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 ٠٩....... الپەڕەی .......  پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵی چەند بیرو بۆچوون
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https://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/zirak-kemal
https://www.rudaw.net/sorani/reporters/arkanali
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 «ش كونجه م ئه» كتێبی ناساندنی كۆڕی -١٤
 :ش كونجه م ئه -١٥
 ر بۆ ناوی كوردی هه* 
 ناوی كوردی  ر به ش هه مجاره ئه* 
 هوورا* 
 كوردۆڤان* 
 زارا* 
 شەیتان* 
 :كردنە ئاشكرا خۆی ناوی* 
 تۆفیق دارا هید شه* 
   فوئاد دکتۆر بۆ* 
   بەرلین دیواری* 
 كوردستانەكەم* 
  بجه ڵه هه* 
 كوردستان ئااڵی* 
 ژنان بۆ* 
 كوردی زمانی* 
 عەفرین بۆ* 
 كرد ژیانیان* 
 

 ...  قاسملوو دوکتۆر هیدبوونی شه ڕی گه ساڵوه مین شه شه  و  بیست بۆ -١٦
 ...بێ ك یه نابێ كورد -١٧
   ...بەكر سدقی لەمێژووی كوردو عیراقدا -١٨
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 :عیزەدین مستەفا رەسوڵ. پرسەنامە بۆ كۆچی دوایی پڕۆفیسۆر دبەشێک لە 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 

 پرسەنامەی مەسعود بارزانی بۆ کۆچی دوایی پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ 

 
 لە سەرۆك بارزانییەوە پەیامێك

 
 

 
 
 
 
  

 دلۆڤان و مەزن خودای بەناوی
 

 .گەییشت پێ مان - ڕەسووڵ مستەفا عزەدین دکتۆر پڕۆفیسۆر ناودار، کەسایەتیی و مێژووناس و ئەدیب کۆچی هەواڵی بەداخەوە
 کدۆچکردوو مامۆسدتای هەڤدااڵنی و خزم و ڕۆشنبیران سەرجەم و بەڕێزیان خانەوادەی بە خۆم سەرەخۆشیی و پرسە خەمناکەدا بۆنە لەم

 .خەمتانم بەشداری و ڕادەگەیەنم
 
  .ببەخشێت الیەک گشت بە ئارامییش و دڵنەوایی و خۆی دلۆڤانیی بەر بباتە عزەدین کاک گیانی داواکارم گەورە خودای لە
 
 راجعون الیه انا و لله انا
 

 بارزانی مسعود
 

30 - 03 - 9302 
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 :ەرێمی کوردستاننێچیرڤان بارزانی سەرۆکی ه

 
 
 
 
 
 
 

 كوردسددتان، رێمی هدده رۆكی سدده بددارزانی نێچیرڤددان فۆنیدددا له ته كی ندییدده یوه په  لدده زایینددی، ی٣/١١/٢١١٩  ممه پێنجشدده مڕۆ ئدده ی ئێددواره
 . وه برایه سوولی ڕه فا مسته دین عزه دكتۆر پرۆفیسۆر دواییی كۆچی ی بۆنه به كرد فا المسته مه فارووقی ڕێز به  له خۆشی ره سه
 
 دوا  مده ئه خواسدت هیدوای خۆشدی، ره سه و  پرسده شكردنی پێشكه وێڕای كوردستان رێمی هه رۆكی سه ڕێز به دا كه فۆنییه له ته  ندییه یوه په  له

 سوپاسدی فا المسدته مه فدارووقی ڕێز بده  وه خۆیده الی.  وه بداتده بوورییان سده  وره گه خوای و بێت یان كه ڕێزه به  واده خانه ناخۆشیی و كۆست
 .كرد كوردستان رێمی هه رۆكی سه بارزانی نێچیرڤان رێز به خۆشیی ره سه و فۆنی له ته ندیی یوه په
 

--------------------------------------------------- 
   

 
 :مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێم

 
 

 
 
 
 
 رۆڵی عیزەدین.د. بیست م - رەسوڵ مستەفا پرۆفیسۆرعیزەدین کوردستان ناسراوی یرووناکبیر و نووسەر دوایی کۆچی زۆرەوە بەداخێکی"

 گەورەیە زیدانێکی کدورد گەورەیەی ئەدیدبە و نووسدەر ئەم دەسدتدانی لە بۆیە هەیە، کوردستاندا ئەدەبی و روناکبیریی بزاڤی لە دیاری
 کوردسددتان رۆشدنبیرانی نووسدەرو و بنەمداڵەکەی راسدتەیئا خدۆم گەرمددی وسەرەخۆشدی پرسدە. کوردسدتان لە رۆشدنبیریی بدزووتنەوەی بدۆ

 ".بمێنێت زیندوو هەر هەمیشە عیزەدینیش مامۆستا یادی و بکات شاد بەهەشتی بە مەزن خوای. دەکەم
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.tbajansi.com/%D9%BE%DB%95%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8E%DA%A9-%D9%84%DB%95-%D9%85%DB%95%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%DB%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85/&psig=AOvVaw1n-QPU-0-IXg_kxg_wVWYK&ust=1583321244913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICvhr-Z_ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kurdistan24.net/so/news/4337c481-c173-44c5-b8a5-21620310fe28&psig=AOvVaw0HdTYvhI2bEaRyAzQ8a5Py&ust=1583321412043000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCg0Y6a_ucCFQAAAAAdAAAAABAF
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 عیزەدین پایەی سەرەكی زمان و ئەدەبی كوردی بوو.د: قوباد تاڵەبانی

 
 

 
 
 
 

 ئاڕاسدتەی پرسدەنامەیەكی رەسدوڵ مسدتەفا عیدزەدین.د دوایدی كدۆچی بدۆ دسدتانكور هەرێمدی وەزیراندی سدەرۆك جێگدری تاڵەبانی قوباد
 بەر كاتژمێرێدك چەندد تا و كوردی روناكبیری و ئەدەب و زمان سەرەكییەكانی لەپایە یەكێكە عیزەدین.د: دەڵێت كردوەو خانەوادەكەی

 .بووە بەردەوام یادەوەری گێڕانەوەی و نووسین و بەخشش لە سازگار كانیاوییەكی وەك ماڵئاواییكردنیشی لە
 

 :بەڕێزان
 

 مستەفا مەال فاروقی كاك
 

 عیزەدین. د پرۆفیسۆر خوالێخۆشبوو خانەوادەی
 

 صەفوەت مستەفای مەال ڕووناكبیری و تێكۆشەر بنەماڵەی
 

 كوردستان خەڵكی كۆمەاڵنی و دۆستان ئەدەب و پرۆفیسۆر خوێندكارانی
 

 .كردم غەمباری و هەژاندمی ناخەوە لە رەسوڵ ەفامست عیزەدین.د پڕۆفیسۆر دوایی كۆچی هەواڵی
 
 جیهدانی بدۆ گەڕایەوە بەرزەفدڕی رۆحدی نزیكیددا، هەرە دۆسدتی و هداوڕێی ی-جەال  مام دوایی كۆچی ساڵڕۆژی دووەم لە كە عیزەدین.د

 و زمدان سدەرەكییەكانی لەپدایە یەكدێكە عیدزەدین.د كە بەسدە ئەوە. بددەین مدافی نەتدوانین رەندگە لەبدارەیەوە، بڵێین هەرچی نەمری،
 و نووسددین و بەخشددش لە سددازگار كانیدداوییەكی وەك ماڵئاواییكردنیشددی لە بەر كاتژمێرێددك چەنددد تددا و كددوردی روندداكبیری و ئەدەب

 بەنەمریددی هەر بەرهەمەكانیدددا و تێكسددت لەگەڵ ئەو یددادەوەری یددادو پددێگەو و ندداو بێگومددان بددووە، بەردەوام یددادەوەری گێددڕانەوەی
 .نابێت بزر چاوان لەبەر ەتق دەمێننەوەو

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://puk.org/%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%B5%DB%95%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D9%83%DB%95%D9%88%DB%95-%D8%AE%DB%86%D8%B4%DA%AF%D9%88%D8%B2%DB%95/&psig=AOvVaw3oIRXJVJpBmmGdUETntyF6&ust=1583324092386000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjFu4mk_ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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 و دەكەیدن عیدزەدین.د خوێنددكارەكانی بنەمداڵەو و كوردسدتان خەڵكدی كۆمەاڵنی و خۆمان لە سەرەخۆشیی پرسەو خەمناكەوە، بۆنە بەم
 ..گەورەیە كۆستە لەم بداتەوە الیەك هەموو سەبوریی خوا و بێت مەنزڵگەی دوا بەرین بەهەشتی

 
 تاڵەبانی قوباد

 
 ەزیرانو سەرۆك جێگری

 
٢١١٩ - ١١ - ٣ 

 
----------------------------------------- 
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 كى ئاراستەی خانەوادەی عیزەدین مستەفا رەسول كرد سەرۆکی پەرلەمان پرسەنامەیه

 
 

 
 
 
 
ى كدرد و  نامەیەكی ئاڕاسدتەی خانەوادەكدهعیزەدین مستەفا رەسوڵ پرسە.مانى كوردستان بۆ كۆچی دوایی د رله رۆكی په ق سه رێواز فایه.د

 ، "کوردستان یەکێک لە گەورەترین ئەکادیمیست و توێژەرانی بواری مێژوو و زمان و ئەدەبی کوردی لەدەستدا: "دەڵێت
 

 : یه كه نامه قی پرسه ش ده مه ئه
 

  پرسەنامەی خۆمان ئاراسدتەی خدانەوادەو عیزەدین مستەفا ڕەسو.بەبۆنەی کۆچی دوایی نووسەرو رووناکبیری گەورەی کورد پڕۆفیسۆر د
عیزەدین مستەفا ڕەسو  کوردسدتان یەکێدک .کەسوکارو سەرجەم ڕۆشنبیرانی کوردستان دەکەین، زۆر بەداخەوە بەلەدەستدانی پڕۆفیسۆر د

وێسددتەکانی لە لە گەورەتدرین ئەکادیمیسددت و تددوێژەرانی بدواری مێددژوو و زمددان و ئەدەبددی کدوردی لەدەسددتدا، مامۆسددتا بە قەڵەم و هەڵ
مدداوەی ژیانیدددا گەورەتددرین خزمەتددی بە دۆزی ڕەوای گەلەکەمددان کددردووە، بەکددۆچی دوایددی خوالێخۆشددبوو کتێبخددانەی کددوردی کەلێنێکددی 
گەورەی تێکەوت، داواکارم لە خوای گەورە سەبووری خانەوادەو کەسوکاری مامۆستا عزەدین مستەفا رەسوڵ بدات و بەبەهەشدتی بەریندی 

 .شاد بکات
 

 ق رێواز فایه.د
 

 مانى كوردستان رله رۆكی په سه
 

٢١١٩ - ١١ - ٣ 
  

 مانى كوردستان رله پهماڵپەڕی 
 

------------------------------------------ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/rewazfayaq/&psig=AOvVaw2J592Ox0GiM3gvBz8w16lX&ust=1583324528976000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICvruGl_ucCFQAAAAAdAAAAABAU
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 پرسەنامەی سەرۆک کۆماری عێراق بەبۆنەی کۆچی دوایی پڕۆفیسۆر عزەدین مستەفا ڕەسوڵ

  
 

 
  
 
 

کددۆچی دوایددی ڕوندداکبیر و نوسددەر و پرفیسددۆر و ئەکایدیمسددتی هەڵکەوتددوی دنیددای ئەدەب و بەداخ و نیگەرانیەکددی زۆرەوە، هەواڵددی 
 .ڕوناکبیری کوردستان و عێراق دکتۆر عزەدین مستەفا ڕەسوڵم بیست

 
زیاتر لەنیو سەدە بوو، پڕۆفیسۆر عزەدین مستەفا ڕەسدوڵ، قەڵەمێکدی دیدار و ڕۆشدنبیرێکی بەرکداری نداو بزاوتدی ڕونداکبیری و دنیدای 

ین و ڕۆژنددامەگەری کوردسددتان بددوو، ئەوە وێددڕای ئەوەی وەک ئەکادیمسددت و مامۆسددتایەکی دیدداری زانکددۆ لە زانکۆکددانی عێددراق و نوسدد
کوردسددتاندا، ڕێبەرایەتدددی پەروەردە و پێگەیانددددنی سدددەدان خوێنددددکاری کوردسددتان و عێراقدددی کدددرد کە لەئەمدددڕۆدا بەشدددێکی زۆریدددان 

 .نیشتیمان و واڵتەکەیاندائامادەبونێکی بەرچاویان هەیە لەخزمەتی 
 

کددۆچی دوایددی پڕۆفیسددۆر عددزەدین مسددتەفا ڕەسددوڵ، بەڕاسددتی خەسددارەتێکی گەورە بددوو لە بزاوتددی ڕوندداکبیری و مەعری ددی کوردسددتان، 
 .هەورەک چۆن زیانێکی گەورەشە لەناو کایەی زانستی و ئەکادیمی و پەروەردە و خوێندنی بااڵدا

 
ۆم لە تەواوی کەسدوکار و خدانەوادەی پڕۆفیسدۆری کدۆچکرد و سدەرجەم ڕونداکبیر و نوسدەرانی لەم بۆنە خەمناکە پرسدە و سەرخۆشدی خد

 .کوردستان و عێراق دەکەم
 

 دکتۆر بەرهەم ساڵح
 

 سەرۆک کۆماری عێراق
 

 ٢١١٩ - ١١ - ٣ 
 

-------------------------------------------- 
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 سووڵ فا ره دین مسته عیزه. وایی دی کۆچی د بۆنه به  ن زاده سه بدوڵاڵی حه می عه هاوخه

 
 

 
 
 
 
 

 سووڵ ڕه فا مسته ددین عیززه دوكتۆر پڕۆفیسۆر ڕێزی به ی ماڵه بنه
 
 پایان بێ ساڵووڕێزی ڵ گه ده
 
 توانای بده و  وره گده ری نووسده و ر تێكۆشده دوایدی كۆچی خاری پڕجه واڵی هه كوردستانم ی وه ره ده  له ر فه سه  به كاتێكدا  له  وه داخه به زۆر

 و نددیم نزیكتدان  لده دا ناخۆشده  بۆنده و لده  كده  یده وره گه تێكی فدده خه بدۆمن. رگدرت وه سدووڵم ڕه فا مسدته ددین عیدززه دوكتدۆر مامۆسدتا كدورد
 و  پرسده جلیسی مه  له و بم  ئاماده پیرۆزی گڵكۆی ر سه له ی كه ڕێزه به  ماڵه بنه و كورد رانی روه نیشتمانپه و دیبان ئه كۆڕی ڵ گه ده ناتوانم

 .بم یدا كه خۆشییه ره سه
 

 و نیشدتمانی  ئامانجده بدۆ بات خده ڕێگدای ڕێبدواری و كدوردی بی ده ئده و زمدان وتنی پێشدكه ئدۆگری ی وانده ئه موو هده بۆ ددین عیززه دوكتۆر
 و وانی زمانده و ب ده ئده بدواری  لده نرخی بده كتێبی ٨١  له پتر خۆی پاش له  كه  رێكه نووسه و ئه.  ئاشنایه ناوێكی كوردن، كانی ییه وه ته نه
. لێ ێربدوونن شدیاوی و نگ پێشده خۆیددا بدواری  لده ركام هده كانیشدی مه رهه به و  هێشدتوه جێ بده تدردا هی و بی ده ئه ی وه لێكۆڵینه و  خنه ڕه
 ڕووبداری و دا نده ر بده م ڵده قه  لده سدتی ده ژیدانی نیكدا دواڕۆژه تا هده بڵێدین  كده بدێ س به  نده وه ئه  ناوداره  ره نووسه و ئه س ی وه بۆ  نگه ڕه

 .هات نه وشكاوی یی خشنده به پۆلی پڕشه
 

 توانایی بده و زانایی شاهیدی ی وانه ئه موو بۆهه و  نیه ی كه ڕێزه به  ماڵه بنه كۆستی نیا ته ددین عیززه دوكتۆر رگی مه  كه  نیه تێدا گومانی
 ڵی كۆمده وامی رده بده باتێكی خده و وڵ هده  بده پێویسدتی ی وه پڕكردنده  كه  رچاوه به لێنێكی كه و  وره گه سارێكی خه بوون و ئه یی خشنده به و
 زینددوویی  بده  میشده هه بدۆ كدورد ی وه تده نه دڵسدۆزانی موو هده الی له یادی و ناو  كه دڵنیاشم.  یه هه كوردی می ڵه قه ئاشقانی و دیبان ئه
 . وه وشێته دره ده كوردیدا بی ده ئه ئاسمانی  له و  وه مێنێته ده



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

12 
 

 ئاشدنایانی و دۆستان موو هه  به و  ماڵه بنه ڕێزی به ندامانی ئه  ئێوه  به ردیم هاوده و خۆشی ره سه  وه دڵمه كانگای  له  وه مناكه خه  بۆنه و به
 و بدێ شداد مری نده ڕووحی. م كه ده ش پێشكه دستانكور ڵكی خه اڵنی كۆمه م رجه سه  به گشتی به و ستان ده مبه ڵه قه و ران نووسه كۆڕی  به و

 .ك الیه موو هه بۆ سێبووری و بن ندرێژ مه ته و ساغ ش ئێوه
 

 ٢١١٩ ئۆكتۆبری ی٣  ڕانسه فه ، زاده ن سه حه بدوڵاڵی عه براتان
 

 گیارەنگ
 

---------------------------------------- 
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 کرد" عیزدەین مستەفا ڕەسووڵ"سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بنەماڵەی پڕۆفیسۆر  ، پرسە و"مستەفا هیجری

 
 

 
 
 
 
 

 خاتوو ڕووناک، هاوژینی پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ ؛بەڕێز
 

 ئەندامانی بەڕێزی بنەماڵەی پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا
 

ی هەتاوی، پڕۆفیسۆر عیزەدین مسدتەفا ١٣٩٨ی ڕەزبەری ١١ بەداخ و کەسەرێکی گرانەوە ئاگادار کراین، بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجشەممە،
ڕەسووڵ، دۆستی دێرین و بەوەفای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێدران بەگشدتی و شدەهید دوکتدور قاسدملوو بەتدایبەتی، کدۆچی دوایدی 

 .کرد
 

ەسدکەوتی، خزمەتێکددی زۆری بە سداڵ تەمەندی پڕد ٨٥ی زایینددی لە سدلێمانی لەدایدک بدووە، لە مدداوەی ١٩٣٤پڕۆفیسدۆر عیدزەدین سداڵی 
 .بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کوردستان، بەتایبەت بە زمان و ئەدەبیاتی کوردی کردووە

 
بە ئدداوڕدانەوە بە ژیددان و بەرهەمەکددانی پڕۆفیسددۆر عیددزەدین، ئەو ڕاسددتییە حاشدداهەڵنەگرەمان بددۆ دەردەکەوێددت کە کوردسددتان و کددورد 

 .ەوەندیی بااڵی نەتەوەیی لە سەرووی خواستەکانی ژیانەوە دادەنێنکەسایەتییەکی وەها مەزنی تێدایە کە بەرژ
 

کتێب و نامیلکە بە شێوەی نووسدین، تدوێژینەوە و وەرگێدڕان تۆمدار  ٩١عیزەدین بە خەرمانێک لە بەرهەمەکانی کە زیاتر لە  پڕۆفیسۆر
ستن و پەرەپێدانی زمان و ئەدەبیداتی کدوردی کردووە، زۆرترین خەمی شوناسی نەتەوایەتیی بووە و وەک کۆڵەکەیەکی سەرەکی لە پارا

 .بووە
 

 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لەدەستدانی ئەو دۆستە بەوەفایە بە خەسارێکی گەورە دەزانێت و پرسە و سەرەخۆشیی خۆی 

https://kurdistanmedia.com/so/news/مستەفا-هیجری-پرسە-و-سەرەخۆشیی-خۆی-اراستەی-بنەماڵەی-پڕۆفیسۆر-عیزدەین-مستەفا-ڕەسووڵ-کرد
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ی سدەبوورییان بدۆ بە ئاراستەی هاوژین، بنەماڵە و کەسوکاری کۆچکردوو دەکات و خۆی بە شەریک و بەشداری خەمیان دەزانێدت و هیدوا
 .ئاوات دەخوازێت

 
 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 لێپرسراوی گشتی
 مستەفا هیجری

 
 ی هەتاوی١٣٩٨ی ڕەزبەری ١١

 
 ی زایینی٢١١٩ی ئۆکتۆبری ٣

 
 کوردستان میدیا

 
----------------------------------------------- 
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 زادە بۆ كۆچی دوایی پرۆفیسۆر عزەدین مستەفا رەسوڵپرسەنامەی بەڕێز برایم عەلی

 
 

 
 
 
 

 فاروق، كاك بەرێز هاورێی
 گەرم، ساڵوێكی

 
 وەكدوو هەم و بدرا وەكدوو هەم ئیدوە بدۆ تدایبەت بە و هەمومان بۆ بوو گەورە خەسارێكی مستەفا عزالدین دوكتور پروفسور دوایی كۆچی

 هاوسددەری لە سەرەخوشددی ئیددوەوە ریددگەی لە. دەزانددم خەمتدان بەشددداری بە خددۆم دڵ بە پددڕ و داخەوەم بە زۆر. سددەخت رۆژانددی هداورێی
 .دەكەم بنەمالەكەتان ئەندامانی هەموو و بەرێزی

 
 تدا عزالددین دوكتدور. بدوو مروڤایەتی كۆمەلی هەلكەوتوی كەسایەتێكی ئەو نەبوو، ئیوە بنەماڵەی ئەندامی تەنها بە عزالدین دوكتور
  .نەوەستا پێشرەو ئەندێشەی و بیر باڵوكردنەوەی بە خزمەت لە بەهرەمەندی ەمیقەل ژیانی رۆژەكانی دوایین

 
 ئاكادمیسدتێكی هەر نەك عزالددین دوكتدور. دیارە پێوە عزالدینی دوكتور پەنجەی جێ واڵتە ئەو پێشكەوتوی زانستی و ئەدەب بێگومان
 خدۆی كە دەكدرد بەوە شدانازی ئەو. بدوو رادیكدا  سیاسدی یهەلوێسدت خاوەن تێكۆشەرێكی هەمانكاتدا لە بەلكوو بوو، سەردەم لیهاتووی

 .دەبینێتەوە ناوچەیەدا ئەو كومونیستەكانی ریزی لە
 

 دەخوازم بۆ درێژیان تەمەن هیوای و دەكەم بازماندەگانی بۆ سەبوری داوای
 

 عەلیزادە برایم
 

 پاریس
 

   30  - 03  - 9302 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://rojpress.wordpress.com/2012/11/07/1-51/&psig=AOvVaw2VXCbVmzhTOJbNr8rDSl1a&ust=1583323396289000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiZ5L-h_ucCFQAAAAAdAAAAABAg


گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

16 
 

 
 

 ارەكانعزەدین یەكێكە لەناوە پرشنگد.د: كۆسرەت رەسوڵ

 
 

 
 
 
 

 بەناوی خوای گەورەو میهرەبان
 

 عزەدین مستەفا رەسوڵ.بەڕێزان خانەوادەو كەسوكاری پڕۆفیسۆر د
 

كدۆچی دوایدی رابەری گەورەی نەتەوەكەمدان سدەرۆك مدام جەال ، هەواڵدی  لەساڵڕۆژی 9302ەمی ی تشرینی یەك0زۆر بەداخەوە ئەمڕۆ 
م بیسدت، لەنداخەوە دڵگدران و خەمبداری كدردم، -عدزەدین مسدتەفا رەسدوڵ.كۆچی دوایی نوسەرو روناكبیرو ئەكادیمیسدتی گەورەی كدورد د

 .جەم نووسەران و رۆشنبیرانی كورد دەكەمهاوبەشی خەمتانم، پرسەو سەرەخۆشی هاوخەمی خۆم ئاڕاستەی ئێوەو سەر
 

سدداڵ تەمەنددی پددڕ لە بەخششددی خددۆی بەنووسددین و هەڵوێسددتەكانی، بەتددوێژینەوەو كددارە  58عددزەدین مسددتەفا رەسددوڵ لە .پڕۆفیسددۆر د
دارانەی ئەكادیمییەكانی خزمەتێكی یەكجار گەورەی بە كتێبخانەی كوردی و دۆزی رەوای گەلەكەمدان كدردووە، یەكدێكە لەو نداوە پڕشدنگ

بۆ هەمیشە لە یادو یادەوەریمان دەمێنێتەوەو بەرهەمەكدانی سدوچێكی گەورەی نێدو كتێبخدانەی كدوردی پێكددێنن، ماڵئداوایی یەكجدارەكی 
 .عزەدین كەلێنێكی گەورە دروست دەكاو ئەستەمە شوێنەكەی پڕ بكرێتەوە.د
 
امیش بەهەموومان ببەخشێداواكارم لەخوای گەورە بەبەهەشتی بەرینی شاد بكات و سەبووری و ئار. 

 انا لله وانا الیه راجعون
 

كۆسرەت رەسوڵ عەلی 
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان جێگری سكرتێری گشتی 

 
0 - 03 - 9302 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kurdistan24.net/tr/news/4dc58957-513f-4d70-9e20-abd1f8ec9940&psig=AOvVaw25mI0s8zY5P8FJLMBveCoO&ust=1583324778262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCPzNSm_ucCFQAAAAAdAAAAABAK
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  مێكی قوڵه دین خه كۆچی دوایی دكتۆر عیزه: بانی بافڵ تاڵه
 

 
 
 مدان( سدوڵ ره فا مسدته دین عیدزه دكتدۆر پڕۆفیسدۆر)  كدورد دیداری ری نووسده رونداكبیرو مامۆستای دوایی كۆچی واڵی هه ، وه ژاره په داخ به

  .یشت پێگه
 
 .ین كه ده كورد روناكبیرانی و ستان ده به م ڵه قه و ڕێزیان به سوكاری كه ی ئاڕاسته خۆمان خۆشی ره وسه پرسه  مه خه و ئه بۆ
  

 تكردنی خزمده بدۆ رخانكرد ته درێژی دوورو نێكی مه ته ، بوو ال  جه مام رۆك سه دێرینی دۆستی سوڵ ره فا مسته دین عیزه دكتۆر پڕۆفیسۆر
 دیداری رۆڵدی و كدوردی بی ده ئده مێدژووی نووسدینی و كان بییده ده ئه  تده بابه ی وه سداخكردنه و زانسدتی ی وه توێژینده و كوردی زمانی و ب ده ئه
 .مان كه له گه سیاسی و روناكبیری ی وه بزوتنه له بوو هه
 
 .ك الیه موو هه بۆ  قوڵه مێكی خه رز به پایه مامۆستای انیستد ده  له
 

 شاد یش(  سوڵ ره فا مسته دین عیزه دكتۆر پڕۆفیسۆر)  مامۆستا روحی
 

 براتان
 بانی تاڵه بافڵ

 
٢١١٩ - ١١ - ٣ 

 
--------------------------------------------- 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.gksat.tv/details.aspx?jimare=85435&cor=Chawpekewtin&psig=AOvVaw0ysRCtzOTlx50qwb5bFa5B&ust=1583325058275000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiBndCn_ucCFQAAAAAdAAAAABAD
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 سۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵ رادەگەیەنێت،پارێزگاری سلێمانی پرسەنامەیەك بۆ كۆچی دوایی پرۆفی

 

 
 

 میهرەبان بەخشندەی خودای بەناوی
 

 بەڕێدز كدورد نداوداری پرۆفیسدۆری و زاندا دوایدی كۆچی بۆ خۆمان پەژارەی و خەم و ماتەمینیی و پرسە سلێمانییەوە، پارێزگای بەناوی
 .ڕادەگەیەنین ڕەسوڵ، مستەفا عیزەدین. د
 

 پێشدكەوتنخوازانە بیدری و ئەكادیمیی و ئەدەبیی و زانستیی و نیشتمانیی و ئاینیی بەخششی و گەوهەر و پڕشكۆ و پرشنگدار ڕابردووی
 .دەسەلمێنن شكۆمەندانەیان و جوامێرانە ڕۆڵی بنەماڵەكەیان و بەڕێزیان خەمخۆرانەی و
 

 لە هەمیدان پڕبەر تەمەندی سداتەكانی ادو تدا كە لێبنرێدت، كوردیدان ئینسدكلۆپیدیای نازنداوی كە ئەوەن شایانی و شایستە بەڕێزیشیان
 زانكدۆیی بەناوەندە و مرۆڤایەتیی بە پێشكەش دەوڵەمەندیان خەرمانێكی و نەوەستان پڕۆژەكانیان و توێژینەوە و نوسین و خوێندنەوە

 .كرد ڕۆژنامەگەرییەكان و سیاسیی و ئەكادیمیی و
 

 نەبدڕاوەی بەهەشدتی خدانەخوێی بكاتە ئازیزمان پرۆفیسۆری و بەخشێتب هەموومان بە ئۆقرەیی و ئارامیی گەورە؛ خوای لە داواخوازین
 .خۆی

 
 (راجعون الیە وانا لله انا) 
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 نم هاوخەمی خۆم بە خانەوادە و كەس و كاری مامۆستا عزەدین مستەفا رەسول ڕادەگەیه

 
 

 
 
 
 

   بەرێزان خانەوادەی خوالێخۆشبوو مامۆستا عزەدین مستەفا رەسو 

 
عدزەدین مسدتەفا )نوسەرو روناكبیرو ئەكادیمیسدتی گەورەی كدورد پڕۆفیسدۆر دكتدۆر  دوایی  واڵی كۆچی ، هە وە كی زۆرە یە ژارە داخ و پە بە

 ناكبیری كوردی كوژایەوەب و روو دە گەشی ئاسمانی ئە كی  یە ستێرە ش ئە مە م بیست، بە(رەسوڵ
  نم ەسو  ڕادەگەیهو دۆستانی مامۆستا عزەدین مستەفا ر  بەم بۆنە خەمناكەوە هاوخەمی خۆم بە خانەوادە و كەس و كار و خزمان

ا كۆچی دوایی ئەم كەڵە رووناكبیرە كەلێنێكی گەورە دەخاتە نێو بواری ئەدەب و ڕۆشنبیری و ناوەندی ئەكادیمیدای كدوردییەوە، مامۆسدت
 .خۆی فەرهەنگێكی گەورەی ئەكادیمی و مەعری ی بوو عزەدین مستەفا رەسو 

 
لە ژیانیدا مێژوویەكی زێڕینی پڕلە بەرهەم و لێكۆڵینەوەی ئەدەبدی و زمدانەوانی و كلتدوری تۆمداركرد، هەمیشدە سدەرچاوەیەكی پدڕ لە 

  زانیاری و بە پێز بوو بۆ یەكالكردنەوەی مێژووی ئەدەبی كوردی و زمانەوانی،
ن و سەرپەرشتی سەدان تێزی ماستەر و دكتۆرای كردووە نوسینگە و ماڵ و كتێبخانە گەورەكەی هەمیشە ژوانگەی ئەدیب و ئەدەب دۆسدتا

 .مێژوونوسان بووە
و بنەمداڵە دیارەكدانی شداری سدلێمانی و  لە كەسدایەتی  و خانەوادەكەی یەكێكن  هاوكات خوالێخۆشبوو مامۆستا عزەدین مستەفا رەسو 

 .دستان بەگشتی، ڕۆڵێكی دیاریان هەبووە لە خەباتی سیاسی و شۆڕشگێڕی میللەتەكەمان لە قۆناغە جیاوازەكانداكور
بە  مامۆسدتا عدزەدین مسدتەفا رەسدو  تدر هداوخەمی خدۆم دەردەبدڕم و لە خدوای دلۆڤدان دەپداڕێینەوە گیدانی خوالێخۆشدبووبۆیە جدارێكی 

   .ە هەموو الیەك ببەخشێتبەهەشتی بەرین شادبكات و سەبوری و ئارامیش ب
 

 انا لله و انا الیه راجعون
 د پیرە حمە سەعدی ئە
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 .مامۆستا عەلی باپیر، ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی برووسكەیەكی ماتەمینی ئاڕاستەی بنەماڵەی كۆچكردوو كرد

 
 كورد، یریڕۆشنب و ئەدیب و نووسەر ڕەسو  مستەفا عیزەدین پڕۆفیسۆر دوایی كۆچی بەبۆنەی

 
 
 
 
 
 

 میهرەبان بەخشندەی خوای بەناوی
 سەفوەت مستەفای مەال فاروق كاك بەڕێز
 الله رحمە و علیكم السالم

 
 خدۆش لێدی خدوا دەكەم، لدێ سەرەخۆشدییتان ،(ڕەسدوڵ مسدتەفا عیدزەدین پڕۆفیسدۆر) جەنابی بەڕێزتانەوە، برای دوایی كۆچی بەبۆنەی

 ئیمددانەوە بە و  بژیەندێ ئیسدالمەوە بە هەمووالیەكیشدمان و  بڕێدژێ ئێدوەدا دڵدی بەسدەر ئدارامییش و سدێبووریی و  بدێ بەهەشدت جێگدای و  بدێ
 .بێت سەرفرازی و خێر سەرەنجاممان و  بمرێنێ
 ڕۆشددنبیرە و ئەدیددب و نووسددەر لە بددوو یەكێددك چددونكە جێهێشددتووە، گەورەی كەلێنێكددی عیددزەدین دكتددۆر جەنددابی دوایددی كددۆچی بێگومددان

 .دەكرد گەلەكەی فەڕهەنگی فیكرو و ئەدەب و زمان بە خزمەتی بواردا زۆر لە بوو سەدە لەنیو پتر و گەلەكەمان هەڵكەوتووەكانی
 

 دۆستان و خزم سەرجەم و خۆت بۆ سەرەخۆشیی ڕێزو و ساڵو دووبارە
 
 راجعون الیه وانا لله انا 
 

 باپدیدر عدەلدی: براتان
 

 0000ص ر  8
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 عزەدین.ەزیز بۆ كۆچی دوایی دپرسەنامەی قادر ع

  
 
 

 
 
 

 بەناوی خوای گەورەو میهرەبان
 
عیدزەدین مسدتەفا ڕەسدوڵ، بەداخەوە هەواڵدی كدۆچی .د بەڕێزان كەسوكارو و خدانەوادەی نووسدەرو روونداكبیری گەورەی كدورد پڕۆفیسدۆر

عیزەدین مستەفا ڕەسوڵم بیست، دڵگران و خەمباری كدردم، پرسدەو سەرەخۆشدی و هداوخەمی خۆمتدان ئاراسدتە دەكەم، لەخدوای .دوایی د
 .گەورە داواكارم سەبووری هەموو الیەك بدات

  
 انا لله وانا الیە راجعون

 
قادر عەزیز 

 ك.ن.تەبی راگەیاندنی یسەرپەرشتیاری مەك
ك.ن.ئەندامی مەكتەبی سیاسی ی 

 
PUKmedia 
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 عیزەدین مستەفا رەسوڵ. د. پرسەنامەی خاتوو گەالوێژ بۆ كۆچی دوایی پ

 
 

 
 
 
 
 

 م-رەسددوڵ مسددتەفا عیددزەدین پرۆفیسددۆر كددورد، نەتەوەی گەورەی یرووندداكبیر و زانددا دوایددی كددۆچی هەواڵددی زۆرەوە كەسددەرێكی و بەداخ
 و خدزم تەواوی و روونداك خداتوو  و فدارووق كداك بەرێدزم بدرای ئاراسدتەی خدۆم سەرەخۆشدیی و پرسە خەمناكەوە بۆنە بەم. پێگەیشت
 .دەكەم كۆچكردوو زانای كەسوكاری

 
 و چدین هەموو بە كورد نەتەوەی بۆ گەورەیە خەسارەتێكی بەڵكو ییەن كەسوكارەكەی و خێزان خەمی تەنیا پرۆفیسۆرە ئەم لەدەستدانی

 كەلەپددووردا، و فۆلكلددۆر و زمددان و سیاسددەت و مێددژوو و ئەدەب كایەكددانی هەمددوو لە رووندداكبیرەكەی تددوێژە بەتددایبەت توێژەكددانیەوە،
 . بوو بوارانە ئەو هەموو پێشڕەوێكی و سوارچاك عیزەدین دكتۆر چونكە

 
 و پێكدردووە پرسدم هەمیشە باڵومكردوونەتەوە، كە ئەدەبییەكانم بابەتە لەسەر  داومەتێ رێنوێنیی و سەرنج ردەوامبە خۆم بەشبەحاڵی

 .لێدەكردم دەستخۆشی بەردەوام و وەرگرتووە هەند بە مامۆستام سەرنجەكانی و را
  

 رۆشدنبیریی جۆراوجۆرەكدانی كدایە بە سدتیجێدە و هەبدوو پێشدكەوتنخوازانەی تیدژی بیرێكدی رەسوڵ، مستەفا عیزەدین دكتۆر پرۆفیسۆر
 .وكوردستاندا كورد مێژووی لە پرشنگدارە ناوێكی و دەمێنێتەوە هەر كوردەوە

 
 .دەكەم گەورەیە پرۆفیسۆرە ئەم ئازیزانی و دۆست هەموو و خۆمان و كەسوكار و خزم لە سەرەخۆشیی دووبارە

 
 گەالوێژ
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مەكتەبی سیاسی حزبی زەحمەتكێشانی كوردستان پەیامێكی سەرەخۆشی ئاڕاستەی كەسوكاری 
 دەكات ( عیزەدین مستەفا ڕەسول)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای بەرێز كاك فاروقی مەال مستەفا
 عیزەدین مسەفا رەسو . كەسوكاری خوالیخۆشبوو د

 
مان بیست، ئێمە بە نداوی خۆمدان لە مەكتەبدی (عیزەدین مستەفا رەسو . د)بەداخ و كەسەرێكی زۆرەوە هەواڵی ماڵئاوایی یەكجارەكی  

پرسددەو سەرەخۆشددی خۆمددان ئاڕاسددتەی ئێددوەی ئددازیز تەواوی گەلددی  سیاسددی حزبددی زەحمەتكێشددانی كوردسددتان و تەواوی هاورێیانمددان،
 .كوردستان دەكەین

 
كە تەواوی تەمەنی خۆی تەڕخان  عیزەدین لەو كاتەدا، گەلەكەمان روناكبیرێكی گەورەی لەدەستدا، .ئاشكرایە كە بە ماڵئاوایكردنی د

دنی چەندددین نەوە لە قۆندداغە جیاجیاكددانی تێكۆشددانی كردبددوو بددۆ خزمەتددی كدداروانی رۆشددەنبیری و ئەكددادیمی و نووسددین و پێگەیاندد
 .گەلەكەمان

 

 .بۆیە جارێكی دیكە سەرخۆشی خۆمان لە خۆمان و ئێوەی ئازیز و تەواوی گەلی كوردستان دەكەین
 .عزەدین بە فیردۆسی بەرین شاد بێت. روحی د

 

 خزبی زەحمەتكێشانی كوردستان مەكتەبی سیاسی
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بە بۆنەی ( KNK -ك ن ك )شی کۆنسەی بەڕیوەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان پەیامی سەرەخۆ
 کۆچی دوایی پرۆفیسۆر دکتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسول

 
 

 
   

 
 
 
 

، پرۆفیسددۆر عیددزەدین مسددتەفا رەسددو ، مامۆسددتای زانکددۆ، نووسددەرو ئەدیددب، ئەندددامی دامەزرێددنەری کددۆنگرەی ٢١١٩ - ١١ - ٣ ئەمددڕۆ
دۆکتدۆر عیدزەدین مسدتەفا رەسدو ، سدەرەڕای ئەوەی . ساڵیدا لە شاری سدلێمانی کدۆچی دوایدی کدرد ٨٥ن، لە تەمەنی نەتەوەیی کوردستا

کەسایەتییەکی دیداری بدواری رۆشدنبیری و ئەدەبدی و ئەکدادیمیی کدوردی بدوو، هەمانکدات مامۆسدتایەکی بە هەڵوێسدت و کەسدایەتییەکی 
تا دوا ساتەکانی ژیانی پەیوەسدت بدوو بە بدوارە جیاوازەکدانی  نبیرە دەگمەنانەی یەکێک لەو رۆش. دڵسۆزی دۆزو خەباتی گەلەکەی بوو

 .تێکۆشانی نەتەوەیی و ئەدەبی و سیاسییەوە
 

چەنددین کتێدب و نووسدینی ئەکدادیمیی لە . یانددووەپرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسو  وەک مامۆسدتای زانکدۆ، سدەدان خوێنددکاری پێگە
لەیەکەم . وەک ئەدیبێکدیش لە دەسدتەی دامەزرێدنەری یەکێتدی نووسدەرانی کدورد بدوو. یددا باڵوکدردۆتەوەبوارە جیاجیاکانی ئەدەبدی کورد

 .کۆنگرەی ئەو رێکخراوەشدا بە سەرۆکی یەکێتی نووسەرانی کورد هەڵبژێردرا
 ۆشنبیریی و خەباتی کۆچی دوایی دۆکتۆر عیزەدین لەم قۆناغە ناسک و هەستیارەی گەلی کوردستاندا، زیانێکی گەورەیە لە ئەدەب و ر

 .نەتەوەیی گەلی کوردستان
ئێمە وەک کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان سەرەخۆشی لە خۆمان، لە گەلی کوردستان، لە کەسوکار و دۆست و هاوڕێیدانی دۆکتدۆرعیزەدین 

شدنبیریی و خزمەتدی جێگداو رۆڵدی دتکتدۆر عیدزەدەین مسدتەفا رەسدوڵ لە مێدژووی ئەدەب و رۆ. و ئەدیب و نووسەرانی کوردستان ئەکەین
 .نەتەوەییدا، هەمیشە درەوشاوەو پرشنگدار ئەمێنێ

 
 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ٣

 



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

25 
 

 
 

  رخودێریی بووه به  عیزەدین مستەفا مرۆڤێکی لێوان لێو له: ری ئازادیی ڤگه ته

 
 
 
 
 
 

 رخودێر به مرۆڤێکی رەسوڵ مستەفا عیزەدین
 
 ژیدانی سدەیری ئەگەر کە کدرد، دوایدی کدۆچی سدلێمانی لەشداری مڕۆ ئده ڕەسدوڵ مسدتەفا عیزەدین. پ مڕۆ ئه  وه زۆره کی یه ژاره په و داخ به

 . بووه رخودێریی به  له لێو لێوان مرۆڤێکی بڵێین دەتوانیت بکەیت،
 
 ،ین کدده ده دۆسددتان ب ده ئدده و ڕۆشددنبیران و  واده خاندده ت تایبدده بە و کددورد لی گدده ی ئاراسددته خۆمددان خۆشددی ره سه دین، عێددزه.پ کددۆچی  بددۆ
 دیداریی رێکی لێکۆڵده و کدوردی بی ده ئده و زمدان بدۆ  داربدووه ها بده کی یده نجینه گه و ڕۆشدنبیر کی تییه سایه که ک وه دین عیزه.پ تی سایه که

 و  بدووه ر روه نیشدتمانپه ڵوێسدتێکی هه ن خداوه سیاسدیش کی تییه سایه که ک وه کردووه، کورد نێوماڵی  به ی وره گه تێکی خزمه ، بووه مێژووی
 .ی که له گه مافی بۆ  بووه خت رسه سه داکۆکیکارێکی  میشه هه
 
 و پێبدرێت وامیی رده به سوڵ ڕه دین عیزه.پ ونی خه و وڵ هه هیوادارین کوردستان، ی ڵگه کۆمه ئازادیی ری ڤگه ته یاندنی ڕاگه ی سته ده ک وه
 .ین که ده ڕێزیان به وادی خانه و کورد لی گه ی ئاراسته خۆمان خۆشی ره سه  دووباره کرێت، نه بیر له
 

 کوردستان ی ڵگه کۆمه ئازادیی ری ڤگه ته
 

 یاندن ڕاگه ی سته ده
 

30 - 03 - 9302  
 

 ڕۆژنیوز
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 سەرۆکی هاوپەیمانی پرسەنامەیەکی ئاراستەی بنەماڵەو هاوڕێیانی دکتۆر عیزەدین کرد

 
 

  
  
 
 
 
 بەڕێزان بنەماڵەی دکتۆرعیزەدین مستەفا ڕەسوڵ 
 

 ێزان هاوڕێیان و دۆستانی خوالێخۆشبووبەر
 

 بابەت پرسەنامە
  

بەبۆنەی کۆچی دوایی زاناو سیاسەتمەداری دیاری گەلەکەمان کدۆچکردو پرۆفیسدۆر دکتدۆر عیدزەدین مسدتەفا ڕەسدوڵ، پرسدەو سەرخۆشدی 
رە کدددۆچکردو بەبەهەشدددتی خددۆم و تەواوی هاودیددددانم لە هاوپەیمدددانیی نیشدددتمانی ئاراسدددتەی بەرێزتددان دەکەم و دەخدددوازم خدددوای گەو

 .نەبڕاوەی خۆی شاد بکات
  

بەریددزان، دکتددۆر عیددزەدین کەسددایەتییەکی سیاسددی و ئەکددادیمی دیدداری گەلەکەمددان بددوو، کاتێددک ئەو لەگەڵ هاوڕێکددانی بیریددان لە 
ورەبەرزی و  دامەزرانددددنی یەکێتدددی نوسدددەرانی کدددورد کدددردەوە، نیشدددتمان لەوپەری کێشدددەو ناخۆشدددی و ناهەمواریددددابوو، بەاڵم ئەو بە

دونیابینییەکی زۆرەوە دەستی کردبوو بە خزمەکردن بەبواری زمان و ئەدەب و پاراستنی کلتوری نیشتمانی هاوشانی کاری سیاسدی، بدۆیە 
 .لەدەستدانی کاسایەتییەکی لەوشێوەیە نەک تەنها بۆ بنەماڵە بەڕێزەکەتان، بەڵکو بۆ سەرجەم کوردستان دەبێتە خەسارەتێکی گەورە

  
 قادر ئارام

 
 سەرۆکی هاوپەیمانی نیشتمانی

 
 ٢١١٩ - ١١ - ٣ 
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 ڕادەگەیەنێت( عيزەدین مستەفا رەسول.د)وەزارەتى خوێندنى بااڵ کۆچى دوایى زاناى گەورەى گەلەکەمان پرۆفیسۆر 

 
 

  
 
 
 
 

 پرۆفیسدۆر گەلەکەمدان گەورەى ىزانا مامۆستاو دوایى کۆچى زانستى توێژینەوەى و بااڵ خوێندنى وەزارەتى زۆرەوە پەژارەیەکى و بەداخ
 . ڕادەگەیەنێت( رەسو  مستەفا عيزەدین.د)
 

 لەبددوارى هەبددوە بایەخیددان پددڕ بەرزو تێکۆشددانێکى ماندددوانەى زانسددتخوازە لەو بددوو کەیەکێددک( رەسددو  مسددتەفا عيددزەدین.د) پرۆفیسدۆر
 و تددوێژینەوە لەبددوارى گەورە کەلێنێکددى سددتدانىلەدە بە بددۆیە ئەوەن، گەواهیدددەرى زانسددتیەکانى بەرهەمە کە داهێنددان، و تددوێژینەوە

 .کوردى ئەدەبیاتى و زمان نێو دەخاتە نووسین
 

 بدۆیە نیشتیمانەبوو، ئەم بەهاى پڕ خەزینەیەکى گەورەو کەسایەتییەکى( رەسو  مستەفا عيزەدین.د) پرۆفیسۆر هەمووان الى ئاشکرایە
 رەسدوڵ، مسدتەفا عیدزەدین. د. دەڕواندین کدۆچکردوو زانستى بەخششی لە پڕ تەمەنی و ماندوبون و لەشەونخونى بایەخەوە و بەشانازی

 رەسددوڵی مەال حدداجی مزگەوتددی" لە بدداوکی الی 0202 سدداڵی لە لەدایکبددوە، سددلێمانی شدداری دەرگەزێنددی گەڕەکددی لە 0200 سدداڵی لە
 .کردووە خوێندن بە دەستى خوێندکار پاشان و گوێگر وەکو ،"دێلێژە

 
 0260 - 6 - 90مامۆستایان وەرگیراوە، دوای تەواوکردنی خوێندنى بەشدى زمدان، لە بداکۆ لەڕێککەوتدى  لە خانەی ماڵی 0280 ساڵی

 لە و وەرگرتددووە، پرۆفیسددۆری پددلەی و داوە خوێندددن بە درێددژەى لەوێ مۆسددکۆ، چددووەتەوە 0292پددلەی دکتددورای وەرگرتددووە، و سدداڵی 
 مسدتەفا عیدزەدین.د.پ کوردسدتان، نیشدتمانی یەکێتیدی لیستی لەسەر انکوردست پەرلەمانی خولی یەکەمین بەئەندامى بوو 0229 ساڵی
 بە یەکێتدیە ئەو دامەزرانددنی بەیانندامەی یەکەم و بدوون کەس 00 ژمارەیان کە کورد، نوسەرانی یەکێتی دامەزرێنەکانی لە بوو یەکێک
 .کورد نووسەرانی یەکێتیی سەرۆکی بووەتە دواتر نووسراوە، ئەو قەڵەمی

 
  لە نووسینیشی سەرەتای و ناوازەیە بەرهەمی 56 خاوەنى زانستى توێژینەوەى بە کردنى خزمەت و داهێنان و نووسین ڕپ لەمێژووى
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 لەسدەرجەم مداتەمینى پرسدەى زانسدتى تدوێژینەوەى و بدااڵ خوێنددنى وەزارەتى بۆنەیەشەوە بەو هەر دەستپێکردووە، دیوارەوە رۆژنامەی
 .ڕادەگەیەنێت زانستى نەوەىتوێژی و بااڵ خوێندنى دامەزراوەکانى

 
 .بکات شاد بەرین بەبەهەشتى کردووش کۆچ زاناى و مامۆستا ڕۆحى و بدات الیەکمان هەموو سەبورى داواکارین گەورە لەخوداى

 
٢١١٩ - ١١ - ٣ 

 
---------------------------------------- 
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 عیزەدین مستەفا رەسوڵ. بۆ كۆچی دوایی پڕۆفیسۆر د سلێمانی پەروەردەی گشتی بەڕێوەبەرایەتی پرسەنامە

 
 

 
 
 
 
 

عیدزەدین مسدتەفا . نوسدەرو رونداكبیرو پەروەردەكداری دیداری كدورد پڕۆفیسدۆر د، 9302 - 03 - 0بە داخ و پەژارەیەكی زۆرەوە ئەمدڕۆ 
 .رەسو ، كۆچی دوایی كرد

 
رسەو سەرەخۆشی لە خۆمدان و لە بنەمداڵە بەڕێزەكەیدان و هداوڕێ و دۆسدتانی بەناوی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانییەوە پ

 .دەكەین، داواكارین خوای گەورە كۆچكردوو بە بەهەشتی بەرین شادبكات و سەبوری خانەوادەكەی بدات
 

كی بە تواندداو بە عیددزەدین، لەگەڵ ئەوەی نوسددەرو ئەدیبێكددی دیدداری میللەتەكەمددان بددوو، لەهەمددان كاتدددا پەروەردەكددارێ. پڕۆفیسددۆر د
 .ئەزموون بوو، خزمەتێكی زۆری كەرتی پەروەردەو خوێندنی كردووە لە كوردستاندا

 
 .دووبارە پرسەو سەرەخۆشی خۆمان رائەگەیەنین بەم بۆنە خەمناكەوە، هیوادارین دوا ناخۆشیتان بێت

 
 بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی

 
 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ٣

 
------------------------------------------- 

 
 
 

https://suliparwarda.com/?p=5609
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 پرسەنامەی سەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیان 
 

 (دعیزەدین مستەفا ڕەسوڵ.پ)بۆ کۆچی دوایی کەسایەتی ناسراوى گەلەکەمان 
 

 
 
 
 
 
  

 كدۆچی بەبدۆنەی رادەگەیەنین خۆمان سەرەخۆشی پرسەو زانکۆوە ئەنجومەنی ئەندامانی سەرجەم و گەرمیان زانکۆی سەرۆکایەتی بەناوی
 لە گەورەیە خەسدارەتێکی کدورد، كە ناسراوی کەسایەتی ڕوناکبیرو و ئەکادیمیی( ڕەسوڵ مستەفا عیزەدین.د.پ) گەورە مامۆستای دوایی
 لە هەبددوە گەورەشددی رۆڵددی پددێگەو بددوو گەلەکەمددان دیدداری کەسددایەتیەکی نوسددەرو ئەو دا، -کددورد  گەلددی ئەدەبددی و ڕۆشددنبیری بددواری

 کدوردی زمدانی و ڕونداکبیری و ئەدەب کۆڵەکەکانی لە بوو یەکێک کوردستاندا، لە ئەدەب و زانست و پەروەردە بواری چوونی بەرەوپێش
 .فەرهەنگی بواری لە بوو دەوڵەمەند گەنجینەیەکی و
 

 و تانخۆشەویسد و دۆسدتان بەهەموو ببەخشێت ئارامی و بێت بەرێزەکەیان بنەماڵە ناخۆشی دوایەمین ئەمە كە گەورە لەخوای داواكارین
 .بكات شاد بەرینی بەبەهەشتی گەورە خوای خزمانی، كارو و كەس

 
 (راجعون إليه وإنا لله إنا) 
 

 گەرمیان زانکۆی سەرۆکایەتی
 

 ٢١١٩ یەکەمی تشرینی ی٣
 

----------------------------------------- 
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 زەدین مستەفا رەسول ڕێكخستعی.وەزارەتی خوێندنی بااڵ ڕێوڕەسمی ماتەمینی بۆ کۆچی دوایی پرۆفیسۆر د

 
 

 
 
 
 
 

 ،(رەسددو  مسددتەفا عیددزەدین.د) پرۆفیسددۆر گەلەکەمددان گەورەی زانددای مامۆسددتاو دوایددی کددۆچی بددۆ مدداتەمینی ڕاگەیاندددنی بەمەبەسددتی
 ەکدانیدامەزراو لەسدەرجەم مداتەمینی پرسدەی بەفەرمی و ڕێکخست ماتەمینی ڕێوڕەسمێکی زانستی توێژینەوەی و بااڵ خوێندنی وەزارەتی
 .ڕاگەیاند کوردستان لە بااڵ خوێندنی

 
 زانسدتی تدوێژینەوەی و بااڵ خوێندنی وەزیری قادر محمد ئارام. د ئامادەبونی بە( ٢١١٩ - ١١ - ٣) ڕێکەوتی پێنجشەمە ئەمڕۆ نیوەڕۆی

( رەسو  مستەفا عیزەدین.د) پرۆفیسۆر دوای کۆچی بۆ ماتەمینی ڕێوڕەسمێکی وەزارەت، فەرمانبەرانی مامۆستاو و گشتی بەڕێوەبەرانی و
 .بەڕێوەچو هەولێر شاری لە وەزارەت دیوانی لە
 
 کۆمیددونیتی ئاراسددتەی زانسددتی تددوێژینەوەی و بددااڵ خوێندددنی وەزارەتددی و خددۆی سەرەخۆشددی پرسددەو قددادر محمددد ئددارام. د وتەیەکدددا لە

 خدۆی تەمەندی سداڵ ٦١ لە زیداتر(  رەسدو  تەفامسد عیدزەدین.د) پرۆفیسدۆر: ڕایگەیاندد کدردو کوردستان خەڵکی و کوردستان ئەکادیمی
 خەسدارەتێکی دەسدتدانی لە بدۆیە واڵتەکەمان، لە رۆشنگەری و رۆشنبیری و زانست ئەکادیمیاو مەعری ەو بواری خزمەتی بۆ تەرخانکرد

 پدڕ بۆمدان ئاسدانی بە شوێنەکەشدی و دروسدتدەکات واڵتەکەمدان بدۆ ئەکادیمی و مەعری ی بورای لە گەورە کەلێکنێکی گەروەیەو یەکجار
 زانیداری و زانسدت ئەکادیمیداو بدواری لە چاکدانەی کدارە و خزمەت ئەو  دلۆڤان گەورەو خواری لە داواکارم: وتیشی هەروەک نابێدتەوە،
 کدۆچی بدۆ: ڕاشدیگەیاند. گەلەکەمدان بدۆ دەوڵەمەنددیش ئەرشدی ێکی و دونیدای ئەو بدۆ زەخیدرەیەک ببێدتە کردوە گەلەکەمانی پێشکەشی
 دامەزراوە دەزگداو لەسدەرجەم مداتەمینی پرسدەی زانسدتی تدوێژینەوەی و بااڵ خوێندنی وەزارەتی( رەسو  مستەفا عیزەدین.د) رپرۆفیسۆ

 . ڕادەگەیەنێت کوردستان هەرێمی زانستییەکانی
 

 وەک( سددو رە مسددتەفا عیددزەدین.د) پرۆفیسددۆر تێکۆشددانی و خەبددات زانسددتی تددوێژینەوەی و بددااڵ خوێندددنی وەزیددری وتەکەیدددا لە هەر
  لە باسی شانازییەوە بە بەرزنرخاندو ئەکادیمیدا و سیاسی بواری لە نیشتیمانە ئەم بەهای پڕ خەزینەیەکی گەورەو کەسایەتییەکی
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 .کرد کۆچکردو زانستی بەخششی لە پڕ تەمەنی و ماندوبون و شەونخونی
 
 لەخدودای و کدرد( رەسدو  مسدتەفا عیدزەدین.د) ۆفیسدۆرپر بنەمداڵەی لە سەرخۆشدی پرسدەو قدادر محمد ئارام. د وتەکەشیدا کۆتایی لە

 .بکات شاد بەرین بەبەهەشتی کردووش کۆچ زانای و مامۆستا ڕۆحی و بدات الیەک هەموو سەبوری داواکارین گەورە
 

 کوردستان لی گه ئاسمانی ناڵی که
 

٢١١٩ - ١١ - ٣ 
 

--------------------------------------- 
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 ڕۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر مهاباد کامیل عەبدواڵ سەرۆکی زانکۆی هەڵەبجەپ

 
 

 
 
 
 
 
 

 دکتدۆر) کدورد گەورەی پڕۆفیسدۆری دوایی کۆچی بەبۆنەی خۆمان ماتەمینی و هاوخەمی هەڵەبجەوە زانکۆی سەرۆکایەتیی و خۆم بەناوی
 زیدانێکی گەلەکەمدان کەلتدوری و ئەدەب و ڕۆشدنبیری بدواری گەورەیەی زاتە ئەو دوایدی کدۆچی. ڕادەگەیەندین( ڕەسدوڵ مسدتەفا عیزەدین
 و ئەدەبیددات مێدژووی نووسدینەوەی بدواری لە کددورد ناسدراوەکانى ئەکادیمیسدتە دیدارترین لە یەکێددک وەک ئەو ڕۆڵدی گەورەبدوو، ئێجگدار

 هەموومددان. دیددارە ئێجگددار تددر گەالنددی بە کددوردی ئەدەبیدداتی ناسدداندنی و ئەدەب فەلسددەفەی ندداو سددەرەکییەکانى بددنەڕەتە دیدداریکردنی
 .بەخشیوە کوردی ئەکادیمیای ناوەندی بە کۆچکردوو پڕۆفیسۆری کە دەوڵەمەندەین، ئەکادیمییە توانا ئەو قەرزداری

 
 سدەرۆکایەتی بدۆیە هەر ئێمە، ڕۆشنبری جیهانى ناو سەرەکییەکانى جەمسەرە و پێشەنگ لە یەکێکە مستەفا، عیزەدین دکتۆر پڕۆفیسۆر
 مەزندی بە هەمیشدە ئەو کارەکدانى ئێمە لەالی و دەزانێت گەورە زانستی زیانێکی بە خوالێخۆشبوو پڕۆفیسۆری وەفاتی جەهەڵەب زانکۆی

 دونیددابینی لەسددەر دەوڵەمەنددد و جدددی زانسددتی کدداری کە ڕادەسددپێرین، خۆمددان ئەکادیمییەکددانى ناوەندددە بددارەیەوە لەم. دەمێنددنەوە
 خدۆی تایبەتیی پرسەی و ماتەمینیی زانکۆمان سەرۆکایەتیی زانستییەدا خەمناکە بۆنە لەم هەر. ئەنجامبدەن خوالێخۆشبوو پڕۆفیسۆری

 و بەکارەسددات خەمە و کارەسددات ئەو. دەزانددین ئددازیزەکەی کەسددوکارە دڵدددەنگیی و خەم سددەرەکیی هاوبەشددی بە خۆمددان و ڕادەگەیەنێددت
 بە دڵنەوایددی و سددەبوری و شددادبکات بەهەشددت بە زانسددتە پددڕ زاتە ئەو گیددانی گەورە خددودای لە داواکددارین. دەزانددین خۆمددان خەمددی

 هەروەهدا. ببخەشدێت ئدێمەیش و هاوڕێیدان و دۆسدتان و ڕەسدوڵ مسدتەفا عیدزەدین دکتدۆر پڕۆفیسدۆر خوالێخۆشدبوو سدەربەرزی کەسوکاری
 .بگرێت کوردی ئەکادیمیای ناوەندی بەرۆکی کە بێت، زانستی کۆستی دوا ئەمە هیوادارین

 
-------------------------------------- 
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 عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ.پرسە و سەرە خۆشی زانکۆی کۆمار بۆ کۆچی دوایی د

 
 

  
 
 
 

بە داخ و پەژارەوە هەواڵددی کددۆچی دوایددی کەسددایەتی ناسددراو و ئەدیددب و ئەکادیمیسددت پڕۆفیسددۆر دکتددۆر عیددزەدین مسددتەفا ڕەسددوڵمان 
ە پرسددە و سەرەخۆشددی خۆمددان لە خددانەوادە و کەس و کددار و دۆسددت و هاوڕێیددانی پێگەیشددت، بە ندداوی سددەرۆکایەتی زانکددۆی کۆمددارەو

کۆچکردوو دەکەین، ماڵئاوایی ئەو زانا لێهاتوەی کورد لەدەستدانێکی گەورە بوو بۆ کدایەی ئەکدادیمی و ڕۆشدنبیریی کدورد، لە یەزداندی 
 .تمەزن داواکارین بیخاتە بەر دلۆڤانی خۆی و بەهەشتی بەرین دوا ئارامگای بێ

 
 ٢١١٩ م كه یه ی تشرینی٣

 
------------------------------------------- 

 
  

 " وه پڕ ناكرێته  لێنه و كه ئاسانی ئه و به یه وره تێكی گه ساره دین خه عیزه.كۆچی دوایی د: "مان رله ی رۆشنبیریى په لیژنه

 
 

 
 
 
 

  پێشووی ندامى ئه و كورد دیاری ری نووسه رووناكبیرو دوایی كۆچی بۆ نییمی ماته یامێكی په كوردستان مانى رله په رۆشنبیریی ی لیژنه
 دوایدی كۆچی بده  كده لیژنه مباریى خده و رانی نیگده تیایددا و وه باڵوكدرده سدوڵ ره فا مسدته دین عیدزه دكتدۆر پڕۆفیسدۆر كوردسدتان مانى رله په

 :تی یه كه قه ده  مه ئه  كه نێ یه گه راده لەکوردستان ئەکادیمى و رۆشنبیرى ناوەندى درەوشاوەى ئەستێرەیەکى

http://komar.edu.iq/ku/news/%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%95-%d9%88-%d8%b3%db%95%d8%b1%db%95-%d8%ae%db%86%d8%b4%db%8c-%d8%b2%d8%a7%d9%86%da%a9%db%86%db%8c-%da%a9%db%86%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%db%86-%da%a9%db%86%da%86%db%8c-%d8%af%d9%88/
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 دوایددى کددۆچى بەبددۆنەى رادەگەیەنددێ خددۆى خەمبدداریى و نیگەرانددى کوردسددتان لەپەرلەمددانى مەدەنددى کددۆمەڵگەى و رۆشددنبیرى لیددژنەى
 .رەسوڵ مستەفا عیزەدین دکتۆر پڕۆفیسۆر لەکوردستان، ئەکادیمى و رۆشنبیرى ناوەندى درەوشاوەى ئەستێرەیەکى

 
 خزمەتى ساڵ( 63) لە زیاتر ماوەى بۆ ئەکادیمیدا، و رۆشنبیرى لەمێژووى بووە درەوشاوە ئەستێرەیەکى رەسوڵ مستەفا عیزەدین دکتۆر

 مێددژووى زێڕینەکددانى لەالپەڕە بەشددانازییەوە بددوارانەدا لەو جێگادەسددتى کددردووەو لەکوردسددتان ئەدەبددى و رۆشددنبیرى بەبددوارى گەورەى
 .دەمێنێتەوە گەلەکەمان

 
 خۆمدان هداوخەمیى پرسدەو خەمنداکەوە بدۆنە بەم نداکرێتەوە، پڕ کەلێنە ئەو بەئاسانى گەورەیەو خەسارەتێکى عیزەدین.د دوایى کۆچى

 سددەرجەم و رەسددوڵ مسددتەفا عیددزەدین پڕۆفیسددۆر بەخددانەوادەى ببەخشددێت ئددارامى و سددەبوورى داواکددارین گەورە لەخددواى رادەگەیەنددین،
 .کوردستان نووسەرانى و رۆشنبیران

 
 مەدەنى کۆمەڵگەى و رۆشنبیرى لیژنەى

 
 کوردستان لەپەرلەمانى

 
0 - 03 - 9302 

 
------------------------------------------ 
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 .کۆچی دواییت هەموومانی غەمبار کردووە
 

 
    
 
 
 
 
 

 و وێدژە بوارەکدانی لە خدزمەت تەمەنێدک ایدو ڕەسدووڵ مسدتەفا عیدزەدین دوکتور پرۆفسۆر ٢١١٩ - ١١ - ٣ ڕێکەوتی شەممە پێنج ئەمرۆ
 و زمدانزان و خەباتکدار ڕەسدووڵ مستەفا عیزەت. د پرۆفسۆر کۆچی. کرد دوایی کۆچی دا بنەماڵەکەی ئامێزی لە کوردی زمانی و ئەدەب
 بدۆ گەورەیە یخەسدارێک کدورد نووسدەرانی یەکیەتیدی دامەزرێدنەری و مێژوونداس و سیاسی تێکۆشەری و کورد ناوداری نووسەری و ئەدیب
 مەزنە ئەو بەرهەمەکددانی و نووسدین و بەسدەرهات و ژیدان بە ئاشدنا کە ئەوانەی هەمدوو بدۆ و بنەماڵەکەیدان ئەنددامانی و کدورد گەلدی
 .پیاوەن

 

 .کوردی ئەدەبی و وێژە پیاوی گەورە شاد ڕووحت
 

 هەمدوو ئەو وەسد ی نداتوانێ پێنووسدێک هدی  کە گەورەن هێنددە کدوردی زمانی ڕێنووسی و ئەدەبیات کردنی دەوڵەمەند بۆ هەنگاوەکانت
 وەک کەسددایەتی نمددوونەی کددورد گەلددی کە هیددوادارم دادەنددوێنم، ییددت گەورە و خزمەتەکددان بددۆ ڕێددز سددەری بکددات، قورسدداییە و گەورەیددی
 لە دا رەکددانبوا هەمدوو لە کدورد گەلدی کە یەکن یادگداری بەرهەمەکاندت و خدزمەت بکدات، پەروەردە دا خدۆی داوێندی لە زیداتر جەنابدت
  وەردەگرێ لێ کەلكیان دا قوتابخانەکان و زانکۆ و کتێبخانە

 
 .دەبێ چاوان لەبەر ماندوویینەناس تۆی سیمای نووسراوەکانت، و کتێب لە الپەرەیەک هەر هەڵدانەوەی بە و

 .زیندووە هەردەم دا داڵن لە ناوت و یاد
 .دەزانم گەورەیە کۆستە ئەو خەمی شەریکی بە خۆم و دەکەم کاری و کەس و هاورێ و دۆست و بنەماڵەکەی ئەندامانی لە سەرەخۆشی

 
 گیارەنگماڵپەڕی  - کەریمی حەمەرەسووڵ
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 کورتەیەک لە ژیاننامەی
 

 پرۆفیسۆر دكتۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵ
 

 .ئەگەر سەیری ژیانی بكەیت، دەتوانیت بەوە وەسفی بكەیت، ئەو پیاوەی هیچ بەربەستێك راینەگرت
 

 سددلێمانی شدداری لە دەرگەزێددن لەگەڕەكددی 0200 سدداڵی دێلێددژەیە، ڕەسددوڵی مەال حدداجی كددوڕی سددەفوەت مسددتەفای مەال كددوڕی عیددزەدین
 مسدتەفای مەال لەگەڵ بووەتەوە، جیا یەكەم مێردی لە دایكی كاتێك" دایكییەتی، منداڵی چوارەم و باوك منداڵی سێیەم بووە، لەدایك

 ".هێناوەتەوە پێك خێزانی سەفوەتدا
 
 سدەردەمی ئاینییەكدانی زاندا لە بدووە یەكێدك بداپیری دەكداتە كە ڕەسوڵ، مەال حاجی ژیاوە، خوێندەواردا بنەماڵەیەكی لەناو یزەدینع

 .گیراوە لێ گوێی كاربەدەستانەوە و مەلیك لەالیەن و كوردستان خوارووی حكومەتی
 

 بە عیدزەدینە دكتدور بداوكی كە مسدتەفا، مەال بوون، ئاینی مامۆستای و خوێندەوار سەرجەمیان كە هەبووە، كوڕی 8 ڕەسوڵ مەال حاجی
 و خوێندددنەوە خەریكددی بەردەوام و بەڕێكددردووە ناوەندددی مددام ژیددانێكی گوزەراندددووە، ژیددانی سددلێمانی شدداری لە مەالیەتیددیەوە كدداری

 .بووە تەسەوف بەتایبەت
 

 غدازی قوتابخدانەی لە گدوێگر وەك 0202 سداڵی پاشدان خوێنددویەتی، دێلێدژە ڕەسوڵی مەال حاجی لەمزگەوتی باوكی الی لە عیزەدین
 .دەرچووە یەكەم بە ساڵیش سەری و خوێندكار بە كراوە وریابووە، خوێندكارێكی كە ئەوەی، بەهۆی ساڵ نیوەی پاش وەرگیراوە،

 
 بدۆ: وتدووە پێدی ەتسدەفو مسدتەفای بدووە، سدەركەوتوو و داوە ئەنجدام بەكەلدۆریی تداقیكردنەوەی ناوەندی سێی لە و ناوەندی چووەتە
 .دەمێنێتەوە مەالیەتییەكەشت هەم ئەكادیمیە، خوێندنێكی هەم بخوێنە، شەریعە كۆلێژی لە و بەغدا بۆ بچۆ خوێندن بە درێژەدان

 
 شدەریعەی یەكەمدی سداڵی سیاسدییەوە، كاری بە تێكەڵبوونی بەهۆی بەاڵم شەریعە، كۆلێژی خوێندكاری بووەتە بەغدا، بۆ چوونی دوای

 لەو كدردووە، تەواو زانسدتیی بەشی چوارەمی پۆلی چووەتە دواتر ساڵی و سلێمانی بۆ گەڕاوەتەوە پاشان دەركراوە، و نەكراوە پێتەواو
 كدردووە لدێ داوای مووسدا نداوی بە مامۆسدتاكانی لە یەكێدك كدراوەتەوە، دواتدر سداڵی نەبدوە، سدلێمانی شداری لە ئەدەبی بەشی دەمەدا
 .بەغدا چووەتە پێنجەم، پۆلی تەواوكردنی پاش شەوانە، خوێندنی لە جەمپێن پۆلی لە ئەدەبی بەشی بچێتە
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 و بدووە بریندار بەغدا، شاری لە بووە ساڵە ئەو ڕاپەڕینی بەشداری 0289لە خانەی ماڵی مامۆستایان وەرگیراوە، ساڵی  0280 ساڵی
 ناونیشانی بە مەالریا بەڕێوەبەرایەتی لە و سلێمانی بۆ گەڕاوەتەوە راپەڕینەكەدا لە كردنی بەشداریی لەبەر دەركراوە كۆلێژ لە دواتر
 .دامەزرێندراوە كرێكار

 
 سیاسدییەوە كداری هۆی بە لەوێش بەاڵم قەاڵدزێقەاڵدزێ، لە سەرەتایی مامۆستای بە كردوویەتی باوكی كەسێكەوە چەند ڕێی لە دواتر

 .سلێمانی بۆ گێڕاویانەتەوە دووبارە بووە، خەریك وەسیاسییە كاری بە لەوێش قەمچووغە، بۆ دواتر سلێمانی، بۆ گواستراوەتەوە
 

 شدام لە ئداداب كدۆلێژی لە دووبدارە بەجێهێشدتووە، عیراقدی و شدام بدۆ هەڵهداتووە عیدزەدین سلێمانی موتەسەری ی خراپی لەبەر بەاڵم
 بددۆ گەڕاوەتەوە 0285 تەمددووزی 00ی بەشددی عەرەبیددی ئددادابی تەواو كددردووە، هەتددا شۆڕشددی 0 - 9پددۆلی  و داوە خوێندددن بە درێددژەی
 كوردی خوێندنی بەڕێوەبەرایەتیی لە بەغدا لە هەر و كردووە تەواوی پاشان. دانراوە مامۆستایان خانەی سێهەمی قۆناغی لە و بەغدا

 .دامەزرێنراوە هێنراوە پێك بووە ساڵ یەكەم كە
 

 یەكێكبدووە ڕەسدووڵیش مستەفا عیزەدین. دەوڵەت یئەرك لەسەر سۆڤیەت بۆ خوێندكار ناردنی كەوتە قاسم عەبدولكەریم لەوسەردەمەدا
 .سۆڤیەت چووەتە خوێندكارانەی لەو
 

 پاشدان و وەرگرتووە دكتورای پلەی 0260 - 6 - 90 باكۆ، چووەتە فەخریدا نەسرین و مەزهەر كەما  لەگەڵ زمان، تەواوكردنی دوای
 .عێراق گەلی دەنگی نهێنیی ڕادیۆی سەرپەرشتیی بۆ بولگاریا پایتەختی سۆفیای چووەتە عێراق شیوعیی حیزبی داوای بە
 

 لە مدانەوە سداڵێك دوای بەاڵم عێدراق، شدیوعیی حیزبدی پێشدمەرگەی بە بدووە و شداخ چووەتە و كوردستان بۆ گەڕاوەتەوە 0268 ساڵی
 كددوردی بەشددی لە و بەغدددا زانكددۆی لە مامۆسددتا بددووەتە بددارزانی مسددتەفای مەال هەوڵێكددی بە 0266 - 09 - 96بددارزانی،  بارەگددای

 .دامەزرێنراوە
 

 .وەرگرتووە پڕۆفیسۆری و دكتۆرای پلەی و داوە خوێندن بە درێژە مۆسكۆ، بۆ چووەتەوە 0292 ساڵی
 
 .بێالیەن كەسێكی وەك بەاڵم ك. ن. ی لیستی لەسەر كوردستان باشووری پەرلەمانی خولی یەكەم لە ئەندام بووە 0229 ساڵی لە
 

. نوسدراوە عیدزەدین قەڵەمدی بە دامەزرانددنی بەیانندامەی یەكەم كدورد، نوسەرانی یەكێتیی مەزرێنەكانیدا لە یەكێكە مستەفا عیزەدین
 دوای بەاڵم. دامەزرێدن دەسدتەی سدەرۆكی بە كدراوە بابان جەما  و وەرگرتووە مۆڵەتیان 0262ساڵی . كەس بوون 00دامەزرێن  دەستەی
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 عیدزەدین. د كراوە، هەڵبژاردن بەغدا لە و هەڵوەشێندراوەتەوە دەستەیە ئەم ئازار، ی00 بەیاننامەی پاش شاخ نووسەرانی گەڕانەوەی
 .كورد نووسەرانی یەكێتیی سەرۆكی بووەتە دەنگ 60 كۆی بە
 

 دواتدریش. بدووە جێگدری عیدزەدین. د و سدەرۆك بووەتە یوس ی ساڵح سەیدا كۆنگرەیەدا لەم گیراوە، كۆنگرە هەولێر لە دا0290 ساڵی
 .كردووە كاری ئازادانەتر 0220 ساڵی ڕاپەڕینی دوای. ڕێكخراوەیەدا ئەم لەناو داوە خۆی شنبیرییڕۆ كاری بە درێژەی

 
 بەتددایبەت لەچاالكیەكاندددا، چ و كێشددەكاندا چارەسددەركردنی لە چ گێددڕاوە، نووسددەراندا یەكێتیددی لە گرنگددی ڕۆڵێكددی عیددزەدین. د

 .نوسەران یەكێتیی گۆڤاری دەركردنی
 
 سدەرەتایی پێنجەمدی پدۆلی لە خوێنددكاربووە كداتێ كدردووە، پێ دەست دیوارەوە ڕۆژنامەی لە نووسینی رەتایسە ناوازەی بەرهەمی 56
 مامۆسددتایان بەرزی خددانەی لە كە دواتددر ڕۆژانە، سیاسددیی بددابەتی هەندددێك نووسددینی كەوتددووەتە ئەمە دوای فەیسددەڵییە مەكتەبددی لە

 ژیدن ڕۆژندامەی و سدلێمانی بدۆ گەڕاوەتەوە گۆڤدارەكەش داخسدتنی پداش ەهدالیئ ڕۆژندامەی لە ڕۆژندامەنوس بدووەتە یەكسەر وەرگیراوە،
 .كوردی زمانی سەر وەرگێڕاوەتە بابەتی

 
 خزمەتێكددی خدداوەنی كە گرتددووە، وەر ئەدەبددا بددواری لە سدداڵ كەسدایەتیی بددۆ بددلەی خەاڵتددی 9332 سداڵی لە مسددتەفا عیددزەدین دكتدۆر

 .ئەدەبی بواری بەتایبەتی هەیە، جیاوازەكان لەبوار ئەكادیمی نەوەیلێكۆڵی چەندین و  كوردی كتێبخانەی بە گەورەیە
 

 مدداڵی سددەردانی پەرلەمانتددار ژمددارەیەک لەگەڵ کوردسددتان پەرلەمددانی سددەرۆکی مددحەمەد یوسددف. د ،٢١١٦ یەکەمددی کددانونی ی٢٧رۆژی 
 .ناوبراو بە بەخشی کوردستانی پەرلەمانی ڕێزلێنانی خەاڵتی و کرد ڕەسوڵی مستەفا عیزەدین پرۆفیسۆر

 
لە شداری  سداڵی 58 لەتەمەندی ی زاییندی٢١١٩ی ئۆکتدۆبەری ٣رەسدوڵ رۆژی پێدنج شدەممە ڕێکەوتدی  مسدتەفا عیدزەدین دكتۆر پرۆفیسۆر

 .كرد دوایی سلێمانی كۆچی
 

--------------------------------------------------- 
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  كانم  رییه وه یاده
 
٥ 

 
  كتێبدده م ئدده  كدده  وه باڵوكرایدده و چدداپ دا ڕه الپدده 085  دووتوێی لدده سددوڵ ره فا مسددته دین عیددزه. د پرۆفیسددۆر  كانی ییددهر وه یاده  مددی دووه  رگی بدده
 .م رده سه  خشی وپه چاپ  زگای ده  نوێكانی  چاپكراوه له  تره  كێكی یه
 

