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وردبوونەوەیەکوردبوونەوەیەک
لە بارەی کتێبی لە لە بارەی کتێبی لە 
هەولێرەوە بۆ هەولێرهەولێرەوە بۆ هەولێر

هاشم سەلیمیهاشم سەلیمی
)تاران()تاران(

لــە تەمەنــی حەفتــا و چەنــد ســاڵی ڕابــوردووم، نیزیــک بــە پەنجــا لــە تەمەنــی حەفتــا و چەنــد ســاڵی ڕابــوردووم، نیزیــک بــە پەنجــا 
ــوردم  ــی ک ــی و فەرهەنگی ــی بەســەرهاتی کەســایەتی کۆمەاڵیەت ــوردم کتێب ــی ک ــی و فەرهەنگی ــی بەســەرهاتی کەســایەتی کۆمەاڵیەت کتێب
ــی  ــات و ژیان ــەوەم بەســەر بیره ــا پێداچوون ــەوە، هەروەه ــی خوێندووەت ــات و ژیان ــەوەم بەســەر بیره ــا پێداچوون ــەوە، هەروەه خوێندووەت

چەنــد کەســایەتی بەناوبانگــی واڵت کــردووە و چاپــم کــردوون.چەنــد کەســایەتی بەناوبانگــی واڵت کــردووە و چاپــم کــردوون.
ــارەی  ــە ب ــۆ هەولێــر« ل ــە هەولیــرەوە ب ــەدام کتێبــی »ل ــەو بڕوای ــارەی ل ــە ب ــۆ هەولێــر« ل ــە هەولیــرەوە ب ــەدام کتێبــی »ل ــەو بڕوای ل
خەبــات و تێکۆشــان و تێپەڕکردنــی ڕۆژان و ســااڵنی خــۆش و ناخۆش خەبــات و تێکۆشــان و تێپەڕکردنــی ڕۆژان و ســااڵنی خــۆش و ناخۆش 
ــا ئەوپــەڕی  ــن و نەســرەوتن و ســەرکەوتن هەت ــاژە ی داکەوت ــا ئەوپــەڕی و پەلەق ــن و نەســرەوتن و ســەرکەوتن هەت ــاژە ی داکەوت و پەلەق
ــڕ  ــازترین و پ ــە ش ــک ل ــتمان، یەکێ ــە نیش ــەت ب ــڕ خۆبەخشــی و خزم ــازترین و پ ــە ش ــک ل ــتمان، یەکێ ــە نیش ــەت ب خۆبەخشــی و خزم

ــە. ــە.ئەزموونترینیان ئەزموونترینیان
نووســینی ئــەو جــورە ئاســەوارانە، زۆربــەی کەلێــن و کولێنــی نووســینی ئــەو جــورە ئاســەوارانە، زۆربــەی کەلێــن و کولێنــی 
تاریــک و نادیــاری ڕووداوەکانــی کۆمەڵــگا ڕوون دەکەنــەوە، واتــە ئــەو تاریــک و نادیــاری ڕووداوەکانــی کۆمەڵــگا ڕوون دەکەنــەوە، واتــە ئــەو 
ڕاســتییانەی کــە هەندێــک لــە مێژوونووســانی بەرژەوەندخــواز، خۆیــان ڕاســتییانەی کــە هەندێــک لــە مێژوونووســانی بەرژەوەندخــواز، خۆیــان 
لــێ الداوە، وەدەر دەخــات. مەتەڵێکــی ڕووســی دەڵــێ: گۆرانی زەنگی لــێ الداوە، وەدەر دەخــات. مەتەڵێکــی ڕووســی دەڵــێ: گۆرانی زەنگی 

زەمانەیــە. بــەو پێیــە بیرەوەرییــەکان زەنگــی مێــژووی ڕابــوردوون.زەمانەیــە. بــەو پێیــە بیرەوەرییــەکان زەنگــی مێــژووی ڕابــوردوون.
ناوەرۆکــی ئــەو کتێبــە دەپێشــدا ژیــان و بیرهاتــی نووســەر د. ناوەرۆکــی ئــەو کتێبــە دەپێشــدا ژیــان و بیرهاتــی نووســەر د. 
ســەربردەی  باســی  دوایــی  دەگێڕێتــەوە،  موکریانــی  ســەربردەی کوردســتان  باســی  دوایــی  دەگێڕێتــەوە،  موکریانــی  کوردســتان 
کەســایەتییەکانی فەرهەنگــی و زانســتی دەوروبــەری دەکات کــە ئــەو کەســایەتییەکانی فەرهەنگــی و زانســتی دەوروبــەری دەکات کــە ئــەو 

ــەوە. ــک دەبێت ــال« نیزی ــم - الرج ــە »عل ــەک ل ــا ڕادەی ــە ت ــەوە.بەش ــک دەبێت ــال« نیزی ــم - الرج ــە »عل ــەک ل ــا ڕادەی ــە ت بەش
ــە  ــک ل ــە خانمێ ــدا ئەوەی ــەو کتێبەی ــگ ل ــی یەکجــار گرین ــە نوکتەیەک ــک ل ــە خانمێ ــدا ئەوەی ــەو کتێبەی ــگ ل ــی یەکجــار گرین نوکتەیەک
بــەرەی نوێــی کــورد، پەنجــا ســاڵ لــەوەو پێــش لــە زانکــۆی مۆســکۆ بــەرەی نوێــی کــورد، پەنجــا ســاڵ لــەوەو پێــش لــە زانکــۆی مۆســکۆ 
ــۆری  ــتیاری دوو پرۆفیس ــە سەرپەرش ــت و ب ــراد وەردەگیرێ ــۆری و لینینگ ــتیاری دوو پرۆفیس ــە سەرپەرش ــت و ب ــراد وەردەگیرێ و لینینگ
زانــای وەک »کەناتــی کــوردۆ« و »دڤەرینکوڤــی« بە ســەرکەوتوویی زانــای وەک »کەناتــی کــوردۆ« و »دڤەرینکوڤــی« بە ســەرکەوتوویی 
دوکتــۆرای زمانــی کــوردی وەردەگرێت. دواییش وەک ئاکادیمیســتێکی دوکتــۆرای زمانــی کــوردی وەردەگرێت. دواییش وەک ئاکادیمیســتێکی 
ــە شــانی کەســایەتییە زانســتی و کۆمەاڵیەتییــەکان  ــوو شــان ب ــە شــانی کەســایەتییە زانســتی و کۆمەاڵیەتییــەکان لێهات ــوو شــان ب لێهات
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وەک  کــە  ڕادەیــەی  ئــەو  هەتــا  وەک تێدەکۆشــێت،  کــە  ڕادەیــەی  ئــەو  هەتــا  تێدەکۆشــێت، 
ــی  ــی ئافرەتان ــاری و یەکێتی ــۆڕی زانی ــەرۆکی ک ــی س ــی ئافرەتان ــاری و یەکێتی ــۆڕی زانی ــەرۆکی ک س
کوردســتان هەڵدەبژێررێــت و زۆر بــە لێوەشــاوەیی کوردســتان هەڵدەبژێررێــت و زۆر بــە لێوەشــاوەیی 

ــات. ــوە دەب ــارەکان بەڕێ ــات.کاروب ــوە دەب ــارەکان بەڕێ کاروب
ــوون و  ــۆ نیشــتمان و دەســت بەکارب ــەوە ب ــوون و گەڕان ــۆ نیشــتمان و دەســت بەکارب ــەوە ب گەڕان
کۆڵنــەدان دەبەرانبــەر سەرســپێراوەکانی حیزبــی کۆڵنــەدان دەبەرانبــەر سەرســپێراوەکانی حیزبــی 
بەعــس و هەڵداشــتن لــە زانکۆکانــی هەولێــر و بەعــس و هەڵداشــتن لــە زانکۆکانــی هەولێــر و 
ســلێمانی و بەغــدا بــۆ خــۆی و د. جەمــال ڕەشــیدی ســلێمانی و بەغــدا بــۆ خــۆی و د. جەمــال ڕەشــیدی 
هاوســەری، بەشــێکی تــر لــە ژیانــی پــڕ لــە شــانازی هاوســەری، بەشــێکی تــر لــە ژیانــی پــڕ لــە شــانازی 
و خەباتــی فەرهەنگــی د. کوردســتان موکریانــی و خەباتــی فەرهەنگــی د. کوردســتان موکریانــی 

ــت. ــت.دەژمێررێ دەژمێررێ
ئاکامــی تەمەنێــک کاروتێکۆشــانی بێ پســانەوە و ئاکامــی تەمەنێــک کاروتێکۆشــانی بێ پســانەوە و 
پڕووکێنــەر، لــە بەرانبــەر دەیــان دۆســت و دوژمنــی پڕووکێنــەر، لــە بەرانبــەر دەیــان دۆســت و دوژمنــی 
ــۆ و  ــەو زانک ــۆ ئ ــۆ ب ــەم زانک ــتن ل ــار، هەڵداش ــۆ و نەی ــەو زانک ــۆ ئ ــۆ ب ــەم زانک ــتن ل ــار، هەڵداش نەی
ــتی  ــداڵ، دەتابش ــاڵ و من ــەر و م ــە هاوس ــتی دووری ل ــداڵ، دەتابش ــاڵ و من ــەر و م ــە هاوس دووری ل
کــەم کەســدایە بــە غەیــری ئەویندارێکــی دڵســۆزی کــەم کەســدایە بــە غەیــری ئەویندارێکــی دڵســۆزی 

وەک نووســەری ئــەو پەرتووکــە پــڕ بایەخــە.وەک نووســەری ئــەو پەرتووکــە پــڕ بایەخــە.
چــاپ و توێژینــەوەی چــاپ و توێژینــەوەی ٥٦٥٦ کتێــب و فەرهەنــگ،  کتێــب و فەرهەنــگ، ٣٥٣٥  
ــڕۆک و  ــار و چی ــڕۆک و  وت ــار و چی ــەوەی زمانناســی، ٢١٢٢١٢ وت ــەوەی زمانناســی، لێکۆڵین لێکۆڵین
هۆنــراوە، بەشــداری لەگــەڵ هۆنــراوە، بەشــداری لەگــەڵ ٩٨٩٨ کەناڵــی ڕاگەیانــدن  کەناڵــی ڕاگەیانــدن 
نامــەی  گفتوگۆکردنــی  و  کۆنفرانــس  دەیــان  نامــەی و  گفتوگۆکردنــی  و  کۆنفرانــس  دەیــان  و 
ــا و  ــان، تەنی ــۆرا و ڕێزلێن ــا و ماجســتێر و تێــزی دوکت ــان، تەنی ــۆرا و ڕێزلێن ماجســتێر و تێــزی دوکت
تەنیــا شــایانی لێوەشــاوەیی و کارامەیــی خۆیەتــی تەنیــا شــایانی لێوەشــاوەیی و کارامەیــی خۆیەتــی 
ــای  ــە دنی ــە ماڵێــک چــاوم ب ــن ل ــە دەڵێــت: »م ــای ک ــە دنی ــە ماڵێــک چــاوم ب ــن ل ــە دەڵێــت: »م ک
ڕۆشــن هەڵهێنــا، بــۆن و بەرامــەی پەرتووکــی لــێ ڕۆشــن هەڵهێنــا، بــۆن و بەرامــەی پەرتووکــی لــێ 
دەهــات. تیشــکی خــۆری زانســت و زانیــاری تێــدا دەهــات. تیشــکی خــۆری زانســت و زانیــاری تێــدا 

دەبریســکایەوە. « )ل دەبریســکایەوە. « )ل ٦٦ - پێشــەکی(. - پێشــەکی(.

دوو تایبەتمەندی کتێبی لە هەولێرەوە بۆ هەولێر:دوو تایبەتمەندی کتێبی لە هەولێرەوە بۆ هەولێر:
ــب،  ــی کتێ ــر بایەخ ــی پ ــە ناوەرۆک ــە ل ــب، - بێجگ ــی کتێ ــر بایەخ ــی پ ــە ناوەرۆک ــە ل ١١- بێجگ
مێــژووی گشــت ڕووداوەکان بــە ڕاستیودروســتی مێــژووی گشــت ڕووداوەکان بــە ڕاستیودروســتی 
ــا و  ــیدا بەه ــتی مێژوونووس ــە زانس ــە ل ــوون ک ــا و هات ــیدا بەه ــتی مێژوونووس ــە زانس ــە ل ــوون ک هات
بایەخــی بنەڕەتییــان هەیــە و جێگــەی ڕامانــە.بایەخــی بنەڕەتییــان هەیــە و جێگــەی ڕامانــە.

