
 

 

 بەشەزانستیەکاني كارةبا و ڕووپێوان 

 بابەت: کوردۆلۆجی 

 سازان جوهەر حمە غەریب.  -ئامادەکردنی مامۆستای بابەت:

 

 فۆلكلۆر                                                            

ینەوەى لەسەر دەكەن  زانستى فۆلكلۆر بۆتە یەكێ لەو زانستە گرنگانەى لە هەموو دونیا كۆمەڵێ دەستگاى 
َ
زانستى لێكۆڵ

بە سەدان زاناو توێژەرى بوارە جیاجیاكانى زانستى هەریەكە بە گوێرەى فەلسەفەو بۆ چوون و پسپۆِرێتى تایبەتى خۆى  

لێكۆڵینەوە لەسەر بەشە جیاجیاكانى فولكلۆر دەكات , هەر لەبەر ئەمەش بەپێى لێكدانەوەى ئەمِرۆ فۆلكلۆر هەر بە  

كە  ۆلكلۆر  یا زانستى فۆلكلۆر ناس ى ناگرێتەوە , بەڵكو بە هەموو سامان و كەلەپورى كۆن ئەووترێ تەنیا ئەدەبى ف 

بەدرێژاى مێژوو دەستكردو داهێنراو  بەرهەمى خەڵك بوون و ماونەتەوە , واتا پاشماوەكانى  جل و بەرگى میللى كۆن و  

كەل و پەلى ناوماڵ و نەخشەو نیگارو خواردەمەنى و   چۆنیەتى جلو بەرگى میللى ئەمِرۆ, ِرایەخ و شتومەكى چێشتخانەو 

گەلێك شتى تر كە جێى پەنجەى هونەرى میلللى پێوە دیارە , ئەمجا ئەدەبی سەرزاریش ى كە بە )ئەدەبی فۆلكلۆر( ناسراوە  

ەو  هەر بەشێكە لەو كەلەپورە نەتەوایەتیە كە داهێنان و بەرهەمی باوو باپیرانە و دەما  و دەم پشتاو پشت هاتوو 

ماوەتەوە و بەرهەمی نوێى لە چەشنى خۆى تێكەڵ بووە گرنگى گەورەى فۆلكلۆریش لەوەدایە كە تاییتبەتمەندى ئەوەى  

هەیە بەرهەم هێنانێكى بە كۆمەڵە نەك تاك , بەرهەم هێنانى هەموو میللەتە و تایبەت نیە بە شاعیر یا نوسەر یا تەنها  

 شەوە تەنها هى قۆناغێكى ژیان نیە بەڵكو چەندینكەسێك ...   ئەمە لە الیەك , لە الیەكى تری

قۆناغى لە ژیانى مرۆڤەكان بِریوە و سودى لە زیرەكى و ئەزموونى جیاوازى نەوە دواى نەوە وەرگرتووە تا گەیشتۆتە ئێمە ,  

مەندو  بۆیە بووەتە بەرهەمێكى دەوڵەمەند و كەرەسەیەكى خام بەپێز كەواى لێهاتووە سەیرى گەورەترین شاعیر و هونەر 

هزرمەند بكەین كە بەرهەمى نایاب و نەمریان  هەیە , نهێهى سەرەكیان ئەوە بووە پەیوەندى پتەوتیان بە میللەتەوە هەبوە  

و سودیان لە ئەزمونەكانیان وەرگرتووە , چونكە بەرهەمى فۆلكلۆر جگە لەوەى شاكارى ئەدەبی خەڵكانى پێش ئێمەیە ,  

بە سەرچاوە بۆ   رى و یادگارى و بیرەوەرى مێژوویش ى تێدا ببینرێتەوە و بكرێ داهێنانى خەیاڵ و ئامۆژگا   دەتوانرێ 

 خوێندنەوەى بارودۆخەكانى ژیان. 

    

 گرنكى فۆلكلۆر  بۆ نەتەوەى كورد: 

فۆلكلۆرى كوردى یەكێ بووە لە بناغە گرنگەكانى پاراستنى زمانى كوردى, چونكە زمانى كوردى , چونكە خاكى كوردستان  

بوو لەبن دەستى داگیركەران دابوو ئەوانیش بەهەموو شێوەیەك هەوڵیان داوە میللەتى كورد لەناو خۆیدا ماوەیەكى دریژ 

بتوێننەوە , یەكەم هەنگاویشیان  بۆ بەدیهێنانى ئەم ئامانجە ئەوە بووە كە ویستویانە زمانى كوردى لەناو بەرن , هەریەك  
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یمانەیان داگیركردووە پێش هەموو شتێك نەیانهێشتووە كورد  لە دەسەاڵتى عەرەب و فارس و تورك كە بەشێكى ئەم نیشت

زمانەكەى لە خوێندن و نوسین بەكاربهێنێ, تەنانەت لە دەزگا ِرەسمیەكان قسە كردنیان بەو زمانە قەدەغە كردووە , لەو  

ان و شاعیران ماوە دوورو درێژەشدا ئەگەر سەیرى زمانى بەرهەمە فۆلكلۆریەكان بكرێت بەبەراوورد لەگەڵ زمانى نوسەر 

دەبینین بەرهەمە فۆلكلۆرى و میللیەكە زمانەكەى گەلێ پاك و پاراوترەوە دواتریش    بووە  تە  سەرچاوەیەكى سەرەكى  بۆ  

  بوونەوەى شعرو ئەدەبیەتیاتى كوردى لە قۆناغى شعرى ِرۆمانتیكى دا كە گۆرانى شاعیرى كورد خۆى دان بەوە دادەنێ نوێ 

 اركردن لە وشەى سواو كێش و سەرواى عەرەبی پەنایان بردۆتە بەر فۆلكلۆر و شیعرى فۆلكلۆرى .  بۆ نوێبونەوە و خۆ ِرزگ 

 

 فۆلكلۆرى كوردى لە دیدى ِرۆژهەاڵتناسەكانەوە 

گەلى كورد خاوەنى گەنجینەیەكى گەورەى فۆلكلۆرە ,  كە پێك هاتووە لە چەندین بەش ى جیاجیا و جۆراو جۆر , ئەوەى  

ەم خەزێنەى بەنرخەى داوە و لە نەوەیەك بۆ نەوەیەكى تر پارێزراوە و گواستراوەتەوە شوێنى یارمەتى دروست بوونى ئ

جوگرافى دانیشتوانى گەلی كوردە , چونكە بەرزى و خۆش ى چیاكانى ئاو كارێزو تاڤگەكانى و زەویە سەوز بێستانە  

 كات . جوانەكانى و ..... هەمووى هۆكارن تا گەل پارێزگارى لە فۆلكلۆرە ئەصڵەكەى ب

 هەروەكو كوردناس )گورگى( لەبارەى فۆلكلۆرى كوردى  

دەڵێ)فۆلكلۆرى كوردى مادەیەكى خامى گەوررەیە و سەرچاوەیەكە بۆ هەموو شاعیرو نووسەرو لێكۆڵەرانى فۆلكلۆر,   --1

 جا بۆیە گەر هاتوو لەو ِرابردووە باش تێگەیشتین ئەنجامەكانى ئێستامان لە هەموو كارێك باش دەبێت .  