 ، سدلێمانی بۆ  وه ڕامه گه ، ندینخانه به ، حیزبی  كاری«  له ینبریت  تانه بابه و له ندێك هه  پێكهاتووه تێك بابه ند چه له  كه كتێبه  ڕۆكی ناوه
 و ژیدان  كانی قۆناغده له ك یه وێسدتگه له بداس یان كده ریه هه  كه تر  تی بابه ندین چه و(ئینگلیز له رق سوریا، بۆ چوون ، اڵدزێ قه بۆ  وه بێمه
 . وه گێڕێته ده  خۆی  ژیانی  كانی روداوه و زموون ئه ر نووسه و ن كه ده دین عیزه. د  رهاتی سه به
 
  ئاشددكراكانی  حیزبدده كدرد، ده بۆنمددان ڵدێن ده شۆڕشددگێڕان چدوو، ده ڕین راپدده و ره بدده واڵت: ڵێدت ده ر نووسدده دا رییانده وه یادە و ئدده  شدێكی به له

 ،( بدولئیاله عه) -(  وصی) سی وه به دا اشتیانیادد(  الشعبیه  الجبهه)  میللی  ی ره به ،(استقال )  خۆیی ربه سه(  دیموكراسی نیشتمان) عیراق
  ناوی بدده  وه رئدده به له بوو، ندده ئاشددكرا  شددیوعی  حیزبددی. بوو ندده  ختی تدده ر سدده  چووندده  نی مدده ته هێشددتا  كدده بددوو  لیكدده مه و ئدده  جێی لدده  كدده
 دا كدۆنگره  شدنی چه له  سدی بەوه یادداشدتێكیاندا بوون، هند  شدیوعی ر هده  واته ڵبوون، تێكه بوو نه یان ئیجازه وانیش ئه  كه  وه ه(ئاشتیخوازان)

  ی وه ئدده ك وه  یمانێكی پدده بددۆ خددۆ كددارو و ت حكومدده  ی باره لدده  كدده  كۆكردبددۆوه  ران روه نیشددتمانپه له  تددری  ڵێكی كۆمدده و كان حیزبدده رۆك سدده
 ویش ئده دووابدوو،  میللدی  ی ره بده  رۆكی سده - هاشمی ها ته مید هع ڵ گه له ناشیرین  كی یه شێوه به  سی وه دووابوون، كردنیدا ئاماده پۆرتسمۆس

 كانیدا قسده له  سدی وه.  وه ره ده  چووبدووه ڵیددا گه له  خدۆی چدادرچیش كامیل.  وه ره ده  ته ریكردووه ده یانووت ده یا ، وه ره ده  چووبووه ستابوو هه
 (. بالوعه)  ی كۆنگره ناونا یان یه كۆنگره و ئه ڵك خه ئیتر ڵێن ده  ی(زێراب)  به قعیرا  بی ره عه  كه كارهێنابووو، به  ی( لوعه به)  ی وشه
 

 . وه كاته باڵوده  رییانه وه یادە م له شێك به ند چه داهاتوویدا  كانی ژماره له نوێ  كوردستانی
 

٢ 
  

 ی ڕۆژنامدده بددۆ ر واڵهێندده هه  بدده ر کسدده یه بددوو، ر سددهرنوو سه  کدده نددداوی وه جیددد بدولمه عه الی بددۆ( هددالی اال) ی ڕۆژنامدده  چوومدده زوو ر هدده
 رۆژ دوو  بده بوو واهه جاری  وه ئه ر به له بوو م که م که مووچه.  کردووه م یه ڕۆژنامه و ئه باسی( کانمدا یاداشته)می که یه رگی به  له زرام، دامه
 پشدت کانی کۆاڵنده  لده ماڵێدک  لده و یانخوێندد ده پزیشدکی ۆلێجیکد  لده وسدا ئه  کده بوو هده مندداڵیم ڵی هداوه سێ ک یه ماوه. خوارد ده نانم
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 سدمایل ال مده جی ره فه  مه حه ی(فاضل)فازیل: ش وانه ئه نووستم ده  که رده عه خی ڕایه ر سه له ر هه ژیام، گرتبوو، ژوورێکیان دا رخانه یده حه
 خۆشددی نه ناوبانگی بدده دوکتددۆری) ف سددره مه ریم کدده ر نوه ئدده و( سددتائێ تددا و ودوا مدده له ناوبانگی بدده ری رگه شددته نه) ئاغددا حسددێن مالی کدده و

 .بوون ،( ئێستا تا ودواو مه له -پێست
 
 بدوون کیش ره گه کوڕی( تر دوکتۆری) دوو  نده رچه هه الیان،  چوومه  وه شیوعییه حزبی  هاتبووه وسا ئه  که  وه فازیله کاک هۆی به زیاتر من
 ویسدتیان  کده و رکدرا ده  وه سیاسدیه چداالکی هۆی به بوو، مدا سێیه پۆلی  له  وه ئه دوای ساڵی بۆ فازیل کاک دۆستمن تائێستا و ڵما گه  له

 مۆسدکۆ، بدۆ نێدردرا شدۆرش پداش ، وه مایده حزبیددا کداری و  وه خۆشداردنه حداڵی  لده مووز تده ی چوارده شۆرشی تا و  وه شارده خۆی بیگرن،
  لدده تی تایبدده به - دا یداندده مه و لدده واڵت  وه هاتدده  کدده و خوێنددد وتووی رکه سدده به ڕووسددیی بددی ده ئدده و زمددان پزشددکی، جیدداتی  لدده اڵم بدده
 .ژی ده سوید بچووکی شارێکی  له ئێستا کرد، ده کاری رگێڕاندا وه
 

 بڕیارێکم دی

 
 مددی دووه پدۆلی تددا سدێک که  کده دی( رده وهر پدده)معدارف تدی زاره وه  لدده بڕیدارێکم. ڕان گدده ده واڵددا هه دوای بده و نووسددی ڕۆژنامه کداری م ده بده

  بڕیداره و لده کم یه نوسدخه دیبدێ ی رده روه پده خدولی ی وه بێئده زرێ، دابمده تایی ره سه مامۆستای یان ر فێرکه  به توانێ ده خوێندبێ، کۆلێجی
 .دا ده زراندنی دامه بڕیاری ریف سه موته  کاته و ئه باوکم، بۆ ناردم و وه نووسییه

 
 هێشدتا کردبدوو، کداری نیشدتیمانیدا ی وه بزووتنده ڵ گده له مێک رده سده اڵم بده بدوو، تکریتدی بدوو، ماهیر موزاحیم - سلێمانی ری ی سه موته

 .مابوو تێدا سۆزێکی
 
 حوسدنی) ی نامده ڵگه به و دراوی نده حدوکم نددی به  بده -  محکومیده عددم - ی نامده ڵگه به خوێنددن، ی نامده  ڵگده به  له  بێجگه زراندن دامه بۆ

 م؟ بکه  ڕۆیه وپه پینه موو هه م ئه چۆن من ی ده ویست، ده ی(من ئه) ی(سلوک
 

  لدده بددوو، پ چدده و ر روه نیشددتیمانپه ر هدده ژیددانی موو هدده) بددوو، ترووشددی ئه سدددیق دوکتددۆر( مسددجل)ر کدده تۆمددار خددۆم، ی کدده کۆلێجه  چوومدده
 .کرد دوایی کۆچی 0260 ساڵی کوردستان چیاکانی

 
 ر هده رکدراوم، ده نووسرابێ تێیدا بداتێ کم یه نامه ڵگه به ر گه ئه و زرێم دامه مامۆستا به  یه هه  وه ئه تی فرسه  که یاند گه دیقمس دوکتۆر  له
 : وتی. بینم ده لێ زۆر سوودی  وه ئه م دووه بۆ رچووم ده وه مه که یه پۆلی  له  که بێت  نده وه ئه
 
 .زانی ده ینێ سبه: رمووی فه دوو؟ بۆچی: پرسیم.  بێنه بۆ  نامه ڵگه به دوو بۆ م(پوو  و  وێنه)
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 و دا کۆلێجده م لده  بدووه( تالدب)قوتدابی فداڵن:   بووسراوه تێیدا میان که یه کردبووم  ئاماده بۆ ی نامه  ڵگه به دوو الی  وه چوومه ینێ سبه بۆ
  لده ر هده.  رکدراوه ده... ر بده له مددا دووه پۆلی لده نووسدرابوو میدان ووهد. کدانێتی نمره  مده ئه و م دووه پدۆلی بدۆ  رچدووه ده  وه مده که یه پۆلی له

 ی وه باڵوکردنده و مدانگرتن ی رکرده سده و کاندا خۆپیشدانه  لده کدردن شدداری به: )نووسدرابوو  که رهێنابوو ده هۆکانی  وه که رکردنه ده بڕیاری
 (.بووم نه  رکرده سه رگیز هه من گینا ئه نووسیبوو وایان وان ئه ڵێ به(. )ر ڕوخێنه بیری

 
  وه ئده بخدوێنی میسدر یدا سدووریا  لده وێ بتده  نگده ڕه بێت، باالت: میان دووه ، لێره زراندن دامه بۆ میان که یه  مه ئه: رمووی فه سدیق دوکتۆر
 و نیشتمانی ڵویستی هه دواش  وه له  که  وه ناچێته بیر له م پیاوه و ئه و  کاره و ئه ئێستاش تا کردوو سوپاسم بوو، واش ر هه)بێ ده سوودی
 عیی مدوده عگێلدی میر بدولئده عه مامۆسدتا: وتیدان -  محکومیده عددم ی ڵگده به  واتده - بوون نده حکووم مه) بۆ(.  لێدیووه خسیم شه تیی پیاوه
 بوو ئده) قامی شده  لده( یاسدین)ی هچایخاند  له بوو، ڵما گه له پێشوودا گرتنی ند چه  له بوو دۆستم برای ووفی ڕه کرێت، ده چار و نه ، عامه
 ک یده نامه: وتدم. بڵدێ پێ تی که کاره و  یابه با رحه مه: بڵێ الی بچۆ ینێ سبه  باشه: وتی وت، پێم الی  چوومه  ئێواره نیشت، داده( واس نه

 . یه یابه با رحه مه ر هه -  نه: وتی ک، یه نیشانه
 

 . وه گێڕایه بۆ م له سه مه و هێنام بۆ کیان چایه ، دانیشه: رمووی فه و نی پێکه کرد روام هه بۆچی نازانم - الی  چوومه ینێ سبه
 

.  الیدده م کدده بڕیاره ر هدده.  بددووه ڵ گدده له برامددت ووفددی ڕه میان کدده یه  وه ئدده دراوێددت، حددوکم دووجددار اڵم بدده گیراویددت، زۆر تددۆ ، باشدده: وتددی
 ڕۆژی(  بیرمده له ئێسدتاش. )بدوو بیدرم  لده  دیداره ؟ بدووه ک یده مادده چ  به و ی که زانینا  ته حمه زه ی وه دۆزینه  بووه( عورفی) له: میان دووه
 عدددم - بوونی ندده)هددۆی  بدده نددابن یددان  واوبووه تدده یددان ماوه ردووکیان هدده ی ده: وتددی( االسددو  مددن) ی95  مددادده  بدده 0280 - 0 - 99

 حداڵ رزو ئده  مه رده سده و ئده( )هێندا پۆلێکیان) ناردی و وتم پێ ی که حاڵه رزو ئه ی شێوه خۆی ر هه دامێ می ڵه قه و ز کاغه( ت المحکومیه
 (.بێت پێوه ی مالیه پوولی بوو ده
 
 ندازانرێ، حدوکم  بده و ڕابدردوو ردا سده به ی مداوه میان کده یه حکدومی  کده نووسیبوو ی وه ئه ی درێژه  به پۆلیس، بۆ دامێ کی یه نامه ر کسه یه

 دان پداره  بده یدا نووسدین  بده یا اڵم به  یماندانه په  واته کات، نه هی   که ی وه ئه بۆ: میان دووه( ت المنوعه حقوقال ت اعاده: )وت ده پێیان
 . نییه حوکم ر هه  وه مانه  ندیخانه به  له یا
 

 هەر دە پەنجەیان گرتم

 
 یان کدده حوکمه ردوو هدده باسددی عاتێک سدده پدداش و رتمگدد یان نجدده په  ده ر هدده ن، ده ده -  میدده محکه عدددم - ی پۆلیسدده ی دائیددره و ئدده  چوومدده

 نووسدیبوو ر سده له شدیان(گشدتی عیی مدوده)کانی نووسدینه موو هده دامدێ یان نامه ڵگه به میر بدولئه عه مامۆستا ی که نامه  به اڵم به نووسیبوو،
( مداهیر مدوزاحیم) الی  چووبدووه بداوکم وا ئده  ه(سدلووک حسدنی) رچی هده بدوو،(  محکومیده عددم)نداوی و بدوو(  نامده ڵگه به ر هه... یسه نه)
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 وێ ده یشدی(سدلووک حوسدنی)زرانددن دامه بدۆ وتبدووی و دابوویده کدای(  محکومیده عددم)و کدۆلێج ی نامده ڵگه به. یاندبوو تێگه منی ی له سه مه
 کانددا رجه مه  له - مامۆستا: وتبوی بوونی پێکه ، دیووه ڕاونانت و گرتن خۆی کاتی ڵێن ده خۆشت یت، بکه دبیر ته بۆم خۆت بێ ده یان وه ئه

 سددلووک حوسددنی جددارانیش مددن می رده بدده  دێندده ش ماندده ئه.  وه مندده ئه ی دائیددره  لدده دلددووک حوسددنی:  وتراوه ندده(سددلووک حوسددنی)  نووسددراوه
 ئیمدزا کی ڕه گده ئیختداری و موختدار  هبد و  وه بنووسده ردرێ ده ی دلووکده حوسنی داڕشتنی و ئه ر هه درا، ده  وه که ڕه گه ی(ئیختار موختارو) له
  کده لی عه ر عومه ی ڵگه به  به بوو  سلووکه حوسنی و ئه بوونی نه ر هه رکردبوو، ده اڵدزێ قه بۆ لیم عه مه  به دانانمی بڕیاری  مجۆره به.  بکه
  وه هاتمده یشدت پێگه واڵم هده ر هه( ری سه  وه ێمهد دوایی  که) بکات رم ده کار  له و  نییه قانوونی ی که زراندنه دامه - بڵێ 0286 ساڵی  له

 .سلێمانی
 

 با قسەیەکی خۆش بگێڕمەوە

  
 التێتدی باسی جار زۆر( ز به نه ما  جه. د ئێستاشم تا من الی) و منداڵیم هاوڕێی:  وه بگێڕمه خۆش کی یه قسه  وه یشتنه گه پێش با اڵم به

 : وانه له  کێکه یه ش مه ئه  وه گێڕایه ده( شام له و غدا به) له منی ژیانی
 
 الی ندد رچه هه)  وه باوکمه ر سه به باربم و سلێمانی  بچمه ئیش بێ  به بوو رم شه الم و خوارد ده نانم رۆژ دوو  به  بووه هه وا جاری وتم  که
 غدا به گومرگی نزیک(   وئه سمه)قامی شه کۆتایی  له( بووم نه رک ئه و ئه
 
 ی وه ئده فرۆشدت ده کان یلییده فه  ه(ماڵ حده) ڵگرت  کۆڵهده  بده ی(تشدریب)گۆشدت ئداو بوو هده یلی فده کدوردێکی ،گدومر  ی-رسدیف -نار که یا)
 وا بدوو، رزان هده شدوێنی  ره هده  که شدوێنه ردا، سده به کدرد ده بدۆ ی که گۆشدته ئداو کدابرا و کدرد ده رتی که و برد ده نانی خۆی وێ ئه  چووه ده

 . گرت رده وه فلسی( 03)بزانم
 
  وه دامده ده اڵمدی وه رمی گده  به بوو خۆش ال زۆری کرد ده کابرا  له م(ڕۆژباش) کوردی  به(برد ده م کولێره یا)نان دوو وێ ئه  چوومه ده  که من

 ر بده له ر هده نیزا ده وای کابرا وابزانم اڵم به(بووبووین نه ئاشکرا ک یه له) وێ ئه  بچمه  که کاندا ڵگره کۆڵهه ناو له بووم( ندی فه ئه)  تاقه
 هێندام ده بدۆ پیازێکیش لکه سده و زیداده گۆشدتی  پارچده کدردم ده زۆر تی خزمده ئیتر وێ ئه  دێته کورد وکی ندیه فه ئه وا  کورده شوێنی ی وه ئه
 تددوانم ده  کدده بددوو م وه ئدده خۆشددیی رگددرت، وه زراندددنم دامه رمانی فدده( ر پددارێزه) ریف سدده موته ی دائیددره  چوومدده سددلێمانی  هاتمدده.. ی ده

 ی شدانه م کده یه  لده خدۆی کداتی  کده. لێمو حسێنی -د مه محه حسێن کاک ر رمانبه فه  وه ره ده  هاتمه  که ژوره  له  که م بده باوکم کی تییه یارمه
 پدۆلیس بدۆ ی نامده دا کده هزراندن دامه: پدا ؛ه بێت خۆت  له ئاگات پیرۆزبێ،:وتی و  الوه  کردمه بانگی و وه ره ده  هاته بووین وه پێکه حیزبدا

 (.بوو  دڵسۆزانه ی هاوڕێیانه کارێکی  مه ئه سوپاس) چاودێریت بۆ نووسیبوو
 
  الدزێ قه  یشتیته گه  ته  کاته و ئه دانام بۆ یان جێگه پاسێکدا پێشی  له و ندی فه جه ره فه راجی گه  چوومه 0280 - 0 - 05ڕۆژی  یانی به
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  تده وتووه که ئێستا  که کۆتر کونه ی که باریکه  ڕێگه - (سندۆاڵن -م  ڕۆسته میرزا -دوکان )  وه ڕێته بپه اغداقای سێ ر سه به ئۆتۆبمێل بوو ده
 .بوو ترسناک زۆر  وه دوالنه ی که گۆله ژێر

 
٣ 

 
  بردمیده و ڵگرت هده مدن بدۆ( زۆر به)ی جانتاکه و دانا راج گه  له ی که ئۆتۆمبیله( ئاوا ماڵی) که شۆفێره یشتین گه و شه ڕێ  وتینه که یانی به

 نددانی و نیشددتن داده وێ لدده ران رمانبدده فه  لدده زۆر بددوو اڵدزێ قدده ی چایخاندده ترین وره گدده  کدده( د حمدده ئه مددام سددووڵی ڕه) کدداک ی چایخاندده
 .خوارد ده وێ له یانیشیان به
 

 ندارد مندداڵێکی و داندام بۆ چای و هات  وه خۆشه یڕوو  به سوو  ڕه کاک. بوو راست. کات ده گبیر ته بۆ شتێکت موو هه سووڵ ڕه کاک: وتی
 ودوا مده له) زاندی ده تر وره گده  به ر به ڕێوه به  له خۆی راستیدا  له اڵم به بوو،  قوتابخانه ڕاشی فه ئیش  به  که دا( الوه سمایل)کاک دوای  به
  کده  ریمده که خدوا ینێ سبه و مامۆستاکان  له کێک یه الی  هم تبه ده و مشه ئه جارێ: وتی هات سمایل کاک( بوو دۆستم زۆر و کاسبی  وته که

 ی ئده وتدم دوایدی. نایناسدم وتبدووی کدابرا وتبدوو پێی چووبوو  که بڵێ بو بچۆ  باشه: وتم ناسی ده کێکیانم یه من وت مامۆستاکانی ناوی
  نده به ده و شده  وه ره چده و شده  بده ماڵێدک  لده ی وه شده ر هده ن دائیره رۆک سه ڵێ کۆمه)....( ماڵی  له تا وه ئه...با: وتی ؟ نییه رتان به ڕێوه به
 (. وه خواردنه بێ)ر سه
 

 خێرهاتنیان کردم موو به هه

 
 کدردم، هداتنی خێر بده  وه رمییده گه  بده زۆر و( رگرتم لێدوه ی کده رمانه فه)نگی زه فیق ڕه کا ر به ڕێوه به ، ماڵه و ئه  بردمیه  جانتاوه و خۆم  به
: وتدم ڕاسدتی به ر هده بدوو،( ره یتده به) ری بده ڕێوه به  کده تێددابوو گی بده د حمده ئه گی به بدوڵاڵ عه ناویاندا له کردم، خێرهاتنیان به موو هه
  لده تدۆ تدا ئیتدر: وتدی و کدردم مداچ والی ئده مالو ئده سدتا هه وت پدێم  کده ؟ کێیده باوکدت: پرسدی کا، لێدده المت سه باوکم   به بدوڵاڵ عه
 ینێ سدبه بدوو( مدام و بداوک ڕاسدتی  بده) بدووم اڵدزێ قده  لده تدا خۆیدان ماڵی  بردمیه و شه دایت، خۆت مامی و باوک ماڵی  هل اڵدزێی قه

 نددی فه ئه فیدق ڕه. وێت کده سدت ده شوێنی بێت، ماڵ و ژن بێ سێک که بوو نه ئاسان  چوونکه بۆم  جێگه گبیری ته  وتنه که  قوتابخانه  چوومه
 .نوستن ده وێ له و شه و کرد یدا په کیان یه وێڵه ره قه  که ریه هه ماڵ و ژن بێ مامۆستای چوار سێ و کرد چۆڵ ی قوتابخانه ژوورێکی

 
 ناسدیبوو نه مندت و شده تدۆ: وتدم نامناسدیت؟  چییده  وه ئده: وتدی رگێڕا وه لێ ڕووم کردم هاتنی خێر به هات نایناسم، وتبووی و شه کابرای
 بدن تدۆ گرتندی  لده خدۆ عاقدڵ ی هده: وتدم گدرتنم بدۆ  پیالنێکه  مه ئه وابوو الم یت، خانه پسه حه  له ر هه تۆ زانی ده وام چوزانم من: وتی

 و ئده ی عاقڵیانده  جدۆره و لده ئیتدر وامزاندی  ببدوره... ی ده: وتدی(نیدت ئاغدا کر بابده خۆتدۆ) تگرن ده  وه ماڵه له ر هه ، چییه بۆ وای پیالنی
 .م بکه لێ( ئوستاد) کتێبی ک وه بوون الم له  که  وانه له س که زۆر هی  که: یوت ده ر شوکه ال مه تی حمه ڕه ی وانه له. زۆرن
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 رسدی ده داوای مندیش دانا بۆ میان شه شه و م پێنجه پۆلی بیی ره عه رسی ده نگ کده یه  به موویان هه ڵناگرێ هه خوا ، وه کرایه ش دابه رس ده
 ش شده بی ره عده کاتێکددا  لده دا فته هه  له بوو عات سه دوو  که شدا رسه ده و له زانی ده وایان شبوو،خۆ پێیان کرد شم پۆله دوو و ئه کوردیی

 .بوو هه ترم ستێکی به مه من اڵم به  وه، ڵێمه ده بی ره عه ر هه بوو عات سه
 
 کتێبدی  لده بدوون  وه سدتکارییه ده به و اشبد رگێڕانێکدی وه یان زۆربده بوو، هده کدوردی  بده خوێنددن کتێبی تایی ره سه ی(0 - 0)کانی پۆله  له

 عات سده( 2)  بده کرابدوو رسدیش ده بوو، نده کتێب مدا شه شه و م پێنجه پۆلی له اڵم به بێت نه م که یه پۆلی کتێبی  وه بییه ره عه ی وه خوێندنه
 .بینی ده لێ سوودی ئینگلیزی و بی ره عه مامۆستای ئیتر دا فته هه  له
 

 داهاتبوون  تازه  کردن که  م فێرده کوردیانه  و وشه ئه

 
 پددێم و  وه داندده لێکده بددۆم  وه، نووسددینه ده بددۆ کددوردیم شددیعری دانددا کم یدده رنامه به ئیتددر وتددن، ده پددێ کددوردیم  وه مدده که یه ڕۆژی  لدده ر هدده مددن
 ڵێ کۆمده  کاره م ئه بووم تی په کوردی ڵ گه له  واته داهاتبوون،  تازه  که کردن فێرده م کوردیانه  وشه و ئه گرتن، لێده گوێم و کردن رده به له

 تدا ر پشدده  وه نده خه ده بیدرم مداون ئێسدتا تدا  که کانم قوتابیه  له ندێ هه  وه بیانگێڕمه وێ نامه دا لێره  که ڕێم  خسته تی حه ناڕه و کۆسپ
 .بوون مندا نی مه ته له بووبن نه تر وره گه من له ر گه ئه م هش شه پۆلی قوتابی ندێ هه  وه ئه ر به له ت، حکومه  به دا ده نه ربازی سه  کاته ئه
 
 م مه رده سده و ئه کانی نووسینه - نا  وه خۆمه ناوی  به اڵم به نووسی، رده هه م(االهالی)ی ڕۆژنامه بۆ نووسیندا  له ر هه  الدزه قه ی یه ماوه و ئه

 ک یده و ڕۆژبدوو ی قوتابخانده  بده ر سده ر هده  کده ویشددا شه ی قوتابخانده  لده دا،ڕۆژ رسی ده پاڵ  له بوو  وه(فا مسته هاوار) ناوی به زۆرتر
 م کده مووچه و ن کده ده خدۆم شدی به و شده کانی رسده ده کرێدی  کده کدرد م وه ئده حسدابی  تاوه ره سده له ر هده ، وه وته ده رسم ده بوو، هه یان ئیداره

 مدن بدۆ  کده ربێندی ده هدن ڕه  لده مان کده خانووه نێدرم ده  وه ئده بدۆ  مه ئه نووسی بۆم اڵم هب بوو، ناخۆش پێی  نده رچه هه باکم، بۆ  وه نارده ده
 چروتدی مانگێدک ری سده موو هده مندیش نداردم ده بدۆ گۆڤاریان و ڕۆژنامه و کتێب رم براده دوو  غداوه به  له  مه رده سه و ئه ، وه هنه ره  خرابووه
 .بوون( ریم که د مه محه بیب حه و ال  جه مام) ش ره براده دوو و ئه بوو، هه  زهالد قه  له ر هه  که ناردن ده بۆ ئێرانیم

 
 رگێڕانی شیعری کوردی وه

 
. وامبووم رده بده تدردا کدارێکی  لده کان بییه ره عه و کوردی  ڕۆژنامه بۆ دا وتارانه و ئه پاڵ له. بوو هه نووسینم و  وه خوێندنه باشی کی یه ماوه
  وه داخده به یددابوو، په لدێ باشدمان کتێبێکدی  ره بده ره به  وه باڵوکرده دا(االهالی)  له زۆرم بی ره عه  به بوو کوردی یعریش رگێڕانی وه ویش ئه

 .سووتانبووی و ترسابوو دایکم دامنابوو سلێمانی  له  وه ماڵه  له هاوین
 
  وێ له ، وه کاره  نه تخه ده دێن خۆیان هاوڕێیان  اڵدزه قه  چوویته  که  وه دامه اڵمیان وه ئاگادارکردبوو، حیزبم ڕۆیشتم  وه سلێمانیه  له  که
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  جددۆره ر بدده ڕێوه به و مامۆسددتا خێرهاتنم، بدده بددۆ  قوتابخاندده  هاتندده ده س کدده زۆر بوو، دیارندده هددی  کددرد ڕێم چدداوه ڕۆژ  ده - ک یدده فته هه
  چوومده ڕۆژێدک مندیش ئیتدر( بدوو کدردن ئاگدادار ر هده بو، نه خراپی  ته هئیشار و له ستیان به مه)شیوعین  مانه ئه  که دامی ده تێکیان ئیشاره

: وتدی ڕاشدکاوی به ویش ئده  نییده دیدار س که هاوڕێ رێ ئه:  وتم ساکاری  به ر هه رگدرووبوو، به ی(شید ڕه زاهیر کاک)  که کێکیان یه الی
 لێدانی پاش له و  وه 9191 ساڵی  له  بکه ڕ باوه: وتی وت ده وایان سلێمانی  له چۆن؟: وتم  نییه( ڕێکخستن)نزیم ته  لێره  به مه ما ته به

 نددێ هه و بیندین ده کتر یده خۆمدان ر هده خرا، ڕێکنده پێمدان و سلێمانی  چووینه سێکمان که ند چه جارێک ند چه  ماوه، نه رێکخستن  وه حزبه
  چداکتره، موومان هده  لده  بووه نده شدیوعی رگیز هده و دۆسدتمانه  کده( رتاش سده) الک ده ی مده حه  کاکده  که بێ نه یر سه الت ین، که ده چاالکی
  بده ڵکیش و خده  وه نده که باڵویده ی که شداگرده یدا خدۆی و نوسدێ ده  یاننامده به  تدر ڵکی خده تی یارمده به دا بۆنده و ئده و بۆنده م لده بدار جارو
 (.کرا ده زیاد کاربۆن به و  وه نووسرایه ده ست ده  به  که) زانێت ده حزبی ی یاننامه به
 

 سلێمانی  وه هاتمه

 
  بده و نووسدی م کده یه لێپرسدراوی بدۆ کم یده نامه سلێمانی  وه هاتمه و رگرت وه ڕۆژم ند چه تی مۆڵه  وه هێنانه   لوپه که بیانووی  به ر کسه یه

 کی سدیمایه بدوو ده و دی ده نده سدی که موو هده و ئده دیداربوو یدا - دی ده نده می کده یه لێپرسدراوی س کده موو هده  کاتده و ئده ناردم، رێکدا براده
 ، یده پێوه زیداتر شداعیری سدیمای ئێستاش چ وساو ئه چ وسامان ئه ی ره براده و ئه  نده رچه هه بوو(سئو  مه) وسا ئه بێ هه ر هه بیرۆکراتیی

 .بیرۆکراتی لێپرسراوێکی  له
 

  لدده  ناوبدانگتره  بده شداعیر دڵدزاری  بده ر هده و  کۆییده خددۆی  ندده رچه هه یانددم تێگه شدتی زۆر ک یده نامه  بده ویش ئده یاندد تێگه م کده حاڵه
 وت کده پۆک چده ر بده حیدزب  کده  وه(0202) سداڵی  لده - نووسدینی اڵم بده ،( فیداکارییه و تێکۆشان و بات خه) ژیانی موو هه  که دڵزارێک

 ر سدده  اڵدزه قدده  کدده  زانیددووه وامددان ئێسددتا تددا  ئێمدده ، وه بووندده نه تدروسدد خۆیددان ک وه( کوردسددتان لقددی) ندده و( کان لییدده محه  لیژندده) ندده
 ر هده  یده هه نددییان پێوه و ن ئێمده  بده ر سده  کده  زانییدوه وایدان وانیش ئده  وادیداره  یه، هه  وه کۆیه  به رێکخستنیان ندی پێوه و  یه( کۆیه) به

 بدێ ده شدت که حیزبیه  نداوه و  وه بکده کۆیدان کدارو  وه بکده م کده یه سدی که یدا( سدکرتێر)یا( لێپرسراو) ک وه و وه بچۆره خۆت: نووسیم ش بۆیه
  چایخانده و ئده  چوومده پێبێدت تریشدم ی ڵگده به ی وه ئده بدۆ ر هده بدوو،(  شداعیرانه ش وه ئده)، وه مێنێتده ده  اڵدزه قده یدادی بدۆ و( ند مامه) به

  هێنایانده  بانده ره عه  بده و کدردم  ئامداده بدۆ ی باڵوکدراوه و کتێب کارتۆنێک: وت پێده یان( ته محه)  که چایچی ی(د حمه ئه) کاک ی بچووکه
 تریشدی ری بدراده دوو( شدید ڕه زاهیر) کاک  وه وشه ئه ر هه  وه چوومه ، اڵدزه قه  کرده ده ڕوومان  وێوه له  که ندی فه  جه ره فه راجی گه می رده به

 و بین لیژنده رچوارمان هده جدارێ دا بڕیارمدان( دین جمده نه خددر ال مده کداک  و ئدامۆزای یتاح فده ئدووف ڕه کاک) خۆیان مالێ  کرده بانگ
 کی تییده یارمه موو هده دا یمانی پده الک ده ی مده حه کداک ن کده ده ڵ گده له کارمدان کامیدان بدزانین  وه ینه بکه ر سه به کان شیوعیه  کۆنه موو هه

 . وه ێکهحزب هی   ناچێته اڵم به بدات، پارتیش و  ئێمه
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 پارتیددا ڵ گده له ئێستا چێ ده  وه له و سندۆاڵن ر وبه ئه بچووکی کی دێیه  چووبووه ماڵیان  که کرا ش ره  مه حه حاجی حموودی مه کاک باسی
 ببینیدنم کتر یده یک یه شد ره و  واده( بیرۆکراتدی  بده بدووم منیش وا ئه) -نووسی  بۆ  وه الدزه قه ی(سئو  مه)ناوی  به کم یه نامه بکات، ئیش
 بدووم، حزبددا  لده ر هده مخوێندد ده سلێمانی ندی ناوه له که  وه کاته و له من: وتی. دی کترمان یه. دانا بۆ حوسنی گردی ی ال شار ی وه ره ده له

 پدارتی دوایدی شدتمدانی ک یده ماوه و  وه دۆزییده نه سدم که سدلیمانی  چوومده جدار ندد چه فاڵن و فالن ئیعترافکردنی و( 0202)پۆکی چه پاش
 .بێت نه شیوعی حزبی  نییه ترم شوێنی من اڵم به دانیشتن  له بوو باشتر پێ م وه ئه کار،  وتنه که
 

 کی هاوکاری دانێین یه بناغه  وه با پێکه

 
 بدۆچ  کده دملێکدر یی گلده رگددروو به ی(حداجی)کداک پدارتی لێپرسدراوی ،(ئاسدان)هداوڕێ ندا ناومدان و لیژنده نددامی ئه  به کرد ویشمان ئه
 و ندزیکن ک یده  له زۆر( شیوعی و پارتی)  ئێمه  که: وت پێ شم وه ئه بوو، خۆی حموود مه کاک کانی قسه اڵمم وه  .وه مه که ده وان له ڵک خه
 هاوکداری کی یده غهبنا  وه پێکده با  کانمانه کاره رچی هه.  پله دوا تا کوردم ی له سه مه ڵ گه له و  نییه ستراتیژیی کی جیاوازییه هی  من الی

 ی لیژنده  لده  زایده ڕه مدام لی عده کداک ئدامۆزای ئدوف ڕه کداک ، زاهیره ئامۆزای حاجی کاک تا وه ئه ناسن ده کتر یه مووشیان هه خۆ - دانێین
 کدۆ  وه پیکده بدارجارو بدا ناسدین، ده باش کتریش یه -ین بێگانه - د حمه ئه مام بدوڵاڵی عه کاک  ئێوه الی و( حموود مه کاک و من) دا ئدێمه
 .لێگرتم ی وره گه ی خنه ڕه( دڵزار پاش) سئولێکی مه الدا ردوو هه ی وانه کۆبوونه  وه پێکه م ئه ر سه له دوایی  وه، بینه

 
 انمیژید کی یه ئێسدتگه  بده و  وه ته هێشدتوومه ال( ئێسدتا تدا) زۆری یادگداری  وه حیزبییده کداری و ژیدان ڕووی لده  اڵدزه قه ی نیوه و ساڵ و ئه
 . وه بگێڕمه  ڕه الپه ندێ هه یا م بکه باس ن الیه ندێ هه بێ ده و زانم ده
 
 غدددا به ی(من ئدده - جینددائی حقیقاتی تدده) سددتگای ده اڵم بدده بوو، ندده وتۆم ئدده کی یدده جروبه ته مددن  وه لێپرسددراوییه و حیزبددی کدداری ڕووی لدده

 و کددان رووخاوه  شددیوعییه ی ئی دداده و شددیوعی حیزبددی رێكخسددتنی باسددی   وه وه باڵوکردبددو  وه( وسددووعه مه) ناوی بدده رگی بدده پێددنج کتێبێکددی
 و حیددزب مێدژووی ڕووی لده زۆرمدان سدوودی  تدازه ی وه نده  ئێمده اڵم بده ، وه کدرده باڵویدان خۆیدان سدتی به مه بدۆ وان ئده تێددابوو سدانیتری که
 ی وانده ئه دروسدتکرد، ئاشتیخوازمان کی یه لیژنه پارتیدا ڵ گه له کارکردن  وتمه که  وه یه جرووبه ته و به بینی، لێ  وه ڕێکخستنه ی جرووبه ته
 یدا  که شاره دیاری پیاوی ڵێک کۆمه ئاشتیخوازان ی لیژنه  به کردمانن و ڕازیبوون وێ به  وه کانه حیزبه  هاتنه ده نه و ناسراوبوون سی که  که

 هاباد مده  له دوا وه له یا  وه شاره له میوانمان  که بوون، المان ردوو هه دۆستی انندێکی هه و کرد ده موویانمان هه هاتووچۆی بوون هه ر پشده
 اڵم بده بوو، میوانخانه و خان دیوه المان ردوو هه بۆ( مین مه حه دی حمه ئه حاجی)ماڵی. وان ئه کانی ماڵه  مانبرده ده هات، ده  وه شته رده سه و
 حداجی تۆفیقی کاک ماڵی ش ئێمه بۆ کرد تێده ڕوویان زیاتر وان ئه یا نزیکتربوون،  وه پارتییه  له  وه ره تایه حاجی ی مه حه کاک هۆی بۆ

 .کردین ده منونیان مه زۆر موو هه ر هه و وابوون حیزب ماڵی ک وه و سادق
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  لده اڵم بده  م، ناکده حزبی اریک من: وتی دیمان و  اڵدزه قه  هاته  رگه مه بۆ نووسی( شاعیر فانیی) قایمقام ئاغای ند مه مه بۆ کم یه نامه
 گدۆران بدۆ ی(عیشدقی ی زاده میدرزا) دیدوانێکی  وه ئێرانده  لده نداردی دۆسدتبوون گۆرانددا ڵ گده له زۆر  مه رده سه و ئه ڵتانم گه له شتدا موو هه

 .کانی شیعره رگێڕانی وه  وته که و برد بۆم من هێنا،
 

 ناسرا پ ده و چه ر روه نیشتیمان په  ردا به ناو ئاغایانی پشده له

 
 ندد مه مه ناسدرا، ده پ چده و ر روه پده نیشدتیمان  بده ردا پشدده ئاغایدانی ناو لده و هاباد مده  چووبوونه ت جمهورییه کاتی ی سانه که و له ر هه

 کدداک هۆی بده(  مدده حه کداک و ئاغدا قددادر بداوکی)بدوو دین نددوره ئاغدای هۆی بدده( د مده حه کداک و ئاغددا قدادر بداوکی)بددوو دین ندوره ئاغدای
 .داینێ ده ی مانگانه و گرتین رده وه لێ ی باڵوکراوه وام رده به اڵم به بکات، ئیش کاندا لالحه فه ناو له ویست یده نه ویش ئه و دیمان  وه زاهیره

 
 دوایدی بدوو، خوازاندائاشدتی ی لیژنده  لده اڵم بده  وه، حیزبه  وه هاته نه  کاته و ئه( خدر قێ فه حاجی حموودی مه) بباس عه حموود مه کاک -

 . دیاره کی حیزبییه  به بوو
 
 :م بێ باسی دوو شت بکه ده(  اڵدزه ی قه ئێستگانه)  له

 
 .ڵ حیزبی دیموکراتی کوردستاندا گه ندیمان له یوه په -
 . اڵدزه کانی قه تاپۆکردنی خانووه -

 
 حیزبدی مانای حیزب وترا که وێ له ڵێ به   ه(حیزب) ناوی ئێران  له چی که.  یه(پارت) ناوی تی کوردایه حزبی  ئێمه الی له  یه وه ئه یر سه

  هاتنده ده  که ناسی دیموکراتمان سانی که  ئاغاوه ند مه مه ی رێگه له رزوو هه. دروستبوو( ک -ژ ) ی بناغه ر سه له  که  کوردستانه دیموکراتی
 دی حمدده ئه حدداجی مدداڵی  لدده ش اڵدزه قدده  لدده و بددوو( ر تایدده حدداجی) اڵیم لدده سددلێمانی له ک یدده ماوه خودایددار دی سددعه ئه هید شدده  الدزه، قدده
 ک یده ک وه  تدووده و دیمدوکرات  وکاتده ئه  کده  وه یشدکانده ده زیداتر پارتیددا الی بده  کده بوو هده لێدی مان وه ئده ی گله  ئێمه بوو، مین ده مه حه

 تداران  بچووایده کدوردێکیش دیمدوکرات نددامی ئه  به بوو ده کوردستان  اتایهبه ندامێکیان ئه بوو، نه کوردوستان  له ریکخراوی  تووده وابوون
 .ما نه  کگرتووییه یه و ئه دوایی کوردستان،  نارده یان(قاسملوو دوکتۆر) ک وه سانی که  توده ر هه کرد ده کاری دا توده ناو له
 

 کی هاوڕێیده: ڵدێ ده نووسیبووی( دڵزار)  که هێنام بۆ حیزبی کی یه هنام دیالن ساڵح د مه محه کاک ک یانییه به سلێمانی  وه هاتبوومه هاوین
 . بخه ڕێک ڵ گه له شی اڵدزه قه ندی پێوه و بیبینن دیالن هاوڕێ و خۆت ، هاتووه یی تووده

 
 نووسی( هاباد مه)ی بۆ نامه
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 هید شده ی براکده ، شتییه رده سه ی(عید سه حاجی دی مه محه)  که زانیم دوایی رچاومان، به  هاته زا شاره و وار خوێنده دیمان، دیالن مالی له
 .کرد ده کاری  ئێمه ڵ گه له بوو  اڵدزه قه  له - فوور غه
 
  لده زی حده زۆر  کده قاسدملوو هید شده ودوا مده له) نووسدین بدۆ خۆمدانم چداالکیی باسدی نووسدی( هاباد مده)بدۆ ی نامده ڕێکخست مووشتمان هه

 ڕاپدۆرتی ڕێکوپێکی بده اڵم بده بوویدت، شدیوعی حیزبدی سدئوولی مه تدۆ:یدوت ده نزیدک دۆسدتی  بده بدووین  وه شده کاته و لده و بوو کردن گاڵته
 ی وه رکردنده ده  وتبوونده که وانیش ئده نداردن، ده بدۆ حیزبیمدان ی باڵوکدراوه  ئێمده - ڕێکدوپێکی  بده ئیتدر هاباد، مده  ندارده ده من بۆ چاالکیت

 بوو هده یان وه کۆکردنده( تبدر )باربۆ کی ڕێگایه وان ئه ها روه هه  وه ناردنه ده بۆ مان که پاره و فرۆشتن ده بۆمان ناردین ده بۆیان( کوردستان)
  وه هاباده مده  لده ران بدراده گیدرا، رده وه پدێ بداربۆی و فرۆشدرا ده.بدوو ر سده له ی(وا پێشده) ی وێنده  کده پوو  ویش ئه وت پێده یان(مر ته) که
 د حمده ئه) ئیسدحاقی بددوڵاڵی عه و قاسدملوو دوکتدۆر خدودی  وانده له کدران، ده سدلێمانی ی وانده ڕه  وه ئێمده و رتیپا ڕێی له و هاتن  وتنه که

 (. دیووه نه نیم غه کاک ئێستا تا من  وه داخه به) بوون،( بلووریان نیی غه) و( توفیق
 

 :باڵ سێ  به بووبوو  کاته و ئه ارتیپ دا، شیوعی حزبی و پارتی ی وه کخستنه یه بۆ زۆری ولێکی هه و قاسملو دوکتۆر
 
 (بدوڵاڵ عه  مزه یی مامۆستا هه رکرده سه به)وتوو  ی پێشکه ره به -0

 (ال  مامۆستا برایم و مام جه)یی  رکرده سه به -پارتی  -9

 موویان هده دوایی کده( تۆفیدق و سدره خه کداک و ئاغدا زیز عده دی حمده ئه ژادی نه کاک)  وه ره ده  چووبوونه حیزب له  که شیوعی ڵێک کۆمه -0
 .کوردستان کگرتووی یه دیموکراتی پارتی  به بووین

 
 :بوو رسێ پارچه  حزبی شیوعیش هه

 
 (.باسم)هادین نوری  یی هاوڕێ به رکرده سه  به  که سڵیه ئه  حزبه -0

  کده( ر فده موزه)ری  یدده ما  حه و جده( مدوخلیس)د  مده زیز محه یی هاوڕێیان عه رکرده سه  به(  ت الشغیله رایه -ران ئااڵی کارگه)ی  سته ده -9
 . وه دا جیابووبوونه 0260شوباتی   له

 ما  کده و ریف شده حیم بددولڕه عه هید شه و ریف شه زیز عه مامۆستا یی رکرده سه به( الشیوعیین ت وحده) کۆمۆنیستان کێتیی یهحیزبی  -0
 .زمی نه ر عومه

 
 ریف شده زیز عده مامۆسدتا غدابوو به  له  که) شاعیردا ژاری هه ڵ گه له زانیم 0289 بووم  شام له  که ییدوا و غدا به  چووه قاسملوو دوکتۆر

 (.دیبوو شیوعیان حیزبی ی(باسم) پاش لێپرسراوی - بی له لچه ئه لیم سه و
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 حیزبدی هاوڕێیدانی کاشدکی. بوو ئێمه الی یکان حیزبه ی وه کخستنه یه ستی ربه ده قاسملوو هید شه ی هێنده  خۆزگه: بڵێم ن بده م ڕێگه دا لێره
 .بوون ده خۆیان ی که حیزبه کگرتوویی یه ستی ربه ده  میشه هه دیموکراتیش

 
 ٢١١٥ی ئەپریلی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------------- 
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 بە کەسایەتی اچەند بیرور
 

 رەسوڵ مستەفا عیزەدین دکتۆر
 

-------------------------------------------------- 
 
 

 کوردی رۆژنامەگەریی و ئەدەب و زمان گەورەی ئوستادێکی رەسوڵ مستەفا عیزەدین دکتۆر
 
  

 
 

 
 
 

 ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

 
ەرهەمەکانی پرۆفیسۆر دکتدۆر عیدزەدین مسدتەفا رەسدوڵ هەبدوو، نەک بە من وەکو خوێنەرێک دەمێک بوو ئاشنایەتیم لەگەڵ نووسین و ب

زمانی کوردی بگرە بە زمانی عەرەبدیش زۆربەی نووسدینەکانیم دەخوێنددەوە، بەتدایبەتی لەسدەروبەندی پرۆسدەی رزگداریکردنی عیدراق، 
یش نووسدینێکی مامۆسدتای تێددابوو، کە کە لە لەندەن دەردەچوو، هەفتانە بەرچاوم دەکەوت و هەمدوو هەفتەیەکد« المٶتمر»رۆژنامەی 

 .جێژی زۆرم لێدەبینی
 

خۆشبەختانە لەم چەند ساڵەی دواییدا، بەهدۆی رۆژندامەی کوردسدتانی ندوێ وە، لە ندزیکەوە جەنابیدانم ناسدی، هەمیشدە خەڵکدیش لە 
لە رووی زانسدت و ئەدەبیشدەوە،  مامۆسدتا چ لە رووی کدۆمەاڵیەتی و چ. نزیکەوە بناسیت، باشتر لە هزر و بۆچوونەکانی شارەزا دەبێت

بەحدوکمی . سەردانیم دەکرد، قسەوباسی زۆرمان پێکەوە دەکدرد« کونجێک» ئوستادێکی گەورە بوو، ئەوکاتانەی کە بەهۆی گۆشەکەیەوە
ئەوەی دکتددۆر عیددزەدین چ بەهددۆی خەبددات و تێکۆشددانی سیاسددی، چ بەهددۆی ئەوەی کە نووسددەر و ئەدیبێکددی گەورەش بددوو، پەیوەندددی 

ئەو بەهەموو شێوەیەک ئەزموونێکی نوی بوو بۆ من، هەروەهدا زۆر سدوودم لە بیروبۆچدوونە سیاسدی . اڵیەتی ئێجگار فراوانی هەبووکۆمە
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و فکریدددی و ئەدەبییەکدددانیم بیندددی، بەتدددایبەتی لەرووی زمدددانەوانییەوە، زۆر شدددارەزای زمدددانی کدددوردی بدددوو مندددیش سدددوودی زۆرم لە 
رەخنەگرێکدددی زۆر شدددارەزابوو، لە مانددا و مەبەسدددتی رەخدددنە تێدەگەیشدددت، هەربدددۆیە هەمیشدددە لەهەمانکاتیشددددا . بۆچوونەکددانی بیندددی

 .رەخنەکانی بەتایبەتی لەرووی زمانەوانییەوە، سوودی زۆری هەبوو بۆ من و خوێنەرانی کونجەکەی
 

تیشددا ئەم کدونجە وەکدو مامۆستا لە رێگەی کدونجەکەیەوە، هەوڵدی دەدا دیدد و بۆچوونەکدانی خدۆی بەخەڵکدی ئاشدنا بکدات، لەهەمانکا
هەمددوو کدداتێکیش . پەنددچەرەیەک وابددوو، بددۆئەوەی قسددەی خددۆی لەبددارەی پرسددە سیاسددی و فکریددی و ئەدەبددی و زمانەوانییەکددان بکددات

 .کونجەکەی بەوپەڕی گرنگییەوە دەمخوێندەوەو پاشان بە خۆشحاڵییەوە باڵومان دەکردەوە
 

بدوونی خدۆیەوە دەکدرد، « شدیوعی»وو، هەتا دوا ساتەکانی ژیانی شدانازی بەو مامۆستا لەرووی فکرییەوە کەسێکی چەپ و کۆمۆنیست ب
لەگەڵ ئەوەشدددا دۆسددت وهدداوڕێی زۆرێددک لە . ئەو سدداتانەی ژیددانی کە لەم حیددزبەدا خەبدداتی کددردووە، بەشددانازییەوە باسددی دەکددرد 

هەمدوو سداتەکانی . ۆک مدام جەال  بدووسەرکردە کوردەکانی هەمدوو پارچەکدانی کوردسدتان بدوو، بەتدایبەتی دۆسدتێکی زۆر نزیکدی سدەر
مدن و مددام جەال  لەرووی »: ژیدانی کە لەگە  مدام جەالم پدێکەوە بددوون، بە شدانازییەوە باسدیدەکرد، هەرچەنددە وەکددو خۆشدی دەیدووت

ێدزی لە هەمیشە مدام جەاللدیش ر. «فکریی و سیاسییەوە لەیەکتری جیاوازبووین، بەاڵم هەر وەکوو دوو دۆست و هاورێ ئازیزی ماینەوە
 .دید و بۆچوونەکانی دکتۆر عیزەدین گرتووە

 
دکتددۆر عیددزەدین گوزارشددت لە ئەزمددوونێکی درێددژ وگەورەی ئەدەب و نووسددین و رۆژنددامەگەری و سیاسددی کددوردی دەکددات، ئەو جددگە لەوەی 

ووسددەرە گەنجەکانیشددی شددارەزاییەکی زۆر باشددی لە ئەدەبیدداتی کالسددیکی کددوردی هەبددوو، لەهەمانکاتێشدددا زۆر بەئاگدداییەوە بەرهەمددی ن
 .دەخوێندەوەو سەرنج و بۆچونی خۆی لەبارەوە پێدەدان

الیەنێکددی گرنگددی تددری ئەزمددوونی دکتددۆر عیددزەدین، بددواری رۆژنددامەوانییە، ئەو هەر زوو تێکەڵددی ئەم بددوارە گددرنگە بددووەو لە زۆربەی 
ازێکی زۆر جددوان و ئەدەبیددیەوە، وتارەکددانی هەمیشددە بەشددێو. رۆژنددامەی کددوردیی و عەرەبییەکددانی عیراقدددا، جددێ پەنددچەی دیددار بددووە

 .دەنووسی، هەربۆیە نووسینەکانی خوێنەری زۆربووە
 

الیەنێکی تری دکتۆر عیزەدین بواری خوێندن و فێرکارییە، ئەو ماوەیەکی زۆرە وەکو مامۆستایەکی زانکۆ چ لە بەغداد یان هەولێر یان 
بگدرە هەزاران خوێنددکاری کدوردی پێگەیانددوە، هەربدۆیە بدواری خوێنددن و  سدەدان. سلێمانی، خزمەتی زمدان و ئەدەبدی کدوردی کدردووە

 .فێرکاریش، الیەنێكی ئێجگار گەورەی لە ژیانی ئوستادا داگیرکردووە، کە بەراستی لەم بوارەشدا خزمەتی گەورەی گەلەکەی کردووە
تایشدا مەر  بووە میوانێکی رەزا گدران و ژیدانی بەداخەوە لەم چەند ساڵەی دواییدا بەهۆی نەخۆشییەوە تەندروستی خراپ بوو، لە کۆ

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا کە دکتۆر عیزەدین لەرووی جەستەییەوە بەجێیهێشدتین، بەاڵم بەرهەمە جدوان و زۆرەکدانی، هەمیشدە . لێسەندەوە
 .بە زیندوویی لە المان دەمێنێتەوە
 ٢١١٩ یبەرنۆڤەمی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە 
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ڕەنددگە لەندداو نەتەوەی ئددێمەدا ڕێددژەی ئەو کەسددانە زۆرنەبددن، کە خدداوەنی ئدداوەزێکی کددراوە و یددادگەیەکی تیددژ و بددوێرییەکی ندداوازە و 

تداد،  ...وەی بدااڵبن، لە بووارێکددا،کە هەرگیدز ناتوانرێدت نە لە ڕامیداری و نە لە کدۆمەڵ و نە لە مێدژوو لەگەڵیدا خداوەنی بڕواندام
ئەو لەم . نێدک نووسدینی بەپێدز و نەوەد کتێدبەدکتۆر خاوەنی خەرما. ب و زمانە، کە پسپۆڕیی دکتۆر بوودەداببڕێت، ئەویش بوواری ئە

س و بدراو بدۆ کە»، بەخەتی خدۆی بەنەوازشدەوە لێیدەنووسدی بێت، دەیکردە دیاری بۆمدوواییدا، هەرکتێبێکی چاپکرد چارەکە سەدەیەی
ئەو بە شدانازییەوە مامۆسدتام بدوو، بدۆیە بەنددە بەشدێک لەسدەرێڕی ئەم نووسدینەم لە دیدارییە . »، دیارییە هاوڕێم کاکە دکتۆر هۆگر

لەسەرەتاوە کەشدی پەرەسدەندنی ئەو . بەهرەی بەدەرکەوتووە ەوە توانا ودکتۆر هەر لەمنداڵیی. رخەکانی مامۆستامەوە هەڵگوازتووەبەن
بەهددرەیەی لەندداو خێددزانەکەی خۆیدددا بددۆ فەراهەم بددووە، چددونکە مەال مسددتەفای بدداوکی بۆخددۆی مەالیەکددی هۆشددیار و خوێندددەواری بە 

کەری دەقەکددانی قورئددان و ئاگددابووە، کە دەکرێددت بڵێددین جیدداواز بددووە لە زۆرێددک لە مەالکددانی ڕۆژگدداری خددۆی، کە تەنیاوتەنیددا لەبەر
مەال مستەفا بەئاگابووە لە مێژوو، هەرئەوەش وایکردووە بەکوردی هدۆنراوە و نووسدینی هەبدن . فەرموودە و هێندێک الیەنی شەر  بوون

ەو و لە نووسینەکانیدا بۆچوونی وای هەبن، کە خستنەڕوویان لەالیەن مەالیەکی کدوردەوە، کێشدەی گەورەی بەدوواوە بووبێدت، کەچدی ئ
لەوانە ئەو بۆچوونەی کە پێیووابووە زەردەشت خدودی . لەوە نەپرینگاوەتەوە و لەگەڵ هاوشانانی خۆیدا لێیدوواوە و بگرە نووسیویشییە

جدا بدۆیە ئێدوارانی سدەر سدەکۆی . دیدارە بەپێدی هێنددێ بنەمدا بەو ئاکدامە گەیشدتووە، نەک قسدەیەکی لە خدۆوەی بێبنەمدا. ئیبراهیمە
، کەبددووەتە شددوێنی دانیشددتنی لەگەڵ مەالکددان و جرەکەیددان لە کەشددی سددارد و سددەرماداوەرزی خۆشددییاندا و حو مددزگەوتەکەی خۆیددان لە
تداد، هاوکدات دانیشدتنی  ...و، هەر لە ئدایینەوە بیگدرە تدا ئەدەب و مێدژوو ەو ڕۆژگارەدا و وتدووێژ و قسدەکردنپیاوانی خوێندەواری ئ

ێگرتنی لەو بدداس و خواسددانە، بددوونە هددۆی ئەوەی هەر لە منددداڵییەوە شددتگەلێک عیزەدینددی منددداڵ و مێرمنددداڵ، لەو کددۆڕانەدا و گددو
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هەموو ئەوانە وایانکردووە، کە عیزەدین جدگە لەخوێنددن لەالی . ستنیان نەڕەخساوە، هەلی بیێت و فێرببێت، کە بۆ مندااڵنی ترببیست
دوواتددریش، کە چددووەتە بەرخوێندددنی . ی پێبگدداتمەییەکی زۆریشددبدداوکی لەبددارەی سددەرەتاکانی خویندددنی ئددایینییەوە، هاوکددات کددارا

، دیسان هەر لەسەرەتاوە بەهۆی ئەوەوە کە پێشتر الی باوکی خوێندبووی، ئامادەکردنێکی باشبوو بۆی، تداوەکو سدەرەتایەکی هاوچەرخ
 .خوێندنی تۆکمەی لەچاو هاوڕێکانیدا هەبێت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاوکدات زمانپدارایی لە لەبەرکردندی . ری ڕامیداریی ئەو ڕۆژگدارە بدوو بدووەوە، تێکەڵ بەکداعیزەدینی مێردمنداڵ هەر لەتەمەنێکی زووش
تەمەن  سروودەکانی ئەو سەردەمەی کوردستاندا، وایکردووە لە بۆنەکانی قوتابخانەدا سدروود بخدوێنێتەوە، هەرچەنددە ئەو دەمە هێشدتا

، کە تەمەن و بدااڵی هەڵکشداوتر ەوە(کامەرانی مدوکریی شداعیر)ها تە، هەربۆیە لەالیەن حەمەی ئەحمەدی و بااڵییەکی ئەتۆی نەبووە
 .بووە، عیزەدین بەرز دەکرێتەوە بۆ سەر مێزێک، تاوەکو دەنگی لە خوێندنەوەی سروودەکاندا بگاتە خوێندکاران و مامۆستایانیان

 
ەرواش بددووە، چددونکە هێشددتا الوێکددی ه. ، تدداوەکو دوواتددر ڕۆڵددی زیدداتر ببینێددتئەمددانە بددۆ مێردمنددداڵێک، بێگومددان دەبددنە هاندددەرێک

، کە دەچێددتە بەغدددا بددۆ دوواتددر. ێری و گددرتن و لێپێچیددنەوە، دەکەوێددتە بەرچدداود، کە لەالیەن ڕژێمددی پاشددایەتییەوەکەمددتەمەن بددوو
ای خوێندنی شەریعە، کە دیارە ئەمەیدان پتدر خدوازتی بداوکی بدوو، بەاڵم لەبەرئەوەی ئەم پسدپۆڕییە نەبدووەتە تێدرکەری حەز و خولید

، کە ئەو ڕۆژگدارە ئەم تەریدوەی شدام بدووە و دوواتدر هداتووەتەوە بدی چدووە و لەنێدوان شدام و بەغددادائەم، ئەوەبوو بەرەو زمانی عەر
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هاوکات . ، کاردەکاتدرێکی هەڵسووڕاوی پارتی کۆمۆنیستئیتر وەک کا. ی گەالوێژ، خوێندنەکەی تەواو دەکات99بەغدا دووای شۆڕشی
یدا ڕۆڵدی گرندگ دەبینێدت، بەتدایبەت کە زمدانی عەرەبیدی زۆر بە باشدی زانیدوە، بدۆیە لە باڵوکدراوە حیزبددی و لە بدوواری ڕۆژنامەنووسد

 .ناحیزبییەکانی ئەو دەمەدا، نووسینی زۆری هەن
 

، بۆ خوێندنی دکتۆرا دەچێدتە شدۆرەوی و دووای ئەو پدلەیە، دکتدورای ناوکيشدی بەدەسدتدەهێناوە، کە انداکاتێکیش لەسەرەتای شەستەک
ئەو کددارە زانسددتانانەی لە بددواری ئەدەب و زمددانی کوردیدددا دکتددۆر . کەسددانێکی زۆر کەم لە کددورددا ئەو بڕوانامەیەیددان بەدەسددتهێناوە

دکتددۆر هەر لە الوێتیددیەوە . کردوونددی، چ ئەوانەی شددۆرەوی و چ ئەوانەی دوواتددر، کدداری ندداوازەن، تددا ئێسددتاش وەک شدداکار دەناسددرێن
ژایی ژیانی هەرگیز دەستبەرداری خوێندنەوە و نووسین نەبووە، بەشێوەیەک کە تدا سدێ چدوار ڕۆژێدک پدێش خوێنەرێکی ڕژد بووە، بەدرێ

 .ئەوە جگە لە بەدوواداچوونی هەوڵەکانی جیهان و کوردستان. دووا ماڵئاوایی، لەخوێندنەوە و نووسین دانەبڕا
 

هەمیشە لە خەمی ئەوەدابوو،کە بۆ دەبێت کدورد .ەوەکەی هاتووەدکتۆر هەمیشە پیاوێکی ورەبەرز بوو، پێیشیوابوو ڕۆژی ڕزگاربوونی نەت
ئەو ڕاسدتە کۆمۆنیسدت بدوو، بەاڵم لەوانە نەبدوو ،کە !. دووای ئەو هەموو مەرگەساتە یەکدەنگ نەبێت و هەرکەس لەئاوازێدک بخوێنێدت

بەندددە پددێش ! ن دەبینیددت؟ئەرێ کاژیددک فدداڵنە شددت چددۆ: زۆرجددار بددۆ گدداڵتە پێیدددەوتم. کچددی کددورد دەکەنە قوربددانی کددوڕی خەڵکددی
، ئەوا تدۆیش پدرس خۆشەویسدتیی نەتەوەکەمدان بێدت ئەگەرچی من شکۆی بوونەکاژیکم نەبدووە، بەاڵم ئەگەر: وەاڵمدانەوەی، پێمدەگوت

، وەاڵمگددۆ دکتددۆر هەمیشددە بەو وەاڵمەم، بەزەردەخەنە و بێدددەنگی! دایددت؟کدداژیکێکی کۆمۆنیسددتیت، ئەگەر وانیددیە، بددۆچی لەخەمددی کورد
 .دەبوو

 
ئەو لە خانیددا . ئەدەبی کوردیی لەال ئەدەبێکی بااڵ بوو، ئەگەرچدی ئەدەبدی نەتەوەیەکدی بێدەوڵەتیشدە. ئەو هەمیشە کوردی لەیادبوو

ئەو . ، پەییانپێنابرێدتیدژ و پسدپۆڕیی ئەدەب و زمدان نەبێدتتووابووەوە، زانایانە دەرکی وردە ئەندێشەکانی کردبوو، کە بە ئداوەزی ت
ئەو لە شداعیرانی کالسدیکی  .یدانی ئەو کەڵە شداعیرە ئاگداداربوو، لە وردەکارییەکدانی ژناسیوە و پێوەندییان هەبوو یکەوەگۆرانی لەنز

بەئاگددابوو لە بنەمدداڵە . خۆشەویسددتییەکی زۆری بددۆ شددار هەبددوو. ئەو بەڕاسددتی ڕۆڵەیەکددی بەئەمەکددی شددار بددوو. بەباشددی کۆڵیبددووەوە
 .ۆش و ئەدیب و هونەرمەندان و تێکۆشەرانیکۆنەکانی شار و لە کەسێتییە ناودار و قسەخ

 
ە ئەگەر حەزدەکەیدت بدا ب: ، بۆیە کە سەدانیم دەکدرد، پدێم دەگدوتۆر توانای هاتنە دەرەوەی نەمابوو، زلەم یەک دوو ساڵەی دوواییدا

الی مزگەوتدی گەورە و  با بدۆ: بۆ کوێ حەزدەکەیت بچین؟ دەیگوت: چەند جارێک کە دەمبردە دەرەوە، دەمگوت. ئوتۆمبێل بتبەمە دەرەوە
ەو جێگایددانەدا دەهدداتین و هەسددتمدەکرد زۆر تددامەزرۆی بینینددی ئەو شددوێنانەیە، هەربددۆیە چەنددد جارێددک ب. مەولەوی و کدداوە بچددین

ئەو کەشەی زۆر پێخۆش بوو، بۆ ماوەیەک لەسدەر چیداکەوە سدەیری شداری  .سەری گۆیژە و ئەزمەڕیش چووین دوو سێ جار بۆ. دەچووین
، لە ی ئەو بابەتدانە شایسدتەی ئەوەبدوون، کە بەڕاسدتی زۆربەی زۆرەندان بدابەتی گرنگدی بدۆ باسددەکردمەم ڕووانینەوە چدەکرد و بەد

یددادگەی مۆبایلەکەمدددا تۆماریددان بددکەم، زۆریشددم لددێ تۆمددارکردوون، بەاڵم هەر کە دەسددتم بددۆ مۆبددایلەکە ببردبددا، ئەو تددووڕە دەبددوو، 
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زۆرجدار وادەکەوتەوە کە لەبەر دڵدی ئەو دوواتدر ئەو . ، دەکەوێدتە تێلەفدۆنکردنە سدەردانمە بە تەحسدین، هەرکە دێدتلدێممەب: دەیگوت
 .زانیارییانە بنووسمەوە، یاخود دوواتر بیگێڕمەوە سەر ئەو بابەتانە، تاوەکو هەلی نووسینیانم بۆ بڕەخسێت

 
مامۆسدتایەکی کدراوە بدوو لەگەڵ . مامۆسدتا بدووەپڕۆفیسۆر لە ژیانی ئاکادیمیی خۆیدا، لەزانکۆکانی بەغددا و سدلێمانی و سدەالحەدین، 

بەتوانددایییەکەی وایکردبددوو، کە هەرگیددز بددداکی لە هددی  پرسددێکی خوێندددکار نەبێدددت، چددونکە وەاڵمددی دروسددتی بدددۆ . خوێندکارانیدددا
نەبووبێدت و ئەو بدوێری و ڕاشدکاوییەکی وای لە گوزارشدتکردن لە بۆچوونەکدانی هەبدوو، کە ڕەندگە لە زۆر کەسددا . پرسەکانیان هەبدوو

، چ دڕندددەیەک بددوون، بەرامددبەر هەرکەسددێک، کە ، کە دەزانددین لە مامەڵەکردنیاندددانەبێددت، بەتددایبەت لەڕۆژگدداری ڕژێمددی بەعسدددا
 .هەڵوێستێکی بەرامبەر ڕەفتارەکانیانی هەبووبێت

 
ر سدەرچاوەیەکی تدایبەت بە پرسدی لەیادمە لە هەشتاکاندا، لە وەزارەتی خوێندنی بااڵوە، داوا لە زانکۆی سەالحەدین کرابدوو، کە هە

بێگومان ئەو داوایەی بەغدا، ئاشدکرابوو، کە لە پەرژەوەنددیی کدورددا . کورد و مێژوو و تایبەتییەکانیان لەالیە، بۆ بەغدای بنێرنەوە
کێشددەی هەربددۆیە چەنددد دڵسددۆزێک، وەک سەرکێشددی، هێندددێکیان لەو سددەرچاوانە شدداردنەوە، کە ئەگەر پێیانبزانرابددا، ئەوا . نەبددوو

، کە بە ئاشدکرا نداڕەزایی تەندانەت الی مامۆسدتا عەرەبەکدانیش بەرامدبەر لەو هەلومەرجەدا تاکە مامۆسدتایەک. گەورەیان تووش دەبوو
بەهدای قسدە و هەڵوێسدت، بەپێدی کدات و : بەنددە دەڵدێم! ڕەنگە هەبن بڵێن جدا ئەوە چیدیە؟. بەو داوایە دەربڕی، دکتۆر عیزەدین بوو

، شدتێکی ئاسدان نەبدوو، کە لەدەسدت هەمدوو کەسدێک ەڵوێستە بە پێودانگی ئەو ڕۆژگدارەبۆیە پێموایە ئەو ه. ێتشوێن، هەڵدەسەنگێنر
 .بێت
 

جددگە لەوەش مددن هەلددومەرجی پددێش ڕاپەڕیددنم لەیددادە، کە چددۆن دکتددۆر بەئاگددابوو لە کەشددەکە و زانیدداری و نددامەی لە سددەرکردەکانەوە 
سدەبارەت بە تەدارەکدی ئەو کدارە، نەک هەر ئەوە، بەڵکدو بەئاگاشدم لەوەی لەمداڵی پێگەیشتبوو، بە مەبەستی وەرگرتندی بۆچدوونی ، 

. ئەودا قسددە لەگەڵ هێندددێک لەوانە کددراوە، کە جددێگەی بڕوابددوون، ئەگەرچددی بەرپرسددی چەکددداری فەوجە سددووکەکانی جاشددیش بددوون
 .، لەماڵی ئەمدا بووەنی بەرەی کوردستانیێندێک لە سەرادوواتریش کە ڕژێم دامودەستگاکانی کێشایەوە، چەند جارێک دانیشتنی ه

 
کدداتێکیش کە حکددوومەتی هەرێمددی کوردسددتان پێکهددات، ئەم بەو پێددیەی لەگەڵ مددام جەاللدددا هەر لە ڕۆژگدداری شددامەوە، هاوڕێیەتییددان 

ەوە و ، مدددام جەال  هەمیشدددە لێیدەپرسدددییبوون، ئەو هددداوڕێیەتییە وایکردبدددووهەبدددوو، تەندددانەت سددداڵێک لەشدددام لە یەک ژووردا ژیدددا
، کە سددەرۆک کۆمددار بددوو، دکتددۆری لەیدداد نەدەکددرد، هەر بددۆیە چەندددجارێک لەبەغداشددەوە تەنددانەت لەو دەمەشدددا. ریدەکردەوەبەسددە

بەدووایدددا دەنددارد، تدداوەکو سددەردانی بکددات و بددۆ هەفددتەیەک لەالی بمێنێددتەوە و بە باسددی ئەدەب و جەواهیددری و ڕامیدداری و بەشددیر 
 .هاوڕێ بەسەرببەنکاتەکە وەک دوو  ...ەموشیرەو

 
ان بدۆ میسدر، کە ئەمەیدان لەو دەمەدا بدووە، کە ، دکتۆر دەبات، یەکێکیان بۆ سووریا، یەکێکیشدیێشر مام جەال  لە دووسێ سەفەریداپ
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ی داوە، کە لە رۆژگاری سەالحەدینی ئەییوبییەوە بۆ خوێندنی فەقێیدانی کدورد تەرخدانکرابوو، (رواق االکراد)ئەزهەر بڕیاری داخستنی 
، تدداوەکو بە مددام جەال  بڵێددت، کە هەوڵبدددات بەرپرسددانی ئەو واڵتە قایددل بکددات ئەوکددارە دکتددۆر ئەو سددەفەرە بەهە  دەزانێددت جددا

 .نەکرێت، مام جەاللیش ئەوە بەچاک دەزانێت و قایلیان دەکات
 

تەوە، هەمیشددەش دەیگددوت کاتێددک مددام جەال  نەخۆشددکەوت، دکتددۆر پددڕبەدڵ خەمبددار بددوو، زۆر شددتی سددەبارەت مددام جەال  بددۆ گێددڕاومە
لەسەروبەندی هەڵبژاردنەکاندا بۆ خولی یەکەمی پەرلەمدان، مدام جەال  بە دکتدۆر دەڵێدت، کە خدۆی بدۆ بدوونە . پیاویکی هەڵکەوتووە

مام جەال  پێیدەڵێت ئەوە گرنگ نیدیە، دەبێدت لە . من یەکێتی نیم، من کۆمۆنیستم: دکتۆر پێیدەڵێت. مان ئامادە بکاتئەندامی پەرلە
ئەوەبوو بووە ئەندامی پەرلەمان، بەاڵم بەڕاستی ئەو خولە لەچاو خولەکدانی دوواتدردا، کەسدانی پسدپۆڕ و خداوەن . یستی ئێمەدا بیتل

، کاتێددک پددڕۆژەی زمددانی کددوردی دەخددرێتە دەنگدددانەوە و بە زۆریددنەی هەر لەو خددولەدا. خۆگرتبددووکەسددێتیی دیددار و کددارامەی زۆری لە
تەندانەت چەنددجارێک . دکتۆر یەکێک بووە لەوانەی دێتەدەندگ و بۆچدوونی خدۆی ڕاشدکاوانە دەردەبڕێدت دەنگێک پرۆژەکە سەرناکەوێت،

، کە ئەمە مدۆری شدەمەزارییە بە مداوگەرم لە هدۆڵەکەدا وتدوویەتیی بدۆ گێدڕاومەتەوە، کە چدۆن گەر(جەال  شەفیق )هەڵوێستی دکتۆر 
چەند جارێک دکتۆر پێش دامەزرانددنەوەی زانکدۆی سدلێمانی، ئەوەی بدۆ . ناچەوانی پەرلەمانی کوردستانەوە، کە دژ بە زمانی خۆی بێت

مدام . ، بدا زانکدۆی سدلێمانی دابمەزرێندنەوەە وەک پێکدۆڵ و ئداڵەنگیری بدۆ ڕژێدمگێڕاومەتەوە، کە پێشنهادی بۆ مدام جەال  کدردووە، ک
کەوتدوونەتە بەجێهێشدتنی زاکدۆکە و ڕووکدردنە  دکتۆر تۆ ئاگاداریت، کە وا لە هەولێریش هێندێک لە مامۆسدتایان: جەال  پێی گوتووە

، بەاڵم کددردنەوەی ئەم زانکددۆیە، وەک قۆندداغی سددەرەتا ئەرکددی زۆری نابێددت و دەکرێددت تەنیددا دکتددۆر پێددی دەڵێددت؛ ئاگددادارم. رەوەدە
، چدونکە هەر کۆڵیژێکی هەبێت، کۆڵیژەکەش دەکرێت تەنیا بەبەشی کوردی دەستپێبکات، هاوکات پێیدەڵێت بۆ مامۆستاش کێشە نابێدت

، کە ماسدتەریان هەیە و لە فەرمدانگەی تدردان، دەکرێدت بگدوازرێنەوە و (هۆگر مەحموود و هیدایەت عەبددواڵ)لێرە دوو مامۆستا هەن، 
م جەال  و هەر ئەو پێشدنیهادەی دکتدۆر بدوو، کە مدا. ، کەسانی تریش هەن، دەکرێت وەک وانەبێژ هاوکاریدانبنای بەشەکەببنە مامۆست
 .، کە لەئێستادا دەیان بەشی زانستی لەخۆ دەگرێتری کردنەوەی زانکۆی سلێمانی بدات، بڕیامەتی هەرێمدوواتر حکوو

 
. دکتۆر هەمیشە بەڕێزێکی زۆرە لە مەال مسدتەفای بدارزانی و کداک مەسدعود دەدووا، بەئاگدابوو لە خەبداتی ئەو بنەمداڵەیە و مێژوویدان

زۆرجار باسی ئەوەی بۆ کردووم، کە چدۆن . ۆ ماوەیەک لەنزیک بارەگای بارزانی بووەتەنانەت لە شۆڕشی ئەیلوولدا، پێشمەرگە بووە، ب
، گرتدووە، پدێگەی شایسدتەی لەالی هەبدووە کاتێدک کە بدووە( عەزیدز شدەریف)، کە ی لە کەسدێتییەکی عەرەبدی کۆمۆنیسدتبارزانی ڕێز

ەڵ ڕۆژندامەنووس و شداند و دیبلۆماتکدارە بێگانەکانددا هاوکات دکتۆر باسی ئەوەی دەکرد، کە چۆن بارزانی لەگ. لەسایەی شۆڕشدا بووە
، لە ئاسدتێکی رکردەی شدۆڕش بدوومامەڵەی کردووە، کاتێک کە هداتوونەتە الی، مدامەڵەی مدامەڵەیەکی دیبلۆماسدییانەی ڕامیدارێکی سدە

 .بااڵدا
 

اتددا دوو شداند هداتوون، یەکەمیدان هەروەک چۆن ئەوەی بەیداد دەکدرد، کە کاتێدک دکتدۆر لەبارەگدای بدارزانییەوە نزیکبدووە، لەیەک ک
یانددا، زیدانی ، چدونکە هەر هەڵەیەک و داشدکاندنێک بەالیەکدیارە ئەوە بۆ خدۆی کێشدەبووە. ەویئەمەریکایی و دووهەمیان شاندی شۆر
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شدمەرگە هاوکدات پێ. هەربۆیە بارزانی فەرمانی کردووە، کە هەر شاندە و شوێنێکی تایبەتی بدۆ تەرخدان بکرێدت. بۆ پرسی کورد دەبوو
لەو ماوەی چەند ڕۆژەدا، هێندێکجار وایکردووە، لە ژەمێکی نانخوادندا، الی شاندێکیان وەک . ئاگادار دەکرێن، کە نابێت بەیەک بزانن

ڕێزلێنان نیوەی نانخوارنەکەی بخوات و بە بیانووی کارێکەوە، نیوەی ژەمەکە لەگەڵ ئەوی دیکەیاندا تەوابکات، یاخود ژەمدی الیەکیدان 
. ێت و الیەکیان کەمێک دووابخرێدت، تدا وەکدو بتوانێدت هەردووالیدان بەدەر لەکداتی تدایبەتی وتدووێژی فەرمدی، بەسدەربکاتەوەپێشبخر

بەندە دەڵێم هەروەک چۆن دکتۆر ئەو هەڵوێستەی بدۆ ئەو ڕۆژگدارەی بەشایسدتە دەبیندی، ! ڕەنگە کوڕی ڕۆژ هەبێت بڵێت جا ئەوە چییە؟
 .وایە کارێکی دیپلۆماسییانەیە، لەسەرکردەیەکی ڕامیاری لێوەشاوەی دوورئەندێش دەوەشێتەوەمنیش هەروای هەڵدەسەنگێنم، پێشم

 
کداتێکیش کە حکدومەتی . ، نەک هەر بە ئەرێنیی دەبینی، بەڵکو بەکارێکی گرنگدی مێژووییشدی دەزاندیپرۆفیسۆر سەبارەت بە ڕی راندە

گاوە نەبوون، ئەوە نەبووە هدۆی پاشدگەزبوونەوەی لە هەڵوێسدتەکەی، ناوەند و ڕژیمە هەرێمی و تەنانەت زلهێزانیش پشگیری ئەو هەن
دکتۆر چەندان جدار . بەڵکو پێیوابوو ئەوە بەڵگەنامەیەکە، دەشێت لە وەرچەرخانێکی نێودەوڵەتیدا، بهێنرێتەوە کایە و کاری پێبکرێت

پداریش بانگهێشدتیکرد بدۆ بارەگدای خدۆی، بە  تەندانەت سداڵی. کاک مەسعوود بدارزانیی بینیدوە و ندامەی تایبەتیدان لەنێوانددا هەبدووە
 .مەبەستی بیروڕا گۆڕینەوە، کە چەند کاژێڕێک دووبەدوو وتووێژیان کردبوو

 
دکتۆر ، ڕاسدتە کۆمۆنیسدت بدوو، لەگەڵ ئەوەشددا لەوە پەسدت دەبدوو، گەر بیبینیبدا کەسدێک ک در دەکدات، یداخود بێئاگایدانە دەکەوێدتە 

