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پێشــەكی

مامۆستایانی به ڕێز...

پڕۆگرامه كانـــی خوێنـــدن هه میشـــه  پێویســـتیان بـــه  پێداچوونـــه وه  و نوێـــكاری   

هه یـــه ، كتێبـــی زمـــان و ئه ده بـــی كـــوردی پۆلـــی یازده یه مـــی ئاماده ییـــش له الیـــه ن  

لیژنه یه كـــی پســـپۆر پێداچوونه وه ی زانســـتی بـــۆ كـــراوه  و دیزاینكراوه تـــه وه ، كتێبه كه  

ســـێ بابـــه ت )ڕێزمـــان، ئـــه ده ب و خوێندنـــه وه ( له خـــۆ ده گرێـــت.

له  به شـــی ڕێزماندا، هه وڵمانداوه  ڕســـته  و شـــرۆڤه  و ده ســـتور و ڕاهێنانه كان   

پوخته تـــر و زانســـتیانه تر بخه ینـــه ڕوو، هه روه هـــا هه ڵـــه ی زمانه وانـــی و تایـــپ بنبـــڕ 

بكه یـــن. له به شـــی ئه ده بـــدا بابه ته كانمـــان چڕكردوونه ته وه  و هه ڵه ی زانســـتی و تایپ  

و زمانه وانیمـــان ڕاســـتكردوونه ته وه  . لـــه  به شـــی خوێندنـــه وه ش چه نـــد بابه تێكمـــان 

الداوه  و هه ڵـــه ی زانســـتی و تایپمـــان ڕاســـتكروونه ته وه . كتێبه كه  به  شـــێوازێكی نوێ 

دیزاینكراوه تـــه وه  و بابه ته كان بۆ وه رزی خوێندنی یه كه م و دووه م ده ستنیشـــانكراون 

و وێنـــه ی ئه دیـــب و نووســـه رانی بـــۆ دانـــراوه  و لـــه  به رگێكـــی قه شـــه نگـ و ڕه نـــگاو  

ڕه نگـــدا چاپكراوه .

داواكاریـــن لـــه  ئێـــوه ی به ڕێـــز لـــه  هـــه ر هه ڵه یـــه ك یـــان كه موكورتییـــه ك هاتـــه    

به رچاوتـــان ئاگادارمـــان بكه نه وه ، بۆ ئه وه ی لـــه  چاپه كانی ئاینـــده دا له به رچاوی بگرین.

لیژنه ی پێداچوونه وه 
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 هاوه ڵكاری
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3

جۆرەكانی پاڕســـتە

ئەم ڕستانە بخوێنە وە:

)ئـ( پاڕسته ی ناوی

1. نازانرێت، كە ئاسۆ لەبەرچی دواكه وت.

2. من نەزانییە، كو سەردار   ڕۆمانێ  دێنڤیسیت .

3. ده ركه وتووه،  كه  كوردستان پێشده كه وێت.

4. دیاره،  كه  ئێوه  نمره ی باشتان هێناوه.

)ب( پاڕسته ی هاوه ڵناوی

1. مە ئەو دیت، كو دكەنی.

2. ڕواندز كه  پایته ختی میرنشینی سۆران بوو، شارێكی دڵگیره .

3. پیاوەكەم دیت، كە دەشەلی.
 

)پ( پاڕسته ی هاوه ڵكاری

1. وی دەرمان خار بەلكی پێ  چێ ببیت.

2. ئاراس نەهاتە قوتابخانە چونكە نەخۆش بوو.

3. كە زەنگەكە لێدرا، خوێندكاره كان چوونە ژوورەوە.
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جۆرەكانی پاڕستە

ڕســـتەكانی هەرســـێ  بەشـــەكە، ڕســـتەی ئاوێتـــەن، چونكـــە لـــە شاڕســـتە و پاڕســـتە   
پێكهاتوون، وەكو پێشـــتریش زانیمان شاڕســـتە لە ڕســـتەی ئاوێتەدا ڕســـتەیەكی ســـەربەخۆیە 
و وشـــەی لێكـــدەری پێشـــناكەوێت، بەاڵم پاڕســـتە بـــە تەنیا واتا نادات  و ســـەر بە شاڕســـتەیە 

وشـــه ی لێكـــده ری له پێـــش دێـــت. له به رئـــه وه ، ســـێ  جـــۆر پاڕســـتە هـــەن:

1. لـــە ڕســـتەی یەكەمی بەشـــی )ئـ(دا، ڕســـتەی )نازانرێت( شاڕســـتەیە و گوتراوی )كە ئاســـۆ 
لەبەرچی دواكەوت( ڕستەیە و لە كار و بكەر پێكهاتووە، لەبەرئەوەی واتایەكی تەواوی نییە،  
ســـەر بە شاڕســـتەیە و ئەركی جێگری بكەری كاری )نازانرێت(ی لە شارستەدا پێسپێردراوە، 
لەبەرئـــەوە پیدەگوترێـــت )پاڕســـتەی( نـــاوی چونكـــە ئـــەو ئەركـــەی دەیـــكات، ئەركـــی ناوە.

لـــە ڕســـتەی دووەمـــی بەشـــی )ئــــ(دا، )مـــن نەزانییـــە(، شاڕســـتەیە، چونكه  لـــه  كارێك   
پێكهاتـــووه  و ئامـــرازی لێكـــده ری پێشـــنه كه وتووه   و ڕامان  و مه به ســـتێكی ســـەربه خۆ ده دات، 
گوتـــراوی  )كو ســـەردار   ڕۆمانێ  دێنڤیســـیت( له  )بكەر و بـــەركار و كار(پێكهاتووه  و واتایه كی 
ســـەربه خۆ دەدات  و ســـەر بـــه  شاڕســـته یه ، ئەركی  بەركاری  ڕســـته ی )من نەزانییـــە( ده بینێت، 

له به رئـــه وه  پێیده گوترێـــت پاڕســـتەی نـــاوی چونكـــه  ئەركـــی  نـــاو ده بینێت.

لـــە ڕســـتەی ســـێیەمی بەشـــی )ئــــ(دا، )ده ركه وتـــووه( : شاڕســـته یه ، چونكه  لـــه  كارێك   
پێكهاتـــووه  و ئامـــرازی لێكـــده ری له پێـــش نه هاتـــووه ، هه روه هـــا واتایه كی ســـه ربه خۆی هه یه ، 
بـــه اڵم )كـــه  كوردســـتان پێشـــده كه ویت.( واتایه كی ســـه ربه خۆیی نییه ، به ڵكو واتاكـــه ی به نده  به  
شاڕســـته و ئه ركـــی بكه ری بینیـــوه  بـــۆ كاری ده ركه وتووه ، بۆیـــه  پێیده ڵێین پاڕســـته ی ناوی.

له ڕســـته ی چواره مـــدا )دیـــاره(. شاڕســـته یه ، چونكـــه  لـــه  كارێكـــی ناتـــه واو و ته واوكه رێـــك 
پێكهاتـــووه  و ئامـــرازی لێكـــده ری له پێـــش نه هاتـــووه ، هه روه هـــا واتایه كی ســـه ربه خۆی هه یه ، 
بـــه اڵم )كـــه  ئێـــوه  نمره ی باشـــتان هێناوه (. واتایه كی ســـه ربه خۆی نییـــه ، به ڵكو واتاكـــه ی به نده  

بـــه  شاڕســـته وه ، ئه ركـــی نیهادی بینیـــوه ، بۆیـــه  پێیده ڵێین )پاڕســـته ی ناوی(. 

2. لـــە ڕســـتەی یەكەمی بەشـــی )ب(دا، ڕســـتەی )مە ئەو دیت(، شاڕســـتەیە، چونكـــە واتایەكی 
ســـەربەخۆی هەیـــە و ئامـــرازی لێكـــدەری )كـــو(ی پێشـــنەكەوتووە، گوتراوه ی )كـــو دكەنی( 
ڕســـتەیە، لەبەرئـــەوەی لـــەڕووی واتاوە بەســـتراوە بە شاڕســـتەكەوە و بە تەنیـــا واتای نییە 
چونكـــە وەســـفی جێنـــاوی )ئـــەو( دەكات لـــە شاڕســـتەكەدا، بۆیـــه   پێیدەگوترێت )پاڕســـتەی 

هاوەڵناوی(.
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هەر بەو جۆرەش لەڕســـتەی دووەمی بەشـــی )ب(دا، ڕستەی )ڕواندز شارێكی دڵگیره (.   
شاڕســـته یه  و واتایه كـــی تـــه واوی هه یـــه  و جێناوی لێكـــده ری له پێش نه هاتووه ، به اڵم ڕســـته ی 
)كه  پایته ختی میرنشـــینی ســـۆران بوو( واتای تـــه واوی نییه ، چونكه  وه ســـفی ڕواندز ده كات و 
بووه تـــه  دیارخـــه ری نـــاوی )ڕواندز( جێنـــاوی لێكده ری له پێـــش هاتووه ، بۆیه  پێـــی ده گوترێت 

)پاڕســـته ی هاوه ڵناوی(. 

3. لە ڕســـتەی یەكەمی بەشـــی)پ(دا، ڕســـتەی )وی دەرمان خار( شاڕســـتەیە چونكه  واتایەكی 
ســـەربه خۆی هەیە،ئامـــرازی لێكـــدەری له پێـــش نه هاتـــووه . هەروەهـــا گوتـــراو ی )بەلكی پێ  
چێبیـــت( پاڕســـتەیە، چونكه  واتایەكی ســـەربه خۆی نییە و ئامرازی لێكـــدەری له پێش هاتووه  
وەســـفی كاری  شاڕســـته   ده كات، چونكه  ئه ركـــی هاوه ڵكار ده بینێت پێیده گوترێت )پاڕســـتەی 

هاوەڵكاری(.
لـــە ڕســـتەی دووەمی ئەو بەشـــەدا، ڕســـتەی )ئـــاراس نەهاتـــە قوتابخانە( شاڕســـتەیە،   
واتـــای تەواوی هەیە، ئامـــرازی لێكدەری لەپێش نییە، )چونكە نەخۆش بوو( پاڕســـتەیە، چونكە 
بەتەنیـــا واتـــای نییـــە، ئامـــرازی لێكـــدەری لەپێشـــە و وەســـفی كاری شاڕســـتەكە دەكات، واتە 

هـــۆكاری نەهاتنەكـــە پیشـــاندەدات بۆیه   بـــەم ڕســـتەیە دەگوترێـــت )پاڕســـتەی هاوەڵكاری(.
هەر بەم جۆرەی كە باسكرا، ڕستەكانی تری هەرسێ  بەشەكەی پێشوو لێكده درێنه وه .
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ده ســتور
پاڕســـته  ئـــه و ڕســـته یه،  كـــه  واتاكه ی به نـــده  به  شاڕســـته وه وشـــه یه كی لێكده ری 

له پێـــش دێت.
لەزمانی كوردیدا سێ  جۆر پاڕستە هەیه :

  ئـــەو ڕســـتەیە كە ســـەر بـــە شاڕســـتەیە و واتاكـــەی به نـــده  به  واتـــای ئه وه وه  
دەكرێـــت،  ئه ركـــی )بكـــه ر، بـــه ركار، نیهـــاد و جێگری بكـــەر( ببینێت وەك لە ڕســـتەكانی 

بەشـــی )ئــــ(دا دیارە.
ئه ركه كانی پاڕسته ی ناوی:

1- بكـــه ر: ئه گـــه ر شاڕســـته  به كارێكـــی تێنه په ڕ ده ســـتیپێكرد، ئـــه وا ئه ركی پاڕســـته كه  
ده بێتـــه  بكـــه ر، وه ك كاری )ده ركه وتـــووه ، ده ركه فتییـــه ..........(.

2- بـــه ركار: ئه گـــه ر شاڕســـته   به كارێكـــی  تێپه ڕ ده ســـتیپێكرد، ئـــه وا ئه ركی پاڕســـته كه  
ده بێتـــه  به ركا ر، وه ك: كاری )بیســـتوومه ، نه مانبیســـتووه ، مه  بیســـتییه ، زانیوتانه ، 

نه مزانیـــوه ، ده زانین، تـــه  زانییه ، گوتم، پرســـیم، نه مپرســـی.....(.
3- نیهـــاد: ئه گـــه ر شاڕســـته  بـــه  گوزاره یـــه ك )ته واوكـــه ر+كاری ناته واو( ده ســـتیپێكرد، 

ئـــه وا ئه ركـــی پاڕســـته كه  ده بێتـــه  نیهـــاد، وه ك كاری: )دیاره ، ئاشـــكرایه..... (.
4- جێگـــری بكـــه ر: ئه گه ر شاڕســـته  بـــه  كارێكی بكه ر نادیار ده ســـتیپێكرد، ئـــه وا ئه ركی 
زانـــرا،  نازانـــرێ،  )د ه زانـــرێ،  بكـــه ر، وه ك: كاری  ده بێتـــه  جێگـــری  پاڕســـته كه  
ده بیســـترێ، نابیسترێ، ده كرێ، ناكرێ، دهێته  زانین، ناهێته  زانین، هاته  زانین.....(.     

لە ڕســـتەی ئاوێتەدا، ئەو ڕســـتەیە كه  ســـەر بە شاڕســـتەیە و واتاكەی بە واتای   
ئەوەوە بەندە و وەســـفی ناوێك دەكات لە شاڕســـتەدا، وەك لە ڕســـتەكانی بەشـــی )ب(

دیارە. دا 
پاڕسته ی هاوه ڵناوی یه ك ئه ركی هه یه  ئه ویش دیارخه ری ناوی شاڕسته یه .

جۆرەكانی پاڕستە

پاڕسته ی ناوی یه كه م

پاڕسته ی هاوەڵناوی دووه م
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1- ئـــه و پاڕســـتانه ی ده كه ونـــه  نێـــوان هـــه ردوو پارچه ی شاڕســـته كه  هه میشـــه  پاڕســـته ی 
هاوه ڵناویـــن.

2- ئه گـــه ر شاڕســـته  له  ســـه ره تا هـــات و ڕســـته یه كی ته واو بوو لـــه ڕووی واتـــاوه ، ناوێكی 
تێـــدا هه بوو ئـــه و ناوه  پێویســـتی بـــه  ڕوونكردنه وه یه ك هه بـــوو، ئـــه وا ڕوونكردنه وه كه  
لـــه  پاڕســـته دا ده رده كه وێت، واته  پاڕســـته كه  وه ســـفی نـــاوی شاڕســـته   ده كات و ده بێت 

به  دیارخـــه ر بۆی.

  لـــە ڕســـتەی ئاوێتەدا ئەو ڕســـتەیە كە ســـەر بـــە شاڕســـتەیە و واتاكـــەی بەندە بە 
واتـــای ئـــەوەوە، وەســـفی كارێـــك دەكات لە شاڕســـتەدا وەك لە ڕســـتەكانی بەشـــی )پ(دا 

دیارە.

پاڕسته ی هاوه ڵكاری یه ك ئه ركی هه یه  ئه ویش ته واوكه ری كاری شاڕسته  یه :
1- ئه گه ر پاڕسته  له سه ره تادا هات، هه میشه  پاڕسته ی هاوه ڵكارییه .

2- شاڕســـته  له ســـه ره تادا دێـــت و پاڕســـته  ش یه كێك له م ئامـــرازه  لێكده رانه یـــان ده كه وێته   
پێـــش )به ڵكو، به لكی، به شـــكو، چونكـــه..... (.

پاڕسته ی هاوه ڵكاری سێیه م
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ڕاهێنان - 2 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره:

ــرۆڤ  ــه  م ــاوی )ك ــی پاڕســته ی ن ــگ.  ئه رك ــه  ســه ر مان ــرۆڤ چووه ت ــه  م 1. ئاشــكرایه  ، ك
چووه تــه  ســه ر مانــگ(.

ئـ- بكه ره         ب- نیهاده             پ- به ركاره             ت- جێگری بكه ره 

2. كه  میوانه كان هاتن، خواردنیان بۆ ئاماده كردن.  جۆری پاڕسته كه :
ئـ- ناوی         ب- هاوه ڵناوی       پ- هاوه ڵكاری          ت- هیچیان  

3. من شیڤان دیت كو ژ ترسان دله رزی.  ئه ركی پاڕسته كه  چییه ؟
ئـ- بكه ره     ب- نیهاده         پ- ته واوكه ری به یاریده یه     ت- دیارخه ری ناوه  

4. كــه  زه نگه كــه  لێــدرا، خوینــدكاره كان چوونــه  ژووره وه .  ئه ركــی وشــه ی )زه نگه كه (چییــه ؟
ئـ- بكه ره          ب- نیهاده    پ- به ركاره               ت- جێگری بكه ره  .

5.كه  الڤه  هات مامۆستا وانه ی ده گوته وه .  )ده گوته وه( كاری:
ئـ- رابردووی به رده وامه               ب- رابردووی نزیكه  

پ- ڕانه بردووی ڕاگه یاندنه     پ- ڕانه بردووی دانانییه 

لەمڕستانەداپاڕستەكاندەربهێنەوجۆرەكانیبنووسه:

1. ئەم دخەبتین، بەلكی ب ئارمانجا خۆ بگەهین.
2. بیستوومە، كە ئاشنا دەبێتە ئەندازیار.

3. ئاشكرایە، كو وەالت ب زانستێ  پێشدكەڤیت.
4. كە بەهار هات، دەچینە سەیران.

ڕاهێنان - 1 

جۆرەكانی پاڕستە
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ڕاهێنان - 3 

پاڕستەیناوی(كوناریندێهۆزانێنخۆبەالڤكەت)لەڕستەدابەكاربهێنە،

بەمەرجێك:

1. بكەر بێت.
2. جێگری بكەر بێت.

3. بەركار بێت.
4. نیهاد بێت.

ڕاهێنان - 4

ئەمبۆشاییانەیخوارەوەپڕبكەوە،بەمەرجێكیەكەمیانبەپاڕستەیناوی،

دووەمیانبەپاڕستەیهاوەڵناویسێیەمیانپاڕستەیهاوەڵكاریبێت.

1. مامۆستاكەم پێیگوتم...............................
2. توانا ..................................... یه كه م بوو.
3. تێبكۆشن ............................................... .
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ته واوكه ری كار

ته واوكه ری كار

یه كه م: بەركار

ئەم ڕستانە بخوێنەوە:

1. نازه  چێشت  لێدەنێت.

2. گەل ئێمەی هەڵبژاردووە.

3. ده منێرێت بۆ بازاڕ.

4. ڤانه  چوار كتێب  و شەش دەفتەری وەرگرتووە.

5. مامۆستا ڕێزمانی كوردیی فێری خوێندكاران دەكات.

6. خوێندن ته واوبكه ن.

       لـــە ســـااڵنی ڕابـــردوودا زانیمـــان كە یەكێك لە دوو بنچینەكانی ڕســـتە )بكـــەر و كار(ە، 
كار )تێپـــەڕە( یـــان )تێنەپـــەڕ(، ئاشكراشـــە كاری تێپەڕ پێویســـتی بە )بەركار(هەیـــە. جا ئەگەر 

ســـەرنج له  ڕســـتەكانی بدەین:
1. لـــە ڕســـتەی یەكەمـــدا، پەیڤی )چێشـــت( نـــاوە و ئەركی  )بـــەركار(ی بینیـــوە، چونكە كاری 
تێپەڕی )لێدەنێت(ی تەواوكردووە و ئەركی كارەكەشـــی كەوتووه تە ســـەر و ئەگەر وشـــەی 

)چێشـــت(مان لەو ڕســـتەیەدا نەهێنابایـــە، نەماندەزانی كە )نـــازه ( چی لێناوە؟

ته واوكه ری كار

به ركار

ته واوكه ری
 به یاریده 

ته واوكه ری
 كاری ناته واو

1

2

3
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2. لـــە ڕســـتەی دووەمی بەشـــی )ئـ(دا، جێناوی )ئێمـــە( ئەركی بەركاری بینیـــوە، چونكە كاری 
تێپـــەڕی )هەڵبـــژاردووە(ی تەواوكـــردووە و ئەركی كارەكەشـــی كەوتووه تە ســـەر و ئەگەر 

جێنـــاوی )ئێمە(مـــان نەهێنابایـــه ، نەماندەزانی كە )گەل( كێـــی )هەڵبژاردووە(؟ 

3. لە ڕســـتەی ســـێیەمی بەشـــی )ئـ(دا، جێناوی لـــكاوی )م( ئەركی )بـــەركاری( بینیوە، چونكە 
كاری تێپـــەڕی )ده نێرێـــت(ی تەواوكردووە و ئەركی كارەكەشـــی كەوتووه تە ســـەر.

4. لـــە ڕســـتەی چوارەمـــدا هـــەردوو پەیڤی )كتێـــب  و دەفتەر( ئەركـــی بەركاریـــان بینیوە، بۆ 
كاری )وەرگرتـــووە(. 

5. لـــە ڕســـتەی پێنجەمـــدا گرێـــی )ڕێزمانی كوردی( و په یڤـــی )خوێندكار( بـــەركارن بۆ كاری 
)فێـــردەكات(، ئەمـــەش ئەوە دەخاتـــەڕوو،  كه  ده كرێت لە ڕســـتەیەكدا زیاتر لـــە )بەركار(ێك 

هەبێت.

6. لـــه  ڕســـته ی شه شـــه مدا په یڤـــی )خوێنـــدن( چاوگـــه  ئه ركـــی بـــه ركاری بینیـــوه  و واتـــای 
كاره كـــه ی ته واوكـــردووه  و كاریگـــه ری كاره كه شـــی كه وتووتـــه  ســـه ر.

ده ســتور

بەركار ئەو ناوەیه  یان جێناوەیە، كە لە ڕســـتەدا واتای كاری تێپەڕی تەواوكردووە 
یان تەواویدەكات، كاریگەری كارەكەشی دەكەوێتە سەر.

ئه م وشه و ده سته واژانه ی خواره وه  ده بنه  به ركار:

1- ناو، گرێی ناوی
2- جێناوی سه ربه خۆ

3- جیناوی كه سیی لكاو
4- چاوگ
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ته واوكه ری كار

لەڕستەی(مامۆستاڕێزمانیكوردییفێركرد).

ئـ- كاری ڕستەكە دیاربكه  چ جۆرە كارێكە؟
ب- وشەی )ڕێزمانی كوردی( شیبكەوە؟

پ- )ی( له  نێوان )ڕێزمانی كوردی( شیبكەوە.
ت- ئەم ڕستەی سەرەوە بە زاری كرمانجی سه روو بنووسەوە.  

ڕاهێنان - 1 

ڕاهێنان - 2 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره:

1. یادی ڕاپه ڕین له  گه لی كوردستان پیرۆزده كات. ئه ركی گرێی)یادی ڕاپه رین(بریتییه  له :
ئـ- بكه ر         ب- نیهاد             پ-  به ركار             ت- جێگری بكه ر

2. بانگمان ده كات. ئه ركی )مان( بریتییه  له :
ئـ- بكه ر         ب- نیهاد             پ-  به ركار             ت- جێگری بكه ر

3. له  باخچه ی به هار گوڵم چنیوه . ئه ركی )گوڵ( بریتییه  له :
ئـ- بكه ر         ب- نیهاد             پ-  به ركار             ت- جێگری بكه ر 

4. كێت خۆشده وێت؟ ئه ركی )كێ( بریتییه  له :  
ئـ- بكه ر       ب- نیهاد           پ-  به ركار            ت-  ته واوكه ری به یاریده 

5. داری ئـــازادی بـــه  خوێن ئاو ده درێت. ئه ركی گرێی نـــاوی )داری ئازادی( بریتییه  له :
ئـ- بكه ر        ب- جێگری بكه ر        پ-  به ركار         ت-  ته واوكه ری به یاریده 

وشەی(ڕۆژنامە)لەسێڕستەداوەك(بەركار)بەكاربهێنە،لەڕستەییەكەمدا

ڕستەی لە ڕانەبردوو كاری لەگەڵ دووەمدا ڕستەی لە ڕابردوو، كاری لەگەڵ

سێیەمدالەگەڵكاریداخوازی.

ڕاهێنان - 3 
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دووه م: ته واوكه ری به یاریده 

)ئـ( 
1. نەوزادی نامەك ژ ئازادی وه رگرت.

2. مامۆستا وانە به  ئێمە ده ڵێت.

3. كتێبه كه ی بۆمان ناردووه .

4. پێشمەرگە لەشكری داگیركه ر له  واڵت ده رده كات.

5. ڕەزڤان گواڵن ل باخچێ  دچینیت.

)ب(
1. ئێمە لە كارەكەدا سەردەكەوین.

2. ساالر ل ژوورێ  نڤستبوو.

3. ئەم دچینە دهۆكێ.

4. ئەڤــ كتێبانە بۆ خوێندكاران هاتینە.

5. هەواڵەكان بە ئێوە گەیشتن.

      كاتێ  له  ڕستەكانی بەشی )ئـ( وردده بینه وه ، دەبینین:
1. لـــە ڕســـتەی یه كه مدا وشـــەی )ئازاد( ناوێكـــی تایبەتییـــە و ئەركی تەواوكـــەری بەیاریدەی 
بینیـــوە، چونكـــە واتـــای كاری تێپـــەڕی )وه رگـــرت(ی تەواوكـــردووە بەیاریـــدەی ئامرازی 

)ژ(. پەیوەندی 
2. لـــە ڕســـتەی دووەمـــدا )ئێمـــە( جێنـــاوی ســـەربەخۆیە بـــۆ كه ســـی یه كه می كـــۆ و ئەركی 
تەواوكـــەری بەیاریـــدەی بینیـــوە، چونكە واتـــای كاری تێپـــەڕی )ده لێـــت(ی تەواوكردووە 

بەیاریـــدەی ئامـــرازی پەیوەنـــدی )به (.
3. لـــە ڕســـتەی ســـێیه مدا )مان( جێنـــاوی لكاوه  بۆ كه ســـی یه كه مـــی كۆ ئەركـــی تەواوكەری 
بەیاریـــدەی بینیـــوە، چونكە واتـــای كاری تێپەڕی )نـــاردووه(ی  تەواوكـــردووە بەیاریدەی 

ئامـــرازی پەیوەندی )بۆ(.

ئـ
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4. لـــە ڕســـتەی چواره مدا )واڵت( نـــاوه  ئەركی تەواوكـــەری بەیاریدەی بینیـــوە، چونكە واتای 
كاری تێپـــەڕی )ده رده كات(ی تەواوكـــردووە به  یاریده ی ئامـــرازی په یوه ندی)له (.

5. لـــە ڕســـتەی پێنجه مدا )باخچێ ( ناوێكی تاكی نەناســـراوە و ئەركـــی تەواوكەری بەیاریدەی 
بینیـــوە، چونكـــە واتـــای كاری تێپـــەڕی )دچینیـــت(ی تەواوكـــردووە بەیاریـــدەی ئامرازی 

)ل(. پەیوەندی 

      ئەگەر لە ڕستەكانی بەشی )ب( بڕوانین دەبینین:

1. لـــە ڕســـتەی یەكەمـــدا پەیڤـــی )كارەكـــە( ناوێكـــی تاكـــی ناســـراوە و ئەركـــی تەواوكـــەری 
بەیاریـــدەی بینیـــوە، چونكـــە واتـــای كاری تێنەپـــەڕی )ســـەردەكەوین(ی تەواوكـــردووە 

بەیاریـــدەی ئامـــرازی پەیوەنـــدی 
)لە- دا(.

2. لـــە ڕســـتەی دووەمـــدا پەیڤـــی )ژوور( ناوێكـــی تاكـــی نەناســـراوە و ئەركـــی تەواوكـــەری 
بەیاریـــدەی بینیـــوە، چونكە واتای كاری تێنەپەڕی )نڤســـتبوو(ی تەواوكـــردووە بەیاریدەی 

ئامرازی پەیوەنـــدی )ل- ێ (.

3. لە ڕستەی سێیەمدا پەیڤی )دهۆك( ناوێكی تایبەتییە  و ئەركی تەواوكەری بەیاریدەی بینیوە، 
چونكە واتای كاری تێنەپەڕی )دچین(ی تەواوكردووە بەیاریدەی ئامرازی پەیوەندی )ە(.

4. لە ڕســـتەی چوارەمـــدا پەیڤی )خوێندكاران( ناوێكی كۆی نەناســـراوە و ئەركی تەواوكەری 
بەیاریـــدەی بینیـــوە، چونكە واتـــای كاری تێنەپەڕی )هاتینـــە(ی تەواوكـــردووە بەیاریدەی 

ئامـــرازی پەیوەندی ) بۆ (.

5. لـــە ڕســـتەی پێنجەمـــدا پەیڤی )ئێوە( جێناوی كەســـی ســـەربەخۆیە و ئەركـــی تەواوكەری 
بەیاریـــدەی بینیوە، چونكـــە واتای كاری تێنەپەڕی )گەیشـــت(ی تەواوكـــردووە بەیاریدەی 

ئامـــرازی پەیوەندی )بە(.

ته واوكه ری كار

ب
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ده ســتور

تەواوكـــەری بەیاریـــدە: ئـــەو ناوەیـــە یان ئـــەو جێناوەیە كە لە ڕســـتەدا واتای كار 
تـــەواودەكات، بەیارمەتـــی ئامـــرازی پەیوەندی ) بـــە- ەوە، لە- دا، بۆ، بـــەرەو، ژبۆ، ژ، 
ل، د، ە..... ( تەواوكـــەری بەیاریـــدە لەگەڵ كاری )تێپـــەڕ ، تێنەپەڕ، ناته واو، بكه رنادیار(

دێت. دا 
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ئەمناوانەیخوارەوەلەڕستەدابەكاربهێنە،جارێكببنەبەركاروجارێكببنە

تەواوكەریبەیاریدە:

) واڵت- ڕۆژنامە- پێشمەرگە- زانست- پەرلەمان (

ڕاهێنان - 1 

ڕاهێنان - 2 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره:

ــی كوردســتان(  ــرۆزده كات. ئه ركــی گرێی)گه ل ــی كوردســتان پی ــه  گه ل ــن ل ــادی ڕاپه ڕی 1. ی
بریتییــه  لــه :

ئـ- بكه ر       ب- به ركار       پ- ته واوكه ری به یاریده       ت- جێگری بكه ر 

2. ته واوكه ری به یاریده  له گه ڵ چ جۆره  كارێك دێت؟
ئـ- تێپه ڕ      ب-تێنه په ڕ         پ-تێپه ڕ و تێنه په ڕ             ت- هیچیان

3. له  باخچه ی به هار گوڵم  چنیوه . كاری )چنیوه ( له  چ ڕێژه یه كدایه ؟ 
ب- ڕابردووی به رده وام ئـ- ڕابردووی نزیك      

ت- ڕابردووی ته واو پ- ڕابردووی دوور    

4. نامه كه ت به  كێدا نارد؟ ته واوكه ری به یاریده  له  ڕسته كه  دا
ئـ- ناوه     ب- جێناوی كه سی سه ربه خۆیه    پ- جێناوی لكاوه     ت- جێناوی پرسه 

5. بۆی كڕیم. ئه ركی )ی(
ئـ- بكه ر       ب- نیهاد          پ- به ركار          ت- ته واوكه ری به یاریده 

ته واوكه ری كار
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جیاوازیلەنێوانبەركاروتەواوكەریبەیاریدەچییە؟بەنمونەڕوونیبكەوە:

ڕاهێنان - 3 

ئەمڕستانەیخوارەوەشیبكەوە:

ئـ- شكۆ كتێبان ژبۆ مە دكڕیت.
ب-  گۆڤارەكانیان به  خوێندكاران به خشی.

پ- مامۆستا لە هۆڵی قوتابخانەدا دیارییەكەی پێشكەشكردین.
ت- ئەم شیعره م بۆتان نووسیوه .

ڕاهێنان - 4 
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جێناو

جێناو

جێناوی خۆیی

)1(
ئـ- دیار خۆی لە ئاوێنەدا دیت. )بەركار(

ب -  وێ  خۆ ل ئاوینێدا دیت.

)2(
ئـ- خۆم دەچم بۆ كتێبخانە. )بكەر(

ب- ئەز ب  خۆ دچم بۆ كتێبخانێ.

)3(
ئـ- ئەوە خۆت بوویت كە لە ڕوباره كه دا  په ڕیته وه .  )تەواوكەری كاری ناته واو(

ب-  ئەڤه  تو ب خۆ بوویت كو ژ ڕیباری ده ربازبووی.

)4(
ئـ- نازدار كچەكەی خۆیی نارد بۆ زانكۆی دهۆك. )دیارخەری ناو(

ب-  نازدارێ كچا خۆ هناردە زانكۆیا دهۆكێ .

جێناو

نیشانه نادیارپرسهه ییخۆییكه سی

لكاو سه ربه خۆ
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/5

ئـ- تۆ لە خۆتەوە بڕیارمه ده . )ته واوكه ری به یاریده یه (

ب- تو ژ خۆڤە بڕیارنه ده .

 /6

ئـ- خۆی  زانا و شارەزایە. )نیهاد(

ب-  ئەو ب خۆ زانا و شەهره زایە.

 /7

ئـ- خۆیان خه اڵتكران. )جێگری بكەر(

ب- ب خۆ هاته  خه اڵتكرن.

لەم ڕســـتانەی ســـەرەوەدا پەیڤی )خۆ( وەكو جێنـــاوی خۆیی بەكارهاتـــووە و لەهەریەك لەو 
ڕســـتانەدا ئەركـــی تایبەتی خۆی هەیە:

1. لە ڕســـتەی ژمارە )1(ی )ئـ(دا: پەیڤی )خۆی(  لە وشـــەی )خۆ( و جێناوی كەســـیی لكاوی 
)ی( پێكهاتـــووە و لەگـــەڵ نـــاوی )دیار( بەكارهاتـــووە بۆ ئەوەی زیاتر جەخت له  كەســـەكه  
بـــكات، هـــەر بـــۆ زیاتر چەســـپاندنی ئـــەو كەســـەش، كە كەســـی ســـێیەمی تاكـــە، جێناوی 
كەســـیی لـــكاوی)ی( خراوەتـــە ســـەری  و بـــووە بە )خـــۆی(، ئەگـــەر زیاتریش لە ڕســـتەكە 
وردبینـــەوە بۆمـــان دیاردەبێـــت كه  پەیڤـــی )خۆی( ئەركی )بـــەركار( لە ڕســـتەكەدا دەبینێت 

كـــە یەكێكـــە لـــە ئەركەكانی )ناو( لە ڕســـتەدا.
 بەهەمـــان شـــێوەش لە ڕســـتەی یه كـــه م)ب( دا )وی  خۆ ل ئاوێنێدا دیـــت(، پەیڤی خۆ هەر ئەو 

ئەركەی پێشـــوو دەبینێت، بێئەوەی هیچ جێناوێكی كەســـیی لكاوی خرابێتە ســـەر.

2. لـــە ڕســـتەی ژمـــارە )2(ی )ئــــ(دا: پەیڤی )خۆم( لە وشـــەی )خۆ( و جێناوی كەســـیی لكاوی 
)م(ی كەســـی یەكەمی تاك دروســـتبووە، بەكارهێنانیشـــی لەم ڕســـتەیەدا هەر بە مەبەستی 
جەختكردنـــە لـــە جێنـــاوی كەســـیی ســـەربەخۆی )مـــن(، لەڕستەكەشـــدا ئەركـــی )بكەر(ی 

ڕســـتەكەی لە ئەســـتۆ گرتووە.

هەر بەم جۆرەش لە ڕســـتەی ژمارە )2(ی )ب(دا، پەیڤی )خۆ(، دیســـان هەر بۆ جه ختكردنه وه  
جێناوی )ئەز(ە، ئەركەكەشـــی لە ڕستەدا وەك ئەوەی پێش خۆی )بكەر(ی ڕستەكەیە.
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جێناو

3. لـــە ڕســـتەی ژمـــارە )3(ی )ئــــ(دا: پەیڤی )خـــۆت( لە )خۆ( و جێناوی كەســـیی لـــكاوی )ت( 
دروســـتبووە، لەجیاتـــی نـــاوی ئـــەو كەســـە بەكارهاتـــووە كـــە لـــه  ڕوباره كـــه  په ڕیوه ته وه ، 
ئەركەكەشـــی لەم ڕســـتەیەدا تەواوكەری ڕاســـته وخۆی كاری ناتـــەواوه ، هەر بەو جۆرەش 
لـــە ڕســـتەی ژمـــارە )3(ی )ب(دا پەیڤـــی )خـــۆ( تەواوكـــەری ڕاســـته وخۆ كاری ناتـــه واوه .

4. لـــە ڕســـتەی ژمـــارە )4(ی )ئــــ(دا: دیســـان ژی پەیڤـــی )خۆی( لە وشـــەی )خـــۆ(و جێناوی 

كەســـیی لـــكاوی )ی( دروســـتبووە، بەكارهێنانیشـــی هـــەر بـــۆ مەبەســـتی جەختكردنـــە لە 
ناوەكـــە، ئەگـــەر بـــۆ ئەم مەبەســـتە نەبوایـــە دەمانتوانـــی بڵێین )نـــازدار كچەكـــەی نارد بۆ 
زانكـــۆی دهـــۆك(، لێـــرەدا لـــە وانەیـــە ئـــەو كچە، كچـــی نـــازدار خـــۆی نەبێت، بـــەاڵم ئەو 
ناردبێتـــی بـــۆ زانكۆی دهۆك، كەچی ڕســـتەكە بەم شـــێوەیە دەردەبڕێن: )نـــازدار كچەكەی 
خۆیـــی نـــارد بـــۆ زانكـــۆی دهۆك( ئـــەو كاتە جەختمان لەســـەر ئـــەوە كرد كـــە كچەكە هی 
نـــازدارە و پەیوەنـــدی بە ئەوەوە هەیـــە. ئەركی )خۆی( لەو ڕستەیەشـــدا دەبێتە دیارخەری 
نـــاوی كچەكـــە. هەر بەم جۆرەش لە ڕســـتەی ژمارە )4(ی )ب(دا، پەیڤـــی )خۆ( جه ختكردنه  

بـــۆ نـــاوی كچەكە و بـــووە بە دیارخـــەری، بەهـــۆی ئامرازی دانـــه  پاڵی )ا(.

5. ئینجـــا لە ڕســـتەی ژمـــارە )5(ی )ئــــ(دا: پەیڤی )خۆت(، لـــە )خۆ(و جێناوی كەســـیی لكاوی 
)ت( پێكهاتـــووە كـــە ئەویـــش بـــۆ جه ختكـــردن  و جێگیربوون خراوەتە ســـەری، ئەركیشـــی 
تەواوكـــەری بەیاریـــدەی كاری )بریارمه ده (یە. لە هەمان ڕســـتەی ژمارە )5(ی )ب(دا، پەیڤی 
)خـــۆ( بەبـــێ  جێنـــاوی كەســـیی لـــكاو بەكارهاتووە و لـــەو ڕســـتەیەدا ئەركـــی تەواوكەری 

)بڕیارنه ده (یە.  كاری  بەیاریـــدەی 

6. لـــە ڕســـتەی ژمارە )6(ی )ئــــ(دا: پەیڤی )خۆی( لـــە جێناوی )خـــۆ( و )ی(ی جێناوی لكاوی 
كەســـی پێكهاتووە و ئەركەكەشـــی )نیهاد(ی ڕســـتەكەیە. هه روه ها له  ڕســـته ی ژماره )6(ی 

نیهاده . )ب(دا، 

7. لە ڕســـتەی ژمارە )7(ی )ئـ(دا: پەیڤی )خۆیان( لە )خۆ( و جێناوی كەســـیی )یان( پێكهاتووە 
و لێـــرەدا وەك )جێگـــری بكەر( بەكارهاتووە چونكە كاری ڕســـتەكە، كارێكـــی بكه رنادیارە. 

به  هه مان شـــێوه  له  ڕســـته ی ژماره  )7(ی )ب(دا، خـــۆ جێگری بكه ره .
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ده ســتور

      جێنـــاوی )خـــۆ( : جێناوێكـــی هاوبەشـــە لەنێوان هەر شـــەش كەســـیی تاك  و كۆدا، 
ئـــەم جێنـــاوەش واتـــای خۆیەتـــی  و خاوەنییەتی دەگەیەنێـــت  و كاتێك جێناوە كەســـییە 
لكاوەكانـــی دەخرێتـــە ســـەر وەك )خـــۆم- خـــۆت- خۆی- خۆمـــان- خۆتـــان- خۆیان(

    لە زمانی كوردیدا ئەم جێناوە چەند شێوەیەكی هەیە وەك:

به  ماندووبوونی خۆم ده رچووم. ئـ- خۆ: نمونە:         

سه ركه ڤتن ژ بۆ خوه  كره  ئامانج.                   ب- خوە: نمونە:       

خودی خۆی هات. پ-  خود: نمونە:      

     جێناوی خۆیی لە دووباردا بەكاردێت:
ئـ- بۆ جه ختكردن )ناو( یان )جێناو( وەك:       ئەو خۆی نامەی نووسی.

لێــرەدا جێنــاوی )خــۆ( بــۆ جەختكردنــی جێنــاوی )ئــەو( بەكارهاتــووە و ئەگــەر بــۆ ئــەم 
مەبەســتە نەبوایــە، دەمــان توانــی بڵێیــن:         ئــەو نامــەی نووســی.

ب- ئەگــەر )بكــەر( و )بــەركار(ی ڕســتەكە یــەك بن ئەوا دەتوانیــن جێناوی )خۆ( بەكاربێنین 
وەك:        من خۆمم پێگه یاند.

    لــەم ڕســتەیەدا )بكــەر( و )بــەركار( یــەك كەســن  و چونكــە )خــۆ( وەك )بــەركار( 
بەكارهاتــووە، بۆیــە بوونــی لــە ڕســتەدا پێویســتە، بــە البردنیشــی ڕســتەكە دەشــێوێت.

      لـــە زاری كرمانجـــی ســـه روودا جێنـــاوی )خۆ- خـــوە( بەتەنیا به كاردێـــت و جێناوی 
لكاوی ناخرێتە ســـەر، ئـــەم جێناوەش:

ئـــ- ئەگــەر )بكــەر( یــان )نیهــاد( یــان )جێگــری بكــەر( بــوو، ئــەوا پێشــگری )ب(ی دەخرێتــە 
پێــش وەك:

من خۆم هاتم. ئەز ب خۆ هاتم.   
ئەو خۆی نەزانە. ئەو ب خۆ نەزانە.    

ئەو خۆی گیرا. ئەو ب خۆ هاتە گرتن.   

1

2

3

4
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ب- بەاڵم ئەگەر )بەركار( بوو ئەوا ئەم )ب(ی پێشگرە وەرناگرێت  و پێویستی پێی نابێت وەك:

من خۆمم شوشت. من خۆ شوشت.  

تۆ خۆتت بینی. تە خۆ دیتی.   

     )خۆ( دەكرێت  بەتەنیا و بەبێ  جێناوی لكاو بەكاربێت وەك:

ئەم خۆ ب خۆ ڕونیشتبووین. خۆ بەخۆ دانیشتبووین.  
دەشكرێت  لەگەڵ جێناوە لكاوەكانی كۆمه ڵه ی یەكەم  و دووەمیش بەكاربێت وەك:

)م: جێناوی لكاوی دەستەی یەكەمە( خۆم دەچم بۆ بازاڕ.  

)ن: جێناوی لكاوی دەستەی دووەمە( ئەم پیاوانە خۆیین.  
هەروەها هەندێ  جار دوو جێناوی كۆمه ڵه ی یەكەم لەدواییه ك دێن  و دەخرێنە سەر )خۆ( وەك:

خۆتم لێ  مەكە بە بلیمەت: )ت.م(
یان جێناوێكی كۆمه ڵه ی یەكەم  و یەكێكی كۆمه ڵه ی دووەم لەدواییەك دەخرێنە سەر )خۆ( وەك:

ئەم كوڕانە برادەری خۆمن )خۆمانن(. )م، ن( )مان، ن(.

 جێنـــاوی )خۆ( لە بەكارهێناندا تەواوی ئەركەكانی نـــاو دەبینێت  و دەبێتە:) بكەر، بەركار، 
نیهـــاد، تەواوكەری بەیاریدە، دیارخەری نـــاو، تەواوكەری كاری ناته واو و جێگری بكەر(.

 جێناوی )خۆ( لە ڕووی ڕەگەزه وه  بێالیەنە، بۆنمونە:

)نێر( ئازادی كوڕێ  خۆ نەهینایە.     

)مێ ( نازدارێ  خۆ ئامادەكرییە.   

 جێنـــاوی )خـــۆ( ئەگـــەر جێناوێكی كۆمه ڵەی یەكەمـــی پێوەلكا ئەوا لەگـــەڵ كاری تێپەڕ و 
تێنەپـــەڕ به كاردێـــت، بۆ نمونه :

خۆمان خانووەكەمان فرۆشت.  )تێپەڕ(

خۆیان هاتنەوە.           )تێنەپەڕ(
بــەاڵم ئەگــەر دوو جێنــاوی كۆمه ڵــه ی یەكەمــی پێــوە بلكێــت ئــەوا تەنیــا لەگــەڵ كاری تێپــەڕدا 

بەكاردێــت، بــۆ نمونــه :
زەوییەكەی خۆمانمان فرۆشت.

كتێبه كەی خۆمت پێشكەشدەكەم.

5

6

7

8

جێناو
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جێناوی(خۆ)لەڕستەدابەكاربێنەبەمەرجێك:

1. لە ڕستەی یەكەمدا )بكەر(بێت.
2. لە ڕستەی دووەمدا تەواوكەری كاری ناته واو بێت.

3. لە ڕستەی سێیەمدا نیهاد بێت.
4. لە ڕستەی چوارەمدا دیارخەری ناوبێت.
5. لە ڕستەی پێنجەمدا جێگری بكەر بێت. 