)نیكیتین( دەڵێ :)ئەدەبی كوردى بە پلەى یەكەمى  فۆلكلۆرى كوردیە , چونكە ئەو فۆلكلۆرە بە تەنها بریتیى نیە لە  –2

پاشماوەى باو باپیران لە ِرابروودا , بەڵكو ئەو فۆلكلۆرە تواناى ئەوەى هەیە ِرۆژ بە ِرۆژ ژیان بەرەو پێش ببات و سوودى لێ  

 زموونى گەلەكە . وەربگرێ , چونكە دەوڵەمەندە بە ئە

أپوڤیان دەڵێ: فۆلكلۆرى كوردى ِروحێكى شاعیریە لە ناخى هەموو كوردێك , چونكە خەڵكى كوردى بە شێخ و   –3

مەالكانیشیانەوە تواناو بەهرەى گۆرانى وتنیان هەیە , ئەوان بەهێمنى لەسەرخۆى گۆرانى لەبارەى چیاو دەشت و دەرو  

 ەڵێن  تاڤگەو جوانى ئافرەت و ئازایەتى.....د

   

 بەش و جۆرەمانى ئەدەبی فۆلكلۆرى كوردى : 

 پەندو قسەى نەستەقى كوردى   –1

 حیكایەت   –2

 ئەفسانە   –3



 

 

 داستان   –4

 شیعرى فۆلكلۆرى   –5

 گۆرانى فۆلكلۆرى   –6

 حەیران و الوك –7

 نوكتە .....هتد –8

بی فۆلكلۆرى كوردى و كاریگەریەكى لەبەر ئەوەى پەندو قسەى نەستەقى كوردى یەكێكە لە گرینگترین جۆرەكانى ئەدە

ئاشكراى بەسەر سەرجەم ژیانى مرۆڤى كۆنەوە هەبووە , بە تایبەتى لە بوارى ئەدەبیاتى نوسراو و ئاخاوتن دا بێجگە 

لەوەى زۆر جار لە بوارى سیاسەت و گەلێ بابەتى تردا پەناى بۆ براوە بۆیە پەندو قسەى نەستەقى كوردى دەكەینە 

 مان و لە وێوە دەست بە باسكردنى بابەتەكانى تر  دەكەین .  یەكەمین بابەتى خۆ 

 پەندو قسەى نەستەقى كوردى 

زاراوەى پەند: لە ناو كوردا بۆ گێِرانەوەى پەند چەندەها زاراوە بەكاردێنن , وەكو پێشینان گوتویانە , پەندەكە دەڵێ , كورد 

 وتەنى , مەسەل ...هتد. 

 وەكو ناونان  و بەكارهێنانى زاراوە پەند بەكاربهێنن یا پەندى پێشینان ؟ كامیان باشترە؟جا پرسیارێك لێرەدا هەیە ئایا 

وەاڵم/ بێگومان پەند لە پەندى پێشینان باشترە چونكە پەندى پێشینان جگە لەوەى وەرگێِرانێكى حەرفى )املثل القدیم(ى  

 دا پەند كۆنى نییە,  عەرەبی یە ئەوا پەندیش تەنها بە ِرابردوو دەبەستێتەوە , لە ِراستی

 

پێناسەى  پەند: وتەیەكى كورتى پِر واتایە   پوختەى تاقیكردنەوەى گەلە لە هەر قۆناغێكداو بە ئاوێنەى ِراستەقینەى  

ژیانى ِرابردوو ئێستاى میللەت دادەنرێ , بەزمانێكى ِرەوان و شێوازێكى جوان بیرو باوەِرى چینەكانى ناو كۆمەڵ دەردەبِرێت  

. 

كۆمەڵە وشەیەكى كەم كە مانایەكى گەورە لەخۆ دەگرێت و بەباشترین شێوە گوزارشت لە فەلسەفەى  بریتیە لە 

 چینایەتى و بارودۆخى كۆمەڵ دەكات. 

 خاسیەتەكانى پەند و قسەى نەستەقى كوردى

 لە شێوەى فێركردن و پەند و ئامۆژگارى دان  •

 كورت بِرى و خەست وخۆڵى لە داِرشتندا  •

 یندوویى لە خۆ دەگرن سیفەتى  نەمرى و ز  •
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 ِروخسار و ناوەِرۆكێكى بەرزیان هەیە  •

 

 

 جۆرەكانى پەند و قسەى نەستەقى كوردى  

 لەرووی رووخسارەوە 

 بەشێوەی شیعر 

 جاهیل زلیش بێت وەك كەندووی بۆشە         دەنكی دەهَول هەر لەدوور خوشە  •

 بەدڵە بەماڵ نیە   گەورەى بەعەقلە بەسال نیە                       دەوڵەمەندى  •

 بەشیوەى چەخشان 

 ئاو بتبا نەدەی لەپردی نامەرد •

 كاسەى پِر ئاشتى ماڵە   •

 نموونە بۆجۆرەكانى پەندو قسەى نەستەقى كوردى لەِرووی ناوەِرۆكەوە: 

 شاهێدتە وتى كلكم  ( گاڵتە ئامێز )هزلى(: وتیان ِرێوى كێ1

 .  خزم هاتە قِرانێ مێ مە  گەلە زۆر بوون گندۆر هاتە بِرنێ( كۆمەاڵیەتى )أجتماعى(: هەتا گندۆر گندۆر بوو خز 2

 ( ئابورى )اقتصادى(: پیاو بە كارەوە  دیارە . 3

 ( ئاینى )دینى( : ئەگەر خوا دەرگەیەكى داخست هەزار دەرگەى ترت لێ دەكاتەوە . 4

 ( سیاس ى : ئاو بت با نەدەى لە پردى نامەرد   5

 

 ئیدیۆم

بەشەكانى فۆلكلۆر و كورترین واتاى ئەوەیە كە ))وشەیەكە یا دەستە وشەیەكە كە واتایەكى ئیدیۆمیش بەشێكە لە 

دروستى خۆى هەبێ بەاڵم بە مەبەست لە ِرستەیەكى تایبەت  سیفەتى  كەسێك یا شتێكى پێ دەردەبِرێ (( ئەمەش زیاتر بۆ  

 سەرنج ِراكێشان و كاریگەركردنى قسەیە لە الیەن قسەكەرەوە . 

