
 

 1خاڵبەندی 

، هەرپاسە منازا وانەر نویستەی مڎانەتەشکو  و زەریفی بە  جوانیٛ  ،نیشانیٛنیٛ  نەخشٛی،، کٙومەڵێوە 2یام خیٛڵبەندی 

، ێکستی"  ڕٙوشنتەرو ئاسانتەر کەرانەت" و نویستەی، ئی نەخشٛی وانایوەبیٛزاری بکەرٙو وەختو وانایوەینەهەست بە 

شارە بەپاو پەنەوازو تێکستەکەی، ڕووەو ، ئی نیشانٛی نویسەر منیوەستەیەو نەبەستەیەو واتەکا وزٙو وەرەچەمب

 : نەبیەی. ئینەیچ نیشانەکٛی خیٛڵبەندیشنکەردیوە تیٛکەڵو پیٛکەڵ و ڕیٛکوستەی و ڕوٙ  بە نیازمانایوە، 

 : ).(یڤە: نیشانٛی خاڵیٛ 

تەمامیای و بەستەی ڕستەکەی ، یانی ماناو نوختێوە دماو ڕستێوە" بنجٙوک " مانادار و ویٛسەرینە نریوٙرە خاڵێوە یام

بیٛجگەم ڕستەو پەرسٛی و ، انٛی دمایی گرد ڕستێوەنە نریوٙرە، ئی نیشگیٛونە نریوٙرە کە باسکە بڕیٙووە، یام یامڎوٙ 

 : سەرسامی، منونە

 گٙونا نانش پەت .           ) ڕستێوە هەواڵین (

 هیتەکٛی کەرە .     ) ڕستێوە  چڕیەین ( اللٙو،

 نانەکەیت بوەرە .          )  ڕستێوە داوایین (

ڕستەکەنە ئانە نیشانٛی سەرسامی ،  ئەگەر واتٛی سەرسامی بٙونە ڕستەو سەرسامیوە  خاڵە مرنیوٙرە هەرپاسە دماو

 : یٙو و خیٛڵە منیەمیٛرەمتەکە تەما، ئیجا رسەمیٛرییەکسەر دماو  واتەکیٛوە منیە

 ئٙوخەی ! رزگارما بی ئەچی گەندەاڵ .

پیٛسە نامٛی   یٛوە بەکار مەیوٙ زنجیرە واتێوە کە پەی کوڵ ئەوەکەردەی، ڕستیٛوە یام دەسە وات یام دماو واتێوە،

" پ. س. پارتی سەوزی کوردستان "خاڵیٛو منیەیرە  " حەرفێوە"، دماو هەر واچیٛوەیەکا، یام حیزبەکاڕیٛکوزیامەدەن

 یەکسەر دماو تەمامیای ڕستەکەی بٛی ئانەی هاڵیگا گنٙو بەین نوختەکٛی منیەمێرە. ک "

 ) : ( :نیشانٛی دووٛی خاڵٛی سەرو یٙویوە: دڤەم

                                                        
  2016اپو کتیٛبو ڕانویس و خاڵبەندی  / پ.ی د. نەریامن خۆشناو  چ  1
 بەهەورامی ئەوسا واچیٛنٛی " خیٛڵێوەم کیٛشتە "   وەلٛی ئیسە کەم بەکار مەیٙو   2



 چی دەگایا  :  هەورامانو تەختی بەکار مەیٙو پەی منونەی ەرنجدای پەی دریٛژەدای و ڕٙوشن کەردیوە و س

شارو هەورامانی، سەروپیری، وەیسیا،  )چی یاگانە دووٛی خاڵٛی سەرو یٙوی منیەمیرە( دروسبیەن:

 .ڕوەوەرٛی، کەمااڵ

 ەرمایشتو کەسێوە نامی یاڎ کەریوە پەی منونەی هنو پیرشالیاریکەت بٙو فەئەگەرگەر                      :     

