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ۆۆرۆڤاررۆڤار
ژمارە  78

 هەر ژمارەیڕۆڤار، باڵوكراوەیەكی ڕۆشنبیرییە
تایبەتە بەداهێنەرێكی کورد

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم 
دوو مانگ جارێك دەریدەكات
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سەرپەرشتیار
ڕەووف بێگەرد

بەڕێوەبەری نووسین
کامەران سوبحان

دەرهێنەری هونەری
ئومێد محەمەد

دیزاینی بەرگ
ئارام عەلی

تایپێست
ئارام مەحموود

ناونیشان
سلێمانی- شاڕێی سالم

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

www.serdem.net

پەیوەندیكردن بەڕۆڤارەوە لەڕێگەی 
ئیمێڵی 

Rovar.sardam@gmail.com
Rovar.facebook.com

چاپخانەی 
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم

نرخ: 1000دینار

ژمارەكانی ڕابردووى ڕۆڤار

لەتیف  مەزهەر،  كەمال  )مەم(،  مەولود  محەمەد  ئەحمەد،  ئیبراهیم 
هەردی،  ئەحمەد  زەنگەنە،  محێدین  زادە،  ئیلخانی  سوارەی  حامید، 
دڵدار،  ئەمین،  بێشكچی، موحەرەم موحەمەد  ئیسماعیل  گۆنای،  یەڵماز 
مەستورەی ئەردەاڵنی، مەوالنا خالیدی نەقشبەندی، جەمال عیرفان، مەال 
عەبدولكەریمی مودەڕیس، جەاللی میرزا كەریم، عەبدولخالق مەعروف، 
هێمن، حسێن حوزنی موكریانی، ئەمین فەیزی، كامەران موكری، جەالل 
تەقی، حەمە ساڵح دیالن، هەژار، شاكیر فەتاح، كاكەی فەالح، عەالئەدین 
ئەشرەفی  عەلی  ع��ارف،  حسێن  خ��اڵ،  محەمەدی  شێخ  سەجادی، 
مەال  مەحموود  محەمەد،  قازی  پێشەوا  بەرەكات،  سەلیم  دەروێشیان، 
عیزەت، فایەق بێكەس، عەبدوڵاڵ پەشێو، جگەرخوێن، بابەتاهیری عوریان، 
قزڵجی،  حەسەنی  یاقوتی،  مەنسوری  مەریوانی،  دڵشاد  شەمۆ،  عەرەب 
برایم ئەمین باڵدار، مەسعود محەمەد، بەختیار زێوەر، نەجمەدینی مەال، 
مەال جەمیل ڕۆژبەیانی، لەتیف هەڵمەت، حاجی قادری کۆیی، پیرەمێردی 
نەمر، مەال مەحموودی بایەزیدی، شێخ ڕەزای تاڵەبانی، شەریف پاشای 
ڕەحیمی  ئەحمەد موختار جاف، عەبدولڕەحیم  خەندان، جەمیل صائیب، 
هەكاری،  میر شەرەف خانی بەدلیسی، وەفایی، گۆران، بەدیع باباجان، 
قەرەداخی،  ئەنوەر  مەحوی،  نالی،  بەرزنجی،  مارف  شارباژێڕی،  جەمال 
حەمەی مەال كەریم، سەید عەلی ئەسغەری كوردستانی، ئیبراهیم یونسی، 
قه ره نی جه میل، مەالی گەورەی کۆیە، تۆفیق وەهبی بەگ، محه مه دئەمین 

زەکی، عەبدوڵاڵ جەوهەر، شێرکۆ بێکەس، سالم.

خوێنەرانی ڕۆڤار ئاگادار دەكەینەوە، ژمارەی داهاتووی 
)ئەحمەد  كورد  ناوداری  هونەرمەندی  بۆ  ڕۆڤار 
و  نووسەران  لە  داوا  بۆنەیەوە  بەو  دەبێت،  كایا( 
هونەرمەندان دەكەین، بە نووسین و بابەتی پەیوەندار 

بەو هونەرمەندە هاوكاری ڕۆڤار بكەن..
چاوەڕێی بابەتەكانتانین، لەڕێگەی ئیمێڵ و ناونیشانی 

ڕۆڤار لە تۆڕی كۆمەاڵیەتی فەیسبوك.

بەسوپاسەوە ئەم ژمارەیە  )جەمال لۆلۆ( هاوکارمان بووە

بەرگ و پۆستەر:               ئاکۆ غەریب
مۆتیڤی ئەم ژمارەیە:       نەرمین مستەفا

ژمارەی داهاتومان بۆ )ئەحمەد كایا( دەبێت
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پێڕست
سەروتار...                                                                                                       ڕۆڤار

عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ كێیە؟                                                                         جەمال لۆلۆ 
بیبلیۆگرافیای )د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ( لە ناوەرۆكی كتێبی كوردیدا                بوار نورەدین

ئەزموونی نووسینم                                                                                            د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ 
چه ند وشه یه کی شه رمن، بۆ مرۆڤێکی به خشنده ...!                                                جه مال عه بدول  

ئێمه ش منداڵ بووین..                                                                                      د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ 
مێژووی ئەدەبی كوردییەكەی )د. عیزەدین(                                                         كاروان عوسمان خەیات )ڕێبین(

به شێک له  یاده وه رییه کانم له باره ی دکتۆر عیزه دین مسته فاوه                                 محه مه دی مه ال که ریم
عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ ئینسكلۆپیدیای ئەدەبی كوردی                                       د. هەڤاڵ ئەبوبەكر