ڕاهێنان - 1 

ڕاهێنان - 2 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره:

1. خۆمان پێشه نگ بووین. ئه ركی )خۆمان( بریتییه  له : 
ئـ- بكه ر        ب- به ركار        پ- نیهاد        ت- جێگری بكه ر 

2. واڵتی خۆم ده پارێزم. ئه ركی )خۆم( بریتییه  له :
ئـ- بكه ر        ب- به ركار          پ- دیارخه ری ناو       ت- جێگری بكه ر 

3. جێناوی )خۆ( پێشگری )ب(ی وه رناگرێت ئه گه ر له  ئه ركی
ئـ- بكه ر        ب- به ركار        پ- نیهاد        ت- جێگری بكه ر 

4. ده توانین جێناوی خۆیی له  ڕسته دا الببه ین ئه گه ر بۆ
 ئـ - جه ختكردنه وه بێت      ب- نیهاد بێت    پ- به ركار بێت    ت- جێگری بكه ر بێت

5. له  .................... ه وه  وه اڵمی هیچ پرسیارێك مه ده وه .
 ئـ- خۆم                 ب- خۆت              پ- خۆی               ت- خۆیان

6. بستێك له  خاكی ....................... به  هه موو زێڕی دونیا ناگۆڕمه وه . 
 ئـ- خۆم                 ب- خۆت              پ- خۆی               ت- خۆیان
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جێناو

7. ئه و ب خۆ هاته  گرتن. جێناوی )خۆ( به كارهاتووه  وه ك:
ئـ- به ركار     ب- جه ختكردن       پـ- جێگری بكه ر        ت- نیهاد

8. جێناوی خۆیی له  ڕووی ڕه گه زه وه: 
ئـ- دووالیه نه           ب-  ڕه گه زی نێره      پـ-  ڕه گه زی مێیه         ت- بێالیه نه 

9. له  ڕسته ی )خۆمان خۆمانمان ده ربازكرد.( ئه ركی جێناوی )خۆمان(ی دووه م بریتییه  له :
ئـ- بكه ر                ب- به ركار              پ- د یارخه ری ناو        ت- نیهاد

ئهمڕستانهشیبكهوه:

1. من خۆم چووم بۆ كتێبخانه .
2. ئه و ب خۆ د هێته  دامه زراندن.

ڕاهێنان - 3 
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جـێـناوی هەیی

)ئـ(

1. نامه ی تۆ هاتووه ، هیی ئه و نه هاتووه .

2. كتێبی من مەخوێنەوە، هیی خۆت بخوێنەوە.

3. به  قه ڵه می من مه نووسه ، به  هیی خۆت بنووسه .

4. خانووه كانی ئێمه  چاكن ، هیی ئه وان چاك نین.

)ب(

1. نامه یێ ته  هاتییه ، یێ وی نه هاتییه .

2. كتێبا من نەخوینە، یا خۆ بخوینە.

3. ب قه له مێ من نه نڤیسه ، ب یێ خۆ بنڤیسه.

4. خانیێن مه  چاكن، یێن وان  چاكنینه .

لەمەوبـــه ر زانیومانـــە، كە جێنـــاو لەجیاتی ناوێك یان شـــتێك له  ڕســـته دا به كاردێت،   
جێنـــاوی )هەیـــی( به ته نیـــا ناتوانێت ئـــه رك ببینێت، به ڵكو بـــه  یارمه تیی وشـــه یه كی دیكه  )ناو 

یـــان جێنـــاو( گرێیه كـــی نـــاوی دروســـتده كه ن و ئـــه و كاته  ئـــه رك وه رده گرن.
ئه گـــه ر ســـه یری ڕســـته كانی به شـــی )ئـــــ( بكه یـــن، ده بینیـــن له هـــه ر ڕســـته یه كدا جێناوێكی 
)هه یـــی( هه یـــه ، كـــه  له جیاتـــی نـــاوی شـــتێك یا كه ســـێك كـــه  خاوه نییه تـــی ئـــه رك ده بینن.  
1. لـــە ڕســـتەی یەكەمدا جێناوی )هـــی( لە بری )نامـــه ( به كارهاتووه ، كه  )ئـــه و( خاوه نییه تی، 
لـــه م ڕســـته یه دا جێنـــاوی )هـــی( له گـــه ڵ جێناوی كه ســـیی ســـه ربه خۆی )ئـــه و( گرێیه كی 

نـــاوی دروســـتده كه ن و ئه ركیـــان ده بێته )بكه ر(.

2. لـــە ڕســـتەی دووەمـــدا جێنـــاوی )هـــی( لەشـــوێنی )كتێـــب( به كارهاتـــووه ، كـــه  )خـــۆت( 
خاوه نییه تـــی، لـــه م ڕســـته یه دا جێنـــاوی )هـــی( له گـــه ڵ جێنـــاوی خۆیی )خـــۆت( گرێیه كی 

نـــاوی دروســـتده كه ن و ئه ركـــی )بـــه ركار( ده بینـــن.
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جێناوی هه یی

3. لە ڕســـتەی ســـێیەمدا جێنـــاوی )هی( لەجیاتی )قه ڵـــه م( به كارهاتووه،  كه  خـــۆت خاوه نیه تی 
بۆیـــه  جێنـــاوی )هـــی( له گـــه ڵ جێناوی خۆیـــی )خـــۆت( گرێیه كی نـــاوی دروســـتده كه ن و 

ئه ركـــی )ته واوكـــه ری به یاریـــده ( ده بینن.

ئـــه وان  4. لەڕســـتەی چوارەمـــدا جێنـــاوی )هـــی( لەشـــوێنی )خانـــوو( به كارهاتـــووه ، كـــه  
خاوه نییه تـــی، لـــه م ڕســـته یه دا جێناوی )هـــی( له گه ڵ جێناوی كه ســـی ســـه ربه خۆیی ئه وان 

گرێیه كـــی نـــاوی دروســـتده كه ن و ئه ركـــی )نیهـــاد(  ده بینـــن.

ده ســتور
جێنـــاوی هەیـــی )هـــی- ئی- یـــا- یێ - یێن( ئـــەو جێناوەیـــە كە بـــۆ خاوه ندارێتی   
بەكاردەهێنرێـــت  و خاوەنەكـــەی دەشـــێت ناو، یـــان جێناو بێت  و لە ڕســـتەدا ئەركی ئەو 

نـــاوەی پێدەســـپێررێت كـــە جێـــی دەگرێتەوە.
كاتێـــك جێنـــاوی هه یی له گه ڵ وشـــه یه ك دێت، ئـــه وا گرێی ناوی دروســـتده كات،   
گرێـــی ناویـــش وه ك ناو گشـــت ئه ركه كانی نـــاو ده بینێت. گرێـــی ناوی )هیی ئـــه وان( له  

ڕســـته دا ئـــه م ئه ركانـــه  ده بینێت:

1- بكه ر:                                         برای ئێمه  هات، هیی ئه وان نه هات.

2- به ركار:                                       هیی ئه وان بهێنه .

3- جێگری بكه ر:                                 هیی ئه وان فرۆشراوه .

4- ته واوكه ری به یاریده :                        به  هیی ئه وان نامه  ده نووسم.

5- نیهاد:                                         هیی ئه وان خوێنده واره .

6- ته واوكه ری راسته وخۆی كاری ناته واو:    پاره كه  هیی ئه وانه .

7- ته واوكه ری به یاریده ی كاری ناته واو:       ماڵی من له  هیی ئه وان جوانتره .

تێبینی 

جێناوی هه یی نابێته  دیارخه ر، چونكه  خۆی دیارخراوه   پێویستی به  دیارخه ر هه یه .
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جێناوی(هی)لهگهڵدیارخهرهكهیلەسێڕستەدابەكاربهێنەبەمەرجێك

ببێتە:

3. تەواوكەری بەیاریدە. 2. بەركار     1. بكەر.  

ڕاهێنان - 1 

ڕاهێنان - 2 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره:

1. خانووی ئێوه  كۆنه ، هیی ئێمه  تازه یه . ئه ركی )هیی ئێمه (
ئـ - به ركار         ب- دیارخه ری ناو   پ- جێگری بكه ر          ت- نیهاد

2. ئه م كراسه  له  هیی منه . ئه ركی )هیی من(
ئـ - ته واوكه ری به یاریده ی كاری ناته واو    ب- ته واوكه ری به یاریده

پ- نیهاد       ت- بكه ر
3. ب پێنووسێ خۆ وانێ بنڤیسه . ئه گه ر له  جیاتی )پێنووسێ( جێناوی هه یی دابنێین ده بێته  

ئـ- هیی             ب-  هین              پ-  یا                    ت-  یێ
4. ئه ڤ هناره  یێن هه ڵه بجه ن. جێناوی )یێن( به كاردێت بۆ ناوی: 

ئـ- تاكی مێ        ب-  تاكی نێر         پ- كۆی نێر و مێ       ت-  هه موویان
5. كتێبا من نه خوینه ، یا خۆ بخوینه . ئه ركی )یا خۆ(: بریتییه  له :

ئـ- بكه ر            ب- به ركار            پ- نیهاد                 ت- جێگری بكه ر
6. كام له م جێناوانه  بێ دیارخه ر له  ڕسته دا  به كارنایێت؟ 

ئـ - كه سی سه ربه خۆ       ب-  پرس          پ- هه یی           ت- خۆیی

ئەمڕستانەشیبكەوە:

1. وتاری یەكەم هیی هێمن بوو.
2. باخچێ  مە ژ یێ وە جوانترە.

ڕاهێنان - 3 
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هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو

هاوەڵناوی بكەر
یه كه م: هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو

1. مرۆڤی نووسەر ڕوناكبیره .

2. دەردی كوشندە ئازاری زۆره .

3. ب دەستێن لەرزۆك  و ب چاڤێن گریۆك ژینا خۆ نەبوورینە.

4. مرۆڤی زانا خزمه تده كات.

5. كوڕه  نانه واكه  ده ستپاكه .

6. مرۆڤی نڤستی هایی ژ خۆ نینە.

7. میوه ی گه یشتوو بخۆن.

8. منداڵی نابینا شایانی یارمه تیدانه .

9. شه هید نه مره .

10. خوای په روه ردگار كه سی دادگه ر سه رده خات.

لەهـــەر  ده بینیـــن  وردبینـــەوە،  لێیـــان  و  بخوێنینـــەوە  ڕســـتەكان  بـــەوردی  ئەگـــەر    
ڕســـتەیەكدا، پەیڤێـــك یان زیاتر لـــە پەیڤێك هەیە كـــە واتای بكەری دەبەخشـــێت  و ئاماژه  

بـــه  ئەنجامدەرەكـــە دەكات، بـــۆ نمونـــە:

1. لـــە ڕســـتەكانی یه كـــه م تـــا پێنجـــه م وشـــه كانی )نووســـه ر، كوشـــنده ، لـــه رزۆك، گریـــۆك، 
زانـــا( كه ســـێك ده رده خـــه ن كـــه  ســـیفه تی هه میشـــه یی ده به خشـــن بـــه  ئه نجامده ره كه ی و 
هه ریه كه یـــان لـــه  )ڕه گـــی كار + پاشـــگر( دروســـتكراون و هاوه ڵنـــاوی بكـــه ری داڕێـــژراون.

2. لە ڕستەی پێنجه مدا پەیڤی )نانەوا( ئاماژه  به  كەسێك دەكات كە سیفەتێكی هەمیشەیی هەڵگرتووە 
و لە)ناوی بەرجەستە و پاشگرێك( دروستبووە و بووەتە هاوەڵناوی بكەری داڕێژراون.

3. لـــە ڕســـتەی شه شـــه مدا پەیڤـــی )نڤســـتی( هـــەر ئـــەو مەبەســـتە دەبەخشـــێت كـــە پەیڤـــە 
دەستنیشـــانكراوەكان لەڕســـتەكانی پێشـــوودا دەیبەخشـــن، بەاڵم لەڕووی دروستبوونەوە 
لە قەدی چاوگی )نڤســـتن( و پاشـــگری )ی( دروســـتبووە و ئاماژه  بەو كەســـە دەكات كە 

كاری نوســـتنەكەی ئەنجامـــداوه ، بۆتـــه  هاوه ڵنـــاوی بكـــه ری داڕێژراو.
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4. لـــە ڕســـتەی حه وته مـــدا دەبینیـــن پاشـــگری)وو( یـــان )ی(دەخرێتـــە ســـەر قـــەدی چاوگی 
)گه یشـــتن( بـــۆ ئەوەی بیكات بە )گه یشـــتوو- گه یشـــتی( كـــە هاوەڵناوێكی بكـــەری داڕێژراوە.

5. لـــە ڕســـتەی هه شـــته مدا پەیڤـــی )نابینـــا(، هاوەڵناوی بكـــەری داڕێـــژراوە و لە )پێشـــگر و 
ڕەگـــی كار و پاشـــگر( دروســـتكراوه  و ســـیفه تێكی هه میشـــه یی بـــه  كه ســـه كه  ده دات.

6. لـــە ڕســـتەی نۆیه مـــدا )نه مـــر(، هاوەڵنـــاوی بكـــەری داڕێژراوە و لـــە پێشـــگر و ڕەگی كار 
دروســـتكردن. هاتیە 

7. لـــە ڕســـتەی ده یه مـــدا دوو پەیـــڤ هـــەن كو دبنـــە هاوەڵناوی بكـــەری داڕێـــژراو، ئەو دوو 
پەیڤـــەش بریتیـــن لـــە: )پـــەروەردگار( و )دادگـــەر(، كـــه  هه ردووكیـــان بـــه  یەك دەســـتور 

دروســـتكراون ئەویـــش نـــاوی واتایی  و پاشـــگرە.

دهســتور
هاوەڵنـــاویبكـــەریداڕێـــژراو: په یڤێكـــه  كارێكی ئه نجامـــداوه  بۆی بووه ته  ســـیفه تێكی 

هه میشـــه یی. ســـەرچاوەی دروســـتكردنی ئەڤ جـــۆرە هاوەڵناوە )چـــاوگ  یا ناوە(.

چهندڕێگایهكیدروستكردنیهاوهڵناویبكهریداڕێژراو.

ئـ- پاشگری )مەند( وەك: هۆشمەند، بەهرەمەند...

ب- پاشگری )بار( وەك: تاوانبار، ستەمبار...

پ- پاشگری )گەر( وەك: دادگەر، ستەمگەر...

ت- پاشگری )گار( وەك: پەروەردگار...

ج- پاشگری )وان، ڤان( وەك: مەلەوان، هۆزانڤان...

چ- پاشگری )ناك( وەكو: خەمناك.

ح- پاشگری )وەر( وەك: بەهرەوەر.

ناویواتایی+پاشگریهكهم
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ڕەگی كار + پاشگردووه م
ئـ- پاشگری )ەر( وەك: بینه ر، خوێنەر.
ب- پاشگری )یار( وەك: بڕیار، زانیار.

پ- پاشگری )ندە( وەك: به خشنده .
ت- پاشگری )ۆك( وەك: گەڕۆك، مژۆك.
ج- پاشگری )ەك( وەك: كوژەك، گیرەك.

چ- پاشگری )ا( وەك:  بینا، زانا

ناوی به رجه سته  + پاشگرسێیه م
هەندێكیشــیان دەچنــە ســەر نــاوی بەرجەســتە و دەیانكــەن بــە هاوەڵنــاوی بكــەری داڕێــژراو 

وەك.
ئـ-  ەوا، ەوان، ڤان، وەك:  نانەوا، شاخەوان، دارڤان

ب-  وەر، وەك: سەروەر.

پێشگر + ڕه گی كار + پاشگرچواره م

    پێشگر + ڕەگی كار + پاشگر، وه ك:   
     ب + خۆ + ەر =  بخۆر، نه خۆر   

     ب +  كە + ەر =  بكەر، نه كه ر 

 پێشگر + ڕەگی كار، وەك:   بمر، بسۆت، بنووس، بگۆڕ، نەگۆڕ، نەكوژ
 هه ندێك ڕه گی كاری چاوگی دارژاوه  ده بێته  هاوه ڵناوی بكه ری داڕێژڕاو، وه ك:

      هه ڵگر، راگر، هه ڵبه ز

پێشگر + ڕه گی كار پێنجه م

هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو
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قەد + پاشگرشه شه م

ئـ - پاشگری )وو، ی( كە دەچێتە سەر قەدی چاوگی تێنەپەڕی )تائی  و دالی(وەك:
نووســــتن   نووست +  وو = نووستوو /  نوستی.  

                      نووســـــت+ ی = نووستی
مردن       مــــــــــرد +  وو = مردوو /  مردی.  

                  مـــــــــــــرد + ی = مردی
بەاڵم ئەگەر چاوگەكە )یائی( بوو ئەوا پاشگر دەبێتە )و( لەجیاتی )وو( وەك:

)فڕی(. فڕیو  فڕی   فڕین    
)بەزی(. بەزیو  بەزی  بەزین   

ب- پاشــگری )ەوار، ەڤــان( دەچێتــە ســەر قــەدی چاوگــی تێپــەڕ و دەیــكا بــە هاوەڵنــاوی 
بكــەری داڕێــژراو وەك:

خوێندن = خوێند +  ەوار = خوێندەوار )خوێندەڤان(  

تێبینی 

1. ئـــەو هاوەڵناوە بكه رییه  داڕێژراوانەی كە بە پاشـــگری )نـــدە( كۆتاییان دێت  و لە ڕەگی 
كارەوە دروستدەبن بە زۆری بۆ كار و سیفەتێكی ناجێگیر بەكاردێن، بۆ نمونە كە دەڵێین:
)كوشـــندە( مەبەســـتمان كەســـێكە یان شـــتێكە كـــە كاری كوشـــتنەكە ئەنجامـــدەدات  و بە 
ئەنجامدانـــی كارەكە ســـیفەتەكەی لەســـەر الدەچێت، ئـــەم جۆرە هاوەڵنـــاوە بكەرانە لە 

كوردیـــدا بەكارهێنانیان دەگمـــەن  و كەمە.

2. ئـــەو هاوه ڵنـــاوە بكـــەر داڕێژراوانەی كە لە ڕەگی كار و پاشـــگری )ا( دروســـتده كرێت 
جـــۆرە بەردەوامـــی  و جێگیری  و هیزێك لە كار و ســـیفەتیاندا هەیـــە، وەك )زانا(، واتە 

كەســـێك ئەو ســـیفەتەی بە بەردەوامـــی تێدا هەبێت.

3. پاشـــگری )گـــەر( كـــە دەخرێنـــە ســـەر نـــاوی واتایـــی  و دەیكەنـــە هاوەڵنـــاوی بكەری 
داڕێژراو، جۆرە زێدەڕۆیێك لە ســـیفەتەكەیدا ڕودەدات بۆ نمونە )ســـتەمگەر( كەســـێكە 

كـــە زوڵـــم  و ســـتەمێكی زۆری لێ  چـــاوەڕوان دەكرێت.
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4. پاشـــگری )گـــەر( ئەگەر خرایە ســـەر نـــاوی بەرجەســـتە، نایكات بە هاوەڵنـــاوی بكەری 
داڕێـــژراو، بەڵكـــو دەیكاتە ناوی پیشـــە وەك: )ئاســـنگەر، دەرمانگەر، مســـگەر.....(، بەاڵم 
پاشـــگری )ەوا، ەوان، ڤـــان( ناوی بەرجەســـتەش دەكەنـــە هاوەڵناوی بكـــەری داڕێژراو 

)نـــاوی  بكەری داڕێـــژراو( وەك:
          نانەوا، شاخەوان، دارڤان.

5. هاوه ڵنـــاوی بكـــه ری داڕێـــژراو لـــه  ڕســـته دا ده بێتـــه  دیارخـــه ری نـــاو یـــان جێنـــاو یان 
ناتـــه واو. كاری  ته واوكـــه ری 

6. ناوی بكه ری داڕێژراو، گشت ئه ركه كانی ناو ده بینێت.

هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو
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چۆنیەتی و بكە دروست داڕێژراو بكەری هاوەڵناوی خوارەوە چاوگانەی لەم

دروستكردنیانبنووسه:

) سوتاندن- گۆڕین- نڤستن- تێكردن- هەڵكەفتن (

ڕاهێنان - 1 

ئەمپرسیارانەوهاڵمبدەوە:

1. جیـــاوازی لەنێـــوان ئـــەو هاوەڵناوە بكـــەرە داڕێژراوانەی كە بەهۆی پاشـــگری )ەر( و 
پاشـــگری )گەر( دروســـت دەكرێن چییە؟ لەڕووی دروســـتبوون  و ســـیفەتەكانیانەوە.

2. جیاوازی لەنێوان هەردوو پەیڤی )ستەمگەر( و )ئاسنگەر( چییە؟ لە ڕووی:
         ئـ - شێوەی دروستكردن.
         ب- مەبەستی بەكارهێنان.

ڕاهێنان - 2 

لەڕستەی(گەلیزاناوتێگەیشتووبەئامانجدەگات):

1. وشەی زانا چییە و چۆن دروستكراوە؟
2. وشەی تێگەیشتوو چییە و چۆن دروستكراوە؟

3. وشەی )زانا(، )تێگەیشتوو( ئەركیان چییە؟
4. وشەیەكی تر بهێنە كە بەشێوەی وشەی )زانا( دروستكرابێت.

5. وشەیەكی تر بهێنە كە بەشێوەی وشەی )تێگەیشتوو( دروستكرابێت .

ڕاهێنان - 3 

دروست داڕێژراو بكەری هاوەڵناوی ڕێگا چەند بە بینین) (بەزین، چاوگی لە

دەكرێت؟دهستنیشانیانبكهلەڕستەدابەكاریانبهێنە:

ڕاهێنان - 4 
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هاوەڵناوی بكەر
دووه م: هاوەڵناوی بكەری لێكدراو

1. كه سی ڕۆژنامه نووس به دوای هه واڵدا ده گه ڕێت. 

2. سه ركرده ی گه شبین ناڕوخێت.

3. الوه  ڕاوكه ره كه م دیت.

4. ئه و به ڕه  خۆكرده كه ی كڕی.
 

لەبابەتـــی هاوەڵناوی بكەری داڕێژراودا ئەوەمان دەرخســـت، كە ئەو جۆرە هاوەڵناوە   
بـــە پلـــەی یەكـــەم لە چاوگـــەوە بـــە یارمەتیـــی پاشـــگر و پێشـــگر دروســـتده كرێت، هەروەها 
هەندێكیشـــیان لەڕووی دروســـتبوونەوە ســـەرچاوەكەیان ناوی واتایی  و بەرجەستەیە لەگەڵ 

پاشـــگر. لەم وانەیەشـــدا ئەگـــەر ئـــه م نمونانه ی هێناومانـــن بخوێننـــەوە دەبینین:

1. لـــە ڕســـته ی یەكەمدا پەیڤی ) ڕۆژنامه نووس( به كارهاتووه  كـــە لە ناوی )ڕۆژنامه ( و ڕەگی 
)نـــووس( دروســـتبووە و ســـەرچاوەی پەیڤەكـــەش چاوگی لێكـــدراوی )ڕۆژنامه نووســـین(
ە، بـــەم پێیـــە پەیڤـــی )ڕۆژنامه نـــووس(وەك هاوەڵنـــاوی بكـــەری لێكـــدراو بەكارهاتـــووە 
و ئـــەم هاوەڵنـــاوە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی بـــه و كەســـانه  دەدات كـــه  كارو پیشـــه ی ئه مان 

ڕۆژنامه نووســـییه .

2. لە ڕســـته ی دووەمدا )گه شـــبین( به كارهاتـــووه  ئەم پەیڤەش لە هاوەڵناوی ســـادەی )گەش( 
و لەڕەگـــی كاری چاوگـــی )بیـــن(ەوە دروســـتبووە و پەیڤەكـــە وەســـفی ناوی )ســـه ركرده ( 
دەكات كـــە لـــە ڕســـته دایه ، ئەم پەیڤـــەش وەكـــو هاوەڵناوی بكـــەری لێكـــدراو بەكارهاتووە 

چونكە ســـیفەتێكی بـــەردەوام بەو كەســـانە دەدات كە گه شـــبینن.

3. لـــە نمونەی ســـێیەمدا پەیڤـــی )ڕاوكەر( بەكارهاتـــووه  ئەم پەیڤەش لەنـــاوی )ڕاو( و )ڕەگی 
كار(ی )كـــە( و پاشـــگری )ەر( دروســـتبووە و ســـەرچاوەی دروســـتكردنی دەگەڕێتەوە بۆ 
چاوگی لێكدراوی )ڕاوكردن(و ســـیفەتێكی هەمیشـــەییش بە خاوەنەكـــەی دەدات كە ئەویش 

ڕاوكردنە. سیفەتی 

هاوەڵناوی بكەری لێكدراو
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4.  لـــە نمونـــەی چواره مـــدا پەیڤـــی )خۆكـــرد( دێتـــە بەرچـــاو كە لـــە جێناوی خۆیـــی )خۆ( و 
قـــەدی )كرد(ی چاوگی تێپەڕی )كردن(ەوە دروســـتبووە و ئـــەم پەیڤەش وەكو هاوەڵناوێكی 

بكەری لێكـــدراو بەكارهاتووە.

ده ســتور
هاوەڵنــاوی بكــەری لێكــدراو: پەیڤێكــە ســیفەتێكی هەمیشــەیی  و توانایەكــی تایبەتــی 
بــە هەڵگرەكــەی دەبەخشــێت  و ئــەم جــۆرە هاوەڵنــاوە بكەرانــەش لــە كوردیــدا بــە چەنــد 

ــەن: ــان ئەمان شــێوەیەك دروســتده كرێن، گرنگترینی
      ناو لەگەڵ ڕەگی كار وه ك: 

گوڵفرۆش، وتارنووس، سه رتاش  

     هاوەڵناو لەگەڵ ڕەگی كار، وەك:
تیژڕۆ، ڕەشپۆش، گەشبین، خۆشنووس   

     هاوەڵكار لەگەڵ ڕەگی كار لەگەڵ پاشگر، وەك:
كەمخۆر، زۆرخۆر  

     هاوەڵكار لەگەڵ ڕەگی كار وەك:
زۆرزان، دووربین، كه مبین  

      ناو لەگەڵ ڕەگی كار لەگەڵ پاشگر، وەك:
نانخۆر، ئیشكەر، نانده ر  

     ناو یان جێناوی خۆیی لەگەڵ قەدی چاوگی تێپەڕ وەك:
دەستكرد، خۆكرد.  

     جێناوی خۆیی لەگەڵ ڕەگی كار وەك:
خۆڕاگر، خۆهەڵكێش، خۆناس.  

     ناو لەگەڵ قەدی چاوگی تێپەڕ لەگەڵ پاشگری )وو( یان )ی( یان )ە( وەك:
كاركردوو          )كاركردی، كاركردە(  

)گۆشتخواردی، گۆشتخوارده ( گۆشتخواردوو    
نانبردوو          )نانبردی، نانبرده (  

1
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تێبینی 

هاوەڵنـــاوی بكـــەری لێكدراو وەك ناو لەڕســـتەدا بەكاردێت  و لەم بـــارەدا دەتوانین ناوی 
لێبنێیـــن )ناوی بكـــەر(، هەروەها تایبەتمه ندییەكانی ناویـــش وەردەگرێت وەك:

ئـ . دەكرێ  كۆبكرێتەوە وەك:
خواپەرستان لە پەرستگەكاندا دەژین.

گوڵفرۆشان شادی ده به خشن.
ب. ده كرێت وەك ناو ناسراو و نەناسراو بێت:

دەرمانفرۆشەكە كۆمەڵێك دەرمانی به سه رچووی فڕێدا.
دەرمانفرۆشێكم لەڕێگادا بینی.

پ. ئەركەكانـــی نـــاو دەبینێـــت ، دەبێتـــە )بكـــەر، بـــەركار، نیهـــاد، تەواوكـــەری بەیاریـــدە، 
دیارخـــەری نـــاو، جێگـــری بكـــەر، تەواوكـــەری كاری ناتـــەواو(. وەك:

1. وێنەگرەكە دوو وێنەی بۆ گرتین.         )بكەر(

2. وێنه گره كه مان له  ئاهه نگی نه ورۆز دیت.            )بەركار(

3. وێنەگرەكە شارەزایە.                )نیهادە(

4. پاره كه  بۆ وێنه گره كه  ده نێرم.               )تەواوكەری بەیاریدە(

5. وێنەی وێنەگرەكە زۆر جوان بوو.         )دیارخەری ناو(

6. ئەمە وێنەگرەكەیە.                                  )تەواوكەری كاری ناتەواوە(

7. وێنەگرەكە بینرا.                                  )جێگری بكەر(

ت. هاوه ڵنـــاوی بكـــه ری لێكـــدراو، وه ك هاوه ڵناوێك ده بێته  دیارخـــه ری ناو و ته واوكه ری 
كاری ناته واو.

هاوەڵناوی بكەری لێكدراو
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ئەمپرسیارانەوەاڵمبدەوە:

لـــە ڕووی  1. جیـــاوازی لەنێـــوان هاوەڵنـــاوی بكـــەری داڕێـــژراو و لێكـــدراو چییـــە؟ 
دروســـتبوونەوە؟

2. كـــەی هاوەڵنـــاوی بكەری لێكـــدراو وەكو ناو لەڕســـتەدا بەكاردێت  و ئـــەو ئەركانەش 
چیـــن كە پێی دەســـپێررێت؟

ڕاهێنان - 1 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره.

1. نامه به ره كه  گه یشت. ئه ركی )نامه به ره كه ( بریتییه  له :
ت-  نیهاد پ- جێگری بكه ر        ئـ - به ركار      ب-  بكه ر     

2.  كام له م هاوه ڵناوانه له  یاسای ڕه گی كاری چاوگی داڕێژراو دروستبووه  ؟ 
ئـ - نه به ز               ب- بوێر          پ- نه خۆر                  ت- ڕاگر

3. مرۆڤی خۆهه ڵكێش ناپه سنده . یاسای دروستبوونی )خۆهه ڵكێش( بریتییه له : 
    ئـ - ناو+ڕه گی كار                         ب- جێناوی خۆیی+ڕه گی كار+پاشگر 

    پ- جێناوی خۆیی+ڕه گی كار             ت-  هاوه ڵناو+ڕه گی كار

4. پاشگری )گه ر( ئه گه ر خرایه  سه ر ناوی به رجه سته  چ دروستده كات؟ 
   ئـ- ناوی بكه ر      ب-  ناوی تایبه تی     پ-  ناوی پیشه      ت-  هاوه ڵناوی بكه ر

5. ئه مه  برای تێكۆشه ره . ئه ركی )تێكۆشه ر( بریتییه  له :

   ئـ- ته واوكه ری كار                          ب-  ته واوكه ری كاری ناته واو
   پ-  دیارخه ری ناو                         ت-  نیهاد

ڕاهێنان - 2 
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لەمڕستەودێرەشیعرانهداجۆریوشەهێلوبەژێرداهاتووەكانوچۆنیەتی

دروستبوونیانوئەركەكانیانپیشانبدە:

1. مرۆڤێ  كێم پرس زوو تشتی فێرنابت.

2. چەرخی ستەمكار خراپی پێكردین.

3. ئەوە موژگانی تۆیە یان تیرێكی دڵدۆزە.

4. مرۆڤی كۆستكەوتوو بیر لەماڵ  و سامانی دنیا ناكاتەوە.

5. زاڵمەی لە خوا نەترسەی كافرەی بێ  مروەتە
   قاتلەی عاشقكوژەی جەلالدەكەی خونخوارەكەم

ڕاهێنان - 3 

لێكدراو بكەری هاوەڵناوی ( بردن كێشان، ماڵین، (گرتن، چاوگانە لەم

دروستبكەوچۆنیەتیدروستبوونیبنووسە.

ڕاهێنان - 4 

هاوەڵناوی بكەری لێكدراو
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هاوەڵناوی كراو
یه كه م: هاوەڵناوی كراوی داڕێژراو

1. نامەیەكی نووسراوم بۆ ئازاد نارد.

2. زەویی كێڵراو دانه وێڵه ی لێده چێندرێت.

3. نانی سووتاو و ماستی ترشاو مەخۆ.

4. لە گەشت  و سه یراندا خەڵك زیاتر گۆشتی برژاو دەخۆن.

5. پاره ی سێوه  فرۆشراوه كانم وه رگرت.

6. میوه ی بژارده  بكڕه .
 

لەوانەكانی پێشـــوودا و لە باســـی هاوەڵنـــاوی بكەردا گوتمان ئەو جـــۆرە هاوەڵناوانە   
ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی  بە خاوەنەكانیان دەبەخشـــن  و ئاماژه  به  بكه ره كه  دەكەن. لەم بابەتە 

تازەیەشـــدا ئەگـــەر بەوردی تەماشـــای ڕســـته كان بكه یـــن دەبینین كە:

1. لە ڕســـتەی یەكەمدا پەیڤی )نامە( ناوێكی گشـــتییە لەپاڵ پەیڤی  )نووســـراو(دا بەكارهاتووە 
كـــە لـــە چاوگی )نووســـین( وەرگیراوه    بووه تە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی بۆ پەیڤـــی )نامە(كە 
و كردەوەیەكی بەســـەرداهاتووە و ئەم كردەوەیە، ئەو ســـیفەتە هەمیشـــەییەی پێبەخشیوە.

2. لـــە ڕســـتەی دووەمـــدا پەیڤـــی )كێڵـــراو( و لەگـــەڵ پەیڤـــی )زەوی( به كارهاتـــووه  لەڕووی 
دروستبوونەوە لە چاوگی )كێاڵن( دروستكراوه  سیفەتێكی هەمیشەیی بە )زەوی(یەكە دەدات.

3. لـــە ڕســـتەی ســـێیەم و چواره مـــدا پەیڤـــی )ســـووتاو، ترشـــاو ، بـــرژاو ( كردەوەیەكـــی 
بەســـەرداهاتووە و بۆی بووە بە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی  و وەســـفی پەیڤی )نان ، ماســـت، 

كردووە. گۆشـــت(ی 
ئەمە لەڕووی واتاوە، لەڕووی دروستبوونیشـــەوە وشـــەكە دەچێتە ســـەر چاوگی )ســـووتان، 

ترشـــان ، بـــرژان (، كە چاوگی ســـادەی تێنەپەڕی ئەلفین.

4. لـــە ڕســـتەی پێنجەمـــدا پەیڤـــی )فرۆشـــراو( هاوەڵنـــاوی كـــراوی داڕێـــژراوە و لـــەڕووی 

وه رزی 
دووه م
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تێپـــەڕی )فرۆشـــتن(ەوە وەرگیـــراوە. دروســـتكردنەوە لەچاوگـــی 

5. لـــە ڕســـتەی شەشـــەمدا پەیڤـــی )بـــژارده ( هاوەڵنـــاوی كـــراوی داڕێـــژراوە و لـــەڕووی 
وەرگـــــیراوە. )بـــژاردن(ەوە  تێپـــەڕی  لەچاوگـــی  دروســـتكردنەوە 

ده ســتور
هاوەڵناوی كراوی داڕێژراو: پەیڤێكە كردەوەیەكی بەسەردا هاتووە و ئەم كردەوەیە 
بــۆی بــووە بــە ســیفەتێكی هەمیشــەیی بــێ  ئــەوەی بزانیــن ئــەوەی كردەوەكــەی بەســەردا 
هێنــاوە كێیــە یــان چییــە، هــەر لەبــەر ئــەم هۆیەشــە كــە ئــەم جــۆرە هاوەڵنــاوە داڕێــژراوە 
بــەزۆری لــەو چاوگانــە وەردەگیرێــن كــە تێپــەڕ و نادیــارن، هاوەڵنــاوە داڕێژراوەكــەش 
ــەم  ــووە، هــەر كاتێكیــش ئ ــە پێشــییەوە هات ــان جێناوێــك دەكات كــە ل وەســفی ناوێــك ی
ــدا نەیــەت ئــەوا  ــە ڕســتەدا بەكاربێــن  و نــاو و جێناویــان لەگەڵ ــا ل جــۆرە پەیڤانــە بەتەنی

دەبنــە نــاو و بــە )نــاوی كــراو( دەناســرێن، بــۆ نمونــە:

1. نامە نووسراوەكەم بە دەست گەیشت.  )نووسراو( هاوەڵناوی كراوی داڕێژراوە

2. نووسراوەكەم بە دەست گەیشت.        )نووسراو( ناوی كراوە

لـــە ڕســـتەی یەكەمـــدا وشـــەی )نووســـراو( هاوەڵناوی كـــراوە و وەســـفی ناوی   
)نامـــە(ی كـــردووە و دیارخەرییەتـــی. كەچـــی لـــە ڕســـتەی دووه مـــدا وشـــەكە دەبێتـــە                
)نـــاوی كراو( و وەك ناوێكی ئاســـایی بەكارهاتووە، دیارە لەم بـــارەدا هەموو ئەركەكانی 

ناویـــش دەبینێـــت  و تایبەتییەكانیشـــی وەردەگرێـــت.

دروستكردنی هاوەڵناوی كراوی داڕێژراو:
       ئەم هاوەڵناوە كراوە بەزۆری لە چاوگی ســادە و داڕێژراوی تێپەڕ دروســتدەكرێت 

)ڕەگی كار( وەردەگرین ئینجا پاشگری )راو(یان )رای( دەخەینە سەر ڕەگەكە وەك:

نووسراو)نووسرای( نووسین     نووس  

هەڵواسین     هەڵواس          هەڵواسراو )هەڵواسرای(

-1

هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو
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     قه دی چاوگی ئه لفی تێنه په ڕ + پاشگر وەك:

شكاو )شكای( شكان        شكا  

ڕژاو )ڕژاوی(  ڕژان         ڕژا  

لكاو )لكای( لكان         لكا  

      چاوگــە تێنەپــەڕەكان هاوەڵنــاوی كراویــان لــێ  دروســت نابێــت  )تەنها چاوگە ئەلفییەكان 
نەبێــت(، ئــەم چاوگــە ئەلفییانــە هــەر چەنــد تێنەپەڕبــن چونكــە لــە پێكهاتنــدا لــە چاوگــە 
تێپــەڕە نادیــارەكان دەچــن كــە ئەوانیــش هەموویــان دەبنــە چاوگــی ئەلفــی بۆیــە لــە 
ــان  ــە، هەم ــە تێنەپەڕان ــە ئەلفیی ــەم چاوگ ــژراو ل ــراوی داڕێ ــاوی ك دروســتكردنی هاوەڵن

ــە چاوگــە تێپــەڕە نادیــارەكان بەكاردەهێنــن. دەســتوری وەرگرتنیــان ل

      لـــه  چاوگـــی تێپـــەڕ دەتوانیـــن هاوەڵنـــاوی كـــراوی داڕێـــژراو دروســـت بكەیـــن بـــە 
وەرگرتنـــی قـــەدی چـــاوگ  و زیادكردنـــی پاشـــگری )ە( وەك:

كوشت + ە = كوشتە كوشتن         

برد+ ە = بردە بردن           

هەڵبژارد + ە = هەڵبژاردە هەڵبژاردن      

 ئه ركــی هاوه ڵنــاوی كــراوی داڕێــژراو، ده بێتــه  دیارخــه ری نــاو، یــان ته واوكــه ری كاری 
ناته واو.

     ئه ركی ناوی كراوی داڕێژراو، گشت ئه ركه كانی ناو ده بینێت.

-2

-3

-4

-5
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لەمچاوگانەهاوەڵناویكراویداڕێژراودروستبكەولهڕستهدابهكاریانبهێنه؟

)بینین، پێچان، چەسپاندن، به ستن، فرۆشتن، چنین(

ڕاهێنان - 1 

هاوەڵناویكراویداڕێژراولەمڕستانەدادەربهێنە:

1- زەویی كێڵراو بە بڕشتە.
2- گوندنشینەكان جۆی خوسێنراو دەدەن بە واڵخەكانیان.

3- كااڵی فرۆشراو وەرناگیرێتەوە.
4- خوێندكارە بەخشراوەكان خەاڵتكران.

ڕاهێنان - 2 

ئەمڕستانەیخوارەوەشیبكەوە:

1. جۆگەی هەڵبەستراو بەسودە.
2. نووسراوه كان كۆدەكاتەوە.

ڕاهێنان - 3 

هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو
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هاوەڵناوی كراو
دووه م/ هاوەڵناوی كراوی لێكدراو

)ئـ(

1. جوتیارە ستەملێكراوەكە هه ژاره .

2. مرۆڤی دڵسووتاو مه ڕه نجێنه .

3. پرچی ڕەشداگیرساو جوانه .

4. گه لی مافخوراو تێده كۆشێت.

5. دوای كاڵوی بابردوو مه كه وه .

)ب(

1. دڵسووتاو و ماڵڕماوان یارمه تی ده درێن.

2. بەشخوراوان تێدەكۆشن.

3. خه اڵتكراوه كانم بینی.

هاوەڵنـــاوی كـــراوی لێكدراو، كردەوەیەكی بەســـەرداهاتووە كردەوەكـــەش بۆی بووە   
بـــە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی، بـــەاڵم بكـــەری كردەوەكە دیـــار نییـــە و نازانین كێیە یـــان چییە.
ئەگەر چاوێك بە ســـەرجەم ڕســـتەكاندا بخشـــێنین دەبینین ئەو پەیڤانە بەپێی چەند بنەمایێك 

بوونەتـــه  هاوەڵناوی كراوی لێكدراو.

1. لـــە ڕســـتەی یەكه مـــدا، پەیڤـــی )ســـتەملێكراو( كـــە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی بـــە جوتیارەكە 
دەبەخشـــێت ، لـــە ناوێـــك  و ڕەگـــی كاری چاوگی )لێكـــردن(  و پاشـــگری )راو( دروســـتبووە.

2. لـــە ڕســـتەی دووه مدا، پەیڤی )دڵســـوتاو( وەســـفی ناوی )مرۆڤ(مان پێكـــردووە، ئەم پەیڤە 
بـــووە بە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی  و جـــۆری دروســـتكردنەكەی بریتییە لـــە ناوێك  و قەدی 

ئـ
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چاوگی تێنەپەڕی )ســـووتان(  و پاشـــگری )و(، لێرەدا پێویستە ســـەرنج لە چاوگەكە بدەین 
كـــە تێنەپەڕ و ئەلفییـــە، ئەمەش لەوانەی ڕابـــردوو ڕوونكرایەوە.

3. لـــه  ڕســـتەی ســـێیه مدا پەیڤێكی تێدایە كە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی بە پەیڤە وەســـفكراوەكە 
دەبەخشـــێت  و خۆشـــی وەك ناوێكی گشـــتی پیشـــاندەدات. ئەم پەیڤە دەبێت بە هاوەڵناوی 
كـــراوی لێكـــدراو بە پێـــی دەســـتورێكی تایبەتییـــەوە دروســـتبووە. پەیڤەكـــەش بریتییە لە 
)ڕەشداگیرســـاو( كە وەســـفی ناوی )پرچ( دەكات  و بووە بە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی بۆی، 
ئـــەم هاوەڵناوە كـــراوە لێكدراوەش لـــە هاوەڵناوێك  و قەدی چاوگی داڕێـــژراوی تێنەپەڕی 

ئەلفی )داگیرســـان(  و پاشـــگری )و( دروستبووە.
لە ڕستەكانی تریش )مافخوراو، بابردوو( هاوەڵناوی كراوی لێكدراون.

 ئەگـــەر ســـەرنج لـــە كۆمەڵە ڕســـتەی )ب( بدەین، دەبینیـــن لە هەریەك لەم ڕســـتانەدا پەیڤێك 
یـــان زیاتـــر هەیـــە كە به هه مـــان یاســـای ســـەرەوە دروســـتكراون، ناوێـــك یـــان جێناوێكیان 
لەپێـــش نەهاتـــووە و ئەم پەیڤانە نەبوونەتە ســـیفەت بۆ پەیڤی تر، بۆیـــە ناكرێت  ناویان بنێین 

)هاوەڵنـــاوی كـــراوی لێكدراو( به ڵكـــو پێیان ده وترێت)نـــاوی كراوی لێكـــدراو( بۆ نمونە:

1- لـــە ڕســـتەی یه كه مـــدا هـــەردوو پەیڤـــی )دڵســـووتاو( و )ماڵڕمـــاو( وەكـــو ناوێـــك لـــە 
ڕســـتەكەدا بەكارهاتـــوون  و ئـــەم دوونـــاوەش ئەركـــی )جێگـــری بكه ریان( پێســـپێردراوه  
لـــە دروستبوونیشـــیاندا لـــە ناوێـــك  و قـــەدی چاوگێكـــی تێنەپـــەڕی ئەلفی  و پاشـــگری )و( 
دروســـتكراون، بەاڵم نەبوونەتە ســـیفەتێكی هەمیشـــەیی بۆ هیچ ناوێك یان جێناوێك، بۆیە 

لـــەم بـــارەدا دەكرێت  پێیـــان بڵێین )نـــاوی كراوی لێكـــدراو(.

2- لـــە ڕســـتەی دووه مـــدا پەیڤی)بەشـــخوراوان( ئەركـــی بكـــەری لەڕســـتەكەدا هەڵگرتووە و 
تایبەتمەندیێكـــی نـــاوی پێوەیـــە كـــە ئەویـــش )كۆ(یە، وەســـفی هیـــچ ناوێك یـــان جێناوێك 
نـــاكات، تەنیـــا ئەركە تایبەتییەكـــەی ناو دەبینێـــت، بۆیە ئەویش هەر پێـــی دەگوترێ  )ناوی 
كراو( و لێكدراویشـــە، چونكە لەناوی )بەش(و ڕه گی كاری چاوگی )خواردن( و پاشـــگری 

دروستبووە. )راو( 

3- لە ڕســـتەی ســـێیه مدا پەیڤی )خه اڵتكراوه كان( ناوێكی كراوی  لێكـــدراوه، ئه ركی به ركاری 
بینیوه .