 وەریٛسە پڕچیو چوار سەریٛنە    نە وەروە وەریٛنە   وٙ وەروێ وار

 ێ دماو ، یام ئاچیٛوبٙو، یام ژماردەی بەشەکاو چیٛوێڵێو چیٛوی پەیوەندیشا پیوەرەپەی وستەی ڕووٛی کٙومە

ەڵەبجەی چی بەشا دروسبیەن: کوردی، عەرەبی، ۆلیٛژو پەروەردەی بنەڕەتی زانگاو هکیوترینیرە مەیا: 

 .گلیزیئین

  کەروٙ دەسپەنە  ٣:٢٠ ساتواکەی : کوٙڕەو شیٛعر وانپەی نیشاندای ساتٛی، منونە. 

 ێوە پیٛسە: دروسنای: واتەسازی، ڕستە: کە گەرەکامنە ماناشا دەیمئا چیٛواوە " واتٛی یام ڕستە "  یام دماو

 .بیە: لوتەم فشیاوەرە مونەو لوتیٛ ، بنجٙوک

 دووە خاڵ مەشٙو یەکسەر دماو  .دووەخاڵم پەی نیانرەە کەردەمنو منونەو ئی دەسەبەندیە کە الی سەریو

 ئاخر واتەی بنویسیا ئیجا یەک هاڵیگای" سپەیس" کەرمٛی و دەس بەنویستەی کەرمیٛوە.

 

 : یەرەم: نیشانٛی سەرسامی) ! (

نٛی یٛسەو نیشاتەنیا پ ، ئی نیشانیٛ مەیوٙ ، یام دماو واتٛی سەرسامیوە ئی نیشانٛی دماو ڕستەی سەرسامیوە مەیوٙ 

جەخت سەری بەخشٙو " ە ماناو پاگیٛرتەیرە: ڕستێوبەکار مەیوٙ  و ئی رستایچنەسەرسامی بەکار منەیٙو گیٛرە دما

ردە و ، دەالڵیاوە، ئارەزوو و ، گامنە، هەرماندای ملەرە، هەڕەشٛی، نزا، بیٛزاریکەردیۆ سەرش"، گوالنە کەردەیەو

 خەم، کتوپڕ چڕیەی وەنە... هتد.

 : وسەرسامی دووٛی یاگیٛو ڕستەینە مەی نیشانیٛ 

 ئافەرم ! هەرمانەکیٛت زوو پوٙڕنا.: ەکسەر دماو واتەکیٛوە منیەمیرٛشەیەر واتٛی سەرسامی ڕستەکەنە بٙونە، ئانە ئەگ

ێوە بەرزەن !  کەشەی مگنٙو دمایی ڕستەکەیوە: سامیەکرٛی سە، ئانە نیشانی ڕستەکەنە نەبٙونەئەگەر واتٛی سەرسام

یانی خاڵە و نوختٛی مەنریورە، تەنیا نیشانٛی سەرسامی وەسیٛنە، وەلێ ئەگەر نیشانٛی سەرسامی ! یانێوە دڵگیرەن،  

 بنەتاو ڕستەینە بٙو نیشانەکٛی وزمٛی پەشتیش، و بەشەکەو تەرو ڕستەکەی خاڵە منیەیمیٛرە.

 : پیٛسەرستەینە بە چنڎ تەشکٛی بەرمگنٙو دلٛی نیشانٛی سەرسامی 

 سامی: تەحا! هەورامان چنڎ دڵگیرەماناو سەر. 



 ڕووەت سیاوەبٙو! عەمرکٙوتا بی: ماناو سەرزەنشتی!  

  :ٛی بەرد لەعنەتو خوڎایش وەنە بوٙ پی دەرد شمانهەرکەس هەوراماناو لەعنەتی ! 

 ماناو دژماندای: بیٛشەرم! بیٛئابڕوو! بیٛقیمەت! بیٛناموس! ناکەس بەچە! نامەرد ! 

