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جه ژنی خاوەنکار
له کۆمەڵگای یارساندا

سارۆ خوسرەوی
)سوێد(

بەپێــی بەڵگــە و گەواهــی مێــژوو، زاگــرۆس هەر 
و  فه رهه نــگ  ئاییــن،  مه ڵبه نــدی  کۆنــەوە  لــە 
کولتــووری زۆرێــک لــە گەالنــی ناوچەکــە بــووە، 
به اڵم دوای گەشەســەندن و ســه قامگیریی ئیســام 
لــه کوردســتان، زۆرێــک لــە ئاییــن و کولتــوورە 
جیــاوازەکان له ژێــر کاریگەریــی کولتــووری زاڵــدا، 
بــە جۆرێــک لــە نــاو چــوون، یــان که مڕه نــگ 
بوونەتــەوە، لــه م نێــوه دا، به شــێک لــه باوه ڕمه ندانــی 
ئایینییــە زاگرۆســییەکان شانبه شــانی بزووتنــەوە 
ژێــر  نەچوونــە  و  تێکۆشــان  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
بــاری ئایینــی داســەپاو، بەڵکــو له ســه ر ئایینــی 
لەوانــە  یەکێــک  مانــەوه ، کــە  دێرینــی خۆیــان 

ــی ئایینــی یارییــە . پێڕەوان
ڕاســتەقینەی  نموونەیەکــی  یــاری،  ئایینــی 
بزاوتێکــە کــە بــە درێژایــی زەمــان و لــە ســەردەمانی 
جیــاوازدا،  هــه ر لــه هووریگەرییەوە تا میهرپه ر ســتی 
لــە  کــە  بزاوتێــک  هەبــووە،  زه رده شــتیگه ری  و 
زیاتــری  گەشــەی  حەوتــی کۆچییــەوە  ســەدەی 

کــردووە.
ڕوانگــه ی  و  فەلســەفە  خاوه نــی  یارســان 
مرۆڤدۆســتییە، بــاوه ڕی بــه دنیــای پــاش مــردن 
و هه ســتانه وه ی دووبــاره هەیــە، بــۆ گه یشــتن بــه 

مرۆڤخودایــی. و  حه قیقــه ت  ئــازادی، 
سەرچاوەی یاسا و بیری ئایینی یاری دەچێتەوە 
وەردەگــرێ،  چوارچێــوە  لەوێــوە  و  مەڕنــۆ  ســەر 
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پاشــانیش خاوەنــکار دەبێتــە چەمکێکــی نــوێ و 
ژیــان ڕەنگڕێــژ دەکا و هــەوڵ دەدا لــە حەقیقــەت 

بــگا.
بوونی یارســان به هۆی ئه م ڕووداوه وه ، ســه لمێنراوه 
و سوڵتان سەهاک و یارانی له  پردیوه ری هەورامان، 

ڕێسا و یاسای ئایینی یارییان داڕشتووە.
چۆنیەتــی  )مه ڕنــۆ(وە،  ڕووداوی  دوای  لــه  واتــا 
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵــگای یارســان ئاڵوگۆڕی 
خــۆی  بــە  تایبــەت  شــێوازێکی  و  دێ  بەســەردا 
زۆربــه ی  تەنانــەت  ئێســتاش  تــا  بــه اڵم  وەردەگــرێ، 
خەڵــک له بــه ر ناشــارەزاییان لــه ڕووداوی مه ڕنــۆ و 
خاوه نــکار، زۆر ئــاگاداری حەقیقەتــی ئــەم جەژنــە نیــن 
و ته نیــا وەک جەژنێکــی ســاده و نەریتــی چــاوی لــێ 

ده کــه ن. 

