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بدرخانی و لسر الچ لموپاش، ل گشت الوە دەتانھاڕن وەكو ئاش

كاتك مانگنامی بدرخان لدایك بوو، 
 ل سلمانی  شـــاری   لــ  ٢٠٠٠/١٠/٢٢
بوكراوەیكی  ھیچ  و  دلر  چاپخانی 
دیكش نبووە، جگ ل رۆژنامی ئمرۆ 
ــدرخــان)  (ب ـــوو،  دەرچـــووب پشتر   كــ
 ل (مانگنام)بوو  و  بــوكــراوە   تــاكــ
سرتاسری كوردستان بودەكرایوە، 
مژوو  بكو   ،نیی  مئ قسی  ــوە  ئ
ــم  ــك ی  كـــ دەدات  ئـــــوە  گــــواھــــی 
كــوردســتــان،   لــ  ھلییئ بـــوكـــراوەی 
(ھــاوتــی)  ھفتنامی  باسی  ئــگــر 
 ھلییئ بوكراوەی  یكم   ك دەكرت 
رەنــج  چاپخانی   لــ  (٢٠٠٠/١١/٥)  لــ
دەرچــوونــی  ببۆنی   بۆی دەرچـــووە، 
بدرخان  ھفتنامی   ل (١٥١)ژمـــارە 
 وچـــان ل ــی بــ و ١١ ســـاڵ كــاركــردن
دەزگای چاپ و بوكردنوەی بدرخان 
ئازاد،  قمی  برامبر ھقبژی  و   ل

پیرۆزتان بت 

عبدولقادر 
بركۆتی و تالری 

ھاوسری  
ل ھۆنفۆسی 

نرویجییوە بۆ   
ھولری ق و 

٢٦منارە   

ئیسماعیل محمد 
ل شیعركی نوی 

ناكی) ل بدرخان 
بخونرەوە 

ئیسماعیل محمد ئیسماعیل محمد 

ل ٢٤

كچ ھونرمندی باكووری كوردستان نازدار والی:
 ھیچ جیاوازییك لنوان پارچكانی كوردستان ناكم 

 درخان لدەزگای ب
فستیڤای واشنتۆنوە 
 ب لشانگای كتبۆ پ

فرانكفۆرت و ڤیستیڤای 
 الن لكولتووری گ
ھۆنفۆسی نرویج 
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دەروازە

رۆژانی ٧و٢٠١٠/١٢/٨ سنتری   
ــری ســرــشــمــ لـــ ژــر  ــی ــب رۆشــن
ریزلنان  (فستیڤای  دروشــمــی 
ــی نـــــــاوداری كـــورد  ــت ــســای ــك ل
سرشمیی)  جــیــاوۆك  مــعــروف 
بھاوكاری وەزارەتی رۆشنبیری و 
رۆشنبیری  گشتی  بروەبرایتی 
ــــری ھـــولــــــر یــكــمــیــن  وھــــون
خۆی  روونــاكــبــیــریــی  فستیڤای 

ركخست .
پاش ھوڵ و ماندو بونكی زۆری 
رۆشنبیری  ئنجومنی  ئندامانی 
ـــــژ لـــگـــڵ  راوـــــ ســـرـــشـــمـــ، ب
روناكبیرانی  و  زانكۆ  مامۆستایانی 
بتوانرت  ن  چــۆ   كــ  ،رەكـــدەڤـــ
نوسر  بۆ   شایست فستیڤاكی 
روناكبیری  و  ســیــاســتــمــدار  و 
ـــت  ـــدر دەڤـــــرەكـــــمـــــان ســـازب
گڕانی  پرسیارو  ئــو  ئنجامی 
 شمسر رۆشنبیری  ئنجومنی 
ســازدانــی   چونك نــبــوو،  بسود 
لمژینی  خــونــی   چاالكی ــم  ئ
یادكردنوەو  بتایبتی  بوو،   مئ
بزیندوو راگرتنی ژیان و برھمی 
گلكمان  گــورەی  رووناكبیری 
سرشمیی)  جیاوۆك  (معروف 
نوەكانی  زاری  لسر  ھـــردەم 
 ك بووە  سرشمییكان  و  كورد 
ئاخۆ چۆ ن دەبت ئو ك پیاوە 
رۆژك  ھبكوت  كــوردان  لنو 
ئم  بۆ  نكرتوە،  یادی  ــرۆژان  ل
رۆشنبیری  ســنــتــری   ستبم
پشكش  پــرۆژەیــكــی   شمسر
والوان  رۆشنبیری  بـــوەزارەتـــی 
رۆشنبیری  گشتی  بروەبرایتی 
ئوانیش  كرد  ھولر  ھونری  و 
ـــان لــســر ھــنــدــك  ـــدی ـــن رەزام
لــدوای   بۆی نیشاندا،   پرۆژەكل
لــرۆژانــی  توانیمان  مانگ  شــش 
٧-٢٠١٠/١٢/٨لـــمـــراســـیـــمــــــكـــی 
١٠:٠٠ســــر  لكاتژمر   شایست
 شمسر لـــگـــونـــدی  ــی  ــان ــی ــب ل
ــز وەزیــــری  رــ ــی ب ــون ــامــادەب ــئ ب
 ل ــك  زۆر و  الوان  و  رۆشنبیری 
زۆرك  و  ئامادەبووان  و  میوانان 
شاروو  و  ھولر  روناكبیرانی   ل
دەست  كوردستان  شارۆچككانی 
بــچــاالكــیــكــان كـــرا، لــســرەتــای 
وەزیــری   كراسیمم دەستپكی 
وتیكی   ل الوان  و  رۆشنبیری 
ئم جۆرە  كورتیدا وتی: سازدانی 
شارۆچككانی  لشاروو   چاالكیان
كوردستان مایی ئوە دەبخشت 
دەخوازت  كوردستان  كخكی 
 تبچ شــارەكــان   ل چاالكییكان 
ــوەش  گــونــد و شــارۆچــكــكــان، ئ
ماییی دەست خۆشی و دلخۆشی 

بروەبری  ــی  ووت لپاشان   ی
گشتی رۆشنبیری و ھونری ھولر 
لسۆنگی  حــوــزی:  شمال  د. 
 وەی كئاخۆ یاد كردن وەی كئ
 بی كتدوتو ل پیاوانی كورد ك
مزھردا  كمال  د.  نرخكی   ب
 ب ــت بـــــراوە دەبــ كــ باسیان ك
ردەوامی، ھلوەستی لسر بكن 
و ئو كارەی سنتری رۆشنبیری 
بای خ   پ كاركی   ب سرشمش 
بــدەن.. ھروەھا  ل قلم  و باش 
چندین ووتی دیك پشكش كران 
ل سازدانی  بــوون  گــوزارشــت   ك
تایبتی  بایخی   ك  ،چاالكیی ئو 
خۆی ھی بۆ دەڤرەك، لوتاری 
سرشمش  رۆشنبیری  سنتری 
دا ھاتبوو، ك سرباز بایز سرۆكی 
ھوڵ   ب خوندییوە،   رەكنتس
خلكی  دلـــســـۆزانـــی  ھــیــمــتــی  و 
وەزارەتــی  بھاوكاری  سرشمو 
رۆشنبیری و بروەبرایتی گشتی 
توانیمان خونی چندین سامان 
كردنی  پشكش   لــ بھنیندی 
ســبــارەت  لكۆلینوەیك  چند 
روناكبیری  برھمی  و  ــان  ژی  ب
گورە معروف جیاوۆك، لبشی 
دووەمی رۆژی یكمی ٢٠١٠/١٢/٧ 
كــۆرەكــی  چشتخانی  ھــۆلــی   ــ ل
گشتیاری لكۆلینوەكانی ھریك 
ل پرۆ فیسۆر دكتۆر كمال مزھر 
(رۆلی جیاوۆك ل پرلمانی عراق 
و دامزراندنی یانی سر كوتنی 
كــوردان)، مامۆستا كریم شارەزا 
(سیاستمداروو  ناونیشانی   ب
ـــووســـر و چـــاكـــســـازی كـــورد  ن
سرشمیی)  جــیــاوۆك  مــعــروف 
مامۆستا وداد خالس ب ناونیشانی 

پارزەری  نوسرو  (پرلمانتارو 
ــی مــعــروف جــیــاوۆك  ــت ــوردای ك
ــران،  ــشــكــشــك ــ ــی)پ ــی ــشــم ســر
نویان  گرنگی  زانیاری  كچندین 
خست روو ل پاشان ب گفتوگۆیكی 
تروتسڵ لنوان ئامادە بوانوە 

كۆتایی ب دانیشتنی یكم ھنرا.
 ٢٠١٠/١٢/٨ دووەمــــی  لــــرۆژی   
ھـــردوو  ــی  ــان ــی ١٠:٠٠ب كاتژمر 
لكۆلینوەی پارزەر تاریق جامباز 
جیاوۆك  ف  بناونیشانی(معرو 
پر  و  (١٨٨٥-١٩٥٨)یــــاســــانــــاس 
لمانتار) د. ئازاد عوبد بناونیشانی 
كسایتی  و  ــان  ژی ــردەی  (ســرب
پشكش  ـــاوۆك  ـــی ج ـــروف  ـــع م
توانرا  زۆر  گفتوگۆیكی  كرا)پاش 
بتایبتی  ورد  زانیاریكی  چند 
كدكتۆرایكی  عوبد  ئـــازاد  د. 
ســـــــبـــــــارەت بــــــ مـــــعـــــروف 
جــیــاوۆكــ،ســبــارەت بــ ســازدانــی 
معروف  بــۆ  فستیڤاڵ  یكمین 
ال  جیاوۆك ١٨٨٥-١٩٥٨ئـــوەمـــان 
ڕون دەبتوە، ك دەبت سان ئو 
فستیڤا ئنجام بدرت، سبارەت 
ب جیاوۆك و ھركس و نووسر 
و روناكبیركی دیكی ئو دەڤرە 
ك بخوازت و شایانی ئوە بت، 
رۆشنبیری  سنتری  وەكو   مئ
ســرــشــمــ درـــخـــی نــاكــیــن و 
پیمان دەدەین ك بۆ سای ئایندە 
سرجم برھمكانی جیاوۆك و 
فیلمكی دیكیۆمینتاری و پیكرك 
ترمی  ھنانوەی  و  بۆ جیاوۆك 
ــ گــۆرســتــانــی شخی  ــرۆزی ل ــی پ
چۆلی ل ھولر بۆ ج نزرگی 
 ج بــ جــ شمسر لــ خــۆی 
 نین كلموەی بیسئــ بۆ  بكین 

رووناكبیرانی  خمخۆری   مئ
ــن و چــنــدە خمی  ــرەی ئــو دەڤ
كسایتی و روناكبیرانی خۆمان 
دەخۆین.بۆ ئوەی ببت نریتك 
شارۆچككانی  شــارو  ھموو   ك
 مزمونی ئئ كوردستان سود ل
 دوارۆژیــش دا ل وەر بگرن و ل
یكتر  بشداری  كانماندا   چاالكی

بكین.
لــــــ كــــۆتــــایــــیــــدا ســـوپـــاســـی 
رۆژنـــامـــنـــووس"ئـــیـــســـمـــاعـــیـــل 
ئــیــبــراھــیــم"دەكــیــن، كــ ھـــردوو 
رۆژەكــــــ وەكــــو بـــڕـــوەبـــری 
كـــۆڕەكـــان كــارەكــانــی بــڕــكــرد، 
 ك لر زۆرست بپاشان خل
بشداربووان و میوانان دابشكرا، 
لوانش: د. كمال مزھر، ئازاد 
سرشمیی، كریم شارەزا، وداد 
تاریق  عوبد،  ـــازاد  ئ د.  خــالــس، 
جامبازو، حمید بدرخان، سباح 
خــیــری، شــــرزاد عــــارف، لیوا 
فاروق ئیبراھیم شریف، ئیسماعیل 
مشخن..  رادیــۆی  و  ئیبراھیم 
راگیاندنكانی  ـــا  دەزگ ھــمــوو 
ــ و زۆرـــك لــ خلكی  ــرەك دەڤ
تیپی   ،نگوتن ھژای   ..شمسر
 چاالكی ورە لمۆسیقای پاشای گ
كانی خۆی دا ك شانبشانی كاروو 
چاالكیكانمان ب چند سروود و 
پارچ مۆسیقایك بشداریان كرد، 
 ی ئایندە سودمان لھیواین سا ب
كموو كوریكانمان وەرگرتبت و 
وەزارەتــی رۆشنبیری و الوانیش 

بتنگ داواكاریكانمان بت.
سرباز بایز 

شمری رۆشنبیری سرنترۆكی سس
٢٠١٠/١٢/٨

بیانی كوتایی فستیڤای رزلنان لكسایتی 
ناوداری كورد معروف جیاوۆك سرشمیی ١٨٨٥-١٩٥٨ 

ئازادی رۆژنامگری و تعلیقكی بارزانی
 وتم وریابن ئو بە ئازادییی ھی دەستی 
پوەبگرن و ل ئاشی مكن، ئوەی بدەست 
ھاتووە برھم و شونخونی چندین سای 
نكۆی  ناتوانین  كسمان   كواقع ھمووانو، 

لبكین.
ئازادییش   قیچ بو  چاویان  ئوانی  زۆرن 
ھنای، ك لم چند سای دواییدا بشوەیكی 
نبووبت چكرەی  پویستیش  ئگر وەكو 
كردووە، وتمان با لوە وشیارتر بین، خۆمان 
ئازادییكانمانوە،  بسر  مترسی   بینن
بیانووی   ب دەســت،   دەینن ئــوە  بیانووی 
خراپ بكارھنانی ئازادییكان، بمانگنوە ئو 
سرەتایی خری كسی تدا نیی، مگر ھر 
خری ئوانی پوەبت، ك دەیانوێ ھموو 
شتك ل تاریكیدا بگوزەرێ، ل رابردوودا چۆ 
نیان بۆچۆتسرێ لمودواش ھرواب، ئاخر 
 ری و میدیای كــوردی لگــئــازادی رۆژنــامــ
ئستادا بۆ ھمووان وەك چاوو د لھاتووە، 

چاو بۆ بینین و دیش بۆ ژیان.
ئو  گــڵ   لــ ئستا  جیاوازییكانی  ـــن  دەزان
سردەمی چندە، ك بیستووم خك ھبووە 
ل ترسی ھۆرنی ئو بارھگرانی ل مرزی 
نوان   لــ ئــۆمــرانــوە  شــیــوەڕەش و حاجی 
ھاتووچۆیان  ئرانوە  و  كوردستان  ھرمی 
دەكرد چندین كیلۆمتر بم شاخ و داخاندا 

رایانكردووە.
 دا كردەمو سكان زۆر زۆرن. لجیاوازیی
نــاســراوەو  ئیلوول  شۆڕشی  ســردەمــی   ب
ــی رەحــمــتــی ســركــردایــتــی دەكـــرد،  ــارزان ب
بھۆی بارودۆخی ئمنی و ئاووھواوە بارزانی 
 ی جار لی دەكرد، زۆربگۆڕكردەوام جبــ
 و شیوەڕەشی لو رەشماوبنھاویناندا بارگ
ھدەدا،ك بۆ سردەمك مال یوسفی باپیرم 
مــی ئــوێ بــوو، ھموو جاركیش خكی 
دەچوون خزمتی،  بخرھنانی  بۆ   كناوچ
ئو رۆژەی ل رگادا باپیرم و بارزانی بیك 
 ك دەكـــات،  باپیرم   ل ــوە  ئ گللیی  دەگـــن، 
بۆ  وەمكی  بخرھنانی،   ھاتۆتن بۆچی 
بارزانی ئوە بوو: تۆ سركردەی شۆڕشیكی 
گورە دەكیت و ئیش و كارت زۆرە، منیش 
نمویستووە بم مشغولت بكم، بم دەزانی 
بارزانی  دەبت،  كــر  تۆ  مرحبای   ب پیاو 
لم  یوسف  مــال  مبستی   بــزانــ ـــوێ  دەی

.چیی یقس
 ویستپ میللتكی  زەعیمی  تۆ   :ـــدە پی 
بــردەوام ئاگات لو میللت بت، ئامۆژگاری 
ھموو ئو مسئوالن بكیت ك دەیان بینیت، 
ــوە مــرحــبــات دەكــم  پیان بی مــن بــۆ ئ
پنای   لــ ــك  ن بــكــن،   تمیلل ــو  ئ خزمتی 
مرحباو لوتفی تۆوە ببن مایی مینتی بۆ 

.تم میللئ
بارزانی یكسر قتووی جغارەكی ل باخی 
دەردن و دە: باوەڕ دەكی من ئو قسانم 
ئوەم  نوتبن  پم  دەكــی  ــاوەڕ  ب نوتبن،   پ
 تم میللتی ئوەی خزمسئول لۆ ئم كردۆت
ــم دەــیــی چــی ئــویــان لــ ناوچی  بــكــن، ب
خۆشناوەتی و ئوی تریان ل بادینان و ئمیان 
 نین ل م قتوو جغارەیر، خۆ ئولدەشتی ھ ل

كوێ ویستم دەریان بنم.
بۆی من لرەوە دەڕوانم كرنگی و بایخی ئازادی 
رۆژنامگری و میدیای كوردی لمڕ ژیان و 
دەركوتووە   ك كۆمگایك،  ھر  گوزەرانی 
ژیانی سیاسی و كۆمیتی و ئابووری ل ھر 
وتكدا بب دابینكردنی كش و ھوایكی ئازاد 
و لبار بۆ ھموو الیك و ل ھموو باركدا، 
بتایبتی ل بواری رۆژنامگریدا، ك ھموومان 
 ،تی چوارەمم و دەسیچاوی س مان وایپ
حوكمانییوە   مسیست بو  شانازی  ناكرێ 
 ین و لی بۆ دەكشردەوام بانگب ین، كبك
ناوەوەو دەرەوە خۆمانی پوە بادەدەین، دەكرێ 
سركردەكان، ئگر دیانوێ حاكمكی دسۆزو 
 ویستكدا، پنی خر كۆمرامببراستگۆبن ل
ئــازادی رۆژنامگری و میدیای   ل بو چاوە 
كوردی بوانن، ك چاوی سیم بۆ ئوان و 
وەك رەقیبك بسر خۆیان و مسئولكاندا 
ئوەی  ئستا  و  رابـــردوو   چونك تیبوانن، 
سلماند، كحوكمانی تنیا ب سركردەكان 

خۆیان ناكرێ. 

ئاراستی 
سیم

سمكۆ عبدولكریم

دیمنك ل روڕەسمی رزلنان ل معروف جیاوۆك  ل سرشم  ٢٠١٠/١٢/٧                                      فۆتۆ: تاریق جامباز
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ژنانی كنا ئایینییكان
داود ئلشریان

وەرگانی: حسن یاسین

چـــــنـــــد ســـــرچـــــاوەیـــــكـــــی 
ھندێ  دەــــن  ــامــنــووســی  رۆژن
دەستپكردنوەی  لمرجكانی 
 ك ئایینییكان،   ناك پخشی 
 :ل بریتین  دایخستبوون  میسر 
رازیبوون بپخشكردنی برنامی 
ھـــمـــجـــۆر. بــشــداریــپــــكــردنــی 
رەنــگــوە،  بدەنگو  ژن،  توخمی 
برنامكاندا.  لپشكشكردنی 
 دەنگیی  رییكاریگ بكارھنانی 
ــو  ــان ــەك ــاوب ــن مــۆســیــقــیــیــكــان ل
بــم  بــرنــامــكــانــدا.  پشكیی 
كناكان  لــخــاوەنــانــی  ھــنــدێ 
ــم مــرجــانــیــان،  نــاڕازیــبــوونــو ئ
ژنان  بشداریپكردنی  بتایبت 
برنامكاندا،  لپشكشكردنی 
ئیسالم  دژی  شــڕ  براگیاندنی 

دانا.
 ئم مرجان بابتی دیالۆگ بوون 
تایبتكاندا   دانیشتنل لیكك 
لشاری ریاز. لنیوەی دیالۆگكدا 
یكك لدانیشتووەكان دای قاقای 
گوتی:"  ھیستریاییو  پكنینكی 
ــۆش".  ت تــنــانــت  دایــكــی سلمان 
چیرۆكی  پــرســیــاری  ھندكمان 
سلمانمان  دایــكــی  پكنینكو 
 ك ــرادەرەكــمــان  ب ــرد.  ك لكابرا 
چند   " وەمــیــدایــوە:  پدەكنی 
دایــكــم  ئستا  پــــش  ھــفــتــیــك 
دەستكردی  مانگی  لكردم  داوای 
وەرگرتنی كناكان بگۆڕمو گوتی 
تلفزیۆنكم  دەموێ  كوڕەكم 
ئــوەی  وەك  یككی  بگۆڕیو  بۆ 
پمگوت  بنی.  بۆ  كیژمم  مریمی 
بم تلفزیۆنكی مریم كنای 
ئایینیی تدا نیی، ھموو كناكان 
بفیلمن.  ــبــت  ــای ت ھــمــجــۆرو 
كوڕم  بخوا.  پنا  ــم،  دەزان گوتی 
ئایینییكان.   ناكل بزاربووم 
خــریــكــ لــــیــان دڕدۆنــــگ دەبـــم. 
پاشان شوەی دانیشتنكی گۆڕی 
و وەك ئوەی شتكی لبیرچووی 
بیركوتبتوە گوتی: خۆت دەزانی 
ــان ال  ــی ــی ژن ــوون ــ ب ــان ئـــم كــن
حرام. لو كنان جگل پیاوی 
وەك  نابینم   دیك ھیچی  ریشن 
ئوەی دنیا ژنی تدا نبت. كوڕم 
سیر ئوەی ھموو ئو شخانی 
باس  دەردەكـــون  كنانوە  لم 
ژن  ــی  ــای پ و  ژن  لــمــافــكــانــی 
خر  داوای  دەكــنــو  لئیسالمدا 
ــــن، كــچــی تنیا  ـــان دەك بــۆ ژن
لتلفزیۆن  ژنیان  دەركوتنی 
ئگر  ھندكیان   .رامــحــ  پــ
پوە  پوەندیی  بتلفۆن  ژنك 
سری  لتلفزیۆنكوە  بكات 
 مانوی دەكات. ئبۆ خوارەوە ن
شرم لئمی ژنان دەكن، یان 
خۆیان الی ئم وا نیشان دەدەن. 
لــســر   قــســ یككیان  ــگــر  ئ
پزیشكو  لژنانی  باس  بكات  ژن 
مامۆستاو فرمانبر ناكن، بكو 
باس لژن دەكات وەك دەفركی 
پیاوو  ئاۆشی  دامــركــانــدنــوەی 
خزمتكاری پیاو. من ژنكم تمنم 
لژیانمدا  ساڵ  ھشتا   یشتۆتگ
نمزانیوە ژن عیب و شوورەیی 
بت. بمگەوە بۆ تلفزیۆنكی 
مریمی كیژم، دەموێ ژن ببینم. 
بــــزاربــووم لــپــیــاوانــی ریــشــن، 
بزاربووم لو كنا بسودانی 

ك رزم لناگرن . 

سرچاوە : رۆژنامی (ئلحیات)ی 
لندەنی، رۆژی ٣-١١-٢٠١٠ 

قم

حسن یاسین

 ئینسكلۆپیدیای ھولر له  پشانگای كتبی فرانکفۆرت 
یوسف منتک / ئه لمانیا

٦٢ھه مین پشانگای كتبی فرانکفۆرت 
کرایه وه ، وتی ئه رجه نتین وه ک میوانی 
ئه م  داوه تــکــراوه ،  ئه مساڵ  شــه رەفــی 
ئیداره ی  سانه   نه ریتکه   داوه تکردنه  
جــاره ی  ھــه ر  فرانکفۆرت  پشانگای 
ئه رجه نتین  ده کـــات،  داوه ت  وتــــک 
لــه ژــر نـــاوی (کــلــتــوور لــه جــولــه دا) 

به شداربووه . 
ناسراوی  ــارو  دی نووسه ری  چه ندین 
جیھانی به شداریان له  کارو چاالکییه کانی 
رۆژانــــــی پــــشــانــگــاکــه دا کـــرد وەک 
نــووســه ران: گۆنته ر گــراس وه رگــری 
نۆبل، ڕۆگه ر ولیامس، رۆالند  خه تی 
کۆخ، بن بیکر، راینھۆلد مسنه ر، ئه نتیه  
که سایه تی  دیارترین  ....ھتد،  ڤۆلمه ر، 
کـــردووه،  پشانگایان  ســه ردانــی  کــه  
ــژکــاری  کــۆل)راو له :(ھلمت  بریتین 
کورسی  لــه ســه ر  ئه مانیا  پشووی 
عه ره بانه  ھنابوویان، دوو رۆژ به سه ر 
یه که وه  سه ردانی به شه کانی کرد، داڤید 

گرۆسمان، تیلۆ سارازین.
ئواره   / ٢٠١٠ کات ٥ی  ڕۆژی ١٠/٥ 
ئاھه نگی کردنه وه ی پشانگاکه  به ئاماده 
بوونی وه زیری ده ره وه ی ئه لمانیا(ڤسته  
ــه ) و ســـه رۆکـــی ئــه رجــه نــتــیــن  ــل ــ ڤ
فرناندز)کرایه وه ،  خاتوو(کریستینا 
ئه م پشانگایه  ١٧٢ ھه زار  رووبــه ری 
له   پشانگاکه   چوارگۆشه یه ،  مه تری 
١٠/٦ تا ١٠/١٠ ٢٠١٠ به رده وام ده بت، 
 ١١١ له   پشانگا   ٧٥٣٩ به پیشاندانی 
رۆژنامه نووس   ١٠٠٠٠ جیھان،  وتی 
له  سه رجه م وتانی جیھانه وه  ئاماده ی 
نزیکه ی  پــــشــانــگــادەكــن   رۆژانـــــی 
پشکه ش  گفتوگۆو  سیمینارو   ٣٠٠٠
نوێ  ته کنه لۆجیای  نوترین  ده کرن، 
پشکشده کرن له بواری میدیاو كتبی 
ئه لکترۆنی.کۆی گشتی موانانی سه ردانی 
پنج رۆژدا  مــاوه ی  له   پشانگایان کرد 

٢٧٩، ٣٢٥ ھه زار که س بوون
کلتوور له  جووله دا

ـــاوی(  ـــر ن تــــی ئــه رجــه نــتــیــن لــه  ژو
به شدار بووه  رک  له جووله دا)  کلتوور 
سه ربه خۆیی  ســاــه ی   ٢٠٠ ســاڵ  ئــه م 
ئه رجه نتینه له ژر چه پۆکی تووندوتیژی 
نووسه رانی  له   که س   ٧٠ دیکتاتۆری ، 
ــــای چــاپ و  ـــه  و ١١٠ ده زگ ئــه م وت
بوکردنه وه  ھاتوون بابه ت و به رھه می 
 ٣٠٠ کـــرد،  پشکه ش  جــۆربــه جــۆریــان 
سمینارو گفتوگۆ له بواره  جیاکانی وه ک 
ئه ده ب و کلتوور و سیاسه ت و له سه ر 
به رھه می  کــرد،  پشکه ش  وته که یان 
نووسه رانی وه ک بۆریس خۆرخیس و 
نووسه رانی  ھنرابوون،  کۆرتزا  یولیۆ 
ئه لکۆبا  الودا  بــایــه رو  ئۆسڤالدۆ  وه ک 
بابه تیان پشکه ش کرد، ٣٠٠ ناونیشانی 
جیاجیا وه رگردراون بۆ زمانی ئه لمانی 
وزمانه کانی تری جیھان له  به شی وتی 

میوان پیشانده درن.
وه زاره تــــــــی رۆشــنــبــیــری ھــه رــمــی 
کوردستان بۆ حه وته مین ساه  به شدار 
م   ١٢ پانتایی  بــه   ئــه مــســاڵ،  ــت،  ــ ده ب
گــرتــووه ،  پشانگای  شونی  دووجـــا 
چه ندین ناونیشانی جۆربه جۆر له  كتبی 
په رتووکه  زۆرترینیان  دانـــراوه   تــیــادا 
چه ند  ته نھا  ـــــردوون  راب ســاــی  کــانــی 
ناوه ندی  ھه یه ،  تدا  نوێ  ناونیشانکی 
ھاوکاریان  مانھایم  کوردی  ڕۆشنبیری 
کردوون بۆ ڕاپه ڕاندنی ئیش و کاره کانی 
رۆژانه ی پشانگا، میوانانی به شدار بوو 
وه زاره ت  نونه رانی  کــوردســتــان،  لــه  
شاکه لی  سعید  شخ  له:  پکھاتبوون 
ئه بوبه کر  شاکر  وه زاره ت،  راوژکاری 
نوزاد  چاپکردن،  گشتی  به ڕوه به ری 
عبدولعزیز راویژکاری وه زاره ت، ماجد 
ھه ولر،  چاپخانه ی  به روه به ری  نوری 
ته کنیکی  له به شی  ئیسماعیل  ئــاودــر 
بدرخان  حمید  ھه ولر.،  چاپخانه ی 
بــه درخــان،  ده زگـــای  سه رپه رشتیاری 

ھونه رمه ند ئیسماعیل خه یات.

 ئینسکلۆپیدیای ھه ولر :
میوانانی  ســه رنــجــی  ــر  ــات زی ئــــه وه ی   
په ره ۆشه وه سه یریان  به   که   راکشابوو 
له  مژووی  یه که مجاره   ده کرد ، چو نکه  
چاپه مه نی کوردی شتکی وا ده گمه ن و 
نایاب ببینن، ئه ویش دانانی ئینسکلۆپیدیای 
له الین ده زگای چاپ  ھه ولر بوو ، که  
چاپکراوه   به درخان  بوکردنه وه ی  و 
لـــه ده بـــه رگـــدا، ژمــــاره ی الپــه ره کــانــی 
٥٢٤٠ الپــه ڕه یــه  بــه  قــه بــاره ی ٢١بــه  
سه باره ت  پرسیارکدا  وه مــی  له    ،٢٩
برپرسی   ئینسکلۆپیدیا،  به چاپکردنی 
ده زگای چاپ و بوكردنوەی به درخان 
ئاماده کاری  بــای  لژنه ی  ئه ندامی  و 
ئینسکلۆپیدیای ھه ولر حمید ئبوبكر 
بــدرخــان گوتی: پــاش ئــامــاده کــردن و 
له   ھه ولر  ئینسکلۆپیدیای  چاپکردنی 
کۆتایی سای ٢٠٠٩ ڕووداوکی گرنگ 
بزووتنه وه ی  نو  له   بــوو  کاریگه ر  و 
میلله تان  چونکه   کوردیدا،  ڕووناکبیری 
ئیسکلۆپیدیای  ئاشنای  ساڵ   ٣٠٠ پش 
ـــش بۆ  ـــوردی ــه ت بــه خــۆیــانــن، ک ــب ــای ت
یه که مین  خاوه نی  بــووه   جار  یه که مین 
ســه ره تــای  مــــژووی  لــه   ئینسکلۆپیدیا 
سه رھه دانی بزووتنه وه ی ڕووناکبیری، 
ئه مساڵ پاش ماندووبوونکی زۆر توانرا 
پشانگای  به شداری  به درخان  ده زگای 
ئه مانی  فانکفۆڕتی  کتبی  نوده وه تی 
بکات، که  بۆته  رووداوکی گرنگ له به شی 
ئینسکلۆپیدیای  پشانگاکه،  ـــوردی  ک
ھه ولر له  ده به رگ پکھاتووه ( جوگرافیا، 
ــۆن، مژووی  شــوــنــه وارو مــــژووی ک
نوێ و مژووی ھاوچه رخ، که سایه تی، 
ئه ده ب، ھونه ر، فۆلکلۆر، کۆمه یه تی......
ھتد)، ئه م ئینسکلۆپیدیایه  له سه ر ئه رکی 
به ڕز کۆسره ت ره سوڵ عه لی چاپکراوه ، 
به تیراژی ٢٣٠٠ دانه  له  وتی لوبنان له  
چاپخانه ی گرین گلۆرین، کشی ٢٥کغم 
غرامه ، شایانی باسه  لژنه ی با پکھاتبوو 
د.  عه لیاوه یی سه رۆک،    بدود.ع له:  
ئومد  د.  حسن.  ئیبراھیم  مولوود 
حمید  ئه سه سه رد.  فه رید  جــۆزه لــی. 
بدرخان..ئینسکلۆپیدیای  ئبوبکر 
ھه ولر پشانگای فانکفۆرتی ده وه مه ندو 

ڕه نگین کرد.
ده زگای چاپه مه نی ھانس شیلله ر ودانه ری 
کوردستان،  (نامه کانی  کتبی  خــاوەن 
خاتوو کروسال پترا)، داوای یاساییان 
تۆمارکرد و داوای مافی خۆیان ده که ن، 
ئــه وان  ــاگــاداری  ئ  به ب کتبه   ئــه م  که  
عه ره بی،  زمانی  وه رگدراوه  بۆ سه ر 
ستاندی  ســه ردانــی  مه به سته   ئــه م  بــۆ 
کــوردســتــانــیــان کـــرد، ئــه م پــه رتــووکــه  
ڤیتمان  بــــرنــارد  ئــه نــدازیــار  نامه کانی 
له نوان سانی ١٩٥٣ و سای ١٩٦٣دا 
له کوردستان ژیاوه  نامه ی بۆ منداه کانی 
ناردۆته وه ، به پی وه سیه تی خۆی پترای 

ھانس  ده زگـــای  له    ٢٠٠٨ سای  کچی 
ئاگاداری   به ب شیلله ر چاپی کــردووه ، 
ئه وان مه کته بی ھۆشیاری یه کتی وه ری 
بۆیه   عــه ره بــی،  زمانی  ســه ر  گراوه ته  
ئه وان ئستا داوای مافی خۆیان ده که ن، 
بۆ ئه م مه به سته  داوایان تۆمارکردووه .
ستاندی  سه رپه رشتیارانی  رگه ی  له  
کوردستان ھه والیان ناردووه  بۆ الیه نی 

به م کاره  ھه ساوه .
پشانگای ھونه رمه ند اسماعیل خه یات

بــه   ــات  ــه ی خ ئیسماعیل  ــد  ــه رمــه ن ھــون
بــوو،  بــه شــدار  شــــوه کــاری  پشانگای 
که  ١٦ تابلۆی له  خۆگرتبوو ، له وه می 
به شدار  ساه   چه ند  ئه م  که   پرسیاری 
بۆچوونی  ده کاته وه  ،  پشانگا  و  ده بت 
فرانکفۆرت  كتبی  پشانگای  لــه ســه ر 
کــوردی  کتبی  بــه شــداری  و  به گشتی 
گوتی: من ئه وه  سھه م جاره  ئاماده  و 
داوەت ده کرم بۆ پشانگای نوده وه تی 
ئه و  ھه به ته   فــرانــکــفــۆرت،  لــه   کتب 
کتبی  به ڕزانه ی سه رپه رشتی جناحی 
کوردی ده که ن، ئه وان ھه رده م ده داوه ت 
له الیه ن  ــردووم،  ک دابین  بۆ  نامه که یان 
بوونی  ھه به ت  پیشانگاکه ،  ئــیــداره ی 
کتبی کوردی له م پشانگایه  زۆر گرنگه ، 
وشه ی  و  رۆشنبیری  به    كیناسپ
ھونه ره که یش،  و  ئه ده بیات  کـــوردی، 
بگومان ئه م پیشانگایه  پیشاندانکی زۆر 
گه وره و جیھانییه ، ھه موو میلله تان لره  
یه ک ئه بینن و کلتووریان و چاپه مه نیان 
دت  زۆریش  بینه رکی  و  ده گۆڕنوەو 
بۆی، منیش که  دم وه ک ھونه رمه ندکی 
 کۆمه ل فرسه ته   کـــورد،  شــــوه کــاری 
ئیشم پیشانداوه ، منیش میوانی تایبه تی 
ـــروڕای تــایــبــه تــیــان  ـــی خــۆمــم ھــه یــه ، ب
کاره کانیشم  ھه یه ،  ئیشه کانم  به رامبه ر 
رووناکییه کی زیاتر ده داته  سه ر جناحی 
کیتبی کــوردی، به ھه رحاڵ به  ھیمه تی 
ھه موومان  ھــه ولــدانــی  و  ھــه مــوومــان 
ده توانین ڕووه کی گه شی رۆشنبیری و 
زۆریش  ده ربخه ین،  کــوردی  کلتووری 
گرینگه  به راستی به رده وام کورد به شدار 
بت، سبه ین ھونه رمه ندکی ترو چه ند 
گروپکی تری ھونه رمه ند، خۆی راسته  
پشانگاکه  تایبه ته  به کتب، به م ده کرت 
کلتوورو  ھه ندێ  ــه وه   ئ به شانی  شــان 
نیشان  ھونه ر  تری  به شه کانی  چاالکی 
ھه مووی  له دواییدا  به ھه رحاڵ  بدرن، 
باش  روونــاکــی  ده بــــت،  سوودبه خش 
ده داته  ڕۆشنبیری کوردی، من به راستی 
رۆشنبیری  بــه شــداری  ئاستی  ناتوانم 
ھونه رمه ندکم  وه ک  من  چونکه   بزانم، 
ــۆ خـــۆم ھـــاتـــووم، وه ک  ســه ربــه خــۆ ب
کــردووه ،  داوەت  منیان  شه خسیه تک 
چاپه مه نی  قووترو   كسا تا  ئه کرت 
ــرــت،  ــن داب  لـــ ئینگلیزی  زمـــانـــی  بـــه  
ڕوونکردنه وه  ھه بت له سه ر کولتووری 

کوردی ومژوویی، ھه به ته  دەرفتكی 
چاکه  بۆ وه زاره تی ڕۆشنبیری کوردی، 
ئه وه مان  ئاواتی  ھه موومان  ھیوام  به  
ھه یه ، وه زاره تی ڕۆشنبیری کوردستان 
دنیاشم  بت،  زیاتر  به شداربوونه که ی 
ئه و براده رانه  خون و ئاواتی ئه وه یان 
به ساڵ  به م ساڵ  بت،  فراوانتر  ھه یه  
ــه وان  ئــه وه  ده رده خــــا تــا چ ئاستک ئ

به شدار بن.
تارا بابان

ـــی نـــاوه نـــدی  ـــ ـــارگ تــــــارا بـــابـــان ک
لــه ده ره وه   دیموکراتییه کان  رکخراوه  
ـــکـــخـــراوه   ر ســـه رپـــه رشـــتـــیـــاری  و  
سه باره ت  ئه لمانیا،  له   دیموکراتییه کان 
به  به شداری کتبی کوردی به م جۆره  
دواو گوتی:جگای شانازییه  کورد وه ک 
ھه موو میلله تانی تر له  پشانگایه کی ئاوا 
گه وره  به شداری ده کات، ئه مساڵ وه ک 
به م  به شدارین،  تر  ساه کانی  ھه موو 
ئــه م ســاڵ ماوەك که متره ،  بــه داخــه وه  
چاو  له   که متره   کتبه کانیش  ژمــاره ی 
له سانی  ھــیــوادارم  ڕابـــردوو،  سانی 
به شداربن،  شوه   ھه مان  به   داھــاتــوو 
به م به شون و کتبی باشترو زیاتر، پم 
باشه  به  ھاوکاری وه زاره تی ڕۆشنبیری 
ــخــراوه   ــک ـــاری مــه کــتــه بــی ر ـــاوک و ھ
رکخراوه   مه کته بی  دیموکراتییه کان، 
ئه گه ر ھه ندێ  بتوانیین  دیموکراتییه کان 
کتب بگۆڕین بۆ زمانه کانی ئینگلیزی یا 
ئه وه ی  بۆ  تر  یا ھه ر زمانکی  ئه لمانی 
به  ئاشنابن  تریش  وتــانــی  خونه ری 
 نووسین و کلتوورو ئاستی ڕۆشنبیری 
کوردی، تاراده یه ک باشه  که  وه ک کورد 
ئــه وه یــه  سانه   ــوون گرنگ  ب بــه شــدار 
ئاوا  له شونکی  کــورده   به شداربوونی 

گه وره و نوده وه تیدا.
خه تی پشانگا

له   بریتین  پشانگا  خه تی  دیارترین 
خه تی ئاشتی بازرگانی کتبی ئه مانی 
که   ئه لمانی،  کتبی  ده زگــای  و خه تی 
ماوه ی شه ش ساه  ده رت به  باشترین 
کتبی ئه لمانی، ژنه  نووسه ری ئه لمانی 
رۆمانی  له سه ر  ئه بونژێ)  ناج  (ملیندا 
کۆتره کان ده فن، نرخی خه ته که  ٣٧، 

٥٠٠ ئیرۆیه .
خه تی ئاشتی بازرگانانی کتبی ئه لمانی 
ئه مساڵ به خشرایه  نووسه ری ئیسرائیلی 
(داڤید گرۆسمان)، مه راسیمی به خشینی 
رککه وتی  پاول  کلسه ی  له   خه ته که  
 ١٠٠٠ ئاماده بوونی  به    ٢٠١٠/١٠/١٠

میوان به ڕوه چوو.
تبینی: سان ل رگای ناوەندی رۆشنبیری 
 ت لشتی میوانان دەكرمانی بانگھكوردی ئ
كوردستان بۆ بشداربوون ل پشانگای كتبی 
حیدەری  ئاسۆ  بسرپرشتی   ك فرانكفۆرت 

ئنجام دەدرت. 
                                   بدرخان

تحمید ئبوبكر بدرخان ل پشانگای كتبی فرانكفۆرت  ٢٠١٠/١٠/٨                     فۆتۆ: یوسف منتك
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ریپۆرتاژ

ژن مارەكردن ل ناوچ داباوەكان
ھرچنـــد ناوریـــن ئوەنـــدە توخنی 
سیاســـت بكوین، بم چـــی بكین 
سیاســـت بـــووە ببشـــك لھموو 
توانینو بیركردنوەو ھسوكوتمان، 
بۆی دەبینیـــن لكوردســـتان زۆرترین 
بینـــرو خونـــری بابتـــی سیاســـی 
 مانوایپ مئك لریھ چونك ،یھ
پیوەنـــدی   ژیانماندایـــل ھرچـــی 
بسیاســـتوە ھی، بۆیـــ لگفتوگۆو 
شـــتك  ھمـــوو  موناقشـــكردنمان 
دەبســـتینوە، روونتـــر  بسیاســـت 

لدەستو موارەزەوە دەبستینوە.
كاكم گۆتی ئو پیاوانی دەیانوێ ژنی 
دووەم بنـــن لبرئـــوەی سیاســـتی 
 نروودەك بۆی كوردستانیان وەدڵ نیی
ناوچـــ دابـــاوەكان یـــان روونتر ئو 
ناوچانـــی كـــس لی ســـاحب نییو 
لـــوێ تقـــی لوەدەینن ژنـــی دووەم 

دەیننو كس نا ماتان ھا لكوێ.
ئو ناوچان نحكومتی ھرم ئوەندە 
خـــۆی دەكات بخاوەنـــی بـــو پیی 
تائستا سر ب بغدایو پویست بغدا 
موداراتـــی بـــدات نحكومتی بغداش 
ئوەندە ئیھتیمامی پدەدات بو پیی 
لژر نفوزی ھزی كورددایو پویست 
ناكات ئاوەدانبكرتوە، لو نواندا قوڕ 
 گوناھو بب كوخوە بۆ ئگیراوەتـــ
ختای، لالیك بدەســـت ئاسواری 
ورانییـــو كاولكاریی بعـــس دەناننو 
لالیكی دیك بونت قوربانیی ملمالنی 
سیاســـیو دەســـتوریی نـــوان ھرمو 

بغدا، ئیدی نازانن روو لكوێ بكن.
كاكم دەیگۆ بپی ئاماركی دەستكوتوو 
لـــ مخمـــوور لوەتی یاســـای باری 
دەرچـــووەو  لكوردســـتان  كســـتی 
پیاوانی كوردستانی چاوترس كردووە 
ببندكردنـــو غرامیكـــی زۆر تنھا 
لمخمـــوور رـــژەی مارەكردنی ژنی 
دووەم پنـــج ئوەنـــدە زیادیكـــردووە، 
پشتر لســـاكدا دەگیشت ٥٠ بۆ ٦٠ 
 ككدا ناوچكاتتی ژنی دووەم لحال
تكـــ لكـــوردو عرەبـــو كلتـــووری 
ناوچكش رخۆشكرە بۆ ھنانی ژنی 
دووەمو شتكی ئوەندە نامۆ نیی، بم 
سای ٢٠١٠ ئم رژەی برزبۆتوە بۆ 

٢٥٠ حالت ئمش زۆر زۆر برزە.
 وەیـــوە خراپتـــر ئكاكـــم گۆتـــی لـــ
پرلمانـــی كوردســـتان و حكومتـــی 
ھرم بو بارودۆخ دەزانتو تائستا 
ھیچ ئیجرائاتكی نكـــردووەو نایكات، 
چونك ئگر وابـــوات ھمواركردنی 
یاســـای باری كســـتی لھرم یك 
فلـــس نـــاكات، چونكـــ ئوانـــی ژنی 
دووەم دنـــن ســـواری ســـیارە دەبن 
لبـــری ئـــوەی لـــدادگای ھولر ژن 
مارەبكـــن دەچن لمخمـــوور مارەی 

دەكنو تقشی لوەنایت.
كاكم گۆتیشی پویست پرۆژە یاساكی 
ھرمی كوردســـتان ھمواربكرتوە 
یان بیاركی تایبت لپرلمان وەك 
پاشكۆ دەربچت تیدا بروونی ئاماژە 
بوەبـــدات ھیچ كســـك بـــۆی نبت 
 اوەكانی كوردســـتان، كداب ناوچـــل
بیارو یاســـاكانی ھرم نایانگرتوە 
ژن مارەبكـــن یـــان ھیـــچ مامیكی 
دیكی یاســـایی بكن بـــۆ خۆدزینوە 
لـــ یاســـاكانی كوردســـتان، ئویـــش 
 یاســـاكل بگیـــك  بوەدەكرـــت 
زیادبكرـــت، كـــ ئیختیســـاس مكانی 
 ســـانوكموو ئھتو رێ لبكرئیزاف
بگرت كـــ خۆدەدزنوە ل یاســـاكانی 

ھرم.

كاكم گۆتی

سرتیپ جوھر

!یو دوو گوندەی چیرۆكی خۆیان ھرزۆڕ، ئردز و كك

ھولر، سباح شوكر
ھولرن،  دەشتی  گوندی  دوو  كـــرزۆڕ  و  ــردز  ك
 ب ســر  قوشتپی  ناحیی  ســنــووری   ونــدەكــ
شش  و  ھولر  پــارــزگــای  بــنــســوەی  قـــزای 
بۆ  لسردانكمان  دوورە،   كناحی  ل كیلۆمتر 
و  كوت  بھاووتیان  چاومان   ،كید ھــردوو 
جمیل  كــردز  گوندی  موختاری  بارەیشوە  لو 
 و گوندە لر لی ١٩٤٢ ھسا ح لد ساممح
دایكبووە، چیرۆكی كردز و كرزۆڕی وا گایوە: 
مژووی ئاوەدانكردنوەی كردز زۆر كۆن و ل باو 
 ك  یھ قسیك  ھبووە،  ھر  باپیرانمانوە 
 گوای كرزۆڕ)  و  (كردز  ناوی  لسر  دەگنوە 
میوانكیان  و   بوون ماك  چــوار   س ئوكاتی 
بیانی  و  ماوەتوە  شو  میوانش  ئو  و  ھاتووە 
كری  و  نماوە   كمیوان ھدەستن  خو   ل  ك
ماكش دیار نبووە، شكیان ل میوانك بووە و 
 رەكن كردز و واش باس دەككابرای ك وتویان
ئو  ئیتر  ئاشكرابووە  و  زەڕیوە   كید دووری   ل
ناوە بووە كردز و كرزۆڕ، ك یك كیلۆمتر دوورە 

ل كردزەوە.

دانیشتوانكی عشیرەتی گین
 ب ســر   كید دانیشتوانی  ـــی  زۆرب دیـــارە 
 ل سرچاوەیكیان   كــ گین،  عشیرەتی 
بابتی گوندی  شارەزوورەوە ھاتوون، سیری 
مال كاغا بك، ل ھفتنامی بدرخان ژمارە"٩٦  
"ی رۆژی"    " ل ئامادەكردنی "حمید بدرخان" 
 ٥٠ نزیكی   كید دانیشتوانی   " الپــڕە"     ل
ماڵ دەبن و خریكی كاری فالحی گنم و جۆ 

و ئاژەدارین.

پشمرگایتی
ھروەھا موختاری گوندەك ل باسی خبات و 
پشمرگایتی ل گوندەك گووتی: ل شۆڕشی 
پشمرگی   ٣٠ خاوەنی  ئمۆ  تا  ئیلوولوە 
شھیدین، ل شۆڕشی ئیلوول ٧٠ پشمرگمان 
ھبووە و ئوكاتش جیشی عیراق دن سر 
 ك برفسوە و ئنمان و كۆمان دەككید
مخریب،   ٧٠ عددكم  دە:"انتم  عرەبی  زمانی 
كۆچی   ب رەحمتی   ب كــردزی  عزیز  مــال 
دەــ: عفوا عددنا ٦٩ مخرب،  كــردووە  دوایــی 
 ب ماناوە وتوە،   ب ئو قسیشی  واحد رجع" 

.یشۆڕشی خۆمان ھ وامان بب ممانای ئ

یكم مفرەزەی شۆرش
نوێ  شۆرشی  ھگیرسانوەی   ب ســبــارەت 
دوای سای ١٩٧٥-١٩٧٦ محمد ساحی موختار 
نھنی   ب  رگشمپ مفرەزەی  یكم  گووتی: 
حزبی  پشمرگكانی  المــان،   ھاتۆت بشو  و 
و   مح (بكر   رگشمپ بوون،  سۆشیالیست 
یكم  دەن  بوون واش  قادر مستفا)  شھید 
مفرەزەی پشمرگ ك ھاتۆت الیان، شھیدان 

.باس" بوونوان عو شاخ ڕیشمام)

یكم قوتابخان ل سای ١٩٦٠ كراوەتوە.
وەكو  كوردستان  دیكانی  بداخوە  ئگرچی 
خوندنیان  قوتابخانو  خزمتگوزاری  پویست 
تدا نبووە، وەل ل سانكی زوو قوتابخان لو 
 :دە یو دی ئوە، موختارەككراوەت یاند
قوتابخانی   ك كس  یكم   ١٩٦٠ سای   ل  "
حیسابی  لسر  بوو  سمایل  مام  كرد  دروست 
 ،قوتابخان كی كرد بیوانخۆی دوو ژوور و ھ
دوایش نووسراوی بۆ حكومتی ئوكات كردوو 
یكم  كـــرایـــوە،   كقوتابخان ڕەســمــیــش   بــ

محمد  "م.  ــاوی  ن ــان  الم  ھاتۆت مامۆستاش 
 ی ١٩٦٠ دەست بسا ر لجار" بووە ھنادر ن

خوندن كراوە.

یكم و دوا موختار ناویان محمدە
ئو موختارەی ئستای دیك باس ل مژووی 
دەــ:"یــكــم  دەكـــاو  دیكیان   لــ موختاری 
دوا  و  بـــووە  رەزا)  (مــحــمــد  نـــاوی  موختار 
برەسمی   ٢٠٠١ ســاــی   لــ منم  مــوخــتــاریــش 

دامزراوم و تا ئستا بردەوامم.

وران كردن و ئاوەدانكردنوە
ئو  كوردستان  دیكی  دیكانی  ھموو  وەكو 
و  ورانكردن   ل  بوونن ــدەر  ب دیش  دوو 
دووبارە ئاوەدانكردنوە، ئو موختارە خونرانی 
بدرخان ب ورانكردن و ئاوەدانكردنوەی ئاشنا 
عراقوە  رژمی  لالین   ١٩٨٧/٤/٢١  ل" دەكا، 
بووین  پرتوازە  ھموو  ورانكراو  دیكمان 
 ١٩٩١ بھاری  راپرینی  دوای   ل تر  جاركی 

.زۆربووندای ردەوام لوە و بئاوەدان كرای
ئاو  بیری  و   قوتابخان خاوەنی  ئستا  ھروەھا 
 پرس ھۆی  و  تندروستی  بنكی  و  كارەبا  و 
ئایینییكان و رگای قیرتاوكراو بۆ ناو دیكین، 
ئوەشی ووت: ك بنكی تندروستی زاگرۆس 
مام  بشدار  لالین  ئایینیكانی   پرس ھۆی  و 
سمایل لسر بودجی خۆی دروستی كردوون 

ك ل سوپای نوی عراقیدا پلی عقیدە.
 سبارەت ب كشی قوتابیان و خوندكارانیان 
خوندنی  تواوكردنی  دوای  مناكانمان  وتی: 
بنڕەتیمان  قوناغی  مامۆستای  شش  قۆناغی 
بكرێ  دەبن  ناچار  مناكانمان  (٧و٨و٩)   نیی
تواوكردنی  بۆ  بكن  یا شار   پقوشت  ل ڕوو 
و  دەمننوە  لماوە  كچكانیشمان  خوندن، 

واز ل خوندن دنن.
ئندازیار ھمن تعت لگڵ تیمكی سردانی 
بیری ئاوەكیان كردو منیش ئوەم ب باشزانی 
ك وەك رۆژنامنووس و كاری خزمتگوزاریان 
پرسیاری ل بكم، ئو دەربارەی ئو سردانیان 
گووتی: ئم ل كۆمپانیای سیتكوە ھاتووین، 
و  شــارەوانــی  وەزارەتـــی  لگڵ  گربستی   ك
 ،یھ ھولر  دەوروبــری  ئاوی  بروەبری 
كارمان ئوەی لم سنوورە وەك ماسترپالنی 
داھاتوو  تا ٢٠ سای  ئاو  بۆ كرتی  كوردستان 
باری ئاوی سنوورەك ھبسنگنین بۆ ئوەی 
ئاومان  بە  چند  داھاتوو  سای   ٢٠ بۆ  بزانین 
ئاویان  كشی  ھاووتیان  ھروەھا   ،ویستپ

ھی، ل بیرەكوە دەست پ دەكین. 
ئوەشی ووت: ك بیرەكیان بگاز ئیش دەكات 
دەبت  بۆتوە،  كم  كوردستان   ل گاز  ئمۆ 
ببستین،  نیشتیمانی  كارەبای  وزەی   ب پشت 
بــرەو باشی دەچت و  ب رۆژ  دیــارە رۆژ   ك

خریكی فراوانكردنی شبككانی ئاویشین.
شۆڕشی  پشمرگی  بیین  ماوەتوە  ئوەی 
یاسین  ــام  م خــبــات   لــ تمنك  و  ئــیــلــوول 
گی  ـــاردۆ  ك شھید  ھـــروەھـــا(   ،ردزیـــكـــ
)خكی كردزە، ھروەھا ھر یك ل بھرۆز 
گی و عبدو كردزی و جوھر و قھار 

گی خكی ئو گوندەن.

یرزۆڕ داواكاریان ھی كد
بناوی  كــرزۆڕ  دی  موختاری  نامق  حوسام 
خكی دیكوە داواكاری ھبوو، بۆی گووتی: 
لالین   ١٩٨٧ سای   ل  ،ما  ١٢ دیكمان 
رژموە ورانكراوەو جاركی تر ل سای ١٩٩١ 

ئاوەدان كرایوە، ھموو خكی دیك خزم و 
 یلوول لی ئرگشمم پككترین، یسی یك
سای ١٩٦١ عزیز رەسول ناسراو ب مال حاجی 
 ك لۆ ئاوڕمم تا ئھید بووە، برەسول ش
 وەشی ووت: كوە، ئدراوەتس و كاری نك
زۆربیان چندین ساڵ پشمرگایتیان كردووە 
نوێ  شۆڕشی  تا  ئیلوول  شۆڕشی   ل ھر  و 

ئوان خزمتی پشمرگایتیان كردووە.
كاك كۆسرەت و دیك و ركخستنی ناوشار

 كخستن لر رزۆڕ باس لموختاری گوندی ك
كۆسرەت  كاك  ھڤاڵ   :ــدە دەكــاو  دیكیان 
كاتی   ــ ل ی.ن.ك  گشتی  سكرتری  جگری 
ژیانی   ل ھولر  سی  مبندی  لپرسراوی 
لگڵ  بنھنی  شو  چندین  پشمرگایتیدا 
كۆبوونوەیان  لرە  شــار  نــاو  ركخستنكانی 

كردووە.
رژمی  پیاوەكانی  بارەیشوە  لــو  ھــر 
بعس چاودری زۆریان لسر ھاوتیانی 
دــیــكــمــان بـــووە تــاكــو لــ ســاــی ١٩٨٦ 
 ر سرەوە ھولمنی ھن دەزگای ئالیل
ناوشار  "ی.ن.ك"ی  ركخستنی  ئندامانی 
شھید حــیــدەر چــكــۆل و خــدر عــلــی و 
 مانگ ب دەگیرن و دوای شش  فرھاد 
سر و شونن، حیدەر شھید دەكرت و 
دووانكی تر دوای ئشكنج و ئازاركی 
زۆر ل عفودا ئازاد دەكرن، ناوبراو ووتی: 
بداخوە تا ئمۆ لپرسراوكی حكومت 
 یداواكاریمان ھ كردووین كردانی نس
 نخا لــم  خــۆی   ك تــر،  دیكانی  وەك 

دەدا.
 كیر جادەی گشتی بۆ ناو دسك: لی

دوو كیلۆمتر قیرتاو نكراوە.
نكراوە،  دروســت  بۆ  قوتابخانمان  دوو: 
ئـــوەی ھی لــالیــن خــۆمــانــوە بــ قوڕ 

دروستكراوە.
حـــوزی  مــــڕداریــــوە  ــ رووی  ل  :ســـ
 ،تــمــان نییڕ و مــاوەی مــــنــكــردنــخــاو
پــاك  جــــۆراوجــــۆر  ڤـــایـــرۆســـی  دژی   كـــ
 .نیی مزگوتیشمان  ھروەھا  بكرنوە. 
ئــوە  گــووتــی:  قسكانیشیدا  كۆتاییدا   لــ
جــارە  یكمین  بــۆ  "١٩٩١"ەوە  سای   لــ
رۆژنامنووسك سردانمان بكات و گوێ 
ھیوادارین  بگرت.  داوكارییكانمان   لــ
دەزگاكانی  رۆژنــامــكــتــانــوە  رــگــی   لــ
حكومت بدەنگ داواكارییكانمانوە بن.

