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

 له م ژماره یه دا: 

* ساواك بۆچی حه سه ن زیره كی كوشت - به شی نۆیه م.  ل ١٢ - ١٣  

* سه باح ره نجده ر له مه ڕ شیعر و چاالككردنی ھه سته كان ده نووس.  ل ١٤ - ١٥

*   ئیالم شاری درینی كوردان.  ل ٣٠ 

* ده زگای به درخان له شاری به سره  سه روه رییه كی دیكه  تۆمارده كات.  ل٢٨ 

* كۆمیدیكار ھمن سعدی ناسراو به  جادر له  دیمانه یه كی رووبه ڕوودا  ل ١٠ 

فه یسه ڵ محه مه د فه ھمی سه عید
بۆ به درخان ده نووس  ل ٤-٥  

محه مه د حوسن رەسووڵ له  نوان 
ئه ندازیاری و ئه ده ب و وه رگاندا ل ٢٦

بالف، رۆحی عه بدو فه رھادی 
به  ئاسمانی ھه ولر شادده كات ل ٦

كاردۆ گه ی ئه و مرۆڤه ی له  به رامبه ر 
بویژدانترین رژم چۆكی نه دا  ل ٣١

كاكه  مه م بۆتانی له  ئه زموونی یه كه م 
نووسینی بۆ به درخان ده نووست  ل ٩  

 - یــۆنــان  وتـــی  لــه    ٢٠١١/١/٢١  ــنــدو
دورگه ی كریت چاالكی كه لتووری و ئه ده بی 
بوكردنه وه ی  و  چاپ  ده زگــای  له الیه ن 
به درخان و یه كتی كوردانی كریتی له ژر 
دروشمی زایه ه ی ئازادی له  كوردستانه وه  
بۆ كریت نیشتمانی نیكۆس كازانتزاكیس به  
كوردستانه وه   له   میوان   ١٥ ئاماده بوونی 
ــــووســــه ران و  ـــه  ن ــی بـــــوون ل ــت ــری كـــه  ب
ــدان و  ــه ن ــه رم ــون رۆژنــامــه نــووســان و ھ
راگه یاندكارانی كورد و جه ماوه ركی زۆر 
به كاره كانی  ده ستی  یۆنانی  و  كــورد  له  

كرد. 
و  چیرۆكنووس  و  مامۆستا  وته یه كی  له  
ئیسماعیل  محه مه د  ئه حمه د  رۆماننوس 

  ھاتووه  سه باره ت به  نیكۆس ده
پدەن،  ــورد"ی  ــم"ك ــك ــوەی ــت ن  ــ ل مــن 
پارچیكی  ھــر   .كوردستان وتــكــم 
دەكین  ئومد   ،وەیــــكــتــو بــدەســتــی 
رۆژـــــك بــبــیــنــ خـــاوەنـــی دەوـــتــــــك و 
لــبــردەم  ــــرەدا  ل  .بــكیانی خــۆمــان ھــ
دەم:  و  دەوەستم  كازانتزاكیسدا  رۆحی 
لناو  یۆنانییانی  كۆچبرە  ئو  گــورەم 
گر  یۆنان،  دەگڕانوە  بشفیككانوە 
بشفیككاندا  لناو  كــورد  كسانكی 
یۆنانییكانیان  و  بووبتن   زەقــمــورتــ
كورد  بــرژەوەنــدی  بۆ   وانئ  ،كوشتب
ئو  چۆن  ھروەكو  نــكــردووە.  شڕیان 
لناو جندرمی توركدا بوون  كوردانی 
كــورد  رشــت،  ئرمنكانیان  خونی  و 
ــوون ئــرمــنــی بــكــوژن. كــورد  ــوت پی ن
و  یۆنانییكان  خونی   لــ نــتــوە  وەك 

ئرمنییكان ب گوناھن. 
 له  ژماره ی داھاتوو ریپۆرتاژك سه باره ت 

به م بابه ته  له  به درخان بخونه وه.   

كلتووری خۆشویـتی:كلتـووری مـرۆڤـایـتـیـی  ل ٢٤-٢٥
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ی الفاوەكسا
نــاتــوانــدرێ   وایـــ پمان  ھــمــووان 
سروشتییكان   كــارەســاتــ  لــ رێ 
دەتوانرێ  كم  النی  بــم  بگیرت، 
رووداو  ھۆی   دەبن ھۆكارانی  ئو 
كم  سروشتییكان   كــارەســاتــ و 

بكرنوە.
 یــۆژە ھــــــــــ پ بـــــان و  جــــــــادەو 
ــــــراوە چـــنـــدجـــارـــك  ــــــواوك تــــا ت
تنیا  چاككراوەتوە،  تكدراوەتوەو 
لبرئوەی پشوەخت پالنكی رك 
 كیش قسنراوە، كاتكی بۆ دانو پ
دــتــ قــســ، یــكــم شــت كــ باسی 
 ل  ،یشوەختپ پالنی  لوەدەكن 
باشترین  پــۆژەكــان  خــودی  كاتكدا 
ــی ھــیــچ جــۆرە  ــوون ــب ــۆ ن بــــگــن ب
ـــوەی  پــالنــــكــی تــۆكــمــو بــجــ، ئ
دەوترت ھر قسیو ھیچ، ئگرنا 
ساو  ھموو  ئــو  دوای   عقولم
دوای دابینكردن و خرجكردنی ئو 
ھموو پارەی ل پۆژەی ناپویستتر 
تازە  لو پۆژەی من باسی دەكم، 
ب تازە مزرا بۆ گڕەككانی ھولر 

دروست دەكرت.
ساڵ نیی لگڵ ھر بارانكی تۆزیك 
ب خوڕدا ھولر رووبڕووی الفاو 
دەگمن   ب زوو  سانی  نبتوە، 
الفاوی لو شوەیی ئستا، ھولری 
دەگرتوە، ئگر بشبوای ئوە چند 
 وەیو شــاوی لــ ســاڵ جــارــك، الف
چندین  دوای   ربۆیھ ـــدەدا،  رووی
ساڵ تپڕبوون بسریدا، ئو الفاوە 
ئگر  مژوویی،  رۆژــكــی  دەبـــووە 
لو   بكردبوای ھرشتكیان  باسی 
 ،الفاوەك سای  دەیانگووت  سادا 
ـــات،  دەردەخ  راستیی ئــو  ئـــوەش 
ــمــن الفــاو  كــ ئــو ســانــ بــ دەگ

روویداوە . 
 شك  ل  كی بنڕەتدا   ل  راست
نبوونی  ھــولــــر  سرەكییكانی 
ــم  ب  ،ستراتیجیی ئــاوەڕۆیــكــی 
دیكش  ھۆكاركی  ئوەشدا  لگڵ 
ــت و پــالنــــكــی  ــی ــل ــق نـــبـــوونـــی ع
ستراتیجیی، ك ئمیان ل ئیرادەی 
ئینسانكان خۆیاندای، بۆ سلماندنی 
ئو قسیش دەكرێ ئاماژە بۆ ئو 
بكین،  ھولر  ئــاوەڕۆی  پۆژەیی 
 كرا، بجبدوو ساڵ ج ل ك بر 
 رنامب پۆژەیكی  خۆیان  قسی 
ستراتیجی  زۆر  ـــــــژراوی  داڕ بـــۆ 
 ۆژەیپ ئــو  بشكی  كچی  بــوو، 
عـــفـــوی و  ــكــی زۆر  ــوەی شــ بـــ
 ك پشوەختی   پــالنــ ــو  ل ـــدەر  ب
كاتكدا   ل جبجكرا،   بب  دەبوای
برنامك وابوو دەبوای ئو ئاوەڕۆ 
سرەكییی، ك ئاوی باران و بشی 
دەڕوات  پدا  ھولری  زۆری  ھرە 
ب شوەی سندوقی دروست بكرت، 
 پالستیكیی  بۆریی جــۆرە  بو  نك 
باریك ك ل گڵ یكم باران باریندا 
 قی و لت دەیان ج ل و بۆرییئ
 ستاش كتا ئ شونی خۆی داڕمــا، 
تپڕیوە  بسردا  ساكی   ل زیاتر 
ــرێ  چــاك نــكــراوەتــوە، بــۆیــ دەك
ھۆكاری   ك بكین،  ئوە  پرسیاری 
 نــی ســاـــ ـــاوان ســـرەكـــی ئـــو الف
 وە چییتر دەبولڕووی ھرووبــ

. رپرسی بل ؟ ك

ئاراستی 
سیم

سمكۆ عبدولكریم

دۆستی راستقینی كورد تنھا 
دیموكراتخواز و نیشتیمانپروەرەكانن 

پارزەر: كمال محدین
و  دیموكرات   زموونئ بمانوێ  ئگر 
فیدراییكی خۆمان، نك تنھا بپارزین 
ــ پیالنی  ب پــووكــانــوە  پــاشــكــشــو   ــ ل
دوژمنكانمان، بكو دەب ب كاروكردەوەی 
جدی و بردەوام ھوبدەین بۆ پشخستن 
لھموو  بھزكردنی  و  فــراوانــكــردن  و 
خوندنوەیكی   دەب و  ژیان  بوارەكانی 
لسر  ھبت  زانیارییانمان  و  ــووڵ  ق
 ك تانی،  و  تفت  رووداوە  ئو  ھموو 

بسر وتكمان ھاتووە، بۆی وا دەزانم 
بیوێ   ك كــورد،  دسۆزكی  ھموو  بۆ 
لباری سیاسی گل و نیشتیمانكی بگات 
قۆناغكی  چند  كموە  بــالی   ویستپ
گر  بزانت،  وتكی  نزیكی  مژوویی 
بسرھاتكانی  مــــژووی  بگڕینوە 
تا  دەبینین  كوردستان  و  عرەبی  عراقی 
بشك  وتكمان  زایینی  ٦٣٩ی  سای 
 ك ســاســانــی،  ئیمپراتۆرییتی   لــ بـــووە 
نتوایتیان  بیروباوەڕی  و  ھست  ھیچ 

نبووە. 
بۆ  پــیــرۆز  ئیسالمی  ئایینی  ھاتنی  ــاش  پ
ھست  ٦٣٩زایینی  لسای  ناوچكمان 
بگشتی  خــــك  خۆشویستی  بــیــری  و 
ــیــرۆز و  بــۆ یــزدانــی پــاك و قــورئــانــی پ
بــووە“د.خ“كــوردەكــان  مــزن  پغمبری 
ــان نـــكـــردووە بــۆ ســركــوتــنــی  ــی ــغ در
ــگــش بۆ  ئــایــیــنــی ئــیــســالمــی پـــیـــرۆز، بــ
بھزو   ك ئیوبی  سحددینی  ئــوە 
و  شاری“عكا  ھۆزەكی  و  خۆی  توانای 
قودس“ی رزگاركرد لدەست داگیركرانی 
ئوروپی و سوپای سلیبی دەربدەركرد 
ــی ئیوبی  ئــیــســالمــداو دەوــت لــ وتـــی 
دروستكرد  سوریا  و  میسر   ل ئیسالمی 
دەوــتــكــی  ســر   خست عراقیشی  و 
ئیسالمی  مژووی  سرچاوەكانی  بپی 
حوكمانی  رۆژانـــی   ل بتایبتی  پیرۆز 
و   ١٧٠٢ و   ١٦٨٢ لسانی  ئموییكان 
١٧٠٨ چندجار كوردەكان راپڕینیان دژی 
كۆمیتی  گرفتی  و  یكسانی  نبوونی 
و   ١٨٤٠ لسانی  ھروەھا  ئنجامداوە، 
١٨٤٦ و ١٨٦٦ دیسان كوردەكان راپڕینیان 

 ل عباسییكان  كــاربــدەســتــانــی  دژی 
 یشتگ كار  تا  ئنجامداوە  ناوچكانیان 
ئوەی كوردەكان توانیان ھموو ناوچی 
ئازاد بكن و دەستی خۆمایان   موس
تدا جاڕدا، لگڵ سلماندنیان ب دەستی 
خلیفی عباسی. لم كاتاندا ژمارەیكی 
 كانی نیمچرەبییزان و ھۆزە عخ زۆر ل
دورگی عرەبی واتا“شب جزیرە العرب“ 
ل سعودیو یمن و شام روویان كردە 
تا  عرەبی  عراقی  باشووری  ناوچكانی 

ھروەھا  كوردستان  باشووری  سنووری 
پدەشتكانی  خكی   ل زۆر  ژمارەیكی 
باكووری  كــردە  ــان  رووی ناوەند  ئاسیای 
كــوردســتــان و ســنــوورەكــانــی بــاشــووری 

كوردستان. 
 ل توركمان  و  عــرەب  رــژەی  بمجۆرە 
و  ھــۆز  و   خ كــرد،  زیــادی  كوردستان 
 ناوچ  ل تــورك  و  عــرەب  مڕدارەكانی 

كشتوكاییكانمان جنشین بوون.
پاش كۆتایی حوكمی عباسی ئیمارەتكی 
داگیركرەكان دەركوت ل ئنزولی توركیا 
ب سرۆكایتی“ئرتخرل كوڕی سلمان“ 
ئــرتــخــرل“  ـــوڕی“  ك عوسمانی  پــاشــان 
بردی بناغی دەوتی عوسمانی داناوە.. 
بپی  كمال  مستفا   ك  ١٩٢٢ سای  تا 
فشاری  لژر  لــۆزان  پیمانی  بندەكانی 
ئینگلیزەكان خالفتی ئیسالمی نھشت و 
داخست  مزگوتكانی  قوتابخانو  ھموو 

و عیلمانییتی راگیاند. 
عوسمانی  دەوـــتـــی  دەســـتـــی  ــر  ژــ ل
 ل سربخۆبوو  ویالیتكی  كوردستان 

 .وكاتراقی ئع
ـــی عــوســمــانــی  ـــت ـــی دەو ـــان ـــاش رووخ پ
 ب تــوركــیــا  حكومتی  دروســتــبــوونــی  و 
كمال“ئتاتورك“  مستفا  سرۆكایتی 
كوردەكان زۆر یارمتی مستفا كمالیان 
 ب خۆشی  چــور  بنی  زۆر   چونك دا، 
كوردەكان دابوو، بم بداخوە كوردەكان 
ماران گاز بوون و دوژمنكانمان پیمانی 
 ر بیمانی سیڤنی پشولۆزانیان دانا ل
دوا  بكرت،  تدا  كـــوردی  باسی  ئـــوەی 
عیسمت  و  كمال  مستفا  ئوە  بــدوای 

دەست   گرت دەستیان  جلوی  ئنینو 
توركیایان  سیاسییكانی   پارت ھموو  و 
وت  بــۆ“یــك   شبانگ لــگــڵ  داخــســت 
ــك دروشـــم و یك  ـــان و ی ــك زوب و ی
و  دەســـت  ھموو  بمجۆرە  ـــت“  دەو
پیتا  خفكرد،  كوردیان  گلی  مافكانی 
دھاتكان  لشارو  كوردەكانیان  پیتاش 
دەردەكــرد یا توركیان تدا دادەنا یا پاش 
بدرژایی  دەیان سووتاندن،  تانكردنیان 
دروستكرا  عراق  حكومتی  تا  ماوە  ئو 

داوای  توركیا  ئینگلیزەكانوە،  لــالیــن 
كوردستانی  بھموو  موسی  ویالیتی 
فشاری  لژر  بم  دەكــرد،  باشوورەوە 
فیسی  ملیك  پـــاڕانـــوەی  و  ئینگلیز 
 راقییع  تحكوم بھزكردنی  بۆ  یكم 
دەســـتـــكـــردەكـــی ئــیــنــگــلــیــز، لـــ دواجــــار 
عراقوە،   ب لكاند  موسیان  ویالیتی 
بنی  فــیــســڵ  ــیــك  مــل ھـــرچـــنـــدە 
ــم دیسان  گـــورەی بــ كــوردەكــانــدا، ب
لسای  دەرچـــوون،  پــووچــڵ  بنكان 
ئلھاشمی  یاسین  حكومتكی  ١٩٣٤وە 
 رەبــی ناوچعــ كــردنــ دەســتــی كــرد بــ
ھموویانوە  لپش  كوردستانییكان، 
یكمینجاریش  و  ــركــووك  ك نــاوچــی 
گوندكی   ك  ،ویجح گــورەكــردنــی   ب
كــورد  دانیشتوانی  ھــمــوو  بــوو  بــچــووك 
بــوون، ئستاش بــووە ب قــزاو زۆربــی 
تووندڕەو،  عرەبی   ب كراوە  دانیشتوانی 
لــژــر چــتــر و سبری   وەیــیــر ئــســ
و  دیموكرات  عراقی  وەزیــرانــی  ســرۆك 
فیدراڵ مالیكی و سرۆك كۆماری عراقی 
تاوانكانی  جــالل  مــام  جنابی  فــیــدراڵ 

 .ردەوامعریبكردنی كوردستان بت
بمجۆرە عراقی دیموكرات بوو ب وتكی 
لــڕووی  ــگ،  ــگــاوڕەن رەن چشنو   مھ
بیروباوەڕەوە،  ئایین و  نتوە و  خاك و 
دنیا  وتكی  لھیچ   رەنگیی فرە  ئم   ك
بڕوەبردنیشی   ربۆیھ ناكرت،  بدی 
خاكی  دەبینین   ،نیی بردەست  و  ھاسان 
كوردستان  باشووری   ل فیدراڵ  عاقی 
نیشتیمانی   ل  كشب  ك دروستكراوە، 
 ــك لشــبــ ــ گــلــی كــــورد، ھـــروەھـــا ل
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حسن یاسین

مالی زاناو مالی ناشی!
• سای ١٩٨٥ تازە كتبی (ئادەمیزاد لكۆمی كوردەواری 
ھندێ مالی  دەرچووبوو،  معروف  عبدولخالیق  دا)ی 
نووسری  كتبكو  دژی  لــھــــالدان   وتنك ھولر 
كتبكش. یكك لو مالیان، مالیك بوو ك ئوكات، 
لناوەندی مالكانی ھولردا، بدۆستی بعس و دایرەی 
لــوتــاری   الیــمــ ئــو  رۆیشتبوو.  ــاوی  ن ھولر  ئمنی 
خراپی  و  ناشیرین  قسی  زۆر  مزگوتكیدا  ھینیی 
لسر عبدولخالیق معروف كردبوو، ئم جگ لوەی 
خكی نوژكری لھاندابوو. دوای ئو وتارە عبدولخالیق 
معروف چووبوو بۆ الی و پیگوتبوو ئامادەم لسر ئو 
بابتانی ك ل كتبكمدا باسمكردوون دیالۆگت لگڵ 
بكم، بس مافی ئوەت پنادەم لنو خكی شارەكمدا 
ناوم بزڕنی ! ئو مالی، ك دیاربوو بئیعازی دەزگای 
 ،وتبووە جوعروف كدژی ع.معس لمی بمنی رژئ
ئامادە نبوو دیالۆگی لگدا بكات، بم لسر لھدان 

دژی كتبكو ع.معروف بردەوام بوو تا بكوشتیدا.
•  ھر لو ساو لكاتی دەرچوونی كتبكی ع.معروفدا، 
مالیك بۆی گاموەو گوتی ئو مالیی دۆستی بعس، 
مال  مجلیسی   ھات رۆژــك  پدا،  ئاماژەم  كلسرەوە 
یكوەو لمجلیسكدا كوت قسكردن دژی عبدولخالیق 
 كجلیسم زۆریـــدا  ھــوــی  و  كتبكی  و  مــعــروف 
دژی ع. معروف ھانبداو تا رادەیك كاریگریی لسر 
ئو  یكی مالكانی   كیل دانا. كرۆیشت   كجلیسم
مجلیسم پرسی: ئایا ئو كتبتان خوندۆتوە؟ كسیان 
نیانخوندبوەوە. گوتم من ئو كتبم خوندۆتوە و ئو 
 (عسب دۆستی  مالكی  (مبستی  فن  مال  قسانی 
 كبكت لدەكم  تكاتان  نین،  كتبدا  لو  ھیچی  دەیكات 
بخوننوە ئوجا ھق بخۆتان بدەن قسی لسر بكن. 
ئگر بب خوندنوە قسی لسر بكن گوناھبار دەبن 
و خكیش، كگوێ لقسی ئوە دەگرن، بھدا دەبن!

• لچوارچوەی ریپۆرتاژكدا كلسر تكنكردنی ئایین 
برۆشنبیری و ھونر ئامادەكراوە، د.بشیر خلیل ك ئستا 
سرۆكی لیژنی ئوقافی پرلمانی كوردستان، سبارەت 
ب ئاستی خراپی ئو وتارانی ھندێ لمالكان لنوژی 
رۆژانــی ھینیدا پشكشی دەكــن، بۆ ژمــارە (٥٣٧٦)ی 
لكۆی   )  :ـــدە دواوەو  نــوێ  كوردستانی  ــی  ــام رۆژن
ھرمی  لمزگوتكانی  ئایینیی   نوتارخو  ٢٨٠٠ ئو 
كوردستاندا وتاری رۆژی ھینی پشكش دەكن، دەتوانم 
بم ٦٠٠ بۆ ٧٠٠ كسیان پسپۆرن و بشوەیكی زانستی 
زۆریان  ژمارەیكی  ھینیدا.  وتاری  لوتنوەی  شارەزان 
شارەزاییان نیی، بۆی دەبت حكومت لرگی وەزارەتی 

ئوقافوە كسانی پسپۆر لمزگوتكاندا دابمزرنت).
• كارەسات ٢١٠٠ مالی ناشی و نشارەزات ھبت و 
ھموو رۆژانی ھینییكیش وتاری ھینی پشكش بخك 
بكن. لكاتكدا تنیا ٦٠٠ یان ٧٠٠ مالی شارەزات ھبت 
و شایستی ئوە بن وتار لرۆژانی ھینیدا پشكش بكن. 
ئم ھسنگاندنی ئاستی مال وتاربژەكانی رۆژانی ھینی 
بكو  نكراوە،  لمزگوتوە  دوور  رۆشنبیركی  لالین 
 ٢٥ سا و زیاتر لالیخۆی م ك ،لیلشیر خوە د.بئ
وتاربژی مزگوت، پیوای زۆرینی مال وتاربژەكانمان 
نشارەزانو لو ئاستدا نین پشكشكردنی وتاری رۆژانی 

ھینییان بخرت ئستۆ.
ــی ئوقاف لیژنكی  ئایا كاتی ئوە نھاتووە وەزارەت   •
شارەزا پكبھنت بۆ سرلنوێ ھسنگاندنی ئاستی مال 
مرجی  بو  تاقیكردنوەیان.  لرگی  وتاربژەكانمان 
نزمو  ئاستیان  دەركــوــت   نگاندنسھ لو  ئوانی 
بگورەی پویست شارەزانین مافی پشكشكردنی وتاری 
ھینییان لبسنرتوە! تا ئو كاتی لرگی خولی ئاست 
برزكردنوەوە دەگن ئو ئاستی بتوانن بشارەزاییوە 
وتاری ھینی پشكش بكن، نك وەك ئو مالیی ۆخی 
لبۆت رەخنگری ئدەبی ھاتووە لوتاری ھینیدا، لیكك 
جلیزادەی  قوبادی  شیعركی  ھولردا،  لمزگوتكانی 
 ك تۆمتباركردووە  بوە  جلیزادەی  و  ھسنگاندووە 
گوای سوكایتیی بخوا كــردووە. ھق ئو مالی باش 
نانواو گۆشت  بۆ  نان  نیگوتووە  لخۆیوە  بزان كورد 
بۆ قساب. ھسنگاندنی شیعر دەبت ئركی رەخنگر 

بت نك مال!
زانابوون، ھم  •  شاعیرە كالسیكییكانمان ھم مالی 
شاعیری لھاتووبوون. ئو مالیانی ك مالی زانابوون 
ھیچ  نمانبیستووە  بــوون،  ناشی  مــالی   ك ئوانش  و 
كسكیان دژی شیعری فن شاعیر قسیكی خراپیان 
لسر ھین(...)ەكی  نالی   و شیعرەی كئ كردب. خۆ 
كچی   خیالعیی تــواو  بابتكی  نووسیویتی  مستورە 
نبرد!  ناو  ببدڕەوشت  نالیی   زەمان ئو  مــالی  یك 
ھق وەزارەتــی ئوقاف ھنگاوكی بوران بنت و مال 
تا  بخاتوە  دوور  ھینی  ــاری  وت لمینبری  ناشییكان 
بھۆی ئوانوە مال زاناكانیشمان لنو كۆمدا ناوبانگیان 

لكدار نبت! 

 ل  كشب  ك عرەبستان،  رۆژھــتــی 
گلی  دەبینین  دیسان  عرەب،  نیشتیمانی 
عراق پكھاتووە ل بشك ل گلی كورد و 
بشك ل گلی عرەب، لگڵ ژمارەیك 
نتوەی دیك وەك: توركمان، ئاشووری، 
ئیسالم   ل پكھاتووە  ئایینیشوە  لڕووی 
 ب مسیحی  لــگــڵ  شیعو  سوننو   بــ
لگڵ  سریانییوە  و  ئاشووری  و  كلدان 
 مانئ ســـرەڕای  و..  مندائی  سابیئی 
خۆیان  بــرچــاو  زۆر  بشكی  ھــمــووی 
 نالی لــگــڵ   كــ ــــن،  دەزان علمانی   بــ

ئایینییكان ناگونجن. 
ساڵ  ھشتا   ٨٠  ل زیاتر  نزیكی  پــاش 
ــ ئایینی  ــن گــلــی عــــراق بــ ھــمــوو الی
نتوەییكانییوە تووندترین زەبرو زەنگی 
دیكتاتۆرە   تحكوم لدەست  چشتووە 
یك لدوای یككان تا رۆژی ٢٠٠٣/٤/٩ 
تكدراو  خونژ  سدامی  پیكرەكی 
كۆماركی سربخۆی دیموكرات و فیدرای 
 نالی رۆژەوە  ــم  ل ــــزرا،  دام لجگای 
 یانكبك فیدراڵ  عراقی  سیاسییكانی 
لپش  دەســت،   گرتن دەســـت  لسر 
ھمووشیانوە برا شیعكان ب رابرایتی 
لیستی نیشتیمانی و سرۆكایتی“ئیبراھیم 
جعفری و مالیكی“ھروەھا برا سوننكان 
 ب ئــلــعــراقــیــو  لیستی  رابــرایــتــی   ــ ب
لھموو  علالوی.  ئیاد  د.  سرۆكایتی 
وتانی جیھان، ك شۆڕش یان گۆڕانكاری 
 تدەب ئازادی روودەدات، كۆمگا  برەو 

س بش: 
و  شــۆڕش  بخاوەنی  خۆی  یكمیان   -١
گۆڕانكارییك دەزان و برگری ل دەكا. 
 كگۆڕانكاریی  ك ئوانن  دووەمیان   -٢
دژی   بــۆیــ  ،كــانــیــانــرژەوەنــدیــیــبــ دژی 

دەوەستنوە. 
٣- سیمیشیان بالینكانن، ك دەستیان 

ب كوی خۆیانوە گرتووە با نیبات. 
و  نین  بـــدەر   جیھان ــم  ل ئمش   ب
 ل بوەستین  پــرــز  دوورە  ناشتوانین 
سدام  وتمان   ،جیھان ئم  رووداوەكانی 
ـــدا،  رووی گــۆڕانــكــاری  رووخــــاو  حوسن 
بــمــجــۆرەی ھــمــوو الیـــك دەیــزانــیــن و 
لھمان كات دۆست و دوژمن و بالین 
بۆ گۆڕانكارییك پیدابوو، ك ھر الیك 
 مھ گروپی  لچند  بریتین   نانالی لم 
لرە  ئوەی  بم  رەنگاوڕەنگ،  چشنو 
ئم  دۆستكانی   كــ  ،ویستپ و  گرنگ 
بیروباوەڕی  خــاوەن   دەبــ  گۆڕانكاریی
نگۆڕبن ب گۆڕانكارییك، دەب دووربین 
برامبر  كــات  لــھــمــان  بــن  و وردبــیــن 
كشكان دەب دسۆز و راستگۆبن لگڵ 
كۆمنی خك، دەب ھمن و ھوشیارو 
نــبــز بــن بــرامــبــر ھــمــوو نــیــار و 
دوژمنكان، دەب دەست و دەم و دەروون 
وریا  و  ئاگادار   دەب رەفتار،   ل بن  پاك 
 ل  ك دوژمنانی  بو  نــدەن  رگا  و  بن 
دەرگاكان رایان كردووە، با ل پنجرەكان 

نین ژوورەوە. 
 ل  پــ و  گــرنــگ   قۆناغ ــم  ل  مئ ئستا 
مترسیدارەداین، دەبینم دۆست و دوژمن و 
بالینكانی گۆڕانكاری ئزموونكمانیان 
تككردووەو ھیچ ھیك نیی لكیان جیا 
بكاتوە، ئوانی خونیان ڕشت و مایان 
وران بوو لپناو ئو گۆڕانكاریی، ئوانی 
كرا،  كیمیاباران  و  ئنفال  كسوكاریان 
ئوانی خاوەنی برژەوەندی راستقینن 
لم گۆڕانكارییدا ئوانو ئوان، ئوانی 
دیكش ك ھمیش ئامادەبوونو ئستاش 
دوژمنانی  بــڕووی  ئاگر   ب ببن  ئامادەن 
ئو ئزموون و گۆڕانكاریی پیرۆزە، بم 
وەك  بیرچوونتوەو  ھموویان  مخابن 

میوانیش تماشا ناكرن.
 ل  ٢٠٠٣/٤/٩ رۆژی  تا  قارەمانانی  ئو 
تنھاكانیان  و  تــاریــك  و  تسك   زیندان
چـــاوەڕوانـــی پــتــی ســــدارەیــان دەكـــرد 
و  گــل  سربخۆیی  و  ـــازادی  ئ لپناو 
نیشتیمان ئستا پیان دەوترێ: چۆلكی 
نزیكبوونوەی  رۆژی  رۆژ  بداخوە  پار، 
 دامــســ بعسی  و  جــاســووس  و  جــاش 
خۆیان  ئزموونكمان  دامــودەزگــای   ل

بۆ  گــونــجــاو  رۆژی  ـــا  ت داوە  مـــــالس 
ئو  ب رۆژی  ئزموونكمان،  تكدانی 
ل سدام حوسن  داوایــان   ك ،یجاشان
 رگشمپ و  كوردستان  بۆئوەی  دەكرد 
ئو  رۆژی  بــكــات،  ئنفال  و  كیمیاباران 
سیخوڕ و جاشانی سربازانی، ك لووت 
و گوی گاوان و جووتیاری ب دەستیان 
دەبی ب ئمۆ رۆژی چكاوخۆرەكانی 
ســـــدام حــوســــن و دوورخــســتــنــوەی 
و  نیشتیمانپروەر  و  دیــمــوكــرات  ھــــزە 
مكتبی  بــارەگــای   ل  ،وتووەكانشكپ
 ٢٥٥  ل زیاتر  نیشتیمانی  پیوەندییكانی 
و  سیاسی  كسایتی  و  ــن  الی و  ــارت  پ
و  كورد   ب نیشتیمانپروەر  و  دیموكرات 
عرەب و توركمان ب ئیسالم و مسیحی 
كۆدەبوونوەو كاریان دەكرد بۆ پشتیگری 
بم  گۆڕانكارییكانمان،  و  ئزموون   ل
 م قــارەمــانــانــــن ئـــشــود مــخــابــن لــســـ
سرۆكی   ب نوجفی“   ئوسام” لپكا 
گــورەتــریــن دەســـتـــداری یــاســا دانـــرا، 
تائستاش   كــ پــرلــمــان  واتــا ســرۆكــی 
باوەڕی ب دیموكراسییت نییو نموونش 
نینوا   ل برایتی  لیستی  پراوزكردنی 
ــاوەڕی  ب ئستاش  تا  بگیو  باشترین 
نــاوی  بــ مــافــكــانــی گــلــی كـــورد نییو 
بڕز  دەرھنانی   ب نابات،  كوردستان 
و  لیست   ل ھاوڕكانی  و  موتگ  ساح 
تنھا  نك  سدامییكان  بعسی  خانی 
ســزای  لپرسینوەو   لــ  رزگاركردنیان
یاسایی، بكو كورسی و پلوپایی برزو 
گورەیان بۆ ئامادە كردوون، ئوەتا ساح 
موتگ بوو ب جگری سرۆك وەزیرانی 
خوا  دەك  فــیــدراڵ،  و  دیموكرات  عراقی 
ــات و خــوــنــی شــھــیــد و  ــك ــی ن ــوو ــب ق
خۆش  لتان  ئنفالكراوەكان  و  كیمیاباران 
خــاوەن  نگونجاوە  و  سیر  زۆر  نــابــن، 
تایبت  كورسی  ئنفالكراوەكان  و  شھید 
علالوی  ئیاد  بڕز  بۆ  دەكن  دروست 
 شك نیشتیمانی  ئنجومنی  ــاوی  ــن ب
چارەنووسسازەكان حوت وەزیری بكار 
و زیاد ل پویست دادەنن بۆ رەزامندی 
عرەب،  گروپكانی  لناو  فیسار  و  فن 
بم یك وەزیریان ندا ب لیستی گۆڕان، 
ئنجومنی  ئندامی  ھشت  خاوەنی   ك
كوردیان  ھــزار   ٥٠٠ عراقو  نونرانی 
 كتحكوم بــمــجــۆرە   ب  ،ــدایــگــلــ
دەبت حكومتی نیشتیمانی و ھاووبش؟ 
خۆ ئگر بین سر باسی كورسییكانی 
لیستی كوردستانی، ك بریتین ل كورسی 
ــگــری ســــرۆك  رۆك كـــۆمـــار و جــســـــ
وەزیــری  دەرەوەو  وەزیـــری  و  وەزیـــران 
بازرگانی و چند وەزیركی بكار دەبینین 
لئاستی استحقاقی ھبژاردن و نتوەیی 
 ب و  الواز  پۆستكان   چونك نین،  كورد 
كشكانی   ب  نیی پیوەندییان  دەستن 
كورد لگڵ دەستی ناوەند، واتا لگڵ 
دەپرسم؟  لخۆمان  مركزی  حكومتی 
ئایا بۆ دەب لیستی كوردستانی پداگریی 
 مئ ئایا  ئمنی،  پۆستكی  لسر  نكات 
یا  و  پناكن  بــاوەڕمــان  یا  نین   شایست
قــبــووڵ  كــ ســـازش   ،ــ ــوون ــات راھ پمان 
بكین، جگ ل ھموو ئو گیروگرفتانی 
رەواكــانــی   داخــوازیــیــ پش   ندەخر  كــ
سرژمری  كشی  وەك  كـــورد،  گلی 
مووچی  تپڕاندنی  و   ١٤٠ مــاددەی  و 
سای ٢٠١١ ب زیانی گلی كوردستان و 
چارەسرنكردنی كشكانی نوت و غاز 
و پشمرگ، ئو تابلۆیی، ك لسرەوە 
باسمان كرد یك یك دژی برژەوەندی 
كورد و ئزموون دیموكرات و فیدراكی 
كۆماری عراقی فیدرا، رۆژ بڕۆژ پگی 
الوازتر  الوازەكمان   تییفیدرا و  كورد 
و بھزتر دەكات، لھمان كات نیشانی 
و  دیموكراتییت   بــ  كردنپ  كشپاش
یكتی خاكی عراق و چارەنووسی گلی 
خۆی  نتوایتی  فیداییتی   ل  ك كورد، 

 .ندەنو
 و سعودی ئران  و  ئمریكا   ك لكاتكدا 
علالوی  ئیاد  و  مالیكی  بڕزان  لگڵ 
ئــم تابلۆی دەنــاســرــن و  بــ داھــــنــری 

 نبخ تابلۆكش  نمایشكردنی  ویستیان 
ئستۆی كورد، ھربۆی ھموو الینكان 
ــ كـــوردســـتـــان و لـــژـــر چــتــری  ــن ھــات
داوای  لسر  رواـــت   ب و  كوردستان 
رككوتنكیان  كــوردســتــان  ھــرــمــی 
راگیاند، ئویش ئوەی ك وەكو ژەھری 
ـــرووی كـــوردو ھزە  مــار كــردیــان بــ گ
گلی  نیشتیمانپروەرەكانی  و  دیموكرات 

عراقی دیموكرات و فیدراڵ. 
 ب  یھ ـــواوم  ت ـــاوەڕی  ب  كــ لكاتكدا 
ـــژی و نــبــزی  س درفــــســۆزی و نــد
كورد،  نتوایتی  جونوەی  سرۆكانی 
بتایبتیش جنابی بڕزان سرۆك كۆمار 
و سرۆكی ھرمی كوردستان مام جالل 
دەكــم  ئومد  بــارزانــی  مسعود  كــاك  و 
لپناو  سركوتووبن  و  درژ  تمنیان 
بدەستھنانی ھموو ماف رەواكانی گلی 
مترسیدارو   قۆناغ لم  بتایبتی  كورد، 
زیاتر  دەزانـــم  بپویستی  ھــســتــیــارەدا 
 كورد، چونك مافكانی   ل بكن  پداگری 
بیپارزین،  بــا  و  بھزین  خــۆمــان   مئ
گومانم نیی لوە ك ئزموون دیموكرات 
رۆژ  پاشكشیو   ل فیدراییكمان  و 
بڕۆژ سنگری نیارەكانی دیموكراتییت 
و فیدراییت بھز دەبت لسر حیسابی 
لكار  كــار  تا   بۆی  ،مئ سنگرەكانی 
نترازاوەو ھموو ریسكانمان نكرنوە 
ب خوری، بۆئوەی سرلنوێ پۆست و 
پلكان ھوەشنوە لڕگی پداگرتنمان 
ـــكـــانـــی ئــنــجــومــنــی  ـــســـر دەســـت ل
چارەنووسسازەكان  بیارە  بۆ  نیشتیمانی 
و  ئــمــنــی  پۆستكی  ــی  ــن وەرگــرت ــگــڵ  ل
و  دیموكراتخواز  ھزە  ھنانپشوەی 
ــداری  دەســت بپلی  پشكوتووەكان 
ــــوەی جــــددی و  ــــاوڕدان جــــۆراوجــــۆرو ئ
كشی  چارەسركردنی  بۆ   راستگۆیان
 ل بــشــداریــكــردنــیــان  و  فیلییكان  ــرا  ب
و  بــرز  ئاستكی   ل داھــاتــوو  حكومتی 
باوەڕی   نگاوانھ بم  تنانت   ،شایست
ـــــوردی وەردەگـــریـــنـــوە  ــی ك ــگ ــ ــۆم ك
ئستا   ك ئزموونكمان،  و  بۆخۆمان 
زۆر ب ئاشكراو ھستیار لدەستمان داوە 
ئندامكی  وەك  خۆم   چونك بــداخــوە، 
كوردستان  نیشتیمانی  یكتی  دسۆزی 
ــی شــۆڕشــی  ــن ــری كــی دیــرگــــشــمــو پــ
 پارت ھموو  دۆستی  شكۆدارو  ئیلوولی 
بۆ  دــســۆزەكــان   راقییع و  كوردستانی 
راستقینی  فیدراییتی  و  دیموكراتییت 
 ل ــاگــادارم  ئ كــورد  گلی  بۆ  نتوایتی 
ھست و ھوست و نائومدی كۆمنی 
خــــكــی عــــراقــی فـــیـــدراڵ و دیــمــوكــرات 
 وە، كرەب و تــوركــمــانــــورد و عـــ بــ ك
زۆربــی ھرە زۆریــان دگیر و رەشبینن 
ــو پــاشــكــشــی، كــ بسر  بــرامــبــر ئ
فیدراییكمان  و  دیموكرات   زموونئ
 كــان دەخــشــیــان تــاوانــــووەو زۆربــ ھــات
جا  سركردایتییكی،  و  كــورد  ســر 
دۆستی   كــ ــوە  ــم دەك ــــارەی  دووب  بۆی
تنھاو  ــورد  ك درژخاینی  راستقینو 
 تــیــیــســایــكــ پـــــارت و  ــز و  ــ ھ ــا  ــھ ــن ت
ــخــوازە  ــرات ــمــوك دی نــیــشــتــیــمــانــپــروەر و 
پراوزخراون  ئستا   ك راستقینكانن، 
و مـــیـــدان بـــۆ دژە“دیــمــوكــراتــیــیــت و 
ــوانــی  نــیــشــتــیــمــانــپــروەر“چــۆــكــراوە، ئ
ببیانووی جۆراوجۆریش یا لژر پردەی 
نتوایتی  و  تــایــفــگــری  و  مــزھــبــی 
 وە بســتــنــــان بــبــ ــم ــك دەیـــانـــوێ وت
تایبتی  مــرامــی  ــۆ  ب ــــی  دەرەك وتــانــی 
گلی  قت دۆستی  قت و   مانئ خۆیان، 
كورد و گلی عرەب نین و باوەڕیشیان 
 ،راق نییتی عییت و فیدرادیموكراتیی ب
بۆی ناب ب قسی چور و بلنی سر 
زارەكی خۆش و رازاوە یا چند پلوپایكی 
بھز و لرزۆك فریو بخون و دەستمان 
و  دیموكرات   زموونئ ئــم  گــر  ببن، 
فیدراییمان لدەست بچت، ئوا دەبینین 
دەوتك لجۆری دراوسكانمان دروست 
ل دیموكراتییت  دەب ھتا ھتای دوور 
و فیدراییتی راستقینك بنمای ھموو 

ئازادی و سروەرییكانن. 
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رۆشنبیران و پرلمان و جماعت 

و  حكومت   كــمــاوەیــ دەیــگــۆ  كاكم 
پرلمان و نوسران و وتارخونكانی 
ھولر كوتوونت گژاوك كسیان 
ناورن خۆیان لقرەی چارەسركردنی 
 تووتونك مالكان  لالیك  بــدەن، 
و  حكومت  بۆسر  توند  ھرشكی 
حزب و لھموویشی خراپتر بۆسر 

بشك ل نووسران.
لسر  بئاشكرا  ناورن  نووسران 
مالكان بنوسن، چونك رووبرووی 
 وە، بۆیـــنـــ كــــاردانــــوەی تــونــد دەب
لترسی جماعت بیاننامو یاداشت 
بدزییوە دەنرن بۆالی كاكم و الینی 
 تت برمانیش ناورلیوەندیدار، پپ
میدان، چونك پیانوای دەست لكونی 
نایوێ  حكومتیش   ،وەردانــــ ــار  م
ئوە   چونك  وزوعم ئو  ناو   تب
بكو   نیی حكومتوە   ب پیوەندی 
كشو ملمالنی خكانكو دەیانوێ 
لو بین شیك لسری حكومت 

بشكنن.
ھینی  وتـــاری  ئــوانــی  گۆتی  كاكم 
الینكی  چند  لالین  دەخوننوە 
دیاریكراو ھاندەدرن، خۆ ئگر ھانیش 
ندرن ئوا تغزی دەكرن بزانیاریی 
ئو  ئگرنا   ،تانباب بو  سبارەت 
وتارخونان چوزانن لرۆژنامی ئاسۆ 
ـــارەی فــالن شیعرك بــ فالن  لــ ژم

ناونیشان بوبۆتوە.
ئندامی   ١٠ لــ زیــاتــر  گــۆتــی  كــاكــم 
پرلمان یاداشتكیان دابوی سرۆكی 
پرلمان بۆ ئوەی وەزیری ئوقاف 
پرلمان  لــبــردەم  و  بــكــات  بــانــگ 
پویست  روونــكــردنــوەی  ئامادەبت 
بدات سبارەت ب ھۆكاری ئو وتارانو 
ئو  لگڵ  كــراون  ئیجرائاتانی  ئو 
كسانی موخالفیان كردووە، بم 
ــری  ئــم داوایـــ گــۆڕا بــۆئــوەی وەزی
ئوقاف سردانكی كورتی سرۆكی 
شیرن  قاوەیكی  و  بكات  پرلمان 
لبارودۆخكش  ھیچ  و  بخواتوە 

نگۆڕت.
ــی (كــاكــم)  ــوەت ــر كــاكــم گــۆتــی ل ھ
 شانو كوقاف ئوەزیری ئ بووە ب
ــر بــــوون بــۆیــ گــومــانــدەكــرــت  ــات زی
لــالیــك حــزبــكــی كــاكــم دەســتــی 
لپشت ئو بارودۆخ بت ء ھاوكات 
وەزارەتكیشی خۆ بدەنگ بكات لو 
بارودۆخ، تاوەكو سوود لدەنگی ئو 
مرامی  بۆ  وەربگیرت   نانوتارخو
حــزبــی، ئــگــرنــا وشـــی جندەر چ 
 دەكرد، چونكن رایو ھیوەندی بپ
 نراوە كھكارنب و ماناین بسئ

ئوان دەیانوێ.
ھچوون  ئــو  لــگــرمــی  گۆتیشی 
پرلمان  و  نوان حزب  داچونی  و 
ـــی  وەزارەت وتبژی  رۆشنبیران،  و 
 ،كبارودۆخ بووە قوربانیی  ئوقاف 
مایكی  الاداو  ــان  كــاری لــســر  ــوت  ق
 دیك كسكی  سپاردە  قسكردنیان 
 كشوو دەمژی پبكدا كاكی وتكاتل
وتبژەو ھیچ گوناھكی نبووە مگر 
لقسی ئو برادەران ھاتبت وەم، 
بۆی دەكرێ بن لو نواندا ئو بووە 
(نكردی   دە پندەی  ئو  قوربانی 

نخواردی ل سمن میی).

كاكم گۆتی
سرتیپ جوھر

كورد ل بگنامكانــــــــــــــــــــــــــی بریتانیا ١٩٣٣ – ١٩٣٥
دۆزینوەو وەرگانی لزمانی ئینگلیزییوە 

بۆ عرەبی:
فیسڵ محمد فھمی سعید

حمید  بگنامكان:  ركخستنی  و  ئامادەكردن 
ئبوبكر بدرخان 

پشكی ئامادەكار:
 می ٢٠١٠ لكناوەڕاستی مانگی تشرینی ی ل
دانیشتنكی تایبت لگڵ مامۆستام"پۆفیسۆر 
فستیڤای   ب مزھر"سبارەت  كمال  د. 
ھات  بكۆتا   وتووانركس  ك واشنتۆن، 
دوا   ب ســبــارەت  قسكردن  لپاشانیش  و 
بــشــكــانــی"كــركــووك و دەوروبـــرەكـــی 
حوكمی و مژوو و ویژدان"ك ھاوكارمان ستار 
 اوەتوە وەریگرەبییزمانی ع ریم لباقی ك
سر زمانی كوردی و بڕوەبری نووسینی 
بدرخانیش"عبدولەحمان  ھفتنامی 
معروف"پداچوونوەی لڕووی ھبی و 

زمانوانی بۆ ئنجامداوە. 
لو دەم خریكی قسكردن بووین، ك چۆن 
لسای ٢٠١١ ئو كتبی د. كمال مزھر 
چاپ بكین، ئا لو سات زەنگی دەرگا لدراو 
بوو،  كمال  د.  تایبتی  میوانكی  دیاربوو 
"حمید"یكسر رووخستم وەرگرت  منیش 
و بیارمدا بۆم، د. كمالیش قیووی نكرد 
و  پیاوكی شریف   یسف ئوە  گوتی:  و 
مامۆستایكی پایبرزی عراقیی، ك كوڕی 
 ندین ساعید"ە، چمھی سد فمھید"محش
تكۆشری  بنمایكی  دەیناسم،  بغدا   ل
عراقین، باوكی ل ١٦ تشرینی یكمی ١٩٤٥ 
فھمی سعید،  لتك سحددین سباغ، 
محموود  سبعاوی،  یونس  شبیب،  كامل 

سلمان لسدارە دران، ك وای گوت منیش 
و  راگـــرت  قسكانیان  بــۆ  گوم  بــتــاســوە 
 وە كرد كڵ باسی لیسپاشان مامۆستا فل
چندین دیكۆمنتی لسر كسایتی كورد و 
دۆزی رەوای گلی كورد ل ئرشیفخانكانی 
ــــوەو بــتــایــبــتــی ھی  ــــوەت بــریــتــانــیــا دۆزی
سانی ١٩٣٣ – ١٩٣٥، ك ل دوو توی ١٢ 
بگنامی، ك ب زمانی ئینگلیزیی، ئویش 
وەریــگــــاوەتــ ســر زمــانــی عــرەبــی، ھر 
 ستتبر مگی گوت: ئمال پودەم د. كئ
بدرخان  ھفتنامی  ئوا  بكیوە  بوی 
بوكراوەكان  باوەڕپكراوترین   ل  ككی
منیش  دیكۆمنت،  بــوكــردنــوەی  لــڕووی 
بتاسوە تا ئوان ل قسكردن تواو بوون 
فیسڵ  بشانازییوە  لپاشان  گرت،  گوم 
بیاریدا  و  بن  سعید  فھمی  محمد 
بش  بش   ب بدرخان  ھفتنامی   ل  ك
 ل زیاتر  بۆ  چاوەڕوانی  پاش  بوبكرتوە، 
بدەست  بگنامكانمان   ١٢ ھر  مانگك 
گیشت، ھر ل رگای بدرخانوە نووسر 
 كاك  ــ ــدو عــب مــحــمــد  د.  لــــكــۆــیــار  و 
بدرخانو  دەزگــای  راوژكاری   ك ســوور، 

سرپرشتی ئو دۆسیی دەكات. 
فھمی  محمد  ژیاننامی"فیسڵ   ل كورتیك 

سعید"
* فیسڵ محمد فھمی سعید ل ئیلوولی 

١٩٣٣ لشاری بغدا لدایكبووە. 
* خوندنی سرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی 

ل بغدا تواو كردووە. 
بكالۆریۆسی   ١٩٥٥  –  ١٩٥٤ لسای   *
لكۆلژی كارگێ و ئابووری زانكۆی بغدا 

وەرگرتووە. 
* چندین كارو پۆستی پدراوە ل وەزارەتی 

بانكی  بتایبتی  و  پیشسازی  و  دارایـــی 
پیشسازی. 

 ل بــتــایــبــتــی  وتـــیـــش  دەرەوەی   لـــ  *
ئكادیمی  ھۆندا"خولی  وتانی"ئمریكا، 
بینیوەو لپاشان دبلۆمی بای ل بوارەكانی 
بانك  لبواری  بتایبتی  دارایی  و  كارگی 
وەرگرتووە، پاش وازھنانی لكاری حكومی 
سای ١٩٧٥ بردەوام بووە ل چاالكییكانی 

لبواری راوژكاری ل چند كۆمپانیایك. 
ــــاوەوەو  ــــن ل ئــكــادیــمــیــش  ــــواری  ــــب ل  *
دەرەوەی وت چندین بابت و سیمیناری 
ــۆری  ــی ـــی ٣ ت ــردووەو خـــاوەن ــشــك ــشــك ــ پ

 .ژووییم
* ئستا ل بغدا دەژی. 

پشكی: 
بگنام بریتانییكان گرنگترین سرچاوەن 
مــــژووی  بتایبتی  مــــژوو  نووسینی  بــۆ 
عراق، وەنب تنیا مژووی سیاسی عراق 
ژیانی  الینكانی  ھموو  بكو  بگرتوە، 
عراقی  مژووی   وانل دەگرتوە،  عراقی 
راپۆرتكانی  و  شونواری  چاالكی  و  كۆن 
و  كــۆمــیــتــی  پكھاتكانی  و  زــرەڤــانــی 
ئابووری  لقكانی  ھموو  ھروەھا  ئایینی، 
ل نوت و چاالكی بازرگانی و باری دراوو 
پیوەندییكانی عراق لگڵ ھاوسیكان و 
باری  تنیا  نووسینمدا  لم  بم  جیھاندا، 
گلی   ب پیوەندی  ئــوەنــدەی  و  رامــیــاری 
مژووییدا   نووسین  كورت لم  كــوردەوە 

باسی لوە دەكین. 
بریتانیا"د.  گورەكانی  توژەرە   ل یكك 
 ئیسالمیی مژووی  كاون"مامۆستای  داود 
 ت لــنــدنــی رۆژھــــــیــمــانــگــای خــوپــ لـــ

وەرگانی ل عرەبییوە پارزەری راوژكار 
حوسامدین سرداری

بگنامی یكم ژمارە (٥٥) ل ٢٥/ك١٩٣٣/٢ ژمارەی 
برگ

باوزخانی بریتانی – بغداد
Sir. ســــــر.ئــــــف.ئــــــج.ھـــمـــفـــریـــز.  ـــز/  ـــو ـــا ب  لــــ

F.H.Hemphrys
سایمۆن  سر.جۆن  بریتانی  پرلمانی  ئندامی  بۆ/ 

 John Simon
ئاگاداری  دەزانــم  بختروەر   ب گــورەم: خۆم 
جنابتان بكموە ك ل كۆتایی مانگی كانوونی 
یكم ل موس راپۆرتكم ل وەزارەتــی ناوخۆ 
پگیشت ئاماژە بوە دەكات ك چند كسانك 
سركردە   ل بارزانی  ئحمد  شخ  پیاوانی   ل
 ل سادق)  محمد  (براكی   وانل دووەمكان 
سنوورەكان بدی كران ھدەستان ب ركخستن 
تقمنی.  و  چك  باری  چندین  باركردنی  و 
ل برواری ٢٨/ك١٩٣٢/١ ل الین پۆلیس نزیك 
مرگسۆر (ناحیی شروان) بارك لم چك و 
 ك لكردا گیراو و یرسدەستی ب نیانمقت

پیاوەكانیان كوژرا. 
٢- بپی دوا ھواكان ك پم گیشتووە دەت 
ھموو  تورككان  دەستی  ئستادا  كاتی   ل)
پیاوەكانی شخ ئحمد بارزانیان ئازاد كردووە 
 ل ــوەی  ئ دوای  ئحمد  شخ  خــودی   ل  جگ
تورك  دەستی   ب تسلیم  پار خۆیان  ھاوینی 

كردبوو دوای شكستھنانی شخ ئحمد). 
ژمارەیكی زۆر لوان ئستا ل گوندەكانی نزیك 
چاودری  و  كۆنترۆڵ   ب و  ئــازادی   ب سنوور 

ژیان بسر دەبن. 
پرۆتۆستۆی  و  نارەزایی  عراقی  حكومتی   -٣
بنی  نیشاندا،  توركیا  حكومتی  لسر  خۆی 
ھموو  ســر   ل بكات  گشتی  لبوردنی   ك دا 
پیاوك ب ناوی خلیل   ل  بووان (جگجنیشت
خۆشوی ك تۆمتبار كراوە ب تاوانی كوشتن). 
 ســلــیــم بــی تــ ــورك ــ مــرجــــك حــكــومــتــی ت ب
دەستی عیراقی ل (زاخۆ) و (كانی رەش)یان 

بكاتوە. 
توركیا  حكومتی   كــ دەكـــم  پشبینی  وا   -٤
پشنیارە،  ئم  سر   ل نیشاندەدات  رەزامندی 
ب پچوانوە ئستا بھۆی داپۆشینی بفركی 
دەتوانن   سانك ئم  ناوچكه   بۆ  زۆر  یكجار 
زیانكی زۆر كم (ب بایخ) بگین دەست، 
 ھـــاردا ببنـــ ـــو بــــوایــــدام كــ لــ ب بــــم ل
خۆجیتی  دەستی  بۆ  نیگرانی  سرچاوەی 
بسر  دەستی   دوایی بم   بارزان،ك ناوچی 

ناوچكدا گرتووە.
باوزی  بــڕــز  بــۆ   یــنــامــ ــم  ل وــنــیــك   -٥

شانشینی بریتانیا ل ئیستمبۆڵ. 
لگڵ برزترین رز و ستایشم گورەم

خزمتكارتان
 ئف.ئج.ھمفریز

تیشكك ل سر قۆناغكی مژووی ھاوچرخی كـــوردســـــــــتان (١٩٣٣-١٩٣٥) ل ١٢ بگنامی بریتانی
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ژمارە (١٥٢) كانوونی دووه می  ٢٠١١/١/٢٢ زایینی ، ربه ندانی ٢٧١٠ی كوردی5

* زۆرن ئوانی لبرامبر ھر پرسیاركدا، كۆمك قسو بكو ھندێ 
شت دەھۆننوە ك راستی تدا نیی، وەل ھندكجار خكی جاھیل و كافام 
دەچن ژرباری ھندێ قسی پوپووچوە، ك مرۆڤ دەیانبیست ھنجی دت، 
بم ئو مرۆڤانی ك ئم رەفتارانیان ھی، ب مشك بچووكن، لڕووی 

كسایه تیشوە نخۆشن، چونك ھردەم لسر ئو بندوبالۆرەی دەژین.  
* ئگر سیری برھمكانی شاعیر و نووسر و رۆماننووسی گورەی 
یۆنانی"نیكۆس كازانتزاكیس ١٨٨٥ - ١٩٥٧"بكین، ل رۆمانكانی"براكوژی و 
زۆربا و ھتد.."، بتایبتی ل كۆتایی بشی ١٢ ل الپڕە١٩٧ ل رۆمانی"زۆربا"ی 
نیكۆس كازانتزاكیس، ك مامۆستا رەئوف بگرد وەریگاوەت سر زمانی 
 وتان، كشكو ئوەری نجان"تبار دەكات بندێ جار كورد تۆمكوردی، ھ
ل"رۆمانی براكوژی"ھاتووەو بتایبتی ل رۆمانی زۆربا، نیكۆس دە:"من 
ئستا ل قارسم و ئامادەم ھموو گوندنشین یۆنانییكانی ئم ناوە كۆبكموە، 
ھر ئو رۆژی گیشتم ئرە، كورد ل دەوروبــری قارسدا قشیك و 
مامۆستایكیان گرت و وەك ھستر نایان كردن، پیاو ماقون ب ترس و 
 مان لردەوام گوبــ ممنی تیام، ئ نا كھ و مانایان بۆ ئرزەوە پلــ
تۆپخانی كوردەكان، ك تادن نزیكتر دەبنوە، ھموو یۆنانییكان چاویان 

لمن بیوە، وەك ئوەی من تنیا كسك بم رزگاریان بكم".
ئگر ب وردی لم پرەگراف وردبینوە، زۆر ماناو چندین لكۆینوەی بۆ 
دەكرێ، ئم چند پرەگراف نووسراوەو چاپكراوەو لنو رۆمانكی"زۆربا"

 ن نیكۆس،  بۆ   نیی ھبستن   قس و  بوختان   واتك بــوكــراوەتــوە،  
ئمی  بم  كمبكرتوە،   ورەیگ پیاوە  ئو  شكۆی   ل مبستیشمانه  
 ل پكھاتووە   ك گروپك،  بتایبتی   خۆمان ھقی  كوردیش  نووسرانی 
نووسران و ھونرمندان و رۆژنامنووسان و راگیاندكارانی كورد  ئوارە 
كۆڕك بۆ نیكۆس كازانتزاكیس ساز بكن، ب ناوونیشانی"زایی ئازادی 
ل كوردستانوە بۆ كریت، نیشتیمانی نیكۆس كازانتزاكیس"، ك ھدانوەی 
 اوەتوەی كوردی وەریانگوكردندەزگاكانی ب ك ،یمانرھو بموو ئھ
سر زمانی كــوردی" ل پاشكۆی نیكۆس كازانتزاكیس" ك ل ھفتنامی 
بدرخان ھموو ئو برھمانی نیكۆس نووسیویتی و نووسرانی كورد 

وەریانگاوەت سر زمانی كوردی لو ژمارەیدا"١٥٢"بوكراوەتوە.
 ئمش ھقی خۆمان بپرسین: 

- ئوەندەی كورد چوسندراوەتوە بدەستی میللتانی دیك، كورد نیتوانیوە 
ئو غدرە بكات. 