یارسان:
یارســان لــە دوو وشــەی )یــار( و )ســان( پێــک 
پاشــایش  پاشــا(،  )یارانــی  واتــای  بــە  هاتــووە، 

خودایــە. هاوواتــای 
یارســان بەشــێک لــه کورده کانــی ڕۆژهــه اڵت 
ئێســتا  دەگرێتــەوە کــە  باشــووری کوردســتان  و 
دنیــادا  و  کوردســتان  ناوچەیەکــی  چەنــد  لــە 
بــە  پەیوەســتە  یارســان  هزریــی  هــەن، چاالکــی 
باوەڕهەبــوون  ئه ویــن و  ئاشــکرابوون، ده رکه وتــن، 

دۆنـــەوە. دۆنــای  فه لســه فه ی  بــه 
یارسانیش وەک گشت ئایینەکانی تر، خۆی لە 
پلــەی حەقیقەتــدا دەبینێتــەوە و لــەم سۆنگەیەیشــەوە 
لێکچــوون لەنێــوان یارســان و ئایینەکانــی دیکــەدا 

هەیە.
یەکەمین که ســایه تییه ک که باســی له یارســان 
کردبێ  باهلوولی ماهیـــیه که له سه ده ی دووە می 
کۆچــی مانگیــدا ژیــاوه ، دوای ئــەو شاخۆشــین 
بابــا  ده ودانــی،  ســه رهه نگ  بابــا  لوڕســتانی، 
ــا ســەرەتاکانی  ــاوس ســه رگەتی ت ــا ن ــل و باب جه لی

ســه ده م حه وتــه م، یــه ک لــه دوای یــه ک، هاتــوون 
دواتــر،  ســەدەیەک  پاشــان،  هەڵــداوە،  ســه ریان  و 
ــه  ئامــاده کاری  ــت کــه  ده بێت ســوڵتان ســه هاک دێ

نیزامــی ئایینــی ئــه م بزووتنه وه یــه .
به پێــی ده قــه کۆنه کانــی یارســان و شــرۆڤه ی 
ڕووداوه کانــی ئایینــی یــاری، هه روه هــا ڕۆژژمێــری 
کــوردی، ســوڵتان ســه هاک دەبــێ له ســاڵی ٦٢٢ی 
کۆچــی هه تــاوی به رانبــه ر بــە ٦٤٠ مانگــی و 

١٢٢٠ی زایینــی لــه  دایــک بووبــێ .

یارانی ســوڵتان به پێی بااڵدەســتی و یەکەمینی، 
بــه م شــێوه یه  دابــه ش دەبن:

هه فتــه ن، هه فته وانــه ، هه فــت خه لیفــه ، هه فــت 
گۆزه چــی،  هەفــت  ئاخێــوەر،  هه فــت  ســازچی، 
ــان،  ــت فەرم ــت پێشــکار، هه ف ــه قا، هه ف ــت س هه ف
ــت  ــاس، هه ف ــاری قه وه ڵت ــت ی ــت، هه ف ــت هه ف هه ف
ســه ردار، بیســتویه ک مێــردی بەرزنجــه ، هه فتاودوو 
پیــر، نه وه دونــۆ پیــر، شه ستوشــه ش غــواڵم، چلتــه ن، 
چلته نــان، هه زارویــه ک مێــرد، هــەزار و شه ســت 

ــه کان. ــوه ن بێوه ن ــرد و بێ مێ
دوور  زاتــی،  به ڕێوه بــه ری  یارســاندا  له نێــو 
دەستنیشــان  ناوەندگەرایــی  و  ناوچەگــەری  لــه 
یــان  تــاک،  بــە  دەســتەاڵت  و  هێــز  و  دەکرێــت 
هیــچ  ڕاســتییەکەی  نادرێــت،  ناوه ندێــک  بــە 
ــە  ــه م کۆمه ڵگایــەدا  نییــه کــه ســەر ب که ســێک ل
گرووپێــک نەبێــت، ته نانــه ت پاشــای ئافرێنه ریــش 