٢٢ - بەڵگــە و وێنــەکان بۆخۆیــان کتێبێکــن و  - بەڵگــە و وێنــەکان بۆخۆیــان کتێبێکــن و 
نــوێ  مێژوونووســیی  ئەدەبــی  لــە  نــوێ شــاکارێک  مێژوونووســیی  ئەدەبــی  لــە  شــاکارێک 

دەژمێررێــن.دەژمێررێــن.
کــە  دەدات  نیشــان  تایبەتمەندییــە  دوو  کــە ئــەو  دەدات  نیشــان  تایبەتمەندییــە  دوو  ئــەو 
نووســەر لــە مێــژ ســاڵە بــه  شــوێن ژیــان و بیرهاتــی نووســەر لــە مێــژ ســاڵە بــه  شــوێن ژیــان و بیرهاتــی 
خۆیــدا بــووە و بــەو هۆیــە بەڵگــە و ئامــرازی خۆیــدا بــووە و بــەو هۆیــە بەڵگــە و ئامــرازی 

پێویســتی بــۆ کۆکردووەتــەوە.پێویســتی بــۆ کۆکردووەتــەوە.
و  بیــر  خاوەنانــی  گشــت  لــە  و   بیــر  خاوەنانــی  گشــت  لــە  پێشــنیازێک:پێشــنیازێک: 
ــم د.  ــا خان ــەم، هەت ــەری داوا دەک ــم د. ئەندیشــەی هون ــا خان ــەم، هەت ــەری داوا دەک ئەندیشــەی هون
ــاوە، دەفکــری  ــدا م ــە ژیان ــی ل ــاوە، دەفکــری کوردســتان موکریان ــدا م ــە ژیان ــی ل کوردســتان موکریان
لــە  بەشــی،  چەنــد  ســیریالێکی  لــە بەرهەمهێنانــی  بەشــی،  چەنــد  ســیریالێکی  بەرهەمهێنانــی 
کەســایەتییە  ئــەو  بەســەرهاتی  و  کەســایەتییە ســەربردە  ئــەو  بەســەرهاتی  و  ســەربردە 
دەگمەنــەی کــورددا ببــن. بــە ڕاســتی سەرتاســەری دەگمەنــەی کــورددا ببــن. بــە ڕاســتی سەرتاســەری 
ژیانــی، وانــە و تێکۆشــان و نەوەســتان و خەباتــی ژیانــی، وانــە و تێکۆشــان و نەوەســتان و خەباتــی 
فەرهەنگــی و سیاســییە، هەتــا بەرەکانــی ئەمــڕۆ و فەرهەنگــی و سیاســییە، هەتــا بەرەکانــی ئەمــڕۆ و 
ــەش بەشــی  ــە ب ــووش وەک سەرمەشــقێک، ل ــەش بەشــی داهات ــە ب ــووش وەک سەرمەشــقێک، ل داهات
بارودۆخــی ژیانــی پــڕ لــە شــانازی نووســەر کەڵــک بارودۆخــی ژیانــی پــڕ لــە شــانازی نووســەر کەڵــک 

وەربگــرن.وەربگــرن.
دوای خوێندنــەوەی ئــەو بەرهەمــە بەتــام و پێــزە، دوای خوێندنــەوەی ئــەو بەرهەمــە بەتــام و پێــزە، 
بــە ئەرکــی خــۆم زانــی بــۆ ناســاندن و ئاگاکردنــی بــە ئەرکــی خــۆم زانــی بــۆ ناســاندن و ئاگاکردنــی 

خوێنــەران وتارێــک لــە دوو بەشــدا بنووســم.خوێنــەران وتارێــک لــە دوو بەشــدا بنووســم.
لــە بەشــی یەکەمــدا، هەندێــک لــە مژارەکانــم لــە بەشــی یەکەمــدا، هەندێــک لــە مژارەکانــم 
گوڵبژێــر کــردووە و هەمــان دەقەکەیــم دەگــەڵ گوڵبژێــر کــردووە و هەمــان دەقەکەیــم دەگــەڵ 
ســەردێڕ و ژمــارەی الپــەڕەی کتێبەکــەی هێنــاوە، ســەردێڕ و ژمــارەی الپــەڕەی کتێبەکــەی هێنــاوە، 
ــە  ــەت ب ــڕ و باب ــە دێ ــڕ ب ــۆم دێ ــڕوای خ ــە ب ــە ب ــە ک ــەت ب ــڕ و باب ــە دێ ــڕ ب ــۆم دێ ــڕوای خ ــە ب ــە ب ک
بابــەت گشــتی ئامــۆژگاری و وانەیــە لــە ژیانــی بابــەت گشــتی ئامــۆژگاری و وانەیــە لــە ژیانــی 
پــڕ تەنگوچەڵەمــەی نووســەر هەتــا ســەرکەوتن پــڕ تەنگوچەڵەمــەی نووســەر هەتــا ســەرکەوتن 
ــی داهاتــووش  ــەت بەرەکان ــوێ، تەنان ــەرەی ن ــۆ ب ــی داهاتــووش ب ــەت بەرەکان ــوێ، تەنان ــەرەی ن ــۆ ب ب

وەردەگیرێــت.وەردەگیرێــت.

بەشی یەکەم:بەشی یەکەم:
گوڵبژێری مژارەکان:گوڵبژێری مژارەکان:

نەنووســیوە،  خــۆم  بیرەوەرییــەی  ئــەم  نەنووســیوە، مــن  خــۆم  بیرەوەرییــەی  ئــەم  مــن 
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ــپۆڕی  ــی مــن، پس ــی ژیان ــەوەی ئەزموون ــەر ئ ــپۆڕی لەب ــی مــن، پس ــی ژیان ــەوەی ئەزموون ــەر ئ لەب
و شــارەزاییم لــە هەندێــک بــواردا زۆر لــە هــی و شــارەزاییم لــە هەندێــک بــواردا زۆر لــە هــی 
کەســانی دی بەپێزتــر و دەوڵەمەندتــرن، هــەروا کەســانی دی بەپێزتــر و دەوڵەمەندتــرن، هــەروا 
لەبــەر ئــەوەی لــە هەندێــک بــاردا ڕچەشــکێنم، لەبــەر ئــەوەی لــە هەندێــک بــاردا ڕچەشــکێنم، 
ــا  ــدا ت ــەوەی کوردی ــای نووســین و لێکۆڵین ــە دنی ــا ل ــدا ت ــەوەی کوردی ــای نووســین و لێکۆڵین ــە دنی ل
ــان  ــتە منداڵەکانم ــوو پێویس ــەم، بەڵک ــەک ه ــان ڕادەی ــتە منداڵەکانم ــوو پێویس ــەم، بەڵک ــەک ه ڕادەی
بزانــن ئــەو بــارە پێشــکەوتووەی ئەمــڕۆ تێیــدا بزانــن ئــەو بــارە پێشــکەوتووەی ئەمــڕۆ تێیــدا 
دەژیــن لــە کوێــوە هاتــووە و چــۆن بەردەوامــی بــە دەژیــن لــە کوێــوە هاتــووە و چــۆن بەردەوامــی بــە 
ــر  ــەرەو بارێکــی چێت ــا ئەوانیــش ب ــی دراوە، ت ــر ژیان ــەرەو بارێکــی چێت ــا ئەوانیــش ب ــی دراوە، ت ژیان
ــایەنی  ــورد ش ــی ک ــە تاک ــەن، چونک ــتری بب ــایەنی و باش ــورد ش ــی ک ــە تاک ــەن، چونک ــتری بب و باش
ــی  ــا ژیانێک ــت، هەت ــەت بێ ــی دەوڵ ــە خاوەن ــی ئەوەی ــا ژیانێک ــت، هەت ــەت بێ ــی دەوڵ ــە خاوەن ئەوەی
ــت. ــازاد و ســەرفرازی دەســت بکەوێ ــت.چەســپیو و ئ ــازاد و ســەرفرازی دەســت بکەوێ چەســپیو و ئ
مــن مافــی خۆمــە شــانازی بــە بنەماڵــەم بکــەم، مــن مافــی خۆمــە شــانازی بــە بنەماڵــەم بکــەم، 
چونکــە ســەرەتای مێــژووی ڕۆژنامەگــەری کــوردی چونکــە ســەرەتای مێــژووی ڕۆژنامەگــەری کــوردی 
لــە هەولێــر و ڕەوانــدزدا، هــەروا مێــژووی هونــەری لــە هەولێــر و ڕەوانــدزدا، هــەروا مێــژووی هونــەری 
مامــم  حوزنــی  لــە  کوردســتاندا  لــە  مامــم وێنەگــری  حوزنــی  لــە  کوردســتاندا  لــە  وێنەگــری 
و گیــوی باوکــم دەســت پــێ دەکــەن، چونکــە و گیــوی باوکــم دەســت پــێ دەکــەن، چونکــە 
ــردن  ــری چاپک ــوون ئامێ ــورد ب ــن ک ــەوان یەکەمی ــردن ئ ــری چاپک ــوون ئامێ ــورد ب ــن ک ــەوان یەکەمی ئ
و کامێرایــان بــۆ یەکەمیــن جــار هێنایــە کوردســتان و کامێرایــان بــۆ یەکەمیــن جــار هێنایــە کوردســتان 
و دواتــر لــە باشــووردا جێگیــر بــوون. )ل و دواتــر لــە باشــووردا جێگیــر بــوون. )ل ٦٦ -  - 

پێشــەکی(.پێشــەکی(.
******

ڕەفتــاری  دایکێــک  وەک  ماڵــەوە  لــە  ڕەفتــاری دایکــم  دایکێــک  وەک  ماڵــەوە  لــە  دایکــم 
دەکــرد، نــە وەک ژنێــک لــە قســەکردنیدا وشــەیەکی دەکــرد، نــە وەک ژنێــک لــە قســەکردنیدا وشــەیەکی 
ــت،  ــێ بێ ــی ل ــی جنس ــە بۆن ــدووە، ک ــت، وای نەدرکان ــێ بێ ــی ل ــی جنس ــە بۆن ــدووە، ک وای نەدرکان
هەڵبــەت دایکــی زۆربــەی دەستەخوشکەکانیشــم وا هەڵبــەت دایکــی زۆربــەی دەستەخوشکەکانیشــم وا 
ــتوویانە  ــە ویس ــۆرە دایکان ــەو ج ــە ئ ــوون، چونک ــتوویانە ب ــە ویس ــۆرە دایکان ــەو ج ــە ئ ــوون، چونک ب
ــێ کێشــە  ــان بەب ــت کچەکانی ــێ کێشــە و ئێســتەش دەیانەوێ ــان بەب ــت کچەکانی و ئێســتەش دەیانەوێ
بگەیەننــە دنیــای خێزان پێکهێنــان. ژنی ڕۆژهەاڵتی بگەیەننــە دنیــای خێزان پێکهێنــان. ژنی ڕۆژهەاڵتی 
بــە گشــتی، کــە بــوو بــە دایــک بیــروڕای بەرانبــەر بــە گشــتی، کــە بــوو بــە دایــک بیــروڕای بەرانبــەر 
بەرپرســی  و  پیــرۆزی  و  دەگۆڕێــت  جنــس  بەرپرســی بــە  و  پیــرۆزی  و  دەگۆڕێــت  جنــس  بــە 
دایکایەتــی بەســەر جنســدا زاڵ دەبێــت، بەڵگــەش دایکایەتــی بەســەر جنســدا زاڵ دەبێــت، بەڵگــەش 
بــۆ ئەمــە زۆربــەی پیــاوی ڕۆژهەاڵتــی، کە ستایشــی بــۆ ئەمــە زۆربــەی پیــاوی ڕۆژهەاڵتــی، کە ستایشــی 

ژنەکانیــان دەکــەن، دەڵێــن: دایکێکــی باشــە و بــە ژنەکانیــان دەکــەن، دەڵێــن: دایکێکــی باشــە و بــە 
دەگمــەن دەڵێــن: هاوژینێکــی باشــە. )ل دەگمــەن دەڵێــن: هاوژینێکــی باشــە. )ل ١٣١٣ -  - 

ــن(. ــی دایکــم و م ــاوازی شــێوازی ژیان ــن(.جی ــی دایکــم و م ــاوازی شــێوازی ژیان جی
******

ــە  ــەک وای ــت، وەک باخچەی ــک کچــی زۆر بێ ــە ماڵێ ــەک وای ــت، وەک باخچەی ــک کچــی زۆر بێ ماڵێ
پــڕ بێــت لە گوڵــی ڕەنگاوڕەنــگ و بۆنــدار. هەمووی پــڕ بێــت لە گوڵــی ڕەنگاوڕەنــگ و بۆنــدار. هەمووی 
تێکــڕا جوانتریــن و نەخشــینترین تابلــۆ پێکدەهێنــن تێکــڕا جوانتریــن و نەخشــینترین تابلــۆ پێکدەهێنــن 

و کۆمەڵــی کــوردەواری پێیــان دەخەمڵێــت.و کۆمەڵــی کــوردەواری پێیــان دەخەمڵێــت.
)ل )ل ٣١٣١ - ماڵی کیژان(. - ماڵی کیژان(.

******
ــتەرانەی  ــەو سس ــوو ل ــک ب ــێ یەکێ ــتەر گوڵ ــتەرانەی سس ــەو سس ــوو ل ــک ب ــێ یەکێ ــتەر گوڵ سس
هەڵبژاردبــوو،  پەرســتاری  پیشــەی  هەڵبژاردبــوو، لەشــارەکەدا  پەرســتاری  پیشــەی  لەشــارەکەدا 
بــە خەنــدە شــیرینەکەی ئــازاری نەخۆشــەکانی بــە خەنــدە شــیرینەکەی ئــازاری نەخۆشــەکانی 
کــەم دەکــردەوە و لــە ڕەوشــت پاکــی و دڵســۆزی کــەم دەکــردەوە و لــە ڕەوشــت پاکــی و دڵســۆزی 
بــۆ کارەکــەی نێــودار بــوو، لــە هەمــان کاتــدا بــۆ کارەکــەی نێــودار بــوو، لــە هەمــان کاتــدا 
ــەی. ــە ســەرمایەی خێزانەک ــوو ب ــەی بووب ــەی.مووچەک ــە ســەرمایەی خێزانەک ــوو ب ــەی بووب مووچەک
ــەڵ  ــدا لەگ ــە شــوێنی کارکردنی ــێ ل ــەڵ سســتەر گوڵ ــدا لەگ ــە شــوێنی کارکردنی ــێ ل سســتەر گوڵ
پیاوێــک ڕێککەوتبــوو، تــا ژینــی خێزانــی خــۆی پیاوێــک ڕێککەوتبــوو، تــا ژینــی خێزانــی خــۆی 
ــۆ  ــوو ب ــار چووب ــد ج ــاوە چەن ــت. پی ــک بهێنێ ــۆ پێ ــوو ب ــار چووب ــد ج ــاوە چەن ــت. پی ــک بهێنێ پێ
خوازبێنــی، بــەاڵم ماڵــە باوکــی کچــە ڕازی نەبــوون خوازبێنــی، بــەاڵم ماڵــە باوکــی کچــە ڕازی نەبــوون 
پیاوەکــە  ئــەوەی  لەبــەر  هــەر  نەیانپەژرانــد،  پیاوەکــە و  ئــەوەی  لەبــەر  هــەر  نەیانپەژرانــد،  و 
موســڵمانە و سســتەر گوڵیــش دیــان! هــەر دوو ال موســڵمانە و سســتەر گوڵیــش دیــان! هــەر دوو ال 
ــەوە  ــێ ئ ــا تەن ــە دەســت نەم ــان ب ــچ چارەیەکی ــەوە هی ــێ ئ ــا تەن ــە دەســت نەم ــان ب ــچ چارەیەکی هی
نەبێــت، کــە بەبــێ ڕەزامەنــدی ماڵــەوە خۆیــان لــە نەبێــت، کــە بەبــێ ڕەزامەنــدی ماڵــەوە خۆیــان لــە 

ــەن. ــارە بک ــر م ــەن.یەکت ــارە بک ــر م یەکت
و  ئەوســا  ڕۆژهەاڵتــی  داوونەریتــی  و بەپێــی  ئەوســا  ڕۆژهەاڵتــی  داوونەریتــی  بەپێــی 
ئێستەشــی لەگەڵــدا بێــت، سســتەر گوڵــێ لەالیــەن ئێستەشــی لەگەڵــدا بێــت، سســتەر گوڵــێ لەالیــەن 
کۆمەڵــەوە، لــە دوو الیەنــەوە تاوانبــار دەکــرا:کۆمەڵــەوە، لــە دوو الیەنــەوە تاوانبــار دەکــرا:

بــە  بــووە  و  گۆڕیــوە  خــۆی  دینــی  بــە   بــووە  و  گۆڕیــوە  خــۆی  دینــی  یەکــەم،یەکــەم، 
ن. ن.موســڵما موســڵما

دووەم،دووەم، دڵــی بــۆ کوڕێــک لێیــداوە و خۆشــی  دڵــی بــۆ کوڕێــک لێیــداوە و خۆشــی 
ویســتووە.ویســتووە.