تۆفیق  سربست  قوشتپش  ناحیی   ل
ـــــارەی ئــو  بــڕــوەبــری نــاحــیــكــ دەرب
دیانو داواكارییكانیان گووتی: سبارەت 
ب داواكارییكانی دی كرزۆڕ و دیكانی 
تری سنوورەكمان ب نووسراوی رەسمی 
داواكارییكانمان ئاراستی قزا و پارزگا 
تایبتییكان كردووە. ھیوادارین   نو شو
لــ پـــرۆژە و بــرنــامــ و بــودجــی ٢٠١٠ 

پارزگا خرابت برنامیانوە.
ـــاوی كــــردز و كـــرزۆڕ  ــ ن ســـبـــارەت ب
 ی كاستۆ كخشی داڕشتنی نپ وتی: ب
 یكناوچ كشتوكای  گشتی  نخشیكی 
و ھــر لــ كــۆنــوە ئــو نــاوەیــان ھبووە 
ــوان  ئ گوندەكشیان  نـــاوی  گۆڕینی  بــۆ 
ئاراستمان بكن  دەتوانن ب نووسراوك 
بۆ  بكینوە  ــرزی  ب خۆمان  الی  ئمش 
وەربگیرێ  رەزامندی  تا  پارزگا  و  قزا 
و نــاوەكــیــان بــگــۆڕدرــت بــۆ دوو نــاوی 

گونجاو.
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بدرخان لماوەی"١١"ساڵ چی كردووە؟
ــامــی"بــدرخــان"ی ئم  ــن ــت ــــڕەی ھــف ــ دوا الپ ل
ژمارەی"١٥١"، براو ھاوڕێ و رۆژنامنووس"كاروان 
 ب  @ (    ).com خۆیدا گۆشكی   ل ئــنــوەر" 
ناوونیشانی"ئم بدرخان"دەنووس و ناموێ سرتان 
 ل نوەر كاتوە.. كاروان ئنننم، دەتوانن بیخوشب
خمی ھاووتیان و شقامی كــوردەواری و ئیتیكی 
دەمانگوت:"كارە  ھموومان  بوو،  رۆژنامنووسیدا 
دەنووسی،  وا  بۆ  تووندەو  زۆر  گیان"نووسینكانت 
ئویش دەیگوت:"ھیچ شتكم ننووسیوە، دژی یاسا 
ب و سروەرییكانیشم پشل نكردووە، ئوەی 
پـــروەردەبـــووم...."  وا  خكو  خمی  دەینووسم 
ئگر ئوە سرەتایك بوو ل سانی"٢٠٠١ - ٢٠٠٢" 
بمجۆرە دەماننووسی، لسر رووپڕەكانی"بدرخا
مینحی  تنیا  ئوكات  بودەكرایوە"  ن"چاپدەكراو 
بدرخان ل بیاری میدیای ئازاد ٢٠٠$ دۆالر بوو" 
لپاشان بدرخان ل مانگنامیك ك ٢٢ی ھموو 
 پاشانیش بوو بوتن و لدواك ك دەردەچوو بمانگ
دەزگای چاپ و بوكردنوەی بدرخان"مینحكمان 
 ل لیژنیك  ھاتنی  ــاش  پ دۆالر"،   $٣٠٠  بــ ــوو  ب
ـــی دارایـــی و ئــابــووری حكومتی ھرمی  وەزارەت
كوردستان- سلمانی ل سانی ٢٠٠٤ مینحكمان 
بوو ب"٦٠٠$ دۆالر" بردەوامی و كۆندانمان توانی 
فستیڤای بدرخان لناوەوەو دەرەوەی كوردستان 
دھــۆك،  ل"سلمانی،   "٢٠١٠  - بــدەیــن"٢٠٠٤  ســاز 
ھولر، برلین، قاھیرە، ئسینا، واشنتۆن" سرەڕای 
 ر"، كولئینسكلۆپیدیای ھ"نج ساڵ كاركردن ل٥ پ
ب گورەترین شاكار دادەنرت ل مژووی كتب و 

كتبخانی كوردی. 
 نــووســر رۆژنــامــدرخــان ھــری بــنــدەفــمــشــ
لــوانــیــ ھندكیان  ســردەكــوێ و دادەبـــــزێ، 
پیشو   ل خیانتمان  ھرگیز  بــم  خلیسكاشبن، 
كارەكانمان  نــكــردووەو  رۆژنامنووسی  پیرۆزیی 
كرد،  كاركمان  ھموو  بدرخان   ل بردەوامبووە، 
تنیا ئم كسمان نكرد ب پرد و بسریدا تپڕین. 
بم ئفسوس و مخابن زۆر كسی بوودەو ھیچ 
لــبــارادا نبوو لرەو لــوێ ئمی كــرد ب پــرد و 
پڕییوە بۆ ئسی مبست. بم ئمو خونران 
 وانب باكمان  و خۆشویستانی بدرخان ھــردەم 
نبووەو گوشمان پنداوە، چونك ل كوردستان و 
ل دەرەوەی كوردستانیش چند"خونری بدرخان 
 ندین جار ببوون"چندەڵ نی پاكن و گوانو ئ
 شو كر ئرامببفۆن ئامادەییان نیشانداوە للت
داراییانی، ك تووشی دەزگای بدرخان ھات، لرەدا 
ھرمی  حكومتی   ینبك دەممان  رووی  دەكــرێ 
ئو  گــورەو  ئاوا  دەزگایكی  ئاخۆ   ك كوردستان، 
پارە  دەكــرێ.  بچی  ئنجامدەداو   چاالكیی ھموو 
لــكــوێ دەھنین و چــۆن خــرجــی دەكــیــن. ئاخۆ 
دەزگای بدرخان، كارمندەكانی مووچ وەردەگرن 
و شووڕۆژ دەكنوە لسر حیسابی نووسرانیان 

یا ل بدبختی زیاتر دەب پاداشتیان چی ب؟!! 
ھــردەم  بــدرخــان  مۆدرنكانی  ــۆژە  پ و  چاالكی 
 ،وەدایمی ئخ ل ،تی كلتووری كوردیدایخزمل
ناھقی لكوێ ب بدرخان لوی، خزمتكردن لكوێ 
ب بدرخان لوی، ماندووبوون و شونخوونی و 

 .یودرخان لب كوێ بشكگرتن لئ
لیژنیكی  من زۆرجار گوتوومو ئستاش دەیم: 
لكۆینوە ل حكومت و دارایــی بابن بۆ دەزگای 
ــی لــ حكومت  ــاران ــو پ ــدرخــان لــبــرامــبــر ئ ب
وەرگیراوە، بزانن چی لكراوە، ئگر"١٠٠"برامبر 
دەزگای  من   ،كرابن كار  وەرگیراوە  پارەیی  ئو 
پڕینوەی  بۆ  درۆو   ب بــم  دادەخـــم.  بدرخان 
خۆیان و ئم دەكن ب پرد لنوان ھندێ برپرسی 
نفام و گوج، ك گوای ئم لچندین شون پارە 
وەردەگرین، ئگر راست دەكن، با لیستی پارەكانمان 

لنو رۆژنامكان بوبكنوە. 
ــدواوە  ب لمۆ  شھیدان  گــۆڕی  و  كوردستان   ب
دەزگـــای  مــۆمــی"١١"ســاــی  داگیرساندنی  لــپــاش 
بدرخان ھریكك لھر ئاستك ب، بوختان و 
قسی نابج ھبست دەیكین ب پند و ریسوای 

دەكین. 

مرۆ (١٣٤)
حمید بدرخان

میتۆلۆژیا، ئو گۆڤارەی خالید جووتیار نیبینی 
* جالل سنجاوی

مرگی  لــســر  تپڕی  ساك  ئـــوە 
فۆلكلۆریست  و  شاعیر  گورە  نــاوادەی 
و رووناكبیری كورد "خالید جووتیار"ی 
رەوانشاد ل فیردەوسی ئبدیدا، كژی 
دی   لــ برھمكانی  و  نــاو  ئستاش 
و  نایگرێ  ژەنگ  و  ھرزیندووە  ئمدا 
نامرێ، رۆژان چاومان بیوەت ئاسۆی 
ئم  حــیــف،  ــم  ب ئومدەكان،  ھــیــواو 
مرگ  و   موانھ چارەنووسی   گایر
میوانی گشت ماك، خالید جووتیاریش 
چــاوی   تایتاھ بــۆ  نــاگــڕــتــوە  تـــازە 
برا"  "حمیدی  لگڵ  تر  لكناو جاركی 
بشداری  و  ھولر  ئوارانی  پیاسی 
وتانی   ل بدرخان  فستیڤاكانی   ل
ئـــوروپـــا و ئــمــریــكــای التــیــن نــاكــات، 
 ل شیرینكانی   یادگاریی و   نو تنیا 
دسۆزەكانی  بـــرادەرە  دەروونـــی  و  دڵ 
 ــتــدەبــ مــیــشــوە و بـــۆ ھــــتــ ــ ــن دەمــ
ئسترەی گالوژو شوان ل برزایی 
ئــفــســوونــاوی  تیشكی  گــــردوونــــوە 
لــپــیــرە قــتــی ســر بــتــم دەدات و 

دەدرەوشتوە.
كاك "خالید جووتیار" گورە نووسری 
بواری شیعر و لكۆینوە و فۆلكلۆر و 
حیرانناسی، ل ھمان كاتدا راوژكاری 
ـــوو لــ دەزگـــــای چـــاپ و  ــووری ب ــت ــل ك
ئندامی  و  ــدرخــان  ب ــوەی  ــردن ــوك ب
ــی  ــووســران ــری یــكــــتــی ن ــ لــقــی ھــول
سندیكای  كــــارای  ئــنــدامــی  و  كـــورد 
ــوو،  ــان ب ــی كــوردســت ــووســان ــامــن رۆژن
ــامــی  ــووســری رۆژن ــا ســرن ــروەھ ھ
ــاز و  ــی ــت ــم ــی "ھـــــامـــــوون" و خــــــاوەن ئ
سرنووسری گۆڤاری "میتۆلۆژیا" بوو، 
ئو گۆڤارەی ماوەیكی زۆر بوو ھوی 
متمانی  و  یاسایی  مۆتی  تا  دەدا  بۆ 
2009/10/11ی  "393"ی  ژمـــارە   بــ
سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستانی 
ــرگ  ــســف م ـــــرت، بـــم ئ ــۆ وەرگ ب

.دا بیبینودای نم
ــارە پاش  ــۆڤ گ ئــم  "1"ی  بــۆیــ ژمـــارە 
دەرچوو  خالید"   كاك" نــاوادەی  مرگی 
بدرخان  دەزگــای  ھیمتی  ھــوڵ و   ب
ناكرێ  ــرەدا  ــ ل ــســۆز،  د بـــرادەرانـــی  و 
كاك  بڕز  گــورەیــی   پیاوەتیی ئــو 
ــی" جگری  عــل "كـــۆســـرەت رەســــوول 
سرۆكی ھرمی كوردستان و جگری 
یكمی سكرتری گشتی "ی.ن.ك" لبیر 
گۆڤاری  چاپكردنی  ئركی   ك بكین، 
میتۆلۆژیای گرت ئستۆ و ل چاپخانی 
رۆژھت چاپكرا، ھروەھا كارمندانی 
دەزگای چاپ و بوكردنوەی "بدرخان" 
كــاری  و  رخكستن  و  ئــامــادەكــردن   لــ
نخشسازی درخیان نكرد تا خون و 
خیای خالید جووتیاری جوانمرگیان 
كردە واقیعكی برجست و ژمارە یك 
بردەستی   وتك میتۆلۆژیا  كۆتایی  و 

خونران و ھوادارانی فۆلكلۆر.
 ــن ل ــی ــی ز ــك ــڕەی بـــم شــــوەیــ الپ
مژووی رۆژنامنووسی كورد تۆماركرا 
و دەزگای بدرخانیش وەفاداری خۆی بۆ 
رۆحی پاكی خالید جووتیاری رەحمتی 
چاپكردنی  بۆ  جووتیار   چونك نیشاندا، 
ژمارە یكی گۆڤارەك زۆر بپل بوو، 
بــوو،  بپلتر  ــو  ل مـــرگ  ــداخــوە  ب
كـــورد لــمــــژە گــووتــوویــتــی: "مــرۆڤ 
ھموو  بــم   ،دەبین فسن  ھموو 
مــــرادان نــابــیــنــ" رەحــمــتــیــش مـــرادی 
چاپكردنیژمارە یكی گۆڤارەكی نبینی 
چووە جی ھق، ئاخۆ ئمش  و  

چ مرادك نابینین.
گۆڤاركی  وەرزە  میتۆلۆژیا  گــۆڤــاری 
و  ئیمتیاز  خاوەن  و   كلتووریی زانستی 
و  جووتیارە  خالید  سرنووسرەكی 
بھۆی مرگی ناوادەی خاوەنكی تنیا 
 2010 سای   ل كۆتایی  و   "1" ــارە  ژم
چاپ و بوكراوەتوە و كۆمك بابتی 
لالین  دەگــرێ  خۆ   ل نایاب  و   پوخت
نووسراون،  ھولر  نووسرانی  گورە 
حسن،  ئیبراھیم  مــولــوود  "د.  وەك 

موحسین ئاوارە، نجات حمید ئحمد، 
خالید  غـــازی،  ئامانج  غــمــبــار،  كــمــال 
حوسن  د.  سنجاوی،  جالل  جووتیار، 
دەشتی  كریم  جامباز،  تاریق  شخانی، 

."ندانی دیكو.... چ
ـــ پــــنــووســی  ـــارەكـــ ب پــــشــكــی گـــۆڤ
نووسراوەو  جووتیار  خالید  بھشتی 
دەكات   گۆڤارەك پناسی   وەیم شب

و دەفرمووێ:
گۆڤاركی   ــ ل بــیــر  زۆرە  ــی  ــك ــاوەی "م
ــوەی زانــســتــی  ــن ــی ــكــۆ ــ ــت بـــ ل ــب ــای ت
و   فسانئ  بــ ســبــارەت  دەكـــمـــوە 
عقی  و  بگشتی  فۆلكلۆر  و  داســتــان 
 ل ئــوەی  بۆ  بتایبتی،  كــورد  برایی 
 بب رزگارمان   كیانرەم لكۆینوەی 
پسپۆڕ  رووناكبیری  نوەیكی  وەك  و 
لكۆینوەكان  زانستی  میتۆدكی   بــ
ئمش  ئــایــا  بزانین  و  بــدەیــن  ئنجام 
وەكو نتوەكانی تر برھمی قوڕس و 
 یمانا و فۆڕمی جوانمان ھری پھون

یان نا...".
ل شونكی پشكییكدا كاك جووتیار 

:دە

خــۆم  خاننشینی  پــــارەی   بــ ــارە  ــۆڤ گ ـــم  "ئ
چاپكراوە"

 ك دەبــــتــوە  روون  بــۆمــان  لــــــرەدا 
ــــاوادەی خۆی  ــو بــیــری لــ مــرگــی ن ئ
 ــنـــدە كــۆمــرچــــــــردەوە، ھـــ ـــــدەك ن
نخۆشییكی درژخایتی ھبوو، بم 
مرگ لكاتی نوژی كاركردندا بۆی ھات 
و ئگر ھوستی كوردان و مردانی 
 ،بوایلی" نكاك "كۆسرەت رەسوول ع
دەبوو،  دایك   ل زەحمت   ب  گۆڤارەك

ھرچندە كاك خالید بۆ 
چاپكردنی زۆر بپلبوو، 
ـــــرد ژمــــارە  حــــزی دەك
یكی گۆڤارەك ب پوخت 

و دەومندی ببینت.
لمبارەیوە كاك مسعود 

:مزە دەال ھم
خالید  مامۆستا  "رۆژــك 
جووتیار تلفۆنی بۆكردم 
و گووتی: مسعود گیان 
حز دەكم ل نووسران 
نوم  گۆڤاركی  و  بتبینم 
لــبــر  ــ و  لــبــردەســت
تایپكردنی   ل تۆ  ئــوەی 
پوختو  ئیشت  بابتكان 
حز   بۆی  ،مك ھت 
دەكم كارەكم بۆ ئنجام 
بینی  یكترمان  و  بدەیت 
تسلیم  بــابــتــكــانــی  و 
 لپب زۆر  بم  كــردم، 
بوو بۆ تواوكردنی، ھر 
ــن دەزانـــــم ئـــو پــیــاوە  م
چ مــوعــانــاتــــكــی ھــبــوو 
ــی  ــردن ــك ــاپ ــــدەســــت چ ل
ـــر  ــــــارە، ھ ــــــۆڤ ــــــو گ ئ
باسی   بمدیبای جــارــك 
 ــ ــارەك ــۆڤ ــی گ ــردن ــك چــاپ

دەیــگــووت  و  دەكـــرد  مسرەفكانی  و 
مووچی   ب نــدەن  یارمتیشم  ئگر 
ئوە   چونك دەیكم  خــۆم  خاننشینی 

."...مژینم ونی لخ
وەفــاداری  و  دسۆز  ھاوڕی  بمجۆرە 
ــار"ی رەحــمــتــی، كاك  ــی "خــالــیــد جــووت
ــال ھــمــزە بــ ئــمــانــت و  مــســعــود م
ئنجامداوە  خۆی  كاری  دەستپاكییوە 
تایپ  بتنیا  گۆڤارەكی  بابتكانی  و 
كردووە. لرەدا دە: "دوای پرسكی 
 گۆڤارەك ل نمدەزانی چی  كاك خالید 
چاپكردنی  گــورەشــم  خونی  و  بكم 
ــووت: مـــادام ئو  ــگ ـــار دەم بـــوو. زۆرج
ئامادە بوو ب مووچی خاننشینكی 
 ب بــۆچــی منیش  ــات،  ــك ب خـــۆی چــاپــی 
مووچكی خۆم بۆی چاپ نكم، لبر 
ئوەی كس نیدەزانی ئو گۆڤارە الی 
من، دواتر قسم لگڵ موحسین ئاوارە 
ــرد و تـــواوی  و جــووتــیــاری كـــوڕی ك
بابت تایپكراوەكانیشم تسلیمی حمید 
بیارمان  بــیــكــوە  و  كــرد  بــدرخــان 
دابشی  چلكی   ل و  بكین  چاپی  دا 

بكین..."
گۆڤاری میتۆلۆژیا ل دوو بش پكھاتووە: 

 ڕە 139 بریتییم تا الپكشی ی1 ب-
 .كانی گۆڤارەكتباب ل

 ،یپاشكۆی گۆڤارەك -2 بشی دووەم 
كــ ستافی دەزگـــای بــدرخــان لــ دوو 
كــردووەو  ئامادەیان  توی"74"الپڕەدا 
بناوی"خالید جوتیار میتۆلۆژیای" لالین 
و  بدرخان  ئبوبكر  بڕزان:"حمید 
ھــمــزە"ئــامــادەكــراوەو  مــال  مسعودی 
ـــان و خــبــات و  ــژووی ژی ــ ــ م بـــاس ل
جوتیار  خالید  بھشتی  برھمكانی 
و  ونكان  ئلبوومی  لــگــڵ  دەكـــات، 
راوبۆچوونی ھاوڕی ھرە دسۆزەكانی 
 رگ و بیرەوەرییمكاك خالیدی جوان
شیرینكانی رۆژانی گشتوگوزار و شو 
دانیشتنی میخانكان و قس خۆشكانی 
و  پشدەری  غریب  و  زامــدار  محمود 

ئیسماعیل برزنجی و....ھتد. 
ــ دوومــاھــیــدا خــوازیــاریــن دەزگـــای  ل
 ب ـــژە  در بتوانت  بــڕــز  بــدرخــانــی 
گۆڤاری "میتۆلۆژیا"بدات و ل ئاییندەشدا 
تــرخــان  گــونــجــاو  ــاوو  شــی شونكی 
خالید  فۆلكلۆری  بــنــاوی"مــاــی  بــكــن 
 ستوھ و  برھم  جوتیار"بۆئوەی 
ــــرزە لــیــاد  ـــم زاتــــ ب مـــردەكـــانـــی ئ
ــ ســاــیــادی یكمی  ل ــرێ، ســـو  ــك ن
جوتیار،  خالید  فۆلكلۆریست  و  نووسر 
سروشتی  رازاوەی  نــرگــزی   پكچ
مزارە   ب پشكش  كوردستان  جوانی 
پیرۆزەكی بت و گۆڕەكی پ ل نوور 

بت. 

خالیدجوتیاری ھمیش زیندوو 
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برایم سید رەھبر
ب ،ئیسالمیی نریتكی كردن مولوود
مزن پشوای  بوونی  دایك  ل بۆنی 
ھــروەك دەكــرــت، خ)  . (د پغمبر
١٢ مانگی  ل ( . خ د ) زانراوە پغمبر
ل پیرۆز ل شاری مكی یكم ڕەبیعی
سرەتای  ل.! بووە دایك ل ٥٧٠ ز سای
و چاك بواداران سدەی چوارەموە،
لخۆدەگرن خر خرخوازان و كــاران
و موژدەی ڕاز ھاتندی بنیازی مرازو
دەگن خروبرەكت،ئاھنگ و خۆشی
بۆ نریت بۆت دەكـــن، نــزا ــاو و دوع

.چاك و خۆشی خرو
متز) (ئــادەم كردن مولوود بــارەی  ل
ببۆنی لدایك س كك : (یكم دەت
ئاھنگی ( خ . د   ) پغمبر  بــوونــی
سعیدی ئبو میر ،ابگ گـــورەی
ھولر ساحبی گۆگبری دینی موزەفرە
اال عشی فی (جع كتبكی بم بووە)،
(پشتر : نوسیویتی االشیاء) صناعة
لــدایــكــبــوونــی بــبــۆنــی فاتیمییكان 
ساز . خ)ئاھنگی گورەیان (د پغمبر
دەستپشخری ئوان دەچ پ دەدا،

بووبن) خك
گب و گومان ب دەردەكـــوێ وەك 
ــی ــن ــرەدی مــوزەف ــادشــا نــویــســتــكــ پ
مولود و كوردەواری عراق ل گۆگبری
پشكری دەســت و داھــــنــاوە كــردنــی 
خروخۆشییی بــۆنــ ئــو ــــردووە، ك

بنریت. كردوویتی بوكردۆتوەو
گۆكبری مــوزەفــرەدیــنــی ئبوسعید
علی حسن ئبی دینی میرزین كوڕی
مانگی  ٢٧ ی ل بكتكیف كوڕی كوچك
برامبر  ك  ٥٤٩ سای مــوحــرەمــی
ــقــتــی  ل ز   ١١٥٤ نــیــســانــی  ی   ١٣
ــەوای ــرمــان ف ـــووە، ب ــك ــدای مــوســ ل
سالحدینی زاوای كردووە، ھولری
لگڵ شڕ لوەختی بــووە، ئیووبی
دەبوو، جژنیان  ك پرستكاندا  خاچ
ئــیــووبــی ــی ســحــدیــنــی ــان ســوارەك
ب جژن ڕادەگرت بۆ ئوەی شڕیان
ڕەوشتكی ئــودیــاردەش بكن شــڕ 
پادشا جــا ـــرزی بـــووە، جــوامــــری وب
فربووە لووە گۆگبری موزەفرەدینی

لدایكبوونی جژنی مولودی نریتی
ھنا، ــــدی ب ( خ . د  ) پــــغــمــبــر
زات ئو نریت،  بــاوو ب كردوویتی
(شری بــ گــۆگــبــری ــنــی مــوزەفــرەدی
گـــورە) داھـــاتـــووی شــــر) و (مــیــری
و شـــكـــۆدار) ــاشــای (پ ــان)و ــت و (ســو
ئمیری (شمشری و بگردی) (میری
(پـــارە) لــســر  تــنــانــت و  موئمنین) 
نوسرابوو ھولر ل دەدرا ل ی لك
دنیاو موزەفرەدینی  پاشایان (پاشای 

علی). گۆگبری دین

مــیــری شــكــۆمــنــد (مـــوزەفـــرەدیـــنـــی
ــــر ھــول ــــەوای ــــرمــــان گـــۆگـــبـــری) ف
نسا بــووە، خرخواز لــڕادەبــدەر
ل خاچ دیلی ھزار شست چۆت حج،
ھولر، ھناوەتوە بپارە پرستان
بۆ وبژوی ژیان پرداخی پۆشتو ب
ــزی بــ ئــنــدازەی ڕ دابــیــن كـــردوون،
داوە، ھژارانی یارمتی گرتوون، ل

شایستی گــورەی مــولــودی  نسا
خكی  دیك لجگای داوە، ئنجام 
و خون قورئان و سۆفی و زانا دیارو
كردووە ھشت بانگ گورەی شاعیری
دروســت گــومــزی لـــدار بــۆ ھــولــــر،
یارمتی شایستكان، میوان بۆ كردووە
وشترو دادەنــا، ھــژاران بۆ و كۆمكی
سوات بزیكرو زۆر ماتی مانگاو
گۆگبری موزەفرەدینی شا سردەبدرا،
داگیرساندن مۆم و ڕازاوە بكژاوەی
ھژار گداو خوارێ، دەھات قت ل
خواردنی جژن خرو لبیر ندەكران،
فرمانەوای دەكــوت بر مولودیان
گۆگبری مــوزەفــرەدیــنــی میر ھولر 
سای ٦٣٠ ك  ڕەمزانی ١٨ ی لڕۆژی
زكۆچی   ١٢٣٣ حوزەیرانی ب برامبر
نژراوە كوف ل ڕوون نی!! كرد دوایی

پیرۆز!! مكی ل یان
پخشان  ترەكروبخ مولودە ئو  
ــامــی ــودن مــول و ــــوردی وئـــدەبـــی ك
داھنا، خــۆی دا دوای  بــ ــوردی ــك ب
سرووت شعرو و موناجات و بــدەف
جوانی و نایاب نموونی دەدرا، جۆش
مولودنامی ھروەك كوردین، ئدەبی
(١٨٦٨  –  ١٧٩٠ ــازی ق حسین (شخ
مال (حــاجــی جــلــی و مــولــودنــامــی

ئو (١٨٣٨ – ١٩٠٦ جلیزادە عبدوی
دەركوتووە وەك یولودنامم دوو
ئاماژەی بیمار عبدولرەزاق مامۆستا
وەرگــــــدراون ــان ــی ــردووك ــداوە ھ ــ پ
كنامیلك كـــوردی بــۆ لــعــرەبــیــیــوە
نووسیویتی ھیتمی) حجری (ئیبن
فی عالم علی الكبری النعم) بناوی
دەقاو كانادم) وەرگ ولد سید مولود

كوردی تازەی برگكی ل بم نی دەق
گشی نموونیكی ــدووە، ــوان ن خــۆی 

. كوردیی پخشانی
وخۆش وشام جلی بتام مولودنامی
عبدوی مال حاجی  كاریگرترە،  و
خوندویتییوە خــۆی  بــۆ جــلــیــزادە
بكوردییكی ،كۆیل گاوە ومولودی

: روەك دەھ و بتام جوان
(ب  ل ڕەحمتتان مانینموس (ئــی 
گوی ویــالدەتــی بحسی بگرن گــوێ 
بووستانی نبووەت، سرووی گوستانی
ئافتابی جاللت، تختی سوتانی فتوەت،
ئنبیا، سردەفتری ریسالت، فلكی
(محمد ئولیا،حزرەتی ســری تاجی
عبدوی مال حاجی (ص) مستفا)
ناسك بسروا و جوان جلیزادە ھندە
كردووە، خوێ ی ترش و بتام و داری
: دە كوردی داڕژراوەو ب وادەزانی
گوشن زەمین دەكــا، رەوشـــن دنیا 
سروورە، باعیسی نوورە، ساحبی دەكا،
شفیعی لـــســـرە، كــرامــتــی  تــاجــی 
موعجیزەو ساحبی محشرە، ڕۆژی
بجوانی ھندە شیتان دەربارەی ،كتاب

: دە ك كردووە، ناشیرینی
نجیسی، خسیسی،  پیسی، ئیبلیسی، 
غــــــدداری، ــیــســی، ــب ــت ــیــســی، پ خــب
خـــــــوـــــــنـــــــخـــــــواری،
ســحــاری، مــكــكــاری،
ب ئدباری، ــڕاری، ت

عار،٠٠٠٠٠٠ 
كــــــردن ـــــــوود ـــــــول م
جژكی و تام كۆیل
ھــبــووە، كــاریــگــری
مولوودی تایبتی ب
مــال ـــان مـــال كــــۆرە ی
خۆی حافز ئحمدی
حسن (ئحمد ناوی
 ١٩٢١ – ٣ حمد نبی
ب بـــوو،  (١٩٩٠  /  ٧/
خۆشكی دەنگ دەفو
بــجــۆش مــــولــــوودی
دەھــــنــاو خـــــرۆش  و 

نبوو، ئاینی بابتی و ھرموناجات
و ممك ماچ باسی بكو مولودەكانی
نازدارانی بای بژن و چاوو و پرچ و
ھندە مولودەكی بی، تڕو ب دەكرد
سرسام گوگری دەكــرد  خۆش تــڕو

عاشقان و دداری بشیعری دەكرد،
: ھروەك

داخــــ دوگــــمــــت داخــــــ دوگــــمــــت
دووگمكت

ممككت نوان خای یبینن كس
و نیشتیمانی شیعری ئــوەش لگڵ

وەك: ھر دەكردو تكڵ سیاسی
شیرین چند كوردستان

زەمین ڕووی جنتی
ب ھر ئاوەدان خوای

 نشین ج  قومی كورد
ئاینی، و دداری سیاسی و بابتی لجگ
گــۆڕێ نایدەھ كــۆمــیــتــی بــابــتــی 

: وەك یان مختارو خارە ھروەك،
ل بناری گردی دێ قاسپ قاسپی كو

ئیزاعی  ل دەخونن بــار كــو كــوو 
كوردی

مشكی  و گوێ ل ئستاش كۆرە، مال
خۆشی و  دەزرینگتوە كۆی خكی 
گۆرانی و  بمقام  چونك  !  خشدەب
حــیــران و الوك بستو ســـرودو و 

. دەیازاندەوە مولودەكی
عبدوی دەزاندرت حاجی مال وەك
كوردی پخشانی ب مولودی جلیزادە
كــۆرە ــ مـــال ل جــگــ ،ــ ھــــنــاوەتــ كــۆی
مولودی ھبووە  دیكش خۆشخوانی 
شخ ئحمدی سید وەك خوندۆتوە
شخ و برایی دینی مح شخ و كریم
شخ جمالی و ئحمد ئنوەری سید
مال محمدی  مــال  ئحمدو سید
و موئزین عبدولرەحمانی ومال شفیع
حكیمی مال مال و كوردستانی مح
رەفیق ! كاكل پشتیوان و عبدولرەحمان
دەرچــووە بووە كس یكم چارچاو،
ھندە دەنگی بابتی ئاینی و لموناجات
بسۆزی كچریكاندوویتی بووە خۆش
ــبــرنــازی ل ـــ ـــداران د ئــڤــیــنــدارانــ و
خون مــولــود ــووە، گــووت چــاوبــازانــی
بعشقوە ! داخستووە مولودنامی
رەفیق ــی ــ زای و ــان لــدەنــگ گــوێ ی
ھبوون زۆریــش .! گــرتــووە چــارچــاو 
بوون ھاوكار دەگــووتــوە، تنزیلیان
بمولودخون پــشــوویــان ھــنــاســو

دەدا.
ئاھنگی ھــبــووە ژن مولودخونی
ھروەك ژنان  لناو گاوە مولودی 
میلج كــمــنــدی، وســو  گو  قف
پیرۆز، قف رابی، قف رەسول، حاجی
خلف ژنی ئامین سمایالغا،  فزیلی

! چاوەش
مــولــودی ـــان ژن ــنــاو مــال كـــۆرەش ل

بزۆری. دەخوندەوە
پویستی كۆیل مولودكردن  جــۆری
یھ تیانباب وردو لكۆینوەیكی ب
،ئاكادیمیان و زانستی بشوەیكی
تایبتی چژكی تام و جیاوازو چونك

.یھ خۆی
: سرچاوەكان

دكتۆر – گۆگبری موزەفرەدینی ژیاننامی -
ھولر ئینسكلۆپیدیای حسین، محمد محسین

بدرخان دەزگای بوكراوەكانی ل ٢٠٠٩
ئارسن دكتۆر _ پغمبر مولودی ئاھنگی -
 ٢٠٠٩ ل ھولر ئینسكلۆپیدیای رەشید، موسا

بدرخان دەزگای بوكراوەكانی
عــبــدولــەزاق _ كـــوردی - مــولــود نــامــی

بیمار.

تدارەك خۆش تدارەك

ئسعد عبدولرەحمان مال كۆرە مال خان زیلف

حكیم مال كامران و كاكل پشتیوان و مال حكیم
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پشكۆ علی ساح
ھبژاردنكان خولی ھــردوو
بــۆ ـــــك ـــــاكـــــرەوەی بـــــ جـــــی
چونك ــــرا، دان كـــاری حــیــزبــی 
پــارتــی دەیــــان ــی ئــــدای خــراپ
ــ ھــــبــژاردنــكــان، ســیــاســی ل
ڕاگرتنی بۆ تواوە بیانوویكی
گۆڕینی یــان چاالكییكانیان،
شــــــوازی كــاركــردنــیــان، یــان
. ھاوپیمانیتی بر نابردنپ
مزھبی و  ئایینی ناسنامی 
پرەنسیپی بـــووە ڕەگــــزی و 
سیاسی. ڕكخستنی سرەكی
ــــان ــــی ھــــرچــــنــــدە ھــــاووت
بشداری مایبن ئو لسر
ــی ــجــومــن ــن ـــی ئ ـــژاردن ـــب ـــ ھ
بم كرد، عراقیان نونرانی
بــھــاوكــاری پویستی عــــراق 
ئــایــیــن و ڕەگـــــزو مــزھــبــی
سربكوێ بۆئوەی جیاوازە
ئنجومنی ھبژاردنی لــ  .
،(٢٠٠٥/١٢/١٥) ل نونران
ــی ــژەی ڕ ئـــو ھــیــچ الیــنــــك
ب بتوان تا نھنا، بدەست
پكبھنت، حــكــومــت تــنــھــا 
ناچار براوەكان نالی بمش 
یكتر لــگــڵ  گفتوگۆ وتنك
حــكــومــت ــوانــن ــت ـــوەی ب ـــۆئ ب
ــنــن، بــشــــوەیــكــی ــھــ ــكــب ــ پ
الینكان ھموو تا (توافقی)،
ڕۆی بن و دەست بشداری
و نوێ ببینن ل عراقی خۆیان
. پــراوــزنــخــرێ ــك ھیچ الی
،سونن شیعو نوان ملمالنی
سیاسی ملمالنی  ــووری ســن
بشكانی و پۆست بــازنــ و 
شقامی ناو ھاتۆت و تپڕاند
نمانی ھــۆی  بۆت و عراقی
. تــاكــكــان ــوان ــ ن  ــ ل  متمان
ئایینی بنمای لسر كتتائیفی
بنمای ــســر ل بــــكــو   ،نــیــیــ
ھروەھا . دامــزراوە سیاسی
ـــردن دەرك ــۆســی چــنــدیــن پ
و ئایینی نــاســنــامــی ــســر  ل
بزۆر خك ئنجامدرا، تائفی
جنیشت شونی ناچاركران
و بجبن خــۆیــان  بــوونــی
وتانی و كــوردســتــان بـــرەو 

. بكن كۆچ دەوروبر
توافق پرەنسیپی گرنگی : حوتم

عراق: بۆ
ساڵ (٨٠) ل زیاتر ئزموونی
ــی ــرەب ع حــوكــمــی كــمــیــنــی
كوردو زۆرینی بسر سونن
ب ــی ــی ــی ڕاســت ــعــ، ئــــو شــی

شوازی ك سلماند، پاكیتیكی
شــــوازــكــی حــوكــمــی عــــــراق
بــوو. شكستخواردوو ھــــو
و مــرۆیــی زیــانــــكــی گــــورەی
ــی عــــراق ــالن گ ــ ئـــابـــووری ب
پۆسی لــدوای  بۆی گیاند،
و ــــز ت ـــراقـــوە، ئـــازادیـــی عـــ
حوكمانی بۆ  نــوێ توانینی
ئزموونی . ھاتئاراوە عراق
نۆبرەی حوكم) (ئنجوومنی
بوو، ك ینو رجومو ھئ
تۆتالیتاری سیستمی ب كۆتایی
دەروازەیكی ھنا، حزبی تاك
و دیموكراتی ژیانی بۆ نوی
لو كاتوە . واكرد فرەحزبی
وەك (تــــوافــــق) پــرەنــســیــپــی 
سیاسی كاری نوی پرەنسیپكی
بوو بریتی ك . برجستبوو
پشت سیاسی، سیستمكی ل
ب كۆمك پرەنسیپ، بستوو
ئیتنی گــروپــــكــی تــــیــدا چــنــد
ب گــورە تائیفی و ئایینی و 
ئــنــجــومــنــی ) كــســانــی لــیــ
نشو و ڕــی ســرۆكــایــتــی،
بشداری ( ھتد فیدڕاییكان،
مافی ھریككیان ك . بكن
ڕی و شونی (ڤیتۆ) و چندین
ھبت تری كردنی پارزگاری
گونجاو شوازكی (توافق) .
ــراق، عــ ـــوو بــۆ حــوكــمــانــی ب
مایبن ئم لسر تنھا چونك
ئایین نتوەو ھموو  دەتوانرا
و نژادە جیاجیاكان مزھب و
بشوازكی  ك بكرت،  ڕازی
ـــــ ـــــروەران دادپ و  یــكــســان 
داڕشتنی ناوەندی ل بشداری
. بـــكـــن ــدا ــاســی ـــاری ســی ـــی ب
مافكانی زامنی  ــا  ــروەھ ھ
و بــكــات ســرجــم الیــنــكــان
بپارزت. كمینكان مــافــی
تابانی) (جالل بارەیوە لم
حوكمانی شــــوازی لــبــارەی
ب "عراق وتوویتی: عراق،
مینك زۆریـــنـــو پرەنسیپی
توافوقی كو بت، بوەناچڕب
ك بــڕــوەدەچــــت، نیشتمانی 
دواخستن ل پویستییكی بۆت
ـــوو بــــۆ پـــرەپــــــدانـــی ـــات ـــھ ن
وتـــدا". لــ سیاسی پــۆســی
ڕــگــرە (تـــوافـــق) پرەنسیپی 
لــڕــی ــــك لـــــوەی كـــ گــروپ
بنچینی لسر ھبژاردنوە
مزھبی، ئایینی، (نتوەیی،
بدەست زۆرین بیوێ نژادی
گرنگكانی نــاوەنــدە و بھنت
ب بــكــات، كۆنتۆڵ دەســـت 
شرعیتی ھبژاردنوە ناوی
پیەو زۆرین دیكتاتۆریتی
ببش تر،  الینكانی و بكات
مترسی تدەب ئمش . بكات
.ئاشتیان ژیانی پكوە لسر
دیموكراسی سیستمی مرجی
وتی ك ل چندین (توافق)ی
(نمسا، جبجكراوە، جیھان
ھۆندا، بلجیكا، ســویــســرا،
ڕەگزە، چندین بوونی ھتد)،
یان گرووپك نبوونی :وانل
گرتبت دەستیان  ك الینك 

وەك ،كتو ھزی سر ب
ــازی، ھــــزی ئــابــووری، ســرب
دانــیــشــتــوان. ــــارەی ژم زۆری 
ـــی ـــك ـــ ـــارودۆخ ھــــبــــوونــــی ب
ل ئیتنی ئایینی/  لــــبــووردنــی 
ھستی بوبوونوەی  . وت
ل نوان ھاووتیان، نیشتمانی
یكگرتنیان، بۆ كھۆكار ك
كۆم بۆ وەالئیان ئوەی ب
نمن كئیتنیی یان كئایینی
دەرەكی ھڕەشی ھبوونی .
ھانبدات ھاووتیان بــردەوام،
بت زاڵ نیشتمان  بۆ وەالئیان 
كۆم بــۆ ھستیان بــســر

. ئیتنییكیان ئایینی/
ڕەھندكی كمینكان مافی
لموە وەرگــرت. نودەوتی
بیاری پیماننامو چندین
پاراستنی داوای نودەوتی
بــــشــــداری و مـــافـــكـــانـــیـــان
ناوەندی ل ــان ــی ــروەران دادپ
ھر كرد. دەوتدا دەستی
مــادەی ــ ل ــوەیــو چــوارچــلــ
ــوە ــت ن ڕاگـــیـــانـــدنـــی (١)ی 
ســاــی ـــ یـــكـــگـــرتـــووەكـــان ك
بــاســی دەرچـــــــووە   (١٩٩٢)
ئــنــدامــانــی ــ ــــوەی كـــرد، ك ئ
ــشــداری ب مــافــی كــمــیــنــكــان
پۆسی ل  یھ كاریگریان 
ھروەھا ــتــدا. دەو داڕشتنی
پیماننامی (٢٧)ی ـــادەی م
ماف بــ تایبت  نــــودەوــتــی 
سای سیاسییكانی و مدەنی
كردەوە، لوە جختی (١٩٦٦)
زامنكردن بۆ گڕ باشترین ك

كمینكان مافی  پاراستنی  و
ییانروەراندادپ نونرایتی
لــــــ ئــــنــــجــــوومــــنــــكــــانــــی

یاساداناندا.
بیاری(١٥٤٦)یئنجومنی ل
ــیــشــدا ــت ــودەوــ ــاســایــشــی ن ئ
توافق پرەنسیپی  ب ئاماژەی 
لسرئوە جختی . كردووە
ـــت ـــ كـــــــردۆتـــــــوە، كـــــ دەب
عراق، ھمیشیی "دەستووری
(تــوافــق) پرەنسیپی لــســر
تدا ھمووانی مافی و دابنرێ
ھموو یپ . بو بت" پارزراو
سرانسری جیاجیاكانی نالی
ھــــریــــكــــیــــان  . عــــــــــراق 
و سنگ بپی تـــاڕاددەیـــك
ل نونریان خۆیان  قوڕسایی
دیاریكرا". حوكم ئنجومنی
حوكم ئنجومنی لسردەمی
(توافق)، كاتی لسر بنمای
ئنجومنی كابینی پكھنانی
وەزیــــــــــــران، ئـــنـــجـــومـــنـــی
ئــنــجــومــنــی ســرۆكــایــتــی،
نیشتمانی ئنجومنی وەزیران،
یــاســای ـــــودی ــات . خ ــھ ــك ــ پ
عراقیش دەوتی بڕوەبردنی
ب بگیكدا ــاددەو  م لچند
ئاماژە ناڕاستوخۆ شوەیكی
كردووە: توافق پرەنسیپی ب

ھــاتــووە (٤)دا  مـــاددەی ١.لـــ
ل عراق، سیستمی حوكمانی
ئمش ،ییفیدڕا سیستمكی
(توافق). پرەنسیپی ب داننان
بــ  ،(٣٦) مــــــــاددەی  ٢.لــــــ
ئاماژە ناڕاستوخۆ شوەیكی

بۆ (ڤیتۆ) مافی  ھبوونی  بــ
ئــوەش دەدات. كمینكان
ك دانــاوە، مرجی وەی كبــ
سرۆكایتی ئنجومنی دەب
دەنگی (٣/٢)ی ــنــی زۆری  بــ
ــی ــن ــجــووم ــن ـــی ئ ـــدامـــان ـــن ئ
ھر . ھبژردرێ نیشتمانی
(ج)دا (٣٦)،بگی ماددەی ل
بیارەكانی كدەبت ھاتووە،
بكۆی ئنجومنیسرۆكایتی
دەربــكــرــت. ــاع) دەنــگ (االجــم
ــوو ــم ھ ـــمـــش وادەكـــــــات ئ
ننجوومئ ئــو بیارەكانی
ڕەزامــنــدیــی بــ بــتــوافــق و
ــــردوو ھ ـــۆمـــارو ســـــرۆك ك
ك . ـــچـــ دەرب ــگــرەكــی جــ
نتوەو ب سر ھریكیان
دەتوانن جیاوازن، مزھبكی

. بكاربھنن ڤیتۆ مافی
بگی ،(٣٨) مــــاددەی  ٣.لـــ
سرۆك ناونانی ھاتووە، (أ)دا
وەزیران ئنجومنی و وەزیران
ــگــی كــــۆی دەن ــویــســتــی بـــپــ
.یھ سرۆكایتی ئنجومنی
(توافق) ب پویستی ئمش

.یھ
زەمینی (توافق)  پرەنسیپی 
ڕەخساوە بۆ یاسایی و سیاسی
دوو نــــــوان لـــ بـــۆ مــلــمــالنــ
علمانییكان، یكمیان ڕباز.
ك ئیسالمییكان، دووەمــیــان
(ســونــنــ)و ئــوانــیــش بــســر

. (شیع) دابش دەبن

كۆتایی و دوانزە بشی

ھبژاردنی پۆسی لسر كاریگری و مزھبی ملمالنی
"نموون ب نونران "ئنجومنی عراقدا ل "٢٠٠٥"
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ژمارە (١٥١) كانوونی یكمی  ٢٠١٠/٩/٢٢ زایینی
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بدواداچوون

!راكردن عادەت
دوای ئـــوەی شـــوك ل برلینی رۆژھت شـــومان بســـر 
كـــردەوە، بۆ بیانییكی داوای پنابریمان پشـــكش كرد، ھر 
 رە تازەھاتووەكان، لنابـــیان ناردە ئوردوگای پمو رۆژە ئئـــ
گڕەكی شـــپانداو، ك ب ئوردوگای شـــترایت شتراس ناسرابوو. 
دوایی زانیمان ك وشی شترایت مانای ملمالن و ئاژاوە دێ! ئو 
ئوردوگای پك ھاتبوو ل چندین ژوورو ســـ نھۆم بوو، تا بۆت 
 چووین دابوو. كاتجـــۆری تمتانی ھكانی وـــردێ، خدەژم
ژوورەوە ھرایك بوو نبتوە، قرەباغ ســـگ ساحبی خۆی 
ندەناسوە. جرت و فرتی مندان دانی بینایكی پ كردبوو. 
چونك چشـــتخانو ئاودەســـتكان ھاوبش بـــوون، ئاپوڕەیك 

راوەستابوون. وە كاك ناوەكی ب خۆیوە!
 ب ك ھیندی یا پاكســـتانی، رەشـــتاڕەچ كـــی الوازی بكی 
شـــژاوی ئوســـرو ئوســـری دەكـــرد، ناو بناویـــش لگڵ 
ئمانكان قسی دەكرد، دوایی زانیمان خزمتگوزارە لوێ. ئوە 
یكمیـــن جار بوو زەالمكی لمجۆرە ببینیـــن. رۆژك لدەرگای 
ژوورەكی ئمی دا، ب ئینگلیزییكی عنتیك قسی كرد. ئم بۆ 
خۆمان ئینگلیزییكمان چە دووكی  ھدەســـتا، كاكیشم بو 
شوەی لگمان دەئاخڤ. خكی ئو ناوچان كات ب ئینگلیزی 
 یڤن، ككردنی ھیندی دەپوازی قســـبرەو شـــن ن بدەكقســـ
شـــوەیكی زۆر عنتیكی  دەردەچ. جاركیان یكك گوتی: 
 مقســـان كرد. ئ وەو دەســـتیان بویش ئاوڕی دایموگلیـــش، ئ
لبـــر ئوەی زمانی ئمانیمان ندەزانـــی، وای بۆچوون، ك ئو 
كابرای ناوی موگلیش. ھر بو ناوە بانگمان دەكرد، ئویش ھیچ 
 ،نیدەگ بوو، تا زانیمان موگلیش واتای مومكینكی نیشـــك

!مانییكی ئیز وشتوم
دوای مانگك ژیان لو ھرای وەك باو بوو دەبوای دابش بین بۆ 
ئوردوگای ھمیشـــیی، تا پنابریمان ساغ دەبتوە. ل شنسی 

ئم، ك حزمان ندەكرد بر برلین كوتین.
كاك شـــاخ زەنگن، ك ئســـتا ل نونرایتـــی حكومتی ھرمی 
كوردستان كار دەكا، دەیزانی چ دەردكمان ل ئوردوگای ناوبراو 
بینیوە، بۆی گوتی تا شونكی باشتان بۆ وەرنگرم ناب بچن ھیچ 
 .ی خۆی داینكزار جار كلیلی شوقھ ی ئاوەدان بك . مانشو
ھموو رۆژی لگمان دەھات بۆ سۆســـیال. ئم وەك كڕوالڵ 
 زمم بچوون. ئرم و ھدانوســـتانی گ وتو دەكوابووین، ئ
١٠ رۆژی خایاند، تا شونكی باشمان ب نسیب بوو. شوقیكی 
یك ژووری ب ئاودەست و حمامی خۆیوە. ل شونكی نایاب، 
ك كوتبووە سر دوو دەریاچ و برامبری ھموو دارستان و 

ئاو. ئاھكمان ھاتو برو ل ناخوە سوپاسمان كرد.
  شـــیری دیكنابدیارە پ ك ،نو شـــور لك، ھدوای ماوەی
بوو، ژنكی مامۆستا، ك ل الین كنیسكیوە ناردرابوو، ترخان 
كرابوو وانی ئمانیمان پ ب. ئو ژن مامۆستای ھوی زۆرری 
دەدا ب ھموو شوەیك ئمانیمان فر بكا. ب جوو ئیشارەت. 
 ی دا لوی كرد. زۆر ھ(رنشوشـــت) یكیان باســـی وشیوان
ماناكـــی حایمان بكا، بم بســـوود بوو. ھنـــدێ جوی كرد، 
 ،ی خۆمانەك(تشش) وەئ كم گوت: ژنكزانخ ر بكسی
بزانـــ ل كـــوردی چند نزیك. كچی ل ئنجامـــدا وا دەرنچوو، 

!نیدەگ رمنۆكدەرچوو واتای ش
دوای چند مانگك بھاری بسر داھات، برادەركی پشمرگایتیم 
گیشـــت برلین. منیش چووم بـــۆالی و بخرھاتنم كرد و داوام 
لكرد بۆ بیانی نیوەڕۆ بت بۆ نان خواردن. ئاگاداریشم كردەوە، 
ك دم ب دوای. ئســـتا ئو برادەرە ل بالوزخانیكی ئوروپی 
قول مســـئولك. ئو گوتی: ناونیشـــانم بدەرێ خۆم دم. 
ب رك و پكی ناونیشـــانم بۆ دەســـت نیشانكرد. جا لوێ 
ناونیشان لگڵ تۆزك حوسو خوندەواری ب ئاسانی 

دەۆزرتوە..
 دەرگای دا. كات كات و ســـاتی خۆی لیانی نیوەڕۆ لبۆ ب
دەرگام كـــردەوە تماشـــا دەكـــم ئارەقی رەش و شـــینی 
كردووەو ھناس بك بووە، ب ھزار حاڵ سالموعلكی 
كرد. من حپســـام ســـرم لوە دەرنچوو ب گاتوە پم 
گوت: دەی ســـگ راوی ناوی. وەالمی نبوو شـــكت و 
ماندوو ھر زوو دامناو قومك ئاومان دای. دوای ماوەیك 
ھاتوە ســـرەخۆی. ئوجا لمان پرســـی : چیت بسر دا 
ھاتووە. ل وەمدا زۆر ب ل خۆ ڕادیتنوە گوتی: ھیچ منیش 

!دی عادەت نییرامكردوو، ئ كو خوەك ئ
عجایب! عادەتی چی برا؟

پشتر باسم كرد شـــونكمان ھموو دارستان و ئاو بوو 
شـــونی راكردن و كات بسر بردن بوو، خك ل رۆژانی 
پشـــوو، یان بـــكارەكان گـــر گرما بووای ملیـــان لناو 
گۆمكان دەكرد، یان پیاس، زۆریشیان ب ھر چواردەواری 
 رەكندەفمشـــ ل و كز ئكان رایان دەكرد. تومگۆمـــ
دت خـــوارێ، تماشـــا دەكا خكك ھندكیان یكســـر 
 ،ندروستیان باش بوەی تن، بۆ ئراكردن دەكدەســـت ب
ئویـــش وەی زانیوە عادەت، بۆ ئوەی پی نن بگانیو 
شـــتی وا نازانـــ، لگڵ وان دەســـتی ب راكـــردن كردووە، 
ماوەكش نزیكـــی كیلۆمترك دەبوو!! جا چۆن شـــی 

ئارەق نا ب؟! 

رەھندە گپكانی 
ئاوارەییم

پشەوی سید برایمی

رەھندە گپكانی رەھندە گپكانی 

شاسوار ھرشمی - سوید
لــــ ھمــــوو بوارەكانــــی ئاییــــن و بیرو 
باوەڕی خك، داب و نریت پاشماوە، 
شــــونوارەكان، ناوی شارو گوند و تا 
ناوی تاك كسی كوردیش گورەترین 
برھمــــی ئو ســــردەمان كــــ بۆمان 

.مانكماوە زمانجب
راســــتیكی ئــــوە نتوە پرســــتی و 
و دەمارگــــرژی نتوەیــــی نییــــ كــــوا 
 تــــی بكــــی تایبخمــــن دەكات بای لــــ
ســــردەمی  مــــژووی  "گڕاندنــــوەی" 
 مندە ئر چساسانی خۆمان دەدەم، ھ
راســــتییكی رەھایــــ ك مــــژووی ھر 
میللتك ب تای و شیرینییوە، بكای 
و كرچییــــوە، ماخۆی ئــــو میللتیو 
بویست و خواســــتی ئم و ئو كو و 

بژار ناكرت.
 خ دان ببای رەكی من لســــتی سبم
سردەمی ساسانیان، الین فرھنگی و 
زمانوانییكیتی، باو باپیرانمان زمانی 
كوردیان تا چرخــــی گلۆبالیزم ھناوە. 
ئمۆ زمانی ئم وەكو ھزاران زمانی 
تری ســــر ئم گــــۆی زەوی، ل بردەم 
دووڕیانكــــی چارەنووسســــازدای. ئایا 
دەكرت زمانی كــــوردی وەمدەرەوەی 
زانستكانی ئم سردەمی ئاخوەرانی 
بــــت؟ ئایــــا زمانــــی كــــوردی دەتوانت 
ھموو ترم زانستییكان ل خۆ بگرت؟ 
 واتســــتایدا نا. كو بارەی ئگومان لب
یــــان دەبــــت زمانكمــــان دوای چنــــد 
 زمان ك لكیدان بۆ یكی تر، موەین
پشــــكوتووەكان چــــۆڵ بــــكات، یاخود 
دەبــــت ھــــر لــــ ئســــتاوە بكوەینوە 
خــــۆ و ئم زمان دەومنــــد و زیندوو 
رابگریــــن زمانكی ب رەگ و ریشــــی 
مژوو، بری رەشبای رۆژگار ناگرت 
و ناتوانــــ بــــۆ پویســــتییكانی رگای 
پشــــكوتنی ئاخوەرانــــی، دەســــت بۆ 
ئمبارە تشووی رابردووی برت. من 
ماوەیك خریكی نووسینی فرھنگی 
ئتیمۆلۆژی وشــــی كوردیم، ل ئاكامی 
لكۆینــــوەی وردم لســــر پیوەندی 
زمانــــی كــــوردی لگــــڵ زمانــــ كۆن و 
تازەكانی ھیندۆ ئوروپی، بروونی بۆم 
دەركوتووە بالدانــــی زمانی پھلوی 
"زمانی سردەمی ساسانی" ل مژووی 
پرەســــندنی وشــــ ل زمانی كوردیدا، 
ئقیكــــی زنجیــــرەی لكرینوەمــــان 
دەپچــــت. ھــــاوكات ناتوانیــــن ســــوود 
لو ســــرچاوە دەومنــــدە وەربگرین 
 موە. ئنینــــببوژ مانــــی پكو زمان
 خۆمان ل ۆ چارمان ناچارە و دەبمئ
مژوو و فرھنگ و زمانی ســــردەمی 
ساســــانییان ب خــــاوەن بكیــــن، ئگر 
فارســــكانی   بــــ ناكرــــت  و   درەنگــــ
بســــلمنن كــــ ئــــو خوانــــی ئــــوان 
لسری پاكوتوون، ئم خاوەنكین، 
النــــی كم دەب ئمش ل گۆشــــیكی 
ئــــم خواندا ج بۆ خۆمــــان بكینوە، 

.من دەزانم درەنگ
من دەزانم ك ئوە گوناھی خۆمان بووە، 
ك ئم ئو مژووە گشی خۆمان بۆ 
خكی تر جھشتووە، بم ھموومان 

دەزانین كمك ل ھر ھیچ باشترە.
١١- زمانی "پھلــــوی" ھمان زاراوەی 

گرمســــرەكانی   ناوچــــ و  "فیلــــی" 
كــــوردە، دیارە بــــ رەچاوكردنی گۆڕان 
و  چپۆكــــی  "ژــــر  و  پرەســــندن  و 

كاریگری" ئو ١٥٠٠ سای دوایی.
عرەبیــــدا،  براییكانــــی  لســــرچاوە 
وشــــی پھلوی ب "فھلوی، فھلوی" 
تۆمار كراوە. گۆڕانی فھلوی بۆ فھلی 
 وی: دەھلی" لوەی "دەھلمان شــــھب
زمانی عرەبیدا باوبووە. دواتر ئوانی 
 ھلی دەدوان، بوی: فھلزاراوەی پ ب
گورەی یاسای گۆڕانی دەنگ ل كوردیدا، 
ك تیایدا "ه"ی ناوەڕاست ناخوندرتوە 
روون دەبــــت، وشــــك بۆتــــ "فیلی". 
دەتوانین بیــــن ك زاراوەكانی ناوچی 
گرمســــر و كرماشــــان و خانقین و 
كــــوردە فیلییكانــــی بغــــدا، نزیكترین 
زاراوەی لكچــــووی زمانــــی كونــــارای 
پھلوی پكدنن، ك جارانیش خكی 
تیســــفوود دەوروبری بغدای ئستا 
 یــــن كنــــاوە، دەكــــرێ بكاریــــان ھب
فیلییــــكان ببــــەی پشــــتی دەوتــــی 
ساســــانی بوون و دانیشتوانی "بنڕەتی 
تیســــفون- بغدا" ھمــــوو رۆژھتی 
بغــــدان بدرژایــــی ھــــردوو دیــــوی 

سنووری نوان عراق- ئران.
فیلییكان پكھنری سرەكی بازرگانی

 بۆ زانیاری پتر لسر زمان ل سردەمی 
ئیمپاتۆڕیتی ساسانیدا دەتوانی سیری 
ئم ســــرچاوەی بكیت: شاســــوار. خ. 
ئردەشــــری  كارنامــــی  ھرشــــمی: 
پخشــــی  و  چــــاپ  دەزگای  بابــــكان. 

