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كولتوور

كوردستاندا شارەكانی نو ل ھولر
ب یھ خۆی تایبتمندیتی ھولر شاری
یانتندییتمم تایبكسیفاتیدەكرێ ئكۆم

بكینوە: چ خوارەوە خانی لم
لگڵ  و ریند مژوویی  شاركی یكم: 
بۆی بوونی ھبووە، یناوچژیاندا ل مژووی
قۆناغی و ســردەم چندین ب ۆكمئ تا 

بووە. تپڕ مژوویدا
دروستبوونی  مژوویی  درژایی  ب دووەم: 
لگڵ و بووە بردەوام تیدا ژیان شارە، ئم
گل ھۆكار بر ل قۆناغكانیش سردەم و
بــردەوام و  پشكوتن ل تدا خكی  ژیانی
مئ ـــووەن داب دابــزیــن و ھبز و  ــوون  ب
شاركی لــ ژیـــان ئاستی و درامــــای ھی 
(كۆمیتی، ژیانی ئاستی ك ھولرە درینی
و نزمی لــ ــابــووی) ئ سیاسی،  رۆشنبیری،
ئاستش دوو ئــم بوونی ـــووە... داب ــرزی  ب
مانوەی و خك برخودانی و ژیان زیندەگی

زیندویتی. ب شارە
شاری  ستراتیژی  پگی و شون  سیم: 
پاشان و  سیاسی ناوەندكی وەك ھولر 
دیكی پیرۆزیكی و بھا كوردستان پایتختی
پیرۆزی و بھا  ئــو بخشیوە.  شارەك  ب
جوانی و پیرۆزی و  بھا ھمان  جوانیی و
نــاوەنــدی ســردەمــی ــای ــوروپ شــارەكــانــی ئ
ئوسا ھر چونك ،وروپایئ مسیحییكانی
وەرگرت خۆی مزنی مانای شار ئوروپا ل
و ھمنی و جوانی و (سیستم ناوەندی ب و

ئارام) دانراوە. و ژیانی ئاسایش
ھشتا ك ئمریكیش و ئوروپی شاعیرانی
ورانكارییان و ڕەوڕەوەی شڕ شارەكانیان
جوانی ئابوو ل شیعرەكانیاندا ن گردەن ل
گــوزارشــت خۆشییكانیان ــھــاو ب و  شـــار 
ــاوەرۆكــی ن و سیما جـــۆرێ دەكــــرد. بــ لــ
ساختمان و  خانبا ھروەك شیعرەكانیان 
پاشان بوو.. برز و جوان  برزەكان جوان
بازرگانی و كارگ سنتری تدەب شار ك
كارگ ئــامــــری رۆژانــــ و ئــامــــری شــڕ و 
زەییانب بــ مرۆڤكانی شــڕ میدانی و 
ناشیرین دەكات و تخ جوانییكان دەھاڕێ و
و گوند بۆ رۆمانسیانی شاعیران سۆزی و
و دەستالدێ ھ و ئارامی و ھمنی ژیانی
وەردەگــرێ... جیاواز رەھندی شیعرەكانیان
ئلیوت ل دیدگای شیعری نموون باس بۆ ھر
دەكین. پوشیكن والت ویتمن و و دلر بۆ و
ناخی ل دا (وــرانــخــاك)ەكــی ل ئلیۆت 
ل ـــت، دەدو دوا شــڕ ــی  ــاوای رۆژئ شاركی 
ناخ ل و شڕ دۆڕاوەكانی ماندووە سك
ئوروپا دەدوت... ئاوزنگدانی و ل پوچكان

ناوزەد شار تازەی شاعیر ب ك دلر بۆ بم
و ژیان كوشندەیی و تنیایی ونی دەكرت
قارەمانی دەكشت، شــار  واتكانی پۆخ
سگۆشیی ئم نو ل دلر بۆ شیعرەكانی
و خۆشویستی تــنــانــت دەژیــــن... ــدا  ــان ژی
باشترین ...نائاسایی و كوشندەی ئڤینیش
مئ بدەكان)یتی گولل) شیعرەكانی بگش
و (بۆ دلر شاعیران شیعری و روانینی دیدگا
شیعری دیدگای و روانین چی ك ئلیۆت)ە
لوانی ویتمان  ــت  وال و  پوشكین شاعیران