ەش پەسددت دەبددوو، کە بەبددێ زانینددی عەرەبییەکددی تددۆکمە و بەبددێ ئەوەی خۆیددان بەتەواوەتددی هەروەک چددۆن لەو مەالیددان. وێددزەی دیددن
لەواتددای دەقەکددان گەیشددتبن، کەچددی دەکەونە کافراندددنی خەڵددک و خۆیددان لددێ دەبێددتە مددوفتی، بەبددێ ئەوەی ئەو ئاسددتەیان هەبێددت و 

 .توانای قووڵبوونەوەیان هەبووبێت
 

ڕۆشددنبیرە، دیگددوت فدداڵن ئەو لەبریددی ئەوەی بە کەسددێک بڵێددت . سددت، ڕێددزی زۆری لێدددەگرت، مرۆڤددی ڕۆشددنبیری زۆر خۆشدەویپڕۆفیسددۆر
وە لەئێسدددتادا کەلتدددووری لەم دوواییدددانەدا هەمیشدددە دەیگدددوت بەداخە. هێنددددێکجار دەیگدددوت فددداڵن بەڕاسدددتی خوێنددددەوارە. خوێنددددەوارە

ردی الی ، کە چددۆن زمددانی کددوی ئەوەی لەال دەکددردمیشددە دەردەدڵێددهەم. ، بەرەو کدداڵبوونەوە چددووەخوێندددنەوە، لەالی الوانددی ئەمددڕۆ
 .ئەو بەڕاستی پیاوی قەڵەم بوو. ، وێران دەکرێتزۆرینەی میداکارانی کورد

 
، کە پێنووسدەکەی چەکدی مامۆسدتای گەورەشدمان. ەی بەرنداداتئەو وەک ئەو پێشمەرگەیە وابدوو، کە تدا دووا هەناسدە دەسدت لەچەکەک

 .، هەواری سەیوانت پیرۆزیارتبێت ، ئاهورامەزداس و برا و هاوڕێ و مامۆستامکە: مبۆیە دەڵێ. بوو، هەر وایکرد
 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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 قەڵەمێكی رەنگاڵەیی و خەرمانی تەمەنێكی پڕ بەرەكەت
 

 
 
  
 
 
 
  
  

 حەمە دلێر میسری

 
 پرۆفیسدۆر) مامۆسدتام كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئەدەبی خەباتی ئەزموونی و بەهرە و بیرتیژی و توانا و هزر لەئاست نووسین و قەڵەم
 خدۆی مافی و بگرن لەنگەر مەیدانەدا، ئەو ویستگەیەكی چ و هەڵوێست چ لەسەر نازانن دەستەوەستانن، و سەرسام دا( عیزەدین دكتۆر
 .بدەنێ

 
 پددڕ تەمەنێكددی خەرمددانی لەسددەر نووسددین رووداوەكددانە، پەنجەمددۆری و ناوبددانگە و ندداو ژیانیدددا، قۆندداغێكی و مسددەردە هەمددوو لە

.. سددەختەكان رۆژە ملمالنێددی و پەرلەمددان ندداو هەڵوێسددتی و بددااڵ خوێندددنی نددامەی سددەدان سەرپەرشددتیاری و مامۆسددتایی و بەخشددندەیی
 .بدرێن محەك لە زیندوو سیاسی ویژدانی و ئەدەب میزانی بە و هەڵسەنگێنرێ دەوێ سااڵنی ئەمانە هەموو

 
 ماڵئاوایدت بە ئەفسدووس دەكدرد، پێكراویدان متمدانە شدیاو وەاڵمدی چداوەڕێی مدابوون، منددا هدزری لە پرسیار دەیان: گەورەم مامۆستای

 .چاوەڕوانیدام لە هەر و بووم دەستەوەستان
 

 .دەگەڕامەوە وە نوێ زانیاری كهەگبەیە بە دەبووم، شاد دیدارت بە كە سەردانێكتدا لەهەر
 

 و هەوڵ و توانایددانە بەم نووسددین دەسددەاڵتی تددر، زمددانی ،شددارەزایی(رووسددی و عەرەبددی و كددوردی) بوویددت زمددان مددوڵكی سددێ خدداوەنی
 .بەخشیت پێ گەردوونیەی و ناوچەیی و كوردستانی ناوبانگە ناو ئەو كۆتاییت بێ ماندووبوونی



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

60 
 

 میللەتدانی لەنداو خۆمانددا، لەنداو نەك و زینددووكردەوە( خدانی) رۆحدی نەتەوەكەت، ناسدنامەی راگرتنی بەرز بۆ خەمخۆریت و قەڵەم
 تددر مرۆڤدۆسددتەكانی و نووسددەر و شدداعیر بە داهێندانی و بەهددرە و كوردسددتان سددنووری ئەودیددوی بدردە ی( گددۆران) پێدددا، رەواجددی تدردا

 .ناساند
 
 كددوژایەوە،بەو ئەدەبدددا ئاسددمانی لە گەش ئەسددتێرەیەكی شدداردرایەوە، لددێ ئەزموونمددان و زانیدداری پددڕ گەنجینەیەكددی ئاوابوونتدددا، لە

 :بنووسین چی خەمەوە
 

 خامە عاجزم دەستی ئەگرێ تۆ بەیادی
 ئیمدادم ئەگاتە بەرزت، و رۆشن دەهایی

 (گۆران)                                          
 
 سیاسدیانە، و ئەدەبدی كەرەسدە هەمدوو ئەو و رەوان كدوردی و تیدژ بیدری بەرهەمەكانددا، دووتدوێی لە بەاڵم هێشدتین، جێدت جەسدتە بە

 .زانستی لێكۆڵینەوەی و نامە سەدان بۆ سەرچاوە دەبنە دەژین،
 

 ئەدا پێ كۆڵیان نەخۆشی و تەمەن بوو، نووسیندا قوڵپی لە هەردەم كە خامەیەك كتێب، تاڤگەی و وشە قەڵبەزەی: گەورەم مامۆستای
 .نەكرد ۆشخام حەرفیان رۆشنایی و
 
 سەدای و دەنگ و بوویت داگیركەران دژی بەگژداچوونەوە، و هەڵوێست و قەڵەم بە جەستەیدا، و فیكری ئیرهابی و سەخت رۆژگاری لە

 لە نەبددووم، رووداوانە ئەو سددەركردەی مددن)) دەنووسددیی وەك ئەوەی لەبەر بددوو، ناسددنامەت ندداو خددوراوان مدداف و مددیللەت لە بەرگددری
 ((.بووم جەرگەیدا لەناو بەڵكە م،نەبوو كەناریشیدا

 
 نزیدك تدری میللەتدانی و كدورد سیاسدەتمەداری و نووسدەر و شداعیر كەڵە لە دەكدرد، بدۆ خەباتدت و بدوو پێدی بڕوات رێبازەی ئەو هەر

 الی بدۆ دەبەمەوە هاندا كێشدەدا، حەسدرەت و یداد پدڕ وشدە چەندد ئەم كۆتدایی لە نزیكدت، كەسدی و دۆسدت و هداوڕێ بدوونە كردیتەوە،
 :خۆشەویستت و( ژین) و بەندینخانە هاوڕێی ی(گۆران)
 

 دا كورد چیای بەردێكی هەموو لەبن
 دا ورد و درشت دڵی قوواڵیی لە

 گەش ئەستێرەی گیرۆدەی ئێمەی بەاڵم
 باوەش ئەمانخاتە گڵ رۆژەی ئەو تا
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 ئەگێڕین هەر شوێنتا بە تاسەی چاوی
 ئەبینین چۆڵ جێی چونكە ئاسمانا، لە
 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١٤: ڕێکەوتی  -پەڕی کوردستانی نۆێ  ماڵ: سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
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 كتێبێكی گەورە
 

 
  
 
 
 
 
 

 گەورە كتێبێكی
 

  بوو جەمت جامی خزرو عومری کە هەرچەندە
 بوو کەمت عومرێکی چ زۆرە ئەمەلت چونکە

 نالی                                          
 

 یاسین قادر بەرزنجی

 
 سدداڵ حەفتددا نووسددراون، بیرتیژیددی و خدداكەڕایی و فیزیددی بددێ و بەخشددندەیی و بەسددۆزی پیدداوەدا، مەزنە ئەو یەكەمددی الپەڕەكددانی لە

 هەزاران بە رۆشدنا و ائاشن زانكۆ، و دواناوەندی و سەرەتایی خوێندنی قۆناغەكەی سێ هەر مامۆستایی ساڵ دەیان داهێنان، و نووسین
 و چددین سددەرجەم لە جددودا و رۆشددنبیریی ئاسددتی و ئایدددۆلۆژیا و جددوگرافی و كددۆمەاڵیەتی پددێگەی و رەگەز و تەمەن لە( جددودا) كەسددی

 .توێژەكان
 
 ریكددا مامۆسددتایی و سددەلیقە و زمددانزانی دەبینددی، ئەدەبیددات ژانرەكددانی سددەرجەم لە ئەفراندددن گەورەیەدا كتێددبە ئەو الپەڕەكددانی لە

 و مێدژووییە یەكێتیدیە ئەو سەركردایەتی و كورد نووسەرانی یەكێتیی بەڕێوەبردنی و دامەزراندن بەسەرهاتی كتێبەدا لەو هەر نووسین،
 .بەرچاومان دێتە( كورد نووسەری) سەنگینەكەی گۆڤارە

 
  راستەقینەكانی خاوەنە و داهێنان و سیاسەت و هزر سەرئامەدانی لە رێزگرتن وانەكانی لە پڕیە ساڵەیە( 58) گەورە كتێبە ئەو
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 .زانستییەكانیان تێزە سەرپەرشتیی و پێگەیاندن خوێندكار لە پڕیە كوردی، شیرینی وشەی
 

 فەقدێ و جزیدری مەالی و خدانی باسدی بدۆ و كدوردی رۆژنامەنووسیی و كوردی ئەدەبی شكۆی باسی بۆ تەرخانە بەرایی الپەڕەی چەندین
 و كدامەران و دیدالن و زێدوەر بەختیدار و بدێكەس و گدۆران مامۆسدتا و حدوزنی و پیرەمێرد و رخانیەكانبەد بۆ نالی، و مەحوی و تەیران
 و قدازی رەحیمدی و ئەحمەد برایم و موختار ئەحمەد و سائیب جەمیل بۆ كوردی، رۆمانی و چیرۆك بۆ تر،( شوعەرای) و فەلالح كاكەی
 .تر زۆری و موكری حەمەی و عارف حسێن

 
 و بدێكەس شدێركۆ وەك بڵندەكانی دەنگ شاعیرە و روانگە قۆناغی و كوردی ئەدەبیاتی و شیعر لە تازەگەریی بۆ سۆزییهاو كتێبەدا لەو

 خوێنددەواری كتێدبەدا لەو. دەبیندین ئەوان شیعری رەخنەگرانەی و ئەكادیمی هەڵسەنگاندنی تاد، …و جاف ئەنوەر و هەڵمەت لەتیف
 .بوو بەدەستەوە كتێبی ژیانی شەوی دوا تا كە ووسراوەن رووناكبیرە ئەو بەردەوامی خوێندنەوەی و
 
 لە تدر شداكارەكانی لەگەڵ رامانددەگرێ، عەرەبدی زمدانی بدۆ گدۆران مامۆسدتا شدیعرەكانی هەمدوو وەرگێڕاندی باسی گەورەیەدا كتێبە لەو

 و كدورد درێژخدایەنی خەبداتی شدەهیدانی، و شیوعی حزبی خەباتی ساڵەدا، پینج و هەشتا كتێبە لەو كوردی، و عەرەبی بۆ رووسیەوە
 پاشدانیش و یەكڕیزی و تەبایی بۆ ئامانجەكان و دیموكراسی و پەرلەمانیی خەباتی دەستكەوتەكانی، و راپەڕین خەباتی شۆڕشەكانی،
 و( ندامرن و مدردن ئەوانەی) كتێدبەدا لەو هەر نووسراون ئاڵتوون دێڕەكانی بە( كوردی دەوڵەتی) و كوردستان سەربەخۆیی خەونەكانی

 .نووسراون( تر كونجێكی) و كونجێك
 

 خددۆم لەوەی بددێجگە بڵددێم، تددر چدی كتێددبەدا ئەو خزمەتددی لە( بچددووك) هەمیشدە و بەئەمەك خوێندددكارێكی وەك( بەندددە) زمددانی دەبدێ
 :بڵێم و راستگۆیانە ی(سۆز) دەستی بدەمە

 
 هەر بدۆ وەفدادارین دوورەكاندت و نزیدك كەسدوكارە و نەوەكاندت هەموو: سەروەرم و مامۆستا و گەورە خاڵی ...ەساڵەك 58 كتێبە هۆ *

 .كۆتاییەكانت بێ و بەنرخ وانە لە وانەیەك هەر بۆ زانیاریەكانت، روونی و خوڕ رووباری لە وشەیەك دڵۆپە
 
 ا،تەمەنتاندد بەهاری لە بووە، تۆ سەرەکیی خەسڵەتێکی( بووبێت کۆمەاڵیەتیدا ئاستێکی پێگەو و تەمەن لەهەر) ئافرەت رێزگرتنی *

 .کردوون خوێندەواریشت فێری خوشکەکانت، بۆ خۆشەویستیت رێزو وێڕای
 
 جددار یەك نددایە لەبیددرم بددوو، نێددوان سدداڵمان چددوار تەنیددا: دەیددووت دایكمددان هەمیشددە كە( خددوارزات ئددێمەی بەتددایبەت) وەفددادارین *

 تەمەنتدددا لەگەڵ ئددافرەت حددورمەتی گەورەم ئدداخر.. نەهێندداوم ندداوی نەبددێ(( بدداجی)) وشددەی بە و رۆیشددتبێ پێشددمەوە لە هەنگدداوێ
 .نەبووە توڕە لێمان جار یەك باوكمان دەڵێن هەمیشە كە( كچەكانتە) خوشكانم بەڵگەش هەڵكشابوون،
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 ئەم دڵسدۆزی و خۆشەویسدت داهێدنەرو پیداوی ی( فداروق خداڵە) و تدۆ و جێهێشدت دنیدایەی ئەم باوكمان زوو ئێمە بەتایبەت بەڵێ، *
 .گەورەمان روەردەکاروپە و( باوك) بوونە واڵتە،

 
 نووسدینەوەی لە هەر بدووم،( شداگردت) سداڵ دەیان بۆ شانازم بەدیمەنەكە، ساڵە 58 پیاوە دەگمەنەكە، كتێبە سەروەرم، و گەورەم* 

 و سداغی لە دڵتەنگیددا، و شدادی لە شدانازم بەغددا، چاپخانەكدانی لە یاوەریت و چاپكراوەكانت هەڵەبڕیی بۆ دەستنووستدا، چەندین
 بەرامدبەر خدۆمم ی(بچدووك) و بدووم خزمەتددا لە ئەوان دوای بەاڵم بەڕێزیان، دایكی و جگەرسۆزەكەت كچە سێ وەك ناڵێم ۆشیدا،نەخ
 .نواندووە لەیادم هەمیشە تۆی
 

 و رادەوەسدددتم خزمەتددددا لە بەپێدددوە كچمددددا، ی(شدددانۆ) دێدددڕەی چەندددد ئەم پیددداچوونەوەی لەگەڵ رۆژانە م،(گەورە خددداڵی) دواجدددار
 :دەبارێت چاوم لە ئەسرین نمەوەدەیانخوێ

 
 هەواڵدی ئەم سپیەكەت، قژە و نورانیەكەت روخسارە وەك ئارام بەجێتهێشتین، ئارام و پاك رۆیشتنێكی چ و ژیایت مەزن ژیانێكی چ) 

 خدۆ بیندی، بداوكی مردندی جدار دوو ئێستا ئەو بۆت، لەئازارە پڕ دڵ زۆر باوكم گیان عیزەدین خاڵە بەاڵم تاساند، هەمووانی مەرگەت
 سدەر و بكدات چدی هەیندی رۆژانی ئەبێ ئیتر بووە، خوێندنەوە و نووسین عەشقی تۆوە خۆشەویستی لە ئەچوو، خۆت كوڕی لە رێك ئەو
 (.بكات؟ كێ بۆ تەلەفون هەبێ كتێبێكی زاراوەیەك، شیعرێ، كەسێ، ناوێ، پرسیاری كە یان بدات، كێ لە
 

 .سەروەرم و ۆستامام و گەورە ساڵەكە، 58 كتێبە لەگەڵ خوات* 
 
 .رەوانشاد ی رەسوڵ مستەفا عیزەدین دكتۆر پرۆفیسۆر نەتەوەیەك، شانازیی و سیمبو  *
 

 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە
 

--------------------------------------- 
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 شایەتیم بە زیندوویەتی دا
 

 
 
  
 
 
 

 بدوڵاڵ ستران عه

  
 تێكۆشدانی و  فەرهەندگ لە بەرزی پدێگەی و  رۆڵ لەسدەر شدایەتیدان بدۆ شایسدتەیە بدۆنەیەكی عدزەدین دكتدۆر عەالمەمدان چدلەی دەزاندم

 خۆشی و  بوو لەناومان گەورە دكتۆری كە دەكەمەوە باڵو كۆپلەیەك و  نووسینێك لێرە بەاڵم كرد، خۆم قسەی كایەشدا لەم روناكبیریدا،
 كدونجی كتێبی پێشەكی لە ئەوەتا. هەبوو ئازیزان دوایی كۆچی دوای دانی شایەتی لەسەر زۆری سەرنجی دەمزانی كەچون. خوێندبویەوە

 بەرێزیدانەوە نداوی بە وەشداندنمان و پەخدش بدۆ خەنددان دەزگدای هدۆلێكی خۆشبوو پێی چۆن وەك كردووە هەقەی گلەییە ئەم یەكەمدا
 : كردبوو

 
 مدنەوە نداوی بە( خەنددان) دەسدتگای لە هۆڵێكیشدی بدوو زۆر لدوت ی نداداتەوە تەلەفون وەاڵمی زهەرگی كە سترانەی كاك ئەو هەروەها
 قسدە لەو الدانە جدوانەو باشدەو خۆیاندا ژیانی لە كەسان لە ڕێزنان ڕێبازەوە ڕووی لە چونكە نەبووە، خۆش پێم بڵێم ناتوانم ناونا،

 (.پەرستین مردوو كوژی زیندوو ئێمە) دەیوت كە مەال نەجمەدین بەناوبانگەی
 

 دووبدارە كونجێدك لێكدرد داوام و   كدرد پەیدرەو رێبدازم هەمان نوێ كوردستانی هاتمەوە كە مامۆستام دكتۆری دروستەی ڕایە ئەو لەسەر
 دووەمدیش كدونجی كتێبدی پشت لە و ..( شایانێتی) نووسیم نوێش كوردستانی( 8395)و ژمارەی  ( 9332 - 00 - 09)رۆژی  لە بكەینەوە

 شایانێتی هەردووكیانە ئەوە كە. نوێوە كوردستانی ماڵباتی ناوی بە نووسی ترم یشتێك
 

 لە رێزگددرتنە رێزلێنددانە ئەم چددونكە نددا، رەسددو  مسددتەفا عددزەدین پرۆفیسددۆر لە شددایانی رێددزی كە كددرد چدداكی گەالوێددژ فێسددتیڵاڵی
 و رەخدنە و زمدان پدایەداری سدتوونێكی لە رێزگدرتنە كدوردی، رۆشنبیری خەرمانی و فەرهەنگ لە پسانەوە  بێ درێژی دوورو مێژوویەكی

  بەشەكەی هەرچوار و خۆمان كوردستانی لە پێشكەوتنخواز سیاسی تێكۆشانی گۆڕەپانی لە بەرچاو ئامادەگی و ئەكادیمی لێكۆڵینەوەی
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 .عیراقدا و كوردستان
 

 خۆیدان رووناكبیری توانای و ژیری بیستەمەوە ەدەیس لەناوەڕاستی كە نەتەوەكەمانە رۆشنبیرانەی ئەو یەكەمی تیمی لە عزەدین دكتۆر
 هدی ئەدەبی رەخنەی بواری لە لێكۆڵینەوەی دەیان و دەیان كردو كوردستان لە سەرهەڵداو تازە زانستی توێژینەوەی كاروانی بە تێكەڵ

 لەسدەر بدوون چەشدن هەمە لێكدۆڵینەوەی. كوردسدتانییەوە كتێبخدانەی خسدتە فەرهەندگ و ئەدەب دیكەی ژانرەكانی و شیعر هی چیرۆك،
 چەنددین بە كە فەیلەسدووف، بیرمەنددو شداعیر، وەك خانی، ئەحمەدی ناوی ژێر لە بەناوبانگەكەی توێژینەوە وەك كالسیك شاعیرانی

 عەلددی تەیددران،  فەقددێ رەزا، شددێ  لەسددەر باسددەكانی هەروەك لێكددۆڵەرە، ئەم نووسددراوەكانی كەڵە لە یەكددێكە و باڵوبددۆتەوە زمددان
 لەبارەی نووسراوەكانی و ئەدەب و زمان بابەتی لەسەر وەرگێڕانەكانی و كوردی یەكگرتووی زمانی لەسەر لێكۆڵینەوەكانی و بەردەشانی
 شددایەدی هەمددووی ئەمددانە كوردیدددا، ئەدەبددی لە ریددالیزم لەسددەر ئەكددادیمییەكەی كتێددبە ئەمانەشددەوە لەسددەرووی و كددوردی فۆلكلددۆری

 لە خدۆی تێكۆشدانی و روونداكبیری تەجرەبەی و وەرگێڕدراوە مێژوویی كتێبی چەندین ەستاوە،نەو بەوەشەوە و پرۆفیسۆرن خزمەتەكانی
 .كردووە تۆمار داهاتوو نەوەی بۆ بیرەوەرییەكانیدا جڵدێكی چەند

 
 و دەبێددت كەلتددووری خزمەتددی بە تددێكەاڵو كە خددزمەتە تددری مەیدددانێكی پێشددكەوتنخوازیدا و كددوردایەتی بددواری لە عددزەدین.د خەبدداتی

 .كوردایەتییەوە بیروباوەڕی و كوردستان و كورد بە بەرامبەر وەفاداری رووباری دەچێتە رێزلێگیراوە ئەم خزمەتی جۆگەلەكانی مووهە
 

 گەورەیەی خزمەتگددوزارە ئەم رووناكبیریمددان رەوتددی ئەوەی لەبەر نەك دەستخۆشددییە، و سددتایش جێددی عددزەدین پرۆفیسددۆر لە رێزگددرتن
 تێكۆشدەرانی بدۆ دڵنیدایی و ئومێدد میانی لە هەیە گەورەی مەغزای ماناو عزەدین.د بەسەركردنەوەی ونكەچ بەسەركردۆتەوە كوردستانی

 رۆحدی سدەرمایەیەكی هەروا كوردسدتانی شارسدتانی لەدەوڵەمەنكردندی جدگە و  نداچێ بەزاید  رەنجیدان كە كوردسدتان لە فەرهەنگ بواری
 .دەكەن تۆمار میللەتەكەمان و خۆیان بۆ گەورەش

 
 لە و نیدیە بەهدی  پێویسدتی خۆیددا، شدیرینەكەی واڵتە كوردسدتان، لەنداو و حەیاتەكە شارە لەناو و خانەوادە و ماڵ لەناو سۆرپرۆفی
  لەئاستی شارستانییە دانەواندنێكی گوڕو و گەرم ساڵوێكی رێزلێگرتنی، بەاڵم نییە، كەم هیچی
 .سەرفرازە و سەربەرز و بڕشت كە قەڵەمێكدا كەڵە

 
 .تۆیە شایانی رێك كە رێزلێنانتان بۆ خەاڵت پیرۆزە مامۆستا، ئەی بڵێن بەدكتۆر ێرەل خۆیەتی جێی

 
 (9332 - 00 - 09) 8395 :ژ:  نوێ كوردستانی رۆژنامەی *
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 كونجێكە

 
 یبەرهەمدد و  گۆشددە خددوێنەرانیش الی و  نددوێ كوردسددتانی لە ئددێمە الی بەنرختددرە، فددراوان پانتددایی لەسددەد بەهدداكەی بەاڵم كددونجێكە
 لە بكدات قبوڵمدان خدۆی خوێنددكاری بە دكتۆر گەرەكمانە كە ئێمە و  ناوێت ناساندنی و  پێشەكی رەسوڵ مستەفا عززەدین. د پرۆفیسۆر

 خدۆت سدەكۆی بە نوێدت كوردسدتانی كە سدوپاس بڵێدین. بنێدرین بدۆ سداڵوێكی هەر كتێدبەكەدا الپەڕەی لەدوا باشدە پێمدان پێشەكی جێی
 سوپاس .روو دەخرێتە مشتومڕ جێی باسێكی ئەڵقەیەك هەموو وەكونجە لەم و  كردووە قبوڵ

 
 هێشددتاش نەخۆشددی، و  تەمەن دەورانددی لەگەڵ ملمالنددێ سددەرەڕای ترتددان، بەرهەمددی و  نووسددین بە سددەرقاڵی سددەرەڕای كە ئێددوە بددۆ 

 بدۆ و  كوردسدتان و  كورد بۆ بن، مبەرهە پڕ و  بن درێژ تەمەن. كونجێكن میوانی پێنجشەممان و  لەبیرە تان نوێ كوردستانی خوێنەرانی
 .نوێش كوردستانی

 
 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە

 
----------------------------------------- 
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 عیزەدین مستەفا رەسول. د
 

  
 
 
 

 
 زیرەك كەمال

 
بوومددایە، خددۆزگەم خواسددتوە گابریددل گارسددیا زۆرن ئەوانەی لە مێددژوودا ئیددرەیمم پددێ بددردوون و خددۆزگەی ئەوەم خواسددتوە كە مددن ئەوان 

خدۆزگە ئەحدمەد كدایە دەبدووم تداكو بەدەنگدی هەزار تدام گدۆرانیم بدۆ  -ماركیز بوومایەو تاكو رۆمانی سەد ساڵ تەنیایی من بمنووسیبا 
گونددو شدار بەشداری ژیان بگوتبایەو بەگژ فاشیەكاندا بچوبامەیەوە، خۆزگە من حەسەن زیرەك بوومایە پڕ بەدۆڵ و دەشت و زەندۆڵ و 

عیددزەدین مسددتەفا رەسددو  . د)م بە شددوان و كددوڕە عاشددقەكان بگەیاندددبا، خددۆزگە مددن (كیددژان دەچددنە مێرگددۆاڵن)بمچریكاندددباو هەواڵددی 
دەبددووم و وەكددو ئەو لەسددەر عەرشددی شانشددین و زمددان دادەنیشددتم و بەدەسددت و پەنددجەی وشددە كەپددری ئەدەبددم دروسددت دەكددردو كدداریتەم 

عیدزەدین دەبدووم و ئداخر ئەوكدات . ، خدۆزگە د ، دەمڕشاند بە گواڵوێ و دیوارم دەكرد لە سۆتكەو قەنەفرێ  سۆر گورێلەداری   داویشتێ
 .بۆ ماوە شەست ساڵ هەڵكۆڵێنم لەناو زمانی شیرینی كورد دەكرد

 
م دەدۆزیەوەو لەسدەر رەفە دەیان بەڵگەندامەی بدزرو دزراوەو شداراوەی تدایبەت بە شداعیران و ئەدەبیدات و مدرۆڤە مەزنەكدانی نەتەوەكە

ئداوەدان دەكدردەوە،   تۆز لەسەر نیشتوەكان و لە نێو ژوورە تاریكەكان دەرم دەهێناو دەمخستەبەر دیدەی خوێنددنەوەو كتێبخانەكدانم پدێ
بیری و بەشێكی گەورەی جوانی و ئداوەدانی كتێبخدانەو مداڵی رۆشدن -عیزەدین مستەفا رەسو  مرۆڤێكی مەزن بوو داهێنەر بوو.بەراستی د

ئەو مرۆڤە بەرزو زانایە رۆڵێكی گەورەی هەبوو لە دامەزرانددنی " عیزەدین مستەفا رەسو .د"ئەدەبی كوردی شانازیەكەی دەگەڕێتەوە بۆ 
یەكێتی نوسەرانی كورد، ئەو یەكێتیەی هەر لەگەڵ دامەزراندنی بووە سەنگەرێكی بەهێزی بوژاندنەوەو بەگری كردن لە زمان و ئەدەبدی 

ەر خۆیشی لە كۆنگرەی راپەریندا، بدووە سدەرۆكی ئەو یەكێتدیە، بەراسدتی كدارو بەرهەم و شداكارو خدزمەتە گەورەكدانی ئەو كوردی و ه
عیدزەدین مسدتەفا رەسدو  بەدرێژایدی دەیدان سداڵ بەوێدنەی فەرهادێدك لەسدەر تەوێلدی . مرۆڤە لە هەژمدار ندایەت ، جدگە لەمەش كە د

كددی مەزن بددوو ً  یشددە كەئەویددش مرۆڤددێ( مەال مسددتەفا سددەفوەت)، هەروەهددا كددوڕی بێسددتوونی ئەدەب و زمددان نەخشددەو نیگدداری كددرد
. دخۆشەویستی بۆ نەتەوەكەی وای كردبوو كە مزگەوت و ماڵی ئاینی و خانەدانی خۆی كردبووە چراخانی زەمان و جوانی و تازەگەری، 

ەو یەكێكە لەسەرمایەدارە گەورەكدانی كوردسدتان، كە بەهەق مرۆڤێكی مەزنە، ئەگەرچی ئ( فاروقی مەال مستەفایە)عیزەدین برای كاك 

https://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/zirak-kemal
https://www.regaykurdistan.com/index.php/wtar/zirak-kemal
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بەاڵم هەبوونی و سەرمایەداری وای نەكرد كە مرۆڤ بوونی خدۆی لە بیدربچێتەوە، نەك هەر ئەمە بەڵكدو لە رۆژگداری ئەمدڕۆدا فداروقی 
 .مەال مستەفا بەمانای وشە بۆتە سایەو سێبەرێكی مەزن بەسەر سەری هەمووانەوە

 
كدۆچی دوایدت كدردو بەمەش نیشدتمانێكت خسدتە نداو كۆشدی پدایز، تدۆ  9302مسدتەفا رەسدو ، كە لە پدایزی عیدزەدین . تۆش ماڵئاوا د

 .نەمری دڵنیابە تاماوین ئیشمان بە تۆ دەبێت و مردن بە تۆ ناوێرێت
 

 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەری ١٢: ڕێکەوتی  -  ڕێگای کوردستانماڵپەڕی : سەچاوە
 

--------------------------------------- 
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 دا ڵوێست و هه  زنێتی نێوان مه سوڵ له فا ره دین مسته عێزه. د
             

 
 
 
 
 
 
 

 و نوسەری بابەتەکە  سوڵ فا ره دین مسته عێزه. د
 

 هیوا ناسیح

 
کۆتدایی  ٢١١٤ناسدی سداڵی  مده نه  وه نزیکده  اڵم لده ، بده ددینم خوێنددبۆوه عیدزه. ندد کتێبێکدی د کاندا چه ده وه شتا و نه هه  کاتی خۆی و له
لده بروکسدل، (  که نه که)یی کوردستان  وه ته ی نه تکرابوو بۆ کۆن رانسی گشتی کۆنگره ندامێک داوه ک ئه ناوبراویش وه ٢١١٤مانگی نیسانی 

چ   م پیدداوه زانددیم، ئدده  وه نزیکدده  ه، جددا لدد وه ددین کۆبویندده عیددزه. د  وری مێزێددک لدده ده  کی تددردا لدده نددد هاورێیدده ڵ چه گدده  ی لدده  کدده ئێواره
نداوبراو   بوو کده  وه رسام بووم ئه دا زۆر پێی سه تییه سایه م که ی له و شته ئه. هتد...ت و ب و مێژوو و سیاسه ده له زانست و ئه  که ریایه ده
المدان   هاتده دێکی زازایی، کرمدانجی ژووروو دهکاتێک کور  کرد، بۆیه ی پێ ده زانی و قسه کانی زمانی کوردی ده کییه ره سه  م زاراوه رجه سه

 .یڵی په ڵی ده گه و له دیالێکتی ئه  دوا، ناوبراو به ڵی ده گه و له
 

ناسی یدان بینیبدوونی و زانیداری  نستان و کازاخستان و روسیای ده رمه کانی ئه بی و سیاسییه ده ئه  کوردییه  تییه سایه دیب و که م ئه رجه سه
نتۆگرافی  زانیداریی جدوگرافی و ئده  رابێت، چونکده گده  وه کانییه شه موو به هه  کانی کوردستان، به موو ناوچه چوو هه پێده. وبو ریان هه سه له

سدتی  ده ی حازربه ما و قسده ده ک دۆش دانده یه ت و قسده رگیز بۆ هدی  بابده هه  بوو، که  وانه و له ئه. بوو کان هه ره ڤه ر شار و ده سه وردی له
لتوریی  بی و کده ده تی خۆشدی ئده و بابده  وه خوێندده ر شدییعری ده و دانیشتین، نداوبراو هده نگانی شه کی درێژ تا دره یه ئێواره. بووخۆی پێ 
 .ها شیعر بوو روه ستی و هه دمه ی به ی تا ڕاده ی مه وه خواردنه  زی له زۆر حه. کرد بۆمان باس ده

 
تی و  وایده موو ناره  و هده ر ئده رامبده اڵتی کوردیددا، نداوبراو به سدته ی ده م سدااڵنه دا، لده پیداوه  ندهز م مه لده  ی جددییه خنه ی ره ی جێگه وه ئه
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نگ و  بێدددده  ڵییدده نده نوس و ئددازادیخوازانی باشددوری کوردسددتان و گه و تیددرۆری رۆژنامدده  وه وسدداندنه قی و چه ت و ناهدده نادیموکراتییدده
 . وه داخه به!! ڵوێست بوو بێهه

 
  ئامدانجی پشدتگیری لده  بده  نوسدانی کدورد، کده ران و رۆژنامه زار نوسده ئیمزای دوو هده  وه کۆکردنه  له  شڵێن رۆڵێکی گرنگی گێراوه ک ده وه

م  هده  مده ئه  م خو ، کده رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، دوای دووه سعود بارزانی، سه رێم بۆ مه تی هه رۆکایه ی سه وهی ماوه درێژکردنه
 .میش دژی یاسا بوو نگیری و هه م الیه بوو، ههوا  ناڕه
 

هۆکدداری   ی کدده واندده کێک بددوو له دین یدده عیدزه. د  وه، کدده سویسددرا بددۆی گێرامدده  مر لدده ش کدداتی خددۆی مامۆسددتا خالیددد دلێددری نده مده له جگه
. شدتاکاندا راسدتی هه ناوه  لده  ی عێدراق بدووهران کێتی نوسده لقێکدی یده  بده  که کێتییه رانی کورد و کردنی یه کێتی نوسه ی یه وه شاندنه ڵوه هه

م  رجه یی سده ئامداده  سدترا، بده به  قاڵوه شده  لده ١٩٩١  له  رانی کورد ، که م کۆن رانسی نوسه که یه  وخۆ له م راسته مه مامۆستا دلێر گوتی ئه
میان  ر ئده ندامان هده ی ئه چی دواتر زۆرینه که گوتیشی!! بوو دین هی  واڵمێکی پێ نه عیزه. شداربووان له پێش مایکرۆفۆن پێ گوت، د به
 !ڵبژارد  رانی کورد هه کێتی نوسه رۆکی یه سه  به
 

  ک پێویسددت بدده یدددا وه موو نوسددین و پرزانیددارێتی و زمددانزانی و دنیابینینه و هدده پدداڵ ئدده  ددین لدده ر دکتددۆر عیددزه ڵددێم گدده ش ده دوا وتدده
زن  ی تدر مده ، ئێسدتا دوو هێندده مکاران بووایده ڵکاران و سدته  نده و دژی گه  ژارانی بکردایه ش و رووت و هه بوو، پشتگیری ره ڵوێست ده هه
 . کیبوون گرنگتره و زانین و زیره  بڕوانامه  ڵوێست له بوون، چونکه دواجار هه داخ ده ڵکیش زۆر زیاتر بۆی به بوو، خه ده
 

 ٢١١٩ یی ئۆکتۆبەر٣: ڕێکەوتی  -  ئاوێنەماڵپەڕی : سەرچاوە
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 عیزەدین مستەفا رەسوڵ گەنجینەیەک لە زانست و کاروانێک لە تێکۆشان
   

 
 
 
 
 
 

 کاوە محمود. د

 
 بکەم، و رس مستەفا عزەدین تێکۆشەرمان هاورێی سەردانی داوە هەوڵم کردبێت سلێمانیم سەردانی هەرچەند دوواییەدا ساڵەی دوو لەم
 کە بەتدایبەتی بکدات، لدێ ماڵئاوایمدان چرکەیەکدا لە و ببات پێ زەفەری مەر  کە هەبووە ئەوەم مەترسی سەردانێکیش هەر دووای و

 .جێهێشتبوو هۆشیدا و هزر بەسەر نەک جەستەیدا بەسەر خۆی کارتێکردنی نەخۆشی
 
 بدواری زانیداری و شۆڕشدگیری یادگداری و حدزب مێدژووەی و ردسدتانکو مێژووی بواری لە زانیاری کۆمەڵێک عزەدین. د سەردانێک هەر لە

 لە زانیداری زیداتر دەمانویسدت قوتدابییەک و شداگرد وەک بدوون گەڵمددا لە هاوڕێدانەی ئەو و من و ئەڕشت هەڵ بۆمانی ئەدەب و زمان
 تیددژی بیددری و زیرەکددی بە ۆزگەمددانخ هەردەم و نەدەکددرد، دانیشددتنانەدا لەو کددات ڕۆیشددتنی بە هەسددتمان و فێددربین، مامۆسدتاکەمانەوە

 بەاڵم دەیددووت خۆشددی و گدداڵتە بددۆ داوە، حددزبیم ئددابوونەوەی مددن: دەیددووت دانیشددتنێکدا هەر کۆتددایی لە و دەخددوازت عددزەدین هدداورێ
 .نییە باش حزبییەکەم لێپرسراوە

 
 لە ئەحمدد کدریم هداورێ مداڵی لە کە بدوو 0220 ڕاپەرینی دووای هەبوو، ڕاستەخۆم گ تگۆی عزەدین. د هاورێ گەڵ لە کە جار یەکەم
 بدابەتی بدۆ و بدووم، کوردستان ڕێگای سەرنووسەری من کاتە ئەو. ببوو شکستی تووشی ڕاپەریندا ماوەی لە دکتور قاچی و بوو، شقالوە

 و ەدەخوێندددەو بددۆ سددەروتارەکەم ڕۆژنددامە، نددوێی ژمددارەی باڵوبددوونەوەی پددێش و دەکددرد ئەحددمەدم کەریددم هدداورێ سددەردانی سددەرووتار
 .پێدەدام خۆی زمانەوانەی و سیاسی تیبینی دەکرد بابەتەکە لە گوێ کە عزەدین دکتور هاورێ. وەردەگرت بەرێزیانم تێبینییەکانی

 
 رووسدی و فارسدی زمدانی بواری لە شارەزایی و عەرەبی، و کوردی ئەدەبی و زمان بواری لە ئەکادیمی کەسێکی لەوەی جگە دکتور هاورێ
 شدۆڕش ئێدزگەی لە دوواتر و ئازادی ڕۆژنامەی لە شەستەکاندا سااڵنی لە ماوەیک. بوو شارەزا و ئەزمون خاوەن کیرۆژنامەنوسێ هەبوو،
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 دەڕازاندووە، ئازادی رۆژنامەی وتارەکانی هەردەم رۆژنامەکەیدا بواری لە کەلتور و ئەدەب بواری کتێبی لە جگە. دیاربووە دەستی شوێن
 لە ئاگدادار و پێشدمەرگە رۆژنامەنوسدێکی وەک کە رۆژندامەگەرییەیە ڕاپدۆڕتە و بەداواداچدوون ئەو رۆژنامەنووسییەکانی کارە لە یەکێک
 سداڵ چەنددین کە دەستنوسدەکەش و نوسدیوێتی، 0266 سداڵی لە هەنددرێن داسدتانی بە سدەبارەت ژیاوە، تیایدا کە ڕووداوەکان رێرەوی

 مێدژووی ندامیلکەیەکی وەک نزیکددا مداوەیەکی لە هیدوادارم و بدرد، ۆموبد بکەمەوە پەیدای 9305 ساڵی لە توانیم نەبوو، خۆی الی بوو
 دکتدور دەنگوباسدی بەاڵم هەبدوو، دکتدور گەڵ لە گ توگۆم ڕاستەوخۆ 0220 ڕاپەڕینی دوای لە ووتم وەکو هەرچەندە. بکرێت چاپ گرنگ
 بدۆ 0253 دووای نهێنیددا کداری مەرجیهەلدو لە هەڵوێسدت خداوەن شدیوعی تێکۆشەرێکی وەک ناسراو، ئەکادیمی کەسایەتییەکی لە جگە
 بەعسدەوە رژێمدی الیەن لە 0258 لە کە موتدابچی نەبەز مهنددس شدیوعی شدەهیدی خداڵۆزام و هاورێی الیەن لە ئەمەش ناسرابوو، من
 .درا سێدارە لە ئەبوغریب لە
 

 ئەم بەسددەر ئۆرگدانی ڕۆشدنبیری ەب سدەبارەت گرامشددی پێناسدەیەی ئەو ڕاسدتەوخۆ دەکەی، عدزەدین د ژیددانی کداروانی تەماشدای کاتێدک
 پەروەردەیدی پاشدخانی بە پشتبەسدتن بە ڕابدووردوو سەدەی چلەکانی کۆتایی لە کاروانە ئەم. دەبێت جێبەجێ شۆڕشگێرییە کەسایەتییە
 پەریندیڕا لە و دەسدتپێدەکات، نیشدتمانییەکانی، هەڵوێسدتە و دێلێژەیدی رسدولی مستەفا مەال باوکی ڕێنماییەکانی و خێزانی نیشتمانی
 وەک وهەڵوێسدتەکانی گرێددەدات، بەیەکەوە کدوردایەتی و شیوعیەت رێبازی و دەبێتەوە، قوڵتر کاریگەرانە بەشداری بە 0205 کانونی

 لە ژیددانی وێسددتەگانی سددەرجەم لە کەسددایەتییەی ئەم و دەبێددت، گەاڵڵە کوردسددتانی و نێددونەتەوەیی کەسددایەتییەکی و تێکۆشددەرێک
 بەدەسدت خوێندنەکەیدا تایبەتمەندی بواری لە بڕوانامە بااڵترین کە روسیا لە خوێندن کاتی لە و شام لە و تاراوگە لە و بەندیخانە
 لە دواتدددر و مامۆسدددتایەک وەک زانکدددۆ وتدددنەوەی وانە هدددۆڵی لە و پێشدددمەرگەیەک وەک کوردسدددتان چیاکدددانی لە دواتدددر و دەهێنێدددت

 هەڵوێسددت، خدداوەن پەرلەمانتدداریکی وەک و ،0220 ئدداداری ڕاپەڕینددی تددا نهێنددی کدداری لە و کددورد، نووسددەرانی یەکێتددی سددەرۆکایەتی
 .بووە دیار نموونەیی، تێکۆشەرێکی وەک هەردەم

 
 سدەرەکی بنەمدای سدەربەخۆیی بدۆ کدارکردن و بداوەڕبوون و چدارەنووس بریداردانی مدافی بدۆ تێکۆشدان و کوردسدتانی نیشتمانی مەسەلەی

 باسدی شدانازییەوە بە هەردەم کە کۆمۆنیسدتی بیدری بە بداوەڕبوونی گەڵ لە نەزانیدوە ۆکنداک بە بنەمدایەی ئەم. بووە عزەدین. د هزری
 دکتدور هەڵوێسدتی هەرەسدیهێنا، واڵتە لەو سوشیالسدتی ئەزمونی و سۆڤیەت یەکێتی کە کاتێکیش و دەکرد، شیوعی حزبی لە ئەندامێتی
 کە ڕادەگەیاندد ئێمەشدی بە نەهێنداوەو هەرەسدی کۆمۆنیسدتی بیدری و مارکسدیەت هدزری بەاڵم ڕووخاوە، ئەزمونێک کە بوو ئەوە عزەدین
 .بەرزدەکاتەوە کۆمۆنیستی ئااڵی بمنێتەوە بەتەنیا ئەگەر تەنانەت

 
 گەشددبینییەوە ئاسددۆیەکی بە دەکددرد، بددۆ چیددنم لە سوشیالسددتی ئەزمددونی باسددی کە سددەردانکردنیدا کدداتی لە دووایددیەدا سددااڵنەی لەم

 بەردەوامبدوونی و ندایەت کۆتایی جیهاندا لە مارکسیەت و سوشیالیستی ئااڵی بەوەی ئاماژەکردنە ەوەدیسان کە ئەزمونە، ئەم دەیڕاونیە
. بدوو بەشددار عێڕاق شیوعی حزبی و کوردستان شیوعی حزبی گۆنگرەکانی ژمارەیەکی لە دکتۆر هاورێ وە0220 سااڵنی دووای لە. هەیە
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 کۆنگرەکانددا لە کە بابەتدانەی ئەو سدەرجەم لە عیدراق بۆ دیموکراسی و انکوردست گەلی مافەکانی بۆ و مارکسیەت هزری بۆ خەمخۆری
 .بوو ڕوون دەکرد، پێشکەشی

 
 رەسدو  مستەفا عزەدین پرۆفیسۆر تێکۆشەر هاورێی و برد زەفەری نەخۆشی و دا ڕووی دەترسیان لێی ئەوەی ساڵدا، ئەم ئۆکتۆبەری لە

 رۆژهەاڵتدی پێشدکەوتنخوازی رۆشدنبیرێکی و کوردسدتان گەلدی ناودارێکی و زانست گەورەی گەنجینەیەکی جۆرە بەم و لێکردین ماڵئاوایی
 عدزەدین دکتدور حدزبەکەی و کوردسدتان گەلدی هەرچەنددە و بەجێهێشدت گەورەی بۆشداییەکی شدیوعی، تێکۆشدەرێکی و جیهان و ناوەڕاست
 .نابێتەوە پڕ ئاسنی بە مەزنە تێکۆشەرە ئەم جێگای بەاڵم نین، نەزۆک

 
 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١٤: ڕێکەوتی  -اڵپەڕی کوردستانی نۆێ  م: سەرچاوە

 
------------------------------------ 
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 چەند وشەیەكی شەرمن، بۆ مرۆڤێكی بلیمەت و بەخشندە
 

 
 
 
 
 
 

 جەمال عەبدول

 
 تەمەنیدا چداو لە و چداالك وریاو گەنجێكی سیمای لە ناسینێك، ناسیم، پێ عیزەدینی كاك هەرزوو ژیان، ڕێكەوتی و ڕۆژگار و زەمانە

 سددێیەمی و دووەم پددۆلی قوتددابی هێشددتا بیددرمە نەبددردوو، ئایندددە و ژیددان بە پەی سدداڵی نددۆ هەشددت منددی نیگددایەكی لە شددارەزا، زۆر
 تەنیشدت لە ەك بیندی، بازرگدان قەرەداخیدی عدارفی شدێ  مدامە خوالێخۆشبوو دوكانی لە عیزەدینم كاك جار یەكەم بۆ بووم، سەرەتایی
 حەسدیب شدێ  لەگەڵ جاروبدار بدازاڕ، نداو وشدكەكەی حەوزە تەنیشدت پاشدای وەسدمان قەیسەری لە بوو باوكمەوە خەیاتییەكەی دوكانی

 پدێكەوە بداش مداوەیەكی بدوو، شداعیریش خوێنددەوارو ئەویدش كە هاوتەمەنیدان، گەورەی كدوڕە ڕەئدوفی شدێ  الی بۆ ئەهاتن قەرەداخی
 تێدوە جدوان سدپی مێزەرێكدی سدورو فێسدتێكی عیدزەدین كداك ئەبدرد، بەسدەر شیعر شەڕە و ئەدەب شیعرو باسی بە كاتەكەیان ئەمانەوەو

 پێشدبڕكێیە، شدیعرو شدەڕە ئەو خدودی ڕاسدتی بە شدەریعەیە، كدۆلیجی قوتدابێتی باوی ئێستایش تا نەریتێك وەك بوو، لەسەردا ئااڵوی
 چداوی دانیشدتنەكە كۆتدایی تدا ڕادەیەك بە نەبدردوو، كدارە بەو پەی گرێكیگوێ وەك ڕائەكێشا، منی كاتەی ئەو كرچی و كاڵ سەرنجی

 ..!بیانبینم تریش جارەهای ئەكرد حەزم و دائەنیشتم بەدیاریانەوە و ئەبڕین تێ پەرۆشم و پرس
 

 پددێ زگەیخددۆ نەبددۆتەوەو كدداڵ بیددرم پەردەی لە ئێسددتایش تددا دانیشددتنانەیان ئەو بەردەی بگددرەو خۆشددی بەاڵم ڕۆیشددت، و هددات ڕۆژگددار
 !...مئەخواز

 
 ،(العدالیە المعلمدین دار) چدۆتە ئەوجدا كدردووەو تەواو ئامدادەیی و سدلێمانی هداتۆتەوە هێندابوو، شەریعە لە وازی ئەوەی دوای تومەس
 لە) سدلێمانی و قەاڵدزێ قەمچدوغەو لە سدەرەتاییەكان قوتابخدانە لە مامۆستا بۆتە و سلێمانی گەڕاوەتەوە كراوەو فەسڵ لەوێش بەاڵم

 گەیانددە خدۆی ناچدار هەڵچندراو پدێ تەنگدی لەوێدش ،(العدالیە المعلمدین دار) بەغداد بۆ گەڕاوەتەوە پاشان( فەیسەڵییە قوتابخانەی
 لەو بدوو ئەوە ئەوسدا، سدوریای بەر بردبدووە پەنایدان عیدراقەوە لە كە بدوو تێكۆشدەرانە ئەو تدێكەڵ وەرگیراو ئەوێ زانكۆی لە و شام
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 ئەعددادیەی لە و كدرد تەواو المعلمیندی دار سداڵی دوا و عیدراق بدۆ گەڕایەوە ،0285 تەمدوزی چدواردەی یشۆڕشد دوای سداڵەی دوو یەك
 دامەزرا تدازە كە كدوردی خوێندنی گشتی بەڕێوەبەرایەتی بۆ كرا تەنسیب لەوێشەوە و عەرەبی زمانی مامۆستای بە دانرا بەغا مەركەزی

 خوێنددنی تەواوكردندی بۆ سۆڤێت یەكێتی بۆ نێردران جار یەكەم بۆ خوێنكارەی ەپۆل لەو بوو یەكێك ،دا0263 ساڵی سەرەتای لە بوو،
 نووسدین بدواری لە نوێدا، نەوەی پێگەیاندنی پەروەردەو بواری لە لێهاتوو ئەكادیمی پسپۆرێكی وەك سۆڤیەت لە گەڕانەوەی دوای بااڵو

 و دامەزرانددددن لە دكتدددۆرادا، و ماجسدددتێرنامە تێدددزی دەیدددان سەرپەرشدددتی لە بەپێدددزدا و بڕشدددت بە بەرهەمدددی لێكدددۆڵینەوەو و بددداس و
 و كددوردی چیرۆكددی دیدددارەكانی شددیعرو میهرەجانەكددانی لە كددارای دیددارو بەشددداریكردنی لە كددورددا، نوسددەرانی یەكێتددی سددەرۆكایەتیی
 ..!بوو بەردەوام نەتەوەكەیدا خزمەتی لە هەناسەی دوا تا كوردداو نووسەرانی كۆنگرەكانی بەڕێوەبردنی

 
 قوتابخددانەی حددوجرەو خوێندددنی لە هەر وەرگرتددووە، ژیددانی قۆناغەكددانی هەمددوو لە سددوودی ژیددرانە عیددزەدین، كدداك مددن، بدداوەڕی بە
 و شدام ئدادابی كدۆلیجی عەرەبدی بەشدی دووەمدی و یەكەم قۆناغی ئامادەیی بەغداو شەریعەی كۆلیجی و ناوەندی و سەرەتایی ی(غازی)

 و سددۆڤێتی یەكێتددی بدداكۆی لە 0269 سدداڵی دكتددۆرا خوێندددنی دواتددریش و بەغددا پەروەردەی كددۆلیجی عەرەبددی بەشددی چددوارەمی و سددێیەم
 كەس یەكەم ئەگەر تەندددانەت جدددا، وەرگرتدددووە، پرۆفیسدددۆری و نددداوك دكتدددۆرای پدددلەی و مۆسدددكۆ بدددۆ چدددۆتەوە دا0292 لە دواجددداریش
 خۆیدان دكتۆراندامەكەی ئێسدتاش تا( هەموویان ێمنەڵ ئەگەر) زۆربەیان خوێندوویانە، سۆڤیێت واڵتی لە ئەو وەكو لەوانەی نەبووبێت،

 شددانازییەوە و دڵنیددایی و بەخددۆكردن بدداوەڕ بەوپەڕی كە بددوو ئەوانە پێشددەنگی ،..!(لێوەرگتنیددان سددود بددۆ باڵونەكددردۆتەوە و چدداپ
 ڕەسدوڵی مەال اجیحد مزگەوتەكەی فەقێكانی ئامادەبوونی بەشداریی حوجرەو خوێندنی لە سوودی باڵوكردۆتەوەو و چاپ دكتۆرانامەكەی

 و عەرەبدی ڕۆژندامە لە زیرەكدانەی كارتیاكردنێكی و بەشداری و هەوڵ بەغداو و شام لە خوێندنی شەریعەو كۆلیجی و باوكی و باپیری
 .كوردییەكانیشدا

 
 و تۆڵیتونددو هدۆی بە فێربدووەو ڕووسدیش زمدانی هەتەرییەشدی و پەرۆشدی ئەو لەبەر هەر دیدارە فێربووەو باش عەرەبییەكی و فارسی
 لە سدوودی كدردووەو پەیددا كوردیدا زارەكانی شێوە هەموو لە باشی شارەزاییەكی هەمووانەوە، بە كۆمەاڵیەتییەكانی پێوەندییە تۆكمەی
 هدۆی بدۆتە ئەوەیدش هەر پێچەوانەیشدەوەو بە و كدوردی بۆ زمانانەوە لەو كتێب وەرگێڕانی و نووسین لە وەرگرتووە زمانانە ئەو هەموو

 و مدداڵ و مشددت بددژارو لە پێوەندددیانەیش ئەو سددوودلێوەرگرتنی دیسددان و كۆمەاڵیەتییەكددانی پێوەندددییە نائاسددایی اوانیددیفر و بەهێددزی
 هەموویان نزیكەی لە زانیارییەكانی و زانست ئاسۆی فراوانتربوونی و گەشەكردن لە بەكارهێنانیان زمانانەو ئەو ڕاهێنانی كۆكردنەوەو

 خداوەن تەنیدا و كردبدوو تەرخدانی ئامدانجە ئەو بۆ خەمخۆرانە كە ژیانیدا سەراپای لە ڕاستی بە او،زماند و زانست بوارەكانی زۆربەی
 و مێژوونددووس و ئەدیددب داهێددنەرو بەهرەمەندددو هوشددیارو ژیددرو هونەركددارێكی بەڵكددو نەبددوو، بەرهەم بددێ زڕو و وشددك بڕوانددامەیەكی

 هەرچییەكدی بدوو، ڕاسدتگۆ خۆیددا هەستی و بۆچوون لەگەڵ بوو مرۆڤێك جوانكارو بوێرو و بەرهەم فرە شارەزاو و بڕشت بە نووسەرێكی
 زانیبدێ نداهەق بە چیەكیشدی هەر نەكدردووەو لێ بەرگری زانیبێ چەوتی و بەهەڵە خۆی بڕوای بە ئەوەی نووسیوێتی، زانیبێ ڕاست بە

 ..!دەربڕیوە بارەوە لە خۆی بیروبۆچوونی ئازایانە بۆتەوەو بەرەنگاری
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 و ژیددان نەخشەكێشددانی توانسددتی كددردو فراوانتددر تێگەیشددتنی گەلەكەیدددا، نەتەوەیددی و نیشددتمانی بزاڤددی لە دارییبەشدد و ژیددان تێدددا
 و ئدداوات خەوو لە دایەو ڕووندداك ئایندددەیەكی و خەبددات ڕەنگڕێژیددی بددۆ گەورەی هێزێكددی و بەخشددی پددێ زیدداتر گەلددی ئامانجەكددانی
 ئەو ڕێگەی بەردەبازی كە بۆچوونەكانیشیدا، و بەرهەم هەموو لە بۆیە جوان، ڕوخسار و ڕوون دیمەنێكی و ڕاستی بە بوو ڕەشبینییەوە،

 لە ندداوەرۆك شددێوەو بەرزی و ژیددان و دیددرۆك و جیهددان و جددوانی ئەیددڕوانییە فددراوان زۆر دووربینددانە شۆڕشددگێڕانەو بددوون، ڕاسددتییە
 گدوێ بە و ڕەوان پتەوو و كوردی پاراوی زمانێكی و بوون یەكدگیر هەڵچوودا ئیستاتیكی و ئەدەبی هونەری ئاستێكی لە نووسینەكانیدا

 !...مبەرهە جوانیی گەورەی بەشێكی بكاتە زمان توانیوێتی بەكارهێناوەو ئاشنای
 
 لە بەشدداریی نووسدیوەو دواوەو گەلەكەی ژیدانی بابەتەكدانی بدۆنەو ڕووداوو بدوارو هەموو لەسەر ئەوەیە، گرنگتر ئەمانەیش هەموو لە

 بە خولیدای و بەدواداچدوون و تێدداژیان و لەگەڵ حدوكمی بە تریشددا، مەرگەسداتەكانی و مەینەتدی و بەسەرهات درشتی وردو نووسینی
 ئاشدناو كدردییە كۆمەاڵیەتییەكدانی، پێوەندییە و فراوانیی توندوتۆڵی بەسەرهاتانەو ئەو خۆتێهەڵقوتانی و خۆزانین بەهی و پێویست
 .!پاراست لەناوچوون و شێواندن لە بەسەرهاتانەی و كارەسات ئەو گرنگی ێكیبەش بەوەیش هەمەجۆر، ناسراوو كەسی زۆر دۆستی

 
 ٢١١٩ی نۆڤەمبەری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە

 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

78 
 

 
 

 پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵ و ریالیزمی رەخنەگرانە
 
 

 
 
 
 
 

 ر لەتیف كەریمزاهی.د.پ

 
 ڕاسدتەقینەی ئداوێنەیەكی هەوڵیدداوە هەمیشدە ڕەسدوڵ موسدتەفا عیدززەدین هێمنگدوای، و كافكدا و تۆڵستوی و فلۆبیر و گۆگڵ هاوشێوەی

 و سۆسددیۆڵۆژی گەندددەڵییە و كێشددە چارەسددەری بددۆ چەك كدداراترین. كۆمەڵگابێددت ئابوورییەكددانی و ئەدەبددی و فیكددری و سیاسددی دۆخە
 و فیكدری هەسدتیاری مەسدەلەی و گرفدت چەنددین ڕووبەڕووی كۆمەڵگا دەیبینی بەئاشكرا لەكاتێكداو ئەمەش. بوو نەڕەخ فیكرییەكانیش

 سیاسدی دەسدەاڵتێكی بەوپێدیەی نەبدووە ئەودا لەئەسدتۆی دۆخەكدان گدۆڕینی گەرچدی. نداوەكی و دەرەكدی ئاسدتی لەسدەر بۆتەوە، سیاسی
 بدۆ بگوێزێتەوە سادەوە لەئاستێكی پرسیارەكان ڕووبەری توانیوێتی بەاڵم تازەوە، و بەكۆن گرتووە، لەئەستۆ كارەی ئەم بەرپرسیارێتی

 و سنوور و دامەزراندن ناسنامەو وەك دەسوڕێتەوە كوردستاندا بەدەوری كە پرسیارانەی ئەو و كوردستان بەنموونەی پرسیاركردن ئاستی
 یدان ئایددیۆڵۆژیایی، بەفیكرێكدی تێكەڵبدوونی لەسدەرەتای هەر ونداوبرا كە دەگەیەنێت ئەوە ئەمەش.هتد ...بئەدە و زمان و دەسەاڵت

 گرتدووە دەسدەاڵتەكان لەسدەرجەم ڕەخدنەی بدوێرانە شدكاندووەو بێدەنگی چەمكی لێكۆڵینەوە، وتارو یان بەشیعر نووسین، دەستپێكردنی
 بدۆ بدووە ووزەبەخدش كردارێكدی یەوەپدراكتیكییەکە و تیدۆری بەشدێوە سیاسدەت فیكدرو بدۆ تێگەیشدتنەكانی لێدرەدا. بەخۆماڵییەكانیشەوە

 پەیوەسدتە زیاتر كە نووسین كاڵسیزمەكانی لەچەمكە دووربكەوێتەوە هەوڵیداوە لەسەرەتاوە هەر تر، بەمانایەكی. دەربڕینانە ئەمجۆرە
 دەبەدیددد تێكەڵبدددوونی تریشدددەوە لەالیەكدددی. وێندددانەوە ئەو نێدددو ووردەكارییەكدددانی نێدددو بچێدددتە ئەوەی بەبدددێ بەوێنەگرتنەكدددانەوە

 وێناگرتنەكددانی ئەركددی دەكددرد، شددوناس و برایەتددی و یەكسددانی و لەدادپەروەری باسددیان كە ئەوانەی بەتددایبەتی جیهانییەكددانەوە،
 خۆیدان سدەربەخۆیی دیددانەوە جدۆرە ئەو لەڕێدگەی جیهدان نەتەوەكدانی بڵێدت ئەوەی وەك كدرد فراوانتدر گەلێگ ڕەخنەگرانەی ڕیالیزمی

 .بەدەستهێناوە
 

 كە لەوانەی نەبددووە كەمتددر كددوردایەتییەكەی لەناوەڕۆكدددا بەاڵم بددوو، ماركسددی كەسددێكی بەفددۆڕم ڕەسددوڵ موسددتەفا دینعیددززە ڕاسددتە،
 تدریش جدارێكی! ...سبدێكە و بە  حیلمدی ڕەفیق و بە  وەهبی تۆفیق و مەحمود مەلیك بەنموونەی نەتەوەدا بەدوای گەڕاوون هەمیشە
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 فەرمددانی بەعددس ڕژێمددی بەبڕیددارێكی ئەن الدددا لەزەمەنددی لەكاتێكددداو گێددڕاوەتەوە ینعیددززەد پرۆفیسددۆر كوردبددوونی لەسددەر ڕووداوێكددم
 زانكدددۆی ئەدەبیددداتی لەكددۆلێژی بدددووین مامۆسددتا هەردووكمدددان كددات ئەو. دەرچدددوو كوردییەكددان بەندددرخە سددەرچاوە و كتێدددب سددووتانی

 لەگۆڕەپدانی سدووتاندنیان بەمەبەسدتی اوەكانسدەرچ كدۆكردنەوەی و دەستنیشدانكردن بدۆ پێكهێندا لیژنەیەكدی كۆلێژ ڕاگری.سەاڵحەددین
 بەرەو ڕایكدرد و سدەری پشدت چدووە چاوی بەبیستنی.دەكرد كاری كۆلێژدا لەژوورێكی كە پرۆفیسۆر گەیاندە هەواڵەكەم زوو هەر. كۆلێژ

 پدێش دەبێدت.. انمانسەرچاوەك سووتانی سەر هاتوونەتە ئێستاش كرد كاو  دونیاتان ئێوە» دەكرد هاواری بەرز بەدەنگێگی و گۆڕەپان
 ڕژێم پیاوانی و ڕاگرایەتی و دروستكرد لەحەماسی جۆرێك نەتەوەییە هەڵوێستە ئەم لەوێدا. «بسووتێنن من سەرچاوانە ئەو سووتانی
 !...دكر دۆخەكەیان كۆنتڕۆڵی هەرزوو بۆیە. بڕوات تر ئاقارێكی بەرەو مەسەلەكە بەوەی ترسان

 
 هەر. بەرهەم نددایەتە خۆڕسددكانە هەیەو چددڕ خوێندددنەوەی و پەیوەندددی و بەتێكەڵبددوون سددتیپێوی جیهانییەكددان دیدددە لەسددەر كدداركردن

 بەڵگەیەكدی دەوڵەمەنددەكەی كتێبخدانە یدان هەبدووە، بێگانەكاندا و عەرەب نووسەرە كەڵە لەگەڵ نزیكی دۆستایەتی بوو لەبەرئەمەش
 كدداری بەووردیددش جیهددانەو بەنرخەكددانی سددەرچاوە ئاگدداداری تەواو كە دەسددەلماند ئەوەی لەگەڵیدددا دانیشددتن تەنددانەت. بدداوەڕپێكراوە

 پێویسددددتی لەالیەكەوە ئەمەش كە دیالێكتیكییەكددددانە بەدیدددددە پێویسددددتی ڕەخنەگددددرانە ڕیددددالیزمی لەمەش جددددگە. كددددردوون لەسددددەر
 بەشدی كە اندداهەوڵی هەلپەرسدت و خۆپەرسدت كەسدانێكی بەیدارمەتی ڕژێدم. ئازایەتی و بەبوێری تریشەوە لەالیەكی بەزانیارییەكانە،

 خددددزمەت بەشددددە ئەم ئەوەی بەبیددددانووی دابددددخەن كیمیاباریندددددا، و ئەن ددددا  لەزەمەنددددی و سددددەاڵحەددین لەزانكددددۆی كددددوردی، زمددددانی
 تەنهدا كە بددرێت دەسدتپێكەران بدۆ كوردی بەزمانی بایەخ ئەمە لەبری.بچووكن و تەسك سنوورەكانی و ناكات عیراقی بەڕۆشنبیرییەتی

 بددوو ڕژێددم ئەمنییەكدانی و سددیخووڕی دەزگدا گەورەكردنددی بەمەبەسدتی ئەمەش دیددارە. بەشددەوە ئەو نێدو بچددنە هەبێدت بۆیددان عەرەبەكدان
 بەمەی پرۆفیسدۆر. هەڵوێسدتەكان خداوەن لەگەڵ لێكۆڵینەوەكانددا لەكداتی بەتدایبەتی نەبێدت كوردەكان بەزانیاری پێویستیان بۆئەوەی

 لەزیدانە جدگە بەشدە، ئەم داخسدتنی كە دایەڵدۆ  كەوتە چڕەكدانی زانیدارییەبە و ڕژێدم بەرپرسدانی الی گەیانددە خۆی هەرزوو و زانی
. دەكدات ئاڵۆزتر زیاتر عەرەب كوردو نێوان پەیوەندییەكانی بەوەی دەخوڵقێنێت سیاسیش و فیكری زیانێكی ئەدەبییەكەی، و ڕۆشنبیری
 بەعدس دەسدەاڵتی چدۆنیش لێكدراوەتەوەو ەشدەكەیب خۆیددا لەكداتی كە فەرماندانەی ئەو دەرهێندانی كەوتە ئاسایی، جەال  مام ئینجا،

 ئەم. ڕەشددبینییە ڕەخنەگددرانە ڕیددالیزمی لەكێشددەكانی یەكێددك. هێنددا شكسددتی هەلپەرسددتەكان دەسیسددەی بەمەش.لێكددردووە پشددتگیری
 پدێ پشدتی نیدا لێكدردوون پشدتگیری پرۆفیسۆر كە ئەوانەی بڵێین وایە باشتر یان بەرامبەرەكانە، بایەخنەدانی دەرئەنجامی ڕەشبینییە
 كەنداڵ زمدانی سروشدتی لەسەر نووسی زۆری. خەڵكیدایە تێكڕای و خۆیان لەبەرژەوەندی كە ووردەكان زانیارییە و بەبۆچوون بەستوون،

 نەخوێنددەوار، كەسدی.برایەتی و یەكگرتن لەسەر. ناوخۆ شەڕی و براكوژی كاولكارییەكانی دەرهەق ووت زۆری گۆڤارەكان، و ڕۆژنامە و
. ئەكادیمییەكدان و فیكدری و ڕۆشدنبیری لەدەزگدا كداركردن بدابەتیبوونی لەسدەر هەروەهدا. نیدیە خدۆی سەرچاوەكانی گاداریئا كە نەفام

. «بنووسدم بدۆ ئیتدر»بەنێدوی  باڵویكدردۆتەوە 9302 - 03 - 0ڕۆژی  نوێ، لەكوردستانی كە بوو كونجی دوا لەڕەشبینییەكانی وێنەیەك
. «یشدە مەسدئوو » دەڵێدت خدۆی وەك كە كەسدێكێكەوە لەالیەن داوە كدوژی برا شەڕی هاندانی وبەنەخوێندنەوە ئاماژەی نووسینەدا لەم

 كونجەیدددا لەو خددۆی هەروەك بەداخەوە،. دەبددوو گددرژ تەواو چدداوی و دەم دەكددردو نددیگەران پرۆفیسددۆریان هەمیشددە تددریش شددتی ئەمەو
 :دەڵێدت ئەوەتدا. كازاخسدتانە وواڵتی گرنگی بەشێكی كە ێتببین كوردستان پێنجهەمی بەشی كە نەهاتەدی ئاواتەكەی پێداوە، ئاماژەی
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 لەو داوا لەهەمانكاتیشدددا. «دەبینددی پارچەیەشددم ئەو جارێددك و دەدام ڕێددگەی( نەخۆشددی و پیددری) خددۆزگە: دەڵددێمەوە زۆر ئەوە ئددای»
 نەتەوەیدی و جدوگرافی نیبدوو كوردسدتان پێنجهەمدی بەشی بزانێت لەنزیكەوە تا بكات بەشە ئەو سەردانێكی ئەویش دەكات بەرپرسەش

 .هەیە خۆی
 

 ٢١١٩ی ئۆکتۆبەرێ ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە
 

-------------------------------- 
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 "عەمیدی ئەدەبی کوردی"پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسوول، 
 

 
 
 
 
 
 

 ئەرکان عەلی 

 
 عەمیددی بە دڵسدۆزانی و هاوڕێیدان کە کوردسدتان ناودارەکانی کەسایەتییە و رووناکبیر و نووسەر لە یەکێکە رەسوو  مستەفا عیزەدین
 .دەبەن ناوی کوردی ئەدەبی

 
 و شددداعیر و ناسدددراوە سدددەفەوەت بە بددداوکی مسدددتەفای مەال لەدایکبدددووە، سدددلێمانی شددداری دەرگەزێندددی گەڕەکدددی لە 0200 سددداڵی لە

 یەکێدک بداپیری دەکداتە کە رەسدوو ، مەال حداجی ژیداوەو خوێنددەواردا بنەمداڵەیەکی لەنێدو بدوو، خدۆی سدەردەمی دیداری رووناکبیرێکی
 .لێگیراوە گوێی کاربەدەستانەوە و مەلیک لەالیەن و خۆی سەردەمی ئایینییەکانی زانا لە بووە،

 
 سداڵی دەکدات، بەخوێنددن دەسدت" دێلێژە رەسوولی مەال حاجی مزگەوتی" خۆیان مزگەوتەکەی لە باوکی یال سەرەتا عیزەدین پرۆفیسۆر

 .دەکات بەخوێندن دەست" غازی" قوتابخانەی لە قوتابی پاشان و گوێگر وەکو 0202
 

 راپەڕیندی بەشدداری 0289لە خانەی ماڵی مامۆستایان وەرگیراوە، ساڵی  0280 بووەتە ئەندامی حیزبی شیوعی و  ساڵی 0205ساڵی 
 و سدلێمانی بدۆ گەڕاوەتەوە دواتدر دەرکدراوە، کدۆلێژ لە راپەڕینەکەدا لە بەشداریکردنی بەهۆی بەغدا، لە برینداربووە بووەو ساڵە ئەو
 . دامەزرێندراوە کرێکار ناونیشانی بە مەالریا بەڕێوەبەرایەتی لە
 

 .ووەتەواوکرد بەغدا لە مامۆستایانی بەرزی خانەی 0282 ساڵی
 

  و مەزهەر کەما  لەگەڵ. خوێندن بۆ سۆڤیەت یەکێتی نێردراوەتە قاسم، عەبدولکەریم لەسەردەمی قوتابیانەی لەو بوو یەکێک

https://www.rudaw.net/sorani/reporters/arkanali
https://www.rudaw.net/sorani/reporters/arkanali
https://www.rudaw.net/sorani/reporters/arkanali
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 عێدراق شدیوعیی حیزبدی داوای بە پاشدان وەرگرتدووەو دکتدورای پدلەی0260 - 6 - 90، ئازەربایجان لە باکۆ چووەتە فەخریدا نەسرین
 .عێراق گەلی دەنگی نهێنیی رادیۆی سەرپەرشتیکردنی بۆ لگاریابو پایتەختی سۆفیای چووەتە

 
 لە مددانەوە سدداڵێک دوای بەاڵم عێددراق، شددیوعی حیزبددی پێشددمەرگەی بددووەتە شدداخ، چددووەتە و کوردسددتان بددۆ گەڕاوەتەوە 0268 سدداڵی

 کددوردی بەشددی لە و بەغدددا یزانکددۆ لە مامۆسددتا بددووەتە بددارزانی، مسددتەفای مەال هەوڵێکددی بە 0266 - 09 - 96، بددارزانی بارەگددای
 .دامەزرێنراوە

 
 منددداڵن سددێ هدداوژینییە ئەم بەرهەمددی رەشددەدا، سدداڵح مەحمددوود رووندداک مامۆسددتا لەگەڵ پێکهێندداوە خێزانددی ژیددانی 0269 سدداڵی

 بەناوەکانی
 

 ئەندازەیە کۆلێژی کارەبای بەشی دەرچووی راز؛
 

 چاوە نەخۆشییەکانی پسپۆڕی پزیشکی یار؛
 

 ئابوورییە و کارگێڕی لێژیکۆ دەرچووی بادە؛
 

 .وەرگرتووە پرۆفیسۆری دکتۆراو پلەی و داوە خوێندن بە درێژەی لەوێ مۆسکۆ، بۆ چووەتەوە 0292 ساڵی
 
 وەک بەاڵم کوردسدتان، نیشدتمانی یەکێتیدی لیسدتی لەسدەر کوردستان باشووری پەرلەمانی خولی یەکەم لە ئەندام بووە 0229 ساڵی لە

 .9338 ساڵی تاوەکو بێالیەن کەسێکی
 

 بەیاننددامەی یەکەم بددوو، کەس 00 ژمارەیددان کە کددورد، نوسددەرانی یەکێتیددی دامەزرێنەکددانی لە یەکددێکە مسددتەفا عیددزەدین پرۆفیسددۆر
 بەاڵم دامەزرێدن، دەسدتەی سدەرۆکی کراوەتە بابان جەما  و وەرگرتووە مۆڵەتیان 0262 ساڵی نووسراوە، ئەو قەڵەمی بە دامەزراندنی

 کددراوە، هەڵبددژاردن بەغدددا لە هەڵوەشددێندراوەتەوەو دەسددتەیە ئەم ئددازار، ی00 بەیاننددامەی پدداش شدداخ نووسددەرانی گەڕانەوەی دوای
 . کورد نووسەرانی یەکێتیی سەرۆکی بووەتە دەنگ 60 کۆی بە عیزەدین پرۆفیسۆر

 
 لە سدەرەتایی پێنجەمدی پدۆلی لە ەخوێنددکاربوو کاتێک دەستپێکردووە، دیوارەوە رۆژنامەی لە نووسینی سەرەتای ناوازەی بەرهەمی 56

 وەرگیددراوە، مامۆسدتایان بەرزی لەخدانەی کە رۆژانە، سیاسدیی بدابەتی هەندددێک نووسدینی کەوتدووەتە ئەوە دوای فەیسدەڵییە مەکتەبدی
  اوەتەوەرگێڕ بابەتی ژین گۆڤاری لە و سلێمانی بۆ گەڕاوەتەوە گۆڤارەکەش داخستنی پاش ئەهالی، رۆژنامەی لە رۆژنامەنووس بووەتە
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 .کوردی زمانی سەر
 

 ی03ی 0 لە. وەرگرتدووە ئەدەبددا بدواری لە سداڵ کەسدایەتیی بدۆ بدلەی خەاڵتدی 9332 لەسداڵی رەسدوو ، مسدتەفا عیدزەدین پرۆفیسدۆر
 .دواییکرد کۆچی سلێمانی شاری لە 9302

 
 مەال. بەڕێوەچددوو سددلێمانی لە رەسددوو  مسددتەفا عیددزەدین پرۆفیسددۆر مدداتەمینی چددلەی رێوڕەسددمی 9302 - 00 - 08هەینددی  رۆژی لە

: گددوتی و کددرد نووسددەرەی ئەو چاالکییەکددانی باسددی گوتارێکدددا لە یەکێتددی سیاسددی مەکتەبددی کددارگێڕی دەسددتەی لێپرسددراوی بەختیددار،
 ".خوێندبێتەوە کتێبیان 23 حیزبەکان بەرپرسی زۆربەی دەکەم تەحەدا نووسیوە کتێبی 23 عیزەدین.د"

 
 .دەکات بەرهەمەکانی و خۆی ژیانی باسی رووداو میدیایی تۆڕی پەنجەمۆری بەرنامەی پێنج لە وو رەس مستەفا عیزەدین پرۆفیسۆر

 
 ٢١١٩ یی ئۆکتۆبەر١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نۆێ  : سەرچاوە

 
-------------------------------------------- 
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  ەدین مستەفا ڕەسوڵ عیز.د.هەڵسەنگاندنێكی خێرای ئەكادیمی بۆ ، پ
 

 عیزەدین مستەفا رەسوڵ کە لەالیەن دەزگای رۆشبیری جەمال عیرفانەوە رێكخرابوو .د.لەمیانەی خەاڵتی رێزلێنان لە پ
 

 .لەهۆتێل شاری جوان پێشكەش بەم نووسەرە گەورە كرا( ٢١٠٢ - ٢ - ٦)رۆژی 

 
 :اویلەژێر ن  زاهیر لەتیف كەریم .د.ئەم رێورەسمە دا وتاری بەرێز پ

 
 پێشکەش بە ئامادە بوانی کرا

 
 تواندددداو هێددددزو ئاراسددددتەی بەیەك كاتددددداو لەیەك كە دەگمەنددددن زۆر ئەوانە سیاسددددەتدا و ئەدەب و مەعددددری ەت لەدونیددددای ئەمددددڕۆ

 یفیكدر و مێژوویدی سەرچاوەی فاكتەرو چەند لەدایكبووی توانایانە فرە ئەم گوتارێكن، و پەیام بەرنامەو چەند خاوەن بیركردنەوەكان
 خاوەنەكانیدان ئەوەی وەك زیدرەكییەوە فدرە قۆنداغی دەنێدنە پدێ تواناییەكدان فدرە خداوەن بەمەش. ئەدەبیە و مەعری ی و رۆشنبیری و

 تداڕادەیەكی و دەبێدت دروسدت بەرامبەرەكانددا و ئەمدان لەنێدوان جیاوازییەكدان لێرەشدەوە هەر. شارەزابن پسپۆڕو بوارەكاندا لەسەرجەم
 زیدرەكیەیە، فرە جۆرە لەم ئێمەوە، بەالی پڕۆفیسۆر، جەنابی پێیەی بەو. عەفەوییەت و پیاهەڵدان و لەداڕشتن دەكەوینەوە دوور زۆر

