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شکۆیێ حەسەنشکۆیێ حەسەن
ناسح حوسێن سلێمان ژ تیپێن کریلیکی بۆ تیپێن ناسح حوسێن سلێمان ژ تیپێن کریلیکی بۆ تیپێن 
ک. ناڤین ڤەگوهاستیە و فەرهەنگۆک ژێڕا چێ کریەک. ناڤین ڤەگوهاستیە و فەرهەنگۆک ژێڕا چێ کریە

تو وەرە، هۆگرێ قەلەمێ،تو وەرە، هۆگرێ قەلەمێ،
ڤێ ڕۆژا بەختەوار، ڤێ دەمێ،ڤێ ڕۆژا بەختەوار، ڤێ دەمێ،

سازا خوە  بکوتن سازێ هەڤ،سازا خوە  بکوتن سازێ هەڤ،
تەڤی هەڤ ئەم بسترێن ڕۆژ و شەڤ،تەڤی هەڤ ئەم بسترێن ڕۆژ و شەڤ،

ئو چاوا بلبلێ الپ بەنگیئو چاوا بلبلێ الپ بەنگی
ب زارێ کوردایی پڕ زەنگینب زارێ کوردایی پڕ زەنگین

نهوونن کالمێد حەواسینهوونن کالمێد حەواسی
ژ ڕوحێ دەورێیی کوور، عەینسیژ ڕوحێ دەورێیی کوور، عەینسی

کیژانی پێ دژی ئەڤ وەتەنکیژانی پێ دژی ئەڤ وەتەن
بەختەوار و ئازا، و ب کەن،بەختەوار و ئازا، و ب کەن،

ئو کیژان بۆنا دل بیە بەیراق.ئو کیژان بۆنا دل بیە بەیراق.
عەرد، عەرشا بلند بیە تاق ب تاق.عەرد، عەرشا بلند بیە تاق ب تاق.

شەوق دایە دەورانێ الپە دوور،شەوق دایە دەورانێ الپە دوور،
 گوڕ کریە ئەڤینا مەیە کوور... گوڕ کریە ئەڤینا مەیە کوور...

ئەم بسترێن ب حەیری، ب حەواس،ئەم بسترێن ب حەیری، ب حەواس،
ڕوحاڕا، دالڕا ببن ناس...ڕوحاڕا، دالڕا ببن ناس...

لێنینگرادلێنینگراد
١٩٦٤١٩٦٤

فەرهەنگۆک:فەرهەنگۆک:
ئەم بسترێن: گۆرانی بڵێین.ئەم بسترێن: گۆرانی بڵێین.
تەڤی هەڤ: تێکڕأ، پێکەوە:تەڤی هەڤ: تێکڕأ، پێکەوە:

عەینیسی: هەمان؛ هەمان شت.عەینیسی: هەمان؛ هەمان شت.
الپ: زۆر.الپ: زۆر.

بەنگی: ئاشق.بەنگی: ئاشق.
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دەورێ، دەورە: گەردوون.دەورێ، دەورە: گەردوون.
نهوونن: دەهۆننەوە:نهوونن: دەهۆننەوە:

ب کەن: بە پێکەنین.ب کەن: بە پێکەنین.
الپە دوور: زۆر دوور:الپە دوور: زۆر دوور:

کوور: قووڵ.کوور: قووڵ.

شــکۆیێ حەســەن ژ گوندێ چامووشــڤانا بچووکدا شــکۆیێ حەســەن ژ گوندێ چامووشــڤانا بچووکدا 
ل ناحیــا ئاغبارانــێ )ئەرمەنیســتانا ســۆڤێتیێ( ل ناحیــا ئاغبارانــێ )ئەرمەنیســتانا ســۆڤێتیێ( 