...جیای پشوو
وكارگ جوانی رووس، شار پوشكینی الی
شار ،وساوەكانچ جوتیارە رەنجی بری و
رۆشنبیران و شۆڕشگ نھاتووی بن ل ھزی
(ناتالیا)ی وەك شاژنكی شار قیسرن ب دژ
و چاپ و رۆژنام و شار  ...نگش و شۆخ
مزی و ئــدەبــی  گرمی كــۆڕی و چاپخان
شار ...جوانیی و سما و ئاھنگ شوانی

.رفرازییس سروودی و ئازادی شیعری
بھای شار ئمریكیش ویتمانی ھروا الی
جوانی و كاری نو كارگكان و مرۆڤ جوانی
فانوونی و رازاوەیی گڕەككان و كۆنكان
ل ویتمان الی شار بــرزی  ...كانسۆزانیی
كشكنی فلك برەو شیعرەكانی دیدگای
ژووی ئافرەت ب ژوورەكان ھدەچ، ھموو

...ئاسمان ل روویان سۆزانییكانیشوە
والــت شیعرییكی دیــوانــ لــ نموون بــۆ 
و شــار جوانییكانی   (گــالســكــ) ویتماندا 
ھروەك دەخوننوە،  جوانتر و شار شاعیر
رانو (و بۆدلر بدەكانی) گو) ل چۆنیش
ب پوشكین شیعرەكانی و ئلیۆت خــاكــی)
ئۆنیگین)دا (یفگینی شیعری رۆمان تایبتیش
وــرانــیــی... و ئــاشــوب شـــار، جوانییكانی 
ل شار و شیعر دەخونینوە. شار و شیعر
پشو بدوع پش كوردیشدا  ئدەبیاتی
یھ شیعریمان دەوــمــنــدی كولتووركی
ئحمدی (مــم و زیــنــی) ھــر لــ شــاكــاری
جزیرە شارەكانی كباگراوەندی خانییوە
نو بــــتــوە ــا ــدا دەبــیــنــرــت ت ــ و بــۆتــانــی ت
ژیانی سردەمی نالی شیعرەكانی باگراوەندی
ل ھروا باباندا... حوكمانیتی و سلمانیی ل
باگراوەندی براوردكردنی بیستیشدا سدەی
ل ئـــوانـــی مــــزن، شــیــعــرەكــانــی گـــۆرانـــی
خونری ــووســراون، ن مۆسكۆ و سلمانی
دەكــن ھست شـــارەزا رەخنگری و ــا  وری
نو ل تیدا ژیان پكھاتی و شار كاریگری

داوەتوە. رەنگی شیعرەكانیان
شار) و (شاعیر یا شار) و (شیعر تباب ئم

واتا و چمك و باگراوەند و رەھند ھموو ب
،دەبییئ دەومندی  بابتكی شیعرییكان 
و لــــوەكــراوە باسی كمی بــ زۆر گــرچــی 
دەب كاتكدا ل نــكــراوە... بۆ ھرشرۆڤی 
دروستبوونی لگڵ بت لبرچاو ئوەمان
ئدەبی وەك ژانركی ئوروپا شارە گورەكانی
چونك سرھدانی سر ھدەدات، (رۆمان)
ھونری چیرۆكی سرھدانی لگڵ رۆمان
شار لگڵ كوردیدا ئدەبیاتی ل بم ،دای
و مــزن شیعری تیدا حوكمانی ژیانی و 
و گب ب سرھدەدەن شیعری شاكاری
نالی و خانی شیعرەكانی سرھدانی و بوون

كۆیی... قادری حاجی و

بۆتان و جزیرە شارەكانی بوونی برامبر ل
.نبولستئ پاشان و كۆیی و سلمانی و
كاتی گوزەرانی و ژیان و بینین ئستنبول
ھبووە. جۆرە كاریگریكی ئوسا شاعیرانی
گۆرانی ل ھر كوردیشمان نوی شیعری ل
شــار ــوەوە، شــــ پ ــبــدوــا عــ ــرەوە ت شــاعــی
لخشوە، شیعرەكانیان ب تایبتمندیتی
و و مۆسكۆ سلمانی نو شیعرەكان گۆرانی
و ھورامان گۆرانی شیعرەكانی ل جیاوازە
بدوع شیعرەكانی ھمدیس  گشتكی...
شیعرەكانی لــ ــاوازە جــی ھــولــــر پــشــــوی 