یكالكرەوەو تفروتوناكردنی  بۆت خای  مژوو،  بدرژایی  كوردستان   -
لالین"عوسمانییكان و سفوییكان"سرەڕای فتوحاتكانی ئیسالمی.

- كورد وتی نبووە، تاكو تۆپ و تۆپخان دروست بكات، ئو تۆپانی لكوێ ھنا 
بۆ بۆردومانكردنی یۆنانییكان، ئگر ھی عوسمانییكان نبووب؟ 

 ،نجامدابیان ئوكارانسوپای عوسمانلی ئ ندێ كورد لھ یوانل -
بم ئوە ھموو كورد نیی، چم ب چقل نابت!. 

یۆنانی"نیكۆس" دەســتــی خستۆت نو  ـــورەی  گ ــووســری  ن  ،وابـــ ئــگــر   - خــۆ 
دەستی"مۆسۆلۆنی"، ك گورەترین سركردەی فاشییكانی دنیا بووە، نیكۆس لگی 
دانیشتووە و قسی لگڵ كردووە، میوانداری كردووە، ئاخۆ دەب مژووی مرۆڤایتی 
چۆن چۆنی ئو میوانداریی بنووستوە...!! خۆ ئگر وای، دەب گلی یۆنان تۆمتبار بكرێ!! 
 نۆ كوردان دمرۆمانی"زۆربا و براكوژی"، ئ وەی ٧٠ساڵ لپاش نووسین
شارەكی كریتی نیكۆس و گوڵ دەخن نو مۆزەخانكیی و نووسران و 

ئدیبانیش لكۆینوە لسر برھمه كانیان پشكش دەكن. 
ئمۆ كوردان حزدەكن ھموو میللتان لژر چتری"مرۆڤایتی، ئاشتی، 
چــارەی خۆنووسین، چاندنی  مافی  كۆمیتی،  دادپـــروەری  دیموكراتی، 
بیكوە  و  بگوزەرنن  ھتد"ژیان  و...  ھۆشیاری  خۆشویستی،  كلتووری 

بژین. 
* نیكۆس تۆ دژی دیكتاتۆری بوویت، ئوەتا دەبینی سرۆكی تونس رادەكات 
 توەتا وخۆیی، ئربنجامدەدرێ بۆ سباشووری سودان ئ و راپرسی ل
جاھیل و نخۆش و دیكتاتۆرەكانی دیك ترسیان ل نیشتووە ل رووخان. 

ئمۆ یا سبی دەڕوخن. 
* ئو چاالكییی  كه  به نیازه  له  یۆنان ئه نجام بدرت چاالكی دەزگای چاپ 
 یۆنان ل تی كوردانی كریتی لكھاوكاری یدرخان بوەی بوكردنو ب
 ،ست، میوانانیش ژمارەیان"١٥"كنجامدەدری كریتی ئدورگ ٢٠١١/١/٢١ ل
دەكــن.   كچاالكیی بشداری  خۆیان  كیسی  لسر   ردانم ھمووان 
دیكی  فستیڤاكانی  و  چاالكییكان  بۆ  نریتك   تبب ئــوە  دەخـــوازن 
 بۆ ماوەی"٧"سا می كوردستان، چونكرناوەوەو دەرەوەی ھدرخان لب
ب چی دەزگای بدرخان چاالكییكانی خۆی بردۆت دەرەوەی كوردستان 
ك جگای ستایشی  ــاوەوەی كوردستان،  ن  ل و ســرەڕای چاالكییكانی 
 نین كیرەدا راستی و رەوان رایدەگل نووسانن، بۆیران و رۆژنامنووس
پشتر ھریك ل"كاك كۆسرەت، د. كمال فوئاد، نچیرڤان بارزانی، برھم 
ساح"ھاوكارمان بوون، چ وەكو حكومتی ھرمی كوردستان یا وەكو كاری 

كسی نیانھشتووە چاالكییكانمان پكی بكوێ. 
* ئم ل دەزگای چاپ و بوكردنوەی بدرخان سوپاسی ب پایانمان 
بتایبتی  چاالكییكانمان،  بۆ  داویــن  یارمتیان  كسانی  ئو  ھموو  بۆ 
 بدوع موفتی،  ،عدنان  مزھر  كمال  د.  و  "سینم خان  مامۆستایانم 
زەنگن، فرھاد عونی، مستفا ساح كریم، فریاد رواندزی و یوسفی برام و  
راوژكارانی ده زگای به درخان و ستافی نووسین و برازاكانم ده كه م  ھتد..." 
* لمۆ بدواوە ھر چاالكییكمان ھب ل دەرەوەی كوردستان میوانان 
خۆیان دەچن ژرباری خرجییكانیان، ھموو كارەكانی دیك ئم جبجان 
دەكین، چونك دەمانوێ لو بوارەش ھر پشەو بین، شانازیش دەكین، 
كوا زیاتر ل "٢٥٠" نووسر و رۆژنامنووس و ھونرمند لڕگای دەزگای 
بدرخان چوونت "ئران، سوریا، توركیا، ئوردن، ئمانیا، سوید، لندەن، 

واشنتۆن، یۆنان، قاھیرە، ھۆندا، نرویج، فانكفۆڕت، ...ھتد"
ھموو  بۆ   یئاوە دەرگــای  بدرخانیش  بوكردنوەی  و  دەزگــای چاپ 
نووسران و رۆژنامنووسانی ب ھوست، ئه وانه ی ب فیز و له خۆبردوانه   

دەخوازن خزمتك ب بزاڤی رووناكبیری كوردی بكن. 

مرۆ (١٣٥)
حمید بدرخان

نیكۆس و كورد و به درخان
كورد ل بگنامكانــــــــــــــــــــــــــی بریتانیا ١٩٣٣ – ١٩٣٥

 نامگب دەــــت:"ژمــارەی  لــنــدەن 
عراق  ئرشیفی   ك بریتانییكان، 
ملیۆن  یــك   ــ ل پتر  ــت  ــر دەگ لــخــۆ 
ــراوە لــســر  ــشــك بــــگــنــامــیــ، داب
بتایبتی  وەزارەتــكــان،  تۆمارەكانی 
و  ھیند  و  داگیركراوەكان  وەزارەتـــی 
كتبخانكانی  و  بــرگــری  دەرەوەو 
كتبخانی  و  بریتانی  مۆزەخانی 
نیوەی  بریتانیا  گــورەكــانــی  زانــكــۆ 
 .یدا ھكراوەی تم ژمارە ئاماژەپئ
ــال مــزھــر  ــم بـــرای بـــڕـــزم د. ك
 یوەندی بی پنامانگم بد"ئحمئ
 یھ كوردەوە  كشی  و  كوردستان 
 نامگب ھــزار   ١٠٠٠٠٠  ل پتر   ب
چندین   دوایی بم   ك دەخملنت، 
ساڵ خریكی بوو بۆ ب ئرشیفكردنی 

 .نامانگم بئ
ـــم كــــارە گــرنــگــ كــاری  ـــوو ئ كـــواب
توژەرك"وەكو نووسری ئم چند 
دەكــات  پویست  بكو   ،نیی دـــرە" 
چندین توژەرو پیمانگای زانكۆیی و 
سنتری لكۆینوەی تایبتمند بم 
كارە گرنگ و پ بایخ دەست بكن 
ب وەرگان و لكۆینوەو توژینوە، 
رەوی  راستییكانی   ب گیشتن  بۆ 
مژووی عراق بگشتی و كوردستان 
 نامگم ٢١ ببارەت بتی، ستایبب
 وە، كمــدراوە روون دەكــــ ــ وەرگ
لیژنیك پكھاتبوو ل راوژكار"ئاالن 
تــــوــــژەر"جــــیــــن  و  الروت"  دی 
 ب لسای ٢٠٠١ ھسان  بریستالند" 
دەرچواندنی ١٥ برگ ل تۆمار ناویان 
 راق ١٩٣٢ - ١٩٦٦" كنا"تۆمارەكانی ع

 ،نامگزار ب١٥٠٠٠ ھ كھاتبوو لپ
وەزارەتی  ئرشیفی   ل ھر ھمووی 
 م تۆمارانریتانی بوو، ئدەرەوەی ب
ژمارەی گشتی"F٠٣٧١١"و ژمارەكانی 
دیكی وەرگرتبوو. زۆربیان راپۆرت 
نونرانی  بــروســكــی  و  ھـــواڵ  و 
وەزاتی دەرەوەو وەزارەتكانی دیكی 
بریتانی پیوەست ب عراقوە بوون، 
دەرەوەی  وەزارەتــی  بۆ  نردراوە   ك
 رگانب ــه م  ئ ــا  ــروەھ ھ بــریــتــانــی، 
چندین رۆژنامو گۆڤار و جۆرەكانی 
 ك گــرتــووە،  لخۆ  میدیای  دیــكــی 
 .راقییر رووداوەكانی عسواڵ لھ
ئـــلـــوەنـــداوی رــگــی  ــد  ــی د. مــوئ
حــوتــم"١٩٣٢-  برگی  كۆپی  پدام 
 ١٩٣٦" ھــشــتــم  ــرگــی  ب ١٩٣٦"و 
بۆ  خرا  خوندنوەیكی   ١٩٤١"ك  -
 ٩٠٠ ل پتر   م، كوت بكرگی حب
الپڕەی، تنیا ١٧ الپڕە لكۆی ٣٠ 
 – "كوردستان  بناوونیشانی  الپڕە 
 ١٩٣٥"ك - كوردەكانی عراق ١٩٣٣ 
بریتیی ل ١٥ الپڕە ك ١٢ بگنامی 
ئم  خــوــنــدنــوەی  دوای  تــــدابــوو، 
لسرخۆ  خوندنوەیكی   ب  شب
ســـــــرم ســــوڕمــــا لــــ رەفــــتــــاری 
 ریتانی لتی بشنیاركراوی دەسپ
لیژنی  سرۆكی  عراق"بایۆزخانو 
رەفتارە  بریتانی"لشوەی  سوپای 
راپــڕیــنــی  دژی  نــاھــمــوارەكــانــیــان 
ئحمد  شخ  سرۆكایتی   ب كورد 
بارزانی و ئو پالنی، ك ئفسری 
 ڕاڵ روان رۆبنسن"كنریتانی "جب
نــــاچــــاری حــكــومــتــی عــــــراقـــی و 

عراقی كردووە،  برگری  وەزارەتــی 
ك زۆر ب دڕندان دژی راپڕینكی 
كوردان رەفتار بكات و پیەوكردنی 
بكوژن"ھر  یكتری  بنمای"لگڕن 
بریتانیای  دەستی  رەفتار  ھمان 
محموودی  شخ  راپڕینكی  دژی 
ـــ بــیــســتــكــانــی ســــدەی  ــد ل ــی حــف
زەرەر   ك ھسابون،  پی  بیستم 
 ب كسی  و  مای  زۆری  زیانكی  و 
 دڕنــدانــ یــانــدبــوو، زۆر بــكــورد گــ
كوردەكان  لدانی   ل رەفتاركرابوو 
ب تۆپ و تیارە، ئوكات گۆڤاركی 
ــاوی "الــھــنــد والــشــرق  ــن بــریــتــانــی ب
ئامز   ــتــگــا ــكــی  ــوەی شــــ ــی"ب االدن
وتبووی:"ھزی   ك كردبۆوە،  بوی 
شخ  سوپاسی  بریتانی  ئاسمانی 
دا  رگی   چونك دەكـــات،  محمود 
ب ھزی ئاسمانی بریتانی راھنانی 
كـــردارەكـــی ئــنــجــام بــــدەن" لــســر 
لدانی راپڕینك بشوەیكی زۆرو 

كاریگر. 
 ل رۆژئــاوا  سیاسییكانی  لكاتكدا 
مافی  گۆرانی  بریتانیا  سرۆكایتی 
بــۆ گالنی  ئــــازادی  و  چـــارەنـــووس 

ژردەست دەچی. 
بــڕــزان:  سوپاسی  زۆر  لكۆتاییدا 
كمال  د.  و  ئــلــوەنــداوی  موئید  د، 
ــر ئــحــمــد و دەزگــــای چــاپ و  ــزھ م
برپرسكی  و  بدرخان  بوكردنوەی 
 ك دەكــم،  بدرخان  ئبوبكر  حمید 
ئم  بــوكــردنــوەی  بۆ  دام  یارمتیان 

بگنامان بزمانی كوردی. 

تیشكك ل سر قۆناغكی مژووی ھاوچرخی كـــوردســـــــــتان (١٩٣٣-١٩٣٥) ل ١٢ بگنامی بریتانی

 به گه نامه سازی
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منارە بتۆوە سربرز و 
ق بتۆوە بھز بوو، 

مزگوت بتۆوە رووناك و 
ھولر بتۆوە بڕز بوو. 

****
ئستا ك ئاون شارەو 
ك ھتاوی ئاسۆمان؟ 

قورئان تۆزی لنیشتووەو 
.ڕۆمان ر باوكش ھمئ

****
ئی قمی ماندووی ژیان:

چ وشیك بدۆزموە 
شاینی سفری تۆ ب و 

نمدات دەست قوپی گریان؟ 
****

پرسیاركم لسر لوە 
كس وەمم ناداتوە، 
بدوای وەمك دەگڕم
تا دم ئاو بخواتوە. 

****
كوا ك وەك تۆ لم شارەدا 
میحرابی پ ل نوور دەكرد؟ 

كوا ك وەك تۆ بچاوی پ فرمسكوە 
بدڵ سوجدەی بۆ خوا دەبرد؟ 

عبدو فرھاد مولود (عبدو فرھادی)
لدایكبووی: 1922/گوندی لھبان/ھولر

خوندن: دەرچووی خوندنی ئایینی
چاپكراوەكانی:

--  لمعة البيان فى قواعد الترتيل القران، أربيل 1952.
_ طالق االكراد والطالق الثالث وطالق السكر، مطبعة كوردستان، اربيل 1955.
_ ايقاف الخالف ودرء االعتساف.فى اعادة صالة الجمعة ظھرا، بغداد 1956.

_ الحج المبرور والذنب المفقود، مطبعة سلمان االعظمى، بغداد 1957.
_ الرسالة فى الزكاة، مطبعة سلمان االعظمى، بغداد 1957.

_ منھل الوعظة.
_ ازاھير من الجواھر االدب.

_ مرغوزار ھۆنراوە.
_ العقيدة الفريدة.

_ حديقة االذھان فى مولد المختار، مطبعة الثقافة والشباب، اربيل 1985.
_ كلپور  دابشكردن فرائض.

_ منافع الصوم ومضار الخمر.
_ االكليل فى محاسن اربيل.

_ بغية الحكام فى تنظيم القسام.
_ وجھا لوجه حضرة رسول الله/ فتاوى من فى رسول الله، چاپخانی وەزارەتی 

رۆشنبیری، ھولر 2000.
_ أحسن الصياغة فى حلية البالغة، مطبعة سلمان االعظمى، بغداد 1967، 

مديرية مطبعة الثقافة، اربيل 2000.
__ 100 پندی سوودمندی حكیم لوقمان، كۆكردنوە، كوردستان، ھولر 

2005
_ أجوبة مسابقة القران الكريم 1975/التى نالت الجائزة االولى.

* مامۆستا عبدو فرھاد مولود (عبدو فرھادی) لسای 
2010 كۆچی دوایی كرد

عبدولەحمان بالف
ھولر ٢٠١٠

رۆحك بسر ئاسمانی ھولرەوە رۆحك بسر ئاسمانی ھولرەوە 
 ل بووە  "مال عبدوی فرھادی*"، ك یكك  زیندووی  ئم ھۆنراوەی پشكش ب رۆحی پاكی 
گورەترین و زاناترین مال ناودارە ئایینییكانی كوردستان، تا ھولر و ق و منارەكی بمن ناوی 

ئو زاتش ھر ب نمری ل دەفتری شكۆمندی ئم شارەدا ب تۆماركراوی دەمنتوە.
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خانی سمۆرە و خزمتی بردەوامی جیھانی منداڵ
ئا: عبدولخالد سابر

ــی  ــان ــــه و خ ــكــ ل ــ ــك ـــۆرە ی ـــی ســـم خـــان
ئو  وای  مندان  بواری  بوكردنوانی 
بۆ  بــرچــاوی  سوودكی  كــورتــی   نمت
خزمتی ئم بوارە كردووە، بۆ زیاتر ئاشنا 
غفوور  دلشاد  بڕز  كردە  روومــان  بوون 
ئم  سرەتا  و  ناوبراو  خانی  بڕوەبری 

پرسیارەمان ئاراستی كرد.
ئــوەی  لگڵ  و   زیان  ب گیانداركی  سمۆرە   *
مــرۆڤــدا  لــگــڵ  و  دەبــــت  مــاــی  بـــم   ،وییك
گیانلبرەتان  ئم  ناوی  لبرچی  بژی،  دەتوانت 

ھبژاردووە.
ئوە  بۆ  ــاوە  ن ئــم  ھبژاردنی  ھــۆكــاری   -
بابتكان  و  چیرۆككان  زیاتر  دەگڕتوە 
دەنووسرت  مــنــدان  بۆ  ئـــاژەن  بزمانی 
روی  مام  چیرۆكی  وەك  دەگدرتوە،  و 
كروشك، برخۆ و قرەشكی زیرەك.. 
ئاژەكی  لــخــۆیــدا  خــۆی  ھــتــد. ســمــۆرەش 
لگڵ  ھسوكوتی  و  ژیكیو جونوە 

.مرۆڤدا نزیك
ــــووە و  ـــی لـــ كـــیـــدا ب ـــدن ـــزران ـــژووی دام ـــ * م
ــد كــارمــنــد  بــڕــوەبــرەكــانــی كــ بــــوون؟ چــن

لخۆدەگرت؟
- ل ركوتی ٢٠٠٣/٥/١٠ لالین وەزارەتی 
بڕوەبركانی  و  دامــزراوە  رۆشنبیرییوە 

:بریتین ل
١- ربوار خالد ٢٠٠٣- ٢٠٠٥.
٢- لیال علی ٢٠٠٥- ٢٠٠٨.

.ردەوامفوور ٢٠٠٩ بشاد غ٣- د
نزیكی ٣٠ كارمند ل دەرچوانی پیمانگاو 
مندان  شوەكاری  ھونرمندی  و  كۆلژ 
 ــریــاری لی و ژمــــر و كــارگــو دیــزایــنــ

خۆدەگرت.
خۆی  لچیدا   یخان ئــم  دانــانــی   ل ئامانج   *

دەبینتوە؟
مندان  رۆشنبیركردنی  و  خزمتكردن   -
مندانی  بۆ  مۆدرن  و  نــوێ  شوازكی   ب
كوردستان لخۆ دەگرت بۆ ئوەی وشیاربن 

لگڵ ئو ژینگیی ئمۆ تیایدا دەژی.
چۆن  لالتان  چیرۆككان  بوكردنوەی  شوازی   *

پیەودەكرت؟
فرھنگ  و  چــیــرۆك  وەك  بــابــتــكــانــی   -

ــراوەی پـــروەردەیـــی و وشــیــاری و  ــۆن و ھ
 ك بوكردۆتوە،  مژوو  دواییانشدا  لم 
دیكشیان  ئوانی  و  وەڕگــــان  ھندكیان 

خاوەن قمی خۆماین.
* بابت نردراوەكان تنھا لناوخۆی كوردستانی 

باشوورەوەن یاخود شونانی دیكش دەگرتوە؟
ھرمی  ـــاوەوەی  ـــن ل ئـــوانـــی  وــــای   -
دەرەوەی   ل دــت  بۆ  بابتمان  كوردستان 
خاوەن  چندین   ك كوردستانیش،  ھرمی 
ــــــرن و بۆ  قــــــم بـــــــردەوام بـــابـــت دەن
خۆیان  رزلنانی  و  پاداشت  الیان  ھــردوو 

وەردەگرت.
بۆ  چــاپــكــرن  كتب   لــ  جگ ــ ــوان ئ لــگــڵ 
یــكــمــجــار بـــوكـــراوەیـــكـــان بــشــــوەی 
دەردەچت  جاركی   فتھ دوو  رۆژنامی 
تـــاوەكـــو ئستا  "مــاــی ســـمـــۆرە"  بـــنـــاوی 
ـــوە. ئـــوەش  ــ بـــوكـــراوەت ــــارەی ل ٤ ژم
 ــــورد، ك ــی ك ــدان ــن دــخــۆشــیــیــ، كــ بــۆ م
و  ــگ  ــگــاورەن رەن و  قــشــنــگ  بدیزاینكی 
دەكــیــن،  دەری  ئــــارت  كـــاغـــزی  لــســر 
دەریدەكین   ك كتبانی  ئو   باس شایانی 
 ك كتبخانانی  ئو   تدەدر سرجمیان 
چ  دەدەن  ئنجام  تیادا  مندان خوندنوەی 

و  باخچی ساوایان  و  كتبخان گشتییكان 
خزمت   ل  ك پیوەندیدارانی،   نالی ئو 
بواری رۆشنبیری و ھۆشیاری و خوندنوەی 
لــ ھــر شونكی كــوردســتــان و  مــنــدانــن 
 ل یۆتۆبۆڕی  شاری   وانل دەرەوەشیدابن 
ھروەھا  و  ئمانیا   ل فرانكفۆرت  سوید، 

شارەكانی رۆژھتی كوردستان.
و  ھــاوكــاری  تنھا   كــ بیرنكین   لــ ــوە  ئ

.پشتگیریمان وەزارەتی رۆشنبیری و الوان
رژەیكی  نابینا  مندانی   ئاشكرای ئگر چی   *
كاركتان  چ   وانــئــ بــۆ  ئوە  پكدەھنن،  كــم 

ئنجامداوە؟
پیمانگای  لگڵ  و  عراقدا   ل بۆیكمجار 
رگای   ل سلمانی   ل كوردستان  نابینایانی 
ــان"ی كــۆمــــی  ــز "مــامــۆســتــا عــوســم ڕــ ب
ئمۆ  ھتاوەكو   توانیومان نابینایانوە، 
بۆ بكین بشوازی  نزیكی ٨ كتب كاری 
نابینایان، ك دوان  "برایل" بۆ  نووسینی زبر 
ژر   ل تر  ئوانی  و   دەستدای لبر   وانل
چاپكردندان" ئویش ل رگی بڕز "چۆی" 
بۆ  كــاری  نابینایان  پیمانگای  سنتری   ل
دەكرێ بوەی تاك سنترەكان بۆ نووسینی 

ئو بوارە و كاتی تایبتیش بو بوارە.

میدیاكاندا  و   رۆژنــامــ  لــ ــدا  ــان ــی دوای لــم   *
 ل سمۆرە  خانی   ك بــرچــاوكــوت،  ھواكمان 
ئو  بۆ  روونكردنوەت   ،ئاوارەدای مندانی  خمی 

دەستواژە چیی؟
 ٥٠ لـــســـرووی  زیـــاد   نــســا بگومان   -
لژنی  لــالیــن   ك دەدەیـــن،  لچاپ  كتب 
مندان  بۆ  دەكرن  پسند  ھسنگاندنوە 
ــووســرــت لــ پاڵ  كــ بــ زمــانــی دایـــك دەن
ئــاوارە  مندانی   ب وەرگــــانــدا. ســبــارەت 
بــوونــی  ـــــاوارە  ئ بــ چــاكــمــان زانــــی دوای 
باپیرانی  و  با  ــدی  ز  ل  ك مندانی  ئــو 
دۆخكی  و  بار  بھۆی  ھكندران  خۆیان 
بناری  بۆ  گواسترانوە  پاشان  تایبتوە، 
ركخراوی  لگڵ  زانــی  بباشمان  قندیل، 
بناری  كمپی  ھردوو   ل فرەنسی  ئاكتدی 
قندیل ك دوو بنكی ئدەبی و خوندنوە 
بۆیان  بكینوە  ســنــوورە  ئــو  مندانی  بۆ 
ئویش  ببتوە،  ھور  دەروونییان  باری  و 
كتبكانی  نو  بابتكانی  خوندنوەی   ب

خانی سمۆرە.
* دوا پرسیارمان ب پۆژەی ئایندەتان چیی؟

- لم دواییاندا بنكمان لالین حكومتی 
دابین   ب وەرگــرتــووە  كوردستان  ھریمی 
ــی چــاپــخــانــیــكــی تــایــبــت بــخــانــی  كــردن
چاالكییكانمان  ــارو  ك ئـــوەی  بــۆ  ســمــۆرە، 
زیاتر بكین تاوەكو بتوانین نوەیكی وشیار 
بو  سبارەت  بخوقنین.  نتوەكمان  بۆ 
چاپیان  بنیازین  داھاتوودا   ل  ك كتبانی 
لسر  كار  یاخود  پــڕاو  بشوەی  بكین 
دەنگیش بكین ھروەك چۆن كارمان لسر 
ھیواشمان  ــردووە،  ك ھونرەكی  و  ئــدەب 
وای ك دەنگیش بكین نو برھمگانمانوە 
ــۆ ئــــوەی ھــمــوو جـــۆرە ســلــیــقــیــك و  ب
كورد  مندانی   ب ھۆشیاری  و  زانیارییك 

بدەین.
نابت ئوە لیاد بكین ك تاوەكو ئستا ٣٠٠ 

كتبمان چاپكردووە.
ـــڕۆك  ـــاری ســـانـــ كــتــــبــخــانــی گ ســـرب
 بگات دەستیان  مندان  تاوەكو  دەكه ینوە 
ـــا ســانــی  ـــروەھ بـــوكـــراوەكـــانـــمـــان و ھ
 ل كتبی  پشانگای  بــشــداری  رابــــردوو 

ھولر،فرانكفۆرت، تاران، كردووە.

دشاد غه فور  - به ڕوه به ری خانه ی سمۆره 
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رەھندە گپكانی ئاوارەییم

پشەوی سید برایمی

ل فۆكخانی تاران تشـــقكیان پكردین، ھرچند ئم ڤیزامان ھبوو، بم دوایان خســـتین، تا ئو 
كاتی ھموو سرنشـــینیان ســـوار بوون چاوەڕی ئمیـــان دەكرد، تنھا من و ھاوســـرەكم ماینوە، 
ھروەھـــا بـــ ب بندگۆ بانگی ھردووكمان دەكرێ. بھـــر حاڵ رزگاریمان بوو، فۆكك لبر ئم نیو 
سعاتك دواكوت، كات گیشتین ناو فۆكك خكك بیكجاری ئاوڕیان دایوەو تماشایان كردین، 
ھندكیان مۆڕەیان لدەكردین، ئمش خۆمان ل قالبی گلی دا ب ب دەنگی ل شونی دیاریكراوی خۆمان 
 ت. كاترلینی رۆژھوە بۆ بشوسینا لم بچین بۆ ئكی مان وابوو، ككشـــتگای گدانیشـــتین. ر
ل ئســـینا دابزین، تماشـــا دەكین جانتامان نھاتووە، تومز ئم دواكوتووین جانتا شحن نكراوە. 
ھرچۆن ب حایمان كردن، ك جانتامان نھاتووە، ئوانیش ل بوكراوەیكدا چند نموونی جانتایان 
پشان داین، نموونیكمان ل جانتاكانی خۆمان دۆزییوە داوای ناونیشانییان لكردین، ئمش ناونیشانی 

.مال فوئادمان داند.ك
ك گیشتین برلینی رۆژھت ل ئوتلی فۆكخان ماینوە، بۆ ئوارە د. كمال مای ئاوەدان ب ھات بۆ 
المان و دەعوەتی نانی ئوارەی كردین، ئاگاداریشی كردین، ك بیانی ناكرێ بمان پڕننوە برلینی رۆژئاوا 
ئاماژەی ب ھۆیكش دا، بم ل بیرم نماوە، بۆی دووســـبی كوڕكی كوردســـتانی رۆژھت ب ناوی 
كامران دێ بۆ التان. بۆ رۆژی دوایی ل ئوتل ئاگاداریان كردین، ك دەب بۆین، چونك تنھا یك شو 
حقمان ھی لرە بین. ب پرسیار خۆمان گیاندە ناوەندی شار ل برلینی رۆژھت، ك ب ئلكسندەر 
پالتس ناسراوە. ھندێ گڕاین، ك شو داھات ویستمان بچین بۆ ئوتلك، ھر لوێ ل ئوتلكی ٣٧ نھۆمی 
داوای شـــونمان كرد، كچی داوای كاغزی نیشتج بوونیان لكردین. ل فۆكخان كۆم كاغزیان 
داین. ھاوسرەكم زۆر گڕا كاغزەكی خۆی ندۆزییوە. ناچار ب خمباری رۆیشتین، كات ل پیلیكانی 
ئۆتلك دەھاتین خوارێ، گوم ل دوو كس بوو ب عرەبی قسیان دەكرد، خكی یمنی باشوور بوون 
قسم لگڵ كردن و حایم كردن، ك مسلكمان چۆن، بۆی گر بتوانن ئوتلكی دیكمان بۆ بدۆزنوە، 
 كی خۆی كرد، كفۆنی بۆ دۆستلون. ناچار تل بخئوت زە ناتوانن لو كاغئ ب ئاگاداریان كردین، ك
ژنكی ئلمان بوو ژووری بكری ھبوو. ھر ك چووین ئوێ دوو كسی دیكی  بوو، ئوانیش ھر 
یمنی بوون. پكوە دانیشتین بدەم شراب خواردنوە تا درەنگ دانوستانمان كرد. زۆر دۆستی كورد 
دەرچوون. دەمویست تلفۆن بۆ كاك د.كمال بكم بۆ موعیدی بیانی، كچی وەرندەگیرا. من پم سیر 
بوو شارك كراوەتوە ب دوو لتوە، ب پ ب دوو س دەق دەپڕییوە بۆ الیكی دی، كچی تلفۆن 
ب ئامان خوای وەریندەگرت. زۆریان یارمتیدام تا توانیم قس بكم لگڵ د. كمال. پی گوتم، ك بیانی 

كوڕكی بابرز دێ بۆ المان، ك ناوی كامڕان، بم ل كوێ بتان بین؟ 
 ئو كاتی ل زانكۆ بووم گۆڤاركی ھرزان یان بالشم دەخوندەوە ب ناوی ( المجل)، ك ل وەزارەتی 
راگیاندنی ئلمانیای رۆژھت دەردەچوو، بگومان ئو گۆڤارە ترخان كرابوو بۆ ناسینی ئو وت بۆ 
ئوانی عرەبی دەخوننوە. من ل ئنجامدا ب بردەوامی دەمخوندەوە، چونك بشداریم تدا كردبوو. 
 رزترین بورجچۆن ب نیشـــانی دەدا، ك نو رزی دەكرد و بكی بوگۆڤارە زۆرجاران باســـی بورجل
 ی ١٩٦٥ دەســـتی بســـا ترە لی ٣٦٨ مكرزییوروپا، بموو ئھ ل لمانیا. چوارەمیشـــموو ئھ ل
دروستكردنی كراوە ل ١٠/٧/ ١٩٦٩ ل یادی دامزراندنی ئلمانیای دیموكراتی ئاھنگی كردنوەی بۆ كراوە. 
سانش نزیكی یك ملیۆن كس سردانی دەكا. ھر بۆ ئاگاداری خونر ئو بورج جگ لوەی ھۆلكی 
ھی لو برزیی ھموو برلین دەبین، ل نھۆمكی سرتر چشتخانیكی تدای، ك شونی دانیشتنی 
سرنشینكان دەسوڕتوە، بو واتای، كات یكك دادەنیش، ب بردەوامی دەسورتوە. ب دانیشتنوە 
ھموو برلین دەتوانی ببین. سبارەت بو بورج زانیاری باشم ھبوو، بۆی ب كاك كمال فوئادم گوت: 
بورجكی برزی لـی لوێ یكتر دەبینینوە. شونكی زۆر پ باش بوو. ركوتین سعات دووی پاش 
نیـــوەڕۆ لـــوێ یكتر ببینین، بم ب كاك كمالم گوت: - باشـــ كاك كمال من چۆن بتوانم ئو برادەرە 

بناسموە، خۆ من ل ژیانمدا نمدیوەو نایناسم. 
یكسر ب پكنینكی كورتوە گوتی:

.دەرەوەیكانی بددان واتە، ككانی گدەكا ددان قس رزە كب كی باكوڕ -
ھرچنـــد ب باشـــ وەمم دایوە، بم ل بیری خۆمدا دەمگـــوت، من چۆن بزانم ئو برادەرە ددانكاكی 
گەو چۆن بدەردەكوێ. كاتی بیك گیشـــتن ھات لدەوروبری ئم شـــون تماشـــای ھموو سر 
 م بكك یان گۆرانیییوە رەت دەبووم قسنیشتییت وەی ددانی ناو دەمی ببینم بكم دەكرد، بۆ ئرەش
 م كرد. بزمو بتر ئك زدەوری سعات .واب بج ك بكی شكو خوایكوردی دەگوت، دەمگوت ب
چاوی موشتری تماشای ھموو ئوانم دەكرد، ك شوەی دەموچاویان ل خۆمان دەچ. بم بسوود 
بوو. ھستم ب ماندوو بوون كرد، چووم لسر سكۆیكی چیمنتۆ الی ھاوسركم دانیشتم. ب ھیوا 
ببووم مشوری ئوەمان دەخوارد ئمشو ب ئو كاغزە لكوێ بحوینوە؟ لو خیاندا بووم سرم 
ھبی ل دوورەوە تارمایكم بینی، چونك كاتك برەو رۆژئاوا بوون دەچوو. سرەی چاوم لداگرت، 
ب شوەیك نمھشت ل شاشی چاومدا بزر بب، ھشتا چند ھنگاوكی زۆری مابوو ل جگای خۆم 
رابـــووم و بـــرەو قدومی موبارەكی ئو تارمایی. حزم دەكرد یك بخۆم ھاوار بكم و بم: اللھم صلی 
علی ســـیدنا محمد و ل محمد. وام دەزانی نور بدیار كوت. ئو تارماییی ل دوورەوە دیار بوو، ئوە 
كاك كامران. براكم ك مانگ ھت حوج ب ئنگوستان نیی. ئویش ھر ل دوورەوە ددانكانی دیار 
بوون، پویستی بو ماندووبوون و بزمی من ندەكرد. ماشاالل ل كاری خودا ھر ل دوورەوە ھاواری 

دەكرد، ك من كامرانم. یكسر برەو الی چووم و ئوارەباشكم تگرت:
- كاك كامران ئوارە باش. ئو ئاگای لمن نبوو، بكو چاوی دەگا بۆ من، جا نازانم كاك كمال چۆنی 

بۆ وەسف كردبوو. بھر حاڵ گوتم: - كاك كامران من پشەوم.
ئۆخـــی ئۆخی گم دا و ناســـیموە. خۆمان بۆ یكتر ئاشـــكرا كرد. بم خـــوا علیم و پ خبیرە ئو 

ددانانی نبوای، لوان بوو ب حیاتی یكترمان ندۆزیاوە.
 نی دیكشت، گوتیان شوھیان نرەكت، من و ھاوسرلینی رۆژھوە بۆ بڕینی بپقۆ ویستمان س ك
ھیـــ لـــوێ دەتوانن بپڕنوە. ئم ئاگامان لوەنبوو، ك چندین دەروازەی پڕینوە ھی بۆ ئوبرو 
ئوبر. ئلمان ب جیا، بگان ھروەتر، دیبلۆماس و سرباز و ھتد ھر ھموویان شونی تایبتی خۆیان 
ھی. ئو بزم ھر ل برلینی رۆژھت وای، ك ھر ھموویان وەك ســـیترەیكی ئاسایشـــی توند 
وابوون. لالی رۆژئاوا چ باس نیی، كس ناپرس بۆ ھاتی بۆ دەڕۆی. ھندێ قەقەمان كرد، كچی خۆیان 
لتوند كردین. ناچار كاك كامران ئمی گیاندە ئو شون پشی گوتین، كاتی ك دەردەچین برامبر 
دەروازەك قاوەخانیك ھی بۆن ئوێ چاوەڕوانم بكن. دوای ســـعاتك زتر ل پشـــكنین و پرســـیار 
ئوجا رگایان داین بپڕینوە. ل چایخانك چاوەڕی كاك كامرانمان كرد، ك ھات من داوای قاوەیكم 
كرد، دوای قاوەك ب كاك كامرانم گوت بشاگردەك ب پرداخ ئاوم بۆ بھن، چونك دوای قاوە ئاو 
خواردنوە خۆش. جگ لوەش ھستم ب تنوتییكی بھز كرد، پم وابوو دوو رۆژە ئاوم نخواردۆتوە. 
وام زانی وەك الی خۆمان وای ب ئاســـایی ئاو دەھنن. ھر نھات، ئوجا دووبارەم كردەوە، ك ئاویان 
بۆھنـــام لـــ پرداخدا بوو، ل تنوتیدا حزم دەكرد، ھر ھموو ئاوەك بكم ب یك قوم ب قد عیاری 
گدەم ئاودیوی بكم. ھر واشـــم كرد، كچی كات خواردموە، ھموو ل دەم و لوتم دەرھاتوە، تومز 

ئاوی گازدار بوو. ب نارەحتییوە ب كامرانم گوت:
- مات ب قوڕ نگیرێ خۆ من وسكی ناخۆموە تا ئاوی سۆدەم بۆ داوا بكی؟!

ئوو خزانم تر تر پم پكنین. دوایی زانیم، ك خك ب دەگمن ئاوی بلووع دەخواتوە، یان ئو ئاوە 
عجایبی من خواردموە وخرم  ندیت، یان ئاوی ئاســـایی، وەك ئوەی ئســـتا ل كوردستاندا ھیو 
دەیخۆنوە. ب سری ئوە لو كاتوە من ئو ئاوە مگر تووش بم دەنا نایخۆموە، گر بیشی خۆموە 

ئو ساتم ب بیر دێ، بۆی زۆر لسرەخۆ و ب ھۆشیارییوە عافتی دەكم.

ددانی گو ئاوی سۆدا
 ١١ سا كۆی ل

وە دەچڕید برایم بتی سخ
ئامادەكردنی: بدرخان

گورەترین پاداشــــت بۆ باوكك، ك پوەری 
كسایتی ل الی كوردایتی و كوردپروەری 
بوو، ســــازدانی ختكی سانی بۆ ھونر 
و ئدەب و كســــایتی. سید برایمی حاجی 
ســــید ســــعیدی برزنجی، بالیوە خزمی 
نزیك و دوورو دۆســــت بــــاش و ماقوول ئو 
 سو كروەرە، جا ئنیشتمانپ بوو، ك سك
 دنیا شام ستا كئ .كانیشی بوایر منداگ
شــــریفو كوردستان شاد بووە ب مافكانی 
خــــۆی كوردایتی لوانیــــ ئوەندە متب 
نب، كچی ل سردەمی بعس ئو كاتی، 
نك ھر لســــر بیروباوەر، بكو لســــر 
قســــیكی ب مبســــت و البال دۆزەخیان 
نیشان دەدەی. ھر لو سردەم و ب ركی 
دوای نسكۆی شۆڕشی ئیلوول، ك داتپین و 
شكست ھناوی تاك و كۆمگای كوردەواری 
داپۆشــــیبوو، ئــــا لو كاتدا ئــــو مرۆڤ ھانی 
 .رگشــــمپ ردوو كوڕەكانی دەدا ببن بھــــ
 وەبوو، كو پیاوە ئورەترین شــــانازی ئگ
كوڕەكانی ل ژر ئاســــمانی تماوی بعسدا 
نمان و رازیبوون ب ئاسمانكی بچكۆنی 

شۆڕش، بم ئازاد، بگردو سرفراز.
ھر بۆی لســــر كوڕەكانی، نك ھر خۆی 
بكو خزانی و كچكانیشی دووچاری گرتن 
و راونــــان و دەردەبدری و خۆحشــــاردان 
بوون، تا راپڕین ئوجا ب ئازادی شاد بوون 
 شــــت بر ئازاری چڕی ناوخۆش ھشــــ ل
 خزم ك لكر دەركرا. یولھ خۆشی لن
نزیككانی سید برایم الی خزانكی گلیی 
لــــ كوڕەكانی دەكرد، ك ھــــۆكارن بۆ گرتنی 
ئو . خزانیشــــی دە: ئوە پیشــــی سید 
برایم .ئم دوو س جار ل سر كوڕەكان 
گیراویــــن، كچی ئو ٩ جاران لســــر خۆی 

گیراوە، ناب ھیچ گلیی ل كوڕەكانم بكن.
كوردایتی و كوردپروەری سید برایم زۆر 
ھمنانــــو ب غلو غش بــــوو، دوور ل خۆ 
 وەش لل دەرخستن. جگكیشان و خۆ بھ
رگای شیعرەكانی بیروبۆچوونی دەردەبی، 
ســــیر نیی، گــــر بــــم یك تاك شــــیعری 
دداری ھی ل دوو دیوانی. ئم ھوستی 
سید برایم ئوەی دەھنا دوای كۆچی دوایی 
 وە، بۆیت١٩٩٦/٨/٣ پاداشتی بدر كردنی ل
وەك بنماــــ دوای راو تگبیــــر بیاریانــــدا 

سان رورەسمی ختك ساز بكن.
ل سای ٢٠٠٠ ختك ب ھاوكاری بنكی 
ئدەبی و روناكبیری گالوژ ل چوارچوەی 
فیســــتیڤاك دەســــتی پكــــرد. ھر ســــای 

چندین نووســــرو ھونرمندو كســــایتی 
خت دەكران. دوای پنج ســــاأل ب باشــــتر 
 ید برایم لتی سسازدانی خ تزاندرا بكر
رورەسمكی تایبتدا ئوانی شایانی ختن 
لو كسایتیانی خزمتی ئدەب و ھونرو 
شارەكیان كردووە، ل الین بنماكیوە 
دەست نیشــــان بكرن. تا ئستا دەیان كس 

شاد بووە ب ختی سید برایم.
بۆ ئمسایش ل ٢٠١٠/١٠/٢٩ ب ئامادەبوونی 
ھونرمنــــد  و  نووســــر  پۆلكــــی  چنــــد 
كوردســــتان  كۆیــــو  كســــایتییكانی  و 
روەرەســــمی ختی ســــید برایــــم بڕوە 
 ــــر ھاتن بخرەتادا دوای بســــ چــــوو. لــــ
ســــردووی نتوایتی كورد دەســــتی پكرد. 
دوایی وتاری بنمای ســــید برایم ل الین 
كوڕە گورەكی پشــــەوی ســــید برایمی 
 وجا وتــــاری قایمقامی كۆیوە. ئندرایــــخو
شــــخ چاپــــووك، دوای ئــــو وتــــاری بنكی 
 ــــژ لقــــی كۆیالودەبــــی و روناكبیــــری گئ
لالین برپرسی لق مودریك ژای پشكش 
كرا. لــــ كۆتایی وتارەكان ل الین رەھبری 
سید برایموە وتاركی لسر خزانی سید 

برایم خوندەوە.
لــــ برگــــی دووەمــــی رورەســــمك تیپــــی 
بشــــداری   بــــ  كۆیــــ باواجــــی  مۆســــیقای 
ھونرمندان ســــالح محمــــد( مام عوال)، 
ھۆشــــمند زاھیر، ئیبراھیم ســــابیر، پشتیوان 
چندیــــن  عبدولمجیــــد  كریــــم  و  كاكل 
گۆرانی رەســــنی كۆییان پشــــكش كرد . 
ل دوا برگشــــدا ختی ســــید برایم بۆ ئو 

كسایتیانی خوارەوە پشكش كرا:
١- عبدولخالق عالئدین، ختی ئدەب.

٢- ئازاد دزار ختی ئدەب.
٣- باقی مام ئورەحمان ختی كسایتی.

٤- وریا ئحمد ختی ھونر.
٥- زاھیر محمد ختی ھونر.

٦- جان تۆماس جانۆ ختی ھونر.
٧- فازیل شوڕۆ ختی ئدەب.

٨- حسن كاك ختی كسایتی.

٩- نزەند بگیخانی ختی ئدەب.
١٠- ناھیدە حوسینی ختی ئدەب.

١١- شخ سالح تابانی ختی كسایتی.
١٢- ھرش بگیخانی ختی ھونر.

لــــ كۆتاییــــدا ختوەرگــــران و میوانــــكان 
 ــــوارە كــــران لــــشــــتی نانخواردنــــی ئبانھ
 واری چنــــارۆك. شــــایانی باســــھــــھاوین
ختك بریتی بوو ل میدایایكی سندوقی 

و بك پارە.

رزلنان

دیمه نك له  مه ڕاسیمی خه تی سه ید برایم
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ببا ھ
(٥١) 

سنگر زراری

ئه زموون

كاك مم بۆتانی 

ئا/ئه وره حمان مارف
یكمین نووسین، یكمین بابت، یكمین وتار و چیۆك و شیعر 
توەركی چكۆنی، ل بدرخان رووبڕووی نووسر و شاعیر 
بۆ  دەكینوە.  دەزگاكانی  سرنووسری  و  نووسین  بڕوەبری  و 
سرۆكی  و  ئزموون  خاوەن  رۆماننووسی  و  چیرۆكنووس  ئمجارە 
 ب مان سبارەت  بۆتانی)*  مم   كاك) كورد  نووسرانی  یكتی 
دەمی  لو  كرد  بچی  ھستت  پرسی  لمان  بابتی  یكمین 

یكمین نووسینی خۆت لسر الپڕەی بوكراوەیك بینی؟!.
دەستیك  ـــردوودا،  راب ســدەی  پنجاكانی  لكۆتایی   
الوی خوندەواری ناو زەلكاوی نخوندەواری زۆربی 
پۆستای  رەشــی  چكمی  لژر  و  كــركــووك  شــاری 
یكگرتنكی  ــرەب،  ع داگیركری  رامــیــاری  دەســتــی 
ھر  نــك  پكھنابوو.  كــوردانــیــان  ئــارەزوومــنــدانــی 
دۆزیــبــۆوە،  قوتابیاندا  و  الوان  رــكــخــراوی   لــ خــۆیــان 
بیری  گیانی ھرەوەزانو   ب سركردایتیشیان دەكرد، 
پشكوتووانوە بۆ ژیانی پ كامرانی كاریان دەكرد و 
كنیان ل ترۆپكی چوسانوەی چینایتی و نتوایتی 
و مزھبی دەكرد. نك ھر خونیان ب كوردستانكی 
یكگرتووی پ خروبر دەبینی، ئامادەش بوون شوی 
 ل  بوول و  بكن  سوور  خونیان   ب نیشتیمان  تاری 
شبق مارەكن، ھموو. ھر ھموو. السایی چاالكوان 
و رووناكبیرانی زیت و سیاستمدارانی ژری شارەكیان 
دەكردەوە. ب چنگكێ ریان دەبی و ب نینۆك چایان 
بۆ بۆ دەستی رامیاری نتوەی بادەست ھدەكند. 
 ل دەبــوو،  ھرزەكارانیان  گیانی   ب تكڵ  ھمووشی 
 :دەبوون و  ھدەكشان  دــداریــدا  ــو  الوان ئـــارەزووی 

پخشان و ھبست و چیرۆك. 
 ل ھــر  كوردایتی،  ـــروەردەی  پ ھچووی  تــازە  منی 
ھیوای   ك گالیسكی  بزماركی   ببووم مردمنداییوە 
نــازنــاوی  الویتیشدا   لــ ھگرتبوو.  نتوایتیمانی 
گواستنوەی  بـــدەم  ھــــبــژاردبــوو.  نــھــــنــی"ســۆالڤ"م 
و  چـــاوبـــازی  و  خــوــنــدن  و  نھنییكان  ـــراوە  ـــوك ب
خۆشویستی، لتك ھاوەنی تری شاری زی رەش، 
شون پی رابرانمان ھگرتبوو، باس و لكۆینوە سادەو 
ساكارەكانمان ل گۆڤاری نھنی قوتابیاندا بودەكردەوە، 
ل چاپخانو پناسی ئوارانی كناری"خاس"ی پ نھنی 
ژیان و گڕەكی رازاوەی"عرەف"ی كۆمپانیای نوتی باوە 

گ گ. ئدەب و فلسفو رامیاریمان تكھدەشال. 
ئدەبی  گۆڤاری"ھیوا"ی  ســانــدا.  ئو  لسروبندی 
رووناكبیری  كـــوردان"ی  سركوتنی  مانگانی"یانی 
چوارینیكی   بــ توی  دەردەچــــوو،  بــغــدا  كـــوردی 
موكری"دەنخشا.  "كــامــران  نتوایتی  ھستی   پــ
گـــۆڤـــاری"شـــفـــق"ی ئـــدەبـــی مــانــگــانــی ئــفــســری 

برزنجی"بسرپرشتی  عبدولقادر  خاننشین"شخ 
 ل ،ــھــاتــووی شـــارەكـــــری لــ ــی ــب ــاك نــوخــبــیــكــی روون
نیومانگی  گــۆڤــاری"ھــتــاو"ی  پخشدەكرا.  كــركــووك 
ھولر   ل موكریانی"  "گیو  چاپخانی"كوردستان"ی 
 ل "پیرەمرد"یش  ھفتنامی"ژین"ی  بــودەكــرایــوە، 
سلمانی درژەی ھبوو، چند الپڕەیكی بۆ ئدەب و 

رووناكبیری ترخانكردبوو. 
برھمی ئدیب و نووسران و قم پشنگكان، نك 
ھر ئوەندە، بكو س-چوار گۆڤاری ئدەبی تریشیان 
و  شیعر  و  نووسین  و  باس   بۆی دەچــوو.  بڕوە   پ
 كوكراوەكان كرانی بی نووسچیرۆك.. الی دەست
بۆ  دەكــران، ریزبندیشیان  نك ھر گوبژر  دەبــوون، 
ھچوو چاوەڕی چی  تازە  ئمی   .دەبــ جا  ــرا.  دادەن
بكین؟!. بم كۆیشمان ندەدا!. برھممان بۆ یكتری 
ئدەبیمان  نــازنــاوــكــی  یــكــمــان  ــر  ھ ــدەوەو  ــن دەخــو
ھبژاردبوو، ك گوزارشتی ل ھستی ئو سردەمانی 
الویتیمان دەكرد. ھندێ رەشبین، وەك: بزار، زامدار، 
كۆڵ، بریندار. ھندێ شۆڕشگ وەك: شاو، ھرش.. 
ھرچندە ناوكی كوردانی جوانم ھبوو، بم منیش 
نازناوی"راپڕ"م بكارھنا. بۆ؟.. نازانم!.. رەنگ بھۆی 
پی  مردمنداییوە   ل  ك  ،كارەوەب نھنی  پــروەدەی 

گۆشكرابووم!..
لپ یككمان شوورەی ترسمان دەبی و برھمكی 
شیعری یان چیرۆكمان بۆ بوكراوەیكیان دەنارد. پاش 
 ل یــان  بــودەكــرایــوە   ل دركی  چــاوەڕوانــی، چند 

گۆشی"ئمو خوندەواران"دا وەم دەدرایوە!. 
من. بھۆی ئیبراھیم ئحمد"بل"ی نمر، خوالخۆشبوو 
د. مارف خزنداری مامۆستام، شھید مارف برزنجی 
كرابووە   دەكرد"ك قادرم  شخ  دیوەخانی  سردانی  و. 
گوم  و  ھئتوتام  خزمتیاندا   ل"گۆڤارەك بارەگای 
ببووە  و  ھدەخست  ھسنگاندنیان  بیرو  قسو  بۆ 
وەرگرتن،   ل زۆرم  و سوودكی  گرنگ  قوتابخانیكی 
رووم  ندەكرد،  بوكردنوەم  سركشی  نك  بــم. 