 بەرندامەو بەفدرە دەبەستینەوە جەنابی زیرەكیەی فرە ئەم خێرا زۆر بەشێوەیەكی لێرەداو پسپۆڕییە، بەفرە پێویستی لەسەری قسەكردن
 ئدداینییە، و زانسددتی ژینگەیەكددی هەڵقددواڵوی لەسددەرەتاوە هەر بەڕێددزە ئەم كە سددتییەینرا ئەو ئاگدداداری هەمددوو. سددەرچاوەییەوە فددرە

 باپیری و باوك جیاجیا، گەالنی و لەئەدەب زۆرێك بۆ بووە رۆشنبیری گرنگی دەروازەیەكی هەمیشە كە عەرەبیەكان زانستە بەتایبەتی
 بەشددێك حوجرەیدددا خوێندددنی لەزەمەنددی دۆسددت، ئەدەب عیروشددا تریشددەوە، لەالیەكددی زانسددت، و ئددایین ناسددراوی زانایددانی لەالیەكەوە
 فارسدی ئەدەبدی و زمدان لەگەڵ ئاشدنایەتی گێدڕاومەتەوە، بۆی هەمیشە وەك لەوێشەوە، هەر بووە، فێر ئیسالمیەكان و ئاینی لەزانستە

 .ەكاندائاینی لەمەڵبەندە بەتایبەتی بوو خوێندن دیاردەیەكی ئەدەبە و زمان ئەم كات ئەو كە كردووە پەیدا
 

 گەورەی سدودێكی شدام لەبەغداو دەكات، سیاسەت لەخوێندنەوەو روو بزێو خوێندكارێكی وەك سەرەتاییە، رووبەرە لەم ترازاندنی دوای
 مامۆسددتا وەك ، عەرەبددی ئەدەبددی و لەزمددان بەكددالوریوس بڕواندامەی بەدەسددتهێنانی دوای بینیددوە، مامۆسددتاكانی و زانسددت ئەزمدوونی لە

 و گدۆران دەكدات، دروسدت سیاسدەتمەداردا و ئەدیدب شداعیرو لەنوسدەرو پۆلێدك لەگەڵ توندد پەیوەنددییەكی كات ئەو رهە دادەمەزرێت،
 .بوون نزیكی دۆستی جەال  مام و بە  حلمی رفیق ئەحمەدو برایم و هەردی و كامەران و دیالن

 
  ئەمەش هۆكاری ببینێتەوە، كوردیدا دەبیاتیلەئە خۆی كردووە حەزی لەسەرەتاوە هەر :زاهیر لەتیف كەریم دەڵێ.د.پڕۆفیسۆر پ



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

85 
 

 دەبینێدددتەوە، كوردیددددا ئەدەبدددی تێگەیشدددتنی و گەڕانددددن و لەسدددەلماندن خدددۆی گرنگەكدددان هەرە ئدددێمەوە بەالی بەاڵم زۆربدددن، رەندددگە
 ەكدادیمیئ و زانسدتی سدەرچاوەی كەمدی بەهدۆی ئەویدش نەبدوو ئاسدان كدارێكی لەوكاتەدا ئەدەبەو ئەم لەسەر كاركردنیش ساغكردنەوەو

 لەیەكێتدی روو پێناوەدا لەم. خۆی ئەستۆی خستە بۆشاییەكانی لەپڕكردنەوەی بەشێك پڕۆفیسۆر جەنابی لەبەرئەمەشە، هەر پێویست،
 و عەفەوی بەشدێوازێكی رەخنەییەكانمدان كدارە ئەوكات تا چونكە بكات، ئەدەبەكەی لەسەر كار ئەكادیمیاوە لەڕووی تا دەكات سۆڤیەت

 زانسددت رۆڵددی و كددوردی ئەدەبددی دەقددی بەئەكادیمیدداكردنی: لەوانە فێربددوو، شددت زۆر سددۆڤیەت لەیەكێتددی دەچددوو، بەڕێددوە هەڕەمەكددی
 سیاسیشدەوە لەڕووی لەوەی، جدگە ئەمە پەروەردە، و خوێندن و فێركردن سستمی لەسەر راهێنان ئەدەبیداو دەقی و مەعری ی لەگەشەی

 ئەدەبددی ریددالیزمی لەسددەر دكتددۆرا یەكەمددی بڕوانددامەی هێنددانی بەدەسددت دوای .كۆمەنسددت و سوشیالیسددت جیهددانی دەیددڕوانیە بەپراكتیددك
 كوردی، زمانی بەشی بەشەكەیان، توانیان بەغدا لەزانكۆی هاوڕێكانی و خۆی كرابوو، چەمكە ئەم لەسەر كار جار یەكەم بۆ كە كوردی
 لەكدداتی تددریش، بەشددەكانی خوێندددكاری نچەندددی شدداعیران، نووسددەرو لەسددەردانی جددگە ئەكددادیمی، و زانسددتی مەڵبەندددێكی بددكەنە

 زۆر لەوانەو بددوو یەكێددك بەندددە بددن، كددوردی ئەدەبیدداتی گوێبیسددتی لەنددزیكەوە تددا وەردەگددرت لەمامۆسددتایان مۆڵەتیددان بۆشدداییدا،
 و مبەشدەر خوێنددكاران بۆخدۆی، بدوو سدیمینارێك وانەیەكدی هەر دەبدووم، پڕۆفیسۆر جەنابی وتنەوەی وانە هۆڵی ئامادەی بەپەرۆشەوە
 چەندد لەبەردەم بدوون پۆزەتید  هانددەرێكی زانسدتیەكانی و پەروەردەیدی و رەوشدتی كداریگەرییە بوون، نموونەیی گوێگرێكی پەرۆشەوە

 ئامۆژگارییەكدانی بددەم بەخوێنددن درێدژە دام هدانی كە مامۆستایانەی لەو یەكێك بڕۆن، ئەكادیمیا بەرەو لەئایندەدا كە خوێندكارێكدا
 لەبەرژەوەنددی ئاینددە كە دەكدردەوە دووبدارەی هەمیشدە كوردسدتان، بەئاینددەی بدوو بدین گەش زۆر رووەوە لەم. ووبد پڕۆفیسۆر جەنابی

 پەرۆشدی دەبێدت، كدورد ئەكدادیمی كدادێری بە پێویسدتیان كە دەكدرێتەوە، تێددا زانكدۆی چەنددین دەگەشدێتەوەو كوردسدتانیش ئێمەدایەو
 ئەدەبیداتی بەرەو نیشدتمانی و زانسدتی ئەركێكدی وەك مندیش تدا لەبەردەممددا بدوو خشبە وزە هاندەرێكی كوردی ئەدەبیاتی بۆ مامۆستا
 یدارمەتییەكی لەدڵەوە مامۆسدتاش هەڵبدژاردو بەراوردم ئەدەبدی دكتۆرا بەخوێندكاری بووم لەبەریتانیا لەكاتێكدا ئەوەبوو بچم، كوردی

 لەكتێبخددانەو كە( الكددردی االدب فددی الددواقعیە) بەنێددو یبەنددرخەكە كتێددبە پۆسددتەوە لەڕێددگەی. دام سددنوری بددێ سددەرچاوەیی و زانسددتی
 و دەكرێدت ئەژمدار كوردی ئەدەبی ئەكادیمییەكانی و زانستی لەسەرچاوە بەیەكێك كتێبە ئەم ناردم، بۆ نەدەكەوت بەردەست بازاڕەكاندا

 سەرپەرشدتیاری مامۆسدتای یشدانین خۆیددا لەكداتی كتێدبەم ئەم گەیانددووە، كدوردی ئەدەبدی زانسدتخوازانی و بەزانسدت گەورەی سودێكی
 هەرە لەئاسددتێكی نووسددەر ئەكددادیمی و زانسددتی ئاسددتی)) فەرمددوی بەسەرسددامیەوە دا مەتددۆك جددۆن پڕۆفیسددۆر ناسددراو رۆژهەاڵتناسددی

 ((.هاوچەرخەكان عەرەبە نوسەرە لەئاستی نزیكە زۆر كە بەرزدایە
 
 بەتدایبەتی بدردووە رەخنەییەكدان چەمدكە بدۆ پەندای دیمیەكانددائەكا ڵێكدۆڵینەوە و نوسدین لەسدەرجەم :عیزەدین مستتەفا رەستوڵ.د.پ

 رێبددازە دژایەتددی كە نددایەت مانددایە بەو ئەمەش دەسددوڕێنەوە، كۆمەاڵیەتیدددا و سیاسددی و دەروونددی و مێژوویددی لەبددازنەی كە ئەوانەی
 نوێیددانە رەخنەیددیە رێبددازە ئەم لەسددەر شددارەزایی بەوردی زۆر بەڵكددو تددازەگەری، و بونیددادگەری بەنمددوونەی بكددات نوێیەكددان رەخنەیددیە

 رێبازە بە ئاماژە شارەزاییانە دكتۆراكاندا ماستەرو نامەی گ توگۆی و رەخنەییەكان بابەتە وتنەوەی لەكاتی بۆئەمە بەڵگەشمان هەیە،
 ئەم كە یسیاسد فیكدری كداركردنی رێبدازی بدۆ بگەڕێدتەوە رەندگە ندوێ رەخدنەی لەبدواری كدارنەكردنی واتە. دەكدات نوێیەكدان رەخنەییە

  بە سوود كە دەقەكان بەماتماتیكردنی نەك ببینێتەوە فیكرییەكاندا و دەرونی و كۆمەاڵیەتی لەچەمكە خۆی كە دەخوازێت وا رێبازە
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 .ناگەیەنێت كاركردنی بەرنامەی
 

 بەڕێدزەیە، ئەم اریقەرز روویەكەوە لەهەمدوو عەرەبیش زمانی بەشی پسپۆڕانی، مامۆستاو و كوردی بەئەدەبیاتی لەسوودگەیاندنی جگە
 عەرەبدی و كدوردی زمدانی بەشدی لەهەردوو بدااڵ خوێندنی بەشی ئەوا نەبونایە هاوڕێكانی مامۆستاو هیمەتی بڵێم گەر ناكەم زیادەڕۆیی
 چەنددین بەشدداری عەرەبدی، زمدانی لەبەشدی هەسدتیار بابەتێكی چەند لەوتنەوەی جگە نەدەكرایەوە، سلێمانی و سەاڵحەدین لەزانكۆی
 جددێگەی كە دەدا ئەنجددام كارەكددانی زانسددتیانە بابەتیددانەو لەگ توگۆكانیدددا كددردووە، بەشددەدا لەم دكتددۆرای ماسددتەرو نددامەی یگ توگددۆ

 بەنێدددو دەبدددووەوە قدددوڵ شدددارەزاییانە لەوانەووتنەوەكانیشددددا دەهددداتن، هەرێدددم لەدەرەوەی كە بدددوو مامۆسدددتایانە ئەو سەرسدددوڕمانی
 ابدن و جنی ابن و قدامە و الرشیق ابن) بەنموونەی عەرەبیەكان رەخنەگرە و ئەفاڵتون ەرستۆوئ زەمەنی ووردی ئاگاداری زانیارییەكان،

 جیهدانی ئەدەبیداتی لەسدەر باشیشدی شدارەزاییەكی فارسدی، و عەرەبدی و كوردی لەئەدەبیاتی لەشارەزابوونی جگە. بوو جاح  و قتیبە
 رێبدددازە شكسدددپیرو زەمەندددی وردی ئاگددداداری زانكدددۆ ۆسدددتایەكیمام رونددداكبیرو وەك هەیە، بەتدددایبەتی ئینگلیدددزی و روسدددی و بەگشدددتی

 لدێ مدۆڵەتی جدار هەنددێك كە بابەتەكانیددا، ووتدنەوەی لەكاتی سمبۆلیزم، و ریالیزم و رومانسیزم و كالسیزم بەتایبەت ئەدەبیەكانە
 زانیدداری سددەرچاوەو رووداو بەچەندددین ئامدداژە وانەیەك بددۆهەر و بابەتەكددان بە دەدات چێژێددك دادەنیشددم، گرێددك گددوێ وەك وەردەگددرم
 .لەجاح  نزیكە زۆر زیرەكیەوە و بابەتی فرە لەڕووی كەسایەتیەكەی نەبم هەڵە گەر رووەوە، لەم دەدات،

 
 هەرە پددێچەوانەی كددارە ئەم كە خددۆیەتی بیركددردنەوەی دەسددەاڵتی خدداوەن وانەكانیدددا وتددنەوەی گ توگددۆو لەكدداتی داوە سددەرنجم زۆریددش
 .نكۆلەزا مامۆستایانە زۆرێكی

 
 لەمداوەی نەكدرێتەوە ئاگدادار گەر دەڵێتەوە، بابەتەكانی وەستان بێ و بەچڕی و ئیرتیجالی بەشێوەیەكی بابەتەكەی، پالندانانی دوای

 پدددڕی نیشدددانەی تریشدددەوە لەالیەكدددی دڵسدددۆزیە، و پەرۆشدددی نیشدددانەی لەالیەكەوە ئەمەش. تێددددەپەڕێنێت ماوەكدددان ئەوا دیددداریكراودا
 هەر خوێنددددكار، سدددەر ناخددداتە بۆشددداییەكان پڕكدددردنەوەی ئەركدددی دەكددداتەوەو پدددڕی خدددۆی بۆشددداییەكان ەمسدددەرج زانیارییەكدددانێتی،

 !بێت نموونەیی خوێندكارەكە گەر مەعری ی لەئاركۆلوژیایەكی بریتیە وانەیەكی هەر لەبەرئەمەشە
  

 رەخنەگدرە لەشداعیرو گەلێدك لەگەڵ یتونددوتۆڵ پەیوەنددییەكی كە ئەوەم ئاگداداری لەندزیكەوە :عیزەدین مستتەفا رەستوڵ.د.پرۆفیسۆر
 كە یەوە المددالكی نددوری بەهددۆی لەوێ كددرد، شددامم سددەردانی 0220 لەسدداڵی لەكاتێكددداو بۆنمددوونە، هەیە، بەناوبانگەكاندددا عەرەبە
 كە)) فەرمدووی ووشدەیەك چەندد دوای ببیدنم، الجدواهری عەرەب گەورەی شداعیری تدوانیم دەكرد، نامەكەیم سەرپەرشتیاری من ئەوكات

 پدێش شداعیریش، ئەدۆنیسدی كە(( بدگەیەنە پدێ مندی سداڵوی و دەپرسدم رسدو  فا مسدته دین عیدزه هەواڵدی زۆر كوردستان بۆ ڕۆشتیتەوە
 یەكسدەر تایبەتی، بە خۆی و بەگشتی شیعر ئەزموونی لەسەر سیمینارێك بەمەبەستی سلێمانی زانكۆی بۆ هات لەمەوبەر، ساڵێك چەند

 چەنددین بدۆ دەگەڕێدتەوە پدتەوەو زۆر پەیوەندییەكانیان كە دەركەوت ئەوە بەئاشكرا لەقسەكانیدا ،پرسی پڕۆفیسۆری جەنابی هەواڵی
 بەنمدوونەی هەبدووە تدردا شداعیرانی و لەڕەخنەگدر پۆلێدك لەگەڵ ئەدەبدی و فیكری دۆستایەتیەكی لەوەی جگە ئەمە ئێستا، پێش ساڵ
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 علدی و القیسدی حمدودی ندوری و خیدا  جدال  و سدلوم داود و غدزوان نادع و فرمان طعمە غائب و الحیدری بلند و البیاتی عبدالوهاب)
 مامۆسددتا ئەكددادیمی و سیاسددی و فیكددری رووبەری كە ئەوەیە نیشددانەی ئەمەش تددریش، چەندددینی و( الخلوصددی و صدد ا و الطدداهر جددواد

 نەتەوەكەی و بەخددۆی خددۆی وەیدەرە توانیددوێتی بەنرخەكددانیەوە كتێددبە لێكددۆڵینەوەو و نوسددین هێددزی لەڕێددگەی فددراوانەو رووبەرێكددی
 .راستە هەر پێچەوانەكەشی بناسێنێت،

 
 ناسدراوە، دیدارو كەسدێكی سیاسیشدەوە، لەڕووی عیزەدین مستەفا رەستوڵ .د.ئەدیب و نووسەر و پڕۆفیسۆر و كەسایتی ناسراوی كورد پ

 فیكدری رێبدازی سۆشیالیست و كۆمەنیست چیگەر بینیوە، بوارەدا لەم خۆشی رۆڵی تێكۆشان، و خەبات كۆڕی نێو چۆتە لەالوێتیەوە هەر
 كۆمەنیسددتەوە بە بددوونی پەیوەسددت ئددێمە، بۆچددوونی بە بەڵكددو نەكددردووە، لەنەتەوەكەی پشددتی كددات هددی  بەاڵم بیركددردنەوەین، و

 بەكتێدد هەردوو داوەتەوە، رەنگددی هەڵوێسددتەكانیدا و لەنووسددین بەڕوونددی ئەمە بددوو، نەتەوایەتددیەكەی پددڕۆژە سەرخسددتنی بەمەبەسددتی
 ریددالیزمی رێبددازی گەرچددی یەكەمیاندددا لەكتێبددی. نددزیكن بەڵددگەی یەكەی((خددانی)) و(( الكددردی االدب فددی الددواقعیە)) بەنددرخەكەی

 لەخددانی. كێشددەكەی و كوردبددوون بەكددوردو داوە سنوریشددی بددێ بددایەخێكی كاتیشدددا لەهەمددان بەاڵم بەكارهێندداوە، سۆشیالیسددتیانەی
 كوردبددوونەكەی كددوردو بەمەش دەكددات، لەكوردبددوون جەخددت زۆر ندداوكەكەی، دكتددۆرای نددامەی ەل بددریتییە لەبنەڕەتدددا كە یەكەمیشدددا

 . زۆرە گەلێك هەڵوێستەكەشی نموونەی هەیە، بەردەوامیشیان گرتووەو مامۆستایان بەرۆكی ئاوێزانێك دەق و فانتۆم وەك هەمیشە
 
 ئەدەبیداتی بەنرخەكدانی سدەرچاوە و دیدوان و كتێدب ووتاندنیبەسد دەركدرد بڕیدارێكی رژێدم رژێم، غروری و ئەن الەكان نمونە،دوای بۆ

 بڕیدارە، بەو بەسدت پشدت كدۆلێج، راگرایەتدی سدەاڵحەدین، زانكدۆی ئداداب، لەكدۆلێجی بدووین مامۆسدتا ئەوكدات مامۆسدتا و من كوردی،
 بە كددۆكردەوە، كددۆلێج انیلەگۆڕەپدد سددەرچاوەكانیان سددەرجەم لەكددۆلێج، كددوردی كتێبخددانەی سددوتاندنی بەمەبەسددتی پێكهێنددا لیژنەیەكددی
 بدوو خدۆی زانسدتی كداری سەرقاڵی لەژوورەكەیدا كە مامۆستا گەیاندە بەخێرایی هەواڵەم وێنەو ئەم لەوكاتەدا سوتاندنیان، مەبەستی

 رەوان بەعەرەبیەكددی بەرزو بەدەنگێكددی و گۆڕەپددان بەرەو دەرەوە دەرپەڕیددیە هەڵددۆ وەك بەبیسددتنی نەبددوو، بڕیددارە ئەم ئاگدداداری وە
 گەر بسدووتێنن، دیوانەكدان و كتێب كە رادەیەی ئەو گەیشتۆتە ئێوە ترسنۆكی نەیانكردووە، فاشییەكان دەیكەن ئێوە ئەمەی)) ەرموویف

 كددورد ئددێمەی بددۆ نەك بددوو دراماتیددك كدداریگەرو وێنەیەكددی(( بسددووتێنن مددن ئەمددانە پددێش ئەوا بسددووتێنن كتێبددانە ئەم وایە نیازتددان
 ئەو بدۆ دژایەتیكدردنە و هەڵوێسدت ئەم رژێدم، بەڕەفتداری بدوون دڵگدران زۆر لەناخیانددا بەڕژێدم سەر نیلەمامۆستایا بەشێك تەنانەت

 .نەدەوەشایەوە كەسیش هەموو لەدەست بەڵكو بوو، خەیاڵ و مەحاڵ كارێكی رژێمدا دەسەاڵتی لەبەردەم و كات
 

 مامۆسدتایاندا فەرمدانبەرو بەسدەر فۆڕمێدك سدااڵنە سدەاڵحەدین لەزانكدۆی رژێمدداو لەزەمەندی هەر ئەم ئەدیب و نووستەرە گەورەیە 
 بدوو جۆرێدك ئەمەش نیدیە، بەعسدی كدێ بەعسدیەو كدێ بدزانن ئەوەبدوو سەرەكیشدیان مەبەسدتی دەكدرد، زانیارییان داوای دەكراو دابەش

 كە بدووم ئەوە اریئاگداد لەندزیكەوە زۆر.نیدین بەعسدی كە ئەوانەی بدۆ بدوو تۆقاندنیش كارێكی كاتیشدا لەهەمان و دەروونی لەجەنگی
 ئەمە كۆمنسدتە، سیاسدیم پەیوەنددی: دەینووسدی بەئاشدكرا دواتدر دەكدردو بەفدۆڕمەكە گاڵتەی رژێم حیزبی ئەندامانی لەبەردەم مامۆستا

  پەیوەندییان كە ئەوانەی لەكاتێكدا
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 .لەوانە بوو یەكێك خۆم خودی كە( الیەن بێ یان سەربەخۆ) نوسی دەیان نەبوو بەڕژێمەوە
 

 مامۆسددتایان و فەرمددانبەران سددەر دەخسددتە گوشدداری جارجددار رژێددم عیددراق، و ئێددران شددەڕی لەسددەروبەندی هەشددتاكانداو یددوەیلەن هەر
 بەردەم بدددۆ رێپێددوانە ئەمدددڕۆ كە كددرد لەمامۆسدددتا داوایددان رێپێوانەكاندددا لە لەیەكێدددك ئێددران، بەسیاسدددەتی دژ رێپێددوان بەمەبەسددتی
 پەیوەنددی رێپێدوان)) فەرمدووی بەتوڕەییەوە مامۆستاش پەرلەمانە، باڵەخانەی ئێستا ەك تەشریعی و تەن یزی ئەنجومەنی باڵەخانەی

 مامۆسدتا! دەكەیدن دەری نەبێت بەشدار ئەوەی وتیان رژێم پیاوانی دواتر(( نەگیرساندووە هەڵم من ئێران دژی جەنگیش نییەو بەمنەوە
 ((.ناكەم بەشداریش و یمن دەربەست زۆرەو گرتندا و دەركردن لەگەڵ راهێنانم من)) فەرمووی

 
 چەندد ئداداب، كدۆلێجی سدەاڵحەدین، زانكدۆی عیدراقەوە، رژێمدی لەالیەن كوێدت گرتندی لەدوای ستوڵ  فا ره دین مستته عیزه. پرۆفیسۆر د
 كە ئەوەبدوو سەرەكیشدیان مەبەسدتی دەكدرد، سەركردەكەیان و رژێم لەقارەمانێتی باسیان سیمینارەكان سەرجەم رێكخست، سیمینارێكیان

 لەیەكێددددك دەهێندددایەوە، زۆرەملێیدددان بەڵدددگەی سدددیمینارگێڕەكان لە هەریەك لەعیدددراق، بەشدددێكە مێدددژووییەوە لەڕووی كوێدددت بڵدددێن
 بەرلەوەی مامۆسددتا دەكردیددت، بەرامددبەر خراپیددان كدداردانەوەی ئەوا نەڕۆشددتایە گەر چددونكە بددرد، بەزۆر ئێمەیددان كە لەسددیمینارەكان

 بەڕێدوەیە، كێشدەیەك كە دەمدانزانی چداك ئدێمەش بەمەبەسدتە، مامۆسدتاش هداتنی سدیمیناردا، بەهدۆڵی كرد خۆی دەستپێبكات سیمینار
 هەڵچدوونی بەشدێوازێكی و هەڵبدڕی دەسدتی مامۆسدتا كەس یەكەم دێدت لەبیدرم چداك بەپرسدیار، دەسدتكرا سدیمینار، بوونی تەواو دوای

 شدەڕێكی بدووەو مانددوو زۆر ئێرانددا لەجەنگدی عیدراق ییەون ئاسان كارێكی هەڵەیەو ساتەوەختەدا لەم كوێت گرتنی یەكەم،) فەرمووی
 كەرێتیددیە بدرای غدرور سدێهەم،. دەخوڵقێنێدت تراژیددیایەك نزیكددی ئەگەری گدرتنەكە دەرئەنجدامی دووهەم،. نادرێدت ئەنجدام پدێ تدری

 بددات گرنگدی بدا حكدومەت دەوڵەمەندە، زۆر خۆی عیراق چوارەم،(. بوون غرور نەخۆشی تووشی رژێمەكەی و سەدام ئەوەبوو مەبەستی)
 سیمینار زیاتریش قسانەو ئەم دوای ،(عەمارە و سلێمانی بەنموونەی خزمەتگوزارییەوە و هەژاری لەڕووی وێرانە كە پارێزگایانەی بەو

 .جێهێشت هۆڵەكەی خۆیەوە بەدەم بەجنێودان و بەهێمنی مامۆستاش، نەماو پرسیاری كەس شێواو
 
 ئامددادەبوونم مددۆڵەتی هەندددێكیان كە وانەكانیشدددا وتددنەوەی لەكدداتی  ستتوڵ  فا ره دین مستتته زهعیتت. ئەدیتتب و نووستتەر پرۆفیستتۆر د* 

 كە رژێدم سدەر دەكدردە هێرشی بوێرانە و سیاسەت بەالی دەیشكانەوە جیاجیا رێگەی و تەكنیك بەشێوازو مامۆستا وەردەگرت، لەمامۆستا
 رژێدم ئەرشدی ی و فایدل بەسدەر دەسدتگرتن و راپەڕین دوای بوو ئەمەشلەبەر هەر بوون، رژێم بەحیزبی سەر خوێندكاران زۆری بەشێكی
 الی تائێسدتا رەندگە كە كەوت خدۆی مامۆسدتا دەسدت راپۆرتانە لەو بەشێك نووسیبوو، مامۆستا لەسەر خراپیان راپۆرتێكی كە دەركەوت

 ئازایدانەو كە تاڵەبدانی رەزای شدێ  كورد یبەناوبانگ شاعیری لەكەسێتی نزیكە زۆر مامۆستا سێتی كە رووەوە لەم بێت، پارێزراو خۆی
 .بەرامبەرەكان دەگەیاندە نامەكانیان بوێرانە

 
 نەبدوو، رەزامەندد كدۆلێج راگرایەتی بەاڵم بگیرێت، سیمینارێك دەكرد ئەوەی داوای مامۆستا بووم ئەوە ئاگاداری رژێمدا، لەزەمەنی هەر

 .دەنێتەوە كێشەیەك سیمینارەكە دەیانزانی چاك چونكە
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 بەرامددبەر بچددووكی لەگەورەو رێددز فیددزەو بددێ كەسددێكی بڵێددی هەتددا كۆمەاڵیەتیشددەوە، لەڕووی ستتوڵ  فا ره دین مستتته عیتتزه. ۆفیستتۆر دپر
 لەمداڵەوە كتێبخدانەكەی دەكدات، سدەیرمان دۆسدت و هداوڕێ وەك ئەمدیش و دەزاندین ئەو بەخوێندكاری خۆمان هەموومان ئێمە دەگرێت،
 بددۆ كێشددەكانی داوەو هەژارەكددانی خوێندددكارە یددارمەتی ئەوەبددووم ئاگدداداری جددار گەلێددك اراندددا،خوێندك و دۆسددت لەبەردەم كددراوەیە

 خدۆی لەسدەرو داوای نەكرابێدت پێشدی گەر كدردووە، جێبەجێدی بێدت لەتوانایددا و بكدات لێ یارمەتیەكی داوای ئەوەی چارەسەركردوون،
 كەسددێكی كە وایكدردووە ئەمەش هەر جدۆرەن، لەم كە دەبێددتەوە لەوانە رقدی زۆریدش نەكدردووەو فدداقی بەدوو حەزی كدات هدی . كدردووە
 و رۆشدبیری و ئەدەبدی قوتابخدانەیەكی مامۆسدتا كە بڵدێم ئەوە پێویسدتە بدۆنەیەدا لەم لێدرەداو بێت، نەگۆڕ جێگری هەڵوێستەی خاوەن

 یدان سیاسدی بەزانیدارییەكی پێویسدتم گەر خدۆم بەحداڵی بەش بدووین، فێدر لدێ زۆری شدتی  و كدورد بدۆ گەورەیە مەعری دی و رەخنەیی
 .بوو سەرچاوە نزیكترین رووەوە لەم پڕۆفیسۆر جەنابی ئەوا بووبێت، زانستی و ئەدەبی و فیكری

  
*** 

 

 عیرفددانەوە جەمددا  رۆشددبیری دەزگددای لەالیەن كددرا پێشددكەش رەسددوڵ مسددتەفا عیددزەدین.د.لەپ رێزلێنددان خەاڵتددی لەمیددانەی وتددارە ئەم
 .جوان شاری لەهۆتێل( 9308 - 9 - 6) رۆژی رێكخرابوو

  
 ٢١١٥ی فێبریوێری ٢٣: ڕێکەوتی  -  کوردستانی نوێماڵپەڕی : سەرچاوە

 
------------------------------------------- 
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 پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵ یچەند بیرو بۆچوون
 

------------------------------------------------- 
 
 

 رزگاری نیشتمانی كورد  ی وه بزووتنه  شێك له ری كوردی،به گه رۆژنامه
 

 
 
زمانی  کە بدده(  الكردیدد   حددو  الاددحاف : )ناوی ە بدده-سددوڵ فا ره دین مسددته ئەم باسددەی لێددرەدا دەیخددوێننەوە كتێبیكددی دكتددۆر عیددزه *
 . وه كاته باڵوی ده  زنجیره  و به وردیر ك سه  گرێته ریده كوردستانی نوێ وه  ی رۆژنامه. چاپکراوە 0290بی،لە ساڵی  ره عه
 

 تحی گۆران فه: رگێڕانی وه

 
ر خدودی  سده به  بووه و هده ریان بدووه كاریگه  و كه وه ری جۆراوجۆره فاكته به  سته یوه النی جیهان په گه  الی  وتنی و پێشكه ری گه مێژووی رۆژنامه
و  یی وه تده سدتی نه هه  ی شده گه  نگده داو ره رانده و فاكته   ئه گه له  كارلێكدا بووه  وام له رده ری به گه و رۆژنامه مه ، ئه وه رییه گه مێژووی رۆژنامه

جیاجیاكدانی تدری   وه تده ری تردا دێن الی نه پاڵ فاكته له  بێت، كه  رانه و فاكته رزگاری نیشتیمانی له  ی وه بزووتنه  وتنی ها پێشكه روه هه
سدت  یوه ری كدوردی زۆر په گه وا رۆژنامه دا ئه ده ك سه یه  ی ماوه دا، له و مێژووه وی ئه ری كوردی و رێره گه امهمێژووی رۆژن الم له جیهانیش، به

و  شده بۆ دیداریكردنی گه(  بوصله)ك یه ڵه وسه به  ته بوه  یه وه و بزووتنه ئه  ، تا وایلیهاتووه وه رزگاری نییشتمانی كوردیه  ی وه بزووتنه به  بووه
سدتیش  یوه ری كوردی زۆر توندد په گه رۆژنامه  ی وه چ جای ئه  مه كانی، ئه وتنه ركه و سه وتن و بیشكه ری كوردی گه مێژووی رۆژنامه  ی كشه پاشه
 (*دا یه ده م سه ئه)  ی ماوه  پێنرابوو له ریدا سه سه به  ی و ئیرهابه خوێناوییه و ئه باتی كورد خه به  بووه
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 .فتاكان تای حه ره سه له  كه كاتی چاپی كتێبه*...

 
كوردسدددتان،   ی وه ره ده و لددده  رچدددووه رابدددردوودا ده  ی ده كۆتدددایی سددده  كدددوردی لددده  ی م رۆژنامددده كددده یه  ، كددده شدددتێكی ندددامۆ نییددده  وه ر ئددده بددده له
ی  وه تده بوونی نه رگریكار له بهدرخان پاشای شۆڕشگێری دیارو  ن كوڕانی به الیه ، له(ر كورد سه و تیرۆر له زۆرداری  ور لهلێكی د شوێنگه له)

شددێوازێك   كوردسدتان، بده  ی ژمار بكرێدت، رۆژنامده درخان پاشدا هده می بدده رده ری سده درێژپێدده به  كده توانرێددت رۆژنامه جۆرێك ده كدورد، بده
،  تی باتی كوردایده كانی خه شێوازه  ی شه پێش و گه  ڵ چوونه گه و له كان ندیه قۆناغبه  وتنه ڵ پێشكه گه كرد له گونجا كاری ده  ی باتگێرانه خه
 .بات یی بۆ ناوی كوڕی خه وه ته بیری نه  ی وه ناوه  خۆشكردنی بۆ هاتنه  رێگه  هۆی سیمبوڵ به  ها دواتر بوو به روه هه
 

  ی وه ناو بزووتنه خۆیان له  تی ركردایه پاندنی رۆڵی سه بۆ چه  وه درخانه ی به ماڵه ن میرانی بنه الیه وڵێكیش بوو له كوردستان هه  ی رۆژنامه
وان  كدرد، ئده خۆیدان ده  ی ناوچده  رگریان لده نها بده ته  لێك كه گه كو میرو شازاده یان بوو وه پێشتر هه  ی و رۆڵه رزگاری كورددا، گۆرێنی ئه

پێناو  باتگێر لده كدو خده ها وه روه ون، هده ربكه ده  ی كه وایی دۆزه ی كورد و ره له سه مه ڕدار به رو باوه روه كو رۆشنبیری نیشتمانپه یانویست وه ده
 .تری جیهانی  النی گه  ی لدا هاوشێوه گه
 

  ها نوشسدتیه روه و هده كانی وتنه ركه نیشدتمانی كدوردو سدیمای سده  ی وه ڵ بزوتنده گده له  ندیددا بدووه یوه په  وام لده رده ری كوردی بده گه رۆژنامه
نێوان كدوردو  نددی لده یوه په  نددكردنی، دروسدتكردنی مه وڵه و ده یده وه و بزووتنه ئده  ی شده گه  بده  ت بدووهیویسد و په مده ، ئه كانیشی بدووه كاتیه
 .كوردستان  ی ر چوار پارچه هه كانی له وه بزوتنه

 
  ئازادییدده  بوونی هو ندد بددوون  ، بددوو كدده یدده( ڵه وسدده به- نمایدده  قیبلدده)و  ق ئدده هدده دا به و كاتدده ری كددوردی لدده گدده تددوانین بڵێددین رۆژنامه ده

 . ی كدده دۆزه  كێتی بددوونی و یدده كان و بددۆ مافدده   بێژ بددۆ گدده جۆرێددك وتدده  كددرد، بووبددوو بدده دا دیدداری ده و واڵتاندده لدده  كانی دیموكراسددییه
  رۆژنامده  رچووانددنی نداوو مێدژووی ده  ی رچاوانه و سده كێك لده ر یده هه و به وه خشێنینه و كاتێك چاو ده نجامانه ره م ده و دروستی ئه بۆ راستی
ندن  سده شه می گه رده تدوانین ناویدان لدێ بنێدین سده وێت، ده كده رچاو ده لێكمان بده م گده رده وا سه ، ئه كانی تێدا تۆماركراوه جیاوازه  كوردییه

كدوردو بدارودۆخی دیمدوكراتی   ی اندهئازادیخواز  ی وه بارودۆخی بزووتنده بده  یه روونیان هه  كی ندییه یوه ش په مانه رده و سه و ئه كشه یان پاشه
 : ی تێداكردوه شه ری كوردی گه گه رۆژنامه  كه  یه م هه رده ڕووی سێ سه و خستنه ، نیشاندان وه بۆ ئه  ڵگه شدا باشترین به دا، لێره كه ناوچه له
 
  نددین رۆژنامده تێیددا چه  نددین سداڵ، كده هسدلێمانی بدۆ چ  ی ناوچده اڵتی له سده فیدو حوكم وده حمودی حه كانی شێ  مه می شۆڕشه رده سه -١

  وتنه و پێشددكه شدده ی گه و مدداوه ش بڵێددین ئدده وه تددوانین ئدده م بددوو، ده و كدده تای ره نددد توانددای چدداپكردن زۆر سدده رچه ، هه وه یدده باڵوكراوه
و چدوونی   ی كه ركوتكردنی شۆڕشده و سده شدێ مانی حوكمی  ستی پێكردوو دوای نه ده  وه حموده كانی شێ  مه می شۆڕشه رده سه له  رییه گه رۆژنامه

 ندێك  هه به  كانی شۆڕشی شێ  ناچار بوون رێگه اڵتداران تا دوادواییه سه ده  تا ئێستا، چونكه  وامی بووه رده كو شۆڕشگێرێك به بۆ شاخ وه
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 .بوو  كه شۆڕشه دژ به  كی یه سته ره ندێكجار كه هه  ن كه بده  رۆژنامه
 
ری  گده ر رۆژنامه سده دا له كده یه وه لێكۆڵینه  تدوانین لده ده  بوو، كده هده  تی تێكی تایبده سدڵه ندد خه ش چه ریده گه رۆژنامه  ی یده شه ی گه و ماوه ئه

 .روو  ینه بخه  ی كه كارییه كوردی وورده
 
راسدتیش  به  واو، كده د بدۆ سداڵێكی تدهمهابا لده  تی یده وه و مانه كۆمداری كوردسدتان  پێش دروستبوونی  ستمان لێره به می مهاباد، مه رده سه -٢
پێشدددتر ئدددازادی   ك كددده یددده ناوچه ژماربكرێت له نی كدددوردی هددده مددده و چاپه ری گددده ی رۆژنامه شددده و گه وتن می پێشدددكه رده سددده  توانرێدددت بددده ده
م  ر لدده بی، هدده ده و ئدده  تی اڵیدده و كۆمه سیاسددی ش جوراوجۆربددوون له یدده و ماوه كانی ئدده بوو، رۆژنامدده ی كددوردی تێدددا ندده رچوواندددنی ووشدده ده
و  بدۆ رۆڵدی زمدان  یده قدووڵی هه  كی غزا واتایده ش مده مده ئه..  وه باڵوكرایده( گروگداڵی منددا )ناوی  م گۆڤداری منددااڵن بده كه دا یه مه رده سه

 .دا مه رده و سه كوردی له  ی ووشه
 

و  كی ره سده  ی رۆژنامده  كده  پێكردنده  ئامداژه  ی جێگده  ی لێدره وه وو، ئدهب وامی هده رده می مهابداد تدا سدااڵنێكی دورو درێدژ بده رده ری سه كاریگه
ن ا رۆیشدت،  كانی تداریكی و مده مینده و ژێر زه ره به  وه ئازادی و روناكییه  بوو، دواتر له(كوردستان)مهاباد ناوی  له  كه  كه زی كۆماره ركه مه
 .ر رووناكی به  وه وته و كه وه مان رۆح باڵوكرایه هه اڵم جاریكی تر به به
 
  كی شدێویه پاڵپشتی زمانی كدوردی به  ین له موز بكه باسی رۆڵی شۆڕشی ته  پێویسته: عیراق موز له دوای شۆڕشی ته  ی قۆناغی یان ماوه -٣

چدوون  ی جوراوجدۆرو ده هنددین رۆژنامد بیندین چه وا ده ، ئده بدۆ زمدانی ژمداره  وه رێینه ر بشگه گه تی، ئه تایبه  ری كوردی به گه و رۆژنامه گشتی
ش  و رۆژناماندده رچووبددوون، دیددارترین ئدده سددت سدداڵی رابددردوودا ده شه له  ی و گۆڤاراندده و رۆژنامدده موو ئدده هدده  ی نددده وه و ئه كه دوای شۆڕشدده

ی زمانحاڵی پدارتی «بات هخ«  ی كو رۆژنامه كران وه رده نهێنی ده پێشتر به  ی وانه ت ئه تایبه كان بوون، به ی حزبه كان یان رۆژنامه سیاسیه
پددارتی نیشددتمانی   ی وه چ جددای ئدده  مدده رعی كوردسددتان، ئه فدده - حزبددی شددیوعی عێراقددی  ی رۆژنامدده( ئددازادی)و  دیمددوكراتی كوردسددتانی

 . وه ركردو باڵوكرده كوردی ده  كی یه م جار رۆژنامه كه دیموكراتیش بۆ یه
 
كدان  ری رێكخراوه گده ویش رۆژنامه ئده  بینی كده  خۆوه ری به گه مجار جۆریكی تر رۆژنامه كه یه نی بۆ له ری كوردی عه گه دوا رۆژنامه ش به وه له

 .دا یدده و ماوه رچددوون لدده رزیش ده بی ئاسددت بدده ده ندددین گۆڤدداری ئدده ها چه روه ری قوتابیددان بددوو، هدده گدده دیارترینیددان رۆژنامه  بددوو، كدده
ك  ك دوای یده كان یده كوردییده  و گۆڤداره وا رۆژنامده شۆرشدی كدوردیش، ئده  رپاربوونی بده  هدۆی  بدووه  یرانی سیاسی كه قه  یدابوونی دوای په

  ندوێ بدوو لده  ی باتگیرانده كی خه دیدارده  و گۆڤارانده و رۆژنامده ئه  رچوونی كاتێكدا ده ، له وه اڵته سه ری ده ستی تیرۆری خنكێنه ده راگیران به
ری  گددده واراهددداتبووین نددداوی رۆژنامه  ئێمددده  بدددوو كددده  ری شۆڕشدددگێرانه گددده رۆژنامه  وسدددتبوونیویش در دا، ئددده ری ئێمددده گددده جیهدددانی رۆژنامه

و  وری ده  كی یده ندد رۆژنامه چه  ی رێگده له  نگدی خدۆی یانددنی ده گه  وام بوو لده رده به  چیاوه  شۆڕش له  ی ناو لێ بنێین، چونكه« رگه پێشمه»
   بووی ره یش قه(رێگای كوردستان)كانی  ڵكو رۆژنامه بوو به نه  وه ی دیموكراتی كوردستانهن شۆڕشی كوردو پارت الیه نها له ش ته مه ئه
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 . وه چیایانه  كی یه رامه و به بۆن  و به شاخ له  وه كرده( ئازادی)  ی رۆژنامه
 

كی دابندێن بدۆ  یده وه كردنه تازه  ین، بده ژمار بكه موز هه مان قۆناغی ته هه  ئازاری به 00دوای   ی كات ماوه وامان لێده  م قۆناغه سرۆشتی ئه
  كی یه شدێوه دا به م قۆناغده بی لده ده ری ئده گده ش بڵێین رۆژنامه وه بێت ئه ری كوردی، ده گه رۆژنامه خشی به موز به ته  ی و پاڵپشتیه و جووڵه ئه

ری  گدده رۆژنامه سددت بددوو به یوه ش زیدداتر په مدده وو، ئهبدد  واندده پێچه  كی یدده ش دیارده مدده ری سیاسددیدا، ئه گدده چاو رۆژنامه وت لدده ركدده زیدداتر ده
 . وه كوردیه

 
 : نجامه ره ده  ڵه م كۆمه م ئه ر ئه سه له  یه ڵگه به  كات، كه ترمان بۆ دیاری ده  كی یه ند ئاماژه یش چه(نما  قیبله)م  ئه
 
  ی وه سددتانه ری هه ژێر كاریگدده موویان لدده ، هدده وه رابوونددهكوردسددتان باڵوك  ی دوای رۆژنامدده  لدده  ، كدده سددتانه كانی ئه كوردییدده  رۆژنامدده -١

باتی رزگدداری  ڵ خدده گدده ها گونجدداو بددوون له روه بددوون هدده  سددتانه ئه كان له كوردییدده  نیشددتیمانییه  ڵدده ی كۆمه شدده كوردیددداو گه  ی وه بزووتندده
 .توركیادا

 
، ( كده كداتی چداپكردنی كتیبه)دا یه ده م سده كانی ئده و چلده كان سدییه وون لهچد رده سدوریاو لوبندان ده ی له كوردیانده  و گۆڤداره و رۆژنامه ئه -٢

و  خۆیبددوون، ئدده  ی ڵدده كۆمه  هۆكدداری دروسددتبوونی  دواتددر بووندده  كددورد بددوون، كدده  ی ییدده وه ته نه  وه سددتانه و هه ری ئدده پێددده مووی درێژه هدده
تاڵی نیشان   كی ش راستیه رییه گه م رۆژنامه چیای ئارارات، ئه له  حسان نوری پاشاوهئی  ی كه كدارییه چه  ڕینه راپه ندی به یوه په  ی یه ڵه كۆمه
مان، دسدتپێكی  كده له گه ر به ر امبده بدوو بده  وره سدت و گده رده ی سه وه تده بورجدوازی نه  تی ویش شدۆفێنیه ئده  تی كورددا، كده واقیعی میله دا له
 .تا ئێستا  وه الئه دوا جه ستی پێكرد بوو له نی كوردی ده مه چاپهو  ری گه رۆژنامه  كردنی غه ده قه ش به وه ئه
 
ری  گدده رۆژنامه  دروسددتبوونی  هددۆی  ، بددووه خددۆی  ی وه كوردسددتان بددۆ رێكخسددتنه  و نیشددتمانی كددورد لدده شۆڕشددگێری  ی وه بزوتندده  نابردنی پدده -٣

كدوردی   ی ووشده  ت بدوو كده سیله نها وه ته  رییه گه و رۆژنامه نێكی زۆر ئهزیاتریش بۆ سااڵ  وه وام بوو، له رده بۆ سااڵنێكی زۆر به  نهێنی، كه
  یددابوو كده نهێندی په  ی م رۆژنامده كده كوردسدتان، یه كان له شدێوعیه  رێكخدراوه  ر دوای دروسدت بدوونی بدوو هده  وه هاواڵتیان، ئده  یانده گه ده
ویش بدوو  دواتدر ئده  زمانحداڵی پدارتی رزگداری بدوو كده  ، كده وه گداری باڵوكرایدهرز  ی ویش رۆژنامه ئازادی بوو، دوای ئه  ی ویش رۆژنامه ئه
و گۆڤددداری  مددده ڵ رزگاریددددا، ئه گددده له  ی وه كگرتنددده و یه زرانددددنی پدددارتی م زمانحددداڵی پدددارتی دیمدددوكراتی كوردسدددتان، دوای دامه كددده یه به
 . وه كرایه كوردستانی ئێران باڵوده دا له مان ماوه هه یش له«نیشتمان»
 
  ی وجده ڵ مه گده و له وه باڵوكرایده 0205كدانونی سداڵی   ی سدبه بی دوای وه ره ردوو زمانی كوردی و عده هه م گۆڤاری سیاسی كوردی به كه یه -٤

  و گۆڤداره كانی عیدراق پدێش ئده تده جادی بدوو، حكومه دین سده الئده ی مامۆسدتا عه«ندزار»ویش گۆڤاری  ئه  عیراقدا، كه  ئازادی له  نیمچه
  ندد ئێمده رچه دا، هه بی ده ده گۆڤداری ئده  ی وه باڵوبوونده یان به كاتێكددا جاروبدار رێگده دا، له ده ری سیاسی كدوردی نده گه رۆژنامه  یان به رێگه



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

94 
 

كدو  ی وهنددین هۆكدار ر چه بده ری كوردیددا، له گده مێژووی رۆژنامه كرد لده ژمارده بی كدوردی هده ده دیارترین گۆڤاری ئده الویژمان به گۆڤاری گه
  وه ریده رووی هونه كانیداو ئاستی باشدی لده ڕه ر الپه سه ندین ئیتجاهی فیكری له یشتنی چه كگه یه زۆرو به  كی یه بۆ ماوه  كه وامی گۆڤاره رده به
كێك  یدده  كدده ، واتددا گۆڤاره(0202 - 0202) ووچ رئدده مددی جیهانیددداو دواتددر ده نگی دووه سددااڵنی جدده له  كدده وا گۆڤاره دا، ئدده و سددااڵنه لدده
 و  ت بوو، ئه و شكانی فاشیه كه نگه نجامێكی واقیعی جه ره كو ده دا وه كه ناوچه و له جیهان دیموكراتی بوو له  ی وه ستانه كانی هه مه رهه به له

 .دا0202ساڵی  له  وه موو عیراقی گرته هه داخرا كه  یه تێرۆریستانه  شه ره  ته ڵمه و هه دواتر له  گۆڤاره
 
،  وه كانی تدره شده به ر بوو به شێكی كوردستان كاریگه ر به هه له(  رییه گه و رۆژنامه جۆری ئه ر له ده به)ری كوردی گه ون و ئازادی رۆژنامهبو -٥

وردی كدد  ی رۆژنامدده  ی وه چاپ و باڵوكرندده بدده  ی رێگدده  وه كایدده  عیراق هاتدده موز لدده دوای شۆڕشددی تدده  ی نووسددییه رۆژنامه  و جووڵدده ئدده  چونكدده
  ی وه بوو بدۆ باڵوكردنده رۆڵدی هده  وه تره  كی الیه وا له بوو، ئه رمی هه مۆركێكی فه  كه رۆژنامه  ی وه ڵ ئه گه ناوی كوردستان، له تارانیشدا به له
و  ره عیراق بدده لددهنوسددی كددوردی  رۆژنامه  ی جووڵدده  ی وه ش دواتددر راگیددرا دوای ئدده یدده و رۆژنامه اڵم ئدده وێ، بدده بی كددوردی لدده ده لتوری ئدده كدده

  دانی بدده توركیددا رێگدده  نگبوونی ر بێددده سدده له  ی وه نگداندده كوردسددتانی عیددراق ره له  باتی شۆڕشددگێرانه و واقیعددی خدده مه چوو،ئه كشدده پاشه
تدوركی شدداخاوی  بدده)سدا  03  ی كدوردی بددۆ مداوه  و واڵتده ئدده  تی حكومده  كده  ی وه زمانی كدوردی، دوای ئدده ندد گۆڤارێددك بده چه  ی وه باڵوبوونده

بوون،  اڵتدارانی توركیدا نده سده دڵی ده بده  ی وه ر ئده بده له  وه رووی داخسدتن بوونده ش دواتدر رووبده و گۆڤارانه برد، بێگومان ئه ناوده(چیایی
عیراق  كدورد لده  ی وه وتندهبزو  ی رییه و كاریگه ت به باره كرێت، سه خاڵێكی روون تۆمار ده نی تردا، به مه ڵ چاپه گه یان له وه اڵم باڵوبوونه به
 .كوردیدددان تێددددابوو  ی و واڵتانددده اڵتداران لددده سددده ر ده سددده ها به روه كوردسدددتان وهددده  كانی تدددری پارچددده لی كدددورد له ر گددده سددده یبوو، له هددده
  شدێك بدووه به  دایكبووه لده  ی تده وه ری كدوردی له گه رۆژنامه  لمێنێت كه یسه كان، ده كوردییه  و ناوی رۆژنامه ژماره  پاڵپشت به  م تێبینیانه ئه
  بوونی ر نده ده بده  هدۆی  تده كدورد بووه  تی ندد واقیعدی میللده رچه ، هه ی پێدوه  ست بدووه یوه و په لی كورد و رزگاری گه نیشتیمانی  ی وه جوواڵنه له

نددێك  هه  ی وه ڵ ئده گده سپێت ، له چه ری كوردیدا ده هگ رۆژنامه رۆژ له ش رۆژ به دیاره  ته سڵه م خه ، ئه یه م قاعیده بیش له ده ری ئه گه رۆژنامه
بدۆ   كتیكی بدووه تده  سدتی به مه زیداتر به  وه اڵم ئده ، بده وه تده ش باڵوبوونه وه لی كدورده رانی گده ركوت كده ن سده الیده لێك له گده كاتیش رۆژنامه

 .یی كورد وه ته نه  ی وه ستانه هه  رێگرتن له
 
و  لی كددورد بددووه وتنخوازی گدده و پێشددكه رزگدداری  ی وه شددێكی دیدداری بزووتندده كددو به وام وه رده ری كددوردی بدده گدده هڵێددین رۆژنام كۆتاییدددا ده له
  ی نگگێڕانی بدۆ یدادكردنوه و ئاهده رییده گه و رۆژنامه ڵ بدۆ ئده ویسدتی گده و خۆشه ری كوردی گه بۆ رۆژنامه  ش جێی شانازییه وه ، ئه وه مێنێدته ده
 .ر بارودۆخێكدا هه له

 
 0299نیسان  99« تأخی«  ی رۆژنامه

 
٢١١٨ - ٨ - ٣ 
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 ری كوردی گه کێشەکانی رۆژنامه
 

 بەشی دووەم

 
 كدوردی ری گه رۆژنامه  یه وه ئه میان كه یه  كه: نجام ئه دوو به یشتین گه  ی كه مێژووه و كوردی ری گه رۆژنامه ر سه له پێشوودا  كی یه وه لێكۆڵینه له
 رانی، خوێندده سددت رده به  چووندده و رچوواندددن ده  لدده  بددووه وام رده بدده  ی كدده رێگه ر سدده  تدده هاتوونه  ی ڕاندده مپه له و قورسددی و ئدده موو هدده ڵ گدده له

 یی وه ته نه زمانی و رۆشنبیری بۆ ڵكو به كوردی ری گه رۆژنامه بۆ نها ته ك نه بوو نوێ تیكی رفه ده موز ته  ی00 شۆڕشی  كه  یه وه ئه میش دووه
 ین بكده  ڕانده مپه له و قورسدایی ری كاریگده و ئه و نجامه ئه دوو م له باس رفراوان به  كی یه شێوه به ین ده ده وڵ هه شدا یه وه لێكۆڵینه م له كورد،

 و نماوكردن و ش هن و  شه گه ر رامبه به له وان نداوێك به كو وه ئێستاش تا ندێكیان هه كه كوردیدا، ری گه رۆژنامه م رده به له بوون ست ربه به  كه
 .دا رییه گه رۆژنامه م ئه وتنی پێشكه

 
 م رده بدده له  ڕبوونده مپه له نجام ئده كددو وه كانی، شده به  ی زۆربده  داگیركردندی و كوردسددتان به ت تایبده بداروۆدخی  كدده  وه كردۆتده روونمدان  ئێمده
  ی زۆربده  كده  وتووه ركده ده بۆمدان مێژوودا، لده ری گده رۆژنامه  به ت ایبهت و وه شه یه رۆانگه و له كوردی، ری گه رۆژنامه و رۆشنبیری كردنی شه گه
  رۆژنامده نددێك هه و مده ئه كدراون، چداپ  تی تایبده به وروپاش ئده له و كوردسدتان  ی وه ره ده له  كردووه  وه یانه باره له مان قسه  ی رۆژنامانه و ئه
 مهاباد لده  بدووه دیمدوكراتی كوردسدتانی كۆمداری می رده سده له  مده ئه اڵم بده وتوون، كدهر ده یش«كوردستان اڵتی رۆژهه» ئێران كوردستانی له

 كی یده رۆژنامه ندد چه و مه ئه بێت، نه دا مه رده سه و له نها ته كوردستان،  ی شه به و له  وتووه كه رنه ده تریش كی یه رۆژنامه هی  ،0206 ساڵی
 مدا رده سده و لده كدوردی ری گده رۆژنامه بدۆ ین ده ده ڕأنیش گه وڵی هه كاتی فیكریدا، ئیرهابی ترو می رده سه له اڵم به  وه ته باڵوكراوه نهێنیش

 هدی   كده  وه بێددته ده روون وا ئده سدوریاش، كورستانی  به ت باره سه... ەدراو نه چاپكردنی  ی رێگه كوردی كی یه رۆژنامه هی   كه وێت كه رده ده
  وه تده باڵوكراوه و چداپ تیدا كدوردی  ی رۆژنامده  كه شوێنیش دوو نها ته و چووه رنه ده  وواڵته و له دورودرێژ  كی یه ماوه بۆ كوردی كی یه رۆژنامه

 (.ئێستا روسیا)  بووه سۆفێت كێتی یه و عیراق وام رده به ی شێوه به
 

 تكاری خیانده اڵتدارانی سده ده  كده  وه بێته ده روون مانبۆ ین، كه ده عیراق له كان كوردییه  رۆژنامه ستانی راوه و رچوون ده مێژووی  باسی كاتێ
 تدا ، داوه نده سیاسدی  ی رۆژنامه رچواندنی ده  به یان رێگه و داوه كوردی بی ده ئه ری گه رۆژنامه  رچوونی ده به یان رێگه نها ته وواڵت، له پێشوو
 ناو لده گرێدت ده كانیان ییده وه ته نه  مافده له رێدز واڵتدداو له نێدت ادهد ش هاوبده به ب ره عده كدوردو  كده موز ته  ی00 شۆڕشی  رپابوونی به دوای
  بییده ده ئه  رۆژنامده  داخسدتنی به سدتان ڵده هه پێشدوو تكاری خیانده اڵتدارانی سده ده  كه  بۆوه روون بۆمان ها روه هه عیراقدا، خاكی كێتی یه

 كدرد، ده كدورد لی گه دڵی ناو  ی قسه  له گوزارشت گوزارشتیان كان رۆژنامه  ی وه ئه ر به له رچوونیان، ده  له م كه  كی یه ماوه دوای كان كوردییه
 . بووه یان هه  ی ته رفه ده تواناو و ئه سنووری له ، وه نیشتمانییه و یی وه ته نه ستی هه رووی له
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 ئێسدتادا حدوكمی می رده سده له بی، ده ئده تدا سیاسی له ر هه كان، كوردییه  گۆڤاره و  رۆژنامه له زۆر، شێكی به  كه  وه بۆوته روون بۆ شمان وه ئه
 شدێكی به رچدوون، ده فیعلی بده فیعلی به شێكیان به و پێدراوه تی مۆڵه( رابردوودا ی ده سه فتاكانی حه  له  كه كتێبه چاپكردنی می رده سه واتا)

 . یاندایه رێگه له  ی ڕانه مپه له و ئه  هێشتنی نه دوای ن وه باڵوكردنه و رچوون ده ڕوانی چاوه تریان
 

  دیالیكتیكده  ی كێشده بدازاڕو می وكده بوون نه و چداپكردن ی كێشده  له ، وه كردۆته كورت كانمان ڕه مپه له پێشووماندا  كی یه وه لێكۆڵینه  له  ئێمه
 م، بكدده  ڕاندده مپه له و لدده بدداس ووردی  هبدد وێت مدده ده شدددا لێره عیددراق، كوردسددتانی له واری خوێندده نه رباڵوی بدده و كددوردی زمددانی كددانی جیاوازه

 رۆڵێكدی توانن ده كۆماری اڵتدارانی سه ده دڵنیام ند رچه هه بۆیان، ر سه چاره نیشاندانی ترداو الوكی ڕی مپه له ندێك هه باسكردنی ڵ گه له
 لتوری كده و رۆشدنبیری و ری گده رۆژنامه پێدانی شده گده  لده تریش وره گده رۆڵدێ بینیندی و  ڕانده مپه له و ئده هێشدتنی نه و البردن  له ببینن  وره گه
 .كورد یی وه ته نه
 

  روونیشده زۆر بین، ره عده  ی چاپخانده عیدراق نداو كانی چاپخانده  ی زۆربه  ی وه ئه ر به له ئێستادا،  له  كییه ره سه  ی كێشه: نی مه چاپه  ی كێشه
 بوونیدان بیدا ره عه له  كه ن هه كوردی لێكی گه پیت  چونكه بی، ره عه بێی و لف ئه  هب كوردی و بی ره عه نووسینی نێوان له  یه هه جیاوازی  كه

 ، دروسدتكراوه بدۆ  تی تایبده به كوردییدان پیتدی  ی چاپخانانده و ئده یان  یه هه فارسییان زمانی پیتی  كه ن هه  چاپخانانه و له نها ته و نییه
 پێویسدتیان كان چاپخانده  بۆیده كوردیددا، زمانی لده رووێر سده نددێك هه جیاتی لده هێنرێدت ده ارك به پیت بیدا ره عه له  ی وه ئه جای چ  مه ئه
 ر سدده  خرێنده ده  كدده  یده هه ت تایبدده  تی ئیشداره  ی وه ئدده جدای چ  مدده ئه هێنرێن، كارده بده كوردیدددا زمانی لده كه  یدده هه  پیتانده و لدده شدێك به به

  كده ، یده هه بوونیدان عیراقددا كانی چاپخانه له م كه شێكی به له نها ته ش توانایه و ئیمكانات م ئه ن، كه ده دروست جیاواز نگی ده و كان پیته
 تائێسدتاش ، یده هه كتێبیان لده م كده  كی یده ژماره چداپكردنی یدان یان مانگانه نیو یان  مانگانه گۆڤاری  چاپكردنی توانای نها ته ئێستا تا

 ،(رابدردوو ی ده سده فتاكانی حه تای ره سه) بێت هه كوردی  ی رۆژانه  كی یه رۆژنامه  چاپكردنی توانای  كه  نییه بوونی عیراق له ك یه چاپخانه
 ن الیده له كدوردی زمدانی زانینی نده جدای چ  مده ئه  نییده بوونی  وره گه  ی چاپخانه كوردیدا شارێكی هی  له  كه  یه وه ئه چاپ تری كی یه كێشه

 خددات، ده رێدك كددوردی شدتێكی كاتێددك  یده هه زیدداتریش كاتی بده پێویسددتی ب ره عده كرێكدداری و مده ئه ، غددداوه هب كانی چاپخانده كرێكدارانی
 .بكرێت بۆ  بڕی ڵه هه ند رچه هه چاپ ی ڵه هه له بن ده پڕ كان كوردییه  چاپكراوه شدا وه ئه ڵ گه له
 
 بدۆ رۆش پده به سدانی كه ر گده ئه ،(كرابێدت بدۆ تیشی مۆله  نده چه)  وه دتهمێنێ ده  رۆژانه كوردی سیاسی ی رۆژنامه بێ به عیراق دام بروایه و له

 و رۆژنامده چداپكردنی بدۆ بێت هده واوی ته توانای  كه ت تایبه نوێی  ی چاپخانه كردنی  هاورده بۆ ن كه نه ری ستپێشخه ده كوردی، رۆشنبیری
  كداره م ئده بتوانێدت نێك الیه هی  نیم شدا بڕوایه و له ، نوێیانه  چاپخانه و هئ ر سه له كورد كرێكاری  شقپێكردنی مه و كان كوردییه  باڵوكراوه

  وه ئده وا ئده كدوردیش نی مده چاپه بدازاڕی خراپدی  ی كێشه به ت باره سه بینن، نه دا یه پرۆژه و له ر كاریگه رۆڵێكی اڵتداران سه ده ر گه ئه بكات
 بێت ئده ، واره خوێندده نه كورد لی گه زۆری شێكی به ش وه ئه دوای كان، كوردییه  دیالیكتیكه ازیجیاو و كوردستان  شكردنی دابه بۆ  وه رێته گه ده
  لده  نموونده به كرێدت، ده  غده ده قه دواتدر كوردی بده ربكرێددت ده سدوریا توركیداو و ئێران لده ك یده باڵوكراوه یدان  رۆژنامه ر هه بزانین ش وه ئه

 و سیاسدی وجییهی تده و خدۆی رمانی فده به  كده دات ده كدوردی كتێبدی نددێك هه و وه باڵوكردنده ندێك هه یچاپكردن هانی  شاه  تی حكومه ئێران
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 ئێران، لده بكدات ت حكومده به ت خزمده  كه بێدت تێیدا لێكیان گه  بیرۆكه كان كتێبه  یه وه ئه ش كه سیاسیه  وجیهه ته ركرابێت، ده  خۆی بی ده ئه
 كان كوردییده  كتێبده  كه  كه  یه وه ئه وا ئه  كه وانییه زمانه  وجییه ته مما ئه نێدت، یه گه نه  ووته و ئه داگیركاری دین وه رژه به  به زیان ها روه هه
 م جده عه كدوردو لی گده  ی وه بده ن، كده ده بدۆ  ی بانگشده ئێدران اڵتدارانی سده ده  كده ن بكده  یه فه لسده فه و بده ت خزمده  كده نووسدرابن جۆرێك به
  كده یه هجه له كدوردی زمدانی یدان ئێرانی زمانی  له لقن كوردیش و فارسی زمانی ردوو هه و ئێران لی گه ناوی به لێك گه  له لقن انردووكی هه
 .فارسی زمانی كانی هجه له له
 
 ر سدده له  ڵگدده به به نبكددرێ  ی وه ئدده بددۆ فارسددی  ی ووشدده  لدده كددرێن ده پددڕ ن، ده ده چاپدددانی هددانی ئێددران اڵتدارانی سدده ده  كدده كتێبددانەش و ئده

 .كۆتاییدا له كوردستان موو هه كردنی حوكم له  یه هه واویان ته ئازادی ئێران اڵتدارانی سه ده  كه لمێنن بیسه ها روه هه و یان كه بۆچوونه
 كۆمداری می رده سده له ت تایبده به بكرێددت، ئێدران  ی وانده ره درێددت نه پدێ  ی رێگده عیدراق كدوردی ی رۆژنامه  كه  تمییه حه شتێكی  وه ئه ر به له
 . وه بكاته باڵویان وێت یه ده ئێران  ی رۆژنامانه و ئه ڵ گه له  ی كه زمانه و ڕۆك ناوه جیاوازی ر به له عیراقدا، له
 
 و ندانێن دا واڵتده و لده كدورد هاواڵتی ملیۆنان  بوونی به دان ئێستا تا تاتۆرك ئه ما  كه فا مسته واریسانی  كه زانرێت ده  وه ئه توركیاش، له
 شداخاوی توركی بده  رێگده وان ئده  سروشدتییه  وه ئده ر بده له وتوو، دواكده شداخاوی تدۆركێكی اڵم بده  توركده( كورد)  كه  وه نه كه وه له ختیش جه
 .ن ركه ده خۆیان زمانی به  رۆژنامه  بێگانه بۆ خۆیاندا ی رانه نۆكه اڵتی سه ده  ی سایه ژێر له ن ده نه
 
 ل وبێی ئده كتێبێكدی نها تده  چونكده ین، بكده بداس وێ له كورد زاران هه بارودۆخی بكات  وه به پێویست م ناكه بڕوا وا ئه سوریا به ت باره سه

 …بزانرێدت دواتر نووسی چاره  ی وه ئه بێ ، وه زیندانه تاریكی  خسته زانكۆی خوێندكارێكی كوردی،

 
 وێ، لده كدورد می كده ڵ گده له ،  یده هه رووسدی پیتی بده بوونیدان كدوردی ی باڵوكدراوه و ژنامدهرۆ وا ئده ،(ئێستا روسیای) سۆفێیت كێتی یه بۆ
 ندداردنی وڵی هدده عیددراق كدوردی ری گدده رۆژنامه  ی وه ئدده بددۆ  بووه نده ر هانددده سددۆفێت، كددانی كورده  ی یده هجه له جیدداوازی و مییدده كه م ئدده اڵم بده

 ش رییده گه رۆژنامه م ئده اڵم بده ،( عیراقده كوردسدتانی) كدوردی ری گده رۆژنامه بۆ بازار نها ته  هو ئه ر به له بدات، روسیا بۆ گۆڤار و رۆژنامه
 بێت نده ت رفده ده و ب رۆشدرێن و وه باڵوبكرێنده كاندا شداره له نها تده كان رۆژنامده  كردووه وای ش مه ئه  وه بۆته واری خوێنده نه رووی رووبه  لێره

 (.١) الدێكان  ببرێنه
 
  كده كدی، الوه تدری  كی یه كێشده پاڵ لده بدوون كدوردی ری گه رۆژنامه و رۆشنبیری پێدانی شه گه م رده به كانی كییه ره سه  كێشه  وه ره سه ی مانه ئه
 ێدددتزانر ده ك وه  چونكدده ناڵێنێدددت، ده  وه سددتیه ده به كددوردی ری گدده رۆژنامه  كدده ریكالمدده  ی كێشدده ویش ئدده  كدده ، وه مدده بكه روونددی وێدددت مه ده
  ئێمده كاتێكددا له ، مده كه زۆر  ی رێدژه ش مده ئه ، وه نده باڵوبكه نداوخۆیی ریكالمدی نها تده ن ده ده كان كوردییده  رۆژنامه  به  رێگه اڵتداران سه ده

 بدددازاری  كددده لێك گددده رۆژنامه بدددۆ ت تایبددده به دا، مه رده سددده م لدده كان رۆژنامددده دارایدددی ر سددده له زاندددین ده كان حكومییددده  ریكالمددده ری كاریگدده
 .بێت سكی رته به ئاوا ی وه باڵوكردنه
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 0282ی نیسانی 8  ممه كشه یه -036  االهالی ژماره* 

 
 ، كدردووه باسدم دا كه ته بابه له  ی وه له  جیاوازه ئێستادا له بیرۆبۆچوونم ، كردووه كانم كوردییه  دیالیكتیكه  ی كێشه باسی دا كه ته بابه له( ١)

  بده ت باره سده م بۆچوونده دا وه ئده ڵ گده له اڵم بده بیروبۆچدوونم، گدۆڕانی  لده  بووه هده رۆڵدی زانسدتی ی وه خوێندنده و ران هگد دوادا به بێگومان
  ریگربوونده واری خوێندده نه  ی وه باڵوبوونده و كان هجده له جیداوازی  ی وه بده ، بۆچوونه مان هه كوردی زمانی كانی هجه له  شبوونی دابه نجامی ئه
 كددوردی بی ده ئدده زمانی بدده واری خوێنددده  ی وه باڵوكردندده  كدده بووترێددت ش وه ئدده توانرێددت ده كوردیدددا، ری گدده رۆژنامه  ی وه باڵوبووندده م دهر بدده له
 .كوردی ری گه رۆژنامه  ی وه باڵوبوونه بۆ بێدت ده ر تیده یارمه دێت، كار به عیراق له ئێستا  كه كگرتوو یه
 
 م. ...م كه نه باس  كه ته بابه  ی كه ڵه هه پڕ  كییه پێشه و م بكه كان نجامه ره ده  له باس نها ته دا لێره دام، هانی  راستییانه م ئه
 

٢١١٨ - ٨ - ١١ 
 

----------------------------------------------- 
 
 

 كوردی  ی م رۆژنامه كه یه.. كوردستان
 

 م شی سێهه به

 
  بده ت باره سده ، باڵوكردبدۆوه هداوڕێمی داری زنده خه مدارف دكتۆر لی سه تێروته تێكی بابه ،دا0265نیسانی   ی99  له «التأخی«  ی رۆژنامه

 و وه باڵوبۆتده دا0525نیسدانی سداڵی   ی99  لده  كده رۆژنامه  كده ئاشدكراكردبوو،  ی راسدتییه و ئده دار زنه خه تێیدا كوردی،  ی رۆژنامه م كه یه
  ی ژمددداره م كددده یه  ی وێنددده ها روه هددده كدددوردی، ری گددده رۆژنامه  دایكبوونی لددده رۆژی  بددده بكرێدددت  رۆژه و ئددده كردبدددوو، داوای یددددا كه ته بابه له

 . پارێزراوه لینینگراد شاری  له استشراق  ی كتێبخانه  له  كه  روونیكردبۆوه و باڵوكردبۆوه دا كه ته بابه ڵ گه له شی كه رۆژنامه
 
 كدوردی، دیراسداتی  بده ن ده ده گرنگدی  ی وانده ئه الی بدوو  وره گه زێكی حه ، ی كه رۆكه ناوه  بینینی و یه رۆژنامه و ئه كانی ژماره دوای به ڕان گه

 نكدوگراف، زه  بده  ی قینه راسدته  ی وێنده و باره قده  بده و یده رۆژنامه و ئده كانی ژماره  ی زۆربه  ی وه چاپكردنه  دووباره  به فوئادیش ما  كه دكتۆر
 .دی  هێنایه زی حه هیواو و هئ ی وره گه شێكی به
 

  و تێدایه  ی كه رۆژنامه كانی ژماره  ی وێنه  كه لەبەردەستدایە م«0239 - 0525كوردی   ی رۆژنامه م كه یه -كوردستان» كتێبی  كه ئێستاش
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 ئەوا ، یده ڕه الپه 030 و وره گده  ی باره قده  بده و فوئداده ما  كده دكتدۆر نووسدینی كی پێشده و وه كۆكردنده له ، ه0299 ساڵی  چاپكراوه غدا به له
 كانی گرنگده  نده الیه و وه بخشدێنمه دا كده رۆژنامه كانی ژماره بده چداوێكیش و م بكده  كه رۆژنامه  ی وه چاپكردنه  دووباره  ی باره له باسێك توانم ده
 . یه رۆژنامه و ئه ر سه له ێنو  ی وه لێكۆڵینه بۆ بێت هه سوودێكی  ی وه ئه بۆ م ربخه ده  كه رۆژنامه ری رووپه ر سه
 

 ری خوێنده بدۆ ریبگێدرم وه زاندم ده باشی به ، نووسیوه كوردستان  ی رۆژنامه كانی ژماره و كه كتێبه بۆ یی ڕه الپه ك یه كی كیه پێشه ما  كه دكتۆر
 ، رمگێدڕاوه وه دا كه كیه پێشده  لده كدات ده ندوێ شدتی به  ئامداژه  ی شده به و ئده  بۆیده ، هداتووه تێیددا  كه  ی تێبینیانه و له الدان خۆ به ب، ره عه
 : كه رۆژنامه  له  مه وه ووردبوونه نجامی ره ده ش مه ئه
 

  ی وه باڵوكردنده و رچدوون ده  وه ئده ر به له نووسین، زمانی ك نه بوو شیعر و ئاخاوتن زمانی نها ته م هه نۆزده  ی ده سه كۆتایی تا كوردی زمانی
 رگوێ بده م وه ئده خدۆی كداتی كدورددا، یی وه تده نه بی ده ئده و زمدان مێژووی لده  یده هه تی تایبده  كی گرنگیه 0525 اڵیس كوردستان  ی رۆژنامه

 م وه ئده ڵمانیاش ئه  یشتمه گه  ی وه ئه دوای وێت، كه ده ست ده ڵمانیا ئه له «بروسیا«  ی كتێبخانه  له  یه رۆژنامه م ئه كانی ژماره  كه وتبوو، كه
 رڵینی بده  وێتده كه ده ئێسدتادا له و «ت حكومده  ی كتێبخانه» به  بووه م دووه جیهانی نگی جه دوای و گۆڕراوه ئێستادا له  كه كتێبخانه ناوی زانی

 انیایڵم ئده بدۆ  وه ته گواسدتراونه  كده نگه جه دوا تدردا نی مده چاپه ڵ گده له  یده رۆژنامه م ئده كدانی ژماره وت ركه ده بۆم وێش له ، وه اڵته خۆرهه
 .خۆرئاوا

 
 بدۆ شدم وه ئه بدواری كوردیددا، ستنووسدی ده دوای به ڕان گه بۆ «تۆیبنگن و ماربۆر » شاری ردوو هه بۆ چووم 0268 ئابی مانگی رتای سه له
  كده رۆژنامه نیكدا ژماره  كده یاندم راگه پێیان زۆر پشكنینیكی و ڕان گه دوای وێ له و بپرسم كوردستان  ی رۆژنامه واڵی هه تر جارێكی خسا ره
 و پدددۆلین  یددده وه ئه ڕوانی چددداوه تدددر نی مددده چاپه زۆرێدددك ڵ گددده له و مددداربۆر  شددداری له  خۆرئاوایددده ڵمانیای ئددده له ت حكومددده  ی كتێبخانددده له

 . وه بكرێته  ی جێگه  كه كتێبخانه ناو له  خۆی به ت تایبه شوێنی له تر جارێكی  ی وه ئه بۆ ، وه رێكبخرێته
 

 ندد چه دا ساڵه و ئه ی ماوه له منیش بنێرن، بۆم  كه رۆژنامه كانی ژماره  ی وه دۆزینه دوای پێدام، ی وه ئه ڵێنی به جار ندین هچ ش كه كتێبخانه
  كده رۆژنامه كدانی ژماره موو هده كاتێدك دی،  هاته م كه ئاواته هیواو 0265  ساڵی هاوینی له  ی وه ئه تا ، وه بیرهێنانه م ڵێنه به و ئه جارێك

- 8 - 90ی 0  ژمداره  لده نووسدی ر سده له تێكم بابده كدان ژماره سدتهێنانی ده به دوای و مده ئه سدتم، ده  یشدتنه گه پارێزرابوون ڵمانیا ئه له  كه
 .چوو رده ده غدا به له  كه ، «روناكی»گۆڤاری  0262

 
  ی كدده رۆژنامه  ی وه دۆزیندده خۆشددی ش مدده ئه ، وه مدده كهب چدداپ  كدده رژنامه تددر جددارێكی تددوانم ده ی وه بدده زانددم ده خۆشددحاڵ به زۆر خددۆم شدددا لێره
 .بوون  كه رۆژنامه  ی وه خوێندنه زرۆی تامه  ی وانه ئه موو هه الی ڵكو به من الی نها ته ك نه ، وه كرده تازه

 
  0525ی نیسانی 99  كاته ده  كه( رومی 0900ی نیسانی 2) 0008ساڵی   ی لقوعده ئه  ی زه 03  له «كوردستان«  ی رۆژنامه كی یه  ژماره
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 ، بدووه«  بده ت میدحده   بده میقدداد» نداوی  كده  ركدراوه ده  وه(پاشدا درخان بده) زای كدوڕه ن الیده له تاش ره سده ، رچدووه ده  قاهیرهشاری  له
،  رچدووه ده  شاری قاهیره جاریكی تر له 90 - 93كانی  و دواتر ژماره وه ته و باڵوكراوه نێف چاپشاری ج له  كه ی رۆژنامه02 - 6كانی  ژماره
،  وه تدده شدداری جنێددف باڵوكراوه یددش له00 - 03  ردوو ژمدداره و هدده شدداری فۆلكسددتۆن له 92 - 98كددانی  و ژماره ن نددده شدداری له له  ی90  ژمدداره

كو  وه( 02، 05، 09، 09، 03)  ژماره له  جگه  كه ی رۆژنامه00 - 0كانی  و ژماره مه ، ئه وه گه د بهگی برای میقدا حمان به بدولره ن عه الیه له
 .خۆرئاوا پارێزراون  ڵمانیای ئه شاری ماربۆر  له له( ت حكومه  ی كتێبخانه)  پێشتر باسم كرد له

 
 و چددداپ خۆرئددداوا  ڵمانیای ئددده له (رۆمدددی 0905نیسدددانی  0)  كاتددده ده  كددده 0993سددداڵی   می ڕه ی موحددده6ش رۆژی  كددده رۆژنامه  ی00  ژمددداره

 . وه ته باڵوكراوه
 
 چوار بده و نووسدراوه «بۆتدان  ی زیره جده  ی هجده له بداكور، كرمدانجی دیدالیكتی» به ئاسان و پوخت و جوان كوردی زمانێكی به  یه رۆژنامه م ئه
 بی ره عدده پیتددی  بدده و باشددبووه زور  وه زه كاغدده و چدداپ رووی لدده  كدده نامهرۆژ ، رچددووه ده جارێددك  فتدده هه دوو و (سددم 09.83 - 98.83)  ڕه پدده
 . چاپكراوه فارسی قی سه ونه
 