ب

هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو
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ده ســتور
هاوەڵنــاوی كــراوی لێكــدراو: پەیڤێكــە كردەوەیەكــی بەســەرداهاتووە، ئــەم كردەوەیــە 
بــۆی بــووە بــە ســیفەتێكی هەمیشــەیی، )بكــەر(ی كردەوەكــە دیــار نییــە، دیــارە هاوەڵنــاوە 
كــراوە لێكدراوەكــە وەســفی ناوێــك یــان جێناوێــك دەكات كــە لەپێشــییەوە هاتــووە، 
ــدا  ــی لەگەڵ ــان جێناوێك ــك ی ــچ ناوێ ــە هی ــا بەكارهــات، وات ــە بەتەنی ــش هاوەڵناوەك كاتێكی

بەكارنەهــات ئــەوا دەبێتــە )نــاوی كــراو( كــە وەك ناوێــك لــە ڕســتەدا بەكاردێــت.
هاوەڵنــاوی كــراوی لێكــدراو یــان )نــاوی كــراوی لێكــدراو( بــە زۆری لــە چاوگــی لێكــدراوی 
تێپــەڕ وه رده گیرێــت، چونكــە كاری تێپــەڕ، بــەركار وەردەگرێــت، هەرچەنــدە دەتوانیــن لــە 

چاوگــی تێنەپــەڕی ئەلفیشــەوە وەریبگریــن هــەروەك لەمەوبــەر ئاماژەمــان پێكــرد.
دروستكردنی هاوەڵناوی كراوی لێكدراو، یان )ناو كراوی لێكدراو(:

ئــەم جــۆرە هاوەڵنــاوە بــەزۆری لــە چاوگــە تێپــەڕە لێكــدراوەكان دروســت دەكرێــت  و ئــەم 
دروســتكردنە بەپێــی چەنــد بنەمایێــك جێبه جێده كرێــت بــەم شــێوەیەی خــوارەوە:

2. ناوێك یان هاوەڵناوێك + قەدی چاوگی ئەلفی تێنەپەڕ + پاشگری )و( یان )ی( :

ناو   +  قەد  +   پاشگر  =   هاوه ڵناوی كراو

ماڵ  + سووتا + )و - ی( = ماڵسووتاو )ماڵسووتای(

1. ناوێك لەگەڵ )ڕەگی كار(  و پاشگری )راو( یان )رای(:

ناو + ڕەگی كار  =   هاوەڵناوی كراو

سەر + تاش + راو )رای( سەرتاشراو - سەرتاشرای

3. هاوه ڵناو + قەد + پاشگری)و( یان )ی( 

ڕەش + هەڵگەڕا + ی  =   ڕەش هەڵگەڕای.

ڕەش + هەڵگەڕا + و =   ڕه ش+هه ڵگه ڕاو

4. ناو + قەدی چاوگی تێپەڕی )دالی وتائی و واوی(+ پاشگری )وو( یان )ی(:

                 با + برد + وو)ی(، ە = با بردوو )بابردی، بابردە(
                  گورگ  +   خوارد   +    وو  = گورگخواردووه

                  گورگ  +   خوارد   +    ی   = گورگخواردی
                  گورگ  +   خوارد   +      ه   = گورگخوارده 
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جۆروشێوەیدروستكردنیئەمهاوەڵناوانەیخوارەوەدیاربكە:

)ببەز، فرۆشراو، خوێندەوار، گەشبین، دەستبڕ، دەستكرد، ستەمبار، مارانگەستی، نەنووسراو(

ڕاهێنان - 1 

وهاڵمیڕاستههڵبژێره.

1. نابێت پیاو دوای كالوی بابردوو بكه وێت. )بابردوو( دروستبووه  به  ده ستوری:
ئـ - ناو + قه د               ب-  ناو + ڕه گ + پاشگر
ت-  ناو + قه د + پاشگر پ-  هاوه ڵناو + قه د + پاشگر   

2. پیاوی به رگدروو جلوبه رگی كوردی ده د روێت. په یڤی )به رگدروو( هاوه ڵناوی: 
ب- بكه ری لێكدراو   ئـ - بكه ری داڕێژراو               
پ- كراوی داڕێژراو                  ت- كراوی لێكدراو

3. به كرێگیراوان ناگه ن به ئامانج. ئه ركی )به كرێگیراوان(بریتییه  له :
ب- به ركار  ئـ - نیهاد                           

ت-  جێگری بكه ر پ- بكه ر                

4. مرۆڤی دڵسووتاو دڵدانه وه ی ده وێت. ئه ركی )دڵسووتاو( بریتییه  له : 
ئـ- دیارخه ر         ب-  به ركار        پ-  بكه ر          ت-  جێگری بكه ر

5. فرۆشراو وه رناگیرێته وه . په یڤی )فرۆشراو(  بریتییه  له :
ئـ- ناوی بكه ری داڕێژراو                 ب-  هاوه ڵناوی كراوی داڕێژراو

   پ-  ناوی كراوی داڕێژراو                 ت-  هاوه ڵناوی لێكدراو

ڕاهێنان - 2 

هاوەڵناوی بكەری داڕێژراو
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لەچاوگی(بردن،خواردن)بەچەندڕێگههاوەڵناویبكەریلێكدراو،هاوەڵناوی

كراویلێكدراودروستدەكرێت؟نیشانیبدەولەڕستەدابەكاریانبهێنە.

ڕاهێنان - 3 

ئەمڕستانەیخوارەوەشیبكەوە:

1. گەلی بەشخوراو مافەكانی داوادەكات.
2. چیرۆكێكی هەڵبژاردەم بەباشی خوێندەوە.

ڕاهێنان - 4 
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هــاوەڵــكار

1. دوێنێ بەفر باری.

2. وانه كەمان خێرا تەواوبوو.

3. میوانه كه  زۆر دانیشت.

ئەگەر سەیری ڕستەكانی سەرەوە بكەین  و لە كارەكان وردبینەوە دەبینین:  
1- لـــە ڕســـتەی یەكەمـــدا دەمانتوانـــی  بلێیـــن )بەفـــر بـــاری( بەاڵم بـــۆ ئەوەی ســـنورێك بۆ 
دەمـــی ڕودانی كاری ڕســـتەكە دابنێین پەیڤی )دوێنێ(مان بەكارهێنـــاوە بەهۆیەوە توانیمان 

ڕودانی كاتـــی كارەكە ئاشـــكرا بكەین.

2- لـــە ڕســـتەی دووەمدا مه به ســـتمانه  چۆنییه تـــی تەواوبوونی كاره كه   دەربخەیـــن لەبەرئەوە 
پەنامـــان بـــردە بەر پەیڤی )خێرا( و ســـنورێكمان بۆ واتـــای كارەكە دانا.

3- لە ڕســـتەی ســـێیه مدا پەیڤی )زۆر( هاوەڵكارە چونكە وه ســـفی كاری )دانیشت(ی كردووە. 
چەندییـــە چونكە ئەندازەی )دانیشـــتنی میوانه كه ی(  بۆ دەرخســـتووین، ئەگـــەر ئەم پەیڤە لە 
ڕســـتەكەدا نەبووایـــە نەماندەزانی  كـــە )میوانه كه(  چەند )دانیشـــت( ، لەبەرئەوە بەم پەیڤەیە 

چەندی(. )هاوەڵكاری  دەگۆترێت 

هــاوەڵــكار

ده ســتور
هاوەڵــكار:  پەیڤێكــە یــان گرێیه كــه  كاری ڕســتە روونده كاتــه وه  دەربــارەی )چۆنییەتــی، 
كاتــی، شــوێنی، چەنــدی، رێكخســتن.....(ی دەردەخــات  و ســنورێك بــۆ تەواوكردنــی 

واتاكــەی دادەنێــت و ده بێتــه  ته واوكــه ری كاركه كــه .
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تەواوكردنی كار بە هاوەڵكاری كاتی

1- هەڵەبجە لەشازدەی ئازاردا كیمیابارانكرا.

2- شڤان له مێژه  تێده كۆشێت.

3- ئاهه نگه كه  دوێنێ بوو.

4- مرۆڤ هه رگیز واز له  ئازادی ناهێنێت.

لەم ڕستانەی سەرەوەدا كارەكان بە هاوەڵكار تەواوكراون.  
1- لـــە ڕســـتەی یەكەمـــدا پەیڤـــی )لەشـــازدەی ئـــازاردا( كاتـــی كیمیابارانی شـــاری هەڵەبجە 
پیشـــاندەدات  و دەردەخـــات، بۆیە پێی ده گوترێـــت هاوەڵكاری كاتـــی  و دەبێتە تەواوكەری 

ڕستەكە.  كاری 
2- لـــە ڕســـتەی دووەمدا پەیڤی )له مێژه ( هاوه ڵكاره  تێكۆشـــانی گه لی كوردســـتان ده رده خات 

و دەبێتە تەواوكەری كاری ڕســـتەكە.
3- لـــە ڕســـتەی ســـێیه مدا پەیڤـــی )دوێنـــێ( هاوەڵـــكارە چونكـــە كاتـــی گێڕانـــی ئاهه نگه كـــه  

دەردەخـــات تەواوكـــەری كاری ناتـــه واوی ڕســـتەكەیە.
4- لـــە ڕســـتەی چوارەمـــدا پەیڤی )هەرگیـــز( ئەوە دەردەخـــات كە هیچ كاتێك مـــرۆڤ واز لە 

بیـــری ئازادی ناهێنێـــت بۆیە تەواوكەری كاری ڕســـتەكەیە.

ده ســتور
هاوەڵـــكاری كاتـــی:  ئـــەو هاوەڵكارەیـــە كاتـــی ڕوودانـــی كاری ڕســـتە دەردەخات  و 
دەبێتـــە تەواوكـــەری كاری ڕســـتەكە چ ڕابـــردوو بێت یـــان ڕانەبردوو یـــان داخوازی، 
كاری ڕســـتەكە تێپـــەڕ بێت یـــان تێنەپەڕ، دەبێتـــە تەواوكەری كاری ناتـــەواو... وەاڵمی 
پرســـیاری )كـــەی، كەنگـــی، لـــە كەیـــەوە، چ كاتـــێ ( دەداتـــەوە. ئەمانـــەش بەشـــێكن لە 
هاوەڵـــكاری كاتـــی )ئێســـتا، ئەمڕۆ، ســـبەهی، پشـــتی نیڤڕۆ، نهـــۆ، لەم ڕۆژانـــەدا، چەند 
ڕۆژێكـــی دی، بەم زووانە، بەهارێ ، ئیرۆ، ئێڤارێ ، جاران، ئەمســـاڵ، لەمێژە، هەمیشـــە، 

لەمـــەوال، تا بەیانی، لەوســـاوە، بـــەرێ ، پێرێ ، ســـوبەهی...هتد(.
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بە بەكاربهێنە ڕستەدا لە ئهمساڵ) ئێستا- زووانە- (بەم هاوەڵكارەكانی

مەرجێكهاوەڵكارییەكەمببێتهتهواوكهریكاریتێنهپهڕودووەمببێتبە

تەواوكەریكاریناتهواووهاوەڵكاریسێیەمببێتبەتەواوكەریكاریتێپەڕ.

ڕاهێنان - 1 

لەڕستەی(پێرێڕۆمانهكهیخوێندهوه.)

1. )پێرێ( چییە؟ ئەركی چییە؟
2. بكەری ڕستەكە دیاربكه ؟

3. )خوێنده وه ( چ جۆرە كارێكە؟ چۆن دروستكراوە؟
4. كاری ڕسته كه  بگۆڕە بۆ ڕانه بردوو ئینجا ڕستەكە بنووسەوە.

ڕاهێنان - 2 

تەواوكردنی كار
به  هاوه ڵكاری كاتی
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تەواوكردنی كار بە هاوەڵكاری شوێنی

1- ڕه وه نده كان له ژێر ڕه شماڵه كه  دانیشتبوون.

2- قه اڵی بانه مان له نێوان هه ولێر و پیرمامه .

3- قوتابییه كان به ناوباخه كه دا ده سوڕانه وه .

4- كتێبه كه م له سه رمێزه كه  دانا.

لەم نمونانەی سەرەوەدا كارەكان بە هاوەڵكار تەواوكراون.  

1- لـــە نمونـــەی یەكەمـــدا )له ژێر ڕه شـــماڵه كه  ( شـــوێنی ڕوودانـــی كارەكە دەردەخـــەن، بۆیە 

دەبنـــە هاوەڵـــكاری شـــوێنی  و دەبنە تەواوكـــەری كارەكان.

2- لـــە نمونـــەی دووەمدا )نێـــوان هه ولێر و پیرمام( شـــوێنی كاری ڕســـتەكە دەردەخات بۆیە 
هاوەڵكاری شـــوێنییە و تەواوكەری كاری ڕســـتەكەیە.

3- لە نمونەی ســـێیەمدا )بەناوباخه كه ( شـــوێنی ڕوودانی كارەكە ده رده خات بۆیە هاوەڵكاری 
شـــوێنیه   و دەبێته  تەواوكەری كاری ڕستەكە.

4- لـــە نمونـــەی چوارەمـــدا ده ســـته واژه ی )له ســـه رمێزه كه ( هاوەڵكاری  شـــوێنییە و شـــوێنی 
ڕوودانـــی كاره كـــه  ده رده خـــات و ته واوكه ری كاری ڕ ســـته كه یه .

ده ســتور
هاوەڵـــكاری شـــوێنی:  ئـــەو هاوەڵكارەیە شـــوێنی ڕودانی كاری ڕســـتە دەردەخات، 
وەاڵمی وشـــەی پرســـی )لەكوێ ( دەداتـــەوە، ده بێته  ته واوكـــه ری كاری تێپه ر و تێنه په ڕ 

بـــه  هه مـــوو ده مه كانیه وه  )رابـــردوو، رانه بـــردوو، داخوازی(.
ئەمانـــەش بەشـــێكن لـــە هاوەڵكارە شـــوێنییەكان )له ســـەر، له ژێـــر، له خوار، له بـــن، له كن، 
پاش، پێش، لەســـەرەوە، له نێو، له ناو، له تەنیشـــت، چەپ، ڕاســـت، لـــەوێ ، لێرە، ژخارێ ، 
ل نـــك، دنـــاڤ ، خـــارێ ، ل ژێری، ل ژووری، بنڕا، لەناو ئەشـــكەوتەكە، لەســـەردارەكە، 

لەبنەوە...هتد(.
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ئەمهاوەڵكارانەیخوارەوەبهكاربێنهلەڕستەدابهمهرجێكببنه:

(لهنزیك،لهتهنیشت،لێره)

1- ته واوكه ری كاری تێپه ر.
2- ته واوكه ری كاری تێنه په ر.

3- ته واوكه ری كاری داخوازی.

ڕاهێنان - 1 

لهڕستهی(لهڕۆخڕوبارهكهدانیشتبوون).

1- هاوه ڵكاره كه  ده ربهێنه  و شیبكه وه ؟
2- )ن( كۆتایی دانیشتبوون چییه  و ئه ركی چییه ؟

3- كاری  ڕسته كه  ده ربهێنه  و شیبكه وه ؟
4- كاری ڕسته كه  بگۆڕه  بۆ ڕابردووی به رده وام ئینجا ڕسته كه  بنووسه وه ؟

ڕاهێنان - 2 

تەواوكردنی كار
به  هاوه ڵكاری شوێنی
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تەواوكردنی كار بە هاوەڵكاری چۆنییەتی

1.  جه ژنی نه ورۆزمان به خۆشی به سه ربرد.    

2.  ڕۆمانه كه م به وردی خوێنده وه .

3.  كێشه كه م ژیرانه  چاره سه ركرد.

4.  هەڤاڵ به دڵخۆشی گه ڕایه وه  ماڵ.

5.  داڕشتنەكە به جوانی نووسرا.

لەم نمونانەی سەرەوەدا كارەكان بە هاوەڵكار  تەواوكراون.  

1- لـــە نمونـــەی یەكەمـــدا پەیڤـــی )بەخۆشـــی( چۆنیەتـــی به ســـه ربردنی جەژنـــی نـــەورۆز 
دەردەخـــات، بۆیـــە هاوەڵـــكاری چۆنیەتییـــە و تەواوكـــەری كاری ڕســـتەكەیە.

2- لـــە نمونـــەی دووەمـــدا پەیڤی )بـــه وردی( چۆنیەتی گەڕانی كه ســـه كه  پیشـــان دەدات بۆیە 
هاوەڵـــكاری چۆنیەتییە و تەواوكەری كاری ڕســـتەكەیە.

3- لـــە نمونـــەی ســـێیەمدا پەیڤـــی )ژیرانـــه ( چۆنیەتی چاره ســـه ری كێشـــه كه  ده رده خات بۆیە 
هاوەڵـــكاری چۆنیەتییـــە و تەواوكەری كاری ڕســـتەكەیە.

4- لـــە نمونـــەی چوارەمدا پەیڤی )به دڵخۆشـــی( چۆنییەتی گه ڕانەوەی هەڤاڵ پیشـــاندەدات بۆ 
ماڵـــەوە بۆیە هاوەڵكاری چۆنیەتییـــە و تەواوكەری كارەكەیە.

5- لـــە نمونـــەی پێنجەمـــدا پەیڤی )به جوانی( چۆنییەتی نووســـینەوەی داڕشـــتنەكە دەردەخات 
بۆیە هاوەڵـــكاری چۆنیەتییە و تەواوكەری كاری ڕســـتەكەیە.
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ده ســتور
هاوەڵـــكاری چۆنییەتـــی: ئـــەو هاوەڵكارەیە كـــە چۆنییەتی ڕوودانی كاری ڕســـتەكه  
پیشـــاندەدات  و وەســـفی دەكات، وەاڵمـــی وشـــەی پرســـی )چۆن، چـــاوان، چـــاوان....( 

دەداتـــەوە ئەم وشـــانەش بەشـــێكن لـــە هاوەڵـــكاری چۆنییه  تی.
)شـــێرانە، ئازایانـــە، مەردانە، ژیرانە، بەگریان، بەڕاكردن، شـــێتانە، بەگەرمی، بەســـاردی، 
بەباشی، بەخۆشـــی، بەناخۆشی، بەتوڕەیی، دەماودەم، پشتاوپشت، بقنجی، بەدروستی، 

مێرانە، بدینـــی، بپاكی، بلەز،هتد(.

تێبینی 

هەندێـــك وشـــە هـــەن ئەگـــەر لە ڕســـتەدا وەســـفی ناوێك یـــان جێناوێـــك بكەن،   
یاخـــود ببنـــە تەواوكـــەری كارێكی ناتەواو ئـــەوا دەبنە هاوەڵناوی چۆنیەتـــی وه ك:)جوان، 

بـــاش، خـــراپ، ڕێـــك، بـــەرز، چـــاك، توند...هتـــد( بـــۆ نمونه :

نمرەكانم باش بوون.

نمرەیەكی باشی لە زمانی كوردی وەرگرتووە.

باخچەیەكی جوانیان هەیە.

شیعره كانیان بەرزن.

چیا  بڵنده كه  دڵگیره .

لە ڕستەكانی سەرەوەدا وشەكانی )باش، جوان، بەرز، بڵند( هاوەڵناوی چۆنیەتین، چونكە 
له  ڕســـتە وەســـفی ناوەكان دەكەن. ئەگەر ئەم وشـــانە وەســـفی كارێكی تەواو بكەن لە 
ڕســـتەدا ئـــەوا دەبنە هاوەڵـــكاری چۆنییەتی  و دەبنە تەواوكەری كاری ڕســـتەكە وەك:

وانەكانم باش خوێند.

باخچەكەیان جوان ئاودابوو.

هۆنراوەكەی بەرز هەڵسەنگاندووە.

لەم ڕســـتانەی ســـەرەوەدا وشـــەكانی )باش، جوان، بەرز( چونكە وەسفی كاری ڕستەكان 
دەكـــەن  و چۆنییەتـــی ڕوودانـــی كارەكان پیشـــاندەدەن بۆیـــە دەبـــن بـــە هاوەڵـــكاری 

چۆنییەتـــی  و تەواوكەری كاری ڕســـتەكان.

تەواوكردنی كار
به  هاوه ڵكاری چۆنیه تی
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لهڕستهی(زهویهكهیبهجوانیكێاڵبوو).

1- بكه ری ڕسته كه  ده ربهێنه  و شیبكه وه؟
2- به جوانی چییه ؟ ئه ركی چییه ؟

3- هاوه ڵكاره كه  به  هاوه ڵكاری كاتی بگۆڕه  و ئینجا ڕسته كه  بنووسه وه ؟
4- كاری ڕسته كه  شیبكه وه ؟

ڕاهێنان - 1 

ئەموشانەلەڕستەدابەكاربهێنەبەمەرجێكجارێكببنەهاوەڵناوجارێكببنە

هاوەڵكاریچۆنییەتی:

1. ڕێك

2. چاك

3. به هێز

ڕاهێنان - 2 

ئەمڕستانەیخوارەوەشیبكەوە:

1. مەلەوانەكە بەمەلە لە ڕوبارەكە دەربازبوو.

2. ڕاوكەرەكان بەسواری چوون بۆ ڕاو.

ڕاهێنان - 3 
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تەواوكردنی كار بە هاوەڵكاری ڕێكخستن

1. پیاوەكان دەستە دەستە دەهاتن.

2. باران نم نم ده بارێت.

3. پێشمەرگەكان پۆل پۆل گەیشتن.

4. زارۆ دوو دوو ڕۆیشتن.

ئەگەر ســـەرنج بدەینە ڕستەكانی ســـەرەوە دەبینین پەیڤی)دەستە دەستە، نم  نم، پۆڵ   
پۆڵ، دوو دوو( كە ڕێكخستن  و ڕیزكردنیان تێدایە پێیان دەوترێت هاوەڵكاری ڕێكخستن چونكە:

1. لە ڕســـتەی یەكەمدا پەیڤی )دەســـتە دەســـتە( هاوەڵكاری ڕێكخســـتنە چونكـــە واتای كاری 
)دەهـــات(ی تەواوكـــردووە و شـــێوەی ڕوودانـــی كارەكەی دەرخســـتووە، ئەگەر وشـــەی 

)دەســـتە دەســـتە( نەبووایـــە نەمان دەزانـــی كە كارەكە بـــە چ شـــێوەیەك ڕوویداوە.

2. لە ڕســـتەی دووەمدا پەیڤی )نم نم( هاوەڵكاری ڕێكخســـتنە چونكـــە واتای كاری )ده بارێت( 
تـــەواودەكات  و شـــێوەی ڕوودانـــی كارەكـــە دەردەخـــات، ئەگـــەر پەیڤی )نم نـــم( نەبێت لە 

ڕســـتەكەدا نازانیـــن كە كارەكە بە چ شـــێوەیەك ڕوودەدات.

3. لە ڕســـتەی ســـێیه مدا پەیڤی )پۆل پۆل( هاوەڵكاری ڕێكخســـتنە، چونكە شـــێوەی ڕوودانی 
كاری ) گەیشـــت( دەردەخـــات واتاشـــی تەواوكـــردووە، ئەگـــەر پەیڤی )پۆل پـــۆل( نەبوایە، 

نەمـــان دەزانی كـــە كارەكە بە چ شـــێوەیەك ڕوویداوە.

4. لە ڕســـتەی چوارەمدا پەیڤی )دوو دوو( هاوەڵكاری ڕێكخســـتنە، چونكە شـــێوەی ڕوودانی 
كاری )ڕۆیشـــت(ی دەرخستووە و واتاشی تەواوكردووە، ئەگەر پەیڤی )دوو دوو( نەبوایە، 

نەمـــان دەزانی كە كارەكە بە چ شـــێوەیەك ڕوویداوە.

ده ســتور
هاوەڵـــكاری ڕێكخســـتن: ئـــەو هاوەڵكارەیـــە كـــە لـــە ڕســـتەدا شـــێوەی ڕێكخســـتنی 
ڕوودانـــی كارەكـــە دەردەخات  و واتاشـــی تەواودەكات، هەمیشـــە دەبێتـــە تەواوكەری 
كاری تەواو لە ڕســـتەدا، وەكو: )دەســـتە دەســـتە، پۆل پۆل، كۆمەڵ كۆمەڵ، دوو دوو، 

شەش شـــەش،....(.

تەواوكردنی كار
به  هاوه ڵكاری ڕێكخستن
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ئەمپرسیارانەبەهاوەڵكاریڕێكخستنوەاڵمبدەوە:

1. میوانەكان چۆن دەهاتن؟
2. گەنمەكە چۆن دروێنەكراوە؟

3. یاریكەرەكان چۆن بە مەشق دەڕۆن؟
4. سانا ئاوەكەی چۆن خواردەوە؟  

ڕاهێنان - 1 

ئەمڕستانهیخوارەوەشیبكەوە:

1. یاریزانەكان دوو دوو هاتن.

2. پێشمه رگه كان پۆل پۆل له ژێرباران به دڵسۆزی مه شقیانده كرد.

ڕاهێنان - 2 
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    تەواوكردنی كار بە هاوەڵكاری چەندی

1. ئه مساڵ باران زۆر باری.

2. ڕۆژگاری سه ختم گه لێ دیوه .

3. پرسیاره كان نه ختێ ئاسانكران.

4. هێنده  هه وڵمدا تا پێگه یشتم.

    ئەگەر سەرنج بدەینە ئەم ڕستانه ی الی سەرەوە دەبینین:

1. لـــە ڕســـته ی یه كه مـــدا پەیڤـــی )زۆر( هاوەڵـــكاری چەندییـــە و تەواوكـــەری كاری )باری(ە، 
چونكـــە چەندێتی ڕوودانـــی كارەكەی دەرخســـتووە.

2. لـــە ڕســـته ی دووەمـــدا پەیڤی )گەلێ ( هاوەڵـــكاری چەندییە و تەواوكـــەری )دیوه (یە، چونكە 
چەندێتی ڕوودانی كارەكەی دەرخســـتووە.

3. لە ڕســـته ی ســـێیه مدا پەیڤی )نەختێ ( هاوەڵكاری چەندییە و تەواوكەری كاری )ئاسانكران(، 
چونكە چەندێتی ڕوودانی كارەكە دەردەخات.

4. لـــە ڕســـته ی شەشـــەمدا پەیڤی )هێنـــده ( هاوەڵكاری چەندییـــە و تەواوكەری )پێگه یشـــتم(ە، 
چونكـــە چەندێتی ڕوودانی كاری )پێگه یشـــتم(ی دەرخســـتووە.

تەواوكردنی كار
به  هاوه ڵكاری چه ندی
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ده ســتور
هاوەڵـــكاری چەنـــدی: ئـــەو هاوەڵكارەیـــه  كه  لە ڕســـتەدا چەندێتی ڕوودانـــی كارێكی 
تـــەواو )تێپـــەڕ و تێنەپەڕ( پیشـــاندەدات  و دەبێتـــە تەواوكەری كارەكە. ئه مانه  به شـــێكن 
لـــه  هاوه ڵـــكاری چه نـــدی وەك: )زۆر، كـــەم، كێـــم، گەلێـــك، تـــۆزێ، هەندێـــك، نەختێ ، 

كۆڵێ ،...(. فـــرە،  پیچێك، 

تێبینی -1-

هه مـــان ئـــه م وشـــانه  ده بنـــه  هاوه ڵنـــاوی نادیاریش ئه گه ر وه ســـفی ناوێك یـــان جێناوێك 
بـــكات یان ببنـــه  ته واوكـــه ری كاری ناته واو.

1- میوه یه كی زۆرم كڕی.

2- میوانه كان زۆر بوون.

تێبینی - 2 -

هاوه ڵكاری چه ندی ده بێته  دیارخه ری هاوه ڵكاری چۆنیه تی و كاتی و شوێنی.
1- وانه كه م زۆرباش خوێندووه .

2. تاقیكردنه وه كه  گه لێگ زوو ئه نجامدرا.

3. میوانه كه  هه ندێك دوور دانیشتووه .
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تەواوكردنی كار

ببنە مەرجێكسێیانیان بە بەكاربهێنە ڕستەدا لە هاوەڵكارەچەندییانە ئەم

تەواوكەریكاریتێپەڕ،سێیانیانببنەتەواوكەریكاریتێنەپەڕ:

)كۆڵێ ، فرە، هەندێك، پیچێك، گەلێك، كەم (

ڕاهێنان - 1 

لەڕستەی(بەڵێنشیعریزۆرلەبەركردووە):

ئـ- )ی( لەدوای وشەی شیعر چییە و ئەركی چییە؟
ب- هاوه ڵكار ده ربهێنه  و شیبكه وه ؟
پ- كام وشە بەركاری ڕستەكەیە؟

ت- كاری )لەبەركردووە( بە چەند جۆرە هاوەڵكاری تر تەواو ده كرێت؟ بە نمونە پیشانی بدە.

ڕاهێنان - 2 

ئەمهاوەڵكارانەلەڕستەدابەكاربهێنەوجۆرەكانیانپیشانبدە:

   )هەمیشە، گەلێ ، بەخێرایی، پێرار، تاوتاو، لەناوەڕاست(

ڕاهێنان - 3 
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ئەركی هاوەڵكار لە ڕستەدا
1. پار چووین بۆ دهۆك.

2. ئاڤ گەلەك زوو كەلی.
3. پێاڵوەكەم جوان لەپێكرد.

4. من ماسی دناڤ گۆمێدا گرتن.
5. باران نم نم ده بارێت.

هاوەڵـــكار ئـــەو وشـــه یه  كـــە ســـنورێك بۆ ڕوودانـــی واتـــای كاری ڕســـتە دادەنێت  و   
ئـــەو كارە ئاشـــكرا دەكات  و دەبێتـــە تەواوكـــەری واتـــای كارەكـــە. ڕوویەكـــی ڕوودانـــی 

1- لـــە ڕســـتەی یەكەمـــدا هاوەڵـــكاری )پـــار( ســـنورێكی بۆ دەمـــی ڕوودانی كاری ڕســـتەكە 
دانـــاوە و بووە بـــە تەواوكـــەری كارەكە.

2- لە ڕســـتەی دووەمدا هاوەڵكاری )زوو( تەواوكەری كاری )كەلی(یە، بەاڵم بۆ دەرخســـتنی 
ئەنـــدازەی ئـــەو )زوو(وە و دیارخســـتنی واتاكـــەی هاوەڵـــكاری )گەلەك(مـــان لە پێشـــەوە 
بەكارهێنا، لەم ڕســـتەیەدا هاوەڵكاری )گەلـــەك( دیارخەری هاوەڵكاری )زوو(وە و هەردوو 

پێكـــه وه  ده بنه  گرێـــی هاوه ڵكاری و كاره كـــه  تەواودەكەن.

ئەگـــەر جارێكـــی تر لـــە ڕســـتەكانی )2.1( وردبینەوە، دەبینیـــن هاوەڵـــكارەكان ئه ركی خۆیان 
وەك تەواوكـــەری كارەكان دەبینین.

3-  لـــە ڕســـتەی ســـێیه مدا پەیڤی )جـــوان( ئه ركی خـــۆی وەك هاوەڵـــكار دەبینێـــت   و دەبێتە 
تەواوكـــەری كارەكە.

4- لە ڕستەی چوارەمدا گرێی هاوەڵكاری )دناڤ گۆمێدا ( تەواوكەری كاری ڕستەكەیه .

5- لـــە ڕســـتەی پێنجه مـــدا په یڤی )نـــم نم( د ه وری خـــۆی وه ك هاوه ڵـــكار ده بینێـــت و ده بێته  
كاره كه. ته واوكـــه ری 

ده ســتور
هاوەڵكار: هاوەڵكار ئەو وشـــه یه  كە ســـنورێك بۆ ڕوودانی واتای كاری ڕستە دادەنێت  
و ڕوویەكـــی ڕوودانـــی ئەو كارە ئاشـــكرا دەكات  و دەبێتە تەواوكـــەری واتای كارەكە.

هاوه ڵكار ئه ركی ده بێته : 
                1-  ته واوكه ری كار      2- دیارخه ری هاوه ڵكارێكی تر
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ئەركی هاوەڵكار
 لە ڕستەدا

نمونهیڕستهییبۆئهمداواكارییانهبهێنهوه:

1. ڕستەیەك هاوەڵكارەكەی دیارخەری هاوەڵكارێكی تر بێت.
2. ڕستەیەك هاوەڵكارەكەی لە پەیڤێك  و پێشگرێك دروستكرابێت.

3. ڕستەیەك هاوەڵكارێكی شوێنی تێدابێت.
4. ڕستەیەك هاوەڵكارێكی چۆنییەتی تێدابێت.

5. ڕستەیەك هاوەڵكارێكی ڕێكخستنی تێدابێت.

ڕاهێنان - 1 

لەڕستەی(پێشمەرگەكانزۆربەخێراییلەڕوبارەكەدەپەڕینەوە):

1- بكەری ڕستەكە شیبكەوە؟
2- )زۆر بەخێرایی( چۆن شیدەكرێتەوە؟

3- كاری ڕستەكە دیاربكە؟
4- ئایا دەكرێت  بێژەی )زۆر بەخێرایی( لە ڕستەدا الببرێت؟ بۆچی؟

5- ڕستەكە به  زاری كرمانجی سه روو بنووسەوە.

ڕاهێنان - 2 

ئەمهاوەڵكارانەلەڕستەدابەكاربهێنە:

)زۆرباش، گەلێك جوان، تۆزێك بەخێرایی، هەندێك بەهێواشی (

ڕاهێنان - 3 

ئەمڕستهیهیخوارەوەشیبكەوە:

مەلەوانەكە زۆر بەخێرایی منداڵەكەی ڕزگاركرد.

ڕاهێنان - 4 
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وهاڵمیڕاستههڵبژێره.

1. هاوه ڵكاری كاتی ده بێته  وه اڵمی پرسیاری:
ب- له كوێ     پ- كه ی     ت- به  چ شێوه یه ك ئـ- چۆن  

2. دانا كه مێك دره نگ ڕۆیشت )كه مێك دره نگ( بریتییه  له : 
ئـ- گرێی ناوی       ب- گرێی هاوه ڵناوی     پ-  گرێی كاری     ت- گرێی هاوه ڵكاری

3. یه كێك له م هاوه ڵكارانه  ده بێته  دیارخه ری هاوه ڵكارێكی تر.
ب- ڕێكخستن     پ-  شوێنی    ت- كاتی ئـ- چه ندی  

4. خۆر له خۆرهه اڵته وه  هه ڵدێت. )له خۆرهه اڵته وه  ( هاوه ڵكاری:  
ب- چۆنییه تییه     پ- شوێنییه     ت- كاتییه  ئـ- چه ندییه    

5. به ڵێن هۆنراوه كه ی باش له به ركردووه . ئه ركی )باش( بریتییه  له :  
ئـ- دیارخه ری ناو      ب-  دیارخه ری هاوه ڵكار

پ- ته واوكه ری كار       ت- ته واوكه ری كاری ناته واو

6. به ناو باخچه ی پاشادا ورد گه ڕام خواروژوور. له م نیوه  دێره دا چه ند جۆری هاوه ڵكار هه  ن؟
ب- دوو      پ- سێ    پ- چوار ئـ- یه ك   

7. باران ده م ده م ده بارێت. وشه ی )ده م ده م( بریتییه  له : هاوه ڵكاری:  
ب- چۆنییه تی            پ- شوێنی           ت- كاتی ئـ- ڕێكخستن   

8. به هارێ گه شت ده كه ین. )به هارێ( هاوه ڵكاری:
ئـ- چه ندییه          ب- چۆنییه تییه             پ- شوێنییه          ت- كاتییه

9. ئه ڤرۆ كوردستان پێشد كه ڤیت. )ئه ڤرۆ( هاوه ڵكاری:  
ئـ- ساده یه           ب- داڕێژراوه            پ- لێكدراوه           ت- هیچیان

10. نه خۆشه كه  كه مێك ده كۆخێت. )كه مێك( بریتییه  له  هاوه ڵكاری:  
ئـ- چه ندی          ب- چۆنییه تی            پ- شوێنی            ت-  كاتی

ڕاهێنان - 5 
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ڕێبازی ڕۆمانسیزم: 

وه رزی 
یه كه م

كــه  یه كه مجــار وشــه ی ڕۆمانســیزم ده بیســتین، شــتی خــودی و خه یاڵــی و ســۆز   
بیردادێــت.  بــه   كۆنمــان  شــوێنه واری  خۆشه ویســتیی  و  سروشــت  شــه یدابوونی  و 
ــا نزیكــه ی )ســه ده  و نیوێــك( دوای ده ركه وتنــی ڕێبــازی  ــه  ئه وروپ ڕێبــازی ڕۆمانســیزم ل
بنه مــا  و  ده ســتور  دژی  بــوو  شۆڕشــێك  نوێیــه   ڕێبــازه   ئــه م  ســه ریهه ڵدا.  كالســیزم 
ــه ده ب و  ــی ئ ــۆ ڕزگاركردن ــوو ب ده قگرتووه كانــی كالســیزم. به هه مــان شــێوه  شۆڕشــێك ب

هونــه ر له ژێــر ده ســه اڵتی داســه پاوی ئه ده بــی گریكــی و التینیــی كــۆن.
ــه ،  ــی ســۆزی مرۆڤ ــا و ڕه هاكردن ــی حــه ز و خولی ــازی ڕۆمانســیزم ئازادكردن ڕێب  
هونه ریــدا. و  ئه ده بــی  به رهه مــی  لــه   گیانــه   و  ســۆز  بێســنوری  جیهانــی  كردنــه وه ی 

سه رچاوه ی زمانه وانیی ڕۆمانسیزم:

هاتــووه .  Romanius(ه وه    – )ڕۆمانیــۆس  وشــه ی  لــه   ڕۆمانســیزم  وشــه ی   
لــه   لــه  زمانــی التینییــه وه  په یدابووبــوون و  ڕۆمانیۆســیش بــه و زمانانــه  ده گوتــرا كــه  
ســه ده كانی ناوه ڕاســتدا بــه  زمانــی ڕه مه كــی داده نــران. لــه  ســه ره تای چاخــی بوژانــه وه  
)ڕێنسانس(یشــدا، ورده  ورده  بوونــه  زمانــی نووســین و جێگــه ی زمانــی التینییــان گرتــه وه . 
مه به ســتی ڕۆمانســیزمییه كان لــه  هه ڵبژاردنــی ئــه م وشــه یه دا ئــه وه  بــوو كــه  مێــژو و 

جیابكه نــه وه . التینــی  و  گریــك  لــه   خۆیــان  نه ته وایه تیــی  كولتــوری  و  ئــه ده ب 
ئــه و بۆچوونــه ش هه یــه  كــه  وشــه كه  لــه  )ڕۆمانــس – Romance( ه وه  هاتبێــت كــه    
ــس  ــات. ڕۆمان ــی و ســوارچاكی به كارده ه ــۆ چیرۆكــی خه یاڵ ــه  ســه ده كانی ناوه ڕاســتدا ب ل
په یوه نــدی بــه  چینــی خانــه دان )ئۆرســتۆكرات(ه وه  هه بــوو، بــه اڵم زمانه كــه ی ســاده  و 

ــوو . ــه ت ب ــی میلل ــوو، زمان ســاكار ب

ڕیبازه  ئه ده بییه كان
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سه رده می ده ركه وتنی ڕێبازی ڕۆمانسیزم:

ڕێبــازی ڕۆمانســیزم لــه  ئه وروپــا ســه ریهه ڵدا ، بــه اڵم لــه  هه مــوو واڵتانیــدا له یــه ك   
كاتــدا نه بــوو . یه كه مجــار )فریدریــك شــلیگل(ی ئه ڵمانــی ڕۆمانســیزمی وه ك ڕێبازێكــی 
ئه ده بــی دژ بــه  كالســیزم په یڕه وكــرد. )مــه دام دی ســتایل( له ژێــر كاریگــه ری شــلیگلدا 
لــه  فه ره نســا بانگه شــه ی بــۆ كــرد. مــاوه ی )1800 – 1830(ز بــه  مــاوه ی خۆگرتــن و 
ــه   ــی ســه ره كی ل ــۆ( ڕۆڵ ــۆر هۆگ ــت. )ڤیگت ــه  فه ره نســا داده نرێ ــازه  ل ــه م ڕێب په ره ســه ندنی ئ
چه ســپاندنی ئــه م ڕێبــازه  لــه  فه رنســادا هه بــوو. ســاڵی )1827(ز شــانۆنامه ی )كرۆمۆیــل(ی 

باڵوكــرده وه ، ئــه م شــانۆنامه یه  بــه  به یاننامــه ی ڕۆمانســیزم داده نرێــت.

تایبه تمه ندییه كانی ڕێبازی ڕۆمانسیزم

داســـه پاوه كانی  ده ســـتوره   دژی  كاردانه وه بـــوو  ڕۆمانســـیزم  له به رئـــه وه ی   
كالســـیزم، ئه گـــه ر تایبه تمه ندییه كانـــی كالســـیزم هه ڵبگێڕینـــه وه ، ئـــه وا تایبه تمه ندییه كانی 

ئه مانـــه ن: گرینگترینیـــان  كـــه   ده ســـتده كه وێت  ڕۆمانســـیزممان 

1-  ڕۆمانســـیزم ده ســـه اڵتی )عه قڵ( به الوه ده نێت. بایه خ به  ئازادكردنی هه ســـت و ســـۆز 
ده دات. له جیاتی مێشـــك، دڵ ده كاته  ســـه رچاوه ی ســـروش و هه ست و ویژدان.

2-  ڕۆمانســـیزم گه ڕانه وه یه  بۆ باوه شـــی سروشـــتی كپ و هێمن. شـــاعیر به  سروشـــتدا 
هه ڵده ڵێـــت و حـــه زده كات بـــه  گۆشـــه گیری تێكه ڵـــی سروشـــت ببێـــت و لـــه  باوه شـــی 

سروشـــتدا ڕابمێنێـــت و جڵـــه وی ئه ندێشـــه ی به ربدات.

3- ڕۆمانســـیزم له  ده ربڕینی هه ســـت و ســـۆز و جۆشـــی نـــاوه وه دا، بـــاوه ڕی به  ئازادی 
هه یـــه ، گوێ به  هیـــچ ده ســـتور و قالبێكی چه ســـپاو نادات.

4- ڕۆمانســـیزم بایـــه خ بـــه  تـــاك )مـــن(ی شـــاعیر و تاقیكردنـــه وه ی تایبه تیـــی ده دات. 
ئـــه م خـــودی و تاكییه تییـــه  لـــه  خۆشه ویســـتییه كی قوڵـــی تـــاڕاده ی شـــه یدابوون خۆی 

ده بینێته وه .
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5-  ڕۆمانســـیزم لـــه  بایه خدانـــی بـــه  كات و شـــوێندا، تووشـــی نامۆیـــی ده بێـــت، له گـــه ڵ 
ســـه رده م و شـــوێنی خـــۆی ناگو نجێـــت، به  خه یاڵ بـــۆ ڕابـــردوو ده گه ڕێتـــه وه ، خه م بۆ 
ســـاته  خۆشـــه كانی ڕابردوو ده خـــوات. بۆ ڕزگاربوونیش له  شـــار كه  شـــوێنی خۆیه تی، 

به ره و سروشـــت ڕاده كات

6- ڕۆمانســـیزمییه كان هیـــواو ئاواتیان زۆر بوو، به اڵم توانـــای به دیهێنانی ئه و ئاواتانه یان 
نه بـــوو، ئه مـــه ش به ره و وه ڕســـبوون له  ژیـــان ده یبـــردن و گله ییان له  به ختـــی خۆیان و 

جه ور و ســـته می زه مانه  ده كرد.

7- الی ڕۆمانســـیزمییه كان ئـــه ده ب بـــه  گشـــتی و شـــیعر بـــه  تایبه تـــی، الســـاییكردنه وه ی 
سروشـــت و ژیانـــه ، بگره  داهێنانه . ئامـــرازی داهێنانیش له الیه نی ئه ندێشـــه ی داهێنه رانه یه .

8- ڕۆمانســـیزمی ئه وروپی هه موو شـــتێكیان ده كرده  بابه تی نووســـین، وه ك: دیمه نه كانی 
سروشـــت، مێـــژووی نه ته وایه تـــی، مۆركـــی ناوچه یـــی، شـــتی تایبه تی له  جیاتی گشـــتی، 

شـــتی نائاســـایی، كه الوه ، شـــه و، مردن، گۆڕ و خه ون ..... هتد.

9- ڕۆمانســـیزم لـــه  ده ربڕیندا په ناده باته  به ر هه ندێ ســـیمای تایبه تـــی، وه ك: ڕزگاربوون 
لـــه  ده ســـتور و یاســـا، ئاڵـــۆزی، تێكه ڵكردنـــی هه ســـته كان، به ناویه كداچوونـــی ئه ركـــی 

هونـــه ره  جوانـــه كان و ڕه چاوكردنـــی الیه نی خـــودی و لیریكی.
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بنه ماكانی شیعری ڕۆمانسیزمی كوردی:

1- پشـــتكردنه  كێشـــی عه روز كه  شـــیعری كالســـیزمی كوردی پێنووســـراوه  و گه ڕانه وه  
بـــۆ كێشـــی )په نجـــه ی خۆماڵـــی( كـــه  كێشـــێكی ڕه ســـه نی كوردییـــه  و له ســـه ر بنه مای 
ژمـــاره ی بڕگـــه ی له ته دێـــره كان پێكهاتـــووه . هه مـــوو شـــیعری فۆلكلـــۆری كـــوردی و 

زۆربـــه ی شـــیعری زاری گـــۆران و لوڕ به و كێشـــه  نووســـراون.

2-  وازهێنـــان لـــه  یه كێتـــی ســـه روا و به كارهێنانـــی )جوتســـه روا(، كـــه  شـــاعیر به پێـــی 
پێویســـت به كاریده هێنێـــت، بـــۆ ئـــه وه ی له پاڵ كێشـــه  ڕه ســـه نه كه ، ئاوازێكـــی تایبه تیش 

بـــه  شـــیعره كه  بدات.

3-  یه كێتی بابه ت له  شـــیعری ڕۆمانســـیزمدا به ســـه ر هه موو شـــیعره كه دا دابه شـــده بێت. 
و  واتایـــی  په یوه ندییه كـــی  و  نێودایـــه   لـــه   پته ویـــان  یه كێتییه كـــی  دێـــره كان  هه مـــوو 
ئه ده بیـــی پتـــه و به یه كیان ده به ســـتێته وه. البـــردن و زیادكردنی هه ر دێرێـــك هۆنراوه كه  

ده شێوێنێت.