ندەھات وەك ئدەب دۆستكیش خۆمیان پ بناسنم!.
قوتابیاندا  یكتی  نھنی  كۆبوونوەیكی   چــوونــ  لــ
 ل ســرم  نمر،  ھمزەی  حیدەر  لتك  ھولر،  بۆ 
 ب قــت"و  ژر   وتدەك  دا"كــ كوردستان  چاپخانی 
خزمت گیو موكریانی گیشتم!. خۆم پناساند ك باسی 
ئارەزوو و ھوی ئدەبیم بۆ كرد، دەرگای گۆڤارەكی 

بۆ وا كردم تا شیاوەكانی بوبكاتوە. 
ــــوە،  ــــووم ـــرۆكـــ ئــــامــــادەكــــراوەكــــانــــمــــدا چ بــــ چـــی
ھاوڕیكی  چند  نیشانی  كنر"م  چیرۆكی"بسرھاتی 
ئـــدەبـــیـــم دایـــــــوە، ســـرلـــنـــوێ نـــووســـیـــمـــوەو بۆ 
بــنــاوی"راپــڕ"ەوە  ھرچندە  ــارد.  ن گــۆڤــاری"ھــتــاو"م 
لسر  دەستم  بــم  نوتبوو،  برادەرانیشم   ب بــوو، 
دمدابوو. بیرم الی ئوەبوو، دەبت بچی بگات؟. چۆنی 
ھدەسنگنن؟. ل چ الپڕەیكی بودەكنوەو چۆنی 
بژینگ  لسرەندو  چۆنی  خــوــنــدەواران  دەنــووســن؟. 
نھنییوە،  كاری  وازییوە،  خوندنوە،  بدەم  دەدەن!. 
خونیشم  بــوو!.   كرھاتسب بسرھاتی،  الی  بیرم 

پوەدی!. 
پاش نیوەڕۆیكی ١٩٥٧ ئدەبدۆستكی برادەرم، مژدەی 
بوكردنوەی دام، ل خۆشیا پم ب ئرز ندەكوت، 
ـــردەوەو، شــام ب سپانی  نــازانــم چــۆن خــۆم پۆشت ك
بكس"لپاڵ  مكتبی   یشتمگ  لپب ندەزانی،  خۆم 
فیرقی  سركردایتی  برامبر  و  ئفسران  یانی 
گۆڤارەكیان  لــدوورەوە  پیرۆزباییوە  بوو"بدەم  دوو 
برزكردەوە، ئدیب الوەكان ب زەردەخنی دۆستانو 

حسوودان پیرۆزباییان لدەكردم. 
ترس ئاوزانی شادیم بوو، دوودی كنی ل گیانم دەكرد. 
نمدەزانی سدای چۆن دەب!. زۆرم گرەك بوو رای 
دەستی بڕوەبری گۆڤاری"شفق"بزانم. دی خۆشم 
شو،  نامناسنوە!.  نازناوەكم   ب  ك دەدایــوە  بــوە 
لخۆشیا نك خوندنم پنكرا، چیرۆككم جوت باقی 
سبی  بۆ  ھدەڕوانی.  بخۆما  بشانازییوە  كردەوەو 
مامۆستا مارف خزندار پیرۆزبایی لكردم، حپسام!.. 
دانا.  باشیشی  چیرۆككی   ب رەوانــدمــوە.  ترسی  نك 
ئیتر ترسی بوكردنوەم شكا. بم تائستاش گومان 
و دوودی كن ل گیانی ئدەبیم دەكا و ترس بسرما 

 .زا
* سه رۆكی یه كتی نووسه رانی كورد

ھولر ٢٠١٠/١٠/١٠

یكم ھست 

ئۆپۆزسیۆن نیكرد خك كردی
ئۆپۆزسیۆن جگ ل ھاتوھاواری دوای ھك، رۆلكی 
دیكی نبوو، ئوان تنھا لدوانی ئاگرینیان دەدا و 
دابووەوە،  پایان  ئوروپییكان   تو ھوتلكانی   ل

ئوەی راپڕی، گل بوو گل..
ھیچ  لپناو  سوتاند،  خــۆی  تونسییی   نجگ ئــو 
 رچووبسوە بردەمی ئی سنان، ب ل بوو جگن
ئو  خۆ  بكات،  شڕ  بیروباوەڕەكانی  لپناو  مرۆڤ 
جماوەرەی ك ل دوای گنج سووتاوەك راپڕی و 
دواجار ھتنی سرۆك ستمكارەكی ل كوتوە و 
حكومتی تفروتونا كرد، ھگری ھیچ ئایدۆلۆژیایكی 
دیاریكراو نین، ن لیبرالییكانن، ن كۆمۆنیستكانن و. 
نتوەیكی دیكی غیری نتوەی سرۆككشیان 
زۆر  جیاوازیشییان  بــم  بــوون،  نتوە  یك  نین، 
بوون،  كۆك  لسری   ككخ ھموو  ئوەی  بوو، 

ئوە بوو ھموویان (برسی) و (بكار) بوون.
ــوەی رۆلی  لــم (شـــۆڕش؟) یــان (راپـــڕیـــن؟)ەدا، ئ
نبوو دروشم سیاسیی زل و زەبالحكان بوون. 
بندیخانكان   ل ھزارانیان   ب تونسی  ئۆپۆزسیۆنی 
دەرەوەی  ھمنی  ژیانكی   ل بوون، سركردەكانیش 
وت دەژیان، چییان بۆ گیراوەكانیان دەكرد؟! چیان 

بۆ ئازادی گلكیان دەكرد؟!
نك تونس، بكو ھموو سیستم دیكتاتۆرییكانی 
 ب) یكی ناچاالكیان ھرەبی، ئۆپۆزسیۆنتانی عو
چاوپۆشی لوەی ئۆپۆزسیۆنی ھندێ وت چاالكترن 
و   نیی كاریگرییان  گشتی   ب ــم  ب  (دیك ــوی  ل
بۆ  ئوتۆیان  حسابكی  حكومتكانیانوە  لالین 
ناكرێ، كوات راپڕینكی تونس و ناكاریگربوونی 
 ب گــل  ئــگــر   كــ  نلمدەس ــوە  ئ ئۆپۆزسیۆن، 
بتمای  نكا،  بۆ خۆی  دەستوپنجی خۆی شتك 

ئم ئۆپۆزسیۆنانش ھیچ ناكرێ.
پدەچت گلیش گیشتبت ئو باوەڕەی ك دەب خۆی 
سیاسییكانی  نیارە  بتمای  و  بكات  رزگار  خۆی 
ب جۆرك  تونس   ل ئوەتا  بۆیش   ،بن حكومت 
ھموو  پریشككی   ریــكــخــ  كــ پكرد  دەســتــی 
جیھانی  ھموو  دەگرتوە،  عرەبی  دیكی  وتانی 
پكردووە،  دەستی  خۆپیشاندان  و  ھــژاوە  عرەبی 
جزائیر و میسر و مۆریتانیا و ئردەن و.. عاقل ئو 
ل سدارەدان  ئوەی چارەنووسی  پش   ،یرۆكس
ب وەكو  راكــردن  یان  ب وەكو (ســدام حوسن)، 
و  خۆی  پیاوەتی   دەیكات علی)،  بن  (زەینولعابیدین 
خۆی دەست ل كاردەكشتوە تا گلكشی رزی 
دەمرێ  ھتا   ك ببنوە  بۆ  تقاویتییكی  و  لبگرن 
بشی خۆی و ماڵ و مندای دەكات، گلیش دەستی 
دیك بۆ خۆیان ھدەبژرن. دەب كامیان عاقل ب و 
 كجۆر ل بشۆڕشی گ بكات، چونك و پیاوەتییئ
تدا  سازشی  ئۆپۆزسیۆن  دەسكوتكانی  وەكو   ك
نوێ  حكومتی  دژی  تونس  خكی   نیی ئوە   ،نیی
و ھموو دارودەستی سرۆكی پشوو خۆپیشاندان 

دەكن و دەیانوێ ب تواوی پاكی بكنوە.
ھی  و  با  سیاسیی  تونس  شۆڕشكی  ئگر  خۆ 
ــوو بــۆ چند  ــب ــوان ئــۆپــۆزســیــۆن و نــیــاران بــا، ل
 ب كۆتاییان  چــور،  پۆستكی  چند  و  وەزارەتــــك 
پاڵ   دەچوون كات  تپڕینی   ب و  ھنابا   كلسم
حكومتی دەستدار و لپناو پۆست، داخوازییكانی 

گلیان فرامۆش دەكرد.
وتانی  ھموو  بكو  عرەب،  ھر  نك   دەب  بۆی
 ل كوردی  دەستی  ئوانیشدا  لناو   ،س جیھانی 
ئازادی بن  نان و  ئاگاداری  شۆڕشی گل بترس و 

بۆ خك.

* ل ژمارەی رابردووی بدرخاندا دەبوای ونی نووسری ئم 
گۆشی بگۆڕابوای، كچی بھ بسرماندا تپڕی، داوای 

لبووردن ل خونران و زراریش دەكین. 
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درخان دەردەچڵ بگل ریی گشتییكی ھونبالوكراوەی
بسرپرشتی: سرباز سیامند
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كۆمیدیكار ھمن سعدی ناسراو به  حاجی جادر:
ته ته و، ئه و وشه یه  خۆم دام ھناوه، مندان زمانیان پگرتووه 

دیمانه :یعقوب یوسف
پشتر خوندبوومه وه  عه زیز نه سین نووسیبووی 
توانی  نه یان  بیسته م  ســه ده ی  (كیمیاگه رانی 
به رد بكه ن به ز، به م من توانیم فرمسكی 
پشكه شی  و  پكه نین  قاقای  به   بكه م  خۆم 
گــه وره   قسه ی  ئه مه   ئه گه ر  بكه م)  جیھانی 
له   ده بت  ئاخۆ  بت  تــورك  نووسی  چیۆك 
به رامبه ر كۆمیدیا و تراژیدیا  ئه مۆكه  ئمه  
له  سه رده می پشكه وتنی ته كنه لۆژیا و سه رده می 
جیھانگیری ده ژین، كاراكته ره كان چۆن ده توانن 

بینه ره كانیان بھننه  پكه نین و گریان.
ــه  ســـه ر فیلمه   بـــه درخـــان زۆرجــــار قــســه ی ل
كۆمیدییه كان  تایبه تی  به   كردووه   سكرینه كان 
كه  ھیچ مه رجی فیلمی تدانییه  له  رووی ھونه ری 
و ده رھنان و سیناریۆ و كامرا و مۆنتاژه وه ، 
به م فیلمی سكرین ھه یه  و بۆته  ئه مری واقع 
بۆیه  به  باشمان زانی له م ژماره یه دا دیداركی 
كراوه  دوور له  رتووش له گه ڵ كۆمیدیكار (ھمن 
سعدی ناسراو به جادر) ئه نجامبده ین سه ره تا 
 من یان بك به  ھناو خ پرسیمان تۆ ل

حاجی جادر ناسراوی؟ 
سعدی  ھمن  ـــواوم  ت نــاوی  مــن   ب  -
حسن. خكی شاری ھولرم و لگڕەكی 
٩٢ لدایك بووم، ك ئو كات پیان دەگوت 

گڕەكی ناچاری. 
* ســــرەتــــای كــــاری ھـــونـــه ریـــت بـــۆ كــه ی 

ده گه ڕته وه ؟ 
 ر لكی ئاسایی ھسموو كمن وەكو ھ -
نواندن و كاری شانۆیی  منداییوە خولیای 
نبووە  مامۆستام  ژیانمدا   ل ھــر  بــووم، 
بم  بت،  لگم  ئكادیمی  بشوەیكی 
كریمی  حاجی  ئویش  ھــبــووە  ھــاوكــارم 

ئامۆزام یكك ل ھاوكارەكانم بووە. 
* چۆن له  كاری ھونه ری ده ركه وتیت؟ 

ــۆ چــاالكــی  ــم ب ــن ــوت - ســـرەتـــای دەرك
 كات ئــو  دەگــڕــتــوە  قوتابخانكان 

ئامۆزام دوو  لگڵ حاجی كریمی 
كــرد،  پشكش  شانۆگریمان 

تلفزیۆنی كۆمی   ل دواتر 
ئیسالمی  بشداریمان زیاتر 
ھروەھا  كرد،  دراما   ١٥  ل
 ل سكرینم  فیلمی  ــكــم  ی

سای ٢٠٠٣ بوكردەوە.  
ئوە  سكرینانی   فیلم ئــو   *
برھمی دەھنن چۆن لی دەڕوانن 

ل رووی كامراو دیكۆر و رەنگ و دەنگ 
و مۆنتاژ؟ 

- ئو فیلمانی ئم برھمی دەھنین، 
یان   خۆمان ئستۆی   ل ھــمــووی  ھــر 

 ب دەكــات  حز   ك  كرنتستۆی سئ  ل
بھنین  بــرھــم   كفیلم تچوو  كمترین 
مۆدرن  كلوپلكی  ھموو  ناتوانین   بۆی
بكاربھنین، بم جماوەری خۆمان لمان 

رازیی تا ئاستكی باش. 
 ل  ككی میسری  ئه كته ری  یاسینی  ئیسماعیل   *
ئكترە گورەكانی بواری كۆمدیا بوەش ناسراوە 
خۆی  ئه زموونی   ب پشتی  نــادات  دەق   ب گوێ   ك
 ل تم سیفئ كاتی نواندندا، ئای ستا لدەب

تۆدا ھی؟ 
 وش و  دەق  و   جو ئــو  ھــمــوو   ب  -
سدا   ل دەھنم  بــكــاری   ك كۆمیدیانی 

.نجی ھی خۆموەد و پن
بــرھــمــی  ئــــوە  ســكــریــنــانــی   فیلم ـــو  *ئ
 ری چۆنی لگا كاریگناو كۆم نن، لدەھ
 شتووە بۆ نموونھ وە جئ سر كسایتی 

جونوەی خك ل ناوبازاڕ لگتان؟
زۆر  كخككی  خۆشحام  زۆر  من   ــوە
 مئ كۆمگای  بــم  لــــدەگــرن،  رــزمــان 
 د لس د لی سو ئاستئ یشتۆتگن

خكی ھونرمند رازی ببن. 
* ھۆكاری چیی ل ھموو فیلمكانت 

بكاردەھنیت  كوردی  جلوبرگی 
تمن   بــ پــیــاوی  دەوری  و 

دەبینی؟ 
- ب ئو جل و برگم 
 ل بــم   ،جوان  پ زۆر 
ھـــمـــوو فــیــلــمــكــان ئــو 
زۆر  ناھنم  بكار   جالن
جاری وا ھبووە ب جلی 

دیك نواندنم كردووە. 
ــاری  ــك * مـــاوەیـــكـــ جــگــ ل

ركمیش  لكاری  فیلم،  نواندنی 
دەتبینین؟

داوای  لــمــــژە   ــبــ  -
ــی  ــدن ــوان كـــــاری ن

 مم لكر
دەكن، 

ھــر 

ـــر  ـــب ل

خۆشویستی ئو 
 جگ و   بــــرادەرانــــ
دەستكوتی  لوەش 
ــه    ــدای ــ مـــاددیـــشـــی ت
ركم  بیارمدا  بۆیه  

بۆ ئو كۆمپانیایان بكم ك داوا دەكن. 
* تۆ ب قس خۆشكانت زیاتر دیاری، بم 
 بب كرد  ركمك  بۆ  نواندنت   كۆتایی بم 
ئوەی یك وشی تیا بت ئوە داواكاری خۆت 

بوو یان دەرھنر .
ـــوە بــ داواكـــــاری دەرھــــنــربــوو.  - ئ
بگومان ئو ركالم زۆر سركوتووش 
ئو   باوەڕبك  كنواندن كاتی   ل بــوو 
 نپ قسی  بــوو  بــرامــبــرم   لــ كچی 

دەكرا ل پكنینان. 
* پیوەندیتان لگڵ وەزارەتی رۆشنبیری  و 

الوان چۆن ھاوكاریتان دەكن؟ 
وەزارەتـــــــی  بـــــداخـــــوە  زۆر   -
رۆشنبیری و الوان تاوەكو ئستا 
 ب كردووینھیچ ھاوكاری ن
لو  عاجزیشین  حقیقت 
ھــــوــســتــیــان زۆریـــش 
حزم لی وەزارەت بت 
براوردك بكات لنوان 
فیلمكی  و   مئ فیلمكی 
ئكادیمییانه ی  ئه و  ئــوان، 
زۆر خزمت دەكرن لالین 
 ل به براورد  ــه وه ،  وەزارەت
رووی جماوەر و فرۆشتنی 

به رھه مه كان ل بازاڕدا . 
* كام فیلمتان باشترین بووه  

له  رووی فرۆشتنه وه ؟
(چــــاو  ــی  ــم ــل ــی ف  -
زۆرترین  پیس) 
 ژمــــــــارەی لــ
فرۆشراوە، 
بشی   ب
یــكــم 
و 

دووەم 
 ــر ل ــات زی

 (١٠٠,٠٠٠)
 ســــیــــدی لــ
ــــرۆشــــراوە  ف
 لـــ جــــــگــــــ
كۆپیش، ئگر 
وەزارەتـــــــــــی 
رۆشــنــبــیــری 
ــی  فــیــلــمــــك
ـــــــازار  لـــــ ب
 (١ ٠ ٠ ٠ )
 ی لـــ دان

 وێ قونكـــ ل ـــوا دەچـــم  ئ فـــرۆشـــراوە 
جگرەیان بۆ كۆدەكموە. 

* ھوتان نداوە ئو فیلمانتان ل سینما 
نیشانبده ن؟ 

 ل چــاوپــیــســمــان  فیلمی   مئ  ــبــ  -
 (٢) ب پلیتی   باوەڕبك نیشاندا  سینما 
ھزاربوو رۆژان س جار نمایشده كرا، 
ئوجا ھۆه كه  قپات دەبوو، خك جی 
 فیلم رــزم  لگڵ  دابنیشی.  ندەبوو 
پتچووەكانی وەزارەت ل سینما ١٠٠ 
تدا  بشداری  خۆم   ك  ،نیی بینریان 

دەكم. 
 ی لڵ دەكگی كاریان لراننو دەرھئ *

كامیان رازی؟ 
- رزم ھی بۆ ھموو ئو دەرھنرانی 
كاریان لگڵ دەكم" لگڵ ھموویان 
مورتاحم" بم ئو دەرھنرەی زیاتر 
 ڕە، لخــــروان ســ تــــدەگــات ســی لم 
ئكترەكانیش لگڵ حاجی كریم زۆر 

مورتاحم. 
* ل كام فیلمت زۆر رازی و ل كام فیلمت 

نارازی؟ 
- ئو فیلمانی ئم برھمیان دەھنین 
ھــم وەكــو دەق و ھــم وەكــو نواندن 
ھــی خــۆمــانــ ، بــ شــــوەیــكــی گشتی 
 كخ ئــو  ھــمــوو  پشتیوانی   بــ و 
لھموو  و  ھاندەرمن  خۆشویستی 

فیلمكانم رازیم. 
و  كوتله   ئوه ش  له نو  ده ن  ھمن  كاك   *

كوتله كاری ھه یه  وه كو سیاسییه كانمان؟ 
- برای من سنترەكان روی خۆیان 

دەبینن ل بكوتلكردنی ئكترەكان. 
بانگی  قت  الوان  و  رۆشنبیری  ــی  وەزارەت  *
 پ بشداریتان  یان  ھاوكاری  بۆ  نكردوون 

بكات ل برھم ھنانی فیلم؟ 
- نخر موتقن وەزارەتی رۆشنبیری 
و   نـــكـــردوویـــن  پــشــتــگــیــری  الوان  و 
ئو   یھ رزم  نكردووین،  ھاوكاری 
جماوەرەی من ھیتم، منه تم ب كس 

 .نیی
* كاتك منداك پت ده ت ته ته و ھه ست 

به چی ده كه ی؟ 
- ته ته و، ئه و وشه یه  خۆم دام ھناوه ، 
وردی  بۆته   خه ك  كاتك  دشادیشم 
ـــیـــان پـــ خــۆشــه   ســــه رزاریــــان و د
 پی زمانیان  مندانیش  وشــه یــه   بــه و 

گرتووه ؟
 مانینت ب زارنینب سكرینان و فیلمل *

وازبنن یان ھر بردەوام دەبن؟ 
ھیچم  ھــــشــتــا  دەزانـــــم  وا  نــخــــر   -

نكردووە. 

پرۆفایل: 
* ھمن سعدی حسن. 

* سای ١٩٨٢ ل شاری ھولر لدایكبووە.
* بشداری ل ٥٠ فیلمی سكرین كردووە.

* نزیكی بشداری ل ١٥ درامای كوردی كردووە.
.شگندامی گرووپی دئ *

بینه ره كانیان بھننه  پكه نین و گریان.
ــه  ســـه ر فیلمه   بـــه درخـــان زۆرجــــار قــســه ی ل
كۆمیدییه كان  تایبه تی  به   كردووه   سكرینه كان 
كه  ھیچ مه رجی فیلمی تدانییه  له  رووی ھونه ری 
و ده رھنان و سیناریۆ و كامرا و مۆنتاژه وه ، 
به م فیلمی سكرین ھه یه  و بۆته  ئه مری واقع 
بۆیه  به  باشمان زانی له م ژماره یه دا دیداركی 
كراوه  دوور له  رتووش له گه ڵ كۆمیدیكار (ھمن 
سعدی ناسراو به جادر) ئه نجامبده ین سه ره تا 
 من یان بك به  ھناو خ پرسیمان تۆ ل

سعدی  ھمن  ـــواوم  ت نــاوی  مــن   ب  -
حسن. خكی شاری ھولرم و لگڕەكی 
سعدی  ھمن  ـــواوم  ت نــاوی  مــن   ب  -
حسن. خكی شاری ھولرم و لگڕەكی 
سعدی  ھمن  ـــواوم  ت نــاوی  مــن   ب  -

 لدایك بووم، ك ئو كات پیان دەگوت 

* ســــرەتــــای كــــاری ھـــونـــه ریـــت بـــۆ كــه ی 

 ر لكی ئاسایی ھسموو كمن وەكو ھ -
نواندن و كاری شانۆیی  منداییوە خولیای 
نبووە  مامۆستام  ژیانمدا   ل ھــر  بــووم، 
بم  بت،  لگم  ئكادیمی  بشوەیكی 
نبووە  مامۆستام  ژیانمدا   ل ھــر  بــووم، 
بم  بت،  لگم  ئكادیمی  بشوەیكی 
نبووە  مامۆستام  ژیانمدا   ل ھــر  بــووم، 

كریمی  حاجی  ئویش  ھــبــووە  ھــاوكــارم 
ئامۆزام یكك ل ھاوكارەكانم بووە. 

* چۆن له  كاری ھونه ری ده ركه وتیت؟
ــۆ چــاالكــی  ــم ب ــن ــوت - ســـرەتـــای دەرك
 كات ئــو  دەگــڕــتــوە  قوتابخانكان 

ئامۆزام دوو  لگڵ حاجی كریمی 
كــرد،  پشكش  شانۆگریمان 

تلفزیۆنی كۆمی   ل دواتر 
ئیسالمی  بشداریمان زیاتر 
ھروەھا  كرد،  دراما   
 ل سكرینم  فیلمی  ــكــم  ی

 بوكردەوە.  
 ل سكرینم  فیلمی  ــكــم  ی

 بوكردەوە.  
 ل سكرینم  فیلمی  ــكــم  ی

ئوە  سكرینانی   فیلم ئــو   *
برھمی دەھنن چۆن لی دەڕوانن 

ل رووی كامراو دیكۆر و رەنگ و دەنگ 

- ئو فیلمانی ئم برھمی دەھنین، 
یان   خۆمان ئستۆی   ل ھــمــووی  ھــر 

 ب دەكــات  حز   ك  كرنتستۆی سئ  ل
بھنین  بــرھــم   كفیلم تچوو  كمترین 
مۆدرن  كلوپلكی  ھموو  ناتوانین   بۆی
بكاربھنین، بم جماوەری خۆمان لمان 

رازیی تا ئاستكی باش. 
 ل  ككی میسری  ئه كته ری  یاسینی  ئیسماعیل   *
ئكترە گورەكانی بواری كۆمدیا بوەش ناسراوە 
خۆی  ئه زموونی   ب پشتی  نــادات  دەق   ب گوێ   ك
 ل تم سیفئ كاتی نواندندا، ئای ستا لدەب

 د لس د لی سو ئاستئ یشتۆتگن
خكی ھونرمند رازی ببن. 

* ھۆكاری چیی ل ھموو فیلمكانت 
بكاردەھنیت  كوردی  جلوبرگی 

* ھۆكاری چیی ل ھموو فیلمكانت 
بكاردەھنیت  كوردی  جلوبرگی 

* ھۆكاری چیی ل ھموو فیلمكانت 

تمن   بــ پــیــاوی  دەوری  و 
دەبینی؟ 

- ب ئو جل و برگم 
 ل بــم   ،جوان  پ زۆر 
- ب ئو جل و برگم 
 ل بــم   ،جوان  پ زۆر 
- ب ئو جل و برگم 

ھـــمـــوو فــیــلــمــكــان ئــو 
زۆر  ناھنم  بكار   جالن
جاری وا ھبووە ب جلی 

دیك نواندنم كردووە. 
ــاری  ــك * مـــاوەیـــكـــ جــگــ ل

دیك نواندنم كردووە. 
ــاری  ــك * مـــاوەیـــكـــ جــگــ ل

دیك نواندنم كردووە. 

ركمیش  لكاری  فیلم،  نواندنی 
دەتبینین؟

داوای  لــمــــژە   ــبــ  -
ــی  ــدن ــوان كـــــاری ن

 مم لكر
دەكن، 

ھــر 

ـــر  ـــب ل

خۆشویستی ئو 
 جگ و   بــــرادەرانــــ
دەستكوتی  لوەش 
ــه    ــدای ــ مـــاددیـــشـــی ت
ركم  بیارمدا  بۆیه  

* پیوەندیتان لگڵ وەزارەتی رۆشنبیری  و 
الوان چۆن ھاوكاریتان دەكن؟ 

وەزارەتـــــــی  بـــــداخـــــوە  زۆر   -
رۆشنبیری و الوان تاوەكو ئستا 
 ب كردووینھیچ ھاوكاری ن
لو  عاجزیشین  حقیقت 
ھــــوــســتــیــان زۆریـــش 
حزم لی وەزارەت بت 
براوردك بكات لنوان 
فیلمكی  و   مئ فیلمكی 
ئكادیمییانه ی  ئه و  ئــوان، 
زۆر خزمت دەكرن لالین 
 ل به براورد  ــه وه ،  وەزارەت
رووی جماوەر و فرۆشتنی 

به رھه مه كان ل بازاڕدا . 
* كام فیلمتان باشترین بووه  

له  رووی فرۆشتنه وه ؟
(چــــاو  ــی  ــم ــل ــی ف  -
زۆرترین  پیس) 
 ژمــــــــارەی لــ
فرۆشراوە، 
بشی   ب
یــكــم 
و 

دووەم 
 ــر ل ــات زی

 (١٠٠,٠٠٠)
 ســــیــــدی لــ
ــــرۆشــــراوە  ف
 لـــ جــــــگــــــ
كۆپیش، ئگر 
وەزارەتـــــــــــی 
رۆشــنــبــیــری 
ــی  فــیــلــمــــك
ـــــــازار  لـــــ ب
 (١ ٠ ٠ ٠ )
 ی لـــ دان

تدا  بشداری  خۆم   ك  ،نیی بینریان 
دەكم. 

 ی لڵ دەكگی كاریان لراننو دەرھئ *
دەكم. 

 ی لڵ دەكگی كاریان لراننو دەرھئ *
دەكم. 

كامیان رازی؟ 
- رزم ھی بۆ ھموو ئو دەرھنرانی 
كاریان لگڵ دەكم" لگڵ ھموویان 
- رزم ھی بۆ ھموو ئو دەرھنرانی 
كاریان لگڵ دەكم" لگڵ ھموویان 
- رزم ھی بۆ ھموو ئو دەرھنرانی 

مورتاحم" بم ئو دەرھنرەی زیاتر 
كاریان لگڵ دەكم" لگڵ ھموویان 
مورتاحم" بم ئو دەرھنرەی زیاتر 
كاریان لگڵ دەكم" لگڵ ھموویان 

 ڕە، لخــــروان ســ تــــدەگــات ســی لم 
ئكترەكانیش لگڵ حاجی كریم زۆر 
 ڕە، لخــــروان ســ تــــدەگــات ســی لم 
ئكترەكانیش لگڵ حاجی كریم زۆر 
 ڕە، لخــــروان ســ تــــدەگــات ســی لم 

مورتاحم. 
* ل كام فیلمت زۆر رازی و ل كام فیلمت 

نارازی؟ 
- ئو فیلمانی ئم برھمیان دەھنین 
ھــم وەكــو دەق و ھــم وەكــو نواندن 
ھــی خــۆمــانــ ، بــ شــــوەیــكــی گشتی 
 كخ ئــو  ھــمــوو  پشتیوانی   بــ و 
لھموو  و  ھاندەرمن  خۆشویستی 

فیلمكانم رازیم. 
و  كوتله   ئوه ش  له نو  ده ن  ھمن  كاك   *

فیلمكانم رازیم. 
و  كوتله   ئوه ش  له نو  ده ن  ھمن  كاك   *

فیلمكانم رازیم. 

كوتله كاری ھه یه  وه كو سیاسییه كانمان؟ 
- برای من سنترەكان روی خۆیان 

دەبینن ل بكوتلكردنی ئكترەكان. 
بانگی  قت  الوان  و  رۆشنبیری  ــی  وەزارەت  *
 پ بشداریتان  یان  ھاوكاری  بۆ  نكردوون 

بكات ل برھم ھنانی فیلم؟ 
- نخر موتقن وەزارەتی رۆشنبیری 
و   نـــكـــردوویـــن  پــشــتــگــیــری  الوان  و 
ئو   یھ رزم  نكردووین،  ھاوكاری 
جماوەرەی من ھیتم، منه تم ب كس 

 .نیی
* كاتك منداك پت ده ت ته ته و ھه ست 

به چی ده كه ی؟ 
- ته ته و، ئه و وشه یه  خۆم دام ھناوه ، 
وردی  بۆته   خه ك  كاتك  دشادیشم 
- ته ته و، ئه و وشه یه  خۆم دام ھناوه ، 
وردی  بۆته   خه ك  كاتك  دشادیشم 
- ته ته و، ئه و وشه یه  خۆم دام ھناوه ، 

ـــیـــان پـــ خــۆشــه   ســــه رزاریــــان و د
وردی  بۆته   خه ك  كاتك  دشادیشم 
ـــیـــان پـــ خــۆشــه   ســــه رزاریــــان و د
وردی  بۆته   خه ك  كاتك  دشادیشم 

 پی زمانیان  مندانیش  وشــه یــه   بــه و 
گرتووه ؟

 مانینت ب زارنینب سكرینان و فیلمل *
وازبنن یان ھر بردەوام دەبن؟ 

ھیچم  ھــــشــتــا  دەزانـــــم  وا  نــخــــر   -
نكردووە. 

پرۆفایل: 
* ھمن سعدی حسن. 

* سای 
 شداری لب *

 شداری لی بنزیك *
.شگندامی گرووپی دئ *
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تیپی ھونه ری میللی سلمانی له  ئیمارات سه راسیمه ی میوانانیانكرد

ئا:به درخان
رۆشنبیری  وەزارەتـــی  بانگھشتی  لسر 
ـــی  ـــــادی ٣٩ســـا ـــســـاڵ و ی ـــمـــارات ل ـــی ئ
دامزراندنی ئیمارات ھموو ساك فستیڤاڵ 

ساز دەدرت. 
ئمساڵ بۆ یكمجار ل مژووی فستیڤای 
كوردی  گروپكی  عرەبی  ئیماراتی  وتــی 

بانگھشت بكرت. 
 ل  جــگــ سلمانی  میللی  ھــونــری  تیپی 
ــســاڵ لـــ دوو  ــم فــــســتــیــڤــاــی ئــیــمــارات ئ
بووە:  بشدار   دیك نونتوەیی  فستیڤای 
 ل گـــالن  میللی  ــری  ھــون فستیڤای   -١
پۆۆنیا ب چاكترین تیپ دانرا. ٢- فستیڤای 
ھونری میللی گالن ل كالر. ٣- فستیڤای 
چندین  و  ئیمارات  دامزراندنی  ٣٩سای 
ل گشت جیھان  وتی ئوروپی و عرەبی 

بشدار بووە. 
 ب ئمساڵ  سلمانی  میللی  ھونری  تیپی 
بشداربوونكی برچاو بشدار بوو و توانی 
ھروەھا  بكات،  پشكش  نمایش  جوانترین 
 ل ی"البیان" كی"الخلیج" رۆژنامرۆژنام ل
ئیمارات دەردەچ دەن: ب ئوەی پشتر 
خك ئاگار بكرت ل میانی چاالكییكانی 
سلمانی   لــ عراقی  میللی  ھــونــری  تیپی 
فرە   ل دەبــوون  ئامادە  ھــزار كس   ٣٠٠٠
نتوەكانی ئیمارات و ل شارەكانی دیكراو 
ھونری  تیپی  فستیڤاڵ  برنامی  بپی 

میللی سلمانی توانی: 
چوار  عجمان  لشاری   ٢٠١٠/١٢/١  ل  -١
میللی چیكی  تیپی  لگڵ  بكات  نمایش  تابلۆ 

ب ئامادەبوونی جماوەركی زۆر. 
لشاری"ئبوزەبی"چوار   ٢٠١٠/١٢/٢  ل  -٢

تابلۆی دیكی نمایش كرد لگڵ تیپی میللی 
مغریب، ك جماوەركی ب شومار ئامادە 

بوون. 
شــاری  ســنــتــری   لــ  ٢٠١٠/١٢/٣  لــ  -٣
ــازاڕی  بــازرگــانــی دوبـــی لــ گــورەتــریــن ب
 ك ئنجامدرا  نمایش  گورەترین  جیھانی 
نمایشكرا،  تابلۆ  پنج  ئامادەبوو  ٣٠٠٠كس 
ب ئامادەبوونی ژمارەیكی زۆر ل كوردانی 

دوبی .
 "شاری"الشارقستیڤاڵ ل٤-رۆژی كۆتایی ف
میللی  تیپی  لــگــڵ  نمایشكرا  تابلۆ  چــوار 
درا  فستیڤاڵ  لۆگۆی  كۆتایی   ل مغریب، 
كۆتایی  و  سلمانی  میللی  ھونری  تیپی   ب
ب ٣٩یمین فستیڤای دامزراندنی ئیمارات 

ھات. 
رۆژی ٢٠١٠/١٢/٦ ب نونرایتی بازرگانی 

گوندی   ل كوردستان  ھرمی  حكومتی 
نمایش  ــن  ــری ــورەت ــوم"گ ــی"ب ــۆ ھ  ــ ل بـــوم 
 ب ركخرا  میللی  ھونری  تیپی  بۆ  تایبت 
دیبلۆماسی   ل زۆر  خككی  ئامادەبوونی 
ــی ئــیــمــارات و  ــان ــاك ــودەزگ و ســیــاســی دام
و  ئیمارات  رۆشنبیری  وەزارەتــی  نونری 
جگری وەزیری دەرەوەی عراق و جگری 
قونسولی  و  عــــراق  رۆشنبیری  وەزیـــری 
عراق و كۆمك ل نووسر و ئدیب و 
ئیمارات  و  عراق  بناوبانگی  ھونرمندی 
ئامادەبوون، ك شش تابلۆ نمایشكراو بووە 
ئامادەبووان  گشت  سرسوڕمانی  جگای 
میللی  ھــونــری  تیپی  خواست  ھیوایان  و 
سلمانی ل گشت فستیڤاك ئامادەب تاكو 
بتوانن كلتووری عراق و كورد و تواناكانی 

ھونری عراق ب دنیا بناسنن. 
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.یى شیكارییگكى بوەیینكۆل
لكۆر: دكتۆر مولود ئیبراھیم حسن 

تبینییكى پویست:
ژیانكى   وەى كئ ھونرمند حسن زیرەك، بھۆى 
و  ئاوارەیى  و  ــدەرى  دەرب نوان   ل و  نژیاوە  ئاسایى 
ھتن و بندیخان و برسییتى و بكاریدا ژیانى بسر 
جوگرافیایكى  نو   ل ھونرمندە  ئو  ژیانى  بردووە، 
بسر  رووداوى  زۆر  ســووڕاوەتــوە  ناجگیر  و  ــراوان  ف
زۆر  و  زۆر كسایتى جۆراو جۆر كم  لگڵ  ھاتووە، 
كس  نھیچ  نبۆخۆى  ھروەھا  بردووە،  بسر  ژیانى 
 تییسایم كرى ئرشیفى ژیان و ھونكراوە، ئبۆى ن
ب تواوى كۆ بكاتوە، بۆی ب دنیاییوە لسر ئو 
 ل گرنگ  نھنى  و  گــورە  رووداوى  زۆر   ك بــاوەڕەیــن، 
ئگر  بونكراوەتوە،  و ھشتا  ماون  زیرەكدا  ژیانی 
 ،وەكینكۆل ،ر دەست بوونایبكان لگموو بھ
 مئ ر بۆیندتر دەبوو، ھموە گرنگترو دەوزۆر ل
لسر ئو نووسین و بگان كارمان كردووە، ك دەستى 
ئم كوتوون، چونك لوەش دنیاین ك ھموو ئوەى 
ل بارەى ژیان و ھونرى زیرەك نووسراوە، ب تواوى 
رووى   ل ھن   ك ئوانش  نكوتووە،   مئ دەســت 
لگڵ  تكوتووە،  پشى  و  پاش  رووداوەكــان  مژووى 
ئم  ســـرەداوى   ك ھومانداوە  ئمانشدا،  ھموو 
 گب وە و زۆرتر پشت بینبككوشتن“ەى زیرەك ھ”
نووسراو و گوتراوەكان ببستین و ئگر ل جگایكیش 
بۆ چوونكمان ھب، ئوا لسر زەمینى رووداوەكان و 

ل نو فزاى بگكانوە ھمانونجاوە.
ئم  دەروونییوە،  و  ھونری  رووی   ل ئگر 
 یندەگ ئوا  شیبكینوە،  زیرەك  ھوستی 
ــبــر ئـــم ھــۆیــانــ، ئــم  ئــــوەی كــ زیــــرەك ل

گۆرانییی ب ملیكدا ھگوتووە.
باكووریش  ھونرمند  مامۆستای  وەك  یكم: 
دە: ئم پدا ھگوتن پیوەندی بسروشتی 
ــی  زۆرب  ك  ،یھ زیــرەكــوە  گوتنی  گــۆرانــی 
تۆماركردندا،  و  گوتن  گۆرانی  لكاتی  جــاران 
ئو  ھاتووە،  بۆ  تازەی  ئاوازی  و  تازە  شیعری 

وەختش تازە لنو خكوە چووەت رادیۆ.
دووەم: من وای بۆ دەچم بشكی ئم گۆرانی 
زیرەك،   ك  ،بھ بوەوە  پیوەندی  گوتنش، 
ــفــووس و  ــر ن ــگــر دەفــت خــــكــی ئــــرانــ و ئ
 ل ئــو  بــم  كــراوە،  بۆ  عراقیشی  جنسییی 
ئرانی  دی خۆی ئو ترسی ھبووە، ك ئم 
بتایبت،  بكات  دروســت  بۆ  كشی  بوونی 
تازە پاش دامزرانی ل رادیۆ و بوبوونوەی 
 توو زۆرتر دەناسرێ و پتر دەكناوودەنگی ئ
 ل ك كش ھۆیمرزاران، ئر چاوان و سب
بۆ   شبن، كھ سانزۆرە، ك كم خئ نو 

زیرەك دروست بكن! 
ك ب گومان ھشی ببوون، ك رەنگ زیرەك 
بۆ  پشتك   ك  زانیب وای   گوتن گۆرانی  بــم 
 ت لردەوام بب یدا دەكات و دەتوانخۆی پ

كاركردن ل رادیۆ و گۆرانی گوتندا، جاركی تر 
نكوتوە ئاوارەیی و دەربدەری.

گۆرانییی  ئو   ك ترسی  ئو  بداخوە،   ك
پ گوتووە، دواجار ل سای پنجاو ھشت و 
تۆماركردنی  زیرەك  ملكی،  رژمی  رووخانی 
ـــ بــ خــاــی الوازو  ئــم گــۆرانــیــیــی، لــ دەب
دەكوت بر تانو تشری ئوانی ك بگڵ 
شپۆی "بژی و بوخ" كوتبوون و ئوانی 
ك كاستی "خۆشترین گۆرانی ھونرمند "سوە" 
 ل وەی كر ئبر لتییان شكاند ھی رەحم
 "تیوە رەزەوان ن كچتا ن" :دا دەكگۆرانیی
 ن و لزەم ر"ە لم "شۆڕشگدا ئو رۆژانــل
وت و ل كۆمگ داباوان، پیان وابوو ھموو 
ئــوان  برنامی  خزمت   ل  ،دەبــ ھونرك 
داب و لگڵ ئوان داب، ھر ئوانش تنگیان 
ب زیرەك ھچنیوە و لسر گۆرانی "دەلدەن 
لدەن تپی شادومانی" دەھۆی ملكی بوونیان 
كــردووە  ناچار  زیرەكیان  لــــداوەو  ــرەك  زی بۆ 
ھونرمند  مامۆستای  ھر  ئران،  بگڕتوە 
نبادا  ترسا،  زیرەك  "جا   :دەنووس باكووری 
و  بیگرن  ھگیرساند،  ئفسرەكانی شۆڕشیان 

بن: تۆ ل پیاوانی رژمی پاشایتی!!"
سیاسییدا   وایــھــ و  ئــاو  ئــم  لنو  زیـــرەك 
دەگــڕــتــوە ئــــران، لــوكــاتــشــدا، ئــــران زۆر 
و  سركوتن  بۆ  دەبت،  زیــرەك   ب پویستی 
"تـــاران و كرماشان و  ــردەوامــی رادیــۆكــانــی  ب
تورز"، ب تایبت ك زیرەك، ب ھونرمندی و 
ناو و ناوبانگی و تاقیكردنوەیكی زۆر گڕایوە 
ئران، لوش ھندەی تر سركوتووان دەستی 
سركوتووانتر  زیرەك  دەھات  ھتا  و  پكرد 
بوونی خۆی دەسماند و الینگری زۆرتری بۆ 
خۆی پیدا دەكرد، ئوەتا میدیای زەندی خزانی 
 ب نیازی  دەوت،   وكاتئ"  :دەنووس زیرەك 

دەنگی حسن ھبوو" چریك چ٢
 ب شــاھــنــشــاھــی  دەوـــتـــی   ،ویستییپ ئـــم 
 وتنركس ئو  و  زیرەك  حسن  ھونرمند 
گۆرانی  و  ھونر   ل زیــرەك   ك بردەوامانی 
 ناوە، بۆتدەستی ھ دا بمو ماوە كگوتندا ل
 سانری زیرەك كو دەوروبل وەی كھۆی ئ
 ینی ھرەكزیرەك و ھون بن، چاویان بھ
بگڕن،  دا  زیــرەك  الواز"ی  "خای  دوای   ب و 
 ك زیرەك  ویستوویتی،  دەوت  لوەش   جگ
 واوی بخاتت ورەی كوردە، بكی گندرمھون
خزمت دەوت و بنمای شاھنشاھی خۆی، 
زیــرەك   ل داوایـــان  نــازانــم،  ب دووری  ك من 
و  حوسن  "ملیك   ب عراق   ل چۆن   ،كردب
ئاواش  وەرە  ھگوتووە،  دا  فیسڵ"ت  ملیك 
ب شاھنشا دا ھب!! ھر ئوەش، ك وەك 
لكۆڵ خۆ كردنوەیك، زیرەك بھمان شیعرو 
:دەنشا دا ھكوڕی شاھ مان ئاواز بھ ب

دەلدەن لدەن تپلی شادومانی
ئوا ھات رووی جیھان كوڕ شازادەی ئرانی.

ــاوازە،  ئ ھمان  و  شیعرە  ھمان  ــارە  دی وەكــو 
فیسڵ"  و  حوسن  "ملیك  جیاتی   ل ــم،  ب
داناوە،  ئرانی"  شــازادەی  "كوڕ  زیرەك  ھاتووە 
ھر ئم گۆرانییش "سروودی نورۆز"و ئوانی 
 ب  ك ئوانی  ھناوە،  دا  خۆی  ــدوای  ب تری 
 مووی بش ھمانگوتووە، ئتیدا ھشاو دەو
زۆر و بناچاركردن بووە، ھر نووسری كتبی 
 ل" سیرنیا" دەنووسز "قادر نڕب "نشكنا"
كرماشان گۆرانی نورۆزی ب زۆر پ دەخونن 
 نا دەكــــن"  دەری  ـــوێ  ل ئـــوەش  دوای  و 

.نشك
ئم دەركردن و رگاگرتن ل ھونرمند زیرەك، 
ئــوە دەردەخــــات كــ زیـــرەك ھــرچــنــدە ئم 

ھگوتووە،  دا  ــت"  دەو "شاو   ب گۆرانییانی 
 جگ زیرەك  زیاتر  لوە  ناچاركراوە،  لوەشدا 
لوەی كارمندی رادیۆ و ھونرمندی گۆرانی 
گوتن بووە، ھیچ پیوەندییكی تری ب دەوتوە 
 :بووە، وەك دەبینن میدیای زەندی دەنووسن
 ١٥٠٠ نزیكی  گوتبووی:  بابان  "شوكروی 
گۆرانیمان ب دەنگی حسن زیرەك ھی و ئیتر 
زەندی  میدیای  دیسان  ھروەھا  ناوێ"  ئومان 
خانمی خزانی زیرەك، ك ل رادیۆی كرماشان 
جاركی  كردووە  كاریان  پكوە  زیرەك  لگڵ 
تر دەنووس: "رەفتاری دەوتی ئوكات، لگڵ 
دنیا  تــواوی  و  ـــوردەواری  ك  ل  ك حسندا، 
بتایبت عراق و ئران ناوبانگی دەرخستبوو، 
ئوی تووشی كندو كۆسپكی زۆركرد. بتایبت 
ل كاتكدا ك دكتۆر شخ عابدی سراجوددینی، 
سرۆكی برنامی كوردی رادیۆی تاران بوو، 
كات حسن ھاتبووە رادیۆ، "ل میدانی ئرك 
بدەرگاوانی  سراجوددینی،  عابدی  شخ  دا" 
دەستوردا بوو تا حسن رێ ندەن ژوورێ، 
ك ئم كارە لسر دی ناسكی حسن ھندە 
نگڕایوە  دانا، ك ھیچ كات  شونكی خراپی 
بۆ رادیۆی تاران و ب دشكاوی پی و پوی 
پچایوە برەو بغدا، بم كات گیشت بغدا 

لودا گرتییان و خستییان بندیخانوە...".
چریك دەب بپرسین بۆچی، شوكروی بابان، 
دە:"ئیتر  ئــــران،   ل رادیــۆ  رۆشنبیرەی  ئــم 
بۆچی  ھروەھا   "!!نیی زیــرەك   ب پویستیمان 
دەستوور  سیراجوددینی،  عابدی  شخ  دكتۆر 
 ب رگا  تــاران،  رادیــۆی  دەرگاوانكانی   دەداتــ
 م دووانرادیۆ؟!! كاری ئ تدەن بچزیرەك ن
ـــرەك،  ــ ھــونــرمــنــد حــســن زی ــر ب ــب ــرام ب
خۆیان  مــیــزاجــی   بــ و  ــخــۆوە  ل  !نیی كــارــك 
گورەی  ھونرمندكی  لگڵ  ھسوكوتیان 
وەك زیرەك دا كردب، ئوان ل ھموو خك 
زیاتر و چاكتر گورەیی و رەسنی زیرەك و 
وەك  بابان  شوكروی  ناسیوە،  ھونرەكیان 
زیرەك  لگڵ  زۆری  كاری  رادیــۆ  گۆیندەیكی 
 و دەنگی زیرەكدا كردووە، دكتۆر عابدیش، ك
 ل  ،ب تاران  رادیۆی  كوردی  بشی  برپرسی 
ھموو كس زیاتر پویستی ب ھونرمندكی 
ـــورەی كـــوردی وەك زیـــرەك ھــیــ! بــم،  گ
ـــاری زەوق و  ئــــوان كــردوویــانــ، ك ئــــوەی 
و  دەوتن  كارمندی  ئــوان  نبووە،  میزاجی 
دەوت چییان ل بخوازێ ئوە دەكن، ئوەتا 
دەكــردنــی  چۆنییتی  باسی   لــ پــژمــان"  "عیسا 
بابان  شوكروی  باسی  رۆژنامی"كردستان" 
دەكات و راستی پیوەندی ئو پیاوە ب دەوتی 
شاھنشاھی روون دەكاتوە "ھر عیسا پژمان" 
باسی ساواكی بوونی شوكروی بابان دەكات 
بابان  واتــ شوكروی  "ئــو خــۆی-   :ــ دە و 
 ،ی شــانــازی بوونمبــوون ج دەــ: ســاواكــی 
ببت  نیدەتوانی  كس  ھموو  ئوكات   چونك
ب ساواك، مانگان ٣٠٠ توومنمان وەردەگرت." 
ھر  بابان  شوكروی  بوونی  ساواكی  ئم 
نیی، ك شانازی پوە بكات، بك بۆ  بۆ ئوە 
كارە  ئو  جا  بكات،  بۆ  كاریان   ك بــووە  ئــوە 
و  با دەركردنی گورەترین ھونرمندی كورد 

ئران بت، ھونرمند حسن زیرەك.
ھروەھا دكتۆر عابدیش ك دەكرێ ب برپرسی 
رادیــۆی كــوردی تــاران، ئوا ب شك دەوتی 
شاھنشاھی لی رازی بووە و ئویش دەوت 
چ شتكیان ل خواستب، ئاوای كردووە، با ئو 
 ب  ب داخستنیش  تاران  رادیۆی  دەرگای  كارە 
رووی گورەترین ھونرمندی كورد و ئران، 

ھونرمند حسن زیرەك.

عابدی  شخ  دكتۆر  پیوەندی  كارە  ئم  ئگر 
سیراجوددینی و شوكروی بابان ب دەوتوە 
دەردەخات و دەردەكوێ دەوتی شاھنشاھی 
لیان رازیی! لبرامبریشدا ئوە دەردەكوێ، 
ك دەوت چۆن ل رگای ئوانیشوە، دژایتی 
دەرگای  و  دەكــات  زیــرەك  ھونرمند حسن 
بروو دادەخن و ل رادیۆ ب زیادەی دەزانن!! 
چند  نــبــووە!  دەوـــت  بدی  ــرەك  زی  چونك
 ل زیــرەك  الواز  ھنجتی   ب چندە  بئاسانی 

رادیۆ وەدەردەنن!!
گۆڕینی  و  ھگوتن  شــادا  و  ملیك   ب ئگر 
شیعری نورۆز، ئمان خای الوازی ھونرمند 
ھموو  راستیدا   لــ  كــ زیــرەك"بــن،  "حــســن 
 م خائ  ،ك بــوون  دــوە خوازیار   ل الیــك 
ل ژیان و ھونری زیرەك دانبووان،   الوازان
 ،ندەیرمھون ئم  گورەیی  بھۆی  ئمش 
بم خوندنوەی الپڕەكانی ژیان و ھونری 
لژر  و  "شون"  واقیعی  لسر   دەب زیــرەك، 
 لو تونروەھا ئت، ھن"ەوە برۆشنایی "زەم
نوتك و پ ل ھوراز و نشوەی ژیانی تایبتی 
١٩٢١ەوە  سای   ل  ك  ،رچاوببل زیرەكمان 
كۆتایی  دا   ١٩٧٢/٦/٢٦  ل و  پدەكات  دەســت 

دت.
ئو تونلی ك ھر لسرەتاوە ب گۆرانی و 
ھاواری "ب كس و ب دەر"م دەست پدەكات 
تیا بسرەوم خاكم   نیی و ھر ب گۆرانی "جم 
بسر ب الن خۆم" كۆتایی دت، ئو ژیانی 
ك پنجا ساڵ و چند مانگك دەخاین و ئگر 
لگڵ  خزانداریتی  و  كرماشان  "٢-٣"ســاــی 
زیرەك   ك دەرەوە،   ینبب  ل زەنــدی  میدیای 
خۆی چ ب قس و چ بگۆرانی ب سردەمكی 
 دا بنــو ســاــاوی دەبــات و خــۆی لــ خــۆش ن
بختیار دەزان، دەنا باقی ساكانی تر لنوان 
بكس و ب كاری و برسییتی و دەربدەری 
و  بــردووە  بسر  بندیخاندا  و  ئــاوارەیــی  و 
تیانھداوم  عومرم  "نیوەی   :دە ھر خۆشی 
ئم  لمدەدەن"  بۆچ  نمزانیوە  خۆشم  زۆرجــار 
ژیانی زیرەك ل نوان عراق و ئراندا، ك دوو 
نك  بــوون،  كوردستان  داگیركری  دەستی 
 لكب ندەگرت،  كورد  ھونرمندی   ل رزیان 
ئو  پیرۆزییكانی  بتواوی  برامبر  بزیان 
 جگ ئوە  ھونرمندان  جای  چ  دەكرد   تمیلل
ل پاشكوتیی كۆمی كوردەواری و ھروەھا 
و  "نـــووســـران  نو  كوشندەكانی   خۆشیین
ھــونــرمــنــدانــی كــــورد"، كــ ئــمــانــ ھــمــووی 
زیرەكیان گیاندە ئو قناعتی ك ب: "ئوا 
خریكم دوو س گۆرانی بم زەمانی پیریموە 
نزیكو   ك مرگم  ئاخیری  بۆ  عالم  بۆ  دەم 
 بچم بكم  یكجاری  خواحافیزی   كزەمان
سباح  ئبوو  و  كریم  میرزا  "لرە  گوە  ژر 
ئیشائ" بم.  نكات  و جالل" دەن: خودا 
زیرەك ھر بردەوام دەبت و دە: بچم ژر 
گوە ك بشری كورد نبینم!!" ك میرزا كریم 
گلیی ل زیــرەك دەكــات و دەــ: زیــرەك پت 
وانیی زۆر رۆیشتووی؟! زیرەك دە: كاك من 
لرەدا مقسدم ھموو كوردك نیی، مقسدی 
ـــدری ھونر  ق  كــ  یــســانــكــ ــو  ئ تنھا  مــن 
نازانن و ب چاوكی تسك و بچووك سیری 
ھونرمندان دەكن" ھروەھا زیرەك بردەوام 
 "دای دی خۆم   ل وا  "ماناكی   :دە دەبت و 
ب! ماناكی وا لدی زیرەك دای! بداخوە 
زیرەك لم رووەوە بۆی نكراوە، ب قسكردن 
جار  دەربــبــێ،  خۆی  دی  دەردی  گانوە  و 
جارە ب گۆرانی و ل دانیشتنكاندا ب رستیكی 
كورت، دەستی لسر كشیكی گورە داناوە. 