 یددان جوا ندده» ندداوی  كدده رۆژنامه نی خدداوه  ی واندده ئه ت تایبدده به ، خۆگرتووه لدده تددوركیش زمانی بدده تی بابدده  وه مه سددێهه  ی ژماره لدده  كدده رۆژنامه
  تیكردنی دژایدده  بدده ت باره سدده كددراون «میددد بدولحه عه سددوڵتان«  ی ئاراسددته «ی كراواندده  نامدده» و ئدده ئینجددا ، لێندداوه یددان«رزوحاڵ عدده

  سدددتیكردووه ده وا ئددده سدددوڵتان له  بدددووه هیدددوا بدددێ واوی تددده به ش كددده رۆژنامه كاتێدددك پاشدددا، درخان بددده كانی وه نددده  تی دژایددده و كددده رۆژنامه
 تی نوسددیویه هاوڕێكددانی پاشدداو ت مدحدده  تیرۆركردنی بدده ت باره سدده ش ئازایاندده زور ، ی كه سددته داروده و سددوڵتان  خددودی ر سدده  هێرشددكردنه به
 .تورك رزگاریخوازی  ی وه بزووتنه به ت باره سه ها روه هه
 
  تی یسددتویهو  ی كدده نه خاوه چددۆن كددو وه دیدداریكراودا شددوێنی و كات لدده وا ئدده  كدده رۆژنامه بددۆ عوسددمانی رپرسددانی به  تیكردنی دژایدده هۆی بدده
 اڵم به ، وه تیكردنه دژایه و ئه  هۆی به  وه ته گواستراوه تر شارێكی بۆ  وه شارێكه له  چاپكردنی و رچوون ده شوێنی جاریش ندین چه ، چووه رنه ده

 سیاسیشدی و مێژوویدی  كی گرنگیده كوڵ به ، وه باڵوكرابێته و رچووبێت ده كوردی به  یه رۆژنامه مین كه یه  كه  نییه  وه ئه نها ته  كه رۆژنامه گرنگی
 رزگداری  ی وه بزووتنده  كده وێت كده رده ده بدۆ مان راسدتیه و ئده ، وه بخشدێنینه  كده رۆژنامه ر سده كانی ته بابه  به خێراش چاوێكی ر گه ئه و یه هه

 كدورد  ی وانده ئه ت تایبده به تدردا النی گده زگداریر ی وه بزووتنده ڵ گده له  وكردووه ێڕه پده شی هاوبه باتی خه وی رێره  تاوه ره سه له ر هه كوردی
 . ژیاوه ڵیاندا گه له
 

 ( كه كیه پێشه كۆتایی)
 
  و كه رۆژنامه به ت باره سه  وه كاته ده روون بۆ خاڵمان زۆر ، دا نووسراوه0290 - 03 - 0  له  كه فوئاد دكتور  ی له سه تێروته  ی كیه پێشه و ئه
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 سدوود و كده رۆژنامه به ت باره سده ی وه لێكۆڵینده بۆ رێخۆشكردن و زیاتر نجامی ره ده به ین بگه  ی وه ئه بۆ  وه دبینهوور لێی زیاتر دات ده هانمان
  نیی شدایه  كده ت بابده ندین چه به  نده مه وڵه ده  كه رۆژنامه  چونكه كوردی، دیراساتی جیاجیاكانی  نه الیه به ن ده ده گرنگی  ی وانه به یاندن گه
  كدده ین، ركدده ده به قددازیش حسددێنی شددێ  ی نامدده ولود مدده كتێبددی ر گدده ئه بكرێددت،  وه باره لدده شددیكاری و وه روونكردندده و ربگیرێددت وه  هیدد وه ئه
 مان هده ڕاسدتی ناوه له  كده زیددی بایه حمودی مده ال مده كدوردی قالیددی ته و عدادات وكتێبدی م هده نۆزده ی ده سه می كه یه  ی نیوه بۆ  وه ڕێته گه ده
 . وه ته باڵوكراوه تێدا كوردی خشانی په مجار كه یه بۆ  كه رۆژنامه وا ئه  نووسراوه دا ده هس
 
 زمدانی و بدوون كدوردی زمانی بده نها تده «كۆتدایی  ی ژماره دوو  له  جگه» ركراون ده  وه درخانه به ت میدحه میقداد ن الیه له  ی ژمارانه و ئه *

 ش مده ئه  نگده ره ركدراون، ده  وه درخانده به حمان بددولره عه ن الیده له  كده  وتووه ركده ده  مه كه  مه كه دواتر یكان ژماره و پێنج  ژماره  له توركیش
 ندددارانی خاوه ی دوناندده راوه و بدده  بووه هدده ندددی یوه په بێگومددان یددان ، وه برایده دوو م لدده ك ریدده هه توانددای و سددێتی كه  بدده بێت هدده نددی یوه په

 خۆرئداوا، واڵتدانی و ره به جێبێڵێدت به عوسمانی سوڵتانی خاكی  ناچاربووه درخان به حمان بدولره عه تا ، وه ته بونه رووی رووبه  كه رۆژنامه
 كددوردو دوژمنانی بدده دژ  كددردووه بڵنددد نگددی ده  كدده رۆژنامه  وه ئدده دوای دا، كدده رۆژنامه شددی شه  ژماره لدده  پێكددردووه  ی ئامدداژه  خددۆی چددۆن كددو وه

 ، ردابڕیوه سده به( اڵڵدی زه بو ئده) نازنداوی  كه رۆژنامه  كه( یادی لسه ئه هودا بو ئه)  وه مووشیانه هه روو سه له و درخان به  ی ماڵه هبن دوژمنانی
 واید  سددتانه ئه له و قاهیره لدده بكددات  كدداره و ئدده  یتوانیوه ندده بددرای درخانی بدده میقددداد  كدده كاتێكدددا له سددوڵتان،  ی كه سددته داروده ها روه هدده
 .وێ ئه بۆ ی وه نه ڕاوه گه
 
 كدوردی بی ده ئده زمدانی و دوێدن ده پێدی«بۆتان  ی زیره جه« هاواڵتیانی ئێستاش تا  كه ینوسی، ده  رۆژانه ئاخافتنی زمانی به  كه رۆژنامه *

 و م مده و زیری جده دی حمده ئه ال مه دیوانی كو وه«  نووسراوه پێ مری نه قی ده م هه ڤده حه  ی ده سه له ت تایبه به رابردوودا، كانی ده سه  له  بووه
 بدۆ ت تایبده به بۆتدان، دیالیكتی لده ئاگابوون بده یدان زابوون شاره بۆ  باشه  كی یه نموونه ش یه رۆژنامه م ئه زمانی ،«خانی دی حمه ئه زینی
  ی واندده ئه ن الیدده له  وكردندده یڕه په  نی شددایه بۆتددان دیددالیكتیكی راستیشدددا له نووسددن، ده  نوێددوه بی ده ئدده زمددانی  ی باره لدده ی دیباندده ئه و ئدده
 .كگرتوو یه بی ده ئه زمانی  به یشتن گه بۆ  باشه نگاوێكی هه ش یه ئاراسته و به كاركردن و نووسن ده باكور كرمانجی دیالیكتی به
 
 اڵم بده ردا، زرێنده دامه درخانی بده میقدداد می رده سده له  وه كانه له سده مه نیشداندنی و شیكاری فیكرو رووی له  دیاره  وه كه رۆژنامه به یی ساده *

 گدداو به حمان بددولره عه مدی ده ر سه له كان له سه مه نیشاندنی و شیكاری و سیاسی رووی له كرێت ده  كه رۆژنامه ئاستی  ی وه رزبوونه به تێبینی
 مامۆسدتا ی سداده زمانی بده جیهانددا كانی نگده جه و كان سیاسدیه  له سده مه كدوردو بدارودۆخی  رووی  خسدتنه له درخان به میقداد  كه كاتێكدا له

 .روو  خاته ده كان له سه مه و نوسێت ده   سددددددددیاسیانه زمانێكی به ی براكه وا ئه روو،  خاته ده كان شته
 
 موو هدده به و كددورده می كدده یه دوژمنددی واری وێندددهخ نه  كدده  بینیددوه وای و خوێندددن  ی له سدده مه به  داوه زۆری گرنگددی  كدده رۆژنامه ری زرێندده دامه *

  داوه كانی خێزانه هانی ڵكو به ش وه ئه ر هه ك نه خوێندنگا،  ی وه كردنه و خوێندن بۆ بدات هان كورد  داوه وڵی هه ك یه رێگه موو هه تواناو
  و پێشوازیكردن بۆ نبوڵ سته ئه له براكانی یی ئاماده و رهقاهی له  داوه نیشان خۆشی گی ئاماده و وه ره ده له خوێندن بۆ بنێرن كانیان منداڵه
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 .بچن  شاره دوو و ئه و ره به  كه كورد خوێندكارێكی ر هه تیدانی یارمه
 
 ی وه ئده باسدی ش وه رووه و لده ، داوه منددااڵنیان خوێنددنی به گرنگیدان  كده  وه تده هێناوه ی النده گه و ئه  ی نموونه درخان به میقداد ش وه ئه بۆ

 و لدده  ی كدده وه ته نه له كددی  ی وه ئده زانینددی و ئاگدداداربوون سدتی به مه به  كددردووه پێددرۆزی ری زهده ئه ردانی سدده ك یدده ماوه ندا  مدداوه چددۆن  كدردووه
 بدوون، سدلێمانی و ركوك كده ڵكی خده  بینیدوه وێ له خوێندكارێكی ند چه  كه ، تی وتویه  وه زۆره  كی خۆشیه به و خوێندن  ستی به مه به  دایه واڵته
 خداڵێكی بدۆ  كده یه ئاماژه ش مه ئه میسر، بۆ بێن  نیه یان وه ئه توانای بۆتان و كاری هه كوردی  ی وه به  داوه نیشان خۆشی دڵگرانی ها روه هه

 .كوردستاندا له وتن پێشكه جیاوازی ئاستی به ت باره سه گرنگ
 
  ی وه ره ده لدده ش رۆژنامدده چدداپكردنی و  وه باڵوكردندده و شۆڕشددگێڕانه باتی خدده  لدده ن كدده ده بددۆ مان نمووندده ندددین چه باسددی تان میللدده مێددژووی *

 بددۆ  بددووه تێك سددیله وه ی پێیدده و بدده تادا، ره سدده له  بووه هدده زۆری  كی گرنگیدده  كدده ، یه شۆڕشددگێڕانه  نمووندده و لدده  بددووه كێك یدده نیشددتیمان،
 چددۆن دات، ده نیشددان مان راسددتیه و ئدده كوردسددتان  ی رۆژنامدده به ووردیددش دنێكیچاوخشددان شددۆڕش، بددۆ  بانگشدده و رێكخسددتن و وه كۆكردندده

  كی یده رۆژنامه  ی وه ئده ڵ گه له و  یبوه هه کە ندی یوه په كانی سته ره كه می كه و نیشتمان له  دووریه و ئه موو هه ڵ گه له  تی توانیویه«كوردستان»
 . وه كۆبكاته  خۆی وری ده له زۆر ڵكیكی خه ، بووه نه  وه هسیاسی رێكخراوی  به ندی یوه په و بووه سێتی كه
 

  وه شددامه له  كدده ، وه تدده وه باڵوكراوه تێدددا خشددانی په شددیعرو قریزی تدده ندددین چه خۆیدددا،  ی ژمدداره مین دووهدده  لدده  كدده رۆژنامه بینددین ده  ئێمدده
  كردندی پێشدوازی  تی چۆنیده باسدی دوورودرێژی بده  كده  تیدایده  ی نده ده ئه ڵكی خده( بدوتی تداهیر) تێكی بابه پێنجیش  ژماره له و نێردراون

 سدانی كه بدۆ  ی وه خوێندنده و كده رۆژنامه  شكردنی دابه به  ستاوه هه چۆن كات ده ش وه ئه باسی ها روه هه و كات ده  كه رۆژنامه له كورد ری ماوه جه
 واڵمدی درخانیش بده میقدداد بكدات، شدی دابه  ی وه ئده بدۆ بنێرێدت بدۆ زیداتری  ی ژمداره  كدردووه  كده رۆژنامه نی خاوه له داواشی وارو خوێنده نه

 ئداینی زانایدانی ی یده نامه شددا كه رۆژنامه می شته هه  ی ژماره له نێرێدت، ده بۆ  ی كه رۆژنامه له  دانه نجا په  یاندووه رایگه و وه ته داوه  ی كه نامه
 د نداوزه( ریف شده زانسدتی) تكاری خزمده  بده  خدۆی و كدردووه ئیمدزای زاناكدان بری لده دی ئامه یحوسێن كوری لی عه و وه ته باڵوكراوه ماردین
  بۆیده كورد، میرانی  تی ئازایه و رهات سه به به ت باره سه نوسین ت تایبه به و كه رۆژنامه  تكرنی خزمه بۆ  كردوه خۆشی توانای باسی ، كردووه
  كده  زانیاریانده و لده رنداچن ده  كده  وه باڵوكردۆتده مێژوویدی تێكی بابده ندد چه فیعلی به دواتردا كانی مارهژ له  كه رۆژنامه بینین ده  وه ئه دوای
 تێیدا  كه  وه باڵوكردۆته كری به دیار كانی شرافه ئه كی سكااڵیه مدا هه سیانزه  ی ژماره له  كه رۆژنامه ، كردووه  وه یانه باره له باسی  فنامه ره شه

 و ئدده هۆی بدده كددورد زۆری  كی یدده ژماره چددۆن ن كدده ده  وه ئدده باسددی ها روه هدده ن، كدده ده عوسددمانی تی وڵدده ده رانی رمانبدده فه زۆری و زوڵددم باسددی
 تێیددا كر بده دیدار كانی شدرافه ئه له «م.ش» ئیمزای بده  وه تده باڵوكراوه ك یده نامه دا ژماره مان هه له م، جه عه واڵتی بۆ اڵتوون هه  وه زوڵمه
 پێشددوازی واران خوێنددده چددۆنیش و یدده وه كه رۆژنامه دوای بدده ت حكومدده چددۆن كددات ده ش وه ئدده باسددی و كددات ده  كدده رۆژنامه بددارودۆخی  لدده بدداس
 .كوردستان بارودۆخی  باسكردنی جای چ  مه ئه ن، كه ده  كه رۆژنامه له
 
  ها روه هه  كراوه كۆمیدی رووداوێكی ند چه له باس تێیدا ، هاتووه  وه موسڵه له  كه  وه باڵوكردۆته كی یه نامه  كه رۆژنامه یدا، پانزه  ژماره له
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 ندددی یوه په نها تدده  رچددووه ده  وه لدده  كدده رۆژنامه بینددین ده ش مجۆره بدده ، كددراوه  كه شدداره تددری نێكی الیدده نددد چه و بازرگددانی بددارودۆخی باسددی
 بنوسدن داون هدانی و وه باڵوكردۆتده كدوردی هاواڵتیدانی سدكااڵی ڵكو بده بێدت،  وه نهكا سدۆزه له پڕ  نامه  ی وه باڵوكردنه  ی رێگه له ر ماوه جه به
  وه وه بدده ر هدده( كوردسددتان) بكددات، سددوڵتانی ی ئاراسددته  كدده رۆژنامه دواتددر  ی وه ئدده بددۆ ، بووه هدده  ی زۆره و زوڵددم و ئدده موو هدده  بدده ت باره سدده
 كان واعیزه لده كێك یده بدۆ ی ئامداژه دا چدوارده  ژماره لده و سدوڵتان خودی ر سه  هێرشكردنه  هب  كردوه ستی ده ك یه ماوه دوای ڵكو به  ستاوه وه نه

 كوردسدتان زانایانی لده داوای  كده رۆژنامه و سدوڵتان كانی زوڵمده  رخسدتنی ده بۆ ڵكی خه رێنمایی بۆ  كردوه رخان ته خۆیان  ی وانه له  كردووه
 مداردین ڵكی خده( زیری جده سداڵح ال مده) تێیددا  وه تده باڵوكراوه گرندگ زۆر  كی یده نامه دا ژمداره انم هده له ن، بكده  واعیدزه و لده چاو  كردووه

 .سوڵتان ر سه  كردۆته هێرشی وخۆ راسته  كی یه شیوه به
 

  ژماره لده و تدریش وانی ئده بدۆ بێدت رێك مینبده ڵكو بده ، وه كاتده كۆنه  خۆی لده كدورد ری ماوه جده نها تده ، داوه ولیشدی هه كوردسدتان ی رۆژنامه
 تێیددا شدام، رابوڵسدی ته  لده  بدووه( چاكسدازی  ی ڵده كۆمه) رۆكی سده  كده ، وه باڵوكردۆتده بی ره عده به نداوێكی ن سده حه شدێ  ی نامه دا شازده
 .زۆرداری و زوڵم هێشتنی نه و چاكسازی  ستی به مه به  كه رۆژنامه ڵ گه له كاركردن بۆ  ربڕیوه ده  خۆی یی ئاماده

 
 ، وه كردۆتده ش هاوبده باتی خده له  ختی جده ، كدردووه باسدی یدا كه كیه پێشده له فوئداد ما  كه دكتۆر كو وه كوردستان  ی رۆژنامه ی وه ئه ڵ گه له
 دی قده نه تی مده رهیا س كه ندین چه  كه  وه باڵویكردۆته دا سیانزه  ژماره له  كه رۆژنامه و كردووه كورد بۆ واوكاری ته به  تاوه ره سه له ر هه اڵم به

  ی پاراندده و ئده  كددردووه  ی وه ئده باسددی كورتیش بده زۆر   بدده حمان بددولره عه ، وه ندده ده ئه و سدلێمانی كرو بدده دیدار  لدده  نداردووه بددۆ یدان وپاره
  وه ناردۆتده  شدی كه نامه واڵمدی و مه ئه ت،بڵێ  ی كه سه دره ئه واوو ته ناوی  ی وه ئه بێ  وه ده مه محه شێ  له كدا یه نامه ڵ گه له  یشتووه گه ست ده به
 و لده  رانده روه كوردپه سدتی هه به ت باره سده  تێبینیده  جێی  كه یه ئاماژه ش مه ئه بهێنێت، جێ به  ی كه ڵێنه به  لێكردووه تكای دو مه محه شێ  بۆ

 .كاتدا
 

٢١١٨ - ٨ - ٣١ 
------------- 

 
 كوردی  ی م رۆژنامه كه یه.. كوردستان

 
 م شی چواره به

 
 نیشدتمان، بدۆ كداركردن و واری خوێندده و خوێنددن پێویسدتی بدۆ ت میللده بۆ «كوردستان«  ی رۆژنامه نی خاوه ردوو هه هاندانی  ی میانه له *
 ویش ئده  كده ، وه یه باره له  داوه كورد به هۆشداری كۆیی قادری حاجی پێشتریش  كه ، كردووه ڕوانكراو چاوه كی ترسیه مه له باسیان وام رده به
  و ر داگیركه كو وه و وه بقۆزێته عوسمانی تی وڵه ده داڕمانی كوردو لی گه وتوویی دواكه دات ده وڵ هه  كه  خۆرئاواییه ئیستعماری ترسی مه
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 . خۆی اڵتی سه ده سپاندنی چه بۆ كاربێنێت به كانی ربازییه سه  داهێنانه هێزو و بێت عمیرێك موسته
 
 وا ئددده كوردسددتان، ر سدده له ملمالنێدددابوون له  كدده  وه گرتدده ده كانی ئیسددتعمارییه  تدده وڵه ده موو هدده قددادر حدداجی  ی كدده هۆشدددارییه ر گدده ئه

 «سددقوف مه» ناوی بدده وان ئدده  كدده  وه بینیدده ده ری یسدده قه روسدیای ترسددی مه له نها تدده  لدده  خددۆی «كوردسددتان» ندددارانی خاوه  ی كه هۆشددارییه
  كدردووه كان وره گده  تده وڵه ده پیالندی  بده ی ئامداژه وام رده بده  كده رۆژنامه ند رچه هه ، باوبووه كورددا ناو له چۆن كو وه  كردووه بۆ یان ئاماژه

 .كاندا ژماره  ی زۆربه  له  وه بۆته  دووباره وام رده به ری یسه قه روسیای  به دانی ئاماژه الم به كوردستان، ر سه له
 
 نابینیدت ك یده ژماره و وه گرتۆتده درخان بده گی بده حمان بددولره عه  ی وه بیركردنده  لده ی وره گده  كی پانتایه ن رمه ئه كوردو كان ندییه یوه په *

  وه یده باره و لده جدوانی  ی زانسدتیانه  كی شیكارییه درخان به و  ندییانه یوه په و ئه بۆ كرابێت نه رخان ته تێدا تێكی بابه یان  بڕگه یان  ئاماژه
 ، وه بینێتدده الندددا گه نێددوان  ی ایاندده بددر سروشددتی  لدده  خددۆی ش وه ئدده  كدده ، بووه هدده  وه رووه و لدده شددی جوامێرانه ڵوێسددتیكی هه و كددردووه

  لده كدورد  تده داوه هۆشدداری جداریش نددین چه ، وه كاته ده كۆیان شت ندین چه  كه  س كردووه وه كورد برای به نی رمه ئه   به حمان بدولره عه
 نێوانیانددا، له كوشدتار  دروسدتكردنی و ك یده دوژمنی به كردنیان و له گه دوو و ئه نێوان كانی ندییه یوه په تێكدانی بۆ كان وسمانییهع پیالنی

 بدۆ تدورك كوشدتاری پدێش درخان بده  ی داوایده وازو بانگده م ئده ن، رمده ئه لێددانی بدۆ كدوردیش  كردندی ئیسدتغال  ڵكو بده ش وه ئده ر هه ك نه
  ی وه بزوتنده ئیسدتغاللكردنی  بده  كدردووه ئیسدتعمارییش خۆرئاواو واڵتانی ڵوێستی هه بۆ ی ئاماژه درخان به و 0238 ساڵی  له  بووه ن رمه ئه
 یوان ئده ڵكو بده ن، رمده ئه لێددانی بدۆ  بینیوه نده كدورد بۆ پاساوێك  به شی وه ئه اڵم به كورد، كانی ییه وه ته نه  ئاواته هیواو  به دژ نی رمه ئه
 بدۆ ردوالیان هده بدۆ بێدت ده بداش كدارێكی ن رمده ئه كدوردو وتنی رێككه  كه كات ده  كردووه  وه له باسی روونیش زۆر ، بینیوه كورد برای كو وه

  بینیدددوه رۆڵیدددان ن هددده كدددورد و ن رمددده ئه  كی یددده مینه كه  كددده  وه شددداردۆته نه شدددی وه ئه درخان بددده كان، عوسدددمانییه سدددتی ژێرده له رزگددداربوون
  كده  وه كاتده ئاگادارده  وه لده تیشدی میلله ردوو هده و سد كردووه وه   گده ردوو هده دوژمندی  بده وانیشدی ئه و كان عوسدمانیه پیالنی وتنی ركه سه له

 و سدولتان یزانیند  لی ده خه به خۆ  وه روونكردۆته شی وه ئه درخان به حمان بدولره عه ، تی خۆیه مید بدولحه عه سوڵتان یان قینه راسته دوژمنی
 لێددانی بدۆ بددات كدورد  وه ئیسدالمه ناوی به  تی ویستویه سوڵتان  یاندووه رایگه و نیه راست هیچی پارێزێت ده ئیسالم  ی وه به كردنی  بانگشه

 وازی بانگده هدا روه هده درخان به ،«96  ژماره  بڕوانه» موسوڵمان كوردی لی گه دژی  وتووه رێككه روسیا ڵ گه له كاتیشدا مان هه له و ن رمه ئه
  نموونده به كدوردی  ی مرۆڤانده مێدژووی ش وه رووه و لده مندداڵیان، و مداڵ ژیدانی پاراستنی و كان نه رمه ئه پاراستنی بۆ  كردووه كورد لی گه بۆ

 و ئده موو هده ر رامبده به  جوامێرانده زۆر  كه  كردووه كوردی شۆڕشی  ی ركرده سه مدینانی شه یدوڵالی عوبه شێ  ڵوێستی هه باسی و وه ته هێناوه
 واڵمدی ها روه هده ،«99  ژمداره  بڕوانده» بكرێت ئیستغال  ن رمه ئه  به ر رامبه به كورد  ی وه بزوتنه  ی وه ئه بۆ درابوو  كه  ستابۆوه وه  پیالنانه

 . خۆی زۆرداری و زوڵم به بات ناوده له كورد تدێ كێكیش یه  ی سبه وا ئه بكوژن، زۆرداری به ن رمه ئه وان ئه ر گه ئه ی وه به  دابۆوه سوڵتانیشی
 میددی حه كانی تیپده پێكهێنانی  له  ی قینه راسته ستی به مه و سوڵتان كانی پیسه  نیازه  ی جوامێرانه  تێڕوانینه م به درخان به حمان بدولره عه

 كوردسدتاندا له  كده  كدردوه ش نگانده جه و ئده موو هده له باسدی ، كدردوه كوردسدتان سدتراتیژی  ی پێگه له باسی ووردیش به زۆر و  ئاشكراكردووه
 داڕمدانی راسدتی ها روه هده بووبێت، هده  وه ڕانه شده و بده  كی ندییه یوه په هی  كورد لی گه  ی وه ئه بێ راندا داگیركه خودی نێوان له  روویانداوه

 خاكی لدده كردنیددان رگری بدده توانددای كاتێكدددا له  ی كه سددته ودهدار و سددوڵتان  كدده  كددردووه ش وه لدده باسددی و  كددردووه بدداس عوسددمانی تی وڵدده ده
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 سدوپای ن خاوه خۆرئاوای واڵتانی به ر رامبه به  بووه نه كردنی رگری به توانای  كه  كردووه دروست میدیان حه تیپی  چوونه  بووه نه عوسمانی
 .نوێ
 

 پاشدا زكدی  ی راسدپارده ر سده له هێناون پێكی سوڵتان  كه  كردووه اشكرائ شی میدیه حه كانی تیپه راستی ها روه هه درخان به حمان بدولره عه
 درخان بده كدورد، لی گه لێدانی بۆ یار نه و دوژمن واڵتانی به پاساو پێدانی كوردو لی گه و ن رمه ئه لی گه نێوان كێتی یه لێدانی  ستی به مه به
  لدده  میدیدده حه تیپددی پێكهێنددانی بددۆ  كددردووه ئاشددكرا سددوڵتانیش نیددازی ها هرو هدده پاشدداو كددی زه  ی راسددپارده و سددتاوه وه نه ش وه بدده ر هدده
 بگدرن ك یه تر كانی وه ته نه و ن رمه ئه و كورد ڵ گه له و وه نه بكه ت ره  وه ئه  كردووه ب ره عه هاواڵتیانی له داوای  وه رووه و له و كانیش به ره عه
 . دواوه  ته ڕاندووه گه ساڵ زار هه تری كانی ناوچه و كوردستان  كه عوسمانی اڵتی سه ده به دژ
 

 تی خیالفدده بددۆ ئیدددیعای و سددوڵتان ر سدده  هێرشددكردنه له  تی توانیویدده  كاندده زیره زۆر  یدده وه ئه درخان بدده كانی شددیكارییه له شددت گرنگتددرین
  كردۆتده هێرشدی جدار نددین چه  وه رووه و له و هئ و موسوڵمان ری ماوه جه و ساده ڵكی خه ستی هه لێدانی له بگرێت دوور به  خۆی و موسوڵمانان

 هێرشدددی به ر رامبدده به  ناوچاندده و لدده رگریكردن بددده بددۆ بوونی ندده ئاماده و موسددوڵمانان خددداكی شددێكی به سددتدانی ده له دوای سددوڵتان ر سدده
 و كریدددت ك وه  ی له سدده مه زۆر بدده ر امبدددهر به  داوه نیشددان  ی ئیسددالمیانه ڵوێسدددتیكی هه  وه ندده الیه م لدده خۆرئددداوا، واڵتددانی ڕوانكراوی چدداوه

 ڵوێسدتی هه بڵێدین تدوانین ده اڵم به مێژوونووساندا، نێوان له  ره سه له مشتومڕی ئێستاش تا  ی النه سه مه و ئه لقان، به النی گه كانی له سه مه
  بده ر رامبده به كدان ئازادیخوازه  بده ره عه  شداعیره ڵوێسدتی هه له  نییده جیداواز هدی  وا ئده ئێستا شیكاری به بووبێت ش ڵه هه ر گه ئه درخان به
 .(١) «. بووه و ئه ئیسالمیی ستی هه لقواڵوی هه نها ته ش ڵوێسته هه و ئه لقان، به بولگارو النی گه  ی له سه مه
 
 باتگێڕی خده ئدازادیخوازانی ریزی لده درخان بده حمان بددولره عه وا ئه یدا كه كییه پێشه له  پێكردووه  ی ئاماژه فوئادیش ما  كه دكتۆر كو وه *
 پاریس لده  كه  كردووه ی یه كۆنگره و ئه باسی لی سه تێروته به زۆر كوردستانیشدا كۆتایی كانی ژماره له ، بووه كان عوسمانیه  اڵتی سه ده به دژ
  ی كدده كۆنگره   بدده حمان بدددولره عه ،«  بدده لی لوت عدده و   بدده دین باحه سدده» پاشددا حمود مدده كددوڕی ردوو هدده داوای ر سدده له  نجامدددراوه ئه
 .عوسمانی اڵتدارانی سه ده به دژ «ەو ناوه و وه ره ده له»باتگێڕان خه بۆ  س كردووه وه گرنگ نگاوێكی هه به
 
 دا كدده گرهكۆن ناو لدده كان ییدده رێكخراوه و شددكڵی  ناكۆكیدده  لدده باسددی «ەك كددۆنگره شددداربووانی به له كێك یدده كددو وه» درخان بدده حمان بدددولره عه

 نی الیددده كدددام پشدددتی درخان بددده نازانرێدددت ندددد رچه هه ریان، رامبددده به  رگرتدددووه وه ی ئیانددده بده مه و تیانددده بابه ڵوێسدددتیكی هه و كدددردووه
 باتی خدده لدده  وه جیابكاتدده و گددۆنگره ندددامانی ئه ناتوانێددت  كاندده ناكۆكیه و ئدده  كدده  وه كردۆتدده وه له ختی جدده اڵم بدده ، گرتددووه كاندددا ناكۆكیه له

 بدۆ وتنی ركه سده هیدوای دڵ بده پدڕ  بووه نده ر سده له كانی شدكڵیه  ناكۆكیه ری كاریگه  كه جوامێر باتگێڕێكی خه كو وه درخان به داهاتوویاندا،
 كوردسددتان  ی ئاینددده كددوردو ئددازادیخوازی  ی وه بزوتندده وێنددای ش یدده وه بیركردنه  شددێوه و ئدده  ی سددۆنگه له خواسددتوون، كگرتنی یدده الو ردوو هدده

 پێددانی گرنگدی  نی شایه  كه وێنایه ش وه ئه دا سی  ژماره  له ، كردووه كوردستان له كگرتن یه  ی بناغه له باسی نۆداو و بیست  ژماره له  كێشاوه
 .كوردی رزگاریخوازی  ی وه بزوتنه وتنی پێشكه به ت باره سه  رانه توێژه و مێژوونووسان
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  مدده بخه تیشددك زانددم ده خددۆمی ركی ئدده  بدده و سددتین بوه ریان سدده له  پێویسددته  كدده «كوردسددتان  ی رۆژنامدده» هلدد ن هدده تددر ی ئامدداژه ندددین چه *
 :ن ده ده  بواره و به گرنگی  كه رابكێشم الدا به  ی وانه ئه رنجی سه و ریان سه
 
 .0265 ، الباره ،«ەعالجام» گۆڤاری له تێك بابه العراقی، الشعر  انتكاسه یاتی، به حسین دكتۆر:  بڕوانه (١) 
 
 و ئده پاشداو ت مدحده  وه مووشدیانه هه پێش له  كردووه عوسمانی ئازادیخوازانی موو هه له رگری به رمی گه به زور درخان به حمان بدولره عه -١

  تی سدداره خه  لدده اسددیب ها روه هدده باوكیددان، مردنددی دوای  وه تدده بوونه رووی رووبدده پاشددا ت مدحدده كانی منداڵدده  كدده  ئاشددكراكردوه شددی زوڵمه
  لده باسدی ئیتالیداو  لده  ی ن اكده مه  لده «كری بده دیدار««نددی فه ئه كوتی سده ئیسدحاق«مردنی بده  كردووه عوسمانی ئازادیخوازانی  ی وره گه

 زمانی بدده -03  ارهژمدد«ئازادیخوازاندددا  ی ڵدده كۆمه  لدده بوو هدده  ی وره گدده رۆڵێكددی  كدده ، كددردووه ش دیدداره  ئددازادیخوازه  پیدداوه م ئدده جددوامێری
 .«توركی

 
 كان، عوسدمانیه به دژ باتی خده پاشداو درخان بده  بده ت باره سه  یه هه وورد زانیاری دواتر  كی یه ژماره ند چه و كه رۆژنامه ی«٥«  ژماره له *

  وه رووه م لدده ، كددورده  ركرده سدده وباتگێر خدده و بدده ت باره سدده بكرێددت ژمار هدده كان رچاوه سدده گرنگترین لدده كێك یدده به توانرێددت ده ش كدده رۆژنامه
 ی كده خێزانه ناو لده  كده  رگرتووه وه  ی باسانه و له سوودی  نووسیوه  ی كه ماڵه بنه و  خۆی  ی باره له تادا ره سه كانی ژماره له   به ت مدحه میقداد

 خالیددی ر سده  وه ڕێتده گه ده  كده ماڵه بنه  ی وه بده ت باره سده  هبوو هده  ی هاوشێوه بۆچوونێكی  بووه هه ریان سه له  وه كۆنه له بۆتان له ها روه هه و
 پشدت به  رخسدتووه ده ناراسدتیمان«خالددیون یدان خداڵتیون» نداوی ژێر لده ئاخی تده  ی رۆژنامده له تێكددا بابه له  ئێمده ش وه ئه لید، وه كوڕی
 .درخان به ت الده جه میر خوالیخۆشبوو بۆچوونێكی بۆ ستن به
 
 جدێ سااڵنێك چۆن و كوردستان له وێت كه رده ده بۆ رخانمان ده به  ی ماڵه بنه  ی وره گه  ی پێگه و شوێن دا كه رۆژنامه ڕی رووپه ناو له  هئێم و مه ئه

 پێشدتریش كدو وه نێدردراون  كده رۆژنامه بدۆ  كده ش زۆرانده  نامده و ئده نیشدتمانی،  ی وه بزووتنده  تی ركردایه سده بدۆ بدوون كدورد لی گه ئاواتی
 و قلیدددی ته ندداوێكی نها تدده ش مدده ئه ، هدداتووه « ئێمدده میددری«  بدده تێدددا ی كدده رۆژنامه نی خدداوه ردوو هدده ندداوی كددرد  وه یاندده باره له باسددمان

 ندد چه  لده بینین ده ها روه هه واتادارن، و قوڵ زۆر  كه گرێت ده خۆ له واتا ندین چه كان نامه نی خاوه گوزارشتی و بووه نه ویراسی نازناوێكی
 ن الیده له  ی وه ئده ر بده له پیرۆز، شتێكی كو وه و كردووه  كه رۆژنامه له پێشوازیان ماچ به كوردستان ری ماوه جه  كه  كراوه وه له باس كدا یه نامه
 ر سدده له و كددردووه یریان سده رزگدداری مزگێندی  ی وه ئدده كدو وه ها روه هدده ، وه یده كه دووره ن ا مدده  لده  هدداتووه یدان  وه تدده باڵوكراوه » وه میریانده»

  هداتووه كۆتدایی زاندی ده وایدان زۆرداران  كده ین كده ده دی بده بات خده ندوێی سپێكی ده و  شۆرشگێرانه كی یه رامه به و بۆن  كه رۆژنامه ڕی رووپه
  مجاره ئده كدورد  ی وه بزوتنده  ی وه هسدتان هه  چونكده رخست، ده ی بڕوایه و ئه شكستی دواتر سااڵنی اڵم به كان، كوردییه  شۆڕشه  ناوبردنی له به

 بدۆ رێخۆشدكردن  لده بوو هده نگیان پێشده رۆڵدی كان درخانیده به ر گده ئه كتردا، یده ڵ گه له ك چه بیرو  كردنی ڵ تێكه به بوو هه نوێی مۆركێكی
 .بوو زیندوی  كی وێنایه ئارارات شۆڕشی وا ئه  ڵییه تێكه و ئه
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 -زار وی زه و موڵدك و ن خداوه  كدرده ده میدان ده رووی كانیانددا وازه بانگه له   بده ت مدحده میقدداد تی تایبده به  كده رۆژنامه نی خاوه ردوو هه *
 ناو لده  یده هه كییان ره سده رۆڵدی هێشدتا ئداینی پیاوانی توێژی و توێژانه و ئه یانزانی ده  ی وه ئه ر به له كورد، زانایانی و «كان گه به ئاغاو
 درخان بدده حمان بدددولره عه خددودی رۆڵددی اڵم بدده یی، وه تدده نه باتی خدده بددۆ ن رێكبخدده و وه ندده كۆبكه ڵكی خدده تددوانن ده كوردیددداو  ی ڵگدده كۆمه
 بیندین ده ش جدۆره و بده ، وه كدرده تاڵ بده ی وازانده بانگه  جدۆره و ئه گشتی به عوسمانی  تی ئیمبراتۆریه ناو  له دا ئازادیخوازانه  ی وه بزوتنه له
 مدۆركی مان هده  كده بچێدت بیر لده تیشدمان میدحه میقدداد كانی وازه بانگده ناشدبێت  ، گده  كردبدووه رووی  كده رۆژنامه ۆتاییدداك كانی ژماره له
 .ن بكه وان ئه بۆ كار بێت ده  بۆیه و یه وه كانه ژاره هه  له اڵتیان سه ده ن وزو كان كورده  گه به ره ده  كه تێدابوو شی وه ئه ی ئاماژه بوو، هه
 
 شداعیری  لده بداس كیددا یه  ژماره لده  كده رۆژنامه و  یده هه كان رۆشدنبیرییه و بی ده ئده  له سده مه ر سده له تر ی ئاماژه ندین چه دا كه رۆژنامه له *

 بدۆ   گده هانددانی  سدتی به مه به كوردستان بۆ  ناردووه  وه ستانه ئه له كانی سیده قه چۆن كات ده  وه له باس و كات ده كۆیی قادری حاجی كورد
  كردووه  مێژووه و ئه بۆ  ی ئاماژه فوئادیش ما  كه دكتۆر و كردووه دیاری 0529 ساڵی به قادریشی حاجی فاتی وه  رۆژی  كه رۆژنامه و بات خه
 .ساڵ دوو پێش تێكیدا بابه له
 
 و لده ستخۆشدی ده و  یده( الحمیدیده  الهدیه) ناوی  به  ی كه كتێبه و خالیدی زیا یوسف  به ت باره سه  وه ته باڵوكراوه تێك بابه دا كه رۆژنامه له *

 وروپی ئدده اڵتناسددی رۆژهه  بدده ت باره سدده  تیدایدده گرنگیشددی كی یدده ئاماژه ها روه هدده  كدده رۆژنامه ، كددردووه كددوردی زمددانی ی یدده وره گه  تدده خزمه
 و كدده رۆژنامه ندددی یوه په  لدده باسددی داو كدده رۆژنامه له ئینگلیددز و مسدداوی نه هدداوالتی شددداری به  بددوونی ئاشددكراكردنی داو سددیانزه  ژماره لدده

 ندوێ كی یده ئاماژه ش مده ئه  نگده ره ، كدردووه  وه اڵتده رۆژهه بی ده ئده به و ئده ندی یوه په و«هارتمان مارتن» ناسراو ڵمانی ئه التناسی رۆژهه
 ی ندیدده یوه په و ئدده بددۆ  كدده یه ئیزافه ش مدده ئه و «فولكلددۆری و هی فه شدده نددا«نووسددراو كددوردی بی ده ئدده به اڵتناسددان رۆژهه ندددی یوه په بددۆ بێددت
 .بوو هه زیدی بایه حمودی مه ال مه ژاپاو ندر لكسه ئه نێوان له
 

 گرێت، ڵدده هه تێك اللده ده  لده زیداتر دا كده رۆژنامه  له «زین و م مه«خانیش دی حمه ئه  ی كه شیعرییه  چیرۆكه  ی بڕگه ندین چه  ی وه باڵوكردنه
 م كده یه  كده رۆژنامه  چونكده نوێكدان،  بییده ده ئه  وه لێكۆڵینده و وه توێژینده بۆ نێ ده ده یشمان خنه ره الالتی ده ها روه هه و رۆژانه و به ت باره سه

 ڕۆكی هندداو  بدده سددتن به پشددت  بدده ویش ئدده ، كۆچییدده ی0038  كدده زیددن و م مدده نووسددینی سدداڵی به ت باره سدده  تێیدایدده  ی قینه راسددته ی ئامدداژه
 قدوڵی ر سه له  داوه  ی كانه زیره ی ئاماژه م كه یه  كه رۆژنامه ،، یه ئاماژه و له  وه ته وتوونه دووركه دواتر  كانی رچاوه سه كاتێكدا له ، كه چیرۆكه
 بدداتینی  تی حیكمدده و سددت به مه ندددین چه كاتێكدددا له  وه زاهیرییدده  رووی لدده  كددردوه عیشددق چیرۆكێكددی  لدده باسددی  ی وه بدده  كه شددیعرییه  چیرۆكدده

 م ئده تا  داوایه و پێكردن ئاماژه و ئه  وه داخه به اڵم به ، وه بخوێنرێته ووردیی به  كه چیرۆكه  كردووه داوای ند رچه هه  كه رۆژنامه ، خۆگرتووه له
 .(١). ین بكه جێ به جێ  كه رۆژنامه داوای له شێك به بتوانین هیوادارین ، وه ته كراوه لێنه بیری قوڵی به دواییش  ی سااڵنه

 
 نزیكددا  كی یده ماوه له و نجامدداوه ئه خدانی كانی فیه لسده فه و فیكریدی  نه الیه ر سه له قوڵی  كی وه یه توێژینه  یه رسته ند چه م ئه ری نووسه(١)

 .كرێت ده چاپ
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 و لده درخانیش بده میقداد كرابوو نه چاپ كوردستان  ی رۆژنامه  ی وه بالوكردنه و چاپكردن تا زین و م مه  كه دەن نیشانده مان وه ئه  رستانه م ئه
 واویشدی ته  كی یده ئاماژه  كده رۆژنامه چداپكردنی، سدتی به مه به بنێدرن بدۆ  ی كه كتێبه واوی ته  كی یه نوسخه  كردووه ران خوێنه له داوای  وه رووه

 بدۆ جدار نددین چه ی چیرۆكده و ئده  وه كردۆتده  وه له ختی جه   به میقداد و وسراوهنو  زیره جه  ی ناوچه له  كه چیرۆكه  ی وه به ت باره سه  تێدایه
 باشدتریان  وه لده كی كتێبده دا بدواره و لده وان ئده چدۆن  وه كردۆتده رووندی و رگێدڕاوه وه بۆیدانی و وه خوێندۆتده ب ره عده و تورك زانای ندێك هه
 . وتووه كه نه رچاو به
 
  رۆژانده و ئده تدا كدورد زانایدانی و رۆشدنبیران  كده ن ده ده  وه سدته ده به واو تده  ی ڵگده به  رسدتانه و ئه و   به ت حهمید میقداد  ی گرنگیدانه م ئه

 وا ئده  بوایده هه تدر چیرۆكیكدی ر گده ئه  چونكده ، وتووه كده نه رچاو بده بێدت خدانی دی حمه ئه هب  كه زین و م مه  ی هاوشێوه شیعری چیرۆكێكی
 و یوسددف و جنون مدده یالو لدده» ی وه گێراندده  ی وه تكردندده ره بددۆ  پاڵپشددتییه ش مدده ئه ، وه كددرده ده ر سدده له ختی جدده یددان  وه یهشددانازی به درخان بدده

 .خانی دی حمه ئه بۆ «زڵێخا
 

  كده ین بكده  رسدتانه و ئده بدۆ  ئامداژه بێدت ده وا ئه دوێین ده دا كه رۆژنامه له زین و م مه گانی بڕگه  ی وه باڵوكردنه  ی باره له  ئێمه مادام دا لێرشه
 ئاغدای میدرو ندێك هه تی، ووتویه داو كه رۆژنامه دووی  ژماره  له تی كردوویه كان دبییه ئه  قه ده  ی وه باڵوكردنه پاساوی بۆ درخان به میقداد
 شدیعرو له كدوردی بی ده ئده قێكدی ده ندد هچ و ین بكده ئێسدتا بارودۆخی لده بداس دا كده رۆژنامه له  كدردووه داوایان و ناردووین بۆ یان نامه كورد
 ند چه كیش یه ژماره موو هه و ین كه ده كوردستان ئێستای بارودۆخی له باس خوا به نا په  دواوه به  لێره  بۆیه ، وه ینه باڵوبكه كوردی ی مه لحه مه

 . وه ینه كه باڵوه كوردی جوانی چیرۆكی شیعرو ك یه كۆپله
 

 بددوو و ڕی پدده تێده پێدددا كددوردی لی گدده  كدده یی نوكدده هه بددارودۆخی باسددكردنی بددۆ جێهێنا بدده  خددۆی  ی كدده ڵێنه بدده  كدده رۆژنامه نددد رچه هه
 قدی ده  ی وه باڵوكردنده به  ی كده ڵینه به وا ئده كدرد، باسدمان كدو وه نها تده به  ی كده ته میله مێدژوی بدۆ نها ته ك نه خۆی كاتی بۆ ك یه رۆژنامه به
 كێك یدده راوێزی پدده له  كدده  وه تدده بینیوه قددادردا حدداجی كانی شددیعره له ك یدده كۆپله نددد چه و «زیددن و م مدده» چیرۆكددی  لدده نها تدده  خددۆی بی ده ئدده
  كردبددووه شددیعریان حدداجی و خددانی  كدده  شددكردووه وه به  ی ئامدداژه  كدده رۆژنامه كددرد، باسددم كددو وه نوسددیبووی، زیندددا و م مدده كانی نوسددخه له
 «تاح فده.ا.الشدی  ابدن«  كده  تێدایده قریزی ته  كی یه كۆپله ند چه ها روه هه  كه رۆژنامه باسكرا، كو وه یی وه ته نه باتی خه بۆ ك یه سته ره كه
 .تی ناردویه  وه شقه دیمه له
 
 وتنی ركده ده تاكانی ره سده سدپاندنی چه بدۆ ها روه هده و مێژوومدان كلتدورو ر سده له ن كاربكده  ی وه ئده بۆ رانمان توێژه بۆ  سووده به ش باسه م ئه

  بدده  وه ندده كه لێده ختی جدده ران توێژه لدده شددێك به  كدده كددات ده  بۆچووندده و لدده پاڵپشددتی ش مدده ئه كوردیددداو شددیعری له یی وه تدده نه فیكددری
 .شاعیران خوازراوی ناوی شیعرو ندێك هه  ی وه تكردنه ره
 
  و وه كردۆته واڵتدا له سازی پیشه ر سه له ختیشی جه وا ئه ت عری ه مه  ی وه باڵوكردنه و خوێندن ر سه له  كه رۆژنامه  ی وه ختكردنه جه ڵ گه له *
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 ناو لده  ئامداژه نددین چه ش وه رووه و لده نیشتمان، له كردن پارێزگاری بۆ ها روه ڵكیداوهه خه ژیانی له  وه كردۆته سازی پیشه گرنگی له باسی
 ڕی شدده» كدو وه  كددردووه بالوده كداتی و ئده كانی ڕه شدده و نگ جده واڵی هدده  كده رۆژنامه  كده كاتێكدددا له و مده ئه ، یدده هه كانددا جۆراوجۆره  تده بابه
 بددوونی سددتی بااڵده و سددازی پیشه سددتی بااڵده  كدده  وه كردۆتدده ش وه لدده ختی جدده وا ئدده «سددودان میسددرو نگی جدده و كریددت  ی دوورگدده و ڵقان بدده
  كدردووه ڕۆییشدی زیاده نددێكجار هه  كه رۆژنامه تردا، نێكی الیه ر سه به نێك الیه وتنی كهر سه بۆ  یه هه ی وره گه ری كاریگه نگ جه  ی سته ره كه
 سدازی پیشه  فێربدوونی و سدازی پیشه وڵی هه  كردووه كورد له داوای و هاندان بۆ ستپێك ده به  تی كردویه و ستییه بااڵده و ئه كردنی وره گه به  له
 و  هداتوه كانی بانگشده و كدۆیی قدادری حداجی كانی شدیعره  لده ی وه ئده ڵ گده له  بدووه موتدابیق واوی تده بده ش داوایده و ئده ن، بده نوێ نگی جه
 كچوو یده له فیكدری وتێكدی ره  ی وه ئده ر سه له کردوە  عری ه مه  ی وه باڵوكردنه و خوێندن بۆ  ی بانگشه  ی شیعرانه و ئه پاڵ له  یه ڵگه به ها روه هه
  ی وه بزوتنده نداو  خرێتده ده هەبدوە  بیددا ده ئه  ی وه توێژینده بواری لده کە  مه رده سده و ئده كانی بانگشده فیكدرو دات ده ننیشدا مان وه ئده  بووه هه

 .كوردیدا رزگاری  ی وه بزوتنه نگانی پیشه رۆشنبیرو  لەسەر تورک کاریگەری یان وه رییه رۆشنگه
 
 ، كدوردی رزگداریخوازی  ی وه بزوتنده   فیكدری وی رێدڕه  لده   رووناكده خدالیکی  كدوردی ری گده رۆژنامه كداری تاكانی ره سه بو کردمان باسەی م ئه
 ك یده ر سده له كدار قدوڵتر رفراوانترو بده  كی یه شدێوه به دواتدر و ربگدرن وه لێ سوودی  ی وه ئه بۆ  وه مه ئاگاداربكه لێ زایانی شاره  زمكردووه حه
  ی هیوایده و بده كدوردی،  ی ووشه باتی خه كوردو لی گه باتی خه  به ت باره سه دا وه توێژینه جیاجاكانی  بواره له ن بكه  ی ئاماژانه و ئه كی یه به

 .لێیی پێویست رگرتنی وه سوود م رده به له ڕێك مپه له  بێته نه زمان دوو به رچوونی ده و كه رۆژنامه دیالیكتی
 

 كدوردی، ری گده رۆژنامه  رۆژی لده دا لێره با ،«  به حمان بدولره عه و   به ت همیدح میقداد» نگ پێشه درخانی به ردوو هه بۆ رم گه ساڵوێكی
 .پاشا درخان به  وره گه  شۆڕشگێڕی بۆ و یان كه له گه بۆ ك مه ئه به  ی رۆڵه دوو كو وه بنێین لێ رێزیان

 
 و ئده و وه خۆشدكردینه بدۆ ی رێگده  وه وه ئده الی لده  كده رۆژنامه كدانی ژماره  ی وه باڵوكردنده  كده فوئدادیش ما  كده دكتدۆر هاوڕێم بۆ سوپاس زۆر

 . وه ینه بكه  پێاوه  ڵه كه دوو و ئه یادی پێداین  ی چانسه
 

 0290مارت   93 - 00ئاخی  ته
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 سەبارەت بە رۆژنامەگەری کوردی
 

 *داری گه یادی رۆژنامه ین له كه بیرنه كان له نگه با پێشه

 
 بەشی پێنجەم و کۆتایی

 
 كدانی بواره و ری گده رۆژنامه بواری له بوون نگ پێشه  كه م كه ده  تیانه سایه كه و ئه سوباسی  وه دڵمه كانگای له كوردیدا، ری گه رۆژنامه یادی له

 .تردا
 

 ری كوردی؟ گه نگانی رۆژنامه دوای پێشه ڕان به گه

 
 ت مدحده مقدداد» نداوی  رۆژنامده م كده یه  ی وه ئده ر بده له ، نییده زۆر كی هیالكییده  بده پێویسدتمان كان گهن پێشده ناوی  ی وه دۆزینه و ڕان گه بۆ
 ویست مه ده من ڵگرت، هه و ئه دوای له ی ئااڵكه  كه  یه پێوه تری  ی براكه ناوی ، ه(كوردستان)  كه ش كه رۆژنامه خودی و یه پێوه ی«درخان به
  وه كوردسدتانه  ی رۆژنامده  ی باره لده رییددا گه رۆژنامه یادی لده  ی وه ئده ، یه وه سدتمه هه قدواڵیی  لده  كه بڵیم  وه كه مهرۆژنا ی باره له شتێك ند چه
 و فرانددن ئه كاروانی لده تۆمداركردنی جدای چ  مده ئه  تۆماركراوه ناوی نگیدا پێشه و ری روه سه كاروانی له  یه رۆژنامه و ئه  كه  یه وه ئه یڵێین ده
 .دا ووشه و نووسین بواری له شانازی جێ هێزو به نوێی شێوازێكی بۆ نابردنێتی په و هێناندا
 
 ش پێشدكه و كه وشده بدۆ دا لێرشه ، تێكدایه فورسه له یان وه باڵوكردنه بۆ  وه دۆزمه ده لێك هه وا ئه ، دڵمدایه  له  كه  وه یه باره  له كانم ووته بۆ

  كدده  وه هێنمدده ئه  نمووندده به تی سددایه كه دوو ریدددا، گه رۆژنامه له  كددردووه كوردییددان  ی ووشدده تی خزمدده  ی واندده ئه بددۆ گددوزاری سددوپاس كردنددی
 :وانیش ئه
 
 بدۆ هداتن كدێاڵو راویان بده خداكێكی  كده سدن كه دوو و كدوردی ری گده رۆژنامه بدواری نگی پێشده دوو  كه ین،(موكریانی حوزنی) و(مێرد پیره)

 و سددته ره كه دوای بدده ڕاون گدده ها روه هدده داگیركردبددوو، ژیددانی كانی سددوچه موو هدده وتوویی دواكدده  كدده نن یدده بگه كلێ گدده  بدده  ووشدده  ی وه ئدده
 .یان كه یامه په یاندنی گه بۆ تێك سیله وه
 

 ناو لده ڵدان، رهه سده ۆبد ڕا گده ده لێك هده بدۆ و قوال ڵدده هه  روونده ده قواڵیی لده  كه هۆشێاربوو و یاخی ئازادو لی گه ووشه وان، ئه كانی ووشه
  و چیرۆك ندین چه ش تیه سایه كه دوو و ئه هێنابوو، میان رهه به وتویی دواكه كوردو دوژمنانی  كه داڵ و دڕك زاران هه به وردراو ده كی رێگایه



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

111 
 

 .بوو هه ریدا گه رۆژنامه و كوردی نی مه چاپه ڵ گه  له رهاتیان سه به
 
 نددوێی لێكی گدده جۆرێددك پاڵ لدده ، وه گێڕێتدده ده ی كدده ڵكه خه وانێتی پاڵدده و كوردسددتان چیاكددانی  ی بدداره لدده ت حیكایدده زاران هدده ڕووش بدده داڕ
 . ووشه كانی نگه پێشه وانێتی پاڵه به ت باره سه
 

  ی وه ئده بدۆ كردنچداپ بدۆ لێك شدتگه  یكرده نده و كۆڵی ڵنده هه دا بدواره و له زا شاره ندێكی رمه هونه كو وه «تی وسیله و سته ره كه» حوزنی  ئایه
 ؟«ندرێن هه و زۆزك كانی رزاییه به و كاروخ» كانی لوتكه و شانازی و رووه بجۆلێنێت  وه واندوزه ره كانی رزاییه به له ی كه پرشنگداره  رخه چه
 دنوسددی،  ی كدده رۆژنامه بددۆ  وه شددتێكه موو هدده  ی باره لدده ی كدده رزیوه له و ت كه شدده  سددته ده ردوو هدده به و وه هۆنیدده ده تی حیكایدده مێددردیش، پیره 

  رخۆی هده ، وه كدرده باڵوده زلیشدی هه ریكاڵمدی شدیعرو وادارانی هده بدۆ ك یه سدیده قه و منددااڵن بدۆ تدر كێكی یده و سدڵیل ڵكی خده بدۆ تێك بابه
 وام رده بده ئێسدتاش تا  كه ارندسو ده  ی رخه چه و ئه خۆی ستی ده به و وان له بوو كێك یه خۆشی  كه چاپ ئامێری رانی كارپێكه الی بۆ هات ده
 , دایه وه سوڕانه و جوڵه له
 

  جێهێشتووه به  ئێمه بۆ ریی وه یاده جوانترین  كه كوردی ری گه رۆژنامه  له ساڵو ڵێین ده  وه لێره
 
 0299ی نیسانی 99  ی ژماره التاخی*
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 ماڵپەڕی کوردستانی نوێ: سەرچاوە
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 كورد لە نۆ كۆماری سۆڤێتیدا
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 پەیڤێک
 

 کدورد، رونداکبیرانی و بیرمەنددان و نووسدەران هەمدوو بدۆ گەورە و ئدازاد بەسەکۆیەکی بووە لەسەرەتاوە، هەر نوێ کوردسانی رۆژنامەی
 باشددووری لە کددوردی رۆژنددامەی یەکەمددین وەکددو لەهەمانکاتیشدددا بەاڵم دەریدددەکات، تانکوردسدد نیشددتمانیی یەکێتیددی رۆژنددامەکە راسددتە

 قەڵەمە لەو یەکێکددیش کۆبددوونەوە، لێددی کوردسددتان روندداکبیرانی و شدداعیران و نووسددەر زۆری بەشددێکی راپەریددن، دوای لە کوردسددتان
 .بوو رەسوڵ مستەفا عزەدین دکتۆر پرۆفیسۆر خوالێخۆشبوو کورد جوانانەی

 
 پدارچەیەکی لە بوو، لەدایک کوردستان هەرێمی حکومەتی و پەرلەمان ساڵەدا لەم کورد، بۆ بوو مەزن و گرنگ قۆناغێکی 0229 ڵیسا

 لدێ درا، کدوردی حکدومەتێکی دروسدتکردنی هەوڵدی لەوێدش سوور، کوردستانی دەڵێن پێی ئەوەی بەتایبەتی کوردستانیشەوە تری دووری
 یەکێتددی کوردەکددانی بددۆ گەورە کددۆنگرەیەکی و دەدات کددورد بە گرنگددی روسددیا ەوە0223 سدداڵی هەر لەندداوبرا، هەوڵەکە زوو بەداخەوە
 .بوو کورد گەورەی فەرهەنگی و سیاسیی رابوونێکی سااڵنەدا لەو تر واتایەکی بە رێکدەخات، سۆڤێت

 
 خددۆی ئەوەی بەحددوکمی عددزەدین تددۆردک بەاڵم هەبددوو، سددۆڤێتەوە یەکێتددی کوردەکددانی بددارەی لە کەممددان زۆر زانیدداری ئددێمە بەداخەوە
 .هەبوو ئەوانەوە لەبارەی زۆرباشی زانیاری و شارەزایی هێناوە، دکتۆرای ئەوێش زانکۆکانی لە ژیاوەو سۆڤێت لە زۆر ماوەیەکی

 
 لەو ۆریز زانیاری باڵوبۆتەوەو دا0229 - 6ی مانگی (002 - 005 - 009 - 006)ژمارەکانی  لە کە عیزەدین دکتۆر وتارەی کۆمەڵە ئەم

 .تێدایە بارەیەوە
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 .باڵوبکەینەوە بەرێزیان وتارانەی زنجیرە ئەم دووبارە پێمانباشبوو بابەتەکە، گرنگی و وەفایەک وەکو ئێمە
 

  نوێ کوردسانی
 

 پرۆفیسۆر عیزەدین مستەفا رەسوڵ: نووسینی
 

 بەشی یەکەم

 
 و ئازربایجدان نێدوان نداكۆكیی و كدورد) دەربدارەی دی عقدووبمیە ئیبدراهیم بورهدان كاك ووتارێكی نوێدا كوردستانی ی( 038) ژمارە لە

 .بدوێم باسە لەو كەمێك و نووسەربم قسەكانی بەشداری دەمەوێ( ئەرمەن
 

 بەاڵم. نەبدوو تێددا كەرەبداخی و ئەخدچەوان دروستكرا كورد بۆ سۆڤێتدا فەرمانڕەوایی سەرەتای لە یەی ئۆتۆنۆمی ناوچەیە ئەو :یەكەم
 لە( قوبدادلی و كەڵباچدار و الچدین) قەزای سێ دووایەش ئەم تا بوو، ئەو پایتەختی( الچین) شارۆچكەی بەڵكو .تێدابوو ی( الچین)

 .دەبران ناو( كوردستان) بە ئازربایجاندا
 

 رووسدی بە( كوردستانسدكی) چدونكە - نووسدیویەتی بورهدان كداك وەك نەبووە،( كوردستانسكی) ناوی یە ئۆتۆنۆمی كۆماری ئەو :دووەم
 هەرچددی. بددووە( سددوور كوردسددتانی) واتە( كوردسددتان كراسددنی) ندداوی بەڵكددو. دەوێ ی( الددیە مددوزاف) واتە یە،( كوردسددتانی) یمانددا

 زۆربەیدان بەاڵم تێددایە، كوردیدان ئەوە یە چیدایی ی( قەرەبداخ) واتە( قەرەبداخ نداگۆڕنی) یا( قەرەباخ) یا( كەرەباخ و ئاخچەوان)
 .نین كورد

 
 ئەلیدزابێس) نداوچەی كە ئەوەیە: دیارترینیدان - هەیە هۆیەك چەند سۆڤێتدا یەكێتی) لە كورد ئاماری ونەوەیكەمبو دەربارەی :یەمسێ

 لە كددورد ژمددارەی بەمە توركیددا، بە درا بددوو( ئەردەهددان و فددارس) هەر بددزانم وا كە - بددوو قەیسددەری رووسددیای بە سددەر كە( پددۆڵ
 نەتەوەیدی سدیمای و چەوسدێنرایەوە كورد الیەك هەموو لە زیاد دا( ئازربایجان) لە پاشان كەمبۆوە سۆڤێتی - واتە تازەدا، حكوومەتی
 لە كددورد ڕاگددوێزانی ئەگەر چددونكە نەبددووە، ڕاگددوێزانەوە بەهددۆی ئامارەكاندددا لە ئازربایجددان كددوردی ژمددارەی كەمبددوونەوەی. شددێوێنرا

 میددر سدەردەمی لە تدایبەتی بە - ئازربایجدان لە ەاڵمب گرتدۆتەوە، تددری شدوێنی ە(ڕاگدوێزان) ئەو بدووە، كەم زۆر بدووبێ ئەزربایجانددا
 - سددتوونی لەژێددر كددورد و ئددازەری لە كەس زۆر پێشددوو سددەردەمی ئەگەر نەدەنددرا، دا كددورد بددوونی بە دان ئیتددر باگیرۆڤدددا جەعدد ەر
 ش( داگسدتان) وەك تدری شدوێنی لە كە زانیبدێ نەتەوەیدی ناسدنامەی بە موسدوڵمانیان: واتە نووسدیبێ، موسدوڵمان بە خۆیان نەتەوەدا
 دەندران، دا ی( ئازربایجدان) بە هەر ئازەریش و كوردیش و گرتەوە جێی ی( ئازربایجان) ووشەی باگیرۆڤدا سەردەمی لە ئەوا هەبووە،

 (.نەبوو) و( س ر) سەر هێنایە هەر بەڵكو نەكردەوە، كەم ئامارەكاندا لە كوردی ژمارەی هەر ئەمە
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 و كددردووە ئازربایجانیددان حددوكمڕانیی كددورد ی( شددەدادی) بنەمدداڵەی دوانزەهەمدددا سددەدەی لە ەتتەنددان كددۆنن، زۆر ئازربایجددان كددوردی
 .پێگەیاندووە یان( گەنجەوی نیزامی) وەك شاعیری

 
 سددەرەتای لە ئەوەی سددەر كددردە زۆری كدداری یەزیدددین گورجسددتان و ئەرمەنسددتان كددوردی و موسددوڵمانن ئازربایجددان كددوردی كە ئەوەی

 لەكدیس شدتیان زۆر ستالین سەردەمی و یەكان ئازەری شۆڤێنیی هێرشی تا نەكەن، پتەو خۆیان جێی و نەگرن یەك سۆڤێتدا حوكمڕانیی
 یەكان، ئەرمەنی یە شۆڤێنی ئێستا ئەوا كردبێ، موسوڵمانێتی كاغەزی بە یان یاری ئازەریەكان یە شۆڤێنی سەردەمە ئەو ئەگەر. بدات
 كددورد جددۆرە بەو دەیددانەوێ و دەكەن یەزیدددێتی كدداغەزی بە یدداری دا 0223 ئددابی لە پیترۆسددیان ئیتددر سددەركەوتنی پدداش تددایبەتی بە

 .دابڕن لەیەك
 

 و تددورانیزم دژی زۆر بەڵكددو قەڵەم، نددادرێتە تددورك شددۆڤێنیی بە بددوو سددتالین بدداڵی و بیریددا هاوكدداری كە بدداگیرۆڤ جەعدد ەر میددر
. چەسدپاند تدورك لەجێدی ی( ئازربایجانی) و( ئازربایجان) ووشەی دا، ئازربایجانی یەكانی تورانی ڕۆشنبیرە ئازاری بوون پانتوركیزم

 .گرتەوە ی( ئۆغڵی) و( زادە) جێی خەڵكدا زۆربەی ناسنامەی لە ڕووسی ی( اوڤ) پاشبەندی ئەودا زەمانی لە هەر
 

 ئەو بدددوو، ریدیدددا دەسدددتی دا( كوردسدددتان جمهدددوریەتی) كارەسددداتی لە هەر بدددوو، ئازربایجدددانی شدددۆڤێنیی بددداگیرۆڤ بڵێدددین دەتدددوانین
 كوردسدتان دەیانویسدت و دەزانی ئازربایجاندا لە بەشێك بە كوردستانیان جمهوریەتی دەستی قوربانیی پاشان و هاوكار ی( پیشەوەری)

 .نەبوو ڕازی بەمە محمد قازی پێشەوا بێگومان كە. هەبێ ئۆتۆنۆمی ئازربایجاندا لەناو
 

 باسدی بداكو لە كەس زۆر هەروەك. دیدارە ئۆزبەكسدتانیاندا نداردنە لە یەكدان ندیبەرزا بە بەرامدبەر ئەو شدۆڤێنیی هەڵوێستی هەروەها
 بەرزاندی ئدازاردانی باگیرۆڤددا موحداكەمەی لەكداتی. بداگیرۆڤ بە بەرامدبەر دەكدرد یدان( نەمر بەرزانیی مستەفا) ئازایانەی هەڵوێستی

 كدورد بە بەرامدبەر یەكدانی ئدازەری سیاسدەتی بداگیروڤ ەك دەزاندن خوێنەرانیش لە زۆر پاڵی، درایە تاوانانەی لەو بوو یەكێك یەكان
 هەر كدوردی لە و دەزاندی كدورد بە خدۆی كە یشددا( ئەسدكەندەرۆڤ مدحەمەد) وەكدو كەسدێكی سدەركۆماریی سەردەمی لە تەنانەت نەگۆڕی
 ئەو هەر بداگیرۆڤیش ەیسیاسدەت ئەو دیدارە. نەگدۆڕدرا پێ هیچی( عەبدێمە الوێ ئەز كرمانجم، ئەز) دەووتین پێی لەبیرمابوو ئەوەی

 زەمددانی لە هەر بددن، شددیعە ئددازەریش و سددوننی ئەمددان بددا ئازربایجددان، كددوردی موسددوڵمانێتیی بەڵكددو پێنەكردبددوو، دەسددتی سددەردەمە
 لە سدۆڤێتیش رژێمدی كە كردبدوو، كداری( كەمی و زۆری) هاوكێشی و كۆكردبۆوە دا موسوڵمانێتیی خانەی لە ئازەریی و كورد قەیسەرەوە

 شداری و ئەرمەنسدتان كدوردی ئەمە كە)  نەبدوو شدیان(بێ و ئەلف) تەنانەت كە نەتەوە هەندێك بە دا نەتەوەیی ناسنامەی نشوێ زۆر
 .برد دەردە بەو كوردی ئازربایجان لە كەچی دەگرێتەوە، گورجستانیش ی( تبلیس)
 
 ئددێمە لە تەكسددی شددۆفێری ئاسددایی بە تیشددداشەس سددااڵنی لە تەنددانەت لێكرابددوو وای موسددوڵمان و ئددازەری هاوكێشددی - ئازربایجددان لە

 موسولمانز؟ سز) دەپرسی مانانی



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

115 
 

 دەزاندی، موسدوڵمان زمدانی واتە( بیلیدر دیلدی موسدوڵمان یا - موسوڵمانجە) دەیپرسی بەڵێ، دەدایەوە وەاڵمت كە( موسوڵمانی تۆ: واتە
 ئێسدتاش وادیدارە یەكەوە، تەنیشدت لە بدوو ڵكدیخە ڕیزبدوونی هدۆی ئداین قەفقداس لە قەیسەردا سەردەمی لە. بوو ئازەری مەبەستیش

 دیدم سدۆڤێتدا كدوردی هەموو لەناو و ئەرمەنستان لە0223 ساڵی ئەوەی بەاڵم بكەنەوە، لێ جۆرەی بەو دەیانەوێ دەرەوە دەستی گەلێك
 موسدوڵماندا و زیددییە بەسدەر واتە ئداینەوە هدۆی بە كە ندین بداوەڕە ئەو لەسدەر كدورد نەبێت، كورد تەرای و تاك كە دەگەیەنێ ئەوە

 بە خۆیدان و ڕاسدتبوونەوە یەوە نەتەوەیدی هەسدتی بە سۆڤێتدا گەالنی هەژانی لەگەڵ شوێنێكدا هەموو لە هەموو بەڵكو. بكرێن دابەش
 .هەیە دیاریكراویان داوای و دەزانن كورد

 
 .سەری دێینەوە كە بوو، دیار باش مۆسكۆ لە دا 0223 هاوینی كۆنگرەی لە ئەمەش

 
 ەمبەشی دوو

 
 جیاجیدادا وەفددی لەگەڵ جدار چەند برایە ئەو داپۆشرابوون كەچی كرابوو كورد لە زوڵمە هەموو ئەم چۆن: پرسیم لێی بەڕێز برایەكی
 خەڵكمددان لە و بیسددتووە و دیددوە یەكمددان راسددتی هەمددوو ژیددان وواڵتە لەو ئددێمەی دەزانددن وا تددر كەسددانێكی دیبددوو، سددۆڤێتی وواڵتددی

 پێوەنددیی و گەڕاون كدوردا مەسدەلەی و كدورد شوێن بە زۆر كە ئەوانەش تەنانەت ژیابێ وواڵتانە لەو ركەسهە ڕاستیدا لە شاردۆتەوە
 دەژیددان سددۆڤێتیدا كۆمدداری چددوار لە كددورد كە بددوون بدداوەڕە ئەو سددەر لە هەر هەبددووە مەڵبەندددانەدا ئەو كوردەكددانی لەگەڵ باشیشددیان

 مۆسدكۆ لە كدوردا ی 0223 ئەمدووزی كدۆنگرەی لە خدۆم چداوی بە - ئێستا وا بەاڵم. (توركمانیا گورجستان، ئازربایجان، ئەرمەنستان،)
 .دەژین كۆماردا نۆ لە ئێمە - دەبیست كوردم هاواری

 
 .دەكرد یان نەتەوەیی مافی و یەكگرتنەوە و كۆكردنەوە داوای

 
 ئەم یەكدانی شدۆڤێنی و سدتالین ئەسدتۆی ێتەدەخر هەموو باڵیش وە و ڕاگوێزان و چەوسانەوە پاڵ دەدرێتە دابەشبوونە ئەو هەموو ئایا
 ئەم تاوانەشدددا ئەو پدداڵ لە بەاڵم. نددابوورین ئددازاردان و ڕاگددوێزان تدداوانێكی هددی  لە ئددێمە بێگومددان هەیە، تددری هددۆی یددا ئەوال الو

 لەچەند بەڵكو ێ،هەب قەوارەیان كە نین دانیشتوانە خەستیی ئەو كۆمارەكەش نۆ هەر كوردی. هەیە مێژوویی یەكی قووڵی دابەشبوونە
 .هەیە یان( كثافە) یە خەستی ئەو كۆمارێكدا

 
 ریدا) ڕۆژندامەی و ڕادیدۆ كداری لە ئاگامدان. دەناسدی ئەرمەنسدتانمان كوردەكانی رۆشنبیرە زۆربەی دەژیان وواڵتە لەو ساڵەی چەند ئەو
 شداری بۆ كردبوو كۆچیان یا ئەوانە. ەناسید گورجستانمان كوردی هەندێك. بوو چاپكراویان یەك لەدوای یەك دیوانی و كتێب و( تازە

 بیدانووش راگوێزرابدوون توركیداوە سدنووری سدەر دێهاتدانەی لەو هەر یدا دەكردن، پێ شاری ناو زەحمەتكێشی كاری هەژاری و( ت لیس)
  ئارارات شۆڕشی شكانی پاش و( ئارارات) دیو ئەو دێهاتی تایبەتی بە ببڕن، لێ سنووریان دیوی ئەو دیوو ئەم هاتوچۆی كە بوو ئەو
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 .پاشا نووری ئیحسان ڕابەریی و( خویبوون) كۆمەڵەی سەركردەیی بە -
 

 دەرسددی پددۆلی و محەلددی ئێسددتگەیەكی توانیددان( تبلددیس) كددوردی كە بەاڵم كددوردی، پسددپۆری دەبددوونە كە توركمانیامددان كددوردی چەنددد
 كدوردی هەرچدی نەبوو وایان دەنگوباسی دەمە ئەو وركمانیات كوردی بكەن، دروست( دیالن) مۆسیقای تیپی و كوردی بە( میللی دانشگای)

 زۆربەیددان. كردبددوون دروسددت لددێ گەورەی شەخسددیەتی و نوسددەر و زانددا وواڵتەكەدا مێددژووی لەگەڵ قووڵیددان و كددۆنی ئەوە ئازربایجددانە
 هەبدوو ناویدان ئازربایجانددا ڵگدایكۆمە لە ئەوانەی بەاڵم دەدایەوە، ڕەنگدی نووسدینیاندا لە كدورد. دەندا خۆیانددا كدوردێتیی بە دانیان
 چەندد نداوی ڕیدزی لە كدورد نداوی شدیعرەكانیدا شدوێنی زۆر لە ئازربایجدان گەورەی شداعیری ی( ڤورگدون سەمەد. )نەدەزانی یان كوردی

 ئەویدان ەیانئەوان. ئەوە شیعری داستانێكی قارەمانی( موسا كورد) كە. دەبا ئۆكرانیدا و ئازربایجانی و ئەرمەن و ڕووس: وەك میللەتی
 .باوكمە ئادگاری و دیمەن مووسا كورد دەیووت، سەمەد: دەیانگووت( مردووە پەنجاكاندا كۆتایی لە) دیبوو

 
 بە كە دەكدرد بەوەوە یدان شدانازی زادە قاسدم قاسدمی وەلبید ، عەلدی: وەك نووسدەرانی كدوردە، رەحیمدۆڤ سدلێمان رۆمانێكی قارەمانی

 ئازربایجدانی ڕەسدمی هەڵوێسدتی و نوسدرابوون ئازربایجدانی بە ن ووسددا لە و نەدەزانی یان وردیك هەموویان هەر بەاڵم كوردن، ڕەگەز
 سدۆڤێتی كوردی دەربارەی پرسیارێك كوردستانەوە لە دەكرد كارم باكۆ عەرەبیی ڕادیۆی لە 0263 ساڵی بەرامبەریان بوو ئەوە یەكانیش
 .بوو خۆمان گەالوێژی عەلی دوكتۆر كە ێرابوون شارەزایەك بۆ پرسیارەكە ڕادیۆ پێڕەوی پێی بە. كرابوو

 
 سدەر هداتبووە كە. كردبدوو كتێبیدانی و رۆژندامە و بەرهەم و كەڵدچەر و ئەرمەنسدتان كدوردی باسدی خدۆی دڵدی ئارەزووی بە عەلی كاك
 نووسددی ازەریئدد نووسدەری و شدداعیر هەندددێك نداوی نمددوونە بە و هەڵكەوتددووە تێددا گەورەیددان گەورە پیدداوی ئازربایجدان كددوردی باسدی

 ئێسدتا لەوانەیە چدونكە دەبەم ناوی ئەوە لەبەر بوو،( محەمەدۆڤ ناهید) ناوی بوو لەخۆبایی الوێكی عەرەبی بەشی سەرۆكی هێنابوو،
 كە هێندا، ئازربایجانددا كدوردی باسدی سدەر بە چەپدی و ڕاسدت خەتێكدی ناهیدد. بێت ئازربایجان ناسیۆنالیستەكانی پێشەوەی ڕیزی لە

 نەبدووم، ڕازی بەمە مدن(. یە ندی كوردمدان ئازربایجدان لە لێدرە: )واتە( یدوخ مدن كدورد ئازربایجاندە بوردە: )ووتی ەشەموناق كەوتمە
 موختدار) نداوی كە كدابرا ڕادیدۆ، عەرەبیدی بەشدی كدۆمەکی چووبوومە من ئەو تكای بە كە ڕادیۆ، بێگانەكانی بەشە سەرۆكی الی چوومە

 سددوننی وەیسدیش بددوو، بەوەیدس ئومێدددێكمان: )ووتەندی كددورد لەمەدا بەاڵم بدوو، كددراوە ێشدكم و وورد شددتدا هەمدوو لە بددوو( حداجیی 
 (دەرچوو

 
 : ووتی. دەزانن كورد بە خۆیان چونكە: ووتم ئاسانی بە. دەزانی كورد بە ئەمانە چۆن تۆ باشە: ووتی ڕاپەڕی لێم
 

 دەوت، پدێ مدان( كدوردۆ) هەر مندداڵی بە هداورێمە، یەوە یمنداڵ لە من بناسی، رەحیمۆڤ سولەیمان ڕۆژە دزز تۆ ئەگەر وایە، بەڵێ،
 تدۆ هەڵوێسدتەی ئەو ئدازەرین، ڕەسدمی بە ئەمدانە: ووتدم پێدی گدرت، ماڵی خاوەن دز گرت دزی ماڵ خاوەن تا لەو قسە و من لە قسە

 و ئددازەری بە بكددات وردكدد بەزۆر كەسددێك سددەیرە،: ووت پددێم ڕادیددۆدا كارمەندددی چەنددد لەبەردەمددی و وەاڵمدددا لە یە، نددی كۆمۆنیسددتانە
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 هدداتمە ژوورەكەی لە كە. بێددت ناسیۆنالیسددت و كۆمۆنیسددت نددا كددوردە بڵددێ كوردێددك بە كەسددێك بەاڵم ئەنترناسیۆنالیسددتە، و كۆمۆنیسددت
 .نەچوومەوە ڕادیۆكەیدا و خۆی بەالی ئیتر دەرەوە

 
 .دیووە پێچەوانەم هەڵوێستی یەكاندا ئازەری ازان و ڕۆشنبیر لەناو ئەگینا یەوە، ڕەسمی هەڵوێستی لە نزیكبوو هەڵوێستێكی ئەمە

 
 شدیعری كە بدوو بدوو پەیدا عەسكەرۆڤ شامیل وەك الوی بەاڵم نەمابوو، یان كوردی خوێندنی و كتێب ئازربایجان كوردی سەردەمە، ئەو