پابه نــده.  چوارچێوەیــه   بــه و 
ناوه نــد، یــان قه ڵه مــڕه وی ژیــان و جوگرافیــای 
مرۆیــی یارســان لــه  پێشــدا باشــووری زاگــرۆس 
ــووه ، پاشــان  ــاره زوور( ب ــان و ش ــتان، هەورام )لوڕس
ئێرانــدا  و  دیکــه ی کوردســتان  ناوچه کانــی  بــە 
لــە  یارســانییەکان  لــە  بەشــێک  باڵوبوونەتــەوە ، 
لــە  وێنــە،  بــۆ  دەژیــن،  کوردســتان  باشــووری 
خانەقیــن و کەرکــووک و ســلێمانی و هەولێــر، 
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و  بەغــدا  و  مووســڵ  لــە  کــە  باســە  شــایانی 
شــارەکانی دیکــەی عێراقیشــدا یارســانی دەژیــن. 
کوردســتان  باکــووری  شــارەکانی  لــه  یارســانی 
هێندێکــی  ســێواس.  و  دێرســیم  وەک  هــەن، 
لــه ڕووســیا و له ناوچــه ی )ئه لیزابــت  دیکەیــش 
نیشــته جێن و  لــه دەوروبــەری )قــارس(دا  پــول(، 
)قوشــچی  ده رکه وتنــی  له گــه ڵ  دەژیــن،  لــەوێ 
هه روه هــا  ئازه ربایجــان،  لــه  ناوچــه ی  ئۆغڵــوو( 
ڕه چه ڵەکــی  و  شاوه یســقولی  بوونــی  به هــۆی 
ــرەو  ــە ســۆنگەی ب ــه تورکســتان، هەروەهــا ل ــه و ل ئ
و ئاشــکرابوونی ئایینــی یــاری لــه م ناوچه یــه دا، 
هه ندێــک لــه یارانــی تــورک هۆگــر و پێوەســتی 

ئــەم ئایینــە بــوون.
ــراوه   یەکەمیــن په یڤــی نووســراو بــە شــێوەی هۆن
لــه  زمانــی کوردیــدا، تایبەتــه  بــه یارســان کــه  بــه 

ــان هه ورامــی نووســراوه . ــی، ی زاری گۆران
چوارچێــوەی  نەچووەتــە  هه رگیــز،  یارســانی 
یاســایەکەوە کــە ئازادیــی خــۆی له ده ســت بــدات و 
ــی  ــێ، به کاربردن ــەوە یەخســیر ب ــاری فیکریی ــە ب ل
ــه  ــی، هه نگاونان ــێوازی ئه خاق ــا و ڕێســا به ش یاس
بــه اڵم  مرۆیــی،  ئامانجــی  بــه  گه یشــتن   بــۆ 
واتــای  بــه  ســه رەتاییدا  شــێوازی  لــه   ئه خــاق 
ــت و وه ک پێداویســتیی  ــی دێ ڕیفۆرمــی تاکایەت
هه بوونــی مــرۆڤ و مرۆڤایه تــی خــۆی پێشــان 
ده دات، هــه ر ئــەو مــژارە دە بێتــه  هــۆی ڕێزگرتــن لــه 
)ته واوه تــی( و قبــووڵ نه کردنــی خراپــه و خراپــی 
ئەمەیــش  یاریــدا،  کۆمه ڵــگای  تاکه کانــی  لــه 
وه ک پێداویســتییه ک بــۆ دروســتکردنی پێوەنــدی 
و لێــک نزیکبوونــه وه  خــۆی ده رده خــات و ئاشــکرا 

ــت. ده بێ
بناغــه ی بــاوه ڕی یــاری، ڕێزگرتنــە لــه مرۆڤایه تــی، 
تــه وه ری  لــه  بــاوه ڕه   ئــه م  ڕاســتی  ده توانیــن  ئێمــە 
ــن  ــی(دا دەستنیشــان بکەی )خۆناســی( و )مرۆڤخودای
کــه  بنه مــای فیکریــی ئــه م ئایینــەن، یارســان به پێــی 

