                     گەڕەالوژە، هەراوهۆریا و تێكەڵی
مرۆڤــ :                      پیاو.

مەزن:                        گەورە
دی:                          ئیتر

بەندەكی:                    پارچەیەك
ئستران:                      ستران، گۆرانی

دوماهی:                     دوایی
مێوان ژی:                   مێوانیش

ڤی:                           ئەو
گیسك:                       گەسك
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        بێگومــان ئــەم كتێبــەی مــەال مەحمــودی بایەزیــدی كاری نەكردووەتــە 
ــاڵو  ــدا ب ــی خۆی ــە لەكات ــی كــوردی، چونك ســەر بەرەوپێشــچوونی ئەدەبییات
نەكرایتــەوە، تەنانــەت لەبەریشــی نەنووســرایتەوە و هــەر ئــەو دەستنووســە 

هەبــوو، كــە لــەم دواییــە باڵوكرایــەوە.
ــە دوای ســااڵنی ســەدەی  ــورد ل ــەوەی ئازادیخــوازی ك ــەاڵم بزوتن ب  
ــی  ــۆ دەربڕین ــری ب ــات و شــێوەیەكی ت ــۆ خەب ــری ب نۆزدەیەمــدا، هۆیەكــی ت
بیــری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی خــۆی دۆزییــەوە، كــە ئەویــش ڕۆژنامــەی 

كوردییــە.
        ڕۆژنامەی كوردی، ئەو ســەردەمە و ئێســتاش زۆر شــێوەی ئەدەبی 
هەیــە، تەنانــەت لــە نووســینە سیاسییەكانیشــدا شــێوازی ئەدەبــی دەســەاڵت 
بەســەر نووســەردا دەكێشــێت، لەبــەر ئەمــە پەیدابوونــی ڕۆژنامەگەریــی 
كــوردی بــە ســەرەتای پەرەســەندنی پەخشــانی كــوردی دەزانرێــت، یەكەمیــن 
ڕۆژنامــەی كــوردی، ڕۆژنامــەی )كوردســتان( بــوو، كــە لــە ڕۆژی 22 ی 
نیســانی )1898( دا لــە قاهیــرە )میقــداد مەدحــەت بەدرخــان( دەری دەكــرد و 
پاشــان لــە جنێــڤ و ئەســتەمبۆل دەردەچــوو، لەپــاش ئەمــە گۆڤــاری )ڕۆژی 
كــورد( لــە ئەســتەمبۆل لەســاڵی )1911( دا باڵوكرایــەوە، ئینجــا گۆڤــاری 

)بانگــی كوردســتان( هــەر لــە ئەســتەمبۆل ســاڵی 1913 باڵوكرایــەوە.
      وردە وردە لەگــەڵ دەرچوونــی ڕۆژنامــە و گۆڤــاری تــازەدا پەخشــانی 
كــوردی دەســتی بــە پەرەســەندن كــرد، بابەتــی تــازەی پەخشــان هاتەكایــەوە، 
لــە وتــاری سیاســییەوە، كــە بــە شــێوازێكی ئەدەبــی دەنووســرا بــۆ وتــاری 
شــێخ  فەرمانڕەوایــی  ڕۆژانــی  لــە  تــا  ئەدەبــی،  پارچــەی  و  كۆمەاڵیەتــی 
مەحمــودی نەمــردا چیڕۆكــی كــوردی ســەریهەڵدا چیڕۆكــی كــوردی چەنــد 
ــش  ــدا وتاری ــاڵ چیڕۆك ــە پ ــەروەك ل ــە، ه ــەی خــۆی هەی ــد پل ــەت و چەن باب

ــش چــوو.     بەرەوپێ
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مێــژووی ڕۆژنامەگــەری كــوردی  و پەیوەنــدی بــە گەشەســەندنی 
پەخشــانی كوردییــەوە تــا شۆڕشــی 14ی تەمــووزی 1958لــە كۆمــاری 

عێراقــدا

ســــەرهەڵدان و رۆژنـــامه ی كـوردســــــــتانی دایــك:
لــە كۆنــەوە تــا كۆتایــی ســەدەی نۆزدەهەم زمانی كــوردی تەنها زمانی    
گفتوگــۆو شــیعر بــوو، نــەك نووســینی پەخشــان، لەبــەر ئــەوە دەرچوونــی 
زمــان و  مێــژووی  لــە  هەیــە  تایبەتــی  بایەخێكــی  )كوردســتان(  ڕۆژنامــەی 
ئەدەبــی نەتەوەكەمانــدا، چونكــە ڕۆژنامــە الیەنێكــی گرنــگ و كاریگــەری ژیانــی 
ڕۆشــنبیرییە و دیاردەیێكــی شارســتانی و پێشــكەوتنە، نیشــانەی هوشــیاری 
ــە شــاری  ــه  )22( نیســانی ســاڵی )1898(ز ل ــارە )كوردســتان( ل ــە، دی نەتەوەی
)قاهیــرە( لــە الیــەن )میقــداد مەدحــەت بەدرخــان( نــەوەی )بەدرخــان پاشــا( 
دەرچــوو، پاشــانیش لــە الیــەن )عبدالرحمــن بــەگ(ی بــرای  درێــژه ی پێــدراوه .

ڕۆژنامــەی )كوردســتان( لــە مــاوەی چــوار ســاڵی تەمەنیــدا )31( ژمــارەی لــێ  
بــاڵو كراوەتــەوە، چونكــە دوا ژمــارەی، ژمــارە )31( بــووە لــه  )14(ی نیســانی 
ــەم شــوێنانە دەرچــوون  ــەش ل ــەم )31( ژمارەی ســاڵی )1902(ز دەرچــووە، ئ
كــوردی  زمانــی  بــە  ڕۆژنامەكــە  فۆلكســتۆن(  لەنــدەن،  جنێــف،  )قاهیــرە، 
ــەم  ــان( نووســراوه ، بەشــێكی ئ شــێوەزاری كرمانجــی ســه روو )زاراوەی بۆت
ڕۆژنامەیــە بــە زمانــی توركــی بــوو، تاوەكــو كاربەدەســتانی عوســمانی لــە داوا 

ڕەواكانــی گەلــی كــورد تێبگــەن.
خوێنــدن و  مێــژوو  ئــەدەب و  بــە  زۆری  بایەخێكــی  ڕۆژنامەكــە   
خوێنــدەواری داوە، هەروەهــا هەوڵیــداوە كــە كــورد هوشــیار بكاتــەوە بیــری 
نەتەوایەنــی لــە مێشــكی كــورددا بچەســپێنێت، داوای بەرهەڵســتی زوڵــم و 

نووســراوە. پەخشــان  بــە  بابەتەكانــی  زۆربــەی  كــردووە،  زۆرداری 
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ئــەم ڕۆژنامەیــە ڕێگــەی خۆشــكرد، كــە لــە دوای خــۆی كاروانــی   
ڕۆژنامەگــەری كــوردی بــەردەوام بێــت و ڕانەوەســتێت، ئەگەرچــی زمانــی 
ــی  ــی پەت ــی ڕەوان و كوردییەك ــەو، زمانێك ــی دوای ئ ــەو ڕۆژنامەكان ڕۆژنامەك
نەبــوو، وشــەو زاراوەی ) عەرەبــی و فارســی و توركــی( تێكــەاڵو بــوو بــەاڵم 
دواتــر ڕێــگا خۆشــبوو بــۆ بەكارهێنانــی زمانــی كــوردی پەتــی و بژاركردنــی 
ــەو  ــی ڕۆژنام ــا بەردەوامبوون ــوردی، هەروەه ــی نووســینی پەخشــانی ك زمان
كــوردی  چیرۆكــی  كــە  خۆشــكرد،  ڕێگــه ی  كــوردی  زمانــی  بــە  گۆڤــار 
ــە  ــە خــوارەوەو ب ــەرە پێــش بكەوێــت ئەمــەش دەقێكــە ل ســەرهەڵبدات و بەرەب
ڕێنووســی ئەمــڕۆی دەنووســینەوە، كــە لــە ژمــارەی )5(ی )27(ی موحەڕەمــی 

ســاڵی 1316 كۆچــی باڵوكرایــەوە:

)ژبۆ جەریدەیا كوردستانێ (
     حەیفامــە گەلــەك ژ كــوردێ  مــە ڕەدهــات، مــن ڕۆژو شــەڤـــ گازنددكــرن. 
چقــا كرمانــج هەنــە حەمــی مێــر و ژێهاتینــە، چــڕە هولــێ  بــێ  مەعریفــەت  و 
ســنعەت مانــە نڤیســاندن  و خوندنــا حەمــی كــوردا چــڕە نینــە، ئــەز لناڤــــــ ڤــان 
كــول  و دەردا ژار  و كاڵ بیــم حەیــری مابیــم، نهــۆ ژ خــودێ  تەعــاال شــوكر 
دكــەم ئــەو جەریدەیــا تــە لســەر قنجیــا كــوردا دەڕێخســتی یــا تــە ژ مــەڕە 
ڕێكــری، هــات  و كەتــە دەســت مــن، حەچكــو چقــا مــراد مــن هەبیــن حاســڵ 
بیــن قنجــی یــی لســەر دنێــدە حوقادبــت مەزنایــی لڤــی زمانــی حوقاچــێ  دبــت، 
وەكــی ئــەو جەریــدە مــن خۆنــد ئــەز دەرحەقــا دوعــا و مەدحــێ  تــە حەیــر 
مــام، ئــەز ژ خۆندنــا وێ  تێرنەبیــم. مــن گازی كــورد و كرمانجــا كــر، ژ 
وانــڕە خونــد ئــەوژی گەلــەك شــابین، بەلكــە ژ شــابینێ  الل بیــن، لناڤــــــ بەینــا 

دووســێ  ڕۆژادە حــەق بیســت جەریــدە یــا دان هــەڤ و ژ مــڕا ئانیــن.
)تهنهابۆخوێندنهوهیه(
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 بـــەرەو چەســـپاندن لە ئەســـــــتەنبول 

لــە ســەرەتای ئــەم ســەدەیە، لــە شــاری )ئەســتەنبۆڵ(ی پایتەختــی   
دەوڵەتــی عوســمانی چەنــد ڕێكخراوێكی ئــازادی خوازانە كەوتنە جموجۆڵ 
و تێكۆشــان بــۆ بالوكردنــەوەی بیــری ئــازادی، بــۆ ئەم مەبەســتە دەســتیان 
كــرد بــە بالوكردنــەوەی چەنــد ڕۆژنامــەو گۆڤارێــك، لەوانــە كۆمەڵــەی         
) هێڤــی (ی كــوردی و كۆمەڵــەی )تەعالــی و تەرەقــی كــوردی(، كــە لــە 
كــوردە ڕۆشــنبیرەكانی دیاربەكــر، وان، ســلێمانی، هەولێــر، كەركــوك، 
ــی چــەن  ــە دەركردن ــی كەوتن ــی نەتەوەی ــە گیانێك ــوو ب ــاد ... پێكهاتب مەهاب
ــی(  ــەی )هێڤ ــوردی، كۆمەڵ ــی شــیرینی ك ــە زمان ــەك ب ــار و ڕۆژنامەی گۆڤ
لــە ســاڵی 1913 ســێ  ژمــارەی لــە گۆڤــاری )ڕۆژی كــورد( دەركــرد، كــە 
ــورد  ــاوداری ك ــی ن ــەی پیاوێك ــە وێن ــی ب ــە ژمارەكان ــەك ل ــەر ی ــی ه بەرگ

ڕازاندۆتــەوە.
  ئــەم گۆڤــارە لەالیــەن )عەبدولكەریــم ئەفەنــدی( خەڵكــی ســلێمانی 
شــێوەی  هــەردوو  بــە  گۆڤــارە  ئــەم  گوتارەكانــی  كراوەتــەوە،  بــالو 
ــە  ــارە ب ــەم گۆڤ ــەوە، ئ كرمانجــی ســه روو كرمانجــی خــواروو باڵوكراوەت
یەكەمیــن گۆڤــاری كــوردی دادەنرێــت، یەكــەم چیرۆكــی كــوردی بــە نــاوی 
)شــەویش( بالوكردۆتــەوە كــە بەشــێكی لــە ژمــارە )2( و بەشــەكەی تــری 
لــە ژمــارە )3( بــە نــاوی نووســەر )فوئــاد تەمــۆ( یــە، چیرۆكێكــی ســاكار و 
نزیكــە لــە گێڕانــەوەی هەقایەتــی كــوردی و بــە دیالێكتــی كرمانجی ســه روو 
نووســراوە. هــەر لــەو ســااڵنەدا ڕۆژنامــەی )كوردســتان( لــە ئەســتەنبۆڵ 
لــە الیــەن )ســوڕەیا بەدرخــان( دەركراوەتــەوە، هەروەهــا گۆڤــاری )ژیــن( 

ــی كــوردی و توركــی دەرچــوون. ــە زمان ــاوی كــورد( ب و )هەت
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 ڕۆژنـامەگـــــەری لـــە ســــــەردەمی حــــــوكمڕانی            
مەحــمود  شـــــێخ 

بەهـــۆی  جیهانـــی  یەكەمـــی  جەنگـــی  كۆتاییهاتنـــی  دوای  لـــە   
ســـەرهەڵدانی شۆڕشـــی شـــێخ مەحمـــودی نەمـــر شـــاری )ســـلێمانی( بـــوو بـــە 
مەڵبەنـــدی ڕۆشـــنبیری كـــوردی، پاشـــان بەهـــۆی دامەزراندنـــی حكومەتـــی 
كوردســـتان بـــە ســـەرۆكایەتی شـــێخ مەحمـــود لەســـاڵی 1922 كۆمەڵێـــك 
ـــان خۆشـــكرد  ـــر ڕێگای ـــە زیات ـــوردی دەرچـــوون، ك ـــی ك ـــە زمان ـــە ب ڕۆژنام
ـــەری  ـــە گشـــتی و چیرۆكـــی هون ـــی كـــوردی ب ـــۆ گەشەســـەندنی ئەدەبییات ب
ــە  ــتان( لـ ــی كوردسـ ــەی )بانگـ ــوو ڕۆژنامـ ــەوە بـ ــی، ئـ ــە تایبەتـ ــوردی بـ كـ
شـــاری ســـلێمانی )14( ژمـــارەی لێدەرچـــوو، كـــە یەكەمیـــن ژمـــارەی لـــە )2(

ـــە  ـــەی )ڕۆژی كوردســـتان( ل ـــا ڕۆژنام ـــی 1922ز دەرچـــوو هەروەه ی ئاب
ـــوان ســـاالنی )1922- 1923( )15( ژمـــارەی لێدەرچـــووە، كـــە یەكەمیـــن  نێ
ژمـــارەی لـــە)15(ی تشـــرینی دووەمـــی )1922( دەرچـــوو، سەرنوســـەری 

ڕۆژنامەكـــە شـــاعیر و نوســـەر )علـــی كەمـــال باپیـــر( بـــوو.
ـــە شـــاری ســـلێمانی  ـــزەكان ل ـــەش ئینگلی ـــەم دوو ڕۆژنامەی   پێـــش ئ
ـــەم  ـــە دەردەچـــوو، یەك ـــە هەفتان ـــرد، ك ـــان دەرك ـــەی )پێشـــكەوتن( ی ڕۆژنام
ژمـــارەی لـــەڕۆژی )29(ی نیســـانی ســـاڵی 1920 باڵوكراوەتـــەوە پاشـــان 
لەالیـــەن پیرەمێـــردی نەمـــر ڕۆژنامەكانـــی )ژیـــن( و )ژیان(و)زبـــان( و 
ـــە  ـــەم كەڵ ـــا ســـااڵنی پەنجـــا كـــە ئ ـــە بەردەوامـــی دەرده چـــوو، ت ـــەوە( ب )ژیان
شـــاعیرەو ڕۆژنامەكانـــی دەورێكـــی دیاریـــان بینیـــوە لـــە بووژاندنـــەوەی 
كەلەپـــوری نەتەوایەتـــی كـــوردو پێشخســـتنی چیرۆكـــی كـــوردی، یەكەمیـــن 
ــراوه   ــواروو نووسـ ــی خـ ــی كرمانجـ ــه  دیالێكتـ ــه  بـ ــش كـ ــی كوردیـ چیرۆكـ
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ـــە  ـــرە ل ـــە زنجی ـــل ســـائیب(ەوە ب ـــەن )جەمی ـــە لەالی ـــە، ك ـــاوی )لەخەوما(ی بەن
ــەوە ــاڵو كراوەتـ ــەی )ژیانەوە(بـ ڕۆژنامـ

  ئــەم چیرۆكــە باســی ســەردەمی شــێخ مەحمــودی نەمــر دەكات، 
ــی و كەســی بــە خەوێكــی ناخۆشــی  بــەاڵم لەبــەر چەنــد هۆیەكــی تایبەت
دادەنێــت، كــە ئەمــەش لەگــەڵ خواســتی زۆربــەی كــورد ناگونجێــت، چونكــە 
بێگومــان ســەردەمی شــێخ مەحمــود الی هەمــوو كوردێكــی دڵســۆزو 
ــەڕووی  نیشــتیمان پــەروەر بــە خەوێكــی خــۆش دادەنرێــت ،چیرۆكەكــە ل
زمــان و هونەرییــەوە ســەركەوتوو بــوو بــەاڵم لــەڕووی بیــرو ناوەرۆكەوە 
نــاو  لەنووســینێكی  نمونەیــەك  ئەمــەش  دانانرێــت،  كەوتــوو  بەســەر 
ڕۆژنامــەی )بانگــی كوردســتان(ە كەبریتییــە لەفەرمانێكــی شــێخ مەحمــودی 
نەمــر كەلەژمــارە )10(ی ســاڵی یەكەمیــدا واتــا لــەڕۆژی یــەك شــەمەی 15 

ی كانونــی یەكەمــی 1922 باڵوكراوەتــەوە. 

ــە مەملەكەتــی  ــدارە، عەلیەهــی ، حــەزرەت حكومــدار ل ســوڕەت ئی  
ســلێمانی دا نووســراوە، لــە مەحمــوود ئیبــن ســەعید بــۆ كافــەی میللەتــی 

كــورد.
  لــە پــاش تەڵەبــی ســەعادەت و مەغفەرەت لە بــارەگای ئەحەدییەت 
ــزێ   ــەر بەع ــەم ، كەلەب ــالن دەك ــان ئیع ــەی خۆم ــە مەزڵوم ــەم میللەت ــۆ ئ ب
ئەســباب و عــەوارزی سیاســیەوە مودەتێكــە لــە خزمەتــی ئــەم میللەتــە 
ســادقەی كــوردە دوورو مەهجــور مابــوون، ئیمــڕۆ لــە ســایەی خــوداو 
ڕوحانیەتــی )مصطفــی(. هیمەتــی ئەجــداد و لــە ســایەی نیــازو )تفــرغ( 
ــە  ــەم ڕۆژە موقەدەســە ك ــە ســادقەوە گەیشــتمە ئ ــەم میللەت ــی ئ و قووەت
موەفەقــەن هاتوومەتــەوە، لــە ئیمــڕۆوە دەســتم كــردەوە بــە تەدویــری 
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ئیســتیقاللیەتی  و  مەوجودییــەت  موحافــەزەی  و  حكومــەت  پەروانــەی 
كوردســتان ، ئومێــدو ئــارەزوو ئەكــەم .هەمووتــان بەیــەك غایەو مەســلەك 
ــەم  ــی ئ و بــێ  فاســلە ســەعی بــۆ دەوامــی ئــەم ڕۆژەو كۆشــش بــۆ تەعال

میللەتــە ئەكــەن،
 كــورد وەكــو یــەك عائیلــە مووتەفیقــن و مووتەحیــدن لەگــەڵ مــن دا بــۆ 
ــووە، الزم  ــە ســەریحەیە كەدەســتمان كەوت ــەم حەق ــی ئ ــم و دەوام تەحكی
و فرســەتە ســەعی و غیــرەت بكەیــن، ئــەی میللەتــم ئەمیــن بــن كــە زامنــی 
ســەعادەت و مووەفەقیەتی ئەقوام ئیتحادو ئیتیفاقە، وەمیللەتێ  كە خوێنی 
ــەراری  ــێ  وەق ــەن مەحــروم و ئەســیر ناب ــی خــۆی قەتعی ــۆ حەق ــێ  ب ڕژتب
ــە كــە هەرقەومــێ و هــەر عونســورێ  خــۆی  عالەمــی مەدەنییەتیــش ئەمەی
بەخــۆی ئەبــێ  ئیــدارە بــكات، ئەوەلــەن ئێمــە كەمیللەتــی كوردیــن، ســانیەن 
بۆئــەم غایەیــە قوربانیەكــی زۆرمــان دا بەئــەو شــەرتە كــە یــەك دڵ و 
یــەك زبــان و یــەك وجودیــن، بــە ئیزنــی خــودا هیــچ كــەس زەفەرمــان پــێ  
نابــات ومنیــش تــا ئاخــر قەتــرە خوێــن و ماڵــی خــۆم و ئــەوالد و ئەتباعــم 
بۆســەعادەتی ئێــوە ســەرف كــردووە وەتیكــرار ئەكــەم هیممــەت لەئێــوە و 

مووەفەقیــەت لەخــودا.
                              حوكمداری كوردستان )مەحمود( 

                       
          

)تهنهابۆخوێندنهوهیه(
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ڕۆژنـــامەگەریی كـــوردی لە شــاری هـــەولێر  و ڕوانــدز:      

لەســاڵی)1925تا 1932(ز لــە شــاری ڕوانــدزێ  مەڵبەنــدی پاشــای   
موكریانــی(  حوزنــی  نەمر)حوســێن  )ســۆران(،  میرنشــینی  گــەورەو 
گۆڤــاری )زاری كرمانجــی( دەركــرد، كــە پــڕە لــە چیرۆكــی فۆلكلــۆری 
كــوردی و بابەتــی مێژوویــی دەگمــەن و بەپێــز ،پــاش ئەمــەش لەســاڵی 
ــەی  ــاری هەفتان ــر( گۆڤ ــە شــارە دێرینەكــەی كوردســتان )هەولێ )1935( ل
)ڕوناكــی( دەركــرد كەتاســاڵی 1936 یــازدە ژمــارەی لێدەرچــووە، ئــەم 
گۆڤــارەش ڕۆلێكــی بەرچــاوی هەبــوو، لــە پێشخســتنی ئەدەبییاتــی كــوردی 

 و پەخشــانی كــوردی لــە شــاری هەولێــری ئەوكاتــەدا.

ڕۆژنـــــامــــــەگەریی كـــــوردی لە بــەغـــــــدا:
ــدی  ــە مەڵبەن ــر شــاری بەغــدا دەبێت ــەدواوە ئیت ــە ســااڵنی ســی ب ل  
دەركردنــی ڕۆژنامــە و گۆڤــار بــە زمانــی كــوردی، چونكــە زۆر كــوردی 
ــەم ســااڵنەدا  ــە ل ــە یەكگەیشــتن، بۆی ــەم شــوێنەدا ب ــدەواری زانكــۆ ل خوێن
گۆڤارەكانی)دیــاری الوان(  و)یــادگاری الوان( پاشــان گۆڤــاری )گەالوێــژ( 
كــە لــە نێــوان ســااڵنی)1939- 1949(ز بۆمــاوەی دەســاڵ بەبەردەوامــی و 
بێوەســتان مانگانــە ژمارەیەكــی لێدەردەچــوو، لــەم گۆڤــارەدا، نووســەران و 
زەكــی،     ئەمیــن  وەهبــی،  محەمــەد  وەكو)تۆفیــق  بەناوبانگــی  شــاعیرانی 
ــاح،  ــی، شــاكر فەت ــق حیلم ــەد، ڕەفی ــم ئەحم ــن ســوجادی، ئیبراهی عەالئەدی
پیرەمێــرد،   گــۆران، شــێخ محەمــەدی خاڵ...هتــد گوتــار و شــیعریان بــاڵو 
زێڕیــن  بەســەردەمێكی  گەالوێــژ  دەرچوونــی  ســەردەمی  كردۆتــەوە، 
 و بوژانــەوەو ڕابــوون دادەنرێــت بــۆ ئەدەبــی كــوردی بەگشــتی  و بــۆ 
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تایبەتــی، هەروەهــا بزوتنەوەیەكــی  بــە  پەخشــان  و چیرۆكــی كــوردی 
بەرچــاوی وەرگێــڕان لــە زمانەكانــی بێگانــە بۆكــوردی دەســتپێدەكات.