ڕۆمانســـیزم لـــه  ئه ده بـــی كوردی زیاتـــر له  شـــیعردا ده رده كه وێت، نه ك له  په خشـــان.   
هه ندێك بابه ت و ڕه گه زی ڕۆمانســـیزم به ر له  ســـه ده ی بیســـته م له  شـــیعره كانی )بێســـارانی 
و مه ولـــه وی و حاجـــی قـــادر( و شـــاعیرانی دیكه ش ده بینرێـــت، به اڵم به شـــێوه یه كی دیار ئه و 
بابـــه ت و ڕه گه زانـــه  لـــه  نیـــوه ی یه كه مـــی ســـه ده ی بیســـته مدا گه اڵڵه بـــوون، بـــه  تایبه تـــی له  

مـــاوه ی نێوان هـــه ردوو جه نگـــی جیهانیدا.
شـــیعری نه تـــه وه  دراوســـێكان، بـــه  تایبه تی شـــیعری نوێـــی توركی له و ســـه رده مه دا   
كاریگـــه ری زۆری كرده  ســـه ر ئه و جواڵنـــه وه  تازه یـــه ی ئه ده بی كوردی كه  لـــه  گه اڵڵه بووندا 
بـــوو. شـــیعری ئه وروپیش چ به  شـــێوه ی ناڕاســـته وخۆ بێت كـــه  له  ڕێی شـــیعری توركییه وه  
بووه ،  چ به  شـــێوه ی ڕاســـته وخۆ  بێت، كاریگه ری زۆری كرده  ســـه ر گوڕپێدانی جواڵنه وه ی 
نوێگه ریـــی شـــیعری كوردی. پێشـــه نگانی ئه م نوێخوازییـــه ش له  ئه ده بی كوردیـــدا بریتیبوون 

له  )شـــێخ نوری شـــێخ ســـاڵح، ڕه شـــید نه جیب، گـــۆران و پیره مێـــرد.....(.
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4- به كارهێنانـــی زمانێكـــی ســـاده  و ئاســـان كـــه  هه مـــوو كـــه س تێیبـــگات، نـــه ك كۆمه ڵێكی 
ده ســـته بژێر. وشـــه كانی كـــوردی په تیـــن و شـــاعیر به پێـــی توانـــا خـــۆی لـــه  به كارهێنانی 
وشـــه ی بێگانـــه  دوورده خاتـــه وه . ســـه ره ڕای ئه مـــه ، نووسینه كه شـــی بـــۆ هه موو كه ســـێكه .

5- شـــاعیر به پێی توانا خۆی له  هونه ره  ڕه وانبێژییه  باوه كان الده دات و به دوای )لێكچواندن 
و خـــوازه  و هونه ری جوانكاری نوێدا( ده گه ڕێت.

6- گه ڕانـــه وه  بـــۆ سروشـــت و گـــه ڕان بـــه دوای جوانییه كانـــی و خه مخـــواردن لـــه  دیمه نـــه  
ناخۆشـــه كانی، وه ك: وه رینـــی گه اڵی دره خت و ڕاكشـــانی ئه ســـتێره  و ئاوابوونی مانگ و 

خـــۆر ..... هتد.

7- خۆشه ویســـتییه كی پـــاك و بێگـــه رد، زۆرجاریـــش نائومێدبـــوون لـــه  خۆشه ویســـتی و 
ڕوانینه  دواڕۆژ به  چاوی ڕه شـــبینانه  و په ســـه ندكردنی گۆشـــه گیری و خۆدوورخســـتنه وه  

لـــه  خه ڵك لـــه  شـــیعری رۆمانســـیزم ڕه نگیداوه ته وه .

8- باسكردنی ده رد و ئازاری تایبه تی و خۆدوورخستنه وه  له  بابه ت و هه ست و سۆزی گشتی.

9- ڕابـــردوو ده بێته  بوارێكی فراوان، ئه ندێشـــه ی  شـــاعیری بۆ ده گه ڕێتـــه وه . بابه تی ئه ده بی 
و دیمه نـــی گه ش و جوانی لێوه رده گرێت و دووباره  دروســـتیده كاته وه .

بـــه  هه مـــوو كه ره ســـته ی زمـــان و بابه تـــی  لـــه  كه له پـــوری میللیـــی  10- ســـودوه رگرتن 
ئه ده بییـــه وه . ئه مـــه ش بـــۆ نووســـینی به رهه مـــی وا كـــه  گیانـــی میللـــی و نه ته وایه تـــی و 

نیشـــتیمانی تێـــدا بدره وشـــێته وه .  

نمونه ی شیعری ڕۆمانسیزمی كوردی:

1-  له  زاری كرمانجی خوارودا
لــه  زاری كرمانجــی خــوارودا، ســه ره تای نوێكردنــه وه ی شــیعری كــوردی و شــكاندنی كــۆت 
و یاســاكانی كالســیزم، لــه  بیســته كانی ســه ده ی بیســته م ده ســتیپێكرد. یه كــێ لــه  ڕابه رانــی 
ئــه م نوێكردنه وه یــه  )گــۆران(ی شــاعیر بــوو. لێــره دا كورتــه ی ژیــان و نمونه یه كــی شــیعری 

ڕۆمانســیزمی ده نووســین و شــیده كه ینه وه .
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*

     
ـــه . ســـاڵی )1904(ز ـــاڵ به گ ـــه وه ی عه بدوڵ ـــه  كـــوڕی ســـلێمانه  ن ـــاوی عه بدوڵاڵی ـــۆران ن   گ

 لـــه  هه ڵه بجـــه  له دایكبـــووه . لـــه  هه ڵه بجـــه  و كه ركـــوك خوێندوویه تـــی، ماوه یـــه ك مامۆســـتای 

ســـه ره تایی بـــوو . دوای شۆڕشـــی )14ی ته ممـــوزی 1958( و كردنـــه وه ی به شـــی زمانـــی 

كـــوردی لـــه  كۆلێـــژی ئـــاداب لـــه  زانكـــۆی به غـــدا، گـــۆران بووه تـــه  مامۆســـتای وانه بێـــژ و 

)ئـــه ده ب و ڕه خنـــه ی ئه ده بـــی( گووتووه تـــه وه . لـــه  ژیانیـــدا ناخۆشـــی و گرتـــن و ئـــازاری زۆری 

ـــووه . دیت

ــیزمی  ــیعرێكی ڕۆمانسـ ــه  شـ ــه  لـ ــه ش نمونه یه كـ ــردووه . ئه مـ ــی دواییكـ ــه ) 1962/11/18 (كۆچـ لـ

ـــۆران. گ

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

گۆران
)1904 - 1962( ز

گۆران
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پـــــایــــــــــز!

پایز! پایز!
بوكی پرچ زه رد

من مات، تۆ زیز
هه ردوو هاوده رد!

من فرمێسكم، تۆ بارانت؛
من هه ناسه م، تۆ بای ساردت

من خه م، تۆ هه وری گریانت
دوایی نایه : دادم، دادت

هه رگیز، هه رگیز
پایز! پایز!

************** 
پایز! پایز!

شان و مل ڕووت،
من مات، تۆ زیز،

هه ردووكمان جووت
هه رچه ند گوڵ سیس ئه بێ بگرین

ئاڵتوونی دار ئه ڕژێ بگرین 
پۆلی باڵدار ئه فڕێ بگرین

بگرین .. بگرین .. چاومان نه سڕین
هه رگیز، هه رگیز

پایز! پایز!

)كۆپڵه ی یه كه م بۆ له به ركردنه (



77

گـــۆ گـــۆران لـــه م شـــیعره دا ده گاتـــه  ئه وپـــه ڕی ڕۆمانســـیزم، ســـۆزێكی خه ســـت و قـــوڵ بـــه  

سروشـــتی ده به ســـتێته وه ، لـــه  خه مناكتریـــن وه رزی ســـاڵدا كـــه  پایـــزه ، شـــاعیر بـــه  جۆرێكـــی 
ــه   ــنورێك لـ ــه ك و سـ ــه  یـ ــان ده بنـ ــه  هه ردووكیـ ــت كـ ــزدا تێكه ڵده بێـ ــت و پایـ ــه ڵ سروشـ وا له گـ

نێوانیانـــدا نامێنێـــت.
گــۆران بۆیــه  پایــزی هه ڵبــژاردووه  و لــه و وه رزه  چووه تــه  باوه شــی سروشــته وه ،   
چونكــه  مه رگــی )جوانــی( تێداده بینێــت. جوانیــش الی گــۆران هه مــوو شــتێكه ، نه مانــی جوانیــش 

ئــازاره وه . لــه  ژان و  پــڕ  ئــازاری ده دات، ده یخاتــه  دونیایه كــی  زۆر 
لــه م شــیعره دا گــۆران پایــز وه ك خــودی خــۆی ده بینێــت، هه ردووكیــان هــاوده ردن.   
ئــه م هاوكێشــه یه  ئــه و كاتــه  بــه ره و تــه واوی ده چێــت كــه  گــۆران به راورده كــه  فراوانتــر ده كات. 

دیــارده ی خــه م و ئــازاری خــۆی و هــی سروشــت به رانبــه ر یه كتــر ڕاده گرێــت:

فرمێسك = باران
هه ناسه  = بای سارد
خه م = هه وری گریان

ئــه م دیاردانــه  لــه  ڕوانگــه ی )گــۆران(ه وه  به رده وامــن و هه رگیــز دادی خۆی و سروشــت   
لــه  ده ســت ئــه م نه هامه تیانــه  كۆتایــی نایــه ت، بۆیــه  بــه ره و نائومێــدی ڕۆمانســیزمییانه ی ده بــات 

ــان نه ســڕن. ــن و چاوی ــه ر بگری ــز ه ــه ڵ پای و داواده كات له گ
ئـــه م شـــیعره  له ســـه ر بنه مـــای دووالیه نـــه  دانـــراوه : شـــاعیر و سروشـــت )پایـــز(.   
ـــان  ـــزدا هاوكێشـــه یه ك دروســـتده كات. هه ردووكی ـــی پای ـــوان خـــودی خـــۆی و بابه ت شـــاعیر له نێ
به یه كـــه وه  هه ڵده چنێـــت و تێكـــه ڵ به یـــه ك ده بـــن و به یه كـــه وه ش بـــه ره و كۆتایـــی ده چـــن كـــه  

ــه . را نائومێدییـ

گۆران
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گرینگترین ڕه گه زه  ڕۆمانسیزمییه كانی ئه م شیعره

1- گه ڕانـــه وه  بـــۆ سروشـــت و تێكه ڵبوونی گیانی به گیانـــی له گه ڵ دیـــارده  خه مناكه كانی، 
كـــه  ســـۆزێكی قـــوڵ لـــه  دڵـــی شـــاعیردا ده بزوێنـــن و هاوده ردییـــه ك لـــه  نێوانیانـــدا 

دروســـتده بێت.

2- خه مخـــواردن بـــۆ نه مانـــی جوانـــی كه  له م شـــیعره دا له  سیســـبوونی گـــوڵ و وه رینی 
گـــه اڵی دره خـــت و فڕینـــی باڵنـــده  ده رده كه وێـــت و هه مووشـــیان نیشـــانه ی مردنـــن. 

مردنیـــش یه كێكـــه  لـــه و بابه تانـــه ی، كـــه  ڕۆمانســـیزم جه ختـــی لێده كاته وه .

3- خه یاڵێكـــی ڕۆمانســـیزمیانه ی فراوانـــی تێدایـــه  و بووه تـــه  مایه ی دروســـتكردنی زۆر 
وێنـــه ی هونه ریـــی جـــوان، وه ك )بوكی پـــرچ زه رد، شـــان و مل ڕوت، ڕژانـــی ئاڵتونی 

دار(.

4- هۆنراوه كه  به  كێشـــی په نجه ی خۆماڵی نووســـراوه  و كێشـــێكی ئازاده ، چونكه  شاعیر 
كێشـــی چوار بڕگه یی كـــردووه  به  بنه ما، واتـــه  )4( یان )8( بڕگه .

5- گـــۆران ســـێ )چواریـــن(ی پێشـــه وه ی به  ســـه روای )نـــۆره دار( هێناوه  كـــه  به مجۆره  
داڕێـــژراوه  )ا ب ا ب(. )چواریـــن(ی كۆتاییشـــی هه موو له ته كانی له ســـه ر یه ك ســـه روا 
ده ڕوات، ئه مـــه ش پێـــی ده گوترێت )چوارینـــه ی ته واو(، واته  )گـــۆران( خۆی به  یه كێتی 

نه به ســـتووه ته وه . سه روا 

6- وشـــه كانی هه مـــوو كوردیـــن و خۆی له  وشـــه ی بێگانه  نه داوه . ســـه راپای شـــیعره كه   
یه ك وشـــه ی توركـــی تێدایه ، ئه ویـــش )ئاڵتون(ه .

7- دووباره كردنـــه وه ی هه نـــدێ وشـــه ی تایبه تـــی وه ك )پایـــز( كه  كرۆكـــی هۆنراوه كه یه 
 و بابه ته كـــه ی دیـــار و قوڵكـــردووه . جگـــه  له و ئاوازه  ناســـكه ی له  ده نگی وشـــه كانه وه  

په یداده بێـــت و پـــڕ ئاوازی خه مناكـــی ده كات.
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نمونه ی شیعری ڕۆمانسیزمی كوردی:

2-  له  زاری گۆراندا
ــووه  و  ــی خــۆی گرت ــه ی تایبه تی ــه  ســه ره تاوه  ڕێچك ــه ر ل ــۆران ه شــیعری زاری گ  
خاوه نــی تایبه تمه نــدی و ســیمای خــۆی بــووه،  كــه  لــه  زۆر الوه  لــه  شــیعری زاره كانــی 

دیكــه ی زمانــی كوردیــه وه  جودایــه .
ــه ن  ــه  ده گم ــه  ب ــه  ك ــه م زاره  ئه وه ی ــی شــیعری ئ ــه ره  دیاره كان ــه  ســیما ه ــك ل یه كێ  
نه بێــت، نه كه وتووه تــه  ژێــر كاریگــه ری كێشــی عــه روز و ســه روای یه كگرتــووه وه . زۆر 
شــاعیری به توانــا لــه  چوارچێــوه ی ئــه م زاره دا هه ڵكه وتــوون، )مه ولــه وی( یه كێكــه  لــه  
ــه  ســۆزی خــودی و خــه م و  ــڕن ل ــه وی پ ــان. شــیعره كانی مه ول شــاعیره  هــه ره  به رزه كانی
ــه  ده ردی  باســی مــه رگ و وه ســفی سروشــت و هه ســتی ســۆفیزمانه ی قــوڵ و ســوتان ب
دوری و بێــزاری لــه  ژیــان و خۆزگــه  خواســتن بــه  مــردن. ئه مانه ش ڕه گه زه  ســه ره كییه كانی 

ڕۆمانســیزمن.
ــازی ڕۆمانســیزم  ــۆزده م ، ڕێب ــه  ســه ده ی ن ــدا ل ــه  ســه رده می مه وله وی ــده  ل هه رچه ن  
لــه  ئه ده بــی كوردیــدا ده رنه كه وتبــوو، بــه اڵم ده توانیــن زۆربــه ی شــیعره كانی مه ولــه وی 
بــه  ڕۆمانســیزم دابنێیــن، بۆیــه  لێــره دا نمونه یــه ك لــه  شــیعری ڕۆمانســیزمی مه ولــه وی 

شــیده كه ینه وه.  و  وه رده گریــن 

گۆران
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مه وله وی
)1806 - 1882( ز *

نـــاوی عه بده لڕه حیـــم مه ال ســـه عیده ، نازنـــاوی )مه عـــدوم(ه  و بـــه  )مه وله وی(ناوبانگی        
ده ركـــردووه . ســـاڵی )1806(ز لـــه  دێی )تاوه گۆز(ی ناوچه ی سه رشـــاته  له دایكبووه . ســـه ره تا 
الی باوكی خوێندوویه تی، پاشـــان بۆ خوێندن )مه ریوان ، چوڕ ، نه نه  ، ســـنه  ، بانه  ، ســـلێمانی 
و هه ڵه بجـــه ( گـــه ڕاوه . بـــۆ جـــاری دووه م ده چێتـــه  ســـنه  و لـــه  مزگه وتی )دار االحســـان( الی 
حاجـــی مه ال ئه حمه دی نۆتشـــی ده خوێنێ و ســـاڵی )1841(ز ئیجـــازه ی مه الیه تی وه رگرتووه 
و ده گه ڕێتـــه وه  زێـــدی خـــۆی پاشـــان ته ریقـــه ت له  شـــێخ وه ســـمانی ته وێڵـــه   وه رده گرێت، له  
)چـــۆره  و بێژاوه  و بیاوێڵ( و ئینجا سه رشـــاته ی پشـــت قه اڵی )شـــمێران(ی ســـه ر ســـیروان 

ده رس ده ڵێتـــه وه  و ســـاڵی )1882(ز هه ر له وێ كۆچـــی دواییكردووه . 

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد
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)له  سه ره تاوه  سێ دێری بۆ له به ركردنه (

مه وله وی

ئیمشه و هه م دیسان ده روون پڕ خه مه ن

ئه ساســـــه ی ماتــه م جـــــه  المان جــه مه ن

نـــــــه  تــــــاو دووری دڵ بــــــێ قــــــــــــه راره ن

بینایـــی دیـــــــده م جـــه  خــــــــه فه ت تـــــاره ن

شـــریخه  و گرمـــه ی هـــه ور دووریی دۆس

وه فه نـــــا بـــه رده ن مه غـــز و ڕه گ و پۆس

شــــــــه راره ی گرپـــــــه ی نــــــاری مه هجوری

كـــه رده ن وه  غوبـــــــار كـــۆگای ســـه بووری

نـــه  تاقـــه ت مه نده ن نـــه  تـــۆی ده رووندا

نـــه  ))له یلێ(( مــــــدیۆ وه الی ))مه جنووندا((

میهمانـــم وه   بـــۆ  مه رده نـــی  یاخـــوا 

ئیتـــــــر نــــــــه وینوون دووری یارانــــــــــــــــــــم

به ڵكـــم خه الســــــیم نـــه ده س دووریم بۆ

گڵكـــۆ نه شـــوون وه   زامـــان  زووخ  بـــه و 

هاو واتا:
ماته م : شین، تازیه ، به هی

جه المان : له  المان
جه م : كۆ، گرد، جه مه ن، كۆبوونه ته وه ، 

گردبوونه ته وه 
نه تاو دووری : له تاوی دووری

دیده  : چاو
تار : تاریك

دۆس : دۆست، براده ر
فه نا : له ناوچوون، نه مان

مه غز : مێشك، مژی
ڕه گ : ده ماری له ش، 

پۆس : پێسته 

نمونه ی شیعری ڕۆمانسیزمی مه وله وی:
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گرینگترین ڕه گه زه  ڕۆمانسیزمییه كانی ئه م شیعره

1- شـــاعیر شـــه وی هه ڵبـــژاردووه ، باســـی خه فه تی خۆی له  شـــه ودا ده كات. شـــاعیرانی 
ڕۆمانســـیزم زۆرجـــار په ناده به نه  به ر شـــه و كـــه  دونیا كپ و بێده نـــگ ده بێت و هێمنی 
باڵ به ســـه ر دونیادا ده كێشـــێت. له و ســـاته  كـــپ و هێمنه دا ده چنه  نـــاو دونیای تایبه تی 
و نـــاوه وه ی خۆیـــان و بیر له  خۆشـــیی به ســـه رچوو و ئاینده ی خه یـــااڵوی ده كه نه وه .

2- شـــاعیر باســـی دووركه وتنه وه )غوربـــه ت(  ده كات و كاریگه ری ئه م دوورییه  له ســـه ر 
هه ســـت و هۆش و مێشـــك و ده ماره كانی پیشـــانده دات. ئه م دووركه وتنه وه یه  شـــاعیر 
ئـــازارده دات و وای لێـــده كات بیـــر له  ســـاته  خۆشـــه كانی ڕابردوو بكاتـــه وه، كه  له گه ڵ 
یاره كه ی خه فه تی به با ده دا و ئێســـتاش كه  به  ده ســـت ئازاری دوری یاره وه  ده تلێته وه .

3- لـــه م بـــاره   ده رونییه  ســـه خته ی كه  شـــاعیر لـــه  ئه نجامـــی دوری یاره كـــه ی تێیدابووه ، 
توشـــی ســـه رگه ردانی و نائومێـــدی ده بێـــت، هیـــوای بـــه  دیـــداری دۆســـت نامێنێت و 
ژیانیـــش مانای تێدا نامینێت، چونكه  دۆســـت و ژیان الی شـــاعیر ده بـــن به یه ك، ئیدی 

ئـــه و نائومێدییـــه  ده گاته  لوتكه .

)په نجـــه (ی  بڕگـــه   كێشـــی  گـــۆران،  زاری  شـــاعیرانی  هه مـــوو  وه ك  مه ولـــه وی   -4
په یڕه وكـــردووه ، هه مـــوو شـــیعره كه ی له ســـه ر كێشـــی )5+5=10( بڕگـــه  نووســـیوه . 
ئه مـــه ش كێشـــێكی زۆربـــاوی كوردییـــه  و ته نانه ت گۆرانی شـــاعیر ئه مه ی به  كێشـــی 

دانـــاوه . نه ته وه یـــی 

به كارهێنـــاوه .  جوتســـه روای  په یڕه ونه كـــردووه ،  ســـه روای  یه كێتیـــی  مه ولـــه وی   -5
جوتســـه روا بواری زیاتر بۆ شـــاعیر ده ره خســـێنێت، كه  درێژه  به  ده ربڕینی هه ســـتی 

نـــاوه وه ی بـــدات و وشـــه ی باشـــتر و له بارتـــر هه ڵبژێرێت.

6- وشـــه ی ڕه ســـه نی كـــوردی به كارهێنـــاوه ، ئه گـــه ر وشـــه ی بێگانه شـــی به كارهێنابێت، 
ئه وانـــه ی به كارهێنـــاوه  كـــه  زۆر بـــاون و هه مـــوو كـــه س تێیانده گات.

7- لێكچوانـــدن و خوازه كانـــی زۆر بـــاون و هه موو كه س تێیانده گات، به دوای داڕشـــتنی 
ئاڵـــۆزدا نه گه ڕاوه . 
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مه وله وی

نمونه ی شیعری ڕۆمانسیزمی كوردی:

3/ له  زاری كرمانجی سه رودا:

له  زاری كرمانجی سه رودا وه ك زاری كرمانجی خوارو، شیعری كوردی له نێوان   
هــه ردوو جه نگــی جیهانیــدا، گۆڕانــی بنچینه یــی به خۆیــه وه  بینیــوه  و ســیما و تایبه تمه ندیــی 
ــه   ــار ل ــه وه ی شــیعری زاری كرمانجــی ســه رو به شــێوه یه كی دی ــرت. نوێكردن ــی وه رگ نوێ
ــاوار، ڕۆناهــی،  ــی )ه ــه  گۆڤاره كان ــی ل ــووه ، به تایبه ت ســییه كانی ســه ده ی بیســته مدا گه اڵڵه ب

ســتێر( كــه  مینبــه ری باڵوكردنــه وه ی شــیعری نوێــی ئــه و زاره  بــوون.
زۆر شــاعیری زاری كرمانجــی ســه رو ڕۆڵیــان لــه و نوێكردنه وه یــه دا هه بــوو، وه ك   
)قــه دری جــان، كامــه ران به درخــان و جگه رخوێــن(. ئه مانــه  وازیــان لــه  ده ســتوره كانی 
شــیعری كالســیزم هێنــا، بــه  شــێوازێ نــوێ بابه تــی تازه یــان هێنایــه  كایه وه . شــیعری لیریكی 
و شۆڕشــگێڕی لــه و ســه رده مه دا بره ویــان ســه ند، چونكــه  ڕه نگدانــه وه ی ڕاســته قینه ی 
بارودۆخــی ئه وســای نه تــه وه ی كــورد بــوون. بزوتنــه وه  ڕزگاریخوازه كانــی كــورد و ئــه و 
ــوو له ســه ر هه ســت و ســۆزی  ــی ســه ره كییان هه ب ــوون، ڕۆڵ نســكۆیانه ی توشــی كــورد ب
ئــه و  بزوتنه وانــه ، توشــی گۆشــه گیری و  تێكشــكانی  ئه نجامــی  لــه   شــاعیران، زۆریــان 
نائومێــدی بــوون، هه ندێكیــان ده یانڕوانییــه  دواڕۆژ و بڕوایــان بــه  ســه ركه وتن هه بــوو. 

ــاره . ــه دا دی ــه و كات ــه  شــیعری ئ ــووی ل ــه  هه م ئه مان
یه كــێ لــه م شــاعیرانه ی هــه ر لــه  ســه ره تاوه  بــه  چاوێكــی نــوێ ده یڕوانییــه  ژیــان و   
ــه  كــه م و كورتییــه كان ده گــرت و بــه  شــه هیده كانی  هه ڵده گــوت؛  ده وروبــه ر و ڕه خنــه ی ل
ــره دا  ــه  لێ ــاره . بۆی ــه دا زۆر ئاشــكرا و دی ــه و نوێكردنه وه ی ــه ی ل ــه  پای ــوو ك ــن( ب )جگه رخوێ

لێكیده ده ینــه وه . و  وه رده گریــن  جگه رخوێــن  ڕۆمانســیزمی  شــیعری  نمونه یه كــی 
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جگه ر خوین
)1903 - 1984(ز *

له  گوندی  )1903(ز  ناوی شێخ موس كوڕی شێخ محه مه د كوڕی مه حموده ، ساڵی   
)حه سار(ی ده ڤه ری )مێردین( له دایكبووه . جگه رخوێن به  منداڵی ژیانێكی ناخۆش و هه ژارانه  
ژیاوه . دره نگ ده ستی به  خوێندن كردووه . له دوای سه ركوتكردنی شۆڕشه كه ی شێخ سه عیدی 
پیران له  ساڵی 1925ز ناچاربووه  جزیره ی كوردستانی توركیا جێبهێڵێت و ڕوبكاته  سوریا 
دوای شۆڕشی  باڵوكردووه ته وه .  شیعری  )هاوار(  گۆڤاری  له   نیشته جێبێت.  )عاموده (  له   و 
)14ته مموزی1958(ز، دێته  به غدا، له  به شی زمانی كوردی له  كۆلێژی ئادابی زانكۆی به غدا 
له   گه رچی  جگه رخوێن  هه ڵگیرسا،  )ئه یلول(  شۆڕشی  كه    1961 ساڵی  گوتووه ته وه .  وانه ی 
به غدا بوو، به اڵم زۆر الیه نگیری شۆڕشی ده كرد. ساڵی 1963 گه ڕاوه ته  سوریا. ساڵی 1978 
چاپكردنی  و  ئه ده بی  كاری  خه ریكی  نیشته جێبووه .  سوید  له   و  هه نده ران  كردووه ته   ڕوی 
به رهه مه كانی بووه . له  1984/10/22 له  سوید كۆچی دواییكردووه  و له سه ر ڕاسپارده ی خۆی 

ته رمه كه یان هێنایه وه  كوردستان و له  قامیشلۆ له ناو باخچه ی ماڵی خۆیان ناشتویانه .

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد
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)له  سه ره تاوه  سێ دێری بۆ له به ركردنه (

نمونه ی شیعری ڕۆمانسیزمی جگه رخوێن:

سه رمه ستی ئه ڤینم
ئه ی هه ڤاال ئه ڤیندار

تو ژی وه ك من بریندار
كه نگی كۆ ئه م دگه ین هه ڤ

ب دڵخوه شی ڕۆژ و شه ڤ
گول و چیچه ك گه ش دبن

دلی داران خوه ش دبن
سونبول هاویر دهه ژین

ئه ڤ ستێرك دڕژین
چیا بڵند دبن ژۆر

جهان دبت كه سكه  سۆر
با تێ به  ساز و لیالن
ته روه نده  هاویر دالن
ئاڤێن گۆال ددن پێل

ڕوێ ڕۆژێ دبت سێل
تلور كه سك و زه رد و سۆر

ب بازكان دچن ژۆر
وه كو لۆكس و چرا گه ش

ڕۆنی ددن شه ڤا گه ش
پڕ گه ش دبن گولێ من
ته ڤ دره ڤن كولێ من

گول و چیچه ك ئه ز و توو
قاز و ئۆرده ك ئه ز و توو
هه ردوو ڕه وشا ڤێ ژینێ

ده نگێ سازا ئه ڤینێ

جگه ر خوین
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لێكدانه وه ی وشه كان:
هه ڤاڵ : دۆست، براده ر، هاوڕێ
ئه ڤیندار : خۆشه ویست، عاشق

كه نگی : كه ی، چ كاتێ
دگه ین : ده گه ین

هه ڤ : یه كتر
چیچه ك : كوڵوكی پشكوتو

گرینگترین ڕه گه زه  ڕۆمانسیزمییه كانی ئه م شیعره

1- شـــاعیر و هه ڤاڵه كـــه ی بریندارن، برینـــداری ده ردی جودابونه وه ن، ئه مه ش شـــاعیری 
توشـــی ئازارێكـــی وا كـــردووه  كه  دونیـــای له به رچاوخســـتووه، ته نیا بـــه  گۆڕینی ئه م 
حاله تـــی جیابونه وه یه ، شـــاعیر ده گه ڕێته وه  ســـه ر باری ئاســـایی و دونیـــای له به رچاو 

جوانتر و گه شـــتر ده بێت.

2- وه ســـفی جوانی سروشـــت كراوه ، شـــاعیری ڕۆمانســـیزم هه میشـــه  بـــه دوای جوانیدا 
عه وداڵـــه  و ئـــه و جوانییـــه  لـــه  هه مـــوو ورده  دیمه نێكـــی سروشـــتدا ده بینیـــت. ئـــه م 
جوانییـــه ش له م دیمه نانه  ده رده كه ون )گه شـــانه وه ی گوڵ و كولوك، هه ژانی ســـونبول، 

به رزبوونـــه وه ی چیا، كه ســـك و ســـۆربوونی دونیـــا .....(

3- شـــاعیر ده رمانـــی ده ردی دڵـــی خۆی له و سروشـــته  جوانـــه  ده بینێت كه  ئـــه م هه موو 
دیمه نانـــه  شـــه وی تاریكـــی بـــۆ ڕۆشـــنده كه نه وه  و ده رد و كه ســـه ر و خه مـــی دڵـــی 

ده ڕه وێننه وه .

4- ئومێـــدی شـــاعیر لـــه وه  به رجه ســـته  ده بێت كـــه  خـــۆی و هه ڤاڵه كه ی له  ســـایه ی ئه و 
سروشـــته  گیانبه خشـــه  و دور لـــه  خـــه م و كـــول و كۆڤـــان، باوه ش به یه كـــدا بكه ن.

 یه كه م: له  ڕوی ناوه رۆكه وه :
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1- شـــیعره كه  هه مووی به  كێشـــی بڕگه یی )په نجه یی( نووســـراوه ، كه  )4+3= 7( بڕگه یه . 
ئه مـــه ش یه كێكه  له  كێشـــه  هه ره  باوه كانی شـــیعری كوردی.

2 - شـــاعیر بـــه  جوت ســـه روا )مه ســـنه وی( شـــیعره كه ی هۆنیوه ته وه ، واته  هـــه ر دێرێك 
له ته كانـــی هاوســـه روان و په یوه نـــدی سه رواســـازییان بـــه  دێره كانـــی دیكـــه وه  نییـــه . 
ئه مه ش له  ســـه روا هه ره  باوه كانی شـــیعری كوردییه . داســـتانه  درێـــژه كان و چیرۆكه  

شـــیعرییه كان و شـــیعری فۆلكلـــۆری كوردی، به مجۆره  ســـه روایه  نووســـراون.

3- وشـــه كانی هه مـــووی كـــوردی په تـــی و ڕه ســـه نن، شـــاعیر خـــۆی لـــه  به كارهێنانـــی 
وشـــه ی بێگانـــه  دورخســـتووه ته وه .

4- داڕشـــتنی ڕســـته كان ڕه وان و بێگرێ و گۆڵن. ڕسته ی ســـوك و كورتی به كارهێناوه ، 
ئه مـــه ش شـــیعره كه ی ئاســـانتركردووه  و هه مـــو كـــه س خۆشـــی لـــه  خوێندنـــه وه ی 

وه رده گرێـــت و پێیـــه وه  ماندونابێت. 

دووه م: له  ڕوی ڕوخساره وه

جگه ر خوین
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ئەدەبی كوردی سۆڤێتی )جاران(

لـــە بارودۆخـــی تایبەتیی كـــوردی یەكێتیی ســـۆڤێتی جاراندا، ئەدەبی تـــازەی كوردی   
ســـۆڤێتی لەســـەر بناغەی ئەدەبـــی فۆلكلۆری كوردی دامـــەزراوه . گەشەســـەندنی ئەو ئەدەبە 
شانبەشـــانی لێكۆڵینەوە و ســـودبینین لە داســـتانی دەوڵەمەندی میللی ڕۆیشـــتووه ، بە یەكێك 
لە نیشـــانە ئاشـــكرا و بەرزەكانی پلەی گەشەســـەندنی ڕۆشـــنبیری كوردی یەكێتیی ســـۆڤێت 
داده نرێـــت. بـــەم جـــۆرە نووســـه ران گەلێك بەرهەمـــی ئەدەبی وایان نووســـی كـــە ناویان لە 
مێـــژوی ئەدەبی كوردی ئەم ســـەردەمەدا تۆماربكرێت لەمانە: عەرەبی شـــەمۆ، حاجی جندی، 
ئەمینـــی ئەبـــدال، وەزیـــری نـــادر، جاســـمی جەلیل، موســـەیی ئاخونـــدۆڤ ، یوســـفی بەكۆ و 

باخچۆیی ســـلۆ... هتـــد، دیارن.

ئه گه ر  )عەرەبی شـــەمۆ( بەرهەمدارترین  و بەناوبانگترین نووسەری كوردی سۆڤێتی   
بێـــت، ئـــه وا )حاجـــی جندی  و ئەمینـــی ئەبـــداڵ( خەباتێكی زۆریان لـــە ڕێـــگای بووژاندنەوەی 
زمانـــی كـــوردی لە واڵتی ســـۆڤێتدا كـــردووە. بەهۆی نووســـینەكانیانه وە نەتـــەوەی كوردیان 
بـــە گەالنـــی ســـۆڤێتی  و گەالنی تر ناســـاندووە. بە هـــاوكاری یەكتـــر چیرۆكـــی )الزۆ(یان لە 
ئەرمەنییـــەوە وەرگێڕایـــە ســـەر كـــوردی. یەكێك لـــە پلە گرنگەكانـــی گەشەســـەندنی ئەدەبی 
كـــوردی ســـۆڤێتی بـــە باڵوكردنـــەوەی كۆمەڵـــەی )فۆڵكلۆری كوردی( دەســـت پێـــدەكات كە 
لەســـاڵی )1936(دا لە یەریڤان چاپكراوە، لەم كۆمەڵەدا گەلێك باســـی وەك: خۆشەویســـتی  و 
باری خێزانی كورد و حاڵی ژنان، دەســـەاڵتی ســـەرتیرە و خاوەن دەســـەاڵته كان، میوانداری 

و ئازایه تـــی... هتـــد، ڕەنگیداوەتەوە.

لـــە ئەدەبیاتـــی كـــوردی ســـۆڤێتی ئەم ســـەردەمەدا دەنگی شـــیعری لیریـــك  و بابەتی   
داســـتان ئامێز دیارە. لە بەرهەمێكی حاجی جندیدا كە ناوی )شـــارێ ( بوو، باســـی یاســـای بە 
شـــودان  و شـــیربایی دەكرد كە تا ســـەردەمی شۆڕشـــی ئۆكتۆبەر لە چیاكانی پشت قەفقاسدا 
لەنـــاو نـــەوەی كۆنـــدا مابـــوو. لـــەو بەرهەمـــەدا ناڕەوایی  و پەیـــڕەوی كۆن بە ڕوخســـارێكی 
هونەرمەندانە دەربڕاوه . ئادگاری )شـــارێ ( كە قۆچی قوربانی دەســـتی )شـــیرباییە( بەرامبەر 
بـــەو باوكـــە پیـــرەی كە بە دەســـتی خـــۆی كچـــە خۆشەویســـتەكەی بـــەرەو مـــەرگ دەبات، 
هاوارێكـــە بەرامبـــەر بـــەو ڕەفتـــارە كۆنـــە. شـــاعیر زۆر ســـادە باســـی ئازاردانـــی كـــچ  و بە 
زۆر بـــە شـــودانی دەردەخـــات كـــە ئەمـــە لەكۆندا ســـەرەنجامی هەمـــوو كچێكی كـــورد بوو.
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ئەدەبی گەالنی سۆڤێتی دەوروپشت كاریان كردووه تە سەر ئەدەبی تازەی كوردی. لە   
بەرهەمی تازەی نووسەراندا باسی پرسەكانی ئەم چەرخە دەبینین، وەك ئەوەی لەو كۆمەڵە 
شیعرەدا دیارە كە ناونراوە )شاعیرانی كوردی سۆڤێتی، یەریڤان، 1956ز( یا لە كۆمەڵەی )ڕێگای 
نوێ (دا )تبلیس 1958ز( یا لە كۆمەڵە شیعری شاعیری كورد باخچۆیی سلۆ )تبلیس 1961ز( دیارە. 

ئەدەبیاتـــی كـــوردی ســـۆڤێتی نەوەیەكـــی تازەی لـــە  نووســـەران  پێگەیانـــد، لەوانە:   
)میكایلی ڕەشـــید ، قاچاخی مراد ، عەزیزی ســـلۆ ، عەتاری جەردۆ ، كارلینی چاچان  ، شـــكۆی 
حەســـەن  و ئۆردیخانـــی جەلیـــل(.  و چەند شـــاعیری تـــر كە بـــەردەوام كۆمەڵە شـــیعریان لە 
تبلیـــس  و پەریڤـــان چاپدەكـــرا. هه ر لـــه م ماوه یه دا نووســـه رانی كورد به رهه می نووســـه رانی 

نـــاوداری )روســـی( ســـۆڤیه تی جارانیـــان وه رگێـــڕا بۆ زمانـــی كوردی.

ئەدەبی كوردی سۆڤێتی
)جاران(

  بناغه ی ئه ده بی كوردی سۆڤیه تی

له به رئـــه وه ی ئه ده بی كوردی ســـۆڤیه تی  لەســـەر بناغـــەی ئەدەبیاتی كالســـیزمی   
كـــوردی دانەمـــەزراوە، ئه مـــه  بۆتـــه  هـــۆكاری ئـــه وه ی زۆرجار ســـاكاری  و ســـادەیی لە 
زمـــان  و دەربڕینـــدا ببینرێـــت  و ئـــەو چێـــژەی ئەدەبیاتـــی كالســـیزمی كـــوردی تێكەڵ بە 
بناغـــە و ڕەگەزەكانـــی ئـــەو شـــیعرانە نەبـــووە. ئەمە بۆ شـــیعر، بـــەاڵم لە چیرۆكـــدا ئەوا 
ڕەوشـــی ئەوان  و پێشـــكەوتنی واڵتەكـــە وایكـــردووە گەلێك ڕەگـــەز و ته كنیكی هونەری 
چیرۆكنووســـی ڕۆژئـــاوا تێكـــەڵ بـــە بەرهەمی چیرۆكیان ببێت  و شـــتێكی تـــازە و بەنرخ 

بێتەكایەوە.
ئـــەم بەرهەمانـــەی باســـمانكردن، لـــە بنەڕەتـــدا بە كرمانجی ســـه رو نووســـراون   
، بـــەاڵم بـــەرەو پێشـــچوونی تایبەتی وایكـــردووە لە بناغـــەی كالســـیزمییەكەی كرمانجی 
ســـه روە دووربـــن  و لەجیاتـــی عەرەبی  و فارســـی  و تەنانەت توركیـــش، زاراوەی تازەی 
زمانـــی تـــری تێكەڵببێت. لەگەڵ ئەوەشـــدا بەتایبەتی لەدوای شۆڕشـــی چواردەی تەموزی 
)1958ز( لـــه  عیـــراق، ڕوناكبیرانـــی كوردی ســـۆڤێتی، چ بۆ خۆیـــان  و چ لەبەرهەمیاندا لە 

گەشەســـەندنی ئەدەبی كـــوردی عێـــراق دانەبڕاون.
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عەرەبی شەمۆ
)1895 - 1978(ز *

  ئـــەم نووســـەرە بلیمەتـــە نـــاوی )عـــەرەب(ە كوڕی )شـــێخ شـــەمۆ( لـــە بنەماڵەیەكی 
كـــوردی ئێزیدیانـــه،  لە ســـاڵی )1895(ز لە گوندی )سوســـر( لە ناوچەی )قـــارس( لەدایكبووە 
و ســـەختی ژیانـــی دیـــوە و لـــە هەمـــوو مەیدانێكی ژیانـــدا تێكۆشـــاوە. له ســـاڵی )1978(ز له  
یه ریڤـــان كۆچـــی دواییكـــردووه . ئەگەر ســـەیری تۆمـــاری بەرهـــەم  و نووســـینەكانی بكەین، 
لەپـــاڵ ئەوانـــەدا كە باســـكراون  و لەپـــاڵ گەلێك وتـــار و نامیلكەی سیاســـی  و كۆمەاڵیەتی  و 

زمانەوانیـــدا، ئـــەم بەرهەمـــە ئەدەبیانەی تریشـــی دەبینین:

1. ڕەبەن )1930(ز، چیرۆكێكی سەر شانۆیە.
2. بەربانگ )1957(ز ڕۆمانه .
3. ژینا بەختەوەر )1959(ز.

4. كوردی ئەرمەنستان )1961(ز، سیناریۆیە بۆ سینەما.

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد
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5. قه اڵی دمدم )1966(ز، ئەمەش ڕۆمانێكی گەورەیە لە مێژووی قەاڵی دمدمەوە وەرگیراوە.
6. حەكایەتی كوردی ناو خەڵك )1967(ز.

7. كۆمەڵێك به رهه می كۆكراوەی عەرەبی شەمۆ )1969(ز.

لەنـــاو نووســـەرانی كـــوردی یەكێتـــی ســـۆڤێتدا، )عەرەبی شـــەمۆ( هەر ئـــەوە نییە كە   
لـــە یەكێتی ســـۆڤێتدا ناوبانگی هەبێت، بەڵكـــو لەدەرەوەش ناوبانگێكـــی زۆری هەیە. )عەرەبی 
شـــەمۆ( دەســـتی بە نووســـینی وتار كرد لە بوارە جیاجیاكانی كاروباری ڕۆشـــنبیری كوردی  
و ژیانـــی كۆمەاڵیەتـــی لـــەو گوندانەی كوردی ئێزدی لێ نیشـــتەجێبوون، لە بـــواری ئەدەب  و 
ئامادەكردنـــی ڕۆژنامـــەی كازیـــوەی ڕۆژهەاڵت )زاریا فۆســـتوكا( كاری كرد. نووســـینەكانی 
عەرەبی شـــەمۆ بە زمانی ڕوســـی بوون، چونكە ئەم نووســـینانە بۆ ئەو زانا و ڕۆشـــنبیر و 
ڕۆژهەاڵتناســـانەی ئەوروپـــی بـــوون كە گرنگییه كی تایبـــەت دەدەنە لێكۆڵینـــەوەی كوردی بە 

شـــێوەیەكی گشتی.
یەكێـــك لـــە بەرهەمـــە بەناوبانگەكانـــی ڕۆمانـــی )شـــڤانی كـــورد(ه،  لـــە ســـاڵی )1935(ز بـــە    
ـــە ســـاڵی )1957( كـــوردی باڵوكرایـــەوە و زووبـــەزوو كرایـــه  ئەرمەنـــی  و ڕوســـی  و ئەڵمانـــی. ل
ز دا بەزمانـــی گورجـــی باڵوكرایـــەوە و پێـــش ئـــەوەش كرابـــوو بـــە فه رەنســـی. گورجوگۆڵـــی 
ــورد( و  ــڤانی كـ ــی )شـ ــوو، ڕۆمانه كانـ ــەرەتاوە دیاربـ ــە سـ ــەر لـ ــەمۆ( هـ ــی شـ ــی )عەرەبـ ئەدەبـ

)كـــوردی ئەلەگـــەز( لـــە بەرهەمـــە كۆنەكانـــی كـــوردی ئەرمەنســـتانی ســـۆڤێتین.
لەم دوو بەرهەمەدا نووســـەر ڕاســـتگۆیانە نەخشـــەی ژیانی زەحمەتكێشانی یەكێك لە   
ناوچە كوردنشـــینه كان دەكێشـــێت  و ســـەختی ئەو ژیانە لەژێر دەســـەاڵتی كۆندا پیشاندەدات 
 و وێنـــەی ڕەنجخـــۆران دەكێشـــێت، ئەوەشـــمان پیشـــاندەدات چۆن ئـــەو ڕەنجخـــۆر و كۆنە 
پەرســـتانە لەســـەرەتای دامەزراندنـــی ڕژێمی سۆشیالیســـتدا، دەبوونە بەربەســـتی جێنشـــین 
بوونـــی كوردانـــی كۆچـــەر. لـــەم دوو ڕۆمانه دا بـــه  تـــەواوی پەیدابوونی شـــارەزا و كادیری 
كـــورد بەدیدەكرێـــت. عەرەبـــی شـــەمۆ لە ســـاڵی )1931(ز دا یەكەم چیرۆكی ســـەر شـــانۆی 

خـــۆی بەنـــاوی )كۆچاكـــێ  دەرەڤین(باڵوكردەوە. 