د. عیزه دین مسته فا ڕه سووڵ، پیاوێک له  کتێب                                                      د. ڕه ئوف عوسمان 
د.عیزەدین پیاوێكە لە یاقووت                                                                            مستەفا ساڵح كەریم

دوو كاتژمێر لەگەڵ پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ                                         ڕۆڤار
فاروقی مەال مستەفا: دكتۆر عیزەدین بەمانای وشە ڕۆشنبیرە                                 ڕۆڤار 

د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ لە چەند وێستگەیەكدا                                                ساالر عوسمان 
من و پڕۆفیسۆر عیزه دین مسته فا ڕه سووڵ                                                            د. جه مشید حه یده ری

د. كەمال غەمبار د. عیزەدین زانایەكی فرە بەهرە                                                              
لەبارەی یاداشتەكانی دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵەوە                                       ڕێبوار جەواد

هەست و سۆزی وەفاداری بۆ ......                                                                    یاسین قادر بەرزنجی
دونیایەک لەباوکایەتی                                                                                       د. یار عیزه دین مسته فا

بۆ باوکی ئازیزم...                                                                                             ڕاز عێزه دین مسته فا
ئەلبوومی وێنەکان
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سەرووتار

دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ ..وەك خۆی

تەرخان  كورد  ڕوناكبیریی  ناوەندی  ئەكادیمییەكانی  وكەسایەتییە  لەنووسەر  یەكێك  بۆ  ژمارەیەمان  ئەم  *ڕۆڤاری 
كردووە.ئەویش پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵە، دەركردنی ڕۆڤارێك بۆ ئەم كەسایەتییە هەوڵێكە بە ئاڕاستەی 
بەسەركردنەوەو خوێندنەوەی ئەو پاشخانە ئەكادیمی و فەرهەنگییەی كە ئەم پڕۆفیسۆرە زیاتر لە نیو سەدەیە سەرقاڵە 
پێوەی و كاری بۆ دەكات و بەردەوامیش لەكاركردندا ماندووبون ناناسێت و هەمیشە وەك سۆفییەكی پڕ لە وزە سەری 

لەسەر كتێب و پەڕە و وشەیە.
دامەزرێنەری  و  زانیاری  كۆڕی  و  كورد  نووسەرانی  یەكێتی  دامەزرێنەرانی  لە  یەكێكە  ڕەسووڵ،  مستەفا  *د.عیزەدین 
چەندین گۆڤار و ناوەندی ئەكادیمی بووە، ئەمە جگە لەوەی خاوەنی زیاتر لە 80 كتێبی چاپكراوە، لەبواری ئەكادیمیشدا 
لە  خۆی  وەك  كردووە،  كوردستان  زانكۆكانی  لە  دكتۆرای  و  ماستەر  تێزی  و  نامە  زۆر  كۆمەڵێكی  سەرپەرشتی 
چاوپێكەوتنەكەی ئەم ژمارەیەی )ڕۆڤار(دا ئاماژەی بۆ دەكات هەرگیز لە سیاسەت دانەبڕاوەو خۆی بە ئەندامی حیزبی 
شیوعی دەزانێت لە ساڵی 1946 ەوە تا ئێستا، بۆیە لە ڕۆڤارەكەدا ئەم تایبەتمەندییانە لەبەرچاو گیراوەو هەوڵدراوە 
بەشێك لەهاوڕێ و قوتابی و دۆستەكانی قسە لەسەر كتێب و ژیان و ڕۆڵ و قورسایی ئەو لە ناوەندی ڕوناكبیریدا بكەن، 
ئەمە جگە لە چاوپێكەوتنەكەی خۆی كە تیشك دەخاتە سەر زۆر الیەنی شاراوەی بواری سیاسی و ڕوناكبیریی خۆی.
* دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، مرۆڤێكی پڕ بەرهەم و پڕ چاالكییە، لە زۆر بواریشدا بەرهەمی هەیە، خاوەنی 
ساغكردوەتەوەو خۆی  دەستنووسی  هەیە،  لێكۆڵینەوەی  و  چیرۆك  و  شیعر  دانسقەیە،  كتێبی  گەورەو  كتێبخانەیەكی 
لەقەرەی فۆلكلۆر داوە، خۆی لە چاوپێكەوتنەكەی ئەم ژمارەیەی )ڕۆڤار(دا ئاماژەی بۆ دەكات شیعرەكانی لەئاستی 
شیعرە گەورە و بەرزەكانی شیعری كوردیدا نین، بەاڵم شیعرەكانی وەك خۆی دەڵێت :دەخوێنرێنەوەو هەندێ كەسیش 

لەبەری كردوون.
*پەیوەندییەكانی د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، بەرفراوان و هەمەجۆرن، بەشێكی زۆری كەسایەتییە سیاسیە گەورەكانی 
هەر چوار پارچەی كوردستان هاوڕێ و دۆستی ئەمن و وێنە و ئەرشیف و یادەوەری لەگەڵیاندا هەیە ، زۆر جاریش لە 
دانیشتنەكاندا یاداشت و بەسەرهاتی گرنگ و نەبیستراو لەسەر سەركردە كوردەكان باس دەكات، لە باسی سەركردەكانی 
كورددا دكتۆر عیزەدین پێی وایە قازی موحەمەد خوێندەوارترین سەركردەی كوردە كە زۆرترین زمانی بیانی دەزاێت.
هەر بۆیە لەم ژمارەیەدا بایەخێكی زۆرمان داوە بەو وێنە مێژوویانەی ئەو لەگەڵ سەركردە و كەسایەتییە سیاسییەكانی 