کوشــتنی ئــەو ژنــە لــە گەڕەکەکــەی ئێمــەدا لــەو کوشــتنی ئــەو ژنــە لــە گەڕەکەکــەی ئێمــەدا لــەو 
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تەمەنــی منداڵییــەی منــدا دەیــان پرســیاری لــەالم تەمەنــی منداڵییــەی منــدا دەیــان پرســیاری لــەالم 
ــە ئاییــن و  ــد، کــە بــە زۆری پێوەندییــان ب ــە ئاییــن و ورووژان ــد، کــە بــە زۆری پێوەندییــان ب ورووژان
بــە خۆشەویســتییەوە هەبــوو. بــۆ وێنــە ئــەم ژنــە بــە خۆشەویســتییەوە هەبــوو. بــۆ وێنــە ئــەم ژنــە 
دینــی فەلەیــی بــە ویســتی خــۆی هەڵنەبــژاردووە، دینــی فەلەیــی بــە ویســتی خــۆی هەڵنەبــژاردووە، 
ــەوە،  ــۆی ماوەت ــەوە ب ــک و باوکیی ــە دای ــوو ل ــەوە، بەڵک ــۆی ماوەت ــەوە ب ــک و باوکیی ــە دای ــوو ل بەڵک
ــە  ــی دی ببێت ــی دینێک ــت هەڵبژاردن ــۆ دەبێ ــا ب ــە ج ــی دی ببێت ــی دینێک ــت هەڵبژاردن ــۆ دەبێ ــا ب ج
مایــەی کوشــتن و بڕیــن! ئایــا لــە نێــو یاســا و مایــەی کوشــتن و بڕیــن! ئایــا لــە نێــو یاســا و 
ڕێســای هــەر دینێکــدا ســزای کوشــتن دانــراوە، کــە ڕێســای هــەر دینێکــدا ســزای کوشــتن دانــراوە، کــە 
ــە خوێنڕشــتن،  ــت ب ــان بگــۆڕن، چــۆن دەبێ ــە خوێنڕشــتن، ئایینی ــت ب ــان بگــۆڕن، چــۆن دەبێ ئایینی
کــە ترســناکترین جــۆری توندوتیژییــە، ئــەم دینــە کــە ترســناکترین جــۆری توندوتیژییــە، ئــەم دینــە 
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یەکێک لە دەســتکەوتەکانی ڕێککەوتننامەی یەکێک لە دەســتکەوتەکانی ڕێککەوتننامەی ١١١١ی ی 
مــارت زمانــی خوێنــدن لــە زۆربــەی قوتابخانەکانــی مــارت زمانــی خوێنــدن لــە زۆربــەی قوتابخانەکانــی 
کوردســتاندا بــوو بــە زمانــی کــوردی و لــە ئەنجامــدا کوردســتاندا بــوو بــە زمانــی کــوردی و لــە ئەنجامــدا 
ئێمــە، ئەوانــەی لــە قوتابخانەکانــی ســەرەتایی ئێمــە، ئەوانــەی لــە قوتابخانەکانــی ســەرەتایی 
دامەزرابوویــن گوازراینــەوە بۆ قوتابخانــەی ناوەندی دامەزرابوویــن گوازراینــەوە بۆ قوتابخانــەی ناوەندی 
ــدی  ــەی دواناوەن ــۆ قوتابخان ــن ب ــدی. م ــدی و دواناوەن ــەی دواناوەن ــۆ قوتابخان ــن ب ــدی. م و دواناوەن
بابەتــی  لەوێــدا  گوازرامــەوە.  کچــان  بابەتــی هەولێــری  لەوێــدا  گوازرامــەوە.  کچــان  هەولێــری 
دەگوتــەوە،  کۆمەاڵیەتیــم  و  جوگرافیــا  دەگوتــەوە، مێــژوو،  کۆمەاڵیەتیــم  و  جوگرافیــا  مێــژوو، 
جــا لــە ڕووی ئــەوەی کتێبەکانــی خوێنــدن بــە جــا لــە ڕووی ئــەوەی کتێبەکانــی خوێنــدن بــە 
زمانــی عەرەبــی بــوون، ئێمــەی مامۆســتایان دەبــا زمانــی عەرەبــی بــوون، ئێمــەی مامۆســتایان دەبــا 
خۆمــان وەرمانگێڕابانــە ســەر زمانــی کــوردی. ئــەو خۆمــان وەرمانگێڕابانــە ســەر زمانــی کــوردی. ئــەو 
لێژنەیــەی، کــە بــۆ وەرگێــڕان دامەزرابــوو ئەوەنــدە لێژنەیــەی، کــە بــۆ وەرگێــڕان دامەزرابــوو ئەوەنــدە 
دەســتوبرد نەبــوو، تــا بــە زووتریــن کات یارمەتــی دەســتوبرد نەبــوو، تــا بــە زووتریــن کات یارمەتــی 
ــەی  ــۆم زۆرب ــار خ ــن ناچ ــدات. م ــەیە ب ــەو پرۆس ــەی ئ ــۆم زۆرب ــار خ ــن ناچ ــدات. م ــەیە ب ــەو پرۆس ئ
بەرهەمــی ئــەو ســێ بابەتــەم وەرگێــڕا ســەر زمانــی بەرهەمــی ئــەو ســێ بابەتــەم وەرگێــڕا ســەر زمانــی 
کــوردی و لــە وانەیــەک بە قوتابییانم دەنووســییەوە کــوردی و لــە وانەیــەک بە قوتابییانم دەنووســییەوە 
و لــە وانەیەکــی دیــدا لێــم دەپرســینەوە. هەندێــک و لــە وانەیەکــی دیــدا لێــم دەپرســینەوە. هەندێــک 
لــە مامۆســتایانی هەولێــر پشــتیان بــەو وەرگێڕانەی لــە مامۆســتایانی هەولێــر پشــتیان بــەو وەرگێڕانەی 
قوتابیــان  بــە  ئەویــان  هــەر  و  دەبەســت  قوتابیــان مــن  بــە  ئەویــان  هــەر  و  دەبەســت  مــن 
ــۆ یەکەمیــن جــار  ــۆ یەکەمیــن جــار دا ب ــە ٢٢٢٢//٣٣//١٩٧٢١٩٧٢دا ب ــە دەگوتــەوە. ل دەگوتــەوە. ل
بابەتــی زمانــی کوردیــم بــە قوتابیانــی ناوەنــدی و بابەتــی زمانــی کوردیــم بــە قوتابیانــی ناوەنــدی و 
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لــە دوای ڕێککەوتنامــەی لــە دوای ڕێککەوتنامــەی ١١١١ی مارتــی ســاڵی ی مارتــی ســاڵی 
ــورد  ــوان ســەرکردایەتی شۆڕشــی ک ــە نێ ــورد دا ل ــوان ســەرکردایەتی شۆڕشــی ک ــە نێ ١٩٧٠١٩٧٠دا ل
و حکوومەتــی بەغــداوە بەدەســتهێنانی ئۆتۆنۆمــی، و حکوومەتــی بەغــداوە بەدەســتهێنانی ئۆتۆنۆمــی، 
هەولێــر بــە ســەنتەری ئــەم حوکمڕانییــە دانــرا. هەولێــر بــە ســەنتەری ئــەم حوکمڕانییــە دانــرا. 
پەرلەمــان و حکوومــەت لــە هەولێــر دامــەزران، پەرلەمــان و حکوومــەت لــە هەولێــر دامــەزران، 
واتــە بــە پایتەختــی کوردســتان ژمێــردرا، لــە پــاڵ واتــە بــە پایتەختــی کوردســتان ژمێــردرا، لــە پــاڵ 
ــی  ــا بنکەیەک ــەدا، دەب ــە کارگێڕییان ــەم داوودەزگ ــی ئ ــا بنکەیەک ــەدا، دەب ــە کارگێڕییان ــەم داوودەزگ ئ

ــا. ــدا هەب ــۆی تێ ــتی وەک زانک ــا.زانس ــدا هەب ــۆی تێ ــتی وەک زانک زانس
حکوومەتــی بەغــدا هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو کــە حکوومەتــی بەغــدا هەمــوو هەوڵــی ئــەوە بــوو کــە 
ــی  ــەوە. ڕژێم ــەزان و ناشــارەزا بمێنێت ــە ن ــورد ب ــی ک ــەوە. ڕژێم ــەزان و ناشــارەزا بمێنێت ــە ن ــورد ب ک
بەغــدا ئەوەنــد بایەخی بــە دامەزراندنی داوودەزگەی بەغــدا ئەوەنــد بایەخی بــە دامەزراندنی داوودەزگەی 
زانســتی و ڕۆشــنبیری نــەدەدا و ئەگــەر هەوڵیشــی زانســتی و ڕۆشــنبیری نــەدەدا و ئەگــەر هەوڵیشــی 
ــە  ــەڕی، ک ــکەدا تێنەدەپ ــنوورە تەس ــەو س ــا ل ــە داب ــەڕی، ک ــکەدا تێنەدەپ ــنوورە تەس ــەو س ــا ل داب
ئامانجەکانــی  هێنانــەدی  ڕاژەکردنــی  لــە  ئامانجەکانــی چەنــد  هێنانــەدی  ڕاژەکردنــی  لــە  چەنــد 
خۆیــدا دەبێــت. )ل خۆیــدا دەبێــت. )ل ١١4١١4 – گواســتنەوەی زانکــۆی  – گواســتنەوەی زانکــۆی 
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نــوێ، خوێنــەری خــۆی  ڕۆشــنبیری  نــوێ، خوێنــەری خــۆی گۆڤــاری  ڕۆشــنبیری  گۆڤــاری 
ــۆی  ــنامەی خ ــە ناس ــا ل ــەری ئەوس ــوو. خوێن ــۆی هەب ــنامەی خ ــە ناس ــا ل ــەری ئەوس ــوو. خوێن هەب
ــە ڕێگــەی  ــورد ب ــی ک ــەی ڕووناکبیران ــەڕا. ئێم ــە ڕێگــەی دەگ ــورد ب ــی ک ــەی ڕووناکبیران ــەڕا. ئێم دەگ
لێکۆڵینەوەکانمــان مێشــکی گەنجانمــان بــە زانســت لێکۆڵینەوەکانمــان مێشــکی گەنجانمــان بــە زانســت 
ــە ســەر بەرگــی ژمــارە ١٠٩١٠٩   ــۆ وێنــە ل ــاو دەدا. ب ــە ســەر بەرگــی ژمــارە ئ ــۆ وێنــە ل ــاو دەدا. ب ئ
ــنبیری  ــاری )ڕۆش ــنبیری ی گۆڤ ــاری )ڕۆش ــاداری ١٩٨٦١٩٨٦ی گۆڤ ــی ئ ــاداری ڕێکەوت ــی ئ ڕێکەوت
نــوێ(دا، وێنــەی پەیکەرێکــی »نێڤەرتیتــی«م بــاو نــوێ(دا، وێنــەی پەیکەرێکــی »نێڤەرتیتــی«م بــاو 
کــردەوە و لــە پاڵیــدا نووســیم: تا دوهیپــای میتانی کــردەوە و لــە پاڵیــدا نووســیم: تا دوهیپــای میتانی 
)نێڤەرتیتــی( بووکێکــی هەوارگــەی کــوردەواری. )نێڤەرتیتــی( بووکێکــی هەوارگــەی کــوردەواری. 
ئــەم وێنەیــە پێوەنــدی بــەو لێکۆڵینەوەیــە هەبــوو، ئــەم وێنەیــە پێوەنــدی بــەو لێکۆڵینەوەیــە هەبــوو، 
کــە د. جەمــال ڕەشــید بــە نێــوی بووژانــەوەی کــە د. جەمــال ڕەشــید بــە نێــوی بووژانــەوەی 
ــون« ل 4٩4٩ -  - ٨٨٨٨ی ی  ــی »ئەخنات ــی و شۆڕش ــون« ل میتان ــی »ئەخنات ــی و شۆڕش میتان
کردبــووەوە.  بــاوی  نێوبراودایــە،  گۆڤــاری  کردبــووەوە. لــە  بــاوی  نێوبراودایــە،  گۆڤــاری  لــە 
هەشــت ســەد ژمارەمــان لــەو گۆڤــارە بــۆ هەولێــر و هەشــت ســەد ژمارەمــان لــەو گۆڤــارە بــۆ هەولێــر و 
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ــارد،  ــارد، هەشــت ســەد ژمــارەی دیــش بــۆ ســلێمانی ن هەشــت ســەد ژمــارەی دیــش بــۆ ســلێمانی ن
لــە مــاوەی دوو ســەئاتدا هــەر هەشــت ســەد ژمــارە لــە مــاوەی دوو ســەئاتدا هــەر هەشــت ســەد ژمــارە 