 ئیدێوم بەكاردێت؟ بۆچی  



 

 

بۆ دەرخستنى سیفەتى كەسێكە یان شتێكى باش یان خراپ یاخود دیارخستن و زەقكردنەوەى حاڵەت و   .1

 دیاردەیەك لەناو كۆمەڵگادا. 

 ئیدیۆم شێوازى هونەرى تایبەت و شێوازى ئاخاوتنى قسە پێكەرانى زمانى دایكە.  .2

... بە چەند وشەیەكى سادە دەریببِرێت، دێت   لەجیاتى ئەوەى مرۆڤ ِراى خۆى بەرامبەر هەڵوێستێك، كەسێك، .3

 بە ئیدیۆم دەرى دەبِرێت تا قسەكەى بەهێزتر و كاریگەرتر و سەرنجِراكێش تر بێ. 

 بۆ ِرەوانى و جوانكارى و كورتبِریە. .4

 

 نموونە:

 قەڵەمى ئەژنۆى شكا                     واتا ِرووخاو ورەى بەردا --

 زۆر ترساو سام گرتى          لە جێى خۆى وشك بوو           --

 لێوى خۆى گەست                          تێگەیشت و پەشیمان بۆوە   --

 زمانى درێژە                                   زۆر بڵێ یە    --

 خوێن سارد _ بێتام _ دەست كورت _ خوێن شیرینە _ جەرگم سووتا_دڵتەِر _ سەرم تەقى •

خەڵك كاغەزى سپى  – دڵم ئاو ناخواتەوە  –با ئەو كوِرە گەورە كەین   –اكردم _جەرگم قژەی هات  سەری لەقوِر رِ  •

 نەدەهات   بدابام خوێنم لێ چەقۆت لێ –حەوشەكە خوارە   –پیاوى لەكن بكوژە   –ئەمەى شوشتەوە   –دەخوێنێتەوە  

دووكەڵ لە     -سەرم سووك بوو  –  بشۆ دەستى لێ –دەڵێى لەسەر هێلكە دەِروا  –كوچكە بەردە  قسەى دەڵێ – •

 پشتم شكا   –زگم پآ دەسوتآ   – نانى كەتتە ِروونى  –ماڵى هەڵناستآ  

 حیكایەت 

لە ژیانى گشت نەتەوەكانى  حیكایەتیش بەشێكە لە بەشەكانى ئەدەبی فۆلكلۆر و بە ژانرێكى گرنگ و كاریگەر دادەنرێ 

ێرین زەمانەوە هەیە و ناسراوە و بە وێنەیەكى هونەرى و ئەدەبی  دونیادا.حیكایەت جۆرێكە لە جۆرەكانى چاالكى مرۆڤ لە د

چەندین شەقڵى بە هێزى لێكۆڵینەوەى تیا ببینرێتەوە , كە ئێمە بەرامبەر بە   , كە دەتوانرێ   و گەنجینەیەكى بە نرخ دادەنرێ 

 هەندێكیان سەر سوِرمان دەمان 

 نە .گرێ لەو تەكنیك و بابەتە جوانانەى كە ئەم بەرهەمانە هەیا

كە تەنها هەر سەربردەو هەقایەتى گێِرانەوەى پێشینانمان نیە كە ئێمە گوێى   گرنگى هەقایەتى فۆلكلۆر لەوە دەردەكەوێ 

بۆ بگرین , بەڵكو لە پاڵ ئەمەش دەتوانین بیرى مرۆڤى سەرەتاى تیا بخوێنینەوە لەگەڵ ئەو حەزو ئارەزوو خەونانەى كە  

فۆلكلۆرى پِرە لە شتى سەر سوِرهێنەر و ِرازێنراوە بە خەیاڵ و باسكردنى پاڵوانى بێ  هەیانبووە ئەمە جگە لەوەى حیكایەتى 

 وێنە لە ئازایەتى , سەربار ئەوەى هەست و سۆز لە ئاچەڵ و دار و درەخت و كەرەستەى بێ گیان دروست دەكات و گوێ  



6 
 

 

 بە جیاوازى كات و شوێن نادات   

 * توخمەكانى هەقایەت ئەمانەن :

 ان  هەقایە تخو  --

 پاڵەوان   --

 ِرووداو   --

 كات   --

 شوێن ...هتد   --

 * جۆرەكانى حیكایەتیش ئەمانەن:      

 حیكایەتى خوِرافى  --

 حیكایەتى میللى  --

 حیكایەتى گیانداران   --

 نوكتە  

  ئەمانە كۆمەڵێك باس یان حیكایەتى كورتن , شێوازێكى كۆمیدیان هەیە مەبەستیانە واقعێكى خراپ لە ِرووێك لە 

 ِرووەكانەوە زەقتر بكەنەوە , سیاس ى بێ و كۆمەاڵیەتى بێ , ئایینى بێ ... هتد . 

 مەتەڵ 

كۆمەڵێك ِرستەو پەرەگرافى پرسیار ئامێزن , بە ِرەمز باس لە شتێك دەكەن , دواتر دەپرسن : ئەو شتە چیە ؟ وەكو : بەپِرى  

 نیوەیە و بە نیوەیى پِرە؟ وەاڵم ))مانگ(( 

 

 ئەدەب 

بەشێكە لە هونەرو وێنەى ژیانمان بۆ دەكێش ێ ئەدەب ئاوێنەیەكە  ڕووبەڕووى گەل دەوەستێ چى لە ناو ئەو گەلە  ئەدەب 

 هەبێ تیادا دەردەكەێ .

یاخوود دەڵێن : ئەدەب ئەو هەست و سۆزو بیروباوەڕەیە كە لە دڵى زیرەك و هۆشیاریاندا پەروەردە ەبێت بەشێوەیەكى وا  

 ەستى خوێنەر بۆ الى خۆى ڕادەكێشێت . دەنوسرێتەوە كە بە تەواوى ه

 



 

 

 ئەدەب  

ئەدەب بەشێكە لە هونەرو وێنەى ژیانمان بۆ دەكێش ێ ئەدەب ئاوێنەیەكە  ڕووبەڕووى گەل دەوەستێ چى لە ناو ئەو گەلە  

 هەبێ تیادا دەردەكەێ .

هۆشیاریاندا پەروەردە ەبێت بەشێوەیەكى وا  یاخوود دەڵێن : ئەدەب ئەو هەست و سۆزو بیروباوەڕەیە كە لە دڵى زیرەك و 

 دەنوسرێتەوە كە بە تەواوى هەستى خوێنەر بۆ الى خۆى ڕادەكێشێت . 