كوردو كۆمەڵێكمان باڵوكردووەتەوە.
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عیزەدین مستەفا 
ڕەسووڵ كێیە؟

جەمال لۆلۆ
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منداڵی: و  بنەماڵەیی  پێشینەیەكی 
عیزەدین كوڕی مەال مستەفای سەفوەت كوڕی حاجی مەال ڕەسووڵی دێلێژەیە، ساڵی 1934 لە گەڕەكی )دەرگەزێن(
ی شاری سلێمانی لەدایك بووە، سێیەم منداڵی باوك و چوارەم منداڵی دایكیەتی. كاتێك دایكی لە مێردی یەكەم 
و  مەالزادە  بنەماڵەیەكی  لەناو  عیزەدین  هێناوەتەوە.  پێك  خێزانی  سەفوەتدا  مستەفای  مەال  لەگەڵ  بووەتەوە،  جیا 
خوێندەواردا ژیاوە؛ باپیری -واتا حاجی مەال ڕەسووڵ- یەكێك بووە لە زانا ئاینیەكانی سەردەمی حكومەتی خوارووی 
كوردستان و لەالیەن مەلیك و كاربەدەستانەوە گوێی لێ  گیراوە. حاجی مەال ڕەسووڵ )5( كوڕی هەبووە، كوڕەكانی 
سەرجەمیان خوێندەوار و مامۆستای ئاینی بوون؛ »مەال مستەفا« كە باوكی دكتور عیزەدینە، مەال مەحمود كە باوكی 
شەهید فازیلی مەال مەحمود و فوئادە و مەال نەجمەدین شاعیر و پیاوێكی نوێخواز بووە. مەال مستەفای سەفوەت 
بە كاری مەالیەتییەوە  لە شاری سلێمانی  ژیانی گوزەراندووە، لەبەر ئەوە لە ڕووی گوزەرانەوە زۆرباش نەبوە، واتا 

ژیانێكی مام ناوەندی بەڕێ  كردووە، بەردەوام خەریكی خوێندنەوە و بەتایبەت »تەسەوف« بووە.
كاتێك عیزەدین لەدایك دەبێ ، مەال مستەفا بە ناوی »عز بن عبدالسالم« یا »عیزەدین«ەوە، لە خۆشەویستیی ئەو سۆفییە 
مەزنە، ناوی ناوە. حاجی مەال ڕەسووڵ هەر بە منداڵی هاتووەتە سلێمانی، هەر لەو شارە درێژەی بە خوێندن داوە، بەڵم چ 

حاجی مەال ڕەسووڵ چ نەوەكانی پێوەندییان لەگەڵ گوندی »دێلێژە« نەبڕیوە.
ناسراوە. مستەفا  مەال  فارووقی  باوكیەوە  ناوی  بە  كە  هەیە  برایەكی  و  خوشك  سێ   مستەفا   عیزەدین 

)وێنەیەکی خێزانی(

دانیشتوەكان: د. عیزەدین مستەفا النە لەباوەشیدایە، ڕووناك خانی خێزانی ئاران لەباوەشیدا

وەستاوەكان لەڕاستەوە: د. یار عیزەدین، د. رێباز جەمال عەبدول، بادە عیزەدین، شوان ئەحمەد زرنگ، ڕاز عیزەدین
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خوێندن:
خوێندویەتی،  دێلێژە«-  ڕەسووڵی  مەال  »حاجی  مزگەوتی  -واتا  خۆیان  مزگەوتی  لە  باوكی  الی  لە  عیزەدین 
پاشان ساڵی 1939 وەك گوێگر لە قوتابخانەی »غازی« وەرگیراوە، پاش نیوەی ساڵ بەڕێوەبەری خوێندنگەكە 
2 وێنە بگرە و بۆم بێنە، كردوویە بە خوێندكار و سەری  دیویەتی منداڵێكی وریا و زیرەكە، پێی وتووە: بڕۆ 
خوێندن  دەوامی  دوای  عیزەدین  هەبوە،  حوجرە  جاران  ئەوەیش  پێش  بەاڵم  چووە.  دەر  یەكەم  بە  ساڵیش 
مەال  -كوڕی  وتراوە  پێ   زەكیی  حامید  كە  حامید«  »مەال  لەالی  خوێندوویە  خۆیاندا  مزگەوتی  حوجرەی  لە 
لە مزگەوتەكەی ئەماندا ژوورێكی وەر گرتووە و دەرسی تێدا بە خوێندكاران وتووەتەوە.  حەمدونی شاعیر- و 
و »جزم  »ئەلف وبێ »  پێشتر  قوتابخانە،  بۆ  چوویشە  كاتێ   داوە.  فێربوون  بە  درێژەی  ئەم  لەالی  عیزەدینش 