سردەم ٢٠٠٠ الپڕەكان ٥- ٨.

چادران
شڕی نوان دوو نتوە، یان شڕی ئایینی؟

بھ تگیشـــتنمان ل چادران ل كووە 
سرچاوەی گرتووە؟

 كی شــــارەزا لســــر كھــــی لنزیكــــ
 و بوارەدا لشــــارەزا لــــ ژوو، یان نم
كوردستان، بپرسیت ك ئاخۆ كوردستان 
 شــــكراو بوو بمینجار دابكچۆن بۆ ی
دەوــــت؟ لــــ وەمــــدا ب ســــ و دوو 
لكدانــــوە، ھما بۆ شــــڕی بناوبانگی 
"چادران" دەكات كــــ ل ھاوینی "ئابی" 
١٥١٤ لــــ ئاوایــــی چادــــران روویــــدا. 
لكدانــــوەی ھمووانیش بــــۆ ناولنانی 
شڕەك ل یكتری دەچت، ئو شڕە 
لــــ نوان توركان و فارســــكان روویدا 
یــــان ل نــــوان ھــــردوو ئیمپاتۆریتی 
سفوی ئرانی و توركی عوسمانی، یان 
زۆرجار ب ســــادەیی دەن لو شڕەدا 
كوردســــتان ل نوان توركیــــا و ئراندا 
دابشــــكرا. وەك دەزانیــــن نووســــرو 
مژوونووسانی كوردیش ب شوەیك 
لو شــــوانی ســــرەوە پناسی ئو 
شڕە و ئو دابشبوونی كوردستانیان 
كردووە. ئم جۆرە دەستنیشانكردنی 
ھردوو الینی شــــڕی چادران، زۆر 
خــــرا بۆچوونكــــی وا الی خونــــری 
كورد دروســــت دەكات ك لشكری زل 
 ش بووە لو دەستخســــتنی زۆرترین ب
خاكی كوردســــتان بۆ خۆیــــان. ئو دوو 
 و رۆژە، چاوچنۆكانی ئورەیزە گھ
پالماری كوردســــتانیان داوەو ل نوان 
خۆیاندا دابشــــیان كردووە!!. ئم جۆرە 
تگیشــــتنی ســــرەوە، باوتریــــن بــــۆ 
چوون الی خونری كورد. ك ئمش 
 و زۆر ل كی كوشندەیدا چوونھب

راستی دوورمان دەخاتوە.
ئگــــر چاوكی خــــرا ب ســــرچاوە 
بیانییكاندا بخشــــنین ل مڕ شــــڕی 
چادران، سیر دەكین ل ھموو ئو 
ســــرچاواندا، بزمانی جۆراوجۆری 
ئوروپی، شــــڕەك، یــــان الینكانی 
شــــڕەك بــــ توركانــــی عوســــمانی و 
 كان ناوبــــراون. مــــن الم وایــــفارســــ
ك كشــــی مژوونووســــی كــــورد ئا 
لرەوە دەســــت پدەكات. نووســــر و 
مژوونــــووس و وەرگــــی كــــوردی، 
بابتكانیــــان  یكمــــی  ســــرچاوەی 
زۆرجــــار عرەبــــی بــــووە، دواتریــــش 

وەرگانــــی  كردنــــوەی  بالســــایی 
 كی گرنگــــی زمانــــیرەب، وشــــعــــ

ئوروپییكانییان بھ گۆڕیوە.
 رسیدسكی" لرسیا، پرس، پی "پوش
زمان ئوروپییكان بب رەچاوكردنی 
بارودۆخی سیاســــی، ئایینــــی و ئتنی، 
ســــردەمكانی مژووی ئــــران، ھر 
ب "فــــارس" كراوەت كــــوردی، بمش 
كاركی وامان كردووە ك ھاووتیانی 
كوردســــتان، ھروەك نووســــران و 
 ــــھب خۆیشــــیان،  مژوونووســــان 
 دیارتریــــن رووداوەك ــــك لــــكی لــــ
پش و پاش شــــڕەك ل كوردســــتان 

روویانداوە
***

پارس، ھر لسردەمی پالمارەكانی 
ئســــكندەری مكدۆنیوە سای ٣١٢ 
پش زایینی و تا بیســــتكانی سدەی 
بیســــت، نــــاوی جوگرافیایكــــی پان و 
برین بــــوو ك ھمــــوو ئرانی ئمۆ 
كوردســــتان  سرمیشــــدا  زۆر   لــــ و 
ئفغانســــتانیش  و  ئازەربجــــان  و 
دەگرتــــوە. بوبوونــــوەی ئم ناوە 
بۆ زۆر ھۆكاری مژوویی دەگڕتوە، 
 .وەكردنی نییگای باس لــــرە جئ ك
دەكرێ پوختتر بین ك وتی پارس 
یان فارس، الی ئوروپییكان بۆ وتی 
ئــــران بكار دەبرا، نــــك بۆ نتوەی 
فارس یان زمانی فارســــی. واتا پارس 
 ككانــــدا، زاراوەیوروپییئ زمان لــــ
جوگرافی بوو نك ئتنی و نتوەیی.

ھموو دەســــتتدارانی كۆنی ئران تا 
سرەتای ســــدەی بیستم، جا فارس 
یان كورد یان عرەب یان ئفغانی، یان 
تــــورك و مغۆل بووبن، ھر پاشــــای 

فارس بوون.
 نو شــــور ئــــســــكیــــش لرچییھ
یــــان  روویدابــــت.  جوگرافییــــدا 
 جــــ  نشــــو ئــــو  كاربدەســــتانی 
رووداوەكــــدا   لــــ پنجیكیــــان 
ھبووبت ئوا ب رووداوەكانی وتی 
فــــارس دانــــدراون و تۆماركراون. ھر 
دەبــــ لــــو روانگیــــوە لــــ ناولنانی 
 لــــ چادــــران  جنگــــی  الینكانــــی 
ســــرچاوە رۆژئاواییكان بگین. لو 
ســــرچاوانوە وەكــــو زووتــــر ناومان 
برد، ئو شڕە مژووییی سر خاكی 
كوردستان ب جنگی نوان "فارس" و 
"تورك عوسمانی"یكان ناوزەد كراوە. 
پــــرس و كشــــك لوەدای ك ئمش 
ھر دەب وشــــی "فارس" وەكو خۆی 
بھینوە ل كاتكدا ئم وشی ل زمانی 
كوردیدا ل مژە واتای جوگرافی خۆی 
ل دەست داوە "مگر ئوستانی فارس، 
ئران فارسی ب شوەی فارس نزیكی 
١٢٠٠ سا بۆ زمانی فارسی بكاردت. 
ل كۆتایی ســــدەی نۆزدەو سرەتای 
ســــدەی بیستمیشــــوە، ئاخوەرانی 
فارســــی وەكو نتوەیكی سربخۆ 
و جیــــای "فــــارس" ل زمانــــی كوردیدا 
دەناسرن. واتا فارسی بۆ سدان ساڵ 
زمانكی گرنگی رۆشنبیری و خوندن 
و پ نووســــین بوو ب ئوەی مۆركی 

نتوەیی چ كسكی پوە بت.
لوانیــــ بــــۆ مژوونووســــانی ئوروپــــی، 
راھاتن لســــر بكارھنانی ناوكی مژوو 
كرد ئاسایی بت و وردەكارییكانی ئایین و 
مزھــــب و نتوەو زمان و.. ئو بایخ و 
گرنگییی ك بۆ ئم ھیتی. ئم رۆی 
ناوچكیــــن و زادەی نــــاو رووداوەكانیــــن 
و ئــــو رووداوانــــی كــــ ناوی ناســــراوی 
تایبت بخۆیان ھی كاریگرییكانیشــــی 
ھمیش ب زیندوویی برۆكمان دەگرنوە. 
ئمانش بســــن بۆ ئــــوەی وامان لبكن 
تــــا لــــ وەرگانــــی و بكارھنانــــی نــــاوە 
ناوچییــــكان ل زمانــــ ئوروپییكانوە، 
 ناوەكان، ب نین. دەبوردەكاری پتــــر بنو
گورەی بابتكان و ســــردەمی مژوویی 
 ب و واتایانت و ئندررووداوەكان بگونج
دەستوە بدەن ك ئو سردەم ھیانبوون. 
یــــان النــــی كــــم بــــ ئنــــدازەی پویســــت 
 ت ببر ناچار ننــــوە تا خونــــروونبكر
گورەی تگیشتنی ھاوچرخی خۆی لو 
ناوان بگات و رووداوەكان بھ تبگات.
بشی سیانزە
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نووسینی: د. ئازاد حم شریف
 ك رسوڕمانخۆشی و سی دمای
پیاوك لوسری دنیاوە فرھنگكی 
زل و زەبالح بۆ كورد پكوە بنت 
و (١٦) ساڵ ب وچان كاری لسر 
بـــكات و ھمـــوو تمنـــی خۆشـــی 
خریكـــی كوردناســـی و كلتووری 
كـــوردی بت. بـــو تمن كورتی 
خۆیوە ك (٥٣) سا نزیكی (٤٠) 
زمانـــك دەزانت و لـــ (١٢) زمان 
لوان زۆر رەوان. لویش سیرتر 
ئوەیـــ دكتۆرانامكشـــی لســـر 
(مـــم و زیـــن)ی ئحمـــدی خانی 
بت. تا ئستا كم كورد توانیویتی 
زیاتـــر لـــ (٥) دان چیرۆكـــی (مم 
و زیـــن)ی دەســـت بكوـــت. ئـــو 
 پتر ل رەیمیر و ســـپیـــاوە ســـ
(٢٣) دانـــ چیرۆكی (مم و زین)ی 
 وانی لو (١٩) دان ردەستدایبل
وەرگاوەت ســـر زمانی ئینگلیزی 
ھـــر  لســـر  لكۆینوەشـــی  و 

ھموویان ئنجام داوە.
ئمریـــكا،  جوانـــی  پیـــاوە  ئـــو 
خۆشویســـتی   دۆســـت ئـــو 
كـــورد باخانیكـــ ل زانســـت و 
زانیـــاری. ماوەیك ســـرقای دوو 
كتبـــی زۆر گرنگـــ یككیـــان بـــۆ 
(فربوونـــی كرمانجـــی) و ئـــوەی 
تریشـــیان بۆ فربوونی (ســـۆرانی). 
ئســـتا ئو پیاوە دســـۆزە خریكی 
(كتبخانـــی   لـــ  لۆگســـازییتك
كۆنگریـــس) ی ئمریكی و جارانیش 
سرنووسری پشكوتووی بشی 
كـــوردی (رادیۆی دەنگـــی ئمریكا) 
مامۆســـتای  ماوەیكیـــش  و  بـــووە 
زمانـــی كـــوردی بـــوو لـــ (زانكۆی 
كـــوردی  (پیمانـــگای  و  پاریـــس) 

واشنتۆن).
 ی، یـــان راســـتتر وایكـــنگرھف

دوانییكـــی،   نگـــرھف بـــم 
چونك ئمـــ دوو فرھنگـــ لناو 
 ،ورەكـــگ  نگـــرھف  – یكتـــردا 
كـــ لـــ (٧٠٠) الپـــڕە پكھاتـــووە 
كرمانجـــی – كوردییـــ. ئوەكـــی 
ترە ك لـــ (١٤٦) الپڕە پكھاتووە 
 .كی ئینگلیزی – كوردیییناموش
بـــ ھردووكیـــان (٨٤٦) الپـــڕەی 
قوارە گورەی ك ب دوو ستوونی 
درژ چاپكراوە. وش و دەستواژە 
كوردییكان ب ھردوو تیپی التینی 
و عرەبی رەنووســـكراون. لســـر 
 نموون ی بكان رستی وشزۆرب
ھناوەتوە بۆ زتر روونكردنوەی 
مانای وشكان. تنیاش یك مانای 
بۆ ھر وشـــیك لك نداوەتوە، 
بكـــو جار وایـــ تـــا "دە" مانای بۆ 
وشـــیك لـــك داوەتـــوە. بـــالی 
ئوە گرنگ نیی ئو وشی ھی كام 
زاری كوردیی، بكو ئوەی بالی 
 یم وشـــئ وەیئ وەوە گرنگئـــ
وشیكی كوردی رەسن. ھندك 

كـــردووە،  ئمـــ تووشـــی ھـــی 
چونك مانای وشـــكان زۆر جاران 
بپی زارە كوردییـــكان دەگۆڕن، 
بـــم ئم جۆرە ھنـــی كمن و 
لنـــرخ و بھـــای فرھنگكـــ زۆر 

كم ناكنوە.
لـــ ھمووی گرنگتـــر ئوەی دۆخی 
وشـــكانی دیار كـــردووە: ئاخۆ ئو 
وشـــی نـــاوە، كـــردارە، ئاوەناوە، 
ئاوەـــكارە و ھتد. ئمـــش ئاكاری 
 بـــ زانســـتایتی  و  ئكادیمیـــت 
فرھنگك دەبخشت. ل ھندك 
جگاشدا وشـــی ھاوواتای كوردی 
 كان دانـــاوە – كر وشـــرامبـــبل
 .یش سوود و زیانی خۆی ھمئ
 زۆرترین وش وەیی ئســـوودەك
بكاربـــری  بردەســـتی   دەخاتـــ
فرھنگك، بم ل ھمانكاتیشـــدا 
 رج نییمـــ كـــ وەیـــی ئكـــزیان
وشـــ ھاوواتایكـــ لســـدا ســـد 
مانای وشـــكی تر ببخشت. ھر 
 یوشـــ و ســـكورد ئ بۆ نموون
دەھنـــت.  بـــكار  ھاوواتـــا  وەك 
(شـــاخ: چیـــا: كـــو). بـــم ئوەی 
راســـتی بـــت ئم ســـ وشـــیی 
ب ھیچ شـــوەیك ل ســـدا ســـد 
ھاوواتا نین. چونك ئگر لڕووی 
پكھاتی جیۆلۆجییوە سیری ئو 
وشـــان بكین دەبینین ك پكھاتی 
شـــاخ پتر بردینـــ و پكھاتی چیا 
نیـــوە برد و نیوە خۆ و پكھاتی 
 كی تر كینموون .ینـــو پتر خۆك
زۆر بـــ بربوی ل كوردیدا بكار 
 (دانسق) كانی (ناوازە) وت وشد
و (رزپر)ن. زۆربی نووسرانی 
كورد ھـــ لـــو وشـــاندا دەكن. 
چونكـــ بـــالی زۆریانوە (نـــاوازە: 
وات شتكی ھكوتی باش)، بم 
 .راســـت مـــی ئكـــوانچـــك پر
 نییرو مانـــا ئئ (دانســـق) چونك
دەدات نك (نـــاوازە)، چونك واتای 
 وەینییرالی ن(نـــاوازە) پتـــر بـــ
نـــك ئرنـــی و بواتـــای (شـــتكی 
ھكوتـــی خراپ نـــك باش). خۆ 
ھمـــوو (رزپڕ)كیـــش ھـــر باش 
نییـــ، بكو (رزپر)ی باش ھی و 
 شـــمر ئی خراپیش. ھ(ڕزپـــر)
ھســـتیاری و لزانی زمانزان پیشان 

دەدات. 
ناكـــوردی  كســـكی  بـــۆ   واتـــك
وا   نییـــ ئاســـان  دنیـــا  ئوســـری 
 تـــبچ بـــوردی و وردەكارییـــوە 
قویـــی ھـــر وشـــیك و بتوانـــت 
ب مـــوو جیـــاوازی نوان وشـــكان 
وەكـــو  بۆیـــش  ھـــر  بدۆزتـــوە. 
 وەی خۆی لئ شـــتریش گوتوومپ
 ویستنگسازی دەدات پرھبواری ف
كســـكی زۆر وردەكار و لزان بت 
و بـــ كـــوردی و ب كورتـــی دەبت 
ھیاسی دوڕناس بت، نك ھباسی 
 ك لندوە ھداخـــب خـــواس كـــپ

فرھنگدانرەكانمان وان.
 مـــئ بـــت،  چۆنـــك  ھـــر  بـــم 
 كین كســـر كندی ھـــسوپاســـم
لھـــر كونجكی دنیـــا كرپووچك 
بۆ تـــالری تـــازەی باخانی زمان 
 مــــــت. ئبندەبـــی كـــوردی ھو ئ
 ویســـتـــت، پبدۆســـتی وامـــان ھ
ھمیشـــ پشـــتگیری لـــ بكیـــن و 
ھانـــی بدەیـــن پتر خزمتـــی زمان و 
 شـــمرئمـــان بكات. ھكدەبیاتئ
زندووتـــی گـــل و زمانـــی كوردی 
دەســـلمنت. دوژمنانمـــان ھزاران 
ســـا ھوـــی لناوبردنـــی زمان و 
نتوەكمان دەدەن، دۆســـتی وەكو 
(مایك چیات) و (جین ساسۆن)یش 
 كانیـــان داكۆكی لجوان خامـــ بـــ

مایك چیات و فرھنگی كرمانجی - ئینگلیزی
ل یادی یۆبیلی زینی (با ھب)دا

كاتـــ لـــ ژمـــارە (٩٧)ی رۆژی (٢٠٠٨/٦/٨) یكم بابتی 
ئـــم گۆشـــیم نووســـی، ئاواتخـــواز بـــووم پنجایمین 
بابتی گۆشـــك ل (بدرخان)ی ھفتاندا بنووسم، كچی 
بداخوە وەكو جاران مانگی دووجارانیش ناینووسم، بكو 
(بدرخـــان) ل ب پارەییدا بووەت مانگان، چی بكین پارە 
 ال لـــن: پارە بدە مدە وە نییك دەكات؟! ئموو شـــتھ
مزگـــوت دەركـــ، بم تـــكام وای پارە بـــ كاك حمیدی 
بدرخـــان بـــدەن، چونك ئو بو پارەی مـــال ل مزگوت 
دەرنـــاكات، بكو رۆژنام ل چاپخانـــ دەردەكات، ئمش 

.خراپ نیی كال دەركردنو وەكو م كی باشكار
بداخیـــن بۆ ب پارەبوونـــی بدرخان، بـــم ئم چیمان 
لدەست دێ ل نووسینی چند وشیك زیاتر؟! بھرحاڵ. 
ل یادی یۆبیلی زینی ئم گۆشیدا، ك پنجایمین بابتی 
گۆشكی، ھیوام وای توانیبم ل (٤٩) بابتی رابردوو، ھر 
ھیچ نب یككیان سوودبخش بووب، ئم بۆ من زۆرە 

.م نییو ك
ل دەستپكی نووسینی (با ھب)دا كسكی زگورتی بووم 
و بیرم الی ژنھنان نبوو، ك ئستا پنجایمینی دەنووسم، 
 یشـــتووین و خـــوا (یارا)شـــی پكگیب (ـــرۆھ) ڵگـــل
 یم گۆشئ كنمت واتك ،زیاد بخوا ب خشیوین، لب

دەنووسم و لو ماوەیدا بوومت خزاندار و باوكیش.
ل ماوەی نووســـینی ئو بابتاندا ل چند شـــونك كارم 
 كاربووم، لـــگای دی دەســـتبج نـــا و لـــكـــرد و وازم ھ
چند شونك بابتم نووســـیوە و پاداشتم ل برامبریان 
وەرگرتووە، گۆشی دیكم نووسیوە و وازم ھناوە، بم 
 نم و ندرخـــان بی بیو گۆشـــواز ل ھاتـــووە نـــم ند
داوای پاداشتیش بكم، وەكو ماك بۆ خۆمم حیسابكردووە 
 ،مداید وەی لئ توانیوم ،ك نییررامبھیچ ب و چاوم ل
ئازادانـــ لـــرەی ھژم، ئســـتا ئگر لـــ دوای ئوەوە 
 نجا گۆشنووسم زۆرم نووسیوە، نووسینی پھیچیتریش ن
ل رۆژنامیكی پازدە رۆژیی كم نیی، تا لتواناشـــدا بت 
دەینووســـم، بتایبتیش لكاتكدا ك بدرخان ب پارەی و 

وەكو بانككانی ئمریكا تووشی تنگژەی دارایی بووە.
لو مـــاوە درژەدا ئوەی نمكردبـــ ئوەی ك ونكمم 
نگۆڕیـــوە و ھر ونـــی یكم بابتی پوەیـــ، بم لم 
بابتوە بیارمدا ونكم بگۆڕم و دەستم ل ژر چناگم 
دەربنم، ئیتر چیدی رووبڕوو سیرتان ناكم و تۆزكیش 
تماشای دراوسكم دەكم بزانم چ خبرە؟! ئم ونیی 
ئســـتا دایدەنم، ھاوڕێ و برای ئازیز (پسار فایق) بۆی 
گرتـــووم، كچی ب برادەرانم نگـــووت ل بن ونك ناوی 
 ست ناسككی ھندە شاعیررچھ (سارپ) .و بنووسنئ
و كاری رۆژناموانی رۆشنبیریی و ھونریی دەكات، بم 
زوو زووش كـــ ونیكـــی گرتبـــ و بوبتـــوە و ناوی 
ننووسراب، ھر بۆ خۆشی (رۆژنام/گۆڤار)ەك بتووندی 
لسر مزەك دەكوت و دە: ئوە لۆ نیاننووسیی (فۆتۆ: 
پسار فایق) جارەكی دی رسمی نادەم كس. نازانم دوای 
بوبوونـــوەی ئم بابت، بدرخانیش ب مزەكدا دەدات 

یان نا؟!
با زۆر لسر ونكی خۆم نڕۆم و ئوەندە باسی نكم، 
تا وەكو (رەسول بختیار)م ل نھاتووە، ئاخر ئویش ھر 
ك پی بی: رەسول بابتكی تۆم ل فن شون خوندەوە. 
 م جوان بوو؟! بكتوخوا رسم :ك دەموو شتش ھپ

ئوەی پت ب بابتك جوان بوو یان نا؟!
بـــ وەفاییـــ ئگر لـــرەدا یادكی ھاوڕی خۆشویســـت 
(محمـــد گـــۆران) نكمـــوە، چونكـــ ك یكـــم بابتی 
(با ھبـــ)م لرەدا نووســـی، ئو بڕوەبری نووســـینی 
(بدرخان) بوو، من الی خۆموە سوپاســـی ماندووبوونی 
 ،نووســـین و ب درخاننھا بۆ بم یادە تت ئبم، ھدەك
ئگرنا لدەرەوەی بدرخان و نووسینوە، ئستاش یكتر 

.یوەمان ھگۆڕین فۆن و ناملدەبینین و ت
سوپاســـكیش بۆ مامۆســـتا (عبدولەحمان معروف)ی 
 درخان، كی بنامفتستای ھری نووســـینی ئوەبڕب
زۆری حـــز ل نوكتی، بم كمی ل دەزان، كســـكی 
 ـــم بـــی دەدەرەوەش پوەكـــو لـــ ،منـــفـــراوان و ھد

نووسینیش بۆی دەنووسم: (زۆر ممنوونم ماستا).
بـــۆ ئوەی زۆر ب ب ئـــاگام ت نگن، دەب ئوەش بم 
ك دەزانم (یۆبیلی زین) بۆ یادی پنجا سای نك پنجا 
بابت، یان پنجا ھر شتكی دی. بم ب نیاز نیم پنجا 
ســـاڵ ئو گۆشـــی بنووسم، بۆی نووســـینی پنجایمین 
بابتم ب دەرفتك زانی بۆ باســـكردنی ئو شتانی باسم 

كردن.
 و بنووسم، ب خشـــم نووســـیبتی سوودبدەخوازم باب
ھیوای باشـــبوونی باری دارایی بدرخان و سركوتن بۆ 

.بھ (ببا ھ) وە بارانی، دیساننستاف و خو

مایكل چیات و د. ئازاد حم شریف
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درخان دەردەچڵ بگل ریی گشتییكی ھونبالوكراوەی
بسرپرشتی: سرباز سیامند

ژمارە  ٥٩ - ١٥١، ٢٠١٠/١٢/٢٢ی زایینی

دیمان: سرباز سیامند
 ل  ك والی  نازدر  كوردستان  باكووری  سترانبژی   كچ
دایكبووی ١٩٨٧ ی جزیری بۆتان، وەك بۆ خۆی دەت 
ئو كچ جزیریك و دەستبرداری ھونر نابت. نازدار 
خانوادەكیان  كۆچبربوونی  سرەتای   ل باسی  والی 
ماباتكی  وتی:"  ئو  و  سیاسی  پرسی  ھۆی   ب كرد 
 یتوانی لھۆی رەوشی سیاسی ن ی ١٩٩٣ بسا ل مئ
توركیا بژت و بۆی خزانكمان بۆ ئمانیا كۆچمان 
كرد. ماوەی ١٦ سا ل ئلمانیا لگڵ بنماكمان 
ئو   ك كرد  دەستنیشان  ئوەشی  والی  نــازدار  دەژیــم." 
ھر ل تمنی منداییوە خولیای كای ھونری بووە و 
وەھا بردەوام بوو:" من ل تمنی ٦ ساییوە دەستم 
بشداری   ١٩٩٣ سای   ل و  كــردووە  ھونری  كــاری   ب
بۆیكمجار  بــووم.  كوردستانی  میوزیكی  میھرەجانی 
سر   (وتمدەرك)  چووم سیدخان  ھونرمند  لگڵ 
بچوك  زۆر  ــوەی  ئ بھۆی  ئوكات   ك شانۆ،  سكۆی 
 ب وكات(نــازدارا بچویك) ناسرام، ئ بووم زیاتر ب
لو  ھر  و  بشداربووم   (ریڤانب  ریڤانب) سترانی 
ساوە رگایكی ھونریم بۆ كرایوە و ئیتر ل ئاھنگ 
و كۆنسرەكاندا بشدار بووم لپاڵ ئمشدا خوندنی 

خۆشم دەكرد."
" بۆ كچان، جزیرە ل باشووری كوردستان خراپترە."

نازداری كچی والی باسی ئوەی كرد ك ئویش 
وەك ھر منداكی تر ل خوندن و پروەردە 
 ل ئستا  من  دوا:"  بمجۆرە  بــووە،  بـــردەوام 
بواری مندان س سام خوند و پروەوەردەی 
مندانم تواو كردووە. ئستا خوندنم بردەوام 
دەكم ول قۆناغی كۆتایی دام. دواتر دەچم زانكۆ 
و دەموت لسر سۆسیۆلۆژی بخونم." نازدار 
باس  وەھا  ھونرییكانی  كارە  ھاوكاری  خان 
ھونرییكانم  كارە  سركوتنی  بۆ  كرد:"  لوە 
سرپرشت و ھاوكاری سرەكیم باوكم بووە." 
نازدار والی ئوەشی نشاردەوە ك الی ئوان 
كچانك بیانوت ستران بلن رووبڕووی زۆر 
ــوەی كچانك  ئ جــای  دەبــنــوە و چ  زەحمتی 
ھــونــری  تكۆشینی   ــ ب كـــارەكـــی  و  كـــس 
زەحمتیانی  ئــو  باسی  ئــو  نبن.  قایل  ئــو 
رووبـــڕووی  بۆتان  جزیرەی  كچانی   ك كــرد، 
دەبنوە. نازادار وەھا درژەی ب قسكانی دا:" 
گۆرانی  بتوانت  كچ   تزەحم زۆر  جزیرە   ل
كاریگرییكی زۆری  دین  ئوەی  بھۆی  بلت، 
لسر ناوچك ھی. بۆی جزیرە ل باشووری 
كوردستان خراپترە بۆ ئو كچانی ك بیانون 
كسك  بنمایكدا   ل ئگر  بن.  ستران 
ھاوكار نبت، ستران گوتن بۆ كچ كاركی زۆر 

".تزەحم
" پروەردەی ھپڕكیان پ دەم"

بھۆی   ك ئــوەی  تیشكی خست سر  ــازدار  ن
ئــوەی ئو خــاوەن شانس بووە و باوكی ئو 
ئویش  ئیتر  دەكـــات.  ھــونــری  ــاری  ك  كدەم
بكات  ھــونــری  كــاری  مــومــارەســی  دەتوانت 
وتی:"باوكم بۆخۆی دەنگبژە، تكست و میلۆدی 
ھپڕكی  مامۆستای  بــۆخــۆی  دەكـــات.  ســاز 
كـــوردی شــاری جــزیــرەیــ. مــن بــۆخــۆم لسر 
ھرمی  شش  شایی  و   ندومخو  ڕكپھ
مندانم  گروپكی  ئستا  ـــم.  دەزان كوردستان 
و  دەم   پ ھپڕكیان  پـــروەردەی  و   یھ

مامۆستای ھپڕكی كوردیم ل ئمانیا."
كوردیش  ئكادیمیای  ھونرییكانی  مامۆستا  لگڵ   "

".ییوەندیم ھپ
بوبوونوەی  سرەتایی  ئوەی  لگڵ  نازدار 
و  درـــژە  پشوو  بــم  ھونرتی،  ئلبوومی 
ھونرمندانی  لگڵ  بتینكانی   یوەندییپ

دەكــات.  لوە  بــاس  جــیــاوازدا  ئاستی   ل كــورد 
نازدار والی زانیارییكانی وەھا ھنای سر زار 
تا ئستا یك ئلبووم بوكراوەتوە،  و وتی:" 
پــیــوەنــدیــش،  بــۆ  پكدت.  ســتــران   ١٢  لــ  كــ
 ،یھ  جان  ،فات لگڵ  ھونریم  پیوەندی 
ھرچند ھاوكارم بن، بم ھاوكاری ئساس 
باوكم. لگڵ گلك ھونرمندی تر پیوەندیم 
ھی، وەك مامۆستا ناسری رەزازی، نجمدین 
غوالمی، عادل ھورامی و ھتد. لگڵ مامۆستا 
پیوەندیم  كوردیش  ئكادیمیای  ھونرییكانی 
ھی وەك: دیار، خلیل خمگین و گلكی تر. 
تواو  ھر شت  ئوا  بۆتان،  جزیری  دەی   ك
مریم خان  مبندی   ك ئو جزیرەی  دەبت، 
و محمد عارفی جزراوی و گلك مامۆستای 
بھۆی   .كــوردیــیــ سترانی  قوتابخانی  تــری 
 بۆی خریكبووە،  كارەوە  بو  باوكیشم  ئوەی 
ھونری  كــاری   ب بچووكییوە   ل ھر  منیش 
عارفی  محمد  و  خــان  مریم  سترانكانی  و 

جزراوی گۆش بووم."
ئــزمــوونــكــان  ـــاوەن  خ ھــونــرمــنــدە  بــۆچــی  تناگم 

حزناكن ھاوكاری گنجان بكن!
نازدار رەخنی خۆی ل ھونرمندان نشاردەوە 
زمــان:"   نایھ خــۆی  بوونی  ــاڕازی  ن بمجۆرە 
حزناكن  ئزموونكان  خــاوەن  ھونرمندە 
ھاوكاری ئو كسان بكن ك سرەتای كاری 
ھــونــریــتــیــان. ھــرگــیــز لــ ھــۆكــاری ئمش 
رەنگك  ھونرمندك  ھــر   چونك تناگم. 
ــــوردی. ھــنــدێ  ــری ك ــون ــۆ ھ و جــوانــیــیــكــ ب
ھونرمندی مزنمان ھن لسری دانیشتوون 
ـــار دەكـــــن و یــارمــتــی  ــان ك ــۆی ــۆخ ـــر ب و ھ

تازەن   ك ناكن،   وانئ و  گنج  ھونرمندی 
 ن. بری دەكـــكــاری ھــونــ و نــوێ دەســت ب
بوای من ئوەش شتكی ھی. چونك ئگر 
ھاوكاری ھونرمندی گنج و نوێ بكن ھیچیان 
 رزییربوە سئ وانچپ وە و بتمنابك ل
 وەشی كرد كوان." نازدار والی باسی ئبۆ ئ
ھونری  كاری  بشداری  شون  گلك   ل ئو 
بووە و كۆنسرتی ھاوبش و تایبتی پشكش 
كردووە و شونكانی وەھا ریز كرد:" ل باكوور، 
باشووری كوردستان،ئلمانیا، ئمریكا، كندا، 
تر  وشونی  وت  گلك  و  ھۆلندا  و  بلجیكا 
دەرفــت  ئگر  كـــردووە.  پشكش  كۆنسرم 
ھبت دەخوازم بچم رۆژھتی كوردستان و 

لوش كۆنسرت پشكش بكم."
" باشووری كوردستان زیاتر موزیكی عرەبی كاریكریی 

".یھ
كرد،  ئوەشی  باسی  والی  نــازدار  الو  ھونرمندی 
ــی خــۆیــان  ــری رەســن ــون ــ ھ ــدان ل ــرمــن كــ ھــون
دووردەكونوە و پشت ب میوزیكی بیانی دەبستن 
توركیان  عرەبی،  ئــاوازی  و  میوزیك  كاریگری  و 
لسرە و بمجۆرە دوا:" من بۆ كاری ھونری نوێ 
داخراو نیم و دژیش نیم، بم پشتكردن ل ھونری 
پسند   ب بیانی  ئاوازی  بر   بردن پنا  و  رەسن 
ھندێ   ك  یلھ كاركی   مئ  موایپ و  نازانم 
ھونرمند تقلید، ئرەبسك و ھتد. دەكن. ئگر 
كــوردی،  رەنگی  ھیچ  و  بكیت  پشكش  سترانك 
ئوە  نبینی   ل كــوردی  كــوردی و مۆتیڤی  ھستی 
دەبت  دەییت  زمانك   ب ئگر   .ناخۆش شتكی 
 ند بۆخۆم برچت. ھبدا ھك تامی كوردی تندھ
سترانی گلری گورە بووم، بم ھوڵ دەدەم بۆ 

گنجان سترانی نوش بم. بۆچی گوێ ل موزیكی 
بیانی بگرن با گوێ ل موزیك و سترانی من بگرن. 
من وا دەبینم ل باشووری كوردستان زیاتر موزیكی 
باكووری   بچیت ئگر   ،یھ كاریگریی  عرەبی 
كاریگری  توركی  موزیكی  زیاتر  لوێ  كوردستان 
ھــیــ. بــھــۆی ئـــوەی تــا ئستا كــوردســتــان چــوار 
ئو  ھردەچین   بۆی  ،نیی  پارچ یك  و   یپارچ
وتان زیاتر كاریگری خۆیان لسرمان دا دەنن. 
سترانی كوردی ھندە زۆرە وەك دەریا وای. ئگر 
بخوازن بدوای سترانی رەسندا بگڕن ئوا گلك 
و  مم  داستانی  بۆتان  ل جزیری  من  ھن.  ستران 
زینم ل كسكی ب تمن بیست، بم ئو مم و 
زین نبوو ك من پشتر ل سیدی، تلفزیۆن، رادیۆ 
و كاست بیستبووم، یان ل رۆماندا خوندبووموە. 
بواری   ل كوردەواریدا  لنو  بگڕت  مرۆڤ  كاتك 
ھونری شتی وەھا دەبینتوە، ك خزنی و ئاوڕی 
گنجینیانیان  ئو  كسانی  ئو  ندراوەتوە.   ل
الی، بھۆی دەرفتی مادی و سختی ژیان، نزانینی 
شتكی  ئــوان  الی   مئ  رەنگ كــارە  ئو  دەرفتی 
دەبت  و   گرنگ شتكی   مئ بــم  بت،  ئاسایی 

خاوەنداری ل بكین."
" ھرچند بۆخۆم كچكی باكوورم بم ھموو پارچكان 

".كالی من ی
ھنا:"  كۆتا   ب وەھا  خۆی  ئاخاوتنكانی  نازدار 
جوانتر،  سیدییكی  بۆ  خبات  و  دەدەم  ھــوڵ 
باشتر و پ برھم تر دەكم. بۆ كۆنسرت و 
ئامادەم.  كوردەواریدا  بواری   ل ئاھنگگ  ھر 
بۆ من ھموو پارچكان یك و ھرچند بۆخۆم 
كچكی باكوورم بم ھموو پارچكان الی من 

یك و جیاوازی ناكم ل خزمتكردن پیان." 

كچ ھونرمندی باكووری كوردستان نازدار والی:
" مامۆستای ھپڕكم و شایی شش ھرمی كوردستان دەزانم."
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بھنوە زیندوو رەسنایتی گۆرانی كوردی ستیانبم
جمیل-سلمانی ھمن

و میوزیك ئاواز گشپدانی و لپناو زیندووكردنوە
و گۆرانی كۆنسرتكی كــوردیــدا، رەسنی گۆرانی و 

كوردی سازكرا. میوزیكی فۆلكلۆری
و ھــونــرمــنــدان لــ زۆر  ژمــارەیــكــی بئامادەبوونی 
رەســنــی میوزیكی و ــی گــۆران ــری ھــون شــیــدایــانــی 
بھاوكاری كــورد فۆلكلۆری مۆسیقای تیپی ــوردی، ك
تیپ و رۆشنبیرییكان ســنــتــرە بــڕــوەبــرایــتــی
میوزیكی و گۆرانی كۆنسرتكی سلمانی ھونرییكانی

سازكرد.
میوزیكی  گروپی  ژەنیاری   ١٠ لالین كۆنسرتدا لو
عوسمانی حمید  ھــاوكــاری بــ كــــوردەوە فۆلكلۆری 
و ٢ گۆرانی  كوردی رەسنی میوزیكی ٧ پارچ گۆرانیبژ
نو ئامادەبوانی سرسامی جی بووە و پشكشكران
چپكگوڵ پشكشكردنی ڕزان و پچ ب و كھۆ

لكرا. پشوازییان
سرۆكی سنتوور سباحی ھونرمند  وتیكیدا ل
گروپ وەك وتــی: كــورد فۆلكلۆری مۆسیقای تیپی 

سازدەكین،  ٥ كۆنسرت نزیكی نسا میوزیكییكمان
ویستوومان و جــیــاوازتــرە كۆنسرتمان ئــم ــم  ب
ب بدەینوە كــوردی رەسنی میوزیكی دیك جاركی
حزیان كسانی ئو بتایبت و كورددا گوگری گوی
ئامرە كۆنسرتدا لم ،فۆلكلۆریی كاری و كلتوور ب
و شمشاڵ وەك بكارھناوە میللییكانمان میوزیكی
وەین، كئ بھیوای میشھ و زەرب و بابان دەف و

بناسنین بخك كوردییكان ئامرە بتوانین
 مئ لــالی ــوردی ك ھونری بوونی وتــی: ھــروەھــا  
كلتوور كات ئو ھبوو  ناسناممان ئگر  ،یناسنام
رییھون ستایل ئو ریكخ و یھ فۆلكلۆریشمان و
واش ئگر و و نامنت لدەست دەچت فۆلكلۆرییمان
ناو ب ناسنامشمان و دەبت ون كلتوورمان بوات
ئوە ھوی الیك ھموو ب دەبت ربۆیھ دەبت،
كوردیمان ھونری   ب قینراست خزمتی   ك بدەین،

بكین.
-١٩-١٢ ممش یك ئوارەی میوزیكیی رتكۆنس ئو

سازكرا. سلمانی رۆشنبیری ھۆی ل ٢٠١٠

شیعریدا كۆركی جاف ل و تارا قرەداغی دالوەر
كرد تاالسیمیا نخۆشی ب توشبوو ب منانی پشكش شیعرەكانی

بدرخان - سلیمانی
تارا چنگ-ەكی و قرەداغی دالوەر شیعرەكانی
عشق و خیاڵ دنیای ب تئاو گوگرانیان جاف

كرد. ئوین و
شوەكانی داوە بــیــاری ئــو لــمــودوا بۆ  ئیدی 
میوزیك و ب شیعر و تایبتی بكات بت جیاوازتر
میوزیك، نۆتكانی و شیعر دنیاكی بۆ گڕانوە و
پشكشكردنی دوای  چــۆن وەك ئـــارام گــلــری
شوك بیاریدا جاف تــارا كۆنسرتكی شــوە
قــرەداغــی دالوەر  شیعرەكانی خــوــنــدنــوەی بــۆ 
لشوی و ھنایدی بنكی ئــو ركبخات،
ژمارەیكی  بئامادەبوونی و دا  ١٥\١٦-١٢-٢٠١٠
میوزیك و شیعر ھوادارانی و ھونمندان ل زۆر
جافی تــارا و قــرەداغــی دالوەر زۆر،  میوانكی  و 
بۆ كــۆكــردەوە دەنــگــدا دوو ئــو عاشقانی  لگڵ 
ئو قسیدەیكی و ھۆنراوە چند پشكشكردنی
چنگ-ەكی و سۆزی غمن ب  تئاو و شاعیرە
دالوەر دەستپكدا لــ ھــونــرمــنــدە،   خانم ــو  ئ
كرد ئارامی گلری سوپاسی شاعیر قــرەداغــی
ئو وتی و شیعرییان شوە ئو دروستكردنی بۆ
كۆن برھمی دەكــم، پشكشتانی  برھمانی
پشتر ك ــازەن ت شیعری برھمی بشكیان و 

نخوندراونتوە.
ب پشكش ئمشوم شیعرەكانی وتی: ھروەھا
كۆمی و تاالسیمیا نخۆشی ب منانی توشبوو
سارۆژی ئمرۆ ك دەكم كوردستان تاالسیمیای

خۆشانن مندا ئو و یانكخراوەكر دروستبوونی
بھیوام و دەزانم خۆمیان جگرگۆشی و مناڵ ب
و یكۆم ئــو كۆمكی پكوە ھموو  بتوانین
ئیتر بكین، تاالسیمیا نخۆشی ب توشبوو منانی
بۆئوەی دیك جۆركی ھر ب یان بت خون ب

.نو مناب ژیان بدەین بتوانین مافی
جافی تارا  و  خوندەوە قسیدەیكی  چند  پاشان 
ئاوازە و چنگكی سۆزی ب ھونرمندیش خانم
خوندنوەی خشییب چژی زیاتر ناسككانی
گلریی بچووككی نو و ئامادەبوانی شیعرەكان
شیعرەكانی سۆزی و ئارامی ب ھستیان ئارام-یش

تارا دەكرد. ئاوازەكانی دالوەر و
ھــروەك وتی ئــارام گلری خاوەنی علی ئــارام
وانش ئــم ھاوشوەی ك ــوو داب بنم پشتر
دیــداری بــ بكرت  پمان تــا و  دەبــــت بــــردەوام 
و دەكین و شاعیرانی ئازیزتان شاد ھونرمندان
گلرییش ئم داھاتووی میوزیكی و شیعر شوی
ی حــســن" "شــــرزاد مامۆستا ب دەبت تایبت 
نوترین خــوــنــدنــوەی بــۆ چیرۆكنوس و  شاعیر 

خۆی. تكستكانی
كاری و ــرۆژە پ ئنجامدانی لجگ ــارام ئ گــلــری
و ــۆڕ ك و  فیلم نمایشی شــــوەكــاری، و  ھــونــری 
شوەكاری ھونرەكانی ب تایبت ھونری سیمیناری
چند پرۆژەیكی لئستادا و فیلمسازی ریچكدەخات و
و میوزیسیان ھونرمندانی بانگشتكردنی بۆ یھ

ئاوازەكانیان. و شیعر پشكشكردنی بۆ شاعیران

سلیمانی ل بدرخان پیامنری
سیمین فستیڤای سلمانی لشاری م مانگئ كۆتایی
فیلم)   ٣٢) تیدا و  سازدەكرت كوردی  فیلمی سلمانی 

دەكرن. نمایش
بڕوەبرتی لالین  و مانگدا ئم ٢٣ی ل وابیارە
فیلمی سلمانی  فستیڤای  سلمانی، سینمای  ھونری 
كورت  ٣٢ فیلمی ببشداری و سلمانی شاری ل كوردی
و منان دیكۆمنت، بوارەكانی ل ھریك ل درژ و 

ئنیمیشن سازبكرت.
بڕوەبری سوزە ئازاد ھونرمند وتیكیدا ل
ناوچكانی گشت  ل وتی: سلمانی  سینمای  ھونری
و بریتانیا و توركیا و ئران وتانی و كوردستان
كۆی ل و كستیڤابۆ ف فیلم ھاتووە سوید، و ئمانیا
ھردوو  ل و وەرگیراون ١٢٧ فیلمی ھاتوو تنھا ٣٢ فیلم

فستیڤاكدا  ل بشداری نمایش و  كشبپ بشی
فیلمی دیك ئوانی  درژ  فیلمی دوو  ل  جگ و دەكن

خولك)ە. لنوان(٥ بۆ ٥٣ ماوەكانیان و كورتن
وتی: سلمانی سینمای ھونری بڕوەبری ھروەھا
دەرەوەی ل كستیڤاف داوەرانی ل یكك ئمساڵ بۆ
میوانانی تواوی و بانگشتكراوە كوردستان ھرمی
چاوەڕوان دەكرت و ھاتوون ھرموە ل ناوخۆی دیك
و بكین پشكش پشوو ل سانی باشتر فستیڤاكی

بت. جیاوازتر و باشتر فستیڤاكی
كوردی فیلمی بۆ سلمانی فستیڤای سیمین
بڕوەبرتی لالین و سلمانی پارزگای بچاودری
 ٢٠١٠/١٢/٢٣ رۆژی ل سلمانی سینمای ھونری
رۆژان و ماوەی شش رۆژ دەخاینت و دەستپدەكات

دەستپدەكات. پاشنیوەڕۆ كاتژمژ(٣,٣٠)دەقیقی ل

بشداری دەكن كوردستان دەرەوەی و ناوخۆ فیلم ل ٣٢
دەكرت ساز كوردی فیلمی سلمانی فستیڤای سیمین
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.یى شیكارییگكى بوەیینكۆل
لكۆر: دكتۆر مولود ئیبراھیم حسن 

تبینییكى پویست:
ھونرمند حسن زیرەك، بھۆى ئوەى ك ژیانكى 
ئاسایى نژیاوە و ل نوان دەربــدەرى و ئاوارەیى 
بكاریدا  و  برسییتى  و   ندیخانب و  ھتن  و 
 ل ئو ھونرمندە  ژیانى  ــردووە،  ب بسر  ژیانى 
نو جوگرافیایكى فراوان و ناجگیر سووڕاوەتوە 
زۆر رووداوى بسر ھاتووە، لگڵ زۆر كسایتى 
جۆراو جۆر كم و زۆر ژیانى بسر بردووە، ھروەھا 
نبۆخۆى نھیچ كس بۆى نكراوە، ئرشیفى ژیان 
و ھونرى ئم كسایتیی ب تواوى كۆ بكاتوە، 
بۆی ب دنیاییوە لسر ئو باوەڕەین، ك زۆر 
رووداوى گورە و نھنى گرنگ ل ژیانی زیرەكدا ماون 
و ھشتا بونكراوەتوە، ئگر ھموو بگكان 
لوە  زۆر   ،وەكینكۆل  ،بوونای دەســت  لبر 
گرنگترو دەومندتر دەبوو، ھر بۆی ئم لسر 
ئو نووسین و بگان كارمان كردووە، ك دەستى 
ئم كوتوون، چونك لوەش دنیاین ك ھموو 
 رى زیرەك نووسراوە، ببارەى ژیان و ھون وەى لئ
 ن لھ ش كوانوتووە، ئكن مواوى دەست ئت
رووى مژووى رووداوەكان پاش و پشى تكوتووە، 
لگڵ ھموو ئمانشدا، ھومانداوە ك سرەداوى 
ئم ”كوشتن“ەى زیرەك ھبكینوە و زۆرتر پشت 
ب بگ نووسراو و گووتراوەكان ببستین و ئگر 
ل جگایكیش بۆ چوونكمان ھب، ئوا لسر 
ــان و ل نو فزاى بگكانوە  زەمینى رووداوەك

ھمانونجاوە.
قلیاسان  رگای   ل  ١٩٦٧ سای  ١ی  مانگی   ل
حسن  ھونرمند  لگڵ  مامۆستا  دەگیرێ، 
 ل خــۆی  بـــووەو   ندیخانب  ل پكوە  زیـــرەك 
زیرەكی بیستووە ك حكومتی ئران ب تایبت 
"ساواك" زۆریان پناخۆش بووە ك زیرەك ئم 
چاپكردووە.  كوردییی   بكت  -شیعری  دیوان
میدیای   :ــدە باقی   مح عبدولی  مامۆستا 
زەندی گووتی: ك زیرەك چریكی كوردستانی 
چاپكرد ئران فرمانی گرتنی زیرەكی دەركرد. 
ھــر ئـــوەش بــووەتــ ھــۆی ئـــوەی ك ئران- 
ســاواك زیــرەك ناچار بكات واز ل رادیــۆ بنی 
و ماڵ و منداڵ و میدیای زەنــدی بج ب و 
دواجــار ھموو ئمانی ل دەست بچ و ھتا 
مردن یان راستتر ھتا كوشتنكی ب دەستی 
ساواكوە، نك ل تارانی پایتخت و كرماشان 
شاری گورەی كوردستان و نل عراق و بغدا، 
خۆی گووتنی: "ل ھموو ئران و عراق جگای 
نبووەوە" ل چایخانی "كانی مال ئحمد"یش 
لو سر سنوورەش لی نگڕان و نیانھشت 
ژیانكی ئاسایی، معمولی، بژی و دواجار ئو 
چایخانیی ك زیرەك ل نوان دووس كو و 
كاسبی تدا دەكرد، ئو كورەوەرییی پخۆش 
بوو. ئمشیان ل قبووڵ نكرد، ئگر "ھونر- 

ئو ھونرەمزنی زیرەك- بھرەیكی بۆ زیرەك 
كوردستان"  "چریكی  چاپكردنی  ئــوا  نبوو" 
ژیــانــی زیــرەكــی گــۆڕی و لــ شــاری گـــورە و 
سنووری  سر  كانییكی  ئاوارەیی  پایتختوە، 
كردوو لوش ھر رۆژەی ھنجتكیان پدەگرت 
و خۆی گووتنی: ھر جارەی "چینكی باشیان 
و   چریك كوردستان،  چریكی   !ب لــــدەدا!؟" 
چریكی  بوو،  كوردستان  بولبوولكی  ھــاواری 
ھونرمندكی گورە بوو، چریكی میللتی كورد 
بــوو. چریكی زیــرەك بــوو، چریكی پشبینی 
مرگ بوو، چریكی پش مردن بوو، چریكی 
پش خــواردنــوەی ژەھر بوو! ژەھــری دەستی 
 ر و بوسژدیھای حك ژەھری ئســاواك، ن

دەستی دبر!! 
- كرماشان:

پــاش گــڕانــوەی زیـــرەك لــ عــــراق بــۆ ئران 
شاری كرماشان بۆ ماوەی ٢ تا ٣ ساڵ جگای 
سردەمی  كرماشان  بوو،  زیرەك  حسانوەی 
زینی  بــوو، سردەمی  زیــرەك  ژیانی  زینی 
تۆماركردنی گۆرانییكانی زیرەك بوو. سدمخابن 
ئو سردەم زۆری نخایاند و ئو بختیارییی 
ك زیرەك ل گۆرانیدا باسی دەكات ھتا سر 
نبوو، ئو ناومای ك زیرەك پی خۆشبوو، 
 ی خونچوە، "ئارەزوو"و "ساكار"ـتی دووركل
بۆ زیرەك نبوون ب "گوڵ" زیرەك ل كچكانی 
دووركــوتــوە، چاوەڕی نامی ئــارەزوو بوو، 
"مھتاب"یش  و   "نای نامی  "ئـــارەزوو  كچی 

.یلم زیرەك ب ق بدەرھ
نیشتج بوونی "حسن زیرەك" ل كرماشان، 
جگای   ل بوو  ھونرمندك  بوونی   جنیشت
بوو،  رادیــۆ  كارمندی  زیــرەك  خــۆی،  شیاوی 
"میدیای زەندی" خزانی ئویش گۆیندەی رادیۆ 
ھونرمندە  باشترین  ھــاوكــاری  ــرەك  زی بــوو، 
ــرەك  زی بـــوو،  كـــورد  و  ئــــران  مۆسیقییكانی 
شاعیرانی  و  نـــووســـران  دۆســتــی  و  ھـــاوڕێ 
ناوداری ئوكاتی كوردستان و كرماشان بوو. 
زیرەك ل نو ئم ئاو و ھوا گونجاوە باشترین 
برھمكانی خۆی تۆماركرد، زیرەك ل كرماشان 
رەوتی ھونری كوردی و رەوتی سیاسی شاری 

كرماشانی گۆڕی!
 ،نو ھاتوو و بكی لندرمزیرەك وەك ھون
رووی ل ھر جگایك كردب، جا چ ب ھتن و 
 ،می دواییان زۆركمئ خۆشی، كئاوارەیی، چ ب
جگایی  ئو  خزمتی  ھونرەكی   ب زیــرەك 
كردووە و ناوی ئو جگایی ل گۆرانییكانیدا 
تۆماركردووە و زۆر بجوانی پیدا ھگوتووە، 
شاری كرماشانیش بشی شرو ئاستكی برزی 

ھونری زیرەكی بركوتووە.
گۆرانی كرماشان:

ھبست و ئاواز- زیرەك 
"كرماشان (١)

كرماشان شاری شیرینم 
شاری جوان و كوردنشینم
حزدەكم دایم بتبینم

خۆشم دەوی كچ جیران 
بدۆستم بی یا دەزگیران

دەوەرە دەوەرە بابان وران
كرماشان شاركی جوانی 
شاری گورەی كوردستانی 

ساحبی تاق وەسانی 
خۆشم دەوی زدە جوانی
خۆشم دەوی كچ جیران 

ب دۆستم بی یا دەزگیران 
سۆرە گوكی نو موكریان 

كی جوانكرماشان شار
 ورەی كوردستانشاری گ

بی تاق وەسانساح
كرماشان جگای ئژدادی

جگای شیرین جی فرھادی 
تامردن ھر تۆم لیادی"

"مقام"
وزە بی سالل سف ستاش كستون ئب"

باسی خون و داخی دی فرھاد دەكات"
"كرماشان ٢"

كرماشان شاركی رەنگینی 
جگی فرھاد جی شیرینی 

حزدەكی دایم بیبینی 
خۆشم دەوی كچ جیران 
كرماشان شاری دخۆشی 

كرماشان نمكی فرامۆشی
شاری شرین و سرخۆشی

خۆشم دەوی كچ جیران 
كرماشان تاریفی تۆم تواوە
تدا ماندووی من حساوە 
چۆن ونی بوك بۆم رازاوە
خۆشم دەوی كچ جیران.