ەگەزەكانى ئەدەب :  ِِ 

)عاگفە( : گڵپەیەكە دەكەوێتە دڵى مرۆڤ ڕایدەچڵەكێنێت , یاخود سەرچاوەیەكى ڕوونە لە ناو دڵەوە  –سۆز   -1

 هەڵدەقولێت. 

لە ڕەگەزە گرنگەكان ئەگەر ئەندێشە نەبێت ئەدەب دەوەستێت , چونكە وشە بەتەنها   خەیاڵ: یەكێكە –ئەندێشە   -2

 ناتوانێت پەیكەرى ئەدەب دروست بكات و گوزارشتەكان بە شێوەیەكى كاریگەر بخاتە ڕوو. 

 بیر _فكر: بیرو بۆچونى نووسەر دەردەخات لە چوارچێوەى ئەو نووسراوە ئەدەبیەى دەیخاتە ڕوو.   –3

 كل: ئەو قالبەیە یان ئەو وشەو ڕستە ڕێكانەیە , كە سۆزو ئەندێشە و بیرەكانى تێدا دەرژینرێت . ش --شێوە  –4

 * دەبێت ئەم چوار ڕەگەزە ى ئەدەب پێكەوە بن گەر نا ئەدەب  كەم كورتى تیا دەردەكەوێ   

 

   

 بەشەكانى ئەدەب: 

 پەخشان  -2هۆنراوە                  -1

كێشراوى سەروادارە واتا دەگەیێنێت , هەروەها  شیعر بەرهەمى مرۆڤێكى بەهرەدارى  بە  هۆنراوە)شیعر(: ئاخاوتنیكى -1

 ئەندێشەیە و هەست و سۆز دەجوڵێنێ .

شیعر ژانرێكى دێرینى ناو ئەدەبی كوردیە ئەم ژانرە هەر لە سەرەتاى بونیەوە  تا ئەمِرۆش  چەند گۆِرانكارى مەزنى و 

 ۆك ...(ناوەرِ  –فۆِرم   –بنەِرەتى لە )شێواز  

 بەسەر داهاتووە . لە پێناسەى شیعر دا دەڵێن  

 شیعر دەبێت بە دوو لق :

   شیعرى كۆن                           شیعرى نوێ         

 بە ِرێبازى كالسیك                     بەِرێبازى ِرۆمانتیك و ِریالیزم.....هتد     
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 نووسراوە      نووسراوە                                    

شیعرى كۆن: كە شیعرى كالسیكى كوردى  كە لەسەدەكانى یازدە تاكوو نۆزدە دەگرێتەوە بریتیە  لەو ِرووبارە  شیعرى كە  

لەسەردەمى ) بابا تاهیرى هەمەدانى ( یەوە هەڵدەقولێت  و دەِرژێتە ِرووبارەكانى شیعرى  مەال  پەرێشان  مەالى جزیرى و  

حاجى و حەمدى .... كەواتە شیعرى كوردى هەرلەكۆنەوە تا ئێستاش بە دیالێكتى لوِرى و  گۆران و نالى و سالم و كوردى و 

شیعرى كۆنى )كالسیكى (  كوردى بەرهەمى چینى بااڵو  بەگزادە و    كرمانجى ژوورو كرمانجى خواروو نوسراوەو دەنوسرێ 

 یاش لە دیوەخانەكانى دیوەخانەكان بوو تەنیا ئاِراستەى  ئەو چینە بااڵیە  دەكرا و تەن 

ئاغاو مزگەوتەكانى دەخوێنرایەوە  هەربۆیە شاعیرەكانیش ى نزیكى ئەو چینانە , وەكو )شێخ و بەگزادەو پیاوە ئاینیەكان (  

مەال خدرى شارەزوورى   –شێخ ئەحمەدى خانى   –بوون هەر ئەوانیش لە شیعرەكانى دەگەیشتن  وەكو ) مەالى جزیرى  

 ...( .شێخ ِرەزاى تاڵەبانى .. –

فارس ى ( دەنوسراو بە بەكارهێنانى   –شیعرى كۆن  بە وەزنى عەِرووزو  كورچیەكى تێكەاڵو بە زمانى بێگانەى ) عەرەبی 

دەریا عەربیەكانى ) خەلیلى كوِرى ئەحمەدى فەراهیدى  داینابوو شێوەى غەزەل و قەصیدەیان دەنووس ى و گرینگى 

 تایبەتیشیان    

ەدا  وەكو وتەو دەربِرینەكانى ) ئەبرۆى ئەوان , برژانگى تیرو  نیرگس ى شەهال ....(( , ئەمە جگە بە هونەرەكانى ِرەوانبێژى د 

لەوەى دەبوایە هەر           واتایەىكى سەربەخۆى هەبێت كەواتە لەم قسانە ئەوە دەردەكەوێت كە لە شیعرى كالسیكیدا  

 هەوڵیدا   زیاتر بایەخ بە ِرووخسار دراوە و لەبارەى ناوەِرۆكیش ى شاعیر

 داهێنانی شعرى خۆى بەالیەن و سەربەستى دڵدارى و ئایینى و ستایش ى و شانازى ... پیشان بدات . 

 وەكو ئەحمەدى خانى لە شانازى كردن بە شیعرەكانى خۆى دەڵێت :  

 كوردى , عەرەبی , دەرى و تازى و تەركیب كردن بە هەزل و بازى . 

 

 نمونەى شیعرى كالسیك 

 ئامانجى شیعرى نالى  نالی و 

هەرچى دەیزانى هەستى پێ دەكرد  بە زمانى كوردى تۆمارى دەكرد بەم جۆرە یەكەم شاعیرە لە كوردستانى باشور توانى ئەم  

زمانە  بكاتە زمانێكى شیعرێكى بەرزو بااڵ . نالی زمانى هاوسێكانى كوردى زانیوە بەكارهێنانى وشەى بێگانە لە شیعرەكانى دا  

ووە كە بەرامبەرەكانیان لە زمانى كوردى  نیە . بەلكو دەگەِرێتەوە بۆ ئەوەى ئەو ووشانە لەو سەردەمە وشەى  بۆ ئەوە نەب

 فەرهەنگى شیعرى بوو لە زمانى )فارس ى و كوردى و عوسمانى (  بەكاردەهێنران .    