ــە هــەر دوو شــاردا فرۆشــران! ــە هــەر دوو شــاردا فرۆشــران!ل ل
ســەرۆکایەتی  دیوانــی  لــە  نەچــوو  پــێ  ســەرۆکایەتی زۆری  دیوانــی  لــە  نەچــوو  پــێ  زۆری 
ئەنجوومەنــی وەزیرانــەوە داوای بیســت و پێنــج ئەنجوومەنــی وەزیرانــەوە داوای بیســت و پێنــج 
ــە  ــە دەزگ ــارە ل ــەو گۆڤ ــەی ئ ــەم ژمارەی ــان ل ــە دانەی ــە دەزگ ــارە ل ــەو گۆڤ ــەی ئ ــەم ژمارەی ــان ل دانەی
کــرد. هەفتەیەکــی پــێ نەچــوو، ســەددام حوســێن کــرد. هەفتەیەکــی پــێ نەچــوو، ســەددام حوســێن 
ــرد  ــەوەی ک ــی ئ ــدا باس ــە وتارەکانی ــک ل ــە یەکێ ــرد ل ــەوەی ک ــی ئ ــدا باس ــە وتارەکانی ــک ل ــە یەکێ ل
کــەوا نێڤەرتیتــی میســرییە و هــەر بــە میســری کــەوا نێڤەرتیتــی میســرییە و هــەر بــە میســری 
دەمێنێتــەوە. لــە ســەر ئــەو لێکوڵینەوەیــە مــن و د. دەمێنێتــەوە. لــە ســەر ئــەو لێکوڵینەوەیــە مــن و د. 
جەمــال لــە الیەنــی حکوومەتــی بەغــداوە دووچــاری جەمــال لــە الیەنــی حکوومەتــی بەغــداوە دووچــاری 
)چۆنیەتــی  )چۆنیەتــی (   )١٥١١٥١  -   - )ل٢٢  بوویــن.  )للێپرســینەوە  بوویــن.  لێپرســینەوە 
بوونــم بــە ســکرتێری گوڤــاری بەیــان و دواتــر بوونــم بــە ســکرتێری گوڤــاری بەیــان و دواتــر 

گۆڤــاری ڕۆشــنبیری نــوێ(. گۆڤــاری ڕۆشــنبیری نــوێ(. 
******

لــە ســەرەتای مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی لــە ســەرەتای مانگــی ئۆکتۆبــەری ســاڵی ١٩٨4١٩٨4دا دا 
بــە سەرپەرشــتی ســەمیر مەحەممــەد عەبدولوەهاب بــە سەرپەرشــتی ســەمیر مەحەممــەد عەبدولوەهاب 
ــە  ــدا ب ــراوی بەغ ــی ڕێکخ ــن ســڕی مەکتەب ــە – ئەمی ــدا ب ــراوی بەغ ــی ڕێکخ ــن ســڕی مەکتەب – ئەمی
ــی  ــی زمان ــتایانی بەش ــر و مامۆس ــان ڕووناکبی ــی دەی ــی زمان ــتایانی بەش ــر و مامۆس ــان ڕووناکبی دەی
کــوردی زانکــۆی ســەالحەدین و بەغــدا کۆکرانــەوە. کــوردی زانکــۆی ســەالحەدین و بەغــدا کۆکرانــەوە. 
ــی  ــە دیالێکت ــەرانەی ب ــەو نووس ــۆ ئ ــەت درا ب ــی تۆم ــە دیالێکت ــەرانەی ب ــەو نووس ــۆ ئ ــەت درا ب تۆم
کــوردی  زمانــی  دەنووســن  خــواروو  کــوردی کرمانجــی  زمانــی  دەنووســن  خــواروو  کرمانجــی 
د.  دەڵێــن  دەبــەن.  فارســیکردنی  بــە  د. بــەرەو  دەڵێــن  دەبــەن.  فارســیکردنی  بــە  بــەرەو 
بەدرخــان ســندی ئــەو بیــرەی الی ســەدام حوســین بەدرخــان ســندی ئــەو بیــرەی الی ســەدام حوســین 
ــوو  ــەوەی کردب ــوو. ئەویــش پێشــنیازی ئ ــوو ورووژاندب ــەوەی کردب ــوو. ئەویــش پێشــنیازی ئ ورووژاندب
کــە دانیشــتنێک لەگــەڵ نووســەران و ڕووناکبیرانــی کــە دانیشــتنێک لەگــەڵ نووســەران و ڕووناکبیرانــی 
کــورد بکرێــت، بــۆ ئــەوەی ئــەم کارە بوەســتێنرێت. کــورد بکرێــت، بــۆ ئــەوەی ئــەم کارە بوەســتێنرێت. 
ئــەم تۆمــەت کردنــە لــە کاتێکــدا بــوو کــە جەنگــی ئــەم تۆمــەت کردنــە لــە کاتێکــدا بــوو کــە جەنگــی 
نێــوان عێــراق و ئێــران هــەر بــەردەوام بــوو. کاتــێ نێــوان عێــراق و ئێــران هــەر بــەردەوام بــوو. کاتــێ 
نۆبــەت گەیشــتبووە ســەر د. جەمال بــۆ ڕادەربڕین، نۆبــەت گەیشــتبووە ســەر د. جەمال بــۆ ڕادەربڕین، 
دیســان د. جەمــال باســی لــەوە کردبــوو کــە زمانــی دیســان د. جەمــال باســی لــەوە کردبــوو کــە زمانــی 
ــە  ــی دی بێت ــە وشــەی زمانان ــەو زمانەی ــدوو، ئ ــە زین ــی دی بێت ــە وشــەی زمانان ــەو زمانەی ــدوو، ئ زین
نــاوی و بــەکاری بهێنێــت. د. جەمــال ئــەو وشــانەی نــاوی و بــەکاری بهێنێــت. د. جەمــال ئــەو وشــانەی 

ئیتیمۆلۆژییــەوە  ڕووی  لــە  کــە  ڕوو  ئیتیمۆلۆژییــەوە خســتبووە  ڕووی  لــە  کــە  ڕوو  خســتبووە 
ئێرانیــن و ئەمــڕۆ لــە زمانــی ئارەبیــدا بــەکار دێــن ئێرانیــن و ئەمــڕۆ لــە زمانــی ئارەبیــدا بــەکار دێــن 
لەوانــە: دەســتوور، وەزیــر، دیــوان، بەرنامــەج، لەوانــە: دەســتوور، وەزیــر، دیــوان، بەرنامــەج، 
ــە  ــە فــردەوس... جــا گووتبــووی زۆر ئاســاییە کــە ل فــردەوس... جــا گووتبــووی زۆر ئاســاییە کــە ل
ــدا وشــەی فارســی هەبێــت، چونکــە  ــی کوردی ــدا وشــەی فارســی هەبێــت، چونکــە زمان ــی کوردی زمان
ئــەم دوو زمانــە بــۆ یــەک گرووپــی زمانەوانــی ئــەم دوو زمانــە بــۆ یــەک گرووپــی زمانەوانــی 

ــەوە. ــەوە.دەگەڕێن دەگەڕێن
)ل )ل ١٥٢١٥٢ – تۆمەتــی بــە فارســیکردنی زمانــی  – تۆمەتــی بــە فارســیکردنی زمانــی 
کــوردی لــە ژێــر پــەردەی پــڕۆژەی فەرهەنگــی کــوردی لــە ژێــر پــەردەی پــڕۆژەی فەرهەنگــی 

کــوردی(.کــوردی(.
******

ــە  ــی ب ــوو نامیلکەیەک ــەی پێش ــەم دوو بەرهەم ــە ئ ــی ب ــوو نامیلکەیەک ــەی پێش ــەم دوو بەرهەم ئ
ــەوە. ــر هێنام ــەوە.بی ــر هێنام بی

بــە نێــوی حــول اللغــة الکردیــة، کــە ســەالح بــە نێــوی حــول اللغــة الکردیــة، کــە ســەالح 
ســەعدوڵا ئەندازیــاری نــەوت لــە ســاڵی ســەعدوڵا ئەندازیــاری نــەوت لــە ســاڵی ١٩٨٥١٩٨٥  
نووســیویەتی و چاپــی کردووە. ســەالح ســەعدوڵا، نووســیویەتی و چاپــی کردووە. ســەالح ســەعدوڵا، 
د. جەمالــی بــەوە تاوانبــار کــرد کــە بووژینــەرەوەی د. جەمالــی بــەوە تاوانبــار کــرد کــە بووژینــەرەوەی 
ســەعدوڵا  ســەالح  ئێرانییــە.  ســەعدوڵا ئیمپراتورییەتــی  ســەالح  ئێرانییــە.  ئیمپراتورییەتــی 
ــنبیری و  ــەی ڕۆش ــە دەزگ ــۆم ل ــەی خ ــە ژوورەک ــنبیری و ل ــەی ڕۆش ــە دەزگ ــۆم ل ــەی خ ــە ژوورەک ل
ــۆ و  ــی: ت ــدا گوت ــە بەغ ــدا ل ــەوەی کوردی ــۆ و باوکردن ــی: ت ــدا گوت ــە بەغ ــدا ل ــەوەی کوردی باوکردن
ئێرانچییەتــی  وەهبــی  تۆفیــق  وەکــوو  ئێرانچییەتــی مێــردت  وەهبــی  تۆفیــق  وەکــوو  مێــردت 
بــۆ ئەمــە  لێــم پرســی بەڵگــەت  بــۆ ئەمــە دەکــەن. کــە  لێــم پرســی بەڵگــەت  دەکــەن. کــە 
چییــە؟ گوتــی: ئێــوە دەڵێــن زمانــی کــوردی ســەر چییــە؟ گوتــی: ئێــوە دەڵێــن زمانــی کــوردی ســەر 
بــە کۆمەڵــەی زمانــی ئێرانییــە. منیــش لــە وەاڵمــدا بــە کۆمەڵــەی زمانــی ئێرانییــە. منیــش لــە وەاڵمــدا 
ــی  ــە ڕووی یاســای ڕێزمان ــی کــوردی ل ــم: زمان ــی گوت ــە ڕووی یاســای ڕێزمان ــی کــوردی ل ــم: زمان گوت
و بنچینــەی وشــەی فەرهەنگــی بــە یەکێــک لــە و بنچینــەی وشــەی فەرهەنگــی بــە یەکێــک لــە 
زمانانــی  کۆمەڵــەی  ڕۆژاوای  باکــووری  زمانانــی زمانانــی  کۆمەڵــەی  ڕۆژاوای  باکــووری  زمانانــی 

ئێرانــی دەژمێردرێــت.ئێرانــی دەژمێردرێــت.
)ل )ل ٢٩١٢٩١ – دژایەتیکردنــی د. جەمــال بــە نێــوی  – دژایەتیکردنــی د. جەمــال بــە نێــوی 

ئێرانچێتیکــردن!(.ئێرانچێتیکــردن!(.
******

ڕژێمــی بەعــس جەنگــی هەڵگیرســاوی نێــوان ڕژێمــی بەعــس جەنگــی هەڵگیرســاوی نێــوان 
عێــراق و ئێرانــی بــە هــەل دەزانــی، بــۆ ئــەوەی بــە عێــراق و ئێرانــی بــە هــەل دەزانــی، بــۆ ئــەوەی بــە 
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هەمــوو دڕەندەییەکــی خــۆی کــورد لــە نێــو بەرێــت. هەمــوو دڕەندەییەکــی خــۆی کــورد لــە نێــو بەرێــت. 
ماوەیەکــی هــەچ گونــدی کــوردی هەبــوو ڕووخاندی، ماوەیەکــی هــەچ گونــدی کــوردی هەبــوو ڕووخاندی، 
بــە  دیاریکــراودا  کۆمەڵگــەی  لــە  بــە دانیشــتووانی  دیاریکــراودا  کۆمەڵگــەی  لــە  دانیشــتووانی 
ــر  ــە ژێ ــان ل ــەر هەمووی ــردەوە. ه ــێ کۆدەک ــر زۆرەمل ــە ژێ ــان ل ــەر هەمووی ــردەوە. ه ــێ کۆدەک زۆرەمل
چاودێــری بــوون و دەبــا بــە ڕەزامەنــدی دڕەندەکانی چاودێــری بــوون و دەبــا بــە ڕەزامەنــدی دڕەندەکانی 

ڕژێــم هاتوچــۆی شــاریان کردبــا.ڕژێــم هاتوچــۆی شــاریان کردبــا.
ڕژێمــی بەعــس دۆڵــی بالیســان، ناوچــەی بادینــان ڕژێمــی بەعــس دۆڵــی بالیســان، ناوچــەی بادینــان 
و هەڵەبجــەی کیمیابــاران کــرد. کۆمەڵێــک لەوانــەی و هەڵەبجــەی کیمیابــاران کــرد. کۆمەڵێــک لەوانــەی 
بادینــان خۆیــان گەیاندبــووە ســنووری تورکییــە و بادینــان خۆیــان گەیاندبــووە ســنووری تورکییــە و 
ئەوانــەی هەڵەبجــەش بــەرەو ســنووری ئێــران. بــە ئەوانــەی هەڵەبجــەش بــەرەو ســنووری ئێــران. بــە 
ڕێگــەی ئێرانــەوە هــەر زوو هەواڵــی کیمیابارانکردنی ڕێگــەی ئێرانــەوە هــەر زوو هەواڵــی کیمیابارانکردنی 

هەڵەبجــە بــاو بــووەوە.هەڵەبجــە بــاو بــووەوە.
ــۆ ئــەوەی ئــەم گوناهــە بخاتــە  ــۆ ئــەوەی ئــەم گوناهــە بخاتــە ڕژێمــی بەعــس ب ڕژێمــی بەعــس ب
ــە هەمــان کاتــدا  ــە هەمــان کاتــدا ســەر ئەســتۆی ئێــران و هــەروا ل ســەر ئەســتۆی ئێــران و هــەروا ل
لــە کــورد بگەیەنێــت کــە ئێــران تاوانبــارە، لــە لــە کــورد بگەیەنێــت کــە ئێــران تاوانبــارە، لــە 
هەمــوو داوودەزگەکانــی میریــدا خەڵکــی هەڵەبجــەی هەمــوو داوودەزگەکانــی میریــدا خەڵکــی هەڵەبجــەی 
کۆکــردەوە تــا لەشــکرێکیان لــێ پێکبهێنێــت و کۆکــردەوە تــا لەشــکرێکیان لــێ پێکبهێنێــت و 
ــە  ــۆرە ل ــەم ج ــش ب ــران و ئەوانی ــژ ئێ ــە گ ــە بیاندات ــۆرە ل ــەم ج ــش ب ــران و ئەوانی ــژ ئێ ــە گ بیاندات

ــت. ــو بەرێ ــت.نێ ــو بەرێ نێ
)ل )ل ١٧٩١٧٩ – کیمیابارانکردنی کوردستان(. – کیمیابارانکردنی کوردستان(.