زیرەك ل رۆژگاركدا ئم گۆرانییی ب شاری 
بــوو،  زۆر  مــاوەیــكــی   كــ ھگوت  كرماشاندا 
ئران لپنای مزھبی شیعگری و ھودانی 
دابانی برا "لووڕ"ەكان ل كورد كاری دەكرد و 
كار كاركردنكش كاریگری خۆی ھبوو. لپنا 
ئیسالم   ل  "شیع "مزھبی   مكچ دوو  ئــم 
لپنادندانی   ،ی"سونن" زۆربــی  كورد   ل  ك
 كی دوور لتی" چ لۆڕ وەك ھۆزستی "لوڕیھ
كورد و سبخۆ چ وەك لوركی نزیك نتوەی 
سردەستی فارس و چ وەك فارس ئم برنام و 
كاركردنی حكومتی شاھنشاھی، توانی بووی 
ھستی "كورد بوون" ل شاری كرماشان و ل نو 

لوڕەكاندا ھتا رادەیكی زۆر كز و الواز بكات.
بــم، ھونرمندی گــورە و شاعیری دسۆز 
ــرەك "بــ شیعر و ئـــاوازی" گۆرانی  حسن زی
لنو  زوــكــی  و  خۆش   دەنگب كرماشان، 
ئران و ل ناوشاری كرماشان و ل سر رادیۆی 

كرماشان، ك گوتی: 
"كرماشان شاری شیرینم

شاری جوان و كوردنشینم"
ك گوتی: "كرماشان شاركی جوانی 

شاری گورەی كوردستانی"
ك گوتی: "كرماشان جگای ئژدادی

جگای شیرین جی فرھادی"
ــــواوی نخش و  بـــم گــۆرانــیــیــ زیــــرەك ت

ھوەشاندەوەو  ئیرانی  دەوــتــی  پیالنی 
 م "شیعــ ــم شـــارەو ئ چــارەنــووســی ئ
مزھب" و "لوڕانی" گۆڕی و ئاگركی 
كوردایتی ئوتۆی لم شارە داگیرساند، 
ك ب ھیچ ھزك نكوژتوە و رۆژ 
برۆژ گرمتر و گشتر و بسدارتر 
ــرەك ل سایی ئم  ــوەی زی ــ، ئ دەب

گــۆرانــیــیــدا بــۆ شــاری كرماشان و 
لوڕ  ھــمــوو  و  كرماشان  كــوردانــی 
كرد،  كوردەكانی   بزھم  شیع و 
ركخراوكی  و  حــزب  ھیچ  ئستا  تا 

كوردی پی نكراوە.
ـــــدە زیــــرەكــــانــــ و  ـــــوەن زیـــــــــرەك، ئ

ھونرمندان، رووی گۆرانی و مبستی 
توندەكانی  گــرم و  ــاوازە  ئ  ب شیعرەكانی 

كردە دڵ و دەروونی سارد و ب ھیواییكی 
لوشوە  و  كرماشان  شاری  دانیشتوانی 

ھموو كوردەكانی ئران و ھموو 
كوردەكانی كوردستان و باسی 

ئم  كوردبوونی  مژووی 
شــارە جــوان و خۆش و 
 ی بۆ كردن، كرازاوەی
ئستا ھموو كوردك، 
ــی  ــوان ــشــت ــی دان وەك 
ــاشــان،  ــرم شــــاری ك

كرماشان  شـــاری 
ب شاری ئژدادی 
ـــ و  خــۆی دەزان
 دایم ی خۆشپ
زیــرەك   .بیبین
بــــوو مــۆرــكــی 
تــــــازەی كـــورد 
وەك  ـــی  ـــوون ب

نخشكانی تاق وەســان ل سینو دی ھموو 
كوردك دا و گوتی: كرماشان ئگر چی شاركی 
و  جــوان  شاركی  شیرنییوەش  بــو   ،شیرین
شاركی   راست كرماشان  گوتی:   ،كوردنشین
جوان، بم ئم شارە جوان، شاری گورەی 
 ،موو كوردستانورەی ھشاری گ ،كوردستان
شاری   :ــدە  ك  چونك گـــورە.  كوردستانی 
ب: شاری  مبستیتی  گورەی كوردستانی، 

گورەی كورستانی گورەی.
زیرەك گووتی: كرماشان جگای ئژدادی، جگای 
عشقی   پ داستانی  جگای  ــوردی،  ك باپیرانی 
كــوردی،  باپیرانی  فــرھــادی، جگای  و  شیرین 
جگای فرھادی عاشق و كو ھكنی كوردی، 
كرماشان، تۆ شاری كوردانی، تۆ شاری گورەی 

كوردستانی گورەی.
ھونرییی  و  سیاسی  و  نتوەیی   یامپ ئم 
زیرەك جگای خۆی گرت و ل دڵ و دەروونی 
ھموو كرماشانییكان و  ھموو كوردستانییكان، 
 و رۆژەوە ككراو لشوازی لباوەڕ، پ دڵ ب ب
گوتووە،  نتوەییی-   مارشی"ـ" ئم  زیــرەك- 
شارە  لم  كوردایتی  ھستی  پتر  ــرۆژ  ب رۆژ 
بھزتر دەب و نوە ل دوای نوە ل سایی ئم 
پیاموە لسر ئم باوەڕە، باوەڕی كوردبوونی 
شاری  بوونی  كوردستانی  و  كرماشانییكان 

كرماشان گورە دەبن.
ئوەی ك ئران وەكو دەوتك و بو ھموو 
ھزو برنامی و ئو ھموو سا پیوە خریك 
چند  و  كـــورت  گۆرانییكی   بــ ـــرەك  زی بـــوو، 
 جكی شیاو و لە شیعرند دچ یی و بدەقیق
ئوەی  ھوەشاندەوە،  ھمووی  تنیا  تاقی   ب
زیرەك كردوویتی، شۆڕشك بوو، شۆڕشكی 
نتوەیی، شۆڕشكی ب حزب و ركخراو و ئندام 
و ب چك، شۆڕشك زیرەك ھر خۆی پشەو 
زیــرەك سركردەی   !ب بــوو،  و سركردەی 
ھر  تائستاش   ك ــوو،  ب ھــونــری  شۆڕشكی 
بردەوام و زیرەكیش ھر سركردەی و ھر 
ب سركردەیی دەمنتوە، 
ســـــــــــركـــــــــــردەی 
ــــكــــی  شــــۆڕشــــ

ھونری.
ـــــــــــــــــــــــو  ئ
جـــمـــاوەری 
بــــــوونــــــی 
زیــــــــــــرەك 
ئـــــــم  و 
 رییكاریگ
ھونری 
و 

نتوەییی 
ـــــــــی  ـــــــــم رژ
شـــاھـــنـــشـــای 
ھـــــســـــتـــــی 
پدەكرد و 

بوكراوەیكی ھونریی تایبت ب یادی ھونرمندی
درخان دەردەچڵ بگن زیرەك لسورەی كورد حگ

بسرپرشتی: دكتۆر مولود ئیبراھیم حسن
ژمارە ٩ - ١٥١، ٢٠١٠/١٢/٢٢ی زایینی

حسـن زیـرەك
ساواك بۆچى ”حسن زیرەك“ى كوشت!؟!

ك گوتی: "كرماشان جگای ئژدادی
جگای شیرین جی فرھادی"

ــــواوی نخش و  بـــم گــۆرانــیــیــ زیــــرەك ت
ھوەشاندەوەو  ئیرانی  دەوــتــی  پیالنی 

ــــواوی نخش و  بـــم گــۆرانــیــیــ زیــــرەك ت
ھوەشاندەوەو  ئیرانی  دەوــتــی  پیالنی 

ــــواوی نخش و  بـــم گــۆرانــیــیــ زیــــرەك ت

 م "شیعــ ــم شـــارەو ئ چــارەنــووســی ئ
مزھب" و "لوڕانی" گۆڕی و ئاگركی 

 م "شیعــ ــم شـــارەو ئ چــارەنــووســی ئ
مزھب" و "لوڕانی" گۆڕی و ئاگركی 

 م "شیعــ ــم شـــارەو ئ چــارەنــووســی ئ

كوردایتی ئوتۆی لم شارە داگیرساند، 
مزھب" و "لوڕانی" گۆڕی و ئاگركی 
كوردایتی ئوتۆی لم شارە داگیرساند، 
مزھب" و "لوڕانی" گۆڕی و ئاگركی 

ك ب ھیچ ھزك نكوژتوە و رۆژ 
كوردایتی ئوتۆی لم شارە داگیرساند، 
ك ب ھیچ ھزك نكوژتوە و رۆژ 
كوردایتی ئوتۆی لم شارە داگیرساند، 

برۆژ گرمتر و گشتر و بسدارتر 
ك ب ھیچ ھزك نكوژتوە و رۆژ 
برۆژ گرمتر و گشتر و بسدارتر 
ك ب ھیچ ھزك نكوژتوە و رۆژ 

ــرەك ل سایی ئم  ــوەی زی ــ، ئ دەب
گــۆرانــیــیــدا بــۆ شــاری كرماشان و 

ــرەك ل سایی ئم  ــوەی زی ــ، ئ دەب
گــۆرانــیــیــدا بــۆ شــاری كرماشان و 

ــرەك ل سایی ئم  ــوەی زی ــ، ئ دەب

لوڕ  ھــمــوو  و  كرماشان  كــوردانــی 
كرد،  كوردەكانی   بزھم  شیع و 
ركخراوكی  و  حــزب  ھیچ  ئستا  تا 

كوردی پی نكراوە.
ـــــدە زیــــرەكــــانــــ و  ـــــوەن زیـــــــــرەك، ئ

ھونرمندان، رووی گۆرانی و مبستی 
توندەكانی  گــرم و  ــاوازە  ئ  ب شیعرەكانی 

كردە دڵ و دەروونی سارد و ب ھیواییكی 
توندەكانی  گــرم و  ــاوازە  ئ  ب شیعرەكانی 

كردە دڵ و دەروونی سارد و ب ھیواییكی 
توندەكانی  گــرم و  ــاوازە  ئ  ب شیعرەكانی 

لوشوە  و  كرماشان  شاری  دانیشتوانی 
ھموو كوردەكانی ئران و ھموو 

كوردەكانی كوردستان و باسی 
ئم  كوردبوونی  مژووی 
شــارە جــوان و خۆش و 

ئم  كوردبوونی  مژووی 
شــارە جــوان و خۆش و 

ئم  كوردبوونی  مژووی 

 ی بۆ كردن، كرازاوەی
ئستا ھموو كوردك، 
ــی  ــوان ــشــت ــی دان وەك 
ــاشــان،  ــرم شــــاری ك

كرماشان  شـــاری 

ب سركردەیی دەمنتوە، 
ســـــــــــركـــــــــــردەی 
ــــكــــی  شــــۆڕشــــ

ھونری.
ـــــــــــــــــــــــو  ئ
جـــمـــاوەری 
بــــــوونــــــی 
زیــــــــــــرەك 
ئـــــــم  و 
 رییكاریگ
ئـــــــم  و 
 رییكاریگ
ئـــــــم  و 

ھونری 
و 

نتوەییی 
ـــــــــی  ـــــــــم رژ
شـــاھـــنـــشـــای 
ھـــــســـــتـــــی 
پدەكرد و 
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ھتا زیرەك بوو، ناخۆش زۆریشی پ
لـــڕووی و لــ ھــونــر پــــشــدەكــوت
دەبوو، زۆر الینگری جماوەرییوە
برز الینگرانی ژمــارەی رۆژ بــرۆژ
حكومت لكن ئوەندە ئوا دەبووەوە،
ساواكییكان و ئیتالعاتی دەزگـــا و 
و زیــــرەك دەبــــووە جگای گــومــان
و دادەبــزی گرنگییكی و مترسی
ژر دەخرای ھسوڕانی كارو زۆرتر

چاودری.
نورۆز: -

بۆ مژوویی جژنكی وەك نــورۆز
ئو ،یھ خۆی گرنگی كورد و ئران
گوتوویتی:" زیــرەك ك ســـروودەی
سروودی بزۆر شاھنشاھی رژمی
گــووتــووە" زیــــرەك ــ ـــان ب ـــورۆزی ن
ناشكن.زیرەكویستوویتیشیعرە
و زوڵ دەنگ ب پیرەمرد مزنكی
ك بكات، پشكش خۆی مزنكی
زیرەك،شیعرەكیپیرەمردبتواوی
زیرەك وەی كئ و وەك خۆی وەك
دیــارە بــم بكات، تۆماری دەیــوێ
بۆی نــكــردووە، قبووڵ ل ئــوەیــان
زیرەكدەستكاریشیعرەكیكردووە
ناو ناوەتھ "شاھنشا"ی ــاوی ن و 
پیرەمردی یكمی دری ،شیعرەك

:دە خۆی گوتووە، ك وەكو
ھاتوە نورۆزە تازەی سای رۆژە ئم

بھاتوە. و كوردە بخۆشی كۆنی جژنكی
:رە دەد لپاش ئم

تاكو بوو ب بر مئ گول ھیوای ساڵ چند
پار

پا لگڵ ھات فرموو لوتفی شھنشا تا
جۆتیار و

میللتی ھموو ك بین، ئوە دەب
زیـــرەك خــــواز بـــوو ـــ ـــاوات ــــورد ئ ك
ب ـــاوازە ئ و ــگ دەن بــم شیعرەكی
ل زیرەكیش دیـــارە گوتبا، ـــواوی  ت
دەكــرد، حــز وای زیاتر ھموومان
كاتك یكتر ھموو واقیع بم، حزو
گوتووە، ئوەندەی زیرەك ناگرنوە،

گوتراوە! بۆی ك
ئایا زیرەك، !وەیئ پرسیاری گرنگی
شیعرەكی نــكــراوە بــۆی ك ئگر 
بكات، تــۆمــار ھــمــووی "پــیــرەمــــرد"
شیعرەكی و یگوتباین ھــر ــوا ئ
دا شاھنشاھی ب و واندبایشن
كردووە چاكی وەتئ یا ھنگوتبای؟!
شیعری بوشوەیی بۆی كراوە، ك
ئو ئستا ئاوا گووتووە و نــورۆزی
،ـــ زو دەنــگــ بــو شیعرە بــــرزە

!دەست لبر ھندكی
و ھــونــرمــنــدان و ــووســران رای ن
من بت، چۆنك ھــر ــان رای خــاوەن
و دەكـــم زیـــرەك ل دەســت خۆشی
بۆی ئوەندەی  ك دەكــم،  سوپاسی 
ھندێ ــی! رەنــگــ ــت ـــراوە كــردووی ك
دـــرە ئــگــرچــی ــــن، جـــا س بــكـــ
شیعری ك پیرەمرد یكمی شیعری
ب ل ئی چی "نورۆزە" تۆماركردووە،

ھگووتنكیبكین؟! "شاھنشا"دا
ب ـــرەك زی راســتــ ب ــــم، مــن دە
بــم ھــــگــوتــووە، دا "شــاھــنــشــا"ی
ئوەندەی و بالنا شاھنشای رۆژگار
ئمۆی بۆ زیرەك سروودەكی ل ك
ب زیـــنـــدووەو ـــوە ئ ،ـــورد دەشــــ ك
چندین ئستا دەمنتوە، زیندوویی
نــســا ـــــرەك، زی ــــــورۆزی ــ ن ســا
عشقمان و دەكات خۆشتر نورۆزمان
ل راستیدا، دەكات، نورۆز گرمتر بۆ
نورۆز سروودی تۆماركردنی لگڵ
قۆناغكی ھونرمند، زیرەكی لالین
پكرد "نورۆزی كوردان" دەستی تری
سایی ل لرەش ــورد ك خباتی  و 

تر. قۆناغكی چووە زیرەك دەنگی
نـــورۆز، ســـروودی تۆماركردنی  ل
ھنانكی ناو و گۆڕان ھموو لگڵ
ئو ئــوەنــدەی ھشتا شاھنشاش،
و كوتوە، كورد ب قازانجی سروودە
شاھنشادا و ئران قازانجی ل ھندە
پــیــرەمــــرد نـــبـــوو. چــونــكــ ئـــگـــر
كوردی مۆری شیعرە ئم بنووسینی
دایـــو ــی نـــــورۆز ــ جــژن ــی ل ــوون ب
زیرەك ئوا كردۆتوە، نوێ تاپۆیكی
"دەنــگ"كــردنــی بــ و بــ تــۆمــاركــردن
ببر كرد تری گیانكی سروودەك
سرووددا ھونرو دنیای ل و شیعرەك
كوردی و سروودەك ب دا نمرییكی
و بوكردەوە زۆرتر نورۆزی بوونی
ســروودی كــردی ب بــردو دوورتــری

ھموو ل كــورد  ھموو یكگرتووی
نورۆزكدا. ھموو ل و كوردستان

ئران زیرەك، لنو وەندەی كئ ھر
دەنگ ب شاھنشادا، سردەمی ل و
برزەكی شیعرە خــۆی مزنكی

دەفرمووێ: و دەكا تۆمار پیرەمرد
ھاتوە نورۆزە تازەی سای ئمۆژە

بھاتوە. و كوردە بخۆشی كۆنی جژنكی
پـــیـــرۆزەی ك و بـــم رســتــ مـــزن

پیرەمرددەفرمووێ:
و زیـــرەك ـــوردە" ك كۆنی "جژنكی 
دەگڕننوە نورۆز جژنی پیرەمرد
خۆی، راستقینی خاوەنی مای ناو
تمیلل ئــو و كـــوردە  میللتی  كــ
ل داگیركراوە وت و حكومت  ب
دەخنپش نورۆز بۆ خاوەندارییتی
و شاھنشا و حــكــومــت و ــران  ــ ئ
سایی لــ ــی، ئــمــش ــك دەســت
ل بوو، ك زیرەك ھونرە برزەكی
توانیشیعركی رۆژگاركیبكسیدا
بۆی ئــوەنــدەی  و- ھبژرێ ــرز  ب
برزەكیپناسی ھونرە ب دەكرێ-
و برزبكاتوە نــورۆز بوونی كورد 
ھموو ئاستی  ل  كناسپ دواجـــار 
،ب و برچاوتر تر برزتر پناسكانی
ملمالن لو بكین، لبیر ئوەش ناب
ب تنیا "زیرەك" بردەیدا بگرە و و
و ئران دەوــتــی برامبر ل بــووە 
شاھنشاكیدا،وەكدەبینندواجاریش

سركوت.
ئوەتاسروودینورۆز،ئوسروودەی
ب پرەمری شیعرەكی زیــرەك  ك
گوتوویتی، دەســكــاری و نــاتــواوی
و كم ھموو ب سروودە ئو ئستا
رووی ل كوڕی كوڕییكانییوە، كم و
ئم ھشتا بو حاشوە، شیعرەوە،
ل زیــرەك دەنگی سایی ســرودە ل
سروودەكانی ھموو پشوەی پشی
رووی ل نورۆز گوتراون، بۆ ك ترە،
و جماوەری بوونیانوە، بویی زۆر
بۆ ترە داھنانكی ئگرچی ئمش
ئوا زیــرەك، تری داھنانكانی سر
دەومندكردنی ــوەی ــردن ك بـــرز 
ئرشیفی و ســـروودەكـــان ئــاســتــی 
زیرەك ك !ورۆزیشن سروودەكانی

.یانردەستس
بالی دواجار ھونرییانی كارە ئم
قازانجی ب و دادەشكنوە سیاست
ھتادێ، ئمش ــوە، دەكــون كــورد 
ئیتالعات ك خانیك دەخات زیرەك
ب ــرەك زی بــردەوامــی ب و ســاواك
چاپكردنی نزانن، بۆی دوای پسند
ناچار زیــرەك، كوردستان" "چریكی
ھیتی ھرچی برداری دەست دەب
توكن ھگرێ بۆ ئوەی وسر بب
رۆیشتنی پاش دیارە نگیرێ، و دەست
"كش بۆ زیرەك ھتنی راستتر یان
دروست زیرەك خزانی خانمی میدیا
سرشی دەكن" و تووشی دەكن

چ٢. چریكی
لو یان شقوێ: باغی ن دەچوومسا -

دێ. ساز دەنگی لك
لبارەی بۆ نو كم زۆر ئم تا ئستا
گۆرانییكانی تۆماركردنی مژووی
لسر مــن چــۆن ـــرەك دەزانــیــن، زی
مژووی و ھۆ زانینی ـــاوەڕەم ب ئــو 
ــرەك زی گۆرانییكانی تــۆمــاركــردنــی
تگشتن بۆ باش زۆر یارمتیدەركی
چۆن گۆرانییكان، شیكردنوەی و
رستی شیعر و دەست زیرەك بھۆی
گۆرانییكانی ـــان، دان ئـــاواز و  گوتن 
"شون" و "بۆن" ب پیوەندی زۆریان

.یھ "كسایتی"یكانوە و
زیــرەك، تایبتمندییكانی ل كی
ناوی گۆرانی یك  زیــرەك دوو س
،رییولھ چارۆگی ،ئامین ،یھ
و ــــاوێ ن مــنــت وەك قـــومـــری بـــۆچ
زۆر ھروەھا تر، زۆری و كرماشان
،ینــاویــان ھ دوو گــۆرانــی زیـــرەك
بزۆر بیرۆكی یك زیــرەك دیسان
ھمووی مانئ  ك دەربیوە،  شوە
ــوەی ــوون ــارەب دووب سیفتی ئــگــر 
زیرەك شوەیك بھیچ بم ،دایت
لنگڕاوە ،وانــدووبــارەكــردنــ بــم 
گۆرانییان ئو ھونرییكانی جوانیی
كشیمگۆرانییئ زیانییانپبگات.
یھ ناوی دوو ك یگۆرانییان لو
"سان و ســازدێ" دەنگی لك "لــو
ھۆی ئمش شقوە" باغی دەچووم
داڕشتن جیایكان و بیرۆك ك ،وەیئ

خۆیان گۆرانیدا یك لنو جوانكان
لبیرۆككان یك ھیچ و دەخن پش
تبب خۆی بالبن و تر ئوی ناتوان
ئمشنیشانیدەومندی ناو- كی
ل زیرەك بھزی و بیرۆك ل زیرەك

داڕشتنیبیرۆككان.
زیرەك تری تایبتمندییكی ھروەھا
ئوەیش ،گرنگ زۆریــش  ك وەیئ
كــاری نوەندی ئــافــرەت كــ وەیــئــ
ھونری وگۆرانییكانیزیرەك، زیرەك
و نتوەیی بابتی بابتكان، ھموو
و چینایتی و و كۆمیتی نیشتمانی
و كسی و و خزانی سیاسی و ئایینی
دەوری مووی لھ و ھر دەروونــی
دەسووڕنیتوەو دا ئافرەت بابتی
ژن و و عــشــق ــ رــگــای بــابــتــی ل
و جــوانــپــرســتــی خــۆشــویــســتــی و
خۆی بــاوەڕەكــانــی بیرو خــواســت و
گۆرانی گۆرانییش، ئم دەردەبـــێ.
"سان یان دێ" ساز دەنگی لك "لو
نموونیكی شقوە" باغی دەچووم
و عشق گۆرانی برزی و جوان زۆر

.وەیتو ن نیشتمان

بنووسینوە. شیعرەك تواوی با ئستا
شقوە باغی دەچووم سان

ل دووریــت جرگم پیر بووم" "خۆم ئمساڵ
باوە

باران ب ك بھارمان ئمساڵ
نی یارانخو گوی سوورمان

ساز دێ دەنگی لو كل
زەم و زەم ھ

دێ ناز خانم قریشكی
دەم ئو كم ماچ

دەم لناو دەم
مم لسر دەس

بم ئاگری كردەوە الڵ
ممككی و سنگ لسر شو

كردەوە رۆژم
سیران دەچووم بھارێ سان
زستان ب لبووە بھارم ئمساڵ
برزە شایی الوە چوار لھر

ئازیزە شینی خنبندانمان
كوردستان دەچووم شاخی سان

كوستان و باخ گشت بوو وشك ئمساڵ
ب زستان بوو ل ئمساڵ بھارمان

خونی بــوو، ــاوار ھ ئــی گوی ســـوورم،
یاران.

و دیــمــن ســیــری ئــگــر بــ وردی
ئم سۆزییكانی و حات دەروونــی
زیــرەك زەردــنــیــی  دوو  گۆرانیی
شاعیر، بۆماندەردەكوێ، ئوا بكین،
گرمی ل ھونرمند،  گۆرانیبژ، 
و لسر سنگ و راموساندا، عشق
یشینرمگ تدەچ یكسر ممان،
بارانی خوڕەی و بھار ب سای ل و
قریشكی خانم یكسر خونی یاران،
ھمژینی شیلی تودەك خاسدێ و
خۆشییكانی و جوانیی نوان ل ژیان،
ئــمــجــارە ــــوەس و رامــــووســــان، ھ
رابردوو دەكات زەمنی یكسر باسی
سیران" دەچــوومــ بھاری "ســان
ل بھارم "ئمساڵ دەگڕتوە دوایی

ب زستان بوو

ب ریزە شایی الوە چوار لھر
ئازیزە خونی خنبندانمان

كوردستان شاخی دەچووم سان
ب زستان ئمساڵ بھارمان لبوو

خونی بــوو، ــاوار ھ ئــی گوی ســـوورم،
یاران"

"ھوەس تككردنی و گۆڕكج ئم
شیعرەی ــو ئ زیــــرەك، و خــــم"ەی
"ھمن"مان كــورد گــورەی شاعیری
"ئمن دەفرمووێ: ك یاد، دنتوە
جا نیشتمان، ئی لیادە" ھر ئتۆم
لــ شین: ــان ی ــم، ب شاییدا ر لــگــئــ

"دەفرمووێ"
شاییدا لوەختی ھپڕینا ل

لخۆشیدا لكاتی پكنینا
شینا كۆڕی ماتم و ل

لبیرە. ھر تۆم نیشتمان ئی ئمن
گۆرانی و زیرەك ل شیعر ك ئوەی
دا "دەچــوومــ ســـان و لــ و كــلـــ"
لشیعری ك ،وەیكئر كردوویتی،
ھر لبیرە"ی ئی نیشتمان تۆم "ئمن
ھگرتنی و ھاتووە ھمندا مامۆستا
گــرمــی لكاتی ،نیشتمان خــمــی

ژیان ل ژیــان و دەســت خۆشییكانی
خونی و لنو شین ل كۆڕی دانرنب
جرگییش، دوو تحا ئم ئازیزان،
كوردە، مرۆڤی خۆڕاگرییی ھزە ئو
پیكی بردەوام، مژوو، بدرژایی ك
تری، پیكی  ژیاندایو خاكی لنو 
"ھمن" ئگر قوربانیدان، میدانی ل
ژیانی واقیعی راستقینی شیعركی
شاعیران كــوردی نووسیوە و مرۆڤی
و "ژیـــــان" دەســتــنــیــشــانــی جـــووتـــی
زیرەكیش "قوربانیدان"ی كردووە، ئوا
گۆرانییی ــم ئ  نــدانــرمــھــونــ زۆر 
داھناوەو باسیمژوویئم حاتمان
و لرابردووەوەی "سان"ەوە دەكات بۆ
ــوە، ــت ــ ــســت دەب بـــ "ئـــمـــســـاڵ"مـــان
رامـــووســـانـــی "دەم لــنــــو گـــرمـــی
خونی نو دەمانباتوە لسردەمان"دا

یاران.
شیعرەكی مانای و نــاوەرۆك ل جگ
و ـــــاواز ئ و دەنــــگ ـــــــرەك" ئــــوا "زی
و ــكــردن ــرجــســت گــوتــنــكــشــی، ب
،ژووییم تحا ئم ھنان"ی ب"دەنگ
ھم زیرەك، كاتتدا لیك بڕاستی ك
زیرەك شیندەگێو ھمشایی، ئوە
ویستپ كــورد ئمی :ـــدە پمان 
ئوا ژیان بكین! ل تام بژین و بۆئوەی
ئگر خۆ بدەین، بۆ قوربانیشی دەب
ك دەژین، نیشتمان و كورد بۆ دەژین
كورد دیسان بۆ ئوا قوربانیش دەدەین،
بۆ كوردستان قوربانی دەدەیــن. و بۆ
وشك چیتر بستانكان رەزو ئوەی
بتوانین تــا نكرن، وشــك و نــكــن

رۆژبكینوە. ژیان سنگی لسر
زیرەك، بھر برزەی م گۆرانییئ جا
بیرۆك، بیرۆكی دوو حاڵ، بھر دوو
و ژیـــان" كـــوردی بــ" "كــوردبــوون" و

.بوون ئاوەدان" "كوردستان
زۆر و ندانرمھون زۆر زیرەك ئگر
برز، ھونركی ب یكجار و كوردان
و "كــورد "ژیــان"و رەگــزەی ئم دوو

یاری و كردووە تكڵ كوردستان"ی
سوور" "خونی و سوور" "گوی ب
گرمی و جوان بسۆزكی و دەكات
دەردەبــێ خۆشی" و "خم عاشقان
ھـــوەســـدا، و ـــڕی عــشــق ـــوپ و ل
كورد مرۆڤی حاتی  خوناویترین 
دەكات، ناب باس وخاكی كوردستان
بم ھست داگیركران ،وابــ پمان
زیرەك شۆڕشگییی و شینگی
گــوــگــری كــورد ـــن! ـــازان نــاكــن و ن
گۆرانیی ــم ل گوی ھستك  چ  بــ
شنچ بــم تــری گۆرانییكانی  و 
چ گۆرانییان ئــم ــرێ و دواجـــار دەگ
و ھــســت لــســر كاریگرییكیان

كورد دەبت. مرۆڤی باوەڕی تاك
برز بھونركی  ــردەوام، ب زیرەك
پنگ ستھ زوڵ، دەنگكی  ب و
تاكی تاك ھی خۆی،  خواردووەكانی 
زۆر و دەردەبـــــــێ مــرۆڤــی كــــورد
و ـــات جـــوان دەك خــم ،ــ ــان شــارەزای
ئم جوانی پیرۆز! نیشتمان نتوە و
خای ھــــزتــریــن ــ ب و پــیــرۆزیــیــش
خاك ك میللتی ئو بۆ ،خۆڕاگریی
لنوچوون لبردەم ك نتوەی و
رەسن، ھونری ھونر رەیل ،داب
مانوە. و برگری ھونری ب دەبت
لم زیــرەك، مبستی دواجــار دەب
ساڵ كام ،ئازیزان خونی لم سانو
وەك بت، كوردستان كارەساتی كام و
دەچ ئوە بۆ مزەندە زۆرتر دەچپ
كۆماری روخانی مبستی زیرەك ك
پشوا سدارەدانی ل و كوردستان

بت.
ئرانی: شازادەی كوڕ و سانی فیسی -

"قادر نووسر شكن"ی نا" كتبی ل
ژیان باسی كبكت ك دا نیا" نسیری
ھونرمند گۆرانییكانی زۆربــی و 
ل رەخن نــووســر زیــرەك دەكـــات،
ژیانی ل" :دەنووس دەگرێ، زیرەك
بدی خاك  چند زیرەكدا حسن 
تر وەك خاكی ك بداخوە دەكرن،
حسن دیارن ناوبراو ل رابــردووی
نـــورۆزی شیعری زیـــرەك ھــاتــووە
یكك راستیدا وەك ل ردی، كپیرەم
چاوی كورد میللییكانی ل ســروودە
بشای گوتن بخاتری پدا دەكرێ ل
كردووە دەسكاری ئران جینایتكاری
بیست تاریخی ب ناوبراو ھروەھا و
وات خــوارەوە، چۆت ئازەرو و یكی
رژمی شا یان گرتووە ك بو رۆژە
حكومتی ھردوو تمنی ب كۆتایی
میللیئازەربایجان و كوردستانھناوە"

.نشكنا
نیا" نسیری "قادر نووسر ھرچندە
نووسیویتی گومانی خۆی وەك ھر
زیرەك نبووە، ك "حسن لوەی
گڵونیشتمانیخۆیخۆشویستووە"،
و ــكــردنــوە روون بــۆ م واچــاكــبــ
جۆرە ئم گوتنی پشینی و زەمین
سانی، ئو بگڕینوە ،گۆرانییان
عراق پایتختی بغدای ل زیرەك ك
ھونرمند مامۆستای وەك ك بووە،
ل زیـــرەك دەكـــات، بــاكــووری بــاس
 چــووەتــ دا   ١٩٥٣ ســاــی كــۆتــایــی
ھر دامـــزراوە، و بغدا ئستگی 
لسرنانی تاج ببۆنی ساش لم
ملیك و  عراق ل فیسڵ "ملیك 
بغدا رادیۆی ئوردن"، ل ل حوسن
زۆر دەخن، رك گۆرانی ئاھنگكی
گۆرانی نگئاھ لم ھونرمندان ل
دامزرابوو، ك تازە زیرەكیش دەن،
زیرەك بــووە، گۆرانیبژەكان لنو
لكاتی ھــر خـــۆی، بــ ســروشــتــی
بۆ ئـــاواز" "شیعرو  گوتندا  گــۆرانــی 
لم ئاھنگشدا گۆرانییكی ھاتووە،
یكمی دری دوو ئمش و گوتووە

!یكگۆرانیی
شادومانی تپی ل لدەن دەلدەن

و "حوسن" كــردن تتویجیان ئــوا 
نمرەكان" "گۆرانیبژە فیسیسانی
باكووریم منلمامۆستایھونرمند
گۆرانیبژەكان ل داوا ئایا پرسی:
دا مــلــیــك ــ ب ــا گـــۆرانـــی كـــــراوە، ت
مامۆستا باكووری وەمدا ل ھبن؟
زەمنی ھــمــوو لــ نخر، گــوتــی: 
ب ملیكدا پنج گۆرانی ملكیدا چوار
زۆر ملیك، وەخت ئو ھگوتراوە

بخۆیداھندەگوت.
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بـــوكـــراوەیـــكـــی 
روونــــاكــــبــــیــــریــــی 
گــشــتــیــیــ لــگــڵ 

درخان دەردەچب

سرپرشتیاری كلچری بدرخان
د.ئازاد حم شریف

  راوژكاری رووناكبیریی دەزگای چاپ و بوكردنوەی بدرخان
ژمارە ٧٨ - ١٥١ - ٢٠١٠/١٢/٢٢ی زایینی

 سمكۆ محمد*
لــنــاودارانــی  یكك  و  عالی  ئمین  ــوڕی  ك جـــالدەت  میر 
بنمای بدرخانی گورەی نمر، لسای ١٨٩٣لستنبوڵ 
كسانبوو  ئو  للیستی  ناوی   ١٩٢٢ سای  بــووە،  لدایك 
 تبچ ناچار دەب ناویان ببات، بۆینیاز بوو لتوركیا بك
تر  توندوتۆڵ  ئمان  كوردانی  لگڵ  پیوەندی  و  ئمان 
دەكات، ھر لوێ دكتۆرا دەخون و بم ناتوان تواوی 
 ١٩٢٦ سای  لوش  ھر  و  میسر  بۆ  دەگڕتوە  و  بكات 
ئمین عالی باوكی كۆچی دوایی دەكات، ئم پیاوە دواھمین 
 كناوچل بوو، سیاسیكی گورەبوو  بدرخانیكان  میری 
و  عراق  و  بریتانیا  نوان  دانسوتانكانی  لــزۆربــی  و 
باش  داھنركی   ،كناوچ سیاسیكانی  ھزە  و  فرەنسا 
بوو لبواری رۆژنامگری كلدوای رۆژنامی كوردستانی 
چندین  خاوەنی  و  دەركــردووە  ھــاواری  گۆڤاری  دایكوە، 
كتب لسر مژووی كورد لوكاتدا و ئدەبیات بتایبتی 
 ی زمانزمانی كوردی، زۆرب لشیعر و فۆلكلۆر و ھتد، جگ
زیندووەكانی دەزانی، لوان( ئمانی و ئینگلیزی و فرەنسی 
و فارسی و رووسی و عرەبی و توركی و یۆنانی) دەزانی. 

لرۆژنامگرییوە بۆ سیاست 
جالدەت كتبكی لبارەی كشی كورد و بوە پكردنیان 
بپی یاساكانی ئوكاتی توركیا نوسیوە، ئو لودا گرنگی 
بم مترسی داوە و باس لوە دەكات كدەب كورد و ھموو 
الیك بزانن كشی كورد چی و ئامانجی سرەكی سركردە 
دەكرێ؟.  كشی چۆن  ئم  چارەسری  و  چین  كوردەكان 
 یم ناوچی كورد لشوە دەكات تاكو كروەھا باس لھ
 چونك ،ردەوام دەبب ،نماشا بكرێ و بمت وەیو شب
شتكی  و  دەرنكوتووە  نزیكوە  لقۆناغكی   یشك ئم 
تازە نی، ریشی دەگڕتوە بۆ سدان ساڵ بر لو كاتی 
بخۆیوە  بھیچ جۆرك رووی چارەسری  نوسیویتی و 
 وەی كی ئمایڕی جیھانی بووە بش "و دەبینیوە، ئن
پارچیكوە".  بچند  بكرت  كوردان  جوگرافیای  و  وت 
جالدەت ئو كتبی بۆ ئوە نوسیوە، چونك یاسای پیەو 
لسای  توركوە  لالین  كــوردان  دوورخستنوەی  كردنی 

١٩٣٢ بفرمی راگنراوە.  
"گۆڤاری ھاوار لسای ١٩٣٢ دەرچووە، پشتر بر لوەی 
سوریا  لحكومتی  مۆتی   ٢٦_١٠_١٩٣١لـــــ دەربچت، 
حوت  بــۆمــاوەی  ئــابــوری،  بــاری  لبر  بــم  وەرگرتبوو، 
مانگ دەرنچوو، ئم گۆڤارە قۆناغكی دیكی رۆژنامگری 
لدەرچوو". سرچاوە. رۆی  نزیكی ٥٧ ژمارەی  كوردیو 
بنمای بدرخانیكان، عبدولسمد ئیسالم تھا دۆسكی، 

ل٣٣ و ٣٤  
ئیتیحاد و ترەقی كۆمیكی یكگرتووی كوردیكان بوو، 
ئو  كردنی  سرۆكایتی  بۆ  دەنــگ  بــزۆریــنــی  جـــالدەت 

یكتی ھبژردرا. 
ــنــان وەكــو  ــوب ل كـــوردەكـــانـــی  بـــھـــاوكـــاری  "ســاــی ١٩٢٧ 
خوالخۆشبوو جمیل حاجۆ و كبیر حسن و ھمزە بگ 
و ھتد لشاری حمدون كۆمی خۆیبوونی دروست كرد، 
برەو   رانسف و  توركیا  نوانی   ك تگیشت  ئوە  دوای 
باشبوون دەچوو، جالدەت بناچاری پیوەندی بشۆرشی 
ئاكرێ وە كرد و دواتر لدیمشقی پایتختی سوریا كۆمی 
سلمان   ."ككۆم بسرۆكی  بووە  و  كۆكردەوە  خۆیبونی 
عوسمان، كونی رەش، االمیر جالدت بدرخان، حیات و فكرە، 

تقدیم روشن بدرخان، ل٥٥ و ٥٦. 
لوەی  وەك  ناسراوە  سیاسی  بپیاوكی  زیاتر  جــالدەت 
سیاستدا  لپناو  رۆژنــامــی   چونك بت،  رۆژنامنووس 
وەزیــری   ١٩١٩ سای   وكاتئ نوئل  میجر  بكارھناوە، 
دەرەوەی بریتانیا بوو، سردانی كوردستان دەكات، ھاوڕێ 
ئاشنا بوون  زیاتر  بۆ  بدرخان  لگڵ جالدەت و كامران 
بناوچك و رەوشی سیاسی، ئو وەزیرە لژر كاریگری 
جالدەت، پرۆژەیك پشكش ب حكومت دەكات " سبارەت 
ب زەمانتی ئاشتی لناوچك و پرۆژەكش بریتی ل٣ خاڵ

١: دەركردنی دەستی توركی لكوردستان. 
٢: دابش نكردنی كوردستان. 

ــووری ھــــردوو دەوــتــی عــــراق و  ٣: دیــاریــكــردنــی ســن
و  كــورد  لنوان  ــاری  دی ئتنۆلۆژی  ھكی  و  كوردستان 
عرەب. ئگرچی ئو پشنیارە ئاسواری ل ركوتننامی 
سیڤر مابوو كخۆی ل س بنددا دەبینتیوە و لوانش 
بندەكانی (٦٢ و ٦٣ و ٦٤) كمالیكان ئمیان نسلماند و 
حكومتی بریتانیش ئو پشنیارەی رەتكردەوە، حكومتی 
ئیدی  ــوردان،  ك كردنی  بتورك  لسر  بـــوەردەوام  توركیا 
و  سیاسی  چاالكی   وانــلــ بــوو  كــورد  بنفعی  ھرشتك 
پكرد".  دەستی   قوتابخان و  نــادی  داخستنی  و  رۆشنبیرە 
مرحل جدیدە،  تركیا،  فی   الكردی  المسال  ،الح سعدواللس

سن ١٩٩١ ل ٧و ل٨ . 
جالدەت و عدالتی كۆمیتی 

ــدرخــان  ــی جـــــالدەت ب ــان ــری ــ جــوھ و خــاـــ یــكــــك ل
دادی  مسلی  ھیبووە،  خۆیدا  حوكمی  لسروەختی 
و  نتوە  كردنی ھموو  تماشا  بیك چاو  و  كۆمیتی 
ئاین و مزھبكان و پكھاتكان بووە لژر حاكمیتی ئودا، 
بۆ نمون كسكی وەكو دكتۆر خالفین ك رۆژھتناسكی 
سۆڤیتی بووە و ھاتۆت ئو ناوچیی جزیرەی بۆتان و 
رەوشكی بچاوی خۆی بینیوە و نوسیویتی" كوردەكان 
لچلكانی سدەی نۆزدەھمدا لچاالكی نیشتیمانیدا زیرەك 
خــوارووی   تودەكك  شاخاوی  ــ وت ئــو   بۆی بــوون، 
دیار  لرۆژھتی  و   رانئ لسنووری  و  وان  دەریاچی 
عوسمانیكان،  دەستی  ژر   وتك عراقی  موسی  و  بكر 
پشتگیریان  ك خك   كناوچ حاكمی  بووە  بگ  بدرخان 
لدەكرد، ئمانش تنھا كورد نبوون، بكو ئرمن و كلد 

الیك  ھموو  تماشای  چاو  بیك  و  بوون  ئاشوریش  و 
 ،رچاوە، صالح سعداللوە". سیانكانن حوكمالیكراوە ل
المسال الكردی فی تركیا، مرحل جدیدە، سن ١٩٩١ ل ٣ و 

 ٤
 ھروەھا ئو رۆژھتناس دە" لرووی كۆمیتیشوە 
دادپروەری ھبووە، ھروەك نمونیك ھی دەن مناك 
ئاینیوە  لـــرووی  بـــووە".  لدەستدا  زــی  ــات  دەك گشت 
 بب بوون  خۆیان  كولتووری  خاوەنی  ئاینكانیش  ھموو 
ئوەی ھیچ ھزك سركوتیان بكات، بۆ نمون مسیحیكان 
 ئازادانرستی خۆیان ببووە بۆ خودا پی خۆیان ھنیسك
 "بوون ئیسالم  بئاینی  سر  كوردەكان  لكاتكدا  كــردووە، 

ھمان سرچاوەی پشوو.  
گرنگیدان بئدەب 

میر جــالدەت ھستی كــردووە بوەی ك كورد بۆ ئوەی 
و  بكن  دیكۆمنتی  و  بنووسنوە  دیان  ناو  چیرۆككانی 
كوردیش مافی خۆیتی ئدەبیاتی خۆی ھبت و بینوستوە، 
پویستی بئلف و بای التینی كوردی ھی، چونك پشتر 
یان بتوركی یان بفرەنسی نوسیویانتوە، بۆی لالپرە 
بوی   ١٥_٥_١٩٣٢ كلرۆژی  ھــاوار  رۆژنامی  یكمی 
دەزانم  خۆم  زمانی  و  كوردم  من  گوتوویتی"  و  كردۆتوە 
زمانی  ھشت   ب كــرد  بـــراورد  خــۆم  زمانكی  بباشی، 
ئو  زانــی  بپویستم  و  كرد  ھوەستیكم   بۆی جیاواز، 
 مئ ل١١٠.  پشوو  سرچاوەی  ھمان  بنووسموە".   پیت
جگلوەی گرنگی بفۆلكلۆر و یادەوەری كوردیدا داوە، الڤژ 
پداوە  گرنگی  زۆر  جالدەت  كوردیكان  لفۆلكلۆرە   ككی
و وتاری لسر نوسیوە، " لگۆڤاری ھاوار ژمارە ٢٦ باس 
و  گۆرانی  (الڤــژە)  كبناوی  فۆلكلۆرە  كئو  دەكــات  لــوە 
گوتاركی ئاینی و باس لئاخیرەتی دونیا دەكات" لمبارەیوە 
 كشب الڤژە   "دە الڤژەوە  لباری  ئیسالم  عبدولسمد 
ناوەڕۆكی  بم  لگۆرانی،   كجۆر و  كــوردی  لفۆلكلۆری 
ئم جۆرە گۆرانی تایبت ببابتی فلسفی دینی". جالدەت 
ــازادی  ئ  ،یــ شــرۆڤــكــاری   كینلیكۆ شیعر،  و  بــدرخــان 

عبدولعزیز مزوری، ل٩١ و ل٩٢. 
خانی  ئحمدی  بتایبت شیعرەكانی  و  بئدەب  گرنگیدان 

یكك  ئوكات.  ھــاواری  رۆژنامی   ل بوكردنوەیان  و 
یكم  بــووە،  گرنگ  جــالدەت  كلالی  كارانی  لو  بــووە 
مۆركی  و   بوون ــوردی  ك خانی  شیعرەكانی  لــبــرئــوەی 
ئو  ــوەی  ئ لبر  دووەم   ،وتفن و  پوەدیارە  كــوردی 
شیعرانی خانی نوسیویتی گوتاركی كوردی ئوكات بووە، 

بۆی لگۆڤارەكی خۆی بوی كردۆتوە. 
میر جالدەت جگلوەی شیعری شاعیرانی ناوداری كوردی 
بوكردۆتوە بخاتری ئوەی ئدەبی كوردی ھم دیكۆمنت 
بكات و ھم دەومندی بكات، بۆخۆشی شیعری بكشی 

 "دەقی (بلوورا من) دەل وە، بۆ نموننوسیوەت نجپ
بلورا من ئاشیرین 
 ھتود ساریا سب

ئو ھنگوورا ئیڤارێ دە 
ھڤاال بھڤاالن 

دەست برای شڤان و دلكتیانی 
دەنگی ت ھسترن دلن خمگیران، 

جــالدەت  میر  ســرچــاوە.   " ھتد.  و  ڤقوتیان  ھــڤ  ژ  سالڤا 
ئازاد   .ی شرۆڤكاری  لكۆینوەیكی  شیعر.  و  بدرخان 

عبدولعزیز مزوری. ل٤٠. 
ئم جگلوەی جالدەت بچند شوەیك شیعری نوسیوە، 
لوان شیعری ئوینداری و سروشتی و لھموشیان گرنگتر 

 "روەك دەھ ،روەریشیعری نیشتیمانپ
 ن دنیایرسركمرەڤینا تخ

ئو ل رۆژھالتی 
 دەما كو دونیا ھشیارب

 و رادبژ خ
ژمرە 

سترانا ئازاھی و سربستیا 
 كوردستان و ھتد". ھمان سرچاوەی پیشوو. ل ٦٣ 

:وینداریش دەشیعری ئ روەھا لھ
 تربش م توەرە دوتمام ئاڤا ش 

 تڤ د كل ھ پیال ناڤ
ھڤینا خلك و عالم ژ ھیام پغمبران عادەت بی 

یا من و یا دۆتماما من ل جزیرا بۆتا، بی قباحت. ھبت وەكو 
خاتوو  و  دەكــن  لوە  باسی  لكۆینوكان  و  سرچاوەكان 
 گوای ،یو شیعرە ھی بۆ ئو دانپیانن بۆخۆشی ئرەوش

بۆ رەوشنی گوتووە. ھر بۆی دواتر دەبت خزانی. 
پیوەندی میر جالدەت برۆشنبیرانی كوردەوە 

ناڕاستوخۆی  و  راستوخۆ  پیوەندیكی  جـــالدەت  میر 
و  ھبووە  كوردستانوە  پارچی  چوار  ھر  برۆشنبیرانی 
گۆڤاری ھاوار گرنگیكی لرادەبدەری پدراوە لالین ئو 
رۆشنبیرانوە "حامد فرەج یكم رۆشنبیری كوردی باشورە 
كبنامیكی دوورو درژ، پیرۆزباری بشداری لژمارە ٣ 
 "وە و دەراقیموو الوانی عناوی ھی ھاوار دەكات و ب
ستارەیكی  چاوەڕوانی  بوو  دەمك  گوشین  دەست  لپاش 
گالوژی كوردمان دەكرد، تاكو دون بچاوی خۆمان بینیمان 
كئویش گۆڤاری ھاوارە، كچاوی ھموو كوردكی روون 
روناك  كوردستان  ھموو  بتنینی   وای ھیوامان  كــردەوە، 
بكاتوە و ھموو كوردك بدەم ئم ھاوارەوە بچت و تاكو 
بكوین سر رگای و بۆ یكتی كوردان ھوبدەین" ھروەھا 
بھوستی  گــورەو  كرۆشنبیركی  فتاح  شاكر  لالین 
كورد بوو لالین رژمی بعسوە لناوەڕاستی ھشتاكانی 
سدەی بیستم كوژرا، نامیك ئاراستی جالدەت دەكات 
 كمامن ھــاوار   "ــدە و  ھــاوار  لگۆڤاری  دەستخۆشی  بۆ 
بۆئوەی  بم  نژراوە،  بپیتدا  لزەویكی  زانا  بدەستی 
برووبووم بدات دەب چاودری بكرێ تاكو گورە دەبت" 
 تاك ھــاوار   "ــدە و  كــوردە  مژوونوسكی  مزھر  كمال 
خۆی  تمنی  رابــردوو  سای   سل بوو  كوردی  گۆڤاركی 
وەكو شماكی لشوكی تاریكیدا نزانی دەسوتان و روناكی 
پرەمردی نمر شیعری  دەدات بھر چــواردەوری خۆی". 
وەفدی كوردستانی سبارەت براپڕنی بردەركی سرای 
بوكراوەتوە"  ھاوار  لگۆڤاری   ١٩٣٠ كلئلولی  سلمانی 
بۆنوسیوە  سنووری  شیعری  و  كوردە  شاعیركی  ئسیری 
و فایق بكس شیعری (یادی وەتن) و ھمنی موركریانی 
بشیعری (سكایك لگردی سیوان) و (بۆ خاوەنی ھاوار) 
و پخشانك ل(كوردستانی خونین ) ھاوكاری و پشتگیری 
میرجالدەت و گۆڤاری ھاواریان كردووە" سرچاوە گۆڤاری 
رۆژنامنووس ژمارە ١٠٦ كاریگریا میرجالدەت بدرخان و 

گۆڤاری ھاوار لباشوری كوردستان.
سرەنجام لوە تدەگین كمیر جالدەت لوكاتدا كجنگی 
وەكو  پیاوك  نبووە  ئاسان  لــئــارادابــووە،  یكم  جھانی 
وتانی  و  بــووە  ككوردنشین   یناوچ لو  ھكوتیك 
بھاوكاری  و  بتنھا  نــكــردووە،  ھاوكاریان  دەوروپشتی 
ھم  و  بكات  سیاسیت  ھــم  نــوســرــك،  و  ئــدیــب  چند 
خۆیتی  مافی   بۆی دەربكات،   رۆژنام ھم  و  دیبلۆماسیت 

كارەكانی بگرنگ ھبسنگرت.  
ئو لكۆینوەی بۆ ھشتمین 

فستیڤای بردخان ل پاریس نووسراوە.

جالدەت بدرخان 

جالدەت بدرخان 
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ل پ و بشـــت ب بـــ ھفتاكان ســـانكی
شون پنجو بوو، وەرچرخان جموجۆی و
ب باســـكردن شـــیاوی و ئاســـواری دیـــارە
مدەنییكان سرھدانی ركخراوە ب تایبتی
و چین گشت ك ســـندیكا، و و پیشـــییكان
نو ل گرتبـــوو لخۆ كۆمـــگای توژەكانـــی
ل بتایبتی.. كوردستانیش و بگشتی عراق
فستیڤای  رۆژھتدا ئمانیای ل ١٩٧٣ سای
لو بـــوو جـــار یكـــم الوان ئنجـــام درا بـــۆ
گنج كۆمك فرمی ب خۆماندا كوردستانی
الوانـــی دیموكراتی یكتی نـــاوی ب مـــر الو
جیھانی ستیڤاف لو بشـــداری كوردســـتان

نمایشـــی دیموكراســـییان چندین ن كـــبكـــ
و داب و كوردی برگی و بجل كوردەواریان

نریتی كوردەواری ئنجامیان دابوو.
دووەمـــی "١٩٧٤"دا كانوونی لـــ * ھروەھـــا
كورد نووســـرانی یكتی دووەمی كۆنگرەی
درا، ئنجام ریینســـمست ھۆی غدا لب لـــ
قت ،كۆنگرەی لـــو كـــرد "بندە" بشـــداریم
ب ھولرەوە لـــ كورد ئمـــی یـــادم ناچل
وات بغدا كوتین بـــرەو كۆســـترك بڕێ
گپ گاتو بـــ ر كولھ لقـــی نووســـرانی
سامان ئو دوورودرژی رگای و دخۆشـــی
زۆر كۆنگـــرە رۆژی ســـ بـــی ل بغـــداش
كۆتایی بســـركوتوویی و گوڕ بوو و گرم
كۆنگرە دكتۆر كۆتاھاتنی لـــ ئوەبوو پھـــات،
سر وتركســـ رەسوول عزەدین مســـتفا
بچین "بر لـــوەی و گوتی: شـــانۆ دوانگـــی
چشتخانی ل بخۆین شاندەرو چشـــتكی
دكتۆر داوەتی ك "زەورا" باخچـــی ل "لۆلۆە"
ئیحســـانی دكتۆر ئیحســـان فوئادین ئـــوكات
دەزگای گشـــتی بڕیوەبری خوالخۆشـــبوو
بغدا. ل بوو بوكراوەی كـــوردی و پخـــش
قسكانی لسر بوو بردەوام عزەدین دكتۆر
بھنین بـــ بیارك كۆنگرە كۆتایی وتی: "بـــا
خشـــینشـــۆ بب دكتۆر پلی وەیویـــش ئئ
كھۆ لـــ ئیتر شـــوكری، شـــاعیر ئحمـــد
و رەزامندی بـــ چپڕـــزان بكـــۆی دەنگ
چووین و ھۆل ئوەی ھـــات، دوای ب كۆتا
نووســـرانی و شـــاعیر گنجانی مدەرەوە ئ
دكتۆر شوكری" "ئحمد بدوای سردەم ئو
ھوتافی گرووی ب پ ئو شـــۆ دەڕۆیشـــتین

وەك: دەخوندەوە شیعری و دەكشا
شۆ" دكتۆر ب بووم ئوە:"

بر قاشۆ دەیدەم پشم ترچی بھ
گۆ وەكو دەكم شقی

ھات و پچ ب دەمانكرد دواوەوە ل ئمـــش
خۆمان دەوروبـــری ســـرەنجی ك و ھاوار
گات فرۆشی گروپ ئو سیری راكشـــا بوو
ل كوردیش و كوردن ك بكن، زمچیانـــو ب
كسایتیان ك ناویرۆیشتبوو وا ئوسا بغدا
ل بدی دەكرێ حاتیان بھزە كچی ئو
ئم بوو شۆ دكتۆر ھۆیكش بوو، سیر پیان
چشتخانیلوئلوئی ل دواتر بزمینایوە،
نچووبم ھب ئگـــر زەوڕا گیرســـاینوە.
رۆشنبیریی وەزیری كمای شـــفیق ئوكات
بوو خوان ســـر ئو ئامادەی عراق بوو لـــ
و شھید علی ساح یوســـفی لگڵ شـــھید
و چندین قادر مال ھڤـــاڵ محمد و ھژار
ئامادەبوون داوەت لو كسایتی و نووســـر
ل پـــك خورایـــوە دوو یـــك بـــم كاتك
شـــڕە و بزم ب بوو كـــخوان ناوەڕاســـتی
نك شیعری تخپیسی شیعری و شڕە جون
مستفا سدیق و محمد ل نوانی تخمیس
شھید لبوو چاوم زامدار.. محموود و رابر
ختات"ی یحیا "سعید بانگی یوســـفی ساح
گیرەشون ئو گووتبوو پی زانیم دواتر كرد
چی لوێ بر بچن ھۆكی ئو زمچیانب و
كوتوە ھـــرواش بیكنن با دەكن بـــ یك
دوور پككانیانوە و بخۆیان زۆر بشـــكی

بوو. گرمتر كزمب لوش كوتنوە
ھفتاكانـــدا دوایـــی ســـانی  لـــو ھـــر   *
ب زۆری بایخكی عراقـــدا ل بعس رژمـــی
بو دەدا جووتیاران و كركاران سندیكاكانی
سۆشیالیســـتی پریەو سیســـتمی ناوەی ك
كادیرەپشكوتووەكانی ل ھندك بۆی دەكات
لئنجامدا وتنككدەركجۆرندیكاكانبس
فاشستیان بعسی حزبی سركردایتی رۆی
بشداربوونیان ئنجامی ل دواتر سپردرا پ
وانل دان ســـدارەی ل ســـدام ل كۆدەتایك

گشـــتی ســـكرتری ك وەك "محمـــد عایش"
ھروەھا عراق لـــ بوو كركاران نقابكانـــی
نقابكانـــی ســـكرتری كـــ "فـــازل بـــدەن"
كوردستانكی ل جا عراق، ل بوو خدەمات
جووتیاران كۆمـــی نقابو ئـــو خۆمانیش
پرەپدان پیوەندیكان و ل ھبوو ھر رۆیان
بۆ ئوەبوو چینـــ دوو و بـــ راژەكردنـــی ئو
كۆمی لگڵ كۆســـرەت كاك بڕز نموون
مجید لگڵ كوردســـتان ھاوكار جووتیارانی
تر ھڤاكی چند و میرەكانی ئحمد و تیب
یكۆم لو ھبـــوو برچاوی ئیداری رۆـــی
دوانزە بۆ ماوەی كرا رەوانی بولغاریا دواتـــر
فریدزامداری ئوكات ھر ببینی. دەورە مانگ
لـــ منیـــش زراعیـــن و شـــاعیر لـــ نقابـــی
ئوە دەكرد كارم گشتی سندیكای راگیاندنی
بچم بۆ دانـــرام مانگ دوانـــزە بـــوو بـــۆ ماوەی
ئوسا بم سۆڤتی یكتی رووسیا دەورە ل
بم ساپۆڕتم درایندە پچ ئنجامدا ھر ل
رەزامندی نووسراوی ھولر ئمنی دائیرەی
بۆ سفرەم ئو خســـت، دوا ڤیزەكم لسر
ل پچوو مانگكی چند دواخرا تر دەورەیكی
ھگیرسایوە  ئیلوول ١٩٧٤ شۆڕشی ئاداری
ئوە ھشاخان بشاخان كوردان ملیۆنان ب و
چاو چۆمان لـــ "كۆســـرەت"م كاك بوو بڕز
ناو بۆ گڕابۆوە ئرانوە رگای ل ك پكوت
كردبوو تواو بولغاریا ل دەورەكی و شۆڕش
بمنتوە وت دەرەوەی لـــ نبووە و ئامادە
لمن پرســـیاری شـــۆڕش ناو خۆی گیاندەوە
كرد دەورەكت تواو ل رووســـیا كرد ئی تۆ
ھولر ئمنی دائیـــرەی وەن گووتم منیـــش
گرفت ب كـــردم نـــدی لرەزام نووســـراوەی
شـــۆڕش وەتئ دواخرام تر دەورەیكی و بـــۆ
الیكمان لرەدا ھموو وا پكردەوە و دەســـتی

یكترمانبینییوە.