ســاال )ســاال )١٩٢٨١٩٢٨(ا ژ دییــا خــوە بوویــە.(ا ژ دییــا خــوە بوویــە.
ــێ وی،  ــا باڤ ــوو، وەخت ــالی ب ــج س ــکۆی پێن ــێ وی، ش ــا باڤ ــوو، وەخت ــالی ب ــج س ــکۆی پێن ش
ئەحمــەدێ حەســەنێ مــدۆ، کــو شــەڕێ حەمدنیایێی ئەحمــەدێ حەســەنێ مــدۆ، کــو شــەڕێ حەمدنیایێی 
پێشــندا ژ گونــدێ خوەیــی شــاترۆغلی ل قــەزا پێشــندا ژ گونــدێ خوەیــی شــاترۆغلی ل قــەزا 
قەرســێ )نهــا تورکیــا(، جیشــهتی بووبــوو، ئێــش قەرســێ )نهــا تورکیــا(، جیشــهتی بووبــوو، ئێــش 
ــالییا خــوەدا  ــج س ــن، بیســت پێن ــێ کەت ــالییا خــوەدا و زەدە ل ــج س ــن، بیســت پێن ــێ کەت و زەدە ل
ــێ. ئاپــێ شــکۆ- ســۆفی، خوەییتیــێ  ــێ. ئاپــێ شــکۆ- ســۆفی، خوەییتیــێ چــوو ڕەمەت چــوو ڕەمەت
ل شــکۆ دکــە، مــەزن دکــە و ددە ســەر خوەندنــێ. ل شــکۆ دکــە، مــەزن دکــە و ددە ســەر خوەندنــێ. 
بــەرێ عەولــن گونــدێ خــوەدا  بــەرێ عەولــن گونــدێ خــوەدا شــکۆ حەســەن  شــکۆ حەســەن 
پاشــێ  چــارا،  دەرســخانا  حەتانــی  پاشــێ خوەندیــە،  چــارا،  دەرســخانا  حەتانــی  خوەندیــە، 
مەکتەبــا گونــدێ ئەلەگەزێیــە ئۆرتــەدا خوەندنــا مەکتەبــا گونــدێ ئەلەگەزێیــە ئۆرتــەدا خوەندنــا 
ــێ  ــکرنا ڤ ــەی خالس ــێ  پ ــکرنا ڤ ــەی خالس ــاال ١٩٨٤١٩٨٤ پ ــە. س ــوە هلدای ــاال خ ــە. س ــوە هلدای خ
ــدا،  ــە دەولەتێ ــیتێتا ئێرێڤانێی ــڕا ئونیڤێرس ــدا، مەکتەبێ ــە دەولەتێ ــیتێتا ئێرێڤانێی ــڕا ئونیڤێرس مەکتەبێ
پــارا ڕۆهالتێــدا تــێ قەبوولکرنــێ. کتێبــا شــاعیرێ پــارا ڕۆهالتێــدا تــێ قەبوولکرنــێ. کتێبــا شــاعیرێ 
پێشــن ب سەرنڤیســارا )قالچیچــەک( ســاال پێشــن ب سەرنڤیســارا )قالچیچــەک( ســاال ١٩٦١١٩٦١، ، 
یــا دودا ب سەرنڤیســارا )تەمبــوورێ کــوردا( ســاال یــا دودا ب سەرنڤیســارا )تەمبــوورێ کــوردا( ســاال 
١٩٦٥١٩٦٥ ڕۆنایــی دیتنــە. ســاال  ڕۆنایــی دیتنــە. ســاال ١٩٧٠١٩٧٠یانــدا بەرەڤــۆکا یانــدا بەرەڤــۆکا 
سســیان ب ناڤــێ )مەرەمــێ دلــێ کــورد( تــێ سســیان ب ناڤــێ )مەرەمــێ دلــێ کــورد( تــێ 

ــرکرنێ. ــرکرنێ.نەش نەش
- ساال - ساال ١٩٧٦١٩٧٦ چوویە بەر دلۆڤانییا خوەدێ. چوویە بەر دلۆڤانییا خوەدێ.

سەرچاوە:سەرچاوە:
مەرەمــێ دلــێ کــورد، شــکۆیی حەســەن، نەشــریاتا مەرەمــێ دلــێ کــورد، شــکۆیی حەســەن، نەشــریاتا 

ــان، ١٩٧٠١٩٧٠.. ــان، هایاســتان، ئێرێڤ هایاســتان، ئێرێڤ