 شیعرەكانى نالی لەِرووى ناوەِرۆكەوە  



 

 

 نیشتیمان پەروەرى :  -1

رێچكەى شیعرى كوردى لە ِرووى زمانەوە شكاندووە بەوەى دیالێكتى   پەروەرى نالی لەوەدا دەردەكەوێ یادى نیشتیمان 

كرمانجى خوارووى زمانى كوردى كرددوە بە زمانى شیعرى شكاندنى ئەم ِرێچكەیە لەبەر ئەوە نەبووە نەیتوانیوە شیعر بە  

 ۆى بكات بە زمانى شیعرێكى ِرەسەن و پِر لە هونەر زمانەكانى تر بڵێ بەڵكو واى بە باش زانیوە زمانى نەتەوەى خ

 تەبعى شەككەر بارى من كوردى ئەگەر ئینشا دەكا  

 ئیمتیحانى خۆیە مەقسودى لە عەمدا وا دەكات  

واتا زەوقى شیرینى من بەالى ئەوە دا ئەچێ بە كوردى شیعر بڵێ لەبەر ئەوەم نیە كە كوردیەكە ئاسانەو دەسەاڵتى بەسەر  

شتێكى تازەى لە دەست دێت  لەمەو پێش   بەڵكو لەبەر ئەوەى خۆى تاقى بكاتەوە و بزانێ  ییدا  ناشكێعەرەبی و فارس

 كەس نەیكردبێ كە شیعر لەسەر وێنە عەروزى عەرەبی   

 دڵدارى بەش ى هەرە زۆرى لەم ناوەِرۆكەیە : -2

   بۆچى نەگریم  سەد كەِرەتم  دڵم دەشكێنێ

 شكاوە  شووشە لەسەد الوە    مەى بۆ نەِرژێ 

 پاشان دەڵێ  

 هەرچەندە كە ِرووتم بەخوا مایلى ِرووتم  

 بێ بەرگیە عیللەت كە هەتیو مەیلى هەتاوە  

جوانى سروشتى كوردستان هەوێنێكى گرنگى شیعرى نالیە ئەم سروشتە دەوڵەمەندو ِرەنگینە نالی یەكجار پابەندى   -3

 ێكى ِرەنگاو ِرەنگ هەمەجۆر لە نیگارێكدا كۆدەكاتەوە  سروشتەو بە وشكى وەرى ناگرێت بەڵكو هەندێك جار چەند دیمەن

 گوڵ تاجى لەسەر ناوە چەمەن مەخمەلی پۆش ى

 هات موژدە كە خەلعەت گەییە بە بەمو باهات  

 

 شیعرى نوێى كوردى: 

 ( ى فەِرەنس ى  بەكارمان هێناوە ,  modernكە ئێمە بەرامبەر )مۆدێرن   زاراوەى نوێ 

 لە بنەِرەتدا وشەكە التینیە   وچەرخیش ى( پێ دەوترێ لە زمانى كوردیدا )تازە(و )ها 

 بەواتاى ئەوەى هەرچ شتێك یان كەسێك پەیوەندى  بە ئەمِرۆ یان سەردەمێكى نزیكەوە هەبێت . 
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نوێگەرى و نوێكردنەوەش واتا خۆ گونجاندنە لەگەڵ بەكارهێنانى هاوچەرخەكان  بە واتا هەموو شتێك لە مرۆڤ و 

 ارى هونەرى حیساب بۆ ئێستا بوونى خۆیان بكەن . كۆمەڵ تێكستى ئەدەبی و ك 

 ئەدەبیاتى كوردیش لە ژێر كاریگەرێتى ِراستەوخۆ و ناِراستەوخۆ ى ئەم مۆدێرنیزمە ئەو وریاییە كەوتە خولیاى نوێگەریەوە  

 ئەو ِرێبازە ئەدەبیانەى لەم قۆناغەش سەریان هەڵداوە شیعریان پێ نوس ى  

 اس ى پەِرن   --ِریالیزم  –ِرۆمانسیزم  

 سوریالیزم بوون       --دادالیزم     --سمبولیزم  

لەناو كوردیش لەسەدەى نۆزدە بەدواوە ئەدەبى هاوچەرخی كوردى دەست پێ دەكات كە پیرەمێرد هەوێنەكەى   •

 دانا و گۆران و هەردى و دیالن و كامەرانیش ... گەیاندیانە لوتكە.

 نمونەى شیعرى رومانتیكى كوردى:  •

 وەسفى ئافرەت دا دەڵێت: گۆران لە  

 كام رەش ى ئەگا بە رەش ى چاوى ؟         برژانگى؟ برۆى؟ ئەگریجەى خاوى؟  

 كام بەرزى جوانە وەك بەرزى باآلى؟    كام تیشك ئەگاتە تیشكى نێو نیگاى؟ 

 لە جوانى سروشت دەلێت 

 ئەمال یەك پەڵە، ئەوال یەك پەڵە: هەورى رەنگاو رەنگ؛ 

 ۆوە رۆژى شۆخ و شەنگ ! لەناوەِراستا: بەدەم ئاس

 نمونەى شیعرى ریالیزم:  •

 هەردى شاعیر دەڵێت:    بۆ هەر كوێ ئەچم پێى خراپترم ... 

 ناسرەوێ دڵەى پِر لە ئاگرم... 

 نە لەناو گوڵزار،   

 نە لە دەشت و شار ..... ئۆقرە ناگرم          

 

 

 چەمكی جینۆساید 

 



 

 

( واتای رەگەز یان    Genosبنەڕەتدا لە دوو وشە پێكهاتووە، یەكەمیان یۆنانیە و دووەمیش التینیە، )  جینۆساید، وشەیەكی لێكدراوە، لە            

(ی التینى یە كە واتای كوشتن و لەناوبردن دەدات. بەلێكدانی هەردوو    Caeder، بەشەكەی تریش )  خێڵ یاخود بنەچە و رەچەڵەك دەگەیەنێ

 و قڕكردنی دێت .بڕگەكە واتای كوشتنى رەگەزی مرۆڤ بەكۆمەڵ 

( هەوڵیدا سیاسەتەكانی رژێمى    Raphael Lemkein  1900-  1959پارێزەرێکی ئەمریکایی بەڕەچەڵەک پۆڵەندی بە ناوی رافایل لیمكن )    1944لە       

كی جینۆسایدی داڕشت  نازی لەبارەی كوشتنى بەكۆمەڵی بە بەرنامەڕێژ پێناسە بكات، بەتایبەتی قڕكردنی میللەتی جولەكەی ئەوروپا، ئەوەبوو چەم

  و بەكارهێنا، رەنگە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی ئەو کارەش ئەوە بێت کە ئەو خۆی جولەکە بوو و تەواوی ئەندامانی خێزانەكەی لەالیەن 

 نازیەكانەوە قڕكرابوون. 

ولدان  ، كەمینەیەك، تایفەیەكی دیاریكراو و هه كەواتە جینۆساید وەك چەمك ئاماژەیە بۆ كوشتنى بەكۆمەڵ، یان لەناوبردنی بەكۆمەڵی گەلێك     

 بۆ هەڵكەندنی لە رەگەوە لەبوارە جیاجیاكانی ژیانیەوە.