 ئی زوڵمیە هەتا سەر قبوڵ نەکەری ،یوە: خوڎاماناو الڵیا ! 

 دیمەنٛی زەریفی وەهارو هەورامانی وەسف منەکریا! : ماناو وەسفکەردی 

 

 : چوارەم: نیشانٛی پەرسٛی) ؟ (

، وٛی منەزانٙو و الشۆ ڕٙوشن نیەن، چی ڕستەنە قسەکەر چیٛ شە دمایی ڕستەو پەرسیٛنە نریوٙرەنیشانٛی پەرسٛی هەمی

پەرسکەر گیر سەرچەمەو زانیارین و مزانٙو، چاڎیوە ، پاسەبٙو  گٙوشزانیارێوەش دەس مگنوٙ ەرسکەردیوە بە هٙو و پ

 .زانیاریەکاش هوٙرگیٛروٙ 

 .ەی گاڵتەپەنەکەردەیچ بەکار مەیوٙ بەروستەی گومانٛی یام پیام پەی 

 ؟ کٛی سەیرانەکەش ڕیٛکوستەن

 ؟ چی نەالنیوە یانە

 ؟ کەی زەماونڎەکٛی تەمامیوٙ 

 ؟ میٛژوٙ  ئی هەسەرٛی چنڎ

 ؟ کام گٙورانی واچ دەنگش وەشەن

 

 : پەنجەم: کٙوما) ، (

 : چی حاڵەتانە بەکار مێو، اریٛزە " نیشانیٛوە تەرو خیٛڵبەندینەکٙوما " ف

،  شەکا ڕستەی پیٛوەن کەرٙو یٙویوە و هەم جیاشا کەرٙووە جە یٙوی، بەاگٛی هوٙرمدرایوە کوڵینە نریوٙرەی -1

                                                 : ەو بەشەکا ڕستەینە مەیٙو، پیٛسەیام شیٛویانٛی بەینو پارچەی 

 ، شەمیانسەرزەمینو هەورامانی دروسبیەن جە: تەخت، لهٙون، ژاوەروٙ 

 ەکارمەیو، یانی سەرجەم دروسنەکیٛ کٙوما پەی جیاکەردەیەو " واتٛی " فرەیز/لکە " ڕستە " ی ب  -2

 .پاوە پەنەوازی ڕستەنە بەکار میٛو، بە ڕستەی مانا داریٛنیٛ 



زنە کٙوما  میانو شاڕستەینەو پاڕستەینە مێو، منونە: سەرچەمەو زەڵمی فیٛنکەن، تایبە ڕستەی ئاڵوٙ   -3

 .هامنیٛنە

 .ە: کٙوسار، بەرەکەی بوزەرەڕستەو چڕیەینە دماو نامەکیٛوە کە چڕیش وەن  -4

ەشا ادەکا وزٙو پاڵو یۆی و ڕستێوە ئامیت،  پی جوٙرە ڕستە سجیاتی ئامرازو بەستەی " و " بەکارمەی -5

 .، ئارام لواچەنە وەش کەرٙو: شاهٙو ئاما

ی سلیاٛمنی، وەلٛی منێ وەڵٛی  واتەکاو "وەلێ، بەاڵم، وەروئانەی، یام " منونە:  شەنیەر مێوە پە -6

سەنە منونەکەو شاڕستەیو ، پیٛ هانە ناما پەی سەیرانی، وەروئانەی زانگانە وانەش بیٛ هەڵەبجە، 

   .رستەیپا

 

 : ؛ ()  ە: کٙومای خاڵدارششەم

یٛم فیٛشتەر جە کٙومایوە نزیکەنە، وەختو وانایوەنە وەل گنٙو بەینو " خالٛی و کٙومای " نیشانێوەنە ئەرکش