ئوروپا. و مۆسكۆ پشوی بدوع
شیعرەكانی مــزنــی و پشو گــورەیــی
و نتوەیی شاعیركی ك وەدایل پشویش

برزە. ھونری شیعری بابتی خاوەن
پشوە). (شار و شرۆڤ دەربارەی و باس
ل دەگــرــتــوە...  شیعری ئفراندنی و  شــار 
ل و پشوە شاعیرانی ژیانی قۆناغكانی
و شوە چندین ب ھولر برھمكانیدا
بینیوەتوە، خــۆی  شیعری  توخمی جۆرەھا
كارەسات كسكانی شارە، ئم دیمنكانی
و ـــوی دز جوانییكانی، ـــی، ـــان رووداوەك و 
ئفراندنی مژوویی تبوون ماتمینی، رۆژانی
ل سرەتای گر مژووە بو شیعری... پشو
،بووب دروست پشودا شاعیریتی تمنی
ل دا باس) و دەنگ (ھگبی شیعر ل ئوا
سرەتاكی روونی ب زۆر 15/3/1971وە
بردەستمان شیعری دوای تا ھدەدات سر
و شار تــوەری شوباتدا)،  یكی  ل (ھولر
و شرۆڤكان خونر و لو بیندا شاعیرن...
راستیییان ئو كوردی شیعری رەخنگرانی
پابندبوونی شاعیر پشو ك دەردەكوت بۆ
خمی ئــو خمی و  كوردستانیی كۆم
جوانییكانی ل ئو شیعری جوانییكانی ،كخ

سری ھداوە. ھولرەوە كوردستان و
بۆ دەرۆزەوە و مزگوت شاری ل پشو

شوبات. یكی
شیعر مــــــژووی ــۆ ب شــیــعــریــ یــنــو بــئـــ

و مژوویكی دوور پشو بدوع نووسینی
پدەكات  1971 وەدەست /3 /15 ل درژە و
و حات چند ب ئو شیعری ئمۆی تا و
شوەییی بم دەكرێ تدەپڕت.. قۆناغدا

بكینوە: چیان خوارەوە
شیعرەكانی ھولر یكم: قۆناغی

مۆسكۆ قۆناغی دووەم:
شوباندا) یك ل (ھولر قۆناغی سیم:

پشون قۆناغی شیعری س قۆناغ س ئم
تبوون و ھولر شار شیعرانی كوا ئو بۆ

ھونیان...
ل ھونیان  و  بابت ك شیعرانی  ئــو 
ئویان شیعری و ــووە ــرت وەرگ ھــولــــرەوە

ھوەستیان كــورتــی بــ ھــۆنــراوەتــوە  پــ
شاعیر ونی شــرۆڤــی  و دەكــیــن لسر 
و دەكــیــن مــۆســكــۆدا و لــ ھولر و شــار 
یك ل (ھولر شرۆڤی ب سرەكی بایخی

دەكین. شوباتدا)
پشو ھــولــــردا شیعرەكانی قۆناغی  لــ
دەرۆزە، و مــزگــوت  شـــاری وەك ھولر 
،چورچ ،مح شاری منارە، و قت شاری
شاری ،ناوگ دانیشتووی شاری كسۆ، ،جومع
و كار شاری جژن پیرۆزە، ماچی بۆ تینو
شیعری ل ئوەیان ...دەبین پ چایخانی
دیكش شیعرەكانی دەنگوباس)دا ل (ھگبی

ھشتا شارەكمان شقام، سر (دارتلكان دا
دــری شیعرەكانی نو ل بــوو، سكل وەكــو 
شار... سركورسی شتكانی ،بتناس شار

تد)...
شیعریانی سرەوە دەستواژە وش و ئم
رووی ل ھژاری شار، (درینی ل گوزارشت
دداری، ورەقیبكانی سانسۆر ئابوورییوە،
بم كــ دەكـــــن... ســربــســتــی و ئــــازادی)

:جۆرەی
قت  شاری ھولر مژوویی و درینی - 1
شونواری دوو بۆ ئــامــاژەن ك مــنــارە، و 

شارە. ئو درینی

دەرۆزەن  شــاری بكاری و ھــژاری  -  2
زۆری و گرمی كار بۆ پ ئاماژەن چایخانی

بكاران.
شاری  ئــازادیــخــوازی و - سربستی   3
ماچی بۆ تینوو شــاری  ،نــاوگــ دانیشتووی
بربست بۆ ئازادی پیرۆزە... ئاماژەن ژنج