 بە شدەفیعۆڤا زومدرود و شدانۆڤ عەلدی حسدین. چداپ بدۆ ئەرمەنسدتان دەیناردە و دەنووسی كوردی بە شیعری و ئازەری بە دەكرد كوردیی
 دەچدووینە كە بدوو جگەرخدوێن لەسدەر شداملیش ندامەی. نووسدی كدوردی ئەدەبدی لەسدەر دوكتۆرایدان نامەی و بوون كوردی فێری گەورەیی

 .دەزانی كوردیشیان بەپیرمانەوە دەهاتن كوردانە هەموو(( كەڵباجاڕ))
 

 كددوردی ندداو چددووە و هێشددت بەجددێ ئەرمەنسددتانی خددۆی ە،كددورد مەسددەلەی خەریكددی ئێسددتا تددا شەسددتەكانەوە لە هەر كە بابددایی 
 لەگەڵ هاوسددنووریان كەیددان ە( سددوور كوردسددتانی) ندداوچەی گەورەیددی و ئازربایجددانی كددوردی زۆری ژمددارەی كددورتی بە. ئازربایجددانەوە

 باسدی ناوونیشدانەكەمان نداوچەیە ئەو كدوردی بزووتنەوەی مەڵبەندی بە بیكاتەوە هەیە لەباریدا ئەرمەنستاندا كوردنشینەكانی ناوچە
 .ئەوانیش باسی سەر بێینەوە بەڕیبز دەبێ كۆمارە نۆ كوردی

 
 بەشی سێیەم

 
 بەاڵم كۆمددارم، چەنددد كددوردی ئاگدداداری ژیدداوم، وواڵتە لەم سدداڵ چەنددد مددن پرسددی م( نددادرۆڤ نددادر ئەكددادیمی) لە 0223 هدداوینی

 یە زانسدتی پدایە ئەم گەیشتبێتە و بكات قسە كوردی بە تۆ ەوانەیڕ یە كوردی چەشنە بەم و هەبێ كورد( كازاخستان) لە نەمبیستبوو
 لە ڕەندگە كدردووە، كۆچمدان یدا دوورخدراوینەتەوە ەوە(عەببداس شدا) زەمدانی لە كدۆنین، كازاخسدتان لە ئدێمە: بوو ئەوە وەاڵمی. بڵندە

 «ئەڵمەئاتدا» شداری لە. دەدوێن كوردی ەب هەمووش و هەیە كورد گوندی كۆمەڵێك ئێستا وا بەاڵم بین، بوو خێزانێك چەند سەرەتادا
 هەقددی و كددوردان كددۆنگرەی بددۆ هدداتووە و كددوردە هەر كازاخسددتانیش مددوفتیی حەسددەنی شددێ  ئەوەتددا. زۆرە رۆشددنبیرمان پایتەختیشدددا ی

 .دەوێ كوردی
 

 بە دەوێددرین و وێدتدە خۆمدان هەقدی ئدێمەش دەكدات خدۆی نەتەوەیدی مدافی داوای ئێسدتا كە بەاڵم بدووین، كەم ئدێمە: دەیدووت ندادرۆڤ
 كۆمەڵێدك. تێددایە كدوردی كە گەڕام تدردا كۆمدارەكەی چدوار دوای بە و دانا پێنجەم كۆماری بە كازاخستانم. كوردین بڵێین بەرز دەنگی

 زمانیدان و كدردووە زیادیدان بەرە بەرە. بدن گدوێزراویش را ڕەندگە و كدۆچكردوو و ئداوارە كدوردی هەر ئەواندیش هاتبوون، قرگیزیاوە لە
 ئەرمەنسددتاندا لە تددایبەتی بە وواڵتەدا لەو دەمددێكە پێشددڕەوانەی رۆشددنبیرە ئەو كۆششددی و تددازەیە گیددانە ئەو و نەچددۆتەوە بیددرلە

 .تازەیەوە خەباتە ئەم كۆڕی هێناوەتە ئەوانیشی هەڵگرتووە یان كوردایەتی مەشخەڵی
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 نەبدوو، كدورد دانیشدتووی نداوی «ئێسدتا رووسدیای» وبدو سدۆڤێت كۆمداری گەورەتدرین كە فیدراسیۆندا سۆسیالیستی رووسیای كۆماری لە
 دا 0223 كدۆنگرەی لە بەاڵم. دەكدرد كاریدان تدردا شدوێنەكانی و لێنیگدراد و مۆسدكۆ دەزگاكدانی و دام لە كە نەبێ ئەوتۆ كەسانی تاقە
 دوورخراوەكدانی پەرەسەندووی و پاشماوە ئەمانە هاتبوون، خەڵك سیبریاوە لە. هەبوو كۆمارە ئەم كوردی دێهاتی و دانیشتووان دەنگی
 .قەیسەرن دەوری ئەردەهانی و قارس

 
. یە كشدتوكاڵی مەڵبەنددی كە «كراسدنەدار» نداوچەی كدردۆتە روویدان زۆر كدوردێكی( قەرەبداغ) رووداوەكدانی پاش تایبەتی بە ئێستا
 لەوی سدۆڤێتی كدوردی هەمدوو وابدوو یال و  كراسدنەدار بۆ كردبوو كۆچی كە دی م( عەبدورەحمان عەلی) كورد ناسراوی نووسەری لەوانە

 .خۆیان مەڵبەندی بە بكەن ئەوێ( سوور كوردستانی) لەجێی دەتوانن و دەبێتەوە جێگەیان
 
 كدۆنگرەی بەسدتنی بدانگەوازی یەكەم بەپیدر ئەوانە هەر و  بێدت تێددا تەرای و تداك كوردی ڕەنگە تاجیكستان و ئۆزبەگستان كۆماری بۆ

 چدوو برادەرێدك شەسدتدا لەسدااڵنی نمدوونە بۆ ببینیت، تریش لەشوێنی تر گردەوەبوویی بە ڕەنگە وردانەك چەشنە ئەم. هاتبن كوردەوە
 ئێسددتا. دیبددوو ژیدداوی پددێكەوە بددۆرەكەیی كددوردێكی مدداڵە چەنددد ئۆتۆنددۆمی ی( بوڵگددار گەبەردیددنە) لەكۆمدداری( ناڵچیددك) شدداری بددووە

 و  یەكگددرتن و  كۆبددوونەوە هدداواری دەزانددن نیوێددك و  ملیددۆن بە خۆیددان كە كددوردە هەمددوو ئەو مێژوویددی بیرەوەریددی و  دەروونددی ڕاپەڕینددی
 .لەكوێ؟ و  چۆن بەاڵم. دەكات قەوارەیەك و  نەتەوەیی دیاری مافێكی

 
 ئەرمەنسدتان لە تەنیدا و دەكدرا كدورد بدوونی باسدی كۆماردا چوار لە كە سەردەمەش ئەو بەڵكو. یە نی تازە سۆڤێتی كوردی داوایەی ئەم

 و  كددرا باسددی بەر لەمەو كە بابدداێف مددحەمەد. دەدرا یەكگددرتنە چەشددنە ئەم هەوڵددی هەبددوو یددان رۆشددنبیری و  كددارگوزاری یمدداف شددتێك
.  مۆسدكۆ هداتە ئەرمەنستانەوە لە یەوە ئیمزایی چەند وحاڵێكی ئەرز بە 0260 ساڵی تێكۆشەرەكان، ناودارە كوردە لە یەكێكە ئێستاش
 كدۆمیتەی چدووە كدرد، وان بە ڕاوێدژی و  پدرس. كردەوە كۆی ئەحمەددا كەریم و  محەمەد عەزیز نیا هاوڕێ لەگەڵ دێڕانە ئەم نووسەری
 یارمەتیتدان، بدۆ ئامدادەین ئدێمە كە ئەوەبدوو وەاڵمدی دایە ئەرزوحداڵەكەی و دی ی(مداریۆڤ پەنا) سۆڤێتی كۆمەنیستی پارتی مەركەزیی

 كە هەیە كازاخسدتان دەشدتی بچكدۆلەیە واڵتێكدی ئەرمەنسدتان و  نەبدوون  هی ئامادەی ئازرباینجانی لەكوێ؟ و  كۆدەكرێنەوە چۆن بەاڵم
 دەمددایە لەبەر تدازە توانای كە ئێستاش. دەژیان بیابانەدا و  دەشت لە نە و  ئەوێ نەدەبرانە الیەك هی  كوردی بەاڵم. دەكرایەوە ئاوا
 دا مۆسدكۆ كدۆنگرەی بدووانی ئامدادە نداو لە باسدانەی لەو بدوو یەكێدك ئەوە كدوێ؟ لە و  چدۆن بەاڵم. یە نی ئاسان هەر كۆبونەوەیە ئەو

 .بێت نەكرا باسی كۆنكرێتی بە هۆڵەكەشدا لەناو بەتەواوی با. دەكرا
 

 چ ئەگیندا نەنوسدرا، سدەری لە خۆشدمان الی و كدرد كدپ كدۆنگرەیەی ئەو باسدی و  دەندگ سدەدامەوە الیەن لە كوێت داگیركردنی بەداخەوە
 .بوو گەورە رووداوێكی دا كورد مێژووی لە چ و  سۆڤێتیدا كوردی لەمێژووی

 
 .چوارەمدا بەشی لە الوەستانێكە شایانی كۆنگرەیە ئەو بێت درەنگیش كەواتە نا هەرگیز لە باشترە درەنگ: دەڵێن رووس
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 بەشی چوارەم

 
 لە كە بدوو كدورد رۆشدنبیری یدا كدورد مدافی كدۆنگرەی یەكەم دەنگددانەوەی كۆنگرەكە مۆسكۆ، لە بكەین كورد كۆنگرەی باسی ئێستا دەبێ

 لە كەلدێن ڕەندگە ئەوە لەبەر یە ندی لەبەردەسدتدا نووسینم و بەڵگە دەنووسم ووتارە ڕیزە ئەم هەموو كە داخەوە بە بوو، گیرا پاریس
 .هەبێ باسەكاندا

 
 .سوود بێ یەكی چاوەڕێ لە باشترە نووسینەكە هەر بەاڵم

 
 بە مۆسدكۆ لە مدانگە ئەو ی99 تدا 0223ی تەمووزی 90رۆژانی  لە «بوو یەوە ەرخیهاوچ و مێژوو: سۆڤێت كوردی)) بەناوی كۆنگرەكە

 كدوردی ناسدراوەكانی ڕۆشدنبیرە و زانایدان زۆربەی. بدوو سدۆڤێت یەكێتیی كۆمۆنیستی پارتی ناوەندیی كۆمیتەی رێكخستنی و كردن بانگ
 یەكددانیش سددۆڤێتی كوردناسددە زانددا لە كۆمەڵێددك ،بددوو نددادرۆڤ نددادر ئەكددادیمی ئامددادەكردن لیددژنەی سددەرۆكی. ئامددادەبوون سددۆڤێتی

 نددوێنەرانی و ناسددراو خەڵكددی كۆمەڵێددك{ سددۆڤێت یەكێتددی دەرەوەی وانە} دەرەوە لە. كرابددوو ئامددادە لێكددۆڵینەوە چەنددد ئامددادەبوون،
 .ونبو زاتانە ئەم ماون لەبیرم ئەوانەی بڵێم ئەوەیە ڕاستتر یا دیارترینیان،. كرابوون بانگ كوردستان حزبەكانی

 
 سداڵح مدحەمەد دوكتدۆر كاك بەاڵم. بێت نەیتوانی و ڕێگە هاتە كۆسپ هەندێ ووترا وەك بەاڵم كرابوو، بانگ بارزانی مەسعود كاك -١

 .بوو كوردستان دیموكراتی پارتی نوێنەری جومعە
 یەكێتیددی نددوێنەری وەك ادفوئدد كەمددا  دوكتددۆر كدداك بەاڵم پێنەگەیشددتبوو، بانگێشددتنەكەی زانددرا وەك ئەو. تاڵەبددانی جەال  مددام -٢

 .بوو بەشدار كوردە زانایەكی كە ئەوەش سی ەتی بە و كوردستان نیشتمانی
 .عیراق شیوعی حیزبی گشتیی سكرتێری محەمەد عەزیز كاك -٣
 .كوردستان دیموكراتی گەلی سەرۆكی عەبدورەحمان مەحموود سامی كاك -٤
 .كوردستان سۆشیالیستی حیزبی ەرانینوێن و ڕابەران لە عوسمان عەلی مەحموود دكتۆر كاك -٥
 .ئێران كوردستانی دیموكراتی حیزبی گشتیی سكرتێری شەرەفكەندی سادقی دكتۆر -٦
 بەنداوی وانلیش شەریف عیسمەت كاك و لەوێبوون ش( ك.ك.پ) الوی هەندێك هاتبوون، توركیا كوردستانی حیزبەكانی نوێنەرانی -٧

 .هاتبوو( كوردە كە) ئەساڵن عەلی محەمەد كاك توركیا سۆشیالیستی پارتی پێشووی رتێریسك ئەستەمووڵیشەوە لە. ئەدووا ئەوانەوە
 .پاریس لە كورد ئینستودی سەرۆكی فەزان كەنداڵ دوكتۆر كاك -٨
 .بوو بەدەردین سەالح كاك دیارتریان كە سووریە كوردی ڕابەرانی و تێكۆشەران لە كۆمەڵێك -٩
 ئوستورالیاشدەوە لە تەندانەت و ئەوروپدا و ئەمریكا و سۆڤێت یەكێتیی شوێنی زۆر لە وواڵت وورد هاوواڵتیانی و قوتابی كۆمەڵێك -١١

 .بوون كوردستان بەشەكانی هەموو خەڵكی كە هاتبوون،
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 تەبددایی و بەرێكدی و كددۆببنەوە شدوێنێكدا لە یە زۆری بەو كوردسددتانەوەن پدارچەكەی پێددنج هەر لە كدوردە هەمددوو ئەو بدوو جدار یەكەم
 هەمدوو بەڵكدو سدۆڤێت، كدوردی هەمدوو باسدی سدەر چدووە. بكدات(( هداوچەرخێتی و مێژوو)) باسی كە دەرچوو لەوە كۆنگرە. ەنبد بڕیار

 .سیاسەت بەباسی بوو زانستەوە باسی لە. كوردستان
 كدوردیش ئایدا كردبدوو، پرسیاریشی كردبوو درێژ یە ڕاستی ئەو بۆ پەنجەی بوو سۆڤێتی حكومەتی ڕۆژنامەی كە( ئیزڤێستیا) رۆژنامەی

 شدوێنی بچدنەوە و كدۆبكرێتەوە كە دراوە سدۆڤێت بەرینی خاكی ناو ڕاگوێزراوی و پەڕاگەندەكراو گەالنی بۆ كە دەكەوێت بڕیارە ئەو بەر
 كەندداڵ پرۆفیسۆر كە كردبوو پەسەند پێشنیارەی ئەو ڕۆژنامەكە كە دوواشت ناكەوێت؟ بڕیارە ئەو بەر تەنیا بە كورد هەر یا خۆیان،
 دابنرێدت مۆسدكۆ لە كدوردەوە ڕۆشدنبیریی ئۆتۆندۆمی دەستگای بەناوی دەستگایەك یەكسەر كە ئەوەبوو ئەویش بوو، كرد پێشكەشی فەزان

 هەن زۆریدش چدونكە فێركردنەوەشدەوە، كورد بە ئەستۆ، بگرێتە كۆمارەكاندا هەموو لە. كورد ڕۆشنبیریی و خوێندن الیەنێكی هەموو كە
 نەبێدت(( سدوور كوردسدتانی)) و قەوارە دروسدتكردنەوەی و یەكە سیاسدی بڕیدارە جێگدری ئەمە مەرجێدك بە بیرچدۆتەوە، لە یدان كوردی
 دواییدددا لە كە) ووتدارە ئەم نووسدەری. كۆمددار ئەو یدا كۆمدار لەم كددورد بداری دیتندی بددۆ كدران باندگ ئەندددامان لە زۆر - كدۆنگرە پداش

 .یەرێڵان بۆ كرا بانگ وە(تازە ریا) سەرنووسەری نالیە لە(. دەكات باس كۆنگرەدا لە بەشداریی جۆری یادداشتی
 
 بددووین ئەوە چدداوەڕێی. كوردیشدددا مێددژووی لە بەڵكددو نددا، سددۆڤێتی كددوردی بددۆ هەر بددوو، هەنگدداو یەكەم كددۆنگرەكە حاڵێددك هەمددوو بە

 كدرد، داگیدری و ێدتكو سدەر بدردە هێرشدی حسین سەدام دا 0223ی ئابی  0 لە كە بەاڵم. بكرێت پشتگیری و بداتەوە دەنگ لەجیهاندا
 لەو بداس كە داگیركدردنە، ئەو بداری قورسدایی ژێدر كەوتە مەسدەلەیە ئەم و خەریكبدوون بەوەوە جیهدان ڕاگەیانددنی دەستگاكانی ئیتر

 دەبێددتە سددۆڤیەتەش كددوردی دەنگددی كردنددی كددپ ئەم ئەوا داوە، فەلەسددتینیەكانی و عەرەب لە كوێددت سددەر هێرشددی كە دەكرێددت زیانددانە
 .هێرشە ئەو یتاوان سەرباری
 لەوە بداری قورسایی ئەویش دیسانەوە بەاڵم. بدەن بەر كۆنگرە پێشنیارەكانی و ڕا و كار خویشی وواڵتە لەو كە بووین چاوەڕێ دیسان
 بە كدارەكەی سدۆڤێتیش دەوڵەتدی هەڵوەشاندنەوەی سەر كەوتە ئەرمەنیستانی و ئازربایجان نێوان ناكۆكیی و سۆڤێت كۆمارەكانی دووای

 .دا تێك تەواوی
 

 نەخشدەمان كوردسدتان لە ئدێمەش و بگدۆڕن خەباتییدان و هەوڵ نەخشەی ئەوێ باڵوانەی و پەرش كوردە ئەو دەبێ پلەیەدا لەم كەواتە
 .دەبێت پێشنیارمان و تێبینی كۆمەڵێك مەبەسەش ئەم بۆ كە دانیان یارمەتی بۆ هەبێت

 

 :وەرگیراوە کتێبە دوو لەم فۆتۆکان - :تێبینی

 لۆلۆ جەما : ئامادەکردنی رەسوڵ، مستەفا عیزەدین.د ئەلبوومی -           

 .مێژوو لەسێبەری کوردستان مایسیالس، سوزان -        
The Universety of Chikago Rress. 
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 «ش م كونجه ئه»كۆڕی ناساندنی كتێبی 
 
 

  وه كادیمیسته كی ئه زاری سیاسییه  ت له و سیاسه و زمان  ب  ده مێژوو و ئه  بهئاشنابوون 

 
 ئەم دوو توێیە

 
 و وامدده رده به نوێدددا كوردسددتانی له  كدده هێشددتاش  كدده سددوڵ ره فا مسددته دین عیددززه. د پرۆفیسددۆر ی«ش كونجدده م ئدده» ی گۆشدده ی وه كۆكردندده
 .دكتۆر چاپكراوی كتێبی مین شتاونۆیه هه  بووه ، كتێبێكدا دووتوێی له ، وه بێته باڵوده

 
 ر گدده ئه ر خوێندده و وشدده یدداقووتی  لدده  كدده یه نجینه گه بۆخددۆی ت، سیاسدده و نووسددین ڵ گدده له  یدده ئاوێته ژیددانی مێددژووی  كدده ، ره نووسدده و ئدده
 كانی تدده بابه  لدده چێددژ زیدداتر  وه لدده زۆر بێددت، خددۆی كانی سیاسددییه و  وانی زماندده و  بی ده ئدده  شددرۆڤه و وه شددیكردنه گوێبیسددتی  وه نزیكدده له
  بده رسدامن سه ی وانده ئه و  ران خوێنده تدا تێك رفده ده  بكاتده  كتێبده م ئده ناسداندنی كدۆڕی بدوو بداش پێدی نوێ كوردستانی  بۆیه بینێت، ده

  وه نده بكه ڕوو رووبده ی پرسدیارانه و ئده و گدرنب كانی ئامۆژگارییده ندو په  له گوێ و دانیشن تیدا خزمه له  وه نزیكه  له كانی، ته بابه و نووسین
 .بێت ده دروست الیان له كاندا ته بابه ی وه خوێندنه  له  كه
 
 چوو ڕێوه بده  كده كتێبه ناسداندنی بدۆ كۆڕێك دا-نوێ كوردستانی ی باخچه ناو  له 9309 - 00 - 05وتی  رێكه  ممه شه رۆژی ش سته به مه و به
 بددۆ خددۆی نووسددیی رۆژنامه زموونی ئدده  لدده كی یدده پوخته سددوڵ ره فا مسددته دین عیددززه. د ، كدده كتێبه ڕۆكی ندداوه ی وه روونكردندده وێددڕای تێیدددا و

 .باسكرد نوێ كوردستانی ساڵۆنی میوانانی
 
 سداڵۆندا،  هلد چوونی ڕێوه بده جیداتی  لده مڕۆ ئه  كه نوێ، كوردستانی ساڵۆنی بۆ رچاوان سه به خێرهاتن، به كتان الیه موو هه: ر رنووسه سه

 .چێت ده ڕێوه به نوێ كوردستانی ی باخچه  له  كه ساڵۆنه
 

 نددی كۆبه  لده  بریتییده  كده ندوێی چداپكراوێكی و  سدوڵ ره فا مسدته دین عیدززه. د پرۆفیسدۆر مامۆسدتامان  لده  رێزگرتنده بۆ مڕۆمان ئه كۆڕی
 رێگدای هیدانی شده پداكی گیدانی بۆ ستان وه  پێوه به ساتێك  به مان هك كۆڕه ستپێكی ده جارێكیش موو هه ك وه.  نوێیه كوردستانی كی یه گۆشه

 .ین كه ستپێده ده جیهاندا موو هه  له م ڵه قه هیدانی شه و  كوردستان كوردو رزگاریی
 

  ب ده ئه بواری له زا شاره كو وه و پرۆفیسۆر و كادیمیست ئه كو وه زانكۆو مامۆستای كو وه دین عیززه. د مڕۆ ئه  ئێمه ویست، خۆشه میوانانی
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 كددداری بواری لددده  یددده هه درێدددژی و دوور زموونێكی ئددده  كددده ناسدددێنین ده نووس رۆژنامددده دیندددی عیززه. د ك وه مڕۆ ئددده ڵكو بددده ناناسدددێنین،
  ندیشده پابه و  دیموكراسدی  بده  ندده پابه و    گده كانی كێشده  بده  ندده پابه  كده ی نووسده رۆژنامه و ئده بواری لده ،«ندد پابه نووسیی رۆژنامه»
 .پ چه بیری به
 
 ،» كونجده م ئده» ندوێ كوردسدتانی ی رۆژنامده  لده  سداڵێكه ندد چه  كده ناسدێنین، ده  ئێوه بده دین عیززه. د ی«كونجێك» كتێبی  ئێمه مڕۆ ئه

 دین عیددززه. د نیكا نووسددینه چدداودێریی و  عدده موتابه  كدده ش سددانه كه و ئدده بددۆ ، وه كردۆتدده دان ئدداوه ی-نددوێ كوردسددتانی گرنگددی كددونجێكی
  وه دیسدانه  كده پێدداین ی وه ئده فی ره شده ئاسدۆ ی رۆژنامده  له خۆی كاتی تی، یه– كونجێك ی گۆشه می دووه رزی وه  مه ئه  كه زانن ده ن، كه ده

 تی تایبده به زمدان كدی یه له سده مه ر سده له یداخود ك رییده وه بیره یدان سیاسدی باسوخواسێكی ك یه فته هه موو هه  كه بێت هه وێ له ی-كونجێك
 .بكات ر سه له گ توگۆی

 
 بدۆ  وه ئێمده زۆری سوپاسدێكی به و وه خۆشدحاڵییه به ، وه بكاتده  لێدره  كونجده م ئده  دیكه جارێكی  كه لێكرد داوای ش نوێ كوردستانی كاتێك
 .نوێ كوردستانی  له  وامه رده به  یه گۆشه م ئه  ساڵێكه ند چه زانن ده ك وه و  كرد قبووڵ ی مه ئه دكتۆر،

 
 چداوێكی و بكدات چنیی ڵده هه  كده ندارد دكتۆرمدان بدۆ خدۆی كداتی ، دكتدۆره ی كه ییه فتانه هه  گۆشه شێكی به ، چاپكراوه دا كتێبه م له ی وه ئه

 تایددپ  لدده تی تایبدده بدده رووبدددات، كانیدا نووسددینه  لدده  ڵدده هه  كدده  پێناخۆشدده زۆری  كدده  یدده یه وه نه و لدده دكتددۆر  چونكدده ، وه بخشددێنێته پێدددا
  كه ، » سره عه م ئه والدی ئه«  ئێمه ی وه نه قوربانیی  بۆته  وه دیسانه شی،  گۆشه دوا  كه كردم ده ڵدا گه له ی وه ئه باسی ئێستاش. كردنیدا

 .ین ناده زمان ی له سه مه  به گرنگیی زۆر  وه داخه به
 

  تری كتێبی دوو شی به بڵێم توانم ده ش، مه ئه دوای له  بۆیه وێت، دوابكه ی كردنكهچاپ  كه داوایكرد و، چۆوه پێیدا دوكتۆر  كه خۆی كاتی
 .ین بكه چاپ ش وه ئه بتوانین داهاتوودا له هیوادارین  كه ، وه باڵوبۆته نوێ كوردستانی  له
 

 زموونی ئدده بددۆ اڵم بدده كددات، ده شددكرائا  ئێمدده بددۆ ددین عیددزه. د كادیمیی ئدده دگاری ئدده یددان رۆشددنبیریی دگاری ئدده  مدده ئه بڵێددین ندداتوانین
 شدی پێشكه گوڵێك كو وه و ك دیارییه كو وه بوو خۆش پێمان ی، كه وانییه رۆژنامه  تێكۆشانه  له رێزگرتن بۆ ها روه هه دكتۆر، وانیی رۆژنامه
 .ین رێكبخه دكتۆر بۆ رێزلێنانێكیش و  ین بكه كوردیی ی كتێبخانه

 
 نووسدی رۆژنامه زموونی ئده باسدی تدریش كی خوولده 03ی  و بۆ ماوه كات  ده  بۆ ئێوه  م كونجه ك باسێكی ئه خووله 03 ی ماوه بۆ دكتۆر مڕۆ ئه

 كدوردی  بده چ  رۆژنامده ندد چه  له مابێت بیری  كه ی نده وه ئه كات ده نووسیندا  گۆشه بواری  له خۆی زموونی ئه باسی كیش خووله 03 و  خۆی
 كدورد لی گده رزگداریخوازیی ی وه بزووتنده ئاشكراكانی  باڵوكراوه  له و  شیوعی حزبی ئاشكراكانی  باڵوكراوه  له نووسیوێتی بی ره عه  به چ و 

 .نوێ كوردستانی  له  ه«كونجێك» ی گۆشه دواییان زموونی ئه  كه كوردستان، نیشتمانیی كێتیی یه هی پارتی،  له
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. د ی وه بۆئدده ، ئێمدده بددۆ سددوودبێت به خشددێت به ده ی ئێمدده به  كدده ی وكاتدده ئه  كدده رینهیددوادا و ین كدده ده دكتددۆر خێرهاتنی بدده  وه ئێددوه ناوی بدده
 و لده كانی زموونده ئه و دكتدۆر سیاسدیی و  روونداكبیریی و  بی ده ئده ژیانی ی دیكه كانی بواره زانم ده. بناسێنێ  ئێمه به وان رۆژنامه دینی عیززه
 نووسددیدا رۆژنامه بواری لدده  كدده دین عیددززه. د ی كدده باخچه  لدده ی گواڵندده و ئدده  نگدده ره اڵم بدده ئاشددنان، پێددی زۆرتددان شددێكی به دا، بددواره سددێ

 و  خوێندددكاران و  تێكۆشددان دۆسدتانی  لدده  كده ش ئێددوه بێگومدان  كدده  وه بگێڕێتده بددۆ مان زموونده ئه م ئدده  كده  خۆشدده پدێ زۆرمددان پشدكوتوون،
 ، وه بێتده باڵوده دا «ندوێ كوردسدتانی سداڵۆنی» پاشدكۆی  لده مدان كۆڕه م ئده ڕۆكی وهندا  كده بێت، ده تان قسه یش-دین عیززه. د رانی خوێنه
 .چاوان ر سه خێربێن به  دووباره

 
 :سوڵ فا ره دین مسته عیززه. د

 
 سددتران كدداك ویسددتم خۆشه بددرای سوپاسددی زۆر پێتددان،  رزه بدده رم سدده و كددردم تان وره گدده هاتنتددان، بددۆ م كدده ده مووتان هدده سوپاسددی زۆر
 .بم ندێكیان هه شایانی  وایه هیوام  كه ی وشانه و ئه بۆ م كه ده ش-بدوڵاڵ هع
 
  كده مدن ی بییانده ده ئه  چاالكییده و نووسدینانه  چاالكییده و لده  جۆرێكده  مده ئه نوێ، كوردستانی كرد چاپ یان كتێبه م ئه ی وه ئه پاش مڕۆ ئه
 .دا یه ماوه م له  مبووه هه
 
 سدێ  كه بیڵێم توانم ده دیسان اڵم به ، بووه ی كه نووسینم م كه یه  كه نازانم نووسین،  ته داوه ستم ده  كه ژیاندا ی ڵهسا ند چه م ئه ی ماوه له

 ی وه ئده.  یده هه فارسدیش  بده بی، ره عده  بده كدوردی،  بده كتێدب،( 52)  به بوو  چاپكراوه  كه  وه مه به  . ئێستاش.  یه هه نووسینم جۆر چوار
 روسددیش  بدده ها روه هدده تددوركی، زمددانی  بدده كردوێتددی د ئامدده  لدده دری قدده مامۆسددتا ، دكتددۆرا ی نامدده و  نووسددیبووم  كدده ش-نیخددا دی حمدده ئه

 تیددۆری شددێكی به ب ده ئدده  چونكدده ب، ده ئدده تێددۆریی و  ب ده ئدده ر سدده له گشددتی به یددان ، كوردییدده بییاتی ده ئدده ی وه لێكداندده  وه ئدده.  چدداپكراوه
 . بییه ده ئه تی بابه نووسینی تری ی هك شه به ، نووسینه

 
 ئەو کوردانەی بە ئەرەبی نووسیویانە

 
 ندازانم  كده چداپ، بدۆ  یده ئاماده كتێدبم دوو ك یده ئێسدتاش كتێب،  به بوون ش وانه ئه نووسی، تم بابه ڵێك كۆمه بیش ده ئه تیۆریی ر سه له
 ناڵێم من ،» العربی   باللغه كتبوا كورد» كتێبی  له  بریتییه كرد واوم ته ێنێدو  كه كتێبم دوا  واته. كرێت ده چاپ كوێ له و  چۆن و  ی كه
 ب ره عدده الی عرابیش ئدده ، وایدده عراب ئدده ك وه  چونكدده ، یدده ڵه هه كراد ئدده»: یددوت ده ریف شدده زیز عدده مرمان ندده هدداوڕێی  چونكدده ،«اكددراد»
 زیز عده ، وه ینده جیابكه عراب ئده و  ب ره عده بێدت ده  بۆیه ، وتراوه نه ب ره عه  هب  واته كه ،«ون اقا ک را اشد و االعراب«  یه بادیه بی ره عه
 ،» نووسدیوویانه بی ره عده زمدانی  بده  كده كدورد ڵێك كۆمده » العربید   باللغد  كتبدوا كدرد» ر هه منیش  بۆیه كورد، ینووسی ده ر هه ریف شه
 قاسدم لدوت ی، جیدد بدولمه عه قاد، لعده ئه حمود مده باس عده» كدوردن،  كده ن كده ده  وه ئده باسدی خۆیدان و الیده له كانیانم شدته  كه ی وانه ئه
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:  نووسدراوه  الیه كتێبێكم من تا وه ئه ، نییه كورد مین ئه قاسم: وتی هات رێك براده ،» المرأءة تحریر» كتێبی م كه یه نی خاوه ی-مین ئه
 كتێبدی» می كده یه چداپی رگی بده: پێمدوت منیش ، كردووه دروست بۆ یان وه ته نه وت حه ئیتر»  هتد…و توركه دایكی و سه ركه چه باوكی»

 ، » السدلیمانی  مدن كردي انا»: ڵێت ده مین ئه قاسم وێدا له  بینیووه م وه ئه من میدا كه یه چاپی له ، بێنه بۆ وم ئه ی كه » المرأءة تحریر
  كده بێدت كان بابانده ی پاشدماوه  لده  نگده ره » السدلیمانی  مدن كدردي»: شڵێت ده و میسرییه و كردووه چاپ میسر له ی- المراءة تحریر  یره سه

 .وێ ئه  ته چوونه
 

  نووسدیووه م«وقی شه د حمه ئه» ناوی س كه دوا من كوردن، دا ڕه بنه له و نووسیوویانه بی ره عه به  كه میسر كانی ره نووسه باسی ر سه  وه بێمه
 . ناوبانگه به كورد  به میسریش  له  رایه شوعه میری ئه  كه وقی شه اڵم به ،» فالعرب االكراد من اننا ابی من سمعت»: ڵێت ده  كه
 

  جدۆره و بده.  حسدابه كورد بده وقی، شده ڵێیت ئده  كده ر هده وێ لده ، میسریشده  لده ئاگدای و كدات ده میسدریی زاری شدێوه  لده ز حده فا مسته كاك
 .نازانم  وه ئه كرێت ده چاپ چۆن و  كرێت ده چاپ ی كه  وه ئه جا كتێبێك  به  بووه و وه ته كۆمكردوونه  كه رن نووسه ڵێك كۆمه

 
 بۆیان نوێ كوردستانی ئاوابێت ماڵیان تا وه ئه م سێیه رگی به اڵم به ، كردووه چاپم خۆم رگیان به دوو كتێب، به  كردوومه  كه  كونجانه م ئه

 رگی بده  لده كیان كییه پاشده كی پێشده جیاتی لده  كده  كدردووه كیشدیان ییه وره گه و دانداوه بدۆ نیدا-الوێتیشم می رده سه كی یه وێنه و چاپكردووم
 .م سێیه كتێبی  به بوو  مه ئه. بنووسن كی پێشه خۆیان  كه بۆمن  شانازییه  كه ، نووسیووه بۆ كۆتاییدا

 
 بەشێک لەوانە نە مەقبولەکانن نە مەرفوزەکان

 
. ن كدده ده  قسدده ڵێك كۆمدده ، وه دێتدده كوردیدددا زمددانی  بدده كم ییدده زه به گددرم، ده  یاندده «بددۆربێ و  زۆربددێ«  ۆنددهفزی له ته م لدده گددوێ  كدده ئێسددتا

  كده كان میوانه كێن؟ كانی میوانه بزانم ی وه بۆئه نیا ته: ڵێم ده یت؟ كه ده یری سه  وه ئه ڵێت ده م كه ره هاوسه ، وه مه یكه ده  كه  یه هه ناڵێك كه
  وه ئده ناسم، ده ران نووسه رفوزی مه و  قبوڵ مه بووم، كورد رانی نووسه كێتیی یه رۆكی سه ساڵ 93 من دێت، لێ یرم سه كردن هقس ر سه  دێنه

 ی مانده ئه اڵم بده ، فزكدردووه ره كێمدان و كدردووه قبدووڵ كێمدان زانێت ده ، بووه سلێمانی لقی رۆكی سه  یه لێره خۆی  كه فا مسته كاك هاوڕێم
 كی كوردییده  بده و  نییه  وه رانه نووسه كێتیی یه  به ندییان یوه په  واته رفوز، مه له  نه و  قبوڵدان مه له  نه كان، فزیۆنه له ته له ون كه هرد ده  كه
 كانددا كونجه  لده شدێك به  لده دوایدی ئیتدر نووسدم ده ك تێبیننیده  والوه له ، وه دێته دا كه كوردییه  به ییم زه به منیش ن، كه ده  قسه تیش قه سه

 . كتێبه م به كردووم بۆیان ئاوابێت ماڵیان ئێستا  كه م، ده ده پێ یان ئاماژه
 

 ی كده نووسدم، ده ر هده بدوو، بداش ت كده كونجه: بڵدێن پێم ڵك خه و وه بخوێنرێته ی وكاته ئه تا بم ده وام رده به ر هه ، نووسیوویشمه من  بۆیه
 ما، نده پێشدم  كده ئیتدر ، یده هه كۆتدایی و  یده هه ڕاسدتی ناوه ، یده هه تای ره سده رێك نووسده موو هه  ونكهچ ، تره تێكی بابه  وه ئه ما نه پێشم
 . نییه ت حمه زه دانان م ڵه قه  وكاته ئه
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 بدوو و  كدرم اپچد بدۆ  مجۆره بده یان كتێبده م ئده  كده م كده ده  وه-ندوێ كوردستانی  به شانازیش و نووسیووه م وانه ئه  كه م كه ده شانازیی اڵم به
  وه داخده به اڵم بده نووسدم، ده بۆیدان مێشدكمدا  بده دێدت شدتێك  كده ئێسدتاش و وامده رده به «ش كونجده م ئده» ، كونجه و ئه می سێیه رگی به به
 كدوردیی مامۆستای ساڵ  نده وه ئه و  زانێ ده كوردی و  نووسێ ده  مێكه ده  كابرایه م ئه بڵێت  نییه كێك یه گرێت، ده لێ گوێم س كه م كه تا وه ئه

 شددتێكم ئێسددتا ن؟ ناكدده م قسدده به بددۆچی اڵم بدده هتددد،…بدداكۆو و كۆیدده و  سددلێمانی و ولێر هدده  بدده ، دانیشددگه یددان  زانسددتگه نددد چه  لدده  بددووه
 .فزیۆن له ته بۆ تۆماركرد شتیان و  هاتن  كه باسكر م رانه براده و ئه بۆ  وه بیرهاته به
 

 حیکایەتی شام و حەڵەب

 
  وێوه لده ژیداوم، شدام  لده ژیداوم، سدوریا  له ساڵ چوار من ،«ب ڵه حه و  شام» ستم رده به  هاته ئێستا وا  كه  نووسیووه ترم وتارێكی  وه ئه
 الی  ختده وه و ئده اڵم بده منووسدی، ده وێ لده سدتپێكرد، ده كدونجم  وێوه له بوو، سوریا شیوعیی حزبی زمانحاڵی  كه دا«النور» ی رۆژنامه  له
 . نووسیووه تم بابه جیاجیا ناوی شت هه  به ژماردم دا رۆژانه م له بنووسیت،  وه خۆته ناوی به بوو ده نه  كه واباوبوو یوعیش
 
 گوتداربێژێكی بدوو، مان رلده په نددامی ئه یدش-گدداش به خالیدد هداوڕێ ئاشدكرابوو،  نیمچده كی یده رۆژنامه  كه دا نور ی رۆژنامه  له شام  له
  یده هه گوتداری و ئه یانوت ده  كه زانی، ده باشی كی روسییه و نسی ره فه و  بی ره عه و  كوردیی زانی، ده باشی به زمانێكی ند چه بوو، ش وره گه
 كددونجێكم وتددم  كدده ش وه ئدده ی باره لدده بددووین، ڵ تێكدده بددۆالی،  وه ماڵدده  چوومدده ده زۆرجددار چددوون، ده میوانددداریی  بدده ڵك خدده مان، رلدده په له

  یده نموونه و ئده  بۆیده ،«ب ڵده حه و  شدام»:  نووسدیومه دا لێدره مدن اڵم بده ، كێیده  كده  كردووه نده باسدم ؟ وه نده كه ده بداڵوی ندازانم  نووسیووه
 مدن جدای الشدام، مدن اندا» ڵدێن ده موویان هده ،«الدیمشدق مدن اندا» بڵێدت  نییه سوریایی ك یه بووم، شام  له ساڵ چوار من.  وه هێنمه ده

  نییده كوردێدك نووسن، ده شق دیمه ، رگیراوه وه  وه كه كۆنه  ه«سكۆس دیمه«  له شق دیمه  كه سمیدا ره نووسینی  له ،«الشام  علی  ناز الشام،
 .«ب له حه» بڵێت

 
 زمانی زگماک و زمانی دایک

 
 ی دووبداره وێك شده موو هده و ئده ،«ب ڵده حده و  شدام»: ڵێدت ده كدورد نووسدی م مده ئه مدن كاتێك ، نووسیووه نه ناویم  كه  یه هه رێكمان براده

  وه ڵده قه  المده و ئده ورامیددا هه  لده  دیداره»: نووسدی بدۆم اڵم بده نووسدی، نه نداویم ت نانده ته ،«ب لده حه  لده و  شدق دیمه له«  كه  وه كاته ده
 بڵێدت بدۆ كدورد اڵم بده ب، لده حه: بڵدێن  نییده یان وه ڵده قه  المده و ئده ی وه رئده به له كان شامییه  نگه ره ب، ڵه حه بڵێت ناتوانێت  بۆیه« ! نییه
 . وه بیڵێته ئاوا  وتووه چۆنی كورد خۆی بێ ده كورد ب؟ له حه
 

 هێز بددده زۆر  یانددده هه ، الیدده شددداعیرم زۆر مێددژووی: ڵدددێم ده منددیش ، ماوه نددده جدداران كدددو وه ت كدده كونجه: وتدددم پێیددان رێدددك براده نددد چه
  و وه ته نه  له ڵكو به نا، خۆمان شاعیری ر هه بێت، ده هێز به دوایی كات، ستپێده ده كزیی  به  شیانه هه بێت، كزده دوایی كات، ستپێده ده
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 .بوو  وه هێزه و به ر هه مردن، تا  وه ستپێكردنه ده  له  بینیووه واهیریم جه نها ته تریش، كانی زمانه
 

 زمدانی»: وترێدت ده بێدت ده لدێ گوێم وێك شه موو هه چی كه ،«زگماك انیزم» ڵێت ده كورد نووسی، م-زگماك زمانی ر سه له جارێك ند چه
 ئیتدر.  ریدانگرتووه وه پێموابێدت وانیش ئده  كده ئینگلیزیدا،  له بێت هه  نگه ره« Mother language -نگویج له ر زه مه«  نگه ره ،«دایك
 وی ئه  شه هه ، دڵه به ی كونجه م ئه  یه هه جا ، بووه كز ت كه ونجهك وتووم نه پێی س كه تائێستا  چاكه پێم ی وه ئه نووسم، ده شت ڵێك كۆمه
 . نییه دڵ به ی دیكه وی ئه و دڵه به ویانی ئه یان ، ڵه ده به یانی دیكه

 
 رێكمددانم براده كددوڕی باسددی وێدددا له ،» باندده ڕه عه - باندده ره عه م ئدده«  البددردووه میددان دووه شددی به اڵم بدده نووسددیبوو م كونجدده م ئدده  بۆنمووندده
  لده زۆر  وه داخده به ، بانده ڕه عه م ئده: یگدوت ده و ئه  بانه ره عه م ئه مانوت ده  كه بێت، باپیر ئێستا  نگه ره بوو، منداڵ  وكاته ئه  كه ، كردووه
 ڵێدت ده كدورد، تی وڵده ده و انكوردسدت خۆیی ربه سده و كورد باسی ر سه  دێیته  كه ، وه خۆشمه كانی شیوعییه هاوڕێ  به كانمان به ره عه  ره براده

 ؟ كته وه ی كه ی ئه «وكته؟ هو هژا بس تمام، ئی»
 

 لینین روس نییە؟

 
 وات چدۆن: وتدی كدردم بدۆ فۆنی لده ته فا مسدته كدام جارێدك ، یده هه زڵوم مده تی ومییده قه و یده هه زاڵم تی ومییه قه ، لینینه ی قسه ش وه ئه

 تی ومییده قه واڵتددا، ر سده به  یده هه اڵتی سده ده  كده  یده ته ومیه قه و ئده زاڵدم تی ومیده قه ، لینینده ی قسه ، نییه من ی قسه: وتم ؟ نووسیووه
 . لێكراوه زوڵمی  كه  یه وه ئه زڵوم مه
 

 بدووین ،كدردوون داگیرمان  ئێمه  چونكه زڵومن، مه تر كانی ته میلله و تر كانی ته ومییه قه زاڵمین، تی ومیه قه روس ی ئێمه»: ڵێت ده لینین
 بدۆ تریدان شدتێكی هداتن كدانی ره براده لیندین، نووسدی ی وه ئه كاتێك. «زڵومن مه وان ئه  بۆیه اڵت، سه ده نی خاوه به بووین یان، وره گه  به

 سددان  بده  وه بۆتده ئێسدتا ، پترۆسددبۆر  وتدرا ده پێدی  كده ، لینینگددراده ڵكی خده ، ره تده ته  نییده روس لینددین نووسدییان دروسدتكرد، لیندین
 .ر ته ته  به ،كردیان كرد زڵومی مه و زاڵم تی ومیه قه باسی  چونكه اڵم به پیترۆسبۆر ،

 
 الی  یده هه ، نییده باش الی  یه هه بێت، باش  الوه به كونجێكتان موو هه ران خوێنه و  ئێوه  نییه رج مه كان، كونجه و كه كتێبه ر سه  وه بێمه جا

 بوو؟ واو ته: وتم پێی عسوم مه فوئاد. د ویستم خۆشه ری براده نووسیبوو، كونجێكم ند چه بوو واو ته ڵبژاردن هه  كه  نییه خۆش
 

 بوو؟ نه دڵت به بۆ ڵێ، به: وتم
 

 . تۆیه ی كه كونجه  وانه له كێك یه ، وه خوێنمه ده ر كسه یه شت چوار سێ نوێ كوردستانی  له  چونكه بوو، دڵ به زۆرم ڵێ به: وتی
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 ی فه لسده فه  لده دكتدۆرای ، واره خوێندده اڵم بده ، عیراقده كۆمداری رۆكی سده ئێسدتا و رێكه تێكۆشده ی وه لده  جگه ، واره ێندهخو فوئادیش دكتۆر
 . بووه خۆش و  باش پێی  كه بوو خۆش  وه المه به  بۆیه ر، زهه ئه  له  یه هه ئیسالمیدا

 
 ، ورامییده هه  راسدته. كوردیدت اڵم بده ورامیت هده تدۆ ڵدێم ده پێدی  گاڵتده بدۆ مدن  كده نووسی، خۆی ر سه له تێكم بابه جارێك شدا رۆژانه و له
 سوپاسدی دا،-ندوێ كوردسدتانی  لده  خوێنددبۆوه ی وه ئده  كده.  یده  شداره و ئه ی وره گه كی الیه مه كوڕی و كۆیه  ته چوونه خێزانی به ئیتر اڵم به

 .بێت هه كم یادگارییه كونجێكیان ر هه ر سه له  نگه ره ئیتر. كردم
 

 و شیرین ر بۆ شڤان  روه په

 
 شدیرین ناوندا خدۆی شدیرین ر، روه پده شدڵان  ناونداوه خدۆی ، وه دێرینده ری تێكۆشده شدڵانی ناوی بده شدڵان  كده نازانێت ، گۆرانیبێژه شیرین

- رۆحا یان ححا، ره  شاره و ئه  كه الن، ئۆجه بدوڵاڵ عه ی كه شاره مان هه ڵكی خه  واته ، یه ئورفه ڵكی خه شڵان ، وانییه  وه ئه  كه ر، روه په
 مێدژووی جۆرێدك موو هده به ، یده هه كتێدب  وه شده یه وباره له ، هداتووه  وه شداره و لده تی كوردایده بیری ڵێك كۆمه تا ره سه ر هه ڵێن، ده پێ شی
 جداریش نددێك هه ، وه نده كه باڵوده بدۆم  كده منونیدانم مه  كه  كونجه م ئه بۆ بمێنێ پێم  كه  وایه هیواشم.  كراوه  وره گه كاری ، یه وره گه كورد
  داوه موومان هده  بده جنێدوی  ركردووه ده كتێبێكی و بردووه كێكم یه ناوی من بوو هه یی گله شت دوو  له وت، ستران كاك  به م وه ئه ئێستا  كه
 . نییه  كێشه بێت ناوی دێڕدا دوو  له
 
 .ڵتام گه له ڵێ به: وتی نیت؟ ڵمدا گه له: پێموت بوو، خۆش  الوه به زۆری دا وه له ، نووسیبوو م-یبق ره ی ئه ر سه له  كه فوئاد. د ی مه ئه
 ی ئده  كده ی وكاتده ئه ، بدووه شدیوعیش حزبدی نددامی ئه و  كۆیده  چۆتده اڵم بده ، ركوكییده كه  چده بنه به دڵددار نووسدیوێتی، دڵدار قیب ره ی ئه
 .لێكردم ستخۆشیی ده فوئاد. د  وه وه له نووسی، ر سه له م وشه ڵێك كۆمه من ، بووه شیوعی حزبی ندامی ئه ، نووسیووه ی كه ه قیب ره
 

 شەش جاریش ئاشتی لەگەڵ مام جەالل، پێنج جار شەڕو

 
 منیدان كێتی یده تی،كێ یده  بده  دراوه كدورددا ناو له كورد، به  دراوه شكردندا دابه  له من، ی كورسییه م ئه»: وتی فزیۆندا له ته  له  پیاوه و ئه

 و ئده بدوو پێمخدۆش ،«كدوێ  لده ال  جده مدام و  كوێ لده مدن هداتووم، ال  جده مدام پداش مدن  كده  یده وه ئه مدن تیی گبده نه بۆ اڵم به ، داناوه
 . وازوعه ته
 

 بیحی، زه حمان بدولڕه عه هید شه و و ئه و  من نوستووین،  وه پێكه ژوورێكدا  له شام  له نیوێك و  ساڵ ، كۆنمه هاوڕێی رۆیشت، ال  جه مام
 ال  جده مدام»: مدوت ده مندیش ،«كدرد ده ڕمان شده جدار پێدنج رۆژی»: یوت ده  وه گاڵته  یه  مدواییانه به چووین، تێكده بوو، خۆش نێوانمان

 لدێ كی یده بابخانه كه «سدا  قده» كی ڕه كده  چووینده ده  وه پێكده گرتبوو، مان التانه ژوورێكی  ئێمه ، «ەو بووینه ده ئاشت جاریش ش شه رۆژی
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  وره گده پیداوێكی ڕاسدتی به بدووین، قیر فده ال  جده مدام و  مدن دایندێ، ده خدواردنی خۆڕایی  نیمچه به  كه بوو، نی رمه ئه كی كابرایه هی بوو
 .بوو
 

 اڵم بدده مێنێت، ندده ی كدده زمانه  ندده و  خددۆی ندده بددوو ده  كددراوه  تدده میلله و بدده ی وه ئدده  چونكدده ، یدده وه ئه یر سدده ، مردووه ندده خددۆی  تێكدده میلله كددورد
  ئێمده  وایده هیدوام اڵم بده ندازانم، یان وه ئده چدۆن، و  ی كده اڵم بده ت، وڵده ده  به شبێت ده ر هه و  ماوه شی كه زمانه و ماوه خۆشی  ختانه خۆشبه
 .بیبینین

 
 اڵم بده تێ، داومده یان جالده مه م ئه یان  كونجه م ئه  كه ، وه نه كه باڵوده بۆ م كونجه و ئه  كه م كه ده نوێ كوردستانی سوپاسی زۆر  دووباره من
 چی كده پێمدوتن، فۆنیش لده ته  بده  شدوێنێكه تا وه ئده  چونكده ، وه مه بكه راست  ڵه هه خۆم م كه زده حه  كه م كه ده ستران كاك  له داوا وال مه له
 .بێت زۆر ر هه یاخوا ن، كه ده ئیش دا رۆژنامه ناو له  كه  بووه زۆر  ڵكه خه و ئه ئێستا  چونكه ، كراوه تێدا ر هه ی ڵه هه دوو
 

 یددداخی به بینینددی و كوردسددتان تی وڵدده ده زراندددنی دامه هیوای بدده و م، كدده ده ش ئێددوه بوونی ئامدداده و  نددوێ كوردسددتانی سوپاسددی  دووبدداره
 .نتربم مه ته به مووتان هه له بووان ئاماده ی ئێوه له  نگه ره  كه من بۆ تی تایبه به كوردستان،

 
 بدووین، بچدوكتر موویان هده  له بووین، وه پێكه تحوڵاڵ فه ریم كه د مه محه كاك مر نه و فا مسته كاك و من ندی ناوه  چوینه  كه 0206 ساڵی له
 . بووه نه ڕمان شه ئێستاش تا و  هاوڕێمه  وه كاته و له ناین ده دایان  وه پێشه  له
 

 :یمر فا ساڵح كه مسته

 
 نوسدیبووم رۆڤدارا تی تایبده ی ژمداره  لده خدۆی ختدی وه مدن  یده وره گه پیداوێكی دین عیدزه دكتدۆر ، ته رفه ده و ئه نوێ كوردستانی بو سوپاس
 سداڵی  لده م بكده بداس تدر شدتێكی وێت مه ده من اڵم به كرد، دكتۆری باسی ستران كاك یاقوت،  له  پیاوێكه ڕاستی به یاقوت،  له  پیاوێكه
 دكتدۆریش  نگده ره خوا بده یدوت ده خۆشدی بدۆ ال  جده مدام جدار نددێك هه اڵم به ترم، وره گه دكتۆر  له ساڵێك من اڵم به هاوڕێین،  وه ه 0206

  وه فكددره ڕووی  لدده  یدده وانه له بووین وه پێكدده مان سددیانه و ئدده م، -0200 مددن ڵێددت ده شددوعی حزبددی خۆشددی له اڵم بدده بێددت، 0200 موالیدددی
 .فوئاددا ما  كه كاك تی حمه ره ڵ گه له بووین،  وه پێكه  ندینخانه به  له جاریش م كه یه بووین، هاوڕێ اڵم به تین،جیاوازبووبێ

 
 ناوە خوازراوەکان لە رۆژنامەی نوردا

 
  فتانده هه وێ لده بدوو،( الشدعب اتحاد) وسا ئه( الشعب طریق) ی رۆژنامه  له 0282 ساڵی  له بوو هه ی گۆشه بیش ره عه  به دین عیزه دكتۆر
: رۆژ م دووه ینوسدی ده  وه خۆیده ناوی بده ری یدده حه ما  جده هید شه: رۆژ م كه یه ،(الكردي الشعب، صوت) ناوی به بوو هه  گۆشه شكردنی دابه
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 ینوسدی، ده  وه دڵشداده یناو بده هداوار سدو  ره  مده حه ندد، مامه ناوی به دین عیزه دكتۆر: رۆژ م سێیه ئازادیخواز، ناوی به بانی تاڵه م ره موكه
 دكتدۆر كدرد، ده ڵكی خه ئی ره  له عبیری ته  چونكه بوو، هه ری خوێنه زۆر دكتۆر ی كه گۆشه دا یه ماوه و له دیوار ناوی به بوو هه م گۆشه منیش
 دان ئداوه كوردیی ی كتێبخانه  داوه ریزۆ الی قه ته و وڵ هه كرد، ده پێوه شانازیان كان وره گه  شیوعییه موو هه بوو، وشاوه دره ناوێكی دین عیزه

  شامه و ب له حه و ئه رچی گه ئه  شانازییه ی جێگه ت كه وامییه رده به ڵێم ده پێی من جار زۆر ، یه هه خۆی رۆڵی «ش كونجه م ئه» ، وه كردۆته
 . وه كاته ده ی دووباره كوردستان لی گه و  كات ده هاوار ر هه و، ئه الی  عوقده  به  بووه

 
 هیددوای و نددوێ كوردسددتانی بددۆ سددوپاس  دووبدداره ، كددردووه ر سدده له ی قسدده  وه یامدده په گۆڤدداری  لدده  وه ه 0229 سدداڵی  لدده دین عیددزه دكتددۆر

 رمانی خده ر سده  دێتده تدر می رهده به لێك گده ئینشاڵاڵ و خوازم ده سوڵ ره فا مسته دین عیزه دكتۆر پرۆفیسۆر بۆ درێژی ن مه ته و ریی وه خته به
 .ۆردكت
 

 :بدوڵاڵ ستران عه

 
 .بوو هه تان وه ئاشتبوونه 0ڕو  شه 0 فا مسته كاك ڵ گه له ی ئه بوو، هه تان وه ئاشتبوونه 6ڕو  شه 8ال   جه مام ڵ گه  له دكتۆر

 . كردووه نه ڕمان شه فا مسته كاك ڵ گه له: سو  ره فا مسته دین عیززه.د
 

 :م میهرداد كره ئه

 
 رنجم سده دوو ، یده وره گه رێكی نووسده دین عیدزه دكتدۆر ی وه لده  جگده درێژبیدت، ن مده ته ر هده گیدان دكتدۆر  یده هه نابتان جه بۆ ریزم و ساڵو
 . په چه ئێستا تا دین عیزه دكتۆر  یه وه ئه كێكان یه ، تره وره گه بوونی دیب ئه و ربوونی نووسه له م هه ، یه هه ری سه له
 
 . وه 0282 ساڵی  له شیوعیم ئێستا تا من: سوڵ ره فا مسته دین عیززه.د
 

 :م میهرداد كره ئه

 
 و ئده نها تده  پێموایده مدن ، ره سده له ی وره گده هێرشدێكی  وه داخده به پ چده ڕی بداوه بیرو م، كه ده باس  یه قسه م ئه پ چه بڵێم  خۆشه پێم من
 . یه هه  رێبازه و به بڕوایان  كه  وه ته ماونه كۆمۆنیست و پ چه  به  سانه كه
 

 كدورددا ناو له زانن ده خۆتان ، بووه ی كه ته میلله نووسی چاره و یی وه ته نه مافی  به ڕی باوه كاندا قوناغه موو هه  له دین عیززه دكتۆر: م دووه
  ت، وڵه ده  به ونبو  به  وه كاته ده دووپاتی مڕۆشی ئه كانی قسه  داواكارییانه و له ، بووه هه ك كشێیه  پاشه كاندا شكسته موو هه دوای له
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 .درێژبێت ن مه ته ر هه هیوادارم من كات، ده  وه له  كشه پاشه كوردیی ی وه بزووتنه زۆرجار  وه داخه به
 

  كدوفره  یده هۆنراوه و ئده ئایدا ، قیبده ره ی ئده ر سده له م چدواره تا م كه یه كونجی ی وه ئه ویش ئه ، یه هه پرسیارێكم نها ته من:د حمه ئه كامیل
 نا؟ یان
 

 :سول فا ره دین مسته عیززه.د

 
 م ڵقده ئه چدوار  وه ئده نیشدتمان،  ئاینمانده دینمان ال، مه  به بووم نه و  خوێندومه وتیش مزگه  له ، بووه ال مه پشتیشم وت حه و الم مه  كوڕه من
 ، یده وه ئیمانه  لده نیشدتمان ویسدتی خۆشه  كده  وه ته هێناوه ر سه له تم ئایه و دیس حه ڵێك كۆمه «االیمان من الوطن حب«  كه نووسی ر سه له
. نداگونجێ دا ئیسدالمه و ئده ڵ گده له ن، كده ده باس شت ندێك هه بوون دروست ندێك هه اڵم به گرم، لێده رێزیان من ئیسالمی حزبی ندێك هه

 ئیسددالم له چددۆن لك خدده. كوردسددتان  لدده  یدده هه كددوردیش ئیسددالمیی و  یدده هه ئیسددالم جددا ؟ یدده هه  وه ئیسددالمه  بدده كی ندییدده یوه په چ داعددش
  دینده مه له  یه حابه سده م كده یه  وه ئده ، بدووه ئیسدالم و  دینه مه  یشتۆته گه گاوان كوڕی  یمونه مه ،«خ.د» ردا مبه پیغه مانی زه  له  یشتووه تێگه
 شدیوعی دڵددار  كده بڵێن  وه ئه وێت یانه ده وان ئه ، یه هه كوردیش ئیسالمی نی دیمه ندێك هه  بۆیه ، بووه ئیسالم ردا مبه پیێغه ستی ده ر سه له

 كێیان تده ش دواییده م ئه تا ركوك، كه  له  یه» سوجاده خادم» ی ماڵه بنه كوڕی دڵدار ، كوفره  وه ئه » ئاینمانه دینمان» ڵێ ده  بۆیه ، بووه
 ، بدووه شدیوعی  راسدته دڵددار ، كه یه ئیسالمدا ڵ گه له  وه ئه وتیان د،كر ك الیه مه ند چه  له پرسیارم  ئاینمانه  دینمانه و ئه اڵم به بوو، هه
 ر گده ئه ت وڵده ده  بده بێدت ده كدورد ، فرۆشدتنه ڕ شده  وه ئده ، نییه ئیسالم ی وانه پێچه  ئاینمانه دینمان و ئه ، نوسیووه ی قیبه ره ی ئه  وه ئه  كه

 ندین، تورك هیچیان  كه توركیا ی تاقمه و ئه شت، به ببێ كورد وێ نایه ناوێ، كوردی  ئێرانه  وه ئه  راسته ین، ده تێكنه خۆمانی  له خۆمان
 بدن ، جۆرجیایده  لده تریدان ی كده نیوه و  توركیایده  لده ی نیدوه  تێكده میلله الز ، الزه ردۆغان ئده ، وه كردۆتده بداڵوم نوی كوردستانی  له پێشتر

 د، ئامده  چوومده مدن  وه رئده به له كدوردن، موویان هده و  یده وه ده ئامه الی  كه  نییه تێدا ركیتو ك یه ئێستاش تا  كه دێیه ڵكی خه یڵدرم لی عه
 نووسدرابوون، كدوردی  بده هێندام بدۆ رۆمدانی دوو ئدوزون د مده محه چدووم كاتێدك ندازانێ، كوردی س كه كرد ده یاڵ خه وام د ئامه  چوومه  كه
 ب، ره عده  لده  پڕبووه ناڵێم ئێستا سلێمانی سلێمانی، ك نه  وایه ولێر هه ك وه د ئامه  سیومهنوو من ، قسه  وته كه كوردی  به تورك د حمه ئه
 وتم جا ، تیدایه ئاشوری و كلد ، كورده ی زوربه ، تێدایه توركمانی ولێر هه. نیم ب ره عه دژی من  وه بنێردرێنه  بانه ره عه  ئاواره و ئه  قه هه

 كدوردی زمانی ساڵ ندین چه  كه موباره نا ما  كه فا مسته  چونكه ، كورده ی زۆربه  شارێكه و  تێدایه جیای كیڵ خه چێت، ده ولێر هه  له د ئامه
 راندی براده ڵمددا، گه له كدرد تۆمدار تیان حیكمده ندازم كی یه قسه  چونكه تورك، تا ئه ڵێن مه پێی  نووسیومه ش كونجانه و له كرد،  غه ده قه
 بداوكی ، نییده سدین نه زیز عده باوكی ، نییه من باوكی تورك، تا ئه ناڵێم پێی من: وتی ت مه حیكه نازم ، یه هه نفزیۆنێكیا له ته  كه كه په

 .تورك تا ئه ك نه ما  كه فا مسته بڵێن پێی  وه رئه به له ، توركه فاشستی
 

  داوه شدیری درخان به ماڵی  له  بووه هه نێكی دایه زمنا موسكۆ،  له ماڵی  ته چومه یاتی به بدوڵاڵ عه ڵ گه له من بوو، تورك ت مه حیكه نازم
 و ئده خدۆی ندازم وتیدان ران بدراده دا دیدداره و لده تدورك، تا ئده ڵێن مده ت قده ما  كه فا مسته  به یوت ده زانێ، ده تورك به خۆی اڵم به پێی،
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 توركیدا و ئێدران ر رامبده به وێت یانده ده  وه ره ده تانی وڵده ت،ده وڵده ده  بده بدێ ده كدورد ، وه مده كه ده ی دووباره  بۆیه ڵێ، به وتم كرد، ی یه قسه
 جدارم ندد چه ندازانم، بێدت ده چدۆن  كده ته وڵه ده ئینجدا ، ئیانه ره  وه ئه مریكا، ئه  ته چوومه. بێت ده ی كه نازانم اڵم به بێت، هه شتێكی كورد

  تده چوومه مدن ؟ كوێیده  كده مه پێنجه باشدوور، و باكوور رۆژئاواو و اڵت رۆژهه انین،یز ده  كه  یه وه ئه  كه چواره ، یه پارچه پێن  كورد  نووسیووه
  لدده بددوو ریڵان یدده ناو لدده كددورد كێكی ڕه گدده بددوون، كددورد مووی هدده بددوو كێك ڕه گدده  لدده بددووم میددوان لیل جدده جاسددمی مدداڵی  لدده ریڵان، یدده
 بوو، هدده خۆیددان ی ئیددداره  زایدده قه چددوار و ئدده ژیدداوم، باكۆ لدده مددن  ختدده وه و ئدده ، زایدده قه چددوار اڵن، نگدده زه الچددین قوبددادلی ربایجددان، ئازه
 ر سده له شدیوعی حزبی  چونكه  وانه ئه اڵم به ، ماوه وتی ؟ ماوه سوور كوردستانی وتم پرسی لێم ، رمینیایه ئه  له بوو هه شاعیرم رێكی براده
 سدتالین خۆی ختی وه  یه هه كوردی ی وره گه كی یه ناوچه ، نووسیویشمه كازاخستان ئازاد، كوردستانی بۆ  گۆڕیووه یان كه ناوه ، ماوه نه حوكم
 چدۆی هداتو ڵكی خده توركیدا، و سۆڤێت نێوان سنووری ر سه له خۆی ختی وه ، یه هه ییشی وره گه اڵم به  یه هه موكوڕی كه ر سه له  جیایه رام من
 سدۆڤێت  لده ، وه سۆڤێته ر سه به سیخوڕییكردن بۆ دانابوو سیخوڕیان كرد، ده هاتوچۆیان ی كوردانه و ئه ناو له  خته وه و ئه كان توركه كرد، ده
 م ئده ر گه ئه  بۆیه كن، یه خزمی  ئێوه ن، كه نه  هاتوچۆیه و ئه بێت ده: وتی و شوێنیاندا به ناردی ستالین ئیتر گیرا، لێ ڵكیان خه ندین چه

 شددی به  وه ئدده ، یدده هه كددوردی  بدده  قوتابخاندده مڕۆ ئدده تددا وێ لدده كازاخسددتان  ناردنیدده بوو وه هئدد كازاخسددتان،  تاننێرمدده ده ن بكدده  هاتوچۆیدده
 كوردسدتان، ی كه شده به ر هده ڵدێن ده كان یاندنه راگه  الوه و له چی كه  شه به پێن  كوردستان  وتومه جار 03 ئێستا تا ، كوردستانه می پێنجه

: تی وتویده بۆمبدا  خولده روونداكی جدار ك یده نها تده تی تیایده بداكۆ  له و كازاخستان و رمینیا ئه ستانكورد ی یه وره گه  شه به و ئه  باشه ی ئه
 شتێك مام ته به ، بچووایه ناو له زوو زۆر  بوایه ده  كراوه كورد به ی وه ئه وتێ نافه كورد  كاكه پێخۆشبوو، زۆرم كوردستان، ی كه پارچه پێن 

 ڵدێن ده غددا به ی كوردانده و به یلی فه ك، یه به  كردووه لوڕی و یلی فه  كه لوڕ ر سه له  نووسییوه وتارێكی لیل خه دكتۆر ، وه ئه ر سه له بنووسم
  كدردووه یلی فده لوڕو و ئه كردن، غدای به ی وانه ره داگیركردو ماڵیانی و موڵك و  وه كۆیكردنه دام سه بوون، عد سه نی به و الشی  باب  له  كه
 یلی، فده زاق بددوالره عه و مدوراد عداد  كداك زۆرن یلیمان فده برایدانی ، وه هاتۆتده زۆریان ئێستا ، كردووه نه غدای به ی وه ئه باسی ك، یه به

 ر یدده حه لی عده حداجی  ندانده مه وڵه ده و له كێك یه بوو،  وه كورده ست ده به  وه ڕووه دوو له غدا به بازاڕی  ئاگاداره خورشید  حمه فوئاد دكتۆر
 یلی فده ماڵی حده  شۆریجه بازاڕی ناو له چێ ده ماڵ حه ی یله فه  له: ڵێ ده   به د حمه ئه یلی، فه ماڵی حه  والوه له بوو، شهور مه پیاوێكی بوو

 ربكدات، ده سدت ده ژێدر  لده یان كده بازاڕه ی وه ئده بدۆ ریكردن ده دام سه بوو،  وه كورده ست ده به  شۆڕیجه بوون، كورد كانیش نده مه وڵه ده بوون،
 . كردووه نه غدای به ی یلیانه فه و ئه باسی نووسیوێتی لیل خه دكتۆر ی وه ئه ك نه ، یلییه فه ی موشكیله  وه ئه
 

 و شدداعیر  كدده كات ره بدده لیم سدده  الیدده تێكم حیكایدده ، كددورده ختی بدده یددان  كددورده سدداتی كاره  وه ئدده ن یركه سدده  وه بگێڕمدده تددر شددتێكی بددا
 منددا ی كتێبده و لده ینووسدی ده بی ره عده  بده ر هده اڵم بده زاندی، ده باشدی كی كوردییده بدوو، قامیشدلی ڵكی خه لیم سه ، كهچا چیرۆكنووسێكی

 ناسدم، ده موویان هده  كده  یده عاموده ڵكی خده  كده مدوس شدێ  ر عومده سدتۆكهۆڵم  چومده»: م بكه بۆ تان كه ته حیكایه باسی ، تیدایه ویشی ئه
 ینابوو، به له م چواره خسێكی شه و لیم سه ر عومه و من كردبوو، بانگ كاتی ره به لیم سه چووین  كه ستۆكهۆڵم، زانكۆی  له كردین تێكی عوه ده
 ، كدردووه ت عدوه ده ویشم ئه نووسێ، ده كوردی به و  توركیایه كوردی  پیاوه و ئه وتی كردو قدیم ته ویشی ئه بگرن،  كه ته حیكایه  له گوێ جا

 و ئده و ر بده م لده م ئده بدوون، قامیشدلۆ ڵكی خده ردووكیان هده نیدت، كدێ و كێیت تۆ كردن پرسیار  وتنه كه كات ره به لیم سه ڵ گه له دانیشتن
  جا  ته عوه ده و ئه تا دیبوو، نه كیان یه بوو، برا باوكیان و  بوون برا باوك ق هه ئامۆزای وت ركه ده كاندا قسه له بوون، قامیشلۆ ری وبه له
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 .ین ده نه تێكی با ت وڵه ده  به ،بووین رۆمانه  كه ته حیكایه اڵم به نا، یان  كورده یی وره گه یان ، كورده تی گبه نه  وه هئ نازانم
 

 :ریم فا ساڵح كه مسته

 
 دام سده كان یلییده فه ساتی رهكا  له كێك یه ، یه هه  وه كانه یلییه فه  به ندیی یوه په م كه یه پرسیارێكدا ڵ گه له  یه هه م بچكۆله ی له موداخه دوو

 ڵددرمت یه باسدی م دووه كوشدت، موویانی هده كانیدان ناوداره  سده كه غددا، به ی تیجداره ی غورفه  له  وه كۆكردنه لێ سی كه زار هه 8 رۆژێكیان
 شدتێكی م ده ده پیشان ت ایلهف م ئه: وتی بوو، ران نووسه كێتیی یه رۆكی سه دین، عیزه پرۆفیسۆر ژووری بۆ غدا به بۆ چووم رۆژێكیان كرد،
  لده یان مده ئه ، بده ره عه سڵم ئه نووسیوێتی  هاتووه  وه شاره فاڵن  له ، كورده یان مه ئه: وتی ، به مه ناو تۆش م، نابه ناو من ، تیدایه خۆشی

 ؟ یده هه  وه كدورده  بده كت ندییه یوه په چ تۆ  ل ته: وتم كردو بانگم وتی ن، بكه قبوڵم كوردم، من وتی ، یه ل ته ناوی ، هاتووه  وه رومادییه
  ناونداوه منی  وه ببێته جێی ی وه ئه بۆ و ئه خۆشی له ، بووه  ل ته ناوی  كه ته شیره عه شێخی ، ئێره بۆ  ركراوه ده تی گبه نه بۆ باوكم من: وتی
 بددوونی شددوعی كدداتی قیددب ره ی ئدده ی ئدده ی ۆنراوههدد دڵدددار وئددوف ره یددونس ئایددا  یدده وه ئه ش كه پرسددیاره كددوردم، سددڵ ئه مددن گینا ئدده ، ل تدده

 .سوپاس  بووه هیوا  له كاتێك یان نووسیوێتی
 

 .خات رده ده فا مسته كاك ی كه شوعێتییه زوو زوو  كۆڕانه  جۆره م ئه دكتۆر :بدوڵاڵ عه ستران
 

 :فا رەسوڵ دین مسته عیزه. د

 
  كده تدۆ ئداخر وتدم ، بپرسده د حمده ئه ریم كده  لده وتدی ندا، یدان بدوو شوعی وسینو قیبی ره ی ئه  كه دڵدار وتم پرسی دڵزارم د حمه ئه  له

 ریمم كده كداك  لده وتدرا ده شدیوعی بدۆ  خته وه و ئه رۆ، ژارانم هه چینی شاعیری ڵێ ئه ، نووسیووه بۆ شینت الوێژدا گه  له كرد دوایی كۆچی
 و ئده  كاتده و ئده دڵددار ریم، كه كاك پرسیم كرد، دوایی كۆچی دا یه ماوه م له برای، ژن خۆشناوی فا مسته عوسمان كاك حزوری  به پرسی
  بده بدوو  یده هۆنراوه و ئده  یده وه ئه مدوهیم بدووم، ری رێكخده مدن: وتدی عوسدمان كداك ڵێ، بده وتدی ریم كه كاك بوو؟ شوعی نووسی ی شیعره
 و  ماوه ر هه قیب ره ی ئه تا وه ئه اڵم به ، خۆمانه قی هه ین، بكه  پێوه شانازیی شیوعی ك وه ر گه ئه  ئێمه جا ، یه وه ئه نی خاوه و كورد سرودی

 یناسدم، ده  وه پاریسده  لده مدن همی فده رائیدد بوون، نده ری ڕانددۆم ڵ گده له عیراق شیوعی حزبی  وه داخه به ری ڕاندۆم ی رباره ده.  سروودێكه
 . دایه وه بوونه جیا ڵ گه له و ری ڕاندۆمدایه ڵ گه  له ستانكورد شیوعی حزبی اڵم به بوون، ینا به  له و ركرد ده یانێكیان به
 

 :هرۆز جاف دكتۆر به

 
 كانی خوشددكه و ئددامۆزا ڵ گدده له خددۆی كدداتی دین، عیددزه دكتددۆر ریددی وه بیره ندددێك هه به بددووین ئاشددنا ، تدده رفه ده و ئدده بددۆ سددوپاس زۆر

 شدداربووم به كدان كۆڕه  لده زۆرێدك  لده بدوو، كان ده وه نده سداڵی  لده اڵم بده بیبیندین، كدرد زمان حه خۆی كاتی اڵم به بوو، هه تیمان ئاشنایه
  لده  یده هه شدتێك  وشده بدۆ وانی زمانده  لده  یده هه ما بنده ڵێك كۆمده ، وانده زمانه دین عیدزه دكتدۆر ئاینمان، دینمان  به ت باره سه ڵیدا، گه له
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  كه شه له ربهێنرێت ده دڵ شدا له ناو له دڵ ك وه بۆ بێ، یس مبیگه نئه ئه بێ ده بێت، ر كاریگه  كه وشه بێ ده ت، ئیشكالییه  له  جۆرێكه زماندا
 ئدداین و دیددن ی وشدده بگۆڕدرێددت،  كه وشدده بێددت ده دا مانددای سددێ یددان مانددا دوو ر گدده ئه اڵم بدده ڵبگرێت، هدده مانددا ك یدده بددێ ده  واتدده مرێددت، ده

 .سوپاس زۆر  تێدایه تی ئیشكالییه
 

 :یمر بدولكه ر عه عومه

 
 ئاگدادار من 0222 ساڵی  له م بكه دین عیزه دكتۆر سوپاسی وێدت مه ده  لێره من بوو باش تێكی رفه ده ڕاستی به ستران كاك بۆ سوپاس زۆر
 مدن خدو ، دوو بووم دین عیزه دكتۆر حی شه موڕه من یرمكرد سه ڵبژێردرابوو، هه كارگێڕیان ی سته ده كرد، نوێم كوردستانی یری سه بووم نه
 .فێربووم  لێوه شتی زۆر و بووم دا ڕێزه به و ئه تی خزمه له
 

 ٢١١٧ ی نۆڤەمبەری٢٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە
 

--------------------------------------------- 
 
 
 

 ش كونجه م ئه
 
 

 ناوی كوردی  ر به ش هه مجاره ئه

 
 تۆمدار( كانمددا زه كاغه)  لده  كده بیدر  وه هاتده شدتێكم ندد چه نووسدیمن  وه یده(كدوردی ناوی) ی باره  هل  كه دا كونجه دوو و ئه دووای  به ر هه

( ندوێ كوردسدتانی) كانی وه ره خوێنده -  وایده الم  چونكده - بیاننووسدم ئێسدتا بدا - یشدتم گه ڕانه پدێ وا اڵم بده - بینووسدم بوو ده و كراون
 .بێ نه وا یاخوا - نین ئاگاداری

 
  لده خدۆی نداوی نووسدیم ێكیتدردا(كدونج)  لده - بدوو تی كوردایده گیدانی و دڵ موو هه  كه م بكه موكریانی گیوی مامۆستا باسی رێكیترجا با
 و غددا به  هداتبووه گیدو مامۆسدتا.  وه یده وسدی فیرده ی شدانامه كدانی كورده  مانده قاره  لده كێك یده نداوی  بده( گیو)  به كرد  وه حمانه بدوره عه

 .بوو شیر به مامۆستا ی( كه یانه) یا ی كه دوكانه غدا به  له كورد دیاری پیاوی موو هه شوێنی
 

  مامۆستا ن، بكه لێ بی ده ئه و شیعر و تی كوردایه پرسیاری و  وه كۆببنه گیو مامۆستا وری ده  له بوو خۆش یان پێ وار خوێنده و الو
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 و بدوو  تووڕه ئیتر. بێ نه و ئه( كار زی ركه مه) و  وه پرسێته نه و له س كه و بدرێ یوگ مامۆستا  به  خه بایه و ئه بوو ناخۆش الی شیریش به
 :ووتی

 
. الت  بێنده وێ لده بدا بچدۆ -( زیبوو دابده  كده دوكانه نزیدك ئدوتێلێكی  لده. )خدۆت ی كده ئوتێله  وه بچدۆره - حمان بددوڕه عه ...نحما بدوڕه عه

 و ئده پیاوانی كی یه شته رگوزه سه ش مه ئه -  كه ئوتێله بۆ وتن كه دووای الوان و ستا هه - بوو ست په  ه(حمان بدوڕه عه) م به گیویش مامۆستا
 . یه مانه زه
 
  لده - بدێ تدوركی بدێ ده( ب قه له)  كه دابوو بڕیاری یاسا  به ر هه تاوانبار ی(ما  كه فا مسته)  كه كرد م وه ئه باسی پێشوودا كونجێكی  له