 .سەرشٙو مدرمیٛ 

مانایوە بەسیان پۆ ڕستێوە ، وەلٛی جە بارو ڕستێوە مێو کە ڕوخسارەنە وێسەرا ئی نیشانٛی پەی یٙوبەستەیەو

م جە بارو مانای ، وەلیٛ تا بٙونە کە ویٛسەر گنا وەروچەما، پاسەبٙو ئی نیشانٛی پەی جیاکەردەیۆ  ئا ڕستەریوە

کارا پەی پەیدا بیەو ئەو نریوٙرە کە ڕستێوەشا هوٙ ، یام ئەچا ڕستانە هەن و بەروستەیشاوە پیٛوەنی مانایشا

 : ڕستەکەی

  .ش بیٛ چوون هەرمانێ تەر؛ شاهٙو نامان پەی کٙونیشتەکەی

 : ی( -) ەوتەم: نیشانٛی داشح 

 : شۆ یام زیاتەر ڕٙوشنیٛشا کەرٙووە، بەشەکاو وەڵٛی ویٛش بەسٙو دماو ویٛ نیشانٛی داش یام تەقەڵیٛ 

 .ا ماناو ڕسەنایەتی ویٛش برمانوٙ ت –ت گرنگی زیاتەر بڎٙو بەهەورامانیپەنەوازەن حکومە

 : مٛی وەختێو وانای دەسپەنەکەرٙووەەن ئی چیٛوا کەر، ماچی پەنەوازیام دماو ڕیزبەندی ژمارەینە مێوە

 رٛی و قەڵەمٛی باردٛی چەنی ویٛتا.دەفتە -1

  .ازر کەردیٛ دەرسەکەیتا ح -2

  .ساتو ویٛشەنە ئامادٛی بیدی -3

 : نەی قسەکیٛشا جە یٙوی جیا کەرمێووەختو واتو واچو بەینو دووٛی کەسا پەی ئا



 ؟ _ شاهٙو: چیٛش ماچی

 : نان بورە  _ کٙوسار

 .وەرش بکەردیٛ  10 – 8وەختێو ئەرکو یانەی مڎەی ملو وەنکارانە ماچی  الپەڕە  جیاتی واتٛی ) تا، تاکو (  

 

 : هەشتەم: هیٛڵەی الرە ) / (

 چەژنەو نەورٙوزینە   21/03/2018: پەی جیاکەردەیەو  ڕٙوی، مانگٛی، ساڵیٛ  -1

من / کٙو/ نا /    ئەر/ تٙو/م /نە / بی/ ئا/ خر/: ی  ڕستێوە یام دیٛڕە شیٛعرێوەپەی جیاکەردیەو بڕگە بڕگە کەردە -2

  3من / تٙو/نا / ؟ /زا / تٙو/منە/ نی/  یا/ خوڎ /  مە

، یام نە و وەختیمەبستو نیشاندای شوٙ  بە پەی جیاکەردیۆ ڕستەی بەکارمیٛو، یام ماناو " هەتا، تاکو "  -3

یوەم  خولشا بەشٙو کٙومپیوتەری   2018/2019  : ساڵەویەک مەبەستی وزا رووە دووٛی دیمیٛ دووٛی واتٛی 

  تەمامیٙو . 

 : نیشانٛی هەسارەی ) * ( : نٙویەم

بەخشٙو  جە  یەو واتیٛوەە، ماناو ڕٙوشنکەردراویٛزی بەکار میٛو جیاتی ژمارەیجارا پەی نویستەی پە فرەو

، مانی پیٛسە " * دیوارەکە وڕیێ " یام پەی دەسنیشان کەردەی ڕستەی ناڕیٛز .پەراویٛزەنە منویسیش

 ڕستەی ڕیٛزمانی مەشٙو واچی " دیوارەکٛی وڕیێ " .