عەرەبی شەمۆ
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جـاسـمـی  جـەلــیل
)1908 - 1998( ز

جاســـمێ  جەلیل لە ســـاڵی )1908(ز لە گوندی )قزیلقۆڵی(ی لە یەكێتی سۆڤیەتی جاران   

لەدایكبـــووە. لـــە تەمەنی )10( ســـاڵیدا )40 - 50( كەس لە بنەماڵەكەیان دەكەونە بەر هێرشـــی 
عوســـمانییه كان  و هەمویـــان دەكوژرێـــن، لـــە شـــاری )باكۆ( دەســـتی بە خوێندن كـــردووه     .
لـــە تەمەنی )23( ســـاڵیدا جاســـمی جەلیـــل دەستنیشـــانكراوه  بـــۆ خزمەتكردنی بزاڤی   
ڕۆشـــنبیری كـــوردی لە واڵتانـــی )ئەرمینیا، ئازەربیجـــان و جۆرجیا( كە دەرفـــەت بە خوێندن 
 و نووســـینی كـــوردی بـــە ڕێنووســـی التینـــی دراوە،  جاســـمی جەلیل بەرپرســـی ســـەرەكی 
ئامادەكـــردن  و چاپكردنـــی كتێب بە زمانی كوردی بووه  ، هه روه ها لە یەریڤان لە ئەنســـتیتۆی 
نێودەوڵەتـــی )كۆلێـــژی زمانەوانی( زمان  و ئەدەب دەخوێنێ   و بەســـەركەوتوویی دەردەچێت. 
جاســـمی  جەلیـــل یەكێـــك بوو لەو كەســـانەی كە بناغـــەی ئەدەبی كوردی لە ســـۆڤیەت داناوە 
و زۆربـــەی شـــیعرەكانی ئەم شـــاعیرە كراون بە ڕوســـی  و لە ڕێگـــه ی ڕۆژنامەكانی )پراڤدا(

و )ئەزڤیســـتیا( چاپكـــراون و باڵوبوونەته وه . 

*

 

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد



93

جـاسـمـی  جـەلــیل

)كۆپلەی یه كه م لەبەربكرێت(

جاســـمێ  جەلیـــل باشـــترین  و نایابتریـــن بەرهەمی بێگانـــەی بۆ ســـەر زمانی كوردی   
لێوەربگـــرن. كـــورد ســـودی  ئـــەوەی خوێندەوارانـــی  بـــۆ  وەرگێـــڕاوە 

لـــه  بواری هونه ریشـــدا جاســـمی جه للیـــل توانـــی )700( گۆرانی و ئـــاوازی كوردی له    
ڕادیـــۆی یه ریڤـــان تۆمـــار و باڵوبكاتـــه وه  و لـــه  فه وتـــان ڕزگاریانبـــكات.

جاســـمی جەلیل لەكاتـــی كیمیابارانكردنی شـــاری هەڵەبجـــەدا، وه ك كوردێكی بریندار   
لـــە ڕێگـــه ی نامەیەكـــی كـــراوەدا بـــۆ ســـەرۆكی ئـــەو كاتـــەی ســـۆڤیەت داوا لـــە حكومەت  و 
ســـەركردایەتی ســـۆڤیەت دەكات، هەڵوێست ســـەبارەت بەم كارەســـاتەی هەڵەبجە وه ربگرن. 
لـــه  ســـاڵی )1998(ز بـــه  بێده نگـــی مااڵوایی ده كات و له  گۆڕســـتانێك له  نزیك شـــاری   

نێـــژراوه . یه ریڤـــان 
ئـــه م به رهه مانـــه ی   لـــه  دوای خـــۆی جێهێشـــت )ڕۆژێـــن مـــن، كەالمـــێ  چیـــا، ئودا كـــوردا و 

زۆزان(. ئەمـــەش نمونه یه كـــه  لـــه  شـــیعرێكی جاســـمێ جلیـــل:

حــوبــا شــڤـان

نـــازك تـــە  رۆحـــێ   جاهـــل  شـــڤانی 

ڕۆحـــێ  تـــە نـــازك وەك زارۆك بێچـــك

ڕۆحـــێ  تە هەڤـــال، بۆی جـــە و كانیانە

رۆحـــی تـــە خوســـیا كولیلـــك، كارزیانە

***
تـــە رۆحـــێ   زانـــم  جاهـــل،  شـــڤانێ  

زانـــە تەبیەتـــێ   عەمـــر،  زمانـــێ  

تـــە ئـــەزم ل ڕەخ  ئـــەزم،  لـــێ  وەختـــا 

تـــە زارێ   بـــۆی  ئـــەز  كلیتـــم  دەبێـــی 

***
لۆمـــە ال  زمـــان  دبـــی  بەنـــد  تـــو  ئـــو 

بەڵـــی فەعـــم دكـــەم ئـــەز ژ رۆحـــێ  تـــە

بەلـــێ ، كێم دبهێـــم خەبەرێ  تـــە دوور

حـــــــەزنا فكـــراتـــــە، بەحرا بێ بوحــــــــور
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لێكدانەوەی وشەكان:

شوان  : شڤان 
جەحێل، الو  : جاهل 

منداڵ  : زارۆك 
بچوك  : بێچك 

بۆ  : بۆی 
جۆگە  : جە 

ڕاهاتوو  : خوسیا 
كولیلك :       كارژۆلە

كارزیان:        بەرخ زان
هەموو ژیان  : عەمر 

تەبیعەتی سروشت  : تەبیەتێ  
دەزانێت  : زانە 

منم  : ئەزم 
ل ڕەخ تە:       لەالی تۆ

دەڵێی  : دەبێی 
كلیم، قسه   : كلیتم 

زارێ  تە:       دەمی تۆ، زمانی تۆ
تۆ بەند دبی:   تۆ دەوەستیت

فەعم دكەم:    فەهم دكەم، تێ  دەگەم
كەم  : كێم 

دەبیستم  : دبهێم 
قسە  : خەبەر 
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پـەخشـانی كــوردی

وشــەی پەخشــان لــە فەرهەنگــدا بــه  واتــای )پەخش( یان )باڵو( هاتــووه،    وەك زاراوەش   
وشــەی پەخشــان بــۆ ئــەو بەرهەمــە ئەدەبــی  و زانســتییانه  بەكاردێــت،  كــە نەخرابنــه  قالبــی كێــش   
و زمانــی شــیعره وه .  یەكــەم دابەشــكردنی ئــەدەب لــە ڕووی ڕوخســارەوە، ده كرێــت بــه )شــیعر 
و په خشــان( : لەكۆنــەوە  شــیعر و پەخشــان هەبــووە، لــە زۆربــەی ئەدەبــی نەتــەوەكان لــە 
كۆنــدا پەخشــان كەمتــر و شــیعر زیاتربــووە، لەئێســتادا پەخشــان لــە شــیعر زیاتــر ده نووســرێت. 

لێــره دا پرســیارێك دێتــه  پێشــه وه  ئایــا شــیعر كۆنتــره  یــان په خشــان؟ 

ــە ویژدانــی شــاعیرەوە هەڵدەقوڵێــت ، كەچــی پەخشــان  1. شــیعر زمانــی هەســت  و ســۆزە و ل
زمانــی ژیرییــە و لــە مێشــكەوە پێــدەگات، جــا لەبەرئــەوەی مــرۆڤ زوتــر هەســت  و ســۆزی 

جــواڵوە و ویژدانــی كه وتووه تــه  كار ئینجــا گەشــەی ســەندووە  .
2. شــیعر لەبــەر كێــش  و ســەروا و ئاوازەكــەی لەبەركردنــی ئاســانە و دەكرێــت  بــە دەقــی 
خــۆی پارێــزگاری بكرێــت،  هــەروا بێتــە خــوارێ ، كەچــی پەخشــان لەبەركردنــی ســەختتر و 
ڕاگرتنــی دەقەكــەی زەحمەتتــرە، مەگــەر لــە هەنــدێ  ڕســتەی كورتــی ســەروادار و كێشــداری 

وەك قســەی نەســتەق  و پەنــدی پێشــینان نەبێــت .
نــەك پەخشــان،  به رده ســت شــیعره   ئەدەبــی  نەتەوەیــەك كۆنتریــن دەقــی  هــەر  لــەالی   .3
ــادە ، ئۆدێســای هۆمیرۆســی یۆنانــی  و درامــا....(  وەك داســتانی )گلگامێشــی ســۆمەری  ، ئەلی

بەناوبانگەكانــی یۆنــان كــە هەمــوو بــە شــیعر نووســراون.

ــازادی هەســت  و بیــری خــۆی  1. مــرۆڤ یەكەمجــار كــە زمانــی پــژاوە و قســەیكردووە، بــە ئ
ــاو قالبــی كێــش  و ســەرواوە،  دەربڕیــوە، پاشــان هەوڵیــداوە ئــەو هەســت  و بیــرە بخاتــە ن
لــە دونیــا شــتی ئــازاد پێــش شــتی دەســتوربەند دەكەوێــت ، بۆیــە پەخشــان كۆنتــرە، چونكــە 

ئــازادە و شــیعر دواتــر ڕاهێنــراوه،  چونكــە بەپێــی دەســتوری تایبەتــی ده نووســرێت.

دەڵێت  شیعر لە پەخشان كۆنترە به م به ڵگانهڕای یه كه م:

دەڵێت  پەخشان پێش شیعر هاتووە، به م به ڵگانهڕای دووەم:

وه رزی 
دووه م
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كتێبــە  و  نوســراووه   پەرســتگه كان  لــە  ســەروادار(  )پەخشــانی  پەخشــان  كۆنــەوە  لــه    .2
ئاســمانییەكانیش زۆربه یــان بــە پەخشــان نووســراون، جگــە لــەوەی نووســینی كورتــی ســەر 
دەرگــه  و دیــواری كۆشــك  و قــەاڵ كۆنــەكان  و كێلــی گــۆڕەكان بــە پەخشــان نووســراون، 

ــت . ــه  شــیعر كۆنتربێ ــێ  پەخشــان ل ــە دەب بۆی
  كارێكــی زەحمەتــە پرســی پێشــكەوتنی شــیعر، یــان پەخشــان به پێــی ئــه م دوو ڕایــه 
یــەكال بكرێتــەوە، بــەاڵم الیەنگرانــی ڕای یەكــەم زیاتــرن  و بەڵگەكانیــان بەهێزتــرن. لە كوردیشــدا 
كۆنتریــن بەرهەمــی ئەدەبــی، كــە دۆزرابێتــەوە تــا ئێســتا مابێتــەوە، ئەوەیــە كــە بــە شــیعر 
نووســراوە، نــەك پەخشــان. دوور نییــە دوا ڕۆژ دەقــی شــیعر، یــان پەخشــان لەوانــەی ئێســتا 

كۆنتــر بدۆزرێتــەوە. ئەمــەش شــتێكی تــرە.

جیاوازی نێوان شیعر  و پەخشان:

گرنگترین جیاوازییه كان:
1. شیعر لە ویژدان  و سۆزەوە هەڵدەقوڵێت ، به اڵم پەخشان زادەی هۆش  و ژیرییە.

2. زمان  و دەربڕین لە شـــیعردا ئاوێتەیە كەچی لە پەخشـــاندا شـــیكارییە، شیعر پێویستی 
بـــە چـــڕی دەربڕین  و كورتبڕی هەیە، له كاتێكدا پەخشـــان پێویســـتی بە شـــیكردنەوە و 

درێـــژ دادڕی و لێكدانەوە هەیە.
3. كێـــش  و ســـەروا دوو ڕەگـــەزی دیاری شـــیعرن، بەتایبەتی شـــیعری كالســـیك، كەچی 
ئەمانـــە لـــە پەخشـــاندا مـــەرج نین، تەنیـــا لە هەندێ  پەند و قســـەی نەســـتەقدا ســـەروا 

هەیـــە، ئەویش بـــۆ جوانییە.
4. لە شـــیعردا زۆرجار كێش  و ســـەروا شـــاعیر ناچاردەكەن ڕیزی وشـــەكان لە ڕستەدا 
تێكبدات و وشـــەكان پاش  و پێش بكات، بۆیە شـــاعیر بۆی هه یه  یاری به  وشـــە بكات 
و لە هەر شـــوێنێكی ڕســـتەی شـــیعر دایبنێت ، كەچی لە پەخشـــاندا دەبێ  وشـــەكان لە 

شـــوێنی خۆی بێت  ، بۆیە ڕســـتەی پەخشـــان ڕەوانتر و ئاســـاییترە لە هی شیعر.
5. نەخشـــەی دابەشـــبوونی هەریەكە لە شـــیعر  و پەخشـــان لەســـەر الپەڕەدا، جیایە. واتە 
تۆبۆگرافیـــای دەقی شـــیعر جیایە لە هی پەخشـــان. لە شـــیعری كالســـیكدا هەر دێرەی 
بەســـەر دوو لەتدا دابەش دەبێت   و ســـەرواش بەگوێرەی جۆری شـــیعره كه  دەگۆڕێت، 
كەچـــی پەخشـــان هەمـــووی بەســـەر یەكـــەوە دەنوســـرێت   و تەنیـــا بـــە تەواوبوونـــی 

پارچەیـــەك، دێرێكی نوێ  دەســـت پێدەكات.
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جـــۆرەكانی پەخشــــان

پەخشان بەپێی ناوەرۆك دوو جۆره :
2. پەخشانی زانستی 1. پەخشانی ئه ده بی  

1. پەخشانی ئه ده بی: 

ئـــەو پەخشـــانانه  دەگرێتـــەوە كە هەســـت  و ســـۆزی نوســـەرەكەی پیشـــاندەدات،   
نووســـەر لـــەم جـــۆرە پەخشـــانەدا لـــە ڕوانگـــەی خـــودی  و تایبەتیـــی خۆیەوە ســـەیری 
ژیـــان  دەكات. جۆره كانـــی پەخشـــانی ئه ده بـــی:  )وتـــاری ئەدەبـــی، چیـــڕۆك و ڕۆمـــان...
هتـــد( پێویســـتە ئەم جۆرە پەخشـــانە شـــێوازێكی بـــەرزی هەبێت ، وشـــەكانی بژاردەبن  و 

داڕشـــتنی پتەوبێـــت . پەخشـــانی ئه ده بـــی لـــە ڕووی ڕوخســـاره وه  دوو جـــۆره :
ب- پەخشانی بێ سه روا ئـ- پەخشانی سەروادار  

 پەخشانی سەروادارئـ

ســـێ   ســـێ   دوو  )دوو  ڕســـتەی  بەشـــەكانی  كـــە  ئه ده بیه یـــه   پەخشـــانە  ئـــەو   
یـــان....( هاوســـەروا دەبـــن. ئـــەم ســـەروادارییە هەنگاوێك  لە شـــیعر نزیكـــی دەكاتەوە. 
تەنانـــەت هەندێ  لەوانەی باســـی ســـەرەتاكانی شـــیعریان كردووە، دەڵێن لە پەخشـــانی 
ســـەروادارەوە پەرەی ســـەندووە و پێگەیشـــتووە، كە لە پەرســـتگه كان باوبووە. نمونەی 
پەخشـــانی ســـەروادار، عەالئەدین ســـەجادی لە پێشەكی باســـی مەالی جەباری، دەڵێت :

 )پیری مەیخانەی خەیاڵ شناســـان، بادە ئەنۆشـــێ  لە جەرگەی خاســـان، ڕشـــتەی 

مرواری قســـە و باســـیە، نەوای قومرییان وێنەی ڕازییە. بێنی هەناســـەی شنەی 

شـــەماڵە، تێكەڵ بە بیری بـــەرزی خەیاڵە...(                             
               )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

لـــەم جـــۆرە پەخشـــانەدا، دەبێـــت  پارچەكانـــی هـــەر ڕســـتەیەك ســـەروایان یـــەك   

بێـــت ، جـــا پارچـــەكان لـــە درێژیـــدا بەقـــەد یـــەك بـــن یـــان نـــا گرنـــگ نییـــە.
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ئـــەم  جۆرە پەخشـــانە بایەخ بە ســـەروای پارچەكانی ڕســـتە نادات، نووســـینەكە   
بـــێ ســـه روا و گـــرێ ده ڕوات. پەخشـــانی بـــێ ســـه روا دەبێت  لە تێگەیشـــتنی فـــراوان  و 

خەیاڵێكـــی ئـــازاد و داڕشـــتنێكی ســـفت  و پتـــەوەوە هاتبێـــت .
نمونەی پەخشانی بێ سه روا وەك شاكر فەتاح، لە )ژینی نوێ (دا دەڵێ :

)جیهان بەرەو چاكی ئەڕوات: لەگەڵ ئەم هەموو شـــەڕ و شـــۆڕ و بەدكردارییەشـــدا 

كـــە ئیمـــڕۆ لـــە جیهاندا ئەیبینین، من بـــاوەڕم وایە كە جیهان بـــەرەو چاكی ئەڕوات 

و دوایـــی هـــەر ئەگاتـــە ئـــەو ئامانجـــەی ئاواتـــی بـــۆ ئەخوازیـــن، واتـــە ئەبێتە یەك 

خێـــزان لەنـــاو یەك خانـــودا، بەاڵم خێزانێكـــی بەختیار لە خانویەكی نـــاوازەدا...(
               )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

2. پەخشانی زانستی: 

ئـــه م جۆره  پەخشـــانەیە كه  باس له  بابه تێكی زانســـتی ده كات و بایه خ به  هه ســـت   
و ســـۆز نـــادات وه ك ) بیـــركاری، فیزیـــا، كیمیـــا و جوگرافیـــا... هتـــد( .

نمونەیەك بۆ پەخشانی زانستی وەك مەحمود نوری قەرەداغی لە باسی كۆمپیوتەردا دەڵێت :

)مێشـــكی ئەلكترۆنـــی پێكهاتووە لـــە ژمارەیەكـــی زۆر لە ده مه وانـــه ی ئەلەكترۆنی 

یان ترانسســـتەر و لـــە پارچەی زۆر وردی ئەلەكتریك كە كۆمـــەڵ كۆمەڵ داڕێژراون 

 و كۆكراونەتـــەوە. زمانـــی ئـــەم ئامێـــرە لە وشـــەی )بەڵـــێ - و - نە( پتـــری نییە، بە 

مانـــای زانیاریـــی ئەلەكتریـــك، تەزوی ئەلەكتریك )بڕوات( و )نـــەڕوات( و هیچ جۆرە 

ئامانجێـــك ناداتە دەســـت ئه گه ر سەرپەرشـــتی نەكرێت...( 

               )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

نووســـەر بایەخـــی بەهەڵبژاردنـــی وشـــە نـــەداوە، زمانـــی خـــوازە  و ڕەوانبێـــژی   
بەكارنەهێنـــاوە، تەنانـــەت هەوڵینـــەداوە، ڕســـتەكانی ئەوەنـــدە تۆكمە و ڕێك بـــن، چونكە 
گەیاندنـــی زانیـــاری لەالی ئەو لەســـەروی هەموو شـــتێكەوەیە، لەگەڵ ئەوەشـــدا ڕه خنه ی 
ئـــه وه ی  لێدەگیرێـــت  كە دەیتوانی هەر بەو وشـــانە ڕســـتەی ڕێكتر دروســـتبكات و ئەگەر 

نەختـــێ  وشـــەكانی پـــاش  و پێـــش بكردایە، هەنـــدێ  ڕســـتەی ڕەســـەنتر دەردەچوون.

پەخشانی بێ سه روائـ
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هونه ره كانی )ژانر( په خشان

ئـــەدەب بـــە هـــەردوو شـــێوەی شـــیعر  و پەخشـــان، لـــە كۆنـــەوە تا ئەمـــڕۆ زۆر   
گۆڕانیـــان بەســـەردا هاتووە، لە گەشەســـەندنی ئەدەبـــی جیهاندا، هەندێ  جـــۆری ئه ده بی 
گـــۆڕاوە وەك: درامـــا كۆنـــەكان هەموویـــان بە شـــیعر نووســـراون، كەچی ئێســـتا دراما 
بـــە پەخشـــان دەنووســـرێت ، یان هەندێ  جـــۆری ئه ده ب رۆڵیـــان كزبووه  وەك داســـتانی 
)پاڵەوانێتـــی  و دڵـــداری( هەندێكی تر تازە داهاتوون  و تەمەنیان لە چەند ســـەدەیەك زیاتر 
نییـــە بـــۆ نموونه  )كورتە چیـــڕۆك  و ڕۆمان...(، جگـــە لەوەی ڕۆژنامەگـــەری زۆر جۆری 
تـــازەی هێنایـــە كایەوە و گەشـــەی پێـــدان، له وانـــه  )وتاری ئەدەبـــی  ، بیری ڕاگـــوزاری  ، 

گاڵتـــە و گـــەپ  و...هتد(.
ئەمانە هەندێكن لەو ژانره  ئه ده بیانه ی كە به  پەخشان نووسراون:

هەقایەت، ئەفســـانە، وتـــاری ئەدەبی، وتاری ئاینـــی، كورتە چیڕۆك،  شـــانۆنامه ، ژیننامە، 
بیـــری ڕاگـــوزاری )خاطرە(، لێكۆڵینـــەوە ، ڕەخنەی ئەدەبی، نامـــە، گوتووێژ، گاڵتەوگەپ و 

پێشینان...هتد. پەندی 
هەریەكـــە لـــەم جۆرانـــە، لە ئه ده بـــی كوردیدا مێـــژوی پەیدابوون  و گەشەســـەندنی خۆی 

هەیـــە، خاوه نـــی تایبه تمه ندی و دەســـتور و شـــێوازی نووســـینی خۆیانن.
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لـــە ئه ده بـــی كوردیشـــدا، لـــەو میراتـــە ئه ده بیـــه ی بۆمان ماوەتـــەوە، شـــیعر كۆنترە  و   
پەخشـــان بـــە قـــەد ئـــەو كـــۆن نییـــە.

  كۆنترین پەخشـــانی كوردی كە تا ئێســـتا دۆزرابێتەوە و لەبەر دەســـتدابێت كتێبەكەی 
)عەلـــی تەره ماخی(یـــه  كـــە لەســـاڵی )1591- 1592(ز لـــە ژیاندا بـــووە. كتێبەكـــەی ده ربارەی 

ڕێزمانـــی عەرەبـــی ، فارســـی  و كـــوردی نووســـراوه  و نـــاوی )ســـه رفا كورمانجی (یه .
كتێبەكە پێشـــەكییەك  و ســـی  و یەك به شە. چواردە به شی پێشەوەی لەبارەی ڕێزمانی   
عەرەبییە و شـــازدە به شـــه كەی دوای ئەو لەبارەی ڕێزمانی فارســـییە و لـــە كۆتایی زۆربەی 
به شـــه كاندا هەمـــان بابەتـــی لە كوردیشـــدا باســـكردووە. به شـــی كۆتایـــش بووه  بـــه  )خاتمه (.
زمانـــی نووســـینی كتێبەكە كوردییەكی پڕ وشـــە و دەســـتەواژەی عەرەبییە. ئـــەو زمانەیە كە 

مەالكانـــی كوردســـتان لە حوجرەكانـــدا وانه ی عیلم  و شـــەرعیان پێدەگووتەوە.
نمونەیەك لە پەخشانه كه :

- فەســـل د. بەحســـا فیعـــال موزاریعدایـــە: د زمانـــێ  كورمانجیـــدا پێنـــج ســـیغە بدەر 

دكەڤن، زێدە نابی وەكو نها:  )دچی(، )دچە(، )دچن(، )دچم(، )دچین(. ئەفعالێدمایی 

ژی لڤـــان قیاس بكە...(

- فەســـل د بەحســـا ئەمـــری حازریدایـــە: بزمانـــێ  كرمانجـــی دیســـانی پێنج ســـیغە د 

ئەمـــری حازریـــدا ژی دبـــە، مەســـەال وەكو نها: )بـــدە(، یانـــی موفـــرەدی موخاتەبە، 

چەموزەككەر چە موئەننەسە )بدن( یانی هون تەسنیەو جەمعا غایبان چەموزەككەر 

چـــە موئەننـــەس، )بـــدم( یانی ئەز كـــو موتەككەلیمی وەحدەمە، )بدەیـــن( یانی ئەم 

كو موتەكەللیـــم مەعەلغەیرین، ئـــەم )بدەین(.

               )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

یه كه م
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دووه م

  مەوالنـــا خالیـــد لـــه دوای عه لـــی ته ره ماخـــی )عه قیـــده ی  كـــوردی ( نووســـیوه    كە بە 
)ئاقیـــەی مەوالنـــا( یـــان )ئاقیـــەی كـــوردی( ناســـراوە. بێگومان مێـــژووی بۆ پێـــش )1827(ز 
دەگەڕێتـــەوە كـــە مەوالنا خالد لەو ســـاڵه دا كۆچـــی دواییكردووە، ئاقیەكە باســـی پێنج ڕوكنی 

ئیســـالم و شـــەش ئەســـلی ئیمـــان دەكات. لەباســـی )پـــردی قیامـــەت(دا دەڵێ :
)پـــردی قیامـــەت كـــە پردێكە لە مـــوو باریكتـــرە، لە تیـــغ تیژترە، بە ئەمـــری خودای 

تەعـــاال دەینێنـــە ســـەر پشـــتی جەهەننەمـــی، ئەمـــر دەكەنـــە هەمووان بەســـەریدا 

ڕابوورن، هەر كەســـێ  بەهەشـــتی بێ ، هێندێك وەك بروســـكە، هێندێك وەك با، 

هێندێـــك وەك ئەســـپی لنـــگ بەســـەریدا ڕادەبـــوورن(.  هه ر كه ســـێ جه هه ننه می 

بـــێ پێـــی  هه ڵده خلیســـكێ ده كه وێتـــه  جه هه ننه مـــه وه .

               )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

گرنگـــی ئەو بەرهەمە لەوەدایە یەكەمین هەنگاوە بـــۆ جێبەجێكردنی داخوازی گیانی  و   
كولتـــوری كۆمەڵـــی كوردەواری بەزمانی خۆی. هەندێ  تێبینی لەســـەر شـــێوازی بەرهەمەكە:
لێوردبوونـــەوەن، وەك  هـــەن، جێـــگای  لەبەرهەمەكـــەدا  دیـــاردەی وشەســـازی  - هەنـــدێ  
بەكارهێنانـــی )دە( لەجیاتی )ئـــە(ی كاری ڕانەبردوو. مانەوەی )ت( لە كۆتایی كاری ڕانەبردوو 
بـــۆ كەســـی ســـێیەمی تـــاك. بەكارهێنانـــی )دی( لەجیاتی )تر(ی ئێســـتای ناوچەی ســـلێمانی.

مەال مەحمودی بایەزیدی لەساڵی )1856(ز مه م و زینی نووسیوه .
)مـــەم و زیـــن(ی مەال مەحمـــودی بایەزیدی كورتكـــراوه ی )مه م و زیـــن(ی ئەحمەدی خانییه 

 كه  به  شـــیعر نووســـراوه . نمونەیـــەك لە دەقی په خشـــانه كه :

سێیه م
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)دوێ  وەقت  و زەمانێدا، ل وان كناران، عادەتەكی قەدیم بوو كو ســـالێ  جارەكی، 

دوەقتێ  نەورۆزێدا ســـەری ســـال دكرن. وێ  ڕۆژێ ، ئەهلی  و خەڵكی باژێر حەموو، 

فەقیـــر و دەوڵەمەنـــد، مـــەزن  و بچـــوك، نێـــر و مـــێ ، عمومـــی، ژبـــۆ گەشـــت  و 

گەڕییانـــێ ، ب دەرڤە دچوونە دەشـــت  و ســـەحرایێ . جنس جنـــس  و ڕەف ڕەف، ژ 

دەرڤە ڕەســـمی كەیفخۆشـــی نەورۆزێ  ل وێ  دەرێ  ئیجرا دكرن، لەورا وێ  زەمانێ  

قســـمێ  تایفا ژنێد موســـڵمانان حەموو مەســـتورە و ڤەشـــێرتی بـــوون، بەڕوویێ  

نامەحـــرەم  و بیانیـــان نەدكەتـــن. الكـــن ڕۆژا كو ئەو عیدا نـــەورۆزێ  دبوو، حیجاب  و 

پـــەردە ژتایفـــا ژنـــان ڕادبوو، مێـــر و ژن وێ  ڕۆژێ  بە هەڤ خویـــا دبوون...(

                )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

شــێخ حوســێنی قــازی مەولودنامەیه كــی ســەرواداری  بــەزاری كرمانجــی خــواروو لــه    
نووســیوە.  )1860( ســاڵی 

ئه مه ش نمونه یه كه  له و مه ولودنامه یه  :

)حكایـــەت كـــراوە لـــە زەمانـــی ئەمیری ڕەشـــید- هارونە ڕەشـــید- لە شـــاری بەســـرە 
جوانێـــك هەبـــوو پیس  و پەلید، لە فاســـقیدا شـــاگردی ئەوی بـــوو یەزید، چ چاكەی 
نەبـــوو لەپـــاش ئیمـــان، فەقـــەت كـــە مانگی مەولـــود دادەهـــات غەســـل  و تۆبەی 
دەكـــرد تەعامێكی لێ  دەنا دەیخوێند مەولـــودی حەزرەتی پێغەمبەری ئینس  و جان. 
وەختێ  كە مرد لەبەر خراپی یان فڕێیان دایە ســـەر گوفەكان، نەیانبردە ســـەرقەبران، 
بانگێـــك هـــات لـــە ئاســـمان، ئـــەی ئەهلی بەســـرە حـــازر ببنە ســـەر جەنـــازەی فالن 
جـــوان، كـــە وەلیێیكـــە لە ئەولیـــای خوداوەندی ڕەحمان. ئەهلی شـــار جـــوان  و پیر و 
پادشـــا و دەروێش  و گەداو فەقیر، حازری جەنازە بوون دەفنیان كرد بێ  تەئخیر. لە 
خەویان دیت ئەوەل شـــەو لەســـەر تەختی بەهەشـــتی دانیشتییە ڕووی وەك مانگ 
دەدا پڕقەو، پێیان وت ئەتۆ لە دونیا زۆر فاســـق بووی  و ئەحمەق، بەچی ســـەبەب 
شادبووی بەحوور و قوسوور و لیباسی سوندوس  و ئیستبرەق، گوتی بەسەبەبی 
تەعزیمی مەولودی ئەو حەزرەتەی كە بەئیشارەتی ئەنگوستی مانگی دەكرد شەق(.

                )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

چواره م
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ئەم مەولودنامەیە لەم شتانە دەدوێت

كۆتایــی  لەبەرەبــەری  و  نووســراون  پەخشــان  بــه   كــە  بەرهەمانــە  ئــەم  دوای   
ســەدەی نــۆزدەدا پەخشــانی كــوردی ده رگایه كــی زۆر گــەورەی لێكرایــەوە و بــە فراوانــی 
باڵوبــووه وە و گه شــه یكرد، ده ركردنــی یه كــه م رۆژنامــه ی كــوردی بــوو لــە )1898/4/22(ز 
لــە قاهیــرە و لەالیــەن )میقــداد مەدحــەت بەدرخــان( بــۆ مــاوەی چوارســاڵ بــەردەوام بــوو. 

نمونەیــەك لــە پەخشــانێكی ڕۆژنامــەی كوردســتان:

)وەك ئـــەز دبهیســـم كـــوردا گەلـــەك دەولەمەنـــد هەنـــە، گەلـــی دەولەمەندێن 
كـــوردا، بابێـــن وە ب دوو گاز جـــاوی ســـپی چـــوون بـــەر ڕەحمـــا خـــودێ ، ئـــون 
ڕێیـــا  دەرێخـــن،  وه   عولبەكریـــن  زیڤێـــن  و  زێـــڕ  لـــەوان  بچـــن  وەلـــی  وی  ژی 
خودێـــدە مەكتـــەب  و مەدرەســـا چـــێ كـــەن، زارویێـــن بـــێ  دی و بـــاب بـــدن 
خونـــدن دا ئـــون دنیـــا و ئاخرەتـــی ڕاحـــەت بكـــن، خـــودێ  ژ وە ڕازی ببـــە. دەرێن 
ئـــەز لـــێ  گەڕابیـــم مـــن گەلـــەك مرۆڤێـــن دەوڵەمەنـــد دیتنـــە زارویێـــن فەقیـــر 
مـــەزن،  مەدرەســـەیێن  مەكتـــەب  و  ئەســـتانبولێ ،  كرنـــە  ڕێ  خوێنـــدن  دانـــە 

نهۆ حەمی مەزن بینە، حەمی ژی مەئمور و زابتێن دەولەتێنە...(.  

                     )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

1- چۆنیەتی دروستكرد نی دونیا .
2- هەنــدێ  چیرۆكــی كورتــی تێدایــە، گەورەیــی  و كاریگــەری له دایكبوونــی پێغەمبــەر 

پێشــان دەدەن  و نمونــەی ســەرەوە یەكێكــە لــەو چیرۆكانــە.
3- باسی چۆنیەتی لەدایكبوونی پێغەمبەر دەكات.

4- مەولودنامەكە بە پەخشان نووسراوە و جاروبار پارچە شیعرێكی تێهەڵكێش كراوە.
5- زۆربەی هەرە زۆری بە پەخشانی سەروادار نووسراوە.

6- زمانەكــەی پــڕە لــە وشــەی فارســی  و عەرەبــی. هــەر ئــەو زمانەیــە كــە شــاعیرانی 
ســەدەی نۆزدەمــی ناوچــەی ســلێمانی شــیعریان پێنووســیوە.

سەرەتای سەرهەڵدانی 
پەخشانی كوردی
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لەوســـاوە تا ئێســـتا چـــی ڕۆژنامە و گۆڤـــاری كـــوردی دەرچووە، هەمـــوو دەوریان   
لەپێـــش خســـتنی پەخشـــانی كوردیـــدا هەبـــووە، چونكـــە ڕۆژنامەگـــەری هەمـــوو دونیا هەر 
پەخشـــانە و تەنیـــا جاروبـــار دەقـــی شـــیعری باڵودەكاتـــەوە، ئەویـــش ڕێژەیەكـــی زۆر كەمە 
لەچـــاو هەمـــوو نووســـینەكانی دی. جگـــە لەوەی پەرەســـەندنی زیاتـــری چـــاپ  و چاپەمەنی 
وایكـــرد پەخشـــان زیاتـــر گەشـــەبكات  و هەمـــو جۆرەكانی پەخشـــان بە كتێبیـــش بكەونە بەر 
دەســـتی خوێنـــەران. لەباســـی ڕۆژنامەگەریـــدا، ڕۆڵـــی ڕۆژنامە لە گەشەســـەندنی پەخشـــان 
ڕونتـــر دەكرێتـــەوە، له  جۆرەكانی تری پەخشـــاندا وەك وتار و چیـــڕۆك  و ڕۆمان. هەر یەكە 

لە شـــوێنی خۆیـــدا باســـی لێدەكرێت .
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جۆره كانی په خشان 

هەندێ  جۆری پەخشان

وتـــــــــــــار یه كه م

      پارچــە نووســینێكە بــە پەخشــان دەنووســرێ ، درێژییەكــەی دیاریكــراو نییــە، دەشــێت  یــەك 
دوو الپــەڕە بێــت   و دەشــێت  بیســت ســی الپــەڕە بێــت ، بــە شــێوازێكی ڕون  و بەزمانێكــی پــاك  و 
پــاراو باســی بابەتێــك دەكات  و بیــر و بــاوەڕ و هەســت  و ســۆزی نووســەرەكەی دەردەبڕێــت . 

كورتە مێژویەكی وتار

ــە  ــار ل ــۆ یەكەمج ــەوە، ب ــه كان  دەگەڕێت ــۆ یۆنانەنیی ــه  ب ــی هه ی ــی كۆن ــار مێژوویه ك       وت
مێــژودا )مۆنتێــن(ی فه رەنســی )1533- 1592(ز یاســا و بنەماكانــی گەاڵڵەكــرد ، ئــەو كاتــەی 
 )les essaies -كــە ســاڵی )1580(ز دوو بەرگــی وتــاری ئەدەبــی بەنــاوی )هەوڵــەكان
باڵوكــردەوە، وتارەكانــی درێژبــوون  و دەگەیشــتنە چەنــد هــەزار وشــەیەك، بابەتەكانــی بــە 
زۆری دەربــاره ی شــتی وەك: درۆزنــەكان، دەســتوری جلوبــەرگ  و هونــەری بــوو. لەدوای 
مۆنتێنــی )باكــۆن(ی ئینگلیــزی لەژێــر كاریگــەری مۆنتێنیــدا كۆمەڵــە وتارێكــی باڵوكــردەوە. 
لــه  مێــژووی ئه ده بــی كوردیــدا، نووســینی وتــار لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی ڕۆژنامــە ســەریهەڵدا 
و چەســپا، ئەگــەر پێشــتر ڕەگــەز و بنەماكانــی وتــار لــە هەنــدێ  نووســیندا هەبووبێــت،  بــەو 

جــۆرە نەبــوو، ببــێ  بــە جۆرێكــی ســەربەخۆ.

 جۆرەكانی وتار

1. وتاری خودی :
 پەیوەندی بە خودی نووســـەرەوە هەیە و هەســـت  و ســـۆزی نووســـەری بەســـەردا زاڵە 

و كەســـێتی نووســـەرەكەی بەڕونی پێوە دیارە.

2. وتاری بابه  تی: 
 جه خـــت لەســـەر الیەنی بابەتی ده كات و هەوڵدەدات ڕاســـتەقینەی چەســـپاو بخاته  ڕوو، 
بۆیـــە ڕێگە بە هەســـت  و ســـۆزی خۆی نـــادات تێكەڵی نووســـینەكەی ببێ   و كه ســـێیه تی 

نووســـەر لەم جۆرە وتـــارەدا دەرناكەوێت .
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هەندێ  سیمای وتاری چاك

1. وتــار نووســینێكی ســه ربه خۆیه ، نــە زۆر كورتــە و نــە زۆر درێــژە، واتــە نــە لێكدانــەوەی 
بیرێكــی كــورت  و چــڕە و نەكورتكرانــەوەی باســێكی درێــژە.

2. وتــار بنیــادی تایبەتــی خــۆی هەیــە. لــە پێشــەكی  و چەنــد پەرەگرافێــك  و ئەنجــام پێكدێــت. 
بیــری گشــتی وتارەكــە: بەپێــی گرنگــی، بەســەر پەرەگرافەكاندا دابەشــدەبێت .

3. وشــە و ڕســتەكانی رون  و پوخــت  و بــژاردەن، هەریەكــە وەك خشــتی دیــوار لەشــوێنی 
خــۆی هاتــووە.

4. ئامانجی سەرەكیی وتار بزواندنی هەست  و سۆزی خوێنەرە.
5. وتار ناونیشانی هەیە و دەبێت  ناونیشانەكە لەگەڵ ناوەرۆكەكەی بگونجێت .

نمونەیەكی وتار

وتارێـــك لـــە ژمـــارە )9(ی ڕۆژنامـــەی )كوردســـتان( بەنـــاوی )واڵت( باڵوكراوەتـــەوە، 
نزیكـــەی ســـێ  ســـتونی داگرتـــووە. لـــە پێشـــەكیدا دەڵێ :

)وەتـــەن، ئانكـــو والتی مرۆ، جســـمەك وەیە كویێن ژ وی جســـمی موتەئەســـیر 

دبـــن خەلقێـــن وێ  دەرێنـــە. دە وێجا هنگی مرۆیین واڵتەكـــی خوێ  قووەت ببن 

هەوقـــاس ئـــاخ  و بـــەرێ  وی والتـــی خـــوێ  دبە. هنگـــی بابێ  من ژ كوردســـتانێ  

ڕابـــی ئەو مەئمورێن حكومەت ڕێ  دكە ســـەر گوند و باژاڕێن كوردســـتانێ  وەك 

مـــارا، خونا خەلقێن كوردســـتانێ  ڤەدخۆن...(

              )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

ئـــەم وتـــارە بـــە كوردییەكـــی ڕەوان نووســـراوە، ئەگەرچـــی جاروبـــار وشـــەی   
بێگانه شـــی تێكەوتـــووە، بـــەاڵم داڕشـــتنەكەی رون  و ڕەوانـــە. ئـــەم وتـــارە هاندانـــە بۆ 

بجەنگـــن.   داگیركـــەر  دژی  یەكبگـــرن  و  كـــورد  هاوواڵتیانـــی  ئـــەوەی 
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چیڕۆك دووه م

      چیـــڕۆك لـــە ئەدەبـــی جیهانـــدا زۆر كۆنـــە و لە قاڵبـــی هەقایەتی فۆلكلۆی  و ئەفســـانە و 
داســـتان  و چیرۆكی گیانداراندا دەردەكەوێت ، بەاڵم كورتە چیڕۆك وەك جۆرێكی ســـەربەخۆ 
لە ســـەدەی نۆزدەهەمدا لەسەردەســـتی )ئەدگار ئاالن پۆ و گی دی مۆپاســـان  و چیخوف.....( 

قالبی هونەری خـــۆی وەرگرت.
بەشـــێوەیەكی گشـــتی كورتە چیڕۆك لـــەم بنیادانـــە پێكدێت : )كـــەس، كات، ڕووداو و   
شـــوێن(، هەر یەكە لەم بنیادانە خاسیەتی تایبەتی هەیە بۆ ئەوەی چیرۆكەكە سەركەوتووبێت .

لـــە ئەدەبـــی كوردیشـــدا، وەك ئەدەبی نەتەوەكانـــی دی، كورتە چیڕۆك بـــۆ چیرۆكی میللی  و 
ئەفســـانە و داســـتان...هتد. ده گه ڕێته وه ، بەاڵم وەك جۆرێكی ئەدەبی ســـەربەخۆ لە ســـەدەی 

بیســـتەم ســـەریهەڵدا و گه شه یكرد.
ئەگەرچـــی بیـــروڕای جیاجیـــا هەیـــە، ئاخۆ یەكـــەم كورتـــە چیرۆكی كـــوردی كامەیە   
و كـــەی باڵوبووه تـــەوە، بـــەاڵم بـــەزۆری توێـــژەران لەســـەر ئـــەوە ڕێكن كە یەكـــەم چیڕۆك 
ئـــەوەی )فوئـــادی تەمۆ(یە كە لەژمـــارە )1-3(ی گۆڤاری )ڕۆژی كـــورد(  )1913( لەژێر ناوی 

باڵوكراوەتـــەوە. )شـــه ویش(دا 
پارچه یه ك لەم چیرۆكە:

)شـــویش كـــوڕێ  شـــڤانەكییە،  ب خـــوە دەهــــ ســـالییە، زارۆكە، بەلێ  پـــڕ چاڤێ  وی 

گرییـــە، شـــەویش دیا خـــوە نەدییە، ڕەبەن  و بەلەنگازە، قەت تشـــتەكی وان تونینە. 

تنێ  مەتەكی شـــەویش هەبوو، ئەو ژی پیرەك بوو، شـــەویش جارنا بال وێ  دچە، 

دلـــێ  مەتا خوە هنـــك دكر...(

              )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

ئـــەم چیرۆكـــە وێنـــەی ژیانـــی كوێـــرەوەری شـــوانێكی كـــورد دەخاتە بەرچـــاو كە لە   

)شـــویش(ه. نـــاوی  پێكهاتـــووە  ســـااڵن  دە  منداڵێكـــی  و  پیـــر  باوكێكـــی 
ڕۆژێكیـــان باوكـــە پیـــرەی نەخـــۆش دەكەوێـــت   و ناتوانـــێ  بچێتـــە بەر مـــەڕێ، ڕدێن   
ســـپییەكی گونـــد، بە نەخۆشـــییەكەی دەزانێ ، دێت  )شـــویش(ه  دەباتە ماڵی خۆیـــان، خواردنی 

جۆره كانی په خشان 
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دەداتـــێ   و هەندێ  خواردنیش بۆ باوكی شـــویش دەنێرێ   و ڕزقۆی كوڕی خۆی ڕادەســـپێرێ  
لەباتـــی باوكـــی شـــویش بچێتـــە بەر مەڕ تـــا لـــە نەخۆشـــییەكەی چاكدەبێتەوە.

ئـــەم چیرۆكە بـــە دوو زنجیره  باڵوكراوەتەوە و لەكۆتاییدا نوســـراوە )داوی هەیە واتا   
. ماویەتی(

لـــە ژمارە ســـێی هه مـــان گۆڤـــاردا چیرۆكێكـــی دی بە نـــاوی )كنـــدو( باڵوكراوەتەوە،   
ئەمـــە زیاتـــر چیرۆكێكـــی میللییـــە و لەناو خەڵكـــدا باوە، زۆر لـــە چیرۆكێكی مـــه ال مەحمودی 

بایەزیـــدی ده چێـــت. دوور نییـــە هـــەر ئەوبـــێ   و داڕێژرابێتـــەوە.
دوای ئەمـــە چیرۆكـــی )لەخەومـــا(ی جەمیل ســـائیب دێـــت ، لـــە )1925(ز بەزنجیرە لە   
ڕۆژنامـــەی )ژیـــان(دا باڵوكراوه ته وه . ئـــەم چیرۆكە ڕەخنەیە لە فەرمانڕەوایی شـــێخ مەحمود.

شانۆنامه  سێیه م

شـــانۆنامه  جۆرێكـــی ئه ده بـــه ، ئه گـــه ر له ســـه ر ته ختـــی شـــانۆ پێشكه شـــكرا، ده بێتـــه    
پێشكەشـــكراوه ،  ئاینییەكانـــدا  بۆنـــە  لـــە  یۆنانییـــه كان  شـــانۆگەری  كۆنتریـــن  شـــانۆگه ری. 
ـــدا پێشـــاندراوە.  ـــە بازنەیی ـــراوەی نیمچ ـــە شـــانۆی ك ـــووه ، و ل ـــە شـــیعر ب شـــانۆگەری ئەوســـا ب
دوای یۆنانییـــه كان، ڕۆمانـــەكان پەرەیانپێـــداوه.  لـــە ســـه دەكانی ناوەڕاســـتیش زمانـــی التینـــی 
بەســـەر نووســـیندا زاڵبـــوو و شـــانۆگەری خرایـــە خزمـــەت بیروبـــاوەڕی ئایینـــی. لـــە ســـەدەی 
شـــازدەم  و حەڤدەمـــدا لـــە ئینگلتـــەرە )شكســـپیر( و لـــە ســـەدەی حەڤدەمیشـــدا )كۆڕنـــێ   و مۆلێـــر 
ــۆزدەم و  ــەژدەم  و نـ ــەدەی هـ ــە سـ ــانۆگەری دا. لـ ــە شـ ــەیان بـ ــا گەشـ ــە فه ڕەنسـ ــین( لـ و ڕاسـ
بیســـتەمدا ڕێبـــازی جیاجیـــا لـــە نووســـین  و پێشكەشـــكردنی شـــانۆگه ریدا ســـەریهەڵدا، لـــه  
ـــە،  ـــوردەواری هەی ـــاو ك ـــی ن ـــی میلل ـــە زۆر یاری ـــەزی شـــانۆگه ری ل ـــەوەی ڕەگ ـــە ل ـــدا جگ كوردی
وەكـــو )میـــرو ئاشـــەوان، ئاغـــا ئاغایانـــێ(   و...، هتـــد. یەكـــەم شـــانۆنامه ی كـــوردی ئەوەیـــە كـــە 
عەبدولڕەحیـــم ڕەحمـــی هـــەكاری )1890- 1958( بەنـــاوی )مەمـــی ئـــاالن( نووســـیویەتی  و 

ــەوە. ــاڵی 1919 باڵوكراوەتـ ــن(ی سـ ــاری )ژیـ ــارە )15(ی گۆڤـ لەژمـ
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پارچه یه ك لە شانۆنامه كە:

)مەمـــۆ: بەلـــێ ... ئیرۆكـــە میر عەمر كرییـــە غەزایە، نەیاران ســـەر حـــەد گرتنە، زاریێ  

كـــوردان مەعازەڵالهــــ دێ  دبـــەر دەســـت  و پێیێـــن دژمنـــان بچت... ئـــەز ژی كێمترم! 

