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 لە شكاندنی تابۆ كۆمەاڵیەتییەكاندا كورد و رۆڵیان ژنە حەیرانبێژی
 
دیجەم دیمەسابات ح  

 
 

 هەولێر/ سەالحەدین زانكۆی جوانەكانی هونەرە كۆلێژی بەشی موزیكی

 
 پوختەی توێژینەوە

  

لەو لەو كاتەوە بیرم لە فولكلۆری نەتەوەكەم كرردووەتەوە بەردەوام تركێم مێشركبی بەەرۆیەوە ەەریرم كرردووە كە ئراەۆ ژن 
پانكاییەدا چ دەورێكی هەبووە. بە تایبەتی ئەوكاتانەی لە نێو حەیران و بەیكەكاندا گوێم لێ دەبروو حەیرانبێرژ و بەیكبێرژ 

 ژنررانە و كیررژ لەو ئاسررەوارێم هرری  بڵێرری تررۆ: دەمگرروت ەررۆمەوە لەبەر دەكرررد پررێ دەسرركیان( …بە دەسرركەواژەی ێكێررژ دەڵررێ
 پرسریارەمدا ئەو دوای بە. هەڵگرتبرووم لرێ ئرۆقرەی مێشركبدا لە بروو دەمێرم پرسریارە ئەو گوترووە  ئەوانەیان كە مابێكەوە

ە كە چرۆن لە كولكروورێكی نێرسرادریدا هەمروو دەبیسركەو نیشركبانەكەمم ەەسرارەكانی بە رەنرج ئافرەتە باسی لەوێش و لێرە
مەرگەكانیرران بررردووەتە بررل گرر . لە بەهرررە و تواناكانیرران فەوترراوە و بە هەناسەسرراردی سررەریان نرراوەتەوە و ئرراواتە جوانە

ئاكامی ئەو پرسیارانەدا بوو بڕیارمدا بە پێی توانام لە داهاتوودا بیكەمە پڕۆژەی ژیانم و لەسرەر ئەو ژنە بەهرەمەنردانەی 
رابردوو هەر تكێكم وەگیر كەوت كۆی بركەمەوە و چەنردی توانیشرم ەرۆی برۆ مانردوو بركەم و بەدوایردا بكرم. یەكێرم لەو ژنە 

ەندانەی ناوەكەیم بیست و هی  ئاسرەوارێكم لێری نەدیم مەنریج حەیرران بروو. مەنریج حەیرران ئەو ژنە رۆژهە تیریەی بەهرەم
بە داەەوە جگە لە نراوەكەی هری  تركێكی دیكەمران برۆ نەمراوەتەوەم لەو كرورتە لێكۆڵینەوەیەمردا هەوڵرم داوە ئەو بەڵرگە و 
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وە بەتێكی هەرە زۆریان ئەو بیرەوەرییانەن كە لە زەیل و یرادەوەریی دیكۆمێنكانەی هەن لەسەری كۆیان بكەمەوە كە بە داەە
ئەو كەسررانەدا مرراوەتەوە كە لە نرر یكەوە ناسرریویانە یرران دیكوویررانە. لەم ترروێژینەوەیەدا هەوڵررم داوە تیشررم برر ەمە سررەر 

 …هۆكارەكانی دیارنەمانی دەنگی مەنجی حەیران و ژنە حەیرانبێژەكانی دیكەی كوردەواریبان

 
 پێشەكی

 
زۆربەی هەرە زۆری لێكۆڵەرانی بواری ئەدەب و هونەر لەسەر ئەو رایە كۆكل كە موسریاا و گرۆرانی دوانەی لێرم دانەبرڕاون و 
جبكی دایكێكل بە ناوی هونەر. كەس نازانێ و لەكەسیش روون نییە یەكەم تیعر كێ هۆنیویەتەوە و چۆن و برۆچی گروتراوە. 

م جیراوازی دانرراوە لە نێروان ئەو وتە و پەیر ەدا كە پێری دەگروترێ تریعر لەگە  ئەو یان یەكەم جار چرۆن و بە چ پێوەرێر
بەتە لە ئاەافكندا كە لە تیعر جیایە. ئەو بیر و بۆچوون و پرسیارانە هی  كات ئەو راسركییەمان لرێ ناترارنەوە كە مررۆ  

 .بە درێژایی تەمەنی ەۆی لەگە  موسیاا و تیعردا ژیاوە
 

 كەوابروو نەبێم موسیاای نییە  دنیایەدا لەو گەلێم هی : دەڵێ تیعردا موسیاای ككێبی  لە ەدكەنیمحەمەد رەزا شەفیعی ك
ی بنیادەمدا. هەر ئەو هۆكارانەی وای لە بنیادەم كرردووە گەوهەر و ناخ لە دیاردەیەكە موسیاا كە بێ قەبوو  ئەوەمان دەبێ

بەتوێل موسیاادا بڕواتم هەر ئەوانەتە پەلكێشیان كردووە بەتوێل تیعر هۆنینەوەدا و ئەو دووانەی ێتریعر و موسریاا( ئراوا 
 (44 : ل2007ێتەفیعیم پێكەوە بەسكووەتەوەم چونكە تیعر لە راسكیدا موسیاای وتە و واژەكانە. 

 
 مررۆ  ژیرانی سرەرەتاییەكانی قۆنراەە لە یەكێم لە نووسەرە گەورەكانی ئێران لەو بارەوە دەڵرێ: ئەمیر حوسێنی ئاریانپوور

 بەر تاقەتپڕووكێنەكرانی كەندوكۆسرپە بەسرەر سرەرەكەوتل برۆ گرووپێرم هەر تاكەكانی. بوو گرووپی تێوەی بە كاركردن دام
دەكرد و لەبەر ئەوەی كە هەر كارێكی وەكروو ەلرۆر كرردنەوەی گاترەبەرد  كاریان رێكوپێم  و هاوبەش  تێوەی بە مێژوودا لە

یان هەڵكەندنی زەوی یان لەعەرزدانی درەەت یا سەو  لێدانم تێكەڵییەكە لە جووڵەی رێكوپێم و دووبرارەبۆوەم ەەڵكرانی 
كاركردنێدا پرێكەوە بەرەو پێشرەوە سەرەتاكان لە كاتی كاری گرووپیدا ئاكار و جووڵەی رێكوپێكیان هەبووە. ئەوان لەكاتی 

م ئامێرەكانیرران وەكررار دەەسرركل و دەیرران  و بەرەو دواوە دەنووترركانەوە و دەسرركەكانیان هەڵرردەبڕی و دەیانهێنررانەوە ەرروارێ
 لە دەنگرررێكەوە بە و ەێرایررری بە پشررروویان دەدەن دارەكررران لە تەور بە دەمەی ئەو ئێسررركاش داربڕێكررری وەكررری هەر. نركانرررد
ەڵكانی سەرەتاییش هاوكات لەگە  جووڵە رێكووپێكەكانیانم دەیاننركاند و دەیان هانكاند و كرۆمەڵە ە دەنمدەردە سینەیان

دەنگێكیررران لە قوڕگیررران دێنرررایە دەرەوە. ئەو دەنگرررانەی كە لە قررروڕگەوە ێهررراواری كرررار( دەهررراتنە دەرێ و لەگە  دەنگررری 
 كێشی كارەكەوە جۆرە هاوئاهەنگی و ریكبێكیان بەریەككەوتنی ئامێرەكانی كاركردنم تێكە  دەبوون و بەهۆی 
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 (تێدابوو.ێئاریانپور
 

دیارە كە مرۆڤە سەرەتاییەكان بە پێی كەتی تایبەتیی ەۆیرانەوە وتەگەلێكیشریان هێنراوەتە سرەر زمران. لەو وترانە كە بە 
ەوە ”نگررری ئررامێری كررراردە“و ” دەنگرری كرراركردن“دی ئەوانەوە بە ترركگەلێكی جررادوویی لەقەڵەم دەدران و بەردەوام بەهرررۆی 

دەپسانەوەم یەكەم گۆرانییەكان سەریان هەڵدا. هەر وەكی كێشری كرار دەبرووە هرۆی رێكروپێكیی جووڵەكرانی جەسركەو دەنگری 
مرررۆ  و سررەرهەڵدانی گررۆرانیم دەنگرری ئررامێرە كارییەكررانیش مرۆڤیرران بەرەو سررازكردنی ئامێرەكررانی موزیررم برررد. تەنررانەت 

اسرركەوەۆ لە هێنرردێ سرازی ژێررداری كەونرارایی بە ئیلهررام وەرگرررتل لە كەمران سرراز كررران و هێنردێم لە ئامێرەكررانی موزیرم ر
 .رە”چەنگ“یەكێم لەوان ئامێری 

 
ئەم بۆچوونە كە یەكەمیل جار لە دیەن كرارل بروەێرەوە هراتە گرۆڕێم سرەرەتا زۆر بە تونردی كەوتە بەر رەهرێڵەی رەەرنە. 

ەمرڕۆكەم لێكرۆڵەرانی برواری موسریای بە گشركی ترایەتی ئەوە دەدەن ئ. گیردراوەر پكر دیكە بۆچوونەكانی لە بە م وردە وردە
برووم دووهەم ” دەنگری ئرامێر“و ” دەنگری كرار“كە: یەكەمم ئەوەی موسیاا بە گۆرانییەوە دەسكی پێكرد و ئراواز تەواوكرراوەی 

 .ئەوەیكە ئامرازەكانی كاركردن رێ ۆتكەری ئامێرە موزیكییەكان بوون
 

و گررۆرانی ێترریعر( بەتررێكل لە پێناسررەی هەر نەتەوەیەئ. بە م ئەدەب هەمرروو نەتەوەیەئ لە پێشرردا لە بەو پێرریە موزیررم 
برراری مێررژووییەوە بەسررەر دوو بەترری نووسررراو و زارەكیرردا دابەش دەكرێررت و ئەدەبرری زارەكرری یرران فولكررۆر كە بەردی بنرراەەی 

ێررو كررورددا بەو هررۆیەوە ەوێنرردەواری زۆر درەنررگ ئەدەبیرراتی میللەتررانەم گرنگیرری تررایبەتی ەررۆی هەیەم بە تررایبەتی لە ن
هاتووەتە كوردسكان و ئەوەی پەیوەنردیی بە مێرژوو و لێكرۆڵینەوەی زانسركیانە و كۆمەڵناسرییانەوە هەیە لە كوردسركاندا زۆر 
تررلم و سرراوان و تەمەنیرران زۆر نیرریەم دەكرررێ بە ترراوتوێكردن و ترریكردنەوە و راڤەی فولكلۆرەكەمرران كە ئرراوێنەی ژیررانی 

 كروردەواریی جۆراوجۆرەكرانی دابرونەریكە و  رابردووی باووباپیرانبانەم تیشم ب ەیرنە سرەر ترێوازەكانی ژیران و بیركرردنەوە
 برۆ دەوڵەمەندە و فراوان كەرەسەیەكی فۆلكلۆر ”:دەڵێ فۆلكلۆر گرنگیی دەربارەی رەسوو  مسكەفا عێ ەدیل. د پڕۆفیسۆر. كۆن

تێرررم. تەنرررانەت كەرەسەترررە برررۆ زانایرررانی كرررۆمە  و كرررۆمە یەتی و میللە هەمررروو مێرررژووی و زمررران و ژیررران لێكرررۆڵینەوەی
 (12 : ل2010ێمسكەفا رەسولم ئەتنۆگرافیاش. 

 
لە نێو جۆرەكانی فۆلكلۆری كوردیدا گۆرانی یەكرێكە لە بەترە هەرە دەوڵەمەنردەكانی فۆلكلرۆرم بە ترایبەتی لەبەر ئەوەی كە 

باڵو بووەتەوە. باڵو بوونەوەكەتری هۆكراری ەرۆی هەیە و د.تروكریە رەسروو  لەو سنووری ناوچەكانی بەزاندووە و بە ئاسانی 
 بارەیەوە دەڵێ: ژیانی تایبەتی گەلی كورد و وێنەی جیاواز و گۆڕانی زوو بە زوو لەم وێنەیەدا بوونەتە هۆی ئەم 
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 (85 : ل2008ێرەسولم  دەوڵەمەندییە. هەر وەئ بوونی چەند دیالێككێم هێندەی تر دەوڵەمەندی كردووە.
 

