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  کوردســتان  له ورۆز نه

و " ئارارات"چیاآانی زاگرۆس و ئاگری   زنجیره  له  وه زۆرآۆنه  آان له آورده
رانی  زرنه م دامه آه یه  ن و بهوج بو ریان دا نیشته وروبه آانی ده شته ده

  .ناسرن ده ی شارستانتی ناوچه  آانی بناغه خشته
لی جۆراوجۆر  وداوگهوڕندوآۆسپ و  ل آه گه  و لهودرژایی مژ  وان به ئه
  یت و چیرۆآه ستران و به  له  داوانهوو ڕو شكی زۆر له  به  بون ، آه ووڕو ره  به
  .  وه ته نگیان داوه آانی آوردیدا ده  كـلۆریهفۆ
آان دا  آوردیه  چیرۆآه  له  آه  هوتم  آانی ئه گرینگه  داوهوڕو  آك له یه
  .ورۆز ژنی نه بژرێ جه آوردی پی ده به  آه  ورۆزه ، یادی نه  وه ته ماوه
چۆنتی   به  ت  باره دا سهـالت آانی ناو ڕۆژهه ۆك و نوسراوهدیر  وناسان لهومژ

ھاتنی هۆی پك و  ربیوه ورۆز بیروڕای جۆراوجۆریان ده پكھاتنی نه
سانكی  رس و آه مهمشید و آیكاوس و آیو ر جه بۆ سه  وه ڕاندۆته ورۆزیان گه نه
  .آاندا هاتوون نوسراوه  له  تانه و بابه ر ئه سه  له  و باس  لك قسه گه ، آه ... تر
  ژنه و جه ھاتنی ئههۆی پك  ن آه هڕ م باوه ر ئه سه  آان له م زیاتری آورده به
ستانی  ر شۆرش و هه دواییش دا بۆ سه  و له" رس آیومه" چاخیبۆ   وه تهڕ گه ده

كـلۆریك و گشتی لك داستانی فۆ گه  و الوهور د هه  له  ر، آه ی ئاسنگه آاوه
  :  یه مه آیان ئه یه  وانه  له  بینرێ آه ده
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وتی   ، لهاتی عیس زره زار سال پش هاتنی حه ارههوچ

و  كی ئه  آوردان دا خهنیو   ك لهون  رس مدیا آیومه
استی و دروستی و ڕ  ره تر به روه آتی و هه آگرتن و یه ی بۆ یه خاآه و ئاو

ستی  ده بوو،  رس آیومه ی رکانه ئهو  دژ به  کهن  ههریم م ئه هآرد، ب ڕنوینی ده
، "Rewandiz" واندز ڕهوری چیاآانی  ده  رس له آیومه. کردنیتی  دژایه  آرد به

 شنه م چه وت و به ر بكه ریدا سه سه هات و توانی به ڕ شه  به ن ههریم هل ئ گه  له
  .سیری خۆی آات  ڕ و تاریكی ئه نی خوای شه هریمه ئه 
ر چیاآانی وت ئاگر  سه  رمانی دا له رس فه آیومه  وتنه رآه و سه خۆشی ئه  به

 موو گوند لكانی هه خه  وتنی به رآه ی سه مژده  شنه م چه تر به روه هه  آه ؛ وه بكرته
ورۆز و  یان نو نا نه وتنه رآه و سه یاند و رۆژی دوای ئه ت راگهآانی و ناوچه و
  .گرت  یان جژن ده ۆژهڕو  مو سالك یادی ئه هه

رسی  سال دوای آۆچ آردنی آیومه 400  ی آه  وه تا ئه
  له  وه آی گرانه سپایه  هاك ناوك به هژد آورد، ئه

موو  خوارێ و هه  و آوردستان داآشایه ره به  وه لیمه ئورشه
ستی  ربه لكانی سه و خه ژر پی خۆی نا  خاآی مدیای وه

سامی خۆی   ستی مارانی پیس و به ی دیـلی ده م وته ئه
   .آرد
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ماره موو ڕۆژیك  ست بوو و هه هر هاك مار په ژده ئه
 و م ئاو نج و الوانی ئه خۆینی گه  آانی به پیسه 

پیاوانی  وره گه  ی آه وه تا ئه. آرد ده ترئاو  خاآه
بیری   و له وه  ك آۆبوونه وری یه ده  له هاتوو   زاه وه

خۆر هاآی خۆین ژده نگ ئه چه  ت لهوئازادآردنی 
و  ی ئه ی ئازادیخوازانه وه نگی جونه پشه  به وریان بو ی ئاسنگه وتن، و آاوه آه
  ، له...رانی داڕشت  داگیرآه  بات و شۆرش دژ به ی خه خشه نه  آاوه. م  رده سه
هاتووی لك     زاه کانی وه زراند و خه ر دوندی زاگرۆس شۆرشی دامه سه

  شنه م چه ند و به سه  ی ره په  كه و خه هزی ئه  ره به  ره به  ی آه وه تا ئه .  وه آۆآرده
  آان له یهن، چیای رز بخه ترس و له  ی زۆر دار وه هتوانیان ق  ک آۆمای خه