بوونی مرۆڤ.
نو  ل ــداری د رەقیبانی 4 - ناحزان و

.بتناس شار شیعرەكانما دری
ئاماژەی دوو ئاماژەی چند ئم سرباری

دەیخونینوە: دیكش
بوو   سك وەكــو 1 - شــاری مــزگــوت...
لو مسیحی و ئیسالمی بۆ ئایینزای ئاماژەن

شارەدا.
كسۆ،  ،جومع ،چورچ ،مح شاری -  2
ھر بـــوون،  ھولر نــــاوداری شتی چـــوار 
ھــبــوون خـــۆی ــان تــایــبــتــمــنــدیــتــی ــكــی ی
ھولر... كولتووری  ل بوون بشك ئوسا
تایبتمندیتی ــ ل میشھ كــولــتــووریــش
ك خاسیتك و سیما   لــ ،دەبـــ دروســـت 
شیعری پكوە با .خشبب پ ناسنامیكی

(پرسیارك)ی پشو بخونینوە:
یادم ل

بوو شستوشش كۆتایی ساڵ:
بوو مچك شار:

بوو رەش بازنكی زستان:
بوو ئوارە

شار... تنگیی ب كرد ھستم من
شار، تنگیی ب كرد ھستت تۆش

رۆیشتین... دوور
گیشتین. پك سووچكا ل

سوار،  ناسبزركاو، ھ رەنگ
تا: وەیئ بۆ

تم ناھم
بدات شارەكم گمارۆی

بن ھیچ تا
بگات! خۆشویستی خۆم تم

ــن ــوان ئ كــــن؟  وت و ــی شـــار ــان ــن دوژم
خــاك وەك ــیــان ــان كــوردســت و  ــــر  ھــول  كــ
كوتكردنی نــیــازی ســر  بــ داگــیــركــردبــوون
بوون، و ملكچكردنی شاعیران ئازادیخوازان
داگیركردنی و  شار گمارۆدانی برامبر  ل

بینیوە: ئاوا پیامی پشو خاكدا
وای چاكتر
یوش ئم

.یفلچ وەك بسرتوە، دوژمن چكمی
پشوە شیعرییی  قۆناغ ئــو ئــوەیــان
شیعری بــوكــردنــوەی مژوویی وەكــو  ك
دەنا  دەكــات، پ وەدەســت   15/3/1971 ل
رابردوو سدەی شستكانی ل دیك وەكی
شاعیرە شیعركی چند ھونی قۆناغ ئم
شیعرەكانی ل حفتاكانوە سرەتای ل و
ب ك دەخاینت قۆناغ ئو تا سرھدەدات
ھر ل كــردووە. ناوزەدمان مۆسكۆ قۆناغی 
ھولر قۆناغی شاعیردا شیعری قۆناغی دوو
ژیانی شاعیر كوا وەدایل تایبتمندییكی
یكمین ب بردووە و ھولر بسر ل ھر
شیعری كۆ گورەی  ب بوكراوەی  شیعری 

نواو روو: پشت ل)
ترساین خۆمان سبری ل
دیوار و دار ھبوو چاویان
دیوار و دار ھبوو دەمیان
و بووین یاخی مئ بم

شار ل خكی نفرەتمان كرد
شار ل خكی نفرەتمان كرد

شیعریی ـــ دەق ئـــم نــووســیــنــی  ــژووی  ــ م
دوو ھــر بوونی ـــــ، وــای 27/12/1970ی
كدەق نو لــ دیــكــش قارەمانكی  ـــدار،  د
قارەمان (شار)ە، ئو ك ئویش یھ بوونی
دوو دداری ودژی دەگیرت كرۆك ب ڕۆی
تواوی دژك ...یكدەق نو قارەمانی) (دوو
داگیر ھر دوو قارەمانكی جوولی پانتایی
پیام نفرەت خاوەن ئوانی كردووە، ئوانیش
خكی دیوار، ل و دار ل ل: (مچك، دەكن
بیك سووچكا ل تا دەڕۆن دوور شــار،

بپسنن. مچك و كۆت و بگن
پناو ئازادی كۆشانی شاعیر لو ت خبات
بۆ ئــو شیعری و شــو ،وەریدایختب و 
نانداھ و شیعر پیامی گیاندنی و تگیشتن
راسپۆتینكاندا و دیواری شار و و دار ل نو