گرررۆرانی ەرررۆی جۆراوجرررۆرە و روەسررراری جیررراوازی هەیە. بە ترررایبەتی كوردسررركان بەهرررۆی بەربررراڵوی و لە هەمررران كاتررردا 
لێكرردابڕاوبوونی ناوچەكررانییەوەم بە پێرری ئەو جیاوازییررانەش روەسرراری گۆرانییەكررانی لێررم جیرراوازن ئەگەرچرری بەتررێم لەو 

ی ناوچە كوردنشینەكاندا باو بووبلم بە م ئەوەی راسكی بێ هەر پرارچە و روەسارە گۆرانییانە لەوانەیە لە بەتی هەرە زۆر
ناوچەیەئ مۆركی تایبەتی ەرۆی لە روەسرار و ترێوەیەكی ترایبەتی گۆرانیگروتل داوە و بەپێری دیالێكرت و برل زاراوەی ەرۆی 

ی بندەسركی ئێرران( لەرووی ناوێكی لێ ناوە. لە باتووری كوردسكان ێكوردسكانی عێررا(( و رۆژهە تری كوردسركان ێكوردسركان
روەسارەوە گۆرانی بریكییە لە: گۆرانیم دوئ و حەیران و بەسكە و مەقام و بەیرت . لە دی كوردەكرانی براكووری كوردسركان 

 .دەڵێل پێ ی¬و سۆڤیەتیشدا: سكران و دوژە و كەدم و دێلۆئ
 

لە ئرافرەتە حەیرانبێژەكرانی كوردسركان دەكەیرل  لەم لێكۆڵینەوەیەدا لەگە  ئاوڕدانەوەیەكی كورت لە حەیرران باسری یەكێرم
 .بە ناوی مەنیج حەیران

 
 گرنگیی توێژینەوە بەشی یەكەم :

 
ئرراوڕدانەوە لە ئەدەب و هررونەری ئافرەتررا بە تررایبەتی لە نێررو گەلرری كررورددا گرنگیرری ەررۆی هەیە. چررونكە مرۆڤرری كررورد بە 

و ئەوەش هۆكاری زۆرە و لێرەدا مەبەسركی تروێژینەوەكەی ئرێبە داەەوە زۆر لە كاروانی پێشكەوتنە جیهانییەكان دواكەوتووە 
نییە. بە گشكی هونەرمەندی گەلی كورد سەرەڕای هەموو كێشە و گرفكەكانی بەردەمیم كۆڵی نەداوە و بێهیروا نەبرووە. مەنریج 

 .كۆڵی هەر نەداوە حەیرانیش وەئ ژنە هونەرمەندێم لە هەزار دەرگا یەكێكی لێ نەكراوەتەوە بە م ئەو وازی نەهێناوە و
ئەو توێژینەوەیە كۆمەڵێم بۆچوون و بەڵگەی باش و پكەوی كرۆ كرردووەتەوە لەسرەر ژیرانی مەنریج حەیرانری هونەرمەنرد كە 
لێرررە و لەوێ لەسرررەری گرروتراون و نووسرررراون. لەگە  ئەوەترردا لە دووتررروێی توێژینەوەكەمانرردا زۆر دیەنررری ژیررانی كرررۆنی 

و گەلە و چۆنێكیی روانینەكەیانبران بەرامربەر بە ئرافرەتی هونەرمەنرد ئە جیهانبینیی و لروانی و سوكەوتً  كوردەواری و هە 
بۆ روون بووەتەوە و تا رادەیەئ بۆمان روون برووەتەوە كە برۆچی هونەرمەنردێكی ئراوا و براقی هونەرمەنردە ناوب ربووەكرانی 

 .دیكەش جیا لە ناو هیكیان لێ بەجێ نەماوە
 

بە سررەرنجدان بەو راسرركییە كە كوردسرركان یەكررێكە لەو و تررانەی رۆژهە ترری ناوەڕاسررت كە زۆر درەنررگ تەكنۆلۆژیررای پررێ 
گەیشررركووەم نەئ هەر ژنررران بەڵكرررو ژمرررارەیەكی زۆری هونەرمەنررردە پیاوەكرررانیش دەنرررگە رەسرررەنەكەیان بررر ر برررووە و هررری  
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لە برررواری هرررونەری كررروردی داوە. زۆر جررراران لە زمرررانی  تررروێنەوراێكیان لرررێ نەمررراوەتەوە. ئەوەش زیرررانێكی ئێجگرررار زۆری
 .بەسا چووەكانبانەوە ناوی كەسانێكی دەنگ ۆش و بەهرەمەند دەبیسكیل بە م هی  تكێكیان لەپاش بەجێ نەماوە

 
وێنل لە دیەكی دیكەوە كۆمەڵگەی پیاوسادری كوردسكان زۆر لە مێژ نییە رێگەی بە ژنان داوە لە بواری هرونەردا چرادكی بنر

و ەۆیران دەربرر ەن. ئەوانەی بەو دواییرانەش دەركەوترروون هەر لە تیرر و تررانە و تڕۆكرردن و سررووكایەتی پێكررردن لە دیەن 
 .پیاوانەوە بێبەش نەكراون. بۆیە سەیر نییە كە دەنگی ئەوانە تۆمار نەكراوە و هی  بەرهەمێكیان بە ئێبە نەگەیشكووە

 
ەقڵیەترری ئەرترری كردن و مشرروورەواردن بررووە دی كرروردم كە بە داەەوە نەئ هەر گرفكرری سررێهەم لەبەر دەمبانرردا نەبرروونی ئ

 .لەبواری گۆرانیدا بەڵكو لە زۆر بواری دیكەی وەئ ئەدەب و رۆژنامەگەرییشدا زۆر ەەزێنە و گەنجینەمان فەوتاون و نەماون
وەكەمرانم چرونكە هەر تروێژینەوەیەئ هەموو ئەوانە دەسكیان داوەتە دەست یەئ و بوونەتە گرفكری سرەرەكیی بەردەم توێژینە

بۆ ئەوەی بە پوەكی بێ كەموكورتی ب رێكە رووم پێویسكیی بە سەرچاوەی زۆر بەربراڵو هەیە كە بە داەەوە ئرێبە لە هەمروو 
 .ئەوانە بێبەش بوویل

 
 ئامانجی توێژینەوەكە

 
ە و كۆمەڵگەكەترری ئەو زوڵررم و مەنرریج حەیررران یەكێررم لەو مرررۆڤە كرروردە بەهرەمەنرردانەیە كە مێررژوو نرراهەقیی لێكررردوو

ناهەقییەی لێ ەەسككر كردووەتەوەم ئەگینا ئەویش دەبوو سرەرێم بروایە لە نێرو سرەراندا و ئێسركا ناوێرم لە نێرو ناوانردا. 
ئەویش دەبوو نەوەی دوارۆژی نەتەوەكەی بیناسرل و ترانازیی پێروە بركەنم بە م ئەوە بەتری ئەو ئراوا برڕاوەتەوە كە بە برێ 

 .ساردی سەر بنێكەوەناوی و هەناسە
 

كرراتێ دەبینرریل كەسررێكی ئرراوا نررۆرم ترركێل و ئررازا و برروێرم كەسررێم كە ەررۆی دەكرراتە فیرردای هررونەر و توانرراكەی و رێررگەیەئ 
دەكاتەوە بۆ نەوەی دوا رۆژی ەۆی كەچی بە داەەوە ئێسكا بەگوێرەی پێویست نەناسرراوەم بە پێویسركم زانری بە پێری توانرا 

ڵی لررێ هەڵبرراڵم و چیرری لەسررەر ئەو هونەرمەنرردە هەیە كررۆی برركەمەوە و لە دوو ترروێی ئەو دەسرركی لررێ برردەمە قەڵەم و قررۆ
یەم بێگومران ئەو رچەیە نەدەتركا و ئەو نەدابوا قوربانییەیان ئەو ەۆیدا كاتی لە ئەوانە ئەگەر چونكە باسەدا بی ەمە روو.

ئەو تراڵی و سروێرییە بكێشرل برۆ تركاندنی ئەو هونەرمەندە ئافرەتانەی ئەمڕۆ كە بە ئرازادی گرۆرانی دەڵرێلم دەبروو ئێسركا 
رچەیە. كەواتە قوربانیدانی ئەو ژنە هونەرمەندانە كاروانی هونەری ژنانەی كوردی ن یم بە نیو سرەدە بەرەوپێشركر برردووە 

ەی و وای كرردووە ئیكررر ئررافرەتە هونەرمەنرردی ئەمررڕۆ بەو رێكرركەیەدا نەرواتەوە. بە م ئەگەر سررەردەمەكەیان ئەو زوڵرربە زۆر
 .لێكردوون و هەقی ەواردوون و سەركوتی كردوونم ئیكر پێویسكە نەوەی نوێ چاكەیان بداتەوە و ناویان ب ر نەبێت
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 بەشی دووەم

 
 حەیران

 
 جوگرافیای حەیران* 

 جۆرەكانی حەیران لە رووی پێكهاتە و ناوەڕۆكەوە* 

 
 حەیران

 
 رۆژهە ترری و باترروور لە و  پانكرراییەكی تررایبەتی گرتررۆتەوەلە نێررو روەسررارە جۆراوجۆرەكررانی گررۆرانیی كوردیرردا حەیررران 

 كروردییە گروتنێكی ترێوە حەیرران. كروردی گرۆرانیی دەوڵەمەنردەكانی روەسرارە لە یەكرێكە حەیرران. دەگروترێكەوە كوردسكاندا
 لە …مەفامی بەیاتە كە دوو چیل یان تێواز یان جۆری گوتنی هەیە. مەقامی بەیات لە سەر نۆتەی سۆ  وەرگیرراوە لەسەر
 چررركەیەئ چەنررد بررۆ جررار هەنرردێ و( دۆێ چرروارەم نررۆتەی دەچێرركە دەكرراتلم حەیرررانەكە گرروتنی بە دەسررت وە(دكررارێ نررۆتەی
ئەو مەقرامە ێسرۆ ( دەسرەكنێت. بە م بەر لە هەمروو تركێم  یەكەمری نرۆتەی سەر لە دواجار و( رێێ پێنجەم نۆتەی دەگاتە

 .پێویسكە بە كورتی ئاوڕێم لە پێناسە و جۆگرافیا و تێوازی حەیران بدەینەوە
 

لە زمررانی كوردیرردا وتررەی حەیررران چرروار مانررای هەیەم هەر چرروار واترراكەش دەگەڕێرركەوە سررەرچاوە و “هررۆمەر دزەیرری دەڵررێ: 
 .دا هەیەە مایەتییەكی ن یكیان لە نێوان

 
١- A  حەیران بە واتای قوربان بروونم بەفیردابوون دەگەیێنێرت و زۆر كەرەت دەگروترێ هەی بە حەیرانرت برم  واترا هەی بە

 .قوربانت بمم هەی بە فیدات بم
٢ - B تێنەیێگەد رسامبوونەو س مانڕرسووەس یواتا رانەیح. 
٣- C رانمیررح ەبیتررە: ككەڵررێد ەیكەاریرر ەب ڕ. كرروێد اریرر یمانررا ەب انرردایو موكر ۆیەو كرر رێررولەه ەینرراوچ ەل رانەیررح 
 .رانەیح ەبیتڕە: كوەڵێد وەب شیرانەیح
٤-D  20: ل 2006ێدزەییم . ێد كارەب ژیك یناو ۆب رانحەیە.... ەیتۆە ەندەئاواز و ب وەئ رانەیح) 
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 رانەیح یایجوگراف

 
ێرۆژهە ت و باترروور(ە و لە كامیررانەوە سررەرچاوەی دەربررارەی ئەوەی كە ئرراەۆ حەیررران تررایبەت بە كررام نرراوچەی كوردسرركان 

 سرەری موكریران لە حەیرران دەڵرێل هەندێم گرتووە و پەڕیوەتە ئەوی دیكەیانم هەتا ئێسكاش را و بۆچوونی جیاواز هەیە.
 زۆرجرار و موكریران بەرەو دەچێرت هەولێررەوە دەتركی لە دەڵرێل پرێكەوانەوە بە هەنردێم. هراتووە هەولێرر بەرەو و هەڵداوە
 .كە دی ماردیل و دیاربەكر و لەوێ پێی دەڵێل حەیرانۆئدەچێ و دەبڕێ سنوورەكە

 
هەر وەئ روون و ئاتركرایە مەڵبەنردی حەیرران لە بەرگی یەكەمری ككێبری هەگربەی مەەبووریردا دەڵرێ:  غەفوور مەخمووری

ەەڵكری ئەم نراوچەیەن و نراوی دەتكی هەولێرر و قەرا  و كەنردیناوەیە. بەڵرگەش برۆ ئەمە ئەوەیە زۆربەی حەیرانبێژەكران 
ئەم ترروێل و ناوچررانەی نێررو حەیرانەكرران هەمررووی هرری ئەم دەترركە پرران و بەریررنەیە و كەم حەیرانبێررژ هەیە نرراوی قەرا  و 
كەندیناوە و هەولێرر نەهێنرێم برێجگە لەمە كاتێرم حەیرانبێرژ دەسرت بە گروتنی حەیررانەكەی دەكرات لە قەرا  و مەەبروور 