موحسین ئاوارە

٥١ بوو رۆژان

سمایل خوناو
مندایتان لـــه تهمهنی ئوهش .. ئه رێ...؟
بـــهدوادا شـــهوی که لـــه رۆژك ژیـــاون

نهھاتب؟
رۆژك له باتان؟ بووبت درژتر رۆژهکه
تاریکیدا ھاتنـــی چاوهڕوانی لـــه ھه رگیـــز
ماندووه کهتان ئهوهی جهســـته بۆ نه مابن
خهمه کانتان و، خهو سهرینی سهر بخهنه

بنوقنن! پوهکانیان تاوك بۆ
له روو بیابـــان کانـــی وه ك چاوه کانتـــان
لـــه قوڕگتان تهڕاتـــی وشـــکی کاو تامـــی

نهمن؟
نوتقم کـــه گـــهورهم و ئســـتا وه رن..! با
و نه حهجما شهوکی رۆژو باسی بۆتهوه،

بکهم وبخه وی خۆمتان بۆ
بۆ ناســـینم بوو زوو ھشـــتا رۆژك، که
و کۆچکردنی مائاوایـــی خه می بـــه  دنیای
وشـــه به رگی که نهمدهتوانی یه کجاره کی،
چرپهکانم. ب سویه پهرۆشی بهر بخهمه
نهخۆشهکانی چاوه نیگای دوایین رۆژه لهو
من دنیای له یهکجاریان مائاوایی "رابـــه"
کردو بهروتهونی حهوشهکهمان دنیای و

بارکرا. دارهبازهیهك له تهرمهکهی
دمچه ندین ساڵبئۆقره که"رابه"ون بوو،
سایش که رۆژو دهکرد، بهدوایهوه شینی
یادهوهرییهکانی دهبـــی، زیاتر ته مه نمـــی
شیتر لهال کۆلکهزینه رهنگی وهك "رابه"م
"ئهرێ نهمدهپرسی چیتر ئیتر دهبوونهوه.

بهسوێ ده گریا" بۆ وا رابه
ســـه ردولکانی و لهژوورهکه الوك به تهنیا
چاوهڕی پهنجهرهکه لهژـــر ده الواندهوه.
پم چـــاوی که ده ر، ده بـــووم تـــا دهھاتـــه
ســـۆزاوی و گـــ ده نگکی ده کـــه وت بـــه
و ھـــاواری دهکردمـــ و قوڕگکـــی تـــهڕ

دهیگوت:
من ما ڤـــرێ؟ ل دکهی چ دیســـا "ئه ڤه تو
پهنجهرێ ڤ بن ل دی جارهکا ته نهگوتبی

نهڕینی خارێ؟"
ھهرچـــی به قه ســـهم تم مهگهن، به ھه ـــه
حـــهزی ھهرگیـــز حورمهتی پیرۆزه  مـــن

من نهبهزاندووه. تهنیاییه کانیم دانیشـــتنه
وا نهدهگرت. "رابه"ییـــم ب ته نھا بهرگهی
لهماڵ ھـــه ر و ھهب "رابه" که راھاتبـــووم
و دایکی مردنـــی دوای رابـــه بـــ. چونکه
که دهب له ســـووتانهکهی، دوای شـــه وی
من بـــهر لهدایکبوونـــی زه مانکـــی زووی
دهری دیوی بۆ قاچهکانی ھهرگیز ،بووب
و ســـه ردان حهوشـــهکه به ناوی ده رگای

سهفهر تنهپه ڕاندبوو. و زیارهت
نهك بهم بوو، وجاغکور خۆی راســـته
برایانم، و خوشـــك که گهوره ی خۆم ھه ر
له منیشـــی دوای تری بگـــره  چوارهکـــهی
"رابه" چونکـــه به روبـــاوهش گهوره بووه،
بارته قای ده یتوانی بچووکه بوونه وهره ئهو
الوانهوه و ژنك ســـۆز ھهموو باوه شـــی
روخساری "رابه" به ببهخش. ھهموومان
کراوه، گهوران ئاشنا به دنیای چاوهکانمان
کردنه کهی تاکو دوایی کۆچی بۆیه رۆژی
لـــه ســـامناك خهونکـــی ئســـتاش وه ك

یادهوهرییهکانمچهقیوه.
دهیانگوت  گـــهورهکان وهك لهوانهیه  ئـــا!
.نه بووب نیان سهروســـیما نهرم و "رابه"
که .بووبـــ تـــووڕهش دیار و بگـــره  گرژ
ھـــاواری ده بوو تـــووڕه داپیره شـــم لـــهو
کانسه الملی رهق! ســـهروکهلل" ده کردێ

ئهستووریچیایی!".
جوانییهکی بهرچاوانی ھیچ بوو. رابه وا ئا!
و چرچولۆچ ھهمـــوو ئهو له بهر نه مابوو.
پســـتهو و گۆشت به یه کهوهنووســـانهی
ھیـــچ ســـووتانه کهی دوای ده ماره کانـــی
به روسنگ له ســـپی وســـفتییهك ته نکی و
ھـــهر ئســـتاش نهدهبینرا. و مه مکه کانـــی
بوو خۆســـووتانی ئهنقهست ئایا نه زاندرا
بهھۆی خۆی گوتبـــووی رابـــه یـــان وه ك

بوو. پهلهمزهکه تهقینی
تکهوبوونو بهیهکهوهلکانی پهنجهکانیشی
کاریلهدهستهنگینیووهستاییله چنینی
ھهرخۆی نهکردبـــووه وه. کهمتر مافـــوور
دارتهونه کـــردم! چنینیشـــی بـــوو فـــری
و ناونیشـــان گهورهترین زله که ی "رابـــه "
که به روحهوشـــهکهمان بوو، ناســـنامه ی
و رهنگاوڕهنگ بهنی و ریس به رازابـــۆوه
ژن دهوروبهرهکهی جگای کۆبوونهوهی

بوو. گهڕه ك کچانی و
لهگوچکانم دهنگ ئســـتاش "رابه" ده نگی
شـــاجوان به خۆی دهکرد که ده ده نـــهوه،
پاشـــاو و کهچـــهڵ و شـــت و و پاـــه وان

لهکاتـــی حیکایهتانه ی ئـــهو دوودرنجـــی
لهگهڵ ئـــهو ده گامهوه. بۆی ته ونکـــردن
ئهندشه پ چهند منداکی مندان ئمهی
شـــهوکی به رۆژمان لبکا دهیتوانی بوو.
پهڕو لهگهڵ دهنگی وشـــهکانی ب نوققهو
.نبمانف و نزم و بهرز پبگـــرێ بامان
دهبوونه باســـکی ھهردوو له شهوهکانیش
سهرینینهرموگهرم و شونیحهسانهوهو

ئاسوودهییمان.
کو باوهڕ نهکردبی "قهت گوتبووی که رابه
دهڤهرێ، ڤ ل کوڕهکا بهخت خودان دبته
و دیواره کـــی ســـیچ یـــان ژی ل چه نـــد
بشینکاتی دیر وشارهکا تهنگو کۆالنهکا

ســـه ر".            ببتـــه    ژیانـــ
کو  گهورهبووی پهروهردهو ئهو  چونکه
ئاسمانه دراوس نزیکهکانی شاخ ودۆڵ و
و روح بادینان بوو. داخه کانی دهڤهری و
به ھهفیوی بست پهپووله جهستهی وهك
بوو. عه رزوبه رزه ئه و بناری و بان بستی
بوو سروشته ئهو ئاشنای شارهزاو ھنده
الته ڕگاکانی رگاو تاریکیش به شـــهوی
ئالـــوودهی و دی مهســـت ده دۆزییـــهوه.
بهردی و دارو گیاو گـــۆڵ رهنگی جوانـــی

بوو. چۆمه کان
دایکیـــان بهتهنیـــا باوکـــی، دوای مردنـــی
کچهکهی بهڕوهبردنی ھـــهردوو ئه رکـــی
لهخروبهره کهتـــی گرتبـــوو. له ئه ســـتۆ
رۆژکیـــان تاوهکو دهژیـــان. ئـــه و دهڤهره
گوندی سهدان وهك ئهوانیش گونده کهی
بارکران و خهکه که و کــــران تــــر خاپوور
جیاجیایان شاری دوورو دهڤهر و پهرتهی
وتهقی رهق تازه لهژووری دهبوایه کردن.
و وشــــك لهعهرزی زۆرهملکان، کۆمه گا
ژیانك ئاسمانی ببهزه یی ژر و برشــــك

پکوهبنن.
و تهنــــك خوشــــکی دوو رابــــه  و ســــۆلین
خوشــــکه ســــۆلینی جوانی بگه رد بوون.
و چاوکی دڵ ھهمــــوو گــــه وره  بهجــــارێ
که خهكیش ئاشــــنایهتیان فین. ده ھنــــا
قهدری و جۆره جوانییه چیاییه به م نهبوو
کلتوور، بۆیــــه ھهر جوانیش نــــه ببوو به
حهیاوشهرهف ناوی لهژر زوو ســــۆلین
کوژرا. "رابه"ش وکهسان بهدهستی خزم
و بوو درا بهشوو خوازبنی ھهر لهیه کهم
بهو ئمه. بهروحهوشهی ئهو قسمهتی به
پی که گهورهکان حهزیــــان بده نگییــــهی
بۆ وئۆفی ئاخ دهبردهســــهر. ژیانی نه بوو

ھهدهکشاو خۆی بکه ســــی بۆ و بادینان
بینینــــهوهی پهرۆشــــی ســــه ردولکه ی بــــۆ

ھهدهبهست! "سۆلین"دا
دوای بهدهنی ولۆچییه ی چرچ بــــهو "رابه"
وپیاوهتیشدا ژن شهوانی سووتانهکهی، له
ئمهی بــــۆ خۆی ژیانی شــــۆرابوو! ئیتــــر
رۆژانــــهی ئــــهو منــــدان و ئیــــش وکاری
دارتهونهکه ســــهر رازاوهکهی دنیا ماه و

کردبوو. تهرخان
رابه دهیگــــوت "گــــه ر داپیــــره م زۆر جــــار
نهبوو ژنه چاپووکه ئهو دایکیشت نهبوایه

بکا" منداڵ پنج شیرژهی
بــــۆ گهڕانــــهوه و گــــه ر "رابــــه " به مــــردن
که بادینان، ده ڤهری چیاکانــــی قه دوبای
لهســــهرهمهرگ خۆی  له سه ر وهســــیهتی
حهســــانه وهو تامــــی کردبــــوو، داوای 
مردنهکــــهی ئــــهوا ،ئاســــووده یی کردبــــ
و ھنــــا بئۆقرهیــــی کــــی پــــگه رده لوول
و غهریبی پــــ تۆزوخۆــــی رۆژگارکــــی
حهوشــــهکهماندا و مــــن ته نیایی به ســــهر

داباراند.
که جهنازهکهی ئۆتۆمبلهی ئهو بهدهوری
لباردهکرا، بهبئۆقره وهك مردهجنۆکه
لهژــــر روحــــم دهتگــــوت ده ســــوڕامه وه .
داپۆشــــراوه. جهنازهکهی جاجمی ســــهر
و چهقین قاچهکانم رۆیی، که ئۆتۆمبلهکه
وھاواری ھات تهنھا نهدام. غاردانیان تینی
لهگــــهڵ که نهب گــــه رووه  نووســــاوه کهم
بهرزتر جهنازهکه بهرزو دوورکهوتنهوهی
لهناو دهستکم لهقههباغییهکه دهبووه وه.
لهتیزکی کــــراوهی بــــوو، ده ســــتی دایکم
ب رابه دارتهونهکهی ماهکهماندا دهرگای
نیگارك، نه خش و ھیچ ریس، ب و بهن
قووتلهدواینهخۆشییهکهیئهم رووتو
ھشتا دواییهیبهالیهكھهپهسردرابوو.
دهرگاکه کراوهکــــه ی تیزه چاوم له ســــهر
الشــــانکیان الیده ژنی یهك دوو که بوو،
کیه کیژۆکه؟" "مهیتی پرسیان و راتهکاندم
وه مم ھاوارك و زهق به دهنگگی منیش

گوتم: دانهوهو
زڕداکمه!" رابهی "مهیتی

"رابــــه " جوانهکهی رۆحه رۆژه وه ئــــا لــــهو
چاوه کانمی لهجوانی بریســــکهی به شك
دهڤــــهری له گــــه ڵ جه نازهکــــهی خۆی بــــۆ
مائاواییــــان و رۆیــــی بادینــــان بارکــــرد،

لکردم.
نهرویج  ، ٢٠١٠/٤/٢٠  
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زەوی می خاندانیی خواردووەتوە
قت ل بیرم ناكات

پیایك میم ل زەویی خاندان وەرگرت
ل ڕۆژكی نزیكدا دت

م دادەنر دسی لختووك بووری و پدەستی س
ب ترپی دەت پشوو بدە ماندووی

ینی زەوییھرەدار پنی مرۆڤی بگۆشت و دەمار و خو
ب كم پنییوەی ڕاز و نھباران وەك ئ

دەنگی نزم كردووەتوە و ب نرمی ل گۆڕم دەدا
ئیدی دەب من گۆڕ ج بھم و بم دەرێ

ئایا برانبری دەتوانم چی بكم و چیم پ دەكرێ
چاوەكانی زەوی گرانبوون

باندە بسر 
پوو و
خولیا و

یاد و
چی ڕاھنر بۆ خۆشخوانی بوبوونتوە

مرۆڤیش بسر پستی دراو
مار ھناوی زەویی كون كردووە

ئاسۆدا برژانگی چاوی دەڕسك خۆریش ل
نمسپ دەخی ئیا وەی بیلبیلڕوونبوون
زەردەخنیك ل دەم و چاوی زەوی پیدا بوو

ل پ نما
مامزكی تۆقیو ئاوڕ ل كانی و ئاوك دەداتوە
كانی و ئاو دەبن ئاونی شو و ڕۆژی مامز

مامز ڕووەو كانی و ئاو دەجمن
زەوی جارك چاوی كردەوە و دای خستوە

ئو چاوانی مرۆڤ ھیتی
زەوییش ھیتی

چاو ئو شت دەدۆزتوە ك بۆی داگیرساوە
دەچتوە سر ھموو ڕووناكییك

رژینی باخچردیی ئاسمان و بۆنخۆشیی پگبینینی ب گومانبوون ل ب وات
ئی ئفسوونی دڵ چاوت ھاوتای ھتنی خۆرە

كراسی سروشتیش گردی نگرتووە
ئگر دم بشكنی گردەلوول كراسی سروشت

نن دەڕفی ماڕست ل
خۆر سبینان تامی نان دەكات و ب ئمك و خورپدارە

جوان ل كونی كروشك دەدا
كی چییمو دەزانی ئ شك ئاكاری خۆر دەناسروك
ئاگاداری دەكاتوە ل ترپی پی ڕاوچی و بووملرزە

گوایی ئو خۆرەی ك ھدێ
بم نازان ھیی زەویی یان ئاسمان

ئفسوونی دڵ خۆر ل دوەش ھدێ
ھزی خۆری دڵ گیاندار جاڕس ناكات

كروشك ب قونقون
لم ژوور بۆ ئو ژوور چاو شاركی لگڵ دەكردین

خنیی
چاو سوور

ترپی پی مۆسیقا
خرمی ددانی پوەندیی زەوی

ك دەچووە بر خۆر
تووكی ڕەنگی دەگۆڕا

كروشكی كوی ل پناو كونی خۆی سروشت دەپارزێ
ھیی مایش ب دشكاوی ڕا دەكات

لناو چاوەی مزدا گوی ل ئاسن دەسوێ
بیانیش ل زەنگی كاتژمری دانداوە دەترست

ری دادەنیشسڕادەخات ل دام كی داملباد پارچ
چاوی ب دەوری خۆیدا دەگی و بچككانی دەژمری

ئو سوزەیی خانمی ماڵ پاكی كردووەتوە دەیخوات
خانمی ماڵ ڕۆبكی قاوەییی پۆشیوە
پرچی ب تۆقیكی حلوایی بستووە

ئنگوستیلی ئماسیش ل پنجی شوق دەداتوە

وزە خواردن و پشوودانبوون دوای س گوان پ
ل پنجرەیكی گنمەنگدا

رووناكییك ب نیگایكی گرم خۆی پشان دا
دەت كروشك دۆستك لم ژوورەدا

ر دەبدەست ب دەزووی ئاوریشمینی گیانبازی ل ریكپاوتل دەدا و خت
ھیچ شتك نماوە ئازارم ندا
ییو پارچپاكترین خاك ئ
ندەخش كۆتر كلكی ل

خوشك و برا شكۆمندەكانم كۆتر
ب دەنووك گۆڕكم ل ناوی بۆ خۆش كن

ھندەی زەردنی ھلكیك
ناو دەترووككانمی لئاھ

دەترووك لكھ ك
زەوی بۆ ماوەیكی زۆر

شاد دەبنی ھیوای دوسۆراخی ھ ل
نائومدییكی قووڵ ناخی زەوی بر دەدا

سیری زەویم كرد
ڕەنگی تك چوو
وەك لوە بترست

لبدەم جامخانیكدا بوەستم
نھنییكی ئاشكرا و بۆنی مورتكی تڕ لگڵ بۆنی دەسكشی كیژك براورد بكم

دەماری گرژ بوو
بنم بارانك خاو بووەوە

درەنگ تماشای ئاسمانم كرد
فسوونی دنیی ئاسمان ئنھ

ئفسوونی دڵ یارمتیی دام بۆ پشبك و كبك و برزبوونوە
پارچ گۆشتی دم

كوتووەت سر زەوی
مرووستان دەورەیان داوە

ئاھی گرمی دم
سمری مرووستانی ھكووزاند

سرنجكی ڕاڕا
دەمی سۆندەی ئاوی خست

سر شارە مرووستان
ل تنیشتیدا ئاگركی كردەوە
ل یك دوو ھنگاو بوالوەتر

دووپشكك لناو كۆمك ئسكدا مردار بووەتوە
خكانك ب ترسوە دن بر ھتاوی بھار 

پیام ل زەمینی دوورەوە دت
خشدەب ژم پش نوپ

پیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوە
دم سرڕژە ل جوانی

ی خودایجوانی د
ی زەوییرماییی دخودا گ

زەوی جیھانكی تواوە ل نوان ئاسك و كیسڵ
سد جۆگی ل چاوی ھگرتووە

بۆ دخۆشی ڕەگ و چ و ناوكی میوە
ڕەگ و چ و ناوكی میوە

گلنی چاویان خۆش دەوێ و خۆیان ل بای توند دەپارزن
دەستم لسر دم الدەبم

قۆچ و ببە
پوپاگندە بۆچی دەكن
وە بزر دەبیان چییان ل

گای ئسك پتو و پ خون و گۆشت
وەك پاوان ل دایك بووە

ڕۆژك زەوی لسر قۆچكانی فێ دەدا
مرۆڤیش لسر ببەی پشتی دەھتوە

گایك ھموو گایكان و سزا دراوی پڕۆی سوورە
ب ددانی پانی پلك شفتی دەخوا

نیوەڕۆیانیش خۆر
قۆچ و ببەی پشتی ڕووناك ناكاتوە

قوربانییكانی ددانی گا و ددانی مشار

مارف خزندار
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م
چا

می خاندانیی زەوییان خواردووەتوە
تۆفانك بسرزەوی دەڕژی

ب شرمكی درۆزن بووەت پیاوك ل خون و گۆشتی زەوی
بسر كشتییوە ھما و ئاماژە دەدا
رەگ سرقا بسركشیی چوە

زەوی ھست ب لرزینی خۆی دەكات
خۆی ب كوانی ئاسمان گرتووە

دووبارە مردن دەترس س لشتدا كھب رێ لئ
دایندەی تشت باھئایا ب

سرگردان بیفن و ئارام بنیشتوە
یان بۆ سر زەمین ھموو شتكی لسر دەژی

بھشتیش تنیا مرۆڤ
كش زار بۆ بختی ھدەدا

چ دەدۆڕنت
خانكانی زار پیرۆزەی چاوەزاران

ھرەیب كی بوانت و ناوچشی دادكانی لخانكی سارد بپیرۆزە مووچ
ختمان بچووكوانی بناوچ

جگای نووسینی ھموو ویستكانی تدا نابتوە
ب شقامكی نیمچ تاریكدا دەڕۆم ناو ژیان

چی بكم نموونی ژیانم
برد مردوون یان خوتوون

یان ل قوویییكی ناقۆ و كوشندەدان
خونیان نھاتووەت دی و ناین دەنگ
بدەنگھاتنی برد دەنگی مارشی شڕە

ئاو خۆی بكناردا دەدا
بدەنگی دەھنت دەنگ

لوەتی برد ھاتووەت دەنگ
خبری نوان برگی كتب و قوان خۆشبووە
ب پنجمۆری یكمین نھنی سرسام بووم

ینو كی بیزەل موتربغ
ل ھموو درەختبردارەكان

دوورییكی ئاۆز
ئاوی خواووی ناو گۆزە بخۆرەوە

شووش تورشیات و ڕادیۆ ل تاق و پنجرە برانبر یكدی دادەندرن
سروودخونی زەوی ب كاغزی پیام كفن كراوە

برەو گیانی خۆی ھنگاو ھدەگرێ
بردەوامیش ئاوڕ ل ق دەداتوە

دەگات دیداری ئڤینداران
زەویم بینی سوور ھگڕا بوو

گوی ل سروودخونی خۆی گرتبوو
ل پشت و خونگری دەپرسی 

خۆر لترێ دەدا
كووپ بیر ل ڕسكانی شراب دەكاتوە

پیاوك ب نازی ژن و منداكانی دەورە دراوە ل خو دەڕوا
وەیدەست ی بگوكی گورداخپ

ل كووپ نزیك دەبتوە
دوای سپی كردنی ڕواسكی مزر و قومك

ل كووپی دخۆش و لو تڕ ب ستایش و ماچ دوور دەكوتوە
ئاگرك ل گیانی پیدا دەب و دەبت سۆز و بزەییی خودا

بیانیی و منداكانم تازە ل خو ھستاون
سۆب ھوای متبخی خۆش كردووە و شكردان پە

گۆرانییك بۆ ئاكاری ئم ژوورە
گۆرانییك بۆ تیشكی ناو دەنووكی بولبول

گۆرانییك بۆ لكدانی بای
گۆرانییك بۆ كۆچكردوو
ل گۆرانییكی نائومددا
زار بۆ دووبختی ھدەدەم

پرد جستیكی سارد و سە
بسر ئاوەوە دڕژ كراوە

نزمرۆڤ سروشت ناب
ئم ئو كات مزن و بختوەر دەبین

كۆمك باندەی كاغزی فێ دەین ئاسمان
بسر میوەی نایلۆن بنیشتوە

مترسیی سروشت
ئاگر كوتنوە

بوڕكان
ھبزڕكانی مانگ

سوربوونی ئاو
ھۆ دەنووك ل پستی پینگ دەدا

ئاوازی گۆرانییكی پند ئامز برز دەبتوە
كۆمك توار كۆرسن

یكردنی ڕەنگی دیككی توداتاووسیش ڕەنگی كوژراوە و ع
بای سارد خریك دەیكوژێ و ل ڕەنج و بدبختی دەمنتوە

بی شرمكی درۆزن
ناولپی لیكتری خشاند

قاوەی گرتوە و ل بنی فنجانكدا ونی
ڕەگی درەختكی بینی دەچووی ناو بلووری چرایك

كیسڵ ل شرمی خۆیدا چووەوە ناو خۆی و قپلی تونتر كرد
پیتی زی نوان

كازوە و زەردەپڕ
ئاخاوتن و نوای خۆم
دیدار و ناوھنانی خۆم

ئاھنگ و ھاتنگۆی خۆم
سوی و دروودی خۆم

ڕووەو زد و كتبخانو گۆڕەپانی شار ئاشكرا دەكم
دخۆش ئو ئاگرەی ل بن منجی خواردنی مان ھت كرد

ر دسزەوی دەستی ل
نیوەڕۆ وەرە ئی ئفسوونی دڵ

بروبوومی زەویی لناو ڕووناكی دای و ھاوڕیتیت دەكات
خودا سروشت شرمزار ناكات

كپووم ل نزیك میوەی موتربكراو كورژ كردەوە و بیرم ل ھتا ھتایی زەوی كردەوە
كروشكك لناو قۆپنگیایك بچككانی فرە چاوبزی دەكات

كشگیكیش بسر ھۆیكی مۆمیاكراودا نیشتوە
نیشان و حیكمتی زەویی تازە خۆشكراو بۆ نمام و بر و چاوگشبوون

پیام ل زەمینی دوورەوە دت
خشدەبژیم پشنوپ

پیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوە
قت دی وا پ كازوە و زەردەپڕی ندیوە

لوەتی دم بیندراوە
خبری ھوا خۆش بووە

ماسی خۆی ل ڕەگی درەخت دەدا
پۆپچ لیش لم

ماسی و مل خۆیان تار و تریك ناگرن
مارك ل ناو شووشیكی داخراودا

بیر لوە دەكاتوە چۆن خۆی
نك بئالكی درەختل

ل پارزی نیشتنوەی بچك كشكیكی كم ئزمووندا
پیامبخش دم لسر دەستكانی ڕادەخات و ل چاوی نزیك دەكاتوە

وە دەداتدانزەوی خان یم لك میپا
ترپی دی ھمیش خوداییم و دەنگدانوەی دشكاوان

ب ئسپایی ب درەختوە دەنووست
را بكك بۆ كامدا بزەیكرمی درەختری گبس ل

حكایتی مردن كمك ل ژیان درژترە
گوچك ماسی ڕۆخ ڕووبار ھگرەوە

فی دەرەوە ناو ئاو
بیر لوە دەكینوە چل شو و چل ڕۆژە لبر خۆردا دانیشتووی

نان و
 ئاو و 
كتب و

نامۆیی نبوون
لناو دەستكانت ئم دیو و ئو دیو دەكیت

دەستت بخوی
ڕیشۆكانی شار شونیان نامن تیدا بخون

پنجت درەختی بنمای باندەی و بخشندەیی دەنونت
قۆزاخیك دەكرتوە

كۆمك گنم شامی برژاوی ل دەوردا ڕژاوە
زەوی جارك چاوی كردەوە و دای خست

لچاوی خۆی دوور نكوتوە

سباح ڕەنجدەر
كانوونی یكمی 2010 ھولر

تبینی: لسر داوای خونران بۆجاری دووەم ئم چامی بودەكرتوە. 
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پارزەر: كمال محدین
سیاسی  و  كسایتی  ناسنامی  بمانوێ  ئگر 
و كۆمیتی ھر مرۆڤك بزانین دەب تماشای 
لگڵ  بكین،  كــردارەكــانــی  مــــژووی  ژیاننامو 
جا  خستكانی،  و  خووڕەوشت  ھسنگاندنی 
بۆی باسكردنی ناسنامی پشمرگ درین ئازاو 
ب وەفاكی كوردستان"مام جالل"كاركی وا ئاسان 

 .ردەست نییو ب
سرۆك  پۆستی  ئایا   ،وەیئ لرەدا  باسكمان 
كۆماری عراقی فیدراڵ مام جالل گورەتر دەكات 
یانخۆ مام جالل خودی خۆی ئم پۆست گورەتر 
دەكات؟؟ وەمی ئم پرسیارە لالین گلی عراقی 
فیدرا پاش ھسنگاندن و توانین و نرخاندنیان 
مام  پش  لكارو كسایتی سرۆك كۆمارەكی 
جالل و پاش مام جالل، چونك مرۆڤ تا تاریكی 

 .نرخی رووناكی نازان بینن
 ویستپ  باس ئــم  دەومندكردنی  ھندێ  بۆ 
كورتیك ل ژیاننامو كسایتی و خباتی سخت 
و دوورودرــژی ئم پشمرگو سركردە ژیرو 
چاالك و نبزەی كوردستان بزانین، ك بدرژایی 
 بب ئمۆ  تا   ١٩٤٦-١٩٤٧ سانی   ل تمنی 
 ب ــژەی  در دزینوە  وەستان و پشوودان و خۆ 
 گایم رتی داوە، لباتی نیشتیمانی و كوردایخ
پیرۆزەشدا دەیان جار تووشی ئازار و دەربدەری و 
برسییتی و خۆشاردنوە ھاتووە، لناو ھڤاكانی 
پاكی،  دەروون  و  دەم  و  بــدەســت  نــاســراوبــووە 
خۆم یككم لو كسانی، ك لسانی ١٩٥١ تا 
ئمۆ ئاگاداری بشی ھرەزۆری كارو كردەوەو 
ھوستكانیم، لسرەتای ژیانم ك لپۆلی ششی 
سرەتایی بووم ل قوتابخانی "ئوال"ی كۆی لڕگای 
مام جالل كوتم ناو قفزی زینی كوردایتی 
 ،مان قوتابخانی ھكی دیكندكارند خوڵ چگل
ئم ناو بناو سركشی و خۆ دزینوەمان دەكرد 
 مئ  ل زۆر  جالل  مام  بم  كۆبوونوەكان،   ل
بوو  بــوو، ســوور  دسۆزتر  گیشترو   ب و  ئازاتر 
لسر كارەكی بۆ فركردن و پگیاندنمان ب گیانی 
كوردایتی، تا وای لھات ھفتان ل ماكی خۆیان 
وانی سیاسی و كوردایتی پدەداین و ئامۆژگاری 
لناو  برایتی  و  یكتی  و  خوندن  بۆ  دەكردین 
خۆمان، ئو برادەرانی لوانكان ئامادە دەبوون: 
كاك جمال تاھیر و عومر كریم و سدیق سادق 
و باب كریم سدرەدین و كریم رەزاو محمد 

كریم و خۆشم... ك ھندكیان لژیاندا ماون. 
 ب مئ ل ك ،كی دیكند گروپچ ل جگ مئ
تمنتر بوون، وەك: كاك عومر سعد، محمد 
 وكاتل شوان، محمد سادق، مولود رەســول، 
ناسكدا ك"حزبی شیوعی و تحرر"نكۆیان دەكرد 
ل مافی چارەنووسی كورد و ل نبوونی ركخراوە 
دیموكراتییكانی كوردستان مام جالل گورەترین 
قوتابخانی كوردایتی بوو ل ھموو كوردستان 
و ئندامكی ژیر و چاالكی پارتی دیموكراتی كورد 
بوو، ل سرەتای پنجاكان تا ل ١٩٥٣ بۆ ئندامی 
كۆمیتی ناوەندی پارتی لسای ١٩٥٩ بوانامی 
بغدا،   ــ زانــكــۆی"مــاف"ل  لــ وەرگــــرت  لیسانسی 
پاشان بوو ب ئفسری یدەگ"احتیاگ" ل بشی 
سرپرشتی  ســاڵ  لھمان  زریــپــۆش"مــدرعــات" 
 بوو ب نم سار لباتی دەكرد، ھی خرۆژنام
لسای ١٩٥٥  وابزانم  مكتبی سیاسی،  ئندامی 
مــام جــالل بــشــداری كۆنگرەی الوانـــی جیھانی 
كرد ل وارشۆی پایتختی پۆندا ب نونرایتی 
ــان، ھــر لــم گــشــتــی توانی  الوانـــی كــوردســت
زۆر  تقلالیكی  و  ھــوڵ  پــاش  روســیــاو   تبچ
توانی چاوی ب سرۆك بارزانی نمر بكوت و 
وەزعی كوردستان و پالنی كاركردنیان باس كردو 
باش  ئــوەی  گیاند،  بپارتی  زۆری  سوودكی 
لبیرم مام جالل لو سفرەی ب پاسپۆرتی 
كاك جمیل شرەف رۆیشت لوكاتدا كاك جمیل 
بغدا،   ل بــوو  ئــنــدازیــاری  كۆلژی  خوندكاری 
كوتبوو،  لتاقیكردنوەكاندا  لبرئوەی  بــم 
دەیخوند،  نازەنین  لگوندی   كۆی ھاتبووە   بۆی

خۆم و دكتۆر خالید سعید ب راكــردن بۆماوەی 
پنج سعات لسر بیاری پارتی چووین گوندی 
نازەنین و پاسپۆرتكمان ھناو ناردمان بۆ كاك 
علی عبدو ل ھولر و ئویش ناردی بۆ بغداو 

مام جاللیان رەوانی وارشۆ كرد. 
لسرەتای شۆڕشی ئیلوول بوو ب پشمرگو 
بوو  تا  تپڕی  پشمرگایتی  پلكانی  بھموو 
ــرەداغ، دوایی  ق ب ئامر ھزی خبات لناوچی 
لكاتكدا   ،رگشمپ یكمی  لپرسراوی   ب بوو 
و  ــژاری  ھ لوپڕی  كوردستان  پشمرگكانی 
ب پارەو پوول و خواردەمنی و تقمنیدابوون، 
زۆر ل سركردەكان بیریان ل راكردن دەكردەوە، 
بڕز مام جالل لگڵ دكتۆر خالید بھاوكاری 
لیژنی ناوچی كۆیو دەستپشخری ھڤاڵ"لتیف 
غفوور  ئاغاو  ئیسماعیل  ئاغای  سلیم  و  نجم 
محدین"توانیان پالنی دەست بسرداگرتنی ٣١٠٠٠ 
 ی شاری كۆینزی خزار دینارەكك ھسی و ی
دابگرن لنزیك گوندی پیرەر لنوان كۆیو ھولر 
 ربۆیبوو، ھكی زۆر زۆری ھم پارە نرخئ م كاتل
بوو بھۆی ژیانوەی ھموو شۆڕش و بنككانی 

پشمرگ ل بارزانوە تا كفری و خانقین. 
ــی ١٩٦٣ پــاش  رەتـــای ســاســـلـــ مـــام جــــالل 
لیژنی  سرۆكی   ب بوو  بعسییكان  كودەتای 
گفتوگۆ"مفاوچات"لگڵ حكومتی بعس لم كارەیدا 
رۆی سركردایتی خۆی سلماند ب ھموو دۆست 
و نیارەكانی ھر لم كات لگڵ وەفدی عراقی 
سردانی میسری كرد ب یــاوەری پیاوە دسۆزو 
عارفی  فوئاد  كاك  بڕز  كوردستان  مزنكی 

ھمیش زیندووی خوالخۆشبوو.
ل رۆژە رەشكانی مژووی كوردستان واتا كاتی 
چندجار  سای ١٩٦٤  لسرەتای  ناوخۆ  شڕی 
 تبب  الل كرد، كمام ج ل بارزانی نمر داوای 
سكرتری پارتی دیموكراتی كوردستان، بم لبر 
وەفاداری خۆی لگڵ ھڤاكانی نیتوانی ئو پلو 

پای گوران قبووڵ بكات. 
مام   ١٩٧٢ لسای  ناوخۆ  شــڕی  كۆتایی  پــاش 
جالل چووە سوریاو لوبنان و لیبیا وەك نونری 
لگڵ  ب ھز كرد  پیوەندی  بارزانی  شــۆڕش و 
تا  پشكوتووەكانیان  ھزە  و  عـــرەب  وتــانــی 
بستنی پیمان گوەكی جزائیر لنوان سدام 
حوسن و شــاھــی ئــــران بــ یــارمــتــی وتــانــی 
بوەپكردنی  ئنجامكی   ك میسر،  و  جزائیر 
پشمرگی كوردستان بوو لگڵ داخستنی ھموو 
وتانی  لگڵ  عراق  كوردستانی  سنوورەكانی 
دەرەوە بمجۆرە شۆڕشی كوردیان خامۆش كردو، 
لم رۆژە رەش و ناسك و دژوار و ب ئومدییی 
لشام"سوری"و  جــالل  مــام  كوردستان  خكی 
شھیدان كاك"عومر دەبابو ئیبراھیم ئحمد و 
علی عسكری، د. خالید و ھڤان حمی فرەج 
و فوزی رەشید نامیق و عبدولەحمان رووتو 
جمال ئاغاو بكر علی نجمدین گلی و نورەدین 
عبدولرەحمان و كمال محدین و چند ھڤالكی 
بیك  ئران  لكوردستانی  ھموویان   ك  ،دیك
دەنگ خامۆشكردنی شۆڕش و خۆبدەستوە دان 
و ب ئومدیان رەتكردەوەو كوتن پیوەندی كردن 
و جموجۆی شۆڕشگان، مام جالل پیتا پیتا 
نووسراوی گرم و گوڕ و پ ل ئومدی دەنارد 
بۆ كاك عومر دەبابو كاك علی عسكری و د. 
خالید بۆ پلكردن بۆ چوونوە شاخ و داگیرساندنی 
ئاگری شۆڕشی نوێ، بمجۆرە ھڤان كاك عومر 
دوور   ك خالید،  د.  و  عسكری  علی  دەبابو 
 راق رایان كرد و چوونوە بۆ خوارووی عخرابوون
ناوچكانی حاجی ئۆمران و خۆشناوەتی و ناوچی 
پیرەمگرون و سرگوو و شدەل، ل ھفتی 
ئندامانی  و  درین  پشمرگی  سدەھا  یكم 
پارتی برەو پیلی ئو ھڤان چوون و چك و 
یارمتیان بۆ ناردن، بمجۆرە شۆڕشی تازە دەستی 
گڕایوە  جاللیش  مام  ماوەیك  پاش  و  پكرد 
كوردستان و مفرەزەكانی كۆمی رەنجدەرانیش 
مام  بارەگای سرەكی شۆڕش و  گیاندە  خۆیان 

جاللیش، ك لگڵ ھڤان كاك"د. كمال فوئاد 
فیلی و  عــبــدولــرەزاق  مــوس و  و عومر شخ 
بناغی  معسوم"بردی  فوئاد  د.  و  مــوراد  عادل 
كوردستانیان  نیشتیمانی  یكتی  دروستكردنی 
دانابوو، گڕانوە كوردستان و نعرەتی شۆڕش 
لھموو كوردستان دەنگی دایوە ب سرۆكایتی 
لخۆبوردن و  گیانی  بمجۆرە  بڕز مام جالل، 
شۆڕشگی و وتپارزی گڕایوە ناو كوردستان 
و كوردەكانی ھندەران، مام جالل ئگر ركخرو 
داھنری كۆبوونوەو كۆنگرەكانی پاریس و لندەن 
قاھیرەو...  و  سوریا  و  واشینگتۆن  ئنقرەو  و 
 بوو لرەكی ھی سگومان رۆوا بت ئبووبن
ئاراستكردنی ئم كۆبوونوان لپناو رووخاندنی 
رژمی دیكتاتۆری سدام و داھنانی حكومتكی 
 ماف ھموو   ك  ،قینراست فیدرای  و  دیموكرات 
و  عــرەب  گلی  كــوردو  گلی  دیموكراتییكانی 

نتوەكانی دیكی تدا بت برھم. 
ك حكومتی دیكتاتۆری سدام رووخا ب ھاوكاری 
نبزەكانی   رگشمپ و  ھاوپیمانی  ھزەكانی 
كوردستان ل رۆژی ٢٠٠٣/٤/٩ پیكرەكی سدامی 
 تداری"لدەس رووخنراو"ئنجومنی  دیكتاتۆر 
بغدا دروستكرا، بسرپرشتی نونری نتوە 
ئم  ئندامی   ب بــوو  جــالل  مــام  یكگرتووەكان 
ئنجومنو بۆ ماوەی یك مانگیش بوو ب سرۆكی 
جالل  مام   ٢٠٠٤/٤/٢٩ رۆژی   ل ئنجومنكو 
گورەترین دانیشتنی ئنجومنكی بڕوەبرد بۆ 
 نتی دیكۆمپركووك بتی كسپانی كوردستانییچ
نودەوتییكان، ك لھموو جیھان دەنگی دایوە، 

بۆی ھتا ھتای كورد قرزارییتی. 
لسای ٢٠٠٥ مام جالل بوو ب ئندامی ئنجومنی 
نونرانی عراق، ھر لم ئنجومن ب زۆرینی 
دەنــگ ھــــبــژــردرا بــ ســـرۆك كــۆمــاری عراق 
بۆماوەی چوارساڵ، مام جالل ل ھفتی یكم 
لگڵ كاك  بغدا   یشتدام گپاش رووخانی س
نوشیروان و ئندامانی مكتبی سیاسی یكتی 
نیشتیمانی كوردستان، ك زۆر بگرمییوە لنزیك 
 كخستنپرسراوی رن لالیی خالصی لشارۆچك
نھنییكانی بغدا ھڤاڵ كمال محدین و ژمارەیكی 
زۆر ل ئندام و ھوادارانی یكتی و كوردەواری 

پشوازییان لكرا. 
جالل  مــام  بغدا  بۆ  گیشتنی  رۆژی  دووەم   ل
 پارت ھزو  بینینی  و  پشوازی   ب كــرد  دەستی 
سیاسییكانی عراق، ك زۆربیان لبغدا بوون، 
بیروبۆچوونی لگڵ ئاوگۆڕ دەكردن بۆ داڕشتنی 

دواڕۆژكی رووناك و قایم ل عراق.
لماوەی چوار سای رابردوو واتا ماوەی سرۆك 
گرێ  ھموو  توانی  جــالل  مــام  عراق  كــۆمــاری 
كورەكانی سر گۆڕەپانی سیاسی عراق بكاتوە 
 نزو الیوەی ھگا خۆشكردن و نزیكبوونبۆ ر
كات  لھمان  ئزموونكان   ب و  گرژ   سیاسیی
بچاوكی عراقیانو دۆستانو براگورەیی رەفتاری 
 بكان بسیاسیی نڵ پارت و الیگكــردووە ل
جیاوازی رەگز و ئایین و بیروباوەڕ ل سرانسری 
 تی لری كوردایمان كات وەكو رابھراق، لع
ھماھنگی و یارمتیدانی پارت و الین سیاسی و 
كسایتییكانی كوردستانی توركیاو ئران و سوریا 

و ھندەران درخی نكردووەو ناشیكات. 
كاریگری  گـــورەو  یكجار  رۆلكی  جــالل  مــام 
ھبووە ل تگیاندن و سلماندنی حزبی شیوعی 
ئیشتیراكی  حرەكی  و  بعس  حزبی  و  عراقی 
عرەبی و حیزبی وەتنی دیموكراتی و كسایتی 
گــورەی عرەب"محمد  عــرەب وەك شاعیری 
حوسن  و  جادرجی  كامل  و  جواھیری  مھدی 
جمیل و عبدولفتاح ئیبراھیم و فوئاد ركابی و 
 بدوع و  نسراوی  عبدالالە  و  ئحمد  ســالم 
سلوم و حازم جــواد و علی ساح سعدی و 
نسیر جادرجی و رەئوف دیبس و ھاشم ئلشبلی 
و ...."ب راست و رەوایی ماف راستقینكانی گلی 

كورد. 
لــمــاوەی چــوار سای سرۆكایتی  مــام جــالل 

كۆماری ھموو دەستكانی خۆی بكارھناوە بۆ 
یارمتیدانی پارت و كسایتیی نیشتیمانپروەرەكانی 
عراق و خزان و كسوكاری خوالخۆشبووەكان 
بھۆی دابینكردنی خانوو یا مانگان یا دۆزینوەی 

كار بۆیان. 
لسایی زیرەكی و مرۆڤدۆستی و ئاشتی پرستی 
و دیموكراتخوازی خۆی ئستا مام جالل جگری 
 ،وروپایئ سۆشیالیستكانی  یكتی  سرۆكی 
یكتی  جـــالل  ــام  م كسایتی  بــھــۆی  دیــســان 
كــارای  ئندامی   بــ بــوو  كــوردســتــان  نیشتیمانی 
 ل جالل  مام  ئوروپا،  دیموكراتكانی  سۆشیال 
دۆست ھرە نزیككانی گورە لپرسراوانی چین و 
فڕەنسا و ئیتایاو ئمریكا و میسر و لیبیاو توركیا 

.رانو ئ
مام جالل دۆست و ھاوپیمانی سرۆكی ھرمی 
برا  بــارزانــی  مسعود  كــاك  جنابی   كوردستان
 پرسراوی پارتندام و لویستی ئورەو خۆشگ

.كانی كوردستانسیاسیی
جوامری  و  باشی  رەوشـــت  ئــم  ھموو  لگڵ 
جالل  مام  لسر  كرد  باسمان  كسایتییی  و 
ھشتا دۆپك ل دەریایك ناب و ناكرت بچند 
پناس بكرت، مام جالل  الپڕەیك مام جالل 
 روەردگــارە بۆ كــورد و كوردستان، كدیــاری پــ
ئاسمانی  گشكی  ئسترە   تاك ئــمــۆش  تا 
لھاتووەكی  بتواناو   رۆكس  تاك  ،كوردستان
ئو  ھموو  لگڵ   فیدرا و  دیموكرات  عراقی 
لژر فشاری كــاری زۆر و  راستیانی ســرەوە 
نگونجاوو ملمالنی  تندروستی  تمنی درژ و 
ئوالو ئمال زۆرجار رەخنو گازندەی جۆراوجۆر 
ئــاراســتــی مــام جــالل  لــ دۆســت و نیارەكانی 
دەكرت، چندینجار باجی گورەی كوتۆت سر 
بھۆی پۆت شكاندنی فن و فن، بم بھرحاڵ 
 رازووەكــــ ت تــای  پوەرك  و  كشان  بھموو 
 ،اللمام ج بو ن بۆ ھمت: تا ئمان دەپ
لگڵ ئوەش دیاردەك زۆر گران، واتا ئوەی مام 
جالل، ك ب كورسی سرۆك كۆماری گورەتر 
بكو كورسییكی  نابت،  نبووەو گورەتریش 
سرۆك كۆماری بم پیاوە مزن بم بلیمت بم 
 م دەست و دەم و دەروون پاكسۆزە بئازاو د
بم نیشتیمانپروەرو مرۆڤدۆست و دیموكراتخوازە 
گورە دەبت ب ھسنگاندنی كردارەكانی سرۆك 
كۆمارەكی پش مام جالل و پاش مام جاللیش 
ئم راستیان دەردەكون، چونك تا تاریكی نبینین 

نرخی رووناكی نازانین. 
گرنگ نیی مام جالل یا یككی دیك كورد بت 
یا عرەب یا توركمان یا مسیحی ببت سرۆك 
گرنگ  بكو  عراقین،  ھموویان   چونك كۆمار، 
 تبب باشتر  یا  جــالل  مــام  یككی وەك   وەیئ
 وەی بتوانراقی فیدراڵ، بۆئرۆك كۆماری عس
كورسییك گورە بكات نك چاوەڕوانی ئوەبت 

كورسییك سرۆك كۆمارەك گورە بكات. 
بۆ كاندیدكردنوەی بڕز مام جالل راوبۆچوونی 
جیاكان  جیا   رژەوەندییب بپی   ،یھ جیا  جیا 

 :ت، بۆ نموونناوەوەو دەرەوەی ول
كاندید  مام جالل   یان خۆشپ ئمریكییكان   -١
 و سوننشیع ك لنوەی ھیچ الیوە، بۆئتبكر
زۆر بھز نبن كوردیش ب مترسی نازانن لسر 
دۆستی   ب جاللیش  مام  برژەوەندییكانیانوە، 
خۆیان دەزانن تا رادەیك، ب مرج زیانی نبت 

بۆ ئمریكا. 
٢- وتانی ئوروپا بتایبتی ئیشتراكیی دەولی 
بم  بكرتوە،  كاندید  جــالل  مــام   باش پیان 

مژووی سحددینی ئیوبیان لبیر نچۆتوە. 
٣- وتانی عرەبی پیان باش نیی نك مام جالل، 
بكو ھیچ كوردك ببت سرۆك كۆماری عراق. 

عرەبكی  نابینی  برژەوەندی خۆی   ل ئران   -٤
 اللی پمام ج رۆك كۆمار بۆیس تسوننی بب

 .باش
٥- توركیا نایوێ ھیچ كوردك پۆستی گورەی 
ھب ل عراقی فیدراڵ و دیموكرات، جا چۆن مام 

مام جالل ل پۆستی سرۆك كۆمار زۆر گورەترە
ۆڤش
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 .باش اللی پج
نایانوێ  پارت سوننكانی عرەب ھموویان   -٦
نك مام جالل بكو ھیچ كوردك ببت سرۆك 
وتكانی  و  فیدراڵ  و  دیموكرات  عراقی  كۆماری 

 .موویانی ھتاریق ھاشمی قس
٧- پارت شیعكان پیان خۆش مام جالل كاندید 

 .رەبی سوننكی عكوەك یوە، نتبكر
٨- ھموو پارت كوردستانییكان پیان خۆش مام 
و  قازانج  لبر   كریھ بكرتوە،  كاندید  جالل 
پارت و  تنانت ھندێ  تایبتی خۆیان  ســوودی 
ببتوە  پیان خۆش مام جالل  كسایتی وت 
ســرۆك كۆمار نك بۆ بــرژەوەنــدی مام جالل 
و یكتی نیشتیمانی كوردستان و كورد و عراقی 
ھــمــوویــان، واتا   وانــئــ بۆ دژی  بكو  فــیــدراڵ، 
كاندیدكردنوەو نكردنوەی مام جالل بۆ پۆستی 
سرۆك كۆماری لخۆیوە داستانكی ھم الینو 
ئگركی ترسناك و رووداوكی مژوویی گلك 
گرنگ، بۆی ناب ئمی كورد و یكتی نیشتیمانی 
 ب ھروەھا  جاللیش،  مام  خــودی  و  كوردستان 
دوژمنمان   چونك بوانین،   داستان لم  ئاسانی 
زۆرە تنھا خۆمان دۆستی خۆمانین، رەنگ لناو 
مای خۆمان نیارەكانمان بنكومان بكن ب قسو 
ھوستی چور و نرم، بۆی دەب زۆر ب وردی 
و ھم الین بیر ل كاندیدكردنوەی مام جالل 
بكینوە، تاك پوەریش بۆ ئم بیركردنوەو ئو 
بیارە تنھا بــرژەوەنــدی گلی كــورد و یكتی 
نیشتیمانی كوردستان، بگومان پاراستنی تندروستی 
بڕز مام جاللیش یكك لو برژەوەندییان، واتا 
بۆ ئم بیارە دەب بگڕینەوە بۆ ئو چوار سای 
رابردووی مام جالل ل ژیانی سرۆكایتی كۆماری 
عراقی فیدراڵ ب توانینی ئم خانی خوارەوە، 

 :واو بوونسوودی كورد تب ك
١- بوونی مام جالل ب سرۆك كۆماری عراقی 
 ك بزاند،  دڕكاوییی  ســوورە   ھ ئو  فیدراڵ 
كۆماری  ب ســرۆك  ببت  كــورد   ناب دەیانگوت 

عراقی فیدراڵ. 
٢- سرەڕای دەست الوازەكانی سرۆك كۆمار 
ناوەوەو  لئاستی  توانی  ل دەستوور، مام جالل 
جیھان  الیــنــكــانــی  بــھــمــوو  وت  دەرەوەی 
بسلمن، ك كورد و رۆكانی كورد شایستی 

لھاتوویی سركردایتی وتكیانن. 
٣- لو ماوەی مام جالل وەك سرۆك كۆماری 
و  سیاسی  ناوەندەكانی  ھموو   یشتگ عراق 
كلتووری  و  و سربازی  كۆمیتی  و  ئابووری 
جیھان، لم شون گرنگان راستی و دادپروەری 
ئزموون دیموكرات و فیدراكی عراقی فیدرای 
ب ھمووان سلماند، واتا ئگر سرۆك كۆمار نبا 

 .م ناوەندانئ یشتدەگن
كاراو  فلتركی  وەك  جــالل  مام   ماوەی لو   -٤
دژی  بیارك  یاساو  ھیچ  نـــداوە  رگای  بھز 
 ت، بۆیت و دەستوور بدرییت و فیدرادیموكراتیی

ھموو پیالنكانی پووچكردۆتوە. 
٥- لو ماوەی مام جالل برشت و جی پنجكانی 
و  پــاراســتــن  و  وەدەستھنان  بــۆ  ــرچــاوە  ب زۆر 
فراوانكردنی ماف رەواكانی گلی عراقی فیدراڵ و 

 .قیندیموكراتی راست
و سرۆك  عراقی  كــوردی  چاودركی  وەك   -٦
كۆماری عراقی فیدراڵ ل دوور و نزیك پاسوانكی 
 ر برامــبــترسی شـــارەزا بـــووە بــــســۆز و ند
پارچكانی  لھموو  كورد  گلی  دەستكوتكانی 

كوردستان. 
بۆ  بكارھناوە  خــۆی  دەستكانی  ھموو   -٧
لقوماوانی عراقی  یارمتی ھژار و نخۆش و 
فیدراڵ، ھمیش پاپشتی نیشتیمانپروەرە درینكانی 
ركخراوە  ســنــووری   بــ یارمتی  بـــووەو  وت 
دیموكراتی و مدەنییكانی داوەو پارزەری مافی 

مرۆڤ بووە بتایبتی مافی ئافرەتان. 
لرەدا ناب ئوەمان لبیر بچت مام جالل ھرچندە 
بتواناو كاراو ئازا و ژیر و چاالك، بم بھۆی 
كوردستان   ل رادەیـــك  تا  سرۆكایتی  پۆستی 
دووركــوتــوەو  كوردستان  نیشتیمانی  یكتی  و 
ــاو رنمایی و  ــوان ھــمــوومــان تــا رادەیـــــك لــ ت
دەستخۆشی و لپرسینوەكانی ببشبووین و تا 
رادەیك زیانكی سیاسی و حزبایتی گورەمان 
پدەكن  ھستی  الیــك  ھموو  وەك  پكوتووە 

لناو یكتی نیشتیمانی كوردستان. 
مام جالل لماوەی چوار سای رابردوو ل ژیانی 
سرۆكایتی كۆماری عراقی فیدراڵ گۆكی گورەی 
تۆماركرد بۆخۆی و گلی كورد و یكتی نیشتیمانی 
 بۆی سیاسییكدا،   یاریی میدانی   ل عراق  و 
ئمجارە دەب ب حیسابكی دیكو بیركردنوەیكی 
فراوانتر و قووتر بیر ل كاندیدكردنوەی مام جالل 
بكین بۆ پۆستی سرۆك كۆماری عراقی فیدراڵ. 