مـــا ئـــەز كورمانـــج نیم! ما نامووســـا هـــەر كوردەكێ  نامووســـا من نیینـــە! ئەلبەت، 

ئەلبـــەت ئـــەزێ  بچـــم قیامەت ڕابت دیســـا ئەز دچم، خوین ســـەران ببت دیســـا ئەز 

خـــوە ناگـــرم. هەتتـــا خـــەزال ژی مـــن مانـــع بكەت دیســـا ئەز ناوەســـتم. ئـــەز مەمێ  

ئاالنـــم. میـــرێ  هەكارییان ئەمـــر كرییە...(

                  )ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

هـــەر چەنـــدە كه ســـی ســـه ره كی ئـــەم شـــانۆنامه یه  نـــاوی )مەمـــی ئـــاالن(ە، بـــەاڵم هیـــچ   
ـــۆ  ـــر ب ـــە و وەك هـــەر ناوێكـــی ت ـــەوە نیی ـــاو كوردەواریی ـــی ن ـــدی بەداســـتانی مەمـــی ئاالن پەیوەن

دانـــدراوە. كه ســـی ســـه ره كی شـــانۆگەرییەكە 
شـــانۆنامه كە بیـــری نەتەوەیـــی  و ئایینی پێكەوە گرێداوە و هەڵوێســـتێكی پڕ ســـۆزی   

لـــە كۆتاییـــدا نوانـــدووە كـــە لـــە ئەدەبـــی بیهودەیـــی كامـــۆی فرەنســـی نزیـــك دەبێتـــەوە.
مەمـــی ئـــاالن گەنجێكـــە تـــازە ژنـــی هێنـــاوە. )خـــەزال( و پیـــرە دایكێكـــی هەیـــە كـــە جـــاڕی   
شـــەڕی قڕالـــی دەدرێ   و ســـەالحەدینی ئەیوبـــی بـــەرەو ڕووی كریســـتیانه كان دەبێتـــەوە، مەمـــی 
ئـــاالن بـــەدوای جاڕدانه كـــە دەچـــێ   و دوای ســـاڵێك دەگەڕێتـــەوەو لەگـــەڵ خەزالـــی ژنـــی بـــاوەش 
ـــه م  ـــە مـــاڵ نابـــێ  كـــە ئ بەیەكـــدا دەكـــەن و ڕادەكشـــێن و خـــەو دەیانباتـــەوە و ئـــەو دەمـــە دایكـــی ل
دێتـــەوە، پاشـــان دایكـــی بەســـەردا دێتـــەوە و دەبینـــێ  پیاوێـــك لەگـــەڵ خەزالـــی بوكـــی ڕاكشـــاوە، 
ئەویـــش یـــەك ڕمـــی لێـــدەدا و دەیكـــوژێ   و خـــەزال بـــە ئـــاگادێ   و هـــاوار دەكات )تـــە چاڤـــێ  

خـــوە كۆركـــر(.
ئـــەم كۆتاییـــە دڵتەزێنـــە لـــە چیرۆكـــی )مەمـــۆ(ی فۆلكۆریـــدا هەیـــەو شـــانۆگەری )تێـــك   

هاتـــووە. بنەمـــا  هەمـــان  لەســـەر  فه ڕەنســـی  كامـــۆی  نەگەیشـــتن(ی 
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* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

عــەلی حــەریــری
)1530 - 1600(ز

عەلـــی حەریـــری ئێكـــە ژ هۆزانڤانێـــن كالســـیزمی یێـــن كـــورد لـــه  ســـاال )1530 (ز                 

ژ دایكبووه  ناڤێ  وی )عەلی(یە ب ناڤێ  گوندێ  وی )حەریر( جهێ  ژ دایكبوونێ  ب ناڤ كرییە.
)حەریر( گوندەكە ل ناحیا )شەمزینان( یاكو دكەڤیتە دەڤەرا )هەكاری(یا.

نـــاڤ  و دەنگێـــن دەســـت هەلـــی  و هۆســـتایی  و ئێخســـتنە بەرێـــك  و ســـەنگاندنێ  ب   
بوویـــە. ناڤـــدار  كوردســـتانێدا  د  دلڤەكـــەر  خـــۆش  و  ئاوازەكـــێ  

عەلـــی حەریـــری خوێنـــدكارێ  جهـــێ  هەكاریـــان بوویـــە. زانـــاو ڕۆشـــنبیر بوویـــە،   
مێژوونووســـێ  كورد )شـــەرەفخانێ  بەدلیســـی( د )شـــەرەفنامێ (دا خوێندكارێن هەكاری یا ب 

ســـەر خوێندكارێـــن كـــورد ئێخســـتینە. پەســـنا زیرەكـــی  و جوامێرییـــا وان كرییـــە.
هەروەســـا شـــاعیرێ  كـــوردێ  ب نـــاڤ  و دەنـــگ )حاجی قـــادرێ  كۆیـــی( گەورەیی  و   
شـــاعیرییا عەلی حەریری دەردئێخیت، چونكە ل پاڵ وان شـــاعیراندا یێ  كو باســـێ  وان دكەت 

ناڤـــێ  عەلـــی حەریـــری ڤی جـــۆری دهێنیـــت دەمـــی دبێژیت:

وه رزی 
یه كه م
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ئـــــەوی جامــــی گوتوویەتی ئەمـــــەیە

لەو قسە و مەدحە مەقسەد ئەمەیە

پیرە مـــــەردێ  بـــدیدە ئـــــــــەم ز جـــەزیر

نیك مـــــەردێ  بدیــــدە ئــــــەم ز حــــەریر
                                                             ) بۆ خوێندنه وه (

عەلـــی حەریری پێـــش ئەحمەدێ  خانی یێ  ژیـــای، چونكە خانی د كتێبـــا )مەم و زین(ێدا   
ناڤـــێ  حەریـــری ب یـــێ  )مـــری( و ئینیـــت دەمـــێ  دبێژیت:

من دی عەلەما كەالمێ  مەوزوون

عالی بكــــــــــــرا ل بـــانێ  گــــــەردوون

بیناڤـــــــــە ڕوحـــــــــــــــــا مەلێ  جــزیری

پێ  حــــــــــەی بكــــرا عـــەلی حــەریری

كەیفەك وە بدا فەقێ  تــەیـــــــــــران

حـــەتا ب ئــەبەد بمایــە حـەیــــــــــــران
                                                         ) بۆ له به ركردنه (

واتە: 
)ئـــەز دا ئاالیێ  هۆزانـــێ   و تۆرێ  كوردی ل هەرچوار ڕەخێن جیهانـــێ  بەرزكەم. گیانێ  مەالی 
جزیـــری زینـــدو كەمەڤـــە، دا عەلـــی حەریری ب گیان ئێخـــم. ب زیندوكرنا جزیـــری  و ب جان 
ئێخســـتنا حەریری ب ڕادەكێ  وەســـا فەقێ  تەیـــران دلگەش  و بەختیاركەم تاكـــو هەتا هەتایێ  

ئەو دلگەش و شـــادمان مابا(.

عەلـــی حەریـــری هـــوزان ب دیالێكتـــا كرمانجی ســـه رو ڤەهاندینـــە، تا ئێســـتا ژ چەند   
نەكەفتینـــە. دەســـت  ب  زێدەتـــر  حەریـــری  هۆزانـــێ ،  پارچـــە 

هۆزانێـــن حه ریری پەیوەندی ب ناڤەرۆك  و ڕوخســـارێ  وی چەشـــنێ  ئەدەبا كالســـیزمی ڤە 
هەبوویـــە ل ســـااڵ )1600( ێ كۆچا دواییكردووه .

عــەلی حــەریــری
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ژ هـۆزانێـن عـەلی حـەریـری

ــە ــم ئاتەشـــ ــڕ ئەنــــدەروونـــــ ــقا بــەری، پـــ ــوو عیشــــــ ــان ژ نــــ دیســــــــ

ــا مــــــــــوزەییەن عــــــــەنبەری، دەعـــــــوا د گـــەل خــاال ڕەشــە زولفــــــــــ

ــا، ســــــــــــەد رووح  و جانــــــــم بــن فیــدا ــاال ل دێمـــــی دل ڕەڤــــــــ خـــــ

ســـــــــۆتم گــــــەلۆ چـــوم تــێ  نەمــــا، تەركـــــم كــرن عەقــل  و هوەشــــە

عەقـــــل  و هوه شـــم بوونــە ئەســـــیر، دونیــا كـــو گەهـــ گەهـــ تێتــە بیــر

دێــم شــــــــوبهەتا بـــــــەدرا مـــــونیر، زولفــــان ژ وەردێ  بێــن خوەشــــە

وەردان ژ نێــڤ زولفـــــــا دەریـــــن، شـــــوعال بنەفشــــــــێ تــێ  وەریـــــن

بــــــاال و قــــــــــەددا عەرعــــــــەرین، هــــــــەژیان ل ســـــەر مـــارێ  ڕەشــــە

ــیایی ئـــەمــــــــواتان دبێــت ــانێ  حــــــــەی تێــت  و دچێــت، ئه حـــ دیســـــــ

وەجهــان مــودام نــوو ژێ  دچێــت، دێــم شــوبهەتی شـــــــەمعا گەشــە

ئــــــەوە ئـــــەوە، وەردا گولســـــــــــــتانێ  شــەمعـــــــا شـــــەبســـــتانـــــێ 

ســــــــڕڕی تەبســـــــــــــتانێ ئـــــــەوە، شــــــــۆخا حــــەریـــــرێ دل گەشــــە

            )له سه ره تاوه  سێ دێری بۆ لەبەركردنە(
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لێكدانه وه ی شیعره كه

لێكدانا پەیڤان

سەر لەنوێ  ژ نوو      : 
پێشوو بەری      : 

دەروون ئەندەروون : 
ئاگر ئاتەش      : 

ڕازاوە، خەمالندی موزەیەن   : 
شەڕ، جەنگ دەعوا     : 

لەگەڵ د گەل     : 
دەم  و چاو دێم     : 
دڵی رفاند دل ڕەڤا    : 

خەڵكینە گەلۆ      : 
هیچ چو     : 

1. دیســان ســەر لەنــوێ  عەشــقەكەی پێشــوو ســەری هەڵدایــەوە و دەروونــی پــڕ كــرد 
لــە ئاگــر. ئــەو زوڵفــەی بــە عەنبــەری بۆنخــۆش ڕازاوەتــەوە، شــەڕ لەگــەڵ خاڵــی ڕەشــی 

دەم  و چــاوی یــار دەكات.

2. ئــەو خاڵــەی وا بــەدەم  و چاوییــەوە دڵمــی ڕفانــد، بــا ســەد ڕۆح  و گیانــم فیــدای 
ــان  ــڵ  و هۆشــی منی ــدا نەمــا و عەق ــی ســوتاند و هیچــم تێ ــەو من ــە ئ ــای خەڵكین ــت، ئ بێ

بەجێهێشــت.

عــەلی حــەریــری
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* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

مــەحــوی
)1831 - 1906(ز

  مه حوی ناوی )محەمەد كوڕی شێخ عوسمانی باڵخییه ( ،  لەساڵی )1831(ز لە سلێمانی 

له دایكبووه ، ماوەیەك الی باوكی كتێبە وردەكانی خوێندووە، پاشـــان بە فەقێیه تی بۆ خوێندن 
چووەته  شـــاره كانی )ســـنە و ســـابالغ(، پاشـــان چووەته  بەغدا و الی زانای بەناوبانگی كورد 
)مفتـــی زەهـــاوی( خوێندوویەتی و ئیجـــازەی مەالیەتی پێـــداوە و كردوویەتی بە مامۆســـتای 
مزگەوتـــی )ئیمام ئەعزەم( لە بەغدا. لە ســـاڵی )1862(ز بەغدای بەجێهێشـــتووە و گەڕاوەتەوە 
بـــۆ ســـلێمانی  و بووەته  ئەندامـــی دادگا. لەســـاڵی )1868(ز بەهۆی مردنی باوكییەوە دەســـتی 
لـــە كاری میری كێشـــاوەتەوە و بووه ته  مەال و دەســـتیكردووە بـــە دەرس وتنەوە بە فەقێیان.
لەســـاڵی )1883(ز مەحـــوی چووەته  حەج  و لەوێوە چووه ته  ئەســـتەمبۆل، چاوی بە ســـوڵتان 
عەبدولحەمیـــدی عوســـمانی كەوتووە، ســـوڵتان ڕێزێكـــی زۆری لێگرتـــووە و فەرمانیداوە كە 
خانەقایەكی لە سلێمانی بۆ بكەنەوە، بەناوی )خانەقای مەحوی(یەوە. كە گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی 
خەریكی دەرســـوتنەوەی زانســـت  و ئایـــن  و ڕابەریكردنی خەڵك لەبارەی ســـۆفیگه ری بووە.
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  لـــە ســـاڵی )1906(ز كۆچی دواییكردووە، لـــە خانەقاكەی خۆیدا بەخاك ســـپێردراوە.
مەحـــوی بە یەكێك لە شـــاعیرە بەرزەكانی كالســـیزمی كوردی دادەنرێت  و لەســـەر ڕێڕەوی 

نالی ڕۆیشـــتووە و ســـۆفییه كی مه زن بوو.

1. كێشی عەروزی بەكارهێناوە.
2. یەكێتی سه روای پاراستووە.

3. وشەی عەرەبی  و فارسی لە شیعره كانی هه یه .
4. وشەكاری  و وردەكاری زۆری كردووه  بەدوای وشە و دەربڕینی گران گەڕاوە.

لــەڕووی ناوەرۆكــەوە شــیعره كانی ده ربــارەی )ئاییــن، فەلســەفە، ســۆفیگەری  و هەســتی   
بــوون . نەتەوایه تــی( 

1. شیعری سۆفیگه ری
دیــارم دەیــری عیشـــقە، جێ بــەســووتن بێ  لـەوێ  دەگـــــرم
كە من مشــتێ  چڵ  و چێوم بەچی بـــم، كەلكی كێ  دەگـــرم

نـەگەییە دامــەنی دەســـــتی دوعــــــا، جا دەبمـــــە خاكی ڕێـــی
تەریقــــــەی گۆشــــــەگیری بـــەردەدەم، ئەمــجارە ڕێ  دەگــــرم

كە دادی یەئســــــی خـــۆمــم بــردەال، ئەم عاریفـــە توند بـــوو
وتی ئــاخـــــر ســــــبەینێ  جــــەژنـــــە، خـوێنی تـــــۆ لەپێ  دەگــرم

لە ڕوو سـوری عیبادەت الم  و لە ڕووزەردیی خەجاڵەت مام
بە نــــاوی ســـــێوی نــــاوم بـــاغــەوان  و مــن بەهـــێ  دەگـــــرم

لـەســـــەرخـــــۆچوونـــــە، شەیدابوونە، قــوڕپێوانە، ســـووتانـــە
هـــــــەتا مــــردن، مەحـــەببەت ئیشــی زۆرە، ڕیزی لێ  دەگـــرم

چ شـــــۆخـــە ئاگـــرم تێبــەر دەدات  و پێــم دەڵـــــێ : یـــا شـــــێخ!
بە خاشـــــاكی دەوت شــوعلە، عەسامە دەسـتی پێ  دەگــــرم

                  )له سه ره تاوه  دوو دێری بۆ لەبەركردنە(

ڕوخساری شیعره كانی

ناوەرۆكی شیعره كانی

مــەحــوی
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2 - شیعری نیشتیمانپه روه ری
مەحــوی لــە مەیدانــی كوردایەتــی لەم چوارینانەی خوارەوەدا هەســتی نیشــتمانپەروەری     

دەربڕیــوە و شــانازی پێــوە كــردووە. دەڵێــت:

لە دەوری دڵمی كە دی ئەم هەموو غەم  و تەعەبە
دەروونــی كەیلــــە لە زووخـــاو و دەرد و تابــــــــە لەبە

وتی: ببێ  دڵە! وەك تــۆ خـــەراب  و شــــیفتە حــــــــاڵ؟
بەڵێ  هـــــەیــــــە لە من ئاشــــــــفتە تر: واڵتی بــــــــــەبە

بنووســـــــــــــە، پیری دڵـــم ئەمـــری كرد، ئیتاعــەم كرد
لــــە ئیبتیداوە كــــــــە بـــــەیتێ  مونـــاســـــــــبی دیـــــــوان
گــەدایــــــەكی وەكـــو مەحـوی، قــــــەلەندەرێكی كورد
میســـــالی پادشـــــەهی فورســــــە، ســـــاحێبی دیــوان.

                           )كۆپڵه ی دووه م بۆ لەبەركردنە(

واتای وشەكان:

دیار       :  كۆی دارە بە واتا شوێن  و واڵت

دەیر       :  شوێنی ڕەبەنە بۆ مەسیحییەكان

گۆشەگیری  :  دوورە پەرێزی

الم       :  تەریك  بێ  بەش  

شۆخ       :  عەیار و زۆرزان

چڵ و چێو    :  ئێسك  و پروسك
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شـێخ ڕەزای تـاڵەبـانی

*

  

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

شـێخ ڕەزای تـاڵەبـانی
)1837 - 1910(ز

  شـــاعیر نـــاوی )ڕەزا(یـــە و كوڕی عبدولڕه حمانی كوری شـــێخ ئەحمـــەدی  تاڵه بانییه  

و لـــە ســـاڵی )1837(ز لە گونـــدی )قرخ(ی نزیك شـــارۆچكه ی چه مچه ماڵ ســـەر بە پارێزگای 
كەركـــوك له دایكبـــووه ، لە مزگەوتدا خوێندوویەتـــی، جگە لە زمانی دایـــك زمانەكانی عەرەبی 
و فارســـی توركی بە باشـــی زانیـــوە، هۆنراوەی بە چوار زمانە نووســـیوە تێیاندا بااڵدەســـت 
بـــووە، شـــارەزای ئەدەبـــی )فارســـی ، عەرەبـــی ، توركـــی( بـــووە، ماوەیـــەك ژیانـــی خۆی لە 
ئەســـتەنبۆڵ بەسەربردووە  لەســـاڵی )1910(ز كۆچی دواییكردووە و لە گۆڕستانی مزگەوتی 

شـــێخ عەبدولقادری گەیالنـــی نێژراوە.
دیوانەكـــەی تاكـــو ئێســـتا چەند جار لە كوردســـتان  و لـــە دەرەوەی كوردســـتاندا چاپكراوە و 
كراوە بەســـێ  بەش )كوردی  و فارســـی  و توركی( لە هەر ســـێ  زمانیشـــدا شـــاعیرێكی زۆر 
ســـەركەوتووە، تەنانەت وای لێهاتووە هەندێك لە شـــارەزایانی ئەدەبی توركی بە شـــاعیرێكی 

گـــەورەی نەتەوەی توركـــی دابنێن كە ئەمەش ڕاســـت نییە.
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ناوەرۆكی شیعره كانی

 1. داشۆرین 
      زۆربەی هۆنراوەكانی داشـــۆرینن، ئەم بابەتە بابەتی ســـەرەكی شـــیعرەكانی شـــێخ ڕەزا 
بووە، بە هونەرێكی بەرز  و زمانێكی ئاگرینەوە دایڕشـــتوون، قســـەی ســـەیر و ســـەمەرەن كە 
نەك هەر پســـپۆر و شیعردۆســـتان بەڵكو بەگشـــتی زۆربەی خەڵكەكە حەزیان لێیبووە، بۆتە 
مایـــەی ناوبانـــگ په یداكردنـــی شـــاعیر، بۆیە شـــانازی بە زمانـــی خۆی دەكات لـــەم بارەیەوە 

دەڵێت:
تۆ هەتە تیغی دەبـان، مــــن هــەمــە تیغی زبـــــــــــان
فەرقی ئەم دوو تیغە هەروەك ئاسمان  و ڕێسمان

            )بۆ لەبەركردنە(

   
شـــێخ ڕەزا لەم دێرەدا زمانی شـــیعرەكانی خۆی بە تیـــغ دادەنێت بەرامبەر خەنجەری   

دەبانـــی خەڵـــك واتـــە تیغی ئـــەو تیژتـــرە لە هیـــی ئەوان.
شـــیعره  شـــەڕە جنێوەكانـــی نێوان شـــێخ ڕەزا و شـــاعیری گـــەورە )جەمیـــل صدقی   
زەهـــاوی( لەالیەك  و شـــێخ ڕەزا و شـــوكری فەزلی لەالیەكی ترەوە هەر لەو شـــەڕە جنێوانە 

دەچێـــت كـــە لـــە نێـــوان شـــاعیرانی عـــەرەب )جەریـــر( و )فـــەرەزدەق( كراوە، 
 لێرەدا تەنها ئەم شیعره ی دەخەینە ڕوو كە زەمی  )شێخ عەلی( دەكات  و دەڵێت:

بێگانە هـــەموو ســــاحیبی جـــاهـ و جـــەبـەڕووتــــن
بێچارە برای )شـــــێخ عەلی( موفــــلیس  و ڕووتــــن

ئەی شــــێخ عـــەلی چاكە و ســـــــووقت بـــەبرا بێ 
باوەڕ مەكە بەم خەڵقە كە وەك توولە لەدووتن

            )بۆ خوێندنه وه (
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 2. نیشتمانپه روه ری 
شـــێخ ڕەزا له  شـــیعری نیشتمانپەروەریشـــدا شـــاعیرێكی به  توانا بووە، لەدیوانەكەیدا   
كۆمەڵێـــك شـــیعری وا دەبینرێـــت كـــە لوتكـــەی هەســـتی نیشـــتمانپەروەرییە و شـــانازی بـــە 
ســـه رده می میرنیشـــی بابـــان دەكات ئەویش وەك ڕۆشـــنبیرێكی هۆشـــیار ئـــەوەی زانیوە كە 
لەناوچوونـــی میرنشـــینی بابـــان زیانی خـــۆی  و نەتەوەكەیەتی، بۆیە هەناســـەی ســـاردی بۆ 
هەڵدەكێشـــێ   و لە هەســـتێكی نەتەوەییەوە له  باسی )ســـلێمانی(ی پایتەختی بابان ده نووسێت:

لــــە بیرم دێ  ســـــلێمانی كــــە دارولمـولكـــی بابــــــــــــــان بــــوو
نە مەحكومی عەجەم نە سوخرەكێشی ئالی عوســــمان بوو

لەبەرقاپی ســـەرا ســــەفیان دەبەست شێخ  و مەال و زاهـید
مـــــەتافی كەعبە بۆ ئەربابی حــــاجەت گردی ســــەیوان بــــوو

لەبەر تابـــــوری عەســــــكەر ڕێ  نەبــوو بۆ مەجلیـســـی پاشــــــا
ســــەدای موســــــیقا و نەققارە تا ئەیـــــوانی كەیـــوان بــــــوو

درێغ بـــوو ئــــەو زەمــانە، ئەو دەمـە، ئەو عەسرە، ئەو ڕۆژە
كــــــە مــــەیدانی جریـدبـــازی لـــە دەوری كانی ئاســـــكان بــــوو

بـــەزەربی حەمــــلەیێ  بەغـــــدایی تەســــخیر كرد و تێی هـــەڵدا
ســــــــلێمـــانی زەمان ڕاســــتت ئـــەوێ  بـــاوكی ســـــلێمان بــوو

عـــەرەب ئینكاری فــــەزڵی ئێوە نـــــاكـەم ئەفـــــزەڵن ئــــەمــمـــا
ســــەالحەددین كە دنیای گرت لە زومـرەی كوردی بابان بوو

             )لەسەرەتاوە سێ دێر بۆ لەبەركردنە(

شـێخ ڕەزای تـاڵەبـانی
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 3. ستایش 
شـــێخ ڕەزا لـــە ستایشكردنیشـــدا دەســـتێكی بـــااڵی هەبـــوو، كـــە هەندێـــك كەســـی   
ستایشـــكردووە، كەم شـــاعیر هەیە لەم بابەتەشـــدا بیگاتێ ، ئەوەتە كە ستایشی كاك ئەحمەدی 

شـــێخ دەكات دەنووســـێت:

1.  مـــەڕبووتە حەیـــاتم بە ســـولـه یمـــانی  و خــــاكـی
    خۆزگەم بە سەگی قاپییەكەی ئەحمەدی كاكـی

2.  ئەو قیدوه تی ساداتە كە سوككانی ســەماوات 
    شەڕیانە لەسەر ســه جدە لەبەر مەرقــەدی پـاكی

                  )بۆ خوێندنه وه(

4. دڵداری 
شـــێخ ڕەزا وەك هەمـــوو شـــاعیرە كالســـیكییه كان، شـــیعری دڵـــداری نووســـیوە، بە   
ســـۆزێكی ڕاستەقینەوە، زۆر ڕاســـتگۆیانە، كۆمەڵێك شیعری دڵداری لە دیوانەكەیدا دەبینرێت، 
یەكێك لە شـــیعرە ناســـكەكانی دەخەینە ڕوو، كە پێنج خشـــتەكییەكە لەسەر شیعرێكی مستەفا 

كـــوردی: به گی 

دڵی بردم بەنـــــاز و عیشــــوە دیســــــان شـــۆخێ  عـــــــــەییارێ 
فریبی دام بە ســیحری چاوی خۆی مەحبووبێ  ســـــەحـــارێ 
لــــە هیجـــرانا تەقــــم كرد ئــــەی ڕەفیقان كوا مـــــەدەد كارێ 
)ئەمــــــان مـــــــردم عیالجێ  ســـــا لە ڕێی پێغـــــەمبەرا چــــــارێ 
ویساڵ یا قەتل  و یا تەسكین، لە هەرسێ  بۆم بكەن كارێ (

                  )بۆ خوێندنه وه(
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ڕوخساری شیعره كانی

1. بەزمانێكی كوردی تێكەڵ بە وشەی عەرەبی  و فارسی  و توركی شیعره كانی نووسیوە.
2. بەكارهێنانی كێشی عەروز.

3. لەڕووی سەرواوە پەیڕەوی شیعری كالسیزمی كوردی كردووە، 
4. پاراستنی بابەتەكانی غەزەل  و قه سیده  لە شیعردا .

5. به كارهێنانی زۆربه ی هونه ره كانی ڕه وانبێژی.

شـێخ ڕەزای تـاڵەبـانی
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*

  

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

 نـــاری
)1874 - 1944( ز

      نـــاوی )كاكـــە حەمە(یـــە و كـــوڕی مەال ئەحمـــەدی كوڕی مەال محەمەده ، لەســـاڵی 

)1874 (ز لـــە گوندی )ســـاوجێ كۆن( ی ســـه ر به  مەریـــوان هاتووه ته   دونیاوە، ســـه ره تا الی 
باوكـــی دەســـتی بـــە خوێندن كـــردووە، قورئـــان  و كتێبە وردەكانـــی تەواوكـــردووە، ئینجا بە 
فەقێیەتـــی بەدوای خوێندن لەم شـــوێنانە )مەریوان، ســـنە، پێنجوین، ســـلێمانی، بانە، ســـابالغ، 
وان، باشـــقەاڵ، هەولێـــر و ڕەوانـــدز( گـــەڕاوە. لە ڕەواندزێ  الی مامۆســـتا ئەســـعەد ئه فەندی 

خەیالنـــی ئیجازەی مەالیەتـــی لەســـاڵی )1897(ز وەرگرتووە.
پاشان گەڕاوەتەوە بۆ مەریوان  و لەوێ  چووه ته  گوندی )بێلو(ی نزیك مەریوان، بەوانه گوتنەوە 

خەریكبووە، تا لەساڵی )1944(ز كۆچی دواییكردووە و لە دێی )بێلو(دا بەخاك سپێردراوە.
شـــیعره كانی نالـــی  و مەحـــوی كاریـــان كردووه تـــه  ســـەر نـــاری  و تەلی ســـۆزی شـــاعیریان 
بزواندووە و مێشـــكیان زاخاوداوە. وشـــەی )ناری(ی هەڵبژاردووە و كردوویەتی بە نازناوی 

شـــیعری خۆی. كه  بـــه  مانای ) ئاگریـــن( هاتووه .
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 1. شیعری دڵداری 
      نـــاری شـــیعری دڵـــداری  و خۆشەویســـتی هەیە، ئەمجا ئـــەو دڵدارییـــە حەقیقی بێت یان 
مەجـــازی بێـــت، گرنگ ئەوەیە بە دڵ  و دەروونێكی پڕ بەجۆشـــی عەشـــقەوە ئەم شـــیعرانه ی 

نووسیوە.
چـــــاوەكەم بـــــۆیە به  دایـــــم كار و  پیشـــــــــەم زاریی یــــــــە
حــــاكمـی چـــــــاوت لـــەگــــەڵ مــــن مــــــایلی غــــەداری یـــــــە

شـــۆڕش  و نـــاڵینی كەس بێ  وه جهـ و بێ  عیللــــەت نییە
ئـــاهی من فەریادی بولبول ئیشــی بێ  غـــەم خـــواری یە

مـــن هەر ئەو ڕۆژە دەسم شۆری لە ڕۆحی خۆم كە دیــم
حـــەزرەتی خونخواری ئەبرۆت مەشــرەبی خون خوارییـــــــە

گـــەر دەپرســـــی بۆچی بێ  نەشــئە و مـــەلوول  و عـــاجـزم
ڕوومـــــەتی زەردم عـــــەزیــزم شــــــاهیدی بێ  یـــــــــاری یــــــه 

كــــــــەم بــــە خـــەندە بێ  بــەالمـــۆ حـــەیفە تانه م لێ  مه ده 
لێـــم گــەڕێ  تــوو بی   خـــــودا، ئــــەمجـــارە دەردم كاری یــــه 

دڵ لە شـــــــــامی پـــــــــەرچـــــــەمی ڕووتا بە دایم بێ  خــەوە
چــــــونكە كێشـــــــــكچی بە شـــــەودا عـــــــــــادەتی بێ دارییــە

           )سێ دێر بۆ له به كردنه (

ناوەرۆكی شیعره كانی

 نـــاری
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 2. شیعری ئاینی
       نـــاری بەدڵێكـــی پـــڕ جۆش  و خرۆشـــەوە، بە دەروونێكی بە ســـۆزەوە هاتووه ته  ســـەر 

باســـی ستایشـــی ئاینی  و نووسیویه تی:

ســـــوڕەتی یاســـین كە وەســـفی حـەزرەتی لەوال دەكــــــــا
ئەهــــلی دڵ مـــایل بە جیلوەی ســــوورەتی تاهــا دەكــــــــا

خــــاكی بەر دەرگـــاهی قەســــری گەر بەسەرداكا گـــــــــــەدا
هـــەر نەفــس نەفرەت لە تاجی قەیســــەر و دارا دەكـــــــــا

ئاســـمان وەك موشــتەری هەر دەم بە میزانی وەفــــــــــا
كەســــبی  هەر شـــامێ  بەیــادی دەوڵەتی ئیســـــــرا دەكـــــا

گەر تەصـــەوركا مەسـیحی تـەختی عـەرشی ئەعــــزەمـــــی
تــــــــــا ئەبــــەد تەركی بـــــەیـــانی ڕەفعــــەتی عیســــــــا دەكــا

نووری عیشــقی تۆ لەســـەر طوری دڵی موسـا مەگــــــەر
دای لەسەر ســـینەی بە شەوقی دڵ یەدی بەیزا دەكـــــــا

بۆ خــــەلیالن گەر نەســــیمی گوڵشـــــــــــەنی لـوتفــت ببێ 
نـــاری نەمردووی بە سەحنەی )جەننەت و المأوی( دەكا

                     )بۆ خوێندنه وه(

3. شیعری نیشتمانپەروەری 
        نـــاری بەناوی ســـۆزی ئایینیەوە باســـی نیشـــتمان دەكات  و لەناخـــی دەروونییەوە ئاخ 

بۆ نیشـــتمان هەڵدەكێشـــێت كە بەو شـــێوەیەی دەیبینێت:

ئەی خاكی وەتەن بۆچی نەما سەیر و ســەفاكەت؟
بـــۆ زێـــڕ و زەبـەر بوو بەدەمێ ، قەسری وەفاكەت؟

بۆ گوڵشــــــەنی ئـــادابی مەحـــەببەت نییــە ئـــەمڕۆ؟
بۆ ســــازە لە بۆ نەشــــــتەری دڵ خــــاری جەفاكەت؟
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بۆ دڵ بە دڵێ مــــەیلی نەمــــاوە لە )وەتــــەنـ(ـــــدا؟
بۆ ڕووی لەتەرەف قیبلە نەما قیبلە نومــــاكەت؟

بۆ قـــاعیدەیی بوغز و حەســـــــەد ســـازە لە تــــۆدا؟
بۆ پاكی شــــكا، پەنجــەیی ئیحســان  و عەتــــاكەت؟

ســـــا بۆچــــی نــــەبی تۆ بە زرێباری مـەجووســــــی؟
تـــا چیهـــرەیی تۆ دیــدە نــەبینێ  بـــــــە عەبـووسـی؟

                 )سێ دێری یه كه م بۆ له به كردنه (

واتای وشەكان:

كارو پیشەم گریانە كارو پیشەم زارییە : 
خوونكاری، خوێن ڕشتن خون خواری      : 

مەبەســت شــاری زرێبــارە كــە ڕۆچــوو، ئێســتا دەریاچەیــە بەنــاوی  زێڕو زەبەر      : 
                         زرێبار ناسراوە لەناوچەی مەریوان لە كوردستانی ئیران

 نـــاری
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*

  

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

زێـــوەر
)1875 - 1948(ز

شـــاعیر نـــاوی عەبدوڵـــاڵ محەمـــەد مـــەال ڕەســـوڵە، نازنـــاوی )زێـــوه ر(ی بۆخـــۆی   

هه ڵبـــژاردووه ، لـــە ســـاڵی )1875(ز لـــە شـــاری ســـلێمانیدا له دایكبـــووه ، حوجـــرە و مزگەوت 
كانـــگای بەهـــرەی خوێندنـــی بـــووه ، جگە لـــە زمانی كـــوردی، فارســـی  و توركـــی  و عەرەبی 

 . نیوە زا
زێـــوەر هـــەر لەتەمەنی الویەتیـــدا دیمەنـــە ڕەنگاوڕەنگەكانی كوردســـتان كاریـــان كردووه تە 
ســـەر دڵ  و دەروونی  و هەســـتی ناســـكیان جواڵندووە و تام  و بۆنی شـــیعرەكانی مەولەوی 
 و نالـــی لـــە هەموو دەمارەكانیدا هاتوچۆیان كردووە و تەلی ســـۆزیان بزوانـــدووە. كارانگازه  

به  شـــیعری فارسی. 
ســـتەم  و زۆرداری ڕۆژگار و چەوســـاندنەوەی نەتەوەی كورد، ئەوەندەی تر دڵیان هێناوەتە 

جۆشی  و ئیلهامی شـــیعریان پێبه خشیوه .
 لە ساڵی )1948(ز لە شاری سلێمانیدا كۆچی دواییكردووە و لە گردی سەیوان نێژراوە.
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شــیعره كانی ده ربــارەی )دڵــداری، وەســفی سروشــت، كۆمەاڵیەتــی، نیشــتمانپەروەری ،   
نەتەوەیــی، فێركــردن  و هانــدان بــۆ خوێنــدن  و پێشــكەوتن و فەلســەفە( بــوون، واتــە لــە ڕووی 

مەبەســتەوە دەكرێــن بــەم جۆرانــە:

 1. شیعری دڵداری 
     زێـــوەر وەك شـــاعیرەكانی تـــر لەســـەرەتادا دەكەوێتـــە مەیدانـــی دڵداری و لـــەو بوارەدا 
ئەســـپی خەیاڵی تاوداوە، یەكێكە لە شـــاعیرەكانی ڕیزی پێشـــەوەی بابەتی شـــیعری دڵدارییه  

لـــە ئەدەبی كالســـیكی كوردیدا.
شاعیر وەسفی یارەكەی دەكات  و دەڵێت:

تكـــانـــی ئابـــــڕووی چــــەمــــــەن بـــــە ڕووی ئــــابــــــــدارەوە
شــــكاندی نرخی نەســـــتەرەن بە زولفی موشــك بارەوە

چمـە لە مەی لە نەی! لە جـام، ئەگەر بەلەنجـە بێتـە الم
بــــــــــــەڕوویـی تــــابــــــــدارەوە، بەچــــــــاوی پڕ خــــومــــارەوە

عـــــــــــەرەق نییە لە عـــــــالەما، كە البەرێ  لە دڵ غـــــــــەما
جگــــــــه  له  قەتــــــرە ئـارەقێ  لە ڕووت كە دێتە خـــوارەوە

نیشــــــــــاتی من جـەمالی تۆ بەراتی من ویســــــاڵی تــــــــۆ
خـــــــــەیاڵی من لە خاڵی تۆ بە عیشوە لێم مـــەشـــــارەوە

عـــــــــــەزیزەكەی حەبیبی مـــــــن، نیگارەكــــەی تەبیبی من
كه  شـــــەق بەرێ  ڕەقیبی مــــن، وەرە بەســەد ویقارەوە

فیدایی، خه د و قه دی تۆ چەمەن بە فـــەوجی گوڵیەوە
بە بــــــولبول  و بە چـــڵـیەوە، بە قـــــومری  و هــــــو زاره وه 

                )دوو دێری یه كه م بۆ له به ركردنه (

ناوەرۆكی شیعره كانی

 زێـــوەر



130

130

2. جوانی سروشت
     زێوه ر باســـی جوانیی سروشـــتی كردووه  كه  به ده ســـتی كردگار نه خشـــاوه ، سه یری ئه و 

دیمه نـــه ی كـــردووه  كه  له  به هـــاردا هاتووه ته  كایه وه ، لـــه م باره یه وه  ده ڵێ:
بنـــواڕە نــــــــــەو بەهــــــار و هــــەوای تــــــــەڕاوەتــی
نووســــاندنی پێكــــەوە لەبی غونچەی حـەالوەتی

هێنایە شەوق  و زەمزەمە، تەیرانی ســەر زەمین
ســـــەرما بڕایەوە، هـــەموو توندی  و سـەالبــەتی

هـــەورە تریشــقە بووتـــە ســــەقا ئاوڕشـــێن ئـــەكا
تا، سـەبزە زاری ئـــەرزی  موجه لال  بێ  سەفوەتی

ئەم عــــەردە مردووە هـــەموو ڕۆحی كرایە بــــــەر
گۆڕاوە ســـــەربەســـــەر هـــــەموو دونیـــا قیافەتی

بادی ســـــەبا بەجیلوە قــــەدی گوڵبــــەنی لـــــەران
گوڵ زاری كردەوە كــــە بكا شـــــوكری نیعمـــــەتی

           )بۆ خوێندنه وه یه(

3. شیعری كۆمه اڵیه تی
لەبــارەی كۆمەاڵیەتییــەوە بینویەتــی شــیرازەی كۆمه ڵگــه  لەیەكتــر تــرازاوە و هــەر الیــەك   
كــە تــۆ دەیگــری  و دەتــەوێ  بچیتــە ناویانــەوە، ســەیر دەكەیــت لەوانــی تــر خراپتــرن، هەمــوو 
ئامانجێــك هاتووه تــە ســەر پــارە پەرســتی  و لــە ویــژدان دووركەوتنــەوە، لــەم بارەیــەوە وەك 

شــارەزایەك ئامــۆژگاری خەڵــك دەكات  و دەڵێــت:
یەك عەیبی خەڵك ئەبینی خۆت ساحیبی هەزاری
خـــــــەڵكت لـــە ال خـــەرارە خۆشــــــت وەكـو دەواری

زاهـــیر فـــــەقیر و ســـــالم بەڕەنگـ و بـــەرگی عالـــــم
ئــەمـــمـا لەنــــــاو دەروونـــــــا مـــــــارێكی زەهـــــــرداری

           )بۆ خوێندنه وه یه(
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 زێـــوەر

4. نیشتمانپه روه ری
لەبارەی هەســـتی نیشـــتمانپەروەری  و نەتەوەییەوە، زێـــوەر بینیویەتی وا نەتەوەكەی   
لەژێـــر باری ســـتەمی زەمان  و ناحەزی ڕۆژگار دەچەوســـێنرێتەوە، دوورە لـــە هەموو ناز و 
نیعمەتێك، دوورە لەژیانی خۆشـــی  و ئازادی، بۆ ڕزگاربوون لەم جۆرە ژیانە، شـــاعیر داوای 
تێكۆشـــان  و برایەتـــی  و زانســـت  و خوێنـــدەواری كـــردووە، ئەمانەی بە بناغەی ســـەركەوتن 

دانـــاوەو گوتوویەتی:

وەتـــــەنێ  مە كوردســــتانە یادگـاری ئـــــــــــــــەجـدادمـــانە
بەهەشتی سەر ڕووی زەمین خاكی پاكی كوردســـتانە

با هەموومان وەك برابین، ڕەفیقی دین  و دونـــیابین
با لەوەحشـــەت تەوەالبین، نۆبەتی عیلم  و عیرفــــــانە

كورد میللەتێكی ناسراوە، لە مەعاریف بـــەجێ  مــــاوە
ڕۆژی سەعی  و تێكۆشینە بۆ ئەو كەسەی كورد زمانە

كورد میللەتێكی قــــەدیمە، ساحیبی تەبعی ســەلیمـــە
شـــاهیدی ئەم مـــوددەعایە ســــەالحەدینی ســــوڵتانـــە

                             )بۆ لەبەركردنە(

واتای وشەكان:
ئاوی لێ  هاتە خوارەوە تكاندی    : 

حەیا ئابڕو    : 
باخچە چەمەن    : 

ئاوی پێوەبێت، ئاودار ئابدار    : 
نرخی كەم كردەوە شكاندی    : 

گوڵێكی بۆن خۆشە، ڕەنگی سوورە یا سپییە. نەستەرەن : 
بۆنی مسكی لێ  بێت. موشكبار   : 

هەتاو، هەتاڤ تابدار    : 
نازو عیشوە خومار    : 



132

132

*

  

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

شـێركـۆ بێـكـەس
)1940 - 2013(ز

         شـــێركۆ كـــوڕی شـــاعیری بەناوبانـــگ )فایـــەق بێكـــەس(ە لەســـاڵی)1940(ز لە شـــاری 

ســـلێمانی لەدایكبووە، یەكەمین شـــیعری خـــۆی لەتەمەنی حەڤدە ســـاڵیدا باڵوكردووه ته وه . 
لەســـاڵی )1968(ز دا یەكەمیـــن كۆمەڵـــە شـــیعری خـــۆی بەنـــاوی )تریفەی هه ڵبه ســـت(ەوە 
لـــە بەغدا چاپكردووە. لەســـاڵی)1970(ز، لەگەڵ دەســـتەیەك شـــاعیر و نووســـەری دیكەدا 
بانگـــەوازی ئەدەبیی)ڕوانگە(یـــان باڵوكـــردەوە، نوێكردنـــەوە لـــە ڕوخســـار و ناوەرۆكـــدا 

مەبەســـتی ســـەرەكی ڕوانگەییەكان بوو.
 لە شۆڕشی ڕزگاریخوازی گەلەكەیدا بەشدارییكردووە. زیاتر لە چواردە كۆمەڵە شیعری 
بەزمانی كوردی باڵوكردووه تەوە، شانۆنامە، چیرۆكە شیعر، داستانی شیعریی نووسیوە. 
لەساڵی)1988/1987(ز دا لەالیەن یانەی قەڵەمی سویدییەوە خەاڵتی ئەدەبیی )تۆخۆلسكی( 
پێبەخشراوە، له  2013/8/4 له  واڵتی سوید كۆچی دوایكرد. هەڵبژاردەیەك لە شیعرەكانی 
سویدی،  ئیتاڵی،  فەرەنسی،  ئەڵمانی،  )ئینگلیزی،  وەك  وەرگێڕاوە،  بیانی  زمانی  گەلێك   بۆ 

توركی، عەرەبی و فارسی ( هی تریش.

وه رزی 
دووه م
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ئەمەش چەند نمونەیەكە لە شیعره كانی:
1- خاك

دەستم برد بۆ چڵی دارێ 
لەتاو ئازار لق داچڵەكی

كە دەستم برد بۆ لقەكە
ناو قەدی دار كەوتە هاوار

كە باوەشم كرد بە قەدا
خاك لەرییەوە لەژێر پێمدا

بەرد نااڵندی
ئەمجارەیان كە دانەویم

خۆڵم هەڵگرت
گشت كوردستان زریكانی

            )بۆ له به ركردنه(

2. خۆشەویستی

گوێم نا بەدڵی خاكەوە
باسی دڵداری باران  و خۆی بۆ كردم

گوێم نا بەدڵی ئاوەوە
باسی خۆشەویستی خۆی  و

سەرچاوەكانی بۆ كردم
گوێم نا بەدڵی دارەوە

باسی خۆشەویستی خۆی  و
گەاڵكانی بۆ ئەكردم

كە گوێشم نا بەدڵی خۆشەویستی خۆیەوە، ئەوسا
باسی سەربەستی بۆ كردم!