 (19 : ل2010بڕوا هەر دەگەڕێكەوە ئەو ناوچەیە. ێمەەبووریم  هەردەسكێ بۆ هەر كوێیەئ
 

لەو برارەیەوە بۆچروونێكی جیراوازی هەیە و دەڵرێ: ئەگەرچری حەیرران لە دەتركی هەولێرردا براو برووەم بە م  خالید جووتیار
یەكەم جار لەوێوە سەری هەڵنەداوەم چونكە كورد میللەتێكی تاخ نشیل بووەم ژیاری ئێبە لە ئەتكەوت و گەلیرانەوە پەەرش 

ەوە دەسررررەلبێنل كە رووی كررررۆچ و كۆچبرررراری ەێرررر  و بررررۆتە پێدەتررررت و دەترررركاییەكان. هەمرررروو بەڵررررگە مێژووییەكررررانیش ئ
 (43 : ل1990عەتیرەتەكانبان لە بەرزایی ئەو كێوانەوە بەرەو دەتكاییەكان هاتووە. ێجوتیارم 

 
مرل پررێم وایە نراوچە زۆزان و سررەەكەكان پررلەی لە ككێبرری مێرژووی موسرریاای كوردیردا دەڵررێ:  مامۆستتا حەمەی حەمەبتتاشیی 
رانییرران تونررد و گررورجە و تررا بەرەو ئرراران و پێدەتررت و هەردە و هەڵەترری باتررووریش تررۆڕتر دەنررگ و ریكبرری مۆسرریاا و گۆ

ببینەوەم ریكبی مۆسیاا و گۆرانییەكان هێبنكرر و ەراوتر و ئرارامكر دەبرنەوە وەئ ئەوەی ئەگەر لە جۆرافیرای دوئ و دوژە و 
مۆسرریاایان گررور  و حەماسرری بێررتم ئەوا لە حەیررران و سرریاوچەمانەدا كە لە هەرێرربە كوێسرركان و سررەەكەكان دانم ریكبرری 

پێدەتكەكانی گەرمیانی دەوروبەری كەركووئ و سلێبانی و كراماتاندام مەقامی ەەمیل و لەسەرەۆی وەئ ئرای ئرای و قەترار 
 (21 : ل2009 و ەاوكەر و هۆرە ئەبیسكیل. ێباقیم
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 جۆرەكانی حەیران لە رووی پێكهاتە و ناوەڕۆكەوە

 
 .پێكهاتەكەیم بەسەر چەند بەتێكا دابەش دەبێتحەیرانیش ەۆی بەپێی 

 
 و پەیررژە بە. گرروتراوە مەجلیسرردا و كررۆڕ و دیوەەرران لە مەجلیسرری حەیرانرری حەیرانتتی مەجسی تتی و كۆشتتو و دیوەختتان: -١

وون دانیشرك لەوێردا ئەوانەی هەر و دەرەوە نەچرووەتە كرۆڕەكە و مەجلری  لە حەیرانبێرژەكە دەنگری و گروتراوە ن مردا چینێكی
 .گوێیان لێی بووە

ئەو حەیرانە لە ئامێ ی سرووتكدا گوتراوە. حەیرانبێژ بەكەیفی دڵی ەۆی تێی چریكانردووە و  حەیرانی چیایی، هەوایی: -٢
دەنگی لێ هەڵێناوە. دوككۆر توكریە رەسوو  لە ككێبی ئەدەبی فۆلكلۆریی كوردیدا دەڵێ: حەیرانی سەرچیایی ر سرەرهەڵدانم 

 لە حەیرانبێرژ …گروتراوە سرووتركدا نراو لە … هەوایی سواری لە چینی دووەمی حەیرانردا ێسرەرچیایی( زۆرترر لە دەرەوە
 مریێ تەترەمی نرۆتەی سرەر دەچێركە و دەكات چینە ئەو گوتنی بە دەست( رێێ واتە( سۆل بەیاتیێ مەقامی پێنجەمی نۆتەی
ە دەبێركەوە و دواجرار دەگراتە نرۆتەی حەفكەمری دووبرار جرار چەنردیل كرارە ئەم( . رێێ پێرنجەم نرۆتەی بۆ دێكەوە و( بیبۆ 

بەیررات ێفررا( بەر لەوەی جررارێكی دی پررێ بە پررێ دابەزێررت و لەسررەر نررۆتەی یەكەمرری مەقررامی بەیررات واتە ێسررۆ (  مەقررامی
 (112 : ل2008ێرەسولم  بسەكنێت.

 
 بەشی سێهەم

 
 ژنەكورد لە مەیدانی هونەری گۆرانبێژیدا

 
 ژیان و بەسەرهاتی مەنیج حەیران لە ئاوێنەی یادەوەرییەكاندا*  
 یران نیج حە مە  ت بە بارە كی نوێ سە زانیارییەند  چە*  
 دەقی وەرگێڕدراوی بەڵگەنامەكان بە كوردی*  
 مامۆسكا هێبل لە توحفەی موزەفەرییەدا ئاوا باسی مەنیج حەیران دەكات*  
 بیرەوەریی دایكی ئەنوەر سوڵكانی*  

 
 ژنەكورد لە مەیدانی هونەری گۆرانبێژیدا

 
 ئاوڕدانەوەیەكی كورت بوو لە حەیران. لێرەوە دەچینە سەر بابەتی سەرەكیی باسەكەمان كە  ئەوەی هەتا ئێرە باسبان كرد
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پەیوەنردیی بە ژنە حەیرانبێژێكرری رۆژهە ترری كوردسركانەوە هەیە بە نرراوی مەنرریج حەیرران. بە م دیسرران بەر لەوەی بكیررنە 
ەواری و روانریل و ئەقڵیەتری ئەو كرۆمەڵگەیە سەر باسی مەنیج حەیران ەۆیم ناچاریل ئاوڕێم لە پێكهاتەی كۆمەڵگەی كرورد

 .بدەینەوە
 

 ئەگەر بە روانینێكی دوور لە دەمارگرژی و زانسكیانە لە كۆمەڵگەی كوردسكان بڕوانیلم دەبینیل كورد ەڕی سووكایەتییەوە بۆ 
ترروێنی راگرررتل و گررۆرانیبێژ و ژەنیارەكرران بەكررار هرراتوون. لەگە  ئەوەدا كە دیوەەررانی ئاەررا و دەرەبەگەكررانی كوردسرركان 

حەوانرردنەوەی بەیررت بێررژ و حەیرانبێژەكرران بررووەم بە م ەررۆی ئەوەش هەرچەنرردە قررازانجی ەررۆی بررووەم كەچرری لەبەر چرراوی 
رەترری حەیرانبێررژ و بەیكبێژەكرران نەبررووەم بەڵكررو ئاەررا و بەگەكرران كررۆڕی ەۆیانیرران پررێ گەرمرردا هێنرراون و ەۆیرران پررێ 

برووبێ لە پێنراوی ەر مەت بە هرونەردام پكرر برۆ رازانردنەوە و گەرمرداهێنانی  هەڵكێشاون. و پكر لەوەی هۆتیارییەكی تێردا
كۆڕەكررانی دیوەەرران بررووە. بررۆیەش هەرگیرر  وەئ هررونەر لەوێ سررەیری نەكررراوە و بەیكبێررژیش نەئ وەئ هونەرمەنررد سررەیری 

 .نەكراوە بەڵكو وەئ ئامرازێم بەكار هێنراوە
 

وەئ ئامرازێررم لە هررونەری روانیرروەم مسررۆگەرە هونەرمەنررد قەدر و  دەی لەوەهررا كۆمەڵگایەكرردا كە بە چرراوی سررووئم یرران
قیبەتێكی ئەوتۆی نابێ. سەرباری هەموو ئەوتركانەش ئەگەر بێنری لەو كۆمەڵگرایەدا ئرافرەت كە ەرۆی نرەێكری ئەوترۆی برۆ 

ترۆڵەی ەروێنێ  دانەنراوە و گەورە و چووكەی پێ كراوە و لە سەر پشكی بێشركە بەمێررد دراوە و ژن بە ژنری پرێ كرراوە و لە
 بنێركە پرێ و هەسركێت ئرافرەت كرۆمەڵگەیەدا لەو …دراوە و وەئ چڵكاوێم بە ئاگری دوژمنایەیی ەێ  و عەتیرەتاندا كراوە

 .دەبێ بەدواوە لەعنەتی و رەجم و كەبیرە گوناحی دەبێكە گوناحەكەی دڵنیاییەوە بە هونەرەوە مەیدانی
 

هەیە. لەگە  ئەوەدا كە هەر كرام لەم چەمكرانە لە براری كۆمەڵناسرییەوە سكان كۆمەڵگەیەكی نەریكری و ەێڵەكری و ئرایینیی 
پێناسەی تایبەت بە ەۆیانیان هەیە و باسەكەی ئێبە مەجالی ئراوڕدانەوەی لەو باسرانە نیریە و نرایپەرژێكە سرەر ئەو جرۆرە 

نەئ پێشرروازی لە هررونەر  ترریكردنەوە و راڤەكارییررانەم بە م روون و ئاترركرایە كە كررۆمەڵگەیەكی بەو تایبەتبەنرردییانەوە
ناكات و پەرەی پێ نادات بەڵكو زۆر كۆسپ و لەمپەر و تەگەرەتی بۆ دروست دەكات. بە تایبەتی ئەگەر ئەو كەسەی ئەركری 
قورسرری هررونەر دەەرراتە ئەسرركۆی ەررۆی ئررافرەتێكی نێررو ئەو كۆمەڵگررایە بێررتم ئیكررر ئەوە بە دەسرركی ەررۆی سررێدارەی مەرگرری 

ەڵێرم دەسركەواژە و ئەتیكێكری ەێڵەكیرانە كە برۆ گرۆانیبێژ و مۆزیك انەكانیران بەكرار هێنراوەم هەڵ سكووە. ئاوڕدانەوە لەكۆم
لەو ”/ چررراوەش” / “لرررۆتی“ئەو راسررركییەمان باتررركر برررۆ دەسرررەلبێنێت. لە بەترررێكی هەرە زۆری كوردسررركاندا دەسررركەواژەی 

هراتوون. لەگە  ئەوەدا كە دیوەەرانی ئاەرا  دەسكەواژانە بوون كە بەوپەڕی سووكایەتییەوە بۆ گۆرانیبێژ و ژەنیارەكان بەكرار
و دەرەبەگەكانی كوردسكان توێنی راگرتل و حەواندنەوەی بەیت بێرژ و حەیرانبێژەكران برووەم بە م ەرۆی ئەوەش هەرچەنردە 
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قازانجی ەۆی بووەم كەچی لەبەر چاوی رەتی حەیرانبێرژ و بەیكبێژەكران نەبرووەم بەڵكرو ئاەرا و بەگەكران كرۆڕی ەۆیانیران 
ەرمدا هێناون و ەۆیان پێ هەڵكێشاون. و پكر لەوەی هۆتیارییەكی تێدا برووبێ لە پێنراوی ەر مەت بە هرونەردام پكرر پێ گ

بۆ رازاندنەوە و گەرمرداهێنانی كۆڕەكرانی دیوەەران برووە. برۆیەش هەرگیر  وەئ هرونەر لەوێ سرەیری نەكرراوە و بەیكبێرژیش 
 .ێم بەكار هێنراوەنەئ وەئ هونەرمەند سەیری نەكراوە بەڵكو وەئ ئامراز

 
دەی لەوەهررا كۆمەڵگایەكرردا كە بە چرراوی سررووئم یرران وەئ ئامرازێررم لە هررونەری روانیرروەم مسررۆگەرە هونەرمەنررد قەدر و 
قیبەتێكی ئەوتۆی نابێ. سەرباری هەموو ئەوتركانەش ئەگەر بێنری لەو كۆمەڵگرایەدا ئرافرەت كە ەرۆی نرەێكری ئەوترۆی برۆ 

راوە و لە سەر پشكی بێشركە بەمێررد دراوە و ژن بە ژنری پرێ كرراوە و لە ترۆڵەی ەروێنێ دانەنراوە و گەورە و چووكەی پێ ك
 بنێركە پرێ و هەسكێت ئافرەت كۆمەڵگەیەدا لەو …دراوە و وەئ چڵكاوێم بە ئاگری دوژمنایەتیی ەێ  و عەتیرەتاندا كراوە