بەتایبەتــی لــە زمانــی ئینگلیزییــەوە بەمــەش پەخشــانی كــوردی  و   
ــدا  ــە بەغ ــە، هەرلەســااڵنی )1948- 1949(ز، ل ــی گەیشــتنە چڵەپۆپ چیرۆك
گۆڤــاری )نــزار( لــه  الیــه ن )عەالئەدیــن ســه جادی(یەوە هەفتانــە دەردەچــوو 
ــی،  ئــه م  ــوردی  و عەرەب ــی ك ــە زمان ــڕا )22(ژمــارەی لێدەرچــوو ب كەتێك
گۆڤــاره  بــە یەكەمیــن گۆڤــاری سیاســی كــوردی دادەنرێــت، نووســەرانی 
ــن،  ــەد ئەمی ــق حیلمــی، موحــەڕەم محەم ــزە ڕەفی ــو )شــاكرفەتاح، پاكی وەك

رەفیــق چــاالك( بەشــدارییان تێداكــردووە.
ئەمــەش نمونەیــەك لــە پارچــە پەخشــانێكی )پیرەمێــرد( لەژێــر   
نــاوی )دواوانــی زەڵــم  و تانجــەڕۆ( كــە لــە گەالوێــژی ژمــارە ) 4 ( ی 

كراوەتــەوە: بــاڵو   )1943(
ئۆخـــه ی بۆیـــە )مەولـــەوی(م خـــۆش ئـــەوێ   و شـــیفتە  و شـــەیدای   
ــەم  ــیرینەكانی خاكەكـ ــوێنە شـ ــەردە شـ ــە پەردەپـ ــەوم كـ ــەی ئـ ــۆزو ناڵـ سـ
 و نیشـــتمانەكەمی بـــە فەردیفـــەردەوە بەفـــەڕ  و زیبێكـــی دڵنـــەوەردەوە 
پیشـــانداوم بـــە ســـینەما خۆشەویســـتی ئەوانـــی چەســـپاندۆتە ســـینەمەو 
كـــۆی ئاتەشـــگای وەك ئاتەشـــگەدەی )زەردەشـــت( لێهێنامـــە تیـــن  وتـــا و: 
ـــم(ی وا بۆكێشـــاوم دانـــەی  ـــی برژانـــدووم، تاڤگـــەی قەڵبـــەزەی )زەڵ ـــاو دڵ ن
ـــە چـــەرخ، هـــەی ئافەریـــن چـــەرخ  ـــدووم بارەكەالل مـــرواری بەســـەردا پڕژان
پلوســـكەی )بافـــڕ(ی )عـــەودااڵن(و هـــەوای )چەمـــی خواجایـــی( تێگەیانـــدم 
هـــەر ئـــەو جـــۆش و خرۆشـــە بـــوو كـــە )مەعدوومـــی(م لـــە دیـــاری )عـــەدەم( 

نەبوونیـــەوە هێنایـــە .
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ســەركۆی ئاتەشــگاو پڕشــنگی شــیعرەكانیم خســتە تەلی سازوسەمتووری 
شــێوەی كــوردی خۆمانــەوە، دام بــە ڕادیــۆی چاپخانــەی )ژیــان( بەهــۆی 
ــەر  ــن و ه ــە شــوێنێكی ڕەنگی ــەوە ه ــەو ســەودای دڵبەســتەی خاكەكەمان ئ
دیمەنێكــی دڵنشــین و هــەر چەشــمەندازێكی شــیرین و هــەر لەنجەوالرێكــی 
ناوێكــی نازەنیــن ببینــم ئەمــەوێ  پێشــانی هەمــوو دۆســتێكی بــدەم، بــەاڵم 
ئــاخ )شــیعر(، نازانــم تاچەنــد و چــۆن ئــەو زادەی سروشــتی ئێزەدییــە 

بهۆنمــەوە؟ 
)تهنهابۆخوێندنهوهیه(

ڕۆژنــــــامـــەگەریی كــــوردی لــە شـــــام:

دیمەشــق  شــاری  لــە  شــام  و  لــە  )1932-1942(ز  لەســااڵنی   

گۆڤارەكانــی )هــاوار، ڕۆژانــوو، ســتێر، روناهــی( لەالیــەن هــەردوو بــرا 
)جــەالدەت بەدرخــان  و كامــەران بەدرخــان( دەردەچــوو، بــە شــێوەی 
)جگەرخوێــن،  وەك  توانــای  بــە  نووســەرانی  كــە  ســه روو  كرمانجــی 
عوســمان ســەبری، نوره دیــن زازا، قــەدری جــان(..... هتــد بەشــداریان 
تێدادەكــرد، دەتوانیــن ئــەم ســەردەمە بەســەردەمێكی چیرۆكــی كــوردی 
ــاری )هــاوار(  ــە گۆڤ ــش ل ــن جاری ــۆ یەكەمی ــن، ب كرمانجــی ســه روو داینێی
دەســت كــرا بــە نووســینی كــوردی بــە پیتــی التینــی، هەروەهــا كۆمەلێــك 
چیرۆكــی بەپێــز لــە زمانەكانــی فەڕەنســی  و ئینگلیزییــەوە لەالیــەن ئــەم 

بــە كــوردی. نووســەرانەوە كــراون 
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ڕۆژنامەگەریی كوردی لە ســـەردەمی كۆماری كوردســــتان 
مــــەهاباد: لــــە 

لــە ســەردەمی كۆمــارە جوانەمەرگەكــەی كوردســتان لــە ســاڵی   
1946 بزوتنەوەیەكی ڕۆژنامەگەریی كوردی ســەریهەڵدا، كە بەســەردەمی 
زێڕینــی ڕۆژنامەگــەری دادەنرێــت لــە كوردســتانی رۆژهه اڵتــدا. ئەمــە بــوو 
ــەت  ــە( تەنان ــی )نیشــتمان(  و )هەاڵل ڕۆژنامــەی )كوردســتان(  و گۆڤارەكان
ــی  ــاوی )گڕوگاڵ ــە ژێرن ــوردی ل ــی ك ــە زمان ــدااڵن ب ــاری من ــن گۆڤ یەكەمی
ــە پەخشــانی كــوردی دا،  ــان ب ــەش تەكانێكی ــە ئەمان ــدااڵن( دەرچــوو، ك من
نووســەران و شــاعیرانی بەتوانــای وەك )هــەژار، هێمــن، زەبیحــی، كەریمــی 
پێزەكانیــان  بــە  شــیعرە  بەنووســین و  قزڵجــی(  حەســەنی  حوســامی، 
بەشــداریان لــەم ڕۆژنامــەو گۆڤارانــەدا كــردووە ئەمــەش بەشــێكە لــە 
ــەن  ــەوە لەالی ــاری )نیشــتمان( باڵوكراوەت ــە گۆڤ ــە ل پارچــە پەخشــانێك ك

)ع.بێــژەن(.
ناڵـەی  ئاهـو  لـە  گوێـم  وا  خۆشەویسـتەكان  بـراكان  نـەء  )نـەء،   
نیشـتمانە، كـە بـە كڕوزانـەوە پێمئەلـێ  ڕۆڵەگیـان گریـان كاری پیرێژنانـە، 
تا دەرگای مردن  ومراندن لەسـەر پشـتانە شـیوەن و زاری ئیشـی ناپیاوو 
پەسـتانە! خـۆ ئێمـەش خۆمـان بـە الوێكـی ئـازا ئەزانیـن و واتـای بەزیـن 
نازانین، كەوابوو بابچینە سـەر چیا بڵندەكانی نیشـتمان بە گەواهی ئەوان 
پەیمانێكـی برایەتـی ببەسـتین، كـە وەك ئـەو چیایانـە، سـەنگین و بەخوێنـی 
جەرگمـان ڕەنگیـن بـێ ، بـۆ گەلی هـەژاری كورد، دواییهێنانـی ژیانی نەنگی 
بـێ و  ببێتـە یارمەتیـدەری ئێمـە بـۆ مـردن  و مرانـدن لـە ڕێـگای ڕزگاریـدا(.

)تهنهابۆخوێندنهوهیه(
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بە هەڵگیرساندنی شۆڕشی 14 ی تەمووز ساڵی 1958  قۆناغێكی   
نــوێ  لــە مێــژووی ڕۆژنامەگەریــی كــوردی دەســتپێدەكات چونكــە لــەو 
ماوەیــەدا بەهــۆی سەربەســتی بیــرو بۆچــوون لــە ســەرەتای شۆڕشــەكەدا 
كۆمەڵێــك گۆڤــار  و ڕۆژنامــە بــە زمانــی كــوردی لــە )بەغــدا، هەولێــر، 
ســلێمانی، كەركــوك( دەردەچــوون، كــە لێــرەدا حیزبــە كوردییەكانیــش 
لــە پێشخســتنی كاروانــی ڕۆژنامەگــەری  بەرچاویــان هەبــوو  ڕۆڵێكــی 
 و زمانــی كــوردی بەتایبەتــی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان  و حیزبــی 

شــیوعی عێراقــی. 

لێكدانەوەیپەیڤان:
بایەخ :               گرنـــگی
هەنگاو :             پێنگاڤ

كوردی پەتی :      كوردی ڕەهوان ، وشەی بیانی تێدا نەبێت.
گازندە دكرن :       گلەییم دەكرد

چقا كرمانج هەنە :  چەند كورد هەن.
حەمی :              هەموو

مێرو ژێهاتینە :      پیاوو لێهاتوونە 
چـــــــڕە :             بۆچی ، لەبەرچی
هـــــــــۆ :             وەها، بەم جۆرە

ژارو كال بیم :      هەژارو پیر بوومە 
حەیری مابیم :      سەرسام بوومە 

ژمە ڕە رێكری :    بۆ ئێمەت ناردووە
حـــەچـــــكو :        لەبەر ئەوە

چقا مرادا من هەبی:   چەند نیازو مرادێك كە من هەمبوون 
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قنجی :                         باشی ، چاكــە
لسەر زێدە :                   لەسەر دنیایێ دا. 

حوقادبت :                     وادەبێت ، بەم جۆرە دەبێت 
حوقا چێ  دیت :               وا دروست دەبێت 

من گازی كوردو كرمانجا كر:     بانگی كوردو كرمانجانم كرد
ژ وانڕە خۆند :                بۆ ئەوانم خوێندەوە

ئەوژی گەلەك شابین:         ئەوانیش زۆر شادبوون
ژ شابینێ  :                     لە خۆشیان ، لە شادییان

ژمڕا تین :                     بۆ منیان هێنان
شیفتە و شەیدا :              عاشق  و شەیدا

پەردە پەردە :                 چین چین  و فەسڵ فەسڵ
فه ڕ:                            پیت، كه ڵك

زیب:                           جوان
سینه :                          سینگ

ئاته شگا:                       ئاگردان، مه كۆ
قەڵبەزە :                       سویالوك ، سوالڤــ

چەشمەنداز :                  دیمەن، مەنزەرە
سروشتی ئێزەدی :           سروشتی خوایی 

بە كڕۆزانەوە :                بە پاڕانەوە 
شیوەن  و زار :                گریان و فوغان

بەگەواهی ئەوان :             بەشایەدی ئەوان
سەنگین :                      قورس
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به شی نمونەی ئـەدەب
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بابه ته كانی به شی نمونەی ئەدەب

وهرزییـــهكـهم

1- مەالیێ  باتێ 

2- حەسیب قەرەداغی

3- كوردی

4- كانی 

وهرزیدووهم

5- مەال تەهایێ  مایی 

6- كامەران موكری 

7- مەالمەحمودێ  بایەزیدی

8- میر جه الده ت به درخان
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وه رزی یه كه م
مـــــەالی بــــــــاتێ

ناڤــێ  وی )حوســێن(ە، ول گونــدێ  )باتــەی( ل دەڤــەرا هەكاریــا لــە   
كوردســتانا باكــور ژ دایكبوویــە، ئەلكســەندەر ژاپــاو گەلەكێــن دن دوێ  
یــان ل )1417( ێ   بــاوەڕێ  دانــە كــۆ مــه ال ل ســاال )820( ێ  كۆچــی 
زایینــی ژ دایكبوویــە و ل دویــڤ بیــرو باوەڕێــن كۆهەیــن ل ســاال )900( ێ  
كۆچــی یــان ل )1495( ێ  زایینــی ئانكــۆ ل ســەدێ  پازدەهــێ  وەغەركریــە، 
ــدێ   ــه ال ل ســەدێ  هەڤ ــدەك نڤیســەڤانا م ــن هن ــدوی ڕاوبیرێ ــدە ل هەرچەن
چوویــە بــەر دلۆڤانیــا خــودێ  مەزن. مــه ال ئێكە ژ ناڤودەنگتریــن هۆزانڤانێن 
كالســیزمێن كــورد ییــن كــو ب زارێ  كرمانجیــا ســه رووی شــیعر و هــۆزان 
ڤەهاندینــە، مــەال ئێــك بــوو ژ مەالیێــن ناڤدارێــن كــورد ، ب ناڤدارتریــن 
ــا پێغەمبــەری )د.خ( گۆتییــە. بەرهەمێــن  وی )مەولودنامە(یــە، كــۆ ب بوون
ــا هۆزانێــن دینــی  هۆنەرەكــێ  زمانــێ  ســڤك و چەلەنــگ بــوو، جارن  
دنڤیســین، جارنــا ســازو چەنــگ  و دەف ل بەزمــە یــا خــۆ ئامادەكرینــەو ل 

هیڤیــا دلبــەرا خۆیــە، جارنــا ژی ل گۆشــەكێ  خەراباتــێ  ڕوینشــتییە.

مەبەســـــتێن هۆزانێن مەالی  بــــــــاتێ:
مەبەســت و  ئــەو  هۆزانڤانەكــێ  كالســیزم،  وەكــو  باتــێ،  مــەالی    
پەیــڕەوە گرتییــە كــۆ هەڵبەســتەڤانێن كالســیزم گرتینــە، هــەر ژبــەر هندیــه   

ژێــری گۆتینــە: ڤــان مەبەســتێن  بــۆ  ئــەوی هۆزانێــن خــۆ  یــە، 
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1. ئایین و سۆفیگه ری: 
وەكــی هەمــی هۆزانڤانێــن كالســیزم ئــەڤ مەبەســتە ل نــك وی   
گەلــەك گرنــگ و بەهــادار بوویــە، هــەر ژ بــەر هنــدێ  پشــكا هــەرە زۆرێ  
دیوانــا ڤــی هۆزانڤانــی ئــەڤ جــۆرە هۆزانــە ب خۆڤــە گرتینــە لســەر گــۆڕێ  

پیــرۆزێ  پێغەمبــەری )د.خ( ئــەڤ هۆزانــە گۆتیــە:
        هلۆ ڕابـــە ئەبو لقاســــــــــم 
        هلۆ ئەی قاســـیدێ  ئەكبەر 

        هلۆ فەخــــرا بەنی هاشـــــم 
        هلۆ ڕابــە تۆیی ڕەهبـــــــەر

        هلۆ ئــەی ســــەیدێ  عالـەم 
        هلۆ ئەی مەفخەرێ  ئــادەم

        ژ ڕەوزێ  ڕابـــە یا خـــاتەم 
        ژناڤ وێ  مەرقەدا ئـەنوەر

)دوودێربۆلەبەركردنە(

2. ئەڤینی  و ئەڤینداری: 
ئەڤــە ژی مەبەســتەكە ژ مەبەســتێن هۆزانڤانــی، هــەر چەنــدە ئــەڤ   
مەبەســتە گەلــەك گرنــگ نینــە ل نــك وی  و گەلــەك جــارا ژی د گــەل 
ــن      ــدێ  ژی پارچــە هۆزانێ ــەل هن ــێ  د گ ــت، بەڵ ــەل دبی مەبەســتا ئێكــێ  تێك

ب نــرخ ل ڤــێ  بابەتیــدا هــەن وەك ئــەڤ چەنــد دێــرە: 
عــاشقــێ  زولــفا ڕەشـــــــــم 
عاشقێ  شــــەیـدایـە زولــف

بێ  بادە لــەو سەرخوەشــم 
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سەرخوەش و سەودایە زولف
سەرخوەشــــم ئەز ڤێ  دەمــێ  
ســـــــــــوهتمـە وێ  پەرچـەمــێ  
چیمــــــــــــەكێ  ڕەعنـایە زولـف 

)دوودێربۆلهبهركردنه(

3. وەسفا جه و وارێن كوردستانێ :
وارێــن  جــه و  پێگوتنــا  د  بوویــە  شەهســوار  هۆزانڤانــە  ئــەڤ    
كوردســتانا ڕەنگیــن، ئــەو عاشــقێ  وەاڵتــێ  خــۆ بوویــە، دڤــێ  هەڵبەســتێدا،   
ب دەمێن سالی ڤەهاندی  و بەحسی وەرزێن ساڵی دكەت ل كوردستانێ ، 

د بەحســی زڤســتانێ  دا دبێژیــت:

    زڤســـــــــــتانێ  ئەڤی هۆلـــێ  
     ل ڤێ  بەرێ  ل ڤێ  چـــۆلێ  
    مژێ  هاڤێتـە دا هـــــــــــۆلــێ  
     كە رۆڤێ  گرتی زۆزانـــــــە 
    كە ڕۆڤێ  گرتی نەســـرینە 

     جەمەد شـینبوو ل سولینە 
    گریامە تێ  ژ بۆ ئەســـــمینا
     پەریشـــــــانم ل ڤی حالەی

)دوودێریبۆلەبەركردنە(
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ــەزم: ــەی و بـــــــــ ــازو مـــــ 4. ســــــــ
مەجلسا بێ  ســـــاز هــــەیهەی 

                من نەڤێت ئەز ناچمێ  
بێ  دەف و بێچەنگ  و بێ  نەی

                من نەڤێت ئەز ناچمێ  
بــــەزمەیا بێ  یـــــــــارێ  باتەی

                من نەڤێت ئـەز ناچمێ   
)دوودێربۆلەبەركردنە(

مــه ال هەروەكــی هەمــی هۆزانڤانێن كالســیزم، هۆزانێن خۆ ل ســەر   
كێشــێن عــەروزا عەرەبــی دانایــە، هەروەســا بایەخــەكا زۆر ب ســەروایێ 
ــەك  ــی هنــدێ  ژی پەیڤێــن بیانــی، نەخاســمە یێــن عەرەبــی، گەل ــه  ، ژ بل دای
بــكار ئیناینــەو ڕەوانبێــژی و جوانــكاری دڤەهاندنێــت خــودا بەرچاڤكریــە .

ڕاڤەكردنیپەیڤان:
هۆزانڤان:          هۆنەر ،شاعیر.

هۆزان ڤەهاندینە:  هۆنراوەی هۆنیوەته وه  ،شیعری داناوە.
هلۆ رابە:           هەستە ،هەڵسەوە. 

ئەبولقاسم:         مەبەستی پێغەمبەر)د.خ(
ڕەهبەر:            ڕابەر، ڕێنیشاندەر.

سەروەر:           گەورە ،مەزن.
ڕەوزێ :            گوڵستان 
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بێ  بادە:         بێ  مەی 
سەرخۆەشم:    سەرخۆشم 
كەفتیمە:         كەوتوومە 

تۆڕا غەمێ:      تۆڕی خەفەت. 
سوهتیمە:       سووتاوم.

ڕەعنایە:         جوانە 
زڤستانێ :        زستانێ  

بەڕیێ :           دەشت ودەر 
مژێ :            تەم  ومژ 

هاڤێتە:           خستیە، فڕێیدا، باڵویكردەوە
كەڕوڤێ :         باوبۆران، باوبارۆڤە
گرتی زۆزانە:   كوێستانەكانی گرت.

گەلەكێن دن:    گەلێكی تر 
لدویڤ بیروباوەڕێن كوهەین:   بەگوێرەی ئەوبیر وباوەڕانەی هه یه  

وەغەركریە:                      ئۆغری كردووە، مردووە 
نڤیسەڤانان:                       نووسەران 
جارنا:                            هەندێ  جار

بەزمە یاخۆ:                      لەبەزم  و ئاهەنگی خۆیدا 
هەلبەستەڤان:                    هەڵبەستەوان ،شاعیر

گریام ە تێ  ژ بۆ ئەسمینا:       گریانمان بۆئاسمان دێ  
جەمەد:                           بەستەڵەك 

شــین بــوو ل ســۆلینا:   لەســوالوك  و تاڤگــەكان ڕوایــان شــین بــوو، 
مەبەســتی ئەوەیــە ئــاوی ســوالوك  و تاڤگــە بــوو بــە بەســتەڵەك 
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حــەســــــیب قــــــەرەداغــــی
)1997-1929(

        نــاوی )حەســیب شــێخ عەلــی كــوڕی عەبدولرەحمــان(ە، شــێخ عەلــی 
مــەال و مامۆســتای گونــد بــووە، لــە مانگــی مایســی 1929 ی زایینیــدا 
ــاو  ــەرەداغ لەن ــە ناوچــەی ق ــدی )ســۆڵەی چرچــە قــەاڵ( ی ســەر ب ــە گون ل
خێزانێكــی هــەژاری خوێنــدەوار هاتۆتــە دنیــاوە، ئــەم خێزانــە لــە بنەماڵــەی 
شــێخانی مەردۆخــی قەرەداغــە، كــە هــەر لەمێــژە خوێنــدەوار و زانــای 
ئایینــی و پیــاوی ناســراویان تێــدا هەڵكەوتــووە، مزگــەوت و كــۆڕی مــەال 
و فەقێیــان، مەجلیســی گــەرم و بەپێــزی شــێخان، زیكــر و تەهلیلــە و 
ئەڵقــەی دەروێشــان، گۆرانــی و ســۆزو مەقــام و موناجاتــی دەنگخۆشــان، 
دەف و شمشــاڵ و نــەی، شــیعری ســوارچاكی شــیعری كــوردی )نالــی و 
ســالم و مەحــوی( و شــاعیرانی گــەورەی فارســی )ســەعدی و حافــزی 
شــیرازی(، غەمــی هــەژاران و جوانــی سروشــت و ئــاو و هــەوای بێگــەردی 
ناوچەكــە ئەمانــەو گەڵێــك ســەرچاوەی تــر بناغــەی بیــرو هــۆش و ســۆزی 

)حەســیب( یــان دانــا.
كودەتــا شــومەكەی 1963 حەســیب قەرەداغیــان لەتــەك هــەزاران         
تێكۆشــەری تــردا خســتە بەندیخانــەوە، كــە ئازادیشــكرا، نەیانگێڕایــەوە 
ســەر كار و ئیشــی پێشــووی خــۆی، لــە ســااڵنی شــەڕی ناوخــۆدا، یەكێــك 
ــە  ــاوە ناســراوانەی كــە هــەردەم ل ــەو شــاعیر و پی ــە چاالكتریــن ئ بــووە ل
هەوڵــی ئاشــتی و ئاشــتكردنەوەی الیەنەكانــدا بــووە ..... تــا لــە ئێوارەیەكــی 
ســارد و تــەڕ و تووشــدا لــە ســاڵی 1997 دڵــە گەورەكــەی لــە لێــدان 

ــژرا. ــە گــردی ســەیوان نێ كەوتــوو ل
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 بەشێك لە قەسیدەی )ناكۆكەكان( 1994:

   كە ئەم دەســـــــــــــتم ئەو دەســـــــــــــتیكەم بــــۆ بـشــــــــــكێنــــــــــێ 
   هـــــــــــــــــــەردوو دەســــــــــــــــــــــــــتـــــم لەمــــــــــل دەكــــــــــــــــــــەم!
   كە ئەم چـــــــــــــــــاوم ئـــــەو چـــــــــــــاوی دیــــــــم بۆ هـــەڵكۆڵــــــێ 
   هـــــــــــــــــــــــەردوو چـــــــــــــاوم پـــــــــــــــــڕ گـــــــڵ دەكـــــــــــــــــــــەم

   ئـــــــــــــەم ئــــــــــــاگرە بكــــــــوژێنـــنــەوە ... نــــــــــــــەكـــــوژێتـــــەوە 
   نـــــــــــــــــالی دەڵــــێ : مـــــــــــــــــــن كـــــورد نـــــــــــــــــەبــــــــــــــــــووم 
   حـاجــــــــــــــــــــی دەڵێـــت: مــــن لـــە كۆیـــــــــــــــــــــەدا نەژیــــــــــاوم
   قەت دیمەنی هەیبەت سوڵتان وەكو گواڵو نەكراوەتە نێوچاوانم!
   خــــــــــــــــــــــانی دەڵـــێ : مـــــــــــەم و زیـــــــــــن، مــن نەمنووسیـــوە
   مـــــــــــــن بە چاوی قەڵەمیشــــــــــم مێرخاســــی كوردم نەدیـــــوە!
   ســــــــــــــــــــــالم دەڵێ : من و دێوانە و ئاپۆرای میری بابـــــــــــان؟!

   پێشــــــــــــــــــــــــمـەرگەیـــــــەكــی خـــــــــــــــــــــەم لە كـــۆڵ دەڵێـــــــت: 
   مـن و ســــــــــــــــــــــــــــەمفۆنیای، داســــــــــــتانەكەی چیای دابــان؟!

)دوودێربۆلەبەركردنە(
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بۆ زانین:

1- شــاعیر لــە هەمــوو بوارەكانــدا شــیعری هەیــە، لەوانــە: شــیعری 
حەماســی، دڵــداری ، ســۆفیگه ری، سیاســی، كوردایەتــی، وەســفی 
سروشــت و جوانــی كوردســتان، شــیعر بــۆ منــدااڵن، شــیعر بــۆ 

شــانۆ، بــۆ درامــای تەلەفزیۆنــی، بــۆ گۆرانــی و ســرود.

2- تائێســتا چەندیــن دیوانــی شــیعری هەیــە، لەوانــە چــوار بەرگــی 
خــەم(. )فەرهەنگــی 

قەســیدەی  شــەهیددا،  هەڵەبجــەی  كارەســاتی  گەرمــەی  لــە   -3
نووســی. )هەڵەبشــیما(ی 

لەگــەڵ  و  دا   1991 ئــاداری  مەزنەكــەی  ڕاپەڕینــە  گەرمــەی  لــە   -4
بانگــەوازی ئازادكردنــی كەركوكــی گــڕو كڵپەدا، قەســیدەكەی )شــێخ( 
خوێنــراوە بەناونیشــانی )مــن هیــچ ناڵێــم(، كــە لــەو ماوەیــەدا، بــووە 

ــوی كوردســتان. ــاوەری ڕاپەڕی ــی جەم ــردی ســەر زمان وێ

5- داڕشــتنێك بنووســە كــە هــەردوو جەمســەری شــەڕ و ئاشــتی 
بگرێتەخــۆی.
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كــــــــوردی
ناوی مستەفایە و كوڕی مەحمود بەگی ساحێبقڕانە، بەڕای زۆربەی   
ئــەو كەســانەی لەبابــه ت ژیانــی ئــەم شــاعیرەیان نووســیوە، لەســاڵی)1812( 
ز لــە شــاری ســلێمانی لــە دایكبــووە، هــەر لەوێــش خراوەتــە بەرخوێنــدن 
وهەندێــك زانســتی ئیسالمیشــی لــە حوجــرەی فەقێیــان خوێنــدووە. كــوردی 
یەكێكــە لــەو ســێ  شــاعیرە بەناوبانگــەی كــە ڕۆلێكــی گەورەیــان گێــڕاوە لــە 
ئەدەبــی كالســیزمی كــوردی بەشــێوەی كرمانجــی خــواروو، لــە ڕەوانبێژیــدا 
شاســوارێكی بێهاوتابــوو، لە ســاڵی )1850یــان 1851( ز، كۆچیدواییكردووەو 

لــە گــردی ســەیوانی لــه  ســلێمانی نێــژراوە.
كــوردی، دیوانێكــی گچكــه ی لــە دوا بەجێمــاوە، كــە تائێســتا دووجــار   
چاپكــراوە جــاری یەكەمیــان لــە بەغــدا لەســاڵی 1931 ز وجــاری دووەمیــش 
لــە هەولێــر لەســاڵی 1961 ز.  هۆنراوەكانــی زیاتــر بــەدەوری یــەك تــەوەرەدا 
ــداری وئەڤینــی و خۆشەویســتییە،  ــراوەی دڵ دەســوڕێنەوە، كــە ئەویــش هۆن
شــیعرەكانی هەڵقــواڵوی ســۆزێكی دڵــداری ڕاســتەقینەن، كــوردی جوانتریــن 
وبەرزترین هۆنراوەی لەم مەبەســتەدا هۆنیوەتەوەو وەســتایی و شــارەزایی 
خــۆی تێــدا دەرخســتووە. بەشــی زۆری بەرهەمــی كــوردی ئــەم جــۆرە 

ــراوەن: ــد دێــرە هۆن ــەم چەن ــەم مەبەســتەش، ئ هۆنراوانــەن نمونــەی ئ

      چێشـتم ئەمڕۆ ژەهری مارو ڕۆحی شیرینم نەهـــات 
      زەخمی كۆنەم هاتە ژانو مەرهەمی برینـــم  نەهــــات 
      من غەمم خواردو غەمیش خوێنی جگەرمی خــــوارد
      بۆیە گریام چەند بە چەند فرمێســـكی خۆێینم نەهات

)بۆلەبەركردن(
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ڕوخســــــــاری هـــــــــۆنــــراوەكانی:

كــوردی وردببینــەوە، دەبینیــن هەمــوو  لــە هۆنراوەكانــی  ئەگــەر   
وردەكاری و وشــەكاریێكی تێدایــە، كــە شــاعیرانی كالســیزم خەریكــی بوونــە 
و بەكاریــان هێنــاوە، بۆیــە لــە ڕووی ڕوخســاری هۆنراوەكانییــەوە ئــەم چەند 

خاڵــە دیــاری دەكەیــن. 
1. لەهۆنراوەكانیــدا وەكــو هەمــوو شــاعیرە كالســزمییەكان پەنــای بردوەتــە 

بەركێشــی عــەروزی عەرەبــی.
2. هۆنراوەكانی یەك ڕەویە و یەك سەروایان هەیە.