فه لســه فه ی دۆنــای دۆن، ئیمانــی به گشــت بوونێــک 
و بــە بــاوه ڕی جۆراوجــۆر هه یــه ، هــه ر بۆیــه  هه مــوو 

ــت.  ــه  خــۆی ده زانێ ــه به شــێک ل ــک ب )خود(ێ
 له یارساندا مژاری مرۆڤخودایی کاتێک به سه ر 
ــەی  ــه و قه ناعه ت ــت، ب ڕوانگــه ی کەســێکدا زاڵ ببێ
دەگەیەنــێ  کــە لــه پێوەندییــه کۆمه اڵیه تییه کانیــدا 
بــه دوای خــودادا بگــه ڕێ. ئاکامــی دڵنه رمــی و 
ــه  هــۆی  هه ســتی یەکترویســتیش له یارســاندا، ده بێت

ســازدانی ســه مبۆلێکی )جــه م(.
 جــه م خــۆی له خوێــدا، هێمایه کــی ئایینییــه کــه  
هــزری یه کگرتوویــی و یەکبوونــی یــار و یــاران 
ــه  ــار ل ــا ئــه و شــوێنه ی ســیمای ی پێــک دێنــێ، ت

ڕوخســاری یارانــدا بــە دی بکــرێ.
 

خاوه نکار:
 خاوه نــکار، یانــی خاوەنــی کار، ســێحەبی کار، 
یان سێحەبکار. له  ئه ده بیاتی کوردیدا )خاوه ن( به 
واتــای ســێحەب دێــت و مه به ســت لــه خاوەنکاریــش 
ئــه م  گەردوونــە،  چەرخــی  خاوەنــی  و  ئافرێنــه ر 
ــای )خــودا(، )یه هــووه( و )ڕوحــی  وشــه یه  هاووات
پیرۆز(ـــه  و لــه که المه کانــی یارســاندا بــه  واتــای 
)ســاحێبکەرەم(،  وه ک:  دیکــه ی  جۆراوجــۆری 
حه قیقــه ت(  )ســوڵتانی  )ســاحێبکار(،  )پاشــا(، 
لــه  دراوه تــه وه .  لێــک  هه ورامان(یــش  )شــای  و 
ــکار(  ــاوی )خاوه ن ــه ن ــه  ب یارســاندا جه ژنێــک هه ی
ڕووداو  شــوێنی  وه ک  ئــه وه ی )مه ڕنــۆ(  له بــه ر 
یــادی لــێ دەکرێتــه وه ، ئــه م جه ژنــه  وەک جه ژنــی 
)مه ڕنۆ(یــش نــاوی لــێ ده برێــت. ئــه م جه ژنــه بــه  
خاتــری ئاماده بوونــی ســوڵتان ســه هاک و یارانــی 
لــه  شــوێنی ڕووداوه کــه و ســه رکه وتنی تیشــک 
یارســان  ڕه ســمیی  بوونــی  و  تاریکاییــدا  به ســه ر 
لــه فۆرمــی مرۆڤــدا، وه ک خاڵــی وه رچه رخــان 
لــێ  یــادی  یــاری،  بیرۆکــه ی  بنه ڕه تیــی  و 
ده کرێتــه وه و هەمــوو ســاڵێک لــه  کۆمەڵــگای 
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ــت.  ــرۆز ده کرێ یارســاندا  پی

مه ڕنۆ:
)مه ڕنــۆ( وشــه یه کی لێکــدراوه، له )مــه ڕ( بــه 
واتــای )ئه شــکه وت( و )نۆ(یــش بــه واتــای )نوێ ( 
دێــت کــه لــه  ئەدەبیاتــی باوه ڕیــی یارســاندا، واتــای 
ســه رهه ڵدانی چه مکــی نوێیــه لــه جیهانــی بوونــدا، 
ئــه م واتایــه  دابــه ش ده بێــت به ســه ر چه نــد به شــێکی 

وه ک:
شــرۆڤه ی ڕواڵه تــی حیکایه تــی مه ڕنــۆ، ده رکه وتنــی 

چوارچێوه و یاســاکانی هزری یاری.