 .لەعنەتی بەدواوە دەبێبیرە و رەجم و كە گوناحی دەبێكە گوناحەكەی دڵنیاییەوە بە هونەرەوە مەیدانی
 

ئەگەر سەرنجێكی وردی بەیت و حەیرانە كوردییەكان بدەیلم بۆمران دەردەكەوێ بەترێكی زۆری ئەو بەیرت و حەیرانرانە دەردە 
دڵی ئافرەتانل. بەیكی ئایشەگو  و پایی ە و سوارۆ و لەتكری و هەموو ئەو حەیرانانەی بە هەیكبە حەیران یران كروڕەتیبە 

دەكەنم ئافرەت گوتروونی و دەردەد  و راز و نیرازی ئرافرەت و تریل و ترەپۆڕ و دوانردنەوە و سرەردولكەی حەیران دەست پێ 
 …”دەرێ گور ئایشە ئەوە“ …”ئەوە كیژ دەرێ/ دەڵێ”ئافرەتانلم كەچی دەنگبێژەكان پیاون و ئاوا دەست پێ دەكەن

 
ێرانەی كراتی ەرۆی ئەوانەی چڕیروەم كروا دەنرگەكەی  لێرەدا ئەو پرسیارە دێكە پێشێم ئەی ئایشەگور و ئەو ككەتیوە بابرانو

باتە بۆچی لە كۆمەڵگەی كوردەواریی ئێبەدا بەو دواییانە نەبرێم دەنگری ژنە حەیرانبێرژ و گرۆرانی بێرژ و بەیرت بێژەكانبران 
ە هرری  تۆمررار نەكررراون  و هەر بە دەگبەنرریش نەمرراون  لێرررەوەیە ناچرراریل ئرراوڕ لەو كولكرروورە پیاوسررادرانەیە برردەینەوە ك

مافێكی بە ئافرەتەوە رەوا نەدیكووە و بەردەوام كپ و كڕ و بێدەنگی كردووە و ە اندوویەتە كرونجی مراڵەوە و تاكەبڕیراردەر 
لە سرەر ژیران و چارەنووسیشرری هەر پیراو بررووە و پیراو ەررودان و دیراریكەری هەمروو ژیررانی ئرافرەت بررووە. برۆیەش تەنررانەت 

ووەتەوە و ئەوەش وای كردووە تەنانەت ئێسكاتی لەگەڵدا بێ گۆرانیبێژە ئافرەتەكانی گۆرانییەكانیشی لە زمانی ئەو وەرگرت
كوردسكان بە دەگربەن دەوێررن گرۆرانییەئ بڵرێل ویسركی دڵری ەۆیران بێرت و تریعر و هرۆنراوەكەی رووی لە پیراوان بێرت و برۆ 

و مەمم و بەرۆئ و بەژن وبا  و چراو و  پیاوان گوترابێتم بەڵكو هەر ئەو تیعر و هۆنراوانە دەڵێنەوە كە پیاوان بە سینگ
 .برۆی ئافرەتەكانیاندا هەڵگوتوون

 
   لەسەر هاوڕان كۆڵیوەتەوە حەیرانیان و بەیت پەرەپێدانی و پەرەگرتل توێنەكانی  هەموو ئەوانەی لە سەرچاوە و مەكۆ و
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ن بررروون. بە ئررراوڕدانەوە لە سیسررركەمی حەیرانبێژەكرررا پشررركگرتنی و حەوانەوە تررروێنی بەگەكررران و ئاەرررا دیوەەرررانی ئەوەی
دەرەبەگایەتی ئەو راسكییەمان د روون دەبێكەوە كە سیسركەمی دەرەبەگرایەتی پێكهراتەیەكی تەواو پیاوسرادرانەی هەبرووە و 
تێیدا تەنانەت پیاوەكانیش لە یەئ ری  و پێگە و ئاسكدا نەبوون و ئەوانریش بەپێری پلەكۆمە یەتییەكرانی ئاەرا و بە  و 

ادە و كوێ ررا و گ یررر و برراب نررۆكەر و نررۆكەر دابەش كررراون. لەوەهررا پێكهاتەیەكرردا ژن جررگە لەوەی وەئ ئررامرازێكی ئاەرراز
ە مەتكررردن بە پیرراو ێە مەترری جەسرركەیی و سررەرجێیكردن و ە مەترری ترریو و كررو  و میرروان بەڕێكررردن( و منرردا  ەسرركنەوەو 

ست نەبووە. لەوەهرا پێكهاتەیەكردا كە ژن ئراوا چەوسراوە و بەدە بڕیارێكی هی  و نەبووە دیكەی رۆڵێكی بەەێوكردن ً  مندا 
ژێردەسررت بررووەم ئەو برروونەوەرە چررۆن بكرروانێ دەسررت بررداتە ئافرانرردن  چررۆن بكوانێررت توانررا دەروونرری و زەینییەكررانی ەررۆی 

 بدۆزێكەوە 
 

وە مرری دیبانەكررار نووسررەر و روونرراكبیری رۆژهە ترری كوردسرركان لە دیبانەیەكرردا لە بررارەی حەیرررانەوە ئرراوا  عەلتتی ختت ری
 :دەداتەوە  جەعفەر حوسێل پوور ێهێدی(

 
ژنی كورد هەرچەند لەچاو ژنانی نەتەوە هاوسێیەكان سەربەسكیی زیاتر برووەم بە م هیككرات ئەو سەربەسركییە نەگەیروەتە 

دوانرردنەوەی منررا م ئەو ڕادەیە كە لە مۆسرریاا دا چررادكیی هەبررێ. ئەگەر كررو  و كررۆیەكی لە دەروونرردا بررووبێم بە بیررانووی 
ئەگەر ویسرركوویەتی ڕەەررنە بگرررێ و ڕ( و كرریل بڕێررژێ بە بررالۆرە و ئەگەر ویسرركوویەتی بە ڕیرركم دەروونرری لە گرفكەكررانی 
ڕوحیی پائ بكاتەوەم بە ئاهەنگی مەتكەژاندن سوكنایی هاتووەتێ. ژنی كرورد زگبرائ هرۆنەر برووە. ئەوەی ئەو لە دیەدیە 

 برێ جوانیناسرییەوە و نراوەرۆئ براری لە ەوڵاانردوویەتیم هرۆنراوە وەئ دا …گێڕیی مردوو وو بالۆرە و مەتكەژاندن و تین
 زمران لە حەیرانردا لە كە ئەوە و وەرگرترووە ژن لە دیالێككرانەی و  برابەت ئەو دام مۆسریاا كراری لە كوردم پیاوی و وێنەیە
وەۆم كەی ئەو دەرفەتەی برررووە كە ڕاسررركە ئەویرررش ژنم ئەگینرررا. پیررراوەوە دیەن لە ئەمانەتررردارییەكە دەگررروترێم كیرررژەوە

توانایییەكررانی ەررۆی لە مۆسرریاا دام ئەویررش لە سررەردەمێكدا كە تەنررانەت بررۆ پیرراویش گررۆرانی گرروتل بە كررارێكی سررووئ 
 (داندراوەم بهێنێكە مەیدانەوە  ێە ری

 
 دیركە نەتەوەكرانی ژنری چراو لە كرورد ژنری  زۆر لە گەڕیدە و رۆژهە تناسەكان لە بیرەوەرییەكانیاندا باسی ئەوە دەكەن كە

 ەرۆی. برووە عەتریرەتیش و هرۆز سرەرۆئ ژن كوردسركاندا نراوچەی و مەڵبەنرد هەنردێ لە و گیراوە زۆر رێ ی و بووە ئازادتر
امران و لێوردبروونەوەیە كە برۆچی لە سیسركەمی ژێرر دەسرە تی ژنەكانیشردا ژنە تێڕ جێی بە م راسكییەوە لە نییە دوور ئەوە

 پررێ گرنگییرران  و كررراوە كررپ دەنگیرران ئەوا كەوتبێرركلم هەڵرریش ئەگەر یرران هەڵنەكەوترروون یرران ژن دەنگبێررژی و  گررۆرانیبێژ
 نەدراوە 
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ئاتررركرایە ئرررافرەتە حەیرانبێژەكانبررران لەبەر بررراری دواكەوترررووی كرررۆمە  و نەبررروونی ئرررازادی و داب و نەریرررت و كێشرررە 
حەیررران بڵررێل و دەنگری ەۆیرران هەڵبررڕن. هەر ئەمەتررە بررۆتە هررۆی  كۆمە یەتییەكرانم نەیررانكوانیوە بە سەربەسرركی و ئاترركرا

 .ئەوەی ئاواز و تێكسكەكانیان تۆمار نەكرێل و زۆربەی زۆری ئەو دەنگانەش بە تاراوەیی سەر بنێنەوە
 

ژنە نووسەرێكی فارس بە نازناوی فلێرتیشیا سرەبارەت بە ژنری هونەرمەنرد لە كرۆمەڵگەی ئێرران دا دەڵرێ: ژنە هونەرمەنردی 
رانی ناچارە لە ترسی زمانی ەەڵم بەردەوام بیر و ه ر و حەز و ەۆزگە و ئاواتەكانی سانسۆر بكا. چونكە بەردەوام بیرر ئێ

لەوەدەكاتەوە ئاەۆ ەەڵكی چۆنی باس دەكەن و چیی پرێ دەڵرێل  ئەگەر ئەو گرۆرانییەكی ئراوا بكرڕێ یران جلروبەرگێكی لەو 
 هونەرمەنردی ژنە بەردەم بەهێ ەكرانی هەرە بەربەسركە و كێشرە لە میەكێر …چەتنە لەبەر بكات بڵێی چۆنی براس بركەن  

 و پرسریار بەر نەكەوێكە بووە دڵدا لە ئەوەی ترسی بەردەوام چونكە. بووە بنەماڵەكەیەوە بنەماكانی بە پابەندبوون ئێرانی
ئەندامانی بنەماڵەكەیەوە كە ئەوانیش ەۆیان لەبەر كاریگەریی كۆمەڵگاكەیاندا بوون. بە م هونەرمەنردێكی پیراو  هەڕەتەی

 (لەو كێشانەی نەبووە یان ئەگەر هەتیبووبێم ئەوە زۆر كەمكر بوون. ێفلێرتیشیا
 

ژن و تێڕوانینەكانیران لە ژن  ئەوە قسەی ژنە نووسەرێكی فارسە. لەكەس تاراوە نییە كە فارسرەكان سرەبارەت بە مەسرەلەی
و مافەكررانی ژنم نەرم و نیررانكرن لە ئررێبەی كررورد. ئەوەش دەگەڕێرركەوە بررۆ مێررژووی لە مێررژینەی ەوێنرردەوارییەكەیان. بە م 
دەبینرریل لە نێررو گەلرری فارسیشرردا وەهررا مەسررەلەیەئ لەگۆڕێرردایە و كێشررە كۆمە یەتییەكرران تررابۆی بەردەم ژنررانل و ئەوە 

وەردەكردن و ەرۆ پێگەیانردن و قوربانیردان دەبرێ ئەو بر ە و تابۆیرانە بشركێنل. بەو پێریە لە نێرو گەلری ژنەكانل بە ەرۆپەر
كررورددا كە گەلێكرری تررا سررەر ئێسرراان ەێڵەكرری بررووە و نەەوێنرردەواری بەهۆكرراری جۆراوجررۆر زۆر درەنگكررر لە گەدنرری دیرركە 

. لەوەها كۆمەڵگایەكدا بەو هەمرووە گرفرت و كۆسرپ و كوردسكانی تەنیوەتەوەم ئەو كێشە و گرفكانە ئاڵۆزتر و قووڵكر بوون
 گیرابێت  لێ رێ  چەندەی و ژیابێت چۆن كورد ژیً  لەمپەرەوەم دەبێ ژنە حەیرانبێ

 
 :لێرەوە دەبێ بكینە سەر باسی ژیان و بەسەرهاتی مەنیج حەیران بۆ ئەوەی باتكر ئەو راسكییەمان بۆ روون بێكەوە

 
 لە ئاوێنەی یادەوەرییەكانداژیان و بەسەرهاتی مەنیج حەیران 

 
وەئ لە پێشررەكیی ئەم باسررەدا ئاماژەمرران پررێ دام بەداەەوە مەنرریج حەیررران بەڵررگە و دیكۆمێنررت و ترروێنەوارێكی لە دەنررگ و 

. نراوەتەوە سرەری هەناسەسراردی بە ەرۆی سرەردەمی هونەرمەنردەكانی ژنە هەمروو وەئ ئەویش  هونەرەكەی لێ نەماوەتەوە و
ەتا ئەم دواییانەش ئاوڕێم لە ژیانی ئەو هونەرمەندە نەدراوەتەوە تا سرەید مرمەمەد سرەمەدی و ه كە ئەوەیە داەكر جێگەی