بوكراوەیكی ھونریی تایبت ب یادی ھونرمندی
درخان دەردەچڵ بگن زیرەك لسورەی كورد حگ
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و   گج ب و  دەربـــدەری  ھموو  ســـرەڕای 
ئم  ئوەی ك خاوەنی  لگڵ  رگیی زیرەك، 
بـــردەوام، ھندێ  بــووە، كچی  بــرز  ھونرە 
ب شوەی رەنــگ و  ئــافــرەت.  كــس و ھندێ 
رووی شكاندویتییانوەو ئازاریان داوە، ھندێ 
كۆلك خوندەوار و خاوەن "كارت- بوانام"ش، 
ب نخوندەوارو فۆلكلۆر، فۆلكلۆریش ب سووك 
تمشاكردن خۆی و ھونرەكیان شكاندۆتوە، 
زیــرەك   ك توانایی  ھــونــرو  ئــو  كاتكدا   ل
ھیبوو، دەیان و ھزاران"بوانام" و "خوندەوار" 
دەبـــ لــبــرامــبــر تــوانــا و ھــونــری زیـــرەك، 
 "وانامب" ئگرنبوونی   !پ سر  ھسنوە 
 س بندێ كــــرەك ھ و "خــوــنــدەواری" بۆ زی
بوانام" و  "خــاوەن  ئوا زۆر  دانــاوە!  عیبیان 
زۆر "خوندەوار" ی برزیش ھن شرمزاری 
 شیان و تا دەگاتكتژوو بۆ میللیبن بۆ مو ع

مرۆڤایتیش.
 كانی كم كورتیكوێ، زیرەك لرە من نامل

ھیتی. پاك بكموە! 
شون  بوونوەری  مرۆڤیش  مرۆڤو  زیرەكیش 
و زەمنی خۆیتی، بم؟، دەموێ، ئم پش 
ئوەی زیرەك ھبسنگنین وا چاك ھوبدەین 
و  ــووە  ــب ھ وەك  ــــرەك،  زی ــانــی  ژی حقیقتی 
كش  ئوسا  بناسین،  و  بزانین  ئاوا  ــداوە  رووی
و پوان بخین بردەم زیرەك و ھونرەكی. 
زیـــرەك خــۆی لــ "چــریــكــی كــوردســتــان" زۆر 

:دەنووس خۆیانوا بو ب راستگۆیان
 ب رەو ب ورە بگ س بر كھ

.چاب تدێ و زەحموەك منی ل
ــرەك،  زی ئامزەی  حیكمت  شیعرە  ــرە  د ئــم 
دەمانخات بردەم پوانیكی ویژدانی زیندووی 

مرۆڤانوە.
دواجار دەگڕموە سر باسی ئو گۆرانییانی 
ك ئم ئمۆ بخای الوازی زیرەكیان دەژمرین 
ئوەندەی  من  دەكین،  عیبدار   پ زیرەكی  و 
و  نفسیت  و  خوندبتوە  زیرەكم  ژیانی   ك
دنیاییوە   ب  ناسیب پیاوەم  ئــو  كسایتی 
 م گۆرانییانكاتی گوتنی ئزیرەك ل م: كدەی
چی  زیــرەك  بــم،  نبووە،  ئاسوودە  ویژدانی 
بــكــات كــ زۆرجــــار گــوتــوویــتــی "شــشــدەرم 
ــۆرە ھــــداوــم و  لگیراوە و بــ ھــودە ھــر م
بتمای دووششم"، ھر بۆ ئازاری ویژدان و 
دواتر  زیرەك  زیــرەك،  دەروونــی  نائاسوودەیی 
ل بۆنی تر تۆی ئم گۆرانییانی كردوتوە 
ھموو  "نـــورۆز"  پیرەمردی  ســروودەكــی  و 
شیعرەكی وەك خۆی گوتۆتوە و ل زۆر جگا 
غلو   ب "كــوردی  بۆ سماندنی  تر  گۆرانی  و 
 ل ملی  كــردووە و  غــش"ی خۆی موغامرەی 

چقۆ خشاندووە.
 راق و لع ل" :ھات ھاوار بكات و بتاوای ل

ئران جگام نبووەوە".
 ۆ لمئ مئ ی كو گۆرانییانوەش زیاتر، ئل
ھونرو ژیانی زیرەك وەك خای الواز سیریان 
دەكین و لكاتی خۆشی زیرەك ئازاری رۆحی 
 م گۆرانییانستا ئشتوون، ئچ و ویژدانی پ
ل رووی ھونرییوە مردوون و كس نایوێ 
بۆ  باسكردنیان،  و  ھنان  ناو  مگر   ،بیانبیس

شكاندنی ھونری زیرەك!!
دەنا ئم گۆرانییان وەك برھمی ھونری سیر 
ناكرن و ل رووی سیاسی و كۆمیتیشوە 
بــــزراون و مـــردوون تنیا ســـروودی نــورۆز 

.بن
لكۆر  بت،  ھۆیكیش  ھر  لبر  خۆ  ئگر 
و ھونردۆستان ئمان لسر ھونری زیرەك 
لكۆی  زیـــرەك  ھــونــری  ئـــوا  بــكــن!  حسب 
برھمكانی ئوەندەی شاكار ھی، ك لپشی 
 ندانی كورد و جیھانرمموو ھونوەی ھشپ
ل "كن  و ئم چند گۆرانیی، بھیچ شوەیك 
ل نرخی زیرەك كم  ئھلی نزەر" یك زەڕە 

ناكنوە.
زیرەك،  گۆرانییی  چند  ئم  ترەوە،  لالیكی 
 ل وای  ھگوتووە،  دا  شــای  و  ملیك   ب  ك
دەوــت و دەســتــداران كــردووە، ك تماعی 
بكن و دواجار زیرەك  ل زیرەك  لوە زۆرتر 
بكن بو زیرەكی، ك خۆیان دەیانوێ! بم 
خۆی  وەك  بار  بن   چۆتن  خۆڕاگران زیــرەك 
و  ھاتۆتوە  دەوتدا  گژ   ب بتنیا  گوتوویتی 
توندتر كوردایتی  نو خك و  زۆرتر چۆتوە 

كردووە و ب شیعری:

تر كوردستان چاوی ل رۆ
.تنیشتمان ھیوای دوا رۆژی پ

 لوتك  یاندۆتگ خۆی  ھونرمندانی  خباتی 
و بمش زیاتر دەوــت و دەســت و خائین 
 یشتگ كار  تا  كــردووە،  ھار  لخۆ  و ساواكی 
بــدەن و دواجــار  لی  ــوەی، ك چندین جار  ئ

ژەھر خواردووی بكن.
نیی"غیر  پی  پویستمان  ژوورەوە،   تین

صالح"ە
زیــرەك   ك كــرد،  ئــوەمــان  باسی  پشتر   مئ
چ  "كرماشان"  رادیۆكانی"تاران"و   ل و  ئران   ل
سركوتنكی گورەی بدەستھناوە، لكاتكدا 
زۆریان  پویستییكی  ئران  رادیۆكانی  و  ئران 
ــوو، ئم  ــب ــرەك"ھ بــ ھــونــرمــنــد"حــســن زی
 ك دەردەكـــوێ،  كارك  لچند  پویستییش 

دەتوانین ئاوا یك یك باسیان بكین: 
یـــكـــم: كــ زیــــرەك دەگـــڕـــتـــوە ئــــران و 
 نزردادەم رادیۆ   زەند"ل دادەمزرێ"میدیای 
و زیرەك ھر زوو وەك میدیای زەندی خۆی 
لم  خوازبنی  پشنیازی  دەكات:"حسن  باس 
كرد"باوكی میدیا بم داوایی رازی باس دەكات، 
دیارە زیرەك گوتوویتی:"ئگر ئو كچ لمن 
لئران  و  عراق  بۆ  دەگڕموە  نكن،  مارە 
 وكاتئ  دەكات:"چونك باس  میدیا  نامنم"وەك 
 بب ھبوو،  حسن  بدەنگی  نیازی  دەوت 
ئیزنی باوكم ل ٢٦ی رەزبری سای ٣٣٧ منیان 
١٩٥٨ی  سای   دەكات  مارەكرد"ك حسن   ل

زایینی. 
لــچــاپــی  ـــــدی  زەن ــای  ــدی ــی م دیـــســـان  دووەم: 
كوردستان"نووسیویتی:  دووەمــی"چــریــكــی 
بوو  تنپڕی  ئمدا  ژیانی  بسر  "ماوەیك 
یا  منداڵ  یا  گوتم:  كــرد،  مندام  داوای  من   ك
پویستی  كھیمان   وكاتئ دەوــتــی  تـــق. 
بپارەی   جب دەست  بوو،  حسن  بدەنگی 
بازرگانانی  نخۆشخانی   ل حسنیان  خۆی 
موحسینانی  مــحــمــوود  د.  و  خــفــانــد  تـــاران 
و  بوون خاوەنی ساكار  ئوی جراحی كرد"و 

ئارەزوو.
سیم: ھر میدیای زەندی دەنووس"لساكانی 
كۆڕكی  زیــرەك  حسن  ھتاوی  ٤٣ی  تا   ٤١
بڕاستی   كــ پكھنابوو،  بــۆخــۆی  مۆسیقای 
لوكاتاندا  بــوو،  شیرین  پنجیان  بڕاستی 
حسن ژیانی ئیدارەی كوتبووە سرەو لژی، 
لبرئوە  ـــدەدا،  ن پــارەكــی  دەوـــت   چونك
ــامــی كــــوردی، شــوكــوــی  ــرن ســرۆكــی ب
نزیكی"١٥٠٠"گۆرانیمان   مگوتبووی"ئ بابان 
ئومان  ئیتر  ھیو  زیــرەك  حسن  بدەنگی 
و  مـــردان  علی  مامۆستا  لوكاتاندا  ــاوێ،  ن

حسن جزراوی و محمد عارف جزراوی 
ل عراقوە ھاتن بۆ ئران و لمن و حسنیان 
لوكاتاندا  بــغــدا،  رادیـــۆی   ۆینب داواكــــرد، 
دەوت دەست بج دخۆشی حسنی دایوەو 
 وە. كاترزەكانیان دایموو قو ھپارەو مانگان
ئیتر بیكجاری  ئینجا  ك میوانكان چوونوە، 

حسنیان ل ئیدارە دەركرد". 
 ب پویستی  ئران  دەوــتــی   ك ئــودەمــانــی 
حسن زیرەك ھبووە، داخوازی و كارەكانی 
حسن زیرەكیان جبجكردووە، ئوكاتانش 
ئران و  بۆ  بووە  سرەتای گڕانوەی زیرەك 
و  تــاران  رادیۆكانی   ل دامزراندنی  سرەتای 
كرماشان و تورز بووە، زیرەك ب گڕانوەی 
شــارەزاو  گــورەو  ھونرمندكی  وەك  خــۆی، 
رادیۆ   ب زۆری  گوڕییكی  و  گرم  ژیاندۆست 
رادیـــۆ  بــۆ  زۆری  یــكــجــار  گوگركی  داوەو 
كۆكردۆتوە، بجۆرك تا ئوكات ھیچ رادیۆیك 
و ھیچ ھونرمندك ئاوای بۆ نكراوە. ھر میدیا 
خانمی خزانی زیرەك ل چاپی دووەمی"چریكی 
 ١٠٠٠ نزیكی  دەنووس:"حسن  كوردستان" 
گۆرانی لتاران و كرماشان تۆماركردبوو لبر 
 ك بــوو،   گۆرانیان ئم  بوبوونوەی  خاتری 
 كرنامب بۆ   نام ھزار  دوو  نزیكی   رۆژانــ
ناو   دەخست پوولیشیان  تــنــانــت  و  دەھـــات 
پاكتكوە، تا زوتر گۆرانی داواكراوی ئوان- 
تكا.   بــ بــدەنــگــی حــســن-بــوبــكــرــتــوەو 
تواوی برنامی كوردی. لسر دەنگی خۆی 

كــرەت  دوو   رۆژانـــ  وكاتانئ دەســـوڕا،  ئــو 
دەبـــووەو  بــو  گوگرەكان  ئمو  بــرنــامــی 
حسنك ك ب دەنگ خۆشكی ببووە ھۆی 
رادیــۆی  برنامكانی  گشی  ــوەو  درەوشــان
تاران و كرماشان و سیالوی نامی الینگرانی 
دەھات،  رادیۆ  ئزگكانی  برەو  گۆرانییكانی، 
داواكــردنــی  بتایبتی  برنامكانیش  ــی  زۆرب

گۆرانییكانی حسن بوو". 
و  ئران  دەوــتــی   ك زۆرەی   ویستییپ ئــو 
زیرەك"یان  ب"حسن  لسرەتاوە  رادیۆكان، 
ھبووە، ھۆی ئوە بووە، ك زیرەك وەك دی 
 وەی كھۆی ئ زیندووی رادیۆ وابووەو بووەت
 مئ وە، كرادیۆكان كۆبكات كی زۆر لگرگو
ل خیای ئواندا نبووە، ئم رەوش ئگرچی 
زیاتر  زیرەكیش  ئوا  سرخستووە،  رادیۆكانی 
 ماوەری. ككی ناودار و جندرمھون بووە ب
ئمیان بدی دەوت نبووە! بتایبت زیرەك 
كسی  بو  نبووە  كسایتی  وەك  خۆی  چ 
ھونرەكشی،  چ  و  ویستوویتی  ــت  دەو  ك
بووە،  خــوش   ب و  كــوردی ساف  ھونركی 
دداریترین  تــا  گۆرانییكانی،  ـــواوی  ت  لــ  كــ

جوگرافیاو  و  مژوو  زیــرەك  حسن  گۆرانی 
كوردستانی  سروشتی  جوانییكانی  و  زەوق 
گوتنوەی  و  گوگرتن  خك  دەچۆڕایوەو   ل
سروودی  وەك  زیرەكی  حسن  گۆرانییكانی 
رەسنی كوردی گوێ ل دەگرت و دەگوتنوە، 
بۆی برە برە دەوت دەگات ئو قناعتی، 
و  لكبكات  جماوەرە  ئم  ھونرمندو  ئم   ك
دەوــت،  رادیۆكانی   ل  ك ــدات،  ن  گر چیتر 
پوپاگندە بۆ زیرەك بكات و زیرەك ھونرەكی 
 چونك كوردستان،  خكی  ورەی  بھزو   بب
 دوورنــیــیــ ،ــ ــب ــردەوام ــم رەوشـــ ب ئــگــر ئ
لدەست دەربچ، ھربۆی سرۆكی برنامی 
كورد، شوكوی بابان دە: نزیكی ھزارو 
پنج سد گۆرانی حسن زیرەكمان ھیو ئیتر 

.!!و نییویستمان بپ
ھروەھا د. شخ عابدی سیراجوددینی ئویش، 
 ك رادەسپرێ  تــاران  ــۆی  رادی دەرگاوانكانی 
رگی ھاتن ژوورەوەی حسن زیرەك ندەن! 
ھرچندە بداخوە، ئم مژووی رووداوەكان 
ب ووردی  نازانین و زنجیرەی رووداوەكانمان 
 ك ندەیروبو سر لم ھب !بۆ روون نیی
كتبی"چریكی  زیرەك  حسن   ١٩٦٦ لسای 
وەك  كتبش  ــم  ئ ـــات،  دەك كــوردســتــان"چــاپ 
داواكارییكی  و  رەواج  ــرەك  زی گۆرانییكانی 
چاپكردنی   نسا لو  لكاتكدا   ،دەبــ زۆری 
ئم   ك بــوو،  ئستم  كاركی  ــوردی  ك كتبی 
رووداوكی   ب بوو  چاپكراوە،   كوردیی  بكت
حسن  ھونری  دیكوە  لالیكی  مژوویی، 
زیرەك و ناوی"چریكی كوردستان"ل روویكی 
ترەوە رووداوەكی گورەتر و كاریگرتركرد. 
چاپكردنی چریكی كوردستان، بجارك دەوتی 
وەك"میدیای  كــرد،  تــووڕە  زیــرەك  حسن   ل
مــامــۆســتــا"عــبــدولــی  زەنـــدی"گـــوتـــوویـــتـــی و 
و  چاپ  پاش  باقی"دەگتوە:"دەوت   مح
فرمانی  كوردستان  چریكی  بــوكــردنــوەی 
دەركـــردووە"زیـــرەك  زیــرەكــی  حسن  گرتنی 
 دجب منداكانی  و  ژن  و  مــاڵ  بناچاری 
و خۆ نادات دەست. وەك زیرەك ل كاستكدا 
باس دەكات، روو دەكات كوردستانی عراق و 
دەچت ناو شۆڕش، دیارە لوێ لسر ئاستی 
ســركــردایــتــی و جـــمـــاوەرەوە رــزی زۆری 
لدەگیرێ و چند ئاھنگكیش دەگێ و لوش 
و  شۆڕش  پشمرگو   ب گۆرانییكانیدا  لنو 
سركردەكاندا ھدە! پاش ماوەیك بنیازی 
ــ بــغــدای  ــات ــی روو دەك ــۆران تــۆمــاركــردنــی گ
 ،ستگئ وە لداخب !ستگئ تخت و دەچپایت
لوەی   ناب سركوتوو  و  لناكن  پشوازی 
 ،نكبچر بــغــدا  رادیـــۆی   لــ تــر  جاركی   كــ
كارەساتكی   ی"لشارباژ مامۆستا"عوسمان 
ــرەك بۆ  ســمــرە، باسی ئــم چــوونــوەی زی
 ل ــۆ  رادی پشوازیكردنی  بغداو  رادیــۆی 
ــرەك دەكـــات، دەنــووســ:"ســاــی ١٩٦٦  زی
 چووەت بغدا   ل عراق  ھاتووەتوە   ك
ئستگی كوردی"لیژنی پشكنین"ی گۆرانی 
داوایان لكردووە سرلنوێ داوا پشكش 
پاش  وەربــگــیــرێ.  گۆرانیبژ  وەكـــو  بــكــا، 
ئوەی نزیكی سدان گۆرانی تۆماركراوی 
ــازە. وەكـــو"یـــاری مــارو  ــت ھــبــوو تـــازە ب
الی  گیاندوویانتوە  پــیــژە"لــســرەوە 
لم  وەرە سری رەش  جا   .مارەك كلكی 
 ب  .بن سپی  كــردووە  پیان  بزمی 
دەنگی  ـــاردەدەن.  ـــی ب پشكنین"  "لــیــژنــی 
باش نیی"عیز ساح"ھیچی بۆ تۆمار ناكن 
پاش  ھونرمندك   ،كــیــاســایــ چ   مــئــ
ئوەی ھزاران گۆرانی ھی، ل باشترین 
گۆرانییكانی رادیۆی كوردی بغداو تاران 
تازە  مھاباد،  و  تــورــز  و  كرماشان  و 
بتازە ل بغدا لیژنی پشكنینی بۆ دادەنن 
لیژنی-ناموبارەك-  تاقیكردنوە  پاش  و 
بۆی دەنووسن"غیر صالح"!! ئم غیر صالح 
ەی رادیۆی بغداو دەرگا داخستنی رادیۆی 
تاران ب فرمانی سرۆكی رادیۆی كوردی 
تاران و د. شخ عابد سراجوددینی و "ئیتر 
نیی"ی شوكروی  زیرەك   ب پویستمان 
بۆ  كـــوردی،  بــرنــامــی  بابانی ســرۆكــی 
 ب ــكــی وەكـــو زیـــرەك نــابــنــدرمــھــونــ

رككوتی تبگین.
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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 ٧٩ - ١٥٢ - ٢٠١١/١/٢٢ی زایینی

سباح رەنجدەر
 ھایب  پ دەستپككی  سیركردن 
دەســت  لــوــوە  ورووژان  یــكــم  و 
چــنــدان  ــم رۆژێ  ــوان دەت پــــدەكــات. 
و  بوەستم  خاك  برانبر  كاتژمر 
بۆ  بھنم.  بكار  ھستكانم  ھموو 
ئوەی بزانم ئم خا چۆن و بسر 
رۆژكدا  ھــر   ل دەكرـتوە.  چیدا 
چاوەڕوانی زۆری رووداو دەكم بۆ 
بمانا  و  بۆ سرناسین  بم  زانین، 
و  ئاسۆ   ل ژیــان  دیمنداركردنی  و 
چاوەڕوانی  شیعرەوە  دوورییكانی 
روودانی خیای خۆمم و سرچاوەی 
ـــھـــرەش  ب پـــیـــامـــی  ســــــرووش و 
رۆژكیش  ھیچ  دەگـــرم.  لــبــرچــاو 
ئوەی   بب نپڕیوە   ت بوونم   ل
تیدا بیر ل شیعر و چژە مستكر 
و  نكموە  سرووشھنرەكانی  و 
مرجیش  نكم.  بۆ  گیانیی  خباتی 

نیی نووسیبتم. 
دەشزانم ھندك كپیی خود و گیانی 
 ل شیعر  تنیا  ــــارادان  ئ  لــ مـــرۆڤ 
بت  لبارەوە  دەبت شتیان  توانایدا 
 ،نزردام جوانناسییان  پۆژەی  و 
ـــردوون  پــاشــان بــۆنــی نــاتــواوی گ

بكات. 
 تی ناساندنیان لسری و خكاریگ
شیعرییتدا خست بكاتوە بۆ زادەی 
بیرەوەری،  گشكردنوەی  و  توانا 
خای  تــقــانــدنــوەی  ھدا  لھمان 
ئاگاییكی   ل بیرەوەری  پكھنری 
 و بۆشاییك لروھرووندا، یان گ
گیان  ل خود و   ئاسمان، ك  داتھ
پیدا بووە، خود و گیانی داھنریش 
ھمیش ل بۆشاییدا لگڵ ئاسۆیكی 
گورەتر ل ئاسۆی واقیع سۆسیتی. 
ئم كشیكی گرینگ لمژە مرۆڤی 
ھــســتــیــار پــــوە خــریــكــ و گــرژی 

ھستكانی تدا خاو دەكاتوە. 
مایی   بــووەتــ لمژە  پرسیارك 
ئایا  باندەناسكان،  سرسوڕمانی 
برزبوونوە  بۆ  باز  بای  ھزی  بۆ 
ل ھزی بای قت بھزترە، ھزی 

ھزی   ل نیشتنوە  بۆ  قتش  بای 
ــرێ.  دەگ لنگر  بھزتر  بــاز  بای 
دوو  نیشتنوەش  و  بــرزبــوونــوە 
ئاراستی سرەكین بھرە و برھم 

ل ژیان وەردەگرن. 
جستیكی   قــیــنــراســتــ شــیــعــری 
مرۆڤ  جستی  خانكانی  تــواوە، 
و   یھ پكوە  پوەندییان  چــنــدە 
یكترییوە،  ــاو  ن  ــ ــن دەڕژ ـــان  وزەی
زیاتر  ھندەش  شیعر  ھونرەكانی 
ناو یكدی و شیعرییت   ندەڕژھ

ل جستی دەقدا پك دەھنن. 
دۆخكی  بــاوە   بۆچوون ئم  لمژە 
ـــووە و ھــســتــكــان  ـــرت ـــگـــۆڕی گ ن

 .ندەبزڕكھ
گیانی  دەربـــی  شیعر  دەگــوتــرــت: 
سردەم. من خۆم لم بۆچوون جیا 
دەكموە و رادەگینم شیعر دەربی 
 چونك  .نیی ســردەم  گیانی  و  ھز 
ســردەم  گیانی  و  ھز  پكھنری 
كۆی و شیعریش ھز و گیانی تاكی 
و  ھز  زۆری  بشی   .خشجوانیب
 نم دەھرھگیانی كۆ توندوتیژی ب
و خۆی ب دەستوە گرێ داوە، ھز 
و گیانی جوانیبخش ھز و گیانكی 
 ل بــدوورگــرە  نیان و خۆ  گــرم و 
دەســت و توند و تیژی. بۆی ئم 
دەربین ھبرە و پویست گومانی 

بخرت سر. 
چرك دەگمنكان بیرەوەری برھم 
ــ جــیــاكــانــی  ــم ــن. شــاعــیــر گ ــن ــ دەھ
ـــــدەب ئـــزمـــوون  بــــیــــرەوەری و ئ
فرە  شیعری  مانایی  بــو  دەكـــات، 
لناو  تانوپۆی  نوبخش  و  ــگ  دەن
نووسین  و  ــدەب  ئ لككانی  ھموو 
نھنییان  دیــوی   لــ دەچــنــ و خــۆی 
و  لــك  بــای  پنتی  دەكــاتــوە،  تاقی 
نھنییكانیش خمن و چاالككردنی 
بارەدا وەرگر وەك  لم  ھستكانن، 
توخمكی زاڵ و كارای نووسین ئیش 

ل كش و كایكان دەكات. 
كارەكتركی   ویستووم  میشھ
ــك  ـــاو شـــیـــعـــردا ن ـــن ـــم ل چـــــاالك ب
 ك گوایڵ،  و  تمبڵ  وەرگركی 
كـــوردی  شــیــعــری  زۆری  بــشــــكــی 
برھم  گوایی  و  تمبڵ  كسی 
ل سروشتی  ئیلھامی   ناوە. چونكھ
ناو   چووەتن تمبڵ وەرگرتووە و 
 كــار و ب ــی چـــاالك و پــ ــردوون گ
ھموو   ل كـــردووە  ركوتم  ــر.  زەب
و  رامـــاوم  زەمین  ســر  جووكانی 
بقكی  بم  ندۆزیوەتوە،  شیعرم 
بــیــركــردنــوەی  ھكانی  ــاو  ســرئ
دروست  بۆ  دۆخكی  و  جووندووم 
كردم خولیاكانی نووسینی تدا بدی 
 ،نیك راناگنم، شیعر ھیچ خابھ
بگرە خاڵ دەكاتوە. تنیا شیعرییتیش 
 ب دیمنی  ھسنگاندنیتی.  یكی 
و  یــك  پــاڵ   دەخات زەیندا   ل شكۆ 

گیان رك دەخاتوە. 

شیعر  شكنكاندا  چــۆك  نسكۆ   لــ
تاكی ھستیار و جوانیویستی  گیانی 
رك خستووەتوە و خستوویتییوە 
ســــر ھــــــی بـــــووژانـــــوە و بـــوا 

پیداكردنوە. 
لبارەی  ویستبتم  جارك  ھرچند 
شــــیــــعــــرەوە بـــــدوـــــم، پـــرســـیـــاری 
جوانی  پشنگی   بــ ھــاوپــیــوەســت 
ترسك  و  دەبتوە  ــڕووم  رووب تر 
دوانكم دوا دەخات. تنیا دەقی فرە 
بردەنگكان  و  دەنــگ   ك دەنگیش 
ــری وەردەگـــــرنـــــوە و  ــت ــك ــیــدا ی ــ ت
تكھكشی یكتر دەبن، لسردەمی 
پوەندیی   لــ ــوە،  ــات دەك بیر  خــۆیــدا 
و  واقیعی  رووداوی  و   نو نوان 
خیای و كسایتییكان دەكۆتوە، 
سروشتی  بھزكردنی  بۆ  بھرەش 
ژیان و ب گڕخستنی دەبخشتوە 
كۆ   .نقدەخو خــۆی  پــرجــووی  و 
و   نرادەھ جربزە  و  بور  دەنگ 
ل دیلییتی رزگــاری دەكــات، بھای 
 تدا دەبم رزگاركردنوەش لدۆزین
بوونكی برجست و جووی لوە 

پیدا دەبن. 
خــاوەن دەقــی فرە دەنــگ گشتبین و 
خونی  و  زەوی  و  ئاسمانی  بینینی 
بڕوەی دەبات، نك ھر دەب تنیا 
ئاشق  بردەنگكان  دەنگ و  تواوی 
ئاشقبوون  ھزی  دەبت  بگرە  بكات، 
پیڤكانیش   دانـــ یــكــی   كــیــ  لــ
نیشان بدات، بۆئوەی ل ئفسوونی 
پیڤكان   دانــ ئشقی  یكی   كی
ئفسوونی ئشق و   ویستپ بگین، 
 كفسوونئ شیعر خۆی بناسین، ك
سرڕژ ل ئشق و دروود بۆ بینینی 

كورت و درژ و دروستكردنی رووداو 
ل زمان و مای خودا لسر زەمین. 
ــی ســروشــتــی ھــمــوو  ــن ــی ـــو زەم ئ
ژیانی  گشكردنی  پویستییكانی 
نوكردنوەی  ھزی   .ئامادەی تدا 
شاعیری  لــنــاخــی  جــوانــیــیــكــانــیــش 
پــیــوەســت بــ ئــفــســوون و خــون 

 .ز و چاالكھب
ــی  ــت ــدووی ــن ــانــی زمــــانــــوە زی ــمــی ل
بوون  و  خق  سرەتاكانی  مرۆڤی 
دەدۆزموە و ئاشكرایان دەكم، وەك 
 ی خۆمیان لستایش قسكی ئسك
ــم ب فــرمــوودە و بۆ  ھــنــاودا دەك
جی  چاالكیان  ھستی   ل ھتایی  تا 
دەھم. تككردنی زمانی قسكردنی 
رۆژانی خك ب شیعرەوە كاركی 
پ بگرە و بردەی، چونك توانایكی 
 ب بدەیت  شیعرییت  دەوێ  زۆری 
رادەیك  تا   ،ئاخاوتنی رۆژان زمانی 

ھوم داوە ئو كارە بج بھنم. 
 ،نیی دیاریكراوی  مژوویكی  شیعر 
بۆ  رــەوــك  مــــژوودا  دەرەوەی   ل
ھاتوچۆكردنی شق دەكات، وزەیكی 
گیانی  بۆ  تریش  رگایكانی  زۆری 
دەگمنیش   ــ ب  .ــشــرادەكــ خـــۆی 
ـــ مــــــژووی  ـــدی ب ـــوەن ـــ نـــبــــــت، پ
ھگری  بگرە  نامنت،  نووسینوە 
كۆمك باری ل پشینی. چركی 
تقینوەك دەبت مژووی نووسینی، 
و  ــاوازە  ئ تنیا  تقینوەش  چركی 
 كھاتپ بگرە  بــس،  و   ئامادەكردن
باره كی   كۆم  كدروستبوون و 
ھگری  بارە   كۆم ئم   .یشینپ
مانان و چركی تقینوەكش فۆرم 
و ھی رەوتی بردەوام دەدات بو 

شیعر و چاالككردنی ھستكان

مه وله وی شاعیر
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 شینپ ك باری لكۆم ی، كمانای
وەك  شیعریش  مــاــی   .ــــزا تــــیــدا 
 وتن و ئاكاری باكی پارچاوەیس
جادووگر  داھنری  دیمانكانی  بۆ 
ب شونكی شوە  دەكــات  زمــان   ل
چاالككردنی  بــۆ   تاقان و  بھشت 
ھستكان و شیعر و شیعرییتی تدا 
پروەردەكردنكی  پاش  دەدۆزتوە، 
كورت بۆ فزایكی نادیار ھیدەدا و 

بزری دەكاتوە.
نیسانی ٢٠٠٦ ھولر 

ئفراندنوەی جوانییكان 
ل دووبارەكردنوەیاندا

١
مندای خۆ بناوەندكردنی قۆناغكانی 
ژیانی مرۆڤی ژیانپروەر و جوانیویست 
پوەندی  مندای  داپلۆسنرە.  و دژە 
پاكیزەیی  و  ــات  دەك سروشتوە   ب
سرووشدەری  مندای  دەدۆزــتــوە. 
شاعیرە و ھستكردن و ھستیاریی 

برز دەكاتوە.
لـــ تـــمـــنـــی مـــنـــداـــیـــیـــوە شــــوە 
بھرەی  واتا  نادیار،  شاعیریتییكی 
خودابخش و خۆڕسك وەك بشك 
پكھاتی  و  بیركردنوە  چاالكی   ل
مـــرۆڤ لــ شــاعــیــردا دەردەكـــوـــت، 
 نادیاریی ئم  دەكوت  رك  بــم 
لكات  و  بــكــوێ  دوا  مــاوەیــك  بــۆ 
 دەبن نــاخ  چرپكانی   ك ساتك  و 
دەنگ و ھاواری نرم دەربكوت و 
سووربوونی  و  كۆشش  بنووسرت. 
بــھــرەی   بــ تــاو  بـــــردەوام تین و 

خودابخش و خوڕسك دەدا. 
شوازی  بھزیش  مــانــای  و  ــان  زم
دەخوقنی  كاریگری خۆی  و  شیاو 
دووبارە  دەكاتوە،  رۆشن  جوانی  و 
ـــۆ دۆزیـــــنـــــوە و  گــــوھــــرەكــــان ب

ھگرتنوەی ھدەڕژتوە. 
شاعیری نوبخش گیانی ب دەوری 
ھونری ب كاربردنی ھزاران سادا 
دەخولتوە، لنوان زەوی و ئاسماندا 
 خشی و چوونبسۆراخكردنی نو ل
ناو گیان چاالككان دیدگای توندوتۆڵ 
دەخم. وزەی گردوونی پانری 
 .ینمخ دیدگا  و  خــوالنــوە  ئــم 
نوبخشی لگڵ مرۆڤ لدایك بووە 
و رۆی لناو كۆمگادا تواو نابت، 
مرۆڤخوازە و پە ل ھیوا و ھز. كار 
 ك ــات،  دەك  جوانان  شت ئــو  لناو 
پویستییكانی ژیان بۆ مانوە و كار 

ل ناوكردنوە پاراستوویتی. 

٢
بــرانــبــر كــرەســتــ خــاوەكــان ورد 
 مبیانخ ئــــوەی  پــــش  دەبـــمـــوە، 
دەكموە  ئاگاداریان  شیعرەوە  ناو 
 ل ئـــامـــادەبـــوونــــــكـــیـــان  جـــــۆرە  و 
گمكردن   ب ئوجا  دەڕەخسنم. 
و   رست لــنــاو  ھستكانی  لــگــڵ 
شیعریان   ب بــوون  مامی  وندا 
بینینكانی  ھموو  دەكـــم،  لگدا 
بینینی خۆم. ھستی  ناو   شمرادەك
جوانبخشیم ال بھز دەكات و پاشان 

پی دەگینت. 
 تزوە دانابرزایی ئاسمانب شیعر ل
ــ قــوویــی  ــی ژیــــان، بــگــرە ل ــووی ق
ژیانوە مانایكی شیعری پیدا دەكات 
ــو ئاستی  ئ تــا  بـــرز دەبــــتــوە  و 
 ویستییپ  لــ پویستییك   تدەب

گیانییكانی مرۆڤایتی و بدیھنری 
جوانیبخشی.  و  نووسین  واقیعی 
و  جوانیویست  و  ژیانپروەر  مرۆڤی 
 .ندەھ برھمی  داپلۆسنر  دژە 
بردەوامی  دۆنایدۆن  گیانی،  و   گیان
و  و خون  ك سۆز   ،ویستیی ژیان 
و  ژیــانــپــروەر  مــرۆڤــی  ویستكانی 
 ل داپلۆسنر  دژە  و  جوانیویست 
ئستا   بــ تــا  بــوونــوە  سرەتاكانی 
 ك و خورپوە ناو یندەگات، دەگ
 ب ــن  یــكــدا دەب لــنــاو  بــ ھزەكانی 
برپاكردنی  دەنــگــدانــوەی  و  دەنــگ 

ژیانخۆشی و باش بیركردنوە. 
جوانیی لبن نھاتووەكانی ل شیعری 
 ل دەربــیــنــیــان  كــوردیــدا  كالسیكی 
كراوە ب خستن سر و ل زیادبوون 
لناو برھمی شاعیرە نوبخشكان 
زیــنــدووبــوونــوە  تینی  و   تــاســ  بــ
دەربینیان ل دەكرتوە و دووبارە 

دەكرنوە. 
ـــوەی  ـــردن ـــارەك ــ دووب ــدن ل ــران ــف ئ
فرەیی   بــ  یوەستپ جوانییكاندا 
ــی  ــوون ــزم كــولــتــوور و پــــــاراوی ئ
دووبـــارەكـــرەوە. دووبــارەكــردنــوە 
 چونك جـــوویـــنـــوە،   لـــ جــیــاكــارە 
ھیچ  و   وەیالساییكردن جووینوە 
نایت، بم  تدا برھم  داھنانكی 
دووبارەكردنوە جیاكاری و داھنانی 

لوە دەدۆزرتوە. 
جوانیی   میشھ ــوە  ــارەكــردن دووب
واقیعی  ــاو  ن  تندەڕژ نــوێ  شوە 
نووسین و جوانبخشی. ل ئزموونی 
گۆران دا دووبارەكردنوەی مولوی 
وەسف  خستی  وەك  دەبیندرت. 
و  مانوە  و  شون  گردانی  لك  و 

جوو و بدەنگھنانی شون. 
جوانییكاندا  دووبــارەكــردنــوەی   ل
تراژیدی  روانینكی  دووبــارەكــرەوە 
ــدا نــابــــت بۆ  ــی ـــان ال پ لـــبـــارەی ژی
چاوگی  تنیا   ب  چونك كاركردن، 
و  دەكــاتــوە  مشتوماڵ  جوانییكان 
كولتووری  برھمھنانوەی  كاری 
 جناو كولتووری جوانی بجوانی ل
دەھن، ھروەھا دووبارەكردنوەی 
دەبخشت،   دیك ھزكی  وشــش 
ــ دەگــاتــوە  ــاخــا پ ــن بــجــۆرــك ل
ــوە، وا دەزانـــی ئم  ــت ڕــ و دەردەپ
وشی سرسوڕمانكی دیك ئاشكرا 
پانتایی  و  بوون   تندەیھ و  دەكــات 
وزەی  شیعردا   ل  وش كارتكردن. 

دەبیندرت نك قوارە. 

٣
ل سۆنگی سرسامیم ب گیانی پاكژ و 
پ بھرەی شیعری كالسیكی كوردی 
ھستك ل ناخا دەبت ھاواری نرم 
دادەھنن،  گرم  خیام  چینكانی  و 
 ون، چونكن بۆ چاالكبوون دەپاخو
مرۆڤی  بھزی  لخودی  دەقكانیان 
دژە  و  جوانیویست  و  ژیــانــپــروەر 
و  روانیویانت سروشت  داپلۆسنر 
ژیانیان راكشاوەتوە ناخی قووبینی 
خۆیانوە. پاش ل وردبوونوەیكی 
ـــی تـــــواوی  ـــاوگ ـــپ ـــ گـــــرد ب ب
ئوجا  تــــپــڕانــدووە.  ھستكانیان 
و  نووسین  خای  گڕاندوویانتوە 

برھمھنان. 
كالسیكی  شیعری  مۆتیڤی  ھندك 
مندا خرۆشی  ــاری  ك لــنــاو  كـــوردی 
گیانی، یان ئاسۆی شوە كاریگرییكی 
خای   تكردووم بۆ  ئاشكرایان  نا 
جۆرە  روانینم  لشوەی  و  رسكان 

ئاوگۆڕییكیان پیدا كردووە. 

لناخدا  بجوانی و  پیامدار  شیعری 
پوەندی  ھستكان  لگڵ  پگییو 
ئو  دەبــســتــــت.  ــوە  ــان م و  بتین 
 ھادار و لكی بخا تدەب وەندییپ

ھناودا نیشتج دەبت. 
 جوانیی برھمھنانوەی  ــارە  دووب
ــیــشــانــی  ـــبـــن نـــھـــاتـــووەكـــان ن ل
بــیــركــردنــوەی  ــاش  ب و  ژیانخۆشی 

تاكی چاالك لناو كۆمگادا. 
 جوانیی  ــ ل بـــــردەوام  ــی  ــاركــردن ك
ھستكانمان   میشھ ھاوبشكان 
دەكنوە.  زیندوو  جیا  جیا  لئاستی 
 شاراوەی مژووە  بــو  پوەندیشی 
ھــیــ، كــ ھــســت بــ گــرمــوگــوڕی 
 كھاتن، كو تاوی دەدا بۆ پ نرادەھ
دەكویت ناو كشی نووسین ھندك 
ون لپدا روو دەدەن و یك بدوای 
یكدا وەك شیر ل گوانی پدا دەڕژن، 
تۆ لم كاتدا بیرت ل نكردووەتوە، 
بیرتدا   ل  ژینمل رۆژانكی   رەنگ
لم كشدا  نتنووسیبن.  جووبن و 
ب بشك  سر دەردننوە و دەبن 
ل بیركردنوەی ئمۆت. ئمۆ، یان 
سر   خستن تنیا  نووسین  چركی 

 .نیی كھاتزە، پكاغ
شیعری پیامدار بجوانی و ل ناخدا 
پگییو ھموو شتكان ب یكجار 
لبرچاو دەگرێ و لناو شپۆل و 
ترپ و ئاوازیدا ترووسكی چاو و 
دەبیسترێ،  شاعیر  ناخی  زایی 
ك ژیانپروەری و جوانیویستی و 
دژە داپلۆسنر دەخات ناو پۆژەی 
یستی  و ش خۆ ، ە و یستیی و ش خۆ
بنڕەتییكانی  بوا  و  ناخ  كاكی 
شاعیری نوبخش، شیعری پیامدار 
پگییویش  لــنــاخــدا  و  بــجــوانــی 
نونری ھموو جوانییكانی رووی 
زەویی، بب ئوەی شاعیر تواو 
بگات،  جوانی  كرۆكی  و  راستی   ل
وەردەگــرــت.   تییرایننو ــو  ئ
لگڵ  گیانی  و   گیان ھركاتك 
لــ كرۆكی  تـــواو  جــوانــی كــرد و 
 پارچ بــیــك  ــوو  ب و  گیشت  جــوانــی 
لــ جــوانــی ئـــوە بــ ھیچ دوودــیــیــك 
بكوژ  مترسییكی   تدەب الی  شیعر 
ئوە  ببات.  بۆ  دەستی  ناورێ  قت  و 
 ك لی ژیانیاتی شیعرە خزی تایبھ
مرۆڤی ژیانپروەر و جوانیویست و دژە 

ھاوشوەی  دەكات  دروست  داپلۆسنر 
ل كتب كۆنكان  بھشت. بھشتیش 
بۆ  كــار  پكھاتیدا  لــم  پــــكــھــاتــووە. 
شیعردا  و  بــوون  لنوان  ــم  دەك ئــوە 
 ب بیكم  بدۆزموە.  جوانبخشی  ھی 
ناوەندی دامزراندن و نوبخشی، خمی 
رۆژانی سیاسی و ئایدۆلۆژیاش پراوز 
بخم، ك بشی ھرە زۆری شاعیرانی 
لناوەندی بوون  پش من، كم كاریان 
كردووە، زۆرتر خمی رۆژانی سیاسی 

و ئایدۆلۆژیا ھی سووڕاندوون. 

٤
بۆ   كۆژەیپ نووسین  بۆ  تامزرۆیی 
و  جوانبینی  و  جوانییكان  نــاو   چوون
جوانبخشی، نوبخش خیاكی بھز 
ــاوازە لخۆیدا پـــروەردە دەكــات و  و ن
دەست بۆ شیعر دەبات، بم ك چووە 
ناو تامان و خوەتوە زیاتر بیروباوەڕ 
و  تامان  درەوشـــانـــوەدا.  خیای  و 
بۆ   ییمیشھ مستییكی  ــوەت  خــ
شاعیر. ك ھموو جوانییكان ب یكجار 
ركی  خۆیدا  لناو  و  دەگرت  لبرچاو 
 ككخستنر چۆنیتی  زمان  دەخاتوە، 
و   گۆڕكج ھستكان  دەدركــــنــــت، 
 ن. شیعر لـــ پــــوەنــدی بــیــكــوە دەك
مندادانی زماندا گیانی دـت بر و ھزی 
 ك  ،دایزمان لو  شاعیر  راستقینی 
نك  دەكـــات.  ئاشكرا  تدا  شیعرییتی 
لو زمانی ژیانی رۆژانــی پ بڕوە 
دەبات، بۆ شیعر سركوتن و دابزین 
بگرە   ،نیی گــرنــگ  ــدا  زمــان ــیــژەی  پ  بــ

 .ی زمان گرنگوەی نۆتنووسین
ــی شیعرە  ــوون ب و  چـــارەنـــووس  ـــان  زم
لگڵ  گفتوگۆ  كاریگردا،  بنیادكی   ل
ھستكان  و  خــون  و  تایبت  واقیعی 
 ــ رۆژان كلوپلی  لگڵ  نــك  دەكـــات، 
ــشــی گــشــتــی. لـــگـــڵ ئـــوەشـــدا  و ك
گشتیش  كــشــی  و   رۆژانــــ كلوپلی 
پویست بخرت ناو داھنانوە، بوەی 
و  جوانبخشی  دووریــیــكــی  و  ئــاســۆ 
ئاسایییكی   بــوونــ لــگــڵ  ــی،  ــان زم
ئو  خوقاندندا  ــم  ل بخوقندرت. 
لنوان   ك دەردەكـــون،   جیاكاریییان
الساییكردنوەدا  و  دووبــارەكــردنــوە 

دەستی بۆ دەبردرت. 

ئاداری ٢٠٠٧ ھولر 
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نیکۆس کازانتزاکیس

بدون عردەئ
a.abdulla@araspress.com

برای ھژام کاک حمید ئبوبکر ئاگاداریکردموە، 
مزنی  نووسری  بۆ  فستیڤایک  یۆنان   ل  ک
ــزاکــی ســـازدەکـــن .  ــت یــۆنــانــی نــیــکــۆس کــازان
 شداربم، چونکمتوانی بوە من خۆم نداخب
بوو  پم خۆش  بم   .شپل ترم  سفرکی 

بم چند درە بشداری ئم یادە بکم.
یۆنان  دیارە ماوەیکی زۆرە وت درینکی 
تیڤییکانی  رۆژنامو  ســرزاری  وــردی   بۆت
 تو ئم  دواییی  ئم  ھواکانی   . جیھان 
درین، ھمووی جگای نیگرانی و ناخۆشیمان 
ئمانیم  مــیــدیــای  کــ ســیــری  کــاتــــک  ـــوو.  ب
 ،رانبریندارک ئستوورو  ڕق  چندە  دەکــرد، 
ــانــی دەکــــرد،  ــۆن ـــووری ی ـــاب ــاســی کــــشــی ئ ب
بتاقتی زۆر  و  ناڕەحتی   ب زۆرجار ھستم 
 ب زۆر  ناسراون  ئمانییکان وەکوو  دەکرد. 
 ربۆیھ دەکــن،  تر  گالنی  سیری   دەبانئ
گۆڤارو   ل  . ناسراون  ئاراگۆنی  کسایتی   ب
رۆژنامکان بتایبت ( بیلد و شپیگیل، فۆکوس) 
 نوروپا بکئ ئاشکرا دەیاننووسی ( یۆنان لب
دوورگکانتان  ــۆن  ب نابوتکان،  دەرەوە،یــۆنــانــیــیــه 
پدەچت   . دەبــن)  پارەمان  یۆنانییکان  بفرۆشن، 
 سا چند  ئم  ئزمونی  وەکــوو  یۆنانییکان 
ئم  نووسینی  بم  کردبت،  زۆریــان  ھی 
جۆرە قسان ھر ل میدیای ئمانی و توورک 
دەوەشتوە. یۆنان تنھا وتکی ئاسایی نییه، 
بک مژوو، ھونر، فلسف، موزیک، تواوی 
کلنکی  یۆنان،   بب مرۆڤایتی،  شارستانی 
گورەی تدەکوت. یۆنان ھتا ماوەیکی زۆر 
قی ڕووناکبیری، چرای فلسفو، پایتختی 
شــارســتــانــی جــیــھــانــی بــــوو. بــداگــیــرکــردنــی 
 ریربھاتنی ب ،نتینۆبی قووستکزنشارەم
توورککان و داگیرکردنی کۆنترین و مزنترین 
شارستانی جیھان، کۆتایی ب چرخی زینی 
یۆنان و جیھان ھانی. ماوەیکی زۆری پچوو، 
 ل فیلسوفانوە، ھر  دایکی  ل وتکی  تا 
ئفالتون،  سوقرات،   ) ئسیناوە  ئکادیمیاکی 
ئرستۆ، ڤیساگۆرس، پالتۆن،سدانی تر) . ھر لم 
وتوە، بیرمندو رووناکبیرو رۆماننووسکی 
مزن لدایک بت. ئویش ( نیکۆس کازانتزاکی. 
 مقب توانی،  کازانتزاکی   .  (١٩٥٧/١٨٨٣
مزنکی، پلی رۆژبگرت، جارکی تر تیشکی 
دریندا   تو ئم  بسر  خۆی  پرشنگداری 
تا یۆنان  بوبکاتوە. ماوەیکی زۆری پچوو 
بربریتی  و  چــتــگــری  حوکمی  ــر  ژ  لــ
 ،ومق ئــم  بھاتنی  بت.  ــاری  ڕزگ توورکی 
چرای ڕووناکی و بیروھونری جوانی یۆنانی 
تر  جارکی  بۆ  ھتا  پچوو  زۆری  کوژایوە. 
کازانتزاکیش  دابگیرستوە.  شارستانی  مۆمی 
ئو مۆم پرشنگدارەبوو، ک جارکی تر ھموو 

وتی یۆنانی ڕووناک کردەوە. 
کازانتزاکی  نیکۆس  لسر  قسکردن  ــارە  دی
لــوەی   جگ ئــو   چونک نییه،  ئاسان  ــروا  ھ

ـــووس و ئــدیــبــــکــی بـــتـــوانـــابـــووە،  ـــن رۆمـــان
رۆحیشدا،  و  سیاسی  لبواری  لھمانکاتیشدا 
کازانتزاکی،  ھبووە.  مزنی  ئجگار  رۆکی 
کسکی فرە بھرە بووە. کسک بووە لناو 
یۆناندا  ونی   ب سروشتی  و  جوانی  دنیای 
برھمکانی  ھــرەزۆری  بشی  گورەبووە. 
وەرگــــــڕاون بــۆ زۆربــــی زمــانــانــی جیھان. 
برھمکانی ل ھۆلیود کراون ب فیلم، ئکترە 
مزنکانی جیھان وەکو ( ئنتۆنی کوین) ڕۆیان 
 س زۆربا  فیلمی   ئاماژەی جگای  تدابینیوە. 

ختی ئۆسکاری وەرگرتووە. 
 نیکۆس کازانتزاکیس ل

بیرەوەری ژنکیدا
ئو  یــان  ــن  لی شــارەزای  مئ ئـــوەی  دیـــارە 
ئمی  پیشانی  کازانتزاکی  نیکۆس   ک دیــوەی 
بووە.  برھمکانییوە  لڕگای  تنھا  داوە، 
بم ناخی یان رۆحی ڕاستقینی ئم پیاوە، 
ژیانی  دیـــوەی  ئــم  بـــووە.  ئم شـــاراوە  الی 
دەستمان  خــۆی  نزیککانی   سک الی  تنھا 
دەکوت، ک ئویش ژن خۆشویستکیتی 
. لم ماوەیدا الی کاک حمید کتبکی نایابم 
ئیلینی  بــیــرەوەری  ئویش  کــوت،  بــردەســت 
لم  کازانتزاکییه.  نیکۆس  ژنکی  کازانتزاکی، 
کتبدا ک بشکی زۆری ترخانکراوە بۆ ئو 
نامانی ک نیکۆس بۆ ژنکی نــاردووە. ھر 
دیوە  دەتوانت  مرۆڤ  نامانوە،  ئم  لڕگای 
 ب کنووسرە  ئــم  نادیارەکی  شـــاراوەو 
ئیلینی  خاتوو  ھروەکو   بکت ئم  دیاربخات. 
دەت : ( زۆرجار کازانتزاکی داوای لکردووە ک پاش 
 ئاماژەی جگای   . بنووست)  لسر  شتکی  مردنی 
بواری   ل ھبووە  باشی  دەستکی   خانم ئم 
لسر  کتبکی  پشتر  بیبیۆگرافیدا.  نووسینی 
گاندی  ھیندی  مــزنــی  شۆڕشگی  رابـــرو 
نووسیوە. ئم خانم خۆی کسکی رۆشنبیرو 
ھونر  و  ئــدەب  و  سیاست  دنیای   ل زۆر 
شارەزاییکی  لھمانکاتیشدا،  بــووە.  ئاگادار 
ھبووە.  مردی  نیکۆسی  ناخی   ل باشیشی 
لژیانی  باس  دەدەم  ھــوڵ  ــرەدا  د چند  لم 
خۆشم  بــۆچــوونــی  و  بــکــم  نیکۆس  تایبتی 
 ک ئم  ھی  بۆچوونی  ھندک  دەربارەی 
ھمووکاتک  من  دیــارە  بخمڕوو.  نووسرە 
ھیچ کسایتییک ب پیرۆز دانانم، بک پش 
بدنیاییشوە  مرۆڤن،   وانئ شتک  ھموو 
مرۆڤیش دەبت ھ بکات . ھربۆی ھیوادارم 

رەخنکانم ب دکی فراوان وەربگرن . 
بۆچی نیکۆس کازانتزاکی دەنووست؟

دیارە ھموومان دەزانین کاری نووسین و ژیانی 
نووسران ئاسان نییه . بک ل زۆربی کاتدا، 
بتایبت ئو کاتی یۆنان، ژیانی نووسران زۆر 
ناخۆش و زەحمت بووە. وەل بۆچی نیکۆس 
دەستی ب نووسین کرد؟ . بۆ وەمدانوەی ئم 
پرسیارە گرنگ و پ بایخ، دەبت بگڕینوە 
بۆ الی بیرەوەرییکانی نووسر خۆی . نیکۆس 
سای ١٩٢١ ل دەفتری بیرەوەرییکانیدا بم 

شوەی وەمی ئم پرسیارەمان دەداتوە. 
( ئامانجم ئوەی، ک مانایکی نوتر (تازەتر) بدەم 

ب ژیان و ھوی شیکردنوەی بدەم !) 

نیکۆس کازانتزاکی و پرسی نتوایتی
ھیچ کاتک ناتوانین نووسر ل دەوروبرەکی 
ھوستک،  نووسینک،  ھــمــوو   . داببین 
ھقوووی ناخی میللتکیتی . کازانتزاکیش 
ئندامکی ئکتیڤی کۆمی یۆنانی بووە. لگڵ 
خۆشییکانیان شایی کردووە، لگڵ ناخۆشی و 
کشکانیان، گریاوەو ئازاری چشتووە. پرسی 
داگیرکری  لــالیــن  وتــکــی  داگیرکردنی 
پرسگرنگکانی   ل بووە  یکک  توورکییوە، 
وەکــوو  ئویش   . یۆنانی  کۆمگای  ئوکاتی 
خبات  ڕگای  کۆمگاکی،  ئندامکی  ھموو 
و رزگاریخوازی ھبژاردووە. ئو ھیچ گوی 
نداوەتوە ترس و ڕاونان و ناخۆشی ژیان . 
ئو تنھا پرسی ڕزگاریخوازی و سربخۆیی 

 ) مزنکی   رۆمان  ل ویستووە.  گلکی 
ئازادی یان مرگ) دا، زۆر ب جوانی وەسفی 
کردووە.  یۆنانی  گلی  شۆڕشگری  و  خبات 
توانی  رۆمانیوە،  ئم  ڕگای   ل کازانتزاکی 
و  پیسترین  لدژی  قارەمان،  گلکی  چیرۆکی 
دڕندەترین داگیرکری جیھان، نک بۆ یۆنانی 
بک بۆ ھموو جیھان باس بکات. کاتک ئم 
سرکوتنک  ھر  لگڵ  خوندەوە،  رۆمانم 
خۆشی و سرفرازی ب دمدا دەھات و حزم 
دەکرد لگڵ (میخایلیس) شۆڕشگر بوومایو 
ناخۆشیک  ھر  لگڵ   .بوومای ھاوخباتی 
و  ھــرەس  تارمایی   ،کشۆڕش ڕووخــانــی  و 
ھزرمی  و  جستم  نائومدی،  دخوورپی 
ئوەندە  تنھا  رۆماننووس  کاری  داگیردەکرد. 
خونر  بۆ  حکایتکان  و  چیرۆک   ک نییه، 
 ت وەکوو خرۆکرۆمان دەب کوە، بتربگ
و  مشك  ناو   تبچ خون،  ناو  سوورەکانی 
 ل یۆنان  ھشتا  بداخوە  خونرەوە.  گیانی 
نبوو،  ڕزگــاری  ــوورک  ت چتگری  دەستی 
پــالمــاری  وەحشیتر  دڕنـــدەتـــرو  ھزکی  تــا 
ئمانیکان  دا.  مزنی   تــو ئم  جستی 
وەکوو دۆست توورککانیان، ب دڕندەترین و 
وەحشیترین شوە پالماری ئم وت مزنیان 
دا. سوتاندن و برسی بوون، ئاوارەیی، چیرۆکی 

رۆژانی ئم گل قارەمان بوو. لگڵ ھاتنی 
چرای  تر  جارکی  ئمانی،  داگیرکری  ھزی 
 دەشتپ دەریـــاو  چیاو  تکۆشان،  و  خــبــات 
خاتوو  کــردەوە.  ــاک  ڕوون یۆنانی  برینکانی 
ئیلینا ل بیرەوەرییکانیدا زۆر بجوانی وەسفی 

چتگری ئمانی کردووە، ئو دەت : 
گورە  برستییکی  ئمانییکان  ھاتنی  لگڵ 
 زار یۆنانی بوون٣٥٠ ھ تی داگیرکرد، زیاتر لو
برکوت،  زۆری  کریت  بتایبت  قووربانی. 
قبرستانکمان   ک بوو  ــوەدا  ل کشکمان 
میتی  ھــمــوو  ــو  ئ جگای  بـــوو،  بــچــووک 
 ب الوازبــــوون،  ھندە  منداکان   . نــدەگــرت 
کاتک  قبرەکانوە.،،،،  ناو   دەدرانفر گۆچان 
دەستی  کریتدا،  بــنــدەری  لــبــردەم  منداک 
بــ دوای  بــرد   (ــ زب پــاشــرۆ(  بــۆ سندوقکی 
نزیک  لی  ئمانی  عسکرکی  دەگــڕا،  ناندا 
کوتوەو پاشان ب پۆستاکی بر لقیداو 
لگڵ  پــاشــان  ســنــدوقــکــوەو  نــاو   خستیی
سندوقک منداکی فلیقاندەوە.،، خۆم نگرت 

و چووم پشی عسکرەک پم وت:
ئایا  شتانی؟   ڕەقیی دڵ  ھموو  ئم  بۆچی 
ھسووکوتت  ئاوا   بووای خۆت  مندای  ئوە 
داموە:  تووڕەییوە ومی   ب دەکرد.  لگه دا 
گربدەستی من بت، ھموتان لناودەبم، ل 

سو ل نیکۆس کازانتزاکیس ئو پیاوەی ک رۆژی بۆ یۆنان گڕاندەوە
١٨٨٣-١٩٥٧

نیكۆس له  ته مه نی ھه ژده سایدا  - 1902

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



ژمارە (١٥٢) كانوونی دووه می  ٢٠١١/١/٢٢ زایینی ، ربه ندانی ٢٧١٠ی كوردی17

 ( .٣٧٣
کریت و کازانتزاکی

ــ رۆمــانــکــانــی کــازانــتــزاکــیــدا  گـــر چــاوــک ب
ــی  بــخــشــــنــیــن، دەبــیــنــیــن گـــۆرەپـــانـــی ســرەک
بووە.  کریت  دوورگجوانکی  قمکی، 
رۆمان مزنکی ( زۆربا، ئازادی یا مرگ)، 
میخایلیس،  زۆرباو   .رەکیانس شونی  کریت 
ھردووکیان کوڕی قارەمانی ئم دوورگین . 
 ماشای شتوە، تی کریتنئاو کازانتزاکی ل
و  پاک  دەریــا   ل  . دەکــرد  جیھانی  جوانکانی 
دەیویست  کریتوە،  جوانکی   شین و  ساف 
بناو جیھانی پان وبریندا ملبکات . زۆرجار 
نختک  تنانت  خۆشویستووە،  کریتی  ھندە 
توندڕەویشی تداکردووە. بۆ نموون ل یکک 
نـــاردووە،  ــی  ژن ئیلینای  بــۆ   کــ لنامکانیدا 

بڕاشكاوان دەت :
 مـــت ئـــ بــنــاســــت، دەزان ــــوەی خــــودا  ئ  ) 
دخۆشم  زۆر  مــن   . یــۆنــانــی  نـــک  کــریــتــیــن، 
چاالکانش،  زۆر  ئفریکییکم،    نخو  ب

کاردەکم،ل١٥١)
کۆمۆنیزم و سۆڤت

ئوەی ک زۆر ڕوون و ئاشکرای ھمووکاتک 
پدا  بــوونــی  کۆمۆنیزم  تۆمتی  کــازانــتــزاکــی 
ــــاوا  ــ رۆژئ ــراوە. ( چــونــکــ جــــاران ل ــن ــ ســپ
. کۆمۆنیزم بووبووە  تاوان بووە! )  کۆمۆنیزم 
لبرئمش  . ھر  کازانتزاکی  بۆ  پاسپۆرتک 
ـــوەو  ـــچـــووکـــكـــردن زۆرجــــــــــاران ھــــوــــی ب
 وەلــ دەدرا.  بــرھــمــکــانــی  ناشرینکردنی 
 پوتللەق و کد و کۆمۆنیستکازانتزاکی ئ
نبوو، ک زۆرجار وەسفی پدەکرا. ئو دژی 
بوو.   (ستالینی مارکسی،   ) کۆمۆنیستی  بیری 
 نو بیری کۆمۆنیستی قبووڵ بوو وەکو الیئ
پــردی   لــ دەیــوویــســت  ــو  ئ ھومانیستکی، 
کۆمۆنیستیوە، خۆی بگینت ھست ونستی 
ھژاران و جوتیارانی گلکی . ئو دەیویست 
تــالرــکــی جوانی  کــۆمــۆنــیــســتــوە،  لــرــگــای 
دروستبکات  ھـــژاران  بۆ  ئاسا  ئکرۆپۆلیس 
لچند  کۆمۆنیستی،  بیری  دەربـــارەی  ھر   .
نامیکیدا بۆ ژنکی، بجوانی بیری خۆیمان 

بۆ دەردەخات . 
 ی کــۆمــۆنــیــســت کــۆتــایــیــم بلــســدەربــــــــارەی مــ)
 قۆناغ لم  نــاوم   وەیش بم  ھنا.   وەکینکۆ
بویدەکموە،  پاشان  کۆمۆنیزم)،  میتا   ) نــا 
ئم ھنگاوکی گورەی ژیانم دەبت   چونک
و ھرلبر ئوە دەبت زۆر بباشی وشکان 
ھسنگنم . ئمش دابانکی تواوەتی لگڵ 
کۆمۆنیزم، ئم ھنگاوک بۆ پشوە نک بۆ 
کۆمۆنیستکانم  ــاوڕێ  ھ بدنیایوە  دواوە. 
رازین،  لم   ک ئوانی  بم  زویردەبن،  لم 
جارکی تر گومانی خراپیان ال دروست دەبت، 

ل ١٥٠
بیر لوە دەکموە بگڕموە بۆ کریت، پاش 
ــوو کاندیدکی  س ســاڵ دەمــوــت خــۆم وەک
بم  پدەچت   . بناسنم  بخکی  کۆمۆنیستی 
برسیکان  و  ھــژاران  لگڵ  بتوانم   وەیش
بــشــــوەیــکــی ئــاســان قــســان بــکــم، ئمش 
ئایینکمان،ل  ناساندنی  بۆ  نویه  ڕگایکی 

 ( ١٤٩
جۆرە  ئو   ک دەبتوە،  ڕوون  بۆمان  لرەدا 
زۆرجیاوازبت   ک دەخواست،  کۆمۆنیستیکی 

کاتک  ھموو  ئو  باوە.   ک کۆمۆنیستی  لو 
کاریگری  رۆژھــتــی  سۆفیگرایی  رۆحکی 
زۆری ھــبــووە بــســریــوە. ئــو پی وابــوو 

 .ت رۆحوەی ماددە بش ئمرۆڤ پ
رەخن ل سۆڤت

پانتایکی  سۆڤتکی،  و  شــۆڕش  رووسیاو 
کازانتزانکیدا  ژیــانــی   لــ گـــورەیـــان  ئجگار 
داگیرکردووە. سرەتا رووسیا خونکی خۆش 
 ربۆیھ بـــووە،  گرنگ  ئاواتکی  الی،  بــووە 
 ل گــــورەی  جگایکی  ــی  ســردان یکمین 
 مستی کازانتزاکیدا داناوە. ئژیان و ھزرو ن
پیاوە  ئم  راستقینی  بۆچوونی  کاتک  ھیچ 
نزانیوە.  کۆمۆنیستمان  و  سۆڤت  ــارەی  دەرب
دەبینم  ــنــدەوە،  خــو نامکانیم  کاتک  بـــم 
 کبووە، بت رازی نسۆڤ ک بکازانتزاکی ن

زۆرجاریش دژیان وەستاوەتوە. 
 لک کسانک   تــبــوونــ شۆڕشگەکان  ھــمــوو   )
بشوەیکی  جگیرکردووە،  خۆیان  خۆشگوزەرانیدا 
بوونت کسانی کۆنپارز، دەتوانم  ئجگار خراش 

بم ھدی ھدی دەبن کۆنپریستیش، ل ٢٠٧ )
دیارە کازانتزاکی لژیانیدا س جار بۆ سۆڤت 
سفری کردووە. ھرجارەو جۆرە بۆچوونکی 
شــاراوەی  کونکی  ھــرجــارەو  الدروستبووە. 
بینیوە.  کۆمۆنیستی  ئفسووناویی   ق ئم 
پاسیف  موسافرکی  ئـــوەی  بحوکمی  ــو  ئ
نبووە، بک ھمووکاتک بکامرای خیای، 
خزنکردووەو  پۆزەتیفکانی  و  نگتیڤ   خا
پاشانیش ھوستی خۆی پ ڕاستکردۆتوە. 