، بەاڵم ئەم دەربڕینە ورد نیە، چونكە لەسەر زەوی رەگەزێكی پاك نیە، هیچ  جینۆساید واتای كوشتن و لەناوبردنی رەگەزی مرۆڤ دەگەیەنێ     

خەسڵەتی   : جینۆساید بریتیە لە كوشتنى گروپێك كە هەندێ  ك بەتەواوەتی لەناو ببرێت، بۆیە باشتر وابوو بگوترێ كاتێكیش لەتوانادا نەبووە رەگەزێ 

 جیاوازی هەیە وەك رەنگ، روخساری كەەللی سەر یاخود بڕوابوون بە ئایینێك یان سیاسەتێكی دیاریكراو.  

 :بێت لە ڕووی مەبەست و ژمارەی قوربانییەوە سەیر بكرێ ، هەربۆیەش لە تاوانی جینۆساید دوو پێكهاتە زۆر گرنگن، كە دە

مەبەست: ئەم تاوانە جیاوازە لە تاوانی دیكە، چونكە مەبەستى سەرەكی جینۆساید فەوتاندنی بەشێك یان سەرجەمی كۆمەڵە مرۆڤێكە،   -1

بە   تایبەتی  یان سەرجەمی، خەسڵەتێكی  بەشێكی  چ  نەهێشتنى كۆمەڵە مرۆڤێك،  مەبەستى  بوونی  تاوانی دیكەی جیا  جا  لە  و  جینۆساید دەدا 

 دەكاتەوە. 

بوونی  -2 بە  هەر  ناگیرێ، كەواتە،  لەبەرچاو  ژمارەی قوربانی  بۆیە  مەبەست فەوتاندنە،  لە جینۆسایددا،  ئەوەی  لەبەر  ژمارەی قوربانی: 

ەكەش مەرج نییە قوربانی زۆری هەبێ، كەم و  پێشنیاز لە فەوتاندنی هەر كۆمەڵە مرۆڤێك بێت، ئیتر مەبەستەكە لە ئارادایە، ئەنجامدانی تاوان 

 بۆ دیاریكردنی تاوانی جینۆساید و دادگاییكردنی تاوانكارانی. زۆر گرنگ نییە و لەبەر چاو ناگیرێ 

 

 جۆرەكانی جینۆساید: 

ناگرێتەوە، بەڵكو زۆر سیاسەت و كرداری دژ  بڵێین جینۆساید چوارچێوەیەكی فراوانی هەیە، چونكە تەنیا كوشتن و لەناوبردنی مرۆڤ    دەكرێ      

 بە مرۆڤ و بوارەكانی ژیانی لەخۆ دەگرێت، وەك الیەنی فیزیكی و بایۆلۆژی و كولتوری و ئابووری. 

 بۆیە جینۆساید شێواز و جۆرەكانی ئەمانەن:

 

 جینۆسایدی فیزیكی )جەستەیی(:    -1

وشتن، لەسێدارەدان، گوەللبارانكردن و زیندەبەچاڵكردن یاخود بەهەر رێگایەكیتر  ئەمە ئاشكراترین و سادەترین شێوازی جینۆسایدە. كە بە ك

و چەکی  لەناوببرێن. ئەمجۆرە قڕكردنە وەك لە هێرشە سەربازیەكان و بە بەكارهێنانی ئامرازەكانی لەناوبردنی وەك چەكی كیمیاوی و گازی ژەهراوی 
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ێدارەدانی بەکۆمەڵ و زیندەبەچاڵکردندا خۆی دەبینێتەوە. نموونەی ئەم جینوسایدە  فسفۆڕی ئەنجامدەدرێت یاخود بە گوەللبارانکردن و لە س

لە  فیزیکی  دوا جینوسایدی  رەنگە  ئەنجامدراوە.  باکور  لە  کوردەکان  و  باشوور  لە  دژی شیعەکان  لە  عێراقیشدا  لە  و  زۆرە  یەکجار  مێژوودا    لە 

توند گروپيكى  دەستى  سەر  لە  بێت  ئێزدییەکان  ئەوەی  كهِرهکوردستان  به   و  ناساند  )ده  خۆيان  لهولهناوى  ئيسالمى  كه   تى  شام(  و   غیراق 

گوەللبارانکردن و لە سێدارەدانی بەکۆمەڵ   نجاميان دا لهئه  كارى و تاوانهرچى خراپههه  وهناوى ئايينى پیرۆزى ئيسالمه   ،بهى )داعش(هكهكورتكراوه

 شت. و چەندین گۆڕی بەکۆمەڵی لەدوای خۆی بەجێهێ 

 جینۆسایدی بایۆلۆژی:  -2

لێرەدا مەبەست دروستكردنی رێگریە لە زیادبوون و پەرەسەندنی گروپێك، رێگە گرتن لە وەچەنانەوە لەرێگای نەزوککردنی پیاوان یان منداڵ   

هەزار كەس لە پیاوانی    لەباربردنی ژنان یاخود جیاكردنەوەی ژنان لە پیاوان بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ، وەك ئەوەی لە جینۆسایدكردنی هەشت

 لەالیەن )داعش( ەوە.  2014ئەنجامدرا. هەروەها جیاکردنەوەی ژن و منداڵە ئێزدییەکان لە پیاوەکانیان لە ساڵی  1983بارزانی لە ساڵی 

 نەتەوەیی -جینۆسایدی كولتوری -3

رۆشنبیر   و  مێژوو  شێواندنی  نەتەوەیی،  زمانی  بەكارهێنانی  قەدەغەكردنی  جۆرە  لەم  تایبەتمەندیەكانی مەبەست  و  خەسڵەت  لەناوبردنی  و  ی 

و  پەیکەر  رووخاندنی  وەکو  دەگرێتەوە  دێرینەکان  شوێنەوارە  وێرانكردنی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  پەیوەندیە  تێكدانی  لەمەش  جگە  نەتەوەیەکە، 

نوێ بێت و بەرهەمی جۆری ژیانی ئەو ئەشکەوت و مۆزەخانە و  گەرماو و مزگەوت و کلێسا و بازار و هەموو شوێنەوارێک کە پاشماوەی کۆن یان 

ن،  خەڵکە بێت. یەکێک لە نموونە دیارەکانی ئەم جۆرە جینوسایدە لە تورکیای سەردەمی ئەتاتورکدا دەبینین کە ئەویش خۆی لە قەدەغەکردنی زما

شێوەیەک هەوڵی تواندنەوەی درا ئەم بارە   جلوبەرگ و ناوە کوردییەکاندا دەبینیەوە، بە جۆرێک کە نکۆڵی لە بوونی کورد لەو واڵتە کرا و بە هەموو 

 بە جۆرێک لە جۆرەکان تا ئێستاش لەو واڵتە بەردەوامی هەیە.  