به شی یه که م:
شرۆڤه ی ڕواڵه تیی حیکایه تی مه ڕنۆ:

ســوڵتان ســه هاک به رزنجه یــی، کــوڕی )شــێخ 
عیســا(، یه کێــک بــووه  لــه  گەوره کانــی ناوچه که ، 
کۆچــی  ٢٦٠ی  له ســاڵی  ســەهاک  ســوڵتان 
هه تــاوی لــه به رز نجــه ی ســه ر به )عه ربــه ت( لــه 

ــووه .  ــه دایــک ب ــزگای ســلێمانی ل پارێ
 له بــه ر ئــه وه ی لــه بــاری بیــر و بــڕواوه که ســێکی 
جیــاواز بــووه ، لــه ســەردەمی منداڵیــدا، براکانــی و 
ــن و  خه ڵکــی ناوچەکــه بەرانبــەری نه رمونیــان ناب
له گه ڵــی که وتوونه تــه  ملمانێــی فیکــری، پاشــان 
له بــه ر گوشــار و زوڵــم و زۆری هێــزه  ده ســته اڵتخواز 
بەرزنجــه ی  ناوچــه ی  لــه  ڕادیکاڵــه کان،  و 
ــه ره و هەورامــان کۆچــی کــردووه.  ســلێمانییه وه ب

ــوی  ــه  کێ ــان و ل ــه نزیکــی هه ورام ــه  ڕێگــە، ل ل
دوایــان  نه یــار  هێزێکــی  ئێســتادا،  )شــنروێ(ی 
که وتــوون و هێرشــیان کردوونەتــە ســەر، ســوپایه ک 
له ژێــر نــاوی )چیچــه ک(، کــه  پێــک هاتبــوون لــه  
نه یــاران و تا ریکپه ر ســتانی ناوچەکــه، بــه هــاوکاری 
پیانگێــڕی  بــۆ  کــه  پشــتیوانی  هێــزی  لەگــه ڵ 
ڕەوانــەی ده ڤه ره کــه کرابــوون، ڕووبــەڕووی ســوڵتان 

ســه هاک و یارانــی بوونه تــه وه .

ســوڵتان ســه هاک له گــه ڵ یارانــی په نــا دەباتــە 
بــەر ئه شــکه وتێک به نــاوی )مه ڕنــۆ( و بــۆ مــاوه ی 

ســێ شــه و و ســێ ڕۆژ لــەوێ دەمێنێتــەوە.
لــه  ئه نجامــی هه ڵکردنــی بــا و بــۆران و گه رده لــوول، 
ســوپای چیچــه ک له پــاش ســێ ڕۆژ ته فروتونــا ده بــن 
و لــە ئاکامــدا به هــۆی ڕووداو و بــه اڵی سروشــتی، 

ناچــار ده بــن ناوچه کــه بــه جــێ بهێڵــن.
ســوپای  ئــه وه ی  بــەر  لــە  ســه هاک،  ســوڵتان 
خــۆی  ئامانجــی  بــه   نه یتوانیبــوو  چیچــه ک 
بــگات و لــه پانه که یانــدا ســەرکەوتوو نه بووبــوون، 
دوای ڕۆژی ســێیەم بڕیــار دەدا جه ژنێــک بەڕێــوە 
ببــا بــە نــاوی جه ژنــی )خاوەنــکار(. ئــەم جەژنــە، 
بــه  جه ژنــی )مه ڕنۆ(یــش ناوبانگــی ڕۆیشــتووە، 
و  ســوڵتان  جه ژنه کــه،  به ڕێوه چوونــی  دوای 
ــه  ــه  ســەفەرەکەیان ده ده ن و ده گه ن ــژه  ب ــی درێ یاران

هه ورامــان.