( پویست لمۆسکۆ یان ل لینینگراد بژین، بجگ لو 
دووشارە، ئوانی تری ھموو الدیه،ل ١٧٩) 

 ک درۆیــانــی  پروپاگندە  ئوھموو  لــــرەدا 
ئو   . بدەردەکوت  دەکرد،  بۆخۆی  سۆڤت 
 ک نــادادپــروەرانــی،  و  نایکسان   تسیاس
و  گــل   ب برامبر  رووســکــان   کۆمۆنیست
 و جیاوازیکانی تر دەیانکرد، لوەو ناوچتن
تر  ناوچکانی  و  مۆسکۆ  لنوان  گــورەیــی 

بدەردەکوت . 
 ک ئم  ھوستی  گرنگتر  لھمووی  بم 
مۆسکۆ  دادگا شوومکانی  لسر   رەینووس
شۆڕشگرو  ھــزاران   بک دادگایانی  ئو   .
قارەمانی رووسی بوونته  قووربانی سیاستی 
ئو   . ستالین  دڕندەکی   مرژ پاکتاوکردنی 
نک ستالین بک ھموو سیستمی دادوەری 
ــاســای رووســــی دەخــاتــ ژـــر پــرســیــارو  و ی

رەخنوە.
( من لرە راوەستاوم ک زیاتر خۆم وەکوو دیلکی جنگ 
دادگاییکردنی   ب دەستدەکرت   زوانــ بــم   . دەبینم 
داوە،  بیاریان  دادوەرەکــــان   چونک بلشفیکان، 
ھروەک پیان ڕاگیاندین، دەیانوت من و غلینوس، 
ئم   . بترسنن  تر  ئوانی  ئــوەی  بۆ  بخۆین،  لدان 
 ،دەکانی ناوەراستیت دادگاکانی سدەل ک دادگایان
ل  سرسوورھنرە،  و  گرنگ  دەن،  خۆیان  ھــروەک 

 (١٧٣
سفر 

کازانتزاکی  ژیــانــی  گرنگی  بشکی  ســفــر 
بووە. ئو نیتوانیوە ھیچ کاتک بب سفر 
نووسرکم  ھیچ  ئستاش  ھتاوەکوو   . بژی 
بسفرو  حزی  کازانتزاکی  ھندەی  ندیوە 
میسری  نــاوداری  نووسری   . بووبت  گڕان 
بۆ  تنھا  تمنی،  بھموو  محفوز،  نجیب 

 ل گــونــدەکــی  ــی  ســردان ھفتیک  مـــاوەی 
فیوم کردووە، پاش ئوە ھیچ کاتک سفری 
نکردووە٢. ب پچوانوە کازانتزاکی بشکی 
 رسھو لردا بووە. ئفسنی لمزۆری ت
میوان  ئه فریكا)  ئوروپا،  ئاسیا،   )  کیشوەرەک
ئیتالیا،  سۆڤت،  یکتی   ) ســردانــی  بـــووە. 
بریتانیا،  چیکۆسۆفاکیا،  نمسا،  ئمانیا، 
بکشتی  پاشان  ــوردون،  ئ ئیسرائیل،  میسر، 
ھیند  وتــانــی  ژاپـــۆن،  بۆ  چــووە  میسرەوە   ل
دیارە   . بینووە)  چینی  مالیزیا،  سینگاپوور،  و 
یکتی  قــووژبــنــــکــی  و  کــونــج  ــوو  ــم ھ ـــو  ئ
برەو سیبیریا.  مۆسکۆوە   ل گڕاوە.  سۆڤت 
پاشان بۆ سنووری چین و لووە بۆ ئاسیای 
تاشقند،  سمرقند،   ) شارەکانی  ناوەراست 
بوخارا) ی دیوە. پاشان ب قوقازدا گڕاوەتوە 
ژیانی  جۆرە  ئم  زۆرجاریش  دیارە  مۆسکۆ. 
لیکک   . خکی  الی   رەخــنــ جگای   بۆت

لنامکانیدا دەت:
 زیاتر ل تی ژیانمان کھۆی جۆری تایبس بزۆرک )
موسافیر دەچین، ب شتمان دادەنین. چونک پارەمان 
ئم دەتوانین زۆر شون و والتی نوێ  . بم  نییه 
 . کی زۆر جوانمان دەداتستوەش جۆرە ھببینین، ئ
زۆرکس تاوانبارم دەکن، ک ل الینکوە پارەمان 
بۆ دت، بم ئوان ھموویان ھن، تاک الینک 

ک پامان پوە دەنت ئویش (رۆح).ل٢٥٤)
رۆژھت

دیارە ھیچ شونکی جیھان ھندەی رۆژھت 
کاریگری رۆحی  بسر کازانتزاکیوە نبووە. 
ئو رۆژھــت قی رۆح بووە. مسیح  الی 
شارستانی  کۆنی  مژووی  و  سۆفیگرایی  و 
ئم  لسر  گورەیان  کاریگری  ــت،  رۆژھ
 ئاوات ک لکی ربۆیرە داناوە. ھنووس ک
گورەکانی ئوەبووە، کب چاوی خۆی وەکوو 
ئسکندەریو  بازارەکانی  بناو  ئازاد  ملکی 

 نیكۆس كازانتزاكیس

نیكۆس و ئیلینی ھاوسه ری 
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درینکانی   نیسک قاھیرەو  مزگوتکانی 
ئیسرائیل  لحمی  بیت  و  ــودس  ق و  قبتییکان 
ببینت. ئو ھر ل دوورەوە بۆنی رۆژھتی 
ئم  بۆ  باشی  پاشان سفرکی  بم  دەکرد، 
نخوندەوە،  نامکانیم  ھتا  من  کــرد.  ــاوە  ن
بووە  خۆشویست  ھندە  رۆژھــت  نمزانی 
الی . سای ١٩٢٧ بۆ یکمجار سردانی میسر 

و پاشان ئیسرائیل دەکات .
پیتی   ک دەوــت،  خۆشمان   ک  ترۆژھ ئــوە   )
ئو  کۆتایی،   ب نــوەی  لمی  عترو  و  ڕووناکی   ل
نوانی ک برەدا تپڕین، پاش ئوەی ک دگرانی 

و خۆشویستی خۆیان کرد و پاشانیش نمان.
ئای لم زەوی چندە سرسوورھنرە، چندە ھموو 
شتکانی بشوەیکی جوان ڕکخراوە، ھتاوەکوو چژ 

ب چاوو مشکی ئم بدات ...ل١٥٦,١٥٥)
ئینگالند و شارستانی رۆژئاوایی

ئو بۆ ماوەیکی زۆر ژیانی پاریس و رۆژئاوای 
بینیبوو. بم لو باوەڕەدام ھیچ کاتک ھندەی 
ناخی  ــاوایــی  رۆژئ ژیانی  بریتانیا،  ســفــری 
دەبت،  بریتانیا   ل کاتک  ئو  نھژاندووە. 
کۆمک نام بۆ ئیلینی دەنرت . لو ناماندا 
رۆژئاوا  دەربــارەی  خۆی  راستقینی  ھستی 

دەردەبرت .
و  دەڕوات  ژیانیش  لــدەســتــدا،  خۆشی  ئینگلترا   )
سرکوتن،  ئامرەکان  رگربت.  ناتوانت  کسیش 
گشبینیکی  گــورەو  ھیوایکی   ب ئمۆش  مرۆڤی 
ــرد .  ـــاددە ک ھــرزەکــارانــ، پــــشــوازی لــ ھرشی م
بم   وای پی   . نوکانی   ئاسن  کۆیل  ب  خۆشحا
شوەی دەتوانت ئازادی دەستبکوت و رۆحیشی ئازاد 
 ل یشمھک ،وەدایردی مرۆڤ لبم نبکات . ب
جنگکی بردەوامدای، لدژی ئو یاسایانی کدژی 
مرۆڤایتین و گۆڕینیان بو یاسایانی ک ھقوووی 

دن،ل ٣٤٨ 
دووكی   ل پیتی   ،تام  ب شارکی  مانشستر، 
خوز، دەمووچاوی مۆن و گرژ، ماکان دەیت بنکی 

سربازین، ل ٣٤٦
لــیــڤــرپــووڵ، شــارــکــی گـــورەیـــ، بــۆنــی نــاخــۆشــ و 
خوزاوی، تنھا یک دوو تابلۆم بینی، ئویش ھی 

ونکشکی ئیتالی بوو، ل٣٤٦
ــو ژیــانــ مـــاددی و  کــازانــتــزاکــی زۆر دژی ئ
وابوو  پی  ئو  بــوو،  ــاوا  رۆژئ کپیتالیستیی 
ھروەک چۆن ل سۆڤت رۆح نماوە، بھمان 
شوەش رۆژئاواش رۆحی کۆچیکردووەو ئامر 

جگای گرتۆتوە. 
دژواری و ناڕوونی ل ژیانی کازانتزاکی دا

ڕووناکبیرک،  ھــمــوو  ـــوو  وەک کــازانــتــزاکــی 
و  ــان  ژی لــنــاو  ناکۆکی  و  دژواری  کۆمک 
دەروونیدا بووە. ئم ناکۆکیان تا ڕادەیکی زۆر 
 ب  . ئاشکرایکردوون  ئیلیناوە  خاتوو  لالین 
بوای من زابوونی ھزری رۆحی و مسیحی، 
ســرەکــی  ڕۆـــی  کۆمۆنیستی،  بــیــری  لــگــڵ 
کازانتزاکیدا.  دەروونیی   ناکۆکی لم  ھبووە 
 ی وابووە، کتاوەکوو کۆتایی ژیانی پو ھئ
مرۆڤ پش ھموو شتک رۆح پاشان ماددە. 
ھیچ   ب  ک بــووە،  میتافیزکی  بیرکی  ئمش 
مارکسیدا  ماتریالیستی  بیری  لگڵ  شوەیک 
نایتوە. مسیح الی ئو ھمای ئیمان بووە، 

لینینیش ھمای کارکردن بووە. 
خاتوو ئیلینای دەت :

(ھر لیکم رۆژەوە بم شوی کازانتزاکیم بینی، ھر 
دژوار،ناکۆکی  بکۆمک  ئو  مایوە.  شوەیش  بم 
(تناقض) خۆی شاردبۆوەوە. بم بب سازشکردن بۆ 
پشوە ھنگاوی دەنا . ئو نرم ڕەو بوو و توندڕەویش 
زۆر  بــوو،  پرستیش  تنھا  بــوو،  دۆســت  میوان  بــوو، 
بشوەیکی ب سنوور پارەی ب ھونرمندەکان دەدا 
و زۆریش یارمتی سرکوتنی دان، لھمان کاتیشدا 
دەوەستایوە، تۆمتباری دەکردن  دژی دەومندەکان 
سۆفیگری  گیانی  ئو   . نــادەن  ھــژاران  یارمتی   ک
قبووڵ بوو، چونک نیدەتوانی کاری مسیۆناری بکات، 

ل ٢٣ )
ئو لکاتکدا خۆی رەخنی ل یکتی سۆڤت 
بــم  بـــوو،  سیاستکانی  دژی  و  ـــرت  دەگ
 بگرتای سۆڤت   ل رەخــنــی  کسک  کاتک 
کاتک   نموون بــۆ  ــوە.  ــای دەوەســت دژی  ئــو 
باناییت)   ) بــنــاوی  فــرەنــســی  نــووســرــکــی 
دژی  ئو  دەنووست،  سۆڤت  دژی  وتارک 
 ب ــ ئــو نــووســرە دەوەســتــــتــوە وپی وای
دەکات،  رووسیا  باسی  ئیستفزازی  شوەیکی 
ھر شت ناشرینکان دەبینت و شت باش و 
جوانکان باس ناکات . بم ھر ئم برادەرە 
و  دەنووست  سۆڤت  لسر  ــار  وت خۆشی، 
 چونک دەنرت،  ئمانیای  رۆژنامکانی  بۆ 
ـــارەی باشیان  پ ھـــروەک ژنــکــی دەــــت ( 
دەدان !، ل ٢١١) . دیارە رۆژنامکانی ئمانیا 
شۆڤنیانوە  دیدکی   ل راستوە،  و  چپ   ب
سیری سۆڤت و روووسیایان دەکرد، ھشتا 
زۆر  ئماندا  چــاو   لــ ئمریکیکان   ــامــ رۆژن
ئو   ک نبووە  جوان  شتکی  شریفتربوون. 
نووسرە بڕزە، ل الپرە زەردو ریسواکانی 
رۆژنامکانی ئمانیاوە،تق ل یکتی سۆڤت 
ئو  ھــر   چونک . بکات  مــزن  و رووســیــای 
 ی سووک و چرووک بمرۆ قسئ رۆژنامان
نابوت  و  تمڵ   ب  ) دەین  مزن  یۆنانی  گلی 
بۆ  ئوەشیان  پشنیاری  و  دەکن  وەسفیان   (

 ن کدەک
(دوورگکانیان بفرۆشن !) . 

ــی  ــاوای ئــالــوکــاتــی کــئــو دژی ژیــانــی رۆژئ
ــامــــرە، کــچــی ھــرخــۆشــی  و مـــاددیـــت و ئ
 .  ترۆژھ ساکارەی  ســادەو   وژیانئ دژی 
سفرەکی  باسی   ک نامیی  لو   بۆنموون

میسر دەکات بم شوەی قس دەکات .
من  شــودا،  لگڵ ھاتنی  بووم،  ل سحرا  دونی   )
وکابرایکی بدەوی لژر دارخورمایکدا خیمیکمان 
دروســتــکــرد،  چاییمان  ــــردەوەو  ک ئــاگــرمــان  و  ھــــدا 
ھستمکرد  شوە  ئو  بم  خوارد،  نانمان  پاشانیش 
و  خاکی  مرۆڤی  لژیانی  ڕقــم  زۆر  ــووم،  ــووڕەب ت زۆر 
 م چارەنووسر ( متواضع) و قبووڵ کردنی ئتکناعق

بوویوە.،ل ١٥٦)
فاشیزم و بینینی مۆسۆلینی 

خوندەوە  الپرەیم  ئو  کاتک  یکمجار  بۆ 
 کی تریش چوومجار ربۆیکرد، ھباوەرم ن
سر ئو الپرەی، دیسان جارکی تریش ئم 

درانم خوندەوە:
( ل ١٣ ئۆکتۆبرەی ١٩٢٦، مۆسولینی پشوازی 

ل کازانتزاکی کرد، ل١٤٢) 
ئو  پــیــاوەی  کــئــو  بـــاوەردەکـــن،  ئوە  ئایا 
ھموو کتب ئستوورانی دەربارەی ش�رش 
بچت،  ئامادەبت  نووسیبت،  خباتگری  و 

سرسخترین  و  دــرەقــتــریــن  و  درنــدەتــریــن 
گورەترین   مئ ؟  ببینت  مرۆڤایتی  دوژمنی 
نــووســرەدا  ئــم  لژیانی  من   ک  پــارادۆکــســ
بینیبتم . نک ئوەش بک زۆر خۆشحایش 
بووە بم پشوازی، ئوەتا خۆی دەنووست : 
بۆ  شتکم  ھیچ  ھشتا  دەکــم  بشرم  ھست  زۆر   )  
ئم پشوازی ئامادەنکردووە. چند رستیکی کورت، 

بیری گورە، ھستی مرۆڤایتی گورە،ل١٤٢) 
 ی کوکاتئال ،ورەیکی گزاریرمش مراستی ئب
زیندان   ل تۆلیاتی)  و  گرامشی   ) وەکــو  نووسرانی 
 ،یھ کۆمۆنیست  خباتگرو  ھــرچــی  ــن،  ب
مۆسۆلینی،  پۆلیسکانی  ڕاوی  بۆ  نچیر   بۆت
کچی کازانتزاکی ن گوێ، نھست ب ئازاری 
ھاوڕیانی ناکات . دیارە ھر پاش چند ساکی 
بربریکانی   مانیئ لگڵ  مۆسۆلینی  تر، 
داو،  یۆنانیان  پالماری  قۆی  دوو  ھاوڕیدا، 

کازانتزاکیش ناچار وتی جھشت.
پاشان بمش ناوەستت، پاش ئم سفرەی 
کاتک خاتوو ئیلینیا دەربارەی بۆچوونی لسر 
مۆسۆلینی ورژمی فاشیزم لی دەپرست . ئو 

بم شوەی وەم دەداتوە:
ئیلینا / چ سیمایک دەربارەی فاشیزم ھست پکرد ؟ 
کۆمۆنیزم  لــگــڵ  شــتــدا  ـــزۆر  ل  / کــازانــتــزاکــی 

ھاوبشن. 
ئیلینا/ چۆن دەبت ئوە؟

نمانی   ب باوەریان  ھردووکیان   / کازانتزاکی 
 یداھاتووی باشتر ھ ئازادی تاک و باوەر ب

.
چی  مـــرد،  مۆسۆلینی  ئــگــر   بــاشــ  / ئیلینا 

ڕوودەدات ؟
کازانتزاکی / پاش مردنی مۆسۆلینی فوزایکی 
گورە دروست دەبت، وە جنگی ڕق و کینی 
بدەست   ک کسانی  ئــو  دەبت،  دروســت 
ئم رژیموە چوساونتوە، ھوی تۆ لو 
پاشان  داون،  ئازاریان   ک دەکنوە   کانخ
جنگ لنوان سرکردە کۆنکان و سرکردە 
تازەکان دروست دەبت . ھربۆی ب بۆچوونی 
ئامرە  من مۆسۆلینی بۆ حای حازر باشترین 
لەدا   )  ١٤٦ کۆمۆنیزم،ل  پــاش  قۆناغی  بــۆ  
مبستی ئوەی ک مۆسۆلینی باشترە بۆ ئم 

قۆناغ نک کۆمۆنیستکان ) 
دیارە لم دیالۆگی نوان ئیلینی وکازانتزاکیدا، 
کازانتزاکی  ســادەیــی  و  ســقــتــی  بــۆچــوونــی 
 ـــووە، ک ـــاوەڕەداب ــو ب دەردەکـــوـــت . ئــو ل
باشترە،  ئیتالیا  قۆناغی  ئــم  بۆ  مۆسۆلینی 
لــحــالــتــــکــدا، رژــمــــکــی پــۆلــیــســی، دوژمــنــی 
سرسختی چپ و کۆمۆنیستکان، لحالتکدا 

ئم برادەرەمان خۆی ب چپ دادەنت!.
کلسر  فاشیزم،  رژمی  دــت،  ئــو  پاشان 
بنمای جنگ و چتگری بنیادنراوە، لگڵ 
دەدۆزــتــوە.  بۆ  ھاوبشیان  خای  کۆمۆنیزم 
خای  گــر   چونک نزیکن،  لیکتریوە   واتــ
 . دەبت  نزیکایتیشیان   وات ھبوو،  ھاوبش 
ئیتر من نازانم ئم برادەرە بۆچی ب کۆمۆنیست 
لقم دراوە؟ لحالتکدا ئم بۆچوونی بووە 

دەربارەی کۆمۆنیزم ؟
ھوستی دەربارەی جنگی ناوخۆی ئیسپانیا

ل شونکی تردا ک ھوستی خۆی دەربارەی 
جنگی ناوخۆی ئیسپانیا دەردەخات، ک زۆرم 

پ ناخۆش بوو ئو ھوست ناشرینم بینی 
 .

ل نامیکدا بۆ ئیلینای ژنی دەنووست :
ئیسپانیا ل مشکمدا ناڕوات، زۆر تووشی ئازاریکردووم، 
 ب ھست  زۆر  زیندووبت،  کائینکی  بیت  ھــروەک 
ئازارو ورانی و نگبتیکانیان دەکم، و ھوڵ دەدەم 
بشوەیکی ب الینان بنووسم، دنیاشم ھردوو ال 

توورە دەبن، ل ٣١٩) 
ئم بۆ مژوونوسک زۆرئاسای ئم ھوستی 
 ک کازانتزاکی،  وەکو  کسکی  بۆ  بم  بت، 
برەنگاری  نووسری  و  شۆڕشگر   ب خۆی 
 .زاریرەمش ستانوم جۆرە ھت ئدەزان
ئــو دەبــوایــ وەکــو ھــمــوو نــووســرانــی تر، 
دژی  و  کۆماریکان  بـــرەی   بخستای خــۆی 
 ،نگج ئم   چونک بوایایتوە.  فاشیستکان 
بووە  بربریت  و  مرۆڤایتی  نوان  شــڕی 
 ب ھوستی  ناتوانیت  جنگدا  لم  تۆش   .
ھموو  دوژمنی  ھبت.فاشیستکان  الینیت 

مرۆڤایتین نک ھی کۆمۆنیست بتنھا . 
 کوردو کازانتزاکی

کازانتزاکی  ھندەی  جیھانی  نووسرکی  ھیچ 
ھیچ  نــبــووە.  خۆشویست  کــورد  گلی  الی 
بۆ  کتبکانی  ئـــو،  ھندەی  نووسرکیش 
ــاون. زۆرجـــار ئم  گــــ زمــانــی کـــوردی وەرن
نووسرەو برھمکانی، ب شوقکی زۆرەوە 
ھر  لگڵ  لکراوە.  ونیان   ب پشوازیکی 
یکسر  کــوردی،  زمانی   تکراب  ک کتبکی 
خونرانی کورد پشوازی گرمیان لکردووە. 
کازنتزاکی  کتبکانی  ھشتاوە  لسانی  ھر 
لناو توژی خوندەواور و نووسرانی کورد، 
دیارە  زۆربــووە.  قسوباسی  و  بایخ  جگای 
 شوازیپ ئــم  گرنگکانی  ھۆکارە   ل یکک 
گرم دەگڕتوە بۆئوەی، ک بشکی زۆری 
برەنگاری  ئدەبی   ل بریتن  برھمکانی، 
ئمش   . شۆڕشگری  و  خبات  چیرۆکی  و 
خۆمان  گلکمان،  سیاسی  بــاری  بحوکمی 
لناو جیھانی کازانتزاکیدا بینیوەتوە. لم چند 
ئم  کتبکانی  زۆری  بشکی  دواییدا  سای 

نووسرە کراون بکوردی . 
ھشتاکان،  سانی  بۆ  دەگڕتوە  برھم  یکمین 
شخانی  عبدولکریم  بــرــز   کــ بــراکــوژی  رۆمــانــی 
 ) مزنکی   رۆمان پاشان   . کــوردی   ب کردوویتی 
ئازادی یا مرگ) لالین رووناکبیرو نووسری گورەمان 
ھه مان  بــکــوردی.  کــراوە  حوسامی  کریم  بھشتی 
رۆمان دیسانه وه  له الیه ن حه مه  كه ریم عارفه وه  كراوه  
گلکمان  بتوانای  چیرۆکنووسی  كوردی،پاشان  به  
ــردە کـــوردی .  بــڕــز رەئـــووف بگرد ( زۆربـــا) ی ک
تر  جاری   س لکراو  باشی  پشوازیکی  زۆربا  دیارە 
چاپکرایوە.شاعیری گنج و ھست ناسکی گلکمان 
دالوەرقرەداغی ھرس رۆمانی ( فرانسیسکۆ قدیسی 
دەدەنوە)  ل خاچ  مسیح  کریگۆری،  بۆ  راپۆرت  من، 
کردوون بکوردی . (دوا وەسوەسی کریست) لالین 
برز کریم دەشتی، (باخچی بردین) لالین برز 
(سۆفیگرتی)   . بکوردی  کــراوە  وەیس   کاک جلیل 

لالین برز رەئووف حسن کراوە بکوردی. 
ئــوەی  بحکومی  کــورد،  گلی  وەکــوو   مئ
ـــن، ووت و  یــک دوژم یــۆنــان  لــگــڵ گلی 
کئویش  داگیرکردووە،  گلکمانی  و  خاك 
تامزرۆی  ئاساییه ھندە   ربۆیھ ،(توورک )
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. ئو چیرۆک و  برھمکانی کازانتزاکی بین 
الی  باسیکردوون،  کازانتزاکی   ک پاوانانی 
چیرۆکانمان  ئو   رۆژان  کب نامۆنین،   مئ
 ک کاتک   ربۆیھ بینیوە.  خۆمان  بــچــاوی 
زۆر  دەخونینوە،  کازانتزاکی  رۆمانکانی 

ھستکی رۆحی مزنمان پدەبخشت.
ھوستی خراپی کازانتزاکی برامبر ب گلی کورد

 ئا لو کاتی ک گلی کورد بم جۆرە پشوازی 
نووسرە  ئــم  برھمکانی  کــارو   ل گــرم 
و  ھوست  بداخوە  کچی  دەکــات،  بڕزە 
کوردە.  دژی  زۆر   رۆماننووس ئم  بۆچوونی 
ئاگاداری  کازانتزاکی   ک لوباوەرەدانیم  من 
ھیچ   . نبووبت  کورد  گلی  ڕەوشی سیاسی 
برزە  کئم  بوەنییه،  قناعتم  کاتکیش 
خراپ   ب رۆمانکی  ــوەی  ــدن ڕازان بۆ  تنھا 
باسی  تنھا  ئو  یان  کردبت،  کــوردی  باسی 

مژووی کردووە. 
ل رۆمانی زۆربا ک ل کوردستان زۆر بگرمی 
پشوازی لکرا و س جاریش چاپکرایوە، لم 

رۆماندا زۆر بناشرینی باسی کورد دەکات.
( تۆپخانی کوردەکان شارەکیان تۆپباران دەکرد، گر 
کوردەکان بن ناوشارەوە، ئوا ھموومان وەکوو ئستر 
 . زۆربــا  بجدەھم،  شار  من   ربۆین، ھدەکــ ناڵ 

ل ١٩٧ )
کــورد  گــلــی  ــر  گ ھمووشتک  پش  ـــارە  دی
دەوتیش  خاوەنی  ئــوا   ،بوایھ تۆپخانی 
دەبینین  خۆمان  بچاوی  ئمۆ   وەل دەبــوو. 
 ندین ساچ کب نییه،  تۆپخانمان  نک   ک
شارەکوردیکان  گوندو  ئستاش،  ھتاوەکو 
ــدا، بــدەســتــی دوژمـــن  ــارچــک ــرچــوارپ ــھ ل
و  سوتاندن  و  ماوران  و  دەکرت  تۆپباران 
لکاتی  پدەچت  دەبت.  بنسیب  ئاوارەیمان 
جاشکی  سرۆک  چند  عوسمانیدا،  خالفتی 
تانی  و  دزی  و  چتگری  بشداری  کورد، 
کردبت، بم ئم ئوە ناگینت، ک گلی 
ھشتا   مئ  چونک تۆمتباربکرت،  کـــورد 
دەنانت  داگیرکرەوە  بدەستی  وتکمان 
کاتک   نموون بۆ  نبووە.  ڕزگامان  ھشتا  و 
فلستینی  کسی  کۆمک  بعسدا  لرژمی 
دەزگاپۆلیس  بشداری  میسری،  و  لوبنانی  و 
لھمووشیان  بـــوون.  بعس  ئمنیکانی  و 
ناودارتر ( موالزم موحسینی) فلستینی بوو، 
ک ھموو شاری سلمانی خستبووە زەاللتوە. 
کورد  نووسرکی  ئمرۆ  دەکرت  ئایا  بــم 
بگرت؟  فلستینی  لــگــلــی  ســنــگــر  بــــت، 
لکاتکدا ئم گل خۆی بدەستی داگیرکرەوە 
زۆر  بــرادەرە  ئم  تــرەوە  لالیکی  دەنانت؟ 
باسی  لرەدا  ئو  کــردووە،  گورەشی  ھی 
شـــاری قـــارس دەکــــات، کــ چــۆن کــوردەکــان 
ھیکی  ئمش  ــردووە،  دەرک یۆنانیکانیان 
گورەی، چونک لم شارەدا جگ ل ئرمنی 
ھر  یۆنانی  بــوون،  دانیشتوان  زۆریــنــی   ک
نووسرکی   ــامــاژەیــ ئ جگای  تــیــانــبــووە. 
رۆمانکی  پاموک،  ئورھان  بناوی  توورکیش 
کــوردی  بفر)،  نووسیوە(  شــارە  ئــم  لسر 
ــوو وەســفــکــردووە،  وەکــو ژنکوش و دواکــوت
نۆبیان  ختی  رۆمانشی  ئــم  لسر  ھــر 
دای . پارادۆکس لوەدای ئم رۆمانش لناو 

کوردستاندا پشوازی باشی لکرا؟!
بڕاستی ئمشرمکی گورەی بۆ کازانتزاکی 

ــت،  ـــورد دەگــر کــ دـــت ســنــگــر لــگــلــی ک
ــی نــووســیــوە  ــک ــان ــو رۆم ــالــوکــاتــی کــئ ئ
لژردەستی  کورد  ئمرۆش،  ھتاوەکو  بگرە 
داگــیــرکــرانــیــدا دەچــوســــتــوە. بــخــوا زۆر 
لــدژی  خــۆت  سنگری  بیت  تۆ   رمیشش
بپچوانی  بگریت.  دەســـت   ب گلکی 
کوردەوە، ئو ھیچ کاتک نھاتووە بچووکترین 
ئمانی  چتگری  و  بربریت   ل  رەخن
ئم  خــۆی  بــچــاوی  ئــو  لحالتکدا  بگرت. 
ھوستی  ھیچ  ــم  ب بینیوە،  چتگریی 
نـــبـــووە. نـــک ئــــوەش بــــکــ زۆر ھــۆگــری 
حالتکدا   لــ بـــووە.   نیتچ وەکـــوو  کسکی 
دادەنــرــت.   نیتچ شرعی  مندای   ب ھیتلر 
نک ئوە بک کازانتزاکی دواساتکانی ژیانی 

لئلمانیا ژیاوە. 
کازانتزاکی لڕوانگی نووسرانی جیھانوە

ئلبرت کامۆ:
دەنگک   بــ کــازانــتــزاکــی   ١٩٥٧ سای  کاتک 
نۆبی  خـــتـــی  ــۆ  ــام ک ــبــــرت  ئــل بـــرامـــبـــر 
بوو  نیگران  زۆر  کامۆ  پاشان   . وەرنــگــرت 
 ربۆیھ دۆڕاوە.  ئودا  لبرامبر   ک بوەی 

پاش ختک وتی:
 ( من پم وای کازانتزاکی زۆر ل من شایستتربوو بۆ 

ئوەی ختک وەربگرت )
تۆماس مان:

تۆماس مان، زۆر  ئمانی  ناوداری  نووسری 
ئو  بــووە.  کازانتزاکی  نووسینکانی  ھۆگری 

پی وابوو :
( کازانتزاکی ھمان ئاستی شاعیرە کۆنکانی ئغریقی 
دەت  پاشان   (  . گورەکانی  باپیرە   وات  ،یھ
ــاوەرەدام ک رۆحی ھۆمیرۆس ل ناخی  : "، من لو ب
 ل پن  کتبکانی   ،یھ کازانتزاکیدا  کتبکانی 
 ک  دایت مزن، ھستکی جوانیان  زیندوو  گیانکی 

ھموو سروشت خاون دەکنوە ) 
روبیر کانتز- رۆژنامی ئیکسپرس:

لگڵ مسیح دەیویست برەنگای  کازانتزاکی 
جیھان بتوە. لگڵ بوژا دەیویست لجیھانی 
دەرەکی رزگاری بت. لگڵ لینینیش دەیویست 

جیھان ڕزگار بکات . 
میشال دیون- گۆڤاری پاریس

ھشتا خریکی گڕانین ب دوای ئو ھۆکارانی 
کوای لم پیاوەی، ک ل رۆژھتی دورەوە 
 ت،کرۆژئاواب نجیدا ڕقی لنی گمت ھاتووە، ل
زۆرشتی ل چــاوەروان دەکرا . پاشان برەو 
ئاسیا کۆچ بکات، جارکی تر لپاییزی تمنیدا 
بگڕتوە بۆ رۆژئاواو بۆئوەی کارەکانی لرە 
 ت، کدا بمررەنسیانو فنا ئپوابکات و لت
بھۆی  ئویش  دەبوویوە  لیان  ڕقی  جــاران 
ئوەی ک ئو زۆر ھۆگری نیتش بوو، ئوانیش 

رەخنیان ھبوو.
دوا وش

ل ٦٠ ساک دەچت ئم  وا بۆ ماوەی زیاتر 
مائاویی  جیھان  و  یۆنان  مزنی  نووسرە 
رۆحی  ساتکیش   چرک بۆ  بم  لکردووین، 
کــازانــتــزاکــی  ــمــۆ  ئ  . نھشتووین  بجی 
لرگای رۆمان مزنکانیوە، جارکی تر خۆی 
دەخاتوە ناو ژیانمان، ھستمان دەبوژنتوە، 
دەدات  ئــاوو  برەنگاریمان  و  شــۆرش  حــزی 
 . دەکــات  ســوز  لناخماندا  ئـــازادی  داری  و 
دەیوویست  ــوو،  ب لــژیــانــدا  ھتا  کازانتزاکی 

شۆڕشگرانی  رۆحکی  میخالیس،  وەکـــوو 
سرسختکانی   دوژمن برەنگاری  ھبت 
یۆنانی مزن بتوە. دەیویست رۆحکی ژیان 
دۆستانی وەکوو زۆربای ھبت و لگڵ چیاو 
توانی  ئو   . بکات  کریتدا سما  ژنانی  دەریاو 
مینتکانی  ئــازارو  رۆمانکانیوە،  لرگای 
چیرۆکی  توانی  بناسنت.  جیھان   ب گلکی 
ــ زیــنــدوویــتــی  شــۆڕشــگــــرە یــۆنــانــیــکــان، ب
 چیرۆکان ــم  ئ ــوێ  ن ـــوەی  ن بــۆ  بھتوەو 
بگرتوە. دیارە بداخوە ھتاوەکو ئمرۆش 
ئـــو دوژمــنــ ســرســرخــتــی یــۆنــان، ھــر 
 .یۆنان جوانکی   تو  ل تماعکاری  چاوی 
لالین  خاککی  زۆر  بشکی  ھشتاوەکو 

توورکوە داگیرکراوە.
قندیلی   ل زاگرۆسوە،  لچیاکانی  لکۆتاییدا 
پاکی  رۆحی  بۆ  سو  ھــزاران  خباتکارەوە، 

گلی  قارەمانکانی  شۆڕشگرە  و  کازانتزاکی 
قارەمان دەکین،   دایک ئو   . دەنرین  یۆنانی 
ک قمکی مزنی وەکوو کازانتزاکی برھم 

ھانی . 
سو ل نیکۆس کازانتزاکی 

ئو پیاوەی ک رۆژی بۆ یۆنان گڕاندەوە.

سرچاوەکان :
١. ا.ل م ن ش ق . نیکوس کازنتزاکی . سیرة حیاة. بقلم : 
ایلینی کازنتزاکی . ترجمة : محمد علی  الیوسفی . داراالداب  

-. الطبعة االولی . ١٩٩٤  . بیروت. لبنان . ص. ١٦
االوســط.  الشرق  یسافر.  لــم   لماذا  الله.  عطا  سمیر   .٢

٢٢,١٢,٢٠١٠
٣-  نیکۆس کازانتزاکی، زۆربا، وەرگرانی رەئوف بگرد، 
پخشی  و  چاپ  بوکراوەکانی   ل  . سھم  چاپی 

ڕنما . سلمانی . ٢٠٠٦. الپڕە ١٩٧. 
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كازانتزاكیس و یاخیبوون 

د.ئیسماعیل محه مه د قه ره داغی
ھراكلۆنی  قــزای  ــوەی  ئ لجیاتی 
یۆنانی  كریتی  دوورگــــی   بــ ســر 
نیكۆس  لدایكبوونی   بــ ــازی   شــان
 ،"١٨٨٣ - ١٩٥٧"وێ لكازانتراكیس ل
بكاتھر ناوی ئو زات مزن  ب: یاخی 
كشه په یداكه ر  جوداخواز،  و  جیاواز 
ئایینی،  یاسای   ل ھگڕاو  دەبــن، 
ھتد.. ل ١٨ی شوباتی ١٨٨٣ گشتی 
و  ئش  و  نخۆشی  لــگــڵ  نیكۆس 
 ر لكرد ئـــه و  ھـــــازار دەســتــی پ ئ
دژ  بوو  خبات  خریكی  منداییوە 
عوسمانللی،  و  تــورك  دەستی   ب
دەگوترا:"گورەترین  پی  ئنقرە   ل
و مترسیدارترین مشكی گریكی دژ 
وەكو  یۆنانستان   ل تــورك"بــم   ب
تماشایان  گومانلكراو  پیاوكی 
دەكـــرد، ھــنــدێ كــس پیان وابــوو 
 ك تــوركــ!؟  بكرگیراوی  نیكۆس 
رۆژنـــامـــنـــووســـی راســـتـــرەوەكـــان 
 ١٩٥٢ لــســاــی  دیۆنیجی  ســپــۆس 
پرسیاری ل نیكۆس كرد:"بۆ ئوەندە 
نــه تــه وه ی خــۆت دەگــری؟   ل  رەخن
بۆ  دەكـــات؟   كــ خزمتی   مئ ئایا 
ئایا  ل وتــی خۆت دەگــری؟   رەخن
 ر برامبی ناگوترێ ناپاكی بپ مئ

دەوت؟!"
گشت  بـــوو:  ئــه مــه   نیكۆس  ـــی  وه م
پۆسی ئم وت سقت، پۆسی 

ئایینی  و  ئــیــكــۆنــۆمــی  و  ـــاری  ـــی رام
 .ســدەلــ و  درۆ   لــ ــە  پ فیكری  و 
ــكــرێ،  ــگــ ب ــی كـــ گــرن ــان ئــــو شــت
لكاتی  تنھا  نــاكــات!  باسیان  كــس 
یۆنانی  فۆلكۆری  و  میللی  ھپڕكی 
یكتردا.  دەستی  ناو   یندەك دەست 
 یندا دەست دەخكاتی دیكگینا لئ
دەن:"خون  بمن  یكتر!!  یخی 
 مئ بی  Dreamer"وەكـــو  بینرم 

 .ندانجو
عوسمانللییكان  لــســردەمــی  مــن 
خونم دەبینی ب یۆنانكی سربخۆ، 
 ــوو ب ب  ونــم خــــ ئ  ،یفم حبـــ
زانكۆی   ل  ١٩٠٢ لسای  كابووس! 
دراوە   كــ خــفــتــی،  ئــو  ئسینا 
بو  برامبر   ینو  ب دمان   ب
شت كــمــی، كــ دەســتــی تــورك 

برامبرم كردی. 
ئــو رـــزەی، ك ل زانــكــۆی پاریس 
لمنیان گرت، خۆزگا كمك ل یۆنان 

!بوایھ
گریكی  و  كــۆن  گریكی   بــ نیكۆس 
 ل  جگ  ،یــھــ نووسینی  ــرن  ــۆد م
بیانی  ــی  زمــان و  فــرەنــســی  ــی  زمــان
ــــڕووی زمـــانـــوە، نیكۆس  ل  ،دیــكــ
سرپچیكه ری  و  ب"كشه په یداكه ر" 
دادەنــرا، چونك زمانی گریكی  تواو 
ھــیــ: شوازی  شــــوەی  دوو  نــوێ 
شــــوازی  و   Demoti ئـــاخـــاوتـــن 

بۆ  ئاخاوتن  زمانی  ناكرێ  نووسین، 
نووسین بكاربھنرێ. 

ــگــوت:  ــمــی دەكــــرد، دەی نــیــكــۆس ئ
دوژمنانی   ب  !وانییزمان شۆڕشی 
ــكــردنــی كــلــتــووری  ــران دەگــــوت: و

!یۆنان
 ل كۆمیتی  لــبــواری  جــوداكــاری 
كسی  یاسای  یۆنان،  شریعتی 
ئارتۆدۆكس ب حرامی دەزان مرد 
ــدان  ــق ـــق بــــدات، ت ژنـــی خـــۆی ت
ئم   ــ ــدای ن گــوــی  نیكۆس  ــرە،  كــوف
تازەی  ژنی  خراپتر،  لوەش   ،یاسای
ماره  كرد پاش تقدانی ژنی یكم، 
بم  خفتیان  زۆر  ئایینی  پیاوانی 
ب"شت  و  خوارد  نیكۆس  رەفتارەی 
نیكۆسیان  تكچوو"وەسفی   قع و 
ــش وەمــــیــــان  ــۆســی ــك ــی ــــــــرد، ن دەك
من  وەكو  دە:"كستان  ــوەو  دەدات
"نازناوی  نگیشتووە   ت ئایین   ل
لبر  كــراوە،  ناشیرین  زۆر  نیكۆس 
ھبووە،  فــراوانــی  مشككی  ــوەی  ئ
 نلتووری جۆراوجۆر بخوتوانی ك
ــگــرێ، وەكــو:  و ســوودیــان لــ وەرب
كـــلـــتـــووری فـــڕەنـــســـی، مــیــســری، 
فارسی، ھیندوستانی، توركی، ئیتای، 
ئمانی، رووسی، ئیسپانی، كتالۆنی، 
چینی،  ــی،  ــۆن ژاپ سلۆڤاكی،  چیكی، 

ئینگلیزی و ... ھتد
ــــكــــرد شـــیـــعـــر، رۆمــــــان،  ـــمـــ وای ئ

 ،بنووس  دیــكــ بابتی  فلسفو 
ـــامـــی  ــنــامــو رووداون رۆمــانــی"ژیــان
زۆربا(١٩٤٦)"بناوبانگترین  ئالكسی 
رۆمانی نیكۆس و نموونی برچاوی 
مرۆڤی یاخیبوو دەستنیشان دەكات. 

پانتیلس پریڤیالكس، پی وای، كوا 
نووسینكانی  تنھا  ــوەی  ــرئ ــب ل
نووسرانی  و  بوون  نرخ   ب نیكۆس 
دیك زۆر الواز بوون، ئوا ئم فاكتۆرە 
برامبر  ھگرتن  رق  بھۆی.  بوو 
نیكۆس، ئویش كمترخمی نكرد، 
 ،رەخن  ل پە  بتوانا  شڕكركی 
بــۆ ئدیبی  تــنــازولــكــردن  دەیــگــوت: 
ھونری   ب واتا سووكایتی   ساخت
راستقین! قت خۆم ب كمتر نازانم 
و  ئایینی  پــیــاوی  و  نـــووســـران   ــ ل
 دەب سیاستمدار،  و  پرلمانتار 
 ل ك رەخنیان  ببن، من  ممنوونم 
 ك برزده كه مه وه !  نرخیان  دەگــرم 
دەیانناس ئگر رەخنیان ل نگرم؟! 
لپناوی  گــریــك  گــلــی  وەكـــو   مئ
رگر  ــم  ب دەبــیــن،  ـــازادی شھید  ئ
 مئ بیروڕا،  ئازادی  برامبر  دەبین 
لبرئوە   ،گریكیی مرۆڤی  دوالیزمی 

ناتوانم لو رگرتن بشدار بم . 
مرۆڤایتیم  بم  خۆشدەوێ،  گریكم 
 ل ـــش"م،  ـــی "راســـت دەوێ،  خــۆشــتــر 
ھموویان خۆشتر دەوێ! لبرئوە 

من بایخی بۆ دادەنم! 

 نیكۆس كازانتزاكیس
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ئحمد محمد ئیسماعیل
وتیك ھی دە: ئوەی نیكۆس كازانتزاكیس 
كوردستان   ل ئمش  دەوــت.  خۆشی   بناس
ھرك ناسیمان خۆشمان ویست. بم درەنگ 
رابــردوودا  ســدەی  شستكانی   ل ناسیمان، 
ــگــای زمــانــی  ر ــ ـــوو"االخـــوە االعـــداء"مـــان ل ب
لناو   مئ لوكاتدا  پگیشت،  عرەبییوە 
بابتی ئو رۆماندا دەژیاین، تووشی شڕك 
ئازادیدا.  لگڵ"براكانماندا"لپناوی  ھاتبووین 
لووە شیدای بیروڕا مرۆڤایتییكانی بووین. 
خۆشبختان لم سانی دواییدا، دوای ئوەی 
 ل  لگ بدەستھنا  ئازادییكی   نیمچ كورد 
رۆمانكانی بۆ سر زمانی كوردی وەرگدران، 
لوان:"زۆربا، مسیح لخاچ دەدرتوە، دەست 
ھگرتن ل ژیان"زھد Asceticism"براكوژی، 
مسیح"  وەســوەســی  دوا  بــردیــن،  باخچی 
بم ھشتا شانۆگرییكانی، سروودەكانی و 
دیكی   برھمی  زۆر  و  فلسفییكانی  وتارە 

بۆ زمانی كوردی وەرنگدراون. 
ئم  ــارەی  لــب بــكــورتــی  لــــكــرا،  داوام   كــاتــ
ئم   ،سوفیلف ئم  بیرمندە،  ئم  نووسرە، 
بــووم و  نــووســرە گــورەیــ بدوم. دوو دڵ 
بینی،  بندی"كریتی"دا  چیایكی  لپش  خــۆم 
ھشتا  چیایك  نشو،   ل من  لپۆپیو  ئــو 
بتواوی ندۆزراوەتوەو ئاشكرا نبووە چی 
بردی پیرۆز و كانزای گرانبھاو مجوھراتی 
 م ساتم، لبك وە دەست پكام گۆشل دایت
بكم.   ل خیانتی  نتوانم  و  بم  چ  كورتدا 
زۆرم  گوتوویتی:"خكانك  ھروەكو خۆشی 

لبارەوە دەن راست نین". 
ئم نووسرە بلیمت وەكو ھموو نردراوەكانی 
ئاسمان، چوون پیامبران و چاكسازانی دنیا، 
ل زەمانی خۆیدا، تا لژیاندا بوو بباشی لی 
ندا،   پ خۆیان  شیاوی  جگای  تنگیشتن، 
 ل خــودا  نردراوانی  و  پیامبران  ھروەكو 
وت و جگی خۆیدا تا لژیاندا بوون غریب 
بوو، ئازاری رۆحیان دا. بم ئستا نك تنھا 
ل وتكی خۆی، ل ھموو دنیا، ل رۆژئاواو 
رۆژھت ب ملیۆنان كس شیدای بیروباوەڕی 
مرۆڤانی ئون، رۆژ لدوای رۆژیش خونرو 
ئو   ،زیادبووندای  ل بیروڕاكانی  ھوادارانی 
ھی سردەمك نیی، ئو لھموو سردەمكدا 
ھی   ،نیی یۆنان  ھی  بتنھا  ئو   ،یھ بوونی 

ھموو گالن ل رۆژھت و رۆژئاوا. 
كــازانــتــزاكــیــس، وەكــو"پــیــاوە چــاكــســازەكــانــی 
 خراوەت تگرەی  و  ئاستنگ   میشدنیا"ھ
 رانگو كۆسپ و تئ وەداییر لردەم، سب
ھاونیشتیمانكی  و  خـــۆی  وتـــكـــی   ــ ل
 كیان لك خرادەی نجامدراون. بوە ئخۆی
ھانداوە، وەرگان فڕەنسییكانیان ب ناتواو 
بۆ  گوتوویتی:"ھموویان  خۆی  وەكو  زانیوە، 
دە:"ھموو  یــان  كۆبوونتوە"  لناوبردنم 
نوی  رۆحـــی  و  زمـــان  خزمتی  بــۆ  ھوكم 
پاداشتكشم   مسا چل  پیشی   مئ  ،یۆنان
چوساندنوەی!". كم بوون ئوانی ل یۆناندا 
پشتیان گرت، زۆربوون ئوانی دڕك و چقیان 
 وانھاندەدا. تۆ ب كیان لگایدا چاند و خڕل
ب پچوانی دەرەوەی یۆنان زۆربوون ئوانی 
دادەیان  بۆ دەردەبی و  ھاوسۆزی خۆیانیان 
دەدا، برھمكانیان بۆ بودەكردەوە. تا"ئلبر 
كامۆ"نامی بۆ دەنرێ و ئامادەیی خۆی نیشان 
بڕوەبری  و  بكات  ترخان  خۆی  تا  دەدا، 
شانۆیك بدۆزتوەو شانۆگری"میلیسا"ی تدا 

نمایش بكرت!. 
بناوبانگكی"قبتان   مــرھــبــ كاتكیش 

كابرایكی   ب یۆناندا   ل بخالیس"بودەكاتوە، 
ئخالق   ب دژ  دیــن،   ب دژ  دایدەنن،  خائین 
 وەبوو، كوان ئو بۆ ئمی ئم وەن. بدایدەن
دە:"من خزمتی زمان و رۆحی نمری یۆنان 
دەكم" ب كنیسی ئرزە زوكسی یۆنانیشی 
راگیاند:"باوككان. نفرەت لمن دەكن، بم 
ویژدانتان  ھــیــوادارم  ــم.  دەك موبارەكتان  من 
بــوایــ، رەوشتانیش  پــاك  ویــژدانــی من  وەكــو 
وەكو من ب رەوشت بواین، ئوەندەی منیش 
تحمولی  ئــم   "بوایھ ئایین   ب بــواتــان 
پیاوە  ئم  نیی؟  پیامبران  رەوشتی  ــازارە  ئ
وەكو حزرەتی مسیح برگی ئازاری گرت، 
ئم دەب ل كازانتزاكیسوە فری سبرو خۆ 
راگرتن و ئازار چشتن و جوانی پرستی ببین. 
ئاوا ئازاریان دەدا، كچی ل خۆشویستی یۆنان 
بیشتای مشت خاكی  بۆ ھرالیك  نكوت، 
 ك بواییر كوھڵ خۆی دەبرد، لگیۆنانی ل
خمی یۆنانی بكۆدا دەدا. برھمكانی دەری 
دەخن چند وتكی خۆش ویستووە، لگڵ 
دەبت،  جــوان  لبرچاو  یۆنانت  رستكانیدا 
جوانی  دەدا،  لووتدا   ب داركاژەكانمان  بۆنی 
تامی میوەی، شیرینی ھنجیری،  ئافرەتكانی، 
لدەكات  وات  دەریــاكــانــی  ھچوونی  و  كــپ 
بـــوێ. دەگــمــن  لــگــڵ خــۆیــدا یۆنانت خــۆش 
نامی ھی تیدا یۆنان و دانیشتوانكی لیاد 
بــووە،  نیشتیمانپروەر  پــیــاوە  ئــم  كردبت. 
لوەوە فردەبین چۆن نیشتیمانی خۆمان خۆش 
لناخی خۆمدا  دەیگوت:"یۆنانم   میشت. ھبو
كنوس"  بۆ"بوریی  نامیكدا   ل ھگرتووە". 
دە:"گلی یۆنان ك ل چیاكان و دوورگكاندا 
مرۆڤایتی  بـــرزو  خستی  خـــاوەن  دەژی 
دەكات   ل ئیلحاحی  تۆ"  كاتی"ماكس  قوون". 
بن، زۆر  بدەست  بۆ  نرویجی  رەگزنامی 
 ناب ب شھامتوە رەفزی دەكاتوەو رازی 

دەست ل یۆنان ھگرێ.. 
داھنرە   ل  ككی كازانتزاكیس   ئاشكرای

مانایكی  دەیــویــســت  ــو  ئ دنــیــا.  گــورەكــانــی 
و  دەربین  ھموو  بدۆزتوە.  ژیــان  بۆ  نوێ 
نووسینكانی لپناوی ئوەدابوو. بۆ گیشتن 
تاقیكردۆتوە:  رــگــای   ســ ئامانجش  ــو  ب
ــازی قدیس  ــب ســیــح، رــی مــ ــبــازی حــزرەت ر
پۆلیس، رباز و رگای ھونر و فلسف، یانی 
پیەو  دوایی  ئمی   "نیتش رگای"تۆلستۆی، 
كردووە.. ھستكی میتافیزیقی قووی ھبووە، 
ن تعمیمی سادەو سان لبواری سلماندن و 

نفیدا رازی نبووە. 
رباز  خــاوەن  گــورەی  وەكــو سۆفییكی  ئو 
 سۆفیی ر لوتی كردووە. ھسوكدەدوێ و ھ
گورەكانی ئیسالم دەچ. بوان:"پاكی، ئرەیی 
نبردن، بوون خاوەنی كمترین پویستییكانی 
ژیان، ل خۆشبوون ل خراپكاران، لبوردەیی، 
ل زەوی  لــززەت و چژ وەرگرتن  خۆشی و 

ــ بــرخــۆــو  و خـــاك و ئــاســمــان و دەریــــا ل
ندان  رگا  زەیتون،  ئسمرو  نانی   ل مانگا، 
كات،  ون   ل رگات  خۆشگوزەرانی  بــوەی 
تۆ  بــوو  برسی  دنیا  لــوپــڕی  منداك  ئگر 
برپرسیاری لی.."ئم قدیس، ئم سۆفیی ئاوا 

بیردەكاتوە.. 
ملمالنی نوان رۆح و جست ل برھمكانیدا 
پانتاییكی زۆری داگیركردووە، بم لكۆتایی 
نوان  ناكۆكییی  و  دوژمنایتی  ئو  ژیانیدا 
جست"لالی  و  "رۆح   ،ننام  ستج و  رۆح 
دەبن دوو ھاوڕێ ھریكیان دەتوان ھزی 

 ..نوی تردا بچرەكی خۆی لس
كازانتزاكیس، چووەت ناو قوویی مژووی كۆن 
كسایتی  لووە  داستانكانوە،  ئفسانو  و 
و رەمزی ئو سردەمانی وەرگرتووە، وەكو 
یولیسیس، ھیلینا، نیسافور فوكاس و لڕگای 
ئوانوە فلسفو دنیا بینی خۆی دەخاتڕوو، 
لو  و  زیندووبن   تییانسایك ئو  ھــروەك 
تــرەوە  ــودا دەژیـــن.. لالیكی  ئ ســردەمــی 
ھۆشیاریمان دەكات و وریامان دەكاتوە، كوا 
ھموو برەو كارەساتك دەڕۆین و پویستمان 
ب یكك رزگارمان بكات، بۆی پنای دەبردە 
بر قارەمانانی مژووی كۆن و ئفسانكان.. 