ئەنوەری سوڵكانی لێرە و لەوێ كۆمەڵێم باسریان لەو پەیوەنردییەدا ورووژانرد و سرەید مرمەمەد سرەمەدی وەئ لەو وتارەیردا 
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ئاوڕێكیشی لە ژیانی مەنریج حەیرران داوەتەوە بە م وەئ دا كورتە ” ئاوڕێم وەسەر مێژووی مەهاباد“باسی دەكات لە ككێبی 
 :گۆڤاری مەهاباددا دەڵێ 105بۆەۆی لەو وتارەدا دەڵێ لەوێ زانیارییەكانی كورت و كرچ و كا  بوون: ناوبراو لە ژمارەی 

ەر چەنرد دام كراتی ەرۆی ئامراژەیەكی كرورتی ژیرانی مەنریج حەیررانم كرردم ه«ئاوڕێم وە سرەر مێرژووی مەهابراد»لە ككێبی 
زانیررارییەكە كەم بررووم بە م پررێم حەیرر  برروو لە مێررژووی مەهابرراددام ئەگەر زۆر بە كررورتییش بررووبێم باسررێم لەو ژنە 

 (379 : ل1994یم هونەرمەندە نەكرێ.ێصبد
 

پاتان كائ هاتبی سەلیبی لە وتارێكدا تیشكێكی تری ەسكە سەر ژیانی ئەو هونەرمەنردە. بە لوتر  و دڵفراوانیری دۆسركی 
بەڕێ م كائ ئەییرووب ەراجەویم بەرپرسری ئیردارەی ئەوقرافی تراری مەهابرادم تروانیم دەسركم وە چەنرد بەڵگەیەكری بەنررخ 
ڕابگا كە پێوەندییان بە ژیانی ئەو ەاتوونە هونەرمەندەوە هەیە. سپاسی ئەو بررا ەۆتەویسركە دەكەم و وە بیرر دێرنبەوە كە 

و پێشرررینەی ئەوقرررافی تررراری مەهابرررادم ە مەتێكررری گرینگررری بە  بەڕێ یررران لە ڕێرررگەی ڕێكوپێرررم كردنررری بەڵگەنامەكررران
ساەكردنەوەی مێژووی ئەم نراوچەیە كرردووەم كە لە داهراتوودا ئەم كرارەی بەڕێ یران ڕوونراكییەكی زۆر دەەراتە سرەر دیەنە 

: 2006لیبیم راوەكانی مێژوومان. ئەم ە مەتەیان تایسكەی سپاس و پێ انینە و هیروادارم وێنەیران زۆر بێ.ێسرەتاریم و تا
 (38 ل
 

دیارە ئەوەی لەسەر ژیرانی پرڕ لە كروێرەوەری و كەنرد و كۆسرپی كرۆمە یەتیی هونەرمەنردەكان باسربان كررد هەر ترایبەت بە 
ژنان نەبووە بەڵكو ئەو بە یە داوێنی پیاوە هونەرمەندەكانیشی گرترووەتەوە. لە سرەرەتای باسەكەتردا ئامراژەم بە كرۆمەڵە 

لە سرووكایەتی كررد كە داویراننەتە پرا  هونەرمەنردەكان. لەگە  ئەوەتردا یەكێكری دیركە و دەتروانیل ناو و ناتۆرەیەكی پرڕ 
بڵێرریل هۆكرراری هەرە سررەرەكیی ب ربرروون و نەمررانی ئەو دەنگررانەم نەبرروونی ئررامێری دەنررگ هەڵگرررتنەوە بررووە. چررونكە ئەوەی 

یراوە دەنگ رۆش و هونەرمەنردەكانیش هری  تركێكیان دەنگی ون بووە هەر مەنیج حەیرانەكان نیلم بەڵكو ژمرارەیەكی زۆر لە پ
لەپرراش بەجررێ نەمرراوە. بررا لێرررەوە لەگە  لێكررۆڵینەوە و بەدواداچوونەكررانی سررەید مررمەمەد سررەمەدی ئرراوڕێكیش لە ژیررنگە و 

 :ژیانی مەنیج حەیران بدەینەوە
 

فی مەهابادم برۆم دەركەوت كە ئیدارەی ئەوقا ( لە2009ێ 1388ی ەەزەڵوەری 20لە دانیشكنی دۆسكانەی ڕۆژی چوارتەمبۆم 
م گەوتری حراجی ئەحربەدی »و « ەانەقرای ترێح حیسرامەددیل»ەاتوو مەنیج حەیرران ەرانووبەرەی ەرۆی كرردووەتە وەقفری 

كە هەر دوو بینا لە تاری مەهاباد و لە حەوتەیەكدا هەڵكەوتوون. ئەو ەانوویە بەرهەمی ژیانی پەنجرا سراڵەی « لەتكری
ی ئێسكا هەڵكەوتبروو. وەقفنرامەكە لە سرێیەمیل «جامی جەم»ەڕەكی پشكاە  و ن یم تەقامی مەنیج حەیران بووە كە لە گ

 تەمەنری لە سراڵدام هەمران برانەمەڕی لە حەیررانیش مەنیج كە نووسراوەم هەتاوی (ی1952ێ 1332  ڕەتەمەیڕۆژی مانگی 
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یرران نووسرراوە. لەم بەڵگەنرامەیەدام حە مەنریج مەرگری دوای مانگ دە وەقفنامەكە واتە كردووەم دوایی كۆچی ساڵیم پەنجا
كررائ عەلرری سرروڵكانیم ەوترركەزای مەنرریج حەیرررانم وەسررێكی پررووری بەجێهێنرراوە و كاروبرراری مەوقررووفەكەی بە ئەنجررام 

 لە مهەترراوی (ی1903ێ 1282ی گەدوێررژی سرراڵی 21یەم «مەنرریجە دەفرری»گەیانرردووە. مەنرریج حەیررران كە بە سررجی  نرراوی 
تراری مەهابراد كرۆچی  ( لە1952ێ1332برانەمەڕی سراڵی مەهاباد و بۆكان لە دایرم برووە و لە  نێوان ی«قەمكەرە» گوندی

 مەنریج میراتگرری تەنیا و ەەجیجەیە ئەو كوڕی سوڵكانی عەلی كائ كە م«ەەجیج» ناوی بە بووە ەوتكێكی دوایی كردووە.
بوون. لە كەوترنە پێوتروێنی كرائ عەلری باد مەها دانیشكووی دوو هەر و «سوڵكانی ەەلیلی» كوڕی «عەلی». بووە حەیران

یە م لە ڕێگەی لوت  و یارمەتیی دۆسكانی بەڕێ مم كائ قاسم ئەڵاڵوەیسری و جەنرابی حراجی «سوڵكانی»و بنەماڵەی ئەم 
كەریم كەریب ادە و جەنابی سەید ممەمبەدئەمینی قرادری مروكریم كە هەر سرێ كەس مەنریج حەیرانیران دیروەم ئاگرادار برووم 

 هەبرووەم ژنری دوو ناسراوەم «حەیرانێ مەنیج ەەلیلی» و   «ەەلیلی قاچاەكی»وڵكانی كە لە مەهاباد بە كائ ەەلیلی س
 بەر و برووە ەوێنردنگە مامۆسركای عەلری. یە«عەلری» ئەم دایكری دەبێركە كە حەیررانم مەنیج ەوتكی ەەجیجی ەات یەكیان
تراكە ككێكری هەبرووە كە ئێسركا لە ژیانردایەم بە م  ریشیت ژنەكەی لە. كردووە دوایی كۆچی بنیم پێكەوە ما  و ژن لەوەی

ماڵی لە مەهاباد نیە. بە وتەی بەسا چووانی مەهاباد كە مەنریج حەیرانیران لە نر یكەوە دیروەم ئەو ەراتوونە هونەرمەنردە 
وئ و لە ناو كۆمەڵی ئەو سەردەمی مەهاباددا ڕێ ی تایبەتی هەبووە و ەەڵم ەۆتریان ویسركووە. هەرچەنرد لە كرۆمەڵی بكرو

لێدان و داوەت گێڕانم بەتایبەت بۆ ئرافرەت كرارێكی ناپەسرند برووەم بە م   بەسكراویم ئەو سەردەمدام گۆرانی گوتل و دەفە
كەسایەتی و هەڵسوكەوتی مەنیج حەیرران بە چەترنێم برووە كە كەس بە چراوی سرووئ تەماترای نەكرردووە. لەگە  زۆربەی 

بكووئ بانگی كردوون. بەر  و لیباسی گرانبایی و نائاسرایی دەبەر نەكرردووە و  پیاوانی ساباڵغ دۆسكایەتی بووە و بە ناوی
تێوەی جلوبەرگەكەی ساكارم ەاوێل و تایبەت بەەۆی بووە. ئەو كەسانەی لە مەجلیسی مەنریج حەیرانردا حوزووریران برووە و 

انرردا زۆر زا  برروو. ئەوپەڕی ئێسرركا لە ژیانرردانم دەڵررێل: دەنگرری هەنرردێ گررڕ و بە گرروێ ەررۆش نەبررووم بە م بەسررەر هەواك
دا نیشران دەدا. گرووپری وی پكرر ئەو سرێ كەسرە بروون: «ئای حەریرە و ئاگر برارانە»تارەزایی و هونەری ەۆی لە گۆرانیی 

برررایم هەلرر مەم كە ەررۆی گررۆرانیبێژێكی بەناوبانررگ و ڕێرر دار بررووم قررادر ناوێررم كە تررارەزای ئەو ئررامێرانە برروو كە بە فرروو 
 .نە گۆ  كە ئوسكادی تەپ  بوولێدەدرێل و ڕەحبا

 
 :ی گۆڤاری مەهاباددا كائ ئەنوەری سوڵكانی نووسیوێكی106بە م سەبارەت بە ژیانی مەنیج حەیران لە ژمارەی 

 
 یران نیج حە مە  ت بە بارە كی نوێ سە ند زانیارییە چە

 
  ی105ی  ژمارە  لە  یرانم كە نیج حە ی موكریان مە ورە ندی گە رمە هونە  ت بە بارە دی سە مە دی سە مبە ید ممە سە وتاری ڕێ دار
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وڵێررم برروو بررۆ  ئاترركرا كرررد و هە  نرردە رمە و هونە ڕ ئە مە ی لە ڵررگە بە  كی بە نررد ڕاسرركییە م چە وە دا باڵوكرررایە گۆڤرراری مەهابرراد
 .موكریان  ری مۆسیاا لە كی نادیاری هونە وویەمێژ  نێم لە ی دیە وە ڕوونكردنە

 
ی  ویررش كێشررە ڕوو و ئە  ی ەسرركە ڵررگە بە  تێكی بە یررران بررابە نرریج حە دایكبرروونی مە ترروێنی ژیرران یررا لە  ت بە بارە م سررە كە وتررارە
برووبێم  نە” حریم ەران ڕە“دی ڵكری گونر یران ەە نیج حە مە  ردام كە   نووسە گە . مل لە یرانە نیج حە بوونی مە” رە مكە قە“ڵكی  ەە
ی گۆڤرراری گ ینررگم سرروئێدم زسرركانی 37  ێژمررارە كراوە  دا باسرری لێرروە”دیرران مبە ممە  ئررامینە“كررانی دایكررم  رییە وە بیرە  لە  ئ وە

روەهرا  برووم هە نە  كانی نراوچە ڕ گونردە مە كی زۆری لە زایییە دایكرم ترارە  وە برێ كە بێ ئە تی دە كە هۆكارە (.38  ڕە دپە م2003
ودای  هە رە ترروانێ سررە نیرردا تررائ نە مە كرری وا دووری زە ودایە مە  لە  ڕ ببرروو و ئاترركرایە دا تێررپە كە لە سررە ر مە سررە  سررا نێكی زۆر بە