مام  بوونی   ك بكات  ــوە  ل نكۆی   ناتوان كــس 
جالل ب سرۆك كۆمار دەستكوتكی زۆر گرنگ 
و گورەی بۆ ھموو عراقییكان بتایبتیش بۆ 
گلی كورد و یكتی نیشتیمانی عراق، ب مرجك 
 ن بك بیكنگ بن نسكانی دیار و بتدەس
سیاسییكانی   نالی نوان  تـــرازووی  پاسنگی 

عراق و وتانی دەوروبر و ئمریكا و ئوروپا. 
ناب باج و نرخی ئم كاندیدكردنوە زۆر قورس و 
گران بت، ناب لسر حیسابی مافی چارەنووسی 
گلی كورد بت، نابت لسر ئــارەزووی تایبتی 
بگانكان بت، ناب لگڵ دوژمن سرسختكانی 
كورد رك بكوین ب بیانووی دانی پۆستی سرۆك 
 :نووسین وتووم ندین جار بكورد، چكۆماری ب
 سانن و كو الیڵ ئگوتن لككھاوكاری و ر ناب
بكین، ك تائستا رژمی دیكتاتۆری سدام و ئنفال 
و كیمیاباران و كاولكردنی كوردستانیان ریسوا و 
ــكــردووە. زۆرجـــار باسی ئوەمان  ن شــرمــزار 
كردووە، ك دەستووری عراق ل ١٤٤ماددەو ٦باب 
و ٩قسم و ١٢فرعو ل ٥٨٢٢وش پكھاتووە، تنھا 
بۆ یكجاریش ناوی گلی كوردی نھناوە،ھروەھا 
باسی دەكین و   مئ تنھا   ی كتییفیدرا ئو 
 لی كوردمان پین و گخۆش دەكد خۆمانی پ
دخۆش كردووە بریتیی ل فیدراییتی ئیداری، واتا 
ل دەستووردا   دەبــ  بۆی مــركــزی،  حوكمی ال 
بناوی  یكك  دروستبكرت،  فیدراییت  دوو 
فیدراییتی عرەبی بۆ عرەبستانی عراق و ئوی 
 تی كوردستان بۆ كورد لییناوی فیدرایان بدیك
كوردستانی عراق، چونك بپی دەستووری ئستا 
فیدراییتی ئم وەك فیدراییتی بسرەو سماوەو 
بابل و نجف وایو ھمووشیان بنتوە عرەبن، 
و  سیاسی  فیدراییتی  دوو  عــــراق   دەبــ  بۆی
نتوەیی بت بۆ گلی كورد و عرەب، لناو ئم دوو 
فیدراییت سیاسییش دەكرێ فیدراییتی ئیداری 
بدرت ب پارزگاكان و توركمان و كلد و ئاشوور، 
واتا بدەستھنانی ماف رەواو راستقینكانی كورد 
و چسپاندنیان ل دەستووری عراقی فیدراڵ زۆر 
 دەب كان، بۆیتدەس زل و ب پۆست گرنگترە ل
جخت لسر ماف نیشتیمانی و نتوەییكانی گلی 
 چونك ،و پایر پلسك لین نرەب بككورد و ع
بب دروستكردنی حكومتكی كۆماری دیموكراسی 
فیدای راستقین دوور ل بیروباوەڕی شۆڤیینی 
 نیی مومكین  مزھبی،  و  نتوایتی  تسكی  و 
ھیچ بن و پلو پایك برینمان ساڕژ بكات، بۆ 
نموون: ئو بن و پاكانو رككوتن و لكترازانو 
 بۆ ماوەی ٨مانگ زیاترە پارت رۆژان ك ،وانبادان
 بنن بكاری دناو خۆیان برەب لكانی عسیاسیی
ئنجام، واتا دەب لگڵ ئمی كوردی ب پشت و 
پنا چۆن رەفتار بكن، بۆی دووبارەی دەكموە 
پلو پایی زۆر برزیش بۆ كورد بب چسپاندنی 
كوردستانی  بۆ  نتوەیی  و  سیاسی  فیدراییتی 
عراقی فیدراڵ ھمیش ب نرخ و ب سوودەو ھر 
 كمبانبنی ھ وەو دەستمان لتزوو دەپوكزوو ب
 رەواكانمان و دەب وتدەستك بدەرەوەو ب تد
دەستو ئژنۆ چاوەڕوانی ھیممتی خواو چاك و 
پیران بین، ك ئمش چارەنووسی نفام و بكار 

 .تاندەس و ب
خونری بڕز واتا چۆن دەبت ئمی گلی كورد، 
ك خاوەنی ٥٦ پنجاو شش كورسین ل ئنجومنی 
نونرانی عراق، چۆن دەب ھوست و دەنگ و 
كاندیدكردن  لسر  نبت  قورساییامان  و  رەنگ 
و ھبژاردنی سرۆك وەزیرانی عراقی فیدراڵ و 
و  ناسك  رۆژە  لم  بتایبتی  پرلمان  سرۆكی 
دژوارە، ك كشی كورد و چارەسری بنڕەتی 
ل عراق ل دوو ریانی بوون و نبوون، بۆی ھی 
سوز و ھی سوور لسر فن و فیسار مافی 
گلی كوردەو بكارھنانیشی نیشانی ھوستی 
مردانو سربندی و دسۆزیی بۆ گلی عراقی 

فیدراڵ. 
علالوی  ئیاد  د.  بڕز   ك دەزانـــن  ھمووتان 
و  ــرت  ف بــۆ   راقییع یكمی  لیستی  ســرۆكــی 
 ك ناكات،  قبووڵ  كــورد  داخوازییكانی  فیش 
بۆ  كــوردە  بدەنگی  پویستی  لھمووكات زیاتر 
ھاتن سر حوكم، واتا پاش دەســت وەرگرتن 
دەب چۆن بت ھموومان بانگوازە ب سنوورە 
و  موتگ  ساح  و  ھاشمی  ژەھراوییكانی"تاریق 
 دین و... كمالیاد جفی و ئھرستانی و نوجش
لدژی گلی كورد و كوردستان و مافكانمان لبیرە، 
واتا بۆ ھی سوورمان نبت لسر ئم دوژمنانی 
گلی كورد و مافكانی، ھی سوز و ھی سوور 
 ردەوامو بمیشكی ھموو جیھان دیاردەیھل
تا ئوڕۆژەی گورگ و مڕ پكوە ئاو دەخۆنوە، 
ھربۆی دەب گلی كورد و نونرەكانمان لجیاتی 
جارك ھزار جار بیر ل دانانی ھی سوور بكنوە 
لسر ئو كسانی، ك بیروباوەڕو برژەوەندی 
ب جموجۆڵ و   ــ تسك و شۆڤنی خۆیان رۆژان
كــرداری نھنی و ئاشكرا دژی گلی كــورد پیالن 
پشمان،   نــرە دەخــگــتــ دەگــــن و كۆسپ و 
تازەترین ئو دوژمنكارییش دواخستنی سرژمری 
 تی لوایتی نگدان بۆ الدانی بوگشتی و ھ
فۆڕمی ھبژاردن، بۆی ئو كــوردەی دە ھی 
سوورمان نیی ئوە بیروبۆچوونی خۆیتی و پرسی 
ب گلی كورد و پرلمانی كوردستان نكردووەو 
ــارەی  دووب  بۆی نــكــراوە،  لسر  ریفراندۆمیشی 
دەكموە، ك گلی كورد زۆرجار ماران گاز بووەو 
بقسی چــورو شیرین و بنی گــرم و نرم 
فریوی خواردووەو لئنجامدا پاش زەرەرو زیانكی 
 كی دیكوەی جاروە، جا بۆئشیمان بۆتزۆر پ
پاش ئو خبات دوورودرــژەی كۆمنی خكی 
قارەمانكان  سركردە  پشمرگو  و  كوردستان 
تووشی پشیمانبوونوە و زەرەرو زیان نبینوەو 
خونی شھید و ئنفالكراوەكانمان بفیۆ نڕوات 
 بب كــوردســتــان  كــاولــكــردنــی  و  كیمیاباران  و 
 رەكیانس م خائ ڕوات، دەبوە نندنستۆ
بكین چكی دەستی خۆمان ل دانان و ھاوبشی 
حكومتی داھاتووی عراقی فیدراڵ و دیموكراتی 

 :قینراست
و  نتوایتی  فیدراییتی  بكین  داوا   دەبــ  -١
سیاسی بۆ گلی كورد بچسپندرێ ل دەستووری 

عراقی فیدراڵ. 
دابنین لسر ھموو ئو  ٢- دەب ھی سوور 
رژمی  تائستا   ك سیاسییانی   نالی و  كــس 
سدامی دیكتاتۆر و كیمیاباران و ئنفال و كاولكردنی 

كوردستان شرمزار و ریسوا ناكن. 
٣- بتاكردنوەی ھموو ئو بیار و یاسایانی 
رژمی سدام حوسن دەربارەی گۆڕینی سنووری 

پارزگاو قزاو ناحییكانی كوردستان. 
بۆ   دیــكــ دواخستنكی  ھیچ  قبوونكردنی   -٤

سرژمری گشتی ب بگی نتوایتییوە. 
٥- جبجكردنی ماددەی ١٤٠ لماوەی یك ساڵ، 
ل یكم رۆژی سوندخواردنی سرۆك كۆمار و 

سرۆك وەزیرانی عراقی فیدراڵ.
٦- لگڵ داخوازییكانی ئیئتیالفی كوردستانی. 

ـــ بــ فــۆڕمــی فرمی  ــیــانــ دەب ٧- ئــم داخــوازی
بنووسرتوە لگڵ ئو الینانی، ك لگیان رك 
دەكوین بۆ دروستكردنی حكومتی عراقی فیدراڵ 
و دیموكراتی راستقین، بب ئو مرجان ھموو 
قسو بن و رووخۆشییك ب سوودە، ھر پلو 
پایك بدەن كورد لجیاتی ئو مرجانی سرەوە 
پشیمانبوونوەی لدوای، ئگر بڕز مام جاللیش 
و  دیموكرات  عراقی  كۆماری  ســرۆك  نبتوە 
كوردستانیش   ن و  تكدەچت  دنیا   ن فیدرای، 
وران دەبت، بم ئگر فیدراییتی سیاسی و 
 ل سپچلی كورد نتی بۆ كوردستان و گوایتن
دەستووری ھمیشیی عراقی فیدراڵ و دیموكرات 
لگڵ داخوازییكانی سرەوە ئوا ھموو ئومد 
و دەستكوتكانمان، ك لپاش رووخانی رژمی 
سدام حوسن تا ئمۆ بدەستمان ھناوە تووشی 
ریسكانیشمان  و  دەبـــن  پــووكــانــوە  تــنــگــژەو 
دادمان  پشیمانبوونوەش  و  خوری   ب دەبنوە 
نادات و لپرسراوەكانمان دەكون ژر لپرسینوەو 
 ل كورد  گلی  نتوایتی  و  مژوویی  زەحمتی 

ھموو پارچكانی كوردستاندا. 

حكومتی  دروستبوونی  گرانی  و  قورسی  باجی 
عراقی فیدرایش ناب ب تنھا بخرت سر كورد 
و حزب كوردستانییكان، ھرچندە دروستبوونی 
دروستیش  ئگر   ،ندەخای زۆر   تحكوم ئم 
ببت ئوا لماوەی ٦مانگ دەبت قوربانی لیستی 
وتانی  برژەوەندی  و  قانون  دەوتی  عراقییو 
و  تیرۆر  مترسییكانی  و  ھندەران  و   دراوســ
پــرە دەسنن و  كۆنپرستكان  و  رەشــكــوژی 
دەستی جاش و جاسووس و پیاوەكانی سدامی 
ــ مـــاڵ و  دیــكــتــاتــۆر گــیــشــتــووەتــ نـــاو ھــنــدێ ل
برامبر  نوجفی  جنابی  ئوەتا  حیزبكانمان، 
بئامادەبوونی  و  بــارزانــی  مسعود  كــاك  بڕز 
 ب زوبانی  ســر   ھاتن پیرمام   ل علالوی  د. 
گوتی:  كــوردســتــان  لجیاتی  بكو  كــوردســتــان، 
بمجۆرە  العراق"ئایا  واتا"شمال  عراق  باكووری 
كورد دنیا دەكرت؟؟؟ دەبا ف لخۆمان نكین و 
سبری دارە خوارەكان قت راست نابت و تۆزیش 
ل قوڕ ھناستت و تۆبی گورگیش مرگ، واتا 
ئو شۆڤنیی عرەب تووندڕەوانی تائستا سدام 
دەپرستن و تاوانكانی ریسوا ناكن مافی كوردیش 

قت پسند ناكن، دەبا پیان باوەڕ نكین. 
رەنگ بشی زوری الین سیاسییكان بناچاری 
یا بۆ برژەوەندی جۆراوجۆر و مترسیدار بیانوێ 
عراقی  كۆماری  ب ســرۆك  ببتوە  جــالل  مام 
فیدرای بۆ چوار سای داھاتوو، ك زۆر لچوار سای 
رابــردوو ئاۆز و دژوارتــر دەبت، رەنگ سرۆك 
كۆمار و ســرۆك وەزیــرانــی داھــاتــووش نتوانن 
ماوەی یك ساڵ بردەوام بن لسر كارەكانیان 
لبر دوژمنایتی نوان الین سیاسییكانی ناو 
پرلمانی عراق، كوات فیدراییت سیاسی و 
نتوەییك گرنگترە ل پۆستی سرۆك كۆمارە 

ب دەستك بۆ گلی كورد. 
كاندیدكردنوەی بڕز مام جالل بۆ سرۆك 
كۆمار دەبوای مرجی عرەبكان بووای لسر 
كورد نك مرجی كورد بت لسر عرەبكان، 
 الل بزیاتر مام ج مئكان لرەبع چونك
پویست دەزانن بۆخۆیان، لبرئوەی تائستا 
نیانتوانیوەو ناشتوانن یكك دەستنیشان بكن 
 ل رۆك كۆماری، جگالل بۆ سوەك مام ج
بھیچ  نایانوێ   ك دەرەكـــی  دەستی  ھندێ 
ببت ســرۆك كۆمار   رەبی سوننك عجۆر

لكاتكدا سرۆك وەزیران شیع بت. 
پۆستی سرۆك كۆماری ئمجارە چند دژوارو 
 خشوەندەش زیانبئ تدەس قورس و ب
لسر ژیان و تندروستی ھڤاڵ مام جالل 
شانی  سر  فرمانكانی  كــارو  راپڕاندنی  و 
نیشتیمانی  یكتی  سركردایتی  بتایبتیش 

كوردستان. 
كرد  باسمان  راستیانی  ئــو  ھــمــوو  لــبــر 
ــ قوربانی  ــز مـــام جـــالل نــكــیــن ب ڕــ ــا ب ب
و  كــورد  گلی  دوژمنانی  برژەوەندییكانی 
نیارەكانی یكتی نیشتیمانی كوردستان، ئگر 
لڕاستیشدا برژەوەندییكانی گل و نیشتیمانی 
عراقی فیدراڵ تنھا ل كاندیدكردنی كوردك 
 پارت  رۆك كۆمار دەبوایت بۆ پۆستی ســب
یكك  تكا  كوردستان  كــوردپــروەرەكــانــی 
ھبژرن بۆ ئم پۆست ل شونی ھڤاڵ مام 
 وە، چونكتبچووك دەب م پۆستب الل كج
بڕوەبردنی عراقی   ل نابت  ھیچ دەستی 

فیدراڵ. 
بھرحاڵ بڕز مام جالل دانرایوە ب سرۆك 
پیرۆزی  دیموكرات  و  فیدراڵ  عراقی  كۆماری 
بت، بم مخابن ب دەستكی زۆر كم و 
باجكی قورس   ب ب نرخكی زۆرو گــورەو 
و دژوار و ترسناك و كمكردنوەی ژمارەی 
وەزیرەكانمان و ب گڕانوەی نیارەكانی كورد 
 وپایپل بۆ  فیدراییت  و  دیموكراسییت  و 
برزو دەستدارەكانی دەوــت، ك بگومان 
پووچڵ  دیموكراتییكمان   زموونئ  مانئ
دەكنوە، بۆی دوا رۆژكی تاریك چاوەڕوان 
دەكرت ل سرانسری عراق و كوردستانیش، 
لبرئوە بخۆداچوونوە كاركی زۆر پویست 
پاراستنی  بــۆ   ،تییكوردای و  نیشتیمانی  و 
كۆمارە دیموكرات و فیدراییكمان تا كار لكار 

نترازاوە. 
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ژمارە(١٥١) كانوونییكمی 
كوردی

٢٧١٠ی
سرماوەزی

مزھر كمال د. نووسینی
كریم باقی ستار و:

معروف عبدولەحمان پداچوونوە:
و  لۆرانس كرد دەمی ل  چرچ رووی
ئویش لكرد، كورد لبارەی پرسیاری
ل تایبتمندە  سیفتی،لۆرانس بــو 
بوونیتی شلگیر و  عــرەب پرسكانی
فیسڵ، ئمیر ل ریتانیب نزیكترین و
بــریــاری قــاھــیــرە ــ كــۆنــگــرەی ئــــوەی ل
عراق ل شاھانیی تختی بۆ ھبژاردنی
دایوە" وەمی لۆرانس  لمبارەوە  درا،
ژر تخرن كورد ئو چوونی بۆ ب ك
عرەبیوە"بكو حكومتكی سرپشتی
ل رەخـــنـــی لــــــوەش پـــتـــر،تـــنـــانـــت
كناوچ لــ موتسریف دوو بــوونــی
ئویتریش و موس ل گرت،یككیان
كرد پشنیاری كــركــوك،ھــروەھــا  لــ
پویست و بــھــ مــوتــســریــف "یـــك 
ت"بوەربگر كورد میری شونی ناكات
تختی بۆ كراو پشنیار میری ھاوشوەی
ل مس ب رەخنی (٣٠٨).دواتر عراق
كتریفیسموت ھــردوو یكخستنی
تر جاركی گرت، موتسریف یك بۆ
دەریخست و  قس ھاتوە یۆنگ  مژەر
كات كوردستان باشوری   ل تائستا ك
ناوخۆییكان ــبــژاردنــھــ بــۆ بـــارە   لــ
ناوخۆیی ئنجومنی "ھــــبــژاردنــی بــۆ 
عراق بت،بو كاتی ھاوشوەی حكومتی
ك ھبژاردنی لو بت جیا مرجی
عراق  ل شاھانیی  تختی  ب تایبت 
"باوەری ھروەھا دراوە. لسر بریاری
(٣٠٩) نــاردنــی بــ پویست كــ وابـــوو 
ناوچی بۆ بریتانی یا عــرەبــی لڤی 
رگی ل دەكرێ ناكات،چونك كوردی
ئاسایش ھزی كوردی تایبت پكھنانی
ھات چچ لرەدا بكرت")٣١٠). دابین
پشنیازە ئو لگڵ ووتی"من و وەم
ك" یۆنگ مژەر پشنیازی ركدەكوم"
بو پشكش دارایی ھاوكاری دەتوانرێ
دارودەســتــانــیــان ئــو ســركــردە كــورد
ئاسانگاری و كاریگرن  پتر  ك بكرت
ــوەی ــ ــوارچ چ لـــ بـــازرگـــانـــی نـــاوەخـــۆ
ك بكرت ئو سركردە بۆ رككوتنك
ل بگیرت  گر وتنككر ئو  پی ب
ئو جبجكردنی ل (كمالیكان) تورك
زیان ب برژەوەندیكانی ك سیاستی
.(٣١١) دەگینت عراق ل ریتانیا ب
: دە پتر رچچ بدواداچوونیدا لو
حــزیــان ــر كــوردیــش ــگ ــانــت ئ " تــن
بكن ھبژاردنكان ل بشداری كرد
بووە فیسڵ شا ھبژاردنی (مبست
وكاتل عــــراق)  شــاھــانــی تختی  بــۆ 
كورد  نیی ئاسان یوایپ خۆی  رچچ
وەك كسكی عــــراقــوە. پــاڵ   نبخر
و نــســبــكــی ــ ــگ (شـــا فــســڵ) رەن
سركردایتی خــانــوادەكــی مــــژووی 
تیۆری ب دەستبگرت ئوەی بۆ بكن،
ك بوكاتل دەش پاشا، خودایی مافی
نوشور  ب دەبت رازی  شانڕووك
پارلمانیش پكھنانی و، دەستورییكان
ل لھمانكاتدا بــم دەكـــات، پسند
و دیموكراسی شوازە رگو برانبر
ئگر دەنواند، بدەنگی دەستورییكاندا
ب ئو پشت بت، وەیمشش بكارەك
و دەتوان ستدەب سوپایكی عرەبی
(٣١٢) و بخات پشتگوێ كوردەكان ویستی
بچوسنتوە(٣١٣). كوردە مینك ئو

كركووك ــاوی ن دیك جاركی لــــرەدا
ـــۆ ئــــو كـــســـانـــی كـــۆبـــبـــوونـــوە و ب
دەكــرد، ــان كــوردی سیستمی تــاوتــوــی
جختی كۆكس پرس دەردەكــوــتــوە،
ـــردوو ھ "داھـــاتـــی ــ ك ـــوە كـــــردەوە، ل
سلمانی و ــووك ــرك ك نــاوچــكــكــانــی
،ناوچان ئو بڕوەبردنی بۆ نیی بس
ــۆچــوونــی یۆنگ ب ــرەی ــو ــگ ب ــــوەش  ئ
لالینی ئابورییوە دەكات بوە پویست
میزۆپۆتامیا گـــرـــدراوی ــ ب  كــنــاوچــ

بھدرنوە"(٣١٤)
ــكــان، ــی كــوردی نــاوچــ ــ ٤- تــایــبــت ب
خـــوارەوە دەقـــی ــم ئ ــكــدا ــۆرت لــ راپ

ھاتووە:
ســرۆكــی ــك كـــ ــار ــرســی ــی پ ــان ــی ــم "ل
كرد، ئاراستی (رچــچــ) كدانیشتن
كشانی داوای ئگر وتی: نۆئ مژەر
و عراق نخشی سنووری نوان كورد
بوە دەكات پویست نزیكیی شم، ببك
بوات چیایاندا گرد و ئو درژایی ب
بــوو)" حمرین  چیاكانی ل (مبستی 

.(٣١٥)
ئوە بۆ ئاماژەی رچچ كۆتاییدا ل -٥
یھ گــورە لیكچوونكی ":كــ كــرد 
گشتی فرمانەوای ئرككانی  لنوان
یكتی لبارەی ئفریقیا باشووری ل
لگڵ رۆدیسیا، و ئفریقیا باشووری
مندوبی بۆ پشنیازكراون ئركانی ئو
زێ دوو نوان وتانی ب تایبت سامی
ھست رچچ لــــرەدا كــوردســتــان". و 
بریتانی سیاستی كــ ـــات دەك بـــوە 
ـــورەی گ زۆر پاپشتییكی و ــخ ــای ب
مافی و، ناكرت كشی عرەبی داوەت

وەكو پشتگوبخرت. كوردەكان مینك
دوو دامزراندنی پشنیازی پشدەچت،
ب بكرت ئگر كــرد، كــوردی  فوجی
بــۆئــوەی پبدرت، گشیان ئاسانی
بكرێ. كركووك و سلمانی  كۆنترۆی
ــــوەی ل دەربـــــــی ــی خـــۆشـــی ــان ــم ــت م
ئركی ك سامی، مندوبی بكاریگریی
ئیشوكارەكانی كــردنــی ســرپــرشــتــی
وعراق)ی (كوردستان وتــی ھــردوو
جیاوازەكان ناك لمیانی ،ستۆدایئل
ــت دەكــر وورد، یــكــگــرتــنــــكــی  بــ و، 
نزیك یكتر لــ عــــراق  و كــوردســتــان
یك لــداھــاتــوودا ڕەنگ ك بخرنوە،
رچچ پكبھنن. سربخۆ دەوــتــی
لسر خۆشی دەربی لوەی بۆچوونی
دانیشتندا لــم دەكــرــت ،مایبن ئــم 
ئوەی بب دیاریكراو، بیاركی نبگ
یان دەرەوە، وەزارەتـــــی بــۆ كــتــبــابــ
بم برزبكرتوە، دیك الینكی ھر
نتوەكان كۆمی  دەكرت لكۆتاییدا 

. بكرتوە" ئاگادار كارە لم
كــوردیــیــی سیستمی ــو ئ ــارەی  ــب ل
بپویستی ب مس كــرابــوو، پشنیاز
ناوچ لــ بتنھا موس شــاری ــی  زان
ھیچ و"بـــ جیابكرتوە كــوردیــیــكــان
ئم ــراق"، عــ بخرتسر دوودــیــیــك
پرسیارەوە ئو وەمی لمیانی داوایشی
كــردبــوو ئــاراســتــی رچــچــ ھـــات، كــ

.(٣١٦)
بۆ ترخانكرابوو یانزەھم  ٦-پاشكۆی
عرەبكان" پكھاتی و "سوپا بابتی
ــو ئ دەقـــــی ـــ ل ــی بــــوو ــت ــری ئــــــوەش ب
 ١٩٢١ ئــــازاری   ١٩ لــ كــ گفتوگۆیی

ششمی دانیشتنی لــ و، ئنجامدرا 
و سیاسی لیژنی ھـــردوو ھاوبشی
سیمی خای لوەكرا. باسی سربازی،
بۆ ترخانكرابوو  وەككۆبوون ــی دەق
-٣ ھاتبوو: تیایدا كــوردســتــان، بابتی 
ویستپ كلیژن لــســر كــوردســتــان:
ب تایبت بارودۆخی ڕكخستنی ئركی
ویستپ  ك ئستۆ، تبگر كوردستان 

بگرت: لبرچاو خوارەوە پالنی ئم
ئینتیدابكراو، كــوردســتــانــی  ویستپ
سامییوە مندوبی لالین راستوخۆ 
ــگــی ر لـــ بـــالنـــی ــت، ــر ــب ـــوە ب ڕـــ ب
لسركردە ك ناوخۆییوە، ئنجومنی
تایبت مینحی و پكدت كــوردەكــان
ئیشوكارەكانی بۆئوەی   ،یھ بخۆیان
ویستپ برنڕوە،ھروەھا  ناوخۆیان 
پاراستنی لپناو بكرن تریش ھاوكاری
زێ دوو نــــــوان ـــی ـــان وت ـــووری  ســـن
كسانكی ھـــر ژوورەوەی  ھــاتــنــلــ
ل ــوو ب كمالییكان (مبستی نــامــۆ
وت ،ركردانس ئم  تاوەكو  توركیا)،
و، بــكــن ئــــاوە ــی ــازرگــان لـــبـــردەم ب
لپناو ــدەن ب بسربازبوونیان ھانی
بریتانی. ئیمپراتۆریتی ئامانجكانی
پكبت كـــورد  ــ ل ھــــزە ئـــم  ویستپ
بریتانییكانوە ئفسرە  لــالیــن و 
ھندك لــگــڵ بــكــرــن، ســرپــرشــتــی 
دەكــن یاوەرتیان ك دیك ئفسری
ھبت. دەستكیان ھیچ ئوەی بب
تشرینی تاوەكو١ی ھزەش ئم ویستپ
بۆئوەی  بكرت، ئامادە  ١٩٢١ یكمی
ك بگرتوە، ریتانیانب ھزە ئو شونی

موسدان"(٣١٧). و كركووك ل ئستا
جخت دیك دانیشتندا جاركی لھمان
ڕوشونانی ئوەی ك "ئو سر كرایوە
ویستپ كوردستان، ب پیوەندیدارن
لباشووری ك بت،  ئــوە  ھاوشوەی
سامی مندوبی تیایدا ،یھ ئفریقیادا
حكومتی ــ ل بـــوو بــرپــرس لــالیــك 
دەســتــی لھمانكاتیشدا یكگرتوو
ھبوو جبجكاریشی راســتــوخــۆی
.دیك ناوچكانی و رۆدیــســیــا بــســر 
كــوردەكــان ســۆزی و ھست نــایــوــت
عرەب كردنی فرمانەوایتی لڕگای
لرووی جا چ بكات، بریندار بسریانوە
شونوە، لڕووی یان بت مبدەئیوە
ھزكی دەمانوت دیكدا لالیكی بم
ھبت توانایدا ل ین، كوەبنكپ كوردی
كناوچ ئیشوكاری مانگدا شش لماوەی

.(٣١٨) كمبكاتوە" مئ لسر
ئــم زۆر راددەیــــكــــی تــا بــــداخــــوە، 
ب و، مــانــوە بــشــاراوەیــی  تانقیقھ
ئنقستیش دەستی ب یاخود نــزانــی
ــرا(٣١٩). ــن ــو شــ ــ ل زۆری بــشــــكــی 
بناوبانگ مــــژوونــووســی  ،نــمــوونــ بــۆ 
ل جگ الحسنی"  "عــبــدالــرزاق مامۆستا
نامكانی ل یكك ل ك نبت دك
ئاماژەی ئگینا گرتووە وەری ،بی مس
دەقكشی نــكــردووە،  دیك ھكی بۆ 
بگی ب ئــوەی نووسیوە:  شوە  بم
بارودۆخی واتــ) پیوەندیدارە چــوارەم
پیوەندیشیان و كــوردیــیــكــان  نــاوچــ
ئندامانی بۆچوونی ) عــــراقــوە)،  بــ
ك بوو، ــردەوام ب ئوە لسر كۆنگرە
ویستی و حز ھوی یكالییكردنوەی
شانشینوە ب لوەی بدەن، كوردەكان
جیاببنوە) لی ئوەتا یان بلكندرن،

ویژدان و مژوو حوكمی دەوروبرەكی، و كركووك
عراقدا ل كورد دۆزی بگنامیی ل بارەی  توژینوەیكی

شۆڕش بقمكی خبات دەكات كات لناو دكتۆر كمال مزھر
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"كركوك و دەوروبرەكی، 
 ژوو و ویژدان" بحوكمی م
زمانكانی عرەبی، ئینگلیزی، 

توركی و كوردی

.(٣٢٠)
راســــپــــاردەكــــانــــی كـــۆنـــگـــرەی 
 ب بوو  تایبت  ئــوەی  قاھیرە، 
 ل ئوتۆی  شتكی  كوردستان 
زۆر  بۆ  ــوەش  ئ جبجنكرا، 
ھــۆكــار دەگـــڕـــتـــوە، لــھــرە 
ــوــســتــی  وەشـــیـــان ھـــــشـــپـــ
ـــوەی ئـــازادیـــخـــوازی  ـــن ـــزووت ب
ـــارەی بــوونــی  ـــب ـــوو ل كــــورد ب
لدوایشدا  عراق،   ل بریتانیا 
ب درژی دیین سرباسكردنی 
ـــی  ـــان ـــدەك ـــن گــرنــگــتــریــن رەھ
ھروەھا   .خا ئم  نــاوەرۆكــی 
جیاوازی ل بۆچوونی سركردە 
 بوو لدوور ن كوردەكانیش ب
دوایین ھۆكارەكان، ئم بابتش 
بشوە گاتپكردنكی زۆرەوە 
لالین مس ب ئاماژەی بۆكرا، 
ئوەشیان لمیانی نامكی ١٢ی 
نیسانی ١٩٢٣ دت، ك لبارەی 
وتبووی:  كوردەكان  سركردە 
"ھر یكك لم سركردان رقی 
لوی دیكی، وەك ئوەی رقی 
ل شیتان بت"، ئوەش وایكرد 
لۆژیكی  پرسیاركی  راستوخۆ 
 واتك  ــدە  كــ ئــــاراوە،   تب
دەوتكی  دەتوانین  چۆن   مئ
ــوردی دابــمــزرــنــیــن؟"(٣٢١).  ك
لچوارچوەی وەمی سكرتری 
مندوبی سامی پرسی كۆكسن، 
لبارەی پرسیارك، ك لالین 
ــوە لـــ ٨ی  ــی ــی حــكــومــتــی كــات
ــاراســتــی  ئ  ١٩٢١ ـــمـــووزی  ت
ـــو  ئ  " لــــــبــــــارەی  ـــــوو  كـــــراب
ھۆكارەی بووە ھۆی دواكوتنی 
كاتی  سیستمی  تــواوكــردنــی 
ھبژاردنی ئندامانی ئنجومنی 
دامــــــزرانــــــدن" ئــــم دەقــــی 
ئو  قوویی  باسی  خوارەوەش 
 دەكات، ك ناكۆكی و جیاوازیان
بزووتنوەی  ریزەكانی  ئوسا 

كوردایتیان گنی كردبوو:
ژمــارە١- نوسراوتان  وەمــی   "
٥٣٥، ك ل ركوتی ٨تمووزی 
دەدەینوە،  بوو  دەرچوو   ١٩٢١
بڕز  لــنــووســراوەكــتــانــدا   كــ
خۆی  دگرانی  سامی  مندوبی 
رادەگــیــنــــت لــبــر ھــۆكــاری 
رەزامندی  بیاری  دواكوتنی 
لـــســـر یـــاســـای ھــــــبـــژاردن، 
بــڕــزیــان  پــــشــتــریــش  وەك 
 وە، كــی ئـــاگـــاداركـــرابـــوونـــلــ
ھۆكارەكی دەگڕتوە بۆ گڕان 
بشون دۆزینوەی چارەسرك 
ــۆ بــرژەوەنــدیــیــكــانــی كــورد  ب
لناوچ جیاوازەكان، بگورەی 
كارەكش  سیڤر.  پیماننامی 
بۆچوونی   كــ بـــوو،  ئــاــۆز  پتر 
تایف كوردەكان و ھوستیان 
كــوردی  حكومتی  لبرانبر 

ئاشكرا دەكات"(٣٢٢).

ئوە  بۆ  ئاماژە   ویستپ لرەدا 
پرسی  بــگــشــتــی   ــ ك بــكــیــن، 
ھوستكی  خــــۆی،  ــۆكــس  ك
ــر  ــب ــران دۆســـتـــانـــی نـــبـــوو ب
ئم  عــــراق،   لــ كــورد  كشی 
ــــارەش وایـــكـــرد كــاریــگــریــی  ك
جبجكردنی  برانبر  خراپی 
قاھیرە  كۆنگرەی  راسپاردەكانی 
و ئوەشی پوەی پیوەندیدارە، 
لتوژینوەیكی  لبكوتوە. 
قاھیرە،  كــۆنــگــرەی   بــ تــایــبــت 
تایبت بم خا ئوەی خوارەوە 

ھاتووە:
"ھریك ل یۆنگ و لۆرانس، باس 
لوە دەكن بشون یكداھاتن 
وھــاوڕایــی بــۆچــوونــكــان(٣٢٣) 
قــاھــیــرە ویستی  كــۆنــگــرەی   ــ ل
ـــی ســیــاســتــــكــی  ـــردن ـــادەك ـــی پ
جیاوازیان ل كوردستان دەربی، 
دەربینكی  و  شــــواز  ــم  ب
پیادەكردنی  وایــانــكــرد  كــۆكــس، 
كاركی  جیاوازە   تسیاس ئم 
لمبارەشوە  بت،  قوڕس  زۆر 
ــگــڵ  ـــوو ل ـــاوازب چـــرچـــ جـــی
 زی بحــــ رچـــكـــۆكـــس، چـــ
دەكرد  سیاستك  پیادەكردنی 
ك تیایدا كورد وەك بربستك 
توركمانكان  و  عرەب  لنوان 
دابندرت، ھروەكو لسرەتاوە 
بریاڕی  قاھیرەدا  كۆنگرەی   ل
لــســر درابـــوو(٣٢٤)خـــودانـــی 
پــرتــووكــی " ژیــانــنــامــی سر 
ھمان   ب دان  كۆكس"  پرسی 

راستی دادەنت (٣٢٥).
لـــــدوا قـــۆنـــاغـــدا، كــاریــگــریــی 
ســپــانــدنــی ھــنــدــك فــاكــتــری 
سیاستكی  بسر  ــی  دەرەك
كۆكسی، كم نبوو، ل گرنگترین 
ئـــــو فــــاكــــتــــرانــــش، تــرســی 
ترسی   "لــ بــوو  بریتانییكان 
سركوتنی  بلشفییكان"و، 
 مــالــســتــی لوەی كـــــ ـــن ـــزووت ب
بزووتنوەی  لكاتكدا  توركیا، 
ــان،  كـــوردایـــتـــی عــــراقــی خــۆی
پــیــوەنــدیــكــی راســتــوخــۆیــان 
ــوو،  ــاب دان كمالییكان  لــگــڵ 
تیشك  ئوەیان   دەب دواتــر   ك
 ـــك لــنـــدر ھـــســـــ ــ ــت ــخــر ب

الینكانی.
باسكران،  ئوانی  سرباری   -
رۆشنایی  لژر  بریتانییكان 
راســــپــــاردەكــــانــــی كـــۆنـــگـــرەی 
قــاھــیــرە، ھــنــدــك ھــنــگــاویــان 
بــاشــووری  دواڕۆژی  لــبــارەی 
كوردستانوە ھاوشت، لدوای 
 رسی كۆكس لر پوی سڕانگ
تایبتییكی  سكرترە  قاھیرە، 
 ١٩٢١ ئایاری  ٦ی  ركوتی   ل
 ك بــوكــردەوە،  بیاننامیكی 
مندوبی   ":ـــ ب دەســتــپــــدەكــات 
كردەییان  توانینكی  سامی، 

ھی لبارەی ئو ڕوشونانی 
بڕوەبردنی  برانبر   ویستپ
نــاوچــ كــوردیــیــكــان لــ عراق 
كرد  لوەش  باسی  بگیرتبر. 
 ری لكاندنیان بگكاتی ئل ك
مترسی  ــداوە،  ــغ ب حكومتی 
لــــــــدەكــــرــــت، ئـــــو كـــــارەش 
بووەھۆی ئوەی ھندك داوای 
بكن.  سربخۆ  سیستمكی 
ڕاگیاند  ئوەشی  لھمانكاتدا 
ك ئو سركردانی رای گشتی 
ــ، درك  ــدای ــدەســت ل كـــوردیـــان 
بوە دەكن ك ھماھنگییكی 
 یھ پیشسازی  و  ــابــووری  ئ
ــدەدات،  گــر بعراقیانوە   كــ
خاوەنشكۆ  مندوبی  لوكاتدا 
حــز بـــوە دەكـــات، كــ ئگر 
بۆ  ئــــامــــاژەی  وەك  بــكــرــت، 
راستقینكانی   مــافــ دەكــــات، 
كـــورد بــیــدبــــت". ڕاوـــژكـــارە 
بــریــتــانــیــیــكــانــیــش دەقـــی ئــو 
 ل یــك  لھر  بیاننامكیان 
موس، كركووك ك ھولریشی 
ــــوون لــگــڵ  ــــدراب ـــوە گــــرپـــ

سلمانی، بوكردەوە(٣٢٦).  
كۆمك  ـــوەدا،  ئ ئنجامی   ل
ـــی فــــرمــــی نــھــــنــی  ـــروســـك ب
ـــــوگـــــۆڕكـــــران، ھـــنـــدـــك  ئـــــا
 ر، ببــــ ڕــوشــوــنــیــش گــیــران
قــســلــســر كـــــردن، ئــــوەی 
 یھ بكركووكوە  پیوەندی 
ئاماژەی بۆ دەكین. ل بروسكی 
ژمارە ١٠٩یدا، ك ركوتی ٢٥ی 
 ،روەیسی ١٩٢١ بئایاری سا
ــن چـــرچــــــی وەزیـــــری  ــســت ون
 رات، پــرســیــار لعــمــــ مــوســت
پرسی كۆكسی مندوبی سامی 
بریتانی ل عراق دەكات لوەی 
 مام باش چۆن  پی  ئایا   ك"
وەك  بكرت،  كركووك  لگڵ 
بشك ل باشووری كوردستان، 
یان وەك بشك ل دۆی نوان 
كۆكس  لوەمیشدا  زێ"،  دوو 
"برژەوەندییكان   ك  ،یوایپ
ــاراســتــی جــیــاكــردنــوەی  ــ ئ ب

كركووكن ل عراق"(٣٢٧).
 دا، ككــی دیــكــیــبــروســكــ ــ ل
ــ كــاتــژمــــر چـــوار و  چــرچــ ل
دوای  دەقیقی  پنج  و  بیست 
٢٤-حوزەیران- رۆژی  نیوەڕۆی 

١٩٢١ بۆ كۆكسی نارد و ژمارە 
١٩٦ی بسروەی، چرچ ئم 

دەقی خوارەوەی نووسیوە:
 نــاوچــ ــــم،  دەك پشنیار  "مـــن 
عــــراق،  عرەبییكانی  غــیــرە 
 ك بــكــرــت،  ـــاری  دی ھك   بــ
 Mushora) مــــشــــورەداغ   لـــ
 ب ــوە  ــت ــ ــژب در Dagh)ەوە 
و  تپڕت   (Tigana) تیغانا 
پچبكاتوە،   موس ـــدەوری  ب
ئتنیكی  ســـنـــووری  بــشــوــن 

(نــــاوچــــ)ی دانــیــشــتــوانــكــی 
سگۆشی   دەگات تا  عرەبن، 
ــی  ــ تـــك ق وتــــی فــــارس ل
 ویستپ  .(Qala Naft) نوت 
 ر سســــــ ــــم نـــاوچـــیـــ ب ئ
دابشبكرت،  سربخۆ  كرتی 
بگرتوە   ناوچ ئو  یككیان 
ك دەكوت باكووری رۆژئاوای 
زی گورە و، ئوی دیكشیان 
دەگرتوە،  كركووك  ناوچی 
سلمانی  ناوچی  سیمیشیان 
ــت نــاوچــی  ــر بــگــرــتــوە. دەك
بكرت  فــرەوان  ئستا،  سلمانی 
دیالی  كوردەكانی  جۆرك   ب
تا  خۆبگرت،   ل ناوەڕاستیش 
دەگات باكووری قزلربات. بم 
ئو عرەبانی ئستا لناوچی 
دابـــش   ویستپ كــركــووكــن 
 .موس و  سامرا  سر   نبكر
ھروەھا پویست موتسریفك 
ـــك لـــ ســلــــمــانــی و  بـــۆ ھـــری
كركووك دابنرت، تا ئوكاتی 
راوژكارك  یككیان  ھر  بۆ 
دادەنرت، ك راستوخۆ بتۆوە 

گردرابت"(٣٢٨).
لسعات پنج و بیست دەقیقی 
٢٤-حــــوزەیــــران- رۆژ  ــان  ــم ھ
پنجا  دوای  رــك   واتــ  ،١٩٢١
بشی  تــوانــرا   ،دەقــیــقــ پنج  و 
 ل مــان بــروســكــــــی ھــ دووەم
لم  كــۆكــس،   بگات چــرچــــوە 
ــوەی  بــشــی بــروســكــكــدا ئ

خوارەوە ھاتبوو:
 ،المی من لو زانیاریانی ئپب"
 م، كوە دەكتوندی الگیری لب
چارەسركی  ئوەیان   موایپ
دروست. ل ھموو بارودۆخكدا، 
پویست س ناوچك سرپشك 
بجیا  ھریك  ــوەی  ل بكرن 
ســربــخــۆیــیــان ھــبــــت، یــان 
بــ بــاشــووری كــوردســتــانــوە 
ــاشــت دا  ــوان ــن. لــ ت ــدر ــب ــر گ
برپرسانی  لو  یكك   ،یھ
ئركی   ب لالتن،  میالك  وەك 
ــاوچــ نا  ــ ن پــیــوەنــدیــكــردن ب
یان  راسپریت،  عــرەبــیــكــان 
ئگر لدواتردا ھاتووچۆ باش 
پشت  دەتوانیت   وكاتئ بــوو، 
 ك ببستیت،  برپرسك   بــ
بت،  كركووك   ل بارەگاكی 
ــان ھــر نــاوچــیــكــی دیكی  ی

غیرە عرەبی"(٣٢٩).
بــروســكــیــدا،  دوا  كــۆتــایــی   ــ ل
ــی  ــرات ــم ــع ــوســت ـــــــری م وەزی
پرسی  سر  داوای  بریتانی 
ــ مــنــدوبــی سامی  ل كــۆكــســی 
ــــــرد، كــــ ئـــم  ــــراق ك عــــ ــــ ل
 ڕوو بـــــ بـــابـــتـــی خـــــراوەت
ئــگــر  بــخــوــنــــتــوەو  وردی 
(بپویستیشی زانی) لمبارەوە 
فیسڵ  شا  لگڵ  گفتوگۆ  با 

 یشتگ  نزیكان بم   ك بكات، 
پــاــــوراوە  بوپیی  ــغــداد،  ب
 ـــی لــ ـــت ـــاشـــای بــــۆ تـــخـــتـــی پ

عراق(٣٣٠).
لژر ڕۆشنایی ئو ڕنماییاندا، 
ــگــڵ میر  كــۆكــس مــامــــی ل
لــدوای پاشاوە ھات)  (ئــوەی 
پیوابوو   چونك كرد،  فیسڵ 
ـــدانـــی  رھــــــكـــی ســـھـــۆكـــار
ــری  ــی ــگ ــام ـــی ســق ـــك ـــ ـــت دەو
نتوە  ھــردوو   ك  ،راقییع
عــرەب و كــورد ل خۆبگرت. 
مشتك  ــیــش  ــرچــاوڕوون ب ــۆ  ب
 زانیاریی ئــو  خــروارــكــی   ل
دەخــیــنــڕوو،   ییاننامگب
ــوە.  ــت ــاب ـــم ب كـــ تــایــبــتــن ب
ــوەدا كــ كۆكس  ــوون ــۆب ــو ك ل
ــمــی ســاــی  ــك لـــ تــشــریــنــی ی
 ڵ بـــــســـ ـــی ١٩٢١لــــــگــــــڵ ف
ئامادەبوونی ھریك ل مژەر 
بشداربووانی   ل یكك  یۆنگ 
كۆنگرەی قاھیرە و كۆرونوالیس 
ناوخۆی  وەزارەتــی  راوژكاری 
ــری  دوات بایۆزی  و  بریتانیا 
ـــراق، كــبــۆ  عـــ ــیــا لـــ ــان ــت بــری
كشی  رەھندەكانی  تاوتوی 
كـــورد و ئــو ئــاكــامــانــی لی 
تیایدا  سازیدا،  چاوەڕدەكرت 
 ،ك نییی ھیچ گومانوەی جئ
ئوەی  بدیاریكردنی  دەستكرا 
ــانــی  ــــی كــوردســت ــســت ل ــب م
 " ل كیی ناوچیوپب ،راقع
چیاكانی حمرین برەو باكوور" 
درژ دەبتوە و ناوچ عربی 
لیكتر  عرەبییكان  غیرە  و 
ئو  ئگرھاتوو  جیادەكاتوە، 
ناوچیش ئو كمین بچووكی 
ــاكــرایــوە،  ــ جــی تــوركــمــانــی ل
ناوچیكی  دەمنتوە  ئوەی 

 .(٣٣١)واوی كوردەكانت
 وەدا و لمــان كــۆبــوونــھــلــ
گفتوگۆكردنی  چــوارچــــوەی 
كشی كورد" راشكاوان یۆنگ 
ب شا فیسی وت: ك ئامانجی 
ھاندانی  بریتانیا  سیاستی 
ـــ نــوەكــو  ـــرەب نــــتــــوەی ع

داگیركاری عرەبی"(٣٣٢).
دۆبس  ھنری  كۆكس،  لـــدوای 
ھات و ئویش لسرھمان ئو 
میتۆدە رۆیشت، ك دواتر لمیانی 
 یوەندیدارە بوەی پك لندھ
ھوستی كوردانی كركووك و 
توركمانكانی، لبارەی پاوتنی 
شا فیسڵ بۆ تختی شاھانی 
 ك  ،كتباب ئـــوەش  عــــراق، 
دەبتھۆی  ــوە  خــۆی ــالیــن  ل
ھقیقتانی  ئو  بھزكردنی 
ـــی ئــم  ـــو تـــا ئــــســتــا لـــ دووت

توژینوەیدا خراونتڕوو.
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ھورامی ئفراسیاو دكتۆر ناوادەی كۆچی
ھــورامــی،  ئفراسیاو  دكــتــۆر نــــاوادەی كۆچی   
كوردستان، ڕۆژھتی  ناسراوی مژوونووسی
رگبج یكجار ناو دمانوە ب گورەی داخكی
ل ژیــان زەحمتیكانی  كشو ك مخابن  بــوو.
وەك شــــواوی قــورســو  تدا گــــوزەران وتكی 
كۆسپی ر بــوونــھــ ــك ن ــای ئــمــۆدا، ڕووســی
نووسینیو پــۆژەكــانــی جبجكردنی بــردەمــی
بكوو تمنی، بنیاتی خست دیاریان كلبری
تا كرد، دروست لال ئاۆزی دەروونییان باركی
باندنوەی زەفرپھنانو بۆ كشایوە دواجــار

جتی مشك. ب بخشینكی ل پ ژیان
-بتایبت- زات ئو كۆچی كاریگریی قورساییو
كــارو ــاگــاداری ئ بــاش  كــ ئمی ھاوپیشی بــۆ 
ڕادەیـــك چ  تا دەمــانــزانــی بووینو چاالكیكانی
دۆزینوەو نامگب ممی پرۆشیمژوونووسیو
ئوەی بۆ ڕووسیا،  ئرشیڤكانی ل  ناندەرھ
ڕاستیو ب لبر ڕۆشنایییاندا كوردی نوی مژووی
بنووسرتوە، پ چواشكاری بب دروستیو
پشت ك كتبكانی، زیاترە. دی كسكی ھر ل
شــاراوەی ڕاستیی گلك نامگب ب بھستوو
كـــردووەو ئاشكرا  جــار یكمین بــۆ مــــژوویــان
ڕاست كراوەتوە، پ ھی مژووییشیان گلك
لو ئــو، قسین. ئم بئمالوئوالی گواھی
ئگر ك بــوو، ناندەگم سك ــاوازەو ن بھرە
گوزەرانی گونجاوی بگیروگرفتو ھلومرجكی
دابینكردنی ل بوای بخم  بكرابابو  فراھم بۆ
كاری ھم دنیاین خزان، ژیاندنی پویستیكانی
گرانبھاتری برھمی دەوەشایوەو ل گورەتری
ھم ــــوردەوە، ك مــــژووی كتبخانی  دەخست
بقدری بپشتیوانیو   ب ھستكردن نبوونیو 
ندەكرد، ناڕەحتیان بردەوام ندەداو ئازار دیان
دەردەدـــو توبك دۆستانی لــالی جــاروبــار تا 
ڕاشكاوی دەین: ب بۆی تبكات. نائومدی سری
ك نمانتوانی وادا پیاوكی ل ئاستی ھموومان
برپرسو بین، پاپشتی ھاوكارو پویست وەكوو

ڕەخنین! گلییو جی
ھیچڕەخنلخۆگرتنكدادمان ناداتو ئگرچی تازە
كسكی لدەستچوونی گورەی زیانی قرەبووی
ك وەیئ ،بچ نچوە ئوی ناكاتوە، بۆ وامان
چاپو ھرمی كوردستانو دەزگاكانی حكوومتی

بوكردنوەی بۆ دەكرێ پ چییان بوكردنوە
١٠ دە  ك دەستنووسكانی، مرھب پاشماوەی
وەفادارییك وەك  وایــ پویست دەبــن، كتبك
ك پشتر خۆیوە لالی ژین)یش (بنكی بیكن،
ھموو ئــامــادەی  ــردووە، ــك ن برامبر درغیی 
ژیانی دابینكردنی پاشان .جۆرەی لو خزمتكی
ھووەڵ ك كچی ("ماردین"ی منداكی ھردوو
ل زانكۆ قانوونی بشی ل خوندنیتی سای
١٠ھــمــی پــۆلــی كــ كـــوڕی مــۆســكــۆو "ئـــارـــز"ی
وەك الینكی خوندن)، ھر ل ردەوامب بیوەو
دەومندانی یا كوردستان ھرمی حكوومتی

پی ھدەسووڕێ. ئم بوارە خمخۆری
دكتۆر ئفراسیاو نیوەناچی ئم ژیاننامی مایوە

بكین: تۆمار مژوو- -بۆ ھورامی
،نحسریفخواجشمفراسیاوحواویئناویت
ھورامانی ئودیو  دی (نۆدش)ی ١٩٥٧ ل سای
كوردپروەر بنمایكی ل مریوان) (ناوچی
مامۆستایانی پگیاندنی  پیمانگای بووە.  لدایك
تواو (كرماشان) ل حفتادا سانی كۆتاییی ل
كردووە.پاشڕووخانی ڕژمی پاشایتییحمڕەزا
ڕزگــاریــی ــوەی جــوون نــاو ــران، چــووەتــئــ لــ
سرەتای ــوانــدووە. ن سیاسیی چاالكیی ــوردو ك
نالباریی ھلومرجكو ھشتا، بھۆی سانی
سای تا كوردستان، دەرەوەی چووەت ژیانیوە،
گیرساوەتوە.  ڕووسیا (مۆسكۆ)ی شاری ١٩٨٣ ل
مامۆستای  ئافرەتكی ڕووسیی ١٩٨٦ لگڵ سای
پك خزانی ئۆكراین زانكۆی ل فرەنسیدا زمانی
ل ناوانی "ماردین" "ئارز"و كچكی كوڕو ھناوە.
(كیكاوس، برا خوندكارن. خۆیشی دوو ك یھ
حلیمی- (ھڕای خوشك حوت سیفددین)و
جوان، مریوان، ل زانكۆی مامۆستای نووسرو
،ینع مامۆستان،  رســھــ شــھــال- شــھــنــاز، 
خوشككی مان، كابانی ھردوو (قــدری)- تق

ھن. كۆچكردوویش)ی
چوارشممی دواجــار شوی ئفراسیاو، دكتۆر
جتی  ب  ٢٠١٠ دیسمبری ١٥ی ڕكوتی
بیارە كردو  دواییی كۆچی (مۆسكۆ)  ل مشك
ب تا لوێ بۆ (مریوان)، ترمكی بھنرتوە

بسپردرێ. خاك
و لــچــاپــدراو مــرھــبــ ــم ئ ئفراسیاو دكــتــۆر 

لچاپندراوانیھن:

بوكراوەكانی:    
سۆڤیتیدا، دیكۆمنتی بگنامو ھندك ل بارزانی مستفا -١

.٢٠٠٣ ھولر، ئاراس- دەزگای
ــردەم- س دەزگـــای سۆڤیت، پیرانو سعیدی شخ شۆڕشی  -٢

.٢٠٠٤ سلمانی،
(ی. ھۆشیاریی بیرو مكتبی سۆڤیت، كوردەكانی تراژیدیای -٣

.٢٠٠٤ سلمانی، ك)- ن.
سۆڤیت ڕژمی تاوانكانی دۆسیی قفقاس- پشت كوردستانی -٤
.٢٠٠٦ سلمانی، ژین- بنكی ،تو ئو كوردەكانی ر برامبب

دەزگــای  ،١٩١٤-١٩٢٤ سۆڤیتدا ڕووسیاو  ئرشیڤی   ل كــورد  -٥
.٢٠٠٦ ھولر، موكریانی-

سۆڤتیدا، بگنامی ل كوردستان ڕۆژھتی ڕووداوەكانی -٦
.٢٠٠٧ سلمانی، ژین- بنكی

جیھانیدا جنگی دووەم سردەمی ل كوردستان ڕۆژھتی -٧
ژین- بنكی بگنامكانی ئرشیڤی یكتیی سۆڤیت)، (بپی

.٢٠٠٨ سلمانی،
(لژر .١٩٤٥-١٩٤٦ ئازەربایجان ڕووسیاو پیوەندیكانی -٨

(چاپدای

وەرگدراوەكانی:
لوارەكانی بۆ عیراقوە كوردستانی ل زەڕبخت، موڕتزا -١
بۆ (لفارسییوە .٢٠٠٣ پیتربۆرگ، ســان ئـــاراس، ـــاری ڕووب

ڕووسی)
ئرانو لگڵ ڕووسیا شڕەكانی ل كورد ی، پ. ئڤیریانۆڤ -٢
(ی. ھۆشیاریی مكتبی بیرو سدەی نۆزدەھمدا)، ل) توركیادا

كوردی) بۆ (لڕووسییوە .٢٠٠٤ سلمانی، ك)- ن.
گلی ڕزگاریخوازی بزووتنوەی بارزانیو بارزانی، مسعوود -٣

ڕووسی) بۆ (لكوردییوە .٢٠٠٥ پیتربۆرگ، سان كورد،
ئوبری تا ل مھابادی خوناوییوە پسیان، قولی نجف -٤

چاپ) ئامادەی ڕووسی- بۆ (لفارسییوە ئاراس،. ڕووباری
بگنامكانی ل كوردستان كــوردو  حمدی، وەلید دكتۆر  -٥

چاپ) ئامادەی ڕووسی- بۆ (لكوردییوە بریتانیادا.
نوو سردەمی ل كورد بزووتنوەی سۆڤتی، كوردناسكی چند -٦

چاپ) ئامادەی فارسی- بۆ (لڕووسییوە ھاوچرخدا.
سبارەت تــاران ل ئمریكا باوزخانی  بگنامكانی  -٧
جیھانیدا. جنگی دووەم ســردەمــی ل ئران  ــی  ــان ڕووداوەك  ب

چاپ) ڕووسی- ئامادەی (لفارسییوە بۆ
نھنی (شاندكی گگرتوو كوردستانی كیسیلۆڤ، ئلیكساندەر -٨

سۆڤیتی. سیخوڕكی بیرەوەریی ــاوەڕاســت)- ن ڕۆژھــتــی بۆ 
چاپ) كوردی- ئامادەی (لڕووسییوە بۆ

بۆ لڕووسییوە كــوردی، كتبی بیبلیۆگراقیای موسیلیان،  -٩
چاپ) بۆ ئامادەی) كوردی.

بگنامی لكۆلنوەو وتــارو چندین ئمانو
دەرەوەی ناوەوەو چاپمنیكانی ل بوكراوەی
پــۆژەی برھمو كۆمك .یھ كوردستاندا

.ئامادەكردنیان خریكی ،وەیدەستب تریشی
كوردستانی ل رۆژنامی بابت مامۆستا سدیق ساح ئم / تبینی
بوكردۆتوە)  ٢٠١٠/١٢/١٩ ممكشی رۆژی (٥٣٥٧ی ژمارە نوێ
یدۆسی ئم دەومندكردنی بۆ دووبارە كتباب گرنگی لبر

بومان كرەوە.

بوو! زوو ھشتا ھورامی ئفراسیاو دوكتۆر ھاورم
بدوع د.نجاتی

دەست ل ڕاكردوو ماندوو، نورەسكی وەكو
ب گیرۆدە ملھوڕ، دەستكی زۆردارییكانی
خمی و و مینتییكانی ژیان ئازار دەست
خمی و جگرگۆشكان بۆ نان پیداكردنی
ئرشیڤخانكانی بــنــاو ســـووڕان و  گـــڕان 
و گڕان عشقی كردبوو. شكتیان ڕووسیا
دۆسیی ھدانوەی تۆزاوی و كارتۆن بناو
كون ب كون ڕووسیا، دەوتی دیپلۆماتییكانی
دەگڕا دركدا ڕستیك، وشیك، بدوای
مژووی زۆرەكانی نیینھ وەمی ئوەی بۆ
مۆسكۆ بۆ مریوانوە ل پبداتوە. كــوردی
ك دەگـــڕا، نتوەیكدا  مــــژووی  دوای   ب
ماندووبوون سرئش و ل جگ مژووەكی
بۆ نــبــوو  تــــدا دیــكــیــان ئیمتیازاتكی ھیچ 
ژیانی بــاری ھیچ نبت كمك  ھر ئــوەی
بوو ژیاندا ل تا ئفسووس بكات، سووك بۆ
لو ڕزمان و لنكرایوە پویست الی وەكوو
ك فرھادانی نگرت، كۆشش ماندووبوون و
دەیدا، كوردی مژووی نووسینوەی بۆ ئو
ل جگ ڕەنگ درەنــگــ ئیدی ــازە  ت ئستاش 

نمابتوە. بۆ دیكمان وشیكی ئفسووس
بوو زوو گلك ھشتا ئفراسیاو ھــاوڕــم
ب ب و ناكامی ب وا بۆچی بجتھشتین
ك تۆ دوای ئیدی نتدەزانی ڕۆیشتی، مائاوایی
بگڕێ و دا ڕووسیا ئرشیڤخانكانی ب دوای
ھشتا بگرتوە؟ ھاوڕم شونی تۆ ئیدی ك
مریوان بۆ بگڕیتوە مابوو زۆری و بوو زوو
بیتوە. مژوو وانی مریوان" "زانكۆی ل و
بۆ بچی زوو وا بوو پلت چ بوو زوو ھشتا
قازی، سیفی محمد، قازی سمكۆ، زیارەتی
ھشتا تۆ موكری. و ھمن ــژار، ھ قاسملۆ،
ژیان مینتییكانی دەســت ل مابوو زۆرت
بژیت. و بوەی و ژیانكی شایان بحسیتوە
نمانتوانی مئ ك بمبوورە ھاورم ئفسووس
ھر نمانتوانی بگین، تۆ گــورەیــی  ل
تایكانی و مینتی ل كمك نبت ھیچ
ئفسووس كمبكینوە، بۆ ڕۆژانت ژیانی
دوایین و ڕۆیشتی تۆ  ئیدی  تــازە ھاوڕم
ھزار ئفسووس  كــرد، خۆتان سفری

بوو. زوو گلك ھشتا ئفسووس
ل كــ جـــار یــكــم ــم ئــفــراســیــاو ــاوڕ ھ

دوایی كۆچی سای پنجا یادەی فستیڤالی
محموو ل سلمانی ل دیسامبری شخ
زانیم  زوو ــر ھ بینی یكترمان  ٢٠٠٦
كردبووی، ماندوود زۆریان ژیان قورسایی
نزیك دۆستایتیمان زۆر ئوە ئیدی دوای
نزیك ـــوو، ئــــوەی زیــاتــریــش لــیــكــی ب
ســووڕان و گــڕان  عشقی كردبووینوە 
دۆزینوەی و ئرشیڤخانكان بناو بوو
ــــارە دووب ــۆ ب كــــورد ــســر بــــگــنــامــ ل
ھر ئستا كــورد.  مژووی نووسینوەی
ناوێ بكرێ ڕووسیا ئرشیڤخانكانی باسی
ئیدی ئفراسیاو ھاوڕم ،یردەستس تۆ
و نیی ئاسان پكردنوەی ئاوھا تۆ شونی
بجنھشتووە، گورەتان ئاوھا كلنكی

بت. ئاسان پكردنوەكی ك
كۆچتان، ئم بوو زوو چ ئفراسیاو ھاوڕم
ورەسن ھۆ سفرەتان، ئم بوو زوو چ
ئم بوو زوو دەم زربار چ ماندووەكی
ل ڕۆحی پاكتان، جگتان سو كۆچتان،
ل بت پــ كۆتاییتان مای و بھشت

ھورامینوور. ئفراسیاو د.