 جینۆسایدی ئابووری  -4

و   ماڵ  تااڵنكردنی  و  بەروبومی سروشتى  و  لەناوبردنی سامان  ئابووریەكانی خەڵكەكە دەكرێت، وەك  بنەما  وێرانكردنی  رێگای  لە  ئەم جۆرەیان 

نەكان، یان گەمارۆدانی گروپێك لە رووی ئابووری و برسیكردنیان، كە هۆكارن بۆ لەناوبردنی ناڕاستەوخۆ. کە زۆرجار لەناوبردنی كەلوپەلی خێزا

بووە.   ئەوە  مەبەستەکە  بنەڕەتیشدا  لە  کە  ناوچەیە چوڵبکەن  ئەو  دەکات  ناچاریان  برسیکردنی خەڵکێک  یان  ناوچەیەک  ئابوورییەکان  بنەما 

گوندی کوردستان لەسەر دەستى بەعسییەکان لە بیست و پێنج ساڵی کۆتایی    4500لە مێژووی مرۆڤایەتیدا زۆرە. وێرانکردنی  نموونەی لەو جۆرە  

و   موڵک  بەسەر  و دەستگرتن  ئێران  بۆ  فەیلی  تەسفیرکردنی کوردانی  ئەم جۆرە جینوسایدەیە. هەروەها  بەرچاوی  نموونەیەکی  بیست  سەدەی 

 لیەکان بەشێکی زۆری ئابووری شاری بەغدایان بەدەستەوە بوو. ماڵەکانیان لە کاتێکدا کە فەی

 

 جینوساید لە کوردستان 

كان كە حوكمى عێراقییان كردووە هەمیشە تاوانی گەورەیان لە دژی هاواڵتییانی كوردستان ئەنجام داوە تەنها لەبەر  كهدواي يه  ك لهڕژێمە يه   

گە بۆ  دابوون  ڕەوا  هەوڵی  لە  كوردستانییان  گەلی  ئەوەی  )جینۆساید(ی  چوارچێوەی  لە  كە  تاوانانەش  ئەو  دیارترینى  لە  مافەكانیان،  بە  یشتن 

 كوردستان دادەندرێت: 



 

 

( بۆ دامركاندنەوەی ڕاپەرینى بارزان، هێزی سوپای عێراق و بەریتانیا كەوتنە هێرش و وێرانكردن، تەنیا لە ناوچەكانی  1934  -  1933لە سااڵنی )  -1

 ( وێران كرا. %60( خانوویان سوتاند و ڕووخاند، واتە )1365( خانووبەرە )2382( گوند وێرانكران، لەسەرجەمی )79)بەڕۆژ، مزۆری و شێروان 

2-  ( بەردایە سەر  1961هاوینى  هێرش  لەدوای  هێرش  بە  عێراقی  سوپای  زیاتری  نیوەی  و  كوردستان  سەر  كردە  هێرش ى  عێراق،  ئەوكاتی  ڕژێمى   )

( سەد  100000هەزار كەس كوژران كە زۆربەیان خەڵكی مەدەنی بوون، زیاتر لە )  ( س ێ 3000نیوێكدا نزیكەی )دانیشتووان، تا لە ماوەی ساڵ و 

 ( گوند وێران كران. 150هەزار كەس ئاوارە بوون و كەوتنە چیاكانەوە، وە )

3-  ( ئاشك1968ساڵی  جۆرەكانی  و  خەسڵەت  زیاتر  جینۆساید  تاوانی  بەعس،  حزبی  حوكمى  سەر  لەهاتنە  هەر  كەوتە (  بەعس  حزبی  بوو،  را 

ئاوارە   و  بەرنامە كەوتە دەركردنی خەڵكی كوردستان  و  پالن  بە  عێراق  ڕژێمى ئەوسای  لە سەرەتای حەفتاكانەوە،  گەلی كورد،  هێرشكردنە سەر 

 كردنیان: 

سەندرایەوە   هاونیشتمانی عێراقییان لێ( چل هەزار كوردی فەیلی ناسنامەی  40000( )1972  –  1971دەركردنی فەیلییەكان، لە سااڵنی ) . أ 

( دوو سەد و پانزە هەزار كەس، پێویستە ئەوەش بڵێین كە  215000( گەیشتە )1980و ڕەوانەی ئێران كران، ژمارەی دەركراوان تا كۆتایی ساڵی )

 ان. هیچ پێویستییەكی ژیان دەربەدەر كر  يان ڕژێمى عێراق دەستى بەسەردا گرت بە بێ ماڵ و سامانی زۆربه 

تا بەرەو سنوورەكانی 30000ڕژێم بڕیاری دەركردنی ) .ب ( س ى هەزار كوردی گۆیان و ئۆمەریانی دەركرد كە لە ناوچەكانی موسڵ دەژیان، 

 توركیا ڕاگوێزرێن. 

 ج. هەزاران كرێكار و فەرمانبەر و خێزانەكانیان لە كەركوك و خانەقین دەركران. 

( بیست هەزار كورد بە ئۆتۆمۆبێلی 20000كی كوردستان بەرەو خوارووی عێراق دەستى پێكرد، )( بە كۆمەڵ ڕاگواستنى خەڵ 1975ساڵی )  -4

( پێنج سەد  500000( ژمارەی ڕاگوێزراوان گەیشتە نزیكەی )1979سەربازی و لۆری ڕەوانەكران، ئەو پڕۆسەیە بەردەوام بوو تا سەرەتای ساڵی )

 هەزار كەس. 

5-  ( ( هەشت هەزار پیاوی بارزانییان لە ئۆردوگای زۆرە ملێى )قوشتەپە( دەستگیر كرد و لە خێزان و  8000( دەزگاكانی ڕژێم )1983ساڵی 

( 2003سەرو شوێنییان كردن، ئەم ڕاستییەش لە زۆر بەڵگەنامەی جیهانیدا تۆمار و بالوكراوەتەوە و لە دوای ساڵی )  منداڵەكانیان دابڕین و بێ

 یان دادگایی كران. سەركردەكانی ڕژێمى بەعس لەسەر ئەم تاوانە

( قوتابخانەی  776( )1985-1984لەو هەنگاوانەی كە ڕژێمى عێراق جێبەجێى كردوون بۆ بەردەوامیدان بە سیاسەتی جینۆساید، ساڵی )  -6

تەكانی  ( قوتابخانە لە دێها200( قوتابخانە دەكات لە دهۆك، و لە هەولێریش )208داخست، بە گوێرەی فەرمانی نهێنى جەخت لەسەر داخستنى )

( ماوەیەدا  لەو  پارێزگای سلێمانی و كەركوكیش هەر  لە  و  ڕژێم  340هەولێر داخران  بە فەرمانی دەزگاكانی ڕژێم داخران، دەزگاكانی  ( قوتابخانە 

ئاگاداری  بچنەوە سەر كار هەروەها    مامۆستا و كارمەندانی ئەم قوتابخانە داخراوانەیان بانگ كردووە كە لە ماوەی ئەو ساڵەی خوێندندا نابێ

 قوتابخانەكانی پارێزگاكانیشیان كردووە كە قوتابیانی ئەو قوتابخانە داخراوانە وەرنەگرن.