بەكارهێنــاوە،  لەهۆنراوەكانیــدا  ڕەوانبێــژی  وشــەكارییەكانی  هەمــوو   .3
ــەرزەوە تەماشــایان  ــی ب ــە چاوێك ــەش شــاعیرانی دوای خــۆی ب هەربۆی

كــردووەو بــە شاســواری بەالغەتــی كــوردان یــان دانــاوە.
ئەگــەر باســی ئــەو الیانانــەش بكەیــن، كــە كاریــان كردۆتــە ســەر   
لــەم  ئــەوا دەتوانیــن  بــردووە،  بــەالی هۆنــراوەو ئەدەبییاتــدا  )كــوردی(و 

بكەینــەوە. كۆیــان  خــوارەوە  خاالنــەی 
ــووە، شــیعر  ــدا كەســێكی بەهــرەدار ب ــە سروشــتی خۆی 1. كــوردی خــۆی ل
دانــان الی ئــەو ئەوەنــدە ئاســان بــوو، وەك ئاو خواردنــەوە وا بووە به الیه وه . 
2. لــە بنەماڵەیەكــی ئــەدەب دۆســت و شــیعرخواز بــوو، ئــەو بنەماڵەیــە 
النكــەو بێشــكەی شــاعیرانی وەك ئەحمــەد بــەگ و ســالم بــەگ بــووە ، دیــارە 
ــاوی  ــه وه ی كانی ــه ری ته ین ــە، هــۆكارو پاڵن ــەو بنەماڵەی ــی ئەمیــش ل هەڵكەوتن

ــه . شــیعری بوون
3. ئاگادارییەكــی چــاك و تێكەالویەكــی زۆری لەگــەڵ شــاعیرانی فارســی 
زمــان هەبــووەو گەلێكجــار لــە كــۆڕی شــیعری ئەوانــدا ئامــادە بــووەو كاریــان 

تێكــردووە.
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ــە ســەرچاوەی  ــووە، ب ــداری و خئشەویســتیەكی ڕاســتەقینە ب ــری دڵ 4. ئاگ
ئیلهامــی شــیعری الی كــوردی  ئــەم الیەنــە بەهێزتریــن و كاریگەرتریــن 

هــۆكار بــووە، لەبــەر ئــەوە بەشــی زۆری دیوانەكــەی گرتۆتــەوە.

ئەمەش نمونەیه كە لە هۆنراوەكانی:
     چاوەكــەم زانیـوتـــە بۆچی خەو لە چــــــاوم نـــــــــــــــــاكەوێ  
     چونكە من پێش خزمەتم پێش خزمەتان نانوون شـــــــــەوێ  
     ڕۆژ و شـــــــــــەو دایـــم لەبەردیـدەی خەیــاڵـــم حـــــــــــازری 
     ســــــــــاچ فەرقێكی هــەیـــە بۆ من ئیــتـر ئێرە و ئــــــــــــــەوێ 

     بـــــەس نییە لێـرە دەوێــرم جـار بە جـار باســــــــــــــت بــكەم 
     نەم دەوێرا قەت لەبەر ئەغیارەكەت نــــــــــــاوت بــەم لـــەوێ  
     دڵ لەبــــەر زامــــــــــــــی فیراقــــــــت دائیــما یــــــــاری دەكـــــــا 
     ڕۆژ بەڕۆژ مەنعی دەكـەم باز دەردی ســەختەوناســـرەوێ  
     عەقڵ  و هۆشــــــــم داوە پێت لێشی دەتــۆرێی ماڵ وێـــــــران 
     دەوڵەتێــكی مفـــت  و بێ  ســـــــــــــاحێبە بۆچـــی ناتــــــــــــەوێ  
     گەر موخەییەر بم لە مابەینی بەهەشـــــــــت و وەسـڵی یــــــار 
     وەســـــڵی تۆ بۆ من جـــەهەننــەم پڕ لە جەننـەت نامـــــــەوێ  
     ئــــــەی ڕەقیـب وێڵم لە دەســـــــــتــت لێرە بۆ لێم ناگەڕێــــــی
     باوكە كوشتەت نیم ئەرێ  هەی بەد مەزەب چیت لێم ئەوێ  
     هــەر وەكـو كێوی دەمـــاوەندی ســـــــــــەرم پڕ شۆڕشـــــــــە 
     قەت تەمی هیــجران و خەم ســــــــــــــاتــێ  لــەدەوری ناڕەوێ 
     گــەردنــی )كوردی( لە كێوی بێســـــــــــــــتون مەحكەم تـــــرە

     چونكە ســــــــــــەد ســـــــــاڵە لە ژێر بـــاری غەمایــە نانـــەوێ  

)دوودێریبۆلەبەركردنە(
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لێكدانەوەیپەیڤان:

:                من خار، من تام كر  چێشتم 
برین  زەخم:     

چاڤێ  خەیااڵمن  دیدەی خەیاڵم:     
دوژمن  ئەغبار:      

باز دەردی سەختە:    بەاڵم دەردی قورسە 
ناسەكنی، ڕانەوستی ناسرەوێ :      

ژوی سل دبی، لێی زیز دەبی        : لێشی دەتۆرێی 
بەخۆڕایی، بەالش مفت:       
گەیشتن بەدڵدار  وەسڵی یار:      

باوكە كوشتەت نیم:    من باوكی تۆم نەكوشتووە 
ئایینزا ، ئۆڵ مەزەب:      

كێوێكــی ســەخت  و بڵنــد دەكەوێتــە پشــت )تــاران(ی  كێوی دەماوەند:    
ــران  ــی ئێ پایتەخت

چیایەكە لە نزیك )كرماشان( لە كوردستانی ئێران  كێوی بێستوون:    



209

كـــــــانـــی
)1897 - 1957(ز

ــای  ــار ئاغ ــورد، عەبدولجەب ــاوی شــاعیری كالســیزمی ك ــی( نازن       )كان
كــوڕی حاجــی مــەال عەبدولڕەحمانــی كــوڕی حاجــی تەهــای دۆغرەمەچییــە 
)كانــی( شــاعیرێكی چــاو نەتــرس و ئــازا و نەفــس بــەرز بــوو، باوكــی 
ســەر  دەچنــەوە  بنەچــەدا  لــە  بــوو،  نــاودار  گــەورەو  ئایینــی  زانایەكــی 
بەگزادەكانــی جــاف، شــاعیر لــە ســاڵی )1897(ز لــە شــاری دێرینــی هەولێــر 
لەدایكبــووە، نزیكــەی شەســت ســاڵ ژیــاوە چونكــە لــە ســاڵی 1957 كۆچــی 

ــردووە. ــی ك دوای
     )كانــی( هــەر لــە منداڵییــەوە باوكــی كۆچــی دواییكــردووە بۆیــە لــەو 
ــە هیــچ قوتابخانەیــەك نەیخوێنــدووە، كــە گــەورەش دەبێــت بــە  تەمەنــەدا ل
هانــدان و هەوڵــی مــەال تۆفیقــی بــرای و حاجــی مــەال ئیبراهیمــی مامــی، لــە 
ــد  ــت و چەن ــەوە دەبێ ــری خوێندن ــە ماوەیەكــی كــەم فێ ــێ ب ــی قەاڵت مزگەوت
كتێبێكــی ئایینــی دەخوێنێــت، لەگــەڵ چەنــد كتێبــی زانســتی و فەلــەك، هــەر لــە 
ڕێگــەی زۆر خوێندنــەوەو خــۆ فێركــردن شــارەزایی لــە زمــان و ئەدەبییاتــی 
چەنــد  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  ده كات،  پەیــدا  توركــی  و  كــوردی  و  فارســی 
ناودارێكی ئەو ســەردەمە دەبەســتێت و وەك )حوســێنی حوزنی موكریانی، 
گێــوی موكریانــی، میهــری، مــەالی گــەورەی كۆیــێ ،  بێخــود، دڵــدار(.. كانــی 
لەســەرەتای شــاعیریەتیدا زمانــە ئەدەبییەكــەی بریتــی بووە لــە كوردییەكەی 
شــێوەی هەولێــرێ تێكــەاڵو بەوشــەی فارســی و توركــی، چونكــە لــە قــەاڵی 
هەولێــر پەروەردەبــووە، بــەاڵم دواتــر لــە ڕێگــەی خوێندنــەوەی كتێبــی هەمــە 
جــۆرو ڕۆژنامــەو گۆڤــارە كوردییەكانــەوە، هەروەهــا تێكــەاڵو بــوون لەگــەڵ 
كۆمەلێــك شــاعیرو زانــاو نــاوداری كــوردو دامەزراندنــی بــە فەرمانبــەر 
لــە شــارەكانی ڕەوانــدوز كۆیــەو شــەقاڵوە زمانــە ئەدەبییەكــەی پاراوتــر 
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ــی شــاعیرێكی  ــە هۆنراوەكان ــەر ب ــی بەرامب ــەر هۆنراوەكان ــە ئەگ ــت، ك ده بێ
ســلێمانی یــا كەركوكــی و موكریانــی ڕابگریــن هەســت بــە جیاوازییەكــی ئــەو 
تــۆی زمانــە ئەدەبیەكــەی ناكەیــن، كانــی كاریگــەری بــه  هۆنــراوەی شــاعیرە 
كالســیزمەكانی وەك )نالی، ســالم، كوردی، شــێخ ڕەزای تاڵەبانی، وەفایی(، 
ــی  ــی( فزول ــالو مەجنون ــی( داســتانی )لەی ــورك )فزول ــا شــاعیری ت هەروەه
ــی  ــە ئەدەب ــوردی، ل ــی ك ــڕاوە بۆســەر زمان ــك دەســتكاری وەرگێ ــە كەمێ ب
فارسیشــدا شــیعرەكانی )ســەعدی، شــیرازی( بەدڵ بووە. )كانی( هەرچەندە 
لــە دەرگــەی هەمــوو هونــەر و بابەتێكــی شــیعری داوە، وەكــو شــاعیرێكی 
پێشكەشــكردووین  هۆنراوەیەكــی  چەنــد  بابەتێــك  لەهــەر  كالســیزمی، 
لــە ســتایش و پێهەڵگوتــن ودڵــداری، خۆشەویســتی و نیشــتمانپەروەری 
و شــانازی بەخۆوەكــردن شــیعری هۆنیوەتــەوە، بــەاڵم لەهیــچ كامێكیــان 
ــداری ســەركەوتوو بــوو  ــا لەشــیعری مــەی و دڵ ســەركەوتوو نه بــوو، تەنی
گــۆی هونــەری تیــادا بردۆتــەوە، چونكــە خــۆی شــاعیرێكی بــادە نۆشــی 
عاشــق بــووە، بۆیــە داهێنانێكــی باشــی لــەم دوو مەبەســتە بەدەســت هێنــاوە 

لــەم مەیدانەشــدا شــانازی بەخــۆی دەكات ودەڵێــت:
     سـەر فرۆ ناكەم بۆ عالـەم چونكە عــالی هیمەتم 
     ناچوێنم بۆ هەمــوو دنیــا لە دەســــــتم ڕەغبەتــم 
     زاهیرم هەر مەردی مەیـدانم وەكو شێـری دلێــر 

     گوێت لە بەیتم بێ دەكا ئیســــپاتی نوتق وقوەتم     
     عەسرم ئەبیم حـوڕو ســــەربەســـت و فەهیـــــــم 
     بێ  موحابا شاعیرم مەشهورە )كانی( شوهرەتـم 
     نامەردم ئەگەر مینەتی نامـــــــــــــەردی بكێشـــــــم 
     پێم خۆشترە ئەی )كانی( بەپشتا بەردی بكێشــم 

)دوودێریبۆلەبەركردنە(
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وه رزی دووه م:
مـــــەال تەهــــــای  مـــایـی

)1924 - 2000( ز
ناڤـــێ  وی )ته هـــا مه زهـــه ر ته هایـــه ( ماییـــە، ل شـــوباتا)1924( ل   
گونـــدێ  مایـــێ  ، ژ بنەماڵـــەكا دینـــدار و ڕۆشـــنبیرو كـــورد پـــەروەر هاتییـــە 
ســـەر دنـــێ، ئـــەڤ بنەماڵـــە د ڕەگـــەزدا ژ میـــرە بەگێـــن )ئەلكـــێ ( نـــە، باپیـــرێ  
وی ژ شـــێخێن تەریقەتـــا نەقشـــبەندی بـــوو. هـــەر ل ســـاال 1924 گونـــدێ  
ـــە ســـۆتن، بنەمـــاال وی مشـــەختی  ـــە دهێت ـــزی ڤ ـــن ئینگلی ـــێ  هێزێ ـــێ  ژ الی مای
قـــەزا )چەلـــێ (ل كوردســـتانا باكـــور دبیـــت  و بۆدەمـــێ  ســـێ  ســـاالن ل وێـــرێ  

ئاكنجـــی دیـــن.
      هـــەر د ڕوودانـــا ســـۆتنا گوندیـــدا پەرتوكخانـــا مەزنـــا )شـــیخ تەهـــا(
ـــا  ـــێ   و دەســـت ب خواندن ـــدێ  مای ـــە گون ـــە ســـۆتن- پاشـــان ڤەدگەرن ی دهێت
ســـەرەتایی دكـــەت لـــێ  نەشـــیا پـــۆال شەشـــێ  ب داوی بینـــت چونكـــە ل 
دەســـت پێـــكا ســـاال1940 ڕەوشـــا سیاســـی  و ڕۆشـــنبیری كاركـــرە ســـەر 
هەســـت  و هـــزر و بیرێـــن وی و مـــەال ئەنـــوەرێ  مایـــێ  ژی زۆر بگـــه ری 
ـــا  ـــا هۆزان ـــەوڕا دەســـت ب ڤەهاندن لســـەر وی هه بـــوو، ژ ێـــرە بـــوو هانـــدەر ل
كـــر و چـــوو نـــاڤ ڕێزێـــن كۆمـــەاڵ )هیـــوا( و دەســـت بـــكارێ  سیاســـی كـــر 
پاشـــان چـــوو ناڤـــــ  ڕێزێـــن پارتـــی دیموكراتـــی كوردســـتاندا زۆر حـــەز ژ 
خواندنـــێ  دكـــر، نێزێكـــی )1500( پەرتـــوكان د پەرتووكخاناویـــدا هەبـــوون 
لـــەوڕا زانیـــن ڕۆشـــنبیری یـــەكا بـــاش پەیـــدا كردبـــوو تێكەڵییـــەكا بـــاش دگـــەل 
ـــاال  ـــدی ب بنەم ـــوو، ل ســـاال 1943 پەیوەن ـــان هەب ـــا و ڕۆشـــنبیر و ئەدیب زان
بەدرخانیـــان كریـــە، )جـــەالدەت بەدرخـــان( ی ل شـــامێ   هـــەردوو گۆڤارێـــن 
)ڕوناهـــی(  و )هـــاوار( دەرئێخســـتن، هەمـــوو ژمارێـــن وان ب ڕێیـــا پۆســـتەی 
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دگەهشـــتنە مـــەال تەهـــای ل گونـــدێ  مایـــێ ، دكتـــۆر كامیـــران بەدرخـــان ل 
ـــو( دەرئێخســـتن دیســـان ب  بەیروتـــێ  هـــەردوو گۆڤارێـــن )ســـتێر(  و )ڕۆژان
پۆســـتێ  دگەهیشـــتنە مـــەال تەهـــای، هەڤالینیـــەكا مـــەزن دگـــەل هەلبەســـتڤانێ  

ـــە. ـــد هەبووی ـــەدێ  نالبەن ـــورد ئەحم ـــدارێ  ك ناڤ
ــا  ــا، ئارمانجــا وی ی ــازك و فــرە بابــەت ڤەهاندین      هەلبەســتێن ڕەوان و ن
ســەرەكی ئــازادی و زانیــن و زانســت و ڕۆشــنبیری بوویــە، ڕێڤێنگــێ  ڕێبــازا 
كوردینیــێ  بوویــە لــەورا هــەردەم ئارمانجــا ڕژێمیــن دژی كوردســتانێ  
بوویــە لــەوڕا گەلــەك دەربــەدەری و هــەژاری و نەخۆشــی دیتینە، سروشــتێ  

كوردســتانێ  زۆر كاركــردە ســەر و د هەڵبەســتێن ویــدا ڕەنگدایــە. 
ل ساال 1973 دبیتە ئەندامێ  ئێكەتیا نڤیسەرێن كورد، تایێ  دهۆكێ  .

ل ســاال 1979 بەشــداریێ  د ڤیســتەڤااڵ ســێیا هەڵبەســتا كوردیــدا دكــەت ل 
ســولێمانیێ . 

ل ســاال 1987 بــەرب ئێرانــێ  دچیــت  و دبیتــە پەنابــەر هەتــا ســەر هەڵدانــا 
پیــرۆزا 1991 ێ  جــارەكا دن ڤــە دگەرێتــە كوردســتانێ  و ل باژێــڕێ  دهۆكێ  

ئاكنجــی دبیــت. 
ل ساال 1995 دبیتە خوەدیێ  ئیمتیازا گۆڤارا )پەیڤ(. 

ــە هەڵبەســتا بناڤــێ  )دل دەرێژكــرن( چــاپ كــر،  ــا خۆی ل ســاال 1998 دیوان
پێشــی وەغــەرا دووماهێــی بكــەت فەرهەنــگا وی یــا )كــوردی- كــوردی( 

ــدەت. ــێ  ب ــێ  نەگەهشــت ل چاپ ــوو ل تمــام ب
ل 2000/11/25 د ژیــێ  )76( ســالیێ  دا ل باژێــڕێ  دهۆكــێ  دچیتــە بــەر 

دلۆڤانیــا خــودێ .
مەالتەهــای ب بیــرەوەری یــا شــەهیدێن دیــار بەكــرێ  و نســكۆیا شوڕەشــا 
پیــران زۆر داخبــار بوویــە و ئەڤــــ  پیــران و ســێدارەدانا  شــێخ ســەعیدێ  

هەڵبەســتە ڤەهاندییــە.



213

)شــــــینی و تــــــازیا شــەهیـــدا(
     شـــــــــینی و تازیا شــــــــەهیدا ئەم ژییر ناكەین چـــــــــــــــو جار

     دێ  ڤــــــــــــــــەكەین تــۆال نەهنــگا وەختەكــێ  زێڕیــن بـــــــــــــــــژار 

    وان مەغوال ڕاڤ  دبەســـــــــــتن شــــــــێرو مێر ســەر دهنجنین 
     توخــم و نڤشــــــــــــێ  وان قەالنــدن هەمــی گاڤــا دپەچنیــــــــــــــــــن 

    توركا گرتن شـــــــــــێر و مێر چاك دەســت  و پێ  لێ  قەید كرن 
    كــەت بكــەت گرتــن و كوشــــــــــــــــــــــــــتن لبــن سێپێكـــــا خڕكــــرن 

    ڕســــــــــــتكا شـــــــــــەنقێ  بــو دانــا خەندقانــد پــــــــــــــــارێـــز والت 
    شێخ سەعیدێ   جان فیدای كوشت ڕەشە ڕۆژەك بۆ مە هات 

    ئـــــــــــــــــەو ڕوبادێ  قەبقەبی چو ئاخ  و زاری بـــوون بلنــــــــــــد 
    چــــــوودلێ  شێری ژ ناڤ مە بێ  خودان مان دەشــــــت و گوند 

    بــــــــــــوو قێری زێمار و شـــــــــــینی كــــۆ وەالت مـــــابێ  خــــودان 
    پۆســــــــــــیدە دلســــــــــۆژ و خەمگیر هەر هەوارێ  دكەن ئەمان 

    نــێ  ژ خەمــا وە ئــەم بهوژتیــن ئــەی شــــــــــــــــــەهیدێن ڕەحمەتــی 
    دێ  ئــــــــــازاكەین ناڤ  و دەنگا كوردەوارێن بــــــــەر كەتـــــــــی 

    بـــــــــــا دكەت وە گەلی كوردا شێخ ســــــــەعیدێ  پڕ هۆنـــــــەر 
    یـــــــــــــــــــــــــەك بیــن بــۆ ڤــێ  وەالتــــی دا ژ ژانــێ   بێتــــــــــــە دەر 

    ژانەكە قــــــەویا گـــــــــــــــرانە ئێشـــــــــــــــــــــەكـە بۆ كەڤـنەریــش 
    برســــــــی و رویسی هەر نیشـــــــــــانە بۆمە ئەم بێ كار و ئیش.

)دوودێربۆلەبەركردنە(
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لێكدانەوەیپەیڤان:
ل شواتا:            لەمانگی شوبات

سەردنێ :      سەردونیا 
مشەختی:       دەربەدەری یان ئاوارەیی

 ئاكنجی دبن:       نیشتەجێ  دبن 
 ڕێزا شەشێ :       پۆلی شەشەم 

 بەدوای بینت:      بەدوایی بێنێت، تەواوی بكات 
 كاركرە سەر:      كاری كردەسەر

 ژێڕە بۆهاندەر:    بۆیبوو بەهاندەر 
 چووناڤــ ڕێزێن:    چووە ناو ڕێزەكان 

 لەو ڕا :            لەبەر هەندێ  
 ڕێڤینگ:            ڕێبوار 

 داخبار بوویە:      داخدار بوویە 
 ژ بیر ناكەی:       لەبیرناكەی 

 چووجار:           هیچ كاتێك، قەت 
 دێ  ڤەكەین تۆال:   تۆڵەیان دەكەینەوە 

 ڕاڤــ دبەستن:       راویان هەڵدەبەست 
 سەر دهەنجینن:    سەریان دەهەنجنێ  

 كەت بەكەت:       یەك بەیەك 
 سێپێكا:             سێپایە، سێدارە، قەنارە 

 ڕستكا شەنقێ:     پەتی قەنارە، پەتكی خنكاندن 
 خەندقاند:           خنكاندیان 
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ڕووبادێ:                  كەوی ڕووباد 
ئاخ وزاری :                  ئاخ وناڵە 

دڵی شێر لەناومان نەما  چوو دلێ  شێری ژ ناڤه: 
 بۆقیری:                  بووە هاوار و قیرە 

 غەمگیر:                   غەمگین 
 نێ  ژ خەما وە:         بەاڵم لەخەمی ئێوە 
 برسی  و رویسی:         برسیەتی و ڕووتی 

 توخم و نڤشی:                  توخم و ڕەگەزی 
كەت بكەت:                  یەك بەیەك

مه غۆل:                         تورك 
نڤش:                            زێمار
رویس:                         روت
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كـــامــەران مــــوكــــری

نــاوی )محەمــەد ئەحمــەد تەهــا( یــە، لــە ســاڵی 1929ز لــە شــاری   
ســلێمانی لــە دایكبــووە، خوێندنــی تــا پۆلــی كۆتایــی ئامادەیــی بــوو، بــەالم 
لەبــەر چەنــد هۆیێــك تــەواوی نەكــردووە. لە نێوان ســااڵنی 1949- 1963ز 
نەتەوەیــی  و  نیشــتیمانپەروەرانەی  هەڵوێســتی  بەهــۆی  ســاڵ  شــەش 

خوازیــەوە لــە بەندیخانــە دەســت بــە ســەر ماوەتــەوە.                                                                                                                                 
   ماوەیەكی زۆریش لە بەشی كوردی زانكۆی سلێمانی و) سەالحەدین( 
مامۆســتای ئەدەبییاتــی كــوردی بــووە، تــا 7 /12 /1986 لەشــاری هەولێــر 

كۆچیدواییكــردو گیانــی پاكــی بــە خاكی پیرۆزی كوردســتان ســپارد.
تــا لــە ژیــان دابــوو حەفــت دیوانــە شــیعری چاپكــراوە، لەنێــوان   
دیــاری،  )ئاشــتی،  دیوانەكانــی  دیارترینیــان  ز   )1971  -1954( ســااڵنی 
ئاگــر، ژیلــە، گواڵڵــە ســورە(ن، دوای مردنیشــی، لەســاڵی )1987( ز ســەر 
جەمــی شــیعرەكانی بەنــاوی دیوانــی )كامــەران موكــری( چاپكــرا. كامــەران 

موكــری جگــه  لــه  شــیعر نووســین چیرۆكنووســیش بــوو. 

مەبەســـــــتەكانی شــــــیعری كامــــــەران:
   ئەگــەر شــیعرو هۆنراوەكانــی موكــری بخوێنینــەوە دەبینیــن چەنــد 

ئەمانــەن: گرنگترینیــان  كــە  تێدایــە،  مەبەســتێكیان 
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 1- نەتەوایـــــــه تی و مـــــــرۆڤ دۆســـــــتی: 
بەشــێكی زۆری هۆنراوەكانــی موكــری هۆنــراوەی نەتەوەییــن،   
دیــارە شــاعیر، بــەو هەســتە ناســكەی، كــە هەیەتــی وەك مرۆڤێكــی نەتــەوە 
خــواز هەڵوێســت لــە بەرامبــەر چەوســاندنەوەی نەتەوەكەیــدا وەردەگرێــت، 
كۆمەلێــك هۆنــراوەی هــەن، كــە نمونــەی بــەرزی هەســتی نەتەوایەتییــان 
تێــدا بەدیدەكرێــت و ئەمــە دەردەخــەن، كــە موكــری شــاگردو خوێنــدكار، 
ڕیالیزمــی  شــاعیرێكی  وەك  كوردایەتییــەو  پیــرۆزی  قوتابخانــەی 
شۆڕشــگێڕانەی نەتەوەیــی پیشــانده دا ژیانیــش الی ئــەو هــەر تێكۆشــان و 

ــی كوردســتان:  ــە ڕێ ــە ل خەبات
    ژین لەالی دڵســـــۆز هــەرتێكۆشـــانـە 
    هەوڵە بۆخاكی ئەم كوردســـــــــــتانـــە 
    خـــــــــۆزگە ئەندازەی ژیان و تـەمـەن 
    تێكۆشـــــــــــان بوایە بۆ خاكی وەتـەن 
    ئاخۆ تەمـــــــەنی كام دڵسۆزی كــورد 
    لەچوار پێنج سـاڵێ ، تێپەڕی ئەكرد ؟!

)دوودێربۆلهبهركردنه(

كوردایەتــی،  تــەوەرەی  بــە  تەریــب  تریــش  تەوەرەیەكــی  لــە     
ــی،  ــە مرۆڤایەتی ــەر ب ــووە بەرامب ــی شــاعیر، دڵســۆزو ئەمەكــدار ب كامەران
دەربــڕی ناخــی مرۆڤــی كــورد بــووە، لــەم الیەنــەوە، هــەر بۆیــەش بــوو، كــە 
خەباتــی گەلــی جەزائیــری لــە دژی داگیركــەری فەرەنســایی بــە خەباتێكــی 
ڕەوا دانــاوە لێــرەوە ده نگــی شۆڕشــگێڕانەی مرۆڤــی كــوردی داوەتــە پــاڵ 
ــەم هەســتە  ــە( ئ ــەی جەمیل ــراوەی )ئ ــە پارچــە هۆن ــەو ل ــەو گەل ــی ئ خەبات

پیــرۆزەی دەربڕیــوە.
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    ئـــــــــــــــــــــــــەی جـەمــیلــــە.....
    ســــــــــــــــاڵو لــە ئاگرو ژیـلــە 
    لە حەیرانــــــــــــــــــا ، لە الوكــا
    كاتێ  كچ لەگەڵ، باوكـــــــــــــــــا
    هەڵمەت ئەبەن بەرەو مـــردن 
    بەرەو قەاڵی سەختی دوژمن 
    لە هێرشی ســــــــــــــەركەوتنــا
    لە كاتی بۆ گەل، مردنـــــــــــــــا
    كاتێ  لە نزار، لە مەڵبــــــــــــەن 
     ئەمانســــــووتێنن بۆ وەتــەن 
    ناوت وەكو وشــــــــەی نەمــر
    ئــــــەڕژێتە ناو گەرووی ئاگر
    ئـــــــــــــــــــــــەی جــەمیلــــە ......