نامپرس
بدرخان بوكردنوەی و چاپ دەزگای كارمندانی بناوی
بنممای ئــاراســتــی ــان، خــۆم ســرەخــۆشــی و   پــرســ
دوایی بكۆچی دەكین ھورامی) ئفراسیاو (د. خوالخۆشبوو
كس ھرگیز ك ئرشیفسازەی و زمانزان و نووسر ئو
ھورامی كلنكی لدەستدانی ب ئو ناگرتوە جگای

كوردی. و ئرشیفی بخانو كتن وتك گورە
بدرخان ئبوبكر حمید

بوكردنوەی بدرخان  و چاپ دەزگای برپرسی
٢٠١٠/١٢/٢٢ ھولر
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!..ی دایم تاقان - ئامین 
 لپدەشتی پ ھورە تریشقی بارانی سر 
 میشو ھۆزە ھنناوە، لندكوە، لكب
 ،دەشـــتییی و ناوچك ئاشـــناكانی ئیـــب
گلك زەحمت بوو كوڕە شـــوانكارەیك 
بنوزەیكـــی نھنیـــش لگـــڵ مڕەكانیدا 
باســـی عشـــقو دـــداری بـــكا، ھـــروەك 
وەلـــی دوان لپدەشـــتی ســـید ســـادقو 
ئـــو ناوچان ك چـــۆن جورئتی كردووە 
ببای شم دا ھبو تنھا وەسیتیشی 
دوای نگیشـــتنی بددارەكی : (كلكی 
برزی بقد بای شـــم، لژوور سرم 
بـــ ب زیادو ب كـــم) بوو، ئاوھاش لو 
پدەشـــت كاكـــی بكاكییـــی ھولریـــش 
(ھۆمر دزەیی) دزەی لعشق كردو لو 
ســـاندا ئو ئازایتیی بخۆی بخشیو 
ھاواری كرد (ئامنم تاقانی دای، ســـد 
بریـــا ھـــر نمدیبای، ك دیم دەســـگیرانم 

..(بوای
دزەیـــی  ھۆمـــر  ئوســـای  جوانییكانـــی 
گۆرانیبژـــك  وەك   كـــ لوەدانبـــوو 
دەركـــوت، بكـــو لوەدابـــوو كخاوەنی 
ئـــو ھمـــوو ئازایتیی بوو، كـــ دەیگوت 
(تاقانـــ خونچكی باغی ژیانم) ئاخر ئو 
چند وشی ھندە ئاسان نبوو، تنانت 
 .ر شاشـــســـك لنیش بگوترێ، ننھب
بۆی ئم كاریگرییكی زۆری كردە ســـر 
ئـــو ھونرمندە گورەیی ك (رەســـوڵ 
گـــردی) لگۆرانـــی (گو ھـــرۆ بابردی) 
 ی دەوەو پتنر دەالووە ھۆمگریانب
ژیانـــی غوربتیش بســـر دەچـــو ئیدی 

سبی ژیانكی تازە دەستپدەكاتوە.
ھۆمر دزەیی لو ساندا ئو خزمتی 
كـــردووە،  كـــوردی  گۆرانـــی  ھونـــری 
توانیویتی لســـرتاپای كوردســـتان، بو 
خكـــی  جوانانیـــوە  ســـادەو  ســـیناریۆ 

سرسام بكا..
جـــاران عشـــقو ســـۆزو وەفـــا، جوانیـــو 
پاكیكی خۆی تدابوو، ددار دەبوای لنو 
ئاگـــری دۆزەخ ئاســـا ھبقرچابا، تا تیلی 
چـــاوی ب دولبرەكی دەكـــوت، بۆیش 
لناوەخۆیـــدا وشـــ ددارییكانـــی ھنـــدە 
پنگیـــان دەخـــواردەوەو دەمانـــوە، ئیدی 
ئۆتۆماتیكـــی دەبوون بشـــیعرو شـــیعری 
 ،ســـادەی ند وشـــم چریـــش، ئـــكاریگ
رەنگ ئمۆ زۆر ئاســـایی بگوترن، بم 
كاتـــك بدەنگـــو ئـــاوازو لھناســـیكی 
پـــ لگریانـــوە لرۆژگاركـــدا كـــ تیـــدا 
 دەبـــ بـــوو،  یاســـاغ  دیدەنییـــك  تنھـــا 
چنـــد كاریگریـــی ھبووب، كئســـتاش 
لبیرەوەری ھمووماندا ماوەتوە، كاتك 
دەـــ (نازانم قوربانـــی كوت بم، قوربانی 

گوارەی لگوت بم)..!
 دوورو نزیكـــی نامـــرێ، رەنگشـــق بـــع
خـــۆی  لئوینكـــی  عاشـــق  ماوەیـــك 
دوورب، بم رۆژ بڕۆژ ئو عشـــیقی 
ھر لدـــدا دەومندتر دەبو زیاتر بۆی 
دەگری، بۆی ھمیشـــ ببیرەوەرییكانی 
رۆژانـــی رابـــردوو خـــۆی دلشـــاد دەكاتو 
لدەمو عســـركی درەنگ وەختدا كاتك 
لباخچیكـــدا ھوایـــك ھدەمژو ھر 
لبـــر خۆیـــوە دەـــ (ئســـتاش میلـــم 

ھرماوە، دڵ یكو نگۆڕاوە)..
 ســـقانرئرە تـــا سك بـــۆ ھونـــوســـ
كوردییكـــی ئـــو ھونرمنـــدە ئازیزەو 
ئو رۆح نیشـــتمانییی، دەستخۆشـــی بۆ 
ئو گۆرانیی ئم دواییی (دووگردكان)، 
كـــ لدەروازەی ھموو دنیادا بچووكترین 
گونـــدی خـــۆی لیادمـــاوەو گۆرانـــی بـــۆ 
دەچـــێ، ئم جوانترین ئینتیمای بۆ زدو 
خاكو نیشـــتمانو ھر بۆیش مام ھۆمر 
دزەیـــی، بیكجـــاری ھاتۆتـــوە ناومانـــو 
بیـــارە تـــا ھتایـــ لھولر بـــژی ئگر 

جاركی تر برینداری نكنوە..!؟

(كارۆس..!)

ئیدریس شیداھۆ

 ز، خوشك و برایانی بڕئامادەبووانی ب
ئمك و خۆشویست، سوپاس بۆ وەفاداری 
و ئامادەبوونتان، ب خرھاتنكی گرمی 

ھموو الیكتان دەكین.
ھۆدا  لــم  ئمۆ  كۆبوونوەمان 
بۆ یادی چلی ماتمینی قمكی 
ماندوونناس و ب ویقار و لواولوە 
 رزانربزۆر س كمنان. قداھ ل
 یی وەرگرت و بمیشكی ھپشووی
سیمایكی با برزەوە ڕووی كردە 
دونیای فنابوون. قمك شست 
ســاڵ پــڕە سپیكانی ب ووشــ و 
برز  ئدەبی  و  و ڕۆشنبیری  ھزر 
 ل مم قۆ ئمخشاندووە. ئن
حزووری مارف خزندار وەستاوە 

.وون بب رمی شو پ
خزندار چرایك بوو ل معریفت، 
و  ڕووناكی  كوژانوەشی  دوای   ل
ڕەونقی ب سر ڕەوی ڕۆشنبیری 

و ووشی كوردیوە دیارە.
ئو زۆری نووسی، ب الی ئوەوە 
ـــو چــۆن  نــووســیــن ژیــــان بــــوو، ئ
بــژی؟ چۆن  قم   ب  ب دەیتوانی 
دەیتوانی ب دیدەنی كتب و كاغز 

ھناس بدات؟
بۆی ل دوا ڕۆژانی ژیانیدا، ھندەی 
گیاندە  گیانی  ئــازاری  ننووسین 
و  نخۆشی  پچوانوە   بــ ئــو، 
ئازاری  ئوەندە  كوتن سر جگا 

ندەدا.
كتب ل ژر سری بوو، خۆ ئگر 
نشتوان بخونتوە، تنیا بینینی 
سیمای جوانی كتب دنوایك بوو 
ئوەی  بۆ  بوو  ھاندەرك  ئــو،  بۆ 

گشبین بت ب ژیان.
ئاخۆ دەب ئم زات ل چ یوتوپیایكی 
چۆن   ،ژیاب ئدەبی  و  رۆشنبیری 
ھاوكشكانی  ھموو  توانیویتی 
ژیـــان چــ بــكــاتــوە تنھا بــۆ دوو 

چمك قم و كاغز.
ئو ھمیش دەیووت ھشتا زۆرم 
 نیابد بكم،  میللتی  بۆئم  ماوە 
بــاوك و مامۆستامان  خــزنــداری 
 وەیئ شاینی   كــردووتــ ئــوەی 
سر   بخات جوان  زەردەخنیكی 
لوی ڕۆكانی ئم گلی كوردە و 
ــر ســوود ل ھــزر و  نوەكانی دوات
زانست و ئامۆژگاریكانت وەربگرن. 
 ب دەم  دنیاییوە   ب زۆر   بۆی
ئارامی چاوەكانت لكن، گلی كورد 
و كتبخانی كوردی تكا فرمسكی 
و سوپاست  بۆدەڕژن  وەفــاداریــت 

دەكن.
ئامادەبووانی بڕز، بناوی بنمای 
خوالخۆشبوو د. مارف خزندارەوە 
ئاراستی  پزانینمان  و  ســوپــاس 
دەكین  ھاوغممان  الیكی  ھموو 
ب تایبتی بڕز سرۆكی كۆماری 
سرۆكی  بڕز  و  فیدراڵ  عیراقی 
ھرمی كوردستان و بڕز سرۆك 
بڕز  و  فیدرال  عیراقی  وەزیرانی 
و  كوردستان  پرلمانی  سرۆكی 
بڕز سرۆكی حكوومتی ھرمی 
ئندامانی  بــڕــزان  و  كوردستان 
مكتبی سیاسی پارتی دیموكراتی 
نیشتمانی  یكتی  و  كــوردســتــان 
پرلمان  ئندامانی  و  كوردستان 
و وەزیرە بڕزەكان و سكرتر و 
و  كوردستانیكان   پارت ئندامانی 
سرۆكی زانكۆ و مامۆستایانی بڕز 

ل زانكۆی سالحدین و زانكۆكانی 
یكتی  و  ــغــدا  ب و  ــم  رھــ تـــری 
نووسرانی كورد و ھموو ڕكخراو 
و مبندە ڕۆشنبیری و كۆمیتی 
و ھــونــریــكــان و رۆشــنــبــیــران و 
نووسران و ھونرمندان و دۆست 
 ك لموو كوردو برادەرانمان و ھ

ناوەوە و دەرەوەیووت.
ڕەوینوەی   ل كردنیان  بشداری 
غمی بنماكمان ب ئمادەبوونیان 
ل ڕۆژانــی پرس و ب خاكسپاردن 
پیوەندی  و   بروسك ــاردنــی  ن و 

تلفۆنی، ئازارمانی كم كردەوە.
د.  بنمای  پزانینی  و  ســوپــاس 
مارف خزندار بۆ دەزگای بدرخان 
بۆ ھوڵ و تقالیان  لپناو ئامادە 
مــارف خــزنــدار.   ) كردنی كتبی 
مملكتك  و   ووشــ  ل دنیایك 
ل كتب) و ل چاپدانی ل ماوەیكی 
پوانیی و ئامادەكردنی بۆمراسیمی 
ئم چلیدا. ھروەھا ئمادەكردنی 
فیلمكی دۆكیومنتاری ب ناونیشانی 
 ل (بكت ك لتكملدار مزنخ)

دەرھنانی كاك ستار حمدەمین.
بڕزان، ئامادەبوونی ئوەی ئازیز 
 مئ بــۆ  چــلــیــدا  مراسیمی  ــم  ل
و   رزیــربــســ و  ستایش  جگی 
ئارامی  مایی  بۆ خوالخۆشبووش 

گیان.  زۆر سوپاس.

بنیاد خزندار
لجیاتی بنمای د. مارف خزندار

2010/12/5

خزندار ل نو ئاپۆڕەی رووناكبیران و 
 زانست پروەران ب شكۆوە رزی ل نرا

ووتی بنما ل چلی ماتمینی د.مارف خزنداردا

پشوا  ھۆی   ل  ٢٠١٠/١٢/٥ رۆژی 
و  مامۆستا  چلی  ھولر  شــاری   ل
مارف  پرۆفیسۆر  پـــروەر  نشتیمان 
میوان  چندین   وە،ككرای خزندار 
لــ شــارەكــانــی كــوردســتــان و عراق 
بـــشـــداریـــان تــــــداكـــرد، ســـــرەرای 
سرۆكی  بروسكی  پشكشكردنی 

كــۆمــاری عــــراق، ســرۆكــی ھرمی 
كوردستان، وتاری حكومتی ھرمی 
ــكــۆی  كـــوردســـتـــان و ســـرۆكـــی زان
یكتی  ســـرۆكـــی  و  ســحــدیــن 
ــارــزگــاری  نــووســرانــی كـــورد و پ
عراق  نووسرانی  یكتی  و  ھولر 
و چندین بروسكی دیك، سرەڕای 

چندین  پشكشكردنی  و  نــــاردن 
بروسك، ھر لویادەدا دەزگای چاپ 
چندین  بــدرخــان  بــوكــردنــوەی 
 ب (كتبك   وانل ئنجامدا  چاالكی 
 ك لدار دنیایزنناونیشانی مارف خ
وش و مملكتك ل كتب و فیلمكی 
دیكۆمنتاری و ھفتنامی بدرخانی 

كردە دیاری بۆ گیانی پاكی خزندار). 
 ماویستمان زانی وتاری بنپ رەدا بل
خوندرایوە،  كوڕی  بنیادی  لالین 
سرەڕای ناردنی نووسراوك لالین 
 ل مارف خزندار  زاگرۆسی كوڕی 

مۆسكۆوە بوبكینوە.
حمید بدرخان          

(ئو كاتی ك زاگرۆس ب سردان 
ھاتبووە ھولر ب ھۆی كۆچی دوایی 
داڕشتن  پالن  سرقای   مئ باوكم، 
ماتمینی،  بۆ سازدانی چلی  بووین 
و بیاری دەركردنی كتبك ل الین 
دەزگای بدرخان سبارەت ب ژیان و 
برھمكانی باوكم درابوو سرەڕای 
ئامادەكردنی فیلمكی دۆكیومنتاری بۆ 
كرد  ــان  داوام  بۆی مبست.  ھمان 
پشكش  ووشیك  چند  زاگــرۆس 
 كبكت  ل بوكردنوەی  بۆ  بكات 
 كات ئو  دیاربوو  بــم   ،كفیلم و 
نبوو  ئامادە  ل ڕووی دەروونــیــوە 
قس بكات بۆی بنی ئوەی پداین 
دوای گڕانوەی بۆ ڕووسیا لووە 
چند پیڤكمان بۆ بنرت، بم دیارە 
و  پگیشت  نووسینكمان  درەنــگ 
 ل  كنووسین بـــوو.  ـــواو  ت  كچل
بنجدا ب زمانی ئینگلیزی نووسراوە، 
بۆی ب پویستم زانی بیگۆڕم سر 
زمانی كــوردی و وەك خۆی بوی 

بكموە) 
بنیاد خزندار

ـــدار)ە،  ـــاوم (زاگــــرۆس خـــزن مــن ن
تمنم ٤٥ سا. ل مــاوەی ژیان و 
دوو  تنیا  ھوشیاریمدا  پیداكردنی 
جــار بــ دیــدەنــی بــاوكــم شــاد بــووم. 
بم ھرگیز ئم ڕاستی نبۆت ھۆی 

 میشكو ھوەمان، بك جودابوونل
بنمایكی   ك كـــردووە  ھستمان 
ڕووی   لــ ئگرچی  یكگرتووین، 
جوگرافیوە زۆر ل یكتری دوورین. 
ئو ماوە كمی ك ب یكوە ژیانمان 
 ر بردووە الم ئاشكرا بووە كس ب
تا چند خای ھاوبش ل كسایتی 
ــوەی  ھــردووكــمــانــدا ھــیــ، جگ ل
ئندازەیكی  تا  ژیان  بۆ  توانینمان 
بیرم  گلك جار  بــوو.  لكچوو  زۆر 
ــوە دەكـــردەوە خــۆم و منداكانم  ل
 ب و  بكین  كــوردســتــان  ــی  ســردان
دیدەنی باوكم و تواوی بنماكمان 
ــم زۆر  ــاوك شـــاد بــبــیــن. بــــگــومــان ب
بیارم  بم كردارە.  ئاسوودە دەبوو 
ب زووترین   ردانم سئ  دابــوو ك

كات ئنجام بدەم.
بم ئفسووس، شوكیان ھواكم 
پگیشت تواوی ژیانمی گۆڕی، ئوە 
ــوو بــراكــم ھــواــی كۆچی دوایــی  ب
ناتوانم   واتــ پاگیاندم،  باوكمی 
 جوە. دەسبكی تر باوكم ببینمجار
بیارمدا ھموو كارەكانم ب ج بھم 
ســردانــی  و  ھولر  بگڕموە  و 
گۆڕی باوكم بكم و ھاوبشی غمی 

بنماكمان بكم.
 ی لو كــاتــئـــ  ــادمــ ی  ــ ل ئستاش 
 ر گــۆڕی بــاوكــم وەســتــابــووم لســ

 ،رینم شارە دكی كۆنی ئگۆڕستان
چۆن  دەكـــرد  پشیمانی   بــ ھستم 
نــدا،  ئــم ســردانــم ئنجام  پشتر 
بۆی ھمیش ئم كارە ب ھیكی 

ژیانم دادەنم.
ــــواوی  ئـــو ســـاتـــی كـــ لـــگـــڵ ت
بنماكمان ل مای باوكم ل ھولر 
 وە دەكرد كستم بدانیشتبووین، ھ

تا چند ئم ب ھزین و یــادەوەری 
 .مووماندا ئامادەیناخی ھ باوكم ل
 ل ئمی  باوكم  بۆ  خۆشویستیمان 

یكتر نزیك كردۆتوە.
بــوە دەكــم ك كوڕی  من شانازی 
بوایدام  لو  و  خــزنــدارم،  مارف 
ك مردن ناتوان كسانك ل یكتر 
جودابكاتوە ك یكتریان خۆشدەوێ. 

پیڤكی پ سۆز بۆ (مارف خزندار)ی باوك

ی
مین

ت
ما

ی 
ل

چ

رەوانشاد د. مارف خزندار و بنیادی كوڕی

زاگرۆس مارف خزندار                            فۆتۆ: بدرخان 
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شیعر

ناییتوە...
نادەیتوە شار ل سرێ

ناكی؟ سلمانی بیری
پیاس و گڕانكی ... ز بح

و ئوارانی ناكی؟ دەم

بیتوە ئمجارە ئگر
ناناسیتوە ئمشارە

گۆڕاوە بجۆرێ سیمای
نماوە تیا ھر یادگاری

سلمانی بۆ وەرەوە
جوانی شاری ئوین و بۆ

یارانی ل بوو چۆڵ حیف
جارانی خۆشییكی نما

شخ... شارەكی جاران گرچی
بوو كمتر بازاڕی و كوچ
سلمانی... من الی بم

بوو خۆشتر جاران ھرجاری

... و تالرە ھر ستاكمئ
چئ ئاسمانا ناخی ب

و خۆشویستی... سۆز و وەفا
چئ كابوونوە برەو

جنجاڵ بووە... ئمشارە وا
تیایا ون بووە ل خۆمم

بم جی ئموێ جار زۆر
نای دم چیبكم بم

سلمانی... ب ئزانم
ھناكم تر شونكی ل
...بن لرە باخچیكم
ناكم خاككی تر گوڵ ل

لبیر ئكرێ؟! سرچنار چۆن
ئگرتوە؟! زمئ جی كوێ

دیتوە... ئمجارە ھتا
نامنتوە خۆی وەك ھیچ

محمد ئیسماعیل
٢٠١٠/٨/٢٣  

ناكی؟! سلمانی بیری
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عبدولوەھاب شخانی

 دەن لب 
ئیدیۆمدا

فلســـفیو  زاراوەیكـــی  ئیدیـــۆم: 
پمانایو زۆر ب كورتی مانایكی گورەت 
 كی زۆر گرنگیرست ك .خشـــدەب پ
لبـــواری شـــاعیری بۆ شـــیعر نووســـین 
و چیـــرۆك ل بـــواری چیرۆكنووســـینداو 
گفتوگـــۆی  لكاتـــی  سیاســـتمدار 
سیاســـیانیدا، ھروەھا مرۆڤی ســـادەش 
كاتی مشت و مو "پرچ كرداردا" دەكاری 
دەكات. ئمش گرنگی و پ مانای و برزی 
ئیدیۆم دەنرخنت و ھروەھا زۆر بكار 
ھنانیشـــی دەگڕتوە بۆ ئوەی ك زۆر 
مانابخش و "دەستواژەی". ل ماوەیكی 
زۆر كـــورت برامبـــرو خونـــر لماناو 
مبســـت و نیازی خۆت تدەگینی جا چ 
لبواری نووســـین ب یا لبواری گفتوگۆ 
و پیڤیندا بی، چونك ب كورتی برامبر 
حای كردن لبواری نووسین و گفتوگۆدا 
"فـــرە فـــرە گرنگ لـــ ھمـــوو الینكوە 
 ماناو ســـوودی ئیدیۆم لل ـــرەدا جگـــل
 ك رنجی ســـوەی جزمانی كوردیدا ئ
دەموێ لرەدا ب خونری خۆشویست 
بم كـــ نتوەی زیرەكـــی كورد ھموو 
لشی خۆی بیك شوبھاندووە ل ئیدیۆم 

.خشمانای گشت دەب دا ك
ئمـــش ســـرنجی زۆر وردی زانیـــن و 
دروســـت كردنی ئیدیۆم و بكار ھنانی 
قافـــی قســـكردن و   لـــ ئیدیۆمكیـــو 

نووسیندا بكاری دەھنین.
 وەی كـــورددا كتــــــو نن ای لـــكـــت
دەومنـــدە  زۆر  كـــورد   نلمدەیســـ
لـــ ئیدیـــۆم و زۆر سوودبخشیشـــ بـــۆ 
دەومندكردنی زمانی كوردی. دەموێ 
بـــم نخوندەوارە پیـــرەكان زۆر ئیدیۆم 
قســـو  ســـلماندنی  بـــۆ  بكاردەھنـــن 

"پرچكردار".
جـــا لـــرەدا خونـــری ئازیـــز ئـــوە تۆو 
ئوەش ئیدیۆم ل ئندامی لشـــی مرۆڤ 

دا ھر بژین.
ئیدیـــۆم   لـــ لكۆینـــوە  نووســـینوەو 
زمانـــی كـــوردی زۆر دەومند دەكات و 
برەوپشـــوەی دەبات، كـــ بداخوە تا 
ئستا زۆر بكورتی و ب كمی ل ئیدیۆم 
 تو بابئ كردووە، كدواوین و باسمان ن
ئیدیۆمـــ ھدەگرێ ب دەیان لكۆینوەو 

سمینارو گفتوگۆی لسر بكرێ
"ئیدیۆم ل لشی مرۆڤدا"

- تووك: موو
- تووكی سر: مووی سر: زۆر زۆر: 

یكجار زۆر
- تووكی سری قردە: مووی سری 

قردە: زۆر قردارە.
- تووكی سرم قردارە: زۆر قردارم.

- تووكی نرم: رەق نیی: ھمن و 
.رخۆیسل

- تووكی سربردن: بزاركردن.
- موو: ماوەو مودای كم.

- موویان دەبین وەناچی: زۆر نوانیان 
.خۆش

- مووی لووت: مووی شیتانی: كار 
تكدەر لم بووە ب مووی شیتانی.

- موو بمووشارەزام: زۆر بوردی 
شارەزام.

- مووەك: مودایكی كم.
.مووەك مابوو بخنك -

- مووگرژ بوون: زۆر تووڕە بوون.
- ردن: ریش.

- ردنم لئاشی سپی نكردی شارەزام.
- ردنی خۆیانی گرتووە: خۆیان تووشی 

بوون.
- موو لووت: مووی شیتانی.

- تپی سر: سر سر.
"سر تپی سرم ھاتی"

- سر تپی سرم: سرسرم: ئو 
پڕی رزگرتن- لسر سرمی دادەنم.

بشی یكم

د. ئیسماعیل فھمی ماردۆخی قرەداغی
ھفتنامی  پشووی  ژمارەكانی   ل
ـــوور و ئــۆالڤ  ــ ت ــدا بـــاس ل ــدرخــان ب
و مــارا و كریشنا و ڤیاسا و كــورد و 
بشوەی  كـــرد.  نــووشــامــان  و  ئامبا 
ســـرســـووڕھــــــنـــر لـــدایـــكـــبـــوون و 
بــشــــوەیــكــی ســرســووڕھــــنــرتــر 
خواحافیزی ل ھسارەی زەوی دەكن. 
زیندوون بم خك ب ئاگای لیان.

ئستاش جخت لسر ئوە دەكینوە 
ھزار  ھــزار  ھموویان   مانئ كــوا 
ـــك نــــاوەرۆكــــن! یــك  ـــشـــی ی رووك
سردانی  نوێ  بشوەیكی   قارەمان
گلی خۆی دەكات. داستان و جیھانی 
دانیماركی  ئفسانیی  و  میتۆلۆژیایی 
مــاددەی   "نــمــوونــ ــۆ  "ب ھیندییكان  و 

.دایجگار زۆری تژووی ئم
.تو میللیدابوونی ئنی پأ- الی

ب- الینی پیدابوونی جیھانی ژیان.
ج- الینی بیرۆكی فلسفی.

د- الینی ونی قارەمان.
ئۆالڤ  كــوا  شارستانیت،  الینی  ه- 
ئیمپراتۆریتی مزن دروست دەكات بۆ 
میللتی دانیماركی ب رگای ورانكردنی 

دوژمنانی ئسكندەنافیا.
ھیند،  كــریــشــنــای  وەكـــو  ــــۆالڤ،  ئ و- 
وەربگرێ  سوود  مرۆڤایتی  دەیوت 
ل ئزموونی دادپروەرتی دانیماركی. 

و  نتوەیی  فرە  بۆ  گل  لیك  واتــا، 
فرە كلتووری.

ز- خودای گورە كریشنای ھبژاردووە 
خــودای  ھــروەھــا  ھیند.  میللتانی  بۆ 
گورە ئۆالفی ھبژاردووە بۆ میللتی 
ئسكندەنافیا. ئوەی ك دژ ب ئۆالف 
دەوەســتــ، دەبــــتــ دوژمــنــی خــودای 
ـــ ســزای  ــاچــار دەب ـــۆالف ن گــــورە. ئ

بدات.
 ،كی دیكر ناوح- كریشنا و ئۆالف، ھ
ئوا  دەوەســتــن،  تاوانباران   ب دژ   ك
دەكن،  گورە  خواوەندی   ل برگری 

نك لبرژەوەندی خۆیان.
ھیچ جۆرێ ل زۆرانبازی نیی ل نوان 
ئۆالف.  یاخود گل و  گل و كریشنا، 
تنھا و تنھا ملمالنیك ھی ل نوان 
فریشتكان و دیمۆنیاكان "ئیبلیسییكان" 
ــاش و خــراپــكــان.  یــاخــود لــ نــــوان ب
 زگرتن لكریشنا وەكو ر زگرتن لر
 نیی بۆی  ھیندوستان  گلی  خواوەندە. 
بزان لبر چی خواوەندەكانی میزاجین 
و كمترخمن ل چینی ھژارەكانن. 
 متمان  یھ بــۆی  ھیندوستان  گلی 
 بدات  متمان خـــواوەنـــدەكـــان،   بــداتــ
ئی  دەلھی،  ئامانی  نونری  كریشنا 
 ل نرخوە زۆر بژاران، پاداشتی ئھ
پاش مردن. ھروەھا، گلی دانیمارك 
بۆی نیی گومان بخات سر وتكانی 

و  دانیمارك  گلی  ئۆالفسۆن.  ئــۆالف 
متمانیكی   یھ بۆی  ئسكندەنافیا 
تواو بدات ئۆالفی مزن، ئی میللتانی 
ئسكندەنافیا، ل پاش مردن، باشكان 
دەچن ڤالھاالی دخۆش، نان و گۆشت 
 ینگوین و گۆرانی ھت و ھربو ش
لوێ: بۆ باشكان، تنھا بۆ ئوانی 
كــ لــچــاكــی خــۆیــان ھــمــوو شتك 
نونری  ئــۆالف  بۆ  قوربانی   ندەك
نـــوری ئاسمانی   كــ ـــزن،  م ـــووری  ت

.دانیمارك
كــوا   یگب گــورەتــریــن  ئــمــش، 
و  ھیندی  كۆنی  كالسیكی  داســتــانــی 
زۆریــان  وكچوونی  ئسكندەنافی، 
 ،دایت ھــاوبــشــیــان  خــاــی  و   یــھــ
ــو  ئــامــانــجــكــی ســـركـــوتـــنـــی ئ
كۆمگای و پكھنانی مرۆڤكی ھیندی 
گوایڵ  گــرفــت،   بــ دانــیــمــاركــی  و 
وتـــی خۆی  بــۆ   شك ــرس،  ــرپ ب و 
ـــات، كش بــۆ وتــی  چــارەســر دەك

خۆی دروست ناكات.
 ل بتوانین  رۆژدا  لـــدوا  ھــیــواداریــن 
ـــاس لـــ الیــنــی  بــشــــكــی دیـــكـــدا ب
ھونری و ئیستاتیكی و تراژیكتۆری و 
سیمیائی ئم چیرۆك مژوویی بكین، 
و   نرخب زۆر  بــوارە  ئم  بۆ   چونك

.زۆر گرنگ
بشی سیم و كۆتایی

میتۆلۆژیای كۆنی ھیندوستان و ئسكندناڤیا

فرھاد قادر ئۆمر
ـــان  ـــوردســـت ـــی ك ـــم رـــ ـــو ھ ـــاك ـــت ھ
سبری  و  عراق   ل  ب ناوچیك 
 ،ب بــســرەوە  نــاوەنــدی  حكومتی 
بردەوام  و   میشھ لشڕكی  ئوا 
 تبخر  گــوتــنــ ئـــم  ــــ..دەكــــرێ  دای
 رەبع  ب كــورد  بمتمانیی  خانی 
دــەقــكــانــی   انــوحــوكــمــ شۆڤنی 
لدوایككانی  یــك   مرژ عــــراق. 
 مــجــار بكــــۆ یــ ــراق لـــوەتـــی ب عــ
ل سای  فیتی بریتانیای كۆلۆنیالیزم 
بشكی  و  دامـــزرـــنـــراون   1921
كوردستانیان پوە لكنراوە، دیمنكی 
گلی  پیشانی  داگیركارانیان  دزوی 
كــورد  نیانھشتووە  داوەو  كـــورد 
لــــــواری  تنھا بۆ ڕۆژكیش  
بـــاوك و بــاپــیــرانــی ڕەســـنـــی خــۆی 
تۆزك بحستوە، ل پراكتیزەكردنی 
گندەترین و دڕندانترین سیستمی 
حوكم دژ ب كورد، لوان ڕاگواستنی 
ـــواری ڕەســنــی خۆیان  ل  ــ ــل زۆرەم
سیاستی  و  بــكــۆمــڵ  كوشتنی  و 
نو   دەرزخستن و  خك  تۆقاندنی 
چین و توژەكانی كۆمڵ و سیاستی 
و  كوردستان  ئابووری  كردنی  قۆرخ 
چــنــدان  و  ڕۆشــنــبــیــران  ڕەشبگیری 
 ك حــوكــمــداری  ناشیرینی  شــــوازی 
بوون.  بغدا  حوكمانكانی  سیمای 
ئم مژووە پ ل مینتی وایكردووە 
ھات  ڕۆژی  گــر  كــورد  ھرگیز   كــ

لو  جــیــابــوونــوە   لــ نسمتوە 
ــــی كـــ تـــا ئــــســتــا خــۆشــی  ــــت دەو
لــــ نـــبـــیـــنـــیـــووە. ئـــــو مــــاوەیــــی 
تنھا  لــگــــیــان،  قرتاندوویتیشی 
بڕكردنی ڕۆژ بووەو ھیچی تر..تا ئم 
چند وشیی دركاندووم ب ھو 
ئاوەژوو شۆڤ نكرێ و بدگومانی 
 ك بگووترێ   دەبــ نبت،  دروســت 
كورد وەنب میللتكی ھندە بدنمك 
ب و ھمیش ھوی ئاژاوەو پشوی 
دابت ل عراق، بكو ب پچوانوە 
مــزــومــیــتــی.  ســـــرەڕای   میشھ
ھبژاردووەو  ئاشتوایی  و  ئاشتی 
ڕۆژك ل ڕۆژان تا شڕ بردەرگای 
پ نگرتب، دەست پشخر نبووە. 
 ل كورد   ك ناگینت  ئوە  ئوەش 
ئاست ڕووداوەكان قسی نبووبت، 
نودەوتی  كۆمگای  ڕووی  بكو 
بستك  كورد  قسكانی   ك  ب ڕەش 
 ــی لس گــوـــردووەو كـــ ـــك بـــی ن
پــیــمــانــنــامــی  ڕووی  نـــگـــرتـــووە. 
 ك  بــ ڕەش   1923/7/24 لــۆزانــی 
تراژیدیا  و  ڕۆژانی ڕەش  ئو  ھموو 
كورد  بسر  مینتییكانی  گشت  و 
 یماننامپ ئو  سری  لژر  ھاتووە 
ئو ڕۆژە دەبوو كورد   .دایگریسن
 ،بناسیای خــۆی  دوژمــنــی  و  دۆســت 
ئگرنا كورد چی ل عرەب و تورك 
و فارسوە بوو، ئستا ئویش وەك 
و  دیك خاوەنی خاك  گالنی  ھموو 

وتی خۆی بوو. مبستی من لرەدا 
بكولنموە،  برینان   كۆن  نیی ئــوە 
بكو دەموێ ئوە بخم بر دیدی 
خونرانی كورد ك گشت ئو مینتی 
و نھامتیانی بسر كورد ھاتووە 
ل سدەی بیستم بدواوە ل ئستۆی 
پیماننامی لۆزان، ك پموای زۆرك 
 تمیلل ئم  نوی  نوەی  لڕۆكانی 
 ك  ،گرنگ ڕووداوە  لــو  ئــاگــان   بــ
بۆت بشك ل مژووی كورد. دەبوو 
ــارەی  دەرب  بھ ھر  زانیارییكیان 
ئم دیرۆك. بو ئومدەی ل داھاتوودا 
بتوانرێ ل محافلی نودەوتی وەك 
بكاری  سیاسی  خباتی  شوازكی 
بۆ  دنیا  ســۆزی  و  ھست  و  بھنین 
ھروەھا  بجوونین.  كــورد  كشی 
 ری كارایم باشترین فاكتدەتوانم ب
بۆ كورد ك وەك گوشار لسر ئو 
 و كۆنگرەیل شدار بوونی بتانو
بكن،  كــورد   ل لبووردن  داوای   ك
 تبوون كدەیی سوان نزیكئ ك
مایی قكردنی ئو میللت. بو پیی 
لو كۆنگرەیدا بوو كوردستان  ھر 
سروشت  وتــی  پنج  چــوار  بسر 
ــوەو  ــرای ــاواز پــخــش و بـــو ك ــی ج
 سترجب پیكۆ  سایكس  نخشی 
ــكــانــی  ــــرا. بـــم كـــارەیـــان خــون ك
دەوتكی  دامزراندنی   ل كوردیان 
سربخۆی كوردی كردە تۆزی بانی 

بانان. 

             پیماننامی لۆزان و كورد   

عدوران سسارا كام
شارۆچكیكی   ل جــاران   ل جارك 
جوان و خنجیالندا خزانك دەژیان، 
بوون،  ھــژار  خزانكی   زانخ ئو 
پكھاتووە ل دایكك و باوكك و كچك 
و كوڕك، كچك ناوی "الرا"بوو، زۆر 

حزی لكاری رۆژنامنووسی بوو.
ــد" بـــوو، زۆر  ــن ــش نـــاوی "ل ــوڕەك ك

حزی لكاری ونكشی بوو.
باوكیان  نخوندەواری  بھۆی  بم 

بگن،  ئاواتكانیان   ب دەتوانی  نیان 
بــاوكــیــان دەیــــوت: الرا دەبـــ كــاری 
پارەم  ئوەی  بۆ  بكیت  خزمتكاری 
بۆ پیدا بكیت، لند تۆش دەبت پو 
دووكیان  ھر  بناچاری  بكی.   بۆی
ئو كارانی ك باوكیان بۆیانی دیاری 

كردبوو ئنجامیاندەدا.
ماكی  خزمتكاری  بووە  الرا  ئینجا 

دەومند.
"لینا"  ناوی  ھبوو  كچكیان   ما ئو 

ــراوەی بۆ  ــۆن لینا چــیــرۆك و ھ بـــوو، 
 ن دەنووسی باوكی لیناش چونكمندا
بشانازییوە  زۆر  بــوو  خوندەوار 

برھمكانی لینای بودەكردەوە.
ــرا  خــ زانــــــی  ئــــمــــی   كــــ الراش 
برھمكانی دا ب باوكی لینا، باوكی 
الرای  ئینجا  بــوو  بدی  زۆر  لیناش 
و  بناوبانگ  رۆژنامنووسكی  كردە 

لندیش بووە ونكشكی بتوانا.
باوكیشی ل كارەكانی پشیمان بۆوە.

نخوندەواری رگ ل ئاواتكانی ژیان دەگرت
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نرویج – بدرخان ئبوبكر حمید
كتبی پشانگای ٦٢ھمین ل بشداریكردنمان لكاتی
ل لپاشان ،٢٠١٠/١٠/٦ ل فانكفۆڕت نودەوتی
خۆشویستی رییولھ نجگ ئو الی بۆ گشتكمدا
و  زەوق و كاری دیزاین خریكی ٥ ساڵ ل زیاتر بۆ ك
بدرخان، دەزگای ل بوو ئو خۆشكانی قس سلیقو
شخی زادە)كوڕی محمد (ھاوڕێ ناوی ك نجگ ئو

.زادە)ی كورد(محمد نخشسازانی
برای ھاوڕێ و دیدەنی ل جگ لو سردانمدا ھر
دیكی خكی چندین زادە ھــاوڕێ خۆشویستمان
فۆكی پلیتی  زادە  دوورەوە ل ھر بینی،  كوردمان 
یشتینگ ركھ بیم، بۆ نرویج بۆ ئمانیاوە ل
ما حـــزووری لــ ئـــوێ فــۆكــخــانــ بــچــووكــكــی
چوونمان پاش كراین، پشوازی زانا داناو خزوورانی
ھولری، بریانی خواردنی ب حسانوەمان ماوەو
مامۆستا خوشكی دەكات ك زارێ، پوورە دەستاوی ب ك
زادە ھاوڕێ خسووی ھاوڕێ، لپاشان زادەو محمد
بۆ برد منی خۆی لگڵ و  مبست شونی یشتگ
گوزەرانی شونی پاش پرسینی شارۆچكی(ھۆنفۆس)،
ئستا گوتی: راشكاوان سربرزانو راستانو سر زۆر
رۆژنامنووسی كاری ھیو پیتزام چشتخانیكی من
چشتخانوە بــكــاری  خــۆم  نــاكــم، نخشسازی و 
چندین ھۆنفۆس ل ھر لپاشان كردووە، خریك
ئزموونی چندین سامان و خاوەن كسایتی كورد
بركۆتی محمد عبدولقادر بڕز :وانل ناسی،
جمال و بركۆتی ھاوسری میرزای محمد تالر و
و.... شریفی پرویزی و غفوور مامۆستا و قاسم

ھتد. 
تالر و بركۆتی سردانی زادە ھاوڕێ لتك كات
ھردووكیان ك سوپرماركتكیان، ل كرد خانمان
دوو  دەكــرد، ئو تدا كاریان ١٢ كاتژمر بۆ رۆژانــ
لوەی جگ خۆشدەویست، یكتریان  ئوەندە سك
بۆ بیكوە بوون، ھاوڕش بوون، یكتر ھاوسری
تۆوی چاندنی و ئاوەدانی و ژیانخۆشی و ژیاندۆستی
نرویج گلی و ــورد ك گلی لنوان خۆشویستی 
بۆی تدەكۆشان، ھۆنفۆس شارۆچكی بتایبتی
ســردانــی خــانــدا تــالر لــتــك یكترناسین پــاش 
برپرسی الی  چووین و كرد ھۆنفۆسمان شارەوانی
 Yan برگ بــڕــز"یــان  یشارۆچك ئــو  كلتووری 
پاش  و لكردین پشوازی بڕزەوە ئویش ،" Berg
بوەی، بوو دشاد دخۆش و بیروڕا زۆر ئاوگۆڕكردنی
و داب  و فۆلكلۆر و مژوو و كلتوور خاوەنی ك كورد
ئوە لسر پداگری زۆر ئو ك خۆیتی، نریتی
ل بھ نونریان كوردان نسا دەب ك دەكردەوە،
ك نتوە جیاوازەكاندا، سانی كلتووری فستیڤای
دەكرت،  ساز ھۆنفۆس  ل ساك  ھموو  ١٠/١٦ ل
ئمساڵ بۆ كــوردان نونری ــوەی ب دخۆشبوو ئــو 
وابزانم گوتی: ئو مخابن ل ،یی"یكاك "فلكددین
لالین  بۆی ،ئامادەب بتوان كاكیی  مستئ
بۆ بنووسم ك وتارك من راسپردرام، غفوور مامۆستا
شارۆچكی  ل ٢٠١٠/١٠/١٥ ھر رۆژی بۆ ،كستیڤاف
ھفتنامی ل ژمارەیكی چند بركۆتی ھۆنفۆس،
خۆی ئركی لسر  رەنگاوڕەنگ چاپی  ب بدرخان
ئــاپــۆڕەی  لنو  ٢٠١٠/١٠/١٦ رۆژی لــ و چــاپــكــرد

دابشكرا. میواناندا
بباشم ھۆنفۆس شارەوانی  الی گڕانوەمان پاش
و بركۆتی ،جنونم و "لیل ئو لگڵ دیدارك زانی
بۆی لنو سوپرماركتكیان، بدەم، تالر"ئنجام
عبدولقادر محمد بژم: دەخوازم پرسیارەكان پش
شاری  تیراوەی لگڕەكی  ١٩٦٦ لسای بركۆتی 
تكنیكی پیمانگای خوندنی  لدایكبووە،  ھولر
 ١٩٨٦ -١٩٨٥ لسانی ژمریاری  بشی كركووكی 
و سرەتایی خوندنی پشتر ئــو كـــردووە،  ــواو  ت

ل ھولر كوڕان سحددینی ل و ئامادەیی ناوەندی
بۆ  ئــوروپــاو  ھاتۆت  ١٩٩٧ لسای تــواوكــردووە،
ھۆنفۆس  نرویج ل شارۆچكی ل ك١٠ سا ماوەی
تیراوەی گڕەكی ل كرد: ئوەمان پرسیاری دەژی،
نرویج لپاشان ئوروپاو یشتییگ چۆن ھولرەوە
كلتووری دوو ك ھۆنفۆس. شارۆچكی بتایبتی و

براوردیان دەكیت؟ جیاوازە، چۆن
ب ـــازی شـــان ــكــی ھــولــــرم و مـــن خــ -
بركۆتی خكی من دەكم، خۆم ھولرییتی
محمدم، جیاوازی عزیز و عبدو پشو
زۆرە، ئوروپا گالنی و كورد گلی لنوان
سزا و سیستم یاسا و رە بل ژیان چونك
ئو ماوە، ھشتان كوردستان ل ركخراوە،
دەكرت، پــیــەو  ئــوروپــا  ل سیستمی 

ل ك كلوپلك ھموو لرە :نموون بۆ
لسرە، نرخی دەفرۆشین سوپرماركت
ل ژیان نابینرێ،  ئوە  كوردستان   ل بم
و جوانی ئرەش  بــم  ،خۆش كوردستان
ككخ لرە  چونك ،یھ خــۆی  خۆشی
ئگر دەدەن، پناھندەكان یارمتی زۆر
لــكــاری چـــاوت بــتــوێ خــۆت دروســتــكــی
دەتوانی كاربكی زوو و بیاسا ن ل دوور
،كاركردن ب ئویش بكی، دروست خۆت

رم"ترێ"رۆژانھاوس تالری و من چونك
ئــوەش  كاردەكین،  كاتژمر   ١٢ ل زیاتر
ماندووبوون رەنجی ك ،شانازیی جگای
یانی نــچــووە، بفیۆ كاركردنكانمان و 
بك  پ بــاوەڕم نین، بخسار رەنــج   مئ
ئاخۆ  ك گریاوم كوردستان بۆ سدان جار
ل دەیكین لرە  كــارەی ئــو نتوانین بۆ 
دەدەم دەتوانم من بن كوردستان نیكین،
و دروست بكم كوردستان ل باشترین مۆڵ

بكن. تدا زۆریش كاری كارمندكی
كوردی كلتووری نوان جیاوازی ب سبارەت
ئــوان وەكــو مئ  ك ،وەیــئــ نرویجی و 
خاوەنی  مئ خۆشناوێ، خۆمان كلتووری 
سانو ئــوان  ــم ب خۆمانین،  كلتووری

لپش بردەوامی ب خۆیاندا  بۆنكانی ل
دەكن. نمایش خۆیان نوەكانی چاوانی

شارۆچكی تیراوەو گڕەكی لنوان جیاوازییك چ *
ھۆنفۆس دەكی؟

و ژیـــان كــ ،ــ ــوەی ئ ــراوە ــی ــاوازی ت - جــی
پــروەردە لوێ  ھر لویو لدایكبوونم 
نووسین و لوش فرە خوندن ھر و بووم
بتایبتی بۆنی ھولر بووم، ك كوردایتی و
دەكم، شتكانی و مزگوتكان قومنارەو
جومعو برخۆكو و كسۆ بتایبتی"حمو
غریبانو شـــاری چــوخــو...ھــتــد"ھــولــــر 
ھولر دەبتوە، ل كسكی ھموو جگای
بالی نبچكۆ خاكی منیش منو ھناسی
و چۆلی شخی و تــیــرۆ حاجی  گــڕەكــی 
فری ھۆنفۆس شونی دیك، بم چندین
فری مرۆڤایتی كردووم، ژیان و ركخستنی
بتوانم ھاوسرەكم چۆن  كردم، ك ئوەی
بكم، ــروەردە پ منداكانم و بوت  خۆش
ھـــردەم و ھــــنــاكــم بــۆیــ بــبــ ھــولــــر
ئفسوناوییكی شارە   ب خون لخودا
تیراوە، بتایبتی و  دەبینم ھولر خۆم
بھیچ ناگۆڕموە تیراوە ھرگیز ھرگیزاو
شارۆچكیكی ئوروپاو ئمریكاو بریتانیاو

عرەبی. وتانی باشووری ئفریقیاو
كی؟ قرزاری ژیانت ل *

ــــرزاری ھیچ ق دارایـــیـــوە - مــن لــــڕووی
ھــاوســرە قـــــرزاری كــســــك نــیــم، تــنــیــا
 ١٢ رۆژانــــ كــ خــۆشــویــســتــكــمــم"تــرێ"،
٨ی تــا بیانی ٨ی  لــ كــاردەكــات كاتژمر
ل پیاو ــو  وەك مــن شانبشانی ئــو شــو، 
شت ئـــوانـــی ــار ــدی ب كــــتــرمــاركــســوپــ
بم: ئــوەش با دەبات سر،  ژیان دەكــن
كورد لمژە چونك ،قورس ل ئوروپا ژیان
لنادرت، دەستك  ب پچ گوتوویتی: 
كــوردەواری كۆمگای  ژنانی بھیوام  بۆی
پیاوەكانیان شانبشانی ئوروپا ژنانی وەكو
و ھــاوســر كــوردســتــان كــاربــكــن، مــن بــۆ
شانازیش جگای و دەژیـــم منداكانم  و 
پناھندە ك باسی خزانی ھۆنفۆسییكان،
سوپرماركتكی بۆ نجپ یكسر دەكن
مرۆڤی نموونی ب مئ و دەكن درژ من
ئـــوەش جگای دەدەن،  قــــم  لــ مــانــدوو 
كوردستان، گلی و خانوادەكم بۆ شانازیی
ئمی ك بــدرخــان، دەزگـــای بۆ سوپاس 

كردەوە. بسر
میرزا محمد تالر ئاراستی پرسیارمان دواتر رووی
ھولرییانو بووكی ك ئو كرد، بركۆتی ھاوسری
 ١٩٧٢ لسای تالرخان ،مانییسل شاری دانیشتووی
پیمانگای دەرچــووی لدایكبووەو سلمانی لشاری
خۆی ئو ١٩٩١ – ١٩٩٢ە، سانی ھولری مامۆستایانی
ھبژاردووەو ھاوسری خۆشویستییوە لڕگای دە
پرسیمان: سرەتا ناگۆڕتوە، دنیایی بو ئستاش
بركۆتی ك ،كترماركسوپ ل ماندووبوونت ل جگ
ژنانی و كورد ژنی لنوان جیاوازییك چ كرد، باسی

بركۆتی: محمد عبدولقادر
نرویج ھۆنفۆسی بۆ ھولرەوە تیراوەی ل

ســووپــر كـــاركـــردن لــ ـــان: ســـرەتـــا لــكــاتــی ـــالرخ ت
خۆموە لتنیشت ملۆتكبوو ك منداكم ماركتكمان،

دەكرد!! تواو كارەكم تا دەنا دام رەبانع لنو

یبدرخان
گشت

بدرخان فۆتۆ: نرویچ          ٢٠١٠/١٢/١٧ھونفۆس، ھاوسری تالری و بركۆتی عبدولقادر

 ٢٠١٠/١٠/١٦ ھنفوس كلتووری ڤیستیڤای میوانانی ل یكك لگڵ غفور ٢٠١٠/١٠/١٥مامۆستا حمید بدرخان لگڵ ھنفوس شارۆچكی ل رووناكبیری برگ سرۆكی یان
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ئوروپی دەكیت؟
كاركی مئ بۆ ئوروپا ل كاركردن سرەتا -
ئوروپا ھیچ ل بم بوو، ئستم و گران
،نیی رومن رەگزی لنوان جیاوازییك
بۆمن ھیچ رگرییكی لو بوارە كاكردن بۆی
لنوان سرەتا ھرچندە نكرد، دروست
ئاستنگك منداكانم پروەردەكردنی و كار
بركۆتی ھیممتی بــ بـــم دروســتــبــوو،
من چونك بــســری، زابووین ھــاوســرم 
كترماركسوپ ل خۆم لتك ملۆتككم

دانابوو كاریشم دەكرد.
دەكرد؟ كارت بۆ *

خاوەنی ئوروپی ژنانی وەكــو بۆئوەی   -
نوەكو بین،  خــۆمــان داھــاتــی  و ــابــووری  ئ
ل چونك بكرین، سیر دیك بچاوكی
،ویستخۆش بــكــا كـــار ئــــوەی ئـــوروپـــا 
ماف لنوان جیاوازییك ھیچ ســـرەڕای
خۆمان الی ژنانی بــداخــوە ،رومن بۆ 
ــتــك ئـــوروپـــا ل ــ ــن د ــان، كـــ ــی ــك ــد ھــن
لرەو زۆرجار بۆی و ناكن كار پیاوەكانیان
خزانی ھوەشاندنوەی جیابوونوەو لوێ

روودەدات. كوردی
بــگــڕــیــتــوە بــــووی ـــاواتـــخـــوازی ئــــوە * كـــی ئ

كوردستان؟
كات دانباوم، كوردستان ل ھرگیز من -
كاركردن سرقای و دەب ماندوو مرۆڤ
ل بــۆ ب و ــخــوازێ ــوانــیــ ب ل  وكــاتــئــ

نكم. ئوكارە خۆم مملكتكی
ھولرییان؟ بووكی ب بووی چۆن *

موس وەرگیرابووم، ل زانكۆی پشتر من -
مامۆستایان، پیمانگای بۆ دابزیم لپاشان
بوو، بۆیخۆش ن موسم ال زانكۆی چونك
بركۆتی ھولر بووم ل ی كسا دوو ئو
یكتریمان ھبوو، دوكانی سیروان بازاڕی ل
قسی خۆی ب برامبر وەفاداربوو ناسی و
برامبر وەفاداربووم منیش كرد، منی داوا
ژیانی ئوەی لسر رەزامندبووم بۆی بو،

بھنین. پك بیكوە ھاوسرتی
ھۆنفۆس ل نرویج كلتووری بدرخان ل فستیڤای

و  چــاپ ــای دەزگ  ٢٠١٠ تشرینی   ١٦ رۆژی
بشداری فرمی ب بدرخان بوكردنوەی
تمیلل كلتووری نودەوتی فستیڤای ل

كرد. نرویجی وتی جیاوازەكانی
بوكردنوەی و چاپ دەزگای ئوەی پاش
كتبی پــــشــانــگــای ـــشـــداری ب ـــان  ـــدرخ ب
٢٠١٠/١٠/٦ تا  ل كرد فانكفۆڕتی نودەوتی
بشداری  ب ئویش ئمانیا ٢٠١٠/١٠/١٢ ل

ھولر. ئینسكلۆپیدیای
میللتانی ھۆنفۆس، سانی فستیڤای ل
و فۆلكلۆر ب شارەن ئو نیشتجی ك ،دیك

یادە پیرۆز دەكن. كلتووری خۆیان ئو
كاكیی فلكدین بڕز دەبوای ھرچندە
گرفتكوە چند بھۆی  ــم  ب ،ئــامــادەبــ
دەزگــای ل داوا بۆی ،ب ئامادە نیتوانی
بیخونتوە، و بنووس وتارك كرا بدرخان
ب ســاــح ـــدرەدیـــن ب كستیڤاف لــنــــو 
وتاركی كاكیی فلكددین نونرایتی
بدرخان تنیا وتارەكی دەزگای خوندەوەو
كــوردانــی نو و نــرویــجــی لــ راگــیــانــدنــی
وەینانوەبیرھ جگای بوكرایوە. ئوێ
م. و كاوانی بڕز"ھۆگر نونری"ی.ن.ك"

جبار"بوون.
رۆــی كــوردانــی"ھــۆنــفــۆس"  بــاســ شایانی 

ستیڤاو فئ سازدانی ل كاریگریان ھبوو
ئوش كوردانی ل و غفوور" بتایبتی"م.
بركۆتی، عبدولقادر خــان، بڕزان"تالر
سلیمی" پروز كریم، جمال زادە، ھاوڕێ

ھۆنفۆس. كوردانی ل زۆرك و
:درخاندەزگای ب دەقی وتارەكی ئمش

بدرخان بوكردنوەی و چاپ دەزگای وتاری
نرویج ل ھۆنفۆس كلتووری فستیڤای بۆ

بڕز: ئامادەبووانی
بخرھاتن: كلتوورپروەران،

شــارۆچــكــی لــ ــج ــروی ن ئــمــۆ لــ وتـــی
تایبت كــلــتــووری فستیڤای ھــۆنــفــۆس،
سپیی شــارە ئو دەكرت، شــارە ساز بو 
دەی شارۆچككانی ھر ی، كستانییكو
ك  ،كوردان خۆمان"كوردستان"وتی الی
سوریا، وتانی"توركیا، بسر دابشبووە
 ٤٠ ژمــارەشــمــان نــزیــكــی ــراق" ــران، عــ ــ ئ
كوردستانی عراق خاوەنی ۆ لمو ئملیۆن
شارە ئم خۆیتی، حكومتی و پرلمان
دەخوازێ و دەكات با شنگ و شۆخی ب
بۆندا یك ل نتوەكان  و  میللت ھموو
كلتووری چاندنی بمبستی كۆبكاتوە،
لناو میللتانی ئو  لنوان  خۆشویستی

بسردەبن. ژیان ئازیزەدا ئوشارە
ــاد، ــاب ــھ ــی"م ــان ــك ھـــۆنـــفـــۆس بـــ شــارۆچــك
دیاربكر، قامیشلۆ، ئاوا، ئحمد شقوە،
كوردستان قرەھنجیر"ی ســوارەتــووكــو

.دەچ
ھۆی تدەب نستیڤاف ئوجۆرە سازدانی
نوان روونــاكــبــیــری  كــلــتــووری و پــردــكــی 
و شوناس یـــادەدا لــو گــالن الن، بۆیگــ
خۆیان و كلتووری ھونرو ئدەب و مژوو

دەكن. نمایشی و باس و دەدەن نیشان
زۆرجار خۆماندا كتبكانی ل كورد ئمی
ناسنامی فۆلكلۆر  و كلتوور  گوتوومان
كلتووری شوناس و میللتك میللتان، ھر
و كلتوور لڕگای دەتوان كرد، ون خۆی
میللتكی كــورد  بیدۆزتوە. فۆلكلۆرەوە
ب حـــز و ــخــوازە ــرات ــوك ــم لــــــبـــووردەو دی
یكسانی و ژن مــافــی  یــاســاو ســــروەری 

لنوان توژەكانی كۆمگادا دەكات.
ب لخۆبوردوویی گیانی كوردستان گلی
گالنی لبرامبر نیشانداوە بــردەوامــی
كلتووری خۆیتی لجگای بۆی ..دیــكــ
بۆئوەی بچنین، لنو گالندا خۆشویستی
پروەردە ھۆشیار و تندروست نوەیكی
بژی دیــمــوكــراتــی، و ـــازادی ئ ــژی  ب بكین. 
زیندوویی  ب ھر دادپــوەری، و یكسانی

بكین. سان پیرۆز ستیڤاف ئو
ستیڤاف ئو بای لیژنی ل دەستخۆشی
كلتووری كــۆمــــی بتایبتی دەكــیــن،
ز"كروپ و ھۆنفۆس"غفوور ل كــوردی
بشداربین، بۆئوەی رەخساند دەرفتیان
ك بركۆتی قــادر و تــالرخــان بۆ  سوپاس 
بدرخان"یان ژمارەیكی"ھفتنامی چند

چاپكرد. نرویج ل خۆیان ئركی لسر
لــســاــی ئــایــیــنــدەدا لــكــۆتــایــیــدا دەخـــــوازم
بكینوەو ستیڤاو فئ بشداری بتواندرێ
جــۆراوجــۆر كلتووری چاالكییكی بچند

.دیك میللتانی لتك
بدرخان ئحمد ئبوبكر حمید

بدرخان چاپ و بوكردنوەی دەزگای لپرسراوی
نرویج - ھۆنفۆس ٢٠١٠/١٠/١٦
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جاران یادی
نوع قوتابخانی ئاغا و حسن سربردەی

سنجاوی جالل *
ل دگیرە و خــۆش گوندكی  نوع
"علی نوان تودەك شمامك، دەشتی
زەمزەمۆك، ئمین، سید داودە، مال

برزەوار". و سیراوە
پیان دەڤرەكدا ل دیت دنیا كسانكی
عونیات" "عیون- ل نوع ناوی وای
بــچــووك"، "كــانــیــاوی بمانای ھــاتــووە 
عشیرەتی ل بشك كۆنوە ل چونك
عشیرەت كوردەكان تی" لگڵ "گی-
ــانــی بـــۆ مــــــڕداری و كــــاروبــــاری ژی
كانیاوە چند بــو پشتیان رۆژانــیــان
لم گوندەكش و دەبستا بچووكان
تا نــمــوونــ بــۆ ــراوە، ــك دروســت  نشو

ماوە. سعید" كانی "مال ئستاش
ل "نوع" ــ دە یھ دیك رایــكــی
زۆر ئاوكی چونك ھاتووە، "حوانوە"
لبر بم ھبووە، مشی پاوانكی و
تكوی ئاخافتندا لــ كــورد  ئـــوەی
دەكات، "ع"، "ح" پیتی ل نوان فۆنتیكی
گۆڕاوە، ب درژایی زەمن ناوەك بۆی
"نوع ب "عوانوەو بووە حوانوە ل
ل "عـــزە بۆت "حـــزە" ھـــروەك چــۆن

قونیان. عزەو گوندی
و پچـــ ـــم گـــونـــدە بــشــــوەیــكــی ئ
"حسن الین ل دەكــرا  سرپرشتی
كــوڕی محمدی شخ ــوڕی ك ئــاغــای
كوڕی وەسمان شخ كوڕی محموودی
گورە"، ئاغای فارس كوڕی معروف
"شخ وەسمان"ەوە ب بنمای ئستا ك

ناسراون. دزەییاندا لناو
گوندی  ١٩٧٠ ل سای رزە لب زات ئم
لــســرەتــای بـــووەو دایـــك  لــ  نوع
و شار و خوندەواری ب حزی ژیانیدا
فری بۆی ھر كردووە، شارستانییت
توركی بووە و فارسی و زمانی عرەبی
بكرێ ھیندی مامۆستایكی پاشان و
"نوع" گوندی تییناویھ و گرتووە
دەرسی و مسرەفی كشاوە ھموو و
خوندووە مامۆستای ئو ئینگلیزی الی
ئینگلیزی زمانی فری كم بماوەیكی و
و فۆنتیك و ــگ دەن ھــمــوو بــ ــووە  ب
زانكی ئینگلیزی  ب بوو  تا رزمانوە
گوندیدا ل دیوەخانی جار گلك باش،
رۆشنبیر چینی و مــیــوانــان  لــ رووی 
ب زاراوەی وشــو دەكــردو دەیــگــوت:
وشیكم ھــر بپرسن لــ ئینگلیزیم
مامۆستا ،دەدەمــ دیناری نیو  نزانی
ھــونــرمــنــد چتۆ و كــامــال رەئــــوف 
بوو ــرەك ئــوەنــدە زی حسن دەــــن:
ئوە لبر  ئینگلیزی قامووسی ھموو 
ئینگلیزی وانی ك لقوتابیی ھر بووە
بم خۆی ئاغا" "حسن بوای ئیكمال
بب دەگوت پ دەرسی رمگ ھاوین
كقوتابیی ــ ــوای دەب بــم  بــرامــبــر،
ل بــاوەشــــنــی ــك ســعــات ی رۆژێ 
ب تنھا موەلیدە كارەبای چونك بكات،

ھبوو. شوان
حسن "چتۆ ھونرمند مامۆستای
ئیكمال ئینگلیزی ل ساكیان عزیز"
ل نباوەش سعاتك رۆژانــ و دەب
ئینگلیزی ــی وان ئویش  دەكــات،  ئاغا 
و ــ ــدە ــ پ ــكــی رــكــوپــــك بــشــــوەی
لگدا ئینگلیزی زمانی ب گفتوگۆی
تا چتۆ مامۆستا ــك ــاڕادەی ت دەكـــات
یادی ل و زیرەك ئینگلیزی ل ئستاش

ماوە.
دەســت بــ مرۆڤكی ئاغا حــســن
بــوو، رۆشنبیر ــتــڕو د و زۆرزان و 
ب بــرامــبــر ــاری تــوونــد نــبــوو ــت رەف
و گــونــدەكــ كاسبكارانی و جــووتــیــار
سۆزاند و برایان گیروگرفتكانیانی

سردەمی ل نوع دەكرد، چارەسر
رۆشنبیری مــــبــنــدی ــ ب بــبــوو  ئـــو 
روخساری و سیما شمامك، دەشتی
ھاوكۆك رادەیك تا گوندەك و خك
شارستانییت، و شــار لــگــڵ بــوون 
سید "رەزا چیرۆكنووس مامۆستای
جیاوازتر نوع" :دە برزنجی" گوڵ
ری، لدەوروبـــــ ــوو لــ گــونــدەكــانــی ب
ســدەی چلكانی سانی  ناوەڕاستی
ــا ھــــگــیــرســانــی شــۆڕشــی ـــــردوو ت راب
 :نوع لــ  ١٩٥٨ تــمــمــووزی ١٤ی 
ب رازاوە باخچی و مۆلیدە كارەبای

و قوتابخان و  ســۆر و كسك گلۆپی
و چایخان و دیوەخان و خۆشخانن
ئامری و ئاشی ئارد ئیرتیوازی و بیری
ھبوو."، مئ گوندی ل فالحتی نوی
زۆر ــنــوعــ خكی  ئــمــش ـــای  و
ھرچندە دەكرد، ھولریان ھاتووچۆی
نبوو، قیتاو و شار گوند نوان رگای
پستكان گــونــدی بــ "ــنــوم "عــــ ب
سانی ل پستانی  ئــو نــاســرابــوو،
رابردوو سدەی  پنجاكانی و  چلكان
بستابووەوە ھولر   بــ عونمان

بوون: مانئ
عیسا. مام پستی -١

پستی فتلی جۆزەلی. -٢
سمایالوەیی. سلیم پستی -٣

كوخا غـــفـــووری مـــام پــســتــی   -٤
رەحیم.