 . وە سكێكە ببە  وە كە یە  باتی بە  كان بە ڕووداوە
 

مامۆسركای   ر ق ڵجری كرردم كە عرفە   ڕێر دار جە گە م لە فرون قسرە لە تە  ت بە مران برابە هە ر سرە لە 2010 - 1 - 1ڕۆژی ی  ئێوارە
و  كرانی ئە ندێم زانیاریی پێدام و داوای لێكردم وتە دا هە كە ندیی باسە پێوە  ر لە عفە ژی*. كائ جە بۆكان دە  و لە  نشینە ەانە
كانیدا  نراو قسرە  لم بە م لەت رنجی ترایبە ی سرە ر جرێگە عفە كانی كائ جە یێنم. بۆچوونە هاباد ڕابگە رانی گۆڤاری مە ەوێنە  بە
نریج  دایكبروونی مە ئ توێنی لە ی ناوبراو گوندێكی سێهەم وە وە بە   وەم بێكە یران قووڵكر دە نیج حە ی مە كە ی ناوی گوندە لە سە مە
ینرری  دا عە ێرررەرببررڕم ل دە  كە لە سررە نێكرری مە دیە  ت بە بارە ی بۆچرروونی ەررۆم سررە وە بررێ ئە  كررا. مررل بە سررت نیشرران دە یررران دە حە
مرڕۆی ڕوونراكبیرانی كرورد  دابری ئە  ینری كاتردام بە عە  ەرش برل و لە و هیوادارم سروود بە  وە نووسبە ر دە عفە كانی كائ جە قسە
كانی مێررژووی نرروێی كوردسرركان  م بررۆ نووسررینی ڕاسرركییە وانە پررێكە  و بە  وە ككررر پووچانرردنە ڕدان و یە تررە بە  هررۆی قسررە  بررنە نە
 :مل یادداتكم كردوون  فونم كە لە ر تە سە  لە  ری ق ڵجییە عفە كانی كائ جە ی قسە كورتە  وە ربگیرێ. ئە وەڵكیان لێ  كە
 
  و گونررردانە ئە”. رد جررامە“گونرردی   منررداڵی ماڵیرران چررۆتە  و بە  دایررم بررووە  لە” چی ئررۆینە“گونرردی   یررران لە نرریج حە مە -١
 . وە ڕێكە گە ان لێم دەنی وتە  تی بۆكان و كە ڕۆژهە  تە وتوونە كە
  و دایە  مراڵی ئرێبە  و هراتۆتە  تی ڕاسركە ەرانم گوتروویە ئامینە  ی كە وە بۆكران و ئە  هراتۆتە  وە ردە جرامە  یرران لە نیج حە مە -٢
 .بكێ بۆ ساباڵغ  گۆرانیبێژ و پێی گوتووە  ببێكە  داوە یدم فكوای بۆ نە سە
مرراڵی   هابرراد لە مە  م لە مرراڵی ەۆمررانم هە  بۆكرران لە  م لە یرررانم زۆر دیكبررووم هە حەنرریج  ر(م مە عررفە كررائ جە  مررل ێواتە -٣
 .(برای دایكبل  دایم  كان ێكە یە”یدی سە“
وم كررراس و  . ئە یررران نیرریە نرریج حە دڵنیررایی هرری مە  بە  وە (دا برراڵو بررووە105  هابرراد ێژمررارە گۆڤرراری مە  ی وا لە یە و وێررنە ئە -٤
 .كرد ر دە بە ردا دە سە تی بە ئ كڵۆنجە كی وە یە كردن و جلیساە دەر  بە ڵواری دە تە
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ن  سرە حە  ئ برووم واتە ن زیررە سرە (ی دایكری حە یرفە كە  ترید ناوێرم و ئرامۆزای دادامریل ێئرامینە یران ككی مرام ڕە نیج حە مە -٥
 .یران نیج حە بل ئامۆزای مە  بێكە ئ دە زیرە

 
  كەئم كررد  ن زیررە سرە ئم بررای حە یل زیررە   ڕێر دار حراجی حوسرە گە م لە قسە  م تە تایبە م ەاڵە ی ئە وە بۆ پشت ڕاست كردنە

 .”ككر بوون یران ئامۆزای یە نیج حە ڵێ دایكم و مە بە“گوتی   وە ڕاتكاوییە  ویش بە ژی و ئە بۆكان دە  ئێسكا لە
 
رانی گۆڤرراری  ی ەررۆی و بررۆ ئاگرراداریی ەرروێنە ئیجررازەر  سررە  ر ق ڵجرری برروو و مررل لە عررفە كانی كررائ جە می قسررە رجە م سررە وە ئە
م  م دی كە وە نە كە ك یررری نە یرررران یە نررریج حە ی گونررردی مە ر كێشرررە گە ر ئە عرررفە كرررانی كرررائ جە یانررردن. بۆچوونە هابررراد ڕامگە مە

ە مرری   . دم وایە كە زیررە ن سرە   حە گە یرران لە نریج حە تی مە نردیی ە مرایە یوە ویرش پە نم ئە ەە ردە كی گرنگبران برۆ دە ڕاسركییە
تی  دا بررابە نرردییە م پێوە رد بكرروانل لە و جررامە  رە مرركە سررا چووی قە یررران یررا ەررود دانیشرركووانی بە نرریج حە دوور و ن یكرری مە

نردیی  پێوەو    تركێنە نردە ڕچە رمە و هونە دایكبروونی ئە تروێنی لە  ت بە بارە وان سرە زانیراریی ئە  یە برێ و وا هە یان هە وە رە ڕوونكە
  كە باسرە  ەرۆم لە  دواوە بە  و لێررە  نیریە  وە ترانە و بابە كم لە بل. بە م مل هی  زانیرارییە  وە رە ك كە كیش یە ن زیرە سە و و حە ئە
 .وێ ربكە ەد  كە لە سە ر مە سە  تر لە ی تازە ڵگە داهاتوودا بە  لە  ی كە و ئیمكیبالە زایان و ئە نێم بۆ تارە و دایدە  وە كێشبە دە
٢٠١٠ -١ -٢ 
 ن ندە لە -ر سوڵكانی  نوە ئە
 

بە م گۆڤرراری مەهابررادیش لەو نێرروەدا بررێ دەنررگ نیرریە و لە نێرروان هەر دوو نووسررەر و روونرراكبیر سررەید مررمەمەد سررەمەدی و 
 :ئەنوەری سوڵكانیدا دەكەوێكە داوەریكردن و لە پەراوێ ی وتارەكەی كائ ئەنوەردا وەئ تێبینی دەنووسێ

 
 :٤ و ١ ەاڵی بە سەبارەت ”هاباد مە”گۆڤاری  نییتێبی

لە ” قەمركەرە“بە پێی بەڵگەكانی ئیدارەی ئەوقرا  و سرەبكی ئەحرواڵی مەهابراد دەركەوترووە كە مەنریج حەیرران لە گونردی 
بە دایم بووەم ئیدی پاتان چووبێكە كوێ و لە كوێ ژیابێ پێوەندیی بە باسی توێنی لە دایكبوونیەوە نییە. كرائ جەعرفەر 

 لە دایم بووە ” چی ئۆینە“پێی چ بەڵگەیەئ دەڵێ مەنیج حەیران لە گوندی 
 

بووە. وێردەچێ ” تێح حیسامەددیل“دا باڵو بوونەوە مەنیج حەیران مریدی ”مەهاباد“ی ١٠٥بە پێی ئەو زانیارییانەی لە ژمارە 
وبەر  ئراوا  یریە هەر لەبەر ترێوەی جر وبەرگی ئەو ناوچەیەی دەبەر كردبێ. دروسرت ن م ج ”تێح“كاتێم چووبێ بۆ زیارەتی 

 .یەوە بگوترێ ئەوە مەنیج حەیران نییە بە دڵنیایی
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ەاڵەكرانی دیرركە جێرری سررەرنجل و پێویسركە بررۆ ڕوون برروونەوەی ژیاننررامەی مەنریج حەیررران بكرررێنە بنەمررای لێكررۆڵینەوەیەكی 
 .وبەرگی رنج نەئ ج وردتر. ئێبە چاوەڕوان بوویل تێوە و ڕووەساری مەنیج حەیران بكەوێكە بەر سە

 
ئەوەی راسررركییە دەكررررێ هەر پشرررت بە بەڵگەكررران ببەسررركیل و بەو پێررریەی سرررەید مرررمەمەد سرررەمەدی دەسررركی بەو بەڵگرررانە 
راگەیشكووە كە دایرەی رەگەزنرامەی مەهابراد ەسركوویەتە بەر دەسركیم هەترا بەڵرگەیەئ نەبرێ كە بەڵگەكرانی سرەمەدی رەد 

 .ئەو پشكڕاست بكەینەوەبكاتەوەم هەر دەبێ پشت بەو ببەسكیل و 
 
 دەشی وەرگێڕدراوی بەڵگەنامەكان بە كوردی 

 
دەقرری بەڵگەنررامەی مەوقررووفەكەم دوو دپەڕەی فارسررییەم كە وێررنەی هەر دوو دپەڕەم كررردووەتە پەیوەسرركی ئەم وتررارە و 

 :وەرگێڕاویان بە كوردی ئاوایە
 

 :بەڵگەنامەی یەكەم

 
لە نێرروان ئاەررای عەلرری سرروڵكانی و م گەوترری  1332 - 3/12 - 6205/6212ژمررارە لەبەرنووسررراوەی بەڵررگەی وەقفنررامەی 

 .حاجی ئەحبەد و ەانەقای تێح حیسامەددیلم كە نوور لە قەبری ببارێ
 

دەرچروو لە مەهابرادم كروڕی ەەلیر م  ی163لە بەرواری ژێرووم ئاەرای عەلری سروڵكانیم كاسربكارم ەراوەن ناسرنامەی ژمرارە 
م تراكە میراتگرری مەنریجە دەفریم بە پێری ترایەتنامەی پراوانكردنی میررات بە 2217ەانووی پ ئ  دانیشكووی مەهابادم لە

ی دادگررای مەهابررادم لەم دەفكەرەررانەیەدا حررازر برروون و لە دۆەرری تەندرووسرركی و سرراڵمەتیی ١٣٣٢ - ١٠ - ١٠ ررر196ژمررارە 
ییەوە لرواو و سرەلبێنراو برووم بەبرێ نرابەدڵی و لەتیدا كە سەرجەم دانپێداهێنانەكان و گۆڕانكارییەكانی تەرعی لە دیەن و

زۆریم بە ئەوپەڕی ڕازی بوون و حەز و ویسكی ەۆیم بەروبووی چروار دانگری بەترنەكراو لە ترەش دانرگ ێدوو دانگری جیرا و 
م لەگە  هەتررت بەترری جیررانەكراوە لە دوازدە 797بەترركراو(ی دەسرركێم ەررانووبەرەی ەرراوەن پ كرری دووی فەرعرریم سررەر بە 

م كە هەترت بەتری پێشركر باسركراوم 797بەتی سەر بە سیوتەش بەتی تەش دانگم گۆڕەپانی دەسكێم ەرانووبەرەی پر ئ 
هەڵكەوترروو لە ترراری مەهابررادم كە سررنوور و پێناسررەكانی  ی797پشرركی عەلیرری نرراوبراوە لە گۆڕەپررانی ەررانووی ژمررارە 

یەی پێوەندیدار بەم بابەتەم كە لە ئیدارەی سەبكی تارسكانی مەهابراد هەڵگیرراوەم لە ڕێرگەی ەروا و بەرامبەرە لەگە  دۆس
بۆ هەتا هەتا كرایە وەقفی ەانەقای حەزرەتی ترێح حیسرامەددیلم نروور لە قەبرری ببرارێ و م گەوتری حراجی ئەحربەد بە 

انیی مەهابررادم داهرراتی ئەو ەررانووبەرەیە بە نیرروەییم كە هەر دوو هەڵكەوترروون لە تررەقامی پەهررلەویم ڕووبەڕووی تررارەو
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چەتررنی بەرامرربەر بكرررێكە ەەرجرری ئرراوەدانی و پێداویسرركییەكانی ەانەقررا و م گەوترری باسرركراو. لەم بەروارە بە دواوە مررافی 
هەر چەتررنە پێوەنرردی و ەرراوەنیەتی و هەروەهررا دەسررككێوەردان و گۆڕانكرراری ئەو مرروڵكەی لە ەررۆ وەرگرتررووەتەوە و ئاەررای 

دەرچوو لە مەهابراد كروڕی ەوالێ ۆتربوو ڕەسروو م دانیشركووی مەهابرادم بروو بە  ی4810ا برینجی بە ناسنامەی ژمارە مسكەف
ی ١٣٣٢ - ١١ - ١٢ررر 1777ژمررارە بەرپرسرری مەوقررووفەكە و لێپرسررراوی كاروبرراری ەانەقررا و مرر گەوتەكە و بە پێرری نررامەی 

 و گەیانرد ئەنجرام بە ئاسرایییەكانی ڕێوڕەسربە و وەرگررت ویر تەح موڵكەكەی مەهاباد تارسكانی ئەوقافیئیدارەی  (1952ێ
 .ی ئیب ا كردبەڵگەنامە