    ســــــــــــــــاڵو لە ئاگــرو ژیلــــە 

)سێدێربۆلهبهركردنه(
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2- خـــــــــۆشــــــــــەویســــــــتی: 
ــه ،  ــداری و ئه ڤینداریی ــری شــیعرەكانی كامــەران، دڵ مەبەســتێكی ت  
دیــارە ئــەم هەســتەش هەســتێكی مــرۆڤ دۆســتی لــە دەروونێكــی پــڕ 
ســۆزو ناســكەوە ســەر هەڵــدەدات و نمونــەی بــەرزی هەســتی مرۆڤایەتــی 

دەنوێنێــت:
    كە پرچت ئااڵن لە گــــــــەردن 
    گڕت بەردا لـە دڵــی مـــــــــــــن 
    كە پەرچەمت ڕشتە سەر ڕوو
    ئـــــــاگر لە دەروونـــم بەربــوو 
    ئــــەی زۆرداری جوانی بچوك 

    تكایە كچی ئێســـــــــــك ســـوك    
)دوودێربۆلەبەركردنە(

3- وەســـــــــــفكردن:
شــیعری  گرنگەكانــی  مەبەســتە  لــە  یەكێكــە  مەبەســتەش  ئــەم    
موكــری. كامــەران هەســتێكی بەهێــزی بەرامبــەر جوانــی سروشــت و 
دەوروبــەر هەبــووە، یەكێكــە لــەو شــاعیرانەی، كــە جوانــی سروشــتی 
واڵتەكــەی خۆیــان دەپەرســتن، لــەم الیەنــەوە زیاتــر بــە الی شــاعیرە 
كالســیزمەكاندا دەچێــت، زۆر جــار وا بــووە جوانــی سروشــتی تێكــەڵ 
ــی  ــەرە جوان ــی ه ــردووەو تابلۆیەك ــورد ك ــرەت و كچــی ك ــی ئاف ــە جوان ب
لــە واتــاو بەكارهێنانــی پەیــڤ و وشــەدا بەكارهێنــاوە، هەســتی ناســكی 
شــاعیروای دەكــرد، كــە هــەر دیمەنێكــی جــوان، جــۆرە هەڵوێســتێكی لــەال 

تەماشــاكە چــۆن وەســفی دێ ده كات:  بــكات،  دروســت 
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    كـەژو دارســـــــــــــتـــانــی كپـــی 
    پۆشــیویانە بەرگــی ســـــــــپـــی 
    قوبەی پیرۆزەیی ئـاســـــــمـــان
    بە پڕشــــــــــنگــی گزنگــی ئـــاڵ
     داوێنی كەژی ئــەنەخشــــــــان 
    وەك ئەگریجە ئەبوو پەخشان 
    دێیەك، لە باوەشـــــــــی كــــەژا 

     بزەی گەرمـــی لێ  ئـــــــــــــــەڕژا.                  )سێدێربۆلەبەركردنە(

 ڕووخساری شیعرەكانی:
1. بەكارهێنانــی كێشــی په نجــه ی خۆماڵــی، كامــەران یەكێــك بــوو لــەو 
شــاعیرانەی كــە بەرگــی تازەگەریەتــی كــردەوە بــەر بــااڵی شــیعری 
كوردییــەوە، پەنــای بــردە بــەر كێشــی ڕەســەنی خۆماڵــی و خــۆی 
ڕزگاركــرد لــە كــۆت وداوی عــەرووزی عەرەبــی، بۆیــە شــیعرەكانی 
مۆســیقایێكی كوردانەیــان تێدایــە و لەگەڵ هەســت و ئــارەزووی مرۆڤی 
كــورد دەگونجێــن، نمونــە شــیعرەكانی پێشــوو، كــە هێناماننــەوە ڕاســتی 

ــە دەردەخــەن.  ــەم بۆچوون ئ
2. كــەم بەكارهێنانــی وشــەی بێگانــە: لــەم الیەنەشــەوە كامەرانــی شــاعیر 
بەڕابــەر دادەنرێــت، تــا پێیكــراوە خــۆی لــە بەكارهێنانــی وشــەی بێگانــە 
ــەوان وشــەو پەیڤــی ڕەســەنی كــوردی  ــە جیاتــی ئ دوورخســتۆته وه ، ل
ــی كــوردی  ــای زمان ــە دەری ــا ل ــاوە، وەكــو مەلەوانێكــی بەتوان بەكارهێن
ڕاســتییە  ئــەم  پێشــوو  نمونەكانــی  خوێندنــەوەی  مەلەیكــردووە.  دا 

دەچەســپێنن.
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 3. خۆنەبەســتنەوە بەســەروای یەكگرتــوو بەكارهێنانــی جــوت ســه روا: 
ئــەم دیاردەیــەش یەكێكــە لــە ســیما جیاكەرەوەكانــی شــیعری كامــەران 
موكــری و الیەنێكــی تازەگەریــش پیشــاندەدات، كامــەران هیــچ كاتێــك 
خــۆی بــه  ســەروای یەكگرتــوو كۆتنەكــردووەو واتــای بــە قوربانــی 
ســەروانەكردوە، بــۆ نمونــە لــەم چەنــد دێــرە شــیعرەی خــوارەوەدا 
هــەردوو نیــوە دێــڕ، یــەك ســەروایان هەیــە، واتــە جــوت ســەروای 

بەكارهێنــاوە. 

   
    ڕوومـــــــەتی وەك گوڵی بێگــەرد 
    قژی خاو، ئــاوریشـــــــــمــی زەرد 
    چاوی كاڵ، ئەگەر چی نەرمـــــــــە 
    بەاڵم نیگای ئێجگار گەرمـــــــــــــــە 
    بـــــــــــــــااڵی وا، دەمێكی وا تەنـگ 
    ئەندامی ئاوا شـــــــــــۆخ و شەنـگ 
    نەبووە، یا من نــــــــەم دیــوە هەر 

    لەو چەشــــــــــنە بەژن ، یا كەمەر   

)دوودێربۆلەبەركردنە(
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لێكدانەوەیوشەكان:
ئەندازە:      پێوانە ، پێڤانە.
ئاخۆ:               داخوا ، داخۆ.

تەمەن:       ژی ،عەمر.
تێپەڕی ئەكرد:     زیاتر دەبوو ،لێی ڕەت دەبوو.

ژیلە:             ژیلەمۆ ، زیلەمۆ. 
هەڵمەت ئەبەن:     هێرشدەكەن ،پەالمار دەدەن.

بەرەومردن:     بەرەڤ مردن.
بۆ گەل، مردن:     مردن لەپێناوی میللەتدا،

نزار:             نسار ،شوێنێكە لە شاخ كە زیاتر بەرسێبەر بێت 
ئەمانسووتێنن:     مەدسۆژن، ئاگری لمە بەرددەن.

ئااڵن:             ئااڵندن 
گەردن:              هەوك  

ڕشتە سەر ڕوو:   بەردایە سەر دەم  و چاوت.
دەروون:     هەناو ، هناڤــ
ئیسك سووك:     هستی سڤك.

وەباڵ:             ئۆباڵ   :گوناهـ
ئەستۆ:          مل ،ستۆ 

بێگەرد:             پاك، خاوێن 
قژی خاو:     پرچی كراوە 

ئاوریشم:     حەریر ،ئارمیش 
نیگای:             ڕوانینی ،تەماشاكردنی
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مـــەال مەحمـــودێ  بـــایــەزیــدی
  ل ســاال )1799( ز ل باژێــری بایەزیــدێ  ژ دایــك بوویــە، ڕەوشــا 
سیاســیا بایەزیــدێ  ل نیڤــا ئێكــی ژ ســەدێ  نــۆزدێ  یــا بــاش نەبــوو ژبــەر 
جهــێ  وی  كــۆ دكەفتــە نێزیكــی ســنورێ  )ڕوســی- عوســمانی(، هەڤڕكییــا د 
ناڤبــەرا هــەردوو ئالییانــدا كارتێكرنــەكا نەرێنــی ل ســەر ژیانــا بایەزیــدی، 
یــا جڤاكــی و ئابــوری هەبــوو. مــەال مەحمــودێ  بایەزیــدی ل زارۆكینیــا 
خــوە چــوو نــاڤ ڕێزێــن خوێندكارێــن مزگەفتــاو زانســتێن ئیســالمی ل 
بایەزیــدێ  خوانــدن و بڕوانامــا مەالیەتێــی وەرگــرت. پاشــی ســەرەدانا 
ــد  ــرێ  خان ــوو، ل وێ ــزێ ئاكنجــی ب ــڕێ  ته ورێ ــێ  كــرول باژێ ــێ  ئێران وەالت
هەتــا فێــری فارســیێ  بوویــو شــارەزاییەكا بــاش دزانســتێن ئەدەبــی و 
دیرۆكــی و فەلســەفی و مەنتقیــدا پەیداكــر، جــارەكا دن ڤەگەڕیاڤــە باژێــڕێ  
بایەزیــدێ ، پاشــی بەرەڤــــ  ئەرزەڕۆمــێ  چــوو ل وێــرێ  ئاكنجــی بــوو، لــێ 
ــێ  دن  ــان بەرەڤـــ بجهەك ــە، ی ــرێ  مای ــێ  ل وی ــا مرن ــە كا هەت ــار نەبووی دی
چوویــە هەڤالینییــەكا بــاش د ناڤبــەرا وی و قونســڵێ  روســی، ئەلكســاندەر 
ژاپایــدا پەیدابــوو كۆكــوردی بــاش دزانــی، ژاپــای زۆر مفــا ژ هەڤالینیــا 
ــە  ــا وی كری ــدی زۆر هاریكاری ــەو بایەزی ــدی وەرگرتیی ــەل بایەزی خــۆ دگ
یەكــۆ چەندیــن دەســتخەتان ب دەســت خۆڤــە بینیــت و زۆرجــاران ئەگــەر 
نەشــیابا دەســتخەتی بخــۆ بــۆ پەیــدا بكــەن بــۆ فۆتۆكۆپــی كــەت . ژاپــای 
گەلــەك جــارا دگــۆت مللەتــێ  كــورد قــەردارێ  مــەال مەحمــودێ  بایەزیدییــە 

ــن ڕۆشــنبیری پاراســتینە.    ــەك الیەنێ ــەر كــۆ گەل ژ ب
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ڕۆشــــــــــنبیریا بـــــــــــــایەزیدی: 
     مــه ال مه حمــودی شــارەزاییەكا بــاش د زانســتێن شــەریعەتێدا هەبــوو، 
چەندیــن كەســا ل بــەر دەســتێ  وی خاندییــە. زمانێــن كــوردی، فارســی، 
عەرەبی، توركی باش دزانی و كارتێكرن ل ســەر بەفرەهبوونا ڕۆشــنبیری 
ــا  ــدو مف ــەالن دخوان ــێ  وان گ ــۆ ئەدەب ــەر، ك ــوو ژب ــا وی هەب و ڕووناكبیری
ــێ  خــودان شــیان  ــوو. وەرگێڕەك ــدا هەب ــرن. شــارەزای د دیرۆكێ ژێوەردگ
بــوو، چەندیــن بەرهەمــێ  فارســی و توركــی وەرگێراینــە ل ســەر زمانــێ  
كــوردی، هنــدەك جــارا ناســناڤێ  )فەقــێ  مەحمــود ئەفەنــدی( یــان )خواجــە 
مەحمــود بایەزیــدی( ب كاردئینــا، لــێ  دنــاڤ كــوردا داب ناســناڤێ  مــەال 

ــدارە. ــدێ  ناڤ مەحمــودێ  بایەزی

بەرهەمـــێن بــــــــایەزیـــــــــــدی:
1- كتــاب عــادات وتقالیــدی ئەكــراد: ل دۆر عــادات و تەقالیدێــن كوردایــە وەك 
شــەهیانێن وان، ئاشــتی و شــەڕێن وان، دەســتپێك ژی دەربــارەی ئەســڵی 
كــورداو زمانــێ  وادەو وەاڵتــێ  وانــە. م.رۆدینكــۆ وەرگیڕایــە ســەر زمانــێ  

ڕوســی و ل ســاال 1963 ێ  ل 
مۆسكۆ بەالڤكریە، 

ــە سەرشــێوێ  )كرمانجــی خــواروو( ل  ــۆر شــوكریە رەســوڵ وەرگێڕای   دكت
ــە.  ــدا چاپكری ســاال 1982 ێ  لەبەغ

2- تحفــە الخــالن فــی لســان الكــرد: دەربــارەی ڕێزمانــی زمانــی كوردیــە )تــا 
نهــۆژێ  دەستنڤیســە ل پەرتوكخانــا )ســالیكۆف شــیدرن( ل )پتــرو ســبورگ ل 

ڕوســیا(  هاتیــە پاراســتن. 



225

3- وەرگێڕانا بەشــێ  ئێكی ژ پەرتوكا )شــەرەفنامە( ژ فارســی بۆ كوردی، كو 
ل ســاال )1858(ز ێ  ز وەرگێڕایە ئەمیش هەر دەستنووســەو لە پتروســبورگ 

لەپەرتوكخانەی ســالیكۆڤ شیدرن پارێزراوە.
4- تاریخا نو یا كوردستانێ  1857 ز.

5- رســالە فــی بعــض الفــروق الموجــودە بیــن اللهجــات الكردیــە وبیــان بعــض 
القواعــد الالزمــە واتــە: نامەیــەك دەربــارەی هەنــدێ  جیــاوازی نێــوان زارە 
كوردییــەكان و پیشــاندانی هەنــدێ  ڕێســای پێویســت پەرتوكخانــا )ســالیكۆف 

شــیدرن( ل پتروســبورگ.
دكتــۆر مــارف خەزنــەداری ل ســااڵ )1984(ز ێ  د پەرتــوكا خــۆدا )دەربــارەی 

مێــژووی ئەدەبــی كــوردی (دا بــەالڤ كریــە.
6- فه رهه نگــه كا بەراوردكرنــێ  دنــاف بەینــا زارێــن هــەكاری و ڕەوەنــدی 
دگــەل زمانــێ  فڕەنســی دگــەل ژاپــای . دكتــۆر مــارف د كتێبــا خــۆ یــا ناڤبــری 

ــە. بەالڤكری
7- چیــرۆكا مــەم و زینــێ  ب دیالیكتــا كرمانجیــا ســه روو ل 1856ز ژاپــای 
ئێخســتییە ســەر ئەلــف و بێیــا التینــی و وەرگێڕایــە ســەر زمانــێ  فڕەنســی.

8- چیــرۆكا )لەیــل و مەجنــون( ل ســااڵ 1858ز نڤیســییەو ژ الیــێ  ژاپــای ڤــە 
ــێ  فرەنســی. ــە  ســەر زمان ــی و وەڕگیرای ــا التین ــف و بێی ئێخســتییە ســەر ئەل

9- جامعه یــێ  رســالیان و حكایەتــان، چــل چیرۆكی كوردییــە، كە دەبێتە یەكەمین 
كۆمەڵــە چیــرۆك لــە مێــژووی ئەدەبییاتــی كوردیدا ژاپا كردوویەتی بە فڕەنســی.
   هەروەهــا چەندیــن چیرۆكێــن دن نڤیســینە وەكــو )یوســف و زولێخــا(و 
داســتانی )قــەاڵی دمــدم(و گەلێــك بەرهەمــی تــر، كــە ژمارەیــان دەگاتــە بیســت و 

شــەش بەرهــەم.

تێبینــی:تــائێســتادیارنەبوویــە،كــەلــەچســالەكیداچوویــەبــەردلۆڤانیــاخــودێ،هنــدەك
دبێــژنل)1860(وهنــدەككتێــبژیدبێــژنلســاال)1867(.
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پارچـــەك ژ چیـــرۆكا مـــەم  و زینـــێ 
میــر زەینەدیــن نێزیكــی ئیڤــارێ  ژ نێچیــرێ  زڤــڕی، وهــا ڕاســت هاتــە باغــێ ، 
ــڕ شــەربەت و  ــوو، ل ڤ ــوم ژ هەســپی پەیاب ــەر دەرێ  وێ  قەســرا مەعل ل ب
قاوەیەكــێ  بخــۆن و دگــەل غــوالم  و ئولداشــێد خــووە وهــا ژ نشــكێڤە هاتنــە 
دەرێ  قەســرێ  كــۆ مــەم  و زیــن تێــدا بــوون، زیــن وێ  وەقتــی كــۆ دەنگــێ  
برایــێ  خــوە بیهیســت هــۆش هاتــە ســەری و گــۆت مەمــۆ چــە دبێــژی و چــە 
دكــەی؟ ئەڤــە میرهــات؟ كــۆ ئەڤـــــ خەبــەرا گــۆت، ئێــدی ناچــاری، مــەم زیــن 
ئەســتاندە بنــێ  عەبــا خــوەو ڤەشــارت  ول گۆشــەیەكی قەســرێ  قەلبەخــی و 
ــر دگــەل قەرەبالغــا  ــێ ، می ــدا وهــا ب وێ  حال ڕوینشــت د نێــڤ دوو بالگیان
ــە ل  ــێ  پێچای ــەم خــوە ل عەبای ــۆ م ــت ك ــدڕی قەســرێ و دی ــە هن خــوە هات
گۆشــەیەكی ڕونیشــتییە. میــر ســالڤــ داژی، مــەم ســالڤـــ ئەســتاند ئەممــا 
قــەت ژ جهــێ  خــوە نەبزافــت، میــرم معــزور بدیریــن ئەڤـــــ بەنــی نەخۆشــم 
ــرا  ــرم ل ڤ ــی نادی ــات و حەرەكەت ــەت مەجــاال لپ ــرت ق ــن تاگ ــڕاو م ــە ڤ هاتم
 وهــا مــام. میــر گــۆت كــۆ زەرەر نینــە ل كەیفــا خــوە نێــڕن. میــر روینشــت و 
هــەر كەســەك جــێ  بەجــێ  روینشــتن، دیوانخانــە تــژی بــوو. میــر شــەربەت و 

قەهــوە ئەمــر كــر، ئیشــەڤــ ل ڤــڕا كەیفــێ  بكــن.
ژهــەر تەڕەفەكــی دەســت ب كــەالم  و خەبەردانــێ  كــرن، مەجلیــس كەملــی و 
ــێ  مەمــۆ نێــڕێ،  گــەرم بــوو. تاجدیــن دوێ  مەجلیســێدا حــازر بــوو، ل حال
زانــی كــو ژ ئەحوالەكــی عەجیبــە. خالــی نینــە، كــو مــەم وەهــا نوقمــێ  بەحــرا 
غەمــان بوویــە، تاجدیــن ڕابــوو هاتــە نێزێكــی مەمــۆ و ب ئیشــارەت ئەحواڵــێ  
وی ژێ  پرســیار كــر، مــەم ژی دوو كــەزی ژ پۆرێــد زینــێ  ژ هــۆ چــكا 

عەبایــی ب خــف دەرئانــی و نیشــانی تاجدینیــدا.
)تهنهابۆخوێندنهوهیه(
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لێكدانهوهیوشهكان:
پەیڤ:      وشه 

خەف:      نهێنی، بەدزیەوە
هۆچك:            قۆڵ

لپات:              جواڵنەوە 
كرن:              جار

بەنی:              كوهر ، كۆیلە ، كولەدار
هێسای:           راحەت ، حەسانەوە 

پەیا بوو:          دابەزی
لەڤر:               لێرە

ئەستاندە:     ستاند
ڤەشارت:          شاردەوە

هندڕ:      ناوەندی ، ژوورەوە
سالڤــــ ئەستاند:   سالڤ وەرگرت

نەبزاڤت:           نەجواڵیەوە
نێڕی:              سەیری كرد

خاڵی نینە:         واال نیە
كەزی:             گێسو

پۆر:               پرچ
بالگی:             بالگۆك ، سەرین ، بالیفك

ڕەوشا سیاسی:  باری سیاسی، ڕەوشی سیاسی
نیڤائێكێ :          نیوەی یەكەمی

هەڤڕكی:           ڕكابەری 
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هەردووئالییان دا:      هەردووالیاندا
جڤاكی:                 كۆمەاڵیەتی

لــ زارۆكینیاخوە:       لەوكاتەی كەزارۆ )منداڵ( بووە
ڤەگەڕیا:                گەڕایەوە

بەرەف:                 بەرەو
مفا:                     سود

بەرفرەه بوونا:         فراوان بوونی
خودان شیانبوو:       بە توانابوو 

ژ نێچیرێ  زڤڕی:      لەڕاو گەڕایەوە
هاتەباغێ:              هاتە ناوباغ

ل هەسپی پەیابوو:     لەئەسپی پیادەبوو :واتادابەزی
ئۆڵداشێدخوە:          وەلداشەكانی)هەڤاڵەكانی(خۆی

ژ نشكێڤە:              لە ناكاو :لەپڕ
هۆش هاتەسەری:     هاتەوە هۆش خۆی :بەئاگاهاتەوە

ڤەشارت:               شاردیەوە
دگەل قەرەبالغاخوە:   لەگەڵ ئەوخەڵكە زۆرەی كەلەگەڵی بوون

هاتە هندرێ  قەسرێ :  هاتە ناو قەسر
قەلبەخی:               سەكنی، مات بوو

تژیبوو:                 پڕبوو
ئیشەڤ:                ئەم شەو
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میــر جــەالدەت بـــەدرخـــان
)1893 - 1951(ز

ئــەم زانــا مەزنــە، كــە ســەر بە بنەماڵــەی كوردپــەروەری بەدرخانیە    
یەكێكــە لــە گەورەتریــن و بەناوبانگتریــن كەســایەتییە كوردییــەكان كــە لــە، 
بــواری نەتەوەیــی و ڕۆشــنبیری كوردیــدا كاریكــردووە لــە نیــوەی یەكەمــی 
ســەدەی بیســتەمدا، میــر جــەالدەت لــە ســاڵی )1893(ز لــە ئەســتەمبۆل 
لەدایكبــووە، كــوڕی میــر ئەمیــن عالــی بەدرخــان بــوو، خوێندنی ســەرەتایی 
و  ســالۆنیك  و  ئەنقــەرە  و  ئەســتەنبۆل  شــارەكانی  لــە  دواناوەنــدی  و 
ئەدرنــا تەواوكــردووە، لــە ســاڵی 1919 لەگــەڵ )مێجــەر نۆئێــل(ی ئینگلیــزدا 
ســەردانی كوردســتانیان كــردووە بــە مەبەســتی ڕێكخســتن و بەرپاكردنــی 
شۆڕشــێك لــە دژی كەمالییــەكان لــە توركیــا، بــەاڵم ئــەم هەوڵەیــان ســەری 
نەگــرت، كاتێكیــش جوالنــەوی كەمالییــەكان پــەرەی ســەند و دەســەاڵتیان 
لــە واڵتــی توركیــا گرتــە دەســت، فەرمانــی لــە ســێدارەدانیان بــۆ میــر 
جــەالدەت و باوكــی و براكانــی دەركــرد، لەبــەر ئــەوە ناچاربــوو پەنــا بباتــە 
بــەر والتــی ئەڵمانیــا، كــە لەوێــدا درێــژەی بــە خوێنــدن دا لــە بــواری یاســادا 
خوێندنــی تەواوكــرد. لــە ســاڵی )1932(ز لــە شــاری دیمەشــق گۆڤــاری 
)هــاوار( و لەپاشــان گۆڤــاری )ڕۆناهــی( بــە زمانــی كــوردی دەركــرد، 
میــر جــەالدەت بەدرخــان بــەوە بەناوبانگــە كــە )ئەلفبــای كــوردی( بەپیتــی 
التینــی دانــاوەو، بیرۆكــەی ئــەو ئەلفبایــەی لــە ســاڵی )1919( دا لــەال پەیــدا 
بــووە، ســەرەتا توانــی ئەلفبایــەك دابنــێ،  كــە ژمــارەی پیتەكانــی 36 پیــت 
بــوون، پاشــان لــە ســاڵی 1924، كــە لــە ئەڵمانیــا بــوو بــەو ئەلفبایــەدا 
چــووەوە و دەســتكارییەكی تیــادا كــرد و ژمــارەی پیتەكانــی كــردن بــە 
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34 پیــت، تــا لــە ســاڵی )1928(ز بــۆ جــاری دووەم دەســتكاری تیــادا كــرد 
و ژمــارەی پیتەكانــی كــردن بــە 25 پیتــی التینــی. ئــەم ئەلفبایــە بــووە 
ــاری  ــی گۆڤ ــە 1932 دا لەســەر الپەڕەكان ــە ل ــه ی ك ــەو ئه لفبای ــۆ ئ ــا ب بنەم
هــاوار باڵویكــردەوە. ئــەم زانــا مەزنــە لــە 15 ی تەممــوزی 1951 كۆچــی 

دواییكــرد. 
                                     

ڕەشـــــــــبەڵەك
                             ژ جەمشید و سینەم خانێ  وە ل
                             بێروتێ ، مێڤانێن مامێ  خـــــــــووە

زارۆ نۆ!
تــەركا مــاال باڤــێ  خــوە داو  پــازدەه رۆژ وە        ئــەڤ بوونــە دەه 
ــا كــۆ  ــاوەڕ بكــن ئیــدی وەخت ــە بێروتــێ ، نــك مامــێ  خــووە، ب هــۆن چوون
ئــەم لســەر ڤــێ  چوونــێ  هەنــەك خەبــەر بــدن، بڤــێ  نەڤــێ  هــۆن ژ هۆنــێ  

بخــوازن بزانــن دپــەی وەرە و پەیــی وەبــەر گەهــێ .
ــە  ــر گارا مــاال وەدە هاتیی ــە وە د پ ــا ب ــاوێ  وە چــەوان دخوی       مــاال ب
گوهەرتــن و ئــەڤ چــاوان گۆهێڕیــە و ب ڤــێ  گوهارتنــێ  گەلــۆ ئــەم رازینــە، 
ئــان ئــەم بیریــا وەختــێ  بــەرێ ، وەختــێ  كــو هــۆن ل مــال بــون دكــن هــۆن 

ب خــووە ژی دزانــن كــۆ ئیشــێ  وە زەهمەتــە، تەشــغەلەكە.
                                                    

)تهنهابۆخوێندنهوهیه(
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لێكدانەوەیوشەكان:

ڕەشبەڵەك:    لە ناوچەی بۆتان بە نامە، یان، گاغەز دەڵێن.
ژ:     بۆ

مێڤان:     میوان
زارۆك:     منداڵ

زارۆنۆ:     منداڵینە
مااڵ باڤێ  خووە:  ماڵی باوكی خۆی 

هۆن:     ئێوە
نك:     كن ، لە ، جەم

ئیدی:     ئیتر
ئەم:     ئێمە

هەنەك:     هەندێك
خەبەر بدن:    قسە بكەین

بڤێ  نەڤێ :    بتانەوێت یان نەتانەوێت
دی پەی وەرە:    لەپاش ئێوە 

بەرگەهی:    بەردەرگا
دخویا:     دەردەكەوێ ، دیارە

پڕگار:     حەوشە
گوهەرتن:    گۆڕان
گەلۆ:     كوڕینە
بیریا:     بیری 
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 بەشـی خـوێندنـەوە
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بابەتەكانی بەشــی خوێندنەوە

وهرزییهكهم
1- الوكێ  ))دەروێشێ  عەڤدی((

2- بەنداڤا دوكان .
3- دارستان  و پاراستناوان

4- نڤیسین
5- هەزارمێرد

6- ئیسماعیل بێشكچی
7- نان و كەوەری خوێناوی

وهرزیدووهم
8- هەڵوێستی جوامێرانە

9- بۆ زانین 
10- ئافرەتی كورد

11- قەدەم خێر
12- گوڵ و گیا لە پزیشكیدا

13- خوێندنەوە و لێكۆڵینەوە
14- گەشتێك بە هاوینەهەوارەكانی كوردستاندا
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وه رزی یـــه كه م

الوكــێ  دەروێشــی عەڤـــدی
بــوو،                       بەركەڤتــی  ژێهاتــی  و  الوەكــی  عەڤــدی  ژدەروێشــێ    
ــگ بوو.ناڤـــ  و دەنگــێ  شــۆخ و شــەنگیا  ــاڤ  و دەن ــا بن ژ ئویجاخــەكا ئێزدی
)عەدلــە خــان( كچــا )زۆر تەمەرپاشــای مللــی( گــوه ڵیدبیــت، مــاڵ و كــەس و 
كارێــن خــۆ دهێلیــت، دچیــت  و دبیتــە قەهوەچیــێ  كۆچــكا )ز وۆ تەمــر 

خانــی. عەدلــە  خاســتنا  مەرەمــا  ژبــۆ  مللــی(  پاشــایێ 

دوی دەمیــدا ئێــك ژحاكمێــن وی وەالتــی لەشــكرێ  خــوە دهنێریتــە   
ســەر )زۆر تەمــەر پاشــا( ی بــاج  و دراڤێــن ســالەكێ  ژێ  دخوازیــت، ئــەو 
ژی كــوڕو بــرازاو زەالمێــن خــۆ كۆدكــەت و پرســیار وان دكــەت، كا بــاج و 
ــەم نەشــێین شــەڕی  ــژن: ئ ــی دبێ ــەن؟ هەم ــان شــەڕی بك ــدەن ی ــی ب دراڤ

ــن. ــی دەی ــن دێ  باجــێ  و دراڤ بكەی

دەروێشــێ  عەڤــدی ڕابــوو ســەرخۆو گــۆت : ئــەم چ تشــتی نادەین و   
دێ  شــەڕی كەیــن. چــوو مەیدانــێ و ســواران دەســت دا چەكــی و د گەلــدا 
ــە خانــێ   شــەڕێ  لەشــكرێ  وی حاكمــی كــرو شــكاندو بســەركەڤتن. عەدل

ــر. ــی حــەژێ  ك ــت و، چــوو دل ــدێ  دی ــا دەروێشــێ  عەڤ مێرانی
بابێ  وی ژی ژبەر مێرخاسیا وی كرە ئێك ژ سیارێن خۆ.