                    )بۆ له به ركردنه(

 شـێركـۆ بێـكـەس
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 3. سێ  زمان  و چوار قامچی 

لەناو ئاپورەی مەراقی گشت دنیادا
هەر لە دوور ڕا

مەراقی خۆم ئەناسمەوە
مەراقی من!

قژی سەوزە و
ڕیش خوێناوی  و

چوار خاچی وا بە كۆڵەوە
مەرگیش بە سێ  زمانی جیا و

چوار قامچیی بەدوایەوە و
تەوق لە گەردن

كەچی نەچۆك دا ئەدات  و
نەبێ  دەنگی ئەكات مردن!

           )بۆ خوێندنه وه یه(
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شێخ غەیاسەدین نەقشبەندی
)1890- 1944(ز

غەیاســـەدین كـــوڕێ  بەهائەدیـــن كوڕێ  شـــێخ محەمەده . ئـــەڤ بنەماڵە ل دەڤـــەرا بەهدینا ب 
بنەماڵـــەكا ڕۆشـــنبیر و ئۆلدار و ژ خودێ  تـــرس ناڤدارە.

شـــێخ غەیاســـەدین ل ســـااڵ )1890(ز ل گونـــدێ  بامەڕنـــێ  ژ دایكبوویـــە، هـــه ر ل وێ  مـــاال 
ئۆلـــدار ژیایـــە و پـــەروەردە بوویە، ئەو ژی وەكـــی هەمی خوێندكاران ل دەســـتپێكا خواندنا 
خـــۆ دەســـت ب خوێندنـــا كتێبێـــن ئایینی ژ )شـــەریعەتێ   و فقهـــێ ( ل جەم زانایێـــن دەڤەرێ  
وەكـــی مـــەال نەجمەدینێ ئیمـــام  و ســـەیدایێ  تەكیایـــێ ، ل بامەڕنێ  خوێندییە. پاشـــی چوویە 

ئامێدیـــێ  ئیجـــازا عالمیـــێ  ژ دەســـتێ  )محەمەد شـــوكری( مفتیێ  ئامێدیـــێ  وەرگرتییە.
د ژیێ  پیریێدا دەست ب هۆزان ڤەهاندنێ  كردییە. هۆزانین وی ڤەهاندین هەرچەندە د كێمن، لێ  
هەمی د پڕ واتان، ب شارەزایی ڤەهاندینە ژ بۆ ئامۆژگاری  و ڕێنیشاندان  و پەسەندكرنا ڕۆشنبیریێ .
غەیاسەدین مرۆڤەكی تێگەهشتی  و زانا و دووربین بوویە، دزانی پێشكەوتن  و ڤەژینا مللەتی 
ب خواندن  و بەالڤكرنا ڕۆشنبیریێ   و قڕكرن  و نەهێالنا  نەزانینێ   و یەكبوونێ   ڤەگرێدایە، 

دەمێ  دبێژیت:
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ئەگەر هوین موتەفق بن علم  و فەن  و سنعەتا بخوینن
چو شك نینە ســــــەعادەت بۆ وە دێ  هێن بێ  زەحمەت

كوڕێ  بابێ  ئەوە، دەســــتێ  هـــەڤالی بگــریت  و ڕاكـــــەت
هـــەكە كەفتە كوورا تەنگا ڤیێ  خشــــیانە ســـەر زیقــــەت

كورێت بابـــا تفـــــــەنگا دانن  و دەســـــتا ســــڤك هــەلدەی
هــــــەوە ئـــەڤڕۆ قەلەم الزمترە داكو بهـــــێت فەرســـەت

كوڕێت بابا ئەگــــەر هـــــوین بوونە زانــــــا و تفـــــــاق ژیەك
دهێت تەیارە بۆ وە پێش تڤــــەنگێڤە نەكەن حەســـرەت

                   )له سه ره تاوه  د وو دێری بۆ لەبەركردنە(

خەبـــات كرییـــە داكو مللەت  و نەتەوەیا كـــورد بۆ الوێن كورد بدەت نیاســـین دەمێ  دبێژیت:

كوڕێت بابــــــا بـــزانن حــەق چییە مــەوتــــەن چییـــە ئەڤـــــڕۆ
هــــەوەل ســـەر الزمە هوین تێبگەهن عنوانە قــــەومیەت

چو گازاندا ژ زەمانی هوین نەكەن ئەو هەر شەڤ  و ڕۆژن
وەكی خۆیە بەلێ  ســویچا مەیە ئەم بـــووینە بـێ  قیمەت

گـــەلی الوا وەتــــەن دەینێ  خۆیێ  دخـــــازیت چ دێ  دەینێ 
هەچی تشــــتێ  بـــــدەین مــاڵێ  وییە بێ  خێر و بێ  مــــنەت

                        )بۆ خوێندنه وه(

غەیاســەدین ل ســااڵ )1930(ێ  ز بــوو بــه  نوێنــەرێ  قــەزا ئامێدیــێ   و ل ئه نجومه نــێ   

عێراقــی. دەمــێ  جەنــگا دووێ  یــا جیهانــی ل ســااڵ )1944(ز چوویــە بــەر دلۆڤانیــا خــودێ .
غەیاســەدین د ڤەهاندنــا هۆزانــادا ڕێــگا هۆزانڤانێــن كالســیكی گرتبــوو، ئاخفتــن  و زاراوێــن 

ــە. ــكار ئیناین ــی ب بیان
نمونەیــەك ژ هۆزانــێ . غەیاســەدینی یاكــو ب خەباتــا نەڤیێــن بەدرخانــی  و بەاڵڤكرنــا كەلتــورو 

ڕۆشــنبیرییا كــوردی ڤەهاندییــە ب ناڤــێ  بەدرخانــی.
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   خــــۆشی ئەڤــــە هــــــات  و هـــەمیا مل ل ســــــەمایە
   كــەیف  و كــەنییە ئەڤــــــڕۆ چ نعمـــــــەت خودێ  دایە

   علـــــم ئەدەبــا گرتی ســـــــــــەراســــــەر جهێ  كـــــــــــــوردا
   بـــــــــەر بـــــــــوونە دوڕ و ئــــــاخ هــــەمی زێڕی سەفایە

   خۆشـــی نە ئــــــەوە پاخلێ  تـــــژی كــــــەی ژ دراڤــــــــــــــا
   دل خــــــــۆشی نەبیت مـــــــــــال هەمی دەرد و بەاڵیە

   كا خــــۆشــــی وەكی فكــــــرە ئەســیر مـــــــا ل دەمـــاغا
   مــــا بۆچییە ژیــــــــن وەقتێ  كو ئــــــــەزمانێ  بـــــــــــــڕایە

   ســـــەربەســــــتییە ئینســـانی دگێریت ب ســـــەعادەت
   ئــــــــەمنیەتە بۆ بـــــــزنێ  دكـــــــەت گــــــــورگی بــــــــــرایە

   ئەڤڕۆ خەبەرێ  خۆش مە گوهـ لێ  بوو كو بەدرخان
   ســــــــــــاخبوو ڤە دشـــــەخســــــــــێ  نــــەڤیادا ڤەگەڕایە

           ) ته نیا دوو دێر بۆ له به ركردنه (
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*

  

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

شێخ محەمـەدی خـاڵ
)1904- 1989(ز

     زانـــا و نوســـەری گـــەورە نـــاوی )محەمـــەد شـــێخ عەلـــی حاجـــی شـــێخ ئەمیـــن 

شـــێخ محەمـــەدی خـــاڵ(ە لەســـاڵی)1904( ی زاینـــی لـــە شـــاری )ســـلێمانی( لـــە گەڕەكـــی گۆیـــژە 
لەدایكبـــووە لـــە )1989(ز هـــەر لـــە شـــاری )ســـلێمانی( كۆچـــی دواییكـــردووە و لـــە گـــردی 

ســـەیوان بـــە خـــاك ســـپێردراوە.
ـــەوە  ـــەر لەمنداڵیی ـــووە، ه ـــا هەڵكەوت ـــەروەر و زان ـــی ئاینپ ـــە بنەماڵەیەك ـــاڵ ل ـــەدی خ شـــێخ محەم
بـــووە، ئیجـــازەی مەالیەتـــی وەرگرتـــووە، بووەتـــە   خەریكـــی دەرســـخوێندن  و مزگـــەوت 
مامۆســـتا  لـــە مزگەوتـــی خۆیـــان كـــە بـــە مزگەوتـــی حاجـــی شـــێخ ئەمیـــن بەناوبانگـــە، لـــە ســـاڵی 
ـــە شـــارەكانی )ســـلێمانی، كەركـــوك، موســـڵ(دا قازییەتـــی كـــردووە،  ـــە )قـــازی( ل )1939(ز بووه ت

لـــە ســـاڵی)1967(ز وازی لـــەو كاره  هێنـــاوە. لـــە ســـاڵەكانی )1970- 1989(ز
ئەندامی كۆڕی زانیاریی عێراق  و كۆڕی زانیاریی كورد بووه  لە بەغدا. 



139

شـــێخ محەمـــەدی خـــاڵ كـــە زانایەكـــی كارامـــە و دانایەكـــی بـــە توانابـــوو، ڕێبـــازی   
ڕۆشـــنبیری  و خزمەتكردنـــی زمان  و ئەدەبـــی نەتەوەی كوردی گرتەبەر، لەســـەر ئەم ڕێبازە 
نەوەســـتا تا دوا هەناســـەكانی ژیانی، باوەڕی بە دوو شـــت هەبووە: یەكەم: ئیســـالم بەگشتی 
دووەم: نەتـــەوەی كـــورد بەتایبەتـــی، كێڵگـــەی پیـــرۆزی ڕۆشـــنبیری )خاڵ(ی زانـــا خەرمانی 
هەمـــە جـــۆری كەلەپـــوری كـــوردی تێـــدا قوڵبووه تـــەوە، لـــەم ڕووەوە مامۆســـتا خـــاڵ گەلێ  
بەرهەمـــی بەنرخـــی هەیـــە چ بەزمانـــی كـــوردی چ بەزمانـــی عەرەبـــی لەوانه  )شـــێخ معروف 
النودهـــی( كە بـــە زمانی عەرەبییە، باس لـــە بەرهەم  و خزمەتەكانـــی زانایەكی گەورەی كورد 

دەكات. هەروەهـــا كتێبێكـــی دیكـــەی بـــە زمانی عەرەبـــی لەســـەر )المفتی الزهـــاوی( هەیە.
هه روه ها بە زمانی كوردیش كۆمەڵێك بەرهەمی هەیە، لەوانە )فەرهەنگی خاڵ( كە بەسێ    
بەرگ چاپیكردووە و فەرهەنگێكی كوردی  كوردییە، بەرگی یەكەمی لە ساڵی )1960(ز چاپكردووە 
لـــە ســـلێمانی، بەرگی دووەمیشـــی لە ســـاڵی )1964(ز هەر لە ســـلێمانی چاپكـــردووە، بەرگی 
سێیەمیشـــی لـــە ســـاڵی )1976(ز چاپكـــردووە تا ئێســـتا بـــە یەكێك لـــە فەرهەنگە باشـــەكانی 
زمانـــی كـــوردی دادەنرێـــت كـــە توانیویەتـــی زۆرترین وشـــەی  زا ره كانی زمانی كـــوردی لەم 
فەرهەنگـــەدا كۆبكاتـــەوە، بەمـــەش بـــوو بـــە گەنجینەیەكـــی دەوڵەمەندی زمانی كـــوردی  و بە 

ســـەرچاوەیەكی گـــەورە دەژمێردرێـــت بـــۆ فەرهەنگەكانی تر  كـــە لەپاش ئـــەو چاپكراون.
بەرهەمێكی تری مامۆســـتا خاڵ كتێبی )پەندی پێشـــینان(ە كە تا ئێســـتا چه ند جارێك   
چاپكـــراوه ، جاری یەكەم لەســـاڵی)1957(ز دا باڵویكردەوە. مامۆســـتا )خـــاڵ( به  ده یان وتاری 
لـــە گۆڤـــار و ڕۆژنامە كوردییەكانـــدا باڵوكردووه تەوە دەربارەی زمان  و ئـــەدەب  و ڕەخنە و 

ئاییـــن  و ســـۆفیگه ری، جگە لـــەو بەرهەمانەی كە باســـمانكردن.
ئەم بەرهەمانەشی هەیە:

1. فەلسەفەی ئاینی ئیسالم
2. تەفسیری خاڵ  - به رگی یەكەم
3. تەفسیری خاڵ  - به رگی دووەم

4. مەولود نامە 
5. ناڵەی دەروون 

جگـــە لـــەم بەرهەمانـــە، شـــێخ محەمـــەدی خـــاڵ دەســـتنووس  و چاپەمەنـــی دەگمەنی   
كتێبخانـــەی خۆی باڵوكردووه تەوە، هاتووە چی دەســـتنووس و چاپكراوی دەگمەنی بەهاداری 

بەرهەمەكانی

شێخ محەمـەدی خـاڵ
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كتێبخانەكـــەی هەیـــە بەزمانی )كـــوردی ، عەرەبی، فارســـی و توركی( هەموویانی بە شـــێوەی 
لیســـت باڵوكردووه تـــەوە، كـــە تیایا خەتەكەی خۆشـــە یـــا ناخوێنرێتەوە، كارەكە تـــەواوە یان 
كه موكـــوڕی هه یـــه ، ژمـــارەی الپەڕەكانـــی چەنـــدە، كە ئەمـــەش بە بەشـــێك لە گرنگیـــدان بە 

كەلەپـــوری نەتەوایەتـــی دەژمێردرێت.
ــی  ــە زمانێك ــە ب ــاكان ك ــە پەخشاننووســە بەتوان ــوو ل ــك ب ــەدی خــاڵ یەكێ شــێخ محەم  
پوخــت و ســفت  و ڕەوان دەینووســی.  لێــرەدا پارچــە نووســینێكی باڵودەكەینــەوە كــە وتارێكــی 
ڕەخنەییــە دەربــارەی دیوانــی شــاعیری پایەبــەرز شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی نووســیویەتی، كــە لــە 
گۆڤــاری كــۆڕی زانیاریــی عێــراق - ده ســته ی كــورد بەرگــی بیســتەم باڵویكردووه تــەوە بــەر لــە 

ــە ســاڵی )1989(ز. ــی ل مردن
)داخــی گیانــم ئەگــەر شــیعری هەمــوو شــاعیرەكانمان كۆبكرانایەتــەوە لــە وەختــی خۆیــا، ئێســتا 

بەســەدەها دیوانمــان ئەبــوو، بــەاڵم بەداخــەوە لــە هــەزارا یەكێكیــان شــیعریان نــە نووســراوە 

كۆنەكراوەتــەوە، چاپنه كــراوه لەگــەڵ مردنــی خۆیــان، شیعرەكانیشــیان مــردوون  و نێــژراون و 

بەبێ  ناونیشــان چونەتەوە بیابانی نەبوونی، تەنانەت ناوی شاعیرەكانیشــمان پێنەگەیشــتووە 

ئــەم دەپانــزە بیســت دیوانــەی كــە ئێســتا لەناومــان هــەن بــە چاپكــراو و دەســت نووســەوە 

هــەر شــاعیری ناوچــەی خۆمانــن لــە دوو ســەد ســاڵ لەمــەو پێشــەوە، ئینجــا ئەبــێ  شــاعیرانی 

كوردســتانی گــەورە لەدەوروبــەری بابــا تاهیــری هەمەدانییــەوە، كــە هــەزار ســاڵ لەمــەو پێــش 

بوویــن  و چەندبووبــن  و چــۆن بوویــن، ئەمــە مەگــەر هــەر خــوا بزانــێ .

باشــە شــاعیرە كۆنەكانــی دەوری بابەتاهیــری هەمەدانــی ئەگــەر فەوتابن لەبــەر دووری ڕۆژگار، 

ئــەی شــاعیرەكانی دەوری خۆمــان بۆچــی شــیعرەكانیان فەوتاون؟!

ــا  زۆر دوور نەڕۆیــن ئــەوە شــێخ ڕەزای تاڵەبانــی كــە پێچــی مێزەرێكــە كۆچــی دواییكــردووە، ت

ئێســتا دووجــار دیوانەكــەی لــە چاپــدراوە بــەاڵم بەداخــەوە لــە دە یەكێكــی كۆكراوەتەوە؟ ئەوی 

كۆشــكراوەتەوە هەمــووی پــڕە لــە هەڵــە و كەموكــوڕی، بێگومانــم شــێخ ڕەزا بەقــەد )كەلیــم( 

ــی  و ســالم شــیعری  شــیعری فارســی  و بەقــەد نامــق كەمــال شــیعری توركــی  و بەقــەد نال

كــوردی وتــووە، بــەاڵم بەداخــەوە بەشــی زۆریــان لەنــاو چــوون  و كــوا شــیعرەكانی بەهــەر چــوار 

زاره كــه  چییــان لێهــات؟ بۆچــی مەردێــك لــە خزمەكانــی خــۆی شــیعرەكانی كۆنەكردۆتــەوە؟ یــا 

بــۆ خــۆی لــە دەفتەرێــك هەمــووی تۆمــار نەكــردووە؟ دیوانــم نەدیــوە بەقــەد دیوانــی شــێخ 

ڕەزا بەدبەخــت  و وێــران بــێ   و هەڵــەی تیابــێ ...!(.

)ته نها بۆ خوێندنه وه یه (
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*

  

* تابلۆ: هونه رمه ند ڕێبوار خالد

ڕەوشـەن بـەدرخـان
)1909- 1992(ز

)یەكگرتنا گەلێ  كورد بدە من ئەزێ  كوردستانەك سەربەخۆ بدەم تە(  

ڕەوشەن بەدرخان

 
ـــە.  ـــی بەدرخان ـــا جـــەالدەت عال ـــح بەدرخـــان(، هەڤژین ـــود صال ـــا )مەحم ڕەوشـــەن بەدرخـــان كچ
ــێ  وێ   ــە، ژیـ ــا ژ دایكبوویـ ــەری( ل توركیـ ــرێ  )قەیسـ ــان ل)1909(ز ل باژێـ ــەن بەدرخـ ڕەوشـ
گەهشـــتە دوو ســـاال، خێزانـــا وێ  بـــۆ ئەســـتەنبۆڵی  هاتـــە ڤەگوهاســـتن، ل ســـاال )1913(ز دەمـــێ  
ـــێ  وێ   ـــە دوورئێخســـتن، باب ـــن هاتین ـــا ناڤی ـــن ڕۆژهەالت ـــەك وەالتێ ـــۆ گەل ـــان ب ـــاال بەدرخانی بنەم
نەچاربـــوو مـــاال خـــۆ بـــرە )شـــام(ێ  و ل ســـاال )1915(ز بابـــێ  وێ  ژ ئەگـــەرا نەخۆشـــییا 
ـــا )شـــوعلەت ئەلتەرەقـــی(  ـــا ســـەرەتایی ل قوتابخان ـــا خـــودێ . خواندن ـــە بەردلۆڤانی ـــا دچیت گرانه ت

یـــا توركـــی دەســـپێكر.

ڕەوشـەن بـەدرخـان
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ـــن ســـوریێ   ـــدن ل قوتابخانێ ـــە ڤەكێشـــان  و خوان ـــی ژ )شـــام(ێ  هاتین  پشـــتی ســـەربازێن تورك
ـــە  ـــه ی مامۆســـتایان(ب داوی ئینای ـــا خـــۆ، ل )خان ـــووه  خواندن ـــی و ئینگلیزی(ب ـــن )عەرەب ب زمانێ

ـــەر. ـــە فەرمانب ـــێ  بووی ـــەڕك( ل ئوردن ـــرێ  )ك و ل ســـاال )1925(ز ل باژێ
ل ســـاال )1927(ز جـــارەكا دی ڕەوشـــەن بەدرخـــان ڤەگەڕیایـــە شـــامێ   و وەك مامۆســـتایا 
ـــی. ـــە ب شـــێوەیەكی فەرم ـــق( دەســـت ب كارێ  خـــوە كری ـــا )ئەلالئ ـــی ل قوتابخان ـــێ  عەرەب زمان
ل ســـاال )1935(ز شـــو ب میـــر جـــەالدەت بەدرخـــان كریـــە و كچـــەك بناڤـــێ  )ســـینەم خـــان(
و كـــوڕەك بناڤـــێ  )جەمشـــید( ژێ  هەبـــوون و ل ســـاال )1951(ز میـــر جـــەالدەت چوویـــە 

بەردلۆڤانیـــا خـــودێ .
ـــدەری و ئوســـمان  ـــدەر حەی ـــوری دێرســـمی، حەســـەن هشـــیار، حەی ل ســـاال )1956(ز دگـــەل )ن

ـــە(. ـــە )دامەزراندیی ـــەب(ێ  پێـــك ئینای ـــدی( كۆمـــەال زانســـت  و ڕۆشـــنبیری ل )حەل ئەفەن
هەتـــا ســـاال )1964(ز یـــێ  درێـــژی ب كارێ  خـــۆ وەك مامۆســـتا دایـــە و ل ســـاال )1965(ز ێ  
هاتیـــە خانەنشـــینكردن. ل ســـاال )1972(ز ێ  بەشـــداری د كۆنگـــرێ  ســـیێ  یـــێ  ئێكەتیـــا ئافرەتێـــن 

ـــە بەســـتن. ـــا  ل كوردســـتانا عیراقـــێ  هاتی ـــە ی كوردســـتانێدا كری
هەتا ساال )1972(ز   ل شامێ  ژیایە پاشان ژیانا خوە ل )بانیاس( بریە سەر.

ل ســـاال )1992(ز   چوویـــە بـــەر دلۆڤانیـــا خـــودێ،  ل  هەمـــان ســـاڵدا ژ الوەكـــێ  كـــورد ڕە 
ــت: دبێژیـ

 )كـــوڕێ  مـــن دەمێ  ئەم هەین هوون هێشـــت پێ  نەگەهشـــتبوون، ئیـــرۆ هوون پێ  

گەهشـــتنە ئـــەم ل ســـەر دارێ  ژیانـــێ  نامێنـــن، كـــوڕێ  مـــن حـــەز ژ هەڤ بكـــن، دگەل 

هـــەڤ هاریكاربـــن، یەك بگرن  و ژ هـــەڤ جودا نەبن، كوڕێ  مـــن یەكگرتنا گەلێ  كورد 

بـــدە من ئەزێ  كوردســـتانەك ســـەربەخۆ بدەم تە(.
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خزمەتا ڕەوشەن بەدرخان د وارێ  رۆشنبیری  و دۆزا كوردیدا:

ئافره تـــا ئێكه میـــن بـــوو كو وتـــار ژ گۆڤارا هـــه وار ب  ئه لفابێیا التینـــی باڵڤكرینه ، و  ل   
ســـاال )1971(ز ێ  وەك ئەندامـــەكا شـــاناز بـــۆ كـــۆڕێ  زانیـــاری كـــورد هاتییـــە هەڵبژارتـــن. 

ئەڤە پارچە نڤیســـنەكا ڕەوشـــەن بەدرخانە كو د كۆڤارا هاوار ژمارە )27( یا 15ی نیســـانا )1941(

ز ێ  دا بەالڤبووی ل ژێر ناڤێ  ســـتوونا كابانیان كابانی  و مامۆســـتا:

)) خوەهێـــن مـــن ئێـــن دەالل، هەروەكـــی هـــوون ژی دزانـــن دەردێ  مللەتـــێ  مـــە ئـــێ  مەزن 

 و غـــەدار نەزانییـــە، نەزانیـــن نەخوەشـــییەك  و دەرمانـــێ  وێ  زانینـــە. نـــك مللەتێـــن خـــودان 

حكومەت و تەشـــكیالت ڤێ  نەخوەشـــیێ  دخستەخانەیێن خسوســـی دە دەرمان دكن  و ژوان 

خەســـتەخانان ڕە )دبســـتان( دبێژن. مامۆســـتە پزیشكێن وێ  خەســـتەخانەیێ  نە، مللەتێ   مە 

نەخـــوە دیـــێ  وان خەســـتەخانانە، مللەتـــێ  مەمللەتەكـــی بـــێ  تەشـــكیالت، بێ  خـــەوەدی  و 

ســـەری، مللەتەكـــی بەالوەالیـــە و دبن حكمـــێ  مللەتێن دوژمن دن، مللەتێـــن دوژمن دەیە، 

لـــێ  دوژمنـــێ  مـــە ئـــێ  مەزن، ئـــێ  مەزنتـــر نەزانییـــە. دڤێت ئەم شـــەڕێ  وی دوژمنـــی غەدار 

بكـــن. دڤـــی شـــەڕی دە ژی ژ مـــە ژنێـــن كوردمانـــج ڕە دڤێـــت كۆ ئاریـــكاری مێرێـــن خوە بكن 

زارۆیێن خوە بعەلمینن خوەندن  و نڤیســـاندنێ   و وان ژ نەخوەشـــییا نەزانیێ  خەالس بكن((.

)ته نها بۆ خوێندنه وه یه (

لێكدانەوەی وشەكان

قوتابخانە دبستان         :  

خاوەن و خودانی وان ینیە نەخوە دیێ  وانە: 

نووسین  : نڤیساندن 

منداڵەكانتان  : زارۆیێن خوە 

ئێوەش، ئەنگۆش  : هوون ژی 

ڕەوشـەن بـەدرخـان



144

144



145



146

146

)1(
   زمانـــی كـــوردی، هـــەر لەســـەرەتای نووســـینیەوە، كەوتبـــووە ژێـــر كاریگـــەری زمانی 
دراوســـێكانی  و بەتایبەتیـــش زمانـــی عەرەبی، بە ســـه دان وشـــە و دەســـتەواژەی عەرەبی لە 
كوردیـــدا بەكاردەهاتـــن، وای لێهاتبـــوو زۆرجـــار تەنیا داڕشـــتنی ڕێزمانی ڕســـتە بە كوردی 
دەمایـــەوە، دەنـــا هەمـــوو وشـــەكان عەرەبی بـــوون. ئەگەر چاوێكـــی خێرا بە نووســـینەكانی 
ئـــەم  بگێڕیـــن  كوردســـتان(و...هتد.  )ڕۆژی  و  كـــورد(  )ڕۆژی  )كوردســـتان(و  ڕۆژنامـــەی 

ڕاســـتییەمان بـــۆ دەردەكەوێت .
  لـــەدوای هاتنـــی ئینگلیـــز بـــۆ عیـــراق  و كوردســـتان، مێجه رســـۆن خاوەن دەســـەاڵتێكی 
زۆربوو، ســـەرەتا لە بەغدا ڕۆژنامەی )تێگەیشـــتنی ڕاســـتی( دەركرد و پاشـــان لە ســـلێمانی 
ڕۆژنامـــەی )پێشـــكەوتن(ی دەركرد )1920- 1922( ســـۆن جگە لەوەی كـــە خۆی كوردییەكی 
باشـــی دەزانـــی  و زۆر بەرهەمـــی ڕاســـتەوخۆ لـــە ئینگلیزییـــەوە كـــردووە بـــە كـــوردی  و لە 

كــوردی پـەتـی

وه رزی 
یه كه م
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رۆژنامـــه ی پێشـــكەوتندا باڵویكردۆتـــەوە. لـــه  پـــاڵ ئه وه شـــدا هەوڵیـــدەدا زمانـــی كـــوردی لە 
وشـــەی بیانی پاكبكاتەوە. بۆ ئەم مەبەســـتە نووســـەرانی هان دەدا بەكوردی پەتی بنووســـن 
 و پێشـــبڕكێیەكی ئەنجامـــدا ســـێ  كـــەس خەاڵتەكەیـــان بـــردەوە: یەكەم: شـــێخ نووری شـــێخ 
ســـالح بـــە شـــیعری )جـــوت  و گا شـــتێكی چاكـــە(، دووه م: زەكـــی ســـائیب بە پەخشـــانی )بۆ 
چروك( و ســـێیەم: جەمیل ســـائیب بـــە پەخشـــانی )ڕۆژەوە بوونێك(، هەرســـێكیان لەژمارەی 

باڵوكراونەتەوە. پێشـــكەوتندا   )30(

ئەمەش نمونەیەكە لە)بۆ چروك(ی زەكی سائیب:

)هەچ وەختێ  ئەم قامیشـــە دوو لەتە، ئەم ئاســـنە دوو كەرتە ئەگرم بەدەســـتەوە، 
زمانم توێ  توێ  ئەبێ . خوێنی دڵ، ئەو دڵۆپە ســـورانە لە هەموو شـــاڕەگی لەشمەوە 

كـــۆ ئەبێتـــەوە و ئەتكێ،  حەوزێكی ســـوور دەخاتە بەرچاوم، تنـــۆك تنۆك لە چاومەوە 

فرمێســـك ئـــەڕژێ   و لەبـــەر پێما بیرێـــك پەیدا ئەبێ  ســـەرم وەكـــو مزراحێكی دگ دگە 

بەگـــوڕ دایكوتی، گێژ و ســـووڕ ئەخـــواو لەبنیا ئەمێنێتەوە. ئەو هەنســـكانەی لە بنكی 

دڵـــەوە هەڵئەكشـــێ  لە گەرومـــا كۆ دەبێتەوە، هەناســـەم لێدەبـــڕێ ، دەمەوێ  نەختێ  

لەم كاســـە لێـــو ڕێژەی دڵم بڕێژم  و ســـوك كەم...( 

دیـــارە ئـــەم وتـــارە بـــە كوردییەكـــی پەتـــی نووســـراوە، وشـــەی بیانـــی زۆر كـــەم تێدایە، 
ڕســـتەكانی ڕێـــك و ڕەوانـــن، داڕشـــتنی پوختـــە و بێگرێیە. ناوەرۆكیشـــی بابەتێكـــی خودییە. 
نووســـەر باســـی بـــاری دەروونـــی خـــۆی دەكات  و دەیـــەوێ  بـــۆ كـــروز و بۆ چـــر و دڵەی 

ســـوتاوی بـــە گـــەروی شمشـــاڵ دەردەبڕێت .

كــوردی پـەتـی



148

148

)2(
حســـین حوزنـــی موكریانی، كە زمانـــزان  و مێژوونـــووس  و هونەرمەندێكی گەورەی كورد 
بوو، لەســـاڵی 1915 لە حەلەب چاپخانەیەكی كڕی  و ســـاڵی 1926 هێنایە ڕواندز، دەســـتی بە 
باڵوكردنـــەوەی كتێبـــی كوردی كرد و ڕۆژنامەی )زاری كرمانجی(یشـــی دەركرد كە لەماوەی 
)1926-1932(، )24( ژمـــارەی لـــێ  دەرچوو. لەژمارە )5(ی ســـاڵی دووەمـــدا )1928( وتارێكی  
باڵوكردۆتـــەوە بەنـــاوی )دەوری ئیســـتیعباد( )ل8- 15(، باســـی زولـــم  و زۆر و كوشـــتاری 
)محەمـــەدی قاجـــار( دەكات دژی گەلی كـــورد و نەبەردی كورد پێشـــان دەدا لەبەرگریكردنی 

دەســـتدرێژییەكانی محەمەد ئاغادا.

 ئەمەش نمونەیەكە لەو نووسینە: 

)لـــە كوردەكانـــی تاڵـــش، ســـێ  كـــەس دەســـتیان هاوێژتـــە خەنجـــەری پیاوەتـــی، لە 

شـــەوی شـــەمە، بیســـت  و یەكەمی زیلحیجە، ســـاڵی 1212دا، نزیك بە ســـپێدە، لەناو 

چـــادردا چوونە ســـەر ئاغا محەمەد بـــە خەنجەران پارچەیان كرد و ســـندوقی پڕ گەوهەر 

و بـــازوو بەنـــد و شـــیری گەوهەر بەنو دەریای نوور و تاجـــی ماه  و گەلێك چتی بەنرخ، 

كـــە ئاغـــا محەمەد لـــە حكومەتـــی كوردەكانـــی زەندی دەســـت كەوتبـــوو، هەموویان 

هەڵگـــرت  و چوونـــە كـــن ســـادق خانی شـــكاك، ئەو ســـێ  كوردانە تۆڵـــەی كوردەكانی 

تاڵـــش و زەندیان لـــە ئاغا محەمەد كـــردەوە...(.
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خەج  و سیامەند

   داســـتانی دڵداریـــی كـــوردی، لەگـــەڵ باســـی ئازایـــی  و كۆڵنەدانـــدا، وێنەی وەفـــاداری  و 
قســـە و پەیمانبردنـــە گـــۆڕەوەن. لـــە هەموو داســـتانێكی دڵداریـــی كوردیدا ســـۆزی ئەڤین  و 
دڵدارییەكـــەی ڕۆژهـــەاڵت بەدیدەكرێـــت، لەنـــاو ئەمانیشـــدا، دیســـان دیمەنی كێشـــەیەك هەر 
دیـــارە. كێشـــەی نێوان چاكە و خراپـــە، نێوان پاكی  و ناپاكی، وەفاداری  و سەرڕاســـتی لەگەڵ 

بـــێ  پەیمانیدا.
     لێرەشـــدا گیانی میللەت دەردەكەوێت  و كێشـــەكە لە الیەكی ترەوە دەبەســـترێتەوە بەو 
كێشـــەیەی كـــە لە ژیانـــی كۆمەاڵیەتیدا هەیـــە. بۆیە زۆرجـــار دەبینین قارەمانەكانی داســـتانی 
دڵداری، پیاوی ڕەنجده ر و زەحمەتكێشـــن   لەهەموو خاســـییەتێكی ئەم كەســـانەدا لە ڕەوشت 
 و كردار و ســـەر ئەنجامیدا، وێنەی مەردایەتی  و ئازایەتی  و وەفاداری  و خۆبەختكردن دیارە.
     چەنـــد داســـتانی كـــوردی هەیە، كە چیرۆكی حەزكردنی كـــوڕە جوتیارمان لە كچە ئاغا 
بـــۆ ئەگێڕێتـــەوە، ئایـــا دەتوانین باســـی دڵدارییەكە كەال بخەیـــن  و ئەمە بكەینـــە نمونەیەك بۆ 
ئاواتە هەمیشـــەییەكەی ئادامیزاد. ئاواتی بە ژیانی باشـــتر و خۆشـــتر گەیشـــتن؟ زۆرجاریش 

خەج  و سیامەند
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هەیـــە كـــە هەر ئـــەو كچە ئاغایە كـــەس  و ئامۆزا و خزمی كـــوڕە جوتیارە، وەك لە داســـتانی 
خەج  و ســـیامەنددا دەیبینین ئەو داســـتانەی كە هەر بە تەواوی داســـتانی كوردە و بەشـــێكە 

لـــە گەنجینـــەی نەتەوایەتی ئێمە و لەناو كـــورددا زۆر باڵوە.
     عوبەیدوڵـــاڵی ئەیوبیـــان)*(. لـــە پێشـــەكییە فارســـییەكەی چاپەكەی خەج  و ســـیامەند 
نووســـیویەتی: )مێـــژووی ژیانـــی خـــەج  و ســـیامەند دیارنییـــە. ئەم بـــێ  مێژووییە بە قســـەی 
یەكێـــك لە مامۆســـتایان شـــتێكی تایبەتی خەڵكی چیایـــە، بەیتی خەج  و ســـیامەند وێنەی گیان 
بەخشـــینە، داستانێكی ڕاســـتەقینەیە كە لەســـەر گوزەشتەی سۆزمەندی ســـیامەندی قارەمان  
و ئارەزوویه كی ســـادە، بەاڵم گیانبەخش  و لە عەشـــق  و وەفاداری  و گیان بەخشـــینی )خەج(

ی فیـــداكار وەرگیراوە(.
     بەپێـــی ئـــەو پێشـــەكییە خـــەج  و ســـیامەند خەڵكی دێهاتی سەرســـەوز و بـــەرزی )كێلە 
ســـیپان(ی ناوچـــەی مەهابـــادن. بەاڵم جـــۆرە گێڕانـــەوە كرمانجییەكەی، )ســـیپان( دەباتە الی 
دەریـــای وان. لـــەم داســـتانەوە دەتوانیـــن )لـــە بیـــری ڕونـــاك  و دەروونی زینـــدوی میللی  و 
هونـــەری خەڵكـــی كوردســـتان بگەیـــن، ئەم داســـتانی عەشـــق  و ئەڤینە لە وێنـــەی خۆی كەم 
هەیـــە، چونكـــە بەشـــێوە هونەرێكی ســـەرنجڕاكێش نووســـراوە، جـــۆری بیركردنـــەوەی كوڕ 
و كـــچ لـــە دڵداری  و عەشـــق  و خۆشەویســـتیدا پیشـــاندەدات  و لە ســـنوری خۆیـــدا یەكێكە لە 

بەرهەمـــە بـــە دیمەنەكانـــی دیمەنی مەعنەویـــی كورد(.
     لەم داســـتانەدا وەك هەموو داســـتانێكی دڵداریی قەد و لوتكەی چیای كوردســـتان، و 
چیرۆكـــی بـــن دار و دەوەن  و وەرد و كـــۆڕی دروێنە و كۆڵكێشـــان، )خەج  و ســـیامەند()**(. 
دڵیـــان بەیەكـــدا دەچێـــت  و پەیمانی دڵـــداری  و وەفاداری دەبەســـتن. كەســـوكاری خەج ڕازی 
نابـــن كچـــی خۆیـــان بدەن بە ســـیامەندی هەژار با ئامۆزای خۆشـــی بێت، بۆیـــە خەج بڕیاری 

ئەوە دەدات، لەگەڵ ســـیامەنددا ســـەری خـــۆی هەڵگرێت.
ســـوارەی عەشـــرەت دوایان دەكەون، ســـیامەند شـــەڕێكی ئازایانە دەكات، تا دوایی تیرێك 
جگەری دەســـمێت  و لەســـەر لوتكەی چیای بەردینەوە گلۆردەبێتەوە و )خەج(یش دوابەدوای 

ئـــەو خـــۆی فڕێدەداتە خوارێ  لە پـــاڵ دڵدارەكەیدا دەمرێت.
*( عوبه یدوڵــاڵ ئه یوبییــان لــه  ســاڵی 1956 دا لــه  ته ورێــز، چریكــه ی )خــه ج و ســیامه ند(ی بــه  تیپــی التینــی چــاپ كــردووه  و كردوویه تــی بــه  فارســی 

و پێشه كی بۆ نووسیوه . 
ــه  جــۆری قســه كردنی  ــاوازی كوردســتاندا ب ــه  زۆر ناوچــه ی جی ــه ، ل ــوردی هه ی ــه ی ك ــه  گه وره ك ــه  دوو دیالێكت ــا ب **( خــه ج و ســیامه ند هه روه ه
ناوچه كــه  ئــه م داســتانه  بــاڵوه . ئــه وه ی تــا ئێســتا چاپكــراوه، ئه وه یــه  كــه  لــه  یه ریڤــان دوكتــۆر حاجیــی جنــدی لــه  148 اڵپــه ڕه دا له گــه ل ناوه ڕۆكه كانــی 
تــری كتێبــی )تڤیســار كاری كرمانجــا ســۆڤێتی- 1957(دا به نــاوی كورتــه ی )ســیامه ند و خه جــی زه ڕێ(وه  چاپــی كــردووه ، هه روه هــا ئــه و چاپــه ی 

عوبه یدوڵاڵی ئه یوبییانه ، هه روه كو محه مه د تۆفیق وردی له  ناوچه ی شه قاڵوه  ئه م داستانه ی نووسیوه ته وه .   
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سیامەندیش لەسەرەمەرگدا ڕوودەكاتە خەج  و دەڵێت:
 ســـیامەند گازدەكا: وەی ل من... توخوا )خەج(ێ  بەســـەر و ڕووی سورەوە، بەسە، مەكە- 
هەی- ڕۆڕۆ و گریانێ . میهر و چەمبەرێ خۆشەویستت لەدڵما تاكو مردنێ ئاورێكی بەرداومەوە 
لـــە هەنـــاوێ ، نە بـــە گورەژنی شـــیبانی نیوەشـــەوێ  دەكوژێتـــەوە، نە بـــە پڕیـــژكا دەبارانێ .

بۆ چڕۆكێكم لەتەنی هەڵدەستی لە گوێین هەوری ڕەش دەگەڕێتەوە كەلێنی ئاسمانێ (.
لـــەم داســـتانەدا هـــەروەك نائومێـــدی  و كارەســـات پیشـــاندەدرێت، هەروا تا ســـەرەمەرگ 
دەســـت لـــە خۆشەویســـتی  و وەفاداری هـــەڵ نەگرتنیش دیارە. ســـیامەند لەســـەرەمەرگدا بە 

خـــەج دەڵێت:
) ئـــاخ... ئاخ... ئەمـــن چ بكەم: نەمماوە مەودای دەســـكردنەوەی، جەنگـــەی دەخۆر ئانانێ ... 
ئاخ دەســـتم ناگرێتەوە شـــینگی گەروماری چرگەی خەنجەری دەبانێ . لەبۆت بگرمەوە ســـەر 

و خـــواری واڵتی كرمانجاتێ   و شـــەش دانگـــی دە كۆنە مەیدانێ  (.
خـــەج كـــە ئەم دڵســـۆزییەی ســـیامەند دەبینێت، ســـەرەنجامی خۆی دەبەســـتێت بەوەوە و 
لەنـــاو جەرگـــەی نـــا ئومێدیدا بڕیـــاری خـــۆی)*(. دەدات و دەبێتـــە وێنەی وەفـــا و ئازایەتی، 
براكانـــی لێینزیكدەبنـــەوە، بیكـــوژن، ســـزای لەگەڵ ســـیامەنددا هەاڵتن، بەاڵم ئـــەو بانگدەكات:
) جـــا بەخـــوا: ئەوانـــەی دێن، چ میـــر و گزیرن، چ كومێل  و ڕاســـپێرن. چ مێ  گەلن، چ نێرن، 

لێم خۆشـــن یا زویرن، ناتوانن ســـیامەندەگیان، تا پشـــویەكم مابێ  لەتۆم ببوێرن (.
ســـیامەند لـــە لوتكـــەی چیاوە كەوتە خـــوارێ ، پێش ئـــەوەی براكانی خەج بگـــەن، خەجیش 
خـــۆی فڕێدەداتـــە خـــوارەوە پێش ئـــەوەی بمرێت شـــینێك بۆ ســـیامەند دەكات، كـــە لەڕادەی 
شـــینەكەی زینـــی دایـــە بۆ مەم  و تـــەواو لە پارچەیەك دەچن كە شـــاعیری گـــەورەی ڕووس 
)لێرمانتـــۆف( لە داســـتانی )دایمـــۆن- دیۆ(دا نووســـیوییە كە ڕەنگە هەر گیانـــی ڕۆژهەاڵت  و 

گەشـــتی قەفقاس ئەو ئیلهامـــەی دابێتێ .

خەج دەڵێت:
جا ژیان چییە؟ گیان بۆ چییە؟

چۆن بڵێین ئەوەتانێ  ماوە، خەجی سیامەندییە.
بەخودای، خودای پاكی، بە یەزدانی ڕوناكی

سوێند بەجوانی  و چاكی، بە )تۆ( ڕۆڵەی ئاو و خاكی
بە خۆشەویستی  و جوانی، بە مەرگ  و بە ژیانی.

خەج  و سیامەند
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بە ڕۆژی ئاسمانی، بە ئاوە ڕوونەكەی كانی.
بە پیری كامەرانی، الوۆ هەر تۆم خودانی.

بە چاكی كەسكەوانی، بە سورە گەنم  و نانی.
لە مرنی یا لە مانی، بزانی یا نەزانی.

بەڕاستی  و ڕەوانی، سیامەند گیانی گیانی.
الوۆ هەر تۆم خودانی،
الوۆ هەر تۆم خودانی.

تا ماوم بەتەماتم... ئەزیش بەدووتدا هاتم!
ئـــەم كۆتاییـــە تراژیدییـــەی مەرگی خەج  و ســـیامەند كوشـــتنی ئـــاوات نییە لە دڵدا، ســـەر 
شـــۆڕكردن نییـــە بـــۆ زۆرداری، وێنەی بەدی كارەســـات بینیـــن نییە لە كۆڕی ژیانـــدا، بەڵكو 
هاوارێكـــە بـــۆ هەوڵـــدان بەرامبەر بەو هەموو ڕێگە و شـــوێنە كارەســـات دەهێننـــە كایەوە. 

خەج بەر لەمردن باسێك لە مەرگی خۆی دەكات  و دەڵێت:
ــە )زار گەلــی( لەتەنیشــت گــۆڕی ســیامەندە خۆشەویســتەكەم، ناكامــی  )ڕاســپێر بــێ ، منیــش ل

جوانــە مەرگــی بنێــژن(.
ئــەو چیرۆكــە تــاڵ  و شــیرینە بەســەرهاتی دوو جەهێڵــی ناكامــە بگێڕنــەوە بــۆ منــدااڵن بــۆ 
كــوڕ و كچانــی دەكرمانجــا تێــی بنێــژن. ئــەو دای  و بابانــەی كچیــان بــێ  دڵ دەكــەن، بــەزۆری 

ــە  ــەو هێنگ ــی ئ ــان دەدەن، تاڵ بەمێردی
)ڕاو- ڕاوە( نالەبارەی بچێژن.

ئــەو كچانــەی ڕوودەكەنــە گــۆڕی دڵــداری ، پێــگای ئــەرك  و ئەمەگــی تاڵــی ئــەو و هێنگــە )ڕاو- 
ڕاوە( نالەبــارەی بچێــژن.

دەبڵێــن، خۆشــتر بژێیتــەوە و ڕاوەســتاوبێ  دابــی بــەرزی خوازبێنی  و كــچ بەمێردانی كرمانجاتێ  
بــە دڵــی كــوڕو كچانــا )شــوێنی دای  و بابانــە( گەلێ - هێــژاو لەمێژن.