نەكردووە. تەواو  حوجرەی  بەاڵم  خوێندووە،  عەم«ی 
عیزەدین  ڕۆژەكان  هەموو  وتوونەتەوە.  پێ   دەرسی  هەبوە  فەقێی  بووە،  مزگەوت  مەالی  باوكی  ئەوەی  لەبەر 
لەگەڵ  مزگەوتەكە  ناو  سەكۆی  لەسەر  ئێوارانیش  و  وت��ووە  فەقێكان  بە  وان��ەی  كە  باوكی،  الی  چووەتە 
و  بیركردنەوە  لەسەر  زۆریان  كاریگەریی  هەموویان  ئەمانە  بووەتەوە؛  كۆ  خۆیدا  ناسراوەكانی  و  خوێندەوار 
خۆی  هاوتەمەنەكانی  بە  تێكەڵ  زۆركەم  منداڵیدا  ژیانی  لە  ترەوە،  لەالیەكی  داناوە.  عیزەدین  پێگەیشتنی 
سەرەتایی،  خوێندنی  تەواوكردنی  دوای  داوە.  خوێندن  بە  درێژەی  فەیسەڵییە  مەكتەبی  لە  دواتر  بووە. 
چووەتە ناوەندی و لە سێی ناوەندی تاقیكردنەوەی بەكالۆریی ئەنجام داوە و سەركەوتوو بووە. باوكی )مەال 
هەم  بخوێنە،  شەریعە  كۆلێژی  لە  و  بەغدا  بۆ  بچۆ  خوێندن  بە  درێژەدان  بۆ  وتووە:  پێی  سەفوەت(  مستەفای 

دەمێنێتەوە.  مەالیەتییەكەشت  هەم  ئەكادیمیە،  خوێندنێكی 

لەقوتابخانەی قەاڵدزێ ساڵی 1954 کاتێ مامۆستابووە
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سیاسییەوە  كاری  بە  تێكەڵبوونی  بەهۆی  بەاڵم  شەریعە،  كۆلێژی  خوێندكاری  بووەتە  بەغدا،  بۆ  چوونی  دوای 
هەر لە ناوەندییەوە، ساڵی یەكەمی شەریعەی پێ تەواو نەكراوە و دەر كراوە. گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی و ساڵی 
سلێمانی  شاری  لە  ئەدەبی  بەشی  دەمەدا  لەو  كردووە.  تەواو  زانستیی  بەشی  چوارەمی  پۆلی  چووەتە  دواتر 
كردووە  لێ   داوای  سەمەد«ەوە  »مووسا  ناوی  بە  مامۆستاكانی  لە  یەكێك  كراوەتەوە.  دواتر  ساڵی  نەبوە، 
بەغدا  چووەتە  پێنجەم،  پۆلی  تەواوكردنی  پاش  شەوانە.  خوێندنی  لە  پێنجەم  پۆلی  لە  ئەدەبی  بەشی  بچێتە 

مامۆستایان. ماڵی  خانەی  خوێندنی  تەواوكردنی  بۆ 
لە  بووە  ساڵە  ئەو  ڕاپەڕینی  بەشداری   1952 ساڵی  وەرگیراوە.  مامۆستایان  ماڵی  خانەی  لە   1951 ساڵی 
سلێمانی  بۆ  گەڕاوەتەوە  راپەڕینەكە.  بەشداریی  لەبەر  كراوە  دەر  كۆلێژ  لە  دواتر  بووە.  بریندار  بەغدا،  شاری 
كردوویەتی  باوكی  كەسێكەوە  چەند  ڕێی  لە  دواتر  دامەزرێندراوە.  كرێكار  ناونیشانی  بە  مەالریا  دائیرەی  لە  و 
دواتر  سلێمانی،  بۆ  گواستراوەتەوە  سیاسییەوە  كاری  هۆی  بە  لەوێش  قەاڵدزێ .  لە  سەرەتایی  مامۆستای  بە 
عەلیی  عومەر  سلێمانی.  بۆ  گێڕاویانەتەوە  دووبارە  بووە،  خەریك  سیاسییەوە  كاری  بە  لەوێش  قەمچووغە.  بۆ 
ئیمزا  )بەرائەتنامە(  كردووە  بانگ  خەڵكی  بووە،  توند  و  دڵڕەق  توركی  كابرایەكی  سلێمانی  موتەسەڕیفی 
حەفتەیەكی  وتووە  پێی  كردووە.  بانگ  ئەویشی  بووە،  سیاسی  كاری  خەریكی  عیزەدین  ئەوە  لەبەر  بكەن. 
لە  دووبارە  هێشتووە.  جێ   عیراقی  و  شام  بۆ  هەڵهاتووە  هەفتەیەدا  لەو  عیزەدین  ئیمزاكردن.  بۆ  وەرەوە  تر 
هەتا  كردووە،  تەواو  ئادابی  عەرەبیی  بەشی  2-3ی  پۆلی  و  داوە  خوێندن  بە  درێژەی  شام  لە  ئاداب  كۆلێژی 
پاشان  دانراوە.  مامۆستایان  قۆناغی سێهەمی خانەی  لە  و  بەغدا  بۆ  گەڕاوەتەوە   1958 تەمووزی   14 شۆڕشی 
هێنراوە-  پێك  بووە  ساڵ  یەكەم  –كە  كوردی  خوێندنی  بەڕێوەبەرایەتیی  لە  بەغدا  لە  هەر  و  كردووە  تەواوی 