هنــدە بســەرڤە نەچــوو ناڤــو دەنگــێ  ئەڤینــی و حەژێــك كرنــا عەدلــە   
ــە  خانــێ  و دەروێشــێ  عەڤــدی كەڤتــە دەڤــێ  خەلكــی. بــراو پســمامێن عەدل

خانــێ  زانــی و چوونــە نــك بابــێ  وی گۆتــێ :
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)دەروێشــێ  عەڤــدێ ( وێ  لدویــڤ نامووســا مــە دگــەڕت ئەڤینیــا   
وی و عەدلــە خانــێ  بــۆ گۆتــن. مــە دڤــێ  تــو دەســتویرا مــە بــدی حەتــا ئــەم 
وی بكوژیــن .بابــێ  عەدلەخانــێ  دەســتویرا وان دا، بــە لــێ وان دخــۆڕا 
نەددیــت كــو بشــێن بكــوژن چونكــی گەلەكــێ  مێرخــاس و عەگیــد و ئازابــوو، 
ــرێ  و ل  ــە نێچی ــەل خــۆ ببن ــڵ بكــوژن، دگ ــر، كــو ب فێ ــرا خۆك ــەوا تەگبی ل

ــێ . ــە دانن ــت پێكڤ ــێ  خــۆ دانی ــۆدێ  چەك ــێ  ك ــێ  خارن دەم
)عەدلــە خانــێ ( ب هنــدێ  زانــی و گەهانــدە )دەروێشــێ  عەڤــدی(   
بەلــێ  مخابــن گوهــێ  خــۆ نەدایــێ،  چونكــی یــێ  ژ خــۆ ڕازیبــوو، بــاوەڕ 
ــە كــێ  بەرهەڤدكــەن،  ــا هەفتەی ــن خوارن نەدكــر كــودێ  كــەس شــێتێ . ڕادب
هەمــی پێكڤــە ســیاردبن دچنــە )چەمــێ  گرزوونــێ ( بــۆ نێچیــرێ  كــۆ ئەڤـــــ 
چەمــە یــێ كویــرو بســەهمە ل دەمــێ  دەروێشــێ  عه ڤــدی یــێ  ب خوارنێڤــە 
مژویــل  و چەكــێ  خــۆ دانــای... هەمیــا پێكڤــە هێــرش بــرە ســەرو كوشــت و 

لەشــێ  وی هاڤێتــە ناڤــا چەمــی  و زڤڕینەڤــە.

)عەدلــە خــان( هــەڕۆ دچــوو ســەربانێ  كۆچــكا بابــێ  خــۆو بــەرێ    
وێ  ل ڕیــێ  بــوو كادێ  كەنگــی نێچیرڤــان زڤڕنەڤــە گەلــەك دترســانە كــۆ 
)دەروێشــی عەڤــدی( نەزڤڕیتەڤــە. دەمــێ  نێچیرڤــان زڤڕینەڤەو)عەدلــە خان(
ێ  دیتــی )دەروێشــێ  عەڤــدی( دگــەل نینــە، دلــێ  وێ  لێــدراو جەرگــێ  وێ  
ســۆت، ئەڤینا خۆ دیاركرو ئەڤ الوكا ب خـــۆو دەروێشــێ  عەڤدێ  گـــۆت:

)دەروێشێ  عەڤدی( دگۆ:

ــان،  ــن و ئیم ــەوەل دی ــێ  ئ ــن دڤ ــژی، م ــری ت ــی تێ ــێ  مالەك ــن نەڤ م  
ژنەكــی جــوان، ماهینەكــی ب بــەرز تاژییەكــێ  بكــوژ، كۆنەكــی ڕەشــی 
ــە  ــی بدم ــەری كۆن ــم ب ــەزێ  ڕاب ــێ . ئ ــی ل داری داربناڤ ــی، مێكوتەك حەلەب

چیایــێ )قــەرەچ داغــێ ( پشــتا كۆنــی بدمــە تیرێــژا تاڤــێ .
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)عەدلێ  دگۆ(: 
ئــەزێ  ڕابــم ســینگێ  خــۆ بكەمــە ســێنی، ڕابــم خــوە ب گوالڤــێ    
بڕەشــینم میســاال گــوالن  و گولبەنــدان، بچــم پێــش كوڕە دەروێشــێ  عەڤدی 
هاتڤــە لگــەل ســەلەفەكی عەگیــدان و مێرخاســان، ئــەزێ  ڕابــم جەلەبــا ماهینــا 

ــرم. ــوڕە دەروێشــی خــۆ بگ ك

)عەدلێ  دگۆ(:
ــاـ فەریتــو. ئــەزێ  ڕابــم هنگــێ   لــێ  مــن دڤــێ  قومەكــی ئاڤــێ  ژ ئاڤـــ  
دەســتێ  خــوە ژ دەرویشــێ  عەڤــدی هلگــرم، حەتــا وێ  ڕۆژێ  یــا )زۆر 

... جەلێتــۆ  د  داری  ل  دارەكــێ   دادنــێ   مللــی(  پاشــایێ   تەمــەر 

)عەدلێ  دگۆ(:
     ئــەز نــە ب مالــم نــەب مێــرم، بــەرێ خودانــا حەفــت بــراو دوازدە 
ــەز ڕۆژێ  ســێ  جــاران كــوڕە دەروێشــێ  خــۆ  پســمامێن وەكــو شــێرم. ئ
نەبینــم ل گــەڕێ  دیالنــێ ، ل حاویــا گۆڤەنــدێ ، ل حوبــا شــاهێی مەیتــێ  هــەر 
حەفــت بــرا  و دوازدە پســمامان ل زیارەتــێ  بــەرێ  مالــێ  ب دەســتێ  خــۆ 

ڤەشــێرم.

)عەدلێ  دگۆ(:
منــێ  نــە )كیكیمــە( نــە )ملیمــە( كچــكا )زۆر تەمــەر پاشــایێ ( مللیمــە،   
دەزگــرا دەروێشــێ  عەڤــدی مــە لســەر چیــای )قــەرەچ داغــێ ( ڕۆنشــتیمە، 
ب كراســەكی كتانــی )مەگروومیمــە(، ب ســۆلەكی زەری ڕەق ڕەقیمــە، 
كلــێ  چاڤــێ  )دەروێشــێ  عەڤدی(مــە، منــێ  ڕۆژێ  ســێ  جــاران كــەرەم 
دكــەم ب )دەروێشــێ  عەڤــدی(، حاشــا دكــەم ل دینــێ  )موحەمــەدی(، ســاف 

... ئەز)ئێزدی(مــە 
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)عەدلێ  دگۆ(:
ســەحەرا ســپێدێ ، كــزە بایەكــێ  شــەمالێ  ســاردێ ، كچكــێ  هویــن   
بەعــام ڕابــن بچینــە ســەرێ  چیــای )قــەرەچ داغــێ ( زێهنــا خــۆ بدینــە تیــرا 
بنــێ  بەڕیــێ  )دەشــتا عۆگنــێ ( وەكــی تێتــە حییلێنا ســواران، چڕكێنــا ڕكێبان، 
ئەنگوســتیال  شەقەشــەقا  )گورزەمیســرییان(،  دەنگــێ   مــان،  وەشــیناڕ 
)دەروێشــی عەڤــدی( ل ســەردارا )ڕمــێ (ل گویینامــن چ خــۆش تــێ ! ئــەزێ  
ڕابــم نیڤــا شــەڤێ  لگــەل )دەروێشــێ  عەڤــدی( ب كراســەكی مەلــەزێ  كتانــی 
مەگروومــی بنڤــم ل خیڤەتــێ ... كــوڕۆ دەروێشــۆ وێ  گاڤــێ  دێ  مرنــێ  مــال 

ــی... ــێ  ژبیرك  و وێرانی

)عەدلێ  دگۆ(:
بەژنــا دەروێشــێ  عەڤــدی میســاال شــەنگە بیەكــێ  د گەلیــدا، ئەمــان   
ــدە. ــێ  ســپی لەســەرێ  خــۆ گرێ ــە تەمدەوانیەك ــۆ ڕاب ــوڕۆ دەروێشــۆ، ت ك
هەرگاڤەكــێ  )دەروێشــێ  عەڤــدی( بێــت ل گــەل ســەلەفەكی عەگیــدان و 

عــەدوان، یــا ژمــن ڤــە شــێخەكی كامیلــە، تەریقــدارە، ڵەگــەل مریــدان.
كــوڕۆ دەروێشــۆ تــۆ ســوار بــە ل جانــی ماهینــەكا شــینكێ  كەزانــی، ئەمــان 
ــا گۆڤەنــدێ ، نەكــە تــەڕاد و مەتــڕود نەدغــارێ ،  ل گــەڕێ  دیالنــێ  ل حاوی
نەكــو ل شــینكێ  جەدەالنــی بكەڤــی خــوارێ ، نەكــۆ خەلــك و عالەمــا گونــدێ  

مەبێــژن: )عەدلــە خاتــون( عاشــقا تۆینەكــی نــەی ســوارە...

)عەدلێ  دگۆ(:
ــە، میســاال  ــێ  گەلەكــێ  ڕەق ــێ  من ــێ  گەلەكــێ  دێشــی، دل ســەرێ  من  

تەیــە. دەوارێ   ســۆال  حەتەبــێ   پەرچــە  ســەرێ   بزمــارێ  
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)عەدلێ  دگۆ(:
ئەڤــرۆ مــاال دەروێشــی عەڤــدی لێدنــاو دچــوو ســەربەرەو خــوارە،   
دچــوو حاویــا )مەالمحەممــەد( چەمێ )گرزونــێ ( جهــێ  شــێران  و پلنــگان 
دەحــل  و داران، ئــەزێ  ڕابــم چەهڤــێ  خــوە ل ســەر دارێ  دووربینــێ  بینــم و 
بشــدینم، ســەلەفەكی ژ ســوارێن كیــكان و مللییــان بینــم  وبگەڕینــم .ئەمــان 
گەلەكــی حەیفــا مــن دمینــی ئەڤــرۆ كــوڕە )دەروێشــێ ( مــن ل ناڤــــ تیپەكــێ  

ــارە.... ــێ  و نەدی ســیاران نای

)عەدلێ  دگۆ(:
داوەتــەك دگــەڕا لگــەڕێ  دیالنــێ ، حاویــا گۆڤەنــدێ، حوببــا شــاهیێ    
ئــەزێ  رابــم گاڤەكــێ  بچمــە دەســتێ  دەروێشــێ  عەڤــدی خەلــك  و عالەمــێ  
گونــدێ  مــە بــال بێــژن بەژنــا )عەدلــێ ( چەند شــیرین لگــەل بەژنا )دەروێشــێ ( 

دێ .

)عەدلێ  دگۆ(: 
     كوڕۆ دەروێشۆ.....تۆ وەرە ڕاموسە سەرێ  ڕوومەتا سۆرا گولگولی 
خۆشــترە ژ تەمــرا )بەغدایــێ ( ژ تریــێ  )باكــور مانــێ (، ژ هنــارا )شــەقالوە(

یاكــۆ بــێ  ناڤــك  وبــێ  بەركە1.

1-بــهدهســتكاریهوهلــهكتێبــی)كۆمهڵێــكالوكوحهیــران(لــهكۆكردنــهوهیمامۆســتامحهمــهدیمــهال
كهریــموهرگیــراوه.
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وشـــــــــــەمــــــــانـــا
 چۆدلی  وحەژێ  كر:        عاشقی بوو

 ئەڤینی:                      خۆشەویستی
 پسمام:                      ئامۆزا

 مەدڤێت:                     دەمانەوێت
 دخوە ڕانەدیتن:            نەیانتوانی، لەخۆیان ڕانەدیت 

 ب ساناهی:                 بەئاسانی 
 ژبەر هەندێ :               لەبەر ئەوە        

 نێچیر:                      ڕاو
 مژویل:                     خەریك 

 تێری تژی:                  زۆر و پڕ 
 كۆن:                        ڕەشماڵ
 دار ب ناڤ:                 دار بناو

 تاڤ:                        هەتاو      
 گاڤەكی:                     نەختێ ، تاوێك

 بسەكنم:                    ڕاوەستم 
 سەلەفەك:                  تاقمێك

 ڕامووسان:                 ماچكردن 
 فەریتۆ:                     فوڕات 

 جەلیتۆ:                     جەالد، زەالم سەربڕ 
 گەڕا دیالنێ :                كۆڕی شایی 

 لحاویا گۆڤەندێ :           لەمەیدانی هەڵ پەڕكێ 
 لحوبیا شاهیێ :             لەناو گرمێنی شایی 

 مەیتێ :                      جەنازە
 زیارە:                       قەبرستان، گۆڕستان

 كیكان و میللی:              دووعەشیرەتی كوردن 
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بــەنـداڤــــا دوكـــان

بــۆ پێشــكەڤتنا وەالتــی  و گوهوڕینــا بــارێ  ئابــوری و گەشــەدانا   
جــۆرا چاندنــێ  مــل ب ملــێ  پیشەســازی  و بازرگانێڤــە، گەلــەك تشــت یێــن 
هەیــن ب هیڤیــا حكومــەت و گەلیڤەنــە، ژوان: ســاناهیكرن  و بەرهەڤكــرن 
 و بجهینانــا ئاڤـــــ و ئاڤدێریــا وان دەڤــەران ئەوێــن چانــدن لێد هێتەكــرن و، 
هانــدان  و هاریكاریــا خەلكــی، نەخاســمە جوتیــاران ژالیــێ  زانســتا چانــدن 

 و ئاڤــدان  و بەرهەڤكرنــا ماكینــەو تۆڤـــ  و گەلــەك تشــتێن دی ڤــە.

ــەو  ــدان شــادەمارا چاندنێی ــری  و ئاڤ ــن ئاڤدێ ــەم دزانی هەروەكــی ئ  
ــی  و ڕاران. ــێ  زەڤ ــا بەرهەم ــد جاركرن ــەرا پێشــڤەچوون و چەن ــە ئەگ دبیت
وەالتــێ  مــە... گەلــەك ڕویبــارو زیێێــن پــڕ ناڤــــــ تێــرا دبــورن، كــۆ وەكــی 
دەمارێــن لەشــێ  مرۆڤــی زەڤــی و زارێــن كوردســتانا خۆشــتڤی تێــر ئاڤـــ  و 

بەراڤـــ دكــەن.

د كەڤنــدا جوتیــارو ڕەزڤانێــن مــە لدیڤــە پێڤــە هاتنــا خــۆ جــۆك  و   
دەراڤــك بــۆ ئاڤدانــێ  چێكرینــە، بەلــێ  ئــەو هەمــی ئاڤــا ڕویبارێــن مــە شــۆڕ 
دبیتــە خــرێ   و بەرەڤــــ  دەشــتێ  دچیــت  و دڕژێتــە دیجلێــدا، ژبــەر كــۆ 
هاڤینــان رویــێ  ئاڤــێ  نــزم دبیــت و جووتیــار ل گەلــەك جهــان نەشــێن ڤــێ  
ئاڤــێ  بگەهێننــە زەڤیێــن خــۆ، زڤســتانان ژی ئاڤــا زێــدە دبوریــن و مفــای ژێ  
وەرناگــرن، ژبلــی كــۆ ترســا هنــدێ  ژی هەیــە باژێرێــن ناڤەڕاســتا عیراقــێ 

ــێ  )لەهیــێ ( بكەڤــن. ــەر لێفان ــە تایبەتــی )بەغــدا( ڤب ب
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بچویــك  زێیــا  لســەر  بەنداڤەكــی  كــر  هنــدێ   هــزرا  حكومەتــێ    
ژێ   مفــای  پێدڤــێ   دەمــێ   ل  بپەنگینیــت و  زێــدە  ئاڤــا  دا  دروســتبكەت 
وەربگریــت، ئەڤـــــ هــزرە ســاال )1954(ێ  بجــه هــات و ل پشــت چیایێــن 
دەڤــەرا )پیــرە مەگــرون( ل جهەكــێ  كــۆ دبێژنــێ  )دۆكان( بەنداڤــەك ب ڤــی 
ــار  ــی )6/8 ملی ــۆ نێزیك ــوو ك ــەزن ژێ  چێب ــەكا م ــرن گۆم ــە چێك ــی هات ناڤ
مێترێــن ســێجا( ژ ئاڤــێ  تێــدا پەنگانــدن و چەنــد دەرگەهــەك بــۆ چێكــرن دا 

ئاڤــا وێ  كۆنتــرۆل بكــەت و لدویــڤ پێداڤیــا خــۆ بــەردەت و بگریــت.

بەنداڤــا دۆكان، ژبلــی ئاڤدانــێ  و پاراســتنا باژێــڕێ  بەغــدا و بنێــن   
دەشــتان ژ لێفانــا دیجلــەو، پەنگانــدا ئاڤــێ  بــۆ وەرزێ  هاڤینــێ ، چەنــد 
ــە ســەیرانگەهەكا  ــا بووی ــا ی ــی ئەڤــــ بەنداڤ ــە وەك ــن دی ژی هەن مەفایەكێ
خــۆش و، حوكمەتــا هەرێمــا كوردســتانێ  لبــەر. بكەتــە مــاكا بخودانكــرا 
ــۆ  ــی ك ــە ژبل ــە. ئەڤـ ــێ  و گەشــتكرنا ب بەلەمان ــو چون ــكا هاتن ماســییان، ڕێ
ژێــدەرەكا مەزنــە بــۆ كارەبایــێ ، ئەڤـــــ بەنداڤــە دگــەل بەنداڤــە زێیــا ســیروان 
ل دەڤــەرا ســلێمانیێ  كــۆ دبێژنــێ  دەربەندیخــان هەوایــێ  وێ  دەڤــەرێ  
ــدا  ــن دكــەن و هەلمــا ئاڤــێ  و شــهێ  ل زڤســتانێ  پەی ــێ  خــۆش و هی ل هاڤین

دكــەن.
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وشـــــــەواتــــــا

مل بە مل                       شان بەشان
سانا                             ئاسان، ساناهی

بەرهەڤكرن                      ئامادەكردن
لەهی                            لەی، لێفان، الفاو

نەخاسمە                        بەتایبەتی
تۆڤ                            تۆو
ئەگەر                           هۆ

تێڕابورن                        پێدا تێپەڕدەبن
تێڤە هاتن                       دەستهەالت

بەرەڤ                          بەرەو
پێدڤی                           پێویست

لێفانە                            الفاو
پەنگاندنێ                        گلدانەوە ، پونگاندنەوە 

مفا                              سود ، فایدە
دی ژی                         دیش، تریش، دیكە

لبەرە                            نیازیەتی، لەبەردایە
ماك                             دایك
هین                             فێنك
شه                              شێ  
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دارســـتان  و پــاراســتنا وان
دارســتان ل كوردســتانێ  جهەكــێ  بــەر فرەیــه ژ دۆڵ و شــیڤێن   
كوردســتانێ  ڤە دگریت  و شــینی  و كەســكاتیا وان شــەڕێ  دگەل ئاســمانێ  
ــا بهــارێ  دكــەن، گەرچــی مــاوێ  ڤــان ســیه چــل ســالێن  ســاهیێ  و تەڕاتی
بــۆری هنــدە گرنگــی و پیتــە نەهاتیــەدان ب دارســتاناو ئــەڤ دارســتانە 
بەرەڤـــ ســۆتن  و نەمــان دچــن، ئەگــەر یاســایێ  پارســتانا نەهاتبــا گــۆڕێ ، 
دارســتانێن مــە كــۆ دپــڕن ژ دارو تراشــێن بــەردار یــان بێبــەر، ژ )بــە ڕوی 
 و كــەزان  و هنــار  و گویــز و مــازی  و كاژ و ســەرو( گەلەكێــن دی، ئــەڤ 
ــەك  ــی گەل ــی جوان ــەڤ دارســتانە ژبل ــن ئ ــێ  پێكدئین هەمــی ســامانێ  وەاڵت
مفایێــن خــۆ هەنــە، ئەگــەر ب ئاوایەكــێ  بــاش و ل پــەی یاســایێ  مفــا ژێ  
بهێنــە وەرگرتــن. ژبلــی ڤــێ  چەنــدێ  دارســتانێن مــە جهــێ  حەواندنــا بالنــداو 
گیانەوەرێــن كیڤینــە، كــو ئــەو ژی پشــكەكن ژ ســامانێ  ل هاڤینێــدا  وهۆیــێ  
پاراســتنا ئەردییــە ژ لەهیێــن ئاڤــا زڤســتانێ   و بەهــارێ  داكــۆ چیــاو جهێــن 

بلنــد ڕانەمالیــت.

    ئانكــۆ دارســتان ژ تشــتێن بــاش وب مفایێــن وەالتییــە ژ بەركــۆ ژبلــی 
وان مفایێــن هاتینــە باســكرن دبنــە هۆیــێ  جوانــی و قەشــەنگی یــا وەالتــێ  و 

جهــێ  دروســت بوونــا هاڤینگــە  و ســەیرانگەهایە:

وەالتــی ب ڕەنگەكــێ  وەســا پێویســتی پــێ  هەیــە، كــۆ نهــۆ ل زۆر   
جهێــن وێ  حكومــەت دەســت ب درووســتكرن و پەیداكرنــا دارســتانێن 
ب دەســت چانــدی دكــەت هەروەكــی هەتــا نهــۆ ژێ  كار دڤــی بیاڤیــدا 

دهێتەكــرن.
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ئانكــۆ پێویســتە ل ســەر مــە هەمیــا بزاڤــێ  بكەیــن ژ بۆپاراســتن و   
نەبڕینــا دارو تراشــێن دارســتانێن مــەو خەلكــی هاندەیــن ژ بۆچاندنــا 
داروبــاران وەك خۆیایــە دهەمــی جیهانێــداو د وەالتــێ  مــە ژیــدا ڕۆژەك ل 
دەســتپێكا بەهــارێ  هاتیــە تەرخانكــرن ب ناڤــێ  )جەژنــا داروبــارا( د مەهــا 
ــارا و پاراســتنا  ــا داروب ــدان بۆچاندن ــتە هان ــدا خەلــك بهێـ ــدا كوتێ نەورۆزێ
وان ژ بڕیــن  و ســۆتنێ  پێتڤیــە ب دلــو جــان هەمــی تشــتەكی وەالتــێ  خــۆ 
بپارێزیــن ژوان داروبــار و دارســتانێن مــە ژبــەر هەنــدێ  دبینیــن حكومەتــا 
هەرێما كوردســتانێ  زۆر پویتەی ب دارســتان و پتر كرنا دارســتانا د دەت 
هەتــا كــو بینــە جهــێ  جوانــی و خەمالندنــا وەاڵتــی و ئەڤــەژی تنــێ  ئەركــێ  
ــن  ــەل دام  و دەزگەهێ ــی ژی دگ ــە هەڤوەالت ــی پیدڤیی ــە بەلك ــی نین حكومەت
ــە  ــۆ پاراســتنا دارســتانا و دروشــمێ  وان ببیت ــن ژب ــی د هەڤكارب حكومەت

)بچینە ونەبــڕە(.
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وشــــــهواتــــــــــا
شیڤ                    دۆڵ ، شیو 

ساهی                   ساماڵ
پویتە                    گرنگی، بایەخ

تراش                   دەوەن 
مفا                      سود
هینكاتی                 فێنكی

لەهی                     لێی الفاو، لێفان
بیاڤ                    بوار 

گرنگی و پیتە            گرنگی و بایەخ
 كەزان                  قەزوان

ل پەی یاسایێ           بەپێی یاسا
دروشم                  نیشان  

هەڤوەالتی               هاوواڵتی
ژ بلی                    جگە لە، بێجگە

ل پەی                   بەپێی
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نڤیســـــین

      ئه م د پشت راستین، ئەگەر نهۆ ئێك بێژیتە تە: )بێ  زەحمەت وێ  كتێبێ  
بكە د وێ  تەنویرێدا بال هشــك ببیت  وســۆر ببیت(. دێ  ب مەندەهۆشــی ڤەلێ  
نێــڕی، لــێ  نــە كاكــە گیــان مەندەهــۆش نەبــە، ژبــەر كــو بــەری هــزاران ســاال 

نڤیســین ب تیرۆژكێن ڕۆژێ  و ئاگری هشــك  و ســۆر دكرن.

بابلــی و میســرییا نڤیســینێن خۆیێــن تایبــەت هەبــوون، بــۆ هــەر   
پەیڤەكــێ،  یــان ناڤەكــی، یــان مەرەمەكــێ،  یــان پیتەكــێ  نیشــانەیەك دانابــوو، 
ــا  ــی نەبوون ــر بــوو، ژ بل ــا نهــۆ زۆر گرانت كــۆ نڤیســینا وان ژنڤیســینا مــە ی

پێنڤیــس و كاغــەزا.

    بابلییا هەڕی دئینا وەكی قالبەكێ  رێكوپێك د بڕی  وپاشــی ب تشــتەكێ  
ســەر تیــژ چ ڤیابــا دا ل ســەر وی قالبــی دنڤیســن، پاشــی ئەگــەر تیرۆژكێــن 
رۆژێ  زۆر د گــەرم بانــە دا داننــە بــەر تاڤــێ  هەتــا ئــەو بخــۆ هشــك  و ســۆر 
دبــوو یــان د تــە نویرێــدا جــوان ســۆر دكــر، مێژوونڤیســان زۆر ژوان قالبــان 
ڤــە دیتینــە، كــۆ هنــدەك ژوان پێشــی دووهــزار  و پێنــج ســەد ســاال ل ســەر 

هاتینە نڤیســین.