به شی دووه م: 
هــزری  یاســاکانی  و  چوارچێــوه   ده رکه وتنــی 

یــاری:
ڕاســتییەکەی )مه ڕنــۆ( خاڵــی وه رچه رخانــی 
هــزری یارییــه کــه هــەر بــه  هــۆی ئــه م ڕووداوه وه 

ــەلمێنراوه . ــانیش س ــی یارس بوون
مــژاری یارســان بــه ر لــه )مه ڕنــۆ( ته نیــا وه ک 
ئه ده بیاتێکــی بــاوه ڕی هەبــووه، ئه وەیــش بــه ده ر لــه  
چوارچێــوه ی مەده نــی، ده ســتووری و سیســتمی 
کۆمه ڵــگای  )مه ڕنــۆ(  دوای  بــه اڵم  ئایینــی، 
ــی  ــی سیســتمی کۆمه اڵیه ت ــه خاوەن ــان ده بێت یارس

و ئایینــی تایبــه ت بــه خــۆی.
مه ڕنــۆ ته نیــا واتای به جێهێنانی فه رزی ڕۆژوو، 
ڕه نــج و تاقــه ت، په یامــی ئه ویــن، دووره په رێــزی لــه  
ــوون و پاراســتنی  ــه  نه ب ــوون ب ــی، پابه ندب خۆبەزلزان
ڕاز نییــه ، به ڵکــو لــە هەمــان کاتــدا، هه ڵگــری 
په یــام و ڕازی شــاراوه ییه، ئەویــش لــه سیســتمێکدا 
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کــە مــرۆڤ بتوانــێ تێێــدا ڕوحــی تێکۆشــان بــرەو 
پــێ بــدا و لــه پێنــاوی بەدەســتهێنانی هەبوونــدا لــه 
دژی تاریکــی بەربه ره کانــی بــکا و لــە بێهێــزی 

بێتــەدەر و ڕێگــەی ڕاســت درێــژە پــێ بــدا. 
یه که مــدا،  هه نــگاوی  لــه   ســه هاک  ســوڵتان 
یەکەمیــن ده ســتووری ئایینــی و بــاوه ڕی خــۆی لــه  
ڕێــگای ئــه م چه نــد دێــڕه ی خــواره وه ڕاگه یانــدووه . 

ــەو ده فه رمــێ: ئ
ڕوکـن وه  ده فته ر، ڕوكــن وه  ده فته ر
ڕوكــــن ئی تاريخ بنويس وه  ده فـته ر

نه ی چله ی تاوسان يه رێ ڕۆ سه بت كه ر
مـــانگ و دڵی ڕاس دوازده ی سفيد پـه ڕ

يـه رێ ڕۆی يـاران چيگام بـی وه فـه ڕ 
عه يد و پاشاهيم دووهه م داش ئـەسه ر

و  پایــە  دەفتــەر،  ئەرکانــی  بەپێــی  واتــە: 
بنووســن،  دەفتــەردا  لــە  مێــژووە  ئــەم  ئەرکانــی 
ــە  ــار بکــە، ل ــدا ســێ ڕۆژ تۆم ــەی هاوین ــە چل ل
مانگــی ناوەڕاســتدا، واتــە لــە چلــەدا کــە دنیــا 
ســپی دەبێتــەوە، لــە دوازدەیــەم ڕۆژیــدا، یــاران ســێ 
ــە ڕۆژوو بگــرن،  ــاو فــەڕ، وات ــرە بنیشــنە ن ڕۆژ لێ