******
ــە  ــی و کشــانەوەی ل ــە تێکشــکانی لەشــکری عێراق ــی و کشــانەوەی ل تێکشــکانی لەشــکری عێراق
زلهێــزەکان  دەوڵەتــە  پشــت تێکردنی  و  زلهێــزەکان کوێتــدا  دەوڵەتــە  پشــت تێکردنی  و  کوێتــدا 
لــە دەســەاڵتی عێــراق، هەلێکــی بــاش بــوو بــۆ لــە دەســەاڵتی عێــراق، هەلێکــی بــاش بــوو بــۆ 
ــس.  ــی بەع ــە دژی ڕژێم ــن ل ــۆ ڕاپەڕی ــان ب ــس. عێراقیی ــی بەع ــە دژی ڕژێم ــن ل ــۆ ڕاپەڕی ــان ب عێراقیی
ڕاپەڕیــن لــە باشــووردا لــە بەســرەوە دەســتی پــێ ڕاپەڕیــن لــە باشــووردا لــە بەســرەوە دەســتی پــێ 
کــرد و لــە کوردســتاندا لــە ڕانیــە دەســتی  پــێ کرد. کــرد و لــە کوردســتاندا لــە ڕانیــە دەســتی  پــێ کرد. 
میللــەت ڕاپــەڕی و هیــچ هێزێــک بــەری نەدەگرتــن، میللــەت ڕاپــەڕی و هیــچ هێزێــک بــەری نەدەگرتــن، 
سەرتاســەری  هەفتــەدا  دوو  مــاوەی  لــە  سەرتاســەری کــورد  هەفتــەدا  دوو  مــاوەی  لــە  کــورد 
ــن(. ــن(. – ڕاپەڕی ــرد. )ل ١٩4١٩4 – ڕاپەڕی ــازاد ک ــتانی ئ ــرد. )ل کوردس ــازاد ک ــتانی ئ کوردس

******
شــەوی نــەورۆز، کەرکــووک ئــازاد کــرا. ســەر لــە شــەوی نــەورۆز، کەرکــووک ئــازاد کــرا. ســەر لــە 
ــە  ــن و ب ــووک بەڕێکەوتی ــەرەو کەرک ــی زوو ب ــە بەیان ــن و ب ــووک بەڕێکەوتی ــەرەو کەرک ــی زوو ب بەیان

ســەدان ئۆتۆمۆبیــل بەڕێــوە بوویــن. چەنــدان فڕۆکە ســەدان ئۆتۆمۆبیــل بەڕێــوە بوویــن. چەنــدان فڕۆکە 
بۆمبارانــی دەکردیــن. بــە دەیــان جار لــە ئۆتۆمۆبیل بۆمبارانــی دەکردیــن. بــە دەیــان جار لــە ئۆتۆمۆبیل 
دابەزیــن و خۆمــان خســتووەتە نێــو چاڵــی، تــا بــەر دابەزیــن و خۆمــان خســتووەتە نێــو چاڵــی، تــا بــەر 
بۆمبــاران نەکەویــن. گەیشــتینە کەرکــووک الشــەی بۆمبــاران نەکەویــن. گەیشــتینە کەرکــووک الشــەی 
ســەدان بەعســی لــە ســەر شــەقامەکان کەوتبــوون. ســەدان بەعســی لــە ســەر شــەقامەکان کەوتبــوون. 
تەنیــا کــورد لــە کەرکــووک دیــار بــوو، بەرگــری لــە تەنیــا کــورد لــە کەرکــووک دیــار بــوو، بەرگــری لــە 
کەرکــووک دەکــرد، یــەک تورکمــان دیــار نەبــوو لــە کەرکــووک دەکــرد، یــەک تورکمــان دیــار نەبــوو لــە 
ــەو  ــد سوپاســی خــودا دەکــەم ئ ــەو نێــو شــاردا. چەن ــد سوپاســی خــودا دەکــەم ئ نێــو شــاردا. چەن
ڕۆژانــەی پــێ بەخشــیم، کــە دەســتەودایرەی ڕژێمــی ڕۆژانــەی پــێ بەخشــیم، کــە دەســتەودایرەی ڕژێمــی 
ــەرلەنوێ  ــن س ــۆ م ــم، ب ــی ببین ــە زەلیل ــس ب ــەرلەنوێ بەع ــن س ــۆ م ــم، ب ــی ببین ــە زەلیل ــس ب بەع

ژیانــەوە بــوو. )ل ژیانــەوە بــوو. )ل ٥٥ -  - ١٩4١٩4 – ڕاپەڕیــن(. – ڕاپەڕیــن(.
******

لێــرەدا پێویســتە بــۆ مێــژوو هەڵوێســتی کوردانــە لێــرەدا پێویســتە بــۆ مێــژوو هەڵوێســتی کوردانــە 
و نیشــتمانخوازانە و مرۆڤانــەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت و نیشــتمانخوازانە و مرۆڤانــەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت 
تۆمــار بکرێــت، چونکــە زۆر لــە کوردانــی ڕۆژهــەاڵت تۆمــار بکرێــت، چونکــە زۆر لــە کوردانــی ڕۆژهــەاڵت 
هاتبوونــە ســەر ســنوور بــۆ پێشــوازیکردنی کــوردی هاتبوونــە ســەر ســنوور بــۆ پێشــوازیکردنی کــوردی 
ــردەوە  ــەو کەســانەیان دەب ــی ئ ــردەوە باشــوور و بەتایبەت ــەو کەســانەیان دەب ــی ئ باشــوور و بەتایبەت
ماڵــی خۆیــان کــە بــە پێیــان ئــەو ڕێگــە دوورەیــان ماڵــی خۆیــان کــە بــە پێیــان ئــەو ڕێگــە دوورەیــان 

بڕیبــوو.بڕیبــوو.
ئــەو بــاوەش پێداکردنــەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت، بــە ئــەو بــاوەش پێداکردنــەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت، بــە 
کــوردی باشــوور دەبــوو بــە مایــەی کەمکردنــەوەی کــوردی باشــوور دەبــوو بــە مایــەی کەمکردنــەوەی 

ئــازار و ئەشــکەنجەکانمان.ئــازار و ئەشــکەنجەکانمان.
ئەمــڕۆ  کــۆڕەو،  ســەردەمی  خەڵکانــی  ئەمــڕۆ ئێمــە  کــۆڕەو،  ســەردەمی  خەڵکانــی  ئێمــە 
ــان  ــەوە. هەمووم ــان دەکات ــۆڕەو کۆم ــان ک ــان هەمووم ــەوە. هەمووم ــان دەکات ــۆڕەو کۆم ــان ک هەمووم
ــان  ــان هەم ــەوە، هەمووم ــرۆک دەگێڕین ــان چی ــان هەم ــان هەم ــەوە، هەمووم ــرۆک دەگێڕین ــان چی هەم
ڕێگــەی ئازادیمــان گرتەبــەر و گوتمــان ئیتــر بەســە ڕێگــەی ئازادیمــان گرتەبــەر و گوتمــان ئیتــر بەســە 
چەوســانەوە  و زوڵــم و زۆرداری و ژێردەســتەیی، چەوســانەوە  و زوڵــم و زۆرداری و ژێردەســتەیی، 
ئیتــر شــەرمە بــێ ســەروەری، بۆیــە هەموومــان ئیتــر شــەرمە بــێ ســەروەری، بۆیــە هەموومــان 
یــەک تــام و چێــژ لــە دەممــان دێــت و یــەک یــەک تــام و چێــژ لــە دەممــان دێــت و یــەک 
ئامانجیــش کۆمــان دەکاتــەوە، کــە بەدیهێنانــی ئامانجیــش کۆمــان دەکاتــەوە، کــە بەدیهێنانــی 

دەوڵەتــی کوردییــە – )ل دەوڵەتــی کوردییــە – )ل ١٩٩١٩٩ کــۆڕەو(. کــۆڕەو(.
******

ڕێکەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی  لەبەیانــی  ڕێکەوتــی ســەر  یەکشــەممە  ڕۆژی  لەبەیانــی  ســەر 
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ژوورەی  ئــەو  پەنجــەرەی  پــەردەی  ژوورەی   ئــەو  پەنجــەرەی  پــەردەی   ١٩٩١١٩٩١//44//٧٧
کــە کەوتبــووە نهۆمــی دووهەمــی ماڵــی میــرزا کــە کەوتبــووە نهۆمــی دووهەمــی ماڵــی میــرزا 
ــادی  ــپی مەهاب ــری س ــداوە، بەف ــام هەڵ ــادی عینایەتوڵ ــپی مەهاب ــری س ــداوە، بەف ــام هەڵ عینایەتوڵ
چەنــد  پــاک،  هێمــن،  شــارێکی  چەنــد داپۆشــیبوو.  پــاک،  هێمــن،  شــارێکی  داپۆشــیبوو. 
خۆزگــەم دەخواســت دایــک و باوکــم لەگەڵمدابــان. خۆزگــەم دەخواســت دایــک و باوکــم لەگەڵمدابــان. 
باوکــم هەتــا دوا مااڵوایــی لــە دنیــای ڕۆشــن کــرد، باوکــم هەتــا دوا مااڵوایــی لــە دنیــای ڕۆشــن کــرد، 
ــەدەم خۆگۆڕینــەوە  ــە بەیانییــەک ب ــەدەم خۆگۆڕینــەوە هەمــوو ســەر ل ــە بەیانییــەک ب هەمــوو ســەر ل
بــە ڕیکــۆردە گرۆندیکەکــەی گۆرانیــی »مریــەم بــە ڕیکــۆردە گرۆندیکەکــەی گۆرانیــی »مریــەم 
ســاباخی« لــێ دەدا، جــا ڕووی لــە چاپخانــە ســاباخی« لــێ دەدا، جــا ڕووی لــە چاپخانــە 
حەســرەتی  بــە  هــەر  مامــم  و  باوکــم  حەســرەتی دەکــرد.  بــە  هــەر  مامــم  و  باوکــم  دەکــرد. 
ئــەوەش ســەریان نایــەوە کــە جارێکــی دی مەهابــاد ئــەوەش ســەریان نایــەوە کــە جارێکــی دی مەهابــاد 

ببیننــەوە. )ل ببیننــەوە. )ل ٢٠٠٢٠٠ – مەهابــاد(. – مەهابــاد(.
******

لــە مەهابــادەوە قەنــادی و گێالســم بــە دیــاری بــۆ لــە مەهابــادەوە قەنــادی و گێالســم بــە دیــاری بــۆ 
دایکــم هێنابــوو. دایکــم دوای دەیــان ســاڵ دابــڕان دایکــم هێنابــوو. دایکــم دوای دەیــان ســاڵ دابــڕان 
لــە مەهابــاد، بــە ســەردانی مــن بــۆ مەهابــاد و لــە مەهابــاد، بــە ســەردانی مــن بــۆ مەهابــاد و 
ــم زۆر  ــک و باوک ــانی دای ــزم و کەس ــکردنی خ ــم زۆر باس ــک و باوک ــانی دای ــزم و کەس ــکردنی خ باس
دڵشــاد بــوو. )ل دڵشــاد بــوو. )ل ٢٠٣٢٠٣ ل  ل ٢٠٣٢٠٣ – گەڕانــەوە بــۆ  – گەڕانــەوە بــۆ 

باشــووری کوردســتان(.باشــووری کوردســتان(.
******

مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک بــوو کەناڵەکانــی ڕاگەیاندن مــاوەی چەنــد ڕۆژێــک بــوو کەناڵەکانــی ڕاگەیاندن 
و  کــردەوە  بــاو  خۆکوژییــان  شــەڕی  و هەواڵــی  کــردەوە  بــاو  خۆکوژییــان  شــەڕی  هەواڵــی 
لــە لــە ٢٩٢٩//٥٥//١٩٩4١٩٩4دا ئاگــری شــەڕی نێــوان پارتــی دا ئاگــری شــەڕی نێــوان پارتــی 
نیشــتمانی  یەکێتیــی  و  کوردســتان  نیشــتمانی دیموکراتــی  یەکێتیــی  و  کوردســتان  دیموکراتــی 