چ لــەم داســتانەدا و چ لەهەمــوو داســتان  و داســتانەكانی تــری كوردییــەوە، ئەنجامێكمــان 
دەســتدەكەوێت، ئەویــش ئەمەیــە كــە قارەمانــی ئەمانیــش وەك چیــرۆك هەر ئادەمیــزاد خۆیەتی، 
ئەمــە لەالیەكــەوە ئەوەمــان پیشــاندەدات كــە داســتان بەرهەمــی پــاش ئەفســانەیە لــە مێــژووی 
ئەدەبــی كوردیــدا و لەالیەكــی تــرەوە ئــەو بایــەخ  و نرخــە گەورەیــە دەردەخــات كــە لەنــاو گەلــدا 

دەدرێــت بــە )ئادامیــزاد، ژیانــی، هەســتی دەروونــی و بــە هەڵســوكەوتی(.*

* بەدەستكارییەوە لە كتێبی)ئەدەبی فۆڵكلۆری كوردی( د. عزەدین ڕەسوڵ وەرگیراوە.
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لێكدانەوەی وشەكان
قەبر، ترب گۆڕ                 : 

تا مردن پەیمان نەشكاندن  : پەیمان بردنە گۆڕەوە 
كێش مەكێش )صراع( كێشە                 : 

ئەبەسترێتەوە         : تێتە گرێدان
كەالبخەین         : دوورخەینەوە، عەزل بكەین

كوندەكات  : دەسمێ            
خۆشەویستی، دیمەن، زەردەخەنە میهر                 : 

بۆ چڕوك         : بێهنا گۆشتێ  سوتی
تیری گەرو مار  : شینگی گەرومار 

كوڕ، كوڕی دڵسۆز ڕۆلە                 : 
ڤەشارن، دفن كەن بنێژن                 : 

دەم، چاخ هێنگ                 : 

گفتوگـۆ:
1. چی دەربارەی خەج و سیامەند دەزانیت؟

ــەردا  ــە ســااڵنی لەمەوب ــە ل ــە ك ــەو باســە داســتانەوە چیی ــدی ب ــەوە، پەیوەن ــەوەی خوێندت 2. ئ
خوێندووتــە؟

3. چی لە بەراوردی خەج  و سیامەند و شیعری لێر مانتۆڤ گەیشتیت؟
4. لەم باسەوە دەگەیتە چ ئەنجامێك؟

5. نووســەری كتێــب، باســی )خــەج  و ســیامەند(ی بــەو چەشــنە لێكداوەتــەوە كــە خوێندتــەوە، 
ئایــا دەتوانیــت چیرۆكێكــی تــری دڵــداری بــەو چەشــنە لێكبدەیــەوە؟

خەج  و سیامەند
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مۆسیقای كوردی

شـــیعری مەولـــەوی له نـــاو ئیمـــه دا بە دەنگی خـــۆش و هیجرانـــی )عەزیـــز ئامینە(ەوە   
بـــرەوی پەیداكـــرد. عەزیـــز گۆیندەیەكی عەزیز بوو، لە مەجلیســـدا هیجرانـــی  و لەچیادا قەتار 
هـــەر لـــەو دەهات. ئەمەشـــیان ڕاســـتە كـــە بەیانیـــان لەڕاوەكـــەودا قەتارێی ده خوێنـــد، كەوی 

كۆهســـارانی هێنایـــە جونبوش  و قاســـپە.
یـــەك دوو شـــیعری هەبـــوو، زۆربەی لە دڵ ئەســـەند، یەجگار لـــە بەهاراندا، لـــە ئێواراندا، 

لەســـەر كارێزی شـــەریف  كە دەیگوت:
وەهارەن، سەوزەن، ئاوەن، پێكاوەن، یاخوو:
گوڵ چوون ڕووی ئـــــــازیز نـەزاكـەت پــۆشــــان
وە فراوان چوون سەیل دیدەی من جۆشـــان
یــــــــــــا بــەیــــانیان كە بەقــــــەتارەوە دەیگــــوت:
لە ورشـــــــــەی شـــــــەونم، لــە تــوێی پــەردەوە
نێرگس مەســــــت مەســـت چەم باڵوكردەوە،
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ئەمانـــە و ئـــەو دەنگـــە داوودییـــە و نەشـــئەیه  بەهـــاران  و دڵپاكیـــی ئەوســـای یارانـــە. جا 
لێكیبدەنەوە چ شـــۆرێك  و ســـۆزێكی ئەخســـتە كەللە و دەروونەوە من شۆرەم هەل لەكەللەدا 

بوو ئەمویســـت بەســـەر یاراندا دابەشـــی كەم....(.
پیرەمێـــرد، بـــەم چەشـــنە ڕۆحی مەولەوی دەســـتپێدەكات، بەم چەشـــنە هـــۆی وەرگێڕانی 

شـــیعری مەولەوی لـــە هەورامییـــەوە بۆ زمانـــی ئەدەبیی ئێســـتا ڕووندەكاتەوە.
بەڵێ .. شیعری مەولەوی كە زۆرترینی لەسەر كێشی دە پەنجەیی كوردییه ، بە ئاوازی )قەتار(
ەوە دەوترێت، یا بڵێین )قەتار( بە شـــیعری مەولەوی دەوترێت... پێشتریش قەتار هەر وتراوە.
)زانـــای ناســـراوی كورد جەمیـــل بەنـــدی ڕۆژبەیانی دەربـــارەی ناوی گۆرانیـــی كوردی، 

ڕایەكـــی هەیە كـــە دەڵێت:
) ڕەنگـــە نـــاوی هەنـــدێ  لـــە گۆرانییەكانی كـــوردی زۆر كۆن بـــن، بۆ وێنە )قەتـــار( ڕەنگە 
لـــە وشـــەی )گاتا(وە گۆڕابـــێ و لەكاتی خۆیدا هەر گاتـــای پێ  وترابێ ، هـــەروا )هۆرە(، ڕەنگە 

گۆرانییەكـــی تایبەتـــی بوو بێت بۆ ستایشـــی )ئاهور مـــازدا(... هەروەهـــا )كەلهوڕی( ڕەنگە 
)كـــە لـــە ئاهۆڕایـــی( واتە لـــە گۆرانییـــە هەڵبژاردەكانی باســـی ئاهوڕا بوو بێـــت. جگە لەوە 
گۆرانی )خورشـــیدی( تا ئێســـتا گەواهە كە لەكاتـــی هەاڵتنی خۆردا وتـــراوە، بەناوی نیازەوە، 
چونكـــە دەبینیـــن بەرامبەر بـــەوە، گۆرانیی )خاوكەر(مـــان هەیە كە بۆ )خەوهێنـــان( وتراوە...

ئـــەم ڕا وردە، لێكۆڵینـــەوە و لێدواندنێكـــی قوڵـــی دەوێت ، زۆر بەجێیە كـــە )قەتار( لە گاتای 
زەردەشـــتەوە یـــا لـــە ئاڤێســـتاوە هاتبێـــت، بـــەاڵم دوور نییە )قەتـــار( هەر لە وشـــەی )قەتار(
ی عەرەبییـــەوە هاتبێـــت، كـــە بەمانـــای كاروان بەكاردەهێنرێت. بەڵگەش بۆ ئەمـــە، ئەوەیە كە 
زۆر جـــار لـــە مەقامـــی قەتاردا گۆرانـــی بێژ دەڵێـــت: )قەتارێ  بێنـــن غەمانم باركـــەن(، یا بەم 
مەقامـــەوە جـــۆرە هۆنراوێك دەوترێت، كە مانای ڕاســـتەقینە یا مەجازی گەشـــت  و ڕۆیشـــتن 

 و كاروانـــی تێدا بێـــت. وەك ئەم دوو فـــەردەی مەولەوی:
ئازیـــــز دیـــــــارەن وادەی لوامــــــەن
ئەلوەدای ئاخـــــر، ئەوە نامــــامــەن
دەوڵەتەكەی وەسڵ پا نەزەواڵەن
جـــارێوەتەر دیـدەن بااڵت محــاڵەن

     )هـــۆرە( زۆر بەجێیـــە كـــە یەكێـــك بێت لە گۆرانییـــە تایبەتییەكانی )ئاهورا مـــازدا(... یا 
هیـــچ نەبێـــت ســـەرچاوەكەی یەكێك بێت لـــە گۆرانییـــە ئاینییـــەكان. چونكە دەبینی ئێســـتاش 
)هـــۆرە(، هـــەر تەنیا هۆرەی دەروێشـــی لەنـــاو كورددا لەمانـــە هەموو بەناوبانگتـــرە، و دوور 

مۆسیقای كوردی
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نییـــە )هـــۆرە و ئاهـــوورا و هـــاوار( لە ڕووی وشـــە یا زمانـــەوە، لەیەك ســـەرچاوەوە هاتبن، 
ئـــەم وشـــە و مانایە تەواو لە وشـــەیەكی زمانێكی تری هیندۆ ئەوروپییـــەوە نزیكە كە ئەویش 
وشـــەی )هـــووڕا(ی ڕوســـیە كـــە بەمانـــای هـــاوار یا بڵێیـــن- بانگ یـــا هوتـــاف- بەكاردێت  و 

نزیكـــی ئەو مانـــا كوردییانەیە.
ڕۆژبەیانـــی، مەقامـــی خورشـــیدی- بە مەقامـــی كاتی خۆرهەاڵتـــن دادەنێت، بـــەاڵم مەقام 
زانـــی بەناوبانـــگ عەلـــی مـــەردان، ئەم مەقامـــە بە گۆرانـــی كاتـــی خۆرنشـــین دەزانێت، هەر 

چۆنێـــك بێـــت هەر بەســـتراوە بە خـــۆرەوە، جـــا خۆرهـــەاڵت بێت یا خۆرنشـــین.
      ئەگـــەر لەســـەر لێكدانەوەكـــەی ڕۆژبەیانی بڕۆین  و گۆرانـــی كوردی هەموو بەرینەوە 
ســـەر ســـەرچاوەیەكی ئاینی، ئەوا ئەم مەقامی )خورشیدی(یەش دەبەینەوە سەر سەردەمێكی 
زۆر كـــۆن، دەیبەینـــەوە ســـەر ئـــەو كاتـــە كە خـــۆر جێگـــە و مانایەكـــی تایبەتی لـــە باوەڕی 
كـــورددا هەبـــووە. بەاڵم دەتوانیـــن هەڵهاتن  و ئاوابوونی خۆریش بە ئیشـــكردنەوە ببەســـتین، 
هـــەروەك دەتوانیـــن )هـــۆرە(ش بكەیـــن بە هـــاواری كاتی ئیشـــكردن. مەقامـــی )خاوكەر(یش 

دیســـان دەبرێتەوە ســـەر هەردوو ســـەرچاوەكەی گۆرانی.
     دیـــارە مەبەســـت لە هەردوو ســـەرچاوە ئەوەیە كـــە لەناو میللەتدا شـــوێنی گفتوگۆیه ، 
ئایـــا گۆرانی لەســـەرچاوەیەكی ئاینییەوە پەیدابووە، یا لە ئیشـــكردنەوە پەیدابووە. ئەم باســـە 
لـــەو كتێبه دا كە ئەو چەند الپەڕەیەی ســـەرەوەمان لێوەرگرت گفتوگـــۆی دوباره  كراوه . بەاڵم 
مەبەســـتی ئێمە لێرەدا ســـاغكردنەوەی ئەم باســـە نییە، بەڵكو ئێمە ئەم چەنـــد الپەڕەیەمان بە 

بەڵگـــە بۆ كۆنی گۆرانی  و مۆســـیقا لەالی كـــورد هێناوەتەوە.
     دیـــارە گۆرانـــی الی كورد زۆر كۆنە لەســـەرەتای مێژووی، ئەو مۆســـیقایەی خراوەتە 
قاڵبێكـــی زانســـتییەوە و ڕێ   و شـــوێنی هەیە، ئەویش هـــەر كۆنە و لەســـەرچاوەكانی مێژودا 

گەلێـــك بەڵگـــە بۆ په یوه نـــدی كورد و مۆســـیقا دەبنینین.
بەدرەدینـــی هەولێری كە لەســـاڵی )1287(ی زاینیـــدا لە دایكبووە، ســـاڵی )1328(ی زایینی 

كتێبی )ارجوزە االنغام(ی نووســـیوە.
عومـــەری خدری جەعفـــەر زادەی كوردی داســـنی كە بـــە جەمالەدینی داســـنی بەناوبانگ 
بـــووە و ســـاڵی800ی كۆچـــی1397ی زاینـــی كۆچـــی دوایـــی كـــردووە، گەلێـــك كتێبـــی هەیە 
یەكێكیـــان كتێبـــی )الكنـــز المطلـــوب فـــی علـــم الدوائـــر والضـــرب(ە كـــە لەســـەر مۆســـیقایە.
مەســـعودی لە )مروج الذهب(دا دەڵێت: شـــوانی كورد شـــتێكیان داهێنا، كـــە فوی پێدادەكرا 

مێگەلـــی باڵوی كۆدەكردەوە.
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لـــە ســـیاحەتنامەی گەڕۆكی تـــورك )ئەولیا چەلەبی(  و مێژونووســـی كورد )شـــەرەفخانی 
بتلیســـی( گەلێك شـــتیان دەربارەی مەقام  و ئاوازی كوردی تۆماركردووە، تەماشـــای دیوانی 
هـــەر شـــاعیرێكی كۆنی كوردیش بكەین دەبینین كە بەدەم وەســـف  و قســـەوە باســـی گەلێك 
مەقـــام  و ئـــاواز دەكات  و ناوی گەلێك ئامێری مۆســـیقا دەبات، كە دیارە لەناو كوردا هەبوون.
ئەحمـــەدی خانی ناوی نزیكەی )55( مەقامی تۆماركردووە و وەك شـــارەزایەكی مۆســـیقا 
مەقام  و شـــوعبە و ئـــاوازەی لەیەكتر جیاكردۆتەوە، هەندێـــك ڕای دەربارەی گونجانی مەقام 
 و ئـــاواز لەیەكـــدا دەربڕیـــوە. هەروەكـــو پەیوەنـــدی هەندێك مەقـــام لەگەڵ هەندێـــك ئامێری 
تایبەتیـــدا دەردەخات، وەك ئـــەوەی مەقامی )گوردان یا كوردان( بە نای لێدەدرێت  و هەروەها 
)ئەحمـــەدی خانـــی( نـــاوی بیســـت ئامێـــری مۆســـیقای بـــردووە و لە باســـی مۆســـیقاگەراندا 
گۆرانیبێـــژ و مۆســـیقاژەنی لەیـــەك جیادەكـــردەوە، وەك: ڕامشـــگەر و خۆشـــنەوا و موتریب  
و قـــەوال  و غەزەلخـــوان  و گۆینـــدە. هتـــد هەروەهـــا پەیوەنـــدی گۆرانـــی  و مۆســـیقای لەگەڵ 

هەڵپەڕكێـــی كوردیدا لەبیـــر نەچووە.
لەالی شـــاعیرانی تریش شـــتێك لەم باس  و ناوانە دووبارە دەبێتەوە، تەنانەت مستەفابەگی 
كوردی ناوی گۆرانیبێژانی دەوری خۆی  و شـــارەزایی هەریەكەیان لە مەقامێكدا تۆماردەكات، 
دیـــارە پیرەمێـــرد و گەلێـــك شـــاعیری تریـــش هەر چاویـــان لەو كـــردووە. مەقـــام  و ئاوازی 
كـــوردی لەگەڵ دەنگی شـــیعری كوردیدا تێكەڵبووە و شـــاعیر هیچ كاتێك خـــۆی لەو ئاوازەیە 

جیانەكردۆتەوە.
باســـی مەقـــام  و ئاواز و ئامێری مۆســـیقای كـــوردی، لێكۆڵینەوەی زانســـتیی  هه یه  ڕەنگە 
باشـــترین قســـە بۆ سەلماندنی باســـەكە و بۆ كۆتایی پێهێنان چەند دێرێك بێت كە )گۆران( له  
شـــیعری )دەروێش عەبدوڵاڵ (ی كۆتایی پێدێنێت، ڕوو دەكاتە شمشـــاڵژەنی پیری هونەرمەند 

و دەڵێت:
ئەوەندەم بیســـت لەمۆســــیقا، خرۆشی ڕۆحی بێگانە

مــیزاجی كوردەواریــــم تێكچــــووە دەروێـش عــــەبدوڵاڵ، 
دەخیلیت بم! دەســــا بەو الوك  و ئـــای ئای  و حـەیرانە
شــەپۆڵی زەوقی میللی پڕ دەروونی مــات  و چۆڵم كە
لــــــە بیتهۆڤن گەڵی زیاتر، بەڕۆحــــم ئاشـــــــنای، وەڵــاڵ،
دە ئەی دەروێش، ســكااڵیەك لەگەڵ ڕۆحی كڵۆڵم كە

مۆسیقای كوردی



158

158

لێكدانەوەی وشەكان:

هاتە ناسین، هاتە ڕەواج  : برەوی پەیداكرد 
گۆرانی بێژ، ستران بێژ گۆیندە          : 

تەنێ  ژێ  دهات، هێژا وی بوو  : هەر لەو دەهات 
نێچیرا كەوا  : ڕاوكەری كەو 

چیا، كەژ  : كۆهسارا  
بەهارە  : وەهارەن  

سەوزە، كەسكە سەوزە          : 
خوناڤ، ئاورنگ شەونم          : 

وەك سەیل، مینا سیالب  : چون سەیل  
چاو، چاڤ  : چەم           

سەر  : كەللە           
بەشی بكەم  : دابەش كەم  

ستران گۆرانی          : 
دۆعای ناو )ئاڤێستا(ی زەردەشت  : گاتا           

شایەت گەواهـ          : 
)لوا( رۆیشتن، چوون ڕۆیشتنمە، چوونێ  منە لوامەن          : 

الوداع ئەلوەدا          : 
چوون  و نەچوون  : ئەوە نامامەن  

لە زەواڵە، پێی ناوەتە نەبوونی  : پا نەزەواڵەن  
جارێكی تر  : جارێوەتەر  

دیتن دیدەن          : 
خوای چاكەی زەردەشتی  : ئاهورامازدا  

وەك میللەتان  : میللەتان ئاسایی 
ئیسپات  : سەلماندن  
جۆش خرۆش          : 
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گفتوگـۆ:

1. چی )مەولەوی(ی الی پیرەمێرد خۆشەویست كرد؟

2. چـــی لەمـــە دەگەیت: كـــە گۆرانی لـــە ســـەرچاوەی ئیشـــكردنەوە هاتووە، لە ســـەرچاوەی 
ئاینییـــەوە نەهاتووە؟ لە مامۆســـتاكه ت بپرســـە.

3. لـــە كتێبخانه كه دا بە دوای ســـەرچاوەیەكدا بگەڕێ   و ناوی چەنـــد مەقامی كوردی  و ئالەتی 
مۆســـیقای ناو كورد تۆماربكە.

4. لەو كەسانە زیاتر كە ناویان لە باسەكەدا هەیە، كێی تر باسی مۆسیقای كوردیی كردووە؟

5. شارەزایان دەڵێن:

)دەبێـــت مۆســـیقای هەمـــوو نەتەوەیەك بەرەو پێشـــەوە بڕوات، بەاڵم لەســـەر بناغەی كۆن  و 
مۆســـیقای كالســـیكیی نەتەوەكە(. چی لە باســـە دەگەیت؟.

مۆسیقای كوردی
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لەنـــاو میللەتانـــی ئـــەم خۆرهه اڵتـــدا گەلێـــك زانـــا و بلیمـــەت  و شـــاعیر و مێژوونـــوس  و 
ریازیاتنـــاس  و ئەســـتێرەناس  و پزیشـــكی گـــەورەی تیـــادا هەڵكەوتووە، كـــە هەتاهەتایە لەناو 
الپەڕەكانـــی مێـــژووی ئادەمیـــزاددا ناویان ئاشـــكرایە و وەك ئەســـتێرەی گەشـــی بەرەبەیان 
لـــە ئاســـمانی هونـــەر و ئەدەبیدا  و زانســـتدا دەدروشـــێنەوە وەك )ئەبو عەلی ســـینا و متنبی 
 و حافـــظ  و كینـــدی  و فارابـــی  و ابـــن االثیـــر و ســـیبەوەی خوارزمـــی  و ابـــو ریحـــان، بابـــا 
تاهیـــرو مـــه الی جزیـــری و نالی(. خەیـــام یەكێكە لەو ئەســـتێرە گەشـــانەی ئاســـمانی عیلم  و 
ئـــەدەب، خەیـــام ناوی )ابـــو الفتح عمر كـــوڕی ئیبراهیـــم الخیـــام نیشـــابووری(یەو یەكێكە لە 
زانـــا و ریازیاتنـــاس  و شـــاعیرانی گەورەی ئێرانی ســـەدەی پێنجەم  و ســـەرەتای شەشـــەمی 
كۆچی. خەیام هاوچەرخی ســـوڵتانی ســـەلجوقی بوو. خەیام چونكە شـــارەزا و پســـپۆر بوو 

ســـاڵژمێری خورشـــیدیی ڕێكخستووە.

خه یام

وه رزی 
دووه م
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خەیـــام بەزمانـــی عەرەبـــی  و فارســـی بەرهەمـــی هەیـــە، لە بەرهەمـــە ناســـراوكانی خەیام 
بـــە عەرەبـــی چەنـــد نامەیەكـــە لـــە )تەبیعیات  و میعـــراج( هەروەهـــا نامەیەكی هەیـــە لە )جەبر 
و مقابلـــە(دا كـــە لەســـاڵی )1851( لـــە فەڕەنســـا چاپكراوە. جگـــە لەمانە خەیام شـــاعیرێكی بە 
توانـــا و بە ســـەلیقە بـــوو چوارینەكانی لە هەموو دونیـــادا دەنگیداوەتەوە و بـــە هەموو زمانە 
زیندووەكانـــی جیهـــان نوســـراوەتەوە، خەیـــام لـــە چوارینەكانیـــدا بیر و باوەڕی فەلســـەفی  و 
تێبینـــی حەكیمانەی خۆی بەشـــێوەیەكی ســـادە، تیایدا گونجانـــدووە، چوارینەكانی بە عەرەبی 
لەالیەنـــی گەلێـــك شـــاعیر و زانـــای كـــراوە بـــە عەرەبـــی )ئەحمەد صافـــی نەجەفـــی، ئەحمەد 

رامی...(.
هەروەهـــا لەالیـــەن مامۆســـتا ســـه الم  و گـــۆران گەلێ  زانا و شـــاعیری تری كوردیشـــەوە 
كراوە بە كوردی، ئەمە دوو چوارینی خەیامە كە خوا لێ خۆشـــبوو شـــێخ ســـەالم كردوویەتی 

كوردی: بە 

)1(                                    
بەر لەمـــن  و تـــۆ شـــەو و ڕۆژێ  بــــوو

چــەرخــی جەفـــاكار ئەهــات  و ئـــــەچوو

بۆ ســـەر ئــــەم خاكە پێ بە ئەســـپایی

دانـێ ، چــاوەكــەم! چـــاوی یـــــارێ  بــوو

)2(                                      

ئـــــەوەی لـــە دنیـــــا لـــەتێ  نـــانی بــــوو

كـــــــەالوە كـۆنی ئاشــــــــیانی بــــــــــــــــوو

پیاوی كەس نەبێ  كەس پیاوی نەبێ 

هــــــەر ئەو ژیــــــاوە، ئــــەو ژیــــــانی بوو

خـەیـام



162

162

لێكدانەوەی وشەكان:

ئەستێرەشوناس، )فلكی( ئەستێرەناس : 
شارەزا و لێهاتوو پسپۆر       : 

چوار خشتەكی، رباعیات چوارین      : 
فەلەك چەرخ       : 

خانوو، هێالنە )شوێنی ژیان  و گوزەران( ئاشیان       : 

گفتوگـۆ:
1. خەیام بەچی بەناوبانگە؟

2. لەچ سەدەیەكدا ژیاوە؟
3. خەیام بیروباوەڕی فەلسەفی خۆی لەكوێدا دەربڕیوە؟

4. نـــاوی چەنـــد شـــاعیر و نووســـەر و كـــورد بڵێ  كـــە چوارینەكانـــی خەیامیان كـــردووە بە 
كوردی.
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شیلی

ئـــەم ســـەر زەمینـــەی كـــە ئێمە تیـــادا دەژیـــن  و بـــاو و باپیرانمانی تێـــدا ژیـــاوە و هاتووە 
و چـــووە، گەلێـــك لـــە پیاوانی گـــەورە و نـــاودار و زانا و قارەمانـــی پەروەردە كـــردووە، كە 
هەتاهەتایە ناویان وەك ئەســـتێرەی گەشـــی بەرەبەیان لە ئاســـمانی زانست  و هونەر و شیعر 
و ئەدەبیاتدا دەدرەوشـــێنەوە، ئەوەی شـــایانی باســـە ئەوەیە كە ئەم جۆرە پیاوانە خۆشـــی  و 
كامەرانی  و پێشـــكەوتنی مرۆڤیان مەبەســـت بووە و بە چاوێكی یەكســـان تەماشـــای هەموو 

گـــەل  و میللەتێكیان كردووە.
شـــاعیری بەناوبانـــگ )شـــیلی( یەكێكە لەو پیاوانە كـــە هەتاهەتایە شـــیعرەكانی وەكو ئاواز 

و بانگـــی بولبولـــی بەرەبەیان لە باغچەی شـــیعر و ئەدەبیاتـــدا دەنگ دەداتەوە.
)شـــیلی( نـــاوی )پرســـی بایش(ە، شـــاعیری هـــەرە بەناوبانگـــی ئینگلیزە، لە ســـاڵی )1792( 
دا لەدایكبـــووە و لـــە ســـاڵی )1822( دا كۆچیدوایـــی كـــردووە، شـــیللی یەكێكـــە لـــە شـــاعیرە 
بەناوبانگەكانـــی )قوتابخانـــەی ڕۆمانســـی( لە شـــیعردا، ئەم شـــاعیرە بەرزە لە )ئۆكســـفۆرد( 
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خوێندویەتـــی و گەیشـــتۆتە پلەیەكـــی بەرز لە زانیاری  و شـــاعیریدا، لە ســـاڵی 1821دا چووە 
بۆ )ئیتاڵیا(، شـــیللی هەروەك هەموو شـــاعیر و زانایان  و ڕۆشـــنبیرانی دەوری خۆی هەستی 
بـــە ئێـــش  و ئـــازاری مـــرۆڤ  و مرۆڤایەتی كـــردووە، و لەهەمـــوان زیاتر داوای سەربەســـتی  
و ئازادیـــی مرۆڤـــی كـــردووە. شـــیلی خـــاوەن ئەندێشـــەیەك فراوانـــی وەها بووە كـــە دەیوت 

)دەرمانـــی خراپـــی  و نالەباری دونیـــا، ئازادی  و خۆشەویســـتییە(.
لـــە بەرهەمـــە بەناوبانگەكانـــی شـــیلی قەســـیدەی )ئۆدۆنیـــس(ە كـــە بەهۆی كۆچـــی دوایی 
)كیتس(ی هاوڕێیەوە وتوویەتی، هەروەها )بەســـتەیەك بۆ شـــەماڵ( و )بـــۆ مەل(. جگە لەمانە 
نمایشـــنامەی )پڕومیپـــوس(ی ئازادی كـــە بریتییە لـــە )دراما(یەكی گۆرانی لە چـــوار پەردەدا.

ئەمە نمونەی چەند شیعره كانیه تی كە بەدەستكارییەوە كراون بە كوردی:

بلبلەكان بە خەبەرن

بلبلەكان بە خەبەرن

لەسەر لق  و پۆپی گوڵن

سەرخۆش  و خانە بەدەرن

ئەوانەی ئارەزووی ژیان

شەوق  و خۆشی لە دژ نەمان

یەكی خستوون بە خەبەرن

بێ  هێز و تین بە خەبەرن

لەوێدا بلبلێكی جوان

ئاواز و بەستە بۆ ژیان

دەڵێ  بە جۆش نەرم  و نیان

ماندووی دەستی خۆشی  و غەمان

كەوتە خوارێ  سەرەو نوگوون

الوەالوە چڕە بەرزەكە

باوەشی بۆ گرتۆتەوە

هەتاهەتایە بەرەو نەمان!
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 لێكدانەوەی وشەكان:

ڕۆمانسی  :  ڕۆمانتیكی، ڕۆمانتیسیزم
خەیاڵ ئەندێشە   :  

چارە، عیالج دەرمان    :  
مسرحیە، شانۆگەری نمایشنامە  :  

گفتوگــۆ:

1. شیلی بەچی بەناوبانگە؟
2. لەكوێ  لەدایكبووە و لە چ ساڵێكدا؟

3. شیلی چی دادەنا بۆ چارەی خراپی  و نالەباریی دونیا؟
4. لە شاعیرانی كورد كام شاعیر )شیلی( و چەند شاعیرێكی ئەوروپایی كاری تێكردووە؟
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كەركـــوك یەكێكـــە له  پێنـــج شـــارە مەزنەكەی كوردســـتانی عیراق، شـــارێكی    
گەلـــێ  كـــۆن  و دێرین  و بەناوبانگە، یـــادگاری ڕۆژهەاڵتـــی كۆنە و لەدێرزەمانـــەوە ماوەتەوە 
تاكـــو ئێســـتاكە. شـــاری كەركـــوك بـــە)1260( هـــەزار و دوو ســـەد و شەســـت پـــێ  لەڕووی 
زەریـــا بەرزە، وە بە )285( دوو ســـەد و هەشـــتا و پێنج كیلۆمەتر لە بەغـــداوە دوورە. پانایی 
ناوچـــەی كەركـــوك )20800( بیســـت هـــەزار و هەشـــت ســـەد كیلۆمەتری چوار گۆشـــەیییە. 
ژمـــارەی دانیشـــتوانی نزیكـــەی )460000( چوار ســـەد و شەســـت هـــەزار كەســـە. پارێزگای 

كەركـــوك لـــە )6( قـــەزا پێكهاتووە:
1. قەزای كەركوك: بریتییە لە )5( پێنج ناحیە: قەرە حەسەن، پردێ ، شوان، تازە، دوبز.

2. قەزای كفری: بریتییە لە )4( چوار ناحیە: پێباز، قەرەتەپە، سەرقەاڵ، جەبارە.
3. قەزای تووزخورماتو: بریتییە لە )4( چوار ناحیە: قادركەرەم، داقوق، ئامەرلی، سلێمانبەگ.

4. قەزای چەمچەماڵ: بریتییە لە )2( دوو ناحیە: ئاغجەلەر و سەنگاو.
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5. قەزای حەویجە: بریتییە لە )2( ناحیە: ریاز، حەویجە.
6. قەزای كەالر.

  زۆری دانیشـــتوانی ناوچـــەی كەركـــوك خەریكـــی كشـــتوكاڵن، زۆری دەغڵ  و دان  و 
برنـــج  و نیســـك  و نـــۆك  و ماش  و كونجـــی  و لۆكە دەچێنن. بەشـــێكیش خەریكی شـــوانین  و 
هەندێكـــی تریش بە كڕین  و فرۆشـــتن  و بازرگانییەوە خەریكن.  لەبەر نەبوونی ســـەرچاوەی 
مێژوویـــی تـــەواو، دیاریكردنی ســـەردەمی دروســـتكردنی شـــاری كەركوك كارێكـــی گەلێك 
قورســـە. لـــەدوو كتێبـــی كۆنـــی كلدانیدا باســـی ئەم شـــارە كراوە. لـــە ســـاڵی 1869دا مەتران 
ئـــەدی شـــێر، كتێبێكیانی گۆڕییە ســـەر زمانی توركـــی  و دانەێیك لەم كتێبە ئێســـتاكە لە دێری 
كلدانیانـــی كەركوكدایـــە لـــە قـــەاڵ. بـــەاڵم كتێبی دووەمیـــان كە ناوی )دەنگوباســـی شـــەهید و 
قدیســـان(ە ســـاڵی1891 قەشـــە پۆلس بێجانی لە شـــاری الیبزیك بە چاپی گەیانـــدووە. وەكو 
لە ناوەڕۆكی ئەم دوو كتێبەدا دەردەكەوێت پاشـــای ئاشـــور ناســـرپاڵی پاشای ئاشووریه كان 
فەرمانـــی ئاوەدانكردنـــەوەی شـــاری كەركوكـــی داوە و هەزار كەســـی ئاشـــوری لە شـــاری 
تـــازەدا نیشـــتەجێكردووە. لـــەو كاتـــەی كـــە ئەســـكەندەری مەكدۆنـــی واڵتـــی میزۆپۆتامیای 
داگیركـــرد، ناوچـــەی كەركوك بوو بـــە پارچەیەك لە خاكی ئیمپراتۆریەتـــە مەزنەكەی. لەپاش 
كۆچـــی دوایـــی ئەســـكەندەر، واڵتەكەی لەنێوان ســـێ  فەرماندەی لەشـــكرەكەیەوە دابەشـــكرا، 
شـــاری كەركوك كەوتە بەر ســـلۆكس، ئەم فەرماندەرە شـــاری كۆنی ڕوخاند و ســـەرلەنوێ  
دروســـتیكردەوە، شـــورەیەكی گـــەورەی لـــە دەوری شـــار تەنـــی  و شەســـت  و پێنـــج قولە و 
دوو دەرگای گـــەورەی بـــۆ كرد، دەرگای ســـەر و ناوی )دەرگای توتـــی( بوو دەرگای دووەم 
نـــاوی )دەرگای پاشـــا(بوو. وا دەردەكەوێـــت كە توتی دەبێت یاریدەدەری ســـلۆكس بووبێ   و 
لەپاشـــانا بووبێ  بە ســـەرۆكی شـــار، لە ســـەردەمی ئەمەدا شـــاری كەركوك گەلێ  پێشكەوت  
و ناوی بوو بە )كەرخ- ســـلۆك(. لە ســـاڵی 247ی پێش زاین فەراییەكان شـــاری كەركوكیان 
داگیركـــرد، ئەمـــە زۆری نەخایانـــد و ســـاڵی 226ی پێـــش زایـــن ئەردەشـــێر توانـــی كەركوك 
لـــە فەراییـــەكان وەرگرێتـــەوە، بەم جـــۆرە ئەم ناوچەیـــە كەوتە ژێـــر دەســـتی ئێرانییەكان تا 
ســـەردەمی پەیدابوونـــی عـــەرەب لـــە هەرێمانـــەدا لە ســـەردەمی )تەهماســـب( قولـــی خان كە 
بەناوی )نادرشـــا( ناسراوە،نووســـه رێكی كریســـتیانی كەركوكی لە هەندێ  لە نووســـینەكانیدا 
ئـــەم زانیارییانـــەی دەرختســـووە: )لە شـــەوی 16 كانوونی یەكەمی ســـاڵی 1732 تەهماســـب 
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شـــاری كەركوكـــی داگیركـــرد، لەپێـــش هەمـــوو شـــتێكدا قڕانـــی بـــە جولەكـــەی شـــار هێنا و 
گەلێكیشـــی بە دیل گرتن. بەاڵم خەڵكی شـــار پێكەوە بەرهەڵســـتی ئەم هێرشـــەیان كرد و بۆ 
ماوەیەكی ســـێ  ســـەعات بێوچان لە خەبات نەكەوتن. هەردوو ال توشـــی زیانێكی بێ  ســـنور 
بـــوون  و كەســـێكی زۆریش كـــوژران، تەهماســـب ناچار بوو شـــار بەجێبهێڵێـــت  و ڕووبكاتە 
گونـــدی )قۆریە(كـــە ســـەعاتێك لە شـــار دووربـــوو. لەپاش ڕوودانـــی ئەم كارەســـاتە، خەڵكی 
شـــار جارێكی دیكە دەســـتیان كردەوە بە ئاوەدانكردنی شار و دروســـتكردنی خانووبەرەیان. 
ڕۆژ بە ڕۆژ شـــار زیاتر پێشـــكەوتوو گەورەتر دەبوو. شـــاری كەركوكی ئێســـتا لە دوو بەش 
پێكهاتـــووە، بەشـــی یەكەمـــی بڵنداییە كە قەاڵی پێدەڵێن  و بەشـــی دووەمیشـــی پاناییە )قۆریە(
ی پێدەڵێـــن. )قـــەاڵی( كەركوك ناوچەیەكی ســـتراتیجی  و ســـەختی ئەم هەرێمەیـــە، لەبەرئەوە 
بـــوو هەمیشـــە خۆی  لە هێرشـــی دوژمـــن  و بێگانە پاراســـتووە. لەكۆنەوە فەلەكانـــی كلدانییه  
كریســـتیانه كان لە قەاڵ جێنشـــین بـــوون  و گەلێ  خانووبـــەرەی جوانیان تێدا دروســـتكردووە. 
لە بەهاراندا شـــاری كەركـــوك دیمەنێكی ڕەنگاوڕەنگی قەشـــەنگ دەنوێنێت، بەتایبەتی   
دیمەنـــی دەشـــتایی خـــوارەوە و سەرســـنگی قەاڵكـــە گـــوڵ  و ســـەوزایی بەهـــاری لێدەڕوێت. 
لـــە قـــەاڵی كەركوكـــدا دوو مزگەوتی هەرە كۆن تا ئێســـتا هـــەر ماونەتـــەوە، یەكەمیان ناوی 
مزگەوتـــی )ئولۆو( و مەریەمانەشـــی پێدەڵێن، دووەمیـــان ناوی مزگەوتی )دانیـــال پێغەمبەر(. 
فەلـــەكان دەڵێـــن: لـــە بنجـــدا ئـــەم دوو مزگەوتـــە دێـــری دیانـــان بـــوون و گـــۆڕی حەنانی  و 
عـــەزاری  و میشـــائیل لەنـــاو مزگەوتـــی دووەمـــدان، بـــەاڵم جولەكە دەڵێـــن: دانیـــال پێغەمبەر 
لـــەو مزگەوتـــەدا نێـــژراوە. ئەگەر تەماشـــای بیـــروڕای مێژوونووســـەكان بكەیـــن دەبینین بە 
پێچەوانـــەی ئـــەم باوەڕەیە، مێژوونووســـەكان دەڵێن: دانیـــال پێغەمبەر لە خۆزســـتان كۆچی 
دواییكردووە و لە شـــاری شوشـــتەر نێژراوە. تا ئێســـتا ئەوە نەزانراوە كە لەچ ســـەردەمێكدا 
بەشـــی خـــوارووی كەركـــوك ئاوەدانكراوە، لە دەمی هەنـــدێ  لە پیرەكان بیســـتراوە كە گوایە 
لە ســـاڵی )1729(دا خەڵكی خانووبەرەی لە خوارووی قەاڵ دروســـتكردووە, بەســـتی )خاسە( 
شـــاری كەركـــوك دەكات بە دوو كەرتەوە، قـــەاڵ و هەندێ  لە گەڕەكەكانـــی دیكە كەوتوونەتە 
الی دەســـتی چەپـــی بەســـتی خاســـە كە دیوی ڕێـــگای ســـلێمانی پێدەڵێن، بەاڵم الی دەســـتی 
ڕاســـتی، كە ئێســـتاكە لـــەو دیوە گەورەتـــرە، دیوی قۆریـــە، یاخود ڕێگه ی هەولێـــر و بەغدای 

پێدەڵێـــن. گەڕەكەكانی دیوی قـــەاڵ ئەمانەن:
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)میـــران، حەمـــام موســـلیم، حەمـــام مەســـیح، ئاغالـــق، ئیمـــام قاســـم، زینـــدان(. بەاڵم   
گەڕەكەكانـــی دیـــوی دووهەم، هـــەر بەناوبانگیان ئەمانەن: )قۆریە، شـــاترلو، ســـاری كەهیە(. 
لـــە كەركوكـــدا گەلێك خانووبەرەی جـــوان  و كۆگا و یانە و گازینـــۆ و قوتابخانەی كوڕ و كچ 
 و بـــارەگای میـــری  و ئـــاو و كارەبا و نەخۆشـــخانە و باخ  و پـــارك  و دام  و دەزگای منااڵن  و 
فڕۆكەخانە و ئێستگەی شەمەندەفەر و تەلەفزیۆن دەبینرێن. هەروەها شەقامی ڕاست  و فراوان 
 و ڕوناك بە تیشـــكی كارەبا و ڕازاوە بە دار و درەخت دیمەنی شـــاری كەركوك بە شـــارێكی 
تـــازە بابـــەت دەنوێنێت. لە شـــاری كەركوكدا نزیكەی )100( ســـەد شـــوێنی ئاینی لە مزگەوت  
و خانەقـــا و تەكیـــە و دێر و كلیســـە هەیە، شـــوێنە هـــەرە بەناوبانگەكانی موســـڵمانی تەكیەی 
نەجیب جەباری  و تەكیەی تاڵەبانی  و خانەقای ســـەید ئەحمەد و مزگەوتی )خادم الســـجادە(ن.
خانـــووە كۆنەكانـــی كەركوك لەســـەر ئەندازیاری كۆنـــی ڕۆژهەاڵتی دروســـتكراون،   
حەوشـــەكانیان گـــەورەن  و لـــە دوو نهۆم پێكهاتـــوون  و بە بەرد و گەچ دروســـتكراون، بەاڵم 
خانـــووە تازەكانـــی بەتایبەتـــی لە گەڕەكی شـــاترلو لەســـەر ئەندازیـــاری تـــازەی ئەوروپایی 
دروســـتكراون، لەباتی حەوشـــەی كۆن باغچەیان تێدایە. دانیشـــتووی كەركوك لە نەتەوەكانی 
كـــورد و توركمـــان  و عـــەرەب پێكهاتـــوون لەگـــەڵ هەنـــدێ  كەمایەتـــی دیكە وەكـــو ئەرمەنی، 

زۆربـــەی دانیشـــتوانی كەركـــوك  و دەوروبـــەری لەم هـــۆزە كوردانەن:
شـــوان، تاڵەبانـــی، داوودە، ســـاڵەیی، زەنگەنـــە، زەنـــد، ڕۆژبەیانی، پااڵنـــی، كێچ، لەك،   

وەنـــدی، بەرزنجـــی، عەرەبەكانیـــش لـــەم تیرانـــە پێكهاتـــوون:
عوبێـــد، جبـــور، حجێش، ئەلبوو حەمـــدان، نەعیم، كوڕوی، حەرەب، عەززە، ســـعێدات،   
ســـایح، بەنـــوو زەیـــد، توركمانەكانیش لـــە تیرەكانـــی تاتران  و بەیـــات پێكهاتـــوون. كەركوك 
شـــارێكە مەلەوانـــی لەنـــاو زەریـــای نەوتـــدا دەكات، لەبەرئەوەیە شـــاری )زێڕی ڕەش(یشـــی 
پێدەڵێـــن. مەڵبەنـــدی بنچینەیـــی نەوتی كەركوك دەكەوێتـــە بابه گوڕگوڕ كـــە كەوتۆتە باكوری 
ڕۆژئـــاوای شـــاری كەركـــوك. ڕۆژی)14(ی مارتـــی )1925(ز پەیمانێـــك لەنێـــوان عیـــراق  و 
كۆمپانیایەكـــی ئینگلیـــزی لەبابـــەت بەدەستخســـتنی نەوتەوە مۆركـــرا. بەپێـــی بەندەكانی ئەم 
پەیمانـــە، كۆمپانیـــای ئینگلیـــزی بـــۆی هەیە تا ماوەی حەفتا و پێنج ســـاڵ ســـود لـــە بەرهەمی 
ناوچـــەی نـــەوت وەربگرێـــت، بـــە مەرجێـــك هەمـــوو دامـــودەزگا و كەرەســـتەی كـــە بۆ ئەم 
پرۆژەیـــە خەرجكـــراوە لەپـــاش تەواوبوونی ماوەكە بـــە خۆڕایی ببێتە موڵكی عیراق، بەشـــی 

كه ركوك
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عیراقیـــش لەهـــەر تۆنـــە نەوتێك چوار شـــلینی زێر بێت. ئەوەی شـــایانی باســـە ئەوەیە كە لە 
مێـــژووی دەرهێنانی نـــەوت هەندێ  كارەســـاتیش ڕوویداوە. لەڕۆژی 14ی تشـــرینی یەكەمی 
ســـاڵی 1927 بیرێـــك لـــە بیرەكانـــی نـــەوت تەقـــی  و لـــە ئەنجامدا چەند كەســـێك كـــوژران  و 
الفـــاوی نـــەوت بە هەمـــوو الیەكدا باڵوبـــووەوە. كۆمپانیا وای بەباش زانی نەوتـــی نەپاڵێوراو 
بنێرێتە دەرەوە، بۆ ئەمە ســـاڵی 1932 دوو بۆری نەوت لە كەركوكەوە كێشـــرایە حەدیســـە لە 
قەراغ ڕوباری فورات و لەوێوە كرا بە دوو خەت، یەكێكیان بۆ شـــاری تەرابلوســـی شـــام كە 
درێژایـــی )610( شـــەش ســـەد و دە كیلۆمەترە، دوومیان بۆ شـــاری حەیفا كـــە درێژاییەكەی 
)748( حەوت ســـەد و چل  و هەشـــت كیلۆمەترە. ســـاڵی 1948 بۆڕییەكی حەیفا بڕدرا، لەباتی 
ئـــەوە لـــە ســـاڵی 1952 بۆڕییەكـــی تر كێشـــرایە شـــاری بانیاس لە ســـوریا. دیمەنی شـــاری 
كەركـــوك لـــە شـــەودا گەلێك جـــوان  و نایابـــە، ڕوناكی لە شـــاپڵیتە گەورەكانی بـــۆڕی نەوت 
دێتـــە دەرەوەی، ئـــەم ئاگـــرە نەمر و هەمیشـــەییە مێژووی بەســـەرهات  و كارەســـاتی باب  و 
باپیرانمـــان دەگێڕێتەوە، شـــار وەكو بوكێكـــی ڕازاوە و خەمڵیو بەنـــاو ڕوناكیدا بەنازەوە چاو 

شـــاركێ  دەكات. ئەگەر سەر
لوتكەی شـــاخ  و گوند و شـــارەكانی دیكەی كوردســـتان لە شـــەوی نەورۆزدا ببن بە    

چراخـــان، هەمـــوو شـــەوێكی شـــاری كەركوك هەر نـــەورۆزە.
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