:تو و شار دوژمنانی دژی
یوش ھر

بادار ئاوی دمكیك وەك
بادار نانی نووردییك وەك

یبنك بۆ لبنكیكوە نفرێ
و (ھولر قۆناغی ئوسای پیامی مئ
ل) شیعری ل كوە) ل یامپ ئو پشوە)،
فرمسك شیعری دیوان ی (1965 ناكم بیرت
ل و پدەكات دەست (1967 زام – چاپی و
(1973 – ماندووتر ب لمن ب شیعری (ك

.واو دەبت
ل پشویش مۆسكۆی قۆناغی سرەتای
11/9/ – وەرە تنیا ھاتی (ئگر شیعری
جاران سۆڤیتی ڤڕۆنژی شاری ل (1973
شیعرەكش دەقــی خــودی پدەكات،  دەســت 
شیعری دیوان بوكراوەی  برھمی یكم 
چندین ب و نبینم) پوە خونتان نیی (شو
ھولر ھونیان ك شیعری دانسقی دەقی
ژیان و بوون زدی و شار وەك مۆسكۆی و
خودی بۆ شیعری دیكی ئزموونكی ب دەبن

پشو.

پشودا بدوع ل شیعری شار
شوباتا) ل یكی (ھولر ل شیعری نموون ب

یكم بشی
شارە و تایبتمندییتی بووبت، ھر دونیادا ناوچیكی ھر سیاسی ل و بازرگانی سنتری كۆمگ و ناوەندكی وەك شار مژوو و كولتووری ژیاندا درژایی ب
جیاخوازەكانی كخ دیكی ملمالنییكی جۆرە و كاولكاریش ھرشبردن شاریش، شڕ و شۆڕ و و و شار گوند و شار نوان ل بوونی پیوەندی جگ ھبووە. خۆی
بۆ شیعریش دەقی و ھون و چندەھا تباب تبوون شاعیران بۆ شیعری ژیانیش زدو شونی وەك شار مسیحیتن. ناوەڕاست و سدەی ھاتنی سدەی شارەكانی
مزنیش داھنرانی گورەی شاكاری دونیادا گورەكانی نشونماكردنی شارە و بوون دروست مژووی ل ،رییھون و ئدەبی بواری دەومندی كولتووركی ئمۆمان
بغدا و قاھیرە و و نیۆرك واشنتۆن مۆسكۆ و و كییف پیرترسبۆرگ و و سانت پاریس و لندەن و یۆنان، دبلن و كۆمنكانی ئسینا و كوچ نو ل ھر وە... بۆینیندەخو
ئم جیاوازن، شاعیرەكان خودی دیكی دەقی ل و یھ تایبتمندییكیان دەقانش ئو دەبینین. شاعیران داھنرانی دەقی و مزن شاكاری تد. ... و ئستمبوڵ و بسرە و

...وەوەیئ سۆنگی ل پشو شیعرەكانی بۆ خوندەوەشمان محمد خدر مولود

و خمی كوردستانیی كۆمی پابندبوونی پشو شاعیر
جوانییكانی و لئ شیعری خك، جوانییكانی خمی ئو

ھداوە سری كوردستانوە

صباح سوارە
.بیشكۆف ناوی ئدەبی ئلكسی گۆركی مكسیم
شانۆنامنووسكی و ــووس ــن ــان رۆم گــۆركــی 
یكك ل شارەكانی  1868 ل رووسی. لسای
سای و  بــووە دایــك ل نیگرود) (نیژنی روسیا
 ل مــاكــســیــم ـــــردووە. ك ــــی  دوای كــۆچــی   1936
لدەست باوكی  و دایــك منداییوە ســردەمــی
ئستۆی وتك كردنكی سرپرشتی و داوە
تــووڕەبــوو. و بخیل پیاوكی ك بابگورەی
بۆ بوو كاركردن خریكی سایدا نۆ لتمنی
پو شاگردی كرد، دوكانكی ل ساڵ س ماوەی
دووكانوە لو ك زۆر زەختكی بھۆی بم
ئو جھشت. كارەكی و ھت بوو لسری
كاركی ھموو بــوو ناچار دەســاڵ مــاوەی بۆ 