( گەیشتە چڵە پۆپە، ئەوە بوو بە شێوەیەكی فراوان چەكی كیمیاوی بەكارهات و هەزاران  1988و    1987تاوانەكانی جینۆساید لە سااڵنی )  -7

شوێنى كوردستان دژ بە خەڵكەكەی بەكارهاتووە بەاڵم تاوانی كیمیابارانكردنی شاری هەڵەبجە لە    كەس بوونە قوربانی. چەكی كیمیاوی لە زۆر

،  هەموو تاوانەكانی دیكە گەورەتر بوو، هەڵەبجە شارێكی مێژووییە و جێگایەكی دیاری هەیە لە ژیانی كەلتوری و سیاس ى و ئابوری كوردستاندا

( ڕژێمى عێراق تاوانێكی زۆر دڕندانەی لە دژی هەڵەبجە و  17/3/1988و  16ئەم شارە بوون، )( حەفتا هەزار كەس دانیشتووی 70000نزیكەی )

ی  ناوچەكانی دەوروبەری كرد، فڕۆكەكانی ڕژێم بە چەكی كیمیاوی كەوتنە ژەهر باران كردن، زۆربەی سەرچاوەكان لەو بارەیەوە ژمارەی شەهیدان

( دە هەزار. خەڵكێكی زۆر لە دوای ئەو  10000ەن و ژمارەی بریندار و بەركەوتووش بە )( پێنج هەزار كەس دەستنیشان دەك5000هەڵەبجە بە )

 بەرەو شارەكانی تر ڕایان كرد، ڕژێم بەشێكی زۆری گرتن. ساتهكاره 
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ال( دەست پێ  (ەوە، ڕژێمى عێراق لە سەرانسەری ناوچەكانی كوردستاندا زنجیرە هێرش ى زەمینى و ئاسمانی بە ناوی )ااڵنف 1988لە ئازاری )  -8

سنووری وێرانكردن و سووتاندن و گرتن و كوشتن و تااڵنكردنی هەبوو، بە تایبەتیش لەو   كرد، لەو هێرشانەدا سوپای عێراق دەسەاڵتێكی بێ 

 چەك و پیر و ئافرەت و منداڵدا.   جیاوازی لە نێوان چەكدار و بێ  چەكی دێهاتەكان مەبەست بوون، بە بێ  هێرشانەدا خەڵكی بێ 

 

 جینۆسایدی ئێزیدیەكان: 

  ئێزیدییەكان كوردی ڕەسەن و گروپێكی ئاینین لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، زۆربەشیان لە نزیك پارێزگای موسڵ و ناوەندی قەزای شەنگاڵ    

 دەژین.  و دەوروبەری، بەشێكی تریان لە ڕۆژئاوای كوردستان و باكوری كوردستان و ڕۆژهەاڵتی كوردستان و جۆرجیا و ئەرمینیا 

زۆربەی ئێزیدییەكان لە عێراق لە ڕووی ئایینەوە پەیوەستن بە خاكی )اللش(، كە وای ئەژمار دەكەن پێش هەموو كەسێك بۆ ئەوان و تەواوی    

ی موسڵ  ( هەزار كەسە و كەوتوونەتە هەردوو شاری )شێخان( باكوری پارێزگا700بۆ    500ئێزیدییەكانی جیهانە، سەرژمێرییەكانی ئێزدی لە عێراق )

( كیلۆمەتر دووری پارێزگای موسڵ، كە چەندین شارۆچكە و گوندی گەورە و بچووك و ئۆردوگای  80و )شەنگال( لەسەر سنووری سوریا، بە درێژی )

 نیشتەجێبوون لە خۆ دەگرن. 

ئێزیدییەكان خۆیان دەڵێن ئێزدییەكان    لە مێژووی دوور و نزیكدا ئێزیدییەكان ڕووبەڕووی لەناوبردن و جینۆساید بوونەتەوە، زۆربەی سەرچاوەكانی  

وپە  ڕوو بە ڕووی زوڵم و چەوسانەوە و كوشتن و لەناوبردن بوونەتەوە. دواترینیان كۆمەڵكوژیی و تاوانی جینۆسایدی خەڵكی شەنگال لە الیەن گر 

ەكان لەبەر كورد بوون و ئێزیدی بوون تووش ى  ( تۆمارێكی ترە لە مێژووی ڕەش ى داگیركەرانی كوردستان، ئێزدیی2014/ 3/8تیرۆریستییەكانەوە، ڕۆژی )

ی  ئەو ماڵوێرانیى و كۆمەڵكوژییە هاتن، دیمەنەكانی شەنگال و چیای شەنگال، نابێت مرۆڤایەتی لەبیری بكات، ڕەهەندە مرۆڤایەتییەكەی دیمەن

 ویژدانی. ئەو هەموو پیر و مناڵ و ژن و پیاوانە هەموو الیەك دەبێت بخاتە بەردەم بەرپرسیارێتى یاسایی و

   ( ڕۆژی  لە  دەوروبەری  گوندەكانی  و  شەنگال  )3/8/2014داگیركردنی  دواتری  ڕۆژانی  و  تێدا  2014(  گەورەی  تاوانی  داعشەوە،  الیەن  لە   )

پیر    ئەنجامدرا، هەر لە بردنی سەدان كچ و ژن و دەستدرێژی كردنە سەریان. تاوەكو كڕین و فڕۆشتن پێیانەوە، كوشتنى بە سەدانی تر لە گەنج و

ل  و منداڵ و بە كۆمەڵ خستنیانە ژێر خاكەوە و هەبوونی چەندین گۆڕی بە كۆمەڵ. ئاوارە بوونی دەیان هەزار لە خەڵكی مەدەنی بۆ چیای شەنگا 

 و گیان لە دەستدانی دەیان منداڵ و پیر بە هۆی نەبوونی شیر و خۆراك و ئاوەوە گەمارۆ دانیان، ئاسەوارێكی گەورەی مرۆیی دروستكرد.  

 

  
 