دامەزرێنراوە.
ڕەسووڵیش  مستەفا  عیزەدین  دەوڵەت.  ئەركی  لەسەر  بۆ سۆڤیەت  ناردنی خوێندكار  كەوتە  قاسم  عەبدولكەریم 
نەسرین  و  مەزهەر  كەمال  لەگەڵ  زمان،  تەواوكردنی  دوای  سۆڤیەت.  چووەتە  دەرچووە  بۆ  خوێندنی  زەمالەی 
عێراق  شیوعیی  حیزبی  داوای  بە  پاشان  گرتووە.  وەر  دكتورای  پلەی   1963/6/24 باكۆ،  چووەتە  فەخریدا 
حیزبی  عێراق(.  گەلی  )دەنگی  نهێنیی  ڕادیۆی  سەرپەرشتیی  بۆ  بولگاریا  پایتەختی  )سۆفیا(ی  چووەتە 
كوردی.  و  ئازەری  و  فارسی  زمانی  بە  ئێران(ەوە  )پەیكی  ناوی  بە  هەبووە  ڕادیۆیەكی  ئێرانیش  توودەی 
هەر  كە  عێراقیش  گەلی  دەنگی  ڕادیۆی  لە  كراوەتەوە.  مستەفا  عیزەدین  دەستی  لەسەر  كوردی  بەشی  دواتر 
پاشان  خوێندوویەتیەوە.  خۆی  هەر  نووسیوە،  یان  گێڕاوە  وەر  عەرەبییەوە  لە  بابەتەكانی  خۆی  عیزەدین  د. 
1965 گەڕاوەتەوە بۆ كوردستان و چووەتە شاخ و بووە بە پێشمەرگەی  گەڕاوەتەوە بۆ مۆسكۆ. دواتر ساڵی 
مەال مستەفای  هەوڵێكی  بە   1966/12/26 بارزانی،  بارەگای  لە  مانەوە  دوای ساڵێك  عێراق.  حیزبی شیوعیی 

دامەزرێنراوە. كوردی  بەشی  لە  و  بەغدا  زانكۆی  لە  مامۆستا  بووەتە  بارزانی 
وەر  پڕۆفیسۆری  و  »ناووك«  دكتۆرای  پلەی  و  داوە  خوێندن  بە  درێژە  مۆسكۆ،  بۆ  چووەتەوە   1979 ساڵی 

گرتووە. 
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سیاسی: كاری 
تێكەڵ  مێردمنداڵییەوە  لە  هەر  مستەفا  عیزەدین 
دواكەوتنی  هۆی  جار  زۆر  بووە،  سیاسی  كاری  بە 
چوونە  س��ەرەت��ای  ئ��ەم��ەب��ووە.  ه��ەر  خوێندن  ل��ە 
دەرك��راوە،دوات��ر  سیاسی  ك��اری  لەسەر  كۆلێژی 
لە  گواستنەوەی  سلێمانی،  بۆ  گ��ەڕاوەت��ەوە  كە 
سلێمانی  بۆ  دووات��ر  و  ق��ەاڵدزێ   بۆ  سلێمانییەوە 
ب��ووە.  سیاسی  هۆكارەكەی  ه��ەر  قەمچووغە،  و 
بە  پێوەندیی   –  1947 ساڵی  سەرەتای  عیزەدین 
هەبوە،  كوردستانەوە  دیموكراتی  پارتی  ڕیزەكانی 
پێوەندیی  و  هێناوە  لێ   وازی   1949 ساڵی  بەاڵم 
عیراقەوە.  شیوعیی  حیزبی  ڕیزەكانی  بە  كردووە 
پاشان ماوەیەك جیا بووەتەوە، دواتر ساڵی 1955 
شیوعی  حیزبی  كوردستانی  لقی  سكرتێری  ڕێی  لە 

حیزب. ڕیزەكانی  گەڕاوەتەوە  فەالح  كاكەی 
دابڕان هەتا ئێستاش هەر پێوەندی نەپساوە و  لە كادیرە زۆر چاالك و وریاكانی حیزب، بێ   عیزەدین یەكێكە 
1992 بووە ئەندام لە یەكەم پەرلەمانی باشووری كوردستان لەسەر  لە ڕیزەكانی ئەو حیزبەدا ئەندامە. ساڵی 

بێ الیەن. كەسێكی  وەك  بەاڵم  لیستی )ی. ن. ك(، 
وتاری  و  خۆپیشاندەر  وەك  كردووە  بەشداریی  تشرین-  ڕاپەڕینی  -بەتایبەت  1952دا  ساڵی  خۆپیشاندانەكانی  لە 
پێشكەش كردووە. لەم ڕاپەڕینەدا كە لەگەڵ » كەمال فوئاد«ی یەكێك لە هاوڕێ  نزیكەكانیدا بووە، بریندار كراوە 
نەخۆشخانە.  بۆ  براوە  فوئاددا  كەمال  فشاری  لەژێر  بەاڵم  نەداوە،  كۆڵی  برینداریش  بە  عیزەدین  پێكراوە،  قاچی  و 
دوای ئەمە خوێندنی بەجێ  هێشتووە و گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی، ماوەی 4 مانگ خۆی شاردووەتەوە. كاتێ  قوتابخانە 
دانراوەتەوە، پێیان وتووە: هیچت لەسەر نییە وەرەوە بۆ خوێندنەكەت. كە چووەتەوە بۆ قوتابخانە، گیراوە و حوكم 
دراوە بە ساڵێك زیندان یا 300 دیناری ئەودەم. دوای مانەوەی 6 مانگ لە زیندان، باوكی 300 دینارەكەی پەیدا كردووە 
و ئازاد بووە. بەاڵم ژمارەیەكی زۆر لە خوێندكارەكان لە كۆلێژ دەر كرابوون، عیزەدین یەكەم ناو بووە. هەموو ئەم 
دەردەسەرییە بۆ خۆی و خێزانەكەی كۆڵی پێ  نەداوە تا واز لە كاری سیاسی بهێنێ ، بۆیە ئەم جارەیان لەژێر فشاری 
عومەر عەلیدا لە شاری سلێمانی عیزەدین عیراقی بەجێ  هێشتووە و ڕووی كردووەتە شام. لەوێش بە كاری سیاسی 
و خوێندنەوە خەریك بووە، تا شۆڕشی 14ی تەمووزی 1958 كە گەڕاوەتەوە بۆ عیراق. دوای تەواوكردنی خوێندن، 