 
كرررۆچیم جرررێگە ئیبررر ای  ی1373هەتررراوی بەرامررربەر هەژدەی جیبادیوسرررانی  ی1332لە ڕێكەوتررری سرررێیەم ڕۆژی ڕەترررەمەی 

سوڵكانیم توێنی قرامكی ترادەی دەسركی ڕاسركی مسركەفام كە ئەمرانە دەبرنە بەڵرگەی دروسرت بروونی هەمروو ئەو دێرڕانەی لە 
سەرەوە نووسراون. لە مێژووی نووسرانی ئەم دەقەدام ئەم كرارانە لە دی مرل بە ئەنجرام گەیشركل. سرەید ممەمربەد ڕەئرووفی 

 .ی مەهاباد3سراوەیە دەقاودەقی ەودی بەڵگەنامە بنەڕەتییەكەیە. مۆری دەفكەرەانەی ژمارە قازیی موكری. ئەم لەبەر نوو
 (ەێرەومەند: ەاتوو مەنیجە دەفیێمەنیج حەیران

 وەبرەوەەر: عەلی سوڵكانیم ەوتكەزا و تاكە میراتگری مەنیج حەیران
 

 :بەڵگەنامەی دووهەم

 
و بە مەنرریج حەیرررانم كە لە نێروان ئیرردارەی ئەوقررا  و میراتگررری لە برابەت وەسررێت و وەقفرری ەراتوو مەنرریجە دەفرریم ناسررا

ەاتوو مەنیجە نراكۆكییەئ لەسرەر چەنردێكی و چرۆنیەتیی مەوقرووفەكە پێكهراتبووم دوای گرۆڕینەوەی بیرروڕا و لێكرۆڵینەوەی 
چرروو لە دەر ی163پێویسررتم میراتگررر كە ترراكە ەوترركەزایەكە بە نرراوی عەلرری سرروڵكانیم كاسرربكارم بە ژمررارە ناسررنامەی 
مەهابراد و  ی797مەهابادم كوڕی ئاەای ەەلی م بڕایەوە كە ئەوەی وەق  كراوە بریكییە لە چوار دانگ ەرانووبەرەی پر ئ 

جگە لەمە هی  توێنێكی تر لە دیەن ەوالێ ۆتبوو ەاتوو مەنیجەوە وەق  نەكرراوە. چرونكە ئاەرای عەلری نراوبراو بەڵێنری 
رگرتنی ێتررررا ئێسرررركای( لەو چرررروار دانررررگەم برررردا بە ەانەقررررا و م گەوترررری دا پێررررنج هەزار قررررڕانیش لە بررررابەت كەڵكرررروە

مەوقووفەپێدراوم ئیدارەی ئەوقا  داوەروازیی میراتگرری سرەلباند و دووی كرارەكەی نەگررت. سرا عەلری نراوبراو وە ئەسركۆی 
ەو چروار دانرگە بە گرت كە لە دوای جێبەجێ بوونی پاوان كردنی میرات و نووسرانی بەڵگەنامە و وەقفنامەی ڕەسربیم هەر ئ

نێررو م گەوترری حرراجی ئەحرربەد و ەانەقررای تررێح حیسررامەددیل بكررا و هەروەهررا وە ئەسرركۆی گرررت كە پێررنج هەزار قررڕان 
تاوانەكەش لە بەرامبەر ڕەسیددا بدا بە بەرپرسرانی ئەوقرافی مر گەوت و ەانەقرای باسركراو ترا ەەرجری ئراوەدانی بكررێ و 

ەزار تبەن بدا بە ئیدارەی ئەوقا . ئاەای ەەلی  سروڵكانیم كاسربكارم ەراوەن ئەگەر هاتو لە بەڵێنی دیدا ئەتێ حەوت ه
مەهابرادم هەر بە هرۆی ئەم بەڵگەنرامەیەی حرازرییەوە دەسركەبەری لە بەڵێنییەكرانی میررزا عەلری  ی9077ناسنامەی ژمرارە 
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ەەلیلری نراوبراو بەرپرسرە و كردووە. هەروەها ئەگەر لە دواییدا میراتگرێكی جرگە لەمەی ئێسركا پەیردا برووم ەرودی ئاەرای 
 .دەبێ وە مدەرەوەی ئەو كەسە بێ

مەد عەبدوڵاڵ مودەڕڕیسی/ مەد ممەمبەد دهیجرانی/ مەد سرەید هاتربی حوسرێنی/ مەد عەزیر ی تەئییرد/ عەلری سروڵكانیم 
ی تارسركانی میراتگر/ ەەلی  سروڵكانیم براوكی میراتگرر/ مسركەفای برینجریم لێپرسرراوی مر گەوت/ كەفیلری ئیردارەی ئەوقراف

 .مەهابادم لەتكری
 

هونەرمەندی كورد ەاوەنی دڵێكی گەورە بووە. لەگە  ئەوەدا رەنرگ برێ بەدەم سراردی و گەرمیری رۆژگرارەوە زۆری نا نردبێ و 
گەلررێ كێشررەی كۆمە یەتیشرری تررووش بررووبێم بە م هونەرمەنرردی كررورد ئەگەر بە رەهررایی نەڵێرریل هەر هەموویرران دەكرررێ 

كە زۆربەی هەرە زۆریرران گەل ەۆتەویسررت و مرۆڤدۆسررت برروون. ئەوەتررا هونەرمەنرردێكی وەئ مەنرریج  وەباڵیرران بررۆ بكێشرریل
حەیران وەسیەت دەكات پاش مەرگیم هەرچی لەپاتی بەجێ دەمێنێت بە وەق  و ەێر بردرێكە مر گەوتم برۆ ئەوەی ەێرێكری 

ا وەئ دەگێرڕنەوە جرگە لەوەی مر گەوت بۆ ەەڵكی ەودا تێردا برێ. چرونكە لە م گەوتەكرانی ئەوكراتی رۆژهە تری كوردسركاند
پەنرراگەی رێبرروار و لێاەومرراوانیش بررووەم زۆرجرراران ژیررنگە و پێگەیەكرری لەبررار بررووە بررۆ پەروەردەی فەقررێ و ەوێنرردەواران. 
جگەلەو بەڵگەنامانەی سەید ممەمەد سەمەدی دەسكی پێیان راگەیشكووە دیرارە بەڵگەنرامەی دیركەش هەبروون بە م وا دیرارە 

 :د نەیكوانیوە وەریان بگرێتسەید ممەمە
 

جرگە لەم بەڵگەنرامەیەم هەنردێ نرامە و بەڵرگەی ترریش لەسرەر مەوقرووفەكەی ەراتوو مەنریج حەیرران هەن كە لە ئیرردارەی 
ئەوقررافی مەهابرراد پررارێ راون. بە م ئەوەی پێوەنرردی بە ژیرران و ناسرراندنی پكررری مەنرریج حەیرررانەوە هەبرروو هەر ئەم دوو 

. ئەم بەڵگرانە لەو ڕوانرگەیەوە گررینگل كە ژنە گرۆرانیبێژێكی دەسركەنگ و هەژارم ەراوەن دڵێكری بەڵگەنرامەیەی سرەروو بروو
وەهررا گەورە و دەوڵەمەنررد بررووە كە سررەرجەمی سررامان و دارایرری ەررۆیم كە بریكرری بررووە لە چرروار دیررواری ەررانووبەرەیەئم بە 

بەڵكروو بە پێری ڕێوڕەسربی ئەو سرەردەمم هەر مەوقووفە داوە. سروودی ئەو چەترنە مەوقووفرانە تەنیرا برۆ مر گەوت نەبرووەم 
كەس لە بڵیند و نەویی ڕۆژگاردا تووتی گرفكێم هاتبێم لە یەكەم هەنگاودا پەنای بۆ م گەوت بردووە. نەەرۆشم قەرزدارم 
دامرراو بررۆ چررارەی دەردی ەۆیرران ڕوویرران لە مرر گەوت كررردووە و مرر گەوتیش هەر بە هررۆی داهرراتی ئەو مەوقووفررانە دەسرركگری 

. كەسررانێم كە وە دوای ەوێنرردن كەوترروون بە م توانررایی ماڵییرران نەبررووەم هەر لەسررەر ئەركرری ئەو مەوقووفرراتە كررردوون
درێژەیان بە ەوێندن داوە. تەنانەت وتركری مەوقرووفەش ترایبەت برووە بەو كەسرانەی كە سرەفەریان لەبەر برووە و ەەرجری 

ئەرئ و سوودی مەوقووفەكانم گرینگی و گەورەیی كارەكەی مەنریج كاروانیان نەبووە. كەوایە ئەگەر لەم ڕوانگەیەوە بڕوانینە 
 .حەیرانبان پكر بۆ دەردەكەوێ
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تیاوی باسە كە لە پێشینەی ئیدارەی ئەوقافی مەهاباددا بەڵگەنامەی وەقفی مەزهەبەكانی تری ئیسر م و دینەكرانی ترریش 
هەیەم بۆ نبوونە: یای قەنداو قارەمانیم دانیشكووی گەڕەكی وێنەترانی تراری مەهابرادم بە پێری مەزهەبری ەرۆیم كە تریعە 

ەقفی م گەوتی حوسرێنییەی مەهابراد. یرای زارا گەوریلریم ناسرراو بە زارا بووەم تەش دانگی ەانووبەرەكەی ەۆی كردووەتە و
تەلم لە جوولەكەكانی مەهابادم ەرانووبەرەی ەرۆی كرردووەتە وەقفری كەنشركەی مەهابراد. تروێنی ئەو كەنشركەیە كە هەترا 

ئێسركا برووم كە دەیەی پەنجای هەتاوی ێحەفكاكرانی زایینری( هەر مرابووم كرووچەی پشرت ترۆعبەی ناوەنردیی برانكی سرپەی 
بەداەەوە مەعلووم نەبوو چلۆن ئاسەواری بڕا و جێگاكەی برووبە ەرانوو  هەروەهرا كلیسرای مەهابرادیش كە لە دوای ڕووەرانی 

( ئیردی سراز نەكررایەوەم مەوقووفراتی هەبرووە. جرگە لەو كەنشركە و ی زایینی1936ی هەتاوی ێ1315بە هۆی سێاڵوی ساڵی 
بانكی سپە و دەفكەری ڕۆژنامەی ئیك عاتی ئێسكام واتە سەر چەقری ترەقامی تاڵەقرانی كلیسایەم م گەوتێكیش لە مابەینی 

هەبررووە كە پێشررینە و بەڵگەنامەكررانی ئەو ترروێنەش لە « پیرئەلیرراس»و ن یررم بە مەیرردانی چرروارچرام بە نرراوی م گەوترری 
 .ئێسكا لەناوچوونئیدارەی ئەوقا  دەدۆزرێنەوە. ئەو سێ پەرسكنگایە كە هەر كام سەر بە ئایینێم بوونم 

 
 مامۆسكا هێبل لە توحفەی موزەفەرییەدا ئاوا باسی مەنیج حەیران دەكات

 
حەیران و زڵەەا چوەكیش دوو ژنی بێبائ بوون كە دەفەیران لێردەدا و گرۆرانی داوەتیران دەگروت و ترایەری ترایی  مەنیج....

برروون و هرری  لە پیاوەكررانی ئاواڵیرران نەدەمررانەوەم بەتررایبەتی مەنرریج كە ەەڵكرری سرراباڵغ و لە ەێرانێكرری دەوڵەمەنررد و 
 (16 : ل2006ڵگرتبوو.ێئوسكارمانم بەناوبانگ بوو و بۆ ەاتری هونەرەكەی دەسكی لە ە مەكانی هە

 

لە بەتی كەندوكۆسپەكانی بەردەم هونەرمەندی كورددا باسم لە روانگەی پڕ لە سووكایەتیی ەەڵكی رەترۆكی كوردسركان كررد 
 باتركریل روو دەیر ەمە لێررەدا بیررەوەرییەی ئەو برێ رەنرگ  كە چۆن بە سووئ لێیان روانیون و زۆر جاران تڕۆیران كرردوون.