کوردســتان شــاری هەولێریشــی گرتــەوە.کوردســتان شــاری هەولێریشــی گرتــەوە.
گــوێ لــە هەر کوردێک ڕادەگریت شــەڕی خۆکوژی گــوێ لــە هەر کوردێک ڕادەگریت شــەڕی خۆکوژی 
ــەن؟  ــەڕ دەک ــۆ ش ــە ب ــەی کەوات ــە، ئ ــێ ناخۆش ــەن؟ پ ــەڕ دەک ــۆ ش ــە ب ــەی کەوات ــە، ئ ــێ ناخۆش پ
هەمــوو ئیمارەتەکانــی کــوردی ســەردەمی ئوســمانی هەمــوو ئیمارەتەکانــی کــوردی ســەردەمی ئوســمانی 
هــەر بــە ڕێگــەی شــەڕی براکــوژی ڕووخــاوە. کــورد هــەر بــە ڕێگــەی شــەڕی براکــوژی ڕووخــاوە. کــورد 
لــە هەمــوو میللەتێکــی دەوروبــەری زێتــر ئەزموونــی لــە هەمــوو میللەتێکــی دەوروبــەری زێتــر ئەزموونــی 
ناخۆشــی و وێرانــی شــەڕی براکــوژی هەیــە، کەچــی ناخۆشــی و وێرانــی شــەڕی براکــوژی هەیــە، کەچــی 
پیاوانــی کــورد هــەر دووبــارەی دەکەنــەوە و دەڵێــی پیاوانــی کــورد هــەر دووبــارەی دەکەنــەوە و دەڵێــی 
مێــژووی خۆیــان نەخوێندووەتــەوە، ئەگینــا لەپێنــاو مێــژووی خۆیــان نەخوێندووەتــەوە، ئەگینــا لەپێنــاو 

ئــازادی تاکــی کــورد و خاکــی کوردســتاندا بــە هیــچ ئــازادی تاکــی کــورد و خاکــی کوردســتاندا بــە هیــچ 
جۆرێــک ڕوویــان لــە شــەڕ نەدەکــرد.جۆرێــک ڕوویــان لــە شــەڕ نەدەکــرد.

******
مــاوەی   » )حەبیــب(  »بــەدران  کاک  و  مــاوەی مــن   » )حەبیــب(  »بــەدران  کاک  و  مــن 
»نێچیــروان  بەڕێــز  لەگــەڵ  نیوێــک  و  »نێچیــروان ســەئات  بەڕێــز  لەگــەڵ  نیوێــک  و  ســەئات 
بارزانــی« دانیشــتین. چەند الپەڕەیەکــی چاپکراوی بارزانــی« دانیشــتین. چەند الپەڕەیەکــی چاپکراوی 
ــوو. ــوو.فەرهەنگەکــەم پیشــاندا و زۆری پــێ خــۆش ب فەرهەنگەکــەم پیشــاندا و زۆری پــێ خــۆش ب
ــرد  ــۆی ک ــەوەم ب ــتنەدا پێشــنیاری ئ ــەم دانیش ــرد ل ــۆی ک ــەوەم ب ــتنەدا پێشــنیاری ئ ــەم دانیش ل
ــتە و  ــتاف و کەرەس ــەڕووی س ــە ل ــەم بنکەی ــە ئ ــتە و ک ــتاف و کەرەس ــەڕووی س ــە ل ــەم بنکەی ــە ئ ک
شــوێن فراوانتــر بکرێــت و ببێــت بــە بنکەیەکــی شــوێن فراوانتــر بکرێــت و ببێــت بــە بنکەیەکــی 
چــاپ. لــە پێشــنیازەکەمدا ئامــاژەم بــە دەوری چــاپ. لــە پێشــنیازەکەمدا ئامــاژەم بــە دەوری 
ــۆی  ــا ب ــە تەنی ــە ب ــرد ک ــنبیری ک ــی ڕۆش ــۆی وەزارەت ــا ب ــە تەنی ــە ب ــرد ک ــنبیری ک ــی ڕۆش وەزارەت
نالوێــت بەرهەمــی بیــری نووســەرانی کــورد لــە نالوێــت بەرهەمــی بیــری نووســەرانی کــورد لــە 

ــکات. ــاپ ب ــتدا چ ــی پێویس ــکات.کات ــاپ ب ــتدا چ ــی پێویس کات
ــۆ ئــەم پــڕۆژە  ــز نیچیــروان گوتــی: باشــە ب ــۆ ئــەم پــڕۆژە بەڕێ ــز نیچیــروان گوتــی: باشــە ب بەڕێ
پێشــنیاز کــراوە چەنــد کۆمپیووتــەر پێویســتە؟ پێشــنیاز کــراوە چەنــد کۆمپیووتــەر پێویســتە؟ 
گوتــم: بــۆ ئێســتە دە کۆمپیووتــەر باشــە. گوتــی: گوتــم: بــۆ ئێســتە دە کۆمپیووتــەر باشــە. گوتــی: 
دەیکەیــن بــە بیســت کۆمپیووتــەر. بــەم جــۆرە دەیکەیــن بــە بیســت کۆمپیووتــەر. بــەم جــۆرە 
بنکــەی ئــاراس دامــەزرا کــە بــە هــەوڵ و کۆششــی بنکــەی ئــاراس دامــەزرا کــە بــە هــەوڵ و کۆششــی 
بــەدران ئەحمــەد حەبیــب باشــترین بەرهەمــی بیــری بــەدران ئەحمــەد حەبیــب باشــترین بەرهەمــی بیــری 
ــرد.  ــاپ دەک ــانی چ ــورد و کوردناس ــەرانی ک ــرد. نووس ــاپ دەک ــانی چ ــورد و کوردناس ــەرانی ک نووس
دەزگــەی  دامەزراندنــی  پێشــنیازی   – دەزگــەی   دامەزراندنــی  پێشــنیازی   –  ٢٣٦٢٣٦ )ل )ل 

ــەوە(. ــاپ و باوکردن ــەوە(.چ ــاپ و باوکردن چ
******

ــتەفا«  ــوکور مس ــوو »ش ــاڵ دەب ــاوەی دوو س ــتەفا« م ــوکور مس ــوو »ش ــاڵ دەب ــاوەی دوو س م
ــر  ــە هەولێ ــاری ل ــۆڕی زانی ــر وەک هەڵســووڕێنەری ک ــە هەولێ ــاری ل ــۆڕی زانی وەک هەڵســووڕێنەری ک

ــوو. ــوو.دامەزراب دامەزراب
بــە بڕیــاری ژمــارە بــە بڕیــاری ژمــارە ٣٧٣٧ی ئەنجوومەنی نیشــتمانیی ی ئەنجوومەنی نیشــتمانیی 
کوردســتانی عێــراق لــە ڕێکەوتــی کوردســتانی عێــراق لــە ڕێکەوتــی ٢٨٢٨//١٢١٢//١٩٩٧١٩٩٧  

کــۆڕی زانیــاری کوردســتان دامــەزرا.کــۆڕی زانیــاری کوردســتان دامــەزرا.
لــە فەرمانــی لــە فەرمانــی ١١١٧١١١٧ی ســەرۆکایەتیی ئەنجوومەنــی ی ســەرۆکایەتیی ئەنجوومەنــی 
وەزیــران وەزیــران ٢٢٢٢//١١١١//٢٠٠٢٢٠٠٢دا بڕیــار لەســەر دامەزراندنــی دا بڕیــار لەســەر دامەزراندنــی 
ئــەو چــوار بەڕێزانــە وەک ئەندامــی کارا لــە کــۆڕی ئــەو چــوار بەڕێزانــە وەک ئەندامــی کارا لــە کــۆڕی 
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زانیــاری کوردســتان درا:زانیــاری کوردســتان درا:
د. شــەفیق قــەزاز، ڕەشــید فنــدی یەحیــا، د. د. شــەفیق قــەزاز، ڕەشــید فنــدی یەحیــا، د. 
ــەر ئەحمــەد. ــز عوم ــی، د. بای ــەر ئەحمــەد.کوردســتان موکریان ــز عوم ــی، د. بای کوردســتان موکریان
)ل )ل ٢٥٠٢٥٠ – دامەزراندنــی کۆڕی زانیاری کوردســتان  – دامەزراندنــی کۆڕی زانیاری کوردســتان 

بــە فەرمی(.بــە فەرمی(.
******

بەپێــی یاســای کــۆڕی زانیــاری دوای تێپەربوونــی بەپێــی یاســای کــۆڕی زانیــاری دوای تێپەربوونــی 
زانیــاری  کــۆڕی  نوێــی  دەســتەی  ســاڵ  زانیــاری چــوار  کــۆڕی  نوێــی  دەســتەی  ســاڵ  چــوار 
ــی  ــی ئەنجوومەن ــوو ئەندامان ــت. هەم ــی هەڵدەبژێردرێ ــی ئەنجوومەن ــوو ئەندامان ــت. هەم هەڵدەبژێردرێ
کــۆڕی زانیــاری کوردســتان لــەم کۆبوونەوەیــەدا کــۆڕی زانیــاری کوردســتان لــەم کۆبوونەوەیــەدا 
ڕۆژی  بەیانــی  ڕۆژی   بەیانــی   ١٠١٠ ســەئات  کــە  بــوون.  ســەئات ئامــادە  کــە  بــوون.  ئامــادە 

ســازکرا. ســازکرا.دا  ٢٥٢٥//١٢١٢//٢٠٠4٢٠٠4دا  ڕێکەوتــی  ڕێکەوتــی شــەممە،  شــەممە، 
ــووە  ــووم گوت ــی لێهات ــە ئافرەتان ــن زۆر جــار ب ــووە م ــووم گوت ــی لێهات ــە ئافرەتان ــن زۆر جــار ب م
و دەڵێــم بــۆ بەرپرســیارێتی هەڵناگــرن و بــۆ نابــن و دەڵێــم بــۆ بەرپرســیارێتی هەڵناگــرن و بــۆ نابــن 
بــە بەرپرســی ئــەو بەشــە، یــان ئــەو داوودەزگەیــەی بــە بەرپرســی ئــەو بەشــە، یــان ئــەو داوودەزگەیــەی 
کاری تێــدا دەکــەن؟ لــە بارێکــدا کــە ئێــوەش کاری تێــدا دەکــەن؟ لــە بارێکــدا کــە ئێــوەش 
ئــەو  لێهاتوویــی  بڕوانامــەن و  ئــەو هەڵگــری هەمــان  لێهاتوویــی  بڕوانامــەن و  هەڵگــری هەمــان 

ــە بەرپرســتان؟ ــووە ب ــە ب ــە ک ــان هەی ــە بەرپرســتان؟پیاوەت ــووە ب ــە ب ــە ک ــان هەی پیاوەت
لــەو کاتــەدا بڕیــارم دا کە خۆم لەنێــو ئەو پیاوانە لــەو کاتــەدا بڕیــارم دا کە خۆم لەنێــو ئەو پیاوانە 
تاقــی بکەمــەوە، بزانــم تــا چەنــد نــرخ لــە ژنێکــی تاقــی بکەمــەوە، بزانــم تــا چەنــد نــرخ لــە ژنێکــی 
ئاکادیمــی دەنێــن. خــۆم بــۆ ســەرۆکایەتیی کــۆڕی ئاکادیمــی دەنێــن. خــۆم بــۆ ســەرۆکایەتیی کــۆڕی 
زانیــاری کاندیــد کــرد. ئەنجامــی دەنگدانەکــەش زانیــاری کاندیــد کــرد. ئەنجامــی دەنگدانەکــەش 

بــەم جــۆرە بــوو:بــەم جــۆرە بــوو:
د. کوردستان موکریانی د. کوردستان موکریانی ١١١١ یازدە دەنگ یازدە دەنگ

د. شەفیق قەزاز د. شەفیق قەزاز ٢٢ دوو دەنگ دوو دەنگ
هەڵبژاردنــی  ڕێوڕەســمی  ڕوشــنایی  هەڵبژاردنــی لەبــەر  ڕێوڕەســمی  ڕوشــنایی  لەبــەر 
ــی ٢٥٢٥//١٢١٢//٢٠٠4٢٠٠4دا دەســتەی ســەرۆکایەتیی دا دەســتەی ســەرۆکایەتیی  ــی ڕێکەوت ڕێکەوت
کــۆڕی زانیــاری کوردســتان بــۆ خولــی دووەم بــەم کــۆڕی زانیــاری کوردســتان بــۆ خولــی دووەم بــەم 

ــوو: ــۆرە ب ــوو:ج ــۆرە ب ج
د. کوردستان موکریانی سەرۆکد. کوردستان موکریانی سەرۆک

د. عەبدوڵا ئامێدی جێگری سەرۆکد. عەبدوڵا ئامێدی جێگری سەرۆک
بەدران ئەحمەد حەبیب ئەندامی تەرخانکراوبەدران ئەحمەد حەبیب ئەندامی تەرخانکراو

خالیــد مەحەممــەد عەبدوڵــا )هێــدی( ئەندامــی خالیــد مەحەممــەد عەبدوڵــا )هێــدی( ئەندامــی 

تەرخانکــراوتەرخانکــراو
)ل )ل ٢٢ -  - ٢٧١٢٧١ - هەڵبژاردنــی خولــی دووهەمــی  - هەڵبژاردنــی خولــی دووهەمــی 

کــۆڕی زانیــاری کوردســتان(.کــۆڕی زانیــاری کوردســتان(.
******

ڕۆژی  یەکــەم  ڕێکەوتــی  ڕۆژی   یەکــەم  ڕێکەوتــی   ٢٠٠4٢٠٠4 شــوباتی  شــوباتی ی  ١١ی 
ــە  ــوەڕۆ ل ــی نی ــۆ نان ــن ب ــوو. م ــان ب ــی قورب ــە جێژن ــوەڕۆ ل ــی نی ــۆ نان ــن ب ــوو. م ــان ب ــی قورب جێژن