ــان  ــی )یاســا( ی ــا وەك ــگ  ب ــەر تشــتەك ل جــەم وان زۆرێ  گرن        ئەگ

ــن. ــەزن كۆل ــن م ــی( داب پارچــە كانزایەكــی ل ســەر كەڤرێ )ئاین
        وەك یاســایا )حەمورابــی( یــێ  فەرمانــدارێ  بابلییــا كــۆ بــەری)4000( 
ســاال د كەڤرەكــی كۆالیــە، نهــۆژی  ئەگــەر لــێ  نێــری ئــەو نڤیســین ب باشــی 
یا دیارە و شــارەزا ب ســانەهی دشــێن بخوینن، میســرییا ژی ل دەســتپێكێ  
هــەر ل ســەر كەڤــرا دنڤیســی ، پشــتی هینگــی بەلگێــن دارێــن تایبــەت كــۆل 
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دۆال )نیل(دا شــین دبوون د ئینان ول ســەر دنڤیســین. میســری دڤی بیاڤیدا 
زۆر هۆســتا وشــارەزا بــوون، ب خامێــن قامیشــو مەڕەكەبــی ل ســەروان 
بەلگا دنڤیســی، یۆنانی ژی ژ میســرییان فێری نڤیســینێ  بوون و لســەر ڤان 
بەلگا دنڤیســی دەمێ  عەرەب ل ســەردەما ئیســالمێ  چووینە میســرێ  ئیدی 
نڤیســین، ل ســەروان بەلــگا نەمــاو دەســت بــە نڤیســینێ  ل ســەر پیســتەكێ  
تەنــك دكــر، نهــۆژی بــۆ هنــدەك مەرەمێــن تایبەتــی ل ســەروان ڕەنگە پیســتا 
دهێتــە نڤیســین رۆمانییــا ل ســەر قورمێــن دارا دنڤیســی، بــە مەرجەكــی 
تەخەتــەكا شــەمیێ  د وی قورمــێ  دارێ  د داو پشــتی هەنگــی ب پارچــە 

كانزایەكــی تیــپ تــێ  دكــوال.
هەتــا نهــۆژی ل وەالتێــن ڕۆژهەاڵتــێ  پێنڤیســێ  قامیشــی دهێتــە ب   
ــێ   ــی كانزای ــن نكل ــی ئێكەمی ــاش ســاال 1800 زاین ــای پ ــێ  ل ئاڤ ــان، ل كارئین
هاتــە دروســتكرن و وب كار ئینــان . ل دەســتپێكێ  زۆر ب قەتــاڵزی ب 
ــری( دەســت ب دروســت  ــا ســااڵ1820ز كۆ)جێمــس ب ــت هەت دەســت دكەف
كرنــا نكلێــن كانزایــی كــر، هەرچەنــدە هوســتایەكێ  بــاش بــوو و نكلێــن چــاك 

دروســتدكرن لــێ  زۆر دگــران بهــا بــوون.
هنــد پێنەچــوو كابرایەكــێ  دی ئێنگلیــز )جۆســیا ماســۆن( پەیدابــوو   
ئامیرەكــێ  دروســتكرنا نــكال چێكــر، خویایــە بەرهەمــێ  ئامیــری ژ بەرهەمــێ  
ــازاری و مشــەبوون  ــە ب ــەورا ب زۆری كەفتن ــرە ل ــرو ئەرزانت دەســت زۆرت
ــا ســااڵ 1840ز ژی هــەر ب قامیشــی  ــێ  هەت ــن جیهان ــا ل قوتابخانێ قوتابیی
یــان بــە پــەڕی باڵنــدە )دنڤیســی(  لــێ  نهــۆ پتــر ژســەد هــزار جۆرێــن 
نكلێــن كانزایــی بــۆ نڤیســینێ هەنــە، ئەڤـــــ نكلــە ژی هەروەســا ب ســانەهی و 
خوشــنڤیس نەبــوون بەلكــی شــازدە جــارا دەســتكارییا وان هاتیــە كــرن هەتا 

هوســاب ڕێــك و ڕەوانــی بنڤیســن.
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نكلێــن زێــڕی ژی هەنــە كــۆ هەتــا چــل جــاران پتــر دەســتكارییا وان هاتیــە 
كــرن. پێغەمبــەرێ  ئیســالمێ)د.خ( چەنــد نڤیســەرەك هەبــوون دەمێن قورئان 
بــۆ دەهاتــە خــوارێ  داخــاز ژ وان نڤیســەرا دكر بنڤیســن، هەروەها مەرجەك 
دانــا بــوو بــۆ ئــازاد كرنــا دیلێــن شــەڕێ  )بــەدر( كــۆ هــەر ئێــك ژوان دیــال ده 

زارۆكا فێــری خانــدن و نڤیســینێ  بكــەت دێ  هێتــە ئــازاد كــرن.

وشـــــهواتـــــا
  مەدەهوشی                   سەرسوڕمان

  هەڕی                         قوڕ
  تاڤ                           خۆر ، هەتاو

  ل جەم                        لەكن
  كەڤر                          بەردی گەورە

  قورمێن دارا                  قەدی دار 
  تەختەیەكا شەمایێ            چینێكی مۆم

  نكل                           نوك
  دم                            دەنوك

  مشە                          زۆر
  لێ  نێڕی                      دەینۆڕیێ ، تەماشای دەكات

  ترۆژكێن رۆژی              تیشكی هەتاو
  دڤی بیاڤیدا                   دڤی بواریدا ، لەم بوارەدا

  دهۆستاو شارەزابوون       وەستاو شارەزابوون
   تیپ                          پیت

  تێ دكۆال                      دەیان كۆال
  بەقەتالزی                    بەزەحمەت 
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هــــەزارمێـــرد

       لە بەرەبەیانی مێژووەوە، مرۆڤایەتی بە گەلێ  چەرخدا تێپەڕیوە...

بۆ ئاسانی و لێدووان، مێژوونووسەكان كردوویانە بە دوو بەشەوە.

یەكەمیــان: چەرخەكانــی بــەر لــە مێــژووە، كە دێرینێكــی زۆر كۆن و دوورو 
ــی  ــووە، هەتاكــو ســەردەمی بەكارهێنان ــی ب ــزادو مرۆڤایەت ــژی ئادەمی درێ

)نوســین(

ــت  ــی ئەگوترێ ــژوو( پێ ــە مێ ــەر ل ــی چاخــی )ب ــن چەرخەكان كۆنتری  
)ســوڕ، یــان چەرخــی بــەردی( ئەمانــەش دابەشــكراون بــە چەرخــی بــەردی 
كــۆن و چەرخــی بــەردی نوێــی، كــە درێــژ ئەبنەوە تــا چەرخەكانی دووەمی 
مرۆڤایەتــی  ڕووداوەكانــی  تۆماركردنــی  نووســین و  بــە  كــە  )مێــژوو( 

دەســتپێ دەكات...

چەرخــی بــەردی كــۆن ماوەیەكــی زۆر دوورو درێــژەو هەزارەهــا   
ســاڵی خایانــدووە... ئادەمیــزادی بــە ســادەیی و ســاكاری تێیــدا ژیــاوە.
پشــكێنەرو مێژوونووســەكان، بەهــۆی گــەڕان بــەدوای پاشــماوەی   
كــۆن و دێریــن و كەلوپه لــی یەكــەم جــار لەبــەرد دروســتكراوو، هەڵكۆڵیــن 
 و هەڵكەندنــی ئــەو وێنانــەی، كــە لەســەر دیــوارو بنمیچــی ئەشــكەوتەكاندا 
داتاشــراوون  و ماونەتــەوە ......هەروەهــا بەهــۆی دۆزینــەوەی ئێســقانی 
ئادەمیــزادو ئــەو ئاژەاڵنــەی، كە ڕاویانكردوون، مێژووی ئەو ســەردەمانەو 

ــان بــۆ دەركەوتــووە. جــۆری ژیانی
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پاشــماوەی چەرخــی بــەردی كــۆن لــە گەلــێ  جێگــه ی گێتیــدا دۆزراوتــەوە، 
ــە بەشــی هه رێمــی كوردســتانی  ــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و ل بەتایبەتــی ل

عیراق.....لــە نزیــك ســلێمانی و كەركــوك و چەمچەمــاڵ ...

پاشــماوەی ئێســك و كاســەی ســەری ئادەمیزادی كۆن لە شــێوەی   
ئێســك و كاسەســەری مرۆڤــی ئێســتاكە نەچــووە، جیاوازییەكــی زۆری 
هەبــووە، ئێســك و پێكهاتنــی لــە شــێوەی مەیمونــدا بــووە، لەبــەر ئــەوە بــە 
ئادەمــی چەرخــی بــەردی كۆنیــان گووتــووە )نیاندرتــاڵ(، بەنــاوی ئــەو 
شــوێنەی كەلــە )ئەڵەمانیــا( بــۆ یەكــەم جــار، پەیكــەری ئێســكی ئــەو جــۆرە 

لێ دۆزیوەتــەوە... ئادەمیزادانەیــان 

كــراوو  دروســت  شــتی  كەلوپەلــی  و  دەركەوتنــی  بــە  هه روه هــا      
هەڵكەندراوی ســەربەرد و دیواری پاشــماوەی كۆنی ئەو ئادەمیزاده ی كە 
بــە )نیاندرتاڵ(نــاو نرابــوون، لە ئەشــكەوتەكانی هەزارمێرددا دۆزراوەتەوە 
كــە نزیــك گونــدی )جێشــانەیە(، كەواتــە )هەزارمێــرد( شــوێنێكی مێژوویــی 
ــە  ــە ل ــووە ك ــاڵ( ب ــزادی )نیاندرت ــراوی ئادەمی ــگای دیاریك ــەو جێ زۆر كۆن
چاخــی بەردیــی كۆنــدا ئــەوە ئەگەیەنــێ ، لــە هه رێمــی كوردســتانی عێراقــدا 

ئادەمیــزاد ژیــاوە ...

    ئەگــەر لە)تاســلوجە( بپەڕینــەوە ڕووەو ســلێمانیی، دوای كەمێــك، 
الی  گڵــەزەردە،  چیــای  ڕیــزە  بــۆ  بدەیــن  ڕاســتدا  بــەالی  ســەرنج 
)بەرانــان(، دەمــی ئەشــكەوتی هەزارمێــرد بــەدی ئەكەیــن، كــە نزیكــەی 
)13( كیلۆمەتــرە لــە ڕۆژئــاوای ســلێمانییەوە دووره  .......ئەتوانیــن الڕێ  
بگریــن، لــە دامێنــی خــوارووی كێڵگــەی )بەكرەجــۆ( وە بــە ئۆتۆمۆبێــل 
بگەینــە گوندی)هەزارمێــرد(، ئەمجــا بەپــێ ، یــان بەســواری بــە چیاكــەدا 

هــەڵ بگەڕێیــن بــۆ مــاوەی نیــو كاتژمێــر ئەگەینــە ئەشــكەوتەكە... 
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       ئــەم ڕێگەیــە نوێیــە، لــە كاتــی خۆیــدا یەكــێ  لــە پشــكنەری جێمــاوە 
دێرینــەكان كەنــاوی )ســپایزەڕ( بــووە، لــە ســاڵی1926ی زایینــدا، لــە شــاری 
ڕێچكەیەكــی  بــە  لەوێــوە  )جێشــانە(،  گونــدی  بــۆ  چــووە  ســلێمانییەوە 
ســەرەولێژ و پێچاوپێچدا گەیشــتۆتە كەندەاڵنێكی گەورە، كە نزیكەی یەك 
میــل لــە جــێ  شــانەوە دوورە ...ئــەم كەندەاڵنــە ڕێگه یه كــی ســەرەوژوورە 
بــۆ ئەشــكەوتەكە، لــە دامێنــی ئــەم ڕێگه یــه دا قــەاڵی هــەزار مێــرد هەیــە ... 

      ئــەم قەالیــە بریتییــە لــە كابەردێكــی ئێجــگار گــەورە، پڕیەتــی لــە دۆڵــی 
بەردیــن كــە لەكاتــی خۆیــدا وا دەرئەكەوێــت هــەڵ كەندرابێــت بــۆ ئــەوەی 
ببــن بــە ئەســتێڵی ئــاو، زۆرتریــش لــەوە دەچــێ، كــە ئەمانــە لــە ســەردەمی 
ــه  ڕۆییشــتن،  ــوەی ڕیگ ــه وه ی نی ــاش ئ ــن ....پ ساســانییەكان دا هەڵكەندراب

ــەكان. ــاوە دێرین ــه  جێم ئه گه یت

        هەزارمێــرد  بــە مەبەســت هــەزار پیاودێــت، كــە ڕەنگــە ئــەم 
لــە  یــان مەبەســت  تیــا بووبێتــەوە،  ئەشــكەوتانە جێــگای هەزاركەســی 
هــەزار مێــرد  ئــه وه  بووبێــت،  جێگــەی ســەركردەی هــەزار ســەربازی 

لــەو ســەردەمەدا. بووبێــت  ســوپا 

ــە ناوچــەی  ــە )زەردەشــت( ل ــە گوای ــن، ك ــە ئەڵێ زۆركەســیش هەی  
هەزارمێــرددا لــە دایــك بــووە، لەم شــوێنەدا شــەش ئەشــكەوتی بە تەنیشــت 
یەكــەوە هەیــە، یەكێكیــان لــە هــەرە گەورەكانــەو لــە دوورەوە بەدیئەكرێــت، 
بــەرزو پانــە بــەاڵم قــوڵ نییــە، یەكێكــی، كــە لــە ئەشــكەوتە بچوكــەكان 
بریتییــە لــە كونێكــی گــەورە لــە شــاخەكەدا زۆر تــون  و تاریــك  و درێــژە، 
هەتــا بڕۆینــە نــاوەوە پتــر تەســك دەبێتــەوە، گەلێــك جــۆر ڕەگ  و قــەدی 
ــوار و  ــەرد و دی ــە و كۆلینــی لەســەر ب ــی تێدایە....گەلێــك وێن ڕوەكــی كۆن
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ــە  ــاوی، ل ــە ن ــاڵ چوونەت ــزادی نیاندەرت ــە ئادەمی ــدراوە، ك بنمیچــی هەڵكەن
ســەرما و تــۆف بەســتەڵەكی زســتان  و لــە ترســی ئاژەڵــی دڕنــدەی ئــەو 
ســەردەمە خۆیــان تیــا پاراســتووەو شــاردۆتەوە. ئــەو جــۆرە ئادەمیزادانــە 
دەم  و چــاو ناشــیرین و لــچ  و لێــو ئەســتور و چــاو بــە قــواڵ چــووی بــرۆ 
پەیوەســت بــوون، قــاچ نوشــتاوە بــوون و بــااڵ ڕێكییــان ناتــەواو بــووە، كــە 

ــە...  ــا كوێی نازانــرێ  قواڵییەكــەی ت

      لە ئەنجامی ئەو پشكنینانەی، كەلە ساڵی1928ز دا لەم ئەشكەوتانەدا 
كۆنــی  خولــی  درووســتكراوی  بــەرد  لــە  كەل وپەلــی  گەلــێ   كــراون 
ــەر  ــەردی ســەردەمی )ئەلمیســتری( پەنجــا هەزارســاڵ لەمەوب چەرخــی ب
دۆزراوەتــەوە، كــە هــەر لــەدوای ئەمــە هەمــان چەشــن كەلوپه لــی ئــەو 

ســەردەمەیان لــە ئەشــكەوتەكەی )شــانەدەر( دا دۆزیــەوە...

       هەروەهــا لــە ئەشــكەوتەكانی )هــەزار مێــرد(دا شــتومەكی پــاش 
سەردەمی )ئەلمیستری( شیان دۆزیەوە، كە شان لە شانی شتومەكەكانی 

ئەشــكەوتەكانی زەرزێ   و شــانەدەر ئــەدەن لــە نــرخ و بایەخــدا ...

بــەاڵم لــە ئەشــكەوتەكانی )هــەزار مێــرد (دا، هەتــا ئێســتا، هیــچ قەوارەیەكــی 
ئێســكیی ئــەو دوو ســەردەمە نەدۆزراوەتەوە...
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ئیســـماعیـل بێشـــكچـی

     ئیســماعیل بێشــكچی ســاڵی 1939 لــە )ئیســكلیب( لــە نزیــك پارێــزگای 
)كــۆڕم(، لەدایكبــووە، خوێندنــی ســەرەتایی و دواناوەنــدی هــەر لــەو شــارە 

تەواوكردووە.

     بڕوانامــەی لیسانســی لــە زانكــۆی ئەنقــەرا و دكتۆراشــی لــە زانكــۆی 
ئەتاتورك لە ئەرزووم وەرگرتووە، بێشــكچی لەكاتی خزمەتی ســەربازیدا 
و  )هــەكاری(  ناوچەكانــی  لــە  دا   )1962  -  1964( ســاڵەكانی  لەنێــوان 

)بەدلیــس( كــوردی ناســیووە، بێشــكچی دەڵێــت:

     )كــە گەیشــتینە خــوارووی خۆرهەاڵتــی توركیــا بــۆ تەواوكردنــی 
خزمەتــی ســەربازی، بــە چــاوی خــۆم گەڵیكــم دی، كــە زمــان و مێــژوو و 
دابونەریتیــان لــە ئێمــەی تــورك جیــاوازە ئــەو گەلــە ئــەو نــاوە هەڵناگرێــت 
كــە ئێمــە لێمــان نــاون ئــەوان بەخۆیــان ناڵێــن )توركــی چیــا( بەڵكــو دەڵێــن: 

ئێمــە كوردیــن(.

      لــەو دەمــەوە بێشــكچی هەمــوو توانــای هــزر و چاالكــی زانســتی خــۆی 
تەرخانكــردووە لــە پێنــاوی گەلــی كــوردا بــە لێكۆڵینــەوە و توێژینــەوە 
و داكۆكیكــردن لــه  مافــی نەتەوایەتــی و دیموكراتیــەت و تایبەتمەندیــی 
شارســتانیی كــورد و هەوڵــی داوە، كــە ڕۆشــنبیرانی میللەتــی تــورك لــەو 
ــی  ــەن، وەك چــۆن دەوڵەت ــی لێدەك ــە نكول ــە زۆرین ــت، ك ڕاســتییە بگەیەنێ
توركــی دژی دەوەســتێت، بــە ئاگــر و ئاســن بــۆ حەفتــا ســاڵ دەچێــت 
بــەاڵم بــە بــێ  ســود بــوو... تــا ئێســتا لــەو ڕێگایــەدا )31( توێژینــەوەی 
دەســتیان  چاپكردنیانــدا  لەكاتــی  كتێبەكانــی  لــە  زۆر  و  باڵوكردۆتــەوە 

بەســەردا گیــراون و قەدەغەكــراون.
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       ئــەو كتێــب و توێژینەوانــە، وای لــە بێشــكچی كــردووە، كــە كۆنتریــن 
ــت،  ــی بێ ــای ســكوالرو و دیموكرات ــی توركی ــاو دەوڵەت ــدی سیاســی ن بەن
چونكــە بــەوە تاوانبــار كراوە، كە بە نووســینەكانی دەســتدرێژی كردووەتە 
ســەر كەڕامەت و شــەرەفی دەوڵەت و داكۆكیكردووە لە دۆزی كورد، كە 
توركیــا دۆزی كــورد بــە كارێــك دەداتــە قەڵــەم، كــە دژ بــە یاســایە و نابێــت 
دەربــارەی بدوێــت، بــەاڵم بێشــكچی دەڵێــت مــن خەباتــی ئاشــتیانە دەكــەم، 
ــەو كارە نایاســاییانە كــه  سانســۆر  ــدەن گفتوگــۆی زانســتی ئ ــم پێب ــا ڕێ ت
داینــاوە لــە پێنــاو پاراســتنی شــەڕەفی توركــی ئەویــش بــە پشتبەســتن بــە 

دەربڕینــی سەربەســت و پاراســتنی مافــی مــرۆڤ

     بێشـــكچی چه نـــد ســـاڵ لـــه  ته مه نـــی لـــە پشـــت دەرگای ئاســـنی 
بردۆتەســـەر.  ژیانـــی  بەندیخانەكانـــەوە 

بێشـــكچی بەهۆی نوســـینەكانییەوە پاداشـــت و خەاڵتێكی زۆری، لەالیەن 
واڵتانـــی دەرەوە وه رگرتـــووه ، بـــەاڵم زۆری ئـــەو پاداشـــت و خەاڵتانەی 
ڕەتكردۆتـــەوە وەك خـــۆی دەڵێت چونكـــە ئەو واڵتانە چەك دەفرۆشـــن 
بـــە توركیـــا و توركیـــاش دژی كـــورد بەكاریدەهێنێـــت، هەروەهـــا دەڵێت 
باشـــترین ڕێگـــه  بۆ كۆڵۆنیاڵكردنـــی میللەتێك، ڕێگاگرتنە لـــەو میللەتە، كە 

كەلەپـــور و زمانەكەی گەشـــەبكات و بـــەكاری بهێنێت.
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لێكدانەوەیوشەكان:

وشـــــهواتـــــا
نكوڵی:             ئینكار كردن

لیسانس:           بڕوانامەی بەكالۆریۆس  
سانسۆر:          چاودێریكردن، ڕێگەگرتن لە باڵوكردنەوە.

سكوالر:           سیاسەتی جیاكردنەوەی دین لە دەوڵەت، عه لمانیه ت
دۆز:               مەسەلە - پرس

كۆلۆنیال:          داگیركردن، سڕینەوەی ناسنامەی میللەتێك   



256

چیـــرۆكــی                     
)نــــان و كـــەوەری خــوێنـــاوی(

     دوا فــەردە گەنمــی لەســەر كۆڵــی خــۆی، فڕێدایــە ســەر ئەوەكانــی 
ــاری ڕێكــی  ــای و بــردی و خســتیە ســەر ب ــەوەی كەمێــك هێن ــر پــاش ئ ت
خــۆی. ئیتــر كۆپانەكــەی لــە شــانی داماڵــی و بــە كەمتەرخەمییەكــەوە، 
هاویشــتیە ســوچێكی عەالفخانەكــەوە، ئەمجــا كەوتــە خۆتەكانــدن لــەو تــۆز 
ــوو، دەستەســڕە چارۆكەییەكــەی  ــی كەڵەكــە بب ــەی لەســەر جلەكان و خۆڵ
بــەر باخەڵیشــی دەرهێنــا و ماوەیەكــی زۆر ســەرو چــاوو شــانو ملــی 
خــۆی پــێ  پاككــردەوە و دواجــار ئاخنیــەوە بــەر باخەڵــی، ئەوســا بــە 
بێدەنــگ، لەبــەردەم حاجــی عەبدولــی ســه رتاش وەســتا، ئەویــش هــەر 

زوو، چارەكــە دینارێكــی بــۆ ڕەتكــرد و پێــی گــوت:
- ئادەی ... دەڕابەكانیشم بۆ دابدەرەوە.

لەكاتــی  جــار  زۆر  هەبــوو،  بەســەریەوە  زۆر  چاكــەی  حاجــی   
تەنگانــەدا بــە فریــای كەوتبــوو، بە خۆشــحالیەوە دەڕابەكانی بۆ دادەدایەوە 

و قفڵەكانــی بــۆ تــێ  قایــم كــرد لێشــی پرســی:
- قوربان فەرمایشتێكی ترت نییە؟!

حاجی لە وەاڵمیا بەدڵسۆزییەوە گوتی:
نەخێر كوڕم ... لەشت ساغبێ ... فەرموو خوات لەگەڵ.

ئیتــر خواحافیــزی لــە حاجــی كــرد و ڕوویكــردە نــاو بــازاڕ، لــە   
نانــە ســاردەكانی ســەر ســەبەتەی دەســتگێڕەكان، شــەش دانــەی بــە پەنجــا 
فلــس، لــە دوكانێكــی ســەوزە فرۆشــیش ســێ  دەســك كــەوەری هەڵگــرت و 

بــەرەو ماڵــەوە، ملــی ڕێگــەی گرتەبــەر.
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ــك دڵخــۆش و ئاســودە  ــە گەڵێ ــەو ئێوارەی ــر، ئ )مــارف(ی كۆڵهەڵگ  
بــوو، دەســكەوتی ئــەو ڕۆژەی خــۆی دابــوو لــە ســێ  چارەكــە دینــار، بگــرە 
بەدرێژایــی هەفتــەی ڕابــردووی، دەســكەوتی هیــچ ڕۆژێكــی لــە نیــو دینــار 
نەهاتبــووە خــوارەوە، لــە ڕاســتیا، لــەم چەنــد مانگــی دواییەیــدا ئەمــەی بــە 
دەگمــەن بــۆ هەڵئەكــەوت، وەیــا لــە ســێ  چــوار پەنجایــی تێپــەڕی نەئەكــر، 
كــە مەمــرە و مــەژی ژیانــی پــێ  بەســەر ئەبــرد، بۆیــە ئێســتا بــەدەم ڕێــگاوە، 

بەئاســوودەگییەوە لەگــەڵ خۆیــا ئــەدوا و ئــەی گــوت:

  بــەوەی ئەمــڕۆ، كــە پێــم مــاوە، ئەكاتــە ســێ  دینــار و چارەكێــك، وا 
زســتانیش نزیــك بۆتــەوە، دینــار و نیوێكــی ئەوانــی پــێ  پۆشــتە ئەبنــەوە، 
خۆشــم بەڵكــو بتوانــم، قاپوتێكــی فــەردەی لێبكــڕم، خــوا ماڵــی ئــەو كەســە 
ــا  ــای تی ــا، بەڕاســتی شــتی وەه ــەردەی داهێن ــی ف ــە جلوبەرگ ــكا، ك ــاوا ب ئ
ــدەی، پارەیەكــی بێشــماری  ــە دروســتكردنی ب هەڵدەكەوێــت، كــە ئەگــەر ب
ــە  ــەدەم ب ــار و نیوێــك ئ تــێ  ئەچــێ ، خــوا ســەرفرازیان كا ... ســبەینێ  دین
ــە،  ــەرم و قایم ــەرگ گ ــارەزووی خــۆی كام جلوب ــت بەئ ــا بچێ ــە(، ب )خەج
بۆخــۆی و مناڵەكانــی هەڵگــرێ ، خۆشــم بــەم ڕۆژگارە لەنــاو بــازاڕم، خــۆم 
ئەنێمــەوە بــۆ قاپوتێــك لــە قوماشــە ئەســتورە توكنــەكان، خــۆ بەخــوا بــە 
چــواردە پانــزە پەنجایــی، دەستیشــم مــاچ ئەكــەن، ئینجــا ئــەو حەلــە، زســتان 

بــا هــەر زوقــم و بەفــر و بارانــی خۆییــم بەســەرا ببارێنــێ .