ساڵی 1961 ڕووی لە واڵتی سۆڤیەت كردووە بە نیازی خوێندن، بەاڵم بێدابڕان لە كاری سیاسی.
 1978 ساڵی  كردووە:  باسی  گێڕانەوەكانیدا  لە  یەكێك  لە  چێشتووە،  زۆری  بەعسیش  دەستی  بە  عیزەدین 
وتیان:  گرتین.  ڕایان  پێوە  بە  بەیانی  تا  و  هەولێر  لە  شیمال  ئەمنی  بۆ  برد  كەریم«یان  مەال  و »حەمەی  من 
باڵەكانیەوە،  هەموو  بە  كورد  بزووتنەوەی  جێگری  بە  كردووە  خۆتان  كەسەتان  دوو  ئەم  دەكەن  زەرەر  ئێوە 
خۆتان كردووە بە جێگری حیزبی شیوعی بە هەموو باڵەكانیەوە. جوابم دایەوە وتم: زەرەری چیمان كردووە، 
دەتوانن بمانگرن، بمانكوژن، بەاڵم ناتوانن پێمان بڵێن پیاوخراپن و دوژمنی گەلەكەیان بوون. دوای ڕاپەڕینی 

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، دێلێژە- 1948
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جێ كۆبوونەوەی  بووەتە  ماڵەكەی  و  بووە  بەردەوام  خۆی  سیاسیی  كاری  لەسەر  هەر  عیزەدین   1991 ساڵی 
شەڕی  دژی  زۆر  و  ناكۆكەكاندا  الیەنە  ئاشتكردنەوەی  لە  گێڕاوە  گرنگی  ڕۆڵی  دواتریش  كوردستانی،  بەرەی 
توندی  هەڵوێستی  هاوڕێكانیدا  لەگەڵ  پەرلەماندا  لەناو  بووە،  پەرلەمان  ئەندامی  كاتێكیش  بووە.  براكوژی 

بوون.. پەناگر  و  نواندووە 

كورد: نووسەرانی  یەكێتیی 
بە  دامەزراندنی  بەیاننامەی  یەكەم  كورد،  نوسەرانی  یەكێتیی  دامەزرێنەكانی  لە  یەكێكە  مستەفا  عیزەدین 
1969 ئیجازەیان وەر گرتووە و جەمال  11 كەس بوون. ساڵی  قەڵەمی عیزەدین نوسراوە. دەستەی دامەزرێن 
11ی  بەیاننامەی  پاش  شاخ  نووسەرانی  گەڕانەوەی  دوای  بەاڵم  دامەزرێن.  دەستەی  سەرۆكی  بە  كراوە  بابان 
ئازار، ئەم دەستەیە هەڵوەشێندراوەتەوە و )لە هۆڵی خولد( لە بەغدا هەڵبژاردن كراوە، د. عیزەدین بە كۆی 

كورد. نووسەرانی  یەكێتیی  سەرۆكی  بووەتە  دەنگ   63
1974دا لە هەولێر كۆنگرە گیراوە، لەم كۆنگرەیەدا سەیدا ساڵح یوسفی بووەتە سەرۆك و د. عیزەدین  ساڵی 
1991ی  جێگر. سااڵنی دواتریش درێژەی بە كاری ڕۆشنبیریی خۆی داوە لەناو ئەم ڕێكخراوەیەدا. دوای ساڵی 

كردووە.  كاری  ئازادانەتر  و  بووەتەوە  تۆختر  ڕۆڵە  ئەم  ڕاپەڕینەكە 
لە  چ  و  كێشەكاندا  چارەسەركردنی  لە  چ  گێڕاوە،  نووسەراندا  یەكێتیی  لە  گرنگی  ڕۆڵێكی  عیزەدین  د. 