فرۆشی نان و شۆرین قاپ و لنان چشت وەك
بكات. جرەبت

كرد، سفری روسیا سرتاسری بۆ ماكسیم
ئاشنابوو خك ژیانی لگڵ لنزیكوە بۆی ھر
كرد دەربدەری ھستی بھژاری و بتواوی و
رەنگی شتان ل نووسراوەكانیدا ئو ھر دواتر و
(تفلیس) لرۆژنامی 1892دا دایوە. ئو لسای
س بوكردەوە. خۆی چیرۆككی دا یكمین
مانگانی گۆڤاری  بوكردنوەی ل دواتر ساڵ
ك كارۆلینكۆ) (ڤالدیمیر لگڵ روسی)  (دارایی
بھاوكاری دەستی بــوو،  چاكسازی الینگری
ســنــورەكــانــی ـــــرد1898. نـــاو بــانــگــی گــۆركــی ك
ئــمــریــكــاشــی ـــاو ـــوروپ روســـیـــای بـــزانـــد و ئ
(لقوالیوە)  شانۆنامی 1902 گرتوە. لسای
ئمانیادا وشانۆكانی مۆسكۆ ھونری لشانۆی

ھر ھنا. بــدەســت گــــورەی سركوتنكی
سۆسیال پارتی ئندامی ب بوو ساشدا لو
چاالكییكی  1905 لسای رووسیا. دیموكراتی
بھۆی بــم پكرد، بدەست برینی سیاسی
زیندانی و بسر دەســت شــۆرشــوە شكستی 
ھانبدات، دەست لدژی خكی دەیویست كرا.
دەبوویوە. ئازار و نجشكئ تووشی ربۆیھ

قۆناغی قۆناغن÷ س زادەی برھمكانی
لم سی ساییوە، تمنی دەكوت پش یكم
زادەی زیاتر ك كچیرۆك ند كورتچب قۆناغدا
سرنجی رووسیادا، ل بوون خۆی دەربدەری
چیرۆكاندا لم راكشا. ئدەبدۆستانی و ئدیب
كورەوەری و  كۆی لگڵ قوڵ ھاوسۆزیكی 
پــردەی دیــوی لو ــات. دەك روسیا جــمــاوەری
مرۆڤان روانــگــی بھاو كۆمك كۆیانوە

برھمكانی گۆركی، ژیان و بھاو روانینانمكسیم ئو یوایپ دەكات ك كشف
رزگاربوون. چكی ب دەب رۆژان ل رۆژێ
شوكی ،1894 شیلكاش ) چیرۆكان لــو

ئیتزراگیل1898). ،1894 پایزی
و رۆمــــان لـــو بریتیی دووەم، قــۆنــاغــی 
بدرەوشتییكانی و پۆخوات ك شانۆنامانی
سترجب ریانھون روسی جماوەری ناو
واقیعین. و  و تاڵ مانرھب ئم دەكــات.
دەدەن بــرھــمــانــ ھـــوڵ قــارەمــانــانــی ئــم
ندەگ تا رێ ونبك و بفلسفنن كاروباران
خكدا ئــو لگڵ ســـۆزداری ــان. ژی مانای 
ــارە، دی 1902) دا (زەلــكــاو ل دەكــات وەكــو
ل و دا (1902 خومار (ھاوتیانی ل بــم 
و لدەگرت رەخنیان دا (1905 ھاوین (گلی

پدەكات. توسیان
برھمكانی باشترین ك یانوایپ رەخنگران
باری  ل  ك دای سیمی قۆناغی  ل گۆركی 
نووسینوەی بـــووە. تــر ھدی میزاجییوە
لمر بیرەوەرییكانی و خــۆی ژیاننامی

دی نیشانی خمینی فیكرییكانی نووسرانی
بدی سرەتایدا برھمكانی ل ك وتۆیئ
،1913 (منداتیم برھمانش لم ناكرێ.
بیرەوەری دا1919، تۆستۆی لگڵ بیرەوەریم
.(1925 بیرەوەرییكان ،1923 الوییتیم
(شاری گۆركی دیكی برھمكانی گرنگترین
كۆلیژەكانی دوژمنان، دایــك، زەرد،  شیتانی
مرھبل ككی دایك رۆمانی ك .(.... و من
ــردراوەتــوەرگــ و  گۆركی  گرنگكانی ھــرە 

جیھان. زیندووەكانی زمانل زۆرك سر

سرچاوەكان
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