ناســیاوێكی وەك خــۆی حەمــاڵ بــوو، بەالیــا ڕابــردوو ســاڵوێكی   
گەرمــی لێكــرد، ئەمیــش، زنجیــرەی ئــەو خەیاڵــە خۆشــەی خــۆی پچڕانــد 
و گەرمتــر وەاڵمــی دایــەوە، تــا وردەوردە، بــەدەم ڕۆیشــتنەوە چــووە وە 

ســەر هەمــان باســو خــواز:
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       ئەگــەر وەهابــێ ، مــن هێشــتا دینارێكــم لــە قاپییــا ئەمینــێ ، الم وایــە 
ئەویــش بــدەم بــە زەخیــرە بــۆ زســتانەكە، لــە هەمــوو شــتێكی تــر باشــترە، 
ئەیــدەم بــە نیســك و نــۆك، نــە و ... بیــدەم بــە ڕبەیــەك گەنــم و بیهــاڕم، وە 
لــە ماڵــەوە دای بنێــم بــۆ كاتــی تەنگانــە، گەڵێــك باشــترە، كــێ  چوزانــێ !... 
دوورنییــە ســبەینێ ، وەزعەكــە ئاڵۆزبێتــەوە و هەمیســان بقڵیشــێتەوە!... 
لــە ڕاســتیا، )مــارف(ی كۆڵهەڵگــر لــەم بەرچــاو تاریكیــەدا ناهەقــی نەبــوو، 
ــە  ــە ب ــۆ، ك ــۆ ئاڵوگۆڕێكــی ئەوت ــاو شــار، هــەردەم لەســەرپێبوو ب ــاری ن ب
بیــری هیــچ مرۆڤێــكا نەیــەت و هیــچ كەســێك نەتوانــێ ، خــۆی لــە كارەســات 
و بەســەرهاتی لــە نــاكاوی بــەدوور بگرێــت و دواجــار خــۆی لــە دەرد و 
مەینەتــی و بــەاڵی ناگەهانــی بپارێزێــت، ئــەو كــە بــە پیاچوونەوەیەكــی 
خێــرا، گشــت ڕووداوەكانــی پێشــووی نــاو شــاری هێنایــەوە پێــش چــاوی 
خــۆی و، ئــەو ســزا و ئــازاری نەبوونــی و برســێتییەی هێنایــەوە یــاد، كــە 
لــە ئەنجامــی ئــەو ڕووداوانــەدا چەشــتی، لــە دڵــی خۆیــا بــە ڕەزامەندییــەوە 

گوتــی:

- كە ڕبە ئاردەكەم لە ماڵەوە هەبوو، بەس نییە ئەم جارە خوانە خواستە 
ئەگــەر قڵیشــایەوە، لەماڵــەوە خــۆم مــت ئەكــەم و بەنانــە وشــكییەكەش بێــت 
ڕۆژ بەســەرئەبەین، هەتــا خــوا ســەرلەنوێ  دەرووییەكــی ڕەحمەتمــان لــێ  

ئەكاتەوە.

باســی قڵێشــانەوە و كارەســاتی ســامناكی، ڕســتێك پرســیاری   
بــۆ؟!... ئەمــە  باشــە  وتــی:  خۆیــا  لەدڵــی  بــزوان،  لەمێشــكدا 

ئەم گەڕە الوژە تاكەی درێژە ئەكێشێ ؟!...
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مــن لــەم كارە ســەرم ئەماســێ !... هــەر هێنــدە ئەزانــی و لەناكاوێــكا   
بەردەیــەك،  بگــرەو  تــۆق و  تاقــو  ئەبێتــە  لەنــاو شــارا  ئەقڵیشــێتەوە!... 
و  ئەبێتــەوە  كــپ  گەردەلولەكــە  كــە  دواییــش  دیارنەبــێ !...  ئەوســەری 
ســەراپای نــاو شــار، وەك شــاری مــردوان خامــۆش ئەبــێ ، ســەیر ئەكــەی 
لــەم ســەرجاردە، یــا لــەو نــاو كــۆاڵن، لەنــاو فــاڵن مــااڵ، چەنــد الشــەیەكی 
خڵتانی خوێنن و لە حەوت ســااڵن ڕاســت بوونەتەوە ســەیرە!... بەڕاســتی 
ســەیرە!... ئەمــە بۆچــی ڕووئــەدا و لەپــای چــی؟!.. ئینجــا دوای ئــەوەی 
كەمێــك خــۆی خەریــك ئەكــرد و بیــری لێئەكــردەوە، هــەر لــە دڵــی خۆیــا 

ــەی گــوت: ــەوە ئ ــە بێزاریی ب

- ئەمــە لەخۆڕایــی نییــە ... ئەبــێ  شــتێك لــە ئــارادا هەبــێ ، ئــەوەی   
لێدەرناكــەم!... ســەری  و  تێیناگــەم  مــن  بێــت،  ڕاســتی 

كــە بیــری لێكــردەوە و ســەری لێدەرنەكــرد، وازی لــەو باســە هێنــا   
و بیــری چــووەوە بــۆ ماڵــەوە ... بــۆ ژنەكــەی و مناڵــە وردەكانــی ... گوتــی:
بــەس نییــە مــن خــوا ژنێكــی كارامــە و ســێ  مناڵــی جوان و ســاغ و ســەلیمی 
داومــێ ، كــە ژیانــك ڕۆشــن ئەكەنــەوە و تینــم ئەدەنــە بــەر، بــۆ ئــەم ڕەنجــی 

فەرهــادەی ئەیــدەم!.. مــن چیمــە بەســەر ئەم باســو خوازانەوە؟!.

ــەی  ــارە ئەوان ــۆ قەســاب(.. دی ــەوا گۆشــت ب ــۆ نان ــان ب ــراوە )ن گوت  
لــەو ڕێــگای قڵێشــانەیەوە ئــەڕۆن، ئەبــێ  نــە ژنیــان هەبــێ  و نــە منالــی ورد!. 
ئــەی ئەگینــا چــۆن زات ئەكــەن. ئــەو ڕێگایــە ئەگرنەبــەر؟. ماوەیەكــی تــر 
بــەدەم ئــەم بــاس و خوازانــەوە ڕۆیشــت، شــەش نــان و ســێ  دەســك 
ــەوەی هەســت بەخــۆی  ــێ  ئ ــوو، ب ــد كردب ــن دەســتی تون كەوەرەكــەی لەب
بــكات دەســتی درێــژ كــرد، پارچەیەكــی لــە نانەكــە پچــڕی و نایــە نــاو دەمــی 
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ــەوە هەســتی برســێتی  ــی دا، ئ ــە تامــوكام قووت ــەك جــووی  زۆر ب ماوەی
لێبــزوان و لەدڵــی خۆیــا گوتــی: تــۆ بڵێــی )خەجــە(، شــۆربایەكی گــەرم و 
ــە تامــوكام  ــێ ، كــە ئێســتا بڕۆمــەوە و زۆر ب ــی لێنەناب گــوڕی نەرمــە قوت

ــێ  پڕبكــەم؟... ورگمــی ل

خۆزگــە ئــەو شــۆربایەش، لەپــە ســاوەرێكی ئــاوداری هەریســەیی   
ــە پــە ســاوەر بــە گۆشــتی چەورەتــرە ... ئەشــزانم كــە  دەبــوو .. ئەزانــم ل
ئێمــە ئەمــڕۆ وەك زۆربــەی ڕۆژانــی تــر، نــە گۆشــتی چــەور و نەبــێ  
چەوریمــان نەبــوو... بــەاڵم هــەر قایلــم... بــە ڕۆنیــش بــێ  هــەر قایلــم... بــە 
ڕۆنیــش بــێ  هــەر قایلــم ... كــوڕە بگــرە بەبــێ  ڕۆنیــش  بــێ  هەر كــڕە ئەكەم، 
تەنهــا بــاش كواڵبێتــو وەك كەشــكەك لیقــاوی دابێتــەوە بەمەرجێكیــش 
ئاوداربێــت... ئــای كــە لەگــەڵ ئــەم نانــە و كــەوەرەی بــن دەســتما بەتامــە ... 

ــای كــە ..... ــەزەت و بەتامــە ... ئ ــای كــە بەل ئ

ئــا لــەم ســاتەدا، لەبــن دەســتی مارفــی كۆڵهەڵگرا قڵێشــایەوە ... زۆر   
ناڵەبار قڵێشــایەوە .. لە ســەرەتادا، ســێ  تەقەی لەســەریەك شــڵپەیان هات، 
دوایــی چــەن دەســت ڕێژێــك كــرا، ئینجــا خــرم و هــووڕ دەســتیپێكرد، ئەمــە 
هەمــووی لــە چەنــد ســاتێكدا ڕوویــدا، مارفــی بەســەزمان، هــەر لــە تەقــەی 
ــی  ــە دڵ ــەك دای ل ــەر، خورپەی ــری لەوەب یەكەمــەوە وەك هــەر جارێكــی ت
و بروســكەیەك بــە هەناویــا ڕابــورد، وەك هەمــوو جارەكانــی تــر، تەكانــی 
ــە،  ــزی تیای ــا هێ ــەوە... هەت ــگاو هــەڵ بێنێت ــی هەن ــە بەخێرای ــە خــۆی، ك دای
هەڵبێــت و خــۆی قورتــار كات، تەنانــەت بەبــێ  ئــەوەی هــەر هیــچ ســەیری 
دەوروپشــتی خــۆی بــكات و بزانێــت چ باســە؟.. كەچــی مارفــی كۆڵهەڵگــری 
بەســەزمان، ســەرەڕای ئــەو هەمــوو وریایــی و دەســت و بــردەی، بەفریــا 
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ــەو دەســت و  ــك ل ــڵ، گەلێ ــەی وێ ــوو!... گولل ــەكار ترازاب ــەوت!.. كار ل نەك
بــردە تربــوو ... هــەر لــە زووەوە بــە گازەرای پشــتی یــا نووســا بــوو، زۆر 
ــدەی  ــا هێن ــی... لەوســاتەدا، تەنه ــاو ناخــی دڵ ــووە ن ــاك ڕووی كردب ــێ  ب ب
هەســت بەخۆیكــرد، كــە كســپەیەكی تیــژ وەك دەمــی گوێــزان دڵــی ئاگــر دا، 
ئیتــر دوای ئــەوە، هەســتی بــە هیــچ شــتێك نەكــرد ... تەنانــەت تۆزقاڵێكیــش 
ــردن و  ــە قاژەك ــێ  پەل ــات، بەب ــا ه ــە و ڕوو بەدەم ــازاری نەچەشــت، لەپ ئ
ــن  ــان و كەوەرەكــەی ب ــوو ... مــرد .. ن ــی خــۆی خــپ ب ــێ ، لەجێ ــە فرت لنگ
دەستیشــی، خوێنێكــی گەشــی ئــاڵ چۆڕاوگــەی تێبەســت و شــێوە و ڕەزای 

گەڵێــك گرانكــرد.

لــە ماڵیشــەوە، وەك مارفــی بەســه زمان بەئاواتــەوە بــوو، ژنــە   
دڵســۆزەكەی لەپەســاوەرێكی گەڵێــك بەتامــی بــۆ لێنابــوو... ســێ  مناڵــە 
ــەدەوری مەنجەڵەكــەدا ئەســووڕانەوە و  ــا ب ــی، پەیتاپەیت ــە جوانەكان وردیل
پەلــەی تێكردنیــان لێئەكــرد، دایكــەش دەمێــك بــە خەڵەتانــدن و دەمێكیــش 
بەهەڕەشــە لێكــردن و ڕاونانیــان تەفــرەی ئــەدان، بــەو نیــازەی هــا ئێســتا 
ــەڕی  ــەوە، بەوپ ــەوە و ئەوســا گشــتیان پێك ــان بێت ــر باوكی ــا ســاتێكی ت ه

شــادمانییەوە بچنــە وێــزەی مەنجەڵــە لەپەســاوەر.

كەچــی ڕۆژ لــە دەم كەلــەوە چــوو بەودیــوا... بانگــی ئێــوارەی   
دا... دنیــا تاریــك داهــات... بــاوك هــەر دیارنەبــوو... بــاوك لــە مەیتخانــەی 
فڕێدرابــوو...  بــوو،  خوێــن  خەڵتانــی  گیانــی  بــێ   الشــەیەكی  ســەرەوە، 

فڕێدرابــوو. كەمتەرخەمییــەوە  بــە  هێجــگار 
                                                                     
1969                                                         

حســینعارف
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گفتوگۆ:

1- ئەو زاراوانەی كە تائێستاش ماون و گوزارشت لە ڕۆژانی كوشت 
و بــڕی دوژمنانــی نەتەوەكەمــان دەكــەن، زاراوەی )قڵیشــایەوە(... 
دەكرێــت لەگــەڵ مامۆســتا، گفتوگــۆ لەســەر ئــەم زاراوەیــە بكرێــت، 

بەواتــا وەســفكردنی ئــەو ڕۆژە خوێناویانــە...
2- مارفــی كۆڵهەڵگــر لــە هەندێــك شــت نــەزان و ســاویلكەیە، دەكرێــت، 

باســی ئــەو شــتانە بكرێــت...
3- ئەمــە نمونەیەكــە لــە چیڕۆكــی كــورت... لەگــەڵ ئەوەشــا نابێــت 
لەبیرمــان بچێــت كــە چیڕۆكــی مــام ناوەندیــش هەیــە، كــە پێــی 
دەگوترێــت )نۆڤێــڵ یــان نۆڤێــال( ... هەروەهــا چیڕۆكــی درێــژ و 
ئــەم جــۆرە چیڕۆكانــە جیادەكاتــەوە. ئــەوەی كــە   ... ڕۆمانیــش هەیــە 

أ- ماوەی ڕووداوەكان.

ب- ژمارەی كەسەكان.
دەكرێــت بەهــۆی مامۆســتاوە لــە هەریــەك لــەم جۆرانــەی كــە باســكران، 
چەنــد نمونەیــەك بهێنرێتــەوە ... لــە )ئەدەبیاتــی تــازەی كوردیماندا(...
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وه رزی دووه م
هــەڵوێســـتی جـــوامێــرانــە

لێدوانەكەیسەركردەیبەڕێز

مــەعـــەممــــەرقــــــــــەزافی

       بەڕێــز )مەعەممــەر قەزافــی( لــە 20 / 2 / 1999 لــەدوای گرتنــی 
)عەبــدواڵ ئۆجــەالن( ئــەم لێدوانــەی دا: مــن لــەم ســاتەدا چەنــد وشــەیەكی 
كــورت ئاراســتەی ســێ  الیــەن دەكــەم لــەم جیهانــەدا، بــۆ بــرا توركــەكان 
و بــرا كــوردەكان و ئــەو دەوڵەتانــەی، كــە بەشــدارییان لــەم گرتنــەدا 
هەبــوو، بەنیســبەت بــرا توركەكانمانــەوە دەمەوێــت ئــەوە بڵێــم، كــە خۆیــان 
نەخەڵەتێنــن و لــە خۆیــان بایــی نەبــن و دڵخــۆش نەبــن، ئەمــە ئەگــەر 
شــتێك هەبێــت ئــەوا ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ئێــوە لــە مێــژووی خۆتــان 
دەبــەن...  لــە خشــتە  ســاختەیە خۆتــان  ســەركەوتنە  بــەم  و  نابەڵــەدن 
ــوو كاتێــك ســەری )غۆمــە(   ــوە شــادمان ب چونكــە )ئەســتەمبۆڵ( پێــش ئێ
و )عەبدولجەلیــل( و )یەحیــا ســویدییان( پەڕانــد و بــۆ )ئەســتەمبۆڵ( یــان 
گواســتەوە، ئەوكاتــە وتیــان كــە چەتــە و یاخیبــووەكان و جوداخوازەكانــی 
ــا(  ــەم شــێوەیە )لیبی ــردن، ب ــرد و لەناومانب ــان دەســتگیر ك ــس( م )تەرابول
هەتــا هەتایــە دەبێتــە پاشــكۆی )ئەســتەمبۆڵ( ... دیارە مێــژووش بەم جۆرە 
عەقڵیەتــە پێدەكەنێــت و گاڵتــەی پێدێــت كــە عەقڵیەتــی )ئەســتەمبۆڵە(... ئــەوا 
لەبەرچاومانــە كــە )لیبیــا( دەوڵەتێكــی ســەربەخۆی خــاوەن دەســەاڵتە، 
ئــەوەی جارێكــی  دوای  پێخەڵەتێنــرا،  تەنهــا خۆتانــی  ئــەو خۆشــییەش 
تــر )ئەســتەمبۆڵ( بــەوە دڵشــادبوو كــە گوایــا شۆڕشــگێڕانی نەتــەوەی 
عــەرەب وەكــو: شــەهیدان )عەبدولكەریــم خەلیــل، عەبدولحەمیــد زەهــراوی، 
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شــوكری عەســەلی، عــەزم، شــەهابی، ســەلیمی جەزائیــری، ئەمیــر عومــەر 
عەبدولقــادری جەزائیــری(، كــە لــە الیــەن دادگای )ئەســتەمبۆڵ( بــەوە 
تاوانباركرابــوون كــە گوایــا ئەوانــە جــودا خــوازن... لــە چوارچێــوەی ئــەو 
بەشــێوەیەكی  پڕوپووچــەوە  بیانــووی  گەلێــك  بــە  كــە  دادگاییكردنــەدا 
ڕاســتەوخۆ تاوانبــار كــران... تاوانــی چــی؟. تاوانــی ســەربەخۆیی عێــراق و 
ســوریا و فەڵەســتین و تــەواوی واڵتانــی عــەرەب لــە دەوڵەتــی عوســمانی 
.... ئێســتاش ئــەوا دەوڵەتانــی عــەرەب ســەربەخۆن دەوڵەتــی عوســمانیش 

لەناوخۆیــدا كۆتاییهــات...
ــەوا  ــان گاڵتەجــاڕی لێدەرچــوو. ئ ــەواوی بۆچوونەكانت ــت ت كەوابێ  
ســەركردە  ئــەو  لەناوبردنــی  پێدەكەنێــت،  ئەســتەمبۆڵ  بــە  مێــژووش 
شۆڕشــگێڕانە نەبــووە هــۆی لەناوبردنــی نەتــەوەی عــەرەب و لەدەســتدانی 

نەتەوەیــە. ئــەم  ســەربەخۆیی 
دیمەنــی )عەبــدواڵ ئۆجــەالن(، كــە نایناســم و واڵتەكەشــم هیــچ   
ــە، توركیــاش ئەمــە زۆر چــاك دەزانێــت،  پەیوەندییەكــی بــەو پارتــەوە نیی
لــە  بــەر  ڕۆژەی  دوو  یــەك  لــەم  تەنیــا  دیمەنــەی  ئــەم  جیهــان  دەڵێــم 
ئێســتاوە نەبینیــوە، بەڵكــو پێشــتر چەنــد جارێــك پێــی ئاشــنا بــووە، كاتێــك 
ئەلبەعلەبەكــی(  مەتــران  )نەخلــە  عــەرەب  نەتــەوەی  شۆڕشــگێڕی  كــە 
ــەكان  ــە تورك ــه ن جەندرم ــه  الی ــراوی، ل ــە ك ــاو بەســتراوی و كەلەپچ بەچ
پەلكێشــكراو لەڕێــگا كوشــتیان... ئــەوكات ئەســتەمبووڵ جــاڕی داو گوتــی: 
ئــەم چەتــە جوداخــوازە لەناوبــرا و بەتــەواوی بەســەر بزوتنــەوەی جــودا 
خوازیــدا ســەركەوتین و تەفروتوونامــان كــردن... دیــارە ئەمــە بزاڤێكــی 
ــی  ــوو... لەالیەك ــك ب ــو ســەربەخۆیی میللەتێ ــوو... بەڵك جــودا خــوازی نەب
تــرەوە قســەم بــۆ بــرا كوردەكانــم ئەوەیــە كــە ئێســتا لــەم ســاتەدا پێیــان 
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ڕابگەیەنــم و بۆیــان ڕوونبكەمــەوە كــە دڵیــان ســارد نەبێتــەوە و غەمگیــن 
نەبــن، هەركاتێــك دوژمنەكانتــان خوێنــی ڕشــتن، ئــەوا زیاتــر شۆڕشــی 
كوردســتان كڵپــە دەســێنێت، وەك ئــەوە وایــە كــە بەنزیــن بكرێــت بــە 
ئاگــردا... بــا زیاتــر خوێنتــان بڕێــژن، چونكــە ئەمــە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی، 
كــە كڵپــەی شۆڕشــی ســەربەخۆیی میللەتــان زیاتــر هەڵچێــت... نكوڵــی 
ــت  ــی و كاڵفامــی دەگەیەنێ ــان كارێكــە كــە گەمژەی ــە ســەربەخۆیی میللەت ل
و نەزانــی لــە مێــژوو دەردەخــات ... هەرچەنــدە ئەمــڕۆ، ئیمپراتۆریەتــە 
ملهــوڕە دڕنــدەكان هێــزی زوڵــم و دوژمنــكار و پراگماتیكــی میكافیللــی 
بێ ویژدانــە و نكوڵــی لــە مافــی میللەتــان دەكــەن، لــە ئازادی و ســەربەخۆیی 
و ژیانێكــی شــیاو لەژێــر خــۆردا، دەڵێــم هەرچەنــدە ئــەو هێزانــە كــۆك بــن 
بــۆ لەناوبردنتــان ئــەوا ئێــوە هــەر ســەردەكەون... ئــەو ئیمپراتۆیەتانــە لەناو 
ــوون، لەســەرووی  ــرۆ ب ــی پێشــوو نگ دەچــن، هــەروەك ئیمپراتۆریەتەكان
عەرەبــی  شۆڕشــگێڕانی  كــە  عوســمانی،  ئیمپراتۆریەتــی  هەموویانــەوە 
دابڵۆســی و وای لەقەڵــەم دەدان كــە ئەمانــە جوداخــواز و ڕێگــر و چەتــەن.
ئێستاش مێژوو بەو ئیمپراتۆریەتە و بەخودی ئەستەمبۆڵیش پێدەكەنێت... 
ئــەو دەوڵەتانــەش، كــە هاوبەشــیان لــەو پیالنــەدا كــرد، كەمتریــن شــت كــە 
پێیــان بگوترێــت ئەوەیــە، ئــەو دەوڵەتانــە خوێــڕی و ترســنۆكی بــێ  ویــژدان 
و بــێ  ڕەوشــتن، ئەمانــە پیالنیــان لــە دژی پیاوێــك گێــڕا لــە ئەنجامــی 
ڕێكەوتنێكــی ناپەســەندی خۆپەرســتانەی هەمــە الیەنــە، ئــەو دەوڵەتانــە 
پێویســتە شــەرمەزار بكرێــن و گەمــارۆ بدرێــن، ئەمــە كەمتریــن شــتە كــە 
بەرامبــەر ئــەو كردەوەیــە كردیــان، كــە بــە كردەوەیەكــی ترســنۆكی غــەڕا 
دەبێــت، لــە قەڵــەم بدرێــت... خەباتــی ئێــوەش ئــەی بــرا  كــوردەكان بەبــێ  

دوودڵــی بەردەوامــە تــا ســەركەوتن.
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بـــــــۆ زانیـــــن
1- ئــەم ســەركردە بەڕێــزە، گەڵێكجــار داوای مافــی ڕەوای میللەتــی ئێمــەی 
كــردووە تــا دەگاتــە مافــی چارەنووســی تــەواو، كــە لــە ســاڵی 1977 
لــە كۆبوونەوەیەكــی بــەر بــاڵوی بزاڤەكانــی ڕزگاری جیهانــی كــە لــە 

)تەڕابلــوس( پایتەختــی )لیبیــا( بەســترا، پشــتیوانی خــۆی ڕاگەیانــد.
لــە بڕگــەی یەكەمــدا  2- بزاڤــی جوداخوازیــی و ســەربەخۆیی میللەتــان: 
ــەوا مافێكــی  ــدا، ئ ــە دووەمیان ــەاڵم ل ــە، ب ــردن و داگیركردن پرســی زەوتك
سروشــتی و ڕەوای هەمــوو میللەتێكــە كــە بــە مافــی چارەنووســی خــۆی 

شــاد بێــت...

لێكدانەوەیوشەكان:
وشـــهواتـــــا
نابەڵەد:         نەشارەزا
بزاڤ:           جواڵنەوە

پراگماتی:       پراكتیك، شێوازی عەمەلی
میكافیللی:       زانایەكی ئیتاڵی بوو، مەبەست الی ئەو هەموو كارێك بــــا    
                  مەیسەر بێت بەهەر شێوازێك بێت، ئێستاش بۆتە تیۆرێك بۆ 

                  كاری ساختە و فڕوفێڵ و لەخشتەبردن... 
ناپەسەند:       ناڕەوا – نابەجێ 

خۆپەرستی:    خۆویستی – ئەنانی
كاڵفام:          بێ عەقل، پێ  نەگیشتوو.   
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ئــــافــرەتی كــــورد
)كەمالمەزهەر(

        گەڕیــدە ئەوروپاییــەكان گەلێكیــان بەشــان و باهــوی ئافرەتــی كــورد 
هەڵــداوە، بەڕادەیــەك جاروبــار خۆمانمــان لەبیردەچێتــەوە، وابزانــم ئــەو 
گەڕیدانــە بــێ ئــه وه ی  نیازیــان خــراپ بێــت كەمێــك زۆر ڕۆیشــتوون، وادیارە، 
كــە لــە كۆاڵنــە تەســكەكانی شــارە داخراوەكانــی ڕۆژهەاڵتــەوە هاتوونــە 
ناوشــاخ و داخــە كراوەكانــی كوردســتانەوە، كەمێــك ســەریان لێ تێكچــووە، 
بۆیــە ئافرەتانــی كوردیــان لــە ئافرەتــی دەوروبەریــان باشــتر هاتوونەتــە 

بەرچــاو.
        ڕاســتە ئافرەتــی كــورد پێخــاوس نییــە، بــەاڵم ئافرەتانــی هەمــوو ناوچــە 
شــاخاوییەكانی جیهــان هیــچ كاتێــك هیــچ كامیــان پــێ  خاوس نەبــوون چونكە 
ــەردی شــاخەكان ڕێگــەی  ــی ب ــە تەڵەزم ــە ســەرما و ســۆڵەی زســتان و ن ن
پێخــاوس نــادەن، هــەر ئافرەتێكــی دەشــتەكانی هیندســتان بهێنینــەوە نــاو 
شــاخەكانی كوردســتان دەبێــت نــان لــە دەمــی خۆی و زارۆڵەكانــی بگرێتەوە، 
تــا پــارەی جوتێــك پێــاڵو بۆخــۆی و بــۆ ئــەوان پاشــەكەوت دەكات، بەهەمــان 
دەســتور ئافرەتــی الدێــی كــورد كەمێــك لــە ئافرەتــی الدێــی چەنــد شــوێنێكی 
ــەوە،  ــان دڵدەكات ــو بەرگی ــاڵ و وااڵ زۆرە، جل ــە ئ ــان ل ــر پۆشــتەترن حەزی ت
بــەاڵم ئەمیشــیان بەرهەمــی سروشــتە، ئــەو ئافرەتــە چــاوی بــە ســەوزایی و 
شــینایی و گواڵڵــە ســورەی دڵڕفێــن كردۆتــەوە و هەمیشــە ئــەو ڕەنگانــە دڵ 
و هەســتیان بزاونــدووە، خــۆ ئەگــەر تــەواو پۆشــتەش نەبێــت ئــەوا بەرگــەی 
بەفرانبارێــك ناگرێــت، دیســان ڕاســتە ئافرەتــی الدێــی كــورد عەبــا و پەچــەی 
ــەوە  ــا و چه پ ــە عەب ــە ب ــەو ئافرەتان ــوو ئ ــوە، بــەاڵم هــەر ئەوەمــان ماب نەزانی
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نەبــا و دڕك و داڵــی نــاو كەنــدەاڵن و چــڕەداری دارســتان و لێشــاوی ئــاوی 
نــاو گەلییەكانــدا مەشــكە و هەمانــەی پــڕ بگوێزنــەوە، هــەر ئافرەتێكــی عەجەم 
ڕێــی بكەوتایــە كوردســتان دەبــوو بەرلــەوەی دەســت بــۆ هیــچ بەرێــت عەبــا 
و پەچەكــەی فڕێبــدات، بڕوانــە ســەیرانە تێكەڵەكانــی ئەمــڕۆش دەبینــن باجــی 
ڕەعنــا و باجــی مــروەت وەك كنێــر و وەك ڤیــان بــێ  عەبــا و پەچــە هاتوچــۆ 