 ت الده جده اڵم بده - بدێ بی ره عده بدێ ده نداو  كده بدوو رچدوو ده بڕیارێدك - بدوو خۆیان بچێتی ره عه گیانی یا بوو و ئه السایی ئیتر سوریاش
 تیی سدایه كه ر بده له كردبوو نده شدۆڕ  بڕیداڕه و ئده بدۆ ری سده بدوو، تی كوردایده كی یه ركرده سده و ڕوونداكبیر و ر نووسه  كه - درخان به گی به
 ندداوی - كردبددوو تۆمددار( مشددید جه)  بدده یی كده كوڕه ندداوی - رچددن ده ی قسدده  لدده یانتوانیبوو نده( ناوتۆمدداركردن) زگددای هد  لدده خددۆی ی وره گده
 خدۆ.  یده چدی نداوی و نا یا  یه هه  ئێمه الی نازانم -  یه هه ی( ڕه په پێنج)  گوڵێكه ناوی م سینه( خان م سینه) یا( م سینه)  به شی كه كچه

 نداونرابوو  وه مووڵه سدته ئه  لده ر هده - بدوو شداعیر ی(درخان بده گی بده سداڵح) كچدی - بدوو خۆی ئامۆزای  كه یش(  هب ت الده جه) خێزانی
 ر هده ڵك خده و(  دایده)  واتده ،( یداده) كدرد ده بانگمان  وه یه كانی منداڵه زمانی  به مانان  ئێمه و( خان ن وشه ڕه) ڵك خه  كه - (ن وشه ڕه)
 .كرد ده بانگیان خانم  به
 

 كددوڕی بددوو، سددوریا سددوپای وتووی پێشددكه رێكی فسدده ئه  كدده( حدداجۆ عوسددمانی) كدداك -  بیددره  لدده م مه رده سدده و ئدده خۆشددی كی یه قسدده اڵم بدده
 مداڵی  هاتده ده ،بدوو خۆش قسده پیداوێكی زۆر. بدوو مان رلده په یی میشده هه نددامی ئه و سدوریا ناسدراوی پیداوی ی(حداجۆ ئاغای ن سه حه)
 تۆمداری  كده( ن دوس ی دائیدره( ) زنامده گه ڕه زگای ده)  چێته ده ،داتێ ده كوڕێكی خوا عوسمان كاك. دا ده مان وره ده وێ له و( انخ ن وشه ڕه)

 وێ مده ده(  بووه كوڕێكمان) ڵێ ده و دا ده نیشان خۆی ی ناسنامه و ستێ ڵده هه ری به  له ر رمانبه فه. چێ ده  وه یه ری سكه عه رگی به  به - بكا
 ؛قوربدان: ڵدێ ده  وه ترسده  بده و رم شده  بده كابرا( خۆشناو) ڵێ ده عوسمان كاك - چی نێی ده ناوی قوربان: پرسێ ده كابرا. م بكه تۆماری

  باشده: ڵدێ ده، یده ندی زمان سدته به كابرای ست ده  به زانێ ده عوسمانیش كاك. ین ناكه تۆماری بێ نه بی ره عه ناو  پێدراوه رمانمان فه  وه ئه
( م ڕۆسدته) ندازانێ  چونكده.  باشه: ڵێ ده ر كسه یه زان نه كابرای( م ڕۆسته) نێین ده ناوی ڵێ ده چی  باشه: ڵێ ده. نێین ده لێ بی ره عه ناوی
 .كا ده تۆمار بۆ ی كه كوڕه.  كورده مانی قاره و( زاڵ می ڕۆسته) ناوی یش
 

 .بووین  ئاسووده ڕاستی  به - مانه زه و ئه كانی خۆشه  قسه  له بوو كێك یه ش مه ئه( فاڵن) كاك
 
٢١١٩ - ٣ - ١٤ 
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 كوردی ناوی بۆ ر هه

 
  نگده اڵم ڕه بده -ردنی ئدازاد بدێ  گده  وه نایخوێنێتده  ش كده وه تدوانم بڵدێم ئده م و ده كده سوپاسدی ده  وه یخوێنێتده جا كدێ ده. نووسم ر ده من هه

 .م لێ ناگرن وه خۆ ڕێی ئه -یخوازم  و ده  یه خۆزگه  مه ئه -  ڵگه به  كانی داهاتوو ببنه وه كان بۆ نه نووسینه
 
بڵێم چ نداوی مدن و چ نداوی   نگه ڕه.  بی یه ره م عه كه ناوه  م لێدرابوو كه وه تانووتی ئه  ێكی پێشوودا باسی ناوی خۆمم كرد كه(كونج)  له

، بدا  وه نداو كدورده  بیش هاتۆتده ره كدارتێكردنی ئیسدالم نداوی عده  ئیسالمین به لتوانم بڵێم اڵم زیاتر ده به ،بین ره ڵێ عه به ،سیتر زۆر كه
سدتی خۆیددا موسدوڵمان  ر ده سده و له(  ره وه ی مونده دینده مه)  یشدتۆته زندا گه ری مه مبه ژیانی پێغه  م كورد له كه یه -ك جارێكیتر نووسیم  وه

الی   ه(یموون مده)  كده  وه ره بده كتدرین گیانله نداوی زیره  ناوندان بده  نگده هڕ -  بدووه( یموون مه)ی كوڕی ( گاوان)  واته( گاڤان)ناوی  -  بووه
بی یدا  ره نداوی عده  وه ئیتدر پداش ئده.  ه(پیدرۆز)ماندای   كده ،بی یدان لدێ ندابێ ره ی عده(میمدون)ب نداوی  ره بووبێ، یا عده رم نه شه)كورد 

باشدترین نداو :  واتده( ء مدا حمدد و عبدد خیدر االسدما: )ڵدێ ده  یه ك هه یه هرموود فه ، موو موسوڵماناندا باڵوبۆوه ناو كورد و هه ئیسالمی له
النی  موو گده نداو هده  لده  كده( حمیدد الملدك)و ( حمیدالددین)و (  حمدد اللده)ك  وه -ن  سدتپێبكه ده( بدد عه)و ( د مده حه)  بده  كده  یده وانه ئه

  لده  كده -  وه ی خۆیده كده ناوه  ر بده و هه  وه كاته ناو ده له  كه ه(بد عه)زۆرجار  كورد  یه وه یر ئه اڵم سه به. دا باوون( ب ره نا عه)موسوڵمانی 
بیدردا یدا   م زۆر لده نموونده:  كه ه(بێ عبد)  واته -نێن  منداڵ ناوده -برێ  ناوده(  ء الله الحسنی اسما)كانی خوا  پیرۆزه  ناوه  ئیسالمدا به

  بێ به یش ئه(عبدالرحمن)تا  وه ئه ،لیل جه ،زیز عه ،ریم كه ،فوور غه ،حیم ڕه، ئووف ره ،قادر ،مید حه ،جید مه: با بڵێم:  مدایه رده به  له
  بدێ بده ش ده(بددوڵاڵ عه( ) رمامانه سده  ئداگر بێنده -  رمانده ده ...، حمانده وڕه ئه)كدا  دێدڕی فۆلكلدۆری لدێ دروسدت ده و كدورد( حمان وڕه ئده)
عبدد )و ( ناسدر)  بده  یدش بدووه(عبدالناسدر)خدۆ  -بێ  كاك بیمدار لدێم زویدر نده -( زا ڕه)یا ( زاق ڕه)  بێ به یش ده(عبدالرزاق( )واڵ ئه)

خددۆ  -تی  ك خۆیدده روه هدده  كدده -بێ  ی میسددر ندده وره گدده( كددوردی)ی قورئددان خددوێنی (عبددد الباسدد ) -( باسددیت)  بدده  یددش بددووه(الباسدد 
  مده ئه -ین  كده كیم باندگ ئه جدواد و واحیدد و حده  یدش بده(و عبدالحكیم عبدالواحد و عبدالجواد)و ( هاب وه)  بێ به یش ده(عبدالوهاب)

الم و  جیدد و خدالق و سده حداف  و بداقی و مه)بدا .  سدتم دایده اڵم مدادام ده بده -س الیدان بدێ سدوود بدێ  زۆر كه  نگه ڕه  كه  درێژدادڕی یه
 . یه( بله( )ابراهیم)و   یه( سمه( )ماعیلاس   )و   یه( ماله( )عرووف مه)خۆ  -چێ  بیر نه م له(ببار تیف و جه له
 

  بێدت بده ده(  عائشه)، ( فاته)  بێت به ده( فاطم )  فاتمه. م با باسێكی ژنانیش بكه  وه ر ئه به له. م نێو ژن و پیاودا ناكه  من جیاوازی له
 (.لیم حه)  به( حلیم )، (الو حه)  به( حالوة)، ( ئامه)  به(  آمنه)، (ئایشێ)
 (. پرچی ئایشێ و فاتمه: )ڵێ ده( قوس و قزح( ) زێڕینه  لكه په)  كورد به تا وه ئه
 ی پاش بارانی زۆر زێڕینه  لكه په
 خۆر  ر به رامبه به  وه مێته چه ئه
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می الی بی یدا ئیسددال ره ڵكو نداوی عده بده.  ر الی كدورد ندی یده هده  م گۆڕیناندده اڵم ئده بده. ڕێم بدا لێدی گده -كێشدێ  ده  زۆر درێدژه  م باسده ئده
 . وه خۆیاندا بێته  ییان به زه ب به ره بێ عه ده -كرێ  شرێكی پێ ده فغانی حه ی هیندی و ئه(پاكستانی)
یدان نداو  ده  یده مه و حه ر لده هده -(  مده حه)  بده  بدووه  كده ه(محمدد)  خدۆ الی ئێمده. ڕێ ر لێگده ندێ وواڵتیتر هده و هه(نوسیا نده ئه)بۆ   وه ئه

 .هتد (...یس وه  مه حه) -( نووری  مه حه) -( لی عه  هم حه. ) دروست كراوه
 

 . كردبن ڕسم نه وه  ی زانستی و جارێكیتر هیوام وایه سه ره كه  نه بكه  و زانینانه  م نموونه زاناكانمان ئه  هیوام وایه -  م دایه وابزانم درێژه
 

٢١١٩ - ٣ - ٢٨ 
 

-------------------------------------- 
 

 هوورا
 
 كدرد شدتێكمان گه مدن ئوتدومبیلی  بده دا( فا مسدته شدوكور) شدوكور ال مده تی حمه ڕه و( ریم كه ال مه ی مه حه)  مه حه  كاكه تی حمه ڕه ڵ گه له -
  وه ڕێگده م ده  بده  مده حه  كاكده ركووك كده تدا  غدداوه به  له بڵێم یا  وه یه سلێمانی  له ر هه( دان باڵ بای) و ڕان گه بۆ نیا ته بادینان و ره به

 ی شدێوه ناب جده رێ ئده) ناب جده رێ ئده: ووتدی شدوكور ال مده تی حمده ڕه ركووك كده  لده بدوو(  هدۆره) ر هده ش كده یه گدۆرانی و ووت ده گۆرانی
 ئیتدر بدوو یجداف ی( هدۆره)  ئێدره تا  مه ئه: رمووی فه  مه حه  كاكه بگۆڕی؟ ی كه ئاوازه نابێ ناب جه رێ ئه( ران براده ڵ گه له بوو كردنی قسه
 ورامیی هده دیالێكتی  مه حه  كاكه:  نووسیومه جاریتر ك وه دووا  وه جیاوازییانه ی باره له ختێكیش نه - ورامی هه ی( هۆره)  به م یكه ده  وه لێره
 یان قسده سلێمانی نزیك ی ێوهش  به  وه ماڵه  له  چونكه ش مه ئه بكا پێ ی قسه توانی یده نه اڵم به زانی ده باش نووسین  به و  وه خوێندنه  به
 .بوون نه ورامی هه دایكی  نه و باوكی  نه  چونكه بژین ورامانیش هه و(  بیاره)  له با. كرد ده
 
( غ) ر سده  وه نده به ده كدوردی ی(هدد) تیپێكدی موو هده ی وانه له ندێك هه ؟ هاتووه  كوێوه  له  كه ووشه:  واته(  هۆره)  پرسیووه سم كه ند چه  له
  لدده كان ڕووسدده  چونكدده.  ڕووسدده الی ی(هددوورا) ی ووشدده ویش ئدده  الیدده یرم سدده شددتێكی مددن اڵم بدده(  هدداتووه  وه خددۆره)  لدده: ڵددێن ده( خ) یددا

 مووی هده ئێسدتا ك وه یدا( لالح فده و كرێكدار چیندی كێتیی یده بژی) بڵێین ك وه ر ده درووشمه كابرای:  وه ووته ده دروشمێكیان خۆپیشانداندا
 جاروبداریش( هدوورا) ن كه ده هاوار ران خۆپیشانده موو هه ئیتر( هوورا) ڵێ ده  كه دروشمه پاش ر كسه یه خۆی كابرا( جووتیار)  هب  كردووه

 (.ئوورا)  به بێ ده
 
 ی وه تده نه دوو الی  كه یه ووشده  وه كیشده الیه  لده  ه(ڕووس و كدورد  واتده) وروپی ئده هینددۆ ی وه تده نه دوو الی  هاوارێكده  وه كده الیه  له  مه ئه

  وه رئده به له بڵێین تا  یه نی  وه كانه كۆمۆنیسته ست ده  به مۆسكۆ ڕژێمی ئێستا خۆ بێ نه ك یه ر هه یان كه رچاوه سه بڵێی تۆ وروپی ئه هیندۆ
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 اڵم بده. كدۆنترین مان وه تده نه كدام زاندێ ده خدۆی خدوا ر هده( وروپین ئه هیندۆ) ر هه و خزمین ر هه اڵم به( خزم)  به یت بمانكه وێ ته ده تۆ
 .مانبێ نه  ئێمه و بێ هه تیان وڵه ده وان ئه  كردووه وای ر داگیركه ستی ده  وه ئه
 
  رمووه ی ده نه خدواش  وه كردۆتده درێدژت: ڵدێن ده نددێجار هه ، نووسدیوه مت كده: ڵدێن ده نددێجار هه  چونكده.  ماوه  وه یه ری به  به م كه( كونجه)
 . نووسیومه ریش وبه مه له بزانم وا  كه م كه ئه باس شتێك  وه ئه ر به له. بێ دێڕ  نده وه ئه بێت ده ر هه( كونج)
 

 م(فلددح) فرمددانی یددا( لالح فدده) ی ووشدده ڕام گدده كاندددا كۆنه  یدده بی ره عدده  رچاوه سدده  لدده زۆریددش هێنم كارده بدده( لالح فدده) ی ووشدده ر هدده مددن
  بده  كردوویانده ئێسدتادا ی( نه سده ناڕه)  یده كوردی م له ئێستا. هێنێ ده كاری به كوردیش ئێستا یا.  هی بی ره عه( فالح) بڵێم تا  وه دۆزیه نه
  كده ووترێدت ده  سده كه و به  ه(جووتیار)  وه ئه.  یه هه ناوێكیان ریكن خه  وه ه(كاڵ و كشت)  به ی وانه له شنێ چه ر هه كورد الی له( جووتیار)

.  دیداره ویش ئده ئیشدی  كده  یده هه مدان(پان سده) ها روه هده( تراكتدور)  به ئێستا و گاسن  به جاران ئیتر كێڵێ ده وی زه  واته كات، ده جووت
 سدلێمانی  چونكده الدێدین دا چده بنه  لده موومان هده. ڕیدز  بچێتده( ئداودێریش) ی ووشده بدا  دیداره ویش ئه ئیشی ، یه هه مان(رزێر وه) ی ووشه

. هداتووین  وه داخده ره قه پیدرۆزی ی( دێلێدژه) گونددی  لده  وه چده بنه  لده و شدارین ڵكی خده باپیرم و باوك و ۆمخ من اڵم به  یه تازه شارێكی
 .  ماوه نه م( قسه ڕه شه) تی تاقه رمی، نه  به اڵم به بنووسێ بۆم  جیایه بۆچوونی س كه ر هه  تكایه. منن بۆچوونی  مانه ئه
 

 .ربژین هه
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 كوردۆڤان
 

 - دەكدرێ(( كوردۆڤان)) شاری باسی جاردا گەلێك لە. پێشەوە هاتۆتە(( سوودان)) باسی زۆر ڕۆژانەدا لەم ئەكەم، تەلەفزیۆن سەیری
 خەڵكدی كە دەدوا(( كوردۆڤدان)) لە و كردبدووم بدۆ شدارەی ئەو باسدی(( عەبددوڕەحمان جیلدی)) سدوودانیم شداعیری هداوڕێی خۆی كاتی

 ەوە((سددەالحەدین)) زەمدانی لە هەر رەندگە و هداتووە ەوە((كدورد)) ووشدەی لە هەر شدارەكەش نداوی و دەزاندن كدورد بە خۆیدان تێددایە
 بە سدەالحەدین مدن دیدارە كە یداد، دێدتەوە دا(سدەالحەدین) باسدی لە سەیرم شتێكی دەبیستم، ە((كوردۆڤان)) ئەو باسی كە – هاتبدێ
 پۆسدتی دوو هەرێمدا حكوومەتی سەرەتای لە كە - بیرم هێنایەوە كورددا برایەكی لەگەڵ وێژی و ووت ئەمە - دەزانم گەورە بە و كورد

 .درابوویە گەورەی ئەكادیمی
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 .باڵوكردەوە دنیادا بە كوردی بووە بابە ...سەالحەدینە ئەو هەمووی ئەمە: ووتی كابرا
 

 جێدی لە هەر كدورد عەرەب، بە بدووبن سدەالحەدیندا دەوری لە و بدووبن كدورد پێشدتر كە بێدنە بدۆ گونددم یەك فداڵن دوكتۆر: ووت پێم
 .كورد بە كردووە شوێنیتری سەالحەدین سوپای و خۆیدایە جێی لە كوردستان و خۆیەتی

 
 ڕوودەكددداتە دەكدددا، ئیسدددالم یدددا عەرەب شكسدددتی لە بددداس كە - یە(بسیسدددۆ معدددین - بەسیسدددۆ مدددوعین بدددزانم وا - عەرەب شددداعیرێكی

 :دەڵێ و( سەالحەدین)
 

 ماذا
 مهرك  خر هل
 الدین صالح یا

 یە چی: واتە
 گالوە ئەسپەكەت ئایا
 سەالحەدین؟ 
 

 بددۆ ،نەكددرد كددوردی بددۆ كە: دەڵددێن و سددەالحەدینە لە رقیددان نەزان، یددا دەمددارگیر كددوردی هەندددێ كە دەكەمەوە ئەوە باسددی جددارێكیتر
 نەتەوەییدان دەوڵەتی ،تورك نە فارس، نە عەرەب، نە سەالحەدین سەردەمی. نین ومێژو ئاگاداری ئەوانەی دیارە. نەكردبا عەرەبیشی

 یەكسدەر شدام، دەچدمە كە بدووە، كدوردیش دەوڵەتدی سدەالحەدین دەوڵەتدی: دەڵدێم دڵنیدایی بە بوو ئیسالمەوە ناوی بە هەموو ،نەبووە
 شدانم سدەر ئەركدی بە پیدرۆز ئەزهەری لە سەالحەدین ی(االكراد رواق) زیارەتی قاهیرە دەشچمە كە سەالحەدین، گۆڕی زیارەتی دەچمە
 .دەزانم

 
 (زەبەالح)

 هێشتا من گولی
 چڵی چەند یە ماوی

 
 لێپرسددراوی دیددارە. پددڕبێتەوە تددا مدداویەتی هێشددتا( كددونجە ئەم) كەنددارەی ئەو بەاڵم كددرد، تەواو الپەڕەم دوو مددن نووسددینی بە ئەوە

 شدڕەكانمدا كداغەزە بە یدا – دەگوشدم مێشدك ئەوە لەبەر پدڕنەبێتەوە، الپەڕەیە ریكەنا ئەو كە ناگەڕێن لێم ڕۆژنامەكەش و كونجەكە
 .دەدۆزمەوە شتێكیتر تا دەگەڕێم،
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 دۆزیمەوە ئەوا
 

 -( بددێ بددۆر و بددێ زۆر) لەبەر هەر لەوێدددا - هدداتووە عەرەبددیەوە ی(سددق ) لە سددەقەتیش دیددارە - ئەمددڕۆدا سددەقەتەی یە كددوردی لەم
 مانددای بە دەیددزانم، مددن كە یەدا كددوردی لەو ووشددەیە ئەو لەكاتێكدددا بەكاردەهێنددا، گەورە مانددای بە ی(زەبەلددالح) ووشددەی كددابرایەك

 و ز ) بڵێیدت سدتایش بدۆ نەك. بەكاردێدت گداڵتەپێكردن لە جۆرێدك بدۆ و قەڵەوە واتا ە(زەبەلالح و ز : )دەڵێت كورد. نایەت ستایش
 .نەدەین تێك زمانەكەمان با (...كوردی الوینە)  - دەشڵێم هەر و نیم( زەبەلالح و ز ) من كە خوا بۆ شوكر. ە(زەبەلالح
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 زارا

 
 :نوسیبووم لەمەوپێش جارێك

 
 لە بددوو یەكێددك كدداتە ئەو تێدددابوو، برادەرێكددی یەكاندددا قوتددابی لەندداو. بەكارهێنددا ووشددەیەكم چەنددد دەووتەوە، دەرسددم زانكددۆ لە

 :نووسیم بۆی كاغەزێك پارچە لەسەر نووسین بە دەرسەكەدا لە هەر. رۆژهەاڵت حیزبێكی سەركردەكانی
 

 ووشدە زۆر كە. دایەوە وەاڵمدم و خوێندەوە نووسینەكەیم كردووە؟ دروستت خۆت یا یە( لهج ) و هەیە كوردیدا لە یە، چی ووشەیە ئەم
 خۆ. هەیە بەكارهێنانیمان مافی بیستمان كە بەاڵم نەیزانین، یا بیزانین ئێمە ەنگەر هەیە، تردا دیالێكتی بەشە یا دیالێكت لە هەیە
 .ناهێنێ بەكاریان كەس یا دەڕۆن یا ئیتر هەبێ، ووشەم هەندێ دروستكردنی مافی یەوە كوردی بە خەریكبوونمەوە بەپێی ڕەنگە

 
( بەنددە واتە - فداڵن) وەك: دەیدووت بەكاردەهێندا ی (رەشدبین) و( گەشدبین) وشدەی هەرچەنددە ؛فوئداد ئیحسدان. د كدۆچكردوم هاوڕێی
 یدا ڕوونە، بەرچاوی: دەڵێن كورد: دەی ەرموو شەونم عەلی مامۆستا زانم كوردی و خۆشەویست هاوڕێی وشەیەدا دوو ئەم لەباسی: دەڵێ

 بەاڵم، باشدترە ال ووشدەیەم دوو ئەو مدن وەرگدری، لدێم ئەگەر درێدژە، ئەوە بەاڵم: دەفەرمدووی ڕاسدت: دەمدووت مندیش تداریكە بەرچاوی
 .وەرگیران لێم دیارە

 
 حوشتر
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 :دەڵێن كورد
 و حوشتر شیری
 عەرەب دیاری
 .هەیە واڵتیتریشدا هەندێ لە هەرچەندە ناسراوە، عەرەبستان حەیوانێكی بە حوشتر

 فریداكەوتن لە ئەو. گرتبدوو ژوورێكمان زەبیحیدا عەبدوڕەحمان شەهید لەگەڵ و دەژیام شام لە پێشوودا سەدەی پەنجاكانی سااڵنی لە
 و( دۆمددا) بددۆ تددایبەتی بە شددام، دەوری ئەوسددای دێهدداتی بددۆ دەچددوو فریدداكەوتن بددۆ كە. دەكددرد كدداری نەخۆشددخانەدا ی( اسددعاف) واتە

 خددۆی شددەهید زەبیحیددی هەر خۆشددە، زۆر و هەیە شددیری چددوڕی وەك سددپی گۆشددتێكی ئەوەیە سددەیر. دەدایە حوشددتریان گۆشددتی( حرسددتا)
 .بوو خۆش زۆر بەڕاستی. چێشت بە دەیكرد یا دەیبرژاند

 
 :ئەمەریكا

 
 خۆیدان ئەمەریكاییەكدان سدەرچاوە كە دەكەم باسدێك ،نداكەم ئێسدتا ئەمەریكدای ،باسدی مەڵێ ئەمەریكا بە قسە مەڵێن پێم ئەمجارەش

 .یە ناكازاكی و هیرۆشیما باسی ئەوەش. كردەوە یادیان و باسیانكرد ڕۆژانەدا لەم
 
 گدوایە ئەمەریكدا( فەڕەنسدە و بەریتانیدا) هاوپەیماندانەوە ڕیدزی هاتبووە ئەمەریكا تازە كە جیهاندا دووەمی جەنگی یدووای ڕۆژانی لە
 و ئەوان هاوكدداری بددووە بددوو ژاپددۆنیش كە بكددا شددۆڕ ئیتالیددا و هیددتلەری ئەڵەمانیددای بە سددەر و بهێنێددت جەنددگ بە كۆتددایی ئەوەی بددۆ

 .بێدت جەندگ بە هێندان كۆتدایی بدۆ یدا .بێدت بۆمبدایە ئەو تداقیكردنەوەی بدۆ ئیتدر. دبدووكر دروسدت ی(ئەتدۆم بۆمبدای) تازە ئەمەریكا
 كوشدت شدارەدا دوو لەو مرۆڤدی - هەزار سدەدان یدا - دەیدان بە و دا ژاپدۆن ی( ناكدازاكی و هیرۆشیما) شاری دوو بە دا ئەتۆمی بۆمبای

 .هات جەنگ بە اییكۆت و هەڵبڕی بوونی تەسلیم دەستی ژاپۆن ئیتر .(جیاوازن ژمارەكان)
 

 بەو بەرامدبەر جیاوازمدان ڕای ئدێمە ڕەندگە بەاڵم. كدردەوە سدەركەوتنەی ئەو یادی ئەمەریكا ساڵ ئەم - جەنگ براوەی بە بوو ئەمەریكا
 .هەبێت خەمناكە یە كۆتایی بەو و جەنگە

 .نەمان نەمێنێ با - جەنگ نەمێنێ با
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 شەیتان

 
 .نانووسێ ڕوونكردنەوە كەس و هەڵناداتێ كەس خۆ دەینووسم هەر بەاڵم یاداشت یا( كونجە) نازانم دیسان

 
 دا(حجدرات) كداتی لە. حەج بدۆ چدوو. بدوو مەال( خدانەقین) مزگەوتێكی لە. بوو قسەخۆش و زانا مەالیەكی ؛شەمێرانی محەمەدی مەال
 لدێم شدەیتان: دەڵدێ بەردهاویشتنەوە بەدەم. بهاوێژیت بەردەكە حەوت و بكا( شەیتان) رەجمی یا ارانبەردب دەبێ كە كاتەدا لەو واتە

 بەرد شددایانی زیدداتر لەتددۆ وەسددتاوە دەورت لە هەرچددی بەخددوا بەاڵم تێدددایە دانددی بەتددۆدا بەرد ئەم دا حەج ی(مەناسددیك) لە ببددوورە
 .پێدادانن

 
 .وابووە خۆی باوەڕی چەند نازانم ئیتر ئەكردن، لێ ەزیح محەمەد مەال رەحمەتی كە خۆشن قسەی ئەمانە

 *** 
 

 :هەر نەنووسم باشە

 
 .ناشكێ پێشم بەاڵم بشكێنم، قەڵەمەكەم دەڵێی و دەبمەوە پەشیمان نووسین لە دەخوێنمەوە، شتێك دووایی و دەنووسم شت هەندێ كە

 دەگەم تددێ وا و بەڕاسددت دەكەن، لددێ شددكاندنەم قەڵەم ەوئ كە دەخددوێنمەوە وا شددتی دەنووسددم، بددۆی كە رۆژنددامەیەدا لەم هەر دیددارە
 .دەنێرن چاپخانەی بەرەو وا هەر و نایخوێننەوە - باڵودەكەنەوە من كەی(كونجە) ئەوانەی

 
( كاكەییەكدانەوە) لەبدارەی ئەویش. گرتبۆوە الپەڕەیەكی خوێندەوە ووتارێکم لێرەدا هەر یە؟ چی تووڕەییەم یا بوونە، وەرس ئەم هۆی
 ،كوردسدتان دیدوی لەم كە نووسدیووە، ئەوەیدان ،نووسدیوە كاكەییەكانیدانەوە لەبدارەی( الپەڕەیە ئەو) پدێش ئەوانەی ، چ مدن، چ. بدوو

 چەندد لەوێدوە تدا یە نی لەبەردەستدا م(سەرەنجام) كتێبی. دەڵێن پێ یان(حەق ئەهلی) و( یارسان) دیویش لەو دەڵێین پێ كاكەییان
 .بهێنمەوە دێڕێك

 
- دا(دۆن نداو دو) لە وایە، الیدان كاكەییەكدان ئەوەی لەبەر كە نووسدراوە ئەوەش نووسدییانە، كەسدیتر هەنددێ یدا من كە لەوەدا هەر
 نداوە ئەم بەاڵم :دەڵدێن پدێ شدیان(عەلەوی) هەنددێك ئیتدر یەوە(عەلدی) گیانی چۆتە خوا گیانی جارێك( رۆحدا تەناسوخی) لە واتە
 لە الپەڕەیەی ئەو كەچددی. دەكددات( حەق ئەهلددی) و( یارسددان) و( كدداكەیی) باسددی یەیالپەڕە چەنددد ئەو چدداو لە دەگددرێتەوە دێددڕ یەك

 ئەو وەك ،ندداویبردوون یەكددان(عەلەوی) بە دووایددی تددا ناونیشددانەوە لە هەر ،دەكددات كاكەییەكددان باسددی و باڵوكرابددۆوە رۆژنددامەكەدا
 ئەوەنددە هەر و نەمداوە شەڕەنووسینیشدم تداقەتی یە گداییئا بدێ نداڵێم و ناڕەوایە من الی ئەمە. بێت وا هەر ناویان .نەبن ناوانەیتر
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 تێكۆشدەرە حیدزبە لە بێدت یەكێدك سدەركردەی نووسدینی یدا ،بدێ ێكدیش(مەسدئوو ) نووسدینی بدا دەنێدری، ڕۆژندامە بۆ كە شتێك: دەڵێم
 .بخوێنرێتەوە باڵوكردنەوەی پێش دەبێ كاربەدەستەكان

 
 لە موناقەشددەیە ئەم ڕەنددگە نەمدداوە، شەڕەنووسینیشددم تدداقەتی: ووتددم وەك بەاڵم زانسددتیانە، و هێمنددانە وێژێكددی و ووت بددۆ ئامددادەم

  حەسەن ئەمین محەمەد) تێكۆشەرم برای و سمێڵ، ئەحمەد - خووبیلە حەماغای ئەحمەدی) بەداخەوە خۆ. بێت كۆتایی پیرۆز ی(هاوار)
 .بێت دیار تێوەردانیان دەست یا ،بدەنەوە وەاڵمێك ئەوان تا نەماون،( عارف

 
 .پیرۆزە یش(هاوار) و كاكەییەكان بۆ سەربەرزی
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 :ناوی خۆی ئاشكرا نەكرد 
 

 یە نی كەس) بێ یەك لەگەڵما ڕایان خۆشە پێشم دیارە و بگەن تێ لێم دەخوێننەوە،( كونجەكەم) كەمەی كەسە چەند ئەو خۆشە پێم
 (.نەبێ وا هەستی

 
 نداوی كە) كەسدێك: دەووتدرێ( دەكدرێتەوە باڵو ڕایەكی) و دەكرێ یەكێك باسی رۆژنامەكاندا لە یەكێك لە یا كەنااڵنەدا، لەم زۆرجار
 :ووتی( نەكرد ئاشكرا خۆی

 
 حەز لەبەرئەوە. نەمداوە تدرس ئدێمەدا وواڵتدی لە بەتدایبەتی ئێسدتا كە سدوپاس خدۆ ،دەترسدێ لەچدی: ناكدا ئاشدكرا خۆی ناوی بۆچی

 .هەیە سوودی بڵێ خۆی ناوی( برا خوشكە یا - خوشكە) بڵێم بگونجێ ئەگەر با - كابرا: كەمئە
 

 لێپرسددراوە و كددۆن تێكۆشددەرە و سیاسددی ڕای: واتە. بددگەم جیددا كەسددانی ڕای لە ئەكەم حەز خوێنەرێددك وەك تددایبەتی بە مددن چددونكە
 نیشدتمان و وواڵتدن پێگەیشدتووی تدازە نەوەی كە( گەنجدان) ێمبڵد یدا( الوان) ڕای و یە چدی ئەمدڕۆوە ڕووداوی فداڵنە لەبارەی كۆنەكان
 ناوی با بڵێن كابرا بە ڕاگەیاندن، دەستگاكانی ئەكەم حەز ئەوە لەبەر. یە چی بارەیەوە لەو یا بارەیەوە لەم ئەوان، دەست ئەكەوێتە

 .زۆرە هاوواڵتیان بۆ سوودی ئەوە بكا ئاشكرا خۆی
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 :پێشوو

 
 یددا: پێشددوو( شددتی فدداڵن) وەزیددری: دەڵددێن و بدداڵودەكەنەوە كددابرایەك قسددەی دەخددوێنمەوە، یددا دەبیسددتم داڕۆژنامددانە و كەندداڵ لەم هەر

 .پێشوو شتی فاڵنە لێپرسراوی
 

( پێشدوو) كە. مەبەسە ئەوەم بەاڵم یە، نی مەبەس ئەوەم(. وازیهێناوە خۆی یا كارەكەی، لەسەر البراوە) ناشزانم ە(پێشوو) هەر ئیتر
 یدا دەكدا، باسدی كە دەبدوو ئێسدتا ئەمەی هەر هەن ئێسدتا یا هەبوو، كە گوزەرانەی و كار بەم بەرامبەر ەڵوێستیه هەبوو، هەر نەبوو
 چاوپێكەوتنەكانیدان هەمدوو نداڵێم زۆرتدری كەناڵەكان ئەوەیە باشتریش. دەبوو هەڵوێستێكیتری و ئەكرد رەفتار جۆرێكیتری كاتە ئەو

 .نەبێت( انداپێشۆك)لەگەڵ هەر و بێ كاندا( ئێستا) لەگەڵ
 

 :ماومە

 
 چدی. دەگدرم ڕۆژندامەكە بڕیداری لە ڕێدز مندیش دیدارە - داندراوە بدۆ شدەممەی پێدنج ڕۆژانی دووەمی الپەڕەی كونجێكی ؛كونجەكەم دیارە
 .ناكاتەوە پڕ هەمووی سووچەكە نووسیومە ئێرە تا ئەوەی بكەم،

 
 (ساڵو) كەواتە
 چڵی چەند هێشتا یە ماو من چڵی
 

 بیروبدداوەڕی بە سددەر واتە( مدداویم و مدداوم) دەڵددێم گدداڵتە بە یددا ڕاسددتی بە منددیش( مدداوی: )دەپرسددن لددێم هدداوڕێ هەندددێ بددار و جددار
 عەبدولمەهدددیی عدداد  دوكتددۆر دێددرینم هدداوڕێی بددۆ سدداڵوێك ڕۆژانەدا لەم دەبددێ بێددت گدداڵتەش ئەگەر ئەمە. چیددنم و( ماوتسددیتۆنگ)

. ە(چدین) لە دێدڕەدا چەندد ئەم نووسدینی لەكداتی كە ،بنێدرم كورد گەلی نیدێری دۆستی و عیراق ئێستای وەزیرانی سەرۆكی مونتەفیكی
 .بخات یەك كوردستان و عیراق سوودی و هەبێت كوردستانیش بۆ و عیراق بۆ سوودی گەشتەكەی و بێت سەركەوتوو وایە هیوام

 
 .بن خۆش هەر ئێوەش

 
٢١١٩ - ٩ - ٢٦ 

 
-------------------------------------- 
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  ەرلین دیواری ب

 
 ئەڵەمانیدا و نەمداوە بدوون كۆمۆنیسدت كە دیمدوكراتی ئەڵمانیدای حكدوومەتی تدازە. بنووسدم بەرلیدنەوە دیدواری لەبدارەی دەمەوێ دەمێكە
 .دیارە سەرمایەداری دەوڵەتێكی ئەڵەمانیا دەوڵەتی. هەیە بەرلین یەك و نەماوە سنوور. بەیەك بۆتەوە

 
  بەاڵم بوو، بەرلین رۆژئاوای لە كۆنگرە بەرلین چووبووینە كورد خوێندكارانی كۆنگرەی بۆ وەمۆسكۆ لە ئێمە بوو 0260 ساڵی بزانم وا
( ئەلبدان هاوزار شوێنە) بوو گەڕەكێك لە لەوێ ئەمین ئەحمەد عەزیز دوكتۆر. بەرلین رۆژهەاڵتی دەچووینە یانمان هاوڕێ سەردانی بۆ
 بیدرم لە باشدە -دەووت پێ یان( شتراسە گالینۆس) بوو شەقامێك پێنجی مارەژ خانووی لە ماڵی فوئاد كەما . د نەمر یاد و دەووت پێ
 .ماوە

 
 بدۆ دەچدوون خەڵدك. بەرلینددا هەردوو لەنێدوان دیدوارێكن دروسدتكردنی خەریكی وا بەرلین رۆژهەاڵتی ووتیان - بووین بەرلین لە ئێمە
 نەبێدت هەزاران ئەگەر سدەدان بە سدەیرمانكرد. ئەوێ بدۆ نچووی دا( بەهجەت مستەفا هیوا. )د ژیانم هەموو هاوڕێی لەگەڵ من. سەیر
 .بوونەتەوە كۆ خەڵك

 
. دەكدرد خەڵدكەكە بدۆ دیدوارەی ئەو چداكیی باسدی. بدوو وەسدتا دیدوارەكە الی - بێتووشی جەال  - ماوە شوكر هێشتا كە ئێمە برادەرێكی

 كرێكدار هەزار 033 رۆژی بەرلیدنەوە رۆژهەاڵتدی لە. یە ئدابووری یە ندی سیاسی دیوارەكە دروستكردنی هۆی: دەیانووت كاتە ئەو ڕاستە
 چدونكە -دەكەن خەرجدی رۆژئداوا لە هەر واتە -كەلدوپە  بە دەدەن پارەكەیدان. دەكەن رۆژئداوا سدەرمایەداری بدۆ كدار و  رۆژئداوا دەچنە

 ندی سیاسی كارەكە كەوا دەووت ەمەیانئ. دەگەڕێنەوە بەوەوە. بوو وەرەق و زەرەق -كەلوپەلی لە پڕ جیهانیی بازارێكی بەرلین رۆژئاوای
 خەڵكددی بەاڵم. دەدا خددوتبەی دەكددرد شددەرح خەڵددك بددۆ ئەمەی وەسددتابوو لەمددبەر بێتووشددی جەال  كدداك بەخێددر یددادی. یە ئددابووری و یە

 باشدی ێكیلێددان خەڵدكەوە ئەو بەرچداوی بە. دا پەالماریدان و وەرسدبوون جەال  كاك خوتبەدانەی لەو - بوون دیوارەكە دژی كە رۆژئاوا
 .خوارد

 
 .دەهێنێ قسە هەر قسەش و بێ درێژ تەمەن جەال  كاك

 
٢١١٧ - ٥ - ٤ 

 
----------------------------------- 
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 كوردستانەكەم

 
 بە هدات كە بەاڵم = بندێن لدێ نداوی = دەیزانن خۆتان.. نووسینەكانم لە بەشێك چ دەچێتە یا - یاداشت یا ،(كونج) ئەمەیان نازانم
 .بنێن لێ ناوی ئێوە و قەڵەم دەدەمە دەست من وا بیرما

 
 دەچددوو، ترامددوای لە كە( فونیكلددۆر) بە ئێسددتگەوە الی شدداخەكە سددەروو لە دەكددرد، كددارم عەرەبددی ئێسددتگەی لە دەژیددام بدداكۆ لە كە

 مامۆسدتایەم ئەم وبدو مەحمدوودۆڤ ڕەمەزاندۆڤی  ئەحدمەد( یەكەم رووسدی) زمدانی مامۆستای ماڵی خوارەوە فولكەی لە خوارەوە دەهاتیتە
 بدۆ جدار زۆر بدوو( ئەڤدار) مامۆسدتایەم ئەم كۆمیدك و  لەزگدین و  ئەڤار هەن میللەت سێ داگستان لە  بوو داگستان خەڵكی بوو موسڵمان

 مەحمدوودۆڤەوە بەهدۆی. بدوو( زن یدرا) نداوی بدوو مندداڵ ئەوكداتە كە هەبدوو كچێكدی تەنیدا خۆیدان مداڵی بدۆ دەكدردم بانگی نانخواردن
 بدۆ نامەیەكی مەحموودۆڤ  مۆسكۆ بۆ هاتم جارێك دەژیا مۆسكۆ لە ئەوكاتە كە -ناسی م(هەمزاتۆڤ ڕەسووڵ) داگستان گەورەی شاعیری

 نووسدیبوو، ەكەمەوە(داگستان) ناوی بە خۆی بەناوبانگەكەی ڕۆمانە دەمە ئەو ە،(ئەڤار) هەر ئەویش تومەز دامێ( هەمزاتۆڤ ڕەسووڵ)
 .بێ نووسرا جیهاندا لە كە بوو جوان ڕۆمانێكی بەڕاستی كە
 

 بە بدكەم وا ڕۆمدانێكی بتدوانم كە نەبوو یەكەم رووسی و  خۆم بە باوەڕم لەالیەك. عەرەبی بە بكەم ڕۆمانەكەی دەكرد حەزی هەمزاتۆڤ
 ەوە،(ەمكوردسددتانەك) ناونیشددانی بە بنووسددم ئەو نیددوەی یددا ئەو وەك ڕۆمددانێكی بتددوانم كە بددوو ئەوەم ئدداواتی لەالیەكیتددر، و  عەرەبددی
 لددێ شددتێكی فۆلكلددۆرەوە و  سروشددت باسددی تێكەڵبددوونی بە ئەو كددردنەوەی السددایی بەاڵم. یە نددی هەمزاتددۆڤ ئەوەی مددن قەڵەمددی دیددارە

 .نەكرا داخەوە بە بەاڵم. دەردەچوو
 

 عەرەبدی لە نمندازا. كدوردی بە كدرد ی(هەمزاتدۆڤ) ڕۆمدانەكەی گەردی عەزیدز دوكتدۆر مامۆسدتا خۆشەویسدتم برای دواییدا سااڵنەی لەم
 .نەدەزانی ی(ئەڤار) و  رووسی دڵنیام چونكە - یەوە ئینگلیزی لە یان بوو وەریگێڕا یەوە

 
 بەحدركە زمانی بە دەیووت و  نەبوو رازی گەردی عەزیز دوكتۆر وەرگێڕانەكەی لە( كەریم مەال محەمەدی نەمر) برام حەمەی كاكە بەاڵم

 شدێوە ئەو و ( سدتاندار) واتە( كدوردی یەكگرتدووی زمدانی) نێدوان لە بەراوردێكدی كەسدێك خدۆزگە. نەینووسدیوە كدوردی بە و  نووسدیوێتی
 .دەكرد گەردیدا عەزیز كاك یەی(بەحركە) یە خۆماڵی

 
 سددێ - بددوو سددۆڤێت باڵیۆزخددانەی لە کە ئەراسددلی ئالیمددان - بددوو 0298 بددزانم وا سدداڵی. بنووسددم دەبددێ مەحموودۆڤدددا یددادی لە هەر

 وەك دوایدی بەاڵم. هەیە خدۆی حیكدایەتی ندوێنەران پێكهداتەی سدۆڤێت، یەكێتیدی چدوونە بدۆ كرد دەعوەت ەرانینووس یەكێتیی نوێنەری
 بدۆ دیاریشدم. مەحمدوودۆڤ ماڵی چووینە هەرسێكمان. گیرسایەوە بەهادین سادق حاجی و  شاعیر كامەرانی و  نوێنەران سەرۆكی( بەندە)
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 كە بەاڵم)(.  سدادق حاجی: دەیووت زوو زوو بوو، بوو فێری یەكان ئەڤاری مەال یال فەسیحەی یە عەرەبی وشە چەند بەو ئەو. بردبوو
 دیدارە. نەندا دا سدادق حداجی بدۆ هیچدی. نەمرەوە ی(كامەران) گیرفانی خستە یەكێكی و  منەوە گیرفانی خستە زەرفێكی. دەرەوە هاتینە
 .هەڵدەگیرێ یەوە خۆشی بە و  پیرۆزە ئەو دیاریی

 
 دیدارە: ووتدی. كوردسدتان بدۆ هاتنیددا دوا كداتی لە پرسی قازی رەحیمی دوكتۆر نەمر لە م(مەحموودۆڤ) هەواڵی ادوایید سااڵنەی لەم

 .نایبینم دەمێكە زۆر چونكە نەماوە
 

 :دەنووسم تر جارێكی
 .هات ناویان ئەوانەی بۆ نەمری

 
٢١١٩ - ٩ - ١٢ 

 
----------------------------------------- 

 
  بجه ڵه هه

 
 
  تراژیدیایده و ئده چ و  بجده ڵه هه چ بێگومدان.  بجده ڵه هه هیدانی شده و  بجده ڵه هه بدارانی كیمیاوی یادی  به درا زۆر كی یه گرنگی مساڵ ئه
  ره نووسدده ی قسدده ی وه كردندده  دووبدداره  كدده بنووسددم  وه یدده باره و لدده كتێبێددك متددوانی ده  خۆزگدده. وێ ده زیدداتری زۆر و  پێویسددته زیدداتری زۆر
 .شداربم به( كونجێك)  به منیش بێ نه هی  با - لێگرتووم ڕێیان( خۆشی نه و پیری) ئێستا  كه اڵم به. بێ نه كانیتر ڕێزه به
 

  كده  یده وه ئه كێكیان یده.  بیسدتووه یدا  دیدوه  وه یده باره و لده ڕام دوو.  پێكدردووه سدتم ده  وه یده كه ناوه  لده.  كدردووه م بجده ڵه هه باسدی جاریتر
 -( ڵدێن ده پێدی كدوردی فزیۆنی لده ته نددێ هه ك وه - نداڵێن ب لده حه: ڵدێن ده ب ڵده حه كدورد. )بچدووك ی(ب ڵده حه) واتا ، یه( بجه له حه)

 شدێ  و  فیه شدره ئه)  كده كی ڕه گده دوو یدا -  كوردنشدینه ر هده ی وره گده كێكی ڕه گه و  خۆشه و جوان شارێكی ئێستاش  سووریه بی ڵه حه شاری
 الی و( هدد)  بده  كدردووه ی كده(ح) كدورد و  یده ندی( نگی نه) هی  رگیرابێ وه  وێوه ئه ناوی  له ش( بجه ڵه هه) ر گه ئه  واته كه - ن(قسوود مه
 م كه ووشده  وه داخده  به اڵم به.  رگیراوه وه  وه كانه یه(میدی) كی یه ووشه یا ناوێكی  له كانی ناوه  كه بوو هه كیتریش ڕایه.  یه(ح) ر هه ب ره عه
 .یانزانی نه پرسی زاشم شاره ند چه  له و  ماوه نه بیر
 
  ری رامبه به كان فاشسته  یه عسی به( ی تاوانه و له زیاد یا)   تاوانه و به ر رامبه به.  وره گه ناوێكی  به بوو جیهان و كورد الی -  بجه ڵه هه
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 بدووترێ پێدی  شدایانه ش بجده ڵه هه بدۆ زیدران، وه شداری: ڵدێن ده( ك دری)  بده ر گده ئه. شدایانێتی  كده - جیهانی ناوێكی  به بوو و كردیان
 سدلێمان) گدۆران بداوكی و شداهۆ - نی سده حه ال مده و گدۆران و   بده موختدار د حمه ئه و   به ر تایه) یان وره گه ی نموونه( شاعیران شاری)
 نی خداوه ی(ونم شده لی عده كداك)  خدواوه ی سدایه  لده مڕۆش ئده ۆبد اڵم بده. چدێ ده بیر لده نداوم  كه ببوورن لێم( هتد ...یفارس كاتب گی به
( مدارف میدرزا) ناشدزانم.  كانده وره گه  شداعیره ڕیدزی  له ر هه براشی ی - زووری شاره ساڵح - و  ماوه ر هه -  كوردستانه ژنی جه -  ژنه جه)

 . ژیاوه وێ له زۆر  یه وه ئه یا -  یه بجه ڵه هه ڵكی خه ر هه
 

  والوه لدده و( هید شدده ی بجدده ڵه هه ندداونرا) و  وه كرایدده دان ئدداوه - سددوپاس د سدده اڵم بدده. كددرا وێددران  بجدده ڵه هه: ووتبددووم كدانووسددینێ  لدده
 ئیسدالمی ئیسدتیالحێكی  كده( هید شده) ی ووشده. بوو هده تێبینیم  وه كه ه( هید شه) ی ووشه ی باره  له اڵم به. دروستكرا ش تازه ی( بجه ڵه هه)
 وی ئده - بڵێدین پدێ ی(هید شده) ندابێ  مداوه و  وه تده كراوه دان ئداوه ی یده بجه ڵه هه و ئه  واته كه هێنرێ، كارده به كوژراو داكارێكیفی بۆ.  یه

 ختی پایتده  بجده ڵه هه  چونكده. بێدت  بجه ڵه هه  له شێك به ر هه با یا - بنێن لێ تری ناوێكی با. بن نه زویر لێم كانی الوه ر گه ئه ش تازه
 -  بجده ڵه هه - بجه ڵه هه - كرد ده هاواری( بارام ی زه عه)  بجه ڵه هه ڕێی ئوتومبیلی اڵڵی ده - بووم منداڵ  بیرمه  له. بوو زوور شاره موو هه
 (.زوور شاره ی كه بجه ڵه هه
 

  بده ر سده سدێكی كه ڵدێم ده ڕسم، وه و  تووڕه - كوردی كردنی( ت قه سه)  به و م وه یه كوردی زمانی نگ ته  به زۆر  چونكه - بوو ناخۆش پێم
 لدێ خدوێنی - كدورد بڵدێم - یشدتێ گه یده نه نگدم ده تكێدت، ده لدێ بریندی: )یدووت ده - كدرد ده ی بجه ڵه هه باسی - زان كوردی كی یه ماڵه بنه
 (.برین  نه - تكێت ده لێ خوێنی  نه ئێستا  كه سوپاس د سه اڵم به -ڵێن ده نا، - برین تكێت ده
 ر دادوه -  بجده ڵه هه  لده و یده سدلێمانی ڵكی خه مامۆستا بزانم من - اڵم به - كرێ ده تی یه( بجه ڵه هه) باسی دیش حمه ئه برایم ستامامۆ بۆ
 . بووه( حاكم)
 

 . ماوه ر هه و  یه وره گه ر هه و(  شانازیمانه جێی ئێستای  به ڕابردووی،  به قوربانیی،  به مێژووی،  به  بجه ڵه هه
 

٢١١٩ - ٤ - ١٨ 
 

---------------------------------------------------- 
 

 ئااڵی كوردستان
 

 دووبدارە) كە كدردووم فێدری( لێندین)چدونكە یە ندی زیدانی كدردنەوە دووبدارە بەاڵم. نووسدیومە كوردسدتانەوە ئدااڵی لەبدارەی جدار چەند
 (.تێدایە سوودی كردنەوە
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 دەنگەخۆشدەكەی بە كە دەزرنگێدتەوە گوێمددا لە یەكەمدی مێدردی لە بەدرخدان ڕەوشدەن كچدی مالیدك ئوسدەیمە رەحمەتی دەنگی ئێستا تا
 :دەووت ئااڵوە لەبارەی سروود بە جگەرخوێنی شیعری

 
 تە ڕەنگی سێ ئااڵ
 تە دەنگی و  ناڤ ب

 كوردستان خورتێن ئەی
 .لێتان بێ ساڵڤ

 
 و  پەرلەمددان ندداو نددوێنەری پاشددا جەمیددل قەدریددی فوئدداد رەحمەتددی لەمدداڵی خددۆی جگەرخددوێن خۆشددەكەی دەنددگە بە سددروودەم ئەم هەر

 .بیستووە( سوریا نیشتمانیی بەرەی)ئەوكاتەی سكرتێری
 

 دەڵدێم دیسدان بەاڵم. هەڵیكدرد مەهاباد لە( كورد پێشەوای) محەمەد قازی شەهید كە ئەوەیە ئااڵیە ئەم دەنووسن كەس زۆر یا خەڵك
 .بخوێننەوە ڕۆژنامە یا شت دێ بێزیان كەس كەم ئێستاش چونكە بكەمەوە بارەی سێ ای دووبارە نووسیومە لەمەوپێش ئەوەی یە زیانی

 
 :نووسیبووم لەمەوپێش

 
 یەكدان تدوورانی و  عەرەبەكدان یە شدۆڤێنی چداوی كوێرایی بە و  دا( كوردستان هەرێمی) خاكی بەسەر ئێستا ئااڵیەی ئەم: دەڵێم ئێستا
 سداڵی سدێ دا( ئدارارات) شۆڕشدی لە پاشدا ندوری ئیحسان كە ە،(خوێبوون)حیزبی ئااڵی ەئەو دەشەكێتەوە كوردستاندا كەركووكی بەسەر

 .هەڵیكرد دا( ئارارات) لووتكەی بەسەر( 0203 - 0299)
 

 :فەرمووی بۆیگێڕامەوە شام لە خۆیان لەماڵی 0289 ساڵی( سلووپی زەننار) بورج پاشای جەمیل بەگی قەدری نەمر
 
  جۆرەی لەو كە پێبوو كوردستانم ئااڵیەكی گەیشتم پێشەوا خزمەتی بە كە. مەهاباد چوومە ووب دروست كوردستان جمهووریەتی كە

 .كرد پێشەوا بۆ ئااڵكەم مێژووی باسی. سنگەوە بە دەكرێت و  دەكرێ دروست مەعدەن لە جۆرەی بەو دروستكرابوو ئێستا
 

 و  گوڵەگەنمێدك ناوەڕاسدتدایە لە ڕۆژەی ئەو لەپداڵ باشدە مال بەاڵم. هەیە خدۆی مێژوویدی نرخدی و  جدوانە ئدااڵیەكی بەڕاستی: فەرموی
 .بوو جۆرە بەو كوردستان جمهوریەتی ئااڵی و  كرا مەزن پێشەوای قسەی بە دیارە بووایە تێدا قەڵەمێكی

 
 :كوردستانە هەرێمی ئێستای ئااڵی كە( ئاراراتە و  خۆیبوون) ئااڵی هەرچی
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 زیندوە كورد. مردووە كورد نەڵێ كەس
 ئااڵكەمان نانەوێ قەت وەزیندو

 
 كردوویەتدی سدمكۆ خدانی سدمایل دوواش لەو و میددیایە ڕەمدزی سەوز. بووە سەالحەدین ئااڵی: بیستوومە وەك یەوە ڕەنگەكانی لەبارەی

 ۆیئەمدڕ تدا میتراوە ئاینی لەكاتی ئەوە( ڕۆژە) هەرچی. یە پاكی دەروون و  دڵ ڕەنگی موسوڵمان الی ش( سپی. )خۆی ئااڵی ڕەنگی بە
 .كورد یەكگرتوی دەوڵەتی ئااڵی بە دەبن هەڵكراوە( ئامەد) لە ئااڵیەی ئەم دڵنیام و پیرۆز كورد الی و  كاكەییەكان الی
 
 .سلێمانی ی(گۆیژە) شاخی بە دەدات كورد ئااڵی ڕەنگی( بێكەس)
 

 گۆیژە ڕەنگاوڕەنگی شاخی
 سروور و  كەیف باعیسی

 دەپۆشی رەنگێ هەردەمەی
 سوور و  سەوز گا سپی، گا

 تۆ كوردەكەی قەومی وەس ی
 ڕەنگانەوە هەموو بەم

 بۆ شاهیدە سوورت ڕەنگی
 جەسوور قەومێكن كوردن
 سپیشت و  بێگەرد بەرگی
 ئەكا هاوار وا دیارە
 پاكن و  ساف دڵ كورد قەومی

 قوسوور بێ میللەتێكن
 ئەڵێ سەوزیشت بەرگی
 شیناییە هەر خاكە ئەم
 وكانی  دان و  دەغڵ لە پڕ
 نوور لە پڕ و  قڕز بە سەر
 

 .دەشەكایەوە كوردستاندا هەموو بەسەر دی دەم تا ئەمام خۆزگە كوردستان ئااڵی بۆ ساڵو
 

٢١١٨ - ١ - ٣ 
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 بۆ ژنان

  
 .بێت ژن جێگرەكان لە یەكێك مەرجێك بە -هەبێ جێگری دوو و  هەبێ سەرۆكێكی پەرلەمان -داوە بریاری كوردستان پەرلەمانی تازە

 (ئیرسدە) یدا پاشدماوە بدۆ ئەوە( االنثیدین حد  مثل وللذكر) ووتراوە لەئیسالمدا ئەوەی چونكە نا؟ یا بریارەم ئەم لەگەڵ بڵێم ناتوانم
 ئەو حدوكمی نداو نداچێتە ئەوە داوە، بریداری كوردستان پەرلەمانی ئێستا ئەمەی بۆ بەاڵم. هەیە سەیرم یا خۆم لێكدانەوەی ئەوەش بۆ

 نابێ هەبوو، شایانمان كچێكی یا ژنێك ئەگەر بڵێین با. دام پیاو و  ژن یەكیی چوون و (ژن افیم) و ( ژن) لەگەڵ من. پیرۆزەوە ئایەتە
 وواڵتددی زۆر حددوكمی دەبینددین بگێددڕین، بەجیهاندددا چاوێددك ئەگەر بەاڵم -هدداتووە لددێ وای لێددرە ئەوە دەی بددێ؟ پەرلەمددان سددەرۆكی

 .ژنن كە دانەنراون ئەوە لەبەر هەر و  ینن( بێدەسەاڵت ژنی) دیارە -ژنانەوەیە دەست بە جیهان پێشكەوتووی
 

 :دەوێ نموونەتان
 

 كە( ث) ئەلیددزابێس شدداژن تددا ئەوە -ژنددانەوە بەدەسددت وا كدداری -جیهددان پێشددكەوتووەكانی و  كددۆن وواڵتە لە یەكددێكە كە بەریتانیددا
 سدەرۆك بەدەست رۆژانە كاری ەسەاڵتید بەاڵم. كردووە دیاری دەسەاڵتەكانیی دەستووریش و ( ژنە) بەریتانیایە پادشای ساڵە ساڵەهای

 لەو هەر. بگەڕێدین بەجیهانددا بدا. كدردووە دیداری ئەویشدی دەسدەاڵتی دەسدتوور و  ژنە هەر و یە( تێریزامدای) ئەویدش كە وەزیرانەوەیە
 .ئەودایە لەدەست كاریش هەموو و  وەزیرانە سەرۆك( مێركڵ) - دەمێكە ئەڵەمانیا لە - نزیكانەوە

 
 ژن كداریگەر شدیعە ئەمدڕۆی عیراقدی بدۆ بەداخەوە بەاڵم دەسەاڵتە خاوەن( هێرۆخان)دەمێكە خۆماندا كوردستانەی لەم. بسوورێینەوە با

 كدوردی) سدەرۆك بدوو ژیدانم دووەمدی وواڵتدی كە (سدووریا) دەچدمە لێدرەوە. نەووتبدێ وای شدتی دەسدتووریش بدا كۆمدار سدەرۆك بە نابێ
 .بەڕێوە دەبا كارێك هەموو ی(ژنەكە) دەڵێن سووریا خەڵكی بەاڵم ناكا ئەوە باسی كەس هەرچەندە( كاكەییە

 
( سددێ) لەو نەبددێ یەكێددك ژن ئەگەر بەاڵم. كددراوە دابەش( تددایەفە) بەپێددی كارەكددان واتە -تێدددایە ی( تددای ەگەری) حددوكمی -لوبنددان

 .ئاشكرایە زۆر كاردا لە -یان بەشداری بەاڵم -هەیە لەوێ سەرۆكەی
 

 لە گۆڕانددانەی ئەو خددۆ(. تددونس) یەكەمددی شددارەوانیی سددەرۆكی ب كددراوە( عەبدددولرەحیم سددوعاد) دیددم تەلەفزیۆندددا لە ڕۆژانەدا لەم
 دراوە ژندان ڕێدگەی كە ئەوەش وەو( نورە االمیرة جامعە) بەناوی كراوەتەوە ژنان بۆ زانكۆیەك كە دیارە تێدا ئەوەی. كراوە سعوودیەدا
 .داوەتەوە دەنگی و دیارە ئەوە بخورن لێ ئوتومبیل

 
  لەبەر بەاڵم. پااڵوتبوو خۆی( كلینتون هیالری) دا(كۆمار سەرۆك) هەڵبژاردنی لەدووا كە. بكەم پێ دەست ئەمەریكا بە چوو ەبیرمل
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 ژنێدك یەكەمجارە بەاڵم. ی(كۆمار سەرۆك) بە ببێت جوانە ژنە ئەو كە دەستچوو لە ئەوەی ئەمەریكاش دەرنەچوو ئەو حیزبەكەی ئەوەی
 (.cia) سەرۆكی بە ببێت

 
 و دیدار ژنێكدی بەاڵم. بدوو( حقدووق) كدۆلێجی ڕاگدری بداوكی كە دەبیندێ مدان( السدمان غدادە) نوسدەر رۆژ هەموو دەمخوێند سووریا لە كە

 م( دلێمدی نەزیهە. د)نابێ ژناندا لەناو خۆ. دەوێ یان تایبەتی باسی كە هەبوون زانكۆدا لە دیار ژنیتری چەند. بوو دیار نووسەرێكی
 لێدت زەعدیم، جەندابی: ووتدم بدانگیكردم كە: ووتدی. وەزیدر بە كدردی قاسم عەبدولكەریم بوو ژن یەكەم. نووسیومە جاریتر بچێ لەبیر

  دەتكەم ژنان رابیتەی سەرۆكی و ژن وەك من( مرض طبج. )دەردی چاوت: ووتم پێی شیوعیم حیزبی ئەندامی هەر هێشتا من ناشارمەوە
 .شیوعیت كە یە نی ئەوەم هەقی وەزیر بە
 

 جیدا حیزبدایەتی بەپێدی یشدمان( ژندان) نداوی و دەزاندین بەدەسدتكەوت پەرلەمدان سدەرۆكی جێگدری بە ژنێدك دانانی ئێمە ئەوەتا مبەاڵ
 (.خانمان - بانوان - ئافرەتان - ژنان. )كردۆتەوە

 
 ناویتریدان دە بدا یتدرئ بدن لەمەیددانا و بدن ڕێدك و بن یەك هەر ژنان من الی بەاڵم خۆی ووشەكەی بۆ هەیە لێكدانەوەیەكی هەریەكەش

 .بنین لێ
 

٢١١٨ - ٧ - ٢٦ 
 

----------------------------------------- 
 

 زمانی كوردی
  
 فێدر زمدان چەندد. گەڕان بدۆ و خوێندن بۆ كردنەم وواڵت ئەو و وواڵت ئەم بەپێی لەژیانمدا و  زمانم، ی(عاشق) بەاڵم نیم، زمانەوان من

 .بووم فێر شتێك زماندا هەندێ كەناری لە یا بووم،
 

 كە ئەوەیە بدۆ درێژە یە پێشەكی ئەم دەی خوێندووە زمانەوانیشەوە و زمان زانستی لەبارەی شتێكیشم خوێندنەوەكەم، بەپێی هەر دیارە
 .بهێنمەوە یەوە زمانەوان لەباسی خۆهەڵقورتاندن بۆ و نووسینەم ئەم بۆ بیانوو

 
 واتە. یە ثالثدی یدا -سدیانە -عەرەبدی ووشدەی یدا عەرەبدی بنداغەی. دەووتدرا پێمدان دەخوێندد عەرەبیمدان زمدانی باسدی كە خۆی كاتی
  هەرچی. یەكەی( ثالثی) یان یانە سێ و (فعل - فرمان) سەر بچیتەوە دەبێ بگەیت عەرەبی دەربڕینێكی یا ووشەیەكی لە بتەوێ ئەگەر
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 .یە نی عەرەبی ئەوە بێ زیاد سیانەیە لەو
 
 چەندد. یە ندی عەرەبدی ووشەیە ئەو ئەوە بوو( ح) یا( خ) یا( ج)یەكەی كۆتایی و بوو زیاتر انسی لە هەرچی دەووترا نموونە بۆ جا

 (.سنندج) شاری دەگاتە تا( برزخ طازج، ساذج، رابح،) وەك. لەبەردەمدایە ووشەم
 
 كدورد و (سدنە) بە دەبدێ ەششدار ئەو و بەرزە بە و ( تدازە) بە و ( سدادە) بە و ( ڕەوا) بە دەبدن بكەیدنەوە لدێ یدان تیپدی دووا ئەمانە با

 .دەڵێ پێ هەروای
 

 هەمدوو ئەم ئەوە لەبەر داكوتاوە، مێژوودا لە ڕەگی و كۆنە زمانێكی كوردی: دەڵێین زۆرجار. دیارن ئەمانەش یەكانی كوردی مانا هەموو
 .بن یەك كورد جارێكیش خوایە ئەمە بەڵكو نابات، لەناو كوردی زمانی كورد، نەگرتنەی یەك و یە ناكۆكی

 
 ئەم پیدرۆز قورئدانی ەكدانی(م سدر) لێكددەرەوەكان( یبغیدان ال برزخ بینهما یلتقیان، البحرین مرج)هەیە ئایەتێك پیرۆزدا قورئانی لە

 .دەدەنەوە لێك جۆر بەدوو ئایەتە
 ێدك( زەخبەر)بەاڵم ئەدەن، لەیەك خەریدكە( بەحدر - دەریدا) دوو لەوێ كە-بدێ( بەحدرێن) ڕەندگە كە وواڵتدێكە باسدی دەڵێن هەندێك

 .خۆمانە كوردیی بەرزی شوێنی یا( بەرزە) هەر ەكەش(برزخ) دیارە - بدەن لەیەك نایەڵێت هەیە لەنێوانیاندا
 

 لەیەك خەریددكە كە چدداوە دوو كە ە(ئددادەمیزاد) لەچدداوی مەبەس كە لێكدددەدەنەوە وا پیددرۆزە ئددایەتە ئەم تددر ی( موفەسددیر) هەندددێ
 .ە(كەپوو) یا( لووت) ئەویش كە-بدەن لەیەك نایەڵێ ەیەه لەنێوانیاندا ێك( بەرزخ) بەاڵم -ئەدەن

 
 كدۆنیی دیسدان هەر ئەمەش بەرز شدوێنی واتە( بەرزە) بە دەبدێ الدەی لدێ ەكەی( خ)ئەگەر ەكەیە،( بدرزخ) هەر مەبەسدم لێرەدا بەاڵم
 دەوڵەتدی و ئەبدون یەك جارێدك وردكد خدۆزگە و ناچێدت لەنداو و هەبدووە هەر ئیسالمدا لەپێش زمانە ئەو دیارە و دەسەلمێنێ كوردی زمانی

 .نەبین ڕێك هەر ئەوسا با و ناچێت لەناو كەس بە ئیتر بوو دروستیش كە دەبوو، دروست سەربەخۆ
 

 .ئەمێنێ هەر و ماوە زمانەكەمان
 

٢١١٨ - ٦ - ٧ 
 

------------------------------------------ 
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 بۆ عەفرین

  
 ئەم باسدی یەكەم كداری جدارێ. بددوێم الیەنێكدی چ لە و پێدبكەم دەسدت كوێدوە لە. نووسدمبی یە پدێ زۆرم. دەكدرێ ع درین باسدی ئێستا

 بەرز كدوردی سدەری جدارێكیتر و كردووە سەرسام جیهانی بەڵكو كورد، نەك كە ە(ع رین) خەڵكی یەی شەڕكەری و ئازایەتی و قارەمانێتی
 (.بووە سەربەرز هەر كورد كە. )كردۆتەوە

 
 پدێكەوە و كوردسدتانن ئەمدانە( بدێ تێددا سریانیشدی و عەرەب بدا حەسدەكە، كدانی، سدەری عداموودە، امیشلی،ق -واتە جزیرە)سووریە لە

 خۆیددان. دەرچددووە ك.ك.پ بە سددەر كددوردی لیسددتەی هەموویاندددا كددارگێریی و شددارەوانی لە. كوردسددتان پددارچەكەی پێددن  لە بەشددێكن
 .یە رازی( زاتی حوكمی)ۆنۆمیئۆت بە ناچارە سوریا حكوومەتی بەاڵم جیابوونەوەیە دروشمیان

 
: ووتدم دیدووە، ندت( ع درین: )پرسدیم لێدی شدام لە دا( ئوچداالن عەبددوڵاڵ) مەزن سدەركردەی دیددارێكی لە. دیبدوو م( ع رین) جارێك
. نەبدوو فدرۆكە سدەردەمە ئەو دیدارە. بەرێدت هاوسدەرم ڕووناكی و خۆم كە راسپارد كەسێكی یەكسەر. بچۆ ئیجاریش: ووتی دیووە جارێكم

 ئەوەی لەبەر. ناسدان( راشدد أبدو -راشدید ئەبدوو)بە خدۆی هدات برادەرێدك( ع درین)گەیشدتینە. نەیەشدێنم سدەرتان. بدوو ئوتومبیل هەر
 بددۆم. باسددكردین بددۆ شددتیان زۆر. كددرد بانددگ خوێندددەواری كەسددی چەنددد و  باسددكردنین بددۆ شددتی زۆر. ندداڵێ خددۆی ندداوی -ایە( ك.ك.پ)

. سووریایە( قەزایەكی) ئەمبەری بەری-بەرە دوو( ع رین. )ن(ك.ك.پ) بە سەر( ع رین) خەڵكی زۆربەی سەردەمەش ئەو كە-دەركەوت
: ووتدی( راشدید ئەبدوو. )لێبدوو مداڵێكی ڕێدزە ە(ع درین) هەر( دیجلە) ئەوبەری. یە(دیجلە) ئاوی كەنار لە شارەكە. كوردن هەر هەموو

 .كوردن واتە ن( كرمانج) هەر ئەوانیش
 
 حكدددوومەتی بەسدددەر رووڕەشدددیی كە. ئازایدددانەیەیە شدددەڕكردنە و ئدددازایەتی ئەم: یەكەم. بنووسدددرێ ع دددرین بدددۆ زۆرە بددداس ئەمدددڕۆ بدددۆ
  خەیاڵی بە و تورك بە كردووە خۆی بەاڵم ە( الز)میللەتی لە( ئۆردووگان) -(داهێناوە تورك نا) فاشیستیی ی(ئۆردووگان)

 .كەمترە اڵوپ خەیاڵ لە كە دەژی یەوە عوسمانی ئیمپراتۆریەتی دروستكردنەوەی
 

 سدوپای دووەم ڕەندگە. )جیهدان گەورەكدانی سدوپا لە جبەخدانەدا و چەك و لەژمدارە هەیە سدوپایەكی. یە(ناتۆ) پەیمانی ئەندامی توركیا
 دا( ع درین) ئدازایەی شدەڕڤانە هەزار چەندد ئەو بڵێین یا شەڕڤانە سەد چەند ئەو لەگەڵ درێژەدا ماوە لەم ئەوەتا بەاڵم( بێت جیهان

 .ناكرێ یان پێ
 

. یەكە ەوە(ع درین) لەبدارەی. نەبووبێ یەك هیچەوە لەبارەی ئەگەر كورد كە دایە لەوە من الی یش( ع رین) گەورەی كاری گەورەترین
 بەشدداریی بە ئەوروپدادا شدارەكانی لەهەمدوو كدورد ڕەوەنددی. دەكدات( ع درین)بدۆ هداوار خەڵدك كوردستانەوە ی( پارچە پێنج) لەهەر
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 ئەمەوێ و ندیم شداعیر. خۆپیشدانداندان لە كوردسدتانەوە ئدااڵی بە و دەكەن( ع درین) بۆ هاوار( ئەمریكاش ەنانەتت) و ئەوروپا خەڵكی
 .بنووسن ەوە(ع رین) لەبارەی نە یا( خانی) داستانی ماوە شاعیرمان چی
 

 هەمدوو ئەوەتدا بەاڵم. بدن دا( ع درین خەڵكدی) لەگەڵ ندابێ هەیە كدورد الیەندی كە. بدووبێ وا الیدان هەبدێ كەس هەنددێ بوو لەوانە
 ڕوو ئدازا پیداوی كوردسدتانەوە الیەكدی لەهەمدوو. بێدت جەنگداوەر بە پێویسدتیان و دان( ع درین) لەگەڵ پارچەكدانی هەمدوو و الیەنەكدان

 (.ع رین) بۆ ساڵو. ماوە پێ زۆرم. كوردە ئەمڕۆی راستەقینەی داستانی ئەمە(. ع رین) دەكەنە
 

٢١١٨ - ٣ - ٨ 
 

------------------------------------------------ 
 

 ژیانیان كرد
 

 یدا. دەژیدن پدێكەوە ئدێمە: دەڵدێن مێدرد و ژن. دەیڵدێ یا ووتووە وای كورد كەی. ئەیكەن یا كردتان كە ژیانتان، و خۆتان بۆ داڕزێن دەك
 بڵدێم ئێسدتا ڕەوانێكەیتدی،رەنگە دیكور سیمای ووتومە زۆرجار. دەژین پێكەوە هەر بەاڵم،هێناوە ژنیان كوڕەكانم من: دەڵێ پێت یەكێك

 بەرگدری هەر لێدرەدا ئێستاش وا كوردیدا، زمانی لە كردووە( فعل)واتە - فرمان لە بەرگریم زۆر دانێتی، دەستەوە بە مەبەس بەكورتی
 .دەكەم( ژیان دەژین،) فرمانی باسی دا ئەمجارە بۆ. كوردیدا زمانی لە دەكەم( فرمان) لە
 
 چارەسدەر) نووسدراوە ئەوەتدا دەی. قسە دەكەومە دەبینم( الری) شوێنێكدا لەهەر چونكە كردنە فرمانی ئەو ەریپارێز بە بووم دیارە وا

 .بێ كۆمەاڵیەتی كارێكی ی( چارەسەر) یا نەخۆشی، لە بێ( چارەسەر) بە ئیتر( وەردەگرن
 

 بددا) یددا( بكددرێن چارەسددەر) دەووتددرێ وانددیڕە بە و یەكسددەر یدداهەر( وەردەگددرن چارەسددەر) ووتویددانە باپیرانمددان و بدداوك توخددوا بەاڵم
 باسدی بۆ یا بێ، كۆبوونەوە بۆ ئیتر( كردووە دانیشتنمان: )ئەڵێ یا. ناكات قسەم بە كەس و دەنووسم هەر من ئەوە( بكەین چارەسەری

 .دانیشتین جووت بە یا. هەبوو دانیشتنمان ئەمڕۆ یا دانیشتین: دەڵێ ڕەوان و  رێك هەر یا. ئەكرێ دانیشتن: باشە.. یا ئەدەبی
 
( ژوورەوە مەیە هەیە، كۆبوونەوەمدان) یا كۆدەبینەوە: بڵێیت یە نی كوردیتر هەر توخوا دە -دەكەین كۆبوونەوە: دەڵێ مەیدانێكیتردا لە
 .یە چی بۆ سزمانەی بە ە(كردن)فرمانی ئەم ئیتر( بوو كۆبوونەوەیەك چ ئای)یا. كۆبوونەوە دەچینە ئەمڕۆ یا
 

  بەسزمانە  ه(كرن) یا( كردن) فرمانی ئەم و نەدەمێ درێژەی با بەاڵم -لەالیە تریشم نموونەی چەند و وترێدەو شتێكیتریش چەند
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 .بەكارە دووانی   و هەزاره قسە بەاڵم. دەزانم شتێك منیش وادەبوو الم و دەگیرا لێ گوێم جارێك خۆزگە و رزگاركەم
 
 .نوێنەریەتی كە دەردەخا كەسە ئەو هەڵەی و ڕاستی لەدادگادا رێزەرپا هەرچەندە. نەبم ە(كردن)فرمانی ئەو پارێزەری هەر با
 
( كدرد یدارمەتیم) دەڵێدت كدورد توخدوا دە( كدرد یدارمەتیم) نووسدیوێتی یەكێك. بەكارهێنراوە نابەجێش ە(كردن) فرمانی ئەو دەبینم وا

 .مانا یا( مەعنا بە خوێش و خوێ بە شت هەموو)-(دا یارمەتیم) دەڵێ یاخود
 

 .بن مەتسەال دەی
 

٢١١٧ - ١١ - ١٩ 
 

 ماڵپەڕی کوردستانی نوێ: سەرچاوە

 
-------------------------------------------------------- 
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 قاسملوو دوکتۆر هیدبوونی شه ڕی گه ساڵوه مین شه شه  و بیست بۆ
 

  
 
 
 
 
 

مێدژووی   چێتده مری ده نده  ناویدان بده  ی کدورد کده ورانه گه  رکرده و پیاوو سه لهکێک بوو  دۆستی دێرینم یه -حمان قاسملوو بدوڕه دوکتۆر عه
 . وه کورده

 
دا  و نووسدینانه ی دوکتدۆر قاسدملوو بنووسدم، بده باره داوای لێکدردم شدتێک لده  زاده ن سده بددوڵاڵی حه ال عه ویستم مامۆستا مه برای خۆشه  که

ی دوکتۆر (بات چل ساڵ خه)کیی کتێبی  تی پێشه تایبه به( ستمدا بوون ده ر  به ی له وانه ئه)نووسیبووم   وه یه وباره ر له وبه مه له  که  وه چوومه
بنووسددم،   ویسددتم شددتێکی تددازه. یاندددبوو چاپم گه ولێر بدده هدده له ١٩٩١و سدداڵی  بی ڕه عدده  کردبددووم بدده  حمان قاسددملوو خددۆی کدده بدددوڕه عه
سێکی ناسدراوی  م لێکرا کتێبی که وداوایه ئه  که.  وه ته کراوه کوردی باڵو نه هێشتا به  نووسراوه  که ڕانهرگێ ی بۆ وه یه کی و پێشه ئه  نده رچه هه

ڕۆژانددی   رخانکرابوو، لدده وایانی ئێددران تدده رمانڕه و بددۆ باسددی فدده شددێکی زۆری بددۆ کوردسددتانی ئێددران به  سددتدا بددوو، کدده رده به کددوردم له
رگێڕراویشی تێدا  وه فارسی ی له ڵگه نرخ بوو زۆر به ڕاستی به به  که  وه ی ئێرانم خوێنده که شه اڵم به ، به وهال  م خسته که کتێبه.  وه یه قاجاری
 .بینووسم  وه رگی قاسملووه ی مه باره له  ی دامێ که بوو و باسێکی تازه  بۆمن تازه  بوو که

 
دا باسدی کوشدتنی  وکتێبده له. ین زار ساڵه هه ش تی شه وڵه ده  ئێمه: ڵێن دهتا ئێستاش   وه زووه ر زۆر له یاحوکمدارانی ئێران هه - کان فارسه
موو  هده  که  کانی کراوه ڵه ندو هاوه وه مه و جوامێرئاغای هه کانی ڵه نگوڕو هاوه مزاغای مه و هه ورامان کانی هه و سانه عید سوڵتان د سه مه محه
کان  یده ی ئێرانی کوشدتنه  و جدۆره و ئده خواردنددا کدوژراون ر خدوانی نان سده و له وسدتاندن ر کۆڕی گ توگدۆو دان سه  فێڵ کوژراون، هێنراونه  به