نوسەران(.  )یەكێتیی  گۆڤاری  دەركردنی  بەتایبەت  چاالكیەكاندا، 

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، لەکتێبخانەکەیدا
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نووسین: قۆناغی 
لەدایكبوونی  هەوێنی  بووەتە  قۆناغەیە  ئەم  چونكە  عیزەدین،  د.  ژیانی  لە  گرنگە  وەرچەرخانێكی  قۆناغە  ئەم 
خوێندكار  كاتێ   كردووە،  پێ   دەست  دیوارەوە  ڕۆژنامەی  لە  نووسینی  سەرەتای  ناوازە.  بەرهەمی   »86«
عەزیز  تۆفیق  محەمەد  مامۆستایان  چاودێریی  بە  فەیسەڵییە  مەكتەبی  لە  سەرەتایی  پێنجەمی  پۆلی  لە  بووە 
هەندێك  نووسینی  كەوتووەتە  ئەمە  دوای  كردووە.  دیوار  ڕۆژنامەی  نووسینی  بە  دەستی  عیرفان  فازڵ  و 
لە  ڕۆژنامەنوس  بووەتە  یەكسەر  وەرگیراوە،  مامۆستایان  بەرزی  خانەی  لە  كە  دواتر  ڕۆژانە.  سیاسیی  بابەتی 
بۆ  گەڕاوەتەوە  داخراوە،  ئەهالی  رۆژنامەی  كە  بووە.  خاوەنی  چادرچی«  »كامیل  كە  »ئەهالی«  ڕۆژنامەی 
ڕۆژانە  و  الی  چووەتە  بووە،  »ژین«  ڕۆژنامەی  لە  گۆران  مامۆستا  مامۆستا،  بە  ببێ   ئەوەی  پێش  سلێمانی. 
لە  دەستیان.  دەگەیشتە  كە  لوبنانیانەوە  ڕۆژنامە  و  گۆڤار  چەند  لەو  كوردی  زمانی  سەر  وەرگێڕاوەتە  بابەتی 

كردووەتەوە. ڕاست  بۆ  كوردیەكەی  گۆران  مامۆستا  شیعر،  هونەری  و  پەخشان  بەتایبەت  نووسینەوە،  باری 
سەر  وەرگێڕاوەتە  فارسییەوە  لە  بابەتی  هەندێ   مستەفا  هاوار  و  مستەفا(  )ع.  و  م(  )ع.  ناوی  بە  پاشان 
سەرنووسەر،  بە  بووە  زرنگ  ئەحمەد  گۆران،  مامۆستا  دوای  كراوەتەوە.  باڵو  »ژین«دا  لە  و  كوردی  زمانی 
د.  نووسینی  سەرەتای  شێوەیە  بەم  نووسیویە.  »زرنگ«ەوە  واتا  »ز«  ناوی  بە  ئەم  هەیە  سەروتار  هەرچی 
عیزەدین دەستی پێ  كردووە. بە سەدان وتار و پەخشان و بەرهەمی ناوازەی بە زمانەكانی كوردی، عەرەبی، 
دیالێكتەكانیەوە(،  بە  )كوردی  زمانەكانی  لە  باشی  شارەزاییەكی  عیزەدین  د.  چونكە  بوون.  لەدایك  ڕووسی 

هەبوە.  ڕووسیدا  و  فارسی  عەرەبی، 

پڕۆفایل:
بووە. لەدایك  سلێمانی  لە   1935 26 شوباتی   -

عیراق. شیوعیی  حیزبی  ئەندامی  بووەتە   1949 ساڵی   -
كردووە. تەواو  بەغداد  لە  مامۆستایانی  بەرزی  خانەی   1959 ساڵی   -
گرتووە. وەر  باكۆ  لە  دكتۆرای  گەواهینامەی  یەكەم   1963 ساڵی   -

بەغدا. زانكۆی  لە  زمان  كۆلێژی  كوردیی  بەشی  لە  مامۆستا  بووەتە   1966 ساڵی   -
دامەزراندووە. نووسەرانیان  یەكێتیی  نووسەرێكدا  چەند  لەگەڵ   1969 ساڵی   -

ژیانە  ئەم  بەرهەمی  ڕەشەدا،  ساڵح  عەلی  ڕووناك  مامۆستا  لەگەڵ  پێكهێناوە  خێزانیی  ژیانی   1967 ساڵی   -
ناوەكانی: بە  منداڵە  سێ  

ئەندازەیە. كۆلێژی  كارەبای  بەشی  دەرچووی  راز: 
هەیە. بوارەدا  لەم  دكتۆرای  ئێستا  كردووە،  تەواو  چاوی  بەشی  پزیشكی  كۆلێژی  یار: 

كردووە. تەواو  ئابووریی  لیسانسی  بادە: 
ناووك«. لە مۆسكۆ »دكتۆرای  گرتووە  وەر  1979 دكتۆرای دووەمی  - ساڵی 

.2005 ساڵی  تا  كوردستان  پەرلەمانی  ئەندامی  بووەتە   1992 ساڵی   -
گرتووە. وەر  ئەدەبدا  بواری  لە  كەسایەتیی ساڵ  بۆ  بلەی  2009 خەاڵتی  - ساڵی 
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ڕەسووڵ مستەفا  عیزەدین  دكتور  لە  تایبەت  پرسیارێكی  چەند 

* یەكەم كتێب كە خوێندووتەوە.
دەبوەوە،  باڵو  »ژین«دا  لە  ئەڵقە  بە  كە  پیرەمێرد  »كەمانچەژەن«ی  بووم،  سەرەتایی  پێنجەمی  پۆلی  لە   -

بوو. كتێب  یەكەم 
* كێ  بە یەكەم مامۆستای خۆت دەزانی؟

باوكم.  -
* یەكەم هاوڕێت؟

»د.  پێكەوەین  دەمێكە  زۆر  لەوانەی  ڕەنگە  بەاڵم  ئازەریش،  و  عەرەب  كورد،  لە  هەیە  هاوڕێم  كۆمەڵێك   -
بن. پێشەوەیان  ڕیزی  لە  كەریم«  مەال  »محەمەدی  و  فوئاد«  كەمال 

* چ كاتێك زۆر خەمبار بووی؟
شەهیدبونی  هەروەها  تێكردم،  كاری  زۆر  بیست،  باوكمم  دوایی  كۆچی  هەواڵی  بووم  واڵت  دەرەوەی  لە  كە   -
زۆر  كە  ترم  هاوڕێكانی  لە  یەكێك  چونكە  ئامۆزام،  مەحموودی  مەال  فازیلی  و  قاسملوو  عەبدوڕەحمانی  د. 