هاك و توانیان  هژد ی ئه ر قه سه  هاردا هرشیان برده وی به ل شه وه هه
م  به. و تك بشكینن زگای زۆرداری ئه م و ده ن و ده  خسیر بکه یه  هاك هژد ئه
و ئاگری  وه  وروزیان زیندوو آرده ژنی نه رد جاركی ترجهلی آو گه  شنه چه
  ... وه كرده آانی آوردستان هه رزه به ر دوندی چیا سه و ژینیان له ڕ باوه
ی  شانامه "  له  وه مه گۆڕانكاركی آه ، به"آوردیه فۆكـلۆریكه   چیرۆآه"م  ئه
ر  داهاتۆت و هه" یی ماسخان آنوله ئه "ی آوردی  و شانامه" آیم فردوسی حه

  . آی زۆر لك نزیكن یه ت تا ڕاده س حیكایه
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 له ورۆز ژنی نه تكای جه  پیرۆز آردنی به
دوای هاتنی ئیسالمیش   وه لی آورده الیان گه 

تر دوای ڕوخانی  روه بوو، هه ی هه درژه روا هه
نی وبو  ند پارچه ئیمپراتوری عوسمانی و چه

ران، آانی ئ ته هو نوان ده  ستان لهآورد
دا   وسیهڕو   ، سوریه عراق، تورآیه

ی  آۆنه  دابهو  یانتوانی ئه ران نه داگیرآه
  .  وه رنه ۆ بهآانی ئمر بیری آورده  مدیاآان له

موو  هه. وتن رکه سه کگرتن و یه سومبولی و مز ڕه  کردۆته انورۆزی لی کورد نه گه
هار و  سپکی به ڵ ده گه  گرن و هاوکات له ژن ده جه ورۆز ساک یادی نه

کدی  ڵ یه گه  یمانی ئازادی کورد و کوردستان له په ، وزه ی گوڵ و سه وه بوژانه
  .  وه نه که ده  تازه

  له،  وه تهوو نات  مره نهلی کورد  گه  که،  یه وه ئهی  ئاماژه، ورۆز نهزیندوو ڕاگرتنی 
النی  موو گه پاڵ هه  تا له! وێ آه رده دانی سه رهه سه  و به  وه بته دا شین دهئاآام

  ...ن  ژیان بده  به  خۆشی و ئاشتی و ئازادی درژه  به ،تری دنیا
  

* * *  
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  ی بولبول غمه نه  ستم به مه  ورۆزه نه
  و سومبول  وشه نه تری وه عه  ستم به مه

  فرین ی ڕووباری به هاژه  شادم به
  پۆلی زوین ی شه شپه  سوورم به

  ر شت و ده کو و گرد و دۆڵ، باخ و ده
  ر رانسه میون تکا سه جوان خه

  م یاڵ ختی ده گوی گوزار و دره
  ماڵ ی شه شنه  به  ڕکیانه په هه

  نگین و گووکی ڕه  تیپی حاجیله
  مین نیگاری قایی رووی زه  بوونه

  ئاسمانی شین  خۆری پشنگدار له
بۆ چیمه که ئه پ سرین نی نه ن  
  خشینی جوان جوان ی نه پووله پۆلی په

  ر ڕووی گون سه  به  هاتوچۆیانه
  ی کارژۆن شمشای شوان و باڕه

  الن سۆزی مه  ی به و جووکه  جریوه
  شت دۆڵ و ده  ی دڵ دن له و گوچکه  ره به

  شت هه ک ئاوازی مۆسیقای به خۆش وه
  شادی به  سته مه ڤر ال مرۆ هه  له
  خۆشیی ڕۆژی ئازادی  به  سته مه

  ڕۆژی پچانی زنجیری ژیان
  ورۆزی کورد و کوردستان ژنی نه جه

 21.3.1958 - زا ریم شاره که: ی هۆناوه      
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   ورۆز نه       
 

   وه هاته  ورۆزه نه  یه م ڕۆژی سای تازه ئه
   وه هاته خۆشی و به به  ژنكی آۆنی آورده جه
 ست بوو تاآو پار  پ په  ند ساڵ گوی هیوای ئمه چه
 هار  وبه آان بوو گوی ئای نه ر خونی الوه هه
 ئاسۆی بندی آورد   له  بوو آه  سووره  نگه و ڕه ئه

 برد  لی دوور و نزیك ئه یانی بۆ گه ی به مژده
   وه رگه جه  های خسته ورۆز بوو ئاگركی وه نه

   وه رگه وپیری مه ره چوون به شق ئه عه  الوان به
   وه رزی وته نی به نده به  ت، له وا ڕۆژ هه ئه

   وه داته وق ئه ق شه فه نگی شه ڕه  هیده خونی شه
 تا  تاریخی میلله  له  داوه ڕووی نه  تا ئسته

 تا  مه هه  نگی آچان ب لهیس  غانی گولله قه
 ن و گرین  ن شیوه ته هیدی وه پی ناوێ بۆ شه

  ژین تا ئه دی میلله  وا له  وانه نامرن ئه
 

  مرد پیره