دەردەکەوێــت. پاشــاهیم  جەژنــی  دووەم 
ــه ن  ــر له الی ــه و په یڤــه ی ســوڵتان ســه هاک دوات ئ
زاتدارانــی دیکــه وه ، وه ک ســه رچاوه ، پێداگــری 

ــەوە. لەســەر کــراوە و شــی کراوەت
جه ژنــه   ئــه م  به ڕێوه بردنــی  ده ســتووری  و  داب 
کــه   جۆرێکــە  یــاری،  کەالمه کانــی  به پێــی 
بــۆ  دیاریکــراودا  کاتوســاتی  لــه  یارســانییه کان 
)پارشــێو(  بوومه لێڵــدا  لــه  ڕۆژ  ســێ  مــاوه ی 
ده کــه ن و تــا خۆرئاوابــوون و دەرکەوتنــی ئەســتێرە 
بــه ڕۆژوو دەبــن، دوای ئــه م ســێ ڕۆژه، جه ژنــی 
خاوه نــکار، یــان جه ژنــی شــاهی به ڕێــوه ده چــێ.
نه ریتــی بەڕێوه بردنــی ئــه م جه ژنــه ئاوایــە کــە هــه ر 
بنه ماڵه یه کــی یارســانی له ســه ریه تی که ڵه شــێرێکی 

ته ندروســت کــه بتوانــێ  بقوولێنــێ، له گــه ڵ مەنێــک 
)ســێ کیلــۆ( برنــج کــه بــه  ڕۆنــی خۆماڵــی لــێ 
ــه وێ  ــا ل ــه  ت نرابێــت، بباتــه  خزمەتــی جــه م و جه مخان
نــزای له ســه ر بخوێنرێــت، پاشــان  له الیــه ن ســه یدەوە 
بــه شــێوه یەکی دادوەرانــە له نێــوان خەڵکیــدا دابــه ش 

بکرێــت.
جگــه  لــه و شــتانه ی کــه  له ســه ره وه  ئامــاژه م پــێ 
کــرد، )نیاز(یــش دەکــرێ لــە هه نــار، ســێوی ســوور 
و چه نــد شــتی تریــش پێــک بــێ و لــه  جه مــدا 

ئامــاده بکــرێ.
جه مــی دابه شــکردنی هێــز و ده ســته اڵت، جه مــی 
دابه شــکردنی نیــاز، جه مــی هاریــکاری و یه کیه تــی 
ســەرقاڵی  جه منشــینان  ئەوجــا  دێــت،  پێــک 
داگیرســاندنی مــۆم دەبــن و زیکــر دەکــەن و هــاوکات 

لەگــەڵ تەمبــووردا کــه الم دەخوێنــن.
خۆیــان  یــاری،  یارانــی  جه ژنــدا،  ڕۆژی  لــه 
بــۆ ســه ردانی یه کتــر ســاز ده کــەن و ئه ندامانــی 
جه مخانــه کان بــۆ جه ژنــه  پیــرۆزه ســه ردانی یه کتــر 
ده کــه ن، ئــه م نه ریتــه لــه الی گشــت ئه ندامانــی 
کۆمه ڵــگای یارســان، جێــگای خــۆی گرتــووه.

 
)ستۆکهۆڵم(

سه رچاوه کان:
که المه کانــی  )ســه رنجام(   ،٢٠٠٧ تاهیــری،  ته یــب   *
یارســان، عێــراق، ســلێمانی، ئه نســتیتۆی فه رهه نگــی کــورد.
شــرۆڤه ی  ســه رنجام(،  فه لســه فه ی  و  )مێــژوو   ٢٠٠٩  -
باوه ڕیــی یارســان کوردســتان، هه ولێــر ده زگای  فیکــری و 

موکریــان.
- ٢٠١٠ ڕۆژژمێــری ئارایــی کــوردی، هه ولێــر ده زگای 

ــان. موکری
- ٢٠١٠ بانگی سه رحه دان، هه ولێر ده زگای موکریان.