ئم بلیمت، كات باسی جوانی دارك، میوەیك، 
دارك  باسی   ،ــ وادەزان دەكات  جوان  كچكی 
 ك دەكــات،  تۆ  وتكی  كچكی  میوەیك  و 
باسی  دەزانی  وا  دەگتوە،  بۆ  كارەساتكت 
بدەن  روخستم  لرەدا  دەكات،  تۆ  ئازارەكانی 
شتكیان لم رووەوە بۆ بگموە:"كازانتزاكی 
دەیبا  و  دەگــرێ  دەستی  باوكی   ،ــ دەب منداڵ 
بــۆ ئــو شــوــن و جــــگــایــی، كــ تــوركــكــان 
 ب كریتییك  كــوشــتــووە،   لــ كریتییكانیان 
 :ــ ی دەــواســراوە، بــاوكــی پ ــ دارـــكـــوە ھ
و  ترس   ب كازانتزاكیسیش   ،بك ماچ  پی  بۆ 

لرزەوە دەڕوا پای ماچ دەكات..". 
لسای١٩٣٨ز دا لشاری دەرسیم، تورككان 

دەكــن.  دەڤـــرە  ئــو  كوردەكانی  قتوعامی 
 ل دەڕوخنن،  خزانكان  بسر  خانووەكان 
 ب ،دەرەوە دەبك بیدا پو خانووانل كی
ركوت منداكی ئو خزان لكاتی رووخاندنی 
پی  دەگڕتوە   ك  ،ناب لوێ  خانووەكاندا 
ــوەی  دایــكــی دەنــاســ و ھیچی پــ نــاكــرێ ل
زیاتر پی دایكی ماچ بكات.. كازانتزاكی بتنھا 
ھموو  ھی  كازانتزاكی   ،نیی كریت  یۆنان  ھی 
مرۆڤایتیی، ھی ھموومان... ئوەتا ھروەك 

 .وای یبی دەربمئازارەكانی ئ
بووە،  بــرز  نفسكی  خاوەنی  كازانتزاكیس، 
ھمیش گشبین بووەو بوای ب ب ئومدی 
كولومبی"دا  شانۆگری"كریستوف   ل نبووە. 
مرۆڤ  دەكــاتــوە"ئــگــر  ئــوە  لسر  جخت 
 ،ندەستی دگومان بوا بچی دەوێ ئ بزان
بكو دەتوان ل ھیچوە پیدای بكات"، پیاوك 

 كی بم رۆحزانیوە، ببوو ماندووبوونی ن
پارەی  ئیسپانیا   ل ھبووە..  قلقی  و  ئــارام 
نكردۆتوە،  پان  لكس  دەستی  نماوە،   پ
لسر برھمكانی خۆی ژیاوە، ك ل ئوروپا 
یارمتیان  پــارەو  چینوە   ل بــودەبــوونــوە. 
تماشای  تۆ  گڕاندوویتییوە..  نــاردووە  بۆ 
ختی  بكن"بۆ   ورەیگ پیاوە  ئم  رەوشتی 
نۆب ھی دەبژرن، ئو داوا دەكات شاعیری 
گورەی یۆنانی "سیكلیا نوس"یش لگڵ خۆیدا 
ھبژرن، ئو بلیمت دەیویست ئایینكی نوێ 
دامزرن، دایمزراند، بم ئاشكرای نكرد..
ل نووسرانی رۆژئاوایی  كازانتزاكیس  ئوەی 
رۆحی   ل كازانتزاكی   .وەیــئــ دەكــاتــوە  جیا 
رۆژھت و رۆژئاوا گیشتبوو، ئو گشتانی 
بۆ رۆژھت لخۆڕا نبوو، ھروەكو دە:"ھر 
خۆكوژی  و  سركشی  تینووی  منداییوە   ل
كوشندەی  ژەھــری   ل دۆپك  تینووی  بــووم، 
رۆژھت بووم، بۆی خۆشم دەون"مبستی 
جــیــاوازن..   مئ  ل رۆژھتییكان"چونكی 
لرەدا ب فرستی دەزانم، لو رۆژەوە"زۆربا"م 
یۆنانییكم   ،مداید  ل گریك  خوندۆتوە 
ئستا  وا  بكموە.  لــال  گریی  ئــو  نبینی 
لم  خۆتانوە  بدفراوانی  دەكم  تكا   تفرس

قبووڵ بكن..
وتكم  پدەن،  نتوەیكم"كورد"ی   ل من 
ــكــی بــدەســتــی  ــارچــی ــ. ھـــر پ ــان ــوردســت ك
 ببین ـــك  رۆژ دەكــیــن  ئومد   ،وەیــــكــتــو
 .بھ خــۆمــان  كیانی  و  دەوــتــــك  خــاوەنــی 
لرەدا لبردەم رۆحی كازانتزاكیسدا دەوەستم 
یۆنانییانی  كۆچبرە  ئــو  ــورەم  گ دەم:  و 
یۆنان،  ــوە  ــڕان دەگ بشفیككانوە  لناو 
بشفیككاندا  لناو  كــورد  كسانكی  گــر 
 ،كانیان كوشتبتن و یۆنانییبووب زەقمورت
ئوان بۆ برژەوەندی كورد شڕیان نكردووە. 
ھروەكو چۆن ئو كوردانی لناو جندرمی 
رشت،  ئرمنكانیان  خونی  و  بوون  توركدا 
كورد پی نوتوون ئرمنی بكوژن. كورد وەك 
ئرمنییكان  و  یۆنانییكان  ل خونی  نتوە 

ب گوناھن. 
بچوار  گــورە  نــووســرە  ئــم  برھمكانی 

قۆناغدا تپڕیوە: 
قۆناغی یكم: ١٩٠٦ – ١٩١٨ز ھروەكو"ئیلین"ی 
رگای  دۆزیــنــوەی   ب قۆناغی  ئــم  خزانی 
ناوەوە، ك بیرۆك فلسفییكانی ل شانۆگری 

و وتارەكانیدا رەنگی داوەتوە. 
قۆناغدا  لم   ،١٩٢٤  –  ١٩١٨ دووەم:  قۆناغی 
كاركی  كــــردووە،  گــشــی  فلسفی  بــیــری 
دوای   ك ب"الندوە"  نووسی  كورتی  فلسفی 
ــراوە، لـــم قــۆنــاغــیــدا  ــن ــی مــردنــی بــچــاپ گ
كـــردووەو  گــشــی  فلسفی  بیروبۆچوونی 
 زموونبی"ئكت  لــ بتایبتی  بــیــوە  دەری 

رۆحییكان".
بیرۆكی   ب  ،١٩٤٢  –  ١٩٢٤ سیم:  قۆناغی 
 كوە، قۆناغوكردۆتوتن شیعرەكانی بشكپ
پ ل سفرو تنھایی، ك زۆر پویستی پی 
 ی لانم دابی". ئكبوو بۆ نووسینی"ئودیس
خكی تازە نبوو ل ژیانیدا، دوورەپرزی و 
تنیایی رەگزكی سروشتی بوو بالی ئوەوە، 
 ل دووركوتوە  دەدا  ھوی  تنیایییدا  لم 
پیامبرانی  وەكــو   رۆژانـــ پوپووچی  شتی 
ھرچندە  ئافرەت.   وانییدەی كۆنكان   چاخ
كــازانــتــزاكــی ھــوــی دووركـــوتـــنـــوەی دەدا 
غــریــزەی جنسی  بجارێ  بــم  ئــافــرەت،   ل
 "دوای نووسینی"ئۆدیسخستبوو، لشتگوێ نپ
رۆمانی   كۆم چــوارەمــوەو  قۆناغی   وتك
نووسیندا  شوازی   ل رۆمانكانی   ل نووسی، 
 ل فی، كلستی فسایك وە لتودوور دەك
پدابوو،  برھمكانی قۆناغكانی تردا گرنگی 
ئو  ل رۆمانكانیدا   نیناگ ئوە   مئ بم 
بیرۆك فلسفیان پشتگوێ خستب. بابتكانی 
پشوو ھر دووبارە بوونتوە ل رۆمانكانیدا، 
جستو رۆح، مرۆڤ برامبر ب خودا، بم 
رەگزی فلسفی بوون الوەكی زیاتر گرنگی 

ب رەگزی ھۆتری دەدا. 
لكۆتاییدا دەم كازانتزاكیسی راستی كردووە، 
ئم  ســر   بخات پی  گوتوویتی:"ئوەی   ك
نھنی  ھزكی   ب ھست  كریت  دوورگــیــی 
و  دەگــڕێ  دەمارەكانیدا   ب بگرمی  دەكــات، 
 ربۆیھ دەگشتوەو  رۆحی  دەكــات  ھست 
ئمش ھموومان ك ھاتووینت ئرە ھست 
ب كامرانی و خۆشی و گشانوەی رۆحمان 

دەكین". 

كوردیش نیكۆس كازانتزاكیسی خۆشدەوت
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ك یۆنانییكان شرابی كوردستانیان خواردەوە

خالید جوتیار 
مرۆڤایتیدا  ژیانی  بــرایــی   ل یۆنان  وتــی 
شونكی دیار و درەوشــاوەی ھی، وتی 
كشی وجودو عدەم، دەرەنجامكی فلسفی 
ــرازەكــردۆتــوە لــگــڵ بیرو  بــھــاداری شــی
 بگونج مرۆڤایتی  ھبوونی  بۆچوونكانی 
بكات،  رامانی  تووشی  كاتیشدا  ھمان   ل و 
مژووی برایی مرۆڤایتی رابردوویكی سادە 
 ندێ وای بۆ دەچن، بوەك ھ و ساكار نیی
 وانكانی خود و سروشت، ئشتی كتایب
رچكیكی  تا   ل و  قورسن  سرەتایكی 
ھموو  بــكــنــوە،  ژیـــان  لـــبـــردەم  روون 
پرسیارە مزنكان سرەتا دەستیان پ كرد، 
بۆی ل ھموو سردەمكانی دواتریش ھمان 
پرسیار ب وەمكی تر رووبــڕووی مرۆڤ 
بــووەوە، ژیانیش ھمیش لسر كشكان 
بڕوەدەچ، مژووی ژیاری یۆنان مژووی 
 ژە یان دیدگای فانتازیایش چوونی چرەوپب
و  برە  مرۆڤی   رەتایو سئ بینینكاندا   ل
ئاسوودە برد، كاتك ب ھمنی بیردەكاتوە، 
مودایك  و  ــات  دەك شیرازە  مبستكان 
بۆ جوانی برجست دەكات، ك ل بنڕەتدا 

سوداسریی بۆ ب ئامانج گیشتن.
ل وتــی خیاڵ و خونكان  ــان  ژی دیــارە 
 وكاتئ دەكــات،  بھاتر  بیركردنوە  ئاسۆی 
مرۆڤ ل جوانییكان نزیكتر دەبتوە ئوالی 
برە  ھنگاو  و   دەبین خیاڵ  پیكرەكانی 
بارە  بو  دەبات،یۆنان  زۆر  شادمانییكی  و 
 ی خواوەندەكانی لییفسانتۆپۆگرافی و ئ
خواوەند  فرە  وتــی  نمرتربوون،  مژوودا 
 تر دەكات، چونكوە واری بیركردنرووب
مرۆڤ ل پشدا نیتوانیوە ھموو رەگزەكانی 
 وە. بۆیتك بدۆزخواوەند بوونی خۆی ل
یۆنان ب زیۆس و پرۆمسیۆس و ئفرۆدۆت 
برەنگاری ئو ژیان سخت بكاتوە، تاوای 
ل ھات خوای جوانی سر زەمینی یۆنان و 
وتانی رۆژھت بگرتوە، یۆنانییكان بر 
لوەی ب لشكر بن كوردستان، بیر و جوانی 
و رووناكیان ناردبوو، واتا پشتر پیوەندییكی 
زەردەشــت  ئایینی  ئگر  ھبووە،  معریفی 
پیوەندی ب كوردەوە ھبت ل ئاگرپرستیدا، 
ئوا بر لو ئایین، ئاگر ل خواوەند دزراو 
ل ھمان  ئاگرە  ئو  مــرۆڤ،  كوت دەســت 

كاتیشدا رووناكیی یان زانست ئو مۆتیفی ئاگر 
 ئاشكرا دەبینرێ، ل میتۆلۆژیای كوردی ب ل
ئفسانی فیندا تیداروس و ریڤالدی فین یان 
دەربازبوون ل پیسی ژیانی سر زەمین، برز 
بوونوە بۆ ئاسمان، گیشتن ب خواوەندەكان 
 زی مرۆڤ، كی زیندووی حنموون تدەب
دوایی ل ئفسانی گالنی رۆژھت ب ناوی 
 ككی كــوت و كوردیش  دیــار   ب جیاجیا 
لو نتوان، ك ل ئفسانكانیدا باسی فین 
دەكــات، بو رۆشنبییریی چ و ھستیارەدا 
یۆنانییكان ل وتی كورد بۆ دوو مبستی 
شكستیان   ل جاركیان  بدیاركوتن،  جیا 
ــش لــ شــاوــكــی ژیــرانــی  ــی جـــاری دووەم
دیراسكراودا. ئسكندەری مكدۆنی- توانی 
تــرازووی ھز ل رۆژھــت بگۆڕێ، لگڵ 
 ل ــك  ــاوەی م یــۆنــانــی،  كــولــتــووری  ھاتنیان 
كوردستان ھاوزەمان لگڵ كولتووری كورد 
مایوە، ئو ماوەی ل مژوودا بسر دەمكی 

رووناك دەناسرێ.
ل رووی مژووییدا:.

یۆنانییكان بو بارە رۆشنبیریی و فلسفیی 
بیرو  ھیانبوو پویستیان ب بوكردنوەی 
ــاوەڕ بــوو، بۆی بــر ل سوپا و ل شكرو  ب
 یشتفیان گلستان ھزری فداگیركردنی و
بوون،  بیركردنوە  عودای  نتوانی  ئو 
"سۆمرییكان" پندكی جوانیان ھی، دەن: 
دەچی وتی خك داگیر بكی، ك دیتوە 
وتــی خۆت داگیر كـــراوە"، كچی لــڕووی 
پــل ھاوشتن  ئــو  ـــی  واقــیــع بینوە زۆرب
سركردەو  حــزی   ،فراوانكردن سنوور  و 
دەست و برژەوەندی و دنیا دەبینتوە. 
بپی سرچاوە مژووییكانی بر دەستمان 
ســردەمــی   لــ یۆنانییكان  جــار  ھــوەــیــن 
گزنفون- ك سركردایتی ١٠ ھزار سواری 
شكستیان  فارسكان  شڕكدا   ل  ك كــرد، 
فلوجی  واتــا  كوناكسا-  نزیك-   ل ھنابوو 
ئستا، بر لــوەی بگن رووبــاری- یۆنان- 
ئوكات   ك ناو سنووری كوردستان،   ھاتن
پیان دەگوتن- كاردۆخییكان- ئو سركردە 
ھندێ شونی جوان و كشی لشكرەكی 
واتــا-  ئاناباسیس-  ل كسیتی-  ــات  دەك بــاس 
 ب داریــوشــی  گزنفون-  نـــاوەوە-  و  رووە 
نموونی ھرە با دەزانی تاڕادەی پرستن، 

بۆی پشتگیری كرد.
سركردەی  چریلوس-  كــوڕی-  گزنفون- 
ھــوادارانــی   ل مژوونووس  و  ناوبانگ   ب
ئروستوكراتی  خزانكی   ل بوو،  سوكرات 
ئسینا، چووە پاڵ كورشی بچووك، ك ھرشی 
بـــردە ســر ئــردەشــــری كـــوڕی داریـــوش، 
ناچاری   ب یۆنانییكان  ــوژرا،  ك كلشڕدا 
ئمی كورد زۆر  كشانوە، ئو مژووە بۆ 
گرنگ سرەتایكی درەوشاوەی، ك ناومان 
ل پش زایین تۆماركراوە و ھرلرە ژیاوین. 
ئــوە ھبوو زەینفون مدحی  بای  كــۆرش 
بكات. كورش برا بچووكی- ئرتكسركیس، 
شاھنشای فارس بوو بوەناسرابوو ك ھۆگری 
چكدارە یۆنانییكان ب تایبتی – ھۆپلیتكان- 
پیادەی زرپۆشی، ك ئوە سیستمكی یۆنانی 

تازە بوو ل شڕدا، بۆی ئو كشانوەی ١٠ 
ھزار سواری یۆنانی بگورەترین رپوانی 

سربازی دەناسرێ ل جیھاندا.
ھر ئو لشكرە شكست خواردووە و تووشی 
ناو   ل رووبڕوونبۆتوە.  قورسی  جنگی 
یۆنانییكان  لالیك   چونك كاردۆخییكاندا 
لالی  بگڕنوە،  بسالمتی  دەیانویست 
تریش كوردەكان لسر خاكی خۆیان بوون و 

ھویان داوە خۆ ل شڕ دوور بگرن.
ــ بــ ســر لشكر  كــ ١٠ ھـــزار ســوارەك
مانوە- گزنفون دەكوت باركی دەروونی 
ورووژاو لگڵ خواوەند پیماندەدات ئوكات 
باسی حات دەرونییكانی دەكات، چۆن ئو 
لشكرە بكمترین زیان بباتوە یۆنان، ئو 
كات خونی دیبوو بروسك ل مای باوكی داوە، 
بۆی دوودی دایگرت، كچی سركردەكانی تر 
ھموو بریاڕیاندا بیكن سرلشكر نزری 
لخۆی گرت قوربانی بۆ خواوەند بكات ئگر 
سركوتنی ب دەست ھنا، ھزی قسكردنی 
 ربازەكانی باوەڕ پربوو، زوو سزۆر كاریگ
دەھنا، بۆی بیاریدا- عارەبانو رەشماڵ و 
تفاقی زیادە ھموو بسوتن و تنھا ئو كل 
 خشن، بۆیڕدا سوودبشل نن كبم النو پ
پی گوتن ئوەی دەیوێ خۆشویستكی 
 ل ،رد ببئازاو ن وە دەبتكی تر ببینجار
وتی كاردۆخیان- زینفون- كۆمی یادگاری 
تاڵ و شیرین دەگتوە، ك لشكرەكیان 
 ــووە، ب چند ب دەردەســـری رزگــاریــان ب
 ك عاسكاندا،   شاخاویی  ناوچ  ل تایبت 
ل گوندك نزیك دەبـــووەوە ھموو  لشكر 
بـــرە و لوتكی شــاخــكــان دەڕۆیــشــتــن و 
ماكانیان بج دەھشت ئوجا تاشبردی 
گورەیان بسردا غلۆر دەكردنوە. زینفون- 
 كی عاسدۆ ورە لكی گالماندا گوند دە
بوو،  برسیمان  كــردبــوو،  چۆلیان   ككخ
شــراب   پ گــورەی  كوپی  چندان  دیتمان 
كوپكانمان  ســری  دراوە،  ســواغ  سریان 
نۆشی،  كاردۆخییكانمان  ھدایوە شرابی 
 ،كردنوەستھ جگای   مئ بۆ   ید ئو 
 شارەكان بگرە ل ك لكان نكاردۆخیی ك
گوندەكانیش شرابیان دروســت كــردووە و 
ســازكــردووە،  چژیان   ب و  خۆشی  جڤاتی 
وت  كاردۆخییكان  خــۆرە  شــراب   واتك
بژوی  حزكی  بكو  نــبــوون،  داگیركر 
بــوونــی ژیــانــی ئــاســودەیــی خــۆیــان بــوون تا 
لشكر رەتبت. ل دیمنی دووەمی گوندكی 
تردا گزنفۆن- دە- رمان كوت گوندك 
و نمانزانی چۆن دەرباز بین و ب چ رگایك 
 ـــان ل بــۆیــن- لڕی وەرگــــەكــمــان داوام
پیاوك كرد، ك رگامان نیشان بدات، بم 
كابرا رازی نبوو، ئمش كوشتمان، كسكی 
داین  پشان  رگایی  ئو  كرد  بانگ  ترمان 
نبوو  رازی  یكم  كابرای  بۆچی  گوتمان 
گوتی: ناھقی نبوو، چونك مای كچكی 
لو گوندەی، ك لشكری ئوە بودا دەڕوات 

نوەك كچكی بكوژن.
كخوای  گزنفون-  تریشدا-  رووداوكی   ل
گوندكی گرت كوییكی بڕەھن برد تارگایان 

نیشان بدات، وابوو باوك رایكرد و- ئمفیولیس- 
كوڕەكی لگڵ خۆی بردەوە یۆنان.

رووداوی مژوویی دووەم- شڕی- ئربال- 
ی یان شڕی گۆگملال، نزیك قی ھولر، 
ك دیارە ئوكات ل -نینوا- ب ناوبانگ و 
با دەست تربوو، قی ھولر ل سردەمی 
پرستگای  و  ھاتووە  نــاوی  سۆمرییكان 
ــان نــاوە-  ــاوی خــواوەنــدەكــان بــــووە، بــۆیــ ن
 ل ــدەر-٣٥٦-٣٢٣-پ.ز-  ــن ــســك ئ ئوربیللیۆ، 
 روباری دیجل ی ٣٣١پ ز، لناوەڕاستی سا
پڕییوە و برەو ھولر ھاتوە، بدرژایی 
لواری رووبارەك ھات و ل گوندی- گوگمیال- 
رووبــڕووبــوونــوە-  فــارس  لگڵ سوپای 
ئسكندەر- بپالنی شڕو ب خوندنوەی 
دەروونی سوپای فارس و دانانی چند گروپك 
بۆ زانیاری پیداكردن لسر لشكری فارس 
ــرووی  ــوو، ك ل چند رۆژـــك چــاوەڕــی ب
 ژمــارەوە سوپای فارس زۆر زیاتر بوون ل
مژوونووس  بلوتاركی  ئسكندەر-  سوپای 
دە، ل راوەدونانی لشكری شاری ھولر 
– ماوەیك ل شكری یۆنان، بازرگانی یۆنان 
یۆنانی  دراوی  بــوبــوونــوە،   كناوچ  لــ
بكارھات، ئستاش ل كوردستاندا شونوار 
و ناوی سركردەكانی یۆنان ماون، ل ھندێ 
 وە، كنی كوردستان دراوی یۆنانی دۆزرایشو
ونی ئسكندەری لسرە، پیكری ھندێ  
ــارە یۆنانییكان  ل خــواوەنــد دۆزرانــــوە، دی
ماوەیكی زۆر ل كوردستان ماونتوە، ھر 
 و رانی ینی شاری كۆیب ك لپرد بۆ نموون
ھی پی دەن پردی ھیزۆپ گوای ئوە ناوی 
چندجار  ئستا  تا   یۆنانیی سركردەیكی 

شونواری یۆنانی ل دۆزراوەتوە.
كوات یۆنانییكان نك ل كوردستاندا رەت 
دەستیشیان  ســاڵ  چــنــدان  بگرە  بـــوون 

ھبووە.
تر،  نتوەكانی  پچوانی   ب یۆنانییكان 
ئگرچی ل دووجــاری زۆر گرنگ ل خاكی 
 ردوو جــارەكــم ھــــنــگــاون، بـــكـــورد جــ
بـــۆشـــڕی كــــورد و داگــیــركــردنــی وتـــی 
كاردۆخی نھاتوون، ب كو ل وتی كورد 
 بۆی كــــردووە،  تــریــان  نتوەكانی  شــڕی 
 میشویستن ھكان الی كورد خۆشیۆنانیی
ل رەگ میتۆلۆژییكاندا دەگینوە یك- ھر 
دۆزینوەی پیكری خوای جوانی ئفرۆدۆت 
مــوژدەی  نیشانی  ھولر  شــاری  نزیك   ل
كـــوردەواری   ل ئستاش   ،بۆی  خۆشنودیی
كسك چ كــوڕ چ كچ ئگر زۆر جــوان و 

.ری یۆنانیییكی پن دەدە زەریف ب

سرچاوەكانی:.
١- د. جمال رشید، ظھور الكرد فی التأریخ- الجزء 

االول.
٢- گشتكی زینفون- ریكسی وارنر- و. محمد 

مسعود محمد
٣- گۆڤاری ھولر- شڕی ئربال- سالم ناوخۆش
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لتك"نیكۆس كازانتزاكیس و ژیان و برھم"
 .ر زەویدایژل و نئاسمانل دەزانم خودا ن م، چونكتی بكمرۆڤای ت بوەدام خزمی ئوھمن ل"

بكو خودا ل وجودی مرۆڤدای."   گاندی
محموود نجمدین

 ١٨٨٣ لسای  كازانتزاكیس  نیكۆس 
 ١٩٥٧ لسای  دایكبووە،   ل كریت   ل
 وتك كازانتزاكیس  ژیانی  مـــردووە، 
ھـــردوو  ــوە،  ــان ــورەك گ  نگج نو 
دووەمــی  و  جیھانی  یكمی  جنگی 
بینی، كۆلژی یاسای ل زانكۆی ئسینا 
ـــواوكـــردووە. لــپــاش تــواوكــردنــی  ت
كۆلژ دەچت پاریس و لالی برگسۆن 
دەخون و پاشان دەگڕتوە یۆیان. 
زۆری  سفری  لژیاندا  كازانتزاكی 
 رانــفــو ســكـــــردووەو ســــوودی لـــ
چینوە  ســـفـــری  ــھــۆی  ب بــیــنــیــوە. 
نووسی  بــردیــنــی  باخچی  رۆمــانــی 
دا،  ــوودا  ب رۆحــی  بناو   كشتگ  ك
میسرو  روســیــاو  ئینگلتراو  ســفــری 
فڕەنساو..ھتد  و  ئیسپانیا  و  ــۆن  ژاپ
ســركــردەی  گاندی  لگڵ  ـــردووە،  ك
 نام لڕگای   ، ھند  رۆحــی  و  مــزن 

گۆڕینوەدا پیوەندی ھبووە
ــــكــڵ بـــ ســیــاســت  ــش ت ــی ــك ــاوەی م
لوماوەیدا كراوە ب سرۆكی  بووە، 
ئنجومنی بای پارتی سۆشیالیست. 
رووناكبیری  وەزیری   ب بووە  پاشان 
بم  یۆنان،  ئوكاتی  حكومتی   ل
ـــ پـــۆســـت و دەســـــت  ھــــــرزوو ل
ئكشتوەو دەچت نو دنیای نووسین 
و فلسفو ئدەبیات، لتمنی الویدا 
ئایدۆلۆژیای سۆسیالیزم لمشكیدابوو، 
ــی یــۆنــان  ــات ــوك ــ دەســـتـــی ئ ــۆی ب
ئوەشدا  لگڵ  دەكــرد.  چاودرییان 
لـــ نــووســیــنــكــانــیــدا پــابــنــدی ھیچ 
گرنگی   زیاتر  نبوو.  ئایدۆلۆژیایك 
ب مرۆڤدۆستی و ئــازادی و عشق و 
مسیحی  و  لینین  ئو  دەدا.  یكسانی 
ھــردووكــیــانــی  دەبــیــنــی،  یـــك  وەك 
و  ـــــروەری  دادپ پیامھنری  وەك 
 :ــدە خــۆی  وەك  دەبینی،  یكسانی 
لسرم  قوویان  كاریگریی  ئوانی 
 ،نیچ بــووزا،  لینین،  دروستكردووە. 

ھۆمیرۆس، برگسۆن، زۆربا. 
كازانتزاكیسدا  نیكۆس  فلسفی   ل
 ك دەبــیــنــرێ،  نوان"تناقض"ك  دژە 
 تییو دژایر ئۆزكردووە. ھبیری ئا
ـــ رووخـــســـارـــكـــی  وایـــــكـــــردووە، ك

 .بی ھوجودییان
بــاســــكــوە  بــھــۆی   ١٩٠٩ لــســاــی 
 ب ــارەت  نیچ و ســب  بــ ــارەت  ســب
فلسفكی دەبت ب دكتۆری زانكۆ، 
زانــكــۆی ئسینا   بــاســ ئـــم  ــســر  ل
دەبخشن،   پ دكــتــۆرای  بــوانــامــی 
 ١٩٥١ لسای  كازانتزاكیس  نیكۆس 
ــــن وەســـــوەســـــی كــریــســت"  ــــی "دوای
ــوە  ــان ــھــۆی ئـــم رۆم ــات. ب ــدەك چــاپ
و  كاسۆلیك  رۆمانی  كسای  ھردوو 
دەكن،  دژایتی  ئرتۆزۆكس  یۆنانی 
لسای  دەكــــن،   دەغــقــ  كــرۆمــانــ
تــرمــكــی  و  ــــرێ  دەم كـــات   ١٩٥٧
دەھننوە بۆ یۆنان و ھیچ كسایك 

نایگرت خۆی. 
شیعر،  رۆمــان   ل  جگ كازانتزاكیس 
ــامــو  ــامــو وتــــار و ســفــرن ــۆن شــان
ــدان و  ــن م كتبی  نــامــو  ئــدەبــیــاتــی 
سیناریۆی نووسیوە. لگڵ ئمانشدا 

وەرگكی باش بووە. 
نووسیوە،  قسیدەی   ســ لژیانیدا 
شیعرە،  كـــــ"٣٣٣٣٣"دـــــە   ــســئــۆد
بووە،  نووسینی  سرقای  دوانزەساڵ 

 م دەقوە. ئش جاری نووسیوەتش
ئۆلیس  باسی سرچییكانی   شیعریی
ھوڵ   ك ھــاوچــرخ  مرۆڤی  دەكـــات، 
ئازادی  بۆ  و  دەدات  نوێ  ژیانكی  بۆ 
تدەكۆش. كازانتزاكی ئم قسیدەیی 
 ــدە وەك  خۆشویستووە  ــدە  ــوەن ئ
تنانت بۆ گۆڕیش لگڵ خۆم دەیبم. 
نــوێ،  ـــوەی  ن بــۆ  ئــۆدــســ شیعرك 

نوەیه ك ك ھشتا لدایك نبووە. 
قــســیــدەی دووەمــی"تــرتــســیــنــس"ئــم 
بۆ   ١٩٣٢ لنوان سانی  قسیدەیی 
یك  و  لبیست  نــووســیــوە،  ١٩٣٧دا 
لپاش   ١٩٦٠ لسای  پكدت.  بــش 
ھر  بودەبتوە.  ئسینا   ل مردنی 
 .یھ ناوكی   سیدەیق لم  بشك 
نووسیوە،   نیچ بــۆ  بشكی   وانــلــ
بشكی  محه مه د  بــۆ  تــری  بشكی 
تری بۆ بوودا، بۆ لینین، بۆ موسا، بۆ 

مسیح، بۆ شكسپیر...ھتد. 
ئم  قسیدەی"سۆنتكان"ە،  سیم 
دانتیدا  لژركاریگری  قسیدەیی 

نووسیوەو ل یانزە بگ پكھاتووە.
كــازانــتــزاكــی:  نیكۆس  وتــارەكــانــی   لــ
ئایا  ســـدە،  دەردی   ،نیچ فریدریك 
برگسۆن،  كــردووە،  ئیفالسی  زانست 

خوان...ھتد.
شانۆنامكانی ك بسر بابتی ئایینی 
 .شــبــوونــدابــ سیاسی  فلسفو  و 
فاسخا،  مسیح،  پۆمیسیۆس،   :وانل
رۆژ دەدرەوشتوە، بوودا، كریستۆفر 

كۆۆمبس،...ھتد. 
ل رۆمانكانی: دەروون تكشكاوەكان، 
ـــازادی  بــاخــچــی بـــردیـــن، زۆربــــا، ئ
كریست،  وەســوەســی  دوا  یــامــرگ، 
براكوژی، مسیح لخاچ دەدرتوە...

ھتد. 
ــوە بۆ  ــی ــی ــان ــرە زۆرەك بــھــۆی ســف
ئوروپاو ئفریقاو ئاسیا چندین وتارو 
 ناوچان ــو  ب ــارەت  رــپــۆرتــاژی ســب
نووسیوە، لوان: ل روسیا چیم دی، 
ئیسپانیا، ئیتایا، میسر، ژاپۆن، سینا..

ھتد. 
ئسكندەری  مــنــدان:  كتبی   لــ

گورە، ل كۆشكی مینۆسدا. 
 ،سوورەك رپۆشسیناریۆكانی: س
كیخۆتی،  دۆن  لینین،  مــحــمــد، 

كریستی ھتاھتایی..ھتد. 
ــزان  ــ ـــۆ خ ـــ ب ـــ نـــامـــكـــانـــی ك  ل
 تــیــیــســایــكــ و  ھــاوڕــكــانــی  و 
ئایینی  پــیــاوانــی  و  سیاسییكان 
و ئــدیــبــان نـــاردوویـــتـــی. زیــاتــر 

 .یی ھدان نامسل
نیكۆس كازانتزاكیس و وەرگان: 

بر ل ھر زمانی و جگ لزمانی 
فڕەنسی  زمانی  عشقی  یۆنانی 
ـــوەی كــاریــگــری  بـــوو، بــھــۆی ئ
 م جگربووە، بسڕەنسای لف
زانیوە.  تــری  زمانی  فڕەنسی   ل
ئیتای و ئینگلیزی و ئمانی  وەك 
برھمی  زمانانوە  لــم  زانــیــوەو 
یۆنانی  ــی  ــان زم ــۆ ســـر  ب ــی  ــزن م
وەرگانكانی  لكارە  وەرگاوە. 
ڤرن،  برھمكانی"جۆل  تــواوی 
ویلیم جیمس، برگسۆن، فریدریك 
دانــتــی،  ماكیاڤللی،   ،گــۆتــ  ،نیچ
 مئ كــۆكــتــۆ، شــكــســپــیــر،...ھــتــد" 
كازانتزاكیس  نیكۆس  برھمكانی 

بوو. 
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تـیـیلتـــــــــــــــووری مــرۆڤــایــویسـتی: كلتـووری خۆشكـ

د. ئازاد حم شریف
بناوی  وتاركم  لــمــوبــر  ساك  نزیكی 
(كلتووری خۆشویستی) ل رۆژنامی (ئاسۆ) 
و  تووند  ملمالنیكی  ئوسا   ك بــوكــردەوە 
 ل پمترسی ھڕەشی  و  كشوبایكی گرژ 
كورد بگشتی و خكی بسزمان و بدەست 
بتایبتی دەكرد. ئستا بارودۆخك چ لناوەوە 
بارگاوی و گرژ و  ــدەرەوە دوو ھندە  ل و چ 
ھتا  ئگر  و  بۆتوە  سختتر  و  پمترسی 
زووە كورد بفریای خۆی نكوت و بنرمی 
و لبووردەیی و ژیری و خۆشویستی یكتر 
 ل بای ڕق و كینرەش یوانت، زۆر لندون
ھمووالیكوە ھبكات و رەشماڵ و دەواری 
 ر بۆیوە. ھتچی تر بپزاران ساكورد بۆ ھ
و  دەستدار  بچووك،  و  گورە  كورد،  گلی 
پیر،  و  گنج  گــدا،  و  دەومند  بدەست، 
 ب پویستی  زیاتر  رۆژــك  ھموو   ل ئیمۆ 
یكتر خۆشویستن و لكتر تگیشتن و یكتر 
 یكتر كردن ھی زگاری لسندكردن و پارپ
و  پبزەیی  پاكی  بدكی   ویستپ زۆر  و 
بنیازكی پاكتر لخۆشویستی و ب زمانكی 

ناسكتر ل پڕەی گوڵ لگڵ یكتر بدوین.
شــایــنــی وەبــیــرھــــنــانــوەیــ كــ چـــۆن كــورد 
بدرژایی مژوو بدەستی ھموو دوژمنكانی 
ھاڕدراوە. ئاشكرای ك ئنفال چ ژانكی بسوێ 
و چ كارەساتكی گورەی ل مژووی كۆن و 
ھبج و  كیمیابارانی  نوێ ی گلی كورددا. 
و  بادینان  و  جافایتی  دۆی  و  شخ وەسانان 
ھتد چ ئازاركی سخت و چ ئاگركی بسوێ 
تا  و  بـــرداوە  كــورد  دسۆزانی  لجرگی  ی 
رۆژی ئیمۆش كپی ئم ئاگرە، مرۆڤ وژدان 

زیندووەكان دەسووتنت. 
كورد،  نتوەی  رۆكانی  مژوو  بدرژایی 
سروسامان و كلتووری كورد، ھر تان و 
بۆ كراوەو بشی خككش ھر فوتان و 
ماورانی بووە. ھر ل ئنفالی یكموە بگرە 
گنج  ھــزاران  ھشتاكان.  ئنفالی  دوایین  تا 
 .كۆیل ی كورد كوژران و كرانو پیر و مندا
ژن و كچانی كورد بدرژایی مژوو بدەستی 
دوژمنان ھتك كراون و فرۆشراون. گنجانمان 
ب ژمار ب ھناسساردی و نائومدی سریان 
ناوەتوە و ئومدەكانیان خراوەت ژرگ. ئگر 
ھشتاش  خۆ  لبیرچۆتوە،  مردووەكانیشمان 

ئسك و پرووسك و گۆڕەكانیان ماون.
تنھا  ســـاڵ  پنجسد  و  ھــــزار  دوو  پـــاش 
 ــك خـــۆری شـــادی لجــارــۆ تــاقــ و تــنــھــا ب
ژواری  و  ژان  لــدەســت  ھــــھــاتــووەو  كـــورد 
چوساندنوە و تاوی مرگ رزگاری بووە، 
كچی ئستا وا خریك ئم بدەستی خۆمان 
ئم خۆرە ئاوا دەكین و خۆمان دەگڕنینوە 
ئم  ئنجامی   ل تاریككان.  شــوە  باوەشی 
ــــــژەی چــوســانــدنــوەی  ــــارە دوورودر رۆژگ
كورد لالین بگانانوە ھندێ دیاردەی نامۆ 
رق  و  تووندوتیژی  وەكو  كورد  كسایتی   ب
نك  نگرتن  یكتر  ــزی  ر و  لكتربوونوە 
یكتری خۆشویستن و بزەیی پكترداھاتنوە 
و دەستی یارمتی بۆ یكتردرژكردن گشی 
كردووە. ئمش ھبت ناكۆكی و دووبرەكی 

ھن  گرەشونیش  خكی  لــــدەكــوــتــوە. 
ســردەم  مژوویی  لپرسراوتی   بــ ھست 
ناكن و ھوڵ نادەن ئاوك ب ئاگری ناكۆكی 
ئــارامــی  و  ئاشتی  و  دابــكــن  دووبـــرەكـــی  و 
بگڕننوە ناودی ھمووان. ئوانی وادەكن 
ئم  كــورد  ئگر  لــــدوارۆژدا   زانــن چونكنــ
دەرفت زینی ل كیس بچت و ھیچ ب ھیچ 
نكات ھرھموومان، بدەست و دەستدار 

زەرەمند و رەنج بخسار دەبین.
ھناسیكی   مك ساكی  چند  ھــمــووی 
ئازادی ھدەمژین. ئستاش دوژمن ل ھموو 
الیكوە گمارۆی داوین. لناوەوە و دەرەوە 
پیالنمان بۆ ساز دەكن و دەیانوت حكومتی 
وتكمان،  نـــازدارەی   كۆرپ ئــو  كـــوردی، 
وەكو  و  ببن  لناو  سربرزیمان  ئــامــان، 
نازانم  بكن.   پ تۆپنمان  تۆپ  جــاران  جاری 
نتوەی كورد چ زوو ئم ھموو كارەساتی 
دسۆزی  شۆڕشگانی  زوو  چ  لبیرچۆوە؟! 
 وە و لر شــبیریان چــوو چــۆن ھــكــورد ل
بدەم  ــان  رۆژی كوونشاخك  و  ئشكوتك 
خون بینین بخۆری ئازادی دەكردەوە؟ چند 
بئاواتی  جــار  چــنــدان  چــوو  لبیریان  خرا 
 ب و  بئاسوودەیی  سرخوك  ئــوەبــوون 
ئو   ،یــ تــراژیــدی  ھموو  ئــو  بكن؟  خمی 
ــو ھــمــوو فرمسك  ــ، ئ ھــمــوو قــوربــانــی ی
زوو  چ  ھــاوارە  و   نا ھموو  ئــم   ،نخو و 

لبیركرا؟!
ــ خــبــاتــكــارە دــســۆزە  ــــم ھــریــكــــك ل دەزان
خكی  ئمی  ھندەی  ھزاران  بڕزەكانمان 
شار ئش و ئازاریان چشتووە! دەزانم چندین 
 تی و جوانی خۆیان كردۆتنجنی گمی تسا
دەزانــم  رزگـــاری.  و  خبات  رگی  قوربانی 
ھاتووە  بدەست  كورد  نتوەی  بۆ  زۆر شت 
ئیمۆ  پشوو،  بسردەمكانی  ببراورد  و 
بم  دان  ئــوەی   .كــوردانــ زینی  سردەمی 
راستییاندا ننت یان كورە یان كین لد. بۆ 
یكمین جارە لمژوودا ترسی جینۆسایدكردن 
یكمین  بۆ  الچــووە.  لسر  كوردقانمان  و 
 خۆمان كوردی  لالین  فرمانگكانمان  جارە 
بۆ  دەبرت.  بڕوە  تر  نتوەییكانی  برا  و 
دسۆز  كوردكی  ھموو  دی  جــارە  یكمین 
ئــای  ــای  ب  ڕاوە كــــگــتــ ئۆخژنكی شــادی 
دامودەزگانماندا  بسر  كوردستان  شكاوەی 

لنجوالر دەكات. 
كــوردی  كۆمگی  الینی  زۆر  ھشتا  بــم 
پاكسازی  و  چاكسازی   ب پویستیان  مــاون 
چیتر  و  تــواو  لرەوە  بین  ئگر  خۆ   .یھ
ل كۆمگی   ی كنانلو كت ئنادر ھوڵ 
نابت  كسیش  و  بكرنوە   پ ماون  كوردیدا 
تبینی  و   رەخن و  بكات  باسیان  زۆر  و  كم 
ھبت، ئوا یكسر ئو پرسیارە دتپشوە: 
ــات و تــــكــۆشــان و  ــوو خــب ــم ئـــرێ ئـــم ھ
كورەوەری و چرمسریی بۆچی كرا و بۆ 
 ی كورد برۆ كرا كوە نكرا؟ ئایا بۆ ئ ك
ئازادی و بختوەری بژیت و بسربرزی و 
كوردستانوە  كوردو   ب شانازی  كرامتوە 
بــكــات؟ ئــایــا بــۆ ئـــوە نــبــوو كــ كـــورد چیتر 
ئرێ  نچژت؟  كورەوەری  و  دەردەســری 
و  شارستانی  كۆمگی   ك نبوو  ــوە  ئ بۆ 
دیموكراسی و مافی مرۆڤ ل جگای كۆمگی 
چوساندنوە  و  دیكتاتۆری  و  ناشارستانی 
بنیات بنین؟ ئایا بۆ ئوە نبوو ك ھموومان 
رەش  بدەستی  چ  و  دەستدار  چ  پكوە 
بزانین   تم وئ ب خاوەنی  و رووت خۆمان 
بوت  خۆشتر  خۆمانمان  چــاوی  گلنی   ل و 
لپای   ی كو گوندانئ نبوو  ئوە  بۆ  ئایا  ؟ 
شۆڕشكانی كوردەوە رژم جیاجیاكانی عراق 
بچاكترین  سرلنوێ  كــردبــوون،  خاپووری 
شوە دروست بكرنوە و قرەبووی چاكی 
رۆژانــــی نــھــاتــی گــونــدنــشــیــنــان و نــانــدان و 
حواندنوەی پشمرگ بدرتوە؟ ئایا بۆ ئوە 
كرا ك ھندك كس ل دەومندیان بتقن و 
ھندكیش لڕووت و رەجای دا بشقن؟ ئرێ 
بۆ ئوە كرا مندان ك لتمنی ناسكی گوین 
دان لسر شقامان ببن بۆیاغچی و كلینیكس 
 ببن ل دوارۆژیــش  فرۆش و بنشت فرۆش و 
شكاو؟  تك  كسایتی  دواكــوتــووی  مرۆڤی 

 كــرا كوە نــبــۆ ئـــ رێ خــوشــك و بــرایــنــئـــ
پیروپككوت و بساچووەكانمان لدوارۆژی 
ئوانیش   ك بكن  بــوە  ھست  دا  تمنیان 
خاوەنی  و   كوردستان ناوی  وتكن  خاوەنی 
حكومتكن ك بھی خۆیانی بزانن؟ ئرێ بۆ 
ئوە نكرا ك دەستدار بدڵ و گیان لگڵ 
 ت كی نزیك ب وەندە لت و ئت دا بمیلل
ھاواری ل ھسا زوو بفریای بگات؟ ئایا بۆ 
نبوو خك دەســتــی خــۆش بوت ؟  ئــوە 
نادادپروەری  و  ك ستم  نكرا  ئوە  بۆ  ئایا 
البچت؟ ئایا بۆ ئوە كرا وژدانمان بمرنن و 
ل ئاست ستم بدەنگ بین؟ ئایا بۆ ئوە نكرا 
ھمووالمان  ھبت  نانڕەقیك  ئگر   ك
پكوە بیخۆین و ئگر ناش ھموومان پكوە 
نبوو  ئــوە  بۆ  ئایا  سربنینوە؟  ببرستی 
و  روناكبیری  بنكی   ب ببن  زانكۆكانمان   ك
گشكردنی بیر؟! ئایا بۆ ئوە نكرا ك نوەی 
كاركردنوە  كۆڕی   تب و  سرھبدات  نوێ 
یان بۆ ئوە كرا ك دەرچووانی كۆلیژ دووساڵ 
دەزانت  خواش  و  بپوون  جادەكان  ببكاری 
ئاخۆ  دەكــن؟   پیاس تر ھروا  تا چند سای 
بۆ ئوە كرا ك ل ھندێ فرمانگی دەوت 
ــســردەمــكــانــی پش  ئـــوانـــی جــــاران و ل
راپڕین ناپاكیان ب كورد و كوردستان كردبوو 
عراق  دیكتاتۆری  رژمی  بۆ  راوەكــوردیــان  و 
دەكرد بنازانم چ ڕگایك بكرن كاربدەستی 
ــ دــســۆزە  ــســر مــرۆڤ ــان ب ــرم گــــورە و ف
كوردپروەرە ژیرەكانوە بكن؟!! ئایا بۆ ئوە 
پراوز  ناحیزبی  كوردپروەری  كسانی  بوو 
بكرت و كس خۆھواسكان بسر تنافی 
 نبگ میللتدا  بسرشانی  و  حیزبایتیدا 
ھموو  خاوەنی   ب ببن  و  فلك  كشكالنی 
ھیچ؟  ــروەریــش  كــوردپ دــســۆزانــی  و  شتك 
ئایا بۆ ئوە كرا ك گومان ل خكی بالین 
بكرت و بتایبتیش كسانی دسۆزی خاوەن 
ھوستی كوردپروەر و ھر كسكیش لگڵ 
الینك نبوو یان ل ی رەنجا، بكرت پندی 
ئوە كرا ك خك دەمكووت  بۆ  ئایا  زەمان؟ 
بكرت و نازانم چی و چی ل بكرت؟ ئایا بۆ 
ھبوو  جیاوازی  بیروڕایكی  ئوەی  كرا  ئوە 

لكارەكی دەربكرت ؟ 
با   تكای ھزارجاریش  و   تكای  ،تكای  ،تكای
بنیازپاكی  پردەكان  پشت  سیناریۆیانی  ئم 
فری  خك  و  بوەستنرت   راستگۆیان و 
كلتووری بزەیی و خۆشویستی بكرت نك 
رق و كین و وانكرت خك رقی ل كورد و 
كوردستانیش ببتوە، چونك خك كوردستانی 

لبر  نــك   كوردستان لبر  ــت  دەو خــۆش 
ئاسوودەیی  و  ھمنی  خك  تر.  شتكی  ھیچ 
 سا ھزارەھا   چونك دەپارزت   تــو ئم 
بــووە،  مینتی  تووشی  دوژمــنــان  بدەستی 
ھربۆیش ك خك كمو كوڕی و گندەی 
چــاوی خۆی  دەبینت  لــوێ  و  لرە  بدادی  و 

دەنوقنت و ورت ناكات. 
پیرۆزی  خباتی  بــری  ئمۆ  رەوشــی  ئــم 
ــوو الیـــكـــ، چ خــبــاتــكــارانــی چــیــا و چ  ــم ھ
شارەكانی  لــنــاو  نــاوشــار.  برھستكارانی 
ــســۆزی  ــكــی ددان خــســــــ كــوردســتــانــدا ب
رژــمــی  دژی   ــ ك ھــبــووە  وا  چــاونــتــرســی 
بعسی دڕندە كاری دەكرد و رەخنی دەگرت 
ــدارانــی بعس  و الســـاری بــرامــبــر دەســت
ئیمۆ خك ژیــرو ھۆشیارە و  بــم  دەكــرد. 
 ب بدەنگ و  لزۆر شت   بۆی نتوەپروەرە 
زۆر شتیش رازی ی، ئگینا خكك ھر ئو 
خكی جاران و بھیچ شوەیكیش ترسنۆك 
پیان   ك ھبن  وا  كسانی  ئگریش   .نیی
وای دوای راپڕین خك ترسنۆك بووە ئوە 
ھرگیز مایی شانازی نی ی بۆ ئوانی ئم 

.ییان ھجۆرە بۆچوونان
النی   ،رانش النــی  كوردستان  مــن،  وتــی 
ــــژدان زیــنــدوو  روەر و ووەپـــتـــمــرۆڤــی نـــ
رۆژ  ھــمــووالیــكــمــان   ویستپ  .قــدۆســتــھــ
 یمرۆڤدۆستان  جوان  رۆح ئو  رۆژ  لدوای 
ل ناخی مرۆڤی كورددا پروەردە بكین نك 
 م رۆحئ رستانكی خۆپرژەوەندیناو بپل
جوان ل بین ببین. با ھریكمان لجیاتی 
گوی  و  بزەیی  خونچی   ،كین و  رق  تــۆوی 
خۆشویستی بونین. چونك ئوەی بزەیی و 
خۆشویستی دەچنت، خۆشویستی و بزەیی 
دەدورتوە. خۆشویستیش ب مانا فراوانكی 
ئاووھوا و گوڵ و  خۆشویستی داروبرد و 
دڕك و خاك و خۆڵ و مرۆڤ و گیانوەر و 
 م خاكر ئكی سموو شتندە و خشندە و ھبا
 شویستییستی خۆشم ھر ئوە. ھتدەگر
بوونوەری  بھزترین  داوە  مرۆڤی  یارمتی 
ب رۆژ  بــدات رۆژ  ھــوڵ  بت و  ســر زەوی 
برەوپش بچت و ژینگ و دەوروبر و ژیانی 

خۆی و خكی تر چاكتر بكات.
و  خۆشگوزەرانی  بۆ  پوەرەكانمان   ویستپ
بختوەری خك، ئاستی بژوی خكی ھژار 
 قامرشس بــرزەكــانــی   خانبا نــك  بت 
 خانبا پشت  خكانی  ژیانی  گشتییكان. 
خكی  بــزانــرــت   دەبـــ و   گرنگ بــرزەكــان 
ھژارنشینی ئوێ چ گلیی و سكایان ھی؟ 

"نامیكی كراوەی پ رز و خۆشویستی بۆ گشت مرۆڤكی دسۆزی كورد"     

مھاتما گاندی 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



كه لتووری خۆشه ویستیژمارە (١٥٢) كانوونی دووه می  ٢٠١١/١/٢٢ زایینی ، ربه ندانی ٢٧١٠ی كوردی25

تـیـیلتـــــــــــــــووری مــرۆڤــایــویسـتی: كلتـووری خۆشكـ

پشكوتن و خۆشگوزەرانی ب باخانی چند 
نھۆمی نی ی، ب شقامی لووس و رك و پان 
نیی، ب ڤیالی چند دۆنمی نیی، ب ئۆتۆمبلی 
دوا مۆدل و فرمانگی پكۆمپیوتر و كامیرای 
چاودری نیی، بكو ئاستی بژوی ھژارەكان 
نابت  گندەكاران  راپۆرتی  قسو   !!!یوانپ
 ت، چونكراست وەربگیرب لالی سرەوەتر 
پیان  تا  خۆیان  بــرژەوەنــدی  بۆ  گندەكاران 
ــداران  دەســت  ل راستیكان  ھموو  بكرت 
دەشارنوەو ھر ئوانیشن بھیان دادەبن 
 ندەخ كلن  ئوانن  ھــر  سرەنجامیش  و 
ـــداران و خــــكــوە. ھستی  نــــوان دەســـت
 ل گــوێ   ویستپ و   گرنگ میللت  نــاودــی 
چرپ و خورپ و ترپی ناودی ئوان بگیرت 
كوردستان  بۆ  ھرئوان  لــرابــردوودا   چونك
ھر  ئایندەش   ل و  دسۆزبوون  كوردایتی  و 
تلفزیۆن  ناو  قسی  دەبــن!!  دسۆزتر  ئوان 
بینینی  بدات،  فریوو  ناب كس  و رۆژنامكان 
ھرگیزاو  ـــاوەڕە!!  ب جگای  پتر  راستییكان 
 سانی زمانلووس و گیرفانپرگیز گوفتاری كھ
گیرفانی  دەرنـــاخـــات،  راســتــی  ماستاوچی  و 
بكارەكانی  ھــنــاســســاردە   نجگ بــتــاــی 
ــان پــــمــان دەــــــت وت  ــم ــان ــك ــام ســرشــق
سیركی  دەنت!!  مل  ئاراستیك  چ  بــرەو 
فرۆش  بنیشت  و  بۆیاغچی   مندا رووخساری 
ترافیك  دەستگەكانی   فــرۆشــ كلینیكس  و 
 شككۆ و  كۆكان  رەنــگــزەردە  و  الیتكان 
پــیــرە ھــنــاســبــكــ پــــكــوتــووەكــان بــكــن!! 
ی شونراوەكانی ھندك  پ گندەی  ئامارە 
پوەر،   تناب  گیرفانپ ماستاوچی  زمانلووسی 
بینینیان وەكو  خوندنوەی راستی شتكان و 

خۆی دەمانگینت راستی.
ھموو كسك دەزانت ك من كسكی حیزبی 
نادوم.  حیزبكیشوە  ھیچ  روانگی   ل و  نیم 
و  كوردایتی  پاكی  بیری  من  روانــگــی   تاق
كــوردو  نووسركی  مــن   .یــ مــرۆڤــپــروەری 
كوردستانیم. من ھموو كوردم خۆش دەوت، 
ــم  ب ــ ســـركـــردە و رەش و رووتـــــوە،  ب
ال  كسك  و  شت  لھموو  خۆمم  نیشتیمانی 
خۆمم  وتــی  سركردەكانی  خۆشویستترە. 
ئایندەی   ك نــوێ  ــوەی  ن بــم  خۆشدەوت، 
وتكمان ل خۆشمم خۆشتر دەوت. نوەی 
نوەی كۆن   ل ھــردەم رای جیاوازتری  نوێ 
خۆشبت)  ی   لــ (خــوا  علی  ئیمامی   .یــھــ

بۆ  فرموویتی:"منداكانتان  بجوانی  زۆر 
ــی ئوە  ــســردەم ــر ل ــاوازت ســردەمــــكــی جــی
خوقاون". ھربۆیش، رەنگ ئوان ب ھموو 
بۆ  نبن و روانینی جیایان  ئم رازی  شتكی 

شتكان ھبت و رەخنمان ل بگرن. 
و  ھبت  جیاواز  توانینی  و  جیاواز  رای  با 
جیاوازەكانمان  را  خۆشویستییوە  و  برز 
بگۆڕینوە. با دەنگ و رەنگ و بیروڕای جیاواز 
نتوەیی  ئاساییشی  مــرجــی  ــو  ب ھبت 
لالی  لیكترگرتن  رــز  و  مــرۆڤــپــروەری  و 
ھموومان بت بردی بناغی بیر و گوفتار و 
كردارمان. ئزموون تازەكمان ب رای جیاواز 
لسر  بــا  دەبــــت.  تــر  دیموكراتی  و  جوانتر 
ناو  راگیاندنكان،  رۆژنامكان،  شقامكان، 
لناو  و  زانكۆكانمان  ناو  خوندن،  ھۆكانی 
برھستكار  و  رەخنگر  دەنگی  پرلمان 
جیاواز  رای  ئگر  ھبت.  دژەكـــورد  نــك 
نابت.  وران  دنیا  خۆ  ھبوو   گرانرەخن و 
بدەنگ،  و  ڕەنــگ  كــم  پرلمانی  و  وت 
با   .زۆكــنــ و  ــردوو  م پرلمانكی  و  وت 
بن  بشدار  سربخۆش  دسۆزی  كسانی 
بڕوەبردنی وت، خۆ كوردستان وتی   ل
جوانتر  و  جــوان  وت  بــوەش  و   مووانھ
دەبت كاتك ب ھموومان خزمتی دەكین، 
و   ــكــكــورد ھــمــوو  موكی  كوردستانیش 
بمیرات تا ئبد لسر كس تاپۆ نكراوە؟!