 :بەڵگەبێ بۆ پشكڕاسككردنەوەی قسەكانم
 

 بیرەوەریی دایكی ئەنوەر سوڵكانی
 

سررا ن بررووم. ماڵبرران لەسررەر گررۆلی مەردانرربە  بررووم لە نی یررم حەوزە گەورەی بۆكرران و دراوسررێی  10 - 9منررداڵێكی تەمەن 
جرێگەی ڕێر ی ەەڵرم بروو لە  ماڵبان لە دوو دوە بنەماڵەی بەڕێ  ق ڵجی بوون. دایكری قرازیی كراكەحەمە ژنێكری نروورانیی

بنەمرراڵەی سررەیدەكانی زەمبیرر  و لە نێررو ەەڵكرردا بە سررەی ادەی گەورە نرراو دەبرررا. مررل ئەودەم دی سررەی ادەی گەورە دەرسرری 
قوڕعررانم دەەوێنررد. ژنێررم لە مرراڵی سررەی ادەی گەورە وەئ كررارەكەر ئیشرری دەكرررد كە لە عەینرری كاترردا دایەنرری یەكێررم لە 

« ەرانم جران»یەوە دەناسررێ. ئەو ژنەش نراوی «جەعرفەر ق ڵجری»بوو و ئێسكا بە ناوی كائ كوڕەكانی قازیی كاكەحەمە 
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بانگ دەكرا. تا ئەو سا نەی دواییش هەر مرابوو. ژنێكری ڕەزاسرووئ و بەڕێر  و حەیرابەەۆ برووم « ەات ەانم جان»بوو بە 
برار لە مەجلیسرری ەانبەكانرردا كە هەمروو كەس ەۆترری دەویسرتم مێردیشرری نەبروو. ەررات ەررانم جران دەنگرری ەرۆش بررووم جارو

بوو لە نی یم میانردواو و « ڕەحیب ان»گۆرانی دەگوتم بە م هەرگی  دی پیاوان گۆرانی نەگوت. ەانم جان ەەڵكی گوندی 
 .لەوێوە هاتبووە بۆكان. بە هۆی دراوسێكییەوە مل ڕۆژانە ەات ەانم جانم دەبینی

 
تبووە بۆكران و مرل لە ەر مەت سرەی ادەی گەورەدا برووم برۆ دەرس ڕۆژێكیان ەۆتركێكی ەرات ەرانم جران لە ڕەحیب رانەوە هرا

ەوێندنم كە ەوتكەكەی ەات ەانم جان هاتە ە مەت سەی ادە و عەرزی كرد قوربران دەمەوێ بكرم لە ترایییەكاندا گرۆرانی 
دەتەوێ گرۆرانی بڵێمم چ دەفەرمووی  سەی ادە گەورە پێی تێككوو و فەرمووی: مەنیج  بۆكان جێگەی ئەو كارانە نریەم ئەگەر 

 !بڵێی بڕۆ بۆ ساباڵغ
 

ئەو دەم بۆكان تارەدێیەئ زیاتر نەبوو و ژیان تێیدا وەئ ژیانی دێهات دەچووم لە كاتێكردا سراباڵغ لە چراو بۆكران ترارێكی 
گەورە بوو و وا هەبوو ئەو چەتنە دیاردانە تێیدا عەیب نەبێم یا ەود كەمكر عەیب بێ. ئیكر مرل ەرات مەنریجم نەدیركەوەم 

م بیسكم كە چووە بۆ ساباڵغ. چەند سا  دواتر باوكمم حاجی برایم سەق یم نێوانی لەگە  سرەردار عەلی رانی سرەرداری بە 
موكریم كە دواییل سەرداری بۆكان بووم تێككوو و بە تۆراوی ماڵی پێكایەوە و ڕووی كردە ساباڵغ. ئرێبە برۆ مراوەیەئ لەوێ 

 .و دڵنەوایی كرد و ئێبەش گەڕاینەوە بۆكان دەژیایل هەتا سەردار ناردی بە توێل باوكبدا
 

لەو مرراوەیەدا كە لە سرراباڵغ برروویلم ڕۆژێكیرران لە حەوتررە مەترركەمان دەژەنرردم كەسررێم لە دەرگررای ماڵبررانی دام ئررێبە لەوێ 
ەەریررب برروویل و هەر بررۆیە دەرگررای ماڵبرران دادەەسررت. دایكررم چررووە پشررت دەرگرراكە و گرروتی كێرریە  كەسررەكە گرروتی مررل 

ەنیج حەیرانم دەرگاكەم لێ بكەوە حاجی ژن. دایكم گوتی ەات مەنریج مرل دەرگرا لە ترۆ نراكەمەوەم دوو ككری مم م«مەنیج»
عررازەبم هەنچ چررۆن دەهررێڵم یەكرری وەئ تررۆ بێرركە مرراڵم  جررا هەر ئەو ڕۆیشرركنە برروو كە مەنرریج حەیررران ڕۆیشررت و ئیكررر 

 (23 : ل2003نەمبینییەوە. ێحوسێل پورم 
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 بەشی چوارەم

 توێژینەوەئەنجامی * 
 پێشنیار و راسپاردەكا* 
 

 ئەنجامی توێژینەوە

 
 كەسری پشركیوانكریل برێ و پەناتریل بێ رابردوودا لە كورد هونەرمەندی كە دەگەیل دەرەنجامە بەو كۆڵینەوەكەمانئاكامی لی

 هونەرمەنرردە ئەو دەگبەنررل. كررراوە لررێ ەەدریرران هەمررووان لە پكررر هونەرمەنرردەكان ژنە نێوەترردا لەو و برروون كۆمەڵگاكەیرران
ێ دنیكەم جارێم ژیانی هاوبەتیان پێم هێناوەم بە م بەتی زۆری هونەرمەنردە نەهێناب ژنیشیان چەند ئەگەر كە پیاوانەی

ئافرەتەكانی كۆمەڵگای كروردی هەمروو ژیانیران برووەتە قوربرانی لە پێنراوی حەزە هونەرییەكەیانردا. ئەگەرچری بەڵگەیەكری 
نییە بە م پێدەچێ هونەرمەندێكی وەئ مەنیج حەیران كە دواجار بەبرێ كەسری و برێ میراتگرر  روون و ئاتكرا لە بەردەسكدا

سررەر دەنێرركەوە و مررا وایی لە ژیرران دەكرراتم هەر لەبەر ئەوە مێررردی نەكردبررێ و ژیررانی هاوبەترری پێررم نەهێنررابێ لەوانەیە 
. ەۆی دوایریل بیررەوەری لە برارەی ژیرانی مەنریج پیاوانی ئەو كات ئامادە نەبووبێكل لەگە  ژنە گۆرانیبێژێم زەماوەند بكەن

 .حەیرانەوە واتە بیرەوەرییەكەی دایكی ئەنوەری سوڵكانی ئەو راسكییەمان باتكر بۆ روون دەكاتەوە
 

ەۆی ئەگەر ئراوا نەبروایە برواری هرونەری كروردەواری ترا ئێسركا بە سرەدان قۆنراغ لە پێشركر دەبروو. بە م ژیرانی ەێڵەكری و 
كوردی كە هەر دوو فاككۆرەكە ێەێ  و ئاییل( پشكیوان و رەوایی بەەشی سیسكەمی پیراو سرادریل هەمروو ئەو ئاییل لێدراوی 

 .هەل و دەرفەتانەیان لە ژنان زەوت كردووە و لەگە  باقی مافەكانی دیكەیدا ئەو مافەتیان لێی ەواردووە
 

 و راسپاردەكان پێشنیار

 
ێسررركای كرررۆمەڵی كوردەواریبررانم روون و ئاتررركرایە كە تەنیرررا ئامرازەكرررانی بە ئرراوڕدانەوە لە ژیرررانی ئێسررركا و پێكهرراتەی ئ

تەكنۆلۆژیررا زیادیرران كررردووە ئەگینررا ئەقڵرری ترراكی كررورد بە داەێكرری گرررانەوە هێشرركا زۆری مرراوە لە ئەقڵێكرری كرررچ و كررا  و 
 و ئەمر  برێ هونەرمەنرد ئرافرەتی وانەبرێ پێری و بڕوانێرت ئرافرەت لە مررۆ  وەئ و لرۆژیكی ئەقڵێكری تەً  ساواوە پێی بنرێ

بیركردنەوەیە كە تێیدا ژن تەنیا لە جەسركەیدا كرورت دەكراتەوە و لە دەرەوەی  و ەێڵەكی ئەقڵیەتی ئەو. ئەە قە بێ ئەود
جەسرركەی ژن هرری  ترركێكی دیرركەی بررۆ گرنررگ نیرریەم بررووەتە پەتررای كۆمەڵگەكەمرران. بە م ئەوە ئررافرەتی كرروردە كە دەبررێ 

ەكەوە و بە داهێنانەكرانی ەررۆی بیسرەلبێنێ كە ئەوانەی وا بیررر دەكەنەوە لە دەرەوەی بررازنەی نەترسرانە پررێ بنێركە گۆڕەپرران
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مرۆڤررایەتی دان. داهێنررانی هررونەری و هرر ری دەبررێ بكرررێكە چەكرری بەهێرر ی ئافرەترران. هەركررات ئررافرەت ترروانیی لە برروارە 
اوی چەقبەسركووی كۆمەڵگراكەی پرووچە  جۆراوجۆرەكانی داهێناندا ەۆی بسەلبێنێ و بنەمرای ەەڵەتری روانرگە كۆنەكرانی پیر

بكاتەوە و بە بەڵگەی داهێنەرانەوە پێی بڵێی لەتۆ كەمكر نریم و بەڵكرو دەتروان زیراتر و بەرزترر و بەتوانراتریش برمم ئەو 
 .كاتەیە دەتوانل دەرگاكان ب ەنە سەر پشت

 
 :سەرچاوەكان

 
 :سەرچاوە كتێبیەكان

 
ئۆسكارمان: تمفەی م فرریە. پێشرەكی و سراەكردنەوە و هێنرانە سرەر رێنووسری كروردی: هرێبل موكریرانی. دەزگرای ئراراسم  -

 .س2006هەولێرم ساڵی 
 .2009حەمەباقیمحەمە: مێژووی مۆسیاای كوردی. دەزگای موزیم و كەلەپووری كورد چاپی سێهەمم هەولێرم ساڵی  -
 .1990 ەریبان ێكۆمەڵە وتار(. چاپی یەكەمم ساڵیەالیدم جووتیار: حەیران و مەرگی ە -
 .2006دزەییم هۆمەر: هەوڵێم بۆ تێگەیشكنی حەیران.ناوەندی چاپ و راگەیاندنی ەائم سلێبانیم ساڵی  -
 .2008رەسوو م توكریە: ئەدەبی فولكلۆری كوردی. دەزگای موزیم و كەلەپووری كوردم هەولێرم ساڵی  -
 .2007زا: موسیاای تیعر. دەزگای ئاگاەم تهرانم ساڵی تەفیعی كەدكەنیم ممەمەد رە -
 .1998صبدیم سید ممبد: نگاهی بە تاریح مهاباد. دەزگای رهروم مهابادم ساڵی  -
 .2010مسكەفا رەسوو م عێ ەدیل: لێكۆڵینەوەی ئەدەبی فۆلكلۆری كوردی. دەزگای ئاراسم ساڵی  -
 .2010نارەم هەولێرم ساڵی مەەبووریم ەەفوور: هەگبەی مەەبووری. چاپ انەی م -
 

 سەرچاوە گۆڤاریەكان
 
 .2003م ساڵی 37گۆڤاری گ ینگم ژمارە ”. مەنیج حەیران كێیە “حوسێل پوورم جەعفەر ێهێدی(:  -
 .2006م ساڵی 68سەلیبیم هاتم: ژیان و بەسەرهاتی مەنیج حەیران. گۆڤاری مەهابادم ژمارە  -
 

 سەرچاوە ئینتەرنێتیەكان
 
   ((www.chawoshan.mihanblog.com .باڵوكراوەی مجدد”چاوگەی موسیاا“ئەمیر حوسێنی: ئاریانپوورم  -

 (بینراوەێ ٢٠١١ - ١١ - ٢٢ 
 (http://www.iranian.com/main/2011/jul-28) ” هونەرمەندی ژن و ەۆ سانسۆركردن“تیشیام فلێر: 

 (بینراوەێ ٢٠١٢ - ٢ - ١٠
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 (.http://hedih.blogspot.com/2004/02/blog-post_108236494716855613.html) ” حەیران“ە ریمعەلی: 

 (بینراوەێ ٢٠١٢ - ٢ - ١٥ 
 

 :پاشكۆكان
 

 وێنە* 
 بەڵگەنامەكان* 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وەسیەتنامەی مەنیج حەیران مەنیج حەیران
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 ژنی سەرچۆپی کێشم مەنیج حەیران رە
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 بەڵگەیە مەنیج حەیران مڵک و ماڵی ەۆی بە م گەوتێک بەەشیوەبەپێی ئەو 
  

 ٢٠١٦ی ئاگۆسكی ١٥ڕێکەوتی:   -سەرچاوە: ماڵپەڕی رۆژی کورد  
  
 

 یشمان نەشحرە :و ئامادەکردنیکۆکردنەوە 
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی کوردی = ئەپریسی ٢٧٢٢وەی ێخاکەل