کرابــووم. داوەت  خوشــکم  گەالوێــژی  کرابــووم.ماڵــی  داوەت  خوشــکم  گەالوێــژی  ماڵــی 
ــوو.  ــایی ب ــادەدا نائاس ــە ج ــک ل ــۆی خەڵ ــوو. هاتوچ ــایی ب ــادەدا نائاس ــە ج ــک ل ــۆی خەڵ هاتوچ
کــە  دەهــات،  فریاکەوتــن  ئۆتۆمۆبیلــی  کــە دەنگــی  دەهــات،  فریاکەوتــن  ئۆتۆمۆبیلــی  دەنگــی 
گەیشــتمە ماڵــی گەالوێــژی خوشــکم، دیــم زۆر گەیشــتمە ماڵــی گەالوێــژی خوشــکم، دیــم زۆر 
شــپرزەن. گوتیــان دوو تەقینــەوەی گــەورە لــە شــپرزەن. گوتیــان دوو تەقینــەوەی گــەورە لــە 
یــەک کاتــدا لــە لکــی دووی پارتــی دیموکراتــی یــەک کاتــدا لــە لکــی دووی پارتــی دیموکراتــی 
یەکێتــی  ســێی  مەڵبەنــدی  لــە  و  یەکێتــی کوردســتان  ســێی  مەڵبەنــدی  لــە  و  کوردســتان 
ــان داوە و زۆر کــەس  ــان داوە و زۆر کــەس نیشــتمانی کوردســتاندا ڕووی نیشــتمانی کوردســتاندا ڕووی
بــۆ  ئــاراس  دەزگای  بــۆ  چــووم  بــۆ بەرکەوتــوون.  ئــاراس  دەزگای  بــۆ  چــووم  بەرکەوتــوون. 
ــەوە  ــت ئ ــێ بێ ــێکی ل ــەر کەس ــم ئەگ ــەوەی بزان ــەوە ئ ــت ئ ــێ بێ ــێکی ل ــەر کەس ــم ئەگ ــەوەی بزان ئ
ئــەوان هەواڵــی ڕاســتیان لــە الیــە. کــە چــووم کاک ئــەوان هەواڵــی ڕاســتیان لــە الیــە. کــە چــووم کاک 
بــەدران لــە ســەر کۆمپیووتــەر بــوو. خەریکــی ئــەو بــەدران لــە ســەر کۆمپیووتــەر بــوو. خەریکــی ئــەو 
هەواڵــە بــوو. پرســیم تــۆ بڵێیــت ئــەو ناوانــەی هەواڵــە بــوو. پرســیم تــۆ بڵێیــت ئــەو ناوانــەی 
باســیان دەکــەن هــەر هەموویــان لــە نێــو چووبــن؟باســیان دەکــەن هــەر هەموویــان لــە نێــو چووبــن؟
ــان  ــەش دەی ــەو نێوان ــاڵ ئ ــە پ ــەوان ل ــی ئ ــان کەچ ــەش دەی ــەو نێوان ــاڵ ئ ــە پ ــەوان ل ــی ئ کەچ
نێــوی دییــان هێنــا کــە شــەهید بــوون، یانــی نێــوی دییــان هێنــا کــە شــەهید بــوون، یانــی 
ــە  ــوردی ل ــی ک ــەاڵتدارانی حکوومەت ــەی دەس ــە زۆرب ــوردی ل ــی ک ــەاڵتدارانی حکوومەت ــەی دەس زۆرب
ــوو کادرە  ــەو هەم ــەز ئ ــوون! ناح ــر بەرکەوت ــوو کادرە هەولێ ــەو هەم ــەز ئ ــوون! ناح ــر بەرکەوت هەولێ
پێگەیشــتووانەی کــوردی نامەردانــە لــە نێــو بــرد، پێگەیشــتووانەی کــوردی نامەردانــە لــە نێــو بــرد، 
کــە زیانێکــی گــەورە لــە خاووخێــزان و لە پرۆســەی کــە زیانێکــی گــەورە لــە خاووخێــزان و لە پرۆســەی 
ــوردی درا.  ــری ک ــووڕاوانی می ــدن و هەڵس ــوردی درا. پێگەیان ــری ک ــووڕاوانی می ــدن و هەڵس پێگەیان
ــان  ــک جەرگی ــە ســەدان دای ــە دیســانەوە ب ــای ک ــان ئ ــک جەرگی ــە ســەدان دای ــە دیســانەوە ب ــای ک ئ
ســووتا و بــە ســەدان منــداڵ بــێ بــاوک مانــەوە و ســووتا و بــە ســەدان منــداڵ بــێ بــاوک مانــەوە و 
ــەوە  ــە ســەدان ژن دووچــاری بێوەژنکۆشــی بوون ــەوە ب ــە ســەدان ژن دووچــاری بێوەژنکۆشــی بوون ب
و... مــن گریــام ئەوانیــش لەگەڵمــدا گریــان. تــا ئەو و... مــن گریــام ئەوانیــش لەگەڵمــدا گریــان. تــا ئەو 
ڕۆژە زۆر خۆڕاگــر بــووم، بــەاڵم لــەو ڕۆژەوە فێــری ڕۆژە زۆر خۆڕاگــر بــووم، بــەاڵم لــەو ڕۆژەوە فێــری 
گریــان بــووم، چونکــە هەندێکیــان هاوەڵــم بــوون، گریــان بــووم، چونکــە هەندێکیــان هاوەڵــم بــوون، 
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بــە هــۆی ناســین و بەڕێگــەی کارەوە پێوەنــدی بــە هــۆی ناســین و بەڕێگــەی کارەوە پێوەنــدی 
ڕۆژانــەم لەگەڵیانــدا هەبــوو، کەچــی لــە پــڕڕا لــەو ڕۆژانــەم لەگەڵیانــدا هەبــوو، کەچــی لــە پــڕڕا لــەو 
مەرگەســاتە دڵتەزێنــەدا دوامااڵواییــان پێکــرا. )ل مەرگەســاتە دڵتەزێنــەدا دوامااڵواییــان پێکــرا. )ل 

٩٩ -  - ٢٦٨٢٦٨ – مەرگەســاتی  – مەرگەســاتی ١١ی شــوبات(.ی شــوبات(.
******

دەمێــک بــوو کۆنفرانســی یەکێتیــی ئافرەتــان لــە دەمێــک بــوو کۆنفرانســی یەکێتیــی ئافرەتــان لــە 
شــار و شــارۆچکە و شــارەدێیەکانی کوردســتان شــار و شــارۆچکە و شــارەدێیەکانی کوردســتان 
ــرەی  ــوو. کۆنگ ــەواو بووب ــی ت ــە دابڕاوەکان ــرەی و ناوچ ــوو. کۆنگ ــەواو بووب ــی ت ــە دابڕاوەکان و ناوچ
شەشــەم ســێ ڕۆژی خایاند و لە شەشــەم ســێ ڕۆژی خایاند و لە ١٢١٢ -  - ١4١4//٣٣//٢٠٠٧٢٠٠٧  

لــە هەولێــری پایتەختــدا بــوو.لــە هەولێــری پایتەختــدا بــوو.
دەنگــدان لــەم جــۆرە کۆنگــرەدا بــۆ مــن یەکــەم دەنگــدان لــەم جــۆرە کۆنگــرەدا بــۆ مــن یەکــەم 
جــار بــوو. ئــەو پێوەندییانــەی لــە نێــو ئەندامانــدا جــار بــوو. ئــەو پێوەندییانــەی لــە نێــو ئەندامانــدا 
بــۆ وەدەســتهێنانی دەنگــدان دەکــران زۆر ئاســایی بــۆ وەدەســتهێنانی دەنگــدان دەکــران زۆر ئاســایی 
بــوو، بــەاڵم موتمانــە بەیەککــردن بــۆ دەنگــدان بــوو، بــەاڵم موتمانــە بەیەککــردن بــۆ دەنگــدان 
ــڕەو  ــتر پێ ــوو. پێش ــز ب ــەک ک ــەر کۆنگرەی ــڕەو وەک ه ــتر پێ ــوو. پێش ــز ب ــەک ک ــەر کۆنگرەی وەک ه
ــک  ــک و پرۆگرامــی پێشــنیاز کــراوم دیبــوو. کۆمەڵێ و پرۆگرامــی پێشــنیاز کــراوم دیبــوو. کۆمەڵێ
تێبینیــم لــە ســەری تۆمــار کردبــوو. لــە نێــو تێبینیــم لــە ســەری تۆمــار کردبــوو. لــە نێــو 
بــە  کۆنگرەکــە  ڕوو،  دەمخســتە  بــە گفتوگۆکردنــدا  کۆنگرەکــە  ڕوو،  دەمخســتە  گفتوگۆکردنــدا 
شــێوەیەکی گشــتی هــەر هەمــووی بــۆ مــن شــتێکی شــێوەیەکی گشــتی هــەر هەمــووی بــۆ مــن شــتێکی 

ــوو. ــازە ب ــوو.ت ــازە ب ت
لــە ئەنجامــی هەڵبژاردنــدا ئــەم بەڕێزانــە بــوون بــە لــە ئەنجامــی هەڵبژاردنــدا ئــەم بەڕێزانــە بــوون بــە 
ئەندامــی مەکتەبــی ســکرتارییەتی یەکێتیــی ئافرەتانی ئەندامــی مەکتەبــی ســکرتارییەتی یەکێتیــی ئافرەتانی 
بەســەر  شــێوەیەش  بــەم  دواتــر  و  بەســەر کوردســتان  شــێوەیەش  بــەم  دواتــر  و  کوردســتان 

بەشــەکانی مەکتەبــی ســکرتارییەت دابەشــکران.بەشــەکانی مەکتەبــی ســکرتارییەت دابەشــکران.
کوردستان موکریانی سکرتێری گشتیکوردستان موکریانی سکرتێری گشتی

جــۆاڵ حاجــی و ســەنا یەعقوب – بەشــی ڕێکخســتن جــۆاڵ حاجــی و ســەنا یەعقوب – بەشــی ڕێکخســتن 
ئامار. ئامار.و  و 

ســەبیحە ئەحمەد – بەشــی چاکســازی و کۆمەاڵیەتی ســەبیحە ئەحمەد – بەشــی چاکســازی و کۆمەاڵیەتی 
و...و...

یەکێتیــی  شەشــەمی  کۆنگــرەی  یەکێتیــی   شەشــەمی  کۆنگــرەی   ٣٠١٣٠١  -   -  ٢٢ )ل )ل 
کوردســتان(. کوردســتان(.ئافرەتانــی  ئافرەتانــی 

******

بەشی دووەم:بەشی دووەم:
چەنــد تێبینــی: لــەو بەشــەیدا هەندێــک تێبینیــم چەنــد تێبینــی: لــەو بەشــەیدا هەندێــک تێبینیــم 
لەســەر شــێوەی نووســین و هێنانــەوەی وشــەگەلی لەســەر شــێوەی نووســین و هێنانــەوەی وشــەگەلی 
بیانــی و ئیدیۆمەکانــی زمانناســی هەیــە کــە لەســەر بیانــی و ئیدیۆمەکانــی زمانناســی هەیــە کــە لەســەر 
ــی  ــی خوێنەران ــب پێشکەش ــەری کتێ ــی نووس ــی ئیزن ــی خوێنەران ــب پێشکەش ــەری کتێ ــی نووس ئیزن

بەڕێــزی دەکــەم.بەڕێــزی دەکــەم.
مەتەڵێکــی فارســی هەیــە دەڵــێ: »بــازی بــازی مەتەڵێکــی فارســی هەیــە دەڵــێ: »بــازی بــازی 

بــا دم شــیر بــازی؟!«.بــا دم شــیر بــازی؟!«.
یانی: کایە کایە، بە کلکی شێریش کایە؟!یانی: کایە کایە، بە کلکی شێریش کایە؟!