 ھ دا نــی یــم دنــیــایـــــ ھــیــچ كــســــك ل
نــكــات، جا چ گــورە بت و چ بــچــووك، چ 
و  رەش  بدەستی  چ  و  بت  ــدار  دەســت
رووت. گرنگ ئوە نی ی ك ك ھ دەكات 
گــورە و   وەیئ دەكــات. گرنگ  و چۆنیشی 
دەستدارەكان ب بخشندەیی و دگورەیی 
و لبووردەیی ی خۆیان ل ھی بچووك و 
خۆشویستییوە   ب و  ببوورن  بدەستان 
و  بچووك  ــدەن.  ب راستكردنوەیان  ھوی 
بدەستانیش ئگر ھ و كموكوڕییكیان 
 ویستپ بینی  دەســـتـــداران  و  گـــورە   لــ
نــدەن و ھوڵ بدەن بڕز و   ھ ل لیان 
بۆ  دەستداران  سرنجی  خۆشویستییوە 
بجۆرك  و  رابكشن  چوتییكان  و   ھ
راست   نھ ئو  لبكن  وایــان  لجۆرەكان 
و  دەســت  نوان  كشی   چونك بكنوە. 
گل ب لبووردەیی و خۆشویستی و بزەیی 
نابت.  چارەسر  تر  جۆركی  ھیچ   ب نبت 

تووندوتیژی.   ن و  چارەسرە  بتنیا  نیاسا 
ــا كـــلـــتـــووری  ــی ــن ــا و ت ــی ــن چــــارەســــری ت
و   ــبــووردەیــیــلــ و  بــزەیــی  و  خۆشویستی 
فرمانەوایتیكردن  ئـــوەش  وـــای  ــس.  ب
لنوان  رككوتن   ل  كجۆر لخۆیدا  خۆی 
 وەیل چاوەڕوانی ئگ ل. واتركردە و گس
بۆ   دەبــ دەیــكــات  كــ ســركــردە ھرچیكی 
لبی  و  بت  سوودمند  گــل   ك بت  ئــوە 
فرمانی  گوایی   ك  ئامادەی گل  ئوەشدا 
سركردەكانی خۆی بت. بپچوانوە، ئگر 
ھردووال تنھا برژەوەندی خۆیان بوت، ئوا 
شیرازەی حوكمانی تكدەچت و پاشاگردانی 

ھمووالیكی كۆمگ دەتنت. 
لژر  ھیندستانی  ــزن  م گــانــدی)  (مھاتما   
چنگی ئیمپراتۆریتی زلھزی بریتانیا دەرھنا 
 تووندوتیژی دژ ب ورەترین شۆڕشی بو گ
 ك كرد  برپا   وش  س ب تنھا  داگیركران 
ئوانیش بریتی بوون ل: "راستی و خۆشویستی 
و  پرستی  راستی  ناتووندوتیژی."  بیری  و 
 ویستپ ناتووندوتیژی  بیری  و  خۆشویستی 
رەنگ   گكۆم و  ژیان  جومگگانی  لھموو 
 وە تا دەگاتزانندامانی خناو ئر لوە، ھبدات
فرمانەوایی.  و  دەوــت  ئاستی  برزترین 
ھر ئمش تاق رگای سركوتنمان دەبت. 
یكترمان  ھمووالیكمان   مئ ئگر   چونك
بتوە  بیكتردا  بزەییمان  و  بوت  خــۆش 
بكین  ــژ  كتر دری بــۆ  ھــاریــكــاری  و دەســتــی 
بــرژەوەنــدیــخــوازی  و  خۆپرستی   لــ واز  و 
بۆ  مشكمان  و  دڵ  و  بھنین  پارەپرستی  و 
یكتر  ھموومان  ھر  ئــوا  بكینوە،  یكتر 
لئنجامدا  و  دەزانین  خۆمان  دۆستی  براو   ب
زۆربی كشكانی كۆمگش لشونی خۆی 

دەتوتوە.
با  دەكـــم،  دــســۆز  مرۆڤكی  ھــمــوو   لــ تكا 
یكتر  و  تووندوتیژی  كلتووری   ب كۆتایی 
و  رــز  ــچــاوی  ب بــا  بھنین.  خۆشنویستن 
ئوەی  لجیاتی  بوانین.  لیكتر  گورەییوە 
و  بزەیی  باوەشی  با  بەنجنین،  یكتر  دی 
 وە چونكینكتر بكویستی بۆ یمیھر و خۆش
ھم ئاسمان ئمی پ خۆش و ھم زەویش. 
 وە كوە كردۆتوە بیری لكۆن ر لمرۆڤ ھ
لبووردەییوە  و  بخشندەیی  لرگای  تنیا 

سركوتن بدەست دەھنت. 
كۆنی  ككتبی  گیتا)دا،  (بھاگاڤاد  كتبی   ل
ئایینی ھیندییكان بم جۆرە باس ل كلتووری 
"ئگر  كــراوە:  لبووردەیی  و  خۆشویستی 
بدوای  بدۆزنوە،  ئازاكان   مرۆڤ دەتانوت 
لبوردن  تــوانــای   كــ بگڕن  كــســانــدا  ــو  ئ
دەتانوت  ئگریش  و   یھ بخشینیان  و 
كــســانــی قــارەمــان بـــدۆزنـــوە، بــــدوای ئو 
 فرەت دا، بر نرامببل ن كڕدا بگسانك

ئوین و خۆشویستی یوە وەم دەدەنوە."
مزن  ئــاھــورەمــزدای  (ئاڤستا)دا،  كتبی   ل
رنونی مرۆڤ دەكات بۆ "بیری چاك، گوفتاری 
چاك، كرداری چاك" ك ئمش بگومان مرۆڤ 
دەپارزت  كینیك  و  رق  جــۆرە  لھموو 
بیری  ـــرۆڤ  م ھــرچــی   كــ ــــدەكــات  ل وای  و 
سنووری   ل دەیكات  و  دەیت  و  لدەكاتوە 

چاك و چاككاریدا نچتدەرەوە.
ئاقمند زۆر جوان  (بــودا)ی ژیر و  حزرەتی 
كاتك خۆمان   ": دەــــت   كــ ئــوە چــووە  بــۆ 
دەدەین دەست رق و تووڕەیی، ئوا خۆمانین 
بدەستی خۆمان رۆحی خۆمان ئازار دەدەین." 
یان ك دەت: "ئو كسی رۆحی خۆی خۆش 
رۆحی  ــازاری  ئ جۆرك  بھیچ  نابت  ــت،  دەو

كسانی تر بدات."
بشی  ماتیۆس،  كتبی  پیرۆز)  ئینجیلی   )  ل
پنجم، ئایتی چل و چوارەم دا خۆشویستی 
و لبووردەیی گیشتۆت رادەیكی برزتر: ".. 
دوژمنی خۆتان خۆش بوت، ئوان پیرۆز بكن 
ك نفرەتتان لدەكن، چاك لگڵ ئوان بكن 

".... تانرقیان ل ك
(القصص)،  سوورەتی  دا،  پیرۆز)  (قورئانی   ل
 وانن بلنجا و چوارەم دا، خودا بتی پئای
لرگای  و  دەگـــرن  بــخــۆدا  "دان   كــ دەدات 
 وە كنخۆ دووردەخل وە خراپكاری یچاك
پاداشتیان دوو قات دەبت..." و ل فرموودەیكی 
پغمبریشدا ك (الترمزی) گاویتوە ئوە 
ھــاتــووە كــ "چــاكــ بـــدوای خــراپــدا بھن و 

بمش خراپك دەستوە...."
لسر   پ ئایینیكان   بكت ھموو   واتك  
بزەیی  و  بخشندەیی  و  لبووردەیی  كلتووری 
ـــــرن و وــــای ئــوانــیــش  و خــۆشــویــســتــی دادەگ
 ل دونیاش  پایبرزی  بیرمندانی  و  نــووســران 
كردۆتوە.  دووبارە  شتیان  ھمان  نووسینكانیاندا 
 ژیان "ئم  گوتووە:  جوانی  حمزەتۆڤ)  (رەســوڵ 
 "!كین و  رق  جای  چ  ناكات،  خۆشویستی  بشی 
شونك   ل  "  : كردۆتوە  دووپاتی  مزن  (گاندی) 
خۆشویستی نبت، ژیانیش نی ی." (دەالیالما) ی 
لبارەی خۆش  گــورە ب سلیق و وردەكــاریــوە 
 تاق خۆشویستی  گوتوویتی:"  خكیوە  ویستنی 
ئو  ئــگــر  تنانت  خك  گۆڕینی  بــۆ   كگایر
 ب برامبر  بت  كینش  و  رق   پ دیان   كانخ
ئوە.. ئگر ئارامتان ھبت و لسر خۆشویستی 
مكوڕ بن، سرەنجام ھر ئوە سركوتوو دەبن." 
 : دە ین كبك (ر كینگمارتن لۆس) یقسبا ب
 ت دوژمن بكاتدەتوان كزھ ویستی تاكخۆش "
دۆســت." دوا وانــش با لم بارەیوە ل (ئــۆدن)ی 
 دە  ك وەربگرین  مرۆڤایتی  مزنی  شاعیری 
واباشترە  دەنا  بوت،  خۆش  یكترمان   ویستپ"  :

بمرین."
ھولر: ٢٠١٠/٣/٢٥
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ئا: ئورەحمانی مارف
بواری  نو  تاككی  و  ئندازیار  رەسووی  حوسن  محمد 
ئندازە و زانست و تكنلۆژیا، وای زمانی كوردی دایك، 
بت  ئــوە  بكك   ك دەزانــــت  ئینگلیزییك  و  عرەبی 
راپڕنت،   پ  زمانان ئو  بۆ  كوردییوە   ل وەرگانی 
ك كارەكشی تاك و ترای و تاھنووك كمتر وەرگی 
كورد خۆی ل قرەی ئم جۆرە وەرگان پچوان دەدات، 
  ،كوردی كردن زمانانی دنیاوە ب ان لكو زیاتر وەرگب
كچی ئم ئندازیارە چوست و چاك و زمانزان، ئوە چند 
ساك ب پچوانوە بۆ ناساندنی ئدەبی كوردی ب دنیای 
دەرەوە، قۆی ل ھمایوە و ناخوازت بیركردنوەی مرۆڤی 

كورد بمردوویی بمنتوە. 
كاری  و   پرس ئــم  لسر  بدرخانوە   ل ئمش   بۆی

وەرگان و زمان و ئاریشكانی ... دواندمان. 
* كرەستی شیعر زمان، وەك ئوەی ھۆراس زمان بدار 
دەچوونت و وشكانیش ب گ، داریش گی دەوەرت، 
ھی نوێ جی دەگرتوە، دەستی تۆ بسر ھردوو زمان 
"كوردی-ئینگلیزی" یان"كوردی-عرەبی"دا وا دیارە باش، چۆن 
كسك كاری وەرگان بكات دەب دەستی تواوی بسر 

ھردوو زماندا بشكت؟ 
- ڕاست كرەستی شیعر زمان و زمانیش كاییكی 
زیندووە وەك ئادەمیزاد و گیانلبر و دار ودرەخت و 
گ، گۆڕانكاری بسر دادێ و شتی ل دەبتوە و 
 وە. خودی پرسیارەكتشین دەب ی لی نوشتی دیك
ئو مانای دەبخش، مانای شت لبوونوە و گرنگی 
 كی دیكی زمان بۆ زمانمرجخشی تو سوود و پ
پیشان دەدا، ھبت ل كاتی گونجاوی خۆی. بۆ ئم 
ھیچ جیاوازییكی  ك خۆی  بم   دەبــ مبستش 
ئوتۆ ل نوان من و تۆ و ئو و ئواندا ل ڕووی 
بایۆلۆجییوە نیی. ھموومان وەك یك نشونما و 
گش دەكین و كارە بایۆلۆجییكان ئنجام دەدەین، 
وات ھموومان مرۆڤین و بوونوەركی بایۆلۆجین 
(باس ل سیاست ناكم، چونك ئم بۆچوون لم 
 كانی جیھان و رادیكالموو سیاسییرووەوە بۆ ھ
نتوەییكان راست نیی، من ل روانگی مرۆڤ بۆ 
مرۆڤ دەئاخڤم). بم بۆچوون جیاوازی من و تۆ و ئو 
لوەدا خۆی دەبینتوە ك ئم تنھا ل س شتدا وەك 
یك نین، وات ل : بیركردنوە و گوفتار و كرداردا. تۆ 
ب شوەیك بیر دەكیتوە و گوفتار دەكی و كردار 
ئنجام دەدەی، بم من ب شوەیكی دیك و ئویش 
ھردووكمان.  ھی   ل جیاواز  دیكی  شوەیكی   ب
لبر ئمی ھموو ژیرەكان و ھۆشمندەكانی جیھانی 
كۆن و نوێ، ب گشت زمانكانی جیھان داوای بیری 
باش، گوفتاری باش و كرداری باش ل مرۆڤ دەكن. 
بۆ نموون، ئم چشن ھۆشداریی ل رنونییكانی 
ــك لــگــڵ رنونی  زۆر ر كــ ،یــزەردەشـــتـــدا ھــ
 كات  دەگونج مــحــمــد(د.خ)  ئیسالم  پغمبری 
دەفرمووێ: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف األيمان)، دەست: 

 .وەیكردارە و زمان: گوفتارە و دڵ: بیركردن
جیاوازی  و  دەدا  یكنبوون  وەك  واتای  جیاوازیش 
ل بواری نووسین و ئدەبدا دەومندیی مرۆڤایتی 
گورەی  سامانكی  دەومندیش  ئم   ،نلمدەس
مرۆڤایتیی و دەب رزی لبگیرێ و ترجمی سر 
زمانكانی دیك بكرێ ل كاتی شیاوی خۆی، بۆئوەی 
 وانی دیكئ ست بت ھو وت و ئم ومرۆڤی ئ
بكن و بزانن مرۆڤایتی ل بواری بیركرنوە چند 
ساماندارە و بیركردنوەش رەنگ مۆنۆپۆڵ بكرێ بۆ 
ماوەیك، بم بۆ ھتا ھتای نا. دارەكی ھۆراسیش 
 ل تی دەستنیشان دەكا، كی مرۆڤایورەكگ زانخ

سرانسری گتیدا بوبووەتوە.
پرسیارەكت زۆر فراوان و وەمیكی ترو تسلی 
چندەھا  وەرگان  یا   مرجت بھرحاڵ   .رەكگ
گرنگتر  ھموویان   ل بۆكراوە،  جیای  جیا  پناسی 
الی من ئو پناسیی، ك دە: ترجم ھونری 
 یناسم پزوترین كات. ئب یعریفوەی مگواستن
وادەخـــوازێ بین: ھر زانینك ل شونك سری 
 مرجوە و تــ ھــــدا و ھــر لــو شــوــنــش مــای
 نیمچ ب ،زیندووەكانی دیك ر زمانوە بۆسكراین
مردوویی دەمنتوە. پرسیار: بۆ بیركرنوەی مرۆڤی 
بیركردنوەی   كوان بمینتوە؟  مردوویی   ب كورد 
ترجمكراوی مرۆڤی كورد ل ناو كتب جیھانییكان 

ب زمانی غیرە كوردی؟
ــای مــن دەیانكین  ــاوت تــرجــمــانــی مــن و ھ ئــو 
بشداریكردن ل پرۆسی بنیادنانی كۆمگی كوردی 
ھردەم   ك بونیادنانی  ئو   (Nation Building)
رابــرانــی كــورد ھوی بــۆدەدەن ل سیاسییكان و 
خاوەن ھزرو بیری كۆمیتی. پناسی بونیادنانیش 
 كی سووك و ئاسان نییركئ ك روون و ئاشكرای
ل توانای تنھا چند كسكدا بت، بونیادنان پویستی 
ب وزەی ھۆشمندی ھمووان ھی. باسكردنی ئم 
 یكی زۆری ھنگس مرجت كاریگری  بابت و 
ھرمی  حكومتی  بیارەكانی  خــاوەن   ویستپ و 
كوردستان بایخكی زۆر تایبتی پ بدەن و گفتوگۆی 

چوپی لسر بكن!
 مرجوە بۆ كــوردی ترەبییئینگلیزی و ع من ل
كارەیان  ئم  بڕاستی خككی زۆر   ،م، چونكناك
خك!  دەم  ببوورە  دەدەن.  ئنجام  داوەو  ئنجام 
 ٣٠٠ زیاتر ل باشووری كوردستاندا، ڕەنگ ستا لئ
نووسر ھبن ئم كارە ئنجام بدەن و ڕۆژان ل گۆڤار 
ب ســدان شیعر و وتاری  و ڕۆژنام كوردییكاندا 
ترجمكراو ل عرەبی و ئینگلیزی و زمانانی دیكوە 
زیاتر  نــووســرانــش  ئــم  زۆربـــی  بودەكرنوە. 
 یرك وپیشم كارو ئنووسن بكی ڕۆژنامكانخ
سرەكییان  ــاری  ك و  دەكـــن  دابین  خۆیان  بژوی 
ترجم نیی. جا، ئم ترجمان چندیان ڕاست و 
ندەینوە،  وەم   دەب ئمیان   ،دروست و  پوخت 
 رپرسیارن لخۆیان ب زانڕرە بم نووسكو ئب
چۆنیتی و جۆری ترجمكانیان، چونك ل كوردستان 
ھموو  ئــم  تا   نیی فرمیمان  دامودەزگایكی  ھیچ 
ترجمی ل خۆوە بگرێ و بتوانا و بتواناكان لكدی 
ترجومانو  فن كس   ك بدا  بیار  بكاتوەو  جیا 
فالن كسیش رۆژنامنووس، بم ئم نووسرانی 
 مرجكان تبیانیی وە بۆ زمانزمانی كوردیی ل ك
ژمــارەیــان زۆر كم، چونك ھموو كس  ــن،  دەك
ناورێ خۆی ل قرەی ئم بابت بدات، ل بر ئوەی 
خونری كوردی ئینگلیزیزان و فارسیزان و توركیزان 
دەقكان-  بــراوردكــردنــی  و  زۆرە  عرەبیزانمان  و 
 چونك  ،نیی ئستم  كاركی   -بــ مبست  ئگر 
ئوەیش  و  دیارە  كوردییكان سرچاوەكانیان   دەق

بدوایاندا بگڕێ ب ئاسانی بردەستیان دەكا.
گومانیش لوەدا نیی دەستی تواو ب سر ھردوو 
Source Language-) لكراو   مرجت ــان،  زم
 Target) ترجمكراو  بۆ  یا  ترجمكراو  و   (SL
بۆ   رییوھج پویستییكی   ،(Language-TL
ئنجامدانی كار و كردەی ترجم. ئم ل تكای 
 دەكرێ و باندا ئاماژەی پبوارەكانی زانستی وەرگ
درژایی مژووش ئم چمك بوونی ھبووە و باسی 
 بكت كشی  بپی  ھبووە  ترجومان  لوەكراوە. 
 ندێ لھ ت كراوە لخ ز كراوەكانی بمرجت
ژیارەكان، ھروەھا بپی بگنامكانی مژوو بھۆی 
ھردوو  بسر  زابوون  دەستی  ڕەچاونكردنی 
زمان ل كاتی ترجمدا چندین كشی جۆراوجۆر 
 تكردنی بابمرجبواری تتی لتایبڕوویــداوە، ب
سیاسی و دیبلوماسییكاندا چ ب شوەی ترجمی 
ب نووسین یان راستوخۆ، ھبت ھۆی سرەكیش 
 وەرگ بایخندانی  و  كمترخمی  و  كمزانی  بۆ 

دەگڕتوە!  
 ،یشتنك گر زمان، چۆن زمان پردی لسل كی دیكپرسیار *
 من، ئخۆ دادەنربكی سركارەكت ك زمان بسانچی كك

چۆن لكدەدەیتوە؟ 
- زمان چندین پناسی بۆ كراوە. بپی بۆچوونی 
 وەیت ئبۆ زمان كراب ناسزمانناسان باشترین پ
ك دە: زمان ئامرازك مرۆڤ بكاری دەھنت بۆ 
لكتگیشتن. ئم پناسی ھم ئاخاوتن دەگرتوە 
جیھانكی  لكتگیشتن  ــم  ب نووسینیش،  ھــم  و 
 ستادا كم ڕۆژگارەی ئتی لتایبب ،جگار فراوانھ
مرۆڤ ل ھــزاران بوار كار دەكات و ئزموونكانی 
 تخۆی تۆمار دەكات. ھاوكات كاركرنی مرۆڤ دەب
زانین و داتا و ھدی ھدی كۆكراوەی زانین پویستی 
بكردەی ئیپیستیمۆلۆجی دەبت تا بتوان ب شوەیكی 
دۆكیومنتاریان مام لگڵ ئم كۆزانین بكات. لرەدا 
ئگر ھاتوو زمان تنھا پشت بخۆی ببست وەك 
كارەكتركی سربخۆ، ھبوونی خۆی لدەستدەدات، 
چونك ئو زانین و زانیارییانی، ك ل چوارچوەی 
تنھا یك زماندا كۆدەبتوە، ھدی ھدی وەالدەنرێ 
زانیارییكان و  بۆ گشپدان و دەومندكردنی  و 

خودی زمانك ئیتر كاری لسرناكرێ. 

 كانی ژیارو شارستانییكۆزانین مرھكی بیربا س
كۆزانینكان  و  كولتور  ئــگــر  بكین،  كــۆنــكــان 
 ستاككرابان: ئایا ئن ر زمانی دیكی سمرجت
چندیان دەمانوە؟ ئایا یكم روونووسی داستانی 
 مرجــان ت گلگامش بــ زمــانــی ســۆمــری بــوو ی
ھبن  كسانك   ڕەنگ دۆزرایـــوە؟  ئاشورییكی 
بن ئوەی تۆ باسی لوە دەكی كاتی بسرچووە 
و ئستا ھموو زانیارییك دەپارزرێ. ئی چمكی 
پاراستن واتای ئیپیستیمۆلۆجی نابخش؟ ئمشیان 
زمانك  لگڵ   خشناب زمان  تاوتوكردنی  واتای 
یان چندەھا زمانی دیك؟ ئگینا زمانك بتنیا خۆی 
 یت بكراوردی نر بگت ئكی نابیفلسھیچ ف
زمانك یان زمانكانی دیك. پرسیاركی دیك: ئایا 
چ دیتنوەیكی درین ب ترجمكراوی بۆ زمانی 
بــوە  ئممانان شــانــازی  كـــوردی دۆزراوەتــــــوە؟ 
 یژینم كی زۆر لزمانی كوردی زمان ین كدەك
ھموو  برامبر  راگرتووە  خۆی   سا ــزاران  ھ و 
ھرش جیاجیاكانی مژوو، كچی كس باس لوە 
ناكات چی زمانی كوردی ماوەتوە و خۆڕاگربووە؟ 
دەكین،  لوە  باسی  سای  ھـــزار  چند  ئــو  بۆ 
كوان بشداریكردنی زمانی كوردی ل گواستنوەی 
 ل مرجت ،ر دوو ئاراستھ كانی مرۆڤ بكۆزانین

كوردی و ترجم بۆ كوردی؟
بۆ   كئامراز تنیا  نــك  زمــان  دیــكــوە  لالیكی 
ژیری  بكو   ،ڕۆژانـــ ساكارانی  لكتگیشتنكی 
نووسبند  كۆمگیك  رۆشنبیری  و  زرنــگــی  و 
ــــا. پــــش داھــــنــانــی نــووســیــن،  (دۆكــیــومــــنــت) دەك
زانــیــاری  و  زانــیــن  گــواســتــنــوەی  و  لكتگیشتن 
تا  و  پند  و  نستق  قسی  و  شیعر  رــگــی   لــ
 ر بیانویستایگنجام دەدرا. ئئ ڕكپكیش ھرادەی
زانیارییكان بگوازرنوە بۆ خكانك ك شارەزاییان 
 ب دەبوای ،وە نییكندوە یان پكزمانی شیعر ل
زمانی ھما یان لیزین یان پویستیان ب ترجومانك 
دەبــوو. لرەوە دووبــارە دەین زمان كارەكتركی 
نیی، بكو  ل ســد و كت ومــت  سربخۆی ســد 
كــردەی   بــ  یوەستپ و   گرنگ ھجگار  الینكی 
ترجموە. دەتوانین پرسیارك بكین : ئایا ژیری و 
چاالكیی زەینییكانی مرۆڤی كورد -ب درژایی مژوو- 
زۆربی بفیۆنچووە؟ ئایا بیرمندتی مرۆڤی كورد 
ب درژایی مژوو ندزراوە و خزمتی گالنی دیكی 
پنكراوە؟ ھر بابایك ل خاوەن زمانكانی دەوروبر 
ڕاست دەبتوە و خۆی دەكات خاوەنی ھزر و مژوو 
و زانست و ئدەبی كــوردی. بۆ؟ چونك كــورد یان 
تگیشتنكانی خۆی ترجم و خۆمای نكردووە، 

یان مرۆڤی كورد ببای ببای بیری نكردۆتوە!
وەرگان ھمیش گیان و ھناس ب زمان دەبخشت 
 Doug H.) ون  ه.  دۆوگ  بمرت.  لناگڕت  و 
Whalen) ی توژەر ل زانكۆی نیوھیڤن/كنكتیكت 
و  دامزرنر  و   (New Haven/Connecticut)
سرۆكی كۆمی بھاناھاتنی زمان ترسلنیشتووەكان 
(Endangered Language Fund) و ك. دیڤد 
زمانوان  ی   (David K. Harrison) ھاریسون 
ئمریكی   (Yale University) یی  زانــكــۆی   ل
ھاوكارەكی دەن: "لگڵ كۆتایی ھزارەی دووەمی 
 ،(میس ھـــزارەی  دەستپكی  (ئستا  مرۆڤایتی 
 .ی٦٠٠٠ زمان ھ ل ل سرانسری جیھاندا زیاتر 
زۆر ل زمانوانان وا پشبینی دەكن ك نیوەی ئو 
زمانانی ئستا ھن، سانی ٢١٠٠ تووشی جورك 
نــیــوەی ئــو ٦٠٠٠  ــاوچــوون دەبـــن و تنھا  ــن ل  لــ
بو  دەمننوە".  پدەكرێ  قسیان  ئستا  زمانانی 
پودانگ وتوانینی ئو زمانناسان ل ماوەی ھر 
 وات .كیس دەچ كی لتی زمانك، مرۆڤای١٢ ڕۆژ
ھر كولتوورك سر بو زمانوە بت ل ناو دەچت، 
وەك الینی ھزری، فۆلكلۆر، ئایین، مژوو و گۆرانی 
زۆربی  ھتد.   ..... دایكان  الیالیی  و   ردولكس و 
فوتان،  ئمریكا  سوورەكانی   ھیندیی زمانكانی 
 مرجندن و تكراو كاری خونی پچیتر قس چونك
و ترجمكاری پنكرا و زمانی بادەستی ئینگلیزی 
 ك لكی ن، كوەش دەكــوە. باس لنی گرتنشو
ــرــزی و  دوورەپ بۆ   : زمــان  قبوونی  ھۆكارەكانی 
زابوونی  ھاوكات  دەگڕتوە،   كزمان گۆشگیری 
زمانی دیك و چندین ھۆكاری تریش بشداری لو 
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 نلموە دەسش ئمن. ئدەك كردنبوون و قق
 نــدن، نابرەســــوون و پــ ــردەوامــب كــ زمــان بــۆ ب
(تا   ویستپ بكو  بژیت،  گۆشگیریدا  حاتكی   ل
دیكی  زمانكانی  لگڵ  خوندراوەكیی)  رادەیكی 
جیھان ل پرۆسی ئاوگۆڕی ڕۆشنگری بشداربت 
و بوای ب تكبوون و بیكوە ژیان ھبت. بم 
تكبوونی سد ل سد و تواو لگڵ بادەست، 

ئویش ھۆكارك و زمان دەكوژێ. 
 ك گۆشگیر،  و  زمانی  تاك  رۆشنبیرییكی   واتك
تنھا تامان و تادیتنی خۆی ڕەچاوبكات و دوور 
بت لچاالكی زمانكانی دیك، باشتر وای ناوی بنین 
كوردیش  شیرینی  زمانی  بــوو.   ق  نیمچ زمانكی 
كورد  بیرمندی  و  ــژی  ن خــۆی  بۆ  تنھا   ویستپ
توانینكانی  ھزرو  وەرگانوە  ڕگی   ل  بتوان
خۆی ب ھموو جیھان بناسن. ھبت لم بوارەشدا 
كاری ترجم ڕۆكی كاریگر دەبین، بتایبتی بۆ 
ڕەخساندنی ڕۆحی نیشتمانپروەری و نتوەپروەری 
 ی لسانو كھزری رادیكال. ئ گونجاوی دوور ل
داھاتووی  نوەكانی  دەكــن،  كار  ترجمدا  بــواری 
وتپارزی  و  كوردستان  فری خۆشویستی  كورد 
نوەكانی   ب ترجومانكان  ــن.  دەك ئمكداری  و 
بۆ  ئیشمان   مئ فرموون  دەن:  كــورد  داھــاتــووی 
ئوە كردووە و جیھانمان ب ئوە ناساندووە و پمان 
 مرجت ،وە. بۆیبــیــردەكــاتــ ــورد چــۆن  وتـــوون ك
بۆ زمانی كوردی و ل زمانی كوردی دەب پالنكی 
تۆكمی كولتووری برفراوانتری میللتی كورد بت و 
پالنكی شارستانی بت و سیمای نتوەیی ھگرت 
بۆ رۆچوونكی قووتری ژیاریی، ئگینا زمانكمان و 

ژیریمان برەو پشتر ناچت.     
* ل وەرگاندا زۆر ئیدیۆم و زاراوەو رستی تایبت ب ھر 
زمانك ھی، ك زمانی كوردیش لوەدا دەومندە، ئوە چۆن 

الی تۆ چارەسر دەكرت؟ 
 وەی وشش ین بك بكی دەقمرجت مر ئگئ
ئنجام  وشیی  ترجمیكی  (یــان   وش برانبر 
تایبت  رستی  و  زاراوە  و  ئیدیۆم  بوونی  بدەین)، 
ب ھر زمانك یاخود بین بنیادی زمانك، كشی 
 .كدەق ــای  وات ھنجانی   ل دەنتوە  بۆ  زۆرمــان 
واتاو  تگیشتنی   ل  بریتیی  قینراست ترجمی 
چمكی  دەربینی  و  ــواژە  دەســت رستو  ناوكۆیی 
تواوی دەقی ئامادەكراو بۆ ترجم، ئینجا وەرگانی 
تگیشتنی   ــ وات مبست.  زمانی  بۆسر   كــدەقــ
سروبری دەق ھنگاوی یكمی ترجمی، دواتر 
سروسیمای دەقی ترجمكراو بدیار دەكوێ. ھر 
چندە زۆر رای جیاواز ھی ل پرۆسی ترجم و 
 ،یھ ب خۆی  تایبت  ستایلی  ترجومانكیش  ھر 
 ،رگیز پاساوی بۆ نییھ كڕۆحی دەق م الدان لب

 .نجامی چاوەڕوانكراوی نابئ دەنا كارەك
دەب ترجومان شارەزاییكی باشی ھب لسر ئیدیوم 
و زاراوەكانی ھر دوو زمان. نبوونی ئیدیۆم برانبر 
 گری نییج ی دیككزمان ل ك ،ئیدیۆم مانای وا نیی
و ترجوم ناكرێ. ترجومانی بتوانا دەزان ئیدیۆم 
ل چند وش پكھاتووە و سرجم وشكان بیكوە 
ھاوكات  و  دەبخشن  واتایك   ل زیاتر  یا  واتایك 
وشكان یا تاق وش بتنیا واتای تر ب خۆوە دەگرێ، 
جا پویست ترجومان مام لگڵ واتای گشتی بكاو 

ئۆلترنتیڤی بۆ بدۆزیتوە. 
زاراوە  كلتوری   ل توانا   ب ترجومانی  ـــارە،  دووب
 ی دیككــزمــانــ لــ ــــ ــن ئـــاگـــادارە و دەزان داڕشــت
ئتیمۆلۆجی وشكان   دەشــتــوانــ و   دابــنــ بــۆ  چــی 
ھروەھا  بدۆزتوەو  تایبتمندەكان   نگرھف  ل
 كنانی ئیدیۆمكارھرەتای بژووی سم دەشتوان
 ل زمانی ئینگلیزی ك تی لتایبدەستنیشان بكا، ب

بواری زاراوەسازیدا ب جۆرەھا شوە خزمت كراوە. 
ئو  بۆ  پراوز   دەتوان ترجومان   ،دیك لالیكی 
 ،ریان نییرانبب رخان بكات، كت ئیدیۆم و زاراوان
ئمیش بۆ ئاگاداركرنوەی خونر ودەومندكردنی 
زانیارییكانتی، بم شوەی زمانی بۆ ترجمكراو 
 ل  كدیاردەی ئمش  دەكا.  دەومند  زیاتر   (TL)
ل زمان ئوروپییكاندا  ب زۆری  بواری وەرگاندا 
برچاو دەكوێ. بم جۆرە چندەھا ئیدیۆم و زاراوەی 
كوردی دەچت ناو زمان بیانییكان و پی دەومند 
دەبن و رۆژكیش دادێ ئوان ل ئتیمۆلۆجیای خۆیان 
ئاماژەی پبكن و بن ل بنچدا ئم زاراوەی یان ئم 

 !ژاددا ھی زمانی كوردانن ل واژانو دەستئیدیۆم
* ئو كار و وەرگانی تۆ دەیكیت خزمتكی گورە ب ئدەب 
و زمانی كوردی، بتایبتیش ك تۆ بم كارەت كورد ب دەرەوەو 
جیھان دەناسنی، بم ھست ناكیت ئم كارەی تۆ بسرك 
تنیا خزمتك بۆ نموون بچند شاعیر و ناوك، دەموێ 

ئوە بپرسم ھبژاردنی دەق و ناوەكان لسر چ بنمایك؟ 
خباتی  و   نجشكئ  لــ ســاڵ  ســاــھــای  پــاش   -
ھمجۆری بردەوام، ھرمی باشووری كوردستان 
خـــاوەن  و  ــــازاد  ئ و  ــخــۆ  ســرب كیانكی   بـــووەتـــ
حكومتكی ھبژردراو و ب پی دەستووری ئراقی 
فیدرایش زمانی كوردی زمانكی فرمیی. دواكوتنی 
دروستبوونی ئم كیان سربخۆی ھۆی گلك زۆرە، 
یك لم ھۆیان: بدەستی رۆشنبیری كوردی بووە 
 ل بیارەكاندا  لگڵ خاوەن  لكتگیشتن  بواری   ل
سیاسییكان  ــوردە  ك تنھا  لرە  مبست  جیھاندا. 
دەگرتوە،  كوردانش   تییسایك ئو  بكو   ،نیی
ك ل بواری ئدەبدا كاریان دەكردو و كردوویان و 
بگینن  كوردستان  ڕاستقینی  دەنگی  نیانتوانیوە 
كوردی  شاعیركی  برھمكانی  ئگر  جیھان.   ب
زمانی   بكرابای  (١٦٥٠-١٧٠٧) ئحمدی خانی  وەك 
كاركی  ئایا   ،دیك زمانانی  و  فرەنسی  و  ئینگلیزی 
 وروپــا لر ئــگئ و كــات و زەمــانــبوو ئــبــاش ن
ڕگی ترجموە ئاگاداری حای كورد بوای ھرگیز 
نووسرە  شونراوەكانی   نووسین لسر  جختی 
فارس و عرەب و تورككان (ھاوسكانمان) ندەكرد، 
ك كورد ب میلتكی ڕگر و جردە ل قم بدات 
ب پی ئو نووسینانی نووسرە فارس و عرەب 
و تورككان بویان دەكردەوە؟ نووسری گورەی 
ئو  ئگر  دەكـــات،  ــوە  ل بــاس  مینۆرسكی  رووس 
زەمان ترجمی شاكارەكانی كورد بكرابانای، كورد 
زۆر سوودمند دەبوو ل بواری لكتگیشتن لگل 
گالنی دیك. من بشبحای خۆم باوەڕكی تواوم 
بدەرەوەناساندنی ھزر و بیركردنوە و دەقی ئدەبی 
و  پیرۆزە  كاركی  دەكــم  ھست  وا   ،یھ كــوردی 
ھیچی كمتر نیی ل ڕۆنانی ژرخانی وتی كوردان. 
 ،ی كورداننھا چیا ھاوەت :رەب دەكی عرنووس

ئم یانی چی؟
ئستا ل سایی حكومتی -ھزاران ساڵ چاوەڕكراوی 
كوردستان-، چند شقام دروست بكین با ئوەندەش 
چند  بناسنین،  جیھان   ب كـــوردی  ئــدەبــی  ــاری  ك
و  شیعر  ئوەندەش  دوو  با  بكینوە  قیت   خانبا
 ینكــوردی وەرگ ڕۆمــان و چیرۆك و شانوگری 
 یوەستت پخۆیی وربكانی جیھان. سر زمانس
ب پشكوتن ل ھردوو بواری لكنترازاو: سرخان 
و ژرخان. ل الیكی دیكوە، ڕاست سدەھا نامی 
و  شاعیران  ســر   لــ  یھ دكــتــۆرامــان  ماجسترو 
ئوەی  بــم  نــوێ،  و  كۆن  و  نووسرانی كالسیك 
دەیبینین تنھا كورت باسك ب زمانی عرەبی یان 
ئینگلیزی ل كۆتایی نامكان پراوزخراون. دەبا ئم 
نامان ترجم بكرن تا بزانرێ بیرمندی ئكادیمی 
 یشتۆتوە گوەو دنیابینییڕووی بیركردن كوردی ل

 النی دیكش وەكو گموەی ئك، بۆ ئیچ ئاست و پل
شانازی ب بیرمندەكانمانوە بكین! جگ لمانش، 
ب زمانی كوردی چندین كتبی نایاب و شاكارمان 
ھی دەربارەی سیاستی كوردی و چۆنیتی ڕوانینی 
دەبا  جیھان.  و  ـــر  دەوروب بۆ  كــوردەكــان   سیاسیی
زبارەیك بكین، لو رۆژگــارە سربخۆی، ھموو 
ئو كاران وەرگین سر زمان بیانییكان، با بزانیین 
ئم ھمت، چ رەنگدانوەیكی دەبت و خوندەوارانی 
جیھان -پاش خوندنوەی كارە ترجمكراوەكانمان- 
 من؟ پرسیار: بۆ ئی كورد دەكمماشای ئچۆن ت
ھر خكانی دنیا بخونینوە و ئوان نمانخوننوە؟ 
 مری زمانی كــوردی بن یان ئف وان دەبــئایا ئــ
ئایا  بكینوە؟   مرجت بۆ  خۆمانیان  شاكارەكانی 
ئینگلیز و فارس و تورك و ئسپان و ئمان و عرەب 
و.. ھتد، چند بودج خرج دەكن ل ھموو جیھان بۆ 
پناساندنی زمان و كلتووری خۆیان چ ب ترجم یان 
ب كردنوەی چندەھا دەزگای فركردنی زمانكانیان 

ل وتانی جیھان؟ بۆ ئمش نخوندرینوە؟
من بۆ خۆم زۆر بیانیم دیوە ھاتوون بۆ كوردستان 
بۆ كاری بشداریكردن ل بواری ئاوەدانكردنوە ئو 
و  ناوخۆیی  خرخوازەكانی  ڕكخراوە   ل سانی 
 ش ساڵ لتیدا كارم دەكــرد. بۆ ماوەی شودەون
كاركردنم ل (UNHSP-Habitat)ی سر ب نتوە 
و  ئیتالی  و  ئینگلیز  چندەھا  لگڵ  یكگرتووەكان، 
سویسری و شیلی و ئمانی و ئوسترالی وسویدی و 
ئفریقاییكان و وتانی دیك باسی كوردمان كردووە، 
س سای دیكش لگڵ كۆمپانیی ئمریكییكان. ئو 
زانیارییانی دەربارەی كورد و كوردستانیان ھبوو، 
چند شتكی ساكار زیاتر نبوو یان ھر زانیارییان 
نبوو، ب تایبتی ل بواری ئدەب و نووسینی كوردی. 
كچی ھندكیان دەستی نووسین و ئدەبیشی ھبوو، 
خۆی ب بیرمندك دەزانــی، بم ك دەھاتین سر 
باسی كورد، شتكی ئوتۆیان پ نبوو تاكو بتوانن 
ل شونیك ل دەرەوەی كوردستان باسی لوە بكن. 
 Vulnerable) بستزمانكان  لنابووین  ناویان 
People) و لقوماوەكان (Afflicted) و دەركراوەكان 
(IDPs). رۆژنامنووسكانی رۆیترزی بریتانی و 
ئاساھی یابانی (Asahi Shimbun) و فۆكس نیوزی 
 ل ئمریكی و ئسۆشیییتد پرس (AP) ك زیاتر 
 یی رادیۆی ھستگی ٥٠٠٠ ئو نزیك ١٧٠٠ رۆژنام
ل وت یكگرتووەكانی ئمریكا و ھتا دەزگایكی 
ھوای ھیندیش و چندەھا ئزگی تلفزیۆنی جیھانی، 
كات دەردەچووین بۆ سردانی پرۆژەكان ل گوندەكانی 
 ب شتكی  كــاولــكــرابــوو-،  ســات  -ئـــو  كوردستانی 
سنگیان ال نبوو دەربارەی ئدەبی كوردی. با ئوەش 
 جیھانیی ئینسایكلوپیدیای ی لو زانیارییانئ م كب
 نیی و ئاستدەربارەی كورد، ل ،یناودارەكانیش ھ
بكرت بابتكی زۆر نایاب و سوودی ل وەربگیرێ. 
باسی كورد ناكرێ وەك خاوەن ژیارو شارستانییك، 
تنھا باسی شون و جوگرافیا و ژمارەی –بگومانوە- 
دانیشتوان و كشی نتوایتییان ب درژایی مژوو 
و چند زانیارییكی دیك دەربارەی ژر دەستیی و 
ستم و بۆ ساھای ساڵ، كورد چی لبر دەكن و 
چۆن دەگوزەرن و چۆن ژن دنن و چۆن ھدن لم 
سنوور بۆ ئو سنوور و چۆن ھپڕك دەكن! كس 
نا كورد چۆن بیردەكاتوە و چۆن تماشای ھبوون 

و نبوون دەكا!
خاكی گرنگی دیك ھی ئویش بوونی سدەھا بیانی 
ل ناو شارو شارۆچككانی كوردستانی ئستا، ئوانی 
ل بوارەكانی گشپكردنی كۆمیتی و سیاست و 
دبلوماسیت كار دەكن یان یارمتی جۆراو جۆر دنن. 
ئم بیانییان جار و بار سردانی پرتوكخانكانی ناو 

 مرجبی تدوای كتن بڕن و دەگشارەكان دەك
 كانی دیكجیھانیی كراو بۆ زمانی ئینگلیزی یان زمان
دەربــارەی  زانیارییان  دەومندكردنی  مبستی   ب
زۆر جار   سانك ئم  بڕاستی  كوردستان.  كــوردو 
تووشی شۆك دەبن، كاتك دەبینن ك ل بازاڕەكانی 
ـــان بــدەســت  كــوردســتــان ھیچ ســرچــاوەیــكــی وای
خاوەن  برادەركی  چند   .ستبم ئم  بۆ  ناكوێ 
 ن، كدەك م خاڕاشكاوی باس ل ب رتووكخانپ
 كان كاتڵ بیانییگوە لتڕوویان دەبڕووب ڕۆژان

دن داوای كتبی كوردی ترجمكراو دەكن.  
بــواری   بــ زۆر  گرنگییكی   دەبـــ ئستا  قــۆنــاخــی 
ترەجمی ئدەبی كوردی بدات بۆ بدەرەوەناساندنی 
ھزر و ھۆشمندی كوردان. بیركردنوەی كورد تنھا 
بیركردنوەی سیاسییكانمان نیی، بكو بیركردنوەی 
تاكی نووسر و شاعیری كوردیش. دەبت بیسلمنین 
ك كوردیش خاوەن بیر و لكدانوەی و ل دنیا دەگا 
و ئاگاداری جموجۆی ھزری مرۆڤ ل سرانسری 
 یوەندەی پكوردیش بای ئ نین كلمجیھان، با بیس
بشداری ل گش و نشونمای كۆمی مرۆڤایتی 
و ڕۆژگـــار بكا و كــوردیــش دەیـــوێ شــان بشانی 
باتی شڕ   ل و   بچ پش  ــرەو  ب میللتانی جیھان 
با ئاشتی ب خكانی جیھان پیشان بدەین برگی 
كتب ترجمكراوەكانمان تیانبگینین، ك ئمش 
خاوەن بیرین. با ئوەش ل بیرنكین ك كۆمگی 
نوێ،  ڕوانینی  و  ھزر  و  گۆڕانكاری   ل پرە  زیندوو 
یكك لو ئامرانی ك بكار دێ بۆ دوكیۆمنتكردنی 
 یمرجوی تربكی بجموجۆ ،و گۆڕانكارییانئ
تا  كــورد  مرۆڤی  برھمكانی  ڕووەكانی  ھموو   ل
كوردیش  نووسری   ك بزانن  جیھان  و  دەوروبـــر 
زیندووە.  فرە ڕوانینی ھی و خاوەن كۆمگیكی 
دەب ل رگای ترجموە بۆ ئوانی دیك بسلمنین 
ك كوردیش كلتوركی ھزری دەومندی ھی و 
 ییك ھزیندووەكان. وت واتا شارستانیی كھاتووە لپ
 ب ژوو بوھاش مژوو سفرە، ئب مكت بب :دە
ترجم نزیكی سفرە. لالیكی دیكوە ئو بیرمندانی 
كورد، ك برھمكیان دەكوت بر دەستان، بگومان 
خولیای ئوە دەبن ئاخۆ برھمكیان تا كوندەری 
 ك نووسینكانیان  ئگر   ،خۆش خونكی  دەڕوا. 
رەنگدانوەی بیری كوردانی شون و كاتی كوردستانی 
زیندووەكانی   زمان سر   نبكر  مرجت  ،ستایئ
 موو دنیا بكرێ، كی ھك ئاراستیجیھان وەك نام
كوردیش ل رەوتی راستی جیھانبینی ببش نیی و 
 ژادی كورد جنۆكن نین كییان بگبا ت .یشتی پ

!!نیی
بۆ وەمی بشی دووەمی پرسیارەكت دەم خزمتكردنی 
چند ناوك دەسپكی كارەكان. بگومان دەب ل كسكوە 
بۆ   بھ بردەوامبوونم  توانای  ھیوادارم  و  دەستپبكم 
خزمتكردنی دەیان یان سدان شاعیرو نووسری كورد. 
ئو   ب پیوەندی  و   خودیی بابتكی  دەقیش  ھبژاردنی 
چمكانوە ھی ك لگڵ تام و چژی خوندنوەكانی من 
دەگونج. جاروباریش پنا دەبم بر ھندك دۆست و 
برادەری ئدیب یان ئدەبدۆست بۆ ڕا وەرگرتن ل ھبژاردنی 
 م كوەش بم. با ئی بكمرجوێ تی دەمتو بابئ
پرسیارم  و  دانیشتووم  نــووســران  لگڵ  جــار  چندەھا 
ئگر  واتایك  ھر  روونــكــردنــوەی  بۆ  ئاراستكردوون 
 دەقی شیعری، چونك تی لتایبتم، بی كردبتووشی دوود
زمانی شیعر چندەھا راستان و تختان و ئاستی جۆراوجۆری 
مانای ھی پویست ترجومان ئاگاداریان بت و ترجمی 
 تگینا دەبئ ،ب بۆ وش ی وشمرجت شیعریش ناب
ترجمیكی رۆژنامنووسان و دوور ل روحی شیعر و 

ھیچیتر نا.
به شی یه كه م

دیداری ته مه ن
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راگیاندنی دەزگای بدرخان 
ئسسرد"  "فرید  لالین  ئوەی  پاش 
لكۆینوەی  ســنــتــری  ــری  ــوەب ڕــ ب
سیاسی  كــتــــبــی"ئــتــــســی  ســتــراتــیــجــی 
ھرمی كوردستان لنوان سانی ١٩١٤ 
– ٢٠٠٥"نووسرا و ئامادەكرا، بھاوكاری 
ھردوو ئامادەكار "وشیار محمد ئمین 
 ل توانیان  محمد"  و سردار  خۆشناو 
بوكراوەیكی  چند  لگڵ  چین  وتی 
ئوانیش   ك پنووس،  كۆمپانیای  دیكی 
بریتی بوون ل"ئتسی گشت و گوزاری 
شاری  ئتسی  و  كوردستان  ھرمی 
ھولر ب زمانی كوردی، نخشی عراق 
ئینگلیزی، نخشی  ب زمانی كوردی و 
ھرمی كوردستان ب زمانی كوردی و 

ئینگلیزی". 
بمبستی  كاتك   ٢٠١٠/١٠/٢٣ رۆژی 
 ـــردن و دەســتــخــۆشــی ل پــیــرۆزبــایــی ك
 ویــش بــ ــســســرد"ئ ــد ئ ــری ــز"ف ڕــ ب
 كماوەی وەكرد، كوە باسی لنگییتد
ئو ئتس گیشتۆت"بسە"و ل "مینای 
لالین  خسیب"  ئبو   ل  ،فلوس ئبو 
ــســردا  ــی ب حــكــومــتــی عــــراقــی دەســت
گیراوەو ناین بتوە كوردستان، ئگر 
رۆشنبیری  وەزارەتــــی   لــ رەزامـــنـــدی 
دەســـتـــی  و  ـــــــی  دارای ـــــــــی  وەزارەت و 
وەرنگیرت  عراق   ل گومرگ  گشتی 
ھر   دەب ئوا  فیكری"  لبر"سالمی 

لوێ بت. 
 درخان"بب "حمید  ــوەی  ئ پــاش   بۆی

 رید"كرد، ككاك"ف یوەندی بفۆن پلت
بیانی رۆژی ٢٠١٠/١٠/٢٥ ب ھاوڕیتی 
وشیار محمد ئمین خۆشناو دەچین بۆ 
بغداو لوشوە بۆ بسە، بكو بتوانین 
ئو بوكراوان ئازاد بكین و بیھنینوە 

كوردستان، ھرواش دەرچوو. 
بیانی  كاتژمر٥ی   ٢٠١٠/١٠/٢٥ رۆژی 
محمد  وشــیــار  و  بــدرخــان  "حــمــیــد 
ئمین خۆشناو"برەو بغدا بڕكوتن و 
رۆشنبیری  وەزارەتی  وستگیان  یكم 
بڕز"فوزی  لالین   ك بــوو،  عراقی 
رۆشنبیری  وەزیــری  وەكیل  ئتروشی" 
عراق ب گرمی پشوازی كران و پاش 
ئویش  پاگیاند  كشكیان  ــوەی  ئ
 خۆبووردووانو لو كوردانردانزۆر م

نووسراوكی ئاراستی وەزارەتی دارایی 
 ژمــارەی"م١و/ن/٤٤٩"لــ راق كــرد، بع
٢٠١٠/١٠/٢٥، وەزارەتی داراییش بژمارە 
ئاراستی   ٢٠١٠/١٠/٢٦  لــ  "١١٥٣٢"
ــی گــومــرگــی نــاوچــی  ــت ــرای ــوەب ڕــ ب
باشوور كرد، ك بڕوەبرایتی گومرگی 
ئبو فلوس ك ھاریكاری و كارئاسانیان 
 ب  ٢٠١٠/١٠/٢٦ رۆژی  بــكــات،  بــۆ 
برەو  و خۆشناو  بدرخان  ھاوڕیتی 
بسا بڕكوتن، رۆژی ٢٠١٠/١٠/٢٧ 
گومرگی  بــڕــوەبــرایــتــی  ــی  ســردان
نووسراوی   ب ئوانیش  كــرا،  باشوور 
گومرگی"ئبو  ژمارە"٢٠٧١٣"ئاراستی 
فلوس"یان كرد، ك كارئاسانیان بۆ بكن 
و رگیان پ بدەن، ك بوكراوەكانیان 

بیبنوە بۆ كوردستان. 
بمجۆرە دەزگای بدرخان ئمجارەشیان 
 ،دیك جارەكانی  ھموو  وەكــو  توانی 
و  بكات  تــۆمــار   دیك شانازییكی   كــ
رۆشنبیری  ـــی  وەزارەت  خوازیش ھیوا 
ــمــی كــوردســتــان بۆ  رتــی ھــحــكــومــ
ھموو   لــ رــگــری  فیكری  ســالمــی 
بگرت،   شیاوان نا  و  خراپ   بكت ئو 
سردەمی  دەگڕننوە  كوردستان   ك

جھالت. 