 .کەردەی پەی بابەتێوە تازەی بەکارمێوبڕٛی جاریٛچ پیٛسەو نیشانٛی دەسپەنە

 : ) ( 4انەی گوالنەدەیەم: کەم

دووە کەمانەکەی: وزیش دلٛی ونی و واتێوە دیاری کریێ بیاو ماناوەختێوە بەکارش ماری گەرەکت بٙو 

 . یاوەرنامٛی )سیفە( بەشە دوایوە وێسەرەن

 .امان )ئاهورامان( سەرزەمینو ئاهورامەزاداینهەور

 .( ین 21/9/2018) ڕٙو وامو وەنگایەکا ەردەو دەدەسپەنەک

                                                        
 هٙونیێوە شەیدا گوڵپی 3
کەمانەکەش شیٛوەو  کەمانە واتێوە هەورامیەی رەسەنەنە، گردما مزامنٛی"کەمانٛی وەروٛی" تەشکشا چەنینا، هەر پیٛسە ئی کەمانەو نویستەیە، یام تیرو کەمان،  4

 کەمانەو نویستەین



 : دەویڤە: دووٛی کٙومٛی میچکلٛی) " " (

رامان" : هەورامان " ئاهوماناو  واتێوە دیاریکریێ بیاونی ، یانیپیٛسەنە کەوانەی گوالنەی بەکار ئاردەیشا

کتا بە زەریفی ماناش کەری یام دیاریش ەکە وەختو نویستەینە گەرسەرزەمینو ئاهورامەزداین، هەرچیٛوێ تەر

 .وزیش بەینو دووە فاریزەی گوالنەیکەری 

 )) (( : دەودڤٛی: جٙوت کەمانەی گوالنە

ماری  بە  ، دلٛی نویستەکەیتنە بنیەیرە واتارێوە  پیٛسەو زانیاری یان سەرچەمەی وەختێوە گەرەکتا  تێکستێوە یان 

کت بٙو ئایەتێوە جە قورئانی ەیام گەر تٙو پەیت نیا ڕاسش بکەریوە بٛی دەسکاری منیەرشە، ئەگەر هەڵەیچش بٙونە

 انەی گوالنەیوە .، وزیش بەینو جٙوت کەمیٛوێ تەری چامنەیا هەر چ ،رەیباری بنیە

 : یەرٛی: کەمانەی گەورە ] [ ، } {دەو

واتێوە یام لکێوە   ، نویسەر بڕێ یاگیٛنەوەنە جە زوانێوە پەی زوانێوەتەریتێەئی نیشانٛی وەختو هوٙرگیٛڵنای باب 

،  هنەکەو ش دلٛی دووٛی کەمانە گەورا، هوٙرگیٛڵنیچ  ئانەی هەکە بەڕاسش مزانٙو بە ناچاری وزوٙ بەهەڵە نویسٙونە

 .ئیٛڎیوە هەڵەن هەر منویسٙوشۆ ئەویچ هەکە ال

وزٙوش بە پەنە وازش بزانٙو کە  واتیٛوە یام تێکستێوە پەی بابەتو هوٙرگیٛڵناکەی زیاد بکەرو   یام هورگیٛڵن وەختێو

ەکەی قسٛی ئیٛڎینە و هنەو نویسەرەکەی انناو ئانەی هەکە هنو دلٛی دووە کەم، بەمادلٛی دووٛی کەمانا گەوراوە

 انا گەوراوە ەیوەندی دارٛی وزا دلٛی دووٛی کەمواتٛی پکەردەیۆ و نویستەی دەسنویسەکانە ساق  ، یام وەختو نیەنە

 : ... ()دەوچوار: یەرٛی خاڵٛی دماو یٙویرە

 بەخشٙو هەکە قسٛی ناتەمامەنە یام ڕستە ناتەماما هەاڵی قسٛی تەرٛی هوٙرگیٛرٙو  یئی نیشانٛی ماناو ئانە

 ە و نیشتەرە و نانش وارد و ... یان وەڕٙوسەم لوا بازاڕ و ئاما

 د.ناجح گوڵپی

   21/8/2018  
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