دەكــەن.
ــە  ــە هیچــی ل ــورد ن ــی ك ــم ئافرەت ــە بڵێ ــەو قســانە ئەوەی مەبەســتم ل  
كــەس زیاتــرە و نــە هیچیشــی لەكــەس كەمتــرە، )بێكــەس( وتەنــی )گیــرۆدەی 
دەســتی زوڵــم( بــوو ئــەو ســاكە وەك هەمــوو دەســتە خوشــكێكی گیــرۆدەی 
تــر دواكەوتــوو دەبێــت و شــەقڵی ئــەو دواكەوتنــەی پێــوە دیاردەبێــت، وابزانم 
ــە داڵغــەی  ــر ل ــە هەمــوو كــەس زیات لەگەڵمانــی گــەر بڵێــم پێویســتە كــورد ل

ــت. ــەدوور بێ ڕۆمانســییەوە ب
ئافرەتــی كــورد وەك هەمــوو ئافرەتانــی جیهــان، بەدرێژایــی مێــژوو   
گیــرۆدەی بــێ  مافــی و زۆر و ســتەمی كۆمــەڵ بــووە، ژمارەیــەك لــە داب و 
نەریتــە هــەرە ناشــرینە دەســتكردەكانی ژیــان ڕەگ و ڕیشــەیان لەناومانــدا 
داكوتــاوە، لــە الدێــكان هێشــتا ژن بــە ژن و شــیربایی هەرمــاوە تەنانــەت لــە 
ــی  ــارەزووی خــۆی شــوو دەكات. مارەی ــان بەئ ــەن كچم شــارەكانیش دەگم
و پەڵــپ و نــازو نــوزی ماڵــە كــچ، بوونەتــە كۆســپێكی گــەورە لەبــەردەم 
ژن خواســتندا، )قانــع( هەقییەتــی مارەبڕینــی نــاو نــاوە )بەپــارە كڕیــن( ... تــا 
ــە نیشــانەی  دوێنــێ  هەبــوون شــانازیان دەكــرد كــە تەنێــك لۆكــە بەشــێك ل
ماڵــە زاوا بــوو، هەشــبوون هــەر بــۆ ئــەوە، لیــك لــه  ده میــان دەهاتــە خــوارێ ، 
نەیاندەزانــی چــۆن بــۆڕی ئــەو بیــر تیژانــە بــدەن لۆكەیــان كــردە دیاریــی 

دەســتیان.
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       پەیوەنــدی نێــوان بــوك و خەســوی ئیمڕۆمــان جیاوازیەكــی ئەوتــۆی 
لەگــەڵ ڕابردوومانــدا نییــە، جــاری وا هەیــە خراپتریــش بــووە، بەڵگــەش 
ئــەو وشــە نوێیــەی نــاو زمانــی كوردییــە كــە بوكەكانمــان ڕێكوپێــك بۆیــان 
ــی  ــە زمان ــان كردۆت ــی ژهــراوی عەرەبی ــار(ی دڕك ــەوەی )صب داتاشــیوین ب
)خەســو( ... نەخوێنــدەواری باڵــی ڕەشــی بەســەر زۆربــەی هــەرە زۆری 
ئافرەتانــی كوردســتاندا كێشــاوە، ئــەم نمونەیــە لــە ڕابــردووی نزیكمــان 

ــەوە: دێنم
        ســاڵی 1952  لــە هەمــوو پارێــزگای هەولێــر تەنیــا 759 و لــە هەمــوو 
پارێــزگای ســلێمانی تەنیــا 1132 كــچ دەچوونــە قوتابخانــەی ســەرەتایی، 
ژمــارەی نەخوێندەوارانــی هــەردوو پارێزگاكــەش هــی هەولێــر )107940( 

ــزگای ســلێمانیش گەیشــتبووە )101886( كــەس. هــی پارێ
         نامەوێــت زیاتــر دڵگیرتــان بكــەم بۆیــە لــەو ژمــارە زۆرانــەی دەربارەی 
پێــش پەنجــاكان كۆمكردوونەتــەوە هیچتــان بــۆ ناهێنمــەوە، بەداخــەوە تــا 
ئەمــڕۆش ڕوناكبیرانــی كــورد، دەســتەیەك شــاعیریان نەبێــت، وەك پێویســتە 
هەســتیان بــەم كەلێنــە گەورەیــەی ژیانــی گەلەكەیــان نەكــردووە، كوردســتان 
یەكەمیــن ڕۆژنامــەی كــوردی كۆتایــی ســەدەی ڕابــردوو چەنــد جارێــك لــەو 
ــرەت  ــداوە ئاف ــدن هان ــۆ خوێن ــەوە كــوردی ب ــاوی ئایین ــە ن ــە ب شــوێنانەدا، ك
و پیــاوی تێكەڵكــردووە، كەچــی دوای نزیكــەی نیــو ســەدە كــون و قوژبنــی 

ژمــارەی ســاڵێكی گۆڤارێكــی بــۆ ئافرەتــی كــورد تێــدا بدۆزێتــەوە.
لــەم مەیدانــەدا وەك زۆر مەیدانــی تــری ژیانــی ڕوناكبیریمــان، شــاعیران 
بــۆڕی ئەوانــی تریانــداوە، نێــرو مــێ  الی حاجــی قــادری كۆیــی فەرقیــان 
نەبووە، مەالی گەورە چەند جارێك لە شــیعرەكانیدا بە وردی هاتۆتە ســەر 
باســی ئافرەتــی كــورد، بــۆ چاكــە هانیــداون و بــە تونــدی ڕەخنــەی لــەو داب 
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و نەریتانــە گرتــووە، كــە ئافــرەت گیرۆدەیانــن، مــەالی گــەورە وەك باوكێكــی 
دوور بیــن بــەر لــە هەمــووان لــە كۆیــە كچەكانــی خــۆی خســتەبەر خوێنــدن، 
)بێكەس(یــش بــە گەرمــی ئافرەتــی كــوردی بۆ تێكۆشــان و ســەرپۆش فڕێدان 
هانــدەدات، لــە چلەكانــدا )نەســرین دەمێكــە(ی )بێكــەس( ببــوووە ســرودێكی 
ــی ســوتاوی كچــی الدێ  و  ــورد قەڵشــی كوڵم ــی ك نیشــتمانیی ئازادیخوازان
ڕەنجەڕۆیــی كیــژی شــێخ و كیــژی حاجــی و كیــژی ئاغــا، ســەرنجی )هێمــن 
موكریانــی( یــان ڕاكێشــا )گــۆران( توندوتیژتریــن دەنگــی بێــزاری لــە بــاری پڕ 

جــەور و ســتەم و دواكەوتوویــی ژیانــی كــوردەوە دەربڕیــوە.  
ــی خــۆی  ــەش بەحاڵ ــورد ب ــی ك ــە ئافرەت ــت، ك ــە نەزانێ كەســمان نیی  
لــە كــۆڕی خەباتــدا درێغــی نەكــردووە، لێــرەدا تەنیــا چەنــد ڕاســتیەكی كــەم 
زانــراو یــان نەزانــراو دەخەمــە بەرچــاو ... )حەپســەخانی نەقیــب( ئافرەتێكــی 
لێهاتــوو بــوو، لــە بیســت و ســییەكاندا چەنــد جارێــك نامــەی تایبەتی نــاردووە 
بــۆ بــارەگای یەكێتــی نەتــەوەكان لــە )جنێــف( و تێیــدا باســی ئــەو جــەور و 
ســتەمە زۆرەی كــردووە كــە بەســەر كــورد هاتــوون، ئــەو نامانــە ئێســتە 

ــان. ــی گەلەكەم ــژووی نوێ ــەوەی مێ ــۆ لێكۆڵین ــگ ب ــەی گرن ــە بەڵگ بوونەت
)میناخــان(ی هاوســەری )قــازی محمد(ی نەمــر لە ڕۆژگاری كۆماری   
خەریكــی  وادیــارە  گرتبــۆوە،  نەقیبــی  )حەپســەخان(ی  جێگــەی  مەهابــاد 
دامەزراندنــی یەكــەم ڕێكخــراوی ئافرەتان بوو، لەســەردەمی پاشــایەتیدا كچە 
كوردەكانــی زانكــۆی بەغــدا ئازایانــە لــە خۆپیشــاندانە نیشــتمانی و ئاهەنگــە 
نهێنیەكانــی نــەورۆزدا بەشــدار دەبــوون، ئــەم ناوانــە بەشــێكن لەوانــەی 

ــن: ــن و لەبیرم بەچــای خــۆم دیوم
خوالێخۆشــبووان، )ڕونــاك زوهــدی( و )نــەوزەر نــوری( و )نازەنیــن   
ســاڵح قەفتــان( و )حــۆری عەلــی ئــاگا( و )درەخشــان عــارف نەجیــب( و 
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)شــەفیقە ئەحمەد( و )درەخشــان شــێخ جەالل( و )زەكێی عومەر ســام ئاغا( 
و )ســورەیا موحەمــەد( و )نەزیــرە ڕەشــید( و )ناجیــە مســتەفا( و )گوڵشــەن 

روانــدزی( .
هیــوادارم بــاری ژیانــی ئافرەتانــی كــورد و مێــژووی بزووتنەوەیــان   
ــری وەك  ــی ت ــك بەرهەم ــر ســەرنجی نووســەرانمان ڕابكێشــن و گەڵێ زیات
)ئافــرەت لــە چیرۆكــی كــوردی( ی )ســەباحی غالــب( و خەباتــی شــیعری 
كــوردی لــە پێنــاو ئازادیــی ئافرەتانــدای كاكــە حەمــە و )ئافرەتــی الدێــی 
كــورد( ی كاك بورهــان قانــع، بەشــێك لــە كەلێنەكانــی كتێبخانــەی كــوردی 

ــەوە. ــڕ بكەن پ
    



272

قـــــەدەم خێــــر
لــە بزوتنــەوەی ڕزگاری كــوردا وەنەبێ  هەرخەبات  و خۆبەختكردن   
پیشــەی پیــاو بووبــێ ، بەڵكــو بــە ســەدان لــە ئافرەتانــی كوردســتان لــە 
پتــر نەبووبــێ   لــە براكانیــان  پێنــاوی نیشــتماندا ئەگــەر قارەمانییەتیــان 
كەمتــر نەبــووە، قــەدەم خێــر یەكێكــە لــەو ئافرەتــە كــوردە شۆڕشــگێڕە 
شــایەتیی  ڕژێمــی  دژی  هەڵســا  چەكــداری  شۆڕشــی  بــە  قارەمانانــەی 
)یوســف( قارەمانەكــەی  كەبــرا  ڕەزاشــادا،  ســەردەمی  لــە  ئێرانــدا،  لــە 
ــگ  ــە دەن ــە ب ــردەوە دڕندەیی ــەم ك ــەر ئ ــارەدا، بەرامب ــی قەن ــرا بەپەت خــان ك
هــاواری نیشــتمانەكەیەوە هــات و ئــااڵی خەبــات  و شۆڕشــی هەڵگــرت دژی 
زۆرداری  وچەوســاندنەوە، بڵێســەی ئــەم شۆڕشــە لــە هەرێمــی )هەمــەدان و 
لۆڕســتان(دا بەرزبــووەوە كەتــا حــەوت ســاڵ درێــژەی كێشــا و ســوپای 
دوژمنــی ونجڕوونجــڕ كــرد. ئــەم ســەركەوتنە گەورانــەی شۆڕشــگێڕەكان 
ــی  ــا و بردن ــۆ لەن ــكات ب ــادە ب ــا لەشــكرێكی گــەورە ئام ــەوە ن ــی بەدوژمن پاڵ
شۆڕشــەكە بەفەرماندەی سەرهەنگ)ســەقەفی(وە بەیارمەتی )عومەر خانی 
شــوكاك( و چەنــد ناپاكێكــی كــوردی تــر لــە ســەرۆكی هــۆزەكان  وهێرشــیان 
بــردە ســەر شــاخی )كەوركــو( و گەمــاڕۆی شــۆڕش گێــڕە قارەمانەكانیــان 
دا تــا مــاوەی ســێ مانگ، بــەاڵم ئــەم شۆڕشــگێڕانە، بەســەركردایەتی قــەدەم 
ــا  ــن، ت ــان گــرت و جەنگی ــە خۆی ــزی دوژمــن قارەمانان ــەر بەهێ ــر، بەرامب خێ
چــەك  و ئازووقەیــان نەمــا، ناچاربــوون خۆیــان بــدەن بەدەســتەوە. دوژمنــی 
خوێــن ڕێــژ قــەدەم خێــری ڕەوانــەی تــاران كــرد لــە زیندانەكانــی ڕەزا شــادا 
ســی ســاڵ مایــەوە و تــا بەنەخۆشــی وەرەم لەنــاو زیندانەكەیــدا گیانــی پاكــی 
دەرچــوو. بــەم جــۆرە گیانــە شــۆڕش گێڕەكــەی تێكــەڵ بەگیانــی هــەزاران 
شۆڕشــگێڕی تــر بــوو كــە خۆیــان لەپێنــاوی كــوردو كوردســتاندا بەختكــرد.
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گــــوڵ و گیـــا لەپـزیشـــكیـدا

      لەبــەر ئــەوەی، كــە پەنجــەی سروشــت لــە بەهارانــدا الپــاڵ  و دەشــت  و 
گــوێ  ئاوەكانــی كوردســتانمان بــە گوڵ وگیــای فــرە چەشــن بــۆ ئەنەخشــێنێ . 
بــاوك و باپیرانیشــمان ئــەم گــوڵ  و گیایانەیــان بــۆ پزیشــكی بەكارهێنــاوە  و 
بــۆ گەلێــك نەخۆشــی ســودیان لێوەرگرتــووە. بــۆ نمونــە هەندێكیــان بــاس 

دەكەین.
1- گوڵــە بەیبــوون پــاش ئەمــەی ئەكوڵێنــرێ  ڕەنگاوەكــەی ئەخورێتــەوە بــۆ 

ژانــە ســك زۆر بەكەڵكــە.
2- ڕیحانــە كێویلــە ، پــاش كواڵندنــی ڕەنگاوەكــەی ئــەدرێ  بــەو كەســانەی 

كــە خوێــن هەڵدێننــەوەو خوێنەكــە بەربەســت ئــەكات.
3- گوڵــە زەردە: جگــە لــەوەی كــە ئەكــرێ  بە حەڵوا وەك چاش ئەكوڵێنرێ  و 

بــۆ ژانــە ســك دەرخواردی منالی ســاوا دەدرێت.
4- خاشــخاش: بەوشــكی ئەكوڵێنــرێ  و لەگــەڵ شــەكردا تێكــەڵ ئەكــرێ  

ئــەدرێ  بــەو كەســانەی كــە كــەم خــەون.
5- گوڵــی )گاوزمــان( كــە وەكــو وەنەوشــە وایــە لەگــەڵ لیمــۆی بەســرە 
ئەكوڵێنــرێ  و ڕەنگاوەكــەی ئــەدرێ  بــەو كەســانەی كە لم لــە گورچیلەكەیاندا 

هەیــە.
6- بنــی ڕێــواس: پــاش وشــك كردنــەوەی ئەهاڕێــت و لەگــەڵ شــەكردا 
ــەدرێ ، كــە تووشــی برینــی  ــەو كەســانە ئ تێكــەڵ ئەكــرێ   و دەرخــواردی ئ

)شــێرپەنجە(بوون.
ــان  ــەرزو تای ــەو كەســانەی ل ــەی دراوە ب ــراوەو ئاوەك ــی: كوت ــەاڵی ب 7- گ

بــووە.
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چــاو  بــە  كــراوە  كوتــراوەو  وشــككردنەوەی  لــەدوای  گەاڵگۆییــژ:   -8
بــووە. یــان  شــەكرە  نەخۆشــی  كــە  دراوە  كەســانە  ئــەو  دەرخــواردی 

9- گەاڵی سینەمەكی : پاش كواڵندنی بۆڕەوانی خواردراوەتەوە .
10- تۆوی )كەتان( : كوتراوەو خراوەتە سەر دوومەڵ بۆ دەربوونی.

بۆتەنگەنەفەســی  مــژراوە  نوقــڵ  وەكــو   : شــیرین  بادامــی  جــەوی   -11
بەكارهێنــراوە.

12- گــەاڵی دار بــەڕوو: بــە وشــكی هــاڕراوه و ئەوانــەی كــە خوێنــی لووتیان 
بەربــووە هەڵیــان مژیوەو خوێنەكەی وەســتاوەتەوە.

ــە هێــرۆ: كــراوە بەچایــی  و دەرخــواردی ئەوانــە دراوە كــە شــە و  13- گوڵ
ــن. زۆر ئەكۆك

14- گیا وەردێنە: كوتراوەو لەكاتی چاو ئێشەدا خراوەتە سەر چاو.
15- مــازوی شــین و شــەكر بەیەكــەوە هــاڕڕاوە بۆوەســتاندنەوەی ســك 

چــوون خــوراوە.
16- گەزۆ: دراوە بەوكەسانەی كەتووشی سورێژە بوون.
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خـــوێندنــەوە و لێكــــۆڵینــەوە
       لەجیهانــی ئەمــڕۆدا، خوێندنــەوە بــووە بەڕەوشــتێكی ســود بەخــش و 
بــە كەڵــك. وە نەبێــت هەمــوو خوێندنەوەیەكیــش ئــەو كەڵكــە ببەخشــێ چونكە 
جــۆری خوێندنــەوە ئــەم الیەنــە دیــاری ئــەكات. خوێندنــەوە ئەگــەر هــەر بــۆ 
وەختبردنــە ســەربێت، ئــەوا بێگومــان ئەنجامێكــی وانــادات بەدەســتەوە، بەڵكو 
ــە  ــن هــەر ل ــێ . ئەتوانی ــەوەوە ب ــەوەو لێكۆڵین ــە لێكدان ــەوە ب پێویســتە خوێندن
ســەرەتاوە خۆمــان بــەوە ڕابێنیــن، كــە لــە كاتــی خوێندنــەوەدا بــە وردی 
ــە  ــەو وەخت ــەوە، ئ ــە بكۆڵین ــە كتێبێكای ــەی ل ــەو زانیارییان ــن و ل ســەرنج بدەی
ــدا  ــە ڕۆژ زانیاریمــان هــەر لەفــراوان بوون هەســت بــەوە ئەكەیــن كــە ڕۆژ ل

ئەبێــت و لێكدانــەوەو بیركردنەوەمــان توانایەكــی كــەی ئەبێــت.
لەكاتێــكا، لــەو جــۆرە خوێندنەوەیــەدا، كــە بــۆ وەخــت بردنەســەرە یــا   
بــۆ وەخــت كوشــتنە، ڕێــی تێئەچــێ  هــەر لــە پــاش ماوەیەكــی زۆر كــەم نــاوی 
نووســەرەكەو ناوەڕۆكــی كتێبەكــەی لــە بیــر بچنــەوە، لــەو خوێندنەوەیــەد،ا 
كــە بەســەرنج و لێكۆڵینەوەوەیــە هەســت ئەكەیــن بــەوەی كــە بەشــدارین 
لەگــەڵ دانەرەكــەدا، لەگەڵیــان ڕەنجئەدەیــن  و مێشــكمان خەریكئەكەیــن. ئــەو 
وەختــە پێویســتە لەتــەك خوێندنــەوەدا، ئــەو ســەرنجانەی بەدڵمانــەو المــان 
گرنگــە بینووســینەوە، یــا كورتەیەكــی كتێبەكــە بنووســینەوە یــا ڕای خۆمــان 
دەربڕیــن بەرامبــەر هێنــدێ  ســەرنجی دانەرەكــە، كــە بەدڵمــان نییــە. لەوانەیــە 
ئــەم الیەنــە بمــان گەیەنێتــە شــتی وا نــوێ ، بیرمــان بــۆ شــتی وا بــڕوات، كــە 

ــا نەهاتــووە. دانــەری ئەوكتێبــەش بــۆی نەچــووە و بەالی
ئــەوەی بەتەنــگ ئەوەوەیــە، كــە زانیــاری خــۆی پەرەپــێ  بســتێنێ ،   
پێویستە پاش خوێندنەوەی هەموو وتارێكی گرنگ  و كتێبێكی نوێ ، پرسیار            
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لــە خــۆی بــكات، كــە چ ســودێكی وەرگرتــووە لــە خوێندنەوەكــەی؟ ئایــا ئــەو 
كتێبــە ســودی پێبەخشــیووە؟ وەیــا زانیــاری نوێــی بەكەڵــك لــە چ باســێكدایە 
و ئایــا تێكــرا ئــەم كتێبــە یــا ئــەو وتــارە بەكەلكــە و سودبەخشــە، نوســەرەكە 
ســەركەوتووە تیایــا خــۆ ئەگــەر ئــەم الیەنانــەی تیــادا نەبێــت ئــەوە دیــارە، كــە 
ئــەو وەختــەی بەســەرمان بــردووە بەفیــرۆ چــووە. هیــچ كتێبێكیــش نیــە لــە 
ســەروی ئــەو تاقیكردنەوەیــە بێــت چونكــە خوێندنــەوەكان ئەبــێ  بــۆ ئەوەبــێ  
تــا ســودی لێكدانــەوە كەرەســتەی زانیاریمــان فــراوان بكەیــن و خۆمــان بــە 
بیــری نــوێ و ڕونــاك و بلیمەتانــە پــەروەردە بكەیــن، ئەگــەر هەمــو نوســەرێك 
 و دانــەری كتێبێــك بزانــێ،  كــە كتێبەكــەی بــەم تاقیكردنــەوەی لێكۆڵینەوەیــەدا 
تێپەڕئەبێــت ئــەوا ناچــار ئەبــن زۆرتــر بیربكەنــەوەو باشــتر بنووســن  و 

ئــەوەی كەڵــك بەخــش نەبێــت نەیخەنــە بــازاڕی چاپەمەنییــەوە.
ــێ   ــەوەو، بب ــج بگرێت ــێ  ئامان ــەوەی ب ــەوە، جێــی خوێندن ــا لێكۆڵین دەب  
بــە ڕەوشــتێ  كــە بیــرو هۆشــی خۆمانــی پــێ  بەرزبكەینــەوە، یــا خۆمــان 
پەروەردەكەیــن بــە خوێندنێكــی هێمنــی قوڵــەوە ئامانجێكــی بــۆ دابنێیــن 
بــۆ ئــەوەی زانیــاری و لێكدانەوەمــان هــەر لــە گۆڕیــن و دەوڵەمەندبــوون و 
تازەكردنــەوەدا بــێ ، پێشــینان ڕاســتیان وتــووە، )كــە باشــترین هاوڕێــی 
مرۆڤـــ كتێبــە(، چونكــە لەچەنــد الپەڕەیەكــدا جیهانێكــی نــوێ و بەســەرهاتێكی 
خۆشــمان بــۆ ئەگێڕنــەوە، بــە میللەتانــی بێگانەمــان ئەناســێنێ،  یــا باســی 
ڕابوردوویەكــی دێرینمــان بــە شــێوەیەكی دڵ ڕاكێشــەر ڕوون ئەكاتــەوە. 
دەبــا لــەم هاوڕێیــە بێبــەش نەبیــن  و هەمیشــە هــەوڵ بدەیــن، كــە لــە ناویانــا 
هاوڕێیەكــی بــاش  و ســودبەخش هەڵبژێریــن. ئەمــەش شــتێكی زەحمــەت نییــە 
ئەگــەر هــەر لــە ئێســتاوە كــە خوێندكاریــت خۆتــی پێ  ڕابێنــی، خوێندنەوەكەت 

ــت. ــەوە بێ ــەوەو ســەرنج لێدان ــە لێكۆڵین ب
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گەشــتێك بـه هـــاوینە هـــەوارەكانی كوردســتاندا
     

    هه رێمــی كوردســتانی عێــراق ســەراپای هاوینەهەوارێكــی ڕەنگیــن 
 و ڕازاوە و بەكێكــی دڵڕفێــن و قەشــەنگی سروشــتییە لــە چوارچێــوەی 
كۆمــاری عێراقــی فیدراڵــدا، میــوان  و گەشــتیار  و گەڕیــدە لــە بەهــاران 
ڕووبكاتــە هەرالیەكــی ئــەم هاوینــە هــەوارە پــان و بەرینــە دارســتانی چــڕو 
لوتكــەی بــەرزی بەفرینــی  وچیــای ســەخت دەبینــێ   وتافەتــاف  و هاژەهــاژی 
ڕووبــار چــۆم  و كانیــا و ئــارەزووی بیســتنی مەســتت دەكات، ڕووەو هــەر 
ڕێگەیــەك بــڕوات لــە هــەردوو بــەری ڕێگەكــە بســتێك زەوی ڕووتــەن 
بەدینــاكات، ســەوزەگیاو ســەدان جــۆر و ڕەنــگ گوڵــی كێــوی ئــەو دەشــت  و 
قەدپاڵــی كەژانەیــان، وەك بەرگــی بووكــی الدێ  ڕازاندۆتــەوە هــۆش  و بیری 

ــا. ــە تیای ــە خــوازی ســاتێك ژیان ــێ   وهــەزاران دڵ ئاوات هەســتیار دەبزوێن

     بــەاڵم ئــەوەی جێگــەی داخــە ئــەم بەهەشــتە سروشــتكردەی نەتــەوەی 
كــورد بێده ســتكاری و بێئارایشــتە  وئەوەنــدەی پێویســت بێــت بایەخــی 
پێنــەدراوە، ئەگەرئــەم واڵتــە نەخرایەتــە پشــتگوێ   و پێشــێل نەكرایــە ئەمــان 
جیهانــەوە  ئــەم  هەمووالیەكــی  لــە  گەڕیــدە  گەشــتیار و  بەهــەزاران  دی 
ڕوویاندەكــردە ئــەم واڵتــەو هەمــوو گەالنیــش زۆر لــە ئێســتا باشــتر لــە 
كێشــەی كــورد دەگەیشــتن  و بــە چــاوی خۆیــان دەیــان دی ئــەم كوردســتانە 

ــر و ئاشــتیخوازه  ــی دلێ ــت و چ نەتەوەیەك ــی جــوان و بەپی چ واڵتێك

ــەاڵم  ــە، ب ــەواری فراوان ــەك هاوینەه ــە ی ــەی ئێم ــەم واڵت ــدە ئ       هەرچەن
ــە تاكــو ئێســتا گەشــتیار  ــەو شــوێنانەدا ك ــدێ  ل ــە هەن ــن ب باگەشــتێك بكەی

ــێ . ــی بیگات توانیویەت
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ئەگــەر لــە ناوچــەی بادینانــەوە بكەوینــەڕێ ، لــە شــاری دهۆكــەوە   
لــە شــاری  كیاۆمەتــر  پارێزگــەی دهۆكــە و حەفتاوســێ   كــە مەڵبەنــدی 
هاوینەهەوارێكــی  هــەر خــۆی  ئــەم شــارە  دەبینیــن  موســڵەوە دوورە، 
خۆش وســازگار و میــوەدارو خــاوەن شــوێنی دیدەنییــە، ئەگــەر لێــرەوە 
ڕووبكەینــە شــاری )ئامێــدی( تــا دەگەینــە ئــەوێ  چەندان هاوینەهــەوار دێتە 
ــە(،  ــە )زاویت ــە شــار دەرچوویــن پــاش ماوەیــەك دەگەین ڕێگەمــان، هــەر ل
كــە نــەوەد كیلۆمەتــر لــە شــاری موســڵەوە دوورەو پلــەی گەرمــای لــە 28 
ــە دارســتانی  ــڕ ل ــك  وپ ــی فێن ــە هەوارێك ــاكات هاوین ــەی ســەدی تێپەڕن پل

ســنەوبەرە، شــوێنی حەوانــەوەی میوانــی تیایــە. 
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