هیــوادارم مامۆســتای پــڕ ئەزمــوون لێــم ببوورێت، هیــوادارم مامۆســتای پــڕ ئەزمــوون لێــم ببوورێت، 
ئەگەریــش بــە هەڵــەدا چووبــم، هەڵەکانــم بۆ ڕاســت ئەگەریــش بــە هەڵــەدا چووبــم، هەڵەکانــم بۆ ڕاســت 

کاتەوە.کاتەوە.
»نــاوی ئــەو بەرهەمــەم لــە هەولێرەوە بــۆ هەولێر »نــاوی ئــەو بەرهەمــەم لــە هەولێرەوە بــۆ هەولێر 
لــە الیــەن بەڕێــز کاک تــارق کارێــزی پێشــنیاز کــرا لــە الیــەن بەڕێــز کاک تــارق کارێــزی پێشــنیاز کــرا 

منیــش پەســەندم کــرد. ل منیــش پەســەندم کــرد. ل ٩٩ -  - ٨٨«.«.
پێــت وانەبــوو، هــۆ و دەلیلــی ئــەو هەڵبژاردەیــە، پێــت وانەبــوو، هــۆ و دەلیلــی ئــەو هەڵبژاردەیــە، 
ــەو  ــاوی ئ ــن ن ــری م ــە بی ــەوە. ب ــا ڕوون کرابای ــەو دەب ــاوی ئ ــن ن ــری م ــە بی ــەوە. ب ــا ڕوون کرابای دەب
ــاری  ــر دی ــۆ هەولێ ــەوە ب ــە موکریان ــا ل ــە دەب ــاری کتێب ــر دی ــۆ هەولێ ــەوە ب ــە موکریان ــا ل ــە دەب کتێب

ــن. ــۆ هەیرنفەی ــرەوە ب ــە هەولێ ــان ل ــا، ی ــن.کراب ــۆ هەیرنفەی ــرەوە ب ــە هەولێ ــان ل ــا، ی کراب
ســەبارەت بــە کــۆڕی زانیــاری )ل ســەبارەت بــە کــۆڕی زانیــاری )ل ٢٧٢٧( پێموایــه ( پێموایــه 
نووســەر لــە پەراوێــزی کتێبەکەیــدا پێویســت بــوو نووســەر لــە پەراوێــزی کتێبەکەیــدا پێویســت بــوو 
کورتــە باســێکی لەســەر پێشــینەی ئــەم کــۆڕە  کورتــە باســێکی لەســەر پێشــینەی ئــەم کــۆڕە  
بــەو پێیــە کردبایــە: دوای شۆڕشــی ئــازاری بــەو پێیــە کردبایــە: دوای شۆڕشــی ئــازاری ١٩٧٠١٩٧٠  
ــورد و ڕۆشــنبیری  ــەوەی ک ــۆ نەت ــاف ب ــک م ــورد و ڕۆشــنبیری هەندێ ــەوەی ک ــۆ نەت ــاف ب ــک م هەندێ
ــرە  ــە بگ ــەم مافان ــک ل ــرا. یەکێ ــاو ک ــوردی ڕە چ ــرە ک ــە بگ ــەم مافان ــک ل ــرا. یەکێ ــاو ک ــوردی ڕە چ ک
ــورد  ــی ک ــۆڕی زانیاری ــی ک ــان دامەزران ــورد گرینگترینی ــی ک ــۆڕی زانیاری ــی ک ــان دامەزران گرینگترینی
بــوو. بەپێــی یاســای ژمــارە بــوو. بەپێــی یاســای ژمــارە ١٨٣١٨٣ ســاڵی  ســاڵی ١٩٧٠١٩٧٠  
»دیوانــی  مەبەســتە  ئــەم  پێکهێنانــی  بــۆ  »دیوانــی ز  مەبەســتە  ئــەم  پێکهێنانــی  بــۆ  ز 
ســەرۆکایەتی« لەنێــو زانایــان و نووســەرانی هێــژای ســەرۆکایەتی« لەنێــو زانایــان و نووســەرانی هێــژای 
گەلێــک  و  هەڵبــژارد  ئەندامێکــی  چەنــد  گەلێــک کــورد  و  هەڵبــژارد  ئەندامێکــی  چەنــد  کــورد 
لیژنــەی تایبەتــی دامەزرانــد. ئەندامانــی کارای ئــەو لیژنــەی تایبەتــی دامەزرانــد. ئەندامانــی کارای ئــەو 
کــۆڕە  بریتــی بــوون لــە: ئیحســان شــێرزاد، شــێخ کــۆڕە  بریتــی بــوون لــە: ئیحســان شــێرزاد، شــێخ 
محەممــەد خــاڵ، مەســعوود محەمــەد، عەالئەددیــن محەممــەد خــاڵ، مەســعوود محەمــەد، عەالئەددیــن 
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عەزیــز  حیلمــی،  ڕە فیــق  پاکیــزە  عەزیــز ســەجادی،  حیلمــی،  ڕە فیــق  پاکیــزە  ســەجادی، 
عەقــراوی، عەبدولڕە حمــان هــەژار، ناجــی عەبــاس، عەقــراوی، عەبدولڕە حمــان هــەژار، ناجــی عەبــاس، 
ئەحمــەد عەلــی عوســمان، د. کەمــال مەزهــەر ئەحمــەد عەلــی عوســمان، د. کەمــال مەزهــەر 

ــۆڕ(. ــتی ک ــکرتێری گش ــەد )س ــۆڕ(.ئەحم ــتی ک ــکرتێری گش ــەد )س ئەحم
ــا  ــی شــەرە ف: تۆفیــق وەهبــی، عەبدوڵ ــا ئەندامان ــی شــەرە ف: تۆفیــق وەهبــی، عەبدوڵ ئەندامان
نەقشــبەندی، قەناتــی کــوردۆ، کامــەران بەدرخــان.نەقشــبەندی، قەناتــی کــوردۆ، کامــەران بەدرخــان.
ــژا  ــش بیســت کەســایەتی هێ ــی یاریدەری ــژا ئەندامان ــش بیســت کەســایەتی هێ ــی یاریدەری ئەندامان

ــا بــوون. ــا بــوون.و زان و زان
کــۆڕی زانیاریــی ناوبــراو لــە ســاڵی کــۆڕی زانیاریــی ناوبــراو لــە ســاڵی ١٩٧٨١٩٧٨. ز کــۆ . ز کــۆ 
ــاندنی  ــەکان و وەش ــی چاالکیی ــەوە. دەرەنجام ــاندنی کرای ــەکان و وەش ــی چاالکیی ــەوە. دەرەنجام کرای
ــی  ــوردی و دانان ــی ک ــەت کتێب ــەد باب ــە س ــر ل ــی پت ــوردی و دانان ــی ک ــەت کتێب ــەد باب ــە س ــر ل پت
ــگ و  ــەر فەرهەن ــەوە لەس ــۆڕ و کۆبوون ــک ک ــگ و تاقمێ ــەر فەرهەن ــەوە لەس ــۆڕ و کۆبوون ــک ک تاقمێ
ئــەدەب و زمانــی کــوردی و چــاپ و باوکردنــەوەی ئــەدەب و زمانــی کــوردی و چــاپ و باوکردنــەوەی 
ــە گۆڤــاری کــۆڕی زانیــاری کــورد  ــە گۆڤــاری کــۆڕی زانیــاری کــورد شــەش ژمــارە ل شــەش ژمــارە ل
بــوو. لــە هەمــووی گرینگتــر پڕکردنــەوەی هەندێــک بــوو. لــە هەمــووی گرینگتــر پڕکردنــەوەی هەندێــک 
لــە ئارشــیڤە خاڵییەکانــی ڕۆشــنبیریی کــوردی لــە ئارشــیڤە خاڵییەکانــی ڕۆشــنبیریی کــوردی 
و ســازکردنی زەمینــە و بەســتێنی چاالکییەکــی و ســازکردنی زەمینــە و بەســتێنی چاالکییەکــی 
ڕۆشــنبیری  دەڤــەری  لــە  بــەردەوام  ڕۆشــنبیری زانســتانەو  دەڤــەری  لــە  بــەردەوام  زانســتانەو 

ــوو. ــدا ب ــوو.کوردی ــدا ب کوردی
بەپێــی  زانیــاری  کــۆڕی  دووهەمــی  بەپێــی خولــی  زانیــاری  کــۆڕی  دووهەمــی  خولــی 
قانوونــی ژمــارە قانوونــی ژمــارە ١٦٣١٦٣ ڕۆژی  ڕۆژی 44//١٠١٠//١٩٧٩١٩٧٩ دامــەزرا و  دامــەزرا و 
ئەندامەکانــی ئەندامەکانــی ٣٨٣٨ کــەس بــوون و لەوانــە نــۆ کــەس  کــەس بــوون و لەوانــە نــۆ کــەس 
وەک ئەندامــی کارا کــە بــەو پێیــە هەڵبژێــرران:وەک ئەندامــی کارا کــە بــەو پێیــە هەڵبژێــرران:

محەممــەدی  شــێخ  ئاکرەیــی،  ڕە شــید  محەممــەدی عەزیــز  شــێخ  ئاکرەیــی،  ڕە شــید  عەزیــز 
ــا  ــس، مووس ــی مو دەڕری ــەال عەبدولکەریم ــاڵ، م ــا خ ــس، مووس ــی مو دەڕری ــەال عەبدولکەریم ــاڵ، م خ
عەبدولســەمەد، د. حەســەن کەتانــی، د. کامیــل عەبدولســەمەد، د. حەســەن کەتانــی، د. کامیــل 
حەســەن ئەلبەســیر، د. جــەالل محەممــەد ســاڵح، حەســەن ئەلبەســیر، د. جــەالل محەممــەد ســاڵح، 
ــاس. ــی عەب ــەلیم، د. ناج ــد س ــر مەجی ــاس.د. جوامێ ــی عەب ــەلیم، د. ناج ــد س ــر مەجی د. جوامێ

سەرۆکی کۆڕەکە عەزیز ڕە شید ئاکرەیی. سەرۆکی کۆڕەکە عەزیز ڕە شید ئاکرەیی. ١١١١  
هێنانــەوەی  ناوبــراو  کتێبــی  بەشــی  هێنانــەوەی ئاخریــن  ناوبــراو  کتێبــی  بەشــی  ئاخریــن 
ــەو  ــەدی دوای ئ ــە. ئ ــۆ واڵت ــید ب ــال ڕە ش ــەو د. جەم ــەدی دوای ئ ــە. ئ ــۆ واڵت ــید ب ــال ڕە ش د. جەم
ڕووداوە لــە ســاڵی ڕووداوە لــە ســاڵی ٢٠١٣٢٠١٣ هەتــا ئێســتا کــە نیزیــک  هەتــا ئێســتا کــە نیزیــک 
ــێ و ئێســتا دانیشــتووی  ــێ و ئێســتا دانیشــتووی  ســاڵ تێپــەر دەب بــە بــە ٩٩ ســاڵ تێپــەر دەب

شــارۆچکەی هەیرنفەیــن لــە باکــووری هۆڵەنــدان شــارۆچکەی هەیرنفەیــن لــە باکــووری هۆڵەنــدان 
– )ل – )ل ٢١١٢١١( ئــەو پرســیارە دێنێتــە پێــش، لــەو ( ئــەو پرســیارە دێنێتــە پێــش، لــەو 
ــی وەک  ــوون؟ خانمێک ــی ب ــەرقاڵی چ ــەدا س ــی وەک ماوەی ــوون؟ خانمێک ــی ب ــەرقاڵی چ ــەدا س ماوەی
ئێــوە کــە خاوەنــی مەدالیــای یەکێتیــی ئافرەتانــی ئێــوە کــە خاوەنــی مەدالیــای یەکێتیــی ئافرەتانــی 
کوردســتانن، لــەڕووی سروشــتییەوە ناتوانــن بێــکار کوردســتانن، لــەڕووی سروشــتییەوە ناتوانــن بێــکار 

ــن. ــن.دانیش دانیش
لــە ناوەرۆکــی کتیبەکەتــدا چەنــدان ئیدیۆمــی لــە ناوەرۆکــی کتیبەکەتــدا چەنــدان ئیدیۆمــی 

وەک: وەک:زمانناســی  زمانناســی 
پێوەندیــدار  کاربەرێکــی  )نحــو(  پێوەندیــدار ســینتاکس  کاربەرێکــی  )نحــو(  ســینتاکس 
دەگــەڵ وشــە و ڕســتەدا بکــەر - کــردار و - بــەرکار.دەگــەڵ وشــە و ڕســتەدا بکــەر - کــردار و - بــەرکار.
مۆرفۆلۆژی )بیچمناسی(/ فیلۆلۆژی )واژەناسی( مۆرفۆلۆژی )بیچمناسی(/ فیلۆلۆژی )واژەناسی( 

ئیتیمۆلۆژی )ڕیشەناسی لە زمانەوانیدا( و...ئیتیمۆلۆژی )ڕیشەناسی لە زمانەوانیدا( و...
هەروەهــا ناوەکانــی وەک: شاووشــکا )خــوای هەروەهــا ناوەکانــی وەک: شاووشــکا )خــوای 

دیــاردەی وەبەرهێنــان - بــاروەری( دیــاردەی وەبەرهێنــان - بــاروەری( 
لــە  یەکێــک  کــوڕی  )نــاوی  لــە مینەواســی  یەکێــک  کــوڕی  )نــاوی  مینەواســی 
فەرمانڕە وایانــی ناوچــەی موساســیر(ی تێدایــە کــە فەرمانڕە وایانــی ناوچــەی موساســیر(ی تێدایــە کــە 
بــۆ خوێنــەری ئاســایی و تا ڕادەیــەک خوێندەواریش بــۆ خوێنــەری ئاســایی و تا ڕادەیــەک خوێندەواریش 
ــزدا  ــو پەرانتێ ــوو لەنێ ــە کــە دەب ــب و بێگانەی ــزدا غەری ــو پەرانتێ ــوو لەنێ ــە کــە دەب ــب و بێگانەی غەری

ماناکــەت نووســیبا.ماناکــەت نووســیبا.
لــە باتــی وشــەی ســائەت و شــائیر، وشــەی لــە باتــی وشــەی ســائەت و شــائیر، وشــەی 
کــوردی کاتژمێــر و هەڵبەســتوان باشــتر نییــە؟کــوردی کاتژمێــر و هەڵبەســتوان باشــتر نییــە؟
تکایــە چاپــی دووهەمــی کتێبەکــەت حەتمــەن تکایــە چاپــی دووهەمــی کتێبەکــەت حەتمــەن 
ــە  ــپێرە ک ــژا بس ــی هێ ــتار )ئیدیتۆر(ێک ــە ویڕاس ــە ب ــپێرە ک ــژا بس ــی هێ ــتار )ئیدیتۆر(ێک ــە ویڕاس ب

لەســەرڕا بــە وردی پێیــدا بچێتــەوە.لەســەرڕا بــە وردی پێیــدا بچێتــەوە.
******

ــا  ــادەوە هەت ــە مەهاب ــدا ل ــی وتارەکەم ــە کۆتای ــا ل ــادەوە هەت ــە مەهاب ــدا ل ــی وتارەکەم ــە کۆتای ل
ــەر  هەیرنفەیــن دەســتی مانــدووت مــاچ دەکــەم لەبــەر هەیرنفەیــن دەســتی مانــدووت مــاچ دەکــەم لەب
ــەوەی گشــت کوردێــک شــانازیت پێــوە دەکات و  ــەوەی گشــت کوردێــک شــانازیت پێــوە دەکات و ئ ئ
بــە یەکێــک لــە شــاژنەکانی نیشــتمانت دەناســێت.بــە یەکێــک لــە شــاژنەکانی نیشــتمانت دەناســێت.