خۆشناو  و  به درخان  سه ردانی  له كاتی  تبینی: 
فیراس  و  حه كیم  به ڕزان  ــه ردوو  ھ به سره   بۆ 

ھاوكارمانبوون جگای رز و سووپاسبوو

دەزگای بدرخان بوكراوە كوردییكان ل بسرە ئازاد دەكات 
سه روه ری

فه رید ئه سه سه رد

له  راسته وه : فیراس ، وشیار خۆشناو ، حه كیم ته میمی ، حه مید 
به درخان.  شه وی 2010/10/26 - به رده م په یكه ری شاكر سیاب
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یكمكانی بش كوردییكان 2009 - 2010

ئامادەكردنی : پۆفیسۆر د. وریا عمر ئمین

91.08 زمان ــ بغداد   -1 روناك غازی محمد  
90.65 پروەردەــ بغدا   -2 كریم ئیبراھیم سایخان خدادا 
ئاداب / ئوارانــ دھۆك           86.73  -3 وەالت تاھیر محمد ئیسماعیل 
85.96 -4 كاوە تاھیر زاھیر    ئاداب ــ دھۆك  
85.86 پروەردە بنیات ــ دھۆك  -5 ھژار كمال یوسف  
85.45 پروەردە ــ سحددین  -6 شنۆ نجات ئسعد   
85.14   روەردە ــ رانیر   پبدولرەحمان عومر ع7 عوم-
85،07 زمان - ئواران ــ سالحددین  -8 دنیا شھاب علی  
84.92 زمان ــ سالحددین   -9 رژن سیفدین حسن  
83.47 -10 كاروان جومع رەحیم محمد  پروەردەی چمچماڵ 

پروەردە ی كالر            81 -11 ئرمن حسن ساح  
81 پەروەردەی بنڕەتی ــ سالحددین  -12 كامران بابكر   

80.42 خانقین                -13 موژدە ئیسماعیل نوری  
زمان ــ سلمانی            78.41 -14 كامیل قانیع ئیبراھیم  

سۆران    78  -15 نیعمت سابیر عوسمان  

روناك غازی محمد   یه كه می یه كه مه كان

تابلۆی شانازی

ھژار كمال یوسف

وەالت تاھیر محمد دنیا شھاب علیكاوە تاھیر زاھیر

فیسڵ علی
تبینی  وردبتوە  رۆژانمان  گفتوگۆكانی   ل ئــوەی 
لی  گفتوگۆكانمان  ك  ھموو  دەكــا،  ھاوبشی  خای 
بدەر نیی، ئویش جیاوازی بیروڕای، بگومان ئویش 
مرۆییكاندا   گكۆم لھموو   مرۆیی سروشتكی 

باوە.
ئوەی ھر مرۆیك  بۆ  ھۆكاری ئوەش دەگڕتوە 
پاشخانكی پروەردەیی و كلتووریی و ئابووریی خۆی 
لالیك  گفتوگۆكانی  بسر  بیروڕا  جیاوازی   ،یھ
الیكی تردا دەسپن ئو جیاوازییش لو پاشخانی 
ھریك لو دوو الینی گفتوگۆكارەدا ھاتووە، ئوەش 
دروست  بۆچوونكدا  ھــردوو  نوان   ل بۆشاییك 
دەكات، ئو بۆشایی بپی رووبری جیاوازی نوان 
پاشخان پروەردەیی  یان كلتووری یان ئابوورییكانی 

ھر دووالین فراوان یان تسك دەبتوە.

زۆربی كات ئامانجی گفتوگۆكان نزیككردنوەی نوان 
بۆشاییكانی  تسككردنوەی  لڕیگی   بیروڕاكان
ھــاوبــش  بــیــروڕایــكــی   بــ یــان گیشتن  نــــوانــیــان، 
یان   ندەھ تر  الیكی  ببیروڕای  بــوا  الیــك  یان 
 ب و  خۆیان  بیروڕاكی  لسر  ســوورن  ھــردووال 
سروشتی  دەرئنجامی  زۆرجار  دت.  كۆتایی  ئنجام 
ھر گفتوگۆیكی بابتیان بیك لم دوو حات بدەر 
نابت ، رككوتن لسر رایك لو دوو بیروڕای یان 
ھیچ   ،نالی دوو  ئــو  الینكی  بــیــروڕای  قبوكردنی 
بیروڕاكی خۆی  بیوێ  بردەوام  نیی الیك  زەرور 
یك ھۆكار،  لبر  ئویش  ئنجام،   تادەگات  نپبس
چونك ئگر گفتوگۆی بابتیان ئو میتۆدە پیەو بكا 
 باریك و ھوەش ئدەل، ئج تدەب وا گفتوگۆكئ

.دەلو جتیانوان گفتوگۆی بابرەوەی نجیاك
ناو  جیاوازەكانی   خا ھموو  بۆ  ورد  بتوانینكی 

كۆمڵ، دەگین ئوەی ك گرنگترین ھۆكاری جیاوازی 
بیروڕا رك نكوتن لسر چمككان. چونك ھردوو 
الینی گفتوگۆكار لسر بنمای پاشخان پروەردەیی 
ئو  پناسی  خــۆی  ئــابــووریــیــكــی  و  كلتووریی  و 
زاراوەیی جی گفتوگۆی دەكات، ك مرج نیی لگڵ 
 بیروڕاك پاشخانی الیكی تردا بگونجت، جیاوازیی 

.جیاوازەی و پاشخانكی سروشتی ئنجامدەرئ
بدرێ   جیاوازیان جــۆرە  ئــم  ئــیــدارەی  ــرێ  دەك  بۆی
 گفتگۆك الینكی  ھر  ئــوەی  تگیشتنی  لڕیگی 
دەكــن،  لسر  گفتوگۆی  بابتی  لــو  مبستتی 
بیروبۆچوونكانی  ھاوبشوە   یشتنگت لو  ئینجا 
بۆشایی  بكن و   لــ بــرگــری  و  بــخــنــڕوو  خــۆیــان 
جۆرە  لو  پرسیكی  بكنوە.  تسك  جیاوازییكانیان 
راھنان و مومارەسیكی زۆری دەوێ بۆ تگیشتن 
پــروەردەیــی  و  كلتووریی   پاشخان و  نفسیات   ل
 ،گفتگۆكل ئامانج  دیاریكردنی  و  ئابوورییكان  و 
لڕگی  جیاوازەكان   خا چارەسركردنی   تادەگات
ھــروەھــا  رــكــكــوتــن،  بخاكانی  پیوەستكردنی 
براوردكردنیان بۆ ئوەی بگن بوایكی ھاوبش بۆ 

.ردوو بیروڕاكدانی ھگر

نوانمان،  گفتوگۆكانی  بابتیانی  بچارەسركردنكی 
جــیــاوازی  ئیجابییكانی   نــالیــلــ ســـوود  دەتــوانــیــن 
گرنگترینیان   كــ وەربــگــریــن،  بیروبۆچوونكانمان 
ناتوانین  جــیــاوازی   بب  .یعریفم گواستنوەی 
ــی لــ الیــنــكــی بــرانــبــرمــان وەربــگــریــن،  شــارەزای
بشوەیكی  دەكــات   ل وای  لگیدا  جیاوازیمان 
 نجامی پاشخاندەرئی خۆی ككیشتنگدروست ت
بگوزتوە، ئوەش وامان ل دەكات  جیاوازەكیتی 
لگڵ  شارستانییوە  و  عقالنی  و  بــكــراوەیــی   ك
ھیچ   بب جــیــاوازەكــانــدا   فكریی ســرچــاوە  ھــمــوو 
 وانئ بھوشیارییوە  بكین،   مام ھچوونك 
وەربگرین، ك سودمان پ دەگینن و بئازایتیشوە 

ئوان رەتبكینوە ك زیانمان پ دەگینت.
ــ ســردەمــی مــامــــكــردنــ لگڵ  ــم ســردەم ئ
ئرككی   بــووتــ  كــ ــاوازەكــان،  جــی  شارستانیی
بسرماندا  دەوروبر  ھلومرجكانی  و  حتمی 
و  پشبكوین   نیی مومكن  چیدی  دەیسپنت. 
توانای  ھاتوو  ئگر  بگین  پشكوتوو  بجیھانی 
بیروبۆچوونكانمان  فلترەكردنی  و  ھمژین 

نبت.

تنۆك فرمسكك: بۆ ھونرمندی گوناح سفوەت جراح
رابه ری سه ید برایمی 

لخندا،  ــكــی  وزــاوحــ ــن ل  ــ ــب ن قــمــر  عــكــســی  ــــاوەك  ب
لپاش  نبم ناویان  بــھــرەداران،  سنعتكاران،  باقدری 
ـــروەك  مـــردنـــدا، بــائــمــكــداربــیــن، وریــــاو ھــۆشــیــاربــیــن، ھ
شــاعــیــری نــمــر (عــاصــی ) دەـــ : بــابــ وەفــادەرنــچــیــن:
ــرێ ــاك ــچ كـــســـی ن ــی ــھ ــی ب ــل ــھ ـــی شـــــارو ئ ـــدح ــ م ــك ــون چ
ئـــھـــلـــی دیــــقــــت بــــتــكــۆیــ فـــیـــكـــری خـــــۆی بــــاڕاگــــرێ
بھرەدارێ، شانۆكارێ، تیشكی ئسترەی پرشنگدارێ، 
لسری سراو كۆسارێ، لعاسیمی سوتانی زەوق، 
شوق دەداتوە شوق، شاری كۆیی پ بختوەرە، 
پھونرە،  دەرھنرە  ئوئكترە،  بــوبــھــرەوەرە، 
ئوزات ھونرمند سفوەت جراح، ( دەن ڕاحتی 
ئڕواح ) سفوەت علی، ل تیرەی نانكلی، باپیری 
جـــڕاح، بــاوكــی كــارمــنــدی تــنــدروســتــی بــڕەســن 
 ،كۆی  توتوونك زــریــن،  خۆوبختی  ھولرین، 
سفوەت علی حاجی محمد نانكلی لسای ١٩٣٥ 
لگڕەكی قتی شاری كۆی، ھاتۆت ژیان ( گلی ناكا 
ئوەندەی دەنك جۆی ) لكۆی خوندوویتی، بۆ یكم 
جار تیپی سینمایی گڕۆك، ھاتۆت نوان حمامۆك و 
چنارۆك، فلیمی سینمایی یان نمایش كردووە، لووە 
عشق و عودای نواندن و شانۆ بووە، سای ١٩٤١ 
و  سیحری  خولیایكی  بینیوە،   كۆیل ئونمایشی 
بردی بناغی پ ھچنیوە، وەك دیارە ل مژووی 
پیرۆز  شانۆیی  تختی  كچ  یكم   ١٩٥٧ سای  شانۆ، 
كرد،بووە ئسترەی ئاسمانی شانۆ ( خری عبدول 
شھیدی   كچ ڕۆلی   كۆیل بووە   ( ئحمد  رەحمان 
الیداوە،  شانۆگری  لدەقی  داوە،  فێ  عبای  بینیوە 

واجۆشاندووە،  جماوەری  خولقاندووە،  حماستی 
 ،شگ ئسترە  ئــو  ڕووداوە  ڕاستی  زانــیــوە  وایــی 

ال ڕەشوەی من
ست ( خری ١٩٤٣ – ١٩٧٧ ) شرەفی یكم ئكتری 

ئافرەتی پدەبخشرت، ل دادگای
ویژدان و داد پروەریی، ھرچند ل نورۆزی سای 
خاتوو   ( خوناوی  (گوی  لئۆپرتی   كۆیل  ١٩٤٨
(لوتفی عبدولقادر) رۆی خزمتكاری بب ووت بینیوە 
بم رۆی كم و كورت بووە، ئمیش وەك ئافرەتكی 
 ،مینكش و یپ ر لژووی شانۆ ھمل ،قینڕاست

پاش ئو لسای شستكان،
خاتوو ( ماریا خمۆ ئیسرائیل یۆنان ) ماریا باكوری، 

چۆت سرشانۆ بسربرزیی و ڕووسوری،
ھروەك ( عاصی ) شاعیر دەبژێ :

ــــھــــرەوەر شـــوكـــرولـــیـــال ئــھــلــی كـــۆیـــ بـــوونـــ یـــكـــم ب
 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــی ھــــــــــــــــــرن الی
دەر و  دەشــــــــــــــت  ـــــــاو  ـــــــی چ شــــــــــــــارو  .مــــــــــدحــــــــــن 
ـــزل و ئــھــلــی غــیــرەت ھـــق پــرســت و بــاخــبــر ئــھــلــی ف
ــری مــســتــن بـــۆ شــجــاعــت چـــاونـــتـــرس و پــھــونــر ــ ش
ـــان الیــقــ بــۆ خــۆشــ چین ـــی ــی زەوق ــاف ــوس مـــزرەعـــی ئ
لكوورەی  ــراوە،  ك گــۆش  لــوشــارە  سفوەت جــراح 
ــو خــونــی ئوینی  ـــدەب جـــۆشـــدراوە، ب ــرو ئ ھــون
شانۆوە، بوپڕی زەوق و باوەڕبخۆوە، سرئنجام 
بشی شانۆی ھونرە جوانكانی لسای ١٩٥٩ لبغدا 

تواو كردووە، دراماو شانۆی برەو پش بردووە
مزن  دەرھنركی  ئكترو   بۆت ھونر  ئاسمانی   ل
پرشنگو  و  گــش  ئسترەیكی  وەك  لــــوەشــاوە،  و 

درەوشاوە، بشداری دەیان فلیمی سینمایی و زنجیرە 
تلفزیۆنی عرەبی كردووە 

ئو   ،ترەكبب ھندە  برھمی  خرمانی  ملۆی 
 ،فوەتو سئ ،ویستو خۆشندە، ئرمھون

یكم دەستپكی كاری شانۆیی لسای ١٩٥٤ لھولر 
ل شانۆ گری ( عوتل ) ی شكسپیر پشكش كردووە، 
 ی ئافرەتی بینیوە، چونكوپیاوە، رۆئ ،زنم و زاتئ

بئركی پشكوتنی ھونری زانیوە،
ئــاوازو  بــھــرەی ھــبــووە ل موزیك و  ــوەش  ل  جگ
بــوارانــش ل دەزانــی،  لــو  لنواندن  نــك  گــۆرانــی، 
سرنوسر بووە ل گۆڤاری سینماو شانۆ، توانایكی 

دیكشی ھبووە لبواری ڕۆژناموانی،
خووی  لووە  كــردووە،  باری  مایان   كۆیل  ١٩٤٥ سای 
ڕیــزی   چــۆتــ پنجاكان   لــ ــووە،  ــرت گ شــانــۆوە  بعشقی 
لبغدا  ژیانی  زۆربی  بغدا،   چۆت دوایی  شوعی،  حزبی 
بسربردووە، كاریگری ( حقی شبلی ) زۆر لسربووە، 
كبڕوەبری گشتی سینماو شانۆو ھونر بووە، دوایی 
ھولر،  ھاتۆتوە  و  گڕاوەتوە  بخر،  و  خران  لسر 
بم ئاخ سای ١٩٩٩،داباوە لھونرو دراماو شانۆ، (كپ 
داگــڕان ) ی ل داوە، بۆی دابــاوە، ھونرمند سفوەت 
جراح، شكت و نخۆش و گوناح، ب چارەسر بدەردی 
نــدراوەتــوە،   ــاوڕی ل ئ ســر مــاوەتــوە، وەك پویست 
گۆڕ  ــاو  ن بــۆ  ئجگاری   بــ بــارگــی   ٢٠١٠  /  ٧  /  ١٩  تال

پچاوەتوە،
كپ داگڕان ئوەی كردی كردی، بۆی مرگ بردی، 

ئوەندە ئرجو و دەكین لالتان،
(بكن یادی موحیبی ب ریاتان)

چۆن ل بۆچوونكی من دەڕوانی

سه فوات جه راح 

رژە كولژ و زانكۆ   قوتابیی یكم       پل 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



 وتی خۆت بناسه ژمارە (١٥٢) كانوونی دووه می  ٢٠١١/١/٢٢ زایینی ، ربه ندانی ٢٧١٠ی كوردی30
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گر نین كۆنترین دەتوانین بین شاری ئیالم 
یك ل كۆنترین شارەكانی رۆژھتی جیھان 
و رۆژھتی نوەڕاست، ك ئاونی بانونی 
رەسنایتی دابونریت و كولتووری كوردە. 
ئو شارە جگ لوەی دەتوان شانازی الینی 
مژوویی و ھكوتی جیۆگرافیایی پارزگای 
كورد  لمژینی  شارستانییتی  وەك  ئیالم 
گلی   ك  نلمبیس  دەتــوانــ ــدات،  ب نیشان 
نیشتجیكانی   لــگــ كــۆنــتــریــن   ــ ل ـــورد  ك
 ورووپی و ھیند و ئاریی لالنی ھیند و ئگ
و  بووە  ناوچیك  و  ناوەڕاست  رۆژھتی 

ھی ك ئستا ب ئران ناسراوە.
مڕ   ل مژووییكان  توژینوە  بگورەی 
ــووریــی ـ شــارســتــانــیــی ئــم  ــت دیـــرۆكـــی كــول
لكۆینوە  بگنامی  پی   بــ  زگایپار
 ت لــتـــایـــبـــ ـــان، بــــ ـــك ـــاســـی ـــوارن ـــن شـــو
تپۆكگلك وەكوو "علی كش"، "چۆغا سپی 
ـ سوز"، "خزن" و.. ل "دھلۆڕان"و"كزئاوا" 
و"كانی ماسی" ل "ھلیالن" ل ھزارەكانی بر 
ل مژووداولكۆینوەی چ ل گۆڕستانكانی 
"جۆگی  "وركــبــود"،  مژوویی،  سردەمانی 
گوھر كول نسار"، "بردبال"و...ولكۆینوەی 
 ل شــھــر)  شـــــار"(دڕە  "دەراو  دیــرۆكــنــاســی 
 رەتای ئیسالم، دیرۆكی كۆن لدەكانی سس

ھزارەی ھشتمی پ/ز روون بووەتوە.
پارزگای ئیالم پشنگدارە ل شارستانییتی 
ئــم  كـــــوردان.  دــریــنــی  نیشتیمانی  كــۆنــی 
 كشب ئیالم  شــاری  بتایبت  و   زگایپار
نزیكی   ك درین  ئیالمی  شارستانییتی   ل
3000 ساڵ پ/ز پكھاتووە و لم سردەماندا 
تمنی   بــ ـــژەی  در پ/ز  640ی  سای  تــا 
زینی  سردەمانكی  ــی  داوەوخــاوەن خــۆی 
دەستدارتی بووە. ئیالم ل نووسراوەكانی 
ھاتووە  نوی  ئاالمتۆ)  یان  ب(ئاالم  دا  بابۆلی 
ك ب واتای كوستان یان (وتی خۆرھتن 
ـ ھتنی خۆر) ە و زۆر جاریش ل بر جوانی 
و رازاوەییوسرسوزی ب نازناوی "بوووكی 

زاگرۆس" (عروس زاگرس) ناو دەبرێ .
ل سردەمانی ماد، "ھخامنش"(ئخمنش) 
 ب  نیشتیمان ئــم  دا  "سلووكی"و"ئشكانی" 
 ـ سن "ھــمــدان  گــڵ   ل دراوسیتی  ھــۆی 
گرینگتر  ھموان   لۆڕستان"ول ـ  كرماشان  ـ 
تایبتی  پگیكی  (خــوزســتــان)دا  "شــووش" 

ھبووە.
بھۆی  ساسانییكاندا  ســردەمــی   ل ئیالم 
نزیكی ل "تیسفوون"ی پتختی ساسانییكان 
بۆ  دەروازە  چشنی   ل شونك  ــوو  وەك و 
چوون ناو وتی ئرانوە بایخكی سیاسی 
ـ جیوگرافی ـ ئابووری ھبووە. ل سردەمی 
ساسانییكاندا نشتیمانی ئیالم ل ویالیت گلی 
"مھرجانقزق" ب ناوەندتی "سیمرە"و"ماسبزان" 
 كھاتبوو كتی "سیروان" پروەھا ناوەندو ھ
بھۆی چایی و شاخاوی بوونی ناوچكانیوە 
 ل عرەبكانوە  الیــن   ل داگیركرانی  پاش 
ژر ناوی ئیسالم دا، نازناوی وتی جبال یان 

كوستانی لنرا.
 كی كوردنشینیزگای ئیالم ناوچگشتی پارب
 وتووە و لكران ھتی ئرۆژئاوای و ل ك
باكوورە وە لگڵ شاری گورە و كوردنشینی 
 لۆڕستان"ول" لگڵ  ل رۆژئاواوە  كرماشان، 
 ل  .یدراوس "خوزستان"  لگڵ  باشوورەوە 
بشی رۆژئاواوە 425 كم سنووری ھاوبشی 

.یراقدا ھڵ عگل
 (19044  )زگایپار ئو  تواوی  رووبــری 

زۆری  ئجگار  بشكی   ك  یچوارگۆش كم 
 شاخاویی و  كوستانی  ئــیــالم  نــاوچــكــانــی 
ــــ و  ــگــاو كـــانـــزای چــــەو راوگ ــــاوەن كــان خ
لــوەڕگــی ســرســوز وچـــو پــارــزراوە. 
ــرز و پــۆشــراو لــ دارســتــان  شــاخ وكــــوی ب
گــورەو  چۆمی  و  ــار  رووب و  بیند  وتاڤگی 
جـــوان ورەنگینی  ودیــمــنــی  پــئــاو ودەشـــت 
ــواری  ب  لــ ھكوتكی  ھــروەھــا  ھــیــو 
 ناوچ  كــ  كشنچ  بــ ســاــدا  ــی  ــان وەرزەك
 كــتــری لــرەكــانــی یــردەســــروســســرمــگــ
ئامز دەگرن وبگشتی ئاووھوایكی لبارو 

دفن پكدنن.
و  وەكو  ئیالمیش  شاری   دانپ ئاماژە  جگای 
ئران  ــاوای  رۆژئ دیكی  ل شارەكانی  زۆرــك 
 ب محكووم   دیك كوردنشینكانی   ناوچ و 
شــڕلــــدراوی بـــووە، ئــم شــارە جگ لــوەی 
ــ الیـــن داگــیــركــرانــی  ــوە ل ــۆن ــ ك كــ ھــر ل
ھرشدا  ھڕەشو  لبر  بــردەوام  مژووەوە 
ل الین سركوتووانی  بووە و چندین جار 
شڕەوە ورانی و كاولكاری ب سردا ھاتووە، 
ـ  ئران  نوان  شــڕی   ل جاریش  ئاخرین  بۆ 
بردەوامكانی   گۆڕەپان  ل  كی دا  عراق 
بوو   تحكوم دوو  ئو  ماورانكری  شڕی 
جستی  ھــم  و   شــارەكــ سیمای  ھــم   كــ
مژوویی  و  شارستانی  كولتووری،  ئابووری، 
ئیالم تووشی خساری قرەبوو نكراوە بوو. 
 بیرەوەریی ھــنــووكــش   كــ گلك  خــســار 
تاكانی بیرو زەنورۆحی خكی ب تاوانی ئو 
شارە دەڕەنجن. سانك بسر كۆتایی ئو 
ھروا  ئو شارە  كچی  دەبت  تپڕ  شــڕەدا 
برینكانی شڕ بسیمایوە دیارەو خكی ئو 
شارە، ب تایبت گنج و الوەكان بۆ دابینكردنی 
ناچارن  ژیانیان،  بــژی)  و  (ممرە  بژیوییكی 
وەكوو  نشینكان  فارس  گورە  شارە   ل روو 
تاران، ئیسفھان، شیراز و بندەرەكان.. بكن.
ئم پارزگای خاوەنی شش شار ب ناوەكانی 
ـ  ـ ئیالم ـ شیروان چداوڵ  ـ ئیوان  ئابدانان 
مھران و دھلۆڕان ك ناوەندی پارزگاكش 
داھاتوودا ھوڵ   ل  ك ،ئیالم خودی شاری 

دەدەین زیاتر بیانناسنین.

ئــــــــیالم شاری درینی كوردان
ئیالم سربرز، ئی شاری درین        ھاوزاراوەگی بدرەو خانقین

ناو   ل فــراوان  زەمینیكی  نبوونی  و  تیگیشتن  نا  ب ھۆی 
و  كوردستان  پرلمانی  لالین   ك رۆژنــامــگــری  یاسای 
ھۆی   ب دیكوە  لالیكی  ئیمزاكراوە،  ھرم  سرۆكایتی 
سزاكانی  یاسای  جبجكردنی  و  سزاكان  و   سكا زۆری 
چند  لــم  ــوە.  ــووســان ــن ــام رۆژن و  میدیا  بــســر  ئــــراقــی 
رۆژنامگری  یاسای  ھمواركردنی  پرسی  رابردوو،  رۆژەی 
ئاخۆ  نبوە  ئاشكرا  ئستا  تا  ھرچندە  باس.  ژر  خرایوە 
ئو   كوردستان دیموكراتی  پارتی  خــودی  و  دەســت  ئــوە 
پرسی وروژاندووە ك سكایكی زۆری لسر رۆژنام و 
رۆژنامنووسكان تۆماركردووە و ل پاشان ب ھۆی فشارەوە 
دادگا  ناتگیشتنی  و  رۆژنامگری  واقیعی حای  یان  الیبرد، 
و یاساكی ئو باس و خواسی دروستكردووە. بھرحاڵ 
 معی لج كی دەستوھ وەیت، گرنگ ئكیان بر كامھ
ئارادای بۆ ھمواركردنوەی یاساك. لرەدا پویست پرسیار 
 یدا ھیاساك ك لموكورتییو ك ین ئاخۆ چ ھوە بكل
تا بگات ئو رۆژەی ك ھشتا تمنی نبۆت س ساڵ داوای 
دیكی  یاساكانی  و  دادگــا  ئوە  یان  دەكرت،  ھمواركردنی 
چارەسری   ل بیر  كــردووە  الیــك  ھموو   ل وای  سزاكانن 
كمترخمی  و  ھۆكار  حادا  ــردوو  ھ  ل بكنوە؟!!.   دیك
یاسای   وەیئ  میانرخمتك لــو  یكك  دەكــرــت.  بــدی 
رۆژنامگری نیتوانیوە پارزگاری تواو ل ئازادی نووسین 
و رادەربین بكات و زۆرك ل ماددە و بگكانی ب متاتی و 
ھواسراوی جھشتوە، بۆی دادگاكانی كوردستان وەك خۆیان 
دەین بیریان ل ماددە و یاسای سزاكانی عراقی كردۆتوە 
ك زۆر ب زەقــی و ب پــردە ســزای بۆ ئو كسان دانــاوە 
دەبزنن.  نریتی گشتی  نتوەیی و  ئاسایشی  ك سنووری 
رۆژنامنووسانیش  و  یاساناسان  و  پرلمانتاران   ل ھندك 
ئادابی گشتی  ماددەی   ك ھیی  ئو  بۆ  دەگڕننوە   مئ
ھگرتووە.  رۆژنامنووسی  یاسای   ل نتوەییان  ئمنی  و 
رۆژنامگری  یاسای   ك ــت،  وــ دەردەك  راستیی ئــو  لرە 
پارزگاریكردنی  بۆ  ھز   ب و  بتو  تلبندكی  نیتوانیوە 
ئاسانی   ب زۆر   بۆی بكشت،  رۆژنامنووسان  و   رۆژنام
لمیاندا  بگومان  عراقوە.  سزاكانی  یاسای  داوی   وتینك
دواجار  كــردوو،  گورەمان  زیانكی  رۆژنامنووسان  ئمی 
 بپرسین چ ل ستا دەبئ وە. باشداوی یاسای دیك وتینك
یاساك ھمواربكین و چۆنیش ھمواربكرت، یان دوای ئو 
ھمواركردن چارەنووسی سزاكانی عراقی چی لبسردت 
ھمواركراوە  یاسا  ئو  تازەی  واقیعی  لگڵ   مام چۆن  و 
دەكات؟!!!. گر ماددەی نریتی گشتی و ئاسایشی نتوەییمان 
ئازادیمان  سنووری  كــردوو  بۆ  خۆیمان  شرحی  و  دانایوە 
ھویستی   دەب فراوانتركرد،  رۆژنامنووسان  و   رۆژنام بۆ 
ل كاتكدا داواكــاری گشتی  دەست و دادگاكان چۆن بت؟ 
و   نین سربخۆ  تــواوی   ب ھشتا  دادگاكان  و  كوردستان 
پشلكاری جۆراو جۆریان لچاوەنواڕدەكرت. پموای ئاستی 
ھۆشیاری و تگیشتنی ئم" دیارە مبستم كۆمگ و دادگا 
ئو   تیشتوونگن ھشتا   "تیشدەس و  رۆژنامنووس  و 
كلتووری  و  مــرۆڤ  مافی  بنماكانی  بپیی  یكتر  ئاستی 
دەكرت،   مومارەس پشكوتوو  وتانی   ل  ك مدەنیانی 
ئمش بو شوەی درژە ب ژیانی ھاوچرخانی خۆمان بدەین. 
كوای ئو ھمواركردنش تینویتی ھیچ الیكمان ناشكنت و 
رەنگ ھمان پكداكشان ل نوان دەستكان رووبداتوە. 
رەشبین نیم برامبر ھوی ھمواركردنك، بم گشبینیش 
نیم ئم ھو سربكرت. تا دەست بشك لو غرورەی 
نتوەییانی  و  دەستكوت سیاسی   ب برامبر  ھیتی   ك
ئو  تبگات  ــوە  ل لــمــوداو  دەبت  دادگـــاش  وازلنھنت، 
بۆ  تدایو  گشتی  برژەوەندی  دەكات  یاسایك  نونرایتی 
كۆی كۆمگ وەك یك، نك جیاوازی ل نوان ئوو ئم و 
رەش و سپیدا بكات. رۆژنامو رۆژنامنووسی ئمش زەرووە 
لو خۆ ب سنتر و فریشت زانینی واز لبنت و ئیتیك و 
ئخالقیاتی رۆژنامنووسی ل برچاو بگرت، نك خۆی ھندە 
دیكوە  لالیكی  ئم،  ئوو  داردەستی   تبب و  بكات  سووك 
لدانی دەســت و   نوقرچ بۆ  دابنیشت   بۆس ل بــردەوام 
ئوەمانكرد  گر  بگومان  دامزراوەكانی.  و  دام  و  حكومت 
ئینجا ھر ھمواركردنك لم یاسای رووبدات دواجار ناچار 

نابین یكتری ب پشلكردنی یاسا تۆمتباربكین.

دزار حسن

 جاریكی دیك یاسای 
رۆژنامگری ھمواردەكرتوە
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سیاستمدار و پارزەر و نووسر كاردۆ گی

رزگار سه ید كاكه  ره ش

بفر و خون ...!؟
بۆ شقامی گلۆپ تاك تاك
ل ناو گشتی ھاوڕیتی،

خوالینوە .
ڕووە و چاوی دەیان ناپاك

جماین بکۆڵ
ڕشاینوە.

کات دیمان،
مانگ گیرا بوو...

ئسترەکان، زەردھگڕان
ڕچکی ئافرەت،

خ تنرا بوو
چقوانی ب ونکان

ئابووی دەتکان .
.... ڕۆژێ دەب

ئا ئوانی ڕمان دەگرن 
کی کاروان دەیان پگولل

دەمرن، دەمرن
ئینجا شوەی ...

وشکانیش ل چوارچوەی
قفی پوەند، ڕزگار دەبن 

ڕزگار دەبن....
      ( کاردۆ گی )

گی  کاردۆ  یادکی  پکوە  باھمومان 
شـــار و ســـــوارەی پــــشــمــرگــی شــاخ 
کادیرکی  پارزەر  کــاردۆی   .. بکه ینه وه  
ورە  مرۆڤکی  ئیلول،  شۆڕشی  چاکی 
 ل دیـــاری  ــرز و چــاونــتــرس ڕۆکی  ب
سۆسیالیستدا  بزووتنوەی  دامه زراندنی 
ھه بوو، چاك و کارا ل خباتی ڕکخستنی 
بزووتنوە کاری دەکرد، توانی کۆمك 
خوندکار و الوی ل ھلی رکخستنکان 
 ل ھبووە  برچاوی  ڕۆکی  کۆبکاتوە، 
ئو  پــروەردەکــردنــی  و  وشیارکردنوە 
الوان .، جگه  له  خباتی سیاسی خاوەنی 
گلك نووسین بووە ل ھونر و وژەی 
زانیاری کوردا کاری  ل کۆڕی  کوردیدا، 
و  چاپگه یاند   ب پرتوکی  دوو  و  کردوە 
بویکرده وه، ئوانیش: علیشونھگر و 

زدەبایی .
ھبووە،  ده ستنووسی  پــۆژەی  چندان 
 ،ینبگ چاپیان   ب ھلکدا   ل بنیازی 
دەسنووسی  کتبی  دوو   : دەن  وەك 
کوردستان  قوتابیانی  مژووی   ) لسر 
) و (ماتریالیزمی دیالیکتیك ) نوسی بوو 
. ب داخوە پاش شون بزرکردنی کاردۆ 
ئم دەستنووس ب نرخانش شون بزر 

بون . 
ــــرد بۆ  ــۆیــ الی خـــۆمـــوە حــــزم دەک ب
خونرانی بڕز. سرەتای نووسینکم 
نووسینکی  چند  کــاردۆ  شیعرکی   ب

 ١٩٧٦  /٩  /٢٢ مــانــگــی   ــ ل دســپــــکــرد.. 
ــ وشـــی جـــوان و  ــ نــووســیــنــــكــیــدا ب ل
قودسیتی  ــا  ب  "  :  ـــ دە ــاوە  ــان ــم ل  ــ پ
کــوانــی   لــ بپارزین،  ــامــگــری  ڕۆژن
دەستپاکی  ڕۆژنــامــدا  و  نووسین  کــاری 
ڕەسنن  و   قینڕاس برھمی  پوانی 
 یدانم ئم  ئــوەی  بر   ل بتایبتی   .
و  ھۆشیاری  مرجی  و  ھل   کتدەرف
ڕۆشنبیری لرە دەڕسکت . مرۆی ڕەند و 
 کی پیرۆزەوە دەڕوانیتچاو ئه مه کمه ندی
ڕۆژنامو ڕزی نریت و پداویستییکانی 
 ی وا نــاســیــوە، کــت و ڕۆژنــامــدەگــر
ھر    کۆمه توژه کانی  ھقیقتی  دەنگی 
بزەوە  و  قز  چــاوی   ب خکی  بۆیش 
 ق بتی دەرھی سووکایوانئ دەڕوان
قودسیتی ڕۆژنام و نووسین دەکن ... ! 
( نان بۆ نانوا گۆشت بۆ قساب ) لرەوە 
نۆرەی ئوەمان دت ھاوار بکین ..باوکم 
دەست   ب دەفتریش  و  قلم  با  ئیدی 
خاوەنکانیانوە بن .. ؟ . ھومرمند و 
نوسر و کارزان و ڕەنجدەری ڕەسن، 
ئـــو کــســیــ بــســلــیــقــو قــنــاعــت و 
ڕاھاتنوە ترازویکی ھاوتا لھوستی 
ھاوسنگ  ڕاستگۆیی  بیری  و  بکردەوە 
" ھروەھا ل سای ١٩٧٣   .. بنیگۆڕێ 
قوتابیان  توژی  ل سر  نووسینکیدا   ل
گرینگ  بــشــــکــی  قــوتــابــیــان   "  :  ــــدە
ــکــی گــیــانــداری کــۆمــــگــای  ــارچــی و پ
ئوەی  سرەڕای  دنن،  پك  کوردستان 
جوتیار،  کــورد  نتوایتی  شۆڕشی   ل
زەخیرە  نزیککانیان   دۆست و  کرکار 
و سوتمنی ئو شۆڕشن، قوتابیانیش 
ل ڕزی پشوە و لگڵ ھاوی گ و 
گپی شۆڕش تنیون و ھمیش دەوری 
پیرۆزی خۆیان ب کردەوە ئیسپات کردوە 

و ئیسپاتی دەکن  ..،" 
بڕز کاك عادل موراد ل ئلقی نۆزدەم(  
کوردستانی نوێ ) ب ناوی ئاسۆی مژوو 
له ھاوینی  دە : " شه ھید ساح یوسفی 
كۆبوونه وه یه كی  چه ند  داوای  ١٩٧٥دا 
کــادیــره    ــه   ل ژمـــاره یـــه ك  ــه گــه ڵ  ل نھنی 
اتــا كــو  ــــوردد  ك شــۆڕشــی  بنچینه  كانی 
سه ره تای  بكه ن،  تاوتوێ  بارودۆخه كه  
ده ستی  به ڕزانه   ل م  نھنییه کان  دیــدارە 
پكرد (عه لی عه سكه ری، ڕه سوڵ مامه ند، 
عه بدوله حمان  فه یلی،  یــه دوــالكــه ریــم 
عه بدوله حمان،  نووره دین  گۆمه شینی، 
مسته فا  عــومــه ر  سه عید،  خالید  دكــتــۆر 
ده بابه ، شخ محه مه د شاكه لی، نه جمه دین 
گــلــی، مـــوقـــه ده م تــایــری عــه لــی والـــی، 
سه عدی  ئیسماعیل،  سه ید  كاكه   سه ید 
عه زیز گچكه ، لیوا عه زیز عه قراوی، مه ال 
عه لی  ئه حمه د،  سه ید  ئیسماعیل  ناسیح 
عاره ب  ھــه ژار)،  (عه لی  عه لی  عه بدوال 
له ڕگه ی  گه الی)،  (كــاردۆ  عه بدولقه ھار 
سه دان  له گه ڵ  بارودۆخه كه   ئه مانه شه وه  
سه ید  له وانه :  كــرا،  تاوتوێ  خه باتگدا 
مه جید و محه مه د به حركه  و مام یاسین 
و  عوسمان  عــه ریــف  و  گــه الــی  مستفا 
و  مامه حه مه دئه مین  و  سه لیم  عه ریف 
مه ال  و  ئاغۆك  سه لیم  و  ماھی  ئه حمه د 
عومه ری چل ھوزە و سه عد عه بدوالو 
چه ندانی  و  ـــــدزی  ڕه وان سه لیم  ســه یــد 
كه سكی  له ڕگه ی  یاخود  به جیا  دیكه  
رك  كادره كان  بیاردرا  ئیدی  دیكه وه ، 
ئاشتیانه   به شوه یه كی  تــاوه كــو  بخرن 
ره گه زپه رستانه كانی  روشونه   به گژ 
ركخستنك  بیاردرا  بچنه وه و  رژمدا 
سۆشیالیستی  ــه وه ی  ــن ــزووت (ب بــه نــاوی 

بیاربوو  واش  كوردستان)  دیموكراتی 
بدرت،  جاڕ  بزووتنه وه كه   ١٩٧٦/١/١دا 
ـــه م تــــه واو نــه بــوونــی ئــامــاده كــاریــی  ب
دیكه   كاتكی  بۆ  جــاڕدانــه كــه ی  پویست 
به چه ندین  په یوه ندیی  چونكه   دواخست، 
نــه كــرابــوو كه   پشوو  كـــادری شــۆڕشــی 
په ناھه نده یی  له  ئۆردوگاکانی  به نھنی 
ــه وه ی  ــه رئ ــه ب لــه ئــــرانــدا مــابــوونــه وه ، ل
له نزیكه وه   شــا)  موخابه راتی   ) ســاواك 
ــردو ھه ر  چــاودــری بــارودۆخــه كــه ی ده ك
نھنییه كانی  بگه   بــه   دژ  جموجۆكی 
سه دام  رژمی  جه زائیرو  رككه وتننامه ی 
حسن سه ركوت ده كرد، ھه روه ك به ڕز 
به سكرتری  به نھنی  یــوســفــی  ســاــح 
رۆژی  تا  چونكه   ده ستنیشانكرا،  حزبه كه   
تیرۆركردنه كه ی له ڕۆژ١٩٨١/٦/٢٥ نه یتوانی 
له به غدا ده ربچت. ھه ردوو شه ھید عه لی 
به سه ركردایه تی  گه الی  كــاردۆ  ھــه ژارو 
شاكه لی-یش  محه مه د  شخ  ھه بژدران، 
شه ھیدی  له نوان  بوو  په یوه ندی  ئه قه ی 
مه كته بی  و  یوسفی  ساح  دامــه زرــنــه ر 
له شاخ  مامه ند  ڕه ســـوڵ  كــه   سیاسییدا، 
له لیوا  ھــه ریــه ك  ده كـــردو  سه رۆكایه تی 
عه زیز عه قراوی و موقه ده م تایری علی 
والی و سه عد عه بدوالو محه مه د ره حیم 
خا حاجی و سه ید كاكه  یاریده یان ده دا، 
توانی  كوردستان  سۆسیالیستی  .حزبی 
الدكاندا  له شارو  ــراوان  ف جه ماوه ركی 
به تایبه تی له ھه ولرو سلمانی و كه ركووك 
و به غدا بۆ الی خۆی ڕابكشت، به ھۆی 
ئه وه ی رایگه یاندبوو، كه  ھی ناوه نجییه  

له نوان یه كتیی و پارتی. "
ی  تــنــیــا  ئیسماعیل  مــامــۆســتــا  ــز  ڕــ ب
کــاردۆ   ) بــنــاوی  پرتووکك  نــووســر 
گلی نووسر پارزەر و سیاستمدار 
 ،١٩٩٧ پكھاتووە سای  الپــرە   ٩٦  ل  (
داوە،.  چاپ   ل دانــی   ٥٠٠ بدرەنگوە 
سای  ھاوینی   لــ  "  :  ــدە خــۆی  وەك 
سر  و  کــۆکــردنــوە  خریکی  وە   ١٩٨٦
ــی ئــم  ــان ــرھــمــک ــی ب ــردن ــک و ســۆراخ
شھیدەم . زۆربی ھرە زۆری گۆڤار و 
حفتا  سانی  بوکراوەکانی  و   ڕۆژنام
گــڕان  بــدوای  ھشتاکانم  ســرەتــای  و 
و پشکنینم کــردووە، ب ڕاستی ئم کارە 
لو سردەمدا ئستم بوو . بۆ نووسینی 
و  بنماکیان  بۆ  پنام  بونکراوەش 
دۆست و ھاوڕیانم بردووە . برەنجامی 
 .ردەستب ئوەندەی  ماندووبوونه که م، 
ــــاردۆ زۆر  ــی ھــــزری ک ــم ــرھ ــام ب ــی ــن د
 دە نووسر  ھروەھا   "  . زترە   مل
بینرم  ویستم   ١٩٨٨  –  ٨٦ ســانــی   :
ڕك  بکن  چاپی  ھــڤــانــی  تــا  شــاخ  بــۆ 
نکوت، ک ڕاپرینیش برپا بوو، چند 
چرپاندە  چاپکردنکم  ــۆژەی  پ جارك 
لقی  ڕۆیشتووەکانی  دەست   ڤاھ گوی 
بۆ چند جارك  دوایش  ھولری حزب، 
بو ئومدە سردانی سر کردایتیم کرد 
ل ڕانی و ب زەقی باسم کرد تاکو چند 
ئامۆزای  گی  بھرۆز  کاك   ب جارك 
 ب زۆر  گشتیان،  مخابن  وت،  شھیدم 

وادەو وەم بوون .. !! 
کاردۆ عبدولقھار مستفا گی ل سای 
 ب ــردز) ی سر  ک  ) گوندی   ل  ،١٩٥١
شارۆچکی قوشتپ ل دایكبووە، قۆناغی 
 م گوندە دەست پندنی لرەتایی خوس
شاری   ل ئامادەیش  و  ناوەندی  و  دەکــا 
 تدەچ پــاشــان  دەکـــات،  تـــواو  ھولر 
 ی ١٩٧٤ کغدا .. ساب کۆلیژی یاسا ل
 ج خوندن  ھدەگیرستوە،  شــۆڕش 

نسکۆی   ل  .. شــاخ   دەکات ڕوو  و   د
پشمرگو  ھــــزاران  وەك  شۆڕشیش 
دەچتوە  و  شــار  دەکــاتــوە  ڕوو  کادیر 
دەدات،  ب خوندن  درژە  کۆلیژو  ھمان 
ل سای ١٩٧٨ دا ب سرکوتویی (یاسا) 
 زەرو نوسینگپار تواو دەکات . دەبت
ــاردۆ  لــ شـــاری ھــولــــر دەکــاتــوە .. ک
بوای وابو ھموو مرۆڤك دەکرێ ناو و 
نیشتیمان  ڕگای   ل ناوەڕۆكی جیاکاتوە 
و گلکیدا، بۆی ل دادگای ھولر ناوی 
خۆی بۆ ( کاردۆ ) گۆڕی، ئم ناوەش بۆ 
زیاتر ل ٢٤٠٠ ساڵ پشتر دەگرتوە .. 
ک نووسرانی یۆنانی و ڕۆم کوردستانیان 
ناو نابوو کاردۆخییکان .. مبستیان ئم 
ژیاون  تدا  کاردۆخییکان   ک بوو،   تو
نوان  نیشتجی  ھــۆزەش  و  گل  ئو   ..
چیاکانی دیاربکر و نسیبین و زاخۆوە، 
ئاشکرا  و  بتواوی  سنوورەکانیشی   ک
لشکری  لــکــاتــــك  نـــبـــووە،  ڕوون  و 
کوردستان  خاکی   ل یۆنانی  زەینفوونی 

زەڕبکی کوشندەی برکوت.
ـــ شـــــۆڕش و  ــك گـــلـــی کـــــورد ل ــ ــات  ک
شۆڕشی  نسکۆی  بوو،  جماو  تکۆشاندا 
چــوار  ھــر   لــ  پــرســ بــبــووە  ئیلولیش 
پارچی کوردستان، ئو کات زۆر کس 
بوونوە،  ل کوردایتی و شۆڕش سارد 
ک باسی خباتی نتوایتیت بۆ دەکردن، 
دەکــــرد، حکومتی   پــ ـــی  ژان ــان  ســری
ئران   ل کــوردانــی   زانخ ئــو  بعس 
بــاشــووری  ناوچکانی  بــۆ  دەگـــڕانـــوە 
 یشتراقی ڕایدەگواستن تا ژمارەیان گئ
 ل لــ ســاــی ١٩٧٦،  کــس  ھـــزار   ٣٠٠
ڕووی سیاستی بعرەبکردنیش پالنکی 
چروپی داڕژی بوو ل شاری کرکووك 
ھــاوردەی  عرەبی  ھــزار   ١٠٠ نزیکی 
كــاردانــه وه یــه ك  وه ك   .. کــرد   جنیشت
به رامبه ر به و ره فتاره  ره گه ز په رستانانه و 
ڕاگواستنی به كۆمه ی ئه و ڕۆالنه ی كورد 
چاویان  به جیا  و  به نھنی  گه ڕابوونه وه، 
به په له و  چاره سه رکی  بۆ  دەكــه وت  پك 
كه   بدۆزنه وه،     کكاره سات بۆ  واقیعیانه  
كــورددا  و شۆڕشی  جــووالنــه وه   به سه ر 
ھاتبوو، ئه وه بوو خونوار و رووناكبیرانی 
کوردیش ل بیری ھگیرسانی شۆڕشکی 
نوێ و پشکوت و دابوون، ھاوکات ئم 
بم  ھــات،  بسر  نسکۆی  شــۆڕشــی 

نوەیکی نوێ و شۆڕشگر و ڕۆشنبیری 
پگیاند و ئامادەی کرد بوو بۆ ھسانی 
دوژمــــن و ھــــگــیــرســانــوەی شـــۆڕش، 
گلی كورد ب درژایی مژوو ل قۆناغی 
ــازادیــخــوازیــدا ھـــزاران  ــوەی ئ ــن ــزووت ب
و   شۆڕشگ و  نیشتمانپروەر  ــی  ڕۆ
كۆندەر و ماندوونناسی پ گیاندووە 
شۆڕشکی  و  نیشتیمان  پشكشی  و 
كردووە. کاردۆ گی پارزەر یكك لو 
ماندوونناسانی  و  تكۆشر  سرکردە 
ك تا دوا ھناسی ژیانی ھر ل ڕیزی 
نتوەكی  ڕزگاری  ڕگای  تكۆشرانی 
گشت  و  نــدا  كۆی  خباتدا  میدانی   ل
مرگ   دانــ گوێ   ب تمنی  ساتکانی 
و ترس و ئازار و ئشکنج، ل جاران 
 ب دەستی  و  ھچووەوە   ت به گوڕتر 
 تی کردەوە، لختی کوردایکی سباتخ
کاتکانی  سوسیالستی...  بنچینی  سر 
دەخست سر یك بۆ گڕان و پیوەندی 
 ک نلموە، تا بسرکردنسکردن و ب
الینی کم ھندە مرۆی کورد و الوەکانی 
ھۆگری شۆڕشن، دوژمنان بزانن شۆڕش 
بــمــرگ نــکــوتــوە و کــاروانــکــ سر 
مژویی  و  فرھنگ   ل  ،نیی لشواو 
ــ شــۆڕش  ھــیــچ گـــل و نــتــوەیــك ب
ــدان ســرکــوتــوونــبــووە،  ــی ــان ــورب ق و 
و  سرھدان   ل پە  دیرۆکی  کوردیش 
ڕۆکانی،  شھیدبوونی  و  تــراژیــدی 
ــۆ بــدەســتــھــــنــانــی مــافــ ڕەواکــانــی  ب
شۆڕشگری  و  تکۆشر  ــا  ھــزارەھ
کسانی  الی   ڕەنگ قوربانی،   کردۆت
ــی  ــوەی ــت ئــــازادیــــخــــواز.. کــــشــی ن
ئـــوەنـــدەی   ،ــ ــووب ــب ن گــریــنــگ  زۆر 
ڕزگـــاری و ئـــازادی ومــافــی مــرۆڤ و 
پشکوتن  یــان  ئایدیلۆژیا..  و  فکرە 
 ل دیموکراسی  برەوپشچوونی  و 
ـــازادی  ــن و ئ ــوت ــ ســرک جــیــھــانــدا ب
گالنی ژردەست دەزاندرێ، بۆی ئم 
 توە دەبتك دەگرش یباتوە خش
ئو  نموونی   ،شھاوک و  ھاودەنگ 
کسان ل شۆڕشگی ڕۆشنبیر ل نو 
ماندا کم نین .. ڕەنگ کسانك ھبن 
بن : ئوان شۆڕشگر بوون و ل بیر 
چپ دابوون، ل پاڵ شۆڕشی ئیلوول 

دەڕازان و ڕازە خویان دەکرد.. !
به شی یه كه م

كه سایه تی ژماره 

كاردۆ گه ی  - ئه و پیاوه ی تارۆژی له  سداره دانی سه ربه رزانه  ژیا 
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و  بستزمانترین  ناوی  بۆچی   مئ میللتی  ئم  تناگم  من 
ئاخر  ناوە؟؟.  خۆی  وخۆفرۆشكانی  لخائین  ئاژەی  بوەیترین 
خۆی  گــونــدی  بنیت  لكسك  (جـــاش)  نــازنــاوی   نیي تـــاوان 
 پ  عسیيب بۆ  دیــاری   ب گرمیانی  كیژۆی  و  سووتاندبت 

پتیكان بردبت!!
ئم پرسیارەم لچندین زمانزانی كورد كردووە:

بۆچی ئم ب خائینكانمان دەین جاش!!؟؟
ھریك لئوان وەمكی ساردو سی داومتوە، ك ب ھیچ 

جۆرك تینوتی پرسیارە گگرتووەكی نشكاندووم.
باوكیشی  و  دایــك  ئگر  ــاژەڵ،  ئ بوەیترین   ،جاشولك جــاش، 
و  زۆتی  ســر   ل پرسیار  ئــوە  بن  لكر   واتــ درــژ  لگوێ 
بۆچی جاش   وەیئ  پرسیارەك بم  نامنت،  ئسوفسیشی 
و جاشولكو جاشتی و جاشبوون و جاشایتی و بجاشكردن 
بم  بستراونتوە  بخائینكردن  تری  زاراوەكــانــی  ھموو  و 

ئاژەوە؟
جاشتی  یان  جاشبوون  لسر   یھ جیاوازم  بۆچوونكی  من 
یان جاشایتی و ھموو زاراوەكانی تر، ك چاوگكانیان وشی 

(جاش)ن: 
وادەزانم ئمی كورد وەك كۆمگو تاككانی ناو كۆمكمان، 
نامانوت تاوانبارو خۆفرۆشكانمان ریسوا و ب دەرەتان بكین، 
تنھا  ھشتوەتوە.  ئواندا  لگڵ  ئاشتیمان  بشی  لشڕیشدا 
داماوەمان   ئاژە ئو  ناوی   ك كــردوون،  تاوانبارمان  ئوەندە 
ئو  تاوانكانی  سرجم  ئیتر  و  ــوان  ئ بۆ  بنازناو  ــردووە  ك

خۆفرۆشانمان لبیركرد. 
 ندیم دوو  ئــم  تنھا  ــرەم  ســی  بــۆچــوونــ ئــم  راســتــی  بــۆ 
بخونرەوەو ئوسا بزان رای تۆش وەك رای منی ل نایت؟؟

لم چند سای   ك گاموە  بۆی  ھاوڕیكم  یكم:  دیمنی 
ــی كــوتــبــووە وتـــی چیك و لــشــاری  ردان رســــ ــدا ب ــی دوای
 ماوەی ئو  بوو،   جنیشت ماوەیك  چیك  پایتختی  پــراگ-ی 
كردبوو،  تبینی  بــم  ژیابوو،  نھۆمیدا  چند  ئپارتمانكی   ل
سرجم   ك باخانیدا،  لــو   یھ پیرەژنك  تنھا   ب  ك
خكك حزیان لچارەی نیيو سوی لناكن و كاتك ئو 
گیدا   ل تر  كسی  سردەكوت،  لئاسانسرەكدا   پیرەژن
گــورەی  پرسیاركی   پیرەژن ئــم  مسلی  سرناكوت!! 
ئو  بۆچی  پرسیبووی  كاتك  كردبوو،  دروست  ھاوڕكم  الی 
 ژن ئــو  وتبوویان  لــوەمــدا  نــاوــت؟  خۆشی  كــس   پیرەژن
نازییكانی  ھاوكاری  جیھانی  دووەمــی  جنگی  لسردەمانی 
ئمانیا بووە لوتی چیك، ئوە ئستا زیاتر ل ٦٠ شست ساڵ 
تپڕبووە بسر ئو جنگدا، بم ھشتا خكی وتی چیك 
و شاری پراگ ئو تاوانو ئو ھاوكاری و دەستتككردنیان 
لبیرنچووە، بۆی بتوندترین سزا سزای دەدەن، ك لخۆیانی 
جیا دەكنوە، چونك ئو خائینو خیانتیش تنانت ب شست 

سایش پاك نابتوە..
دیمنی دووەم: لشونك دانیشتبووم لسر خاكی ئم ھرمی 
كوردستان، كابرایكی تنگ ئستوور و سم رەشی قترانی، 
دوو  مجلیسكو   ھات بــوو،  تــواو  بۆیاخی  گیانی  ھموو   ك
ھموو   ككخ راوەستابوون،  پشتیيوە   ل گنجیش  كوڕی 
زەوەندیان  زۆرو  رزكی  و  وەستان  بۆی  لسرسنگ  دەست 
بروویكی  قترانی  رەشی  كابرای  ساتك  چند  پاش  لگرت، 
پشوازی  بڕزەوە  چۆن  و  بجھشت  مجلیسكی  خۆشوە 
ئو  ناسنامی  ناوو  منیش  بركرا!!.  بڕزەوە  ئاوھاش  لكرا 
پرسیاركردنی   ب بــوو  الم  و  ســرم  خولیای   ب بــوو   كابرای
 كابرای ئــم  بۆچی  ــراگ.  ب خكی  پیرەژنكی   ل ھاوڕكم 

ئوەندە بڕزە؟ بۆچی ئوەندە خۆشویست؟؟
بچپ لو كسی تنیشتم پرسی. ئوە ك بوو؟

وتی ئوە فن كس بوو؟  منیش دەنگم ھبی و وتم جا خۆ 
ھی؟  ئنفالچییكانیشدا  لیستی   ل ناوی  بوو  موستشار  ئوە 
-جا چیي ئستا پیاوكی ساح و لخواترسو ھر خریكی خرو 

!!ك تۆبزار گوناھو یھ .نات كردنسح
ب تاوانی خۆفرۆشتن الی خكی وتی چیك بو جۆرە بوو. 

..نھا جاشبوونت مجۆرەیش بمالی ئ
تاوانبار  ســزای  دەتوانت   گكۆم بیركردنوەی  دنیام  من   
بگۆڕت، ئگر ھر جاشكی (بئیجازەی عومر كۆڵ-سرۆكی 
جاش بتاوانكانی كوردستان) الی خۆمان بدەردی پیرەژنكی 
ئگر  بۆ خۆفرۆشتن، بم   باشترین سزای ئوە  ببین،  پراگ 
خۆفرۆشیان  تاوانبارو  نــاوی  ئوەبت   مئ ســزای  توندترین 
بنین(جاش)،  پوە  نرمیان  و  بوەی  زۆر  ناوكی  لبكینوەو 
لبریان  خك  مزگوتكانیشدا  پرسو  لناو  بن  بگومان 

ھدەستن و رزیشیان ھر بردەوام دەبت.

karwananwar@yahoo.com 
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