دوو ئاغا" "حسن  مای  مانل جگ
جبكی ئمریكی و ئوتومبلی شۆفرلت
بو ھبوو، بارھگریان لۆرییكی و
ھــژارو خكی یارمتی النئوتومب

دەدا. عونیان كمدەرامتی
قف كریمی "مام رۆژكیان :نموون بۆ
الی تدەچ بوو ھژار زۆر ك علی"
بدات ئۆتۆمبلی ئوەی بۆ ئاغا حسن
ئاغاش بگوازتوە، كوڕەكی بۆ ژن
ناگیت، شایی  بۆ كریم مــام  :ــ دە

و گران مسرەف قوربان :دە ئویش
ئاغا دەست ئینجا ناگدرێ، شاییم پ
:دە و دادەن كریم مام شانی لسر
بك بانگ ژەن" زوڕنا "زەنوونی مام بۆ
ھمووی مسرەفیش و بگە شایی و
پش رۆژ چند  ئیتر ،دەب من  عایدی
زوڕنـــا و دەھــــۆڵ ـــووك گــواســتــنــوە ب
ئوەندە ھرایكی تدەب و دەیكوتا
عونو ل پند بۆت ئستاش تا خۆش
سای شاییكی ل" دەوروبری دەن:

فندی". ریمك
كــشــایــیــ ــی ــات ــك ــ ل ــن ــی گــووت ــان شــای

خوالخۆشبوو مامۆستای بركوت
سرپرشتیاری ك فیزی"، "عزەدین
لم بــوو قوتابخانكان  پـــروەردەیـــی 

.دەب بشدار دگیرە نگئاھ
دامزرا نوی عقوتابخان چۆن

جنگی  ١٩٤١ ك سای دەوروبری ل
پشوی جیھانی  كــاولــكــاری دووەمـــی 
نوقمی و دنیا ماك ناو گشت خستبووە
وەخت سات لم ببوو، ئا جنگ دووكی
ئاغا حسن خوالخۆشبوو نائارامییدا
لسر دەكردەوە لوە بیری بردەوام
گوندی ل قوتابخانیك  خۆی  ئركی
پشتگیری مبستی ب بكاتوە، نوع
خزمكانی خۆی ب پرسی را وەرگرتن و
پشتیوانییان ھر نك ئوانیش كردوە،
وەســتــاون دژیــشــی بكو نــكــردووە،
ــاری ــاروب ك لــ ـــزان  ن مرۆڤكی  بــ و 
ئم بم داوە، قلم ل بڕوەبردنییان
ھر دۆست زانست و رۆشنبیر پیاوە
سردانی بــردەوام و نھناوە وازی
دائـــیـــرەی و ــر ــ ــفــی ھــول ــســری مــوت
تاكو و كـــردووە ھولری معاریفی 
ل قوتابخانی كــردنــوەی موافقی
ب ئینجا وەرگرتووە، ھولر معاریفی
و دخۆشییوە گڕاوەتوە ئاسوودەیی
ژارەكھ كخ موژدەی ب و نوع
مولوودكی مبستش ئم بۆ و داوە

خككی و ســازداوە "د.خ" پغمبر
پــاش كـــــردووە، داوەت مـــولـــوود ــۆ  ب
راگیاندووە خككی   ب نانخواردن
م لقوتابخان زۆر پاش ماندووبوونكی
دەبت ئوەش بم گوندی كردۆتوە،
سان "١٠ -٦" نوان ل تمن مندانی
ھانی و مكتب رنبن ئیجباری بــ
و خوندن لسر بــدەن منداكانتان
سرپچی كسك ھــر دوانــكــوتــن،
كاتژمر "٢٤" لماوەی بكات رمانف ئم
و بــكــات بــار گــونــدی ــی لــــت مــادەبــ

بكاتوە. تسلیم زەوییكش
زەنــگــی  "١٩٤٦ /١٠/١" ــ ل بــمــجــۆرە
چریكی لــــدراو نوع قوتابخانی
بــووەوە بــرز سووككان رۆح مندا
و زانست تیشكی سنوور و ب ئاسمانی
رووناك كردەوە دەڤرەی زانیاری ئم

رۆژ لبرزی ھت. و
حسن، چتۆ "ھونرمند" مامۆستای
نوع گوندی ل سرەتایی خوندنی ك
ك مامۆستا یكم :دە كردووە تواو
،ینو قوتابخان لو بوو بكار دەست
بوو، عــارف" رەئــوف "كریم مامۆستا
ماوە لیادم ك بڕوەبرانش، ئو

بوون: زانڕب ئو
عارف. رەئوف كریم مامۆستا -١

كریم. قادر مامۆستا -٢

لۆقا. حننا مامۆستا -٣
علی. محمد سید كمال مامۆستا -٤

ساح. محمد سابیر مامۆستا -٥
عبدوللتیف. مامۆستا -٦

زانڕب ــم ئ قوتابخانش مامۆستایانی 
بوون:

محمد. جرجیس مامۆستا -١
مربین. منسوور مامۆستا -٢
عوسمان. جمال مامۆستا -٣

بكر. عبدولباقی مامۆستا -٤
كوندا. پترۆس مامۆستا -٥

كوندا. بھنام یوسف مامۆستا -٦
جاف. محموود مامۆستا -٧
مامۆستا بویا جوبائیل. -٨

ناوی لیستكی حسن چتۆ مامۆستا ھروەھا
ئو لگڵ ك نووسیوە بۆم قوتابییانی ئو

ئمان بوون: دەیان خوند
.بدوع سعد مامۆستا شھید -١

ھژار. علی مامۆستا شھید -٢
دزەیی. حسن عوسمان شھید -٣
.نوع ئحمد خوالخۆشبوو -٤

كامال. رەئوف ئیسماعیل مامۆستا -٥
گوڵ. مامۆستا رەزا سید -٦

گوڵ. سید نجمدین -٧

دزەیی. حسن عزیز -٨
دزەیی. حسن روشدی -٩

دزەیی. حسن جیبن -١٠
دەزیی. حسن رەمزی -١١
دزەیی حسن ئرشد -١٢
دزەیی. حسن ساالر -١٣

حوسن. حاجی كوكز -١٤

حوسن. حاجی خسرۆ -١٥
حوسن. حاجی رەقیب -١٦
كریم. مام تلعت -١٧
برایم. مجید عومر -١٨
حوسن. شخ جعفر -١٩

.مح ئیسماعیل محمد -٢٠
رەزا. مال نجمدین -٢١

بنۆ. خدر عومر -٢٢
بنۆ جوھر خدر -٢٣

محمد. شخ محدین -٢٤

كریم. شین عوسمان -٢٥
محمد. شخ عبدولقادر -٢٦

محمد. شخ سدرەدین -٢٧
سعید. مال حسن -٢٨

جاران
ی

بیاد

١٩٠٧ – ١٩٦١ نوع ئاغای حسن
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سمایل. حاجی سدیق -٢٩
غفوور. مدحت -٣٠

رەئوف غفوور. -٣١
بكر. نبی -٣٢

رەحمان. ئاودەل -٣٣
حلیم. سید جعفر -٣٤

سدیق ئحمد. -٣٥
مرعی سید حسن. -٣٦

عومر. سید بدوع -٣٧
جلحاو ساح -٣٨

محمد. سید قاسم -٣٩
محمد. سید عوسمان -٤٠

عومر رەسووڵ. -٤١
دەنون. فاتیم -٤٢

*نوی عقوتابخان و حسن ئاغا *
راستوخۆ بشوەیكی ئاغا حسن
قوتابخانكو ــدارەی ــی ئ بــ پــیــونــدی
ھبووە، قوتابییكانوە  كسوكاری 
دانیشتنی و مـــزگـــوت لــ ــت  ــان ــن ت
باسی ھـــر ــیــش ــوەخــان ـــی دی شـــوان
و ــابــخــانــ قــوت ــدن و ســـــوودی ــن خــو
كــــردووە، مــامــۆســتــا و خــوــنــدەواری
سووكایتی ــــدەدا ن بــكــس ــگــای  ر
برز دەنگی ب یان بكات مامۆستا ب
بم بــكــن، مامۆستاكان لــگــڵ  قس
ئــاگــاداری بــرز تــارادەیــكــی  وەیش
قوتابییكان ئاستی  و خوندن  رەوتــی
تۆماری تماشای دەبوای رۆژان بووە،
قوتابییان غیابات"ی "سجل دواكوتنی
قوتابیی كسوكاری ئــوەی بۆ بكات،
سرزەنشت كمبت یان ھاتووەكن
ل باركردنی ھڕەشی ماڵ یان بكات
ئوماندووبوونشی ھموو دەكــردن،
بووە ژارەكھ كخ لبرژەوەندی
بــرەو بنن ھنگاو منداكانییان تــا 
و دنیای زانست و روونــاك ئاسۆیكی

زانیاری.
و خوندن سای تواوبوونی لكاتی
كۆتایی ئزموونكانی ئنجامدانی پاش
بۆ ئاھنگك دەدا فرمانی  ئاغا ساڵ،
بكرێ ســـاز مــامــۆســتــاو قــوتــابــیــیــكــان
لسر بــنــرخــی دیـــاری و  خـــت  و 
و "یــكــم  قوتابیی بۆ  خــۆی حیسابی 
ل ــــی، دەك ســــیــم"ـــكــان و  دووەم 
كورسی تخت و كگۆڕەپانی قوتابخان
مامۆستایان ئامادەبوونی ب دەكراو رز
ریش و پیاوماقون و ئاغا حسن و
خوندن بوانامی گوندی سپییكانی

دەكرا. دابش
دەگــــنــوە، گــونــدی خكی ئستاش 
یكم ب  "شین دیجخ" قوتابی  ك
كوی بن و كوێ ئاغاش دەرچــووە،
رادەیك ئم تا كوە، بۆ ئاگر بارانی
ــی زۆرب ل ـــوە داوەت دەنگی دیاریی
بــاس شــمــامــك ــی گــونــدەكــانــی دەشــت

دەكرا.
پۆلی ل دەرچوونیان پاش قوتابییكان
دەوامكردنییان و بۆ سرەتایی ششمی
سری بۆخۆی حسن ئاغا ھولر، ل

لبش ناوخۆی، گیروگرفتكانی لدەدان
دەكردن. چارە

علی" محمد كمال  "سید  مامۆستا
بڕوەبر ســان ھشت مـــاوەی  كــ
ئاغا لــالی بــوو، نوع مامۆستای و 
بــووە خۆشویست  گــونــدی خكی و 
ئم دەكرد، بانگیان فندی" مالك" ب
گوندی كۆنی ل ــك  رۆژ مامۆستای
نــاوی  كــ گوندیی یككی دەڕوات،
مامۆستا برامبر "زەمــۆكــ "محمد
"كمال گوتووە پی یكسر و ھاتووە
وشــی بكارھنانی بب مــرحــبــا"
مامۆستا ئیتر ئفندی. یان مامۆستا
یقس ئم و دەبــ تووند دی كمال
ئویش ئــاغــا، حــســن الی دەگــاتــوە
دەبت بۆ ماوەی ك وەمی بۆ دەنرێ،
و بــاربــكــی نوع لــ ســعــات   "٢٤"

بھی. جب زەوییكش
وتۆتك زەمــۆك"  "محمد كــاك ئیتر 
الی بــۆ و واســتــكــردن قــــو تــوھــ
نــرم ــی  د ئــاغــا كــ وابــكــات  مامۆستا 
پاش ئینجا بكات، عــفــووی و  بتوە
و عزیز حوسن "حاجی شوان نوژی
سۆفی شینی و  كامال علی محمد
بــوون ــم" كــ جــوامــــری گــونــدی ــری ك
دەكن، داوا و ئاغا حسن الی دەچن
بكات، عفو "محمد" كاك ئمجارە ك
ئگر ئاغا :دە كمال چونك مامۆستا

دەیكم. منیش بكات عفوی
خزمین" :ـــ دە ئــاغــا حــســن ئینجا 
دواڕۆژی ــدی ــرژەوەن ب  لــ قوتابخان
ھاتووە ك مامۆستاش و كانتانمندا
رەوشت و خوندن فرە منداكانتان لرە
ببرا ھموومان دەب دەكــات، برزی

ئمجارەش بزانین، خۆمانی ــورەی گ
عفوی مامۆستا، و ئوە خاتری لبر
دووبــارە رەفتارە ئم ناموێ دەكــم،

ببتوە".

:زانڕب ئو بۆ سوپاسم و رز
حــســن، چــتــۆ ھــونــرمــنــد  مامۆستای   -١
و مامۆستا  نــاوی و ئاغا  حسن ونی  ك

. ھنام بۆ قوتابییكانی
گوڵ سید رەزا مامۆستایان بۆ سوپاس -٢
ئیسماعیل كامال، رەئوف مامۆستا برزنجی و

وەرگرت. زانیارییكان ل سوودم ك
سید كمال مامۆستا ئرشیفی ل ونكان -٣
بڕزیان ك ئمانت، ب وەرگیراون محمد
قوتابخانی بڕوەبری ساڵ ھشت مــاوەی
ژیــانــی گـــونـــدەش لـــو عــوــنــ بــــوو، ھـــر

پكھناوە. خزانداری
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 ١٩٤٨ – ١٩٥٦ بۆماوەی ھشت ساڵ نوع قوتابخانی بڕوەبری علی محمد مامۆستا سید كمال

فتاحی  پستی"مام لسر خك كۆمك گیراوە، نوع گوندی ١٩٥٤ ل لسای ینو ئم
و دەچ كوردستان ئای ل كردۆتوە، شوەی برز ئایكی منداك كوخا رەحیم"راوەستاون،

مامۆستایك دەبینرن. لخوارەوەش چند

گیراوە:  نوع قوتابخانی ١٩٤٩ لبردەم لسای ینو ئم
جمال مامۆستا ؟، مامۆستا عبدولباقی، مامۆستا مربین، منسور مامۆستا راستوە: ل دانیشتوان

-مھ علی ل راستوە: راوەستاوەكان بڕوەبر. – علی محمد سید كمال مامۆستا عوسمان،
كامال. قادر مام زوڕناژەن، – یوسفی زەنون مام ،نوع خستخانی فڕاشی
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بۆ خالید جووتیار
"پیاوك. ل ھموومان وای لسفرە"

ه/ ھاوژین عبدورەحمان كانبی.
رۆژكو...

قژی بوكردۆتوە ل سرمان
چاوی داخستووە بۆ باران
نكۆشی پ ھورە ئاسمان

نگیرفان ھوەشاوەكی چاكتی
چاككردۆتوە ب دورمان...

پاكتك ھناسی...
خستۆت گیرفانی الی چپی پانتۆكی و 

ناوە ناوە قومك لژیان دەداتوە و 
سییكانیشی ھر بتان..

لوێ.....!
بتنھا دادەنیش. دۆكیك پ بیرەوەری دەكات و

دوو پرداخی ل دەخواتوە
تۆزكی بسر مسوەدەكانی پیری دادەڕژت

دەشژێ و خرا دەیستوە..
نوەك نتوان گنج بتوە..

بدەم حیران وتنوە، ژوور ب ژووری 
سلك پنیركی كوردی دەگڕت و 
ئاوڕ ل ھمی پیایك چا ناداتوە!

لگڵ یاسمین پیاس دەكات و لبر خۆیوە دەت:
"وەرە بر ل ئاوابوون. با ونیك لگڵ ئاوابوون بگرین"

باب چوكالتك ھموو منداكان بیكتر ئاشت كینوە
بزۆر سو ل گوگنمكان بسنین و 

 بۆ گو جۆكانی ببینوە
 سكدە تز گایم رتاو كورتی ئل

وەك نامیك خۆی قد دەكات و 
شككی ناو بی منداو باخن تدەخز

وەك حیرانك ل كۆتاییدا...
خۆی ھدەكاتوە سرەتاو

لچاوەڕوانی داگیرساندنوەدا..
وەك تابلۆیك بقد دیواری تمن بالری 

ل چاوەڕوانی راست كردنوەدا..
لرە ھمیش پیاوك برەو ئبدیت

جانتایك پ ل تریقت

 الپڕەی یكمی ھموو ئاوڕدانوەكانی
ئیمزایكی ماندوو. و شكت 

ھروەك جاران..
قاچكی تراكسودەكی لوەكی تر برزتر ھكردووە و 

بنو قزوانكان پیاسدەكات
رجانییكی مسبیحر الی تبیریشی ھ

لپك ئاو،
دەكات نو مرجانكانی سر قادرمكانی مرگ 

فوویك دەكات، 
ل ئاگرە خۆش. ناخۆشكانی جنگ

پاروك پیازی كوو سلكك دۆمبن
 دەھ وە جكانی رووت بوونبنا كتپل

رووت..!
گل نوەك دارێ خۆی راوەش

ق بك بوەك شار
ئا بك بیق

پۆ ك لدەرگای بكی چۆڵ بما
پیاوك.. ھشتا لتاو ئازاری جستی بخبرە

:نووسیوم دەكات ك ینم ویری دواوەی ئھیالكیان. س ل
"شانازی دەكم بخای ئازیزم 
ل دووری تۆی لشادی زیزم 
شنگل بانل وكاتم بخۆزگ

 م شارە جوانند خۆش بوو لمان چد
ھۆ شاری رواندز، شارە ناسككم 

ببخاڵ دا دم بب "خاكم"
:رەوە دەنووسژ وە دەكات و لرمشكی ببزەی

بیرت نچ تۆزێ رەژوو بب بۆ "تك" لگڵ دوو قوتی بیرە 
:ی نووسیومكر دیواری ماسل دیت كوەی نرۆیشت و ئ

ئستاش بدەنگی ئیسعاف رادەچكم
بقرەباغ پست دەبم 

بزەنگی مۆبایل تا نزیك مرگ دا دەخورپم
خۆرم و لرقی تاریكی ھنایم 

ھموو لب تۆیی راھاتوون. من رانایم
ھشتا ئو دم دەی پنگرە 

قت سبووری خمم نادات ئو گۆڕە سارد و سە
خالید جووتیار. جانتایك تژی ل قنفر...

خالید جووتیار. حیرانكی گرم ل وتی بفر...
خالید جووتیار. دواھمین سو لسفر...

خالید جووتیار. جگای شانازی من و ئوانی تر...

تبینی: ئم بابت ل رۆژنامی ھولر 
بوكراوەتوە ل نووسینی رەسوی سوتانی 
، بھۆی چند ھیكی رۆژنامێ ھولر 

دووبارە بومان كردەوە

نمران

حمید ئبوبكر بدرخان 
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شیروان قی – كالر ل گالن كلتووری فستیڤای
سلمانی بنار - باوكی

و داب ڕەسنایتی گــالن میللیكانی ھــونــرە  -
قی ل بارین سما ب ئكرد گالنی ئم نریتی
سما و بتمیلل ھر بوونی بشدار ب ،شیروان
میدانی ل خۆی كلتووری ئــاوازی و  ڕكپھ و 
الین خك، ئم ل ئكران باران گوڵ كالر شاری
ناوچی ب دا گــورەی یكجار  گرنگی   ستیڤاف
كلتووریی و (مژوویی ڕووەكانی گشت ل گرمیان
و ڕۆشنبیریی و  ڕەسنایتیی و  شارستانی و

ھونریی)یوە.
ل تر فستیڤاكانی لگڵ ستیڤاف ئم جیاوازی
بدرخان ستبم ئم بۆ ئكرتوە، جیا خاك چند
سلمانی ھونری بڕوەبری تیپی میللی نزیكوە ل
توانیان چۆن دوانرۆ ئاخۆ عبدولحزیز مجید بڕز
پۆۆنیا وتی ل چاالكیان پاش كورت، ماوەیكی ل
 ل بــشــداربــوون   ك  2010 تممووزی مانگی ل

گوتی: وەمدا ل گالن كلتووری فستیڤای
ھرمی ل ئستا كۆن عراقی ل ئستا تاكو سرەتا *
ئنجام میللیكان ھونرە فیستیڤای كوردستانیش
كوردستان ھرمی یكم جارە كچی بوو. ندرا
سركوتوویی ب بدات ساز فیستیڤاك بتوانت
نبناس دنیا ب كوردستان و كناوچ گشی ڕووی

.بناس كوردستان ب میللتكانیش كلتووری و
ــوە ــان ــك شــارۆچــك لـــ ـــم جــــارە فــیــســتــیــڤــاڵ * ئ
بۆ. گورەكان شارە بۆ گواستوە چاالكییكانیان

بوو؟ فیستیڤا چی ئامانجی ئم
ئاشنا كورد، میللتی ب گالن كلتووری ناساندنی -
بواری ل گالن كلتووری ب نزیكوە ل بوونی كورد

موزیكی میللی. و ھپڕك و سما
جیا گروپی وتانی فیستیڤاڵ كۆمك میللت و ل
و داب گرمیان ناوچكانی گشت ل توانییان جیا
خۆیان موزیكی میللی و ڕكپھ سما و و نریت
بشداربوون وتانی و  گروپ  ئو بكن  نمایش

كن؟
لگنیسیا). میللی ھونری (تیپی پۆلۆنیا 1-
كرواتیا). میللی ھونری (تیپی كرواتیا 2-

مترۆح). میللی ھونری (تیپی میسر 3-
عفرین). ی ڕكپھ (تیپی سوریا 4-

 .(سن ل ئاویر ھپڕكی -5 ئران (تیپی
تھران) ل دەستگامی تیپی )

بغدا). نتوەی میللی ھونری (تیپی عراق 6-
بسرە). میللی ھونری (تیپی عراق 7-

سلمانی). میللییكانی ھونرە (تیپی كوردستان ھرمی 8-
ئانا). ئوروپا بژی ناوداری (گۆرانی سلۆڤاكیا 9-

سوید).  (تیپی ھپڕك ھونرە جوانكان لقی -10 سوید
كورد). یۆتۆبۆری- الوانی سوید (تیپی 11-

میللی. برازیل/ھونری 12-
میللی). كچری (ھونری شیلی 13-

تۆالری. پۆلیڤیا/ 14-
میللی. پۆلۆڤیا/ھونری 15-

چۆن پشوازی ل میوانان كرا؟ *
فۆكخانی  ل جار یكم 2010/11/30 بۆ ڕۆژی -
ھونری گروپی سلمانی شــاری ل دەوتی نیو
سر یشتگ لكرا پشوازیان میر ل مگروح) میللی
و گشتی بڕوەبری الین  ل كوردستان، خاكی
ھونری (تیپی گــروپ و فیستیڤاڵ بــای لیژنی
وەستابوون... پشوازی ل گوڵ ب سلمانی) میللی
ھونری تیپی ھاتنی یكم گروپ و ھاتنی بۆنی ب

بۆ كوردستان بۆ مگروح) میللی
بۆنیوە بم  كالر ل گالن كلتووری  فیستیڤای
گرانكی  ئاھنگ ب درا بیار  2010/11/31 ل
میللی ھــونــری  گروپی ھـــردوو الیــن ل تایبت 
چند بخرھاتنیان بۆنی   ب میسری و سلمانی
الین ری لھون تابلۆی چوار تابلۆیك نمایشكرا،
گروپی الین ل ھونری تابلۆی س و گروپی میسر
ئامادەبوان دخۆشی  جگای ــووە ب ك سلمانی،
نوانیاندا لــ سلمانی شـــاری خكی گشتی و 
جوانترین سوبحی) (محمد سماكار ھونرمندی

پشكشكرد. (تاك)ی نمایشی
زەوی  و ئاسمانی ڕگای 2010/11/1 ل ڕۆژی بۆ
بگرمی و كوردستان یشتنگ گروپكان گشت
و سلمانی فۆكخانی لــ لكران، پشوازیان
یان حوانوە پاش كوردستان. سنووری خاكانی

خۆیان شونی ل
. كالر شاری بۆ بڕكوتن 2010/11/2 بیانی

بوو؟ سرەتای فستیڤاڵ چۆن -
ژمیر كات كــالر  شــاری ل فستیڤاڵ  * سرەتای
 ل ســازكــرا ــورە گ ڕپوانكی پاشنیوەڕۆ  2،30
وتكانیانوە بئای ھونرییكانوە گروپ الین
ڕپوانوە ب كــالر شــاری شقامكانی  سر  ل
ھپڕكی ب ئكرد نمایش خۆیان چاالكییكانی
ب كوانپڕ خۆیان  میللییكانی ئامرە  و میللی
بوو زۆر یكجار خك ئاپۆڕای و جماوەر لشاوی
جار یكم بۆ كناوچ و شارەك جماوەری ل
كاركی و ھر كۆبونوەیك یان ھونری كاركی

ڕاستی ب نــبــۆتــوە. كۆ كخ ئــم  جــمــاوەری 
ب و ئم دەڤرەیان نیشان كشی ناوچگ ڕووی
ك گرمیان سلماندیان دەرەوەداو و دنیای وتان
تینووی و دۆســت  ھونر و ڕۆشنبیر فــرە  خكی
خۆشویستی خۆشویستیان بۆ گروپكان ھونرن،
بوو.. بردەوام دوایین ڕۆژ كالر تا بۆ گروپكانیش
فیستیڤای سرۆكی (ژیرسی) مستر بڕز سرەتا
بدرخان بۆ پۆلۆنی گروپی ســرۆكــی و پۆلۆنیا
جماوەری ناتوانین خۆمان وتــی ل  مئ گوتی:
ھونر ئوەندە ندیوە خكم كۆبكینوە. زۆر ئاوا
بۆ ئكن شڕ بوت خۆش ھونریان بن- دۆست
ببینن سماكاران نزیكوە  ل و  پش نب ئــوەی
پاشان دخۆشم ڕاستی   ب بگرن،  لگڵ  ونیان
ئاپۆراو ڕۆژ ھمان ئــــوارەی  ،(4) ژمر كــات  ل
كــردە ڕوویــــان گــروپــكــان و لــــشــاوی جــمــاوەر
گروپ فــراوانــكــو... جــمــاوەرە ،ی شیروانقــ
نایھ یان شیروان قی گرتووەكان...  حماس
ڕكپو ھ ب سما ب چپی جماوەر ھژان،
زی خۆشویستی فرمسكی گروپكان سماكاران
یشتگ جماوەر  حــزی الفــاو. كردۆت سیروانی
ئم شوە بسر شاری كالردا... باراندی لووتك
ل گشت خك بوو و خۆشویستی شوی شادی
وەزیرە ئامادەبوونی ب ئینجا  كالر و كوردستان
شارۆچككانی قائمقامیتی و پارزگا و بڕزەكان
كسایتی و گورە برپرسی كۆمك رەكدەڤ
پ دەستی ھونرییكان كارە ب فیستیڤاڵ كناوچ
ھونری ب تابلۆیكی میللی سلمانی ھونری كرد.
سلمانی دوای ب دوا كرد، گروپكیان بخرھاتنی
میسرو پۆلۆنیاو لكنیسیای تیپی خوشكی دەست
شو درەنگان تاكو بــوون. بــردەوام تر وتانی

بوو. بردەوام كنگئاھ
پالنی  2010/11/3 فیستیڤاڵ دووەمــــی ڕۆژی 
ك ـــوون، ب داڕـــــژراو بــرنــامــكــانــی و  فیستیڤاڵ 
گشت بسر بكرن دابش بشداربووەكان گروپ
س و گروپ ھردوو گرمیان ناوچی ناوچكانی

رەوان كران... بۆ ناوچیك گروپ
پیمانگایكان دابشكرابوو  و بناو زانكۆ كالر 1-
مامۆستایان و خــوــنــدكــاران  گــرمــی پــــشــوازی 
ل لنان ڕز و دیــاری كردنی دابــش و زانكۆ  ل
سما تابلۆی نمایشی گروپكانیش نراو گروپكان
س ئوارەكشی و كرد نمایش خۆیان ھپڕكی و
بردەوام بوو شیروان قی ل شانۆ لسر گروپ
...ڕۆژان نبت، بش ب ق ئوەی چاالكی بۆ ب
شوە ھمان ب دەربندیخان ھونری چاالكی ل
پشوازی ب كشارۆچك كردبووە ڕویان گروپ (3)
پشوازی دەربندیخان جماوەری الین  ل گرم
داو گرمیان ڕۆشنبیری فرمانگی و ھونرمندان
نشو و شار بناو گڕان كشارۆچك قائمقامیتی
دەربندیخانیان بنداوی سردانی و گشتییكان
چند ئوارە (3) ژمر كات ئوارەی گروپكان كرد
بووە ،كشارۆچك جماوەری بۆ كرا جوان نمایشی
زۆر گروپكانیش و خك  سوڕمانی  سر جگای
و جماوەر ئامادەبوونی ئم بۆ بوون خۆشحاڵ

گرتنكیان. زلڕ
كفری شارۆچكی 2-

پشوازی شواز جوانترین  ب شارۆچكیش  ئم
شــارەوانــی ســرۆكــی قائیمقام الیــن ل كــردن   ل
دسۆز جــار یــك جماوەركی ھونرمندان.  و 
ل كــرد، خۆیان  نمایشی گروپكان و ئامادەبوون 
ڕزلنانی بوانامی قائیمقام بڕز كات ھمان
دیــاری ھــنــدێ بــووەكــان، بــشــدار  تیپ  خشییب
پاش بــووەكــان، بــشــدار گــروپــ و تیپ   خشییب
ھیوایان ككخ كفری قائمقامی الین ل نیوەرۆ

سردان توندتر بت و یوەندییم پئ ك خواست،
سانی ترو فیستیڤای تر، پیمانی بۆ بت بردەوام
چاالكییان خواست ئم ئومدیان بست و دۆستایتی

. بت بردەوام
چمچماڵ:- شارۆچكی - 3

كرا... بووەكان بشدار گروپ ل پشوازی جوانترین
و كرد چمچمایان گلری سردانی گروپكان
بڕز ــن  الی  ل پاشان بینینی،  ب بــوو ســرســام
كران میوانداری كشارۆچك برپرسانی و قائمقام

و
ئامادەكرابوو، بۆ مقان بانی ل خوانكیان نیوەرۆ
ل الین كنگئاھ پاش نیوەرۆ (3) كاتژمر پاشان
لیژنی وتاری ب سرەتا كرد، پ دەستی گروپكان

قائمقام.... الین ل بخرھاتنی و با
تیپ ب ڕزلنان بوانامی و دیاری كنگئاھ دوای
دۆستایتی خواست ھیوایان بخشرا بووەكان بشدار
ھموو ساك و بت بردەوام و گروپكان كورد
دەست شارۆچككیان نبك روو گــرووپ چند
پشنیار ك  رییشخپ دەست ئم كرد  خۆشییان
ب شارۆچككان  وەك كــراوە بۆ نخشی و  كرا

نكرێ بش
2010/11/4 فیستیڤاڵ سیمی ڕۆژی

گروپكان كالر شارۆچكی لناو سرلبیانی
كـــالر و زانــكــۆكــانــی بــ چــاالكــی ھــونــری لــنــاو
و مامۆستایان بۆ خوندكاران پیمانگكان ئاھنگیان
خوندكاران داوایان و مامۆستایان الین ل ك گا،
جۆرە چاالكییان ئم ك ھیوا خواستبوون و كرد
ك پیمانگاكان، و زانكۆ ل نسا بت، بردەوام
پیمانگاكان زانكۆ مژووی   ل جارە یكم مئ
ھونری كاری جوانترین ب چاالكییان جۆرە ئم

بكرت.
2010/11/4 كاتژمر  ڕۆژ ھمان ئیوارەی ل سر
فیستیڤاڵ  كۆتایی بوو، بردەوام ئاھنگ 4 ئوارە
گروپو ھر پكرد  دەستی  كالر  شارۆچكی ل
تاكو كرد بشداریان ھونری تابلۆیكی بچند
(یــاری ئینجا كــرد نمایشیان گــروپــكــان گشت 
و كرد پ دەستی شیروان قی لسر ئاگرین)
ی شیروانق ل جژن بووە شوی شوە ئم
پاشان كنگئاھ ب بوون دخۆش زۆر گروپكان
ڕۆشنبیری و وەزیری بڕزان پارزگارو الین ل
كسایتی و حكومی برپرسكی چند الوان و
خشرایب ڕزلنان بوانامی و دیاری كناوچ
ڕوو بــوون بــردەوام بۆ  بشداربووەكان گروپ

ھرم..... شارەكانی كرای
یشتگ بغدا ل پۆلۆنیا بایۆزی بڕز شو ھمان
گروپكی بۆ خوانكی  ئوارە و سلمانی  شاری
ئامادەبوونی س بپا سلمانی ل ساز كرد پۆلۆنیا
گروپكی برپرسان، و ھرم وەزیری كۆمك
گۆرانی و ڕكپھ نمایشی سما و چند پۆلۆنیاش
پۆلۆنیا بایۆزی . شو درەنگانی تا كرد نمایش
خواست، ھیوای كرد  فیستیڤای ئم  پیرۆزبایی
وتی ئوە لبر بت. بردەوام ستیڤاف ئم ك
و بوو گورە زۆر فیستیڤا ئم ناوبانگی سداو

. بكات گروپكان سردانی بت كرد حزی
گروپكان  2010/11/5 گشت ڕۆژی لبیانی سر
ب ھونر.. و ڕۆشنبیری پایتختی شاری یشتنگ
ئامادە خۆیان سلمانی شاری دامزراندنی بۆنی
ب ڕۆژ  ھمان ئوارەی كردن، بشداری بۆ كرد 
عراق ڕۆشنبیری وەزیــری جگری  ئامادەبوونی
پارزگار بڕز و الوان  و وەزیری ڕۆشنبیری و
ھۆی ل ئاھنگ گورەترین بربرس كۆمك و
ڕزلنانی و چند دیارییكی بڕوەچوو ڕۆشنبیری
ـــری وەزی جــــگــری بــڕــز خــشــرایــبــ فیستیڤاڵ 

و ڕۆشنبیری وەزیری بڕز و عراق ڕۆشنبیری
خكی و ھونرمند كۆمك كنگئاھ ئامادەبوان
كرد. خۆشییان دەست ئامادەبوون شار ڕۆشنبیری
ھونرو و ڕۆشنبیری و گشتی لبڕوەبرایتی
ستیڤاف جــۆرە ئم بۆ  فیستیڤاڵ  بــای  لیژنی
بدرت پ گشی بت بردەوام خواست ھیوایان

ل گشت ڕووەكانوە.  
-: ششمی فستیڤاڵ ڕۆژی

فیستیڤاڵ بووی بشدار وتانی گشت لبیانی سر
مۆنیمۆنتی سردانی بجھ شاری كردە ڕوویان
قبرانی سر سردانی پاشان و كرد یان بجھ
بڕز الیـــن یــان كـــرد، لــبــجــــكــارەســاتــی ھــ
كراو شوازییان لپ برپرسكوە چند قائیمقام و
كردو میوانكان بۆ ھبجیان كارەساتی باسی
كرد. سرسام میوانكانی گشت بجھ تراژیدیای
دیكتاتۆری وەحشییانی كارەساتكی ب میوانكان
زانــی، بعسییان  بدڕەوشتی كاركی  ب عراق
تووشی تر جاركی كــورد ك خواست، ھیوایان
و ئاشتی دوعــای  نبتوە، جۆرە لو كارەساتی

بۆ خوا ل كرد سركوتنیان
ب شگ زیاتر و بت ئــارام كوردستان ی ئوە
و ھونری ڕۆشنبیری بوارەكانی گشت بدات ل خۆ
بخرھاتنكی قائیمقام بڕز  كردنوە، ــاوەدان ئ
وا میوانی و گوتی: یكم جارە كردن ل گرمی
بوو، دخۆش زۆر .بجھ ناو نب وتان ل زۆر
و بت سركوتوو فیستیڤاكش خواست ھیوایان
كناڵ ل ڕگای مئ وتیان بت میوانكان بردەوام
جوانی ل باس وتكانمان ل ڕۆژنامكانوە و
كوردیان بسر ك كارەساتانی، ئو و كــورد
و كوردستان جوانی باسی و ئكن باس ھناوە
بۆ كــورد پشكوتنی و  كــورد  دۆستایتی ھونر

ئگنوە.... خۆیان خكی
بشدار گروپكانی  گشت  ڕۆژ  ھمان ئــــوارەی 
مانی بشـــاری سل ــاو ن چــوونــ ــوو بــۆ پــشــوو ب
خك ل الین و ب ناو شار تروتسلی گڕان
خكی بوە بوون دخۆش و كران گرم پشوازی
ھونرمندان و میوان ل ڕز ئوەندە كورد ئمی
شاری بناو كامرا سدان وارەیئ ئم دەگرن،
شاریان جــوانــی  وــنــی ئــســوڕانــوەو سلمانی 
كرد ئزمڕیان شاخی سردانی پاشان و دەگرت
سرچنار و و ئازادی پاركی ل شو تا درەنگانی

گڕان......
گالن:- فیستیڤای حوتمی ڕۆژی

قی بۆ شیروان فیستیفاڵ ل قی لبیانی سر
كوردستان ھرمی حكومتی  پایتختی  ھولری
ل خوانك نیوەڕۆ میوانداری دوای گــوازرایــوە،
گروپكان بوو بۆ ڕخرا وەزیری ڕۆشنبیری الین

فیستیڤاڵ... میوانكانی و
نوانی ل نیوەڕۆ پاش (3) ژمر نیوەڕۆ كات پاش
ھولر ل شاری شاندەر و پاركی منارە ھردوو
تر بكیلۆم درژایی چند وان بپڕ ڕو ڕەسمی
ی وتكانیان چاالكیان ئا ب تیپكان ڕوەچوو،
كراونمایشكرد، دیاری گۆڕەپانی و لسرشقام
بڕز و الوان و ڕۆشنبیری وەزیری بڕزان ك
ھونرمند و برپرس كۆمك ھولر پارزگاری
چوو، ب ڕوە تایبت و جماوەركی نووسر و
سما و كلتوور  ل پارچیك  ب كی ھــر  ك
ك كـــرد، نمایشی خــۆی میللی ھپڕكی و
ب بوو كرا ترخان بۆ دەقیقی (5) كی ھر

زیندوویی....
ئوارە (5) كاتژمر ئوارە  ھمان ھر  پاشان
ئامادەبوونی ب سعد  مامۆستا شھید ھۆی ل
بڕز و الوان و ڕۆشنبیری ــری وەزی بــڕــزان 
بڕزەكان وەزیرە ل كۆمك ھولر پارزگاری
كۆمك و حكومت سرۆكی بڕز نونری و
كھۆ ل تایبت دۆستی ھونر و ھونرمند ل

ئامادەبوون.
ھولر  شاری ل  2010/11/8 ڕۆژی ھروەھا
تیپی نتوەیی بغدا میللی تیپی ھونری ھردوو
بۆ ڕیكران ب عراق ل بسرە میللی ھونری
ھپڕكیی ھولرەوە تیپی خۆیان، ل شارەكانی
وتی سوریا بۆ بركرا شوە ھمان ب عفرین
سلمانی شاری ل نیوەڕۆ نانخواردنی ......دوایی
سنورو برەو بڕكوتن تھران و سن گروپی
شاری ل كۆماری ئیسالمی ئران بۆ گڕانوەیان

. تھران ..سن
شیلی و پۆلیڤیا و كرواتیا  و پۆۆنیا  تیپكانی:
كــۆمــــی تــیــپــی و ـــل و ســلــۆڤــاكــیــا  ـــرازی ب و 
وتكانیان گڕانوە بۆ سوید كان لرەجوانھون
سلمانی شاری ل نودەوتی فۆكخانی ل .
خانۆكناوف  ل كۆتایی  تا  خۆشی  و ئاھنگ
گشت چاوی خۆشی ل فرمسكی بوو . بردەوام

. مابوو قتیس بشداربوان
گشت نتوەی سروودی و مائاوایی و بگۆرانی

ڕكران........ ب الیك
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مام جالل فرھنگكی مزنی فرە 
الینی خباتی نتوەیی و سیاسی 

و كلتووری 
قوتابخانی   لــ ــی،  ــرۆڤ م ــو  ئ
ــادری  نــتــوەیــیــكــی حــاجــی ق
ــــری و  ــــۆڕاگ ـــ خ ـــوە، ل ـــی ـــۆی ك
ــای ھــیــبــت  ســـربـــرزیـــی چــی
سوتانوە، لسرەتای چلكانوە 
لناو جرگی مشتومی: "كورد 
 ؟"لنیی نــتــوە  یــان   وەیــتــنــ
كركوكی  ژزەمینیی  خباتی 
ــوە،  ــن ــراوی ھــمــ الی ــرك ــی داگ
میوان جربزەكی بندیخانی 
دوژمن شۆڤنییكان، ل ژوورە 
پ مترسییكانی چاپمنی نھنی 
پارتی دیموكراتی كوردستانوە، 
فستیڤای"میھرەجان"الوانی   ل
ــی  لــ رەوت مــۆســكــۆ،   لــ جیھان 
بــرەنــگــاربــوونــوەی رۆژگـــاری 
سیاستی  و  تكۆشان  سختی 
داگیركرە   دوژمن ھمچشنی 
لباوەشی  ھــمــجــۆرەكــانــوە، 
ـــم  ـــك ــــن-ی ی ــــی چــــیــــای ســــف
النــكــی شــۆڕشــی ئــیــلــوولــوە، 

ـــاســـی و  لــــ ئــــاگــــردانــــی ســـی
ــوە،  رەزان چمی  پشمرگیی 
ل سركردایتی ھزی رزگاریی 
 (رگشمپ)شكریل ســوپــای 
خباتی  لرەوتی  كوردستانوە، 
ســخــتــی رۆژانـــــی ســیــاســی و 
ــتــووری و  ــل پــــشــمــرگــیــی و ك

كۆمیتی و...ھتد. 
و  دژوار   رەوتــــــ ــــو  ل  ـــبـــ
جالل  مام  جنابی  شكۆدارەدا، 
داسی خبات و قمی سیاسی 
 ك  بــۆیــ دراوەوە،  ھــســان   لــ
ئمۆ بۆجاری دووەم ل لوتكی 
شاخ برزەكانی كوردستانوە، 
ـــۆ لـــوتـــكـــی ســـركـــردایـــتـــی  ب
ـــوپـــڕی  دەوــــتــــی ئــــــراق، ب

لھاتوویی ھدەبژرێ. 
مام  ھبژاردنی  دووبــارە  دیارە 
جــالل، لــو رەوشــ زۆر ئاۆز 
 ی كنــالیــ مــھــ یــرانــو قــ
 ك لكراق تووشی ھاتبوو، یئ
سرەكییكی،  ھرە  سرچاوە 
جنابی  دەستپشخرییكی 
ـــوود بـــارزانـــیـــی  ـــســـع كـــــاك م

ئوەش  بوو،  كوردستان  سرۆكی 
ــی گــلــی  ــزی ــی ــك ــجــامــی ی ــن لـــ ئ
پیوەندیی  بتایبتی  كوردستان، 
 تی و حزب و گروپكپارتی و ی
 .ی كوردستانكانی دیكسیاسیی

ھرە  رۆی   ئاماژەی زدە  شایانی 
ـــرچـــاوی ســـــرۆك مــســعــوود  ب
 تـــوانـــیـــی ب ـــ ــــوو ك ــــی ب ــــارزان ب
 ل و  درـــژ  پــشــوو  سیاستكی 
نتوەیی  برژەوەندیی  روانگی 
پیەو  ئراق  نیشتیمانی  و  كــورد 
 ریشخدەستپ بو   ،واتــ بكات، 
 ل ئراق  دەوــتــی  تــوانــرا   ،گرنگ
تنگ و چمیكی ئجگاری ئاۆز 
و دژوار رزگار بكات ك سرنجی 

جیھانی بۆ الی خۆی راكشا.
ــــوە، لـــنـــاخـــوە،  ــــی ــــۆن بـــــم ب
پیرۆزباییكی گرم ل جنابی مام 
مسعوود  كــاك  جنابی  و  جــالل 
ویستی  دەكــیــن  ئومد  ــن.  دەكــی
یكیزیی   ب زیاتر  و  نتوەیی 
ھــمــوو الیــــك، دەســتــكــوتــی 

گورەو وەدەست بنین. 
مومتاز حیدەری

ژمارە (9)ی گۆڤاری K21 چاوەڕی خوندنوەتان دەكات 
كالم 

ر @ (    ) .com

 ل خۆم  كۆنكی   گۆش دەت  پم  بدرخان  حمید   كزۆردەم
(دۆت. ناونیشانی   ب بوو  ــردەوام  ب  ٢٠٠٣ سای  تا   ك بدرخان، 
كۆم) ەوە زیندوو بكموە، بم تا ئم ماوەیی پشووش بنم 
پندا، چونك بڕاستی ماوەی ھیچ جۆرە نووسینكم نبوو. خاكی 
تریش ك ھانیدام بگڕموە بواری نووسین، ئوەبوو ك كسك 
دەنووسی و  بابتی  منوە  ناەوەكی  بناوكی وەك  بووبوو  پیدا 
بوی دەكردەوە، ناحقیشی نبوو من دەمك بوو لبواری نووسین 
ترخان  میدیا)  (پــوك  بۆ  ژیانی خۆم  و  كات  ھموو  و  دابــابــووم 
كردبوو، تا خریك بوو ناوەكشم لداگیربكرت. دیارە ئو كسش 
 ،نجوەندە گت ئناوی دووانی من دەچناوی خۆیی و باوكی ل ك
 مم ئب .ی ٢٠٠٣ نییش سارەكانی پنووسین و نووس ئاگای ل
 م، چونككدرخاندا نمید بر حسناز ب ت كنیوە ناگئیتر ئ
گۆشی بۆ دەنووسموە، بخوا سرباری نازكردن و بۆ بۆیش، 
مپرسن،  ھر  بدرخانوە  ئم  بسر   یھ نازم  و  ھق  ئوەندە 
الپڕەكانییوە  وشــو  بدیار  برەبیان  تا  شــو  ســدان   چونك
حمیدەكی  و  بدرخان  ئازیزی  لبر  گر  ئستاش  دانیشتووم. 
 ب بدەموە   یگۆش ئم  نووسینی  بنی  نمدەتوانی   ..بوواین

حمید ئبوبكر ك پاشتر نازناوی بدرخانیان بۆ ھبژارد..
ئم بدرخان سیحركی تایبتی ل دی مندا ھی، ك ناتوانم لژر 
رۆژو  سدان   ك نبت  ئوەش  لبر   رەنگ دەربچم،  كاریگریدا 
ترخان كردبت، چندین  بدرخان  بۆ  كاتی خۆم  لژیان و  شوم 
تا دەمو بیان لگڵ حمید بدرخان و ستافی یكمی  شویش 
بدرخاندا، ل چاپخان ساردوسەكانی سلمانی بدیار پلتكانوە 
بسكی برسی و گیرفانی بتاڵ رۆژمان كردبتوە. بنیازم ھندك 
جار سختی ئو رۆژگاران لم گۆشیدا بۆ خونرانی بدرخان 
 ب و  گرانیدا  لسردەمی  بدرخان  توانیمان  چۆن   ك بكم،  بیان 
گیرفانی بتاڵ دەربكین و كسكیش نبوو پشت و پنامان بت، 
وەك ئوەی ل ئمۆدا باوەو دەبینرت. ئم چۆن ب سكی بتاڵ و 
ل نیوەشوەوە تا گزنگی بیانیان سرقای كاری بدرخان بووین و 
چۆن حمید ئبوبكر لشقامی مولوی-ەوە ب پ رەوانی ناو 
ماڵ و منای خۆمانی دەكردین و دەیوت: قیناكا ئمن دەمنموە، 
ئوە بۆنوە كمك بخون پش كاتی دەوام وات پش سعات ٨ ی 
 كوانناو ك (ندروستی مرۆڤ زۆر باشبۆ ت پرۆشتن ب) !!یانیب
پزیشكی  وەك  جار  ھندك  حمیدە  ئم   .درخانب حمید  قسی 
ئو  وەك  جاریش  ھندك  بیردەكاتوەو  سروشتی  راھنانوەی 
كسانی ك گۆشت ناخۆن (رووەكییكان) چونك گۆشت خواردن 
زیانی ل سوودی زیاترە (ئم بپی تیۆرەكانی حمید بدرخان)..

ھندكیان  بینووسم.   درخانب ئم  لسر   یپ زۆرم  زۆر  بابتی 
سمرەكاندا  سیرو   شت لریزبندیی  دەكرت  سیرن،  ئوەندە 
پۆلن بكرن، ئگر تمن باقی بوو لرگای ئم گۆشیوە مانگی 
دەكین  خونرانمان  لگڵ  گوڕ  گرمو  دەمتقیكی  دووجــار 
وجار جاریش قسو باسكی خۆشی تكو دەكین. جاركی تریش 
خۆمتان پدەناسنموە، ك یكم برپرسی بشی عرەبی بدرخان 
دەم  مژوو  بۆ   ك بوكراوەبووم،  ئم  سرنووسری  دووەم  و 
 و بھلیانڕاستی زۆر ئب ھلی بوو، كوكراوەی كوردی ئم بكی

پشتو پناو دەست لشان دان ژمارە سفری لدەرچوو..
تنھا  دا   ٢٠٠٣ لسای  بدرخان   ل منیش  لكاركشانوی  دەست 
میدیا،  پوك  سایتی  ب سرنووسری  كرام  من   ك ئوەبوو  لبر 
وات ھموو سعاتكانی رۆژو شوی ژیانم بۆ ئو سایت ترخان 
كرد، ئوەندە بوارم نمایوە ك تنھا سعاتكیش بدەم ب بدرخان، 
ئوكات من ل ماوە دیزاینی سرجم الپڕەكانی ناوەوەی بدرخانم 
دیزاینرو  و  نووسین  بڕوەبری  ھبو  سرنووسرو  دەكرد، 
ئیشوكارمان   حازریی حمیدی  ئم  لگڵ  بووم.  ھتد  دابشكارو.. 
قامان   دەمــ جاریش  یك  تنھا  بڕكردو  ساڵ   س مــاوەی  بۆ 
نبوو. ئم بۆ ھركس باس دەكم دەت ئوە موعجیزەی؟؟!! 
راستییشوە  ئو  ئاشكراكردنی   ل راستییكو  ئــوە  بــم 
روون  خونر  بۆ  ستافكی  بوكراوەو  ئم  گورەیی  زیاتر 

دەبتوە..

كاروان ئنوەر
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