 (.الحیل لطایف)  ناونراوه
 

دو  مده وا قدازی محه و پێشده(سدمایل خدانی سدمکۆ)هیدکردنی  ر شده سده  یشدتۆته گه ش نه وه و بدۆ پداش ئده سدتاوه وه  و ناوانده الی ئه  که کتێبه
 .هید کراون شه( لطایف الحیل)  ر به وانیش هه ئه  هدیار  دوکتۆر قاسملوو که

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.kurdistanukurd.com/?p=3818&psig=AOvVaw14RLQObNP5-WM_BmsnUt3c&ust=1583250559567000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCkkI2S_OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.kurdistanukurd.com/?page_id=35&psig=AOvVaw3dW8MP1zZmTzvcJnVQOFSl&ust=1583251087592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjLpImU_OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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  وه سدم ئده به مه. سدتا ک وه یده چدۆن بدۆ چرکه  ه(عات سده)و  ، ندازانم ئده نووسدیومه  وه هیدبوونی دوکتۆر قاسدملووه ی شه باره ند جارێک له چه
هید  ی شدده باره لدده  نگدده ت ڕه ناندده ته.  وه داوه  وتدده یددش، چددۆن که(پددڕا )  ت لدده ناندده خۆپاراسددتندا زۆر وریددا بددوو، ته  ی لدده سدده وکه بددوو، ئه

 .بێ ی کورد وریا ده نازانم که  که  ه(لطایف الحیل)ر  ئیتر هه. ویش زۆر وریا بوو شتێکی وا بڵێم، ئه  وه یشه(فازیل)
 

ناسدیاوی   ، کده وه بدۆ لێپرسدینه  وهکردو ی باندگ نده کده جووله  و ژنده ئده( مسدا نه)؟ ئێسدتاش وواڵتدی ئدوتریش  وه دا کۆ بوونه و ماڵه بۆچ له
ڕای   کدده–بێ  و بیددری دوکتددۆر قاسددملوودا هدده وه نێوان ئدده ک لدده یدده ندی بددێ هددی  پێوه ئایددا ده.  وه ودا کددۆ بووندده ماڵی ئدده بددوو و لدده( فازیددل)
  هیده و سدێ شده ر فرۆشتنی ئه ، یا ههو نازیسم ک فاشیزم وه  هیۆنیزم شتێکه بیری سه  ق بوو، الی وابوو که هیۆنیزم زۆر ڕه سه  ر به رامبه به

  کده  یه وه ته و شدکایه دووای ئده ی خێزانی دوکتۆر قاسدملوو ئێسدتاش بده(خانم  ئێلێنه  واته)سرین  نه  وت؟ خوشکه نه  که نه ند ته چه  بێت به
  وتده ندی بدۆ که فکه ره هید دوکتۆر شده سملوو شه، پاش دوکتۆر قا ی باشه ئه.  بێسووده  اڵم دیاره تی، به کردوویه  وه یه هیدبوونی ی شه باره له

چدێ،  ده  وه وپێشده ره ر به و هده وه تده مرکاوه ی کورد دانه له سه ی مه وه بێ کورد پاش ئه ده  باشه. وێت ی ده وه ش پرسیارو لێکدانه مه ئه.  وه داوه
ناو  بۆتدان لده  دا بددوێن کده و کدورده ڵ ئده گده رن له و وهبێدنن ( لطدایف الحیدل)  بڵێدین، واز لده( قاجدارو عوسدمانی)دوو واڵتی   بێ به ده
 . وه بچێته  و دواوه ره ی کورد به له سه مه  که  یه ڕم وا نی باوه  چونکه.  چووه نه
 
وونداکبیریی ی ڕ باره ، لده وه ه(کدادر)ڵبژاردنی  ی هده باره یی حیزبدی دێموکراتددا، لده رکرده سده  لده  وه ی دوکتۆر قاسدملووه جروبه ی ته باره له

کردن  لده و په خۆشدی اڵم بداری نه بده. بێ بینووسدم ده - وو حیزبی دێموکڕات ک دۆستی دێرینی ئه وه -کێکم  من یه  که  زۆر شت ماوه  وه خۆیه
 .جارێ ڕێی لێگرتووم - ر  پێش مه -  مدا ندێ پڕۆژه واوکردنی هه ته  له
 
  کورد نزیکده. اڵم با ڕێک بن به. ک یه  به  وه ببنه  یه و پێویستیش نی یه الم وانی. زیکنو ن ردوو دێموکڕات ڕێک ئێستا هه.  ی الم خۆشه وه ئه
 .ست به مه  له
 
 .مر مری بۆ دوکتۆر قاسملووی نه نه
 

  وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه٦٦١  لە ژماره
 

 ٢١١٥ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

---------------------------------------- 
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    ك بێ  كورد نابێ یه
 
 پێشدوو جداری ی وانده ئه ، وه كردمه بۆ تری ربڕینێكی راده  فتانه هه رگای ده كه بدوڵاڵ عه ستران كاك شیرینم دۆستی بۆ سوپاس ش مجاره ئه

  سددته ره كه و ئدده ئێسددتاش( كونجێددك) ندداونرا بددوو، وامبوون هرد بدده ری هانددده قوربددانی عددارف كدداك و وه كردبوومدده بددۆ رگددای ده سددتران كدداك
.  تده بابه م لده تدری كتێبێكی بده ببددێ  وه كۆبووبنه  كه و( ش كونجه م ئه) به ببێت یان مه ئه با ری سه  وه دێمه ، یه هه ر هه  یه نووسانه رۆژنامه
 كدورد بدۆ) یپرسدی ده تی حمده ره شدیری به( بندوێ ندابێ كدورد هدات مانر فده كداتی: )وتبدووی زن مده گۆرانی كده. ر نده پاڵپێوه م كده یه  بابێمه
 بچددووكم كددارێكی ئێسددتا ری، سدده  وه دێمدده تددردا كددونجێكی كونجێك لدده( بوون ندده ك یدده) بددۆ اڵم بدده نووسددتن، نه بددۆ  وه ئدده - ڵێ بدده( ؟ فددوالذه

 بدێ ده كدورد ی وكاتده ئه بدۆ دواخدرا  رنامده به ، وه كرایده مان لدهر په می چدواره خدولی.  كدردووه ی وره گده بوون نده ك یده بۆ كورد كه  رچاوه به له
 شدێخی ڵ گده له و ڕێ گده ده كبوون یده له كورد كده  خۆشبووایه دڵمان موو هه بوو ئه. فراوان  بنكه تێكی حكومه دانانی ر سه له ون رێكه و كبن یه

( بدۆر) ر هده بدوو زۆر كده شدتیش  دیاره كده - یاندنمان راگه كانی نده به زه زۆرو  ناڵه كه اڵم به ،(ماوهب علی  الحمدلله) بڵێین زندا مه نۆدێی
 ی وه خوێندنده كاتی لده - ڵێ بده. بوونددا نه ك یده له ن رخده ده كدورد یی میشده هه تی سدڵه خه ی وه بۆئده  كدردووه  وره گده بچووكیان شتێكی بێ ئه

 وانیتر ئددده و یددده هه كیان بیانوویددده وان ئددده ئیتدددر. رپێ سددده  ابوونهسددد ڵنه هه مان رلددده په نددددامێكی ئه ندددد چه دا(قیدددب ره ی ئددده) مارشدددی
.  كرایده نه ر سده له ی رایده هه م ئده و وه بووایده كدپ مانددا رله په هدۆڵی ناو لده ر هده  یده دیارده و ئده بدوو ده مدن الی.  یده هه یان وه چدانده رپه به
 باسی دیسان ڵێ به. ر زیاتركه ناكۆكی  بمه نه منیش و رگیرێ وه لێم ك رایه ك وه  تكایه و وه ناویه  چمه ده ناچار  وه ئه -  یه راكه هه رچی هه

 سدروودی كه بڵدێم  وه ئده بێ ئه. كرێ ده ر سه له رای هه دا(قیب ره ی ئه) له ی یه رسته و ئه ر سه  بێمه ی وه ئه پێش. بوو( قیب ره ی ئه) سروددی
 كان شدیعره.  وه نداوه  تده هێنایانه( ئیسدالم و ئدایین) راگدری ی ماڵده بنه دوو بده ر سده وعیشدی ری پدارێزه دوو  وه ه0208 ساڵی له قیب ره ی ئه

 دا شووشدده دۆاڵبددی ناو لدده  كدده ، ركوكدده كه ی( السددجاده خددادم -  سددوجاده و خددادیم) ی ماڵدده بنه كوڕی كدده نووسددیونی( دڵدددار) ئددوف ره یددونس
  وه( النبویده  السدجاده) ناوی بده كیشدیان یه نامیلكه و تی زیاره  چوونه ده ڵك خه استبووپار - ركوك كه له - زنیان مه ری مبه پێغه كی یه سوجاده

 نووری مر نه كاری یانوت ده ندێك هه  وه ئه - تی یه كه ئاوازه رچی هه. بوو  پێوه الی مه و شێ  زۆر ندی سه په و پشتگرتن مۆری كه نووسیبوو
  مده ئه) تی وتوویده ی كه ناسدكه  نگده ده به رزنجی بده سدیب حه شدێ  غدادا به ی0206 ورۆزی نه نگی هئاه له  كه ڵێن ده زۆریتر اڵم به.  یسه شاوه

.  مدده ره كه قددادر شددێخی چێوارو ره قدده پیددری ی وه ندده كه  دیدداره هیدیش شدده حسددێنی شددێ (. تی نووسددیویه د مدده محه سددعود مه زن مدده مامۆسددتای
 - هید شدده دی مدده محه قددازی - م زه موعدده وای پێشدده می رده بدده له كوردسددتاندا تی جمهوریدده كاتی لدده كددورددا سددی ده موقه ئددااڵی ڵكردنی هدده له
 راڵ نده جه و زیدران وه رۆك سه( ت سیاده) شێخی بابه حاجی بوونی ئاماده به مهابادو ندی قشبه نه قای خانه نی خاوه الو مه وارترین خوێنده كه

 پشدتگرتنی كداری نداو  هاتنده  ورانده گه ال مده و شدێ  موو هده و ئده ئیتدر و ئده ، وه خوێندده یان سرووده و ئه نجان گه - مر نه بارزانی فا مسته
 سدروودێكی وابدوو الیدان  چونكده هێڵن، نده قیدب ره ی ئده سدروودی ویستیان مێك رده سه( ران نجده ره ی ڵه كۆمه) رانی براده.  وه( قیبه ره ی ئه)
( قیب ره ی ئه) و( كێتی یه) سروودی  بووه( اڵن شخه مه) دوایی اڵم به. دانا جێی له یان(اڵن شخه هم) سروودی( ماركسین وان ئه) و ییه وه ته نه

 مان رلده په نداوخۆی وی یڕه پده پێی بده( سدان ڵنه هه)  دیاره كه سان، ڵنه هه  یه هه( خۆیان رای)  كه مان رله په ی ندامه ئه ند چه و ئه.  وه مایه
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 -  وه مده ڵه قه بیدرو ن خداوه كونجی لده ر هده ئێسدتا وا. بكرێ ر سه له سدا كه ڵ گه له حسابی ناتوانرێ و یهنی پێویست شتێكی( ڵسان هه) یا
 بێدت كدورد كبوونی یه بۆ و بێت  یه شه موناقه و ئه كۆتایی  مه ئه  وایه تكام و وه یه شه موناقه و ئه كۆڕی  دێمه منیش - بكرێم واحساب ر گه ئه
 .     وه یه وباره له تر كونجێكی بۆ .بێ نه بوون كنه یه بۆ و
 

 ٢١١٣ ی ئاگۆستی٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە
 

-------------------------------------- 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

160 
 

 
 

  بەكر سدقی لەمێژووی كوردو عیراقدا 
 

 
 

  سول فا ره دین مسته عیزه.د
 

 یەكەم بەشی
  

 پێشتتەكی

  
 بەكدر لەبارەی الپەڕەیەك چەند نووسراوە عیراقەوە مێژووی لەبارەی بەعسدا فاشستیی حوكمی لەسەردەمی كە كتێبانەدا لەو یەكێكلە

 بدووە، لەدایدك كدورد داكێكدی و لەبداوك سددقی بەكدر - دەڵدێ( فوه فض ال) ووتەنی عەرەب كابرا لەپەراوێزدا  -نووسراوە یەوە-سدقی
 ندی تێددا نەمدرە سدەركردە ئەو عەرەبچێتیدی بدۆ بەڵدگەی هدی  لەنووسینەكەیدا بەاڵم. هەڵئەقواڵ لێ تییعەرەبایە گیانی هەموو بەاڵم
 دیدارە نووسدەر كدابرای نەمدردا، مەحمدودی مەلیدك بدزووتنەوەكەی لێددانی لە دەكرێ سدقی بەكر سڕیی لەساردو باس كە تەنانەت. یە

 باسدانەی ئەو هەمدوو دیدارەو سددقی بەكدر كوردایەتیی بڵندی گیانی دووە،كر باسمان نامیلكەیەدا لەم وەك. دەخاتەوە بەدرۆ خۆی خۆی
 گەورەی مەبەسددتی كە دەرئەخەن سدددقی بەكددر دیددار كددوردێكی وەك و بەرزی بە كە - باسددەكان واتە-  پێشددوون سددەرچاوانەی لەو كە

 .بوو كردن كوردایەتی
 

 پاش حكوومەتی، پلەی سێیەم داناوە خۆی بۆ خۆی پلەیەی ئەو رەنگە بەخۆی، نەداوە یەكەمی پلەی كەوتووە دەست عیراقی كە چونكە
 كدورد تدری سدەركردەكانی باسدی وەك ئەم، سەرباسدی دێیدنە كە دەبدێ كەواتە ، ندووربێ تیدف عەبددوللە و سدلێمان حدیكمەت كودەتایی،

 سدەركردەی چەندد نەداوەو یكدۆڵ كدورد گەلدی كە دەرخەیدن، راسدتییە ئەو ئەوەی بۆ بێ، ستایش و راگرتن بەبەرزی مەبەستمان دەكەین
  مژدەی كردووەو گەلەیان ئەو ووچانی بێ خەبەتی سەركردەیی كە پێگەیاندووە سانیتری كە لەدەستچووبێ، مەر  بە یان بەكوشتن
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 .مەبەست دەگاتە هەر كورد كە داوە ئەوەیان
 

 :لەكتێبەكەی مامۆستا مستەفا عەسكەریدا نووسراوە

 
 نددووری لەزمددانی كددالرك سددێر دیددارە، تایبەتیدددا بەڵددگەی لەدوو وەك وواڵتدددایە، بەرزەكددانی دەسددەاڵتە لەگەردنددی بەرپرسددیارێتی»

 ئەوەمدان ندابێ بدوو حكدومەت دەسدتی دەسكەالی بەكر كە بگرین، بەرچاوەوە بە كالرك سێر ئیشارەتەكەی دەبێ دەیگێڕێتەوە، سەعیدەوە
 بەرامددبەر رەقیددی كە بددوو هاشددمی یاسددین سیاسددەتی ویسددتدەی سددلێمانم حددیكمەت پددااڵ چددوونە ووتددویەتی سدددقی بەكددر كە بچددێ لەبیددر

 كە) نەسدەلمێزاوە تەواوی بە ئەوە دەڵدێ؛ بەدڵنیداییەوە كدالرك سدێر ووتمدان كە لەوەی زیداد دەزانی، پێویست بەكارێكی بەعەشایەری
( رمیثده) رومێسدە لە یدداعال رەشدید بەڕووی سددقی بەكدر وەستانی پاشان بدات، ئاشوورییەكان بەكوشتاری فرمان  دیبێ ی(سدقی بەكر
 ئەمەش  «دەكددوژێ خددۆی گەلەكەی ئەوەتددا گەلەكەی دوژمنددانی كوشددتنی لەجیدداتی ئددێمە سددوپای كە ئەكەم شددەرم زۆر» ووت پێددی كە

 .083  . هێزنەبووە بەكارهێنانی لەگەڵ كە ئەوەیە بەڵگەی
 

 قوتابییەكدانی بدۆ كدردووە دەعوەتەیدت ئەو اسدیب سددقی، بەكدر باسدی سدەر هاتوویتە لەیادداشتەكانتا تۆ :پرسی عارفم فوئاد لەكاك
 پددارە نە ئەزانیددت وەك مددن چددونكە كددۆبكەرەوە، لەئەفسددەرەكان خواردنددانە ئەم پددارەی ووتویددت  پددێ چددی و چددۆن ئدداغجەلەر، مەكتەبددی
 نەداوە خدۆت رای چدی بدۆ ووتدم سدقی، بەكر لەسەر قسەیەتی دووا ئەوە فوئاد كاك. یە نی پارەم ئەكەمەوە، كۆ نەپارە و هەڵئەگرم
 لەسەری؟

 
 سددقی لەبەكر رقی بۆ كەما  باشە: ووتم ڕێكخستم بۆ یادداشتەكانی ئەو چونكە كەما ، لەبەر: ووتی نەخێر، وتم بۆ؟ ئەزانی: ووتی
 رەشدید( لەوەدووای) ئەفسدەرەی چدوار لەو سدەعیدیش فەهمدی و برادەرێتدی سدەعید فەهمدی كدوڕی فەیسەلی لەبەرئەوەی هەر: ووتی یە،

 دەسدتەی دوو كاتەشدەوە لەو هەر عیراقدی سدوپای: دەیدووت فوئداد كداك هەبدوو، دا سددقی بەكدر لەكوشدتنی دەستیان ئەوان و،بو عالی
 مدحەمەد بدوو، قاسدم عەبددلكریم لەمەودووا دیارترینیدان كە سددقی بەكدر هێڵدی دەسدتەو و عەرەبەكدان ناسیۆلیسدتە دەسدتەی بوو، تێدا
 پداش بدوو، قاسدم عبددولكەریم پدۆرزای بدوو، شدەهید سدقیدا بكر لەگەڵ كە تێدابوو ەسیك دوو ئاسمانی هێزی سەركردەی جواد عەلی
 .جواد عەبدولجەبار( فیرقە قائید)بە كرد جوادی عالی  محەمەد برای قاسم عبدولكەریم تەمووز چواردەی شۆڕشی

 
 خەریكددم فوئددادم كدداك لەمدداڵی: تددیوو. نیددت دیددار بددۆ. لەكددوێی پرسددیم كددردم، بددۆ تەلەفددوونی - سددلێمانی هدداتبووە كەمددا .د  جارێددك

 شۆڕشدەكەی یدان - كودەتداكەی پداش بەرگری وەزیری نووری تیف عەبدوله: ) دەزانێ فوئاد  كاك: پرسیم. ئەخەم رێك بۆ یادداشتەكانی
 مندووری تیف عبدولده هەواڵدی. دی فوئدادم كداك كە دواییدیەدا لەو كەچدی ئەزاندی ئدا: ووتدی. (سدلێمانییە خەڵكدی كدوردەو سدقی بەكر

 ندووری تیف عەبدلده) شدەقام لەسدەر بتبەمەماڵەكەیدان دەفەرموو: ووتم. نەووتم پێی كەما  كوردەو نەمزانییووە نەخێر: ووتی لێپرسی
  كەما  عەلی حسین كاك دایكی مامی. كەمالیش.د بە و بەمن - ووتووین پێ دەرسی لەسەرەتاییدا كە بووە ئەمین، عەلی كاكە پورزای
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  لەم كە - بوو نووری عەبدولمەلیك عیراق گەورەی چێرۆكنووسی باوكی بوو، عیراق ئێستای ناوخۆی راوێژكاری و پەرلەمان ئەندامی -
 .كردووە زۆر عەلیمان كاكە و باوكی باسی بووین دۆست زۆر عبدولمەلیكدا لەگەڵ ژاپۆن بۆ نێررا و بەدیپلۆماس بوو دوواییەدا

 
 بخدوێنەوە ئەلدراوی ئیبدراهیم روكدن لیدوا یادداشدتەكانی: ووتدی چیدیە؟ یەوە-سدقی بەكر لەبارەی رات باشە دەی: پرسی فوئادم لەكاك
 :چیە سدقی بەكر دەزانی

 
 - كدوردانی سددقی بەكدر: دەڵدێ ئەو. تێددایە ڕاسدتیان قسەكانی بەاڵم دەكات، سدقی باسی عەرەبیبانەوە رقێكی بە ئەلراوی ئیبراهیم
 . ویستووە سوپای ی-تكرید

 
 ئەویتدر( سدوپا ئەركدانی سدەرۆكی) بە داندا  خدۆی: بدوو سدەركردەی خدۆی یەكێكیدان. بدوو فیدرقە دوو عیدراق سدوپای كداتە ئەو: راستە
 مدن لەوانەی( بەئەفسدەر كدرد كدوردی عەری دی نائیدب و عەریدف) سدەدان یدان دەیدان. بەرگدری بەوەزیدری بدوو بدوو، پاشا تیف بدوله عه

 نەسدرین،. د بداوكی فەخدری، مدحەمەد برابدوون، و بدوون كانێسدكانی كە مسدتەفا، عیدزەت مسدتەفا، نووری مستەفا، رەفعەت) بیانناسم
 (.هتد... ی جەبار كەریم

 
 بە نەكدرد تدۆی چدۆن ئەی پرسدیم كە. داندا ئینقدیالبەكەی نەخشەی دوكانە لەم - یرحمە الله - پاشا بەكر: دەی ەرموو بەشیر مامۆستا
 چدونكە. نەدەم لەكدیس مەقەستەكەی پیاوە ئەم با: ووتی پاشا بەكر اییدوو بەاڵم بووبووم، من فەرمووی: نائیب) واتە( پ) مەبعووس

 ڕۆژانەی هامووشدۆكەرانی دەسدتەی یەكەم دەڵدێن كۆنەكدان بەاڵم بدوو، بەشدیریات ئەمە( بەرگددروو بە ببێتەوە ناتوانێ كوژرام ئەمن كە
 .بوون( سدقی بەكر حیلمی، رەفیق هبی،وە تۆفیق زەكی، ئەمین محەمەد) سەردەمەدا لەو - یانەكەی یان - بەشیر دووكانەكەی

 
 بەرگددری بددۆ بددكەن ئامددادە بددۆ سددتراتیژی نەخشددەیەكی ئەڵمانیددا كە لێكددردم داوای سدددقی بەكددر: )دەڵددێ ئەڵمانیددا بدداڵیۆزی ی(گروبددا)

 (.لەكوردستان
 

 سددەیری كە بەاڵم ، دەزانددێ سددەرپێیی بەقسددەی بەجۆرێددك و دێددت( گروبددا) بەقسددەكەی گدداڵتەی كەمددا  دكتددۆر، دەوێ، راوەسددتانی ئەمە
 بەغددا، نێررابدوومە عیدراق ئەڵمانیداو نێدوان جیۆلدۆجیی كاروبداری بەناوی من: دەڵێ ئەڵمان ی(هاینتیز.ر) دەبینین دەكەین بەڵگەیتر

 و نێدوان چدوومە لەسدنوورەوە هەر داوایكردبدوو، سدقی بەكر كە بووم، یە(ستراتیجی نەخشە) ئەو لێپرسراوی رێكخەرو لەڕاستیدا بەاڵم
 دەیویسدت سددقی بەكدر كە بدوو كوردسدتانە ئەو دوژمندی گەورەتدرین ئێدران چدونكە داندا، كوردسدتان سەر بۆ ئێرانم بەرەنگاری شەینەخ

 .بكات دروستی
 

  بەدەستەی سەر وەزیران سەرۆك بە بوو لەكودەتەكەدا كە یش(سلێمان حیكمەت)و ئەویش. بوو چەپدا لەگەڵ لەسەرەتاوە سدقی بەكر
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( 00) سددقیدا بەكر لەپەرلەمانی یە( الشعبی ) دەستەی ئەم. بوو تیۆریستی بیركەرەوەو ئیبراهیم عەبدول ەتاح ەك بوون،( الشعبی )
 ئەو دامەزرابدوو،( فلەیدح عاسدم) بەرابەری( 0200) لەمدارتی كە بدوون شدیوعی حزبدی ئەندامی كەسیان سێ ئەوانە هەبوو، ئەندامیان

 مەلیدك كە هەیە ئەوە قسدەی. بدوو( ئەلخەببدادن زیبدان و شدەریف عەزیدز و ئەلبوستانی ئیسماعیل( عەبدولقادر) شیوعییە ئەندامە سێ
 .دەكات كودەتا سوپا كە كراوە ئەوە ئاگاداری پێشتر غازی

 
 :دەیووت بوو، لەئینگلیز ڕقی زۆر غازی: دەیووت بوو غازی مەلیك مورافیقی كە عارف فوئاد كاك

 
 كدرد كودەتایدان چەپدانەی ئەو كە. كوشدتیان ئەوان و بدوون ئەو دوژمندی كدردو حسدین لیكمە( مەككە شەری ی) لەباپیرم فێڵیان ئینگلیز

 بددۆ بدوو بدانگكرا سددقی بەكدر. مۆسدۆلینی هیددتلەرو بە بدردە پەنایدان بدكەن  سددقی بەكدر پددڕۆژەی بدۆ و عیدراق بدۆ شدتێك نەیدانتوانی
 لەجانتدایەكی مۆسدۆلینی، هیدتلەرو بدۆ بدوو پدێ مەلیكدی یدووندامە بەرلدین ئیتالیداو بچێدتە لەوێوە دەبوو لەتوركیا عەسكەری مناوەرەی

 جانتایە ئەو كە كرد ئەلعومەری ئەمین بۆ تەلەفۆنی بیست، پاشای بەكر كوشتنی هەوڵی كە غازی مەلیك خۆیەوە، بەدەست بوو رەشدا
 ئەمددین بەاڵم ەرەوە،بێددن جانتدداكە بچددۆ ووت بەمنددی: ووتددی جارێددك بەووتددن عددارف فوئدداد كدداك. بددۆی  ئەینێددرێ تددا خددۆی الی هەڵگددرێ

 نددوری ئینگلیدزو لەگەڵ دەڵدێن بددوو، موسدڵ ی(حدامیە ئدامیر) سەرلەشددكریان ئەلعدومەری ئەمدین نەمدداوە، جانتداكە: ووتبدووی ئەلعدومەری
 .سەعید نووری یان بەئینگلیز دابێ نامەكانی جانتاو خۆی دەچێ لەوە هەر بووە، ئەفسەرەكە چوار سەعیدو

 
------------------------------------------------ 

 

 
 

 دووەم بەشی
 

 لەمیعد ) مامۆسدتا( پەروەردە كدۆلێجی نداونرا دوایدی كە) دەمخوێندد( العالید  المعلمدین دار) مامۆستایان بەرزی لەخانەی( 0280)ساڵی
 مامۆسدتا ەرەوە،د كدردۆتە بەشدەق قوتدابیی لەكدۆلێجەكەدا دەیدانووت نێربدوو، ئدازاو زۆر دەووتدین پدێ ئینگلیزیدی دەرسی( ئەلعەسكەری
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. بدوو( جێبدرا ئیبدراهیم جێبدرا)فەلەسدتینی بەناوبدانگی نووسدەری خێزاندی. بدوو سددقی بەكدر بدرای عەسدكەریی بەرەقی كچی( لەمیعە)
 بەموسداڵویانە بدوو، گدرژ ناوەكەیددا لەبەرامدبەر لەمدیعە مامۆستا بوو، ئەلعومەری فاروق ناوی هاوەڵێكمان دەخوێندەوە، ناومانی رۆژێك
 :پرسی لێی

 
 العمری؟ بیت من انت -
 نعم -
 ( عومەری؟ كام: واتە) عومری ایمە -
 أستاذە؟ أشتقادین: ووتی فاروق -
 (الملیلی؟ بیت من لو االفندیە،) بیت من یعنی -
 الملیلی بیت من  -
 

 .الملیلی بیت من انت. االفندی  بیت من مانك ملیح: وتی نەماو لەمیعە خاتوو گرژیەكەی ئیتر
 
 لەمداڵە رقدی( ئەلعدومەری ئەمدین) لەبەر لەمدیعە خداتوو تێگەیشدتم دوایدی. نیدت ئەفەندیەكان لەماڵە و مەالكانی لەماڵە باشە: واتە)

 .مامیدا لەكوشتنی دەزانی بەگوناهبار ئەلعومەری ئەمین ئەفەندیەكانەو
 كەسدێكی سدی ەتی دەبدێ ئەمە دیدارە (بدووە پدارێز نهێندی و دوو كەم) كە دوواون لەوە كردووەو سدقیان بەكر باسی ئەوانەی هەموو كە

 ئەندددامی و بددووین نزیكددی سددەردەمی ئەو: دەیددووت شددەریف عزیددز مامۆسددتا ئەوە لەبەر بێددت، گەورە كدداری بەتەمددای كە بێددت ئەو وەك
 ووە،نەبیست دمان(كوردی دەوڵەتی) باسی بەاڵم دایە،( الشعبی ) بەرەی و چەپ لەگەڵ سدقی بەكر كە دەزانی ئەوەمان بووین پەرلەمان
 و الكدرد) ندامیلكەی سدەردەمەدا لەو ئەحدمەد بدرایم مامۆسدتا هەروەهدا كدورددایە، لەگەڵ سدۆزی كدوردەو كە دیاربوو بەئاشكرا هەرچەند

 .نووسی خۆی ی(العرب
 

 خددۆم مددن راسددتە وانیددیە، نەخێددر وتددی) پرسددی بددرایم لەمامۆسددتا ئەوەم جارێددك نووسددیووە، سدددقی بەكددر بەئامۆژگدداریی ئەوەی دەووتددرا
 عەبدددول ەتتاح دۆسددتی و بددووم نزیددك( الشددعبی )بە سددەر لەكەسددانی سددەردەمەش ئەو هەبددووەو هەر كددوردایەتیم بیددری سددەرەتاوەلە

 پێیدان سددقی بەكدر نزیكدی لەئەفسدەرەكانی هەنددێ تەندانەت بدوو، خۆم بیری هەر نووسینەكە بەاڵم بووم، شەریف عەزیز و ئیبراهیم
 (.دەكات زیاد سدقی بەكر لەسەر كردن كوردایەتی و وونكوردب تۆمەتی ئەمە: وت دەیان بوو ناخۆش

 
 س دێت ناوی دوو که

 
 لەهەندددێ بەاڵم هەبددووە، ئەودا لەكوشددتنی دەسددتیان كە دێددت كددورد دوو ندداوی سدددقیدا بەكددر كوشددتنی لەباسددی سددەرچاوەدا لەهەندددێ
  دوژمنی بۆچی دووانە ئەو كە بكرێت، باس ئەوەش هۆی و بكرێ باسێكیان دەبوو بەهەرحاڵبێت نایەت، دووانە ئەو ناوی سەرچاوەدا
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 .بوون سدقی بەكر
 و ئینگلیدزی) رۆژئداوا لەگەڵ بەئاشدكرا عەبددولعەزیز. بدوو یدامۆڵكی پاشدای مسدتەفا كدوڕی كە - یە یداموڵكی عەبددولعەزیز :یەكەمیان

 مەحمدودی شدێ  ی(مەعداریف) انسدتیز بەوەزیدری بدوو هەبدوو، كوردایەتی گیانی راستە یامۆڵكیش پاشای مستەفا. بوو دا(فەرەنسیەكان
 باڵوكردووەتەوە وایان دەركرد، وتوركی عەرەبی و بەكوردی ی(كوردستان بانگی) گۆڤاری بەغداو چووە تێكچوو، شێ  لەگەڵ دوایی نەمرو

 بچددن: بڵددێ لەجیدداتی بددوو، ئەحددمەد كدداك نەوەی شددێخە ئەو چددونكە وانیددیە، بەاڵم تێكچددوون، كچددان بددۆ دانددان مەكددتەب لەسددەر كە
 لەگەڵ شدێ  نداكۆكیی. دانداوە لەسدلێمانی سدەردەمانەی قوتابخانەی پێنج بخوێنن، نۆدێ مارفی شێ  ئەحمەدو كاك گەورەی لەمزگەوتی

 نداو خسدتوەتە دەسدتیان ئینگلیدز دەسدتگاكانی كە دیدارە سدەرچاوەدا لەزۆر چدونكە. بدووە ئینگلیدز و ئەو نداكۆكیی هەر ئەفسەرانەدا ئەو
 الی چددوونە دوایددی مەكددكەو شددەری ی چددوونەالی سددەرەتا بەئەفسددەر بددوون لەوانەی زۆر و ئەسددتەمبوڵ ییەیسددوڵتان و عەسددكەری كددۆلێجی
 جەودەت عەلدی و مەدفەعدی حەمیدل و عەسدكەری جەعد ەر سدەعیدو نوری ئەوانە دیارترینی عیراق، هاتنەوە لەگەڵیا و(شام)لە فەیسەڵ
 .بوون ئەیوبی

 
 گیانی لەبەرئەوەی پاشا مستەفا. بنووسرێت تردا لەدەرفەتی دەبێ لەالیە، سەدەمەم ەوئ كوردەكانی ئەفسەرە قسەی گێڕانەوەو هەندێ

 . نەبیستراوە یاموڵكییەوە عەزیز لەبارەی ئەوە بەاڵم بووە، خۆشەویست كوردیش زۆر الی بووە بەهێز یەكەی كوردایەتی
 
 كددامەران دوكتدۆر هەواڵددی چەنددجار دەووتەوە، ئینگلیزیددی دەرسدی زمددان كدۆلێجی كددوردیی لەبەشدی یدداموڵكی عەزیدز كچددی ی(پەریخدان)

. بدوون فەرەنسدە دۆسدتی زۆر هەردووكیشدیان. بدوو بداوكم دۆسدتی زۆر: وتدی پرسدی لێ پەرۆشیەم ئەو هۆی كە دەپرسین، لێ بەدرخانی
 یروت ەبددهل جیهاندددا دووەمددی جەنگددی لەڕۆژانددی(. ناسددرابوو فەرەنسددیەكان بەدۆسددتی بە  كددامەران تەنیددا بەدرخانییەكاندددا لەندداو)

 بەاڵم داخدرا، جەندگ پداش كدردەوە، فەرەنسدییەكان بدۆ جەندگ نددەی پروپاگه كداری بدۆ وە(رۆژهەاڵت دەنگی) بەناوی كوردی رادێویەكی
 .بوو دیار هەر بە  كامەران الی كوردایەتیش هەستی

 
 كۆشدتنیدا لەباسدی ئەوەش بدوو، لدۆدە یدان( داودە) لەعەشیرەتی كە خورشیدە محەمەد كورددا لەناو سدقی بەكر دوژمنی كوردی دووەم
 .دەكەن(ئەفسەرەكان)پەرستەكان نەتەوە عەرەبە باسی هەر سەرچاوە هەندێ و دێت ناوی

 
 لیڵیددی سددوپای ئەفسدەری عیراقددی، سددوپای ئەفسدەری ببێددتە ئەوەی پدێش كە دەبینددین دەكددۆڵێنەوە خۆرشدید مددحەمەد لەژیدانی كە بەاڵم

 دادگدایە ئەو سدەرۆكی ناسدراوە(پاشدا مسدتەفا نەمردوود)بە پاشا مستەفا. مەسەلەیەوە بەم یییوەند په بۆ دەیارە ئەوەش بووە، ئینگلیز
 .داوە ی(كەما  مستەفا) خنكاندنی بڕیاری كە بووە

 
 تدورك بدۆ بەاڵم داوە، كدوردی بەكۆمەڵكدوژی فەرمدانی كەسدە یەكەم كدوردەو بكوژی تورانیەكی كورد ئێمەی الی هەرچەند كەما  مستەفا

 .دەزانی باوكی بەجێگرەوەی یاموڵكی عزیز سەبباغ، سەالحەدین لەبەرئەوەشە هەر كردووە، ئینگلیزی دوژمنایەتی



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

166 
 

 چاكسددازیی بەرنددامەی یمان سددوله حددیكمەت وەزارەتەكەی كە دەكددرێ ئەوەش باسددی دا-سددەدقی بەكددر بددوونی بەچەپ سددەر لەباسددی هەر
 پێدددانی پێشددینە بەسددەریانداو دابەشددكردن میددری زەوی و وتیددارانجو یددارمەتی كە هەبددووە، رۆژە ئەو بددۆ( زەراعددی ئیسدداڵحی) كشددتوكاڵ

 .بووە(سەل ە)
 

 هەرچەنددە بدكەمەوە تۆمدار دەیگێدڕنەوە، سددقیدا بەكدر لەگەڵ دوژمنایەتی سەرەڕای سەبباغ سەالحەدین ئەوەی دەبێ لەوبارەیەوە هەر
 .هەیە تریشدا لەسەرچاوەكانی

 
 و(تددوركە) بنچیددنە بە كە دەكددرا لەوەش بدداس بددوو، عەرەب پەرسددتی نەتەوە وحەلەبە خەڵكددی بەڕەچەڵەك كە سددەبباغ سددەالحەدین

 :نوسیویەتی. سدقی بەكر لەبكوژانی یەكێكە
 
 لەالی رایدەكێشدا، ئۆتۆمبێدل كە( مددف ) تۆپێدك تداقیكردنەوەی بدۆ دەچدووین سددقی بەكدر لەگەڵ ندوری بەهدادین و من 0206 ساڵی) 

 و یشدا من یعز: )وتی درێژكردو كۆشكەكەی بۆ پەنجەی وەزیریە لەگەڕەكی رۆیشتین عیدداسە نوری كۆشكی بەالی كە پاشا نازم بەنداوی
 مدأوی و مددارس هدذه قادورهم جعلدن ال الخدونەو و هدوءال مدن كثیدر علدی االقضدین واللده بعددهم، مدن خالیده قاورهم و و یشا من یذ  و

 (لالیتام
 

 بەو دەبێدت، چدۆڵ خۆیدان پداش كۆشكەكانیشدیان دەكداتەوە، نزمدی یەوێبد ئەوەشی دەكاتەوەو بەرزی بیەوی ئەوەی گەورە خوای: )واتە
 لەوێدا هەر سەبباغ سەالحەدین(. هەتیووان داڵدەی خانەو بەقوتابخانەو دەكەم كۆشكەكانیشیان و ناهێڵم هیچیان خائینانە ئەم خوایە

 ئەم دیدارە. بدووە نزیدك سدەعیدەوە لەنوری ەمەد ئەو كە دەدا نوری لەبەهادین تانووت) واتە( لەكوێیت؟ ئێستا تۆ بەهادین: )دەپرسی
 زیدداتر كتێددب پەنجددا نددوریە شددێ  ئەو. بددوو( شددێروانی نددوریی شددێ ) كددوڕی بنووسددم دەبددێ كە. ناناسددن نددوری بەهددادین ئێسددتا نەوەیەی

 سدەردەمێك بدوو، (شدەریعە - العلدوم دار) ئەعزەم ئیمامی كۆلێجی( عەمیدی) راگری ماوەیەك. هەبوو ئیسالمیدا و عەرەبی لەزانستەكانی
 لەبەر. نەنووسدیبی كدورد بدۆ هدیچم نووسدێبی كتێدبەم هەمدوو ئەم بدوو شدەرم پێم وتوویەتی خۆی. بوو شەرعی تەمیزی دادگای ئەندامی

 كدرا بدوو،(روكدن لیدوا) كە گەورەی كدوڕە بەهدائەدینی كە. نووسدی كدوردی رێزمدانی كتێبێكدی داناو( كوردی - كوردی) فەرهەنگێكی ئەوە
 . بیستبوو برایم ئیبراهیمی و برای قوتەیبەی دكتۆر لەشەهید وەك( عالی رەشید جوواڵنەوەی پاش) سلێمانی یبەموتەسەری 

 
 كەوتدمە ئیبدراهیمیش تەندانەت قدوتەیبەو دكتدۆر بەڕاسدپاردەی خداڵ، مدحەمەدی شدێ  رەحمەتدی كەوتنەالی هەردووكیان كتێبە دوو ئەو

 لەدایكددی كە ە(بەهددائەدین)هەرچددی. نەكەوتەوە دەسددت هیچیددانم ئەدامەوە اڵمددیوە بەجۆرێددك جددارە هەر خدداڵ شددێخی بەاڵم سددۆراخیان،
 سددقی بەكدر لەگەڵ سدەردەمە ئەو دیدارە بدوو، قدادركەرەم لەشدێخانی و بدوو كدورد ئەمدانە دایكدی - نەبدوو سەلما و ئیبراهیم قوتەیبەو

 بەوەزیدرو بدوو دوایدی( دەكدرد كدوردایەتی سدەردەمە ئەو)سدلێمانی بەموتەسەڕی ی بوو ئیتر رایكێشاوە، سەعید نوری پاشتر بەاڵم بووە،
  ئەردەن و عیراق( عەرەبی ئیتیحادی - یەكگرتوو) بەمەلیكی خۆی حسین مەلیك تەمووزدا چواردەی لەڕۆژی و لەئەردەن بەباڵیۆز بوو
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  بەهائەدین و گرتنە سەری كارەكە بەاڵم. سەعید نوری لەجێی - یەكگرتووە ئەو وەزیرانی سەرۆك بە كرد بەهائەدینی -دەزانی
 . نێژرا عەمماندا شاهانەی لەقەبرستانی كرد دوایی كۆچی كە مایەوە لەئەردەن

 
 بەڵكدو نەبدووبێ، سددقیدا بەكدر لەگەڵ نەبدووە نوری بەهائەدین هەر بوون، عیراقدا لەسوپای كە كەمانەی كوردە ئەفسەرە لەو رەنگە
 لەسدەر ئەم وەزارەت، گەیشدتە سەعیدو نوری الی چووە دوایی ئەویش كە( یالواد شاكر) ئەلوادی شاكیر لەوانە دی، تریش ناوی چەند

 و لەو بددێجگە لەئەفسددەرەكانی هەر. یە(السددبع  عشددائر - گێددژ عەشددیرەتی) لە خددۆی بەاڵم بددوو، حسدداب( ئەنبددار) دلددێم پارێزگددای
 لەبەردەسددتدا بەداخەوە بەاڵم) ونوسددیبو یاداشددتێكی ئەویددش كە. دێددت عەلددی عەزیددز ئەحددمەد فددرۆكەوان ندداوی نددوری تیف بدولدده لەعه
 لەوانە وەرگیرابدوون، عەشدایەر كدوڕانی بەلیسدتەی خوێنددن زۆر بدێ كە دێدت ئەفسدەر چەندد نداوی كوردەكانددا ئەفسەرە لەناو( نەماوە

 ریدب،غە حەمە شدێ  مدارفی شدێ  وەك. وەرگیرابوو نەمر لەشێخی ناوەكانیان دەڵێن كە بوون بەرزنجەدا شێخانی لیستەی لە هەندێكیان
 تدریش كدوردی رەنگە تەهاش شێ  مەحمودی شێ  لەوانەیەو هەر عارفیش فوئاد كاك - بەعەقید ناسراو - بەرزنجی عەبدولقادری شێ 
 بدرای(سدندی( )بەدری حداجی شدەری ی حەمە) دەزاندم چونكە. نەبێ شارەزامان خەڵكی و نایناسین ئێمە و تێدابێت( سلێمانییەوە لەوالی)

 ئەویددش بددووەو سددەردەمە ئەو لەئەفسددەرەكانی یددش(بەدرخددان دكتددۆر بدداوكی) سددندی عەبدددوڵاڵ و سددندی مانسددلێ و سددندی رەشددید كدداك
 (وەرگدرت عەسدكەری لەكۆلێجی زۆری كوردی قوتابی ساڵە ئەو سدقی بەكر) دەڵێن سەرچاوەكان هەر. سەربازییە كۆلێجی لەدەرچووانی

 زۆربەمدان ئدێمە: دەیدوت هەمیشدە بدووەو وەرگیدراوانە لەو( قەرە یددحام) قدادر حامید كاك رەحمەتی وەرگیران، كە ئەوانەی ی%93 و
 .بووین كورد

 
------------------------------------ 

 
  
 

 
 
 
 
 

 سێیەم بەشی
 

 جەودەتدیش حەمیدد رەحمەتدی رەنگە. دێت جەودەت مەحمود و جەودەت رەشید ناوی هەمیشە سدقی بەكر دەوری كوردی ئەفسەرانی لەناو
 .بووبێ زەمانە ئەو ئەفسەری هەر
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. ناسدرابوو بۆڵشدەویك سداڵح بە. بدوو بەشدیر مامۆسدتا لەدوكانەكەی هەمیشە كە دیووە م(قازی ساڵح)رەحمەتی زۆر من ئەفسەرانە لەو
 دا،-لەبەغددا دكتدۆرای لەندامەیەكی بەاڵم. بۆڵشدەویك بدوو نداونرا بۆ بپرسم لێی كە نەهات بەخەیاڵمدا زۆرە ماوە ئەو ئەوەیە، سەیر
 چددووم كە كەركدوك، چدۆتەوە ئێسددتا كەركدوكیەو: وتیدان. ناسدرابوو بۆڵشددەویك به بدۆ كدۆنە ئەفسدەرە ئەو بددزانم ویسدتم: دەڵدێ رنووسدە

 .كردووە دوایی كۆچی بەداخەوە: وتیان - گەڕام بەدوایدا
 

 یددا بیددر بەمانددای مەفكددورە. )بددوو بەكددر هەر ئەوە هەبێددت مەفكددوورەی كە(ئەفسددەر: واتە) زابێددت تدداقە: دەیددووت هەمیشددە سدداڵح كدداك
 فەخدری ئەحدمەد - رەحمەتدی. بووترێت بەتوركمانەكان قسە كە بوو ئەوە دژی ساڵح كاك دەكرا، كەركوك باسی كە( دێت ئایدۆلۆژیەت

 سداڵح: )دەیدووت بەشدیرو مامۆسدتا خدزمەت دەهداتە سداڵح كداك هەر وریدا دكتدۆر بداوكی - ئەمدین عدومەر مامۆستا ئامۆزای - عەبدوڵاڵ
 حسدێن روكدن لیدوا نداوی بدن سددقی بەكدر لەگەڵ لەگەشدتەكەیدا دەبدوو كە ئەفسدەرانەی ئەو لەنداو هەر( ئەكدا دی ا  نتوركەكا ئێستا
 مەحمدود ندورەدین نداوی هەروەك بدوو، سلێمانی ی(پارێزگار)موتەسەریف ماوەیەكیش بوو، هەمەوەند لەعەشیرەتی كە دێت پاشا فەوزی
 لەخدۆیم دەڵێدت نەبەز جەمدا .د كدرد كودەتدای دا0289 لە دوایدی( بدوو سدلێمانی سەرشدەقامی قدازیی شدیوی) گەڕەكدی خەڵكدی كە دێت

 وەك ئەویدش بەاڵم. بدوو پاشدایەتی دەوری ئەركدانی سدەرۆك دوا كە دێدت عدارف رەفیدق نداوی وەك هەر هەورامدین بەئەسڵ كە بیستووە
 عەلددی كدداكە: بنووسددم سددەعیدەوە نددوری بددارەی لە البدددەم لێددرەدا چددونكە. عەرەبددم نەوتددوویەتی كددوردم وتددوویەتی نە سددەعید نددوری

 بداوكی بدوو، كدورد خدۆی خوێنددومانە، سدەعیدا ندوری لەگەڵ لەئەسدتەمبوڵ: دەیدووت. بدوو ندوری تیف عەبدولده پدورزای كە مامۆستامان
 هێندان ناومدان لەوانەی بدێجگە كوردەكانددا ئەفسدەرە لەنداو هەر. بدوو بەسدەرەوە سوری فیستێكی بوو، بەغداد فەزڵی گەڕەكی موختاری

 .لەوانە هەر عەبدوڵاڵش فەخری ئەحمەد دیارە. دێت ئەسوەدیش قەرەنی مستەفاو ماجید و ئەعرەج غالیب عەلی ناوی
 

: وەك چەپددی كەسددانی لەپدداڵ. باڵوكددراوەتەوە لەڕۆژنامەكاندددا سدددقی لەبەكددر پشددتگیری بددۆ سددەردەمە ئەو پددارێزەرانی بروسددكەیەكی
 شدێت بەحداكم لەوەودوا كە تێددایە، ی(مسدتەفا شدێت)نداوی ئەلغەبانددا زیبدان تەهداو سداعی ئەلسدەعدو حسین و ئیسماعیل عەبدولقادر
 .ناسرابوو

 
 سدیا قدادری شدێ  سدنەوی، كەمدا  وەك. هەبدوون ناسدراو لەكدوردانی نزیكدی دۆستی گەلێك سدقی بەكر-بەشیر كەی(مەقەڕە) لە بێجگە

 .قەزاز تۆفیق پاشا، ئەحمەدی خدری تاڵەبانی، مەنسوریی
 

 بداوكم. توركیدا بۆ بچی لەگەڵیدا دەبوو بووەو لەگەڵ لەموسڵ ی(پاشا ئەحمەدی خدری) كرا شەهید تێیدا كە سەفەرەیدا لەو تەنانەت
 لەو یەكێدك هەر. بدوون(خالیدد مەوالندا)بدرای حەمەخدانی كدوڕی فەتداحی شدێ  عەزیزی شێ  كچی كە - هەبوو پووری حەوت لەدایكەوە

 دەناسدی هەنددێكیانم دوایدیەش ئەم تدا مدن( حەوتەغدار)لەگونددی بەكەسدێك كردبدوو شدووی ەلەوان یەكێدك. شدوێنێك كەوتبووە پورانە
 هداتبووە كدابرایە ئەم. پێگەیشدتبوو كۆڵەپیدازاو رۆسدتەم حەمەی - باوكمددا پورزایدانەی ئەو لەنداو. بدوون بددە ندان و بداش گوزەرانیان
 بدوو نداوی. لیڵیددا لەسوپای ئەفسەر پاشان بەسەربازو بوو وایید بەعەریف، بوو عیراقدا لەسوپای. ناسرابوو مەرد بەئازاو. سلێمانی
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 ناسدرابوو،( لدوت ی دكتدۆر)بە( نەغەدە)لە و ئێران چووە دیوە، نەمان ئێمە ئیتر و ئێران چووە(حەببانیە و لیڵی) پاش( لوت ی محمد)بە
 ئەمە هەر سدددقیەوەیە بەكدر شددەهید ەبدارەیل باسدەكەم كە لێددرەدا، بەاڵم. دەینووسدم لەدەرفەتێكددا كە چیددرۆكێكە بدابەتی ئەو ژیدانی

- بدوو شدانە چدوار بەرزو بدااڵ ئەوەی لەبەر. مەحمدود شدێ  شۆڕشی پاڵ چوبووە رایكردبوو لەسلێمانییەوە-لوت ی محەمەد كاك. دەنووسم
 بدڕایەوە شدۆڕش. تكائیندا-نابوو ناومان شۆڕشەكەدا لەناو دەی ەرموو رەحمەتی لوتی ی شێ  ئەوە لەبەر. بوو كەتەتر كوڕی لەڕۆستەمی

 .كرا ناسریە حیللەو عانەو رەوانەی بەدەستەوە، خۆیدا هاتەوەو شێ 
 

 د لوتفی مه ی محه که چیرۆکه

 
 بەشدكم نەكەوتدووم بەرلێبدووردن عەسدكەریم لەبەرئەوەی مدن هەر هداتۆتەوە شدێ  كەوا نووسدیبوو، بداوكم بدۆ نامەیەكی لوت ی محەمەد
( بدووە 0200 سداڵی دیدارە)بدوو سدلێمانی حدامیەی ئدامر سددقی بەكدر: وتدی باوكم دەربكەن بۆ تایبەتیم لێبووردنێكی بدەیت بۆ هەوڵم

 دیدارە بدۆالی چدووم. بدوو ئدێمە مدزگەوتەكەی نزیكدی كە بدوو نەبەزدا جەمدا .د بداوكی تۆفیدق حداجی رەحمەتی لەخانووەكانی لەیەكێك
 هێنداوە تەشدری تان ئێدوە و خزمەتتان بێمە من دەبوو مامۆستا: یوت و كردم پێشوازی بەخۆشیەوە زۆر بەردەرگا هاتە كردبوو، ئاگاداریان

 وتدی. پێدتە ئیشێكیشدم و بەخێرهاتنتدان بدۆ هداتووم مدن وا و مدن الی نایەیتە و نیت مزگەوت ئەهلی جەنابت قوربان دایەوە وەاڵمم: وتی
 دەرچدووە، بۆ لێبووردنی فەرمانی تۆتەوە،ها مەحمود شێ  قوربان: وتم دەكەم جێبەجی بۆت ئێستا بەسەرچاو بكەیت ئەمر چی مامۆستا

 وایە تكددام نەكەوتددووە، لێبددووردن بەر بددووە لەسددوپادا چددونكە هەیە، مددن پددورزایەكی تەنیددا هدداتونەتەوە، تددر زۆری عددانە نێددرراوەتە
 .مدەكە جێی جێبە ئێستا بێ ئەمرێكت هەر كردی عەرزم مامۆستا: وتی دامەوە وەاڵمی دەركەن، بۆ تایبەتیی لێبووردنێكی

 
 بكرێدت عەفو سەگبابە ئەو نایەڵم ببورە لێم مامۆستا: وتی ئەوە بەخوا دە: وتم نەبێ، رۆستەمە حەمەی ئەو هەر پورزایەت ئەو بەاڵم

 رۆژی. لەسدوپادا بدووە عورەفدا رەئدیس یدا عەریدف سدەگبابە ئەو بەاڵم نەخێر وتی، گەورەترە، مەحمود لەشێ  بۆ بۆچی؟ وتم: دەیووت
 مەعاشددتان مانددگ ی03 بكددردایە چاوەڕێددت بدا كددابرا كددوڕە مەحمددود، شددێ  پداڵ چددۆتە بددردووەو خۆیدددا لەگەڵ یسددەرباز 99ی ماندگ 92

 :دەیووت باوكم دەبوو، هەر كەڵكێكی بوو كەمیش هەرچەنە. مەحمود شێ  بۆ ببردایە پارەكەتان بڕۆیشتنایەو وەرگرتایەو
 

 كدۆچی(نەغەدە)لە دواییدانەدا لەم سدەرو دەبدردە سدەیری ژیدانێكی دا،بەسدلێمانی نەهداتەوە ئیتر حەمە و وەرگرت بۆ هەر عەفووی دوایی
 .كرد
 
 اتحدداد)لە نووسددەر و( ئددازادی)رۆژنددامەی نووسددینی سددكرتێری وەك قاسددمدا بدددولكەریم عه شددەهید رۆژنامەنووسددیی كددۆنگرەی لەسددی مددن

 كە ئەوەبدوو یەكێكیدان-بیدانكوژێننەوە تاندالەنوسدینەكان تكدایە كدرد قسەم دوو من:وتی -بوو تەواو كە جارێك. بووم بەشدار دا(الشعب
 عەلدی مدحەمەد پاشداو بەكدر خوالێخۆشدبوان واتە( )هدالوطن اجدل مدن سووە قلیل عەلی محمدی المرحوم پاشاو بكر المرحوم هو: )وتی

 بەكدر بەڕێبدازی ەرسد لەمەیدا مەبەسدتی دیدارە باڵوكرایەوە هەر شوێندا هەندی لە بەاڵم. كوژانمانەوە بەڵی( واڵتە ئەم بۆ كرد كەمیان
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 كوژانددینەوە پێدی كە دووەم ئەوەی. نەبدوون بداش پدی خدۆی پدورزای جدوادی عەلدی مدحەمەد ناوهێندانی یدا الی ئەبدی دیار بوون سدقی
. بهێدنم بەخدراپ ئەو نداوی ندامەوی من بەاڵم دەدات، بەمن جنێو رۆژێ هەموو ئەو: وتیشی قسەكانیدا، لە بوو عەبدولناسر ناوهێنانی

 نددوری مامۆسددتا بددرام( بیسددتبوو ئدداغجەلەر قوتابخددانەی مندددااڵنی یددان قوتابیددان بددۆ بەكرسدددقیم دەعددوەتێكی)یددان ێشددتیبانگه باسددی
 .بووە ئاغجەلەر سەرەتایی قوتابیی ئەو كە گێڕاوەتەوە بانگهێشتەی ئەو باسی لەیاداشتەكانیدا عەبدوڵاڵش

 
 ر له ی ئاغجه که بانگهێشته

 
 كۆكردبدۆوە هەمدوو قوتابیەكدانی مامۆسدتاو ئداغجەلەر چدووینە: دەیدووت كە بیسدتووە عدارف فوئاد ككا لە بانگهێشتەم ئەو باسی منیش

 و كەوچدك دیدارە لەقاپدداو پدێكەوە رێكوپێكیدان وا خدواردنی بێدت یەكەمجدار ئداغجەلەر منددااڵنی رەنگە بوو، پیاوانە و باش خواردنێكی
 پدارەی وتدی چدی؟ پدارەی: وتدم كدۆكەرەوە پدارە فوئداد: وتی پاشا بەكر ەلێبوینەو كە: دەیووت فوئاد كاك. خواردبی هەبووە چەتاڵیش

 ڕاسدت: دەیدووت فوئداد كداك بددات، شدتێك ئەفسدەرە هەر ئەمە بدۆ هەیە پدارەم نە و هەڵئەگدرم پارە نە من دەزانی تۆ بانگهێشتنە ئەم
 و چێشدددتلێنەران و سددەوزی و بددرنج بەخدداوەن دام كرابددوو مەسددرەف چددی كددۆكردەوە پددارەكەم مددن: وتددی چیددیە پددارە نەیدددەزانی دەكددات

 .هتد..كرێكاران
 

 تریشددی كەسددێكی چەنددد مددنن، ئامۆزاكددانی ئەمددانە: وتددی راكێشددا هەندددێك بددۆ پەنددجەی سدددقی بەكددر لەوی هەر: دەیددووت فوئدداد كدداك
. راستی ەگەینەن بەباشی رەنگە و دەوێ خۆی باسی سدقی بەكر جەع ەرو نێوان بەاڵم. جەع ەرن ئامۆزاكانی ئەمانەش: وتی نیشانداین
 نددوری لەگەڵ بڵێددی وەك عەسددكەری جەعدد ەر. هەبددووە جیاوازیددان رێبددازی دوو سدددقی بەكددر و عەسددكەری جەعدد ەر كە هەیە ئەوەندددە
 سددقی بەكدر بیسدتی كە. دیداربوو لەئینگلیزەوە جەع ەریش نزیكیی. هێنابوو ئەویتری خوشكی یەكە هەر. كردبوو بەژنیان ژن سەعیددا

 سددقی بەكدر ئەفسدەرانی لە بەهەنددێ( الدن  خدان)لە گدرتبێتەبەرو رێی سەعید نوری بەپیالنی رەنگە بەغدا، بۆ وادێت بەڕێگەوەیە
 .كوشتیان لەوالوە دەبەن، سدقی بەكر بۆالی گوایە و بردیان ئەوان هەر: دەڵێن گەیشت

 
 فوئدادیش كداك. )كوشدتویانە ئەو اداریئاگد بی ئەفسەرەكانی یان بیكوژن داوە، فەرمانی سدقی بەكر ئایا دەكرێ، لەوە باس ئێستا تا

 سزا تووشی سدقی بەكر دوای دیارە. بوو موساڵوی ئەفسەرێكی. بوو تۆحەلە عەبباوی ئسماعیل) ئەفسەرانە لەو یەكێك نەدەكرد قسەی
 ەوەیئ لەجێددی بەاڵم. موسددڵ پۆلیسددی بەڕێددوەبەری بە كددردی تەمددووز شۆڕشددی پدداش قاسددم ریم بدولكدده عه تددا نەمددا ندداوی بەاڵم. بددووە

 .شیوعیەكانیش ئازاردانی كەوتە بەقاسم دژ ی(شەواف)دەستەی پاڵ چووە ئەو. بێت قاسم عبدولكەریم لەگەڵ بەتەواوی
 

  قوتابخانە عەسكەری جەع ەر یا سدقی بەكر بەكۆششی زوو وا سەردەمەدا لەو هەر دیارە یەكەم: بنووسم دووشت دەبێ لێرەدا
  چی دیارە. دانرابوو كەس فیسارە یان كەس فاڵنە الی سدقی بەكر پارەی كە نیە راست قسانە ئەو: دووەم. كراوەتەوە لەئاغجەلەر

 .كردوە خەرجی هەبووە
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 :تێبینی
 

 بەپێویسدتمان ندوێ لەکوردستانی ئێمەش باڵوبووەتەوە، نامیلکەیەک وەک 9300 لەساڵی رەسووڵ مستەفا عیزەدین دکتۆر نووسینەی ئەم
 .بکەینەوە باڵوی تر جارێکی زانی

 
---------- 

  
 

 
 
 
 
 
 

 کۆتایی و چوارەم بەشی
  

 عەفدی ە عیدراق نداوداری گدۆرانیبێژی لەگەڵ سددقی بەكدر گدوایە باڵوكدرایەوە، ددەوە(بغدداد فاتنە)بەناوی لەتەلەفزیۆنێكدا زنجیرەیەك
 یددش-بیسددتەم ەیسدەد لەحەفتاكددانی بیدرمە ئەوەی ژیدداوەو سددقی بەكددر پدداش زۆر عەفدی ە هەرچەندددە. هەبدووە یوەندددیی په ئەسدكەندەر

 تەنددانەت. نووسددیووە لەسددەر رۆمانیددان ندداودار نووسددەری دوو كۆدەبددوونەوەو لەوی نووسددەران لە زۆر بددوو دیوەخددان مدداڵەكەی مددابوو،
 .پیاوان گەورە و نووسەران بینینی بەمۆڵگەی كردبوو ئەوانی ماڵی سەعید نوری: دەیانووت

 
 سددقی بەكدر بە قسدە هەر ئەویدش كە لەسەرچاوەكدا لەكاتێكدا ناگونجێ، داسدقی بەكر لەگەڵ ئەو تێكەڵیەی ئەو تەمەنەوە لەڕووی
. بەغددادا لەمەلهاكدانی بووە گۆرانیبێژ ئەویش كە( جۆرج زەكیە)پاڵ دراوەتە( عەفی ە)لەجیاتی یوەندییە په باسی ئەم تێدایە، وتنی
 خدۆی نداوەكەی دەبدوو لەمەلهدادا بەگدۆرانیبێژ بێدتب بدوو ناچدار كە بەاڵم. بدوون موسدوڵمان بداوكی و دایدك كە دەكدات خدۆی باسی زەكیە
 كە دەردەخددات ئەوە پێكەڵیددیە و تددێكەڵ ئەم جددا. بڵددێ گددۆرانی لەمەلهددادا موسددوڵمان كددچە نەدەبددوو چددونكە ،(جددۆرج زەكددیە)بە بگددۆڕی

 بیدری دوژمندانی و بەئیمپریدالیزم سدەر كەسدانی و پەرسدت كدۆنە و عەرەب پەرسدتی لەنەتەوە بدوون هەمەڕەندگ كە-سددقی بەكدر دوژمنانی
 وەك سددقی بەكدر نیدیەو سدوودی ئەمانە بەاڵم. بكەن بەدناوی ویستویانە جۆرێك بەهەموو سدقی بەكر سەردەمەی ئەو پێشكەوتنخوازی

 هەنددێ. عیدراقەوە و كوردسدتان مێدژووی چدۆتە گەورە شدەهیدێكی لەخۆبووردەو ئازادو سەركردەیەكی پەروەرو كوردستان كوردو كوردێكی
  ئەوە مەبەستم من خواروو عەرەبی تیرەی هەندێ هەستانی و ئاشووریەكان لەلێدانی دەدوێن سدقی بەكر لەتوندوتیژی لەسەرچاوەكان
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 .بینووسم دەبێ هەیە پێی باوەڕم ئەوەی بەاڵم. بكەم سدقی لەبەكر بەرگری شتێكدا لەهەموو نییە
 

 ی یدده(هەمیشددە)هەڵوێسددتە ئەو سوپاسددی لەكۆبددونەوەدا ەكانئاشددووریی نددوێنەری و بددووم ئاشددوورییەكان پشددتی كوردسددتاندا لەپەرلەمددانی
 بڕیداری دا بیسدتەم سەدەی لەسەرەتای هەر ئینگلیز ئیمپریالیزمی كە بڵێین ئەوە دەبێ ئاشووریدا لەمەسەلەی بەاڵم. كرد منی برایانەی

 الیدان چدونكە كوردسدتاندا، خداكیلە ئاشدووری بدۆ دەوڵەتێكدیش و لەفەلەسدتین جدولەكە بدۆ یەكێك. هەبوو حكومەتیان دوو دروستكردنی
 بدۆ. یە(ئەمریكدا ئەوروپداو) رۆژئداوایە پشتی ئێستا تا(ئیسرائیل)ئەوەتا(. ئەوان بۆ دەبن پشت ناموسوڵمانە) دەوڵەتە دوو ئەو وابوو

 خددانی لئیسدماعی كددورد گەورەی پەروەری نیشدتمان سدەركردەو. كوردسددتانەوە ڕۆژهەاڵتدی هێندرانە لەجددولەمێرگەوە گەلێكیدان ئاشدووریش
 لەڕووی شددێوەیە بەو كوشدتنە بەكددۆمەڵ ئەو. كوشدت یاوەرەكانیشددی و(شدەمعوون مدار)باسددكراوە نوسدراوەو كە جددۆرەی بەو شدكاك، سدمكۆی
 خدانیش سمایل بەداخەوە. نەهێشت ئاشووریی دەوڵەتی دروستكردنی بیری خان سمایل كارە بەو بەاڵم ناڕەوابێ، رەنگە كوشتنەوە جۆری

 داو ئاشدووریەكانی لەهەسدتانی بەتیدژی زۆر سددقی بەكدر عیراقیشدا لەكوردستانی. كوژرا شێوەیە بەو هەر انەوەئێر حكومەتی لەالیەن
 بدۆ كداری هەر هەنددێك ئێسدتاش كە نەهێشدت( نەیدنەوا سدەهلی یدا-تەختە)لە دروستكردنەی ئاشووری دەوڵەتی ئەوبیری و كوشتن زۆری
 قەوارەیەكدی نداوچەیەدا لەم ئیسدالم پدێش زۆر كە بدێ ئەوە هەر بیانوویدان ەندگەر. دەزاندن خۆیدان بەخداكی كوردستان هەرێمی و دەكەن

 .هەبووە ئاشووری
 
 دا(ئاشدووری و سدریان و كلددان)لەنێدوان جیداوازی هەیەو ئاشدوورییەكانم هداوڕی و ناسدیاو بدۆ رێدزم سۆزو ئەوپەڕی دەنووسم ئەمە كە من

 ی(ئەل ددۆش) مامۆسدتایانی و تێكۆشدەران هەمددوو بدۆ رێدزم و(مانگێشدی زاریال شددەهید الزارو تەلدعەت)هاوڕێیدانم یددادی بدێ نەمدر. نداكەم
 سدلێمان و ئیسدحاق بددولرەحیم عه و تۆمداس تۆمدا) یدادی بێ نەمر. جیاكردۆتەوە خۆیان لەهاونەتەوەكانی خۆیان لەمەزهەبدا كە هەیە،
 (.ئەوانیتر و ئەفرام حمێكاو یوسف حمێكاو جەرجیس مامۆستا و-عامیل ئەبوو-یوسف

 
 كە هەبددێ یەوە(تددای یەتی)و مەزهەب بەجیدداوازی یوەندددی په لەالیەكەوە رەنددگە عیددراقە، خددوارووی هەسددتانی لێدددانی بەتیددژی ەرچددیه

 لێددانی و بێ خۆی كارەكەی واجیبی و بەئەرك ئەفسەرێك وەك هەر یا. دەكرێ پێ ناڕەوای یەكەمی یاری لەعیراقدا ئێستا تا بەداخەوە
 .تێدابێ دەرەبەگیشی

 
  رخۆ بووه سه دقی زۆر لهکر س به

 
 مەحمددودو شددێ  راپەڕینددی لێدددانی بددۆ نێددراوە كە بددووە لەسددەرخۆ زۆر كە سدددقی بەكددر پدداڵ دەدرێددتە ئەوە كە دیددارە ئەوەش بەاڵم

 .سدقی بەكر نەتەوەیی هەستی پاڵ دەدەنە ئەوە ناحەزەكانی
 
  دەگێڕێتەوە. نەمر مەحمودی شێ  خزمەت چۆتە ەقیبن رەئوفی شێ  ئەحمەدی شێ  رەحمەتی بەهاوڕێیەتی جارێك كە نەبەز جەما .د
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 .كردۆتەوە نزیك لەخۆیەوە جەودەتی مەحمود وەك توندڕەوی كەسی كە گرتووە لەوەی رەخنەی كردووەو سدقی بەكر ستایشی شێ  كە
 

 سدەرای لەنداو عیدراق ییدارا بەڕێوەبەری كوشتنی و هەڵچوونی با كوردە، قارەمانێكی تێكۆشەرو هەر حاڵێكدا لەهەموو جەودەت مەحمود
 بڕیدداری جەودەت محمددود. دەكەم جەودەت مەحمددود سددەیری گددۆرانەوە شددیعرەكانی لەچدداوی مددن. بزانددری هەڵە و بەهەڵەچددوون بەغدددادا

 سددەعیدەوە نددوری لەالیەن سدددقی بەكددر شددەهیدبوونی پدداش. كددرا ئددازاد بەریددداو كودەتدداكەی پدداش سدددقی بەكددر بەاڵم. درا خنكاندددنی
 لەسددێدارەدانی گددرتنەوەو چیرۆكددی كددوردەو نەمددری شدداعیرێكی و قارەمددان شۆڕشددگێڕو ئەویددش سددێدارە، سددەر چددووە انەئازایدد گیددرایەوەو
 .یە سدقی بەكر كوردایەتی هەستی الپەڕەیەكی

 
 دەرببدڕم، را هەنددی یدان نەنووسدراوە كە بنووسدم شدت هەنددی دەمەوێ لێدرەدا. نووسراوە یەوە-سدقی بەكر لەبارەی وتار و كتێب چەند

 لەكتێدبە عەسدكەری مسدتەفا مامۆسدتا كە ئەوەیە وەرگرتنی باشتریش بناسێنم، بەخوێنەران سدقی بەكر شەخسیەتی ئەبێ پێشتر ەاڵمب
 .وەردەگێڕم ئەوە هەر لەبەرئەوە ناساندووین، پی سدقی بەكر بەنرخەكەیدا

 
 ریدا سکه فا عه ی مسته که وه گێڕانه کر سدقی له به

 
 مەالیەكدی كە بدوو فەتداح مەال كدوڕی عومەری مەال كوڕی عەبدوڵاڵی مەال سدقی بەكر باپیرەی: )فەرموێدە عەسكەری مستەفا مامۆستا
 كەركددوك چددووە وە لەعەسددكەرییه. بددوو كەركددووك ی(پارێزگددا)لیددوا چەمچەمدداڵی قەزای ئدداغجەلەری ندداوچەی عەسددكەری گوندددی خەڵكددی
 بەغددادو كردە روویان خێزانەكەیدا لەگەڵ پاشان. وتنەوە مزگەوت انیزانستەك و ئاینی زانستی دەرسی دەستیدایە. بوو جێنشین لەقەاڵ
 چددووە. بددوو گەورە لەبەغدددا ئەوەی پدداش لەدایكبددوو، كددورد بدداوكێكی و لەدایددك دا 0523 لەسدداڵی لەبەغدددا سدددقی بەكددر. ژیددان لەوی

 ئەركددانی قوتابخددانەی 0200 سدداڵی كددردوو تەواو قوتابخددانەیەی ئەو 0235 سدداڵی و لەئەسددتەمبوڵ عوسددمانییەوە جەنگددی قوتابخددانەی
 .كار كەوتە عوسمانیدا لەسوپای كردو تەواو لەئەستەمبوڵ توركیشی

 
 چدونكە دامەزرا، عیراقددا لەسدوپای بەغدادو گەڕایەوە 0290 ساڵی عیراق دەوڵەتی دامەزراندنی و عوسمانی دەوڵەتی رووخاندنی پاش

 حەرەكداتی لەبەشدی روكدن بەئەفسدەری بدوو پاشدان و(0295 سداڵی)عەقیدد پدلەی بدۆ بەرزكدرایەوە بدوو بەهدرە خداوەن توانداو كەسێكی
 بداكوور،)و ژوور نداوچەی بەسدەركردەی كدرا دا0200لەسداڵی(عمیدد)زەعیم پلەی بۆ بەرزكرایەوە ئەوە پاش عیراقداو بەرگری وەزارەتی
 .تەواوكرد كۆلێجەی ئەو بەرزی و بەسەركەوتویی دا0209 لەساڵی لەئینگلستان لەكەمبەرلی ئەركان كۆلێجی چووە پاشان

 
. وەردەگدرێ سددقی بەكدر كەسدایەتی و ژیدان لەبدارەی ئینگلیزیەكانددا و عەرەبدی لەسەرچاوە را گەلێك عەسكەری مستەفا مامۆستا پاشان
 د مدده محه مامۆسددتا بەنددرخەكەی كتێددبە چ و عەسددكەری مامۆسددتا كتێددبەكەی چ چددونكە بددكەمەوە، دووبددارە هەمددوو ئەوانە نددامەوێ لێددرەدا

 را هەنددێ موناقەشدەی نووسدیویانەو ئەوان كە بدكەم زیداد لەوە هەنددێ دەمەوێ مدن. هەن لەكتێبخانەكاندا و لەبەردەستدان سماعیلئی
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 گەورەو پیدداوێكی كە وایە بدداوەڕم چددونكە. بددێ بەسددلبی چ و بەئیجددابی چ نوسددراوە، كددوردەوە گەورەیەی پیدداوە ئەم لەبددارەی كە بددكەم
. كدرا شدەهید كدورد دوژمندانی بەدەسدتی و بدوو كدورد دەوڵەتدی دروستكردنی بۆ لەئەنجامدا ئاواتی كارو و بوو پێشكەوتنخواز تێكۆشەرو

 شدەهیدەیەو نداودارە كدوردە ئەو سەركردەكەی رێكخەرو ناوچەیەدا ئەم لەسوپاكانی سەربازی كودەتای یەكەم كە نییە بەڕێكەوتیش هەر
 سدوپای سدەركردەی ی(زەعدیم حوسدنی)كە. كرا شەهید هەر ئەویش و ێكیخستر تر كوردێكی 0202 ساڵی ناوچەیەدا لەم كودەتاش دووەم
 كۆمۆنیسدتی حزالی سكرتێری یەكەم باوكی كە بوو( زەعیم عید سه د مه محه شێ  كە)بوو شام ناسراوی مەالیەكی كوڕی ئەویش بوو سوریا
 :دیاربوون وەزیرانە ئەم. رێكخرا سدقی بەكر كودەتای پاش كە دا(سلێمان حیكمەت)لەوەزارەتەكەی بوو( زەعیم فەوزی) سوریا

 
 وەزیران سەرۆك سلێمان، حیكمەت دد
 بەرگری وەزیری نوری، عەبدوللتیف دد
 دارایی وەزیری ئەبوتمەن، جەع ەر دد
 كۆمەاڵیەتی كاروباری وەزیری جادرچی، كامیل دد
 ئیبراهیم عیزەدین یوسف دد
 ئەلئەسیل ناجی دد
 .ناودارە(ئاڵتی)بە رییەوهەولێ) حمود مه لی عه د مه محه دد
  عەلی مستەفا دد
 

 مەبەسدتێكی گەورەیە پیداوە ئەم كە ئەوەیە نیشدانەی سددقی بەكدر وەزیدرانەكەی ئەنجدومەنی بدۆ سەرەوە ناوانەی ئەو هەڵبژاردنی هەر
 شددتمانپەروەرینی و عەسدكەری سددەركردەیەكی وەك ئەوەیە شدایانی سدددقی بەكدر. گەلەكەی بددۆ هەبدووە پێشددكەوتنخوازی و فدراوان سیاسدی
 .بكرێت بۆ پەیكەری كورد

 
 چەند پەراوێزێك

 
ی 09 لە كە لەبروسدكەیەكدا: نووسدراوە( 0285 - 0200 كوردەوە لەالیەن داگیركردن بەربەرەكانێی)لەبارەی بەرزانیدا ئەیوب لەكتێبی
 لەو بەرزاندددایەو لەخدداكی كاكشددو ئاغددای سددمایل بەوەی بەرامددبەر پیشدداندەدا خددۆی ندداڕەحەتیی بەریتانیددا نووسددراوە، دا0292 ئددابی

 سدمایل بەكارهێندانی بدۆ نەهێشدت تدوركی پێویسدتی فارسددا توركیداو لەنێدوان سنوور لەسەر ناكۆكی چارەكردنی كە هاتووە بروسكەیەدا
 رێددگەی كە كددرد بەرزان لەشددێخی داوای شددوكاك ئاغددای سددمایل كە ئەوەیە راسددتی. دەگەڕێ تددر داڵدددەیەكی بددۆ ئێسددتا لەبەرئەوە ئاغددا
 سداڵی بەمارشدمعون بەرامبەر ئاغا سمایل لەوەی بوو دڵتەنگ زۆر شێ  چونكە. نەدا ئەوەی رێگەی بەرزان شێخی بەاڵم. بداتێ ردانیسە

 الریدی بەاڵم بەرزان، بدۆ بێدت كە نەدا رێگەی لەبەرئەوە. ببینی ئاغا هەرگیز نەیدەویست ئەوە لەبەر. كوشتبوو ئەوی و كردبووی 0209
 بەرزان شدێخی كە هداتووە بەریتانیدادا لەبروسدكەكەی ئەوەی. بمێنێتەوە لەبەرزاندا دوور سنووری سەر گوندی ێلەهەند كە نەبوو لەوە



گەنجینەی ئەدەبی کوردی ڵوعیزەدین مستەفا رەسو.پرۆفیسۆر د  

 

 

175 
 

 كودەتدای پاش حكومەتی وەزیرەكانی ناوی كە سەرچاوانەدا لەو(. 030  ) دوورە لەڕاستییەوە تەواو بەرزان بۆ بێت كە كردووە، بانگی
 لەكداك ئەوەم بەداخەوە. بدووە كدورد ئەویدش دەڵدێن ئاگدادارن ئەوانەی. هداتووە(راهیمئیبد عیدزەدین یوسدف) ناوی تێدایە سدقی بەكر
 كددوردو: دەیددانوت بەتەمەنەكددان لەهەولێددریە زۆر بەاڵم. ندداچێ هەولێددری و كددورد لەندداوی ندداوەكەی هەرچەندددە. نەپرسددی عددارف فوئدداد

 پرسدیم كە. بدوو عەبددولخالق بداوكی: دەیدووت اییەوەبەدڵنید خدزمم رۆستەمی كاك. بووە(ئەفەندی مەال) بەماڵی نزیك بووەو هەولێری
 و بدنج بچدنە كە ڕاسدپارد بدرادەرێكم چەندد. مدابوو دوایدی سدااڵنەی ئەم تدا بدووەو عیدراق سدوپای ئەفسدەرێكی عەبدولخالق كاك: وتیان

 .وتنەكە دەست ئەوتۆیان زانیاری یا. نەبوو وەاڵمیان كەسیان بەاڵم. باوكییەوە و عەبدولخالق: كاك بناوانی
 

 ٢١١٥ی جانێوێری ٢٦و  ٢٥ - ٢٣ - ٢٢
 

 ماڵپەڕی کوردستانی نوێ: سەرچاوە
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