بوو. قاسملۆ  د.  بوو  خۆشدەویست 
* لە چی پەشیمانی؟

پەشیمانم. لێی  و  كردوومە  بڵێم  كە  نییە  شتێك   -
* ئاواتی گەورەت چییە؟

- پیاوێكی قەومی نیم، بەاڵم ئاواتی گەورەم سەركەوتنی 
كوردە. گەلی 

* چركەساتێك كە چێژت لێ  وەرگرتبێ  لە ژیاندا؟
كوردستان  گەلی  ڕادیۆی  كەوتبووم،  جێگادا  نێو  لە   -
یەكسەر  ب��وو((.  ئ��ازاد  سلێمانی  م��ژدە  ))م��ژدە  وت��ی: 
من.  بۆ  خۆشترینەكانە  لە  ئەوە  گریان،  بە  كرد  دەستم 
سەرئەكەوتم  بووین،  شام  لە  تەمووزیش  14ی  هەروەها 
ڕادی��ۆ  دەوری  لە  ئ��ەدی  خەڵكم  »قاسیون«،  ب��ەرەو 
لوبنانە،  باسی  زانی  وام  بۆالیان،  چووم  كۆبوونەتەوە. 
چییە؟  ئەوە  پرسیم  قاسم،  عەبدولكەریم  زەعیم  وتی  كە 
من  ئیتر  الب��رد.  سەعیدیان  ن��ووری  ئ��ەوە  وت��ی:  كابرا 
هاوڕێكەم.  ماڵی  بۆ  نەڕۆیشتم  و  گەڕامەوە  لەخۆشیدا 
هەر  ل��ەوێ   دائەنیشتین،  ل��ەوێ   هەبوو  چایخانەیەك 
ئەكرد،  ماچ  یەكتریان  عەرەبەوە  و  كورد  بە  بوو  عیراقی 
دەستی  و  هات  زەبیحی  عەبدوڕەحمانی  گریان.  كەوتینە 

نەما.(( برسیەتی  ئیتر  ))جەناب  وتی:  و  ملم  كردە 

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ،  مۆسکۆ 1962
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ئامادەكردن: بوار نورەدین

بیبلیۆگرافیای
)د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ(
لە ناوەرۆكی كتێبی كوردیدا

2010-1961
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)بیبلیۆگرافیا( بوو  پێویست  بێت،  ڕاستی  ئەوەی 
ئامادە  )د.عیزەدین(  بەرهەمەكانی  و  كتێب  ی 
زانرا  باش  بە  وا  ئەوەی  هۆی  بە  بەاڵم  بكەین، 
بە  و  هێنا  لێ  وازم��ان  بكات..  ئامادەی  خۆی 
ئەم  ڕۆڤ��ار،  دیكەی  ژمارەكانی  شێوازی  هەمان 

ئامادەكرد:  بیبلیۆگرافیایەمان 
كاری  ساڵێكە  چەند  بیبلیۆگرافیایەی  ئەو   -1
كوردی( )كتێبی  بارەی  لە  تەنها  دەكەین  لەسەر 
 ،2010 ت��اك��و س��اڵ��ی  -ل��ە س��ەرەت��اوە  ی��ەوەی��ە 
هەروەها گۆڤار و ڕۆژنامەی نەگرتووەتەوە، تەنها 
دووبارە  )كتێب(  وەك  كە  گرتووەتەوە  ئەوانەی 
لە  جگە  كاتدا،  هەمان  لە  ك��راون��ەت��ەوە.  چ��اپ 
دیكەی  زمانێكی  هیچ  ك��وردی،  زمانی  بە  كتێب 

نەگرتووەتەوە. 
2- لە ئامادەكردنی دەستنووسی )بەرگی سێیەم- 
نەگرتووەتەوە،  شاعیرانی  )دیوان(ی  ئەدەب(دا 
تەنها  كە  نەگرتووەتەوە  كتێبانەشی  ئەو  هەروەها 
بێگومان  كۆكردووەتەوە،  شاعیرانیان  بەرهەمی 
لەبەر ئەمەیە كە لێكۆڵەران لە دۆزینەوەی دیوانی 
بەالمانەوە  ئەوە  بەڵكو  دانامێنن..  شاعیراندا 
لێكۆڵەران  و  ن��ووس��ەران  كە  ب��ووە  بایەخ  جێی 
لەبارەی  كە  بكەینەوە  ئ��اگ��ادار  بابەتانە  ل��ەو 
كاتدا،  هەمان  لە  نووسراون،  كوردەوە  شاعیرانی 
كاری  لە  جگە  كە  گرتووەتەوە  دیوانانەی  ئەو 
هۆنراوەی  و  بەرهەم  باڵوكردنەوەی  و  كۆكردنەوە 
ساغ  و  لێكۆڵینەوە  ك��اری  ك��ورد،  شاعیرانی 

داوە. ئەنجام  كردنەوەیان 
بیبلیۆگرافیایەدا،  ئ��ەم  ئ��ام��ادەك��ردن��ی  ل��ە   -3
)د.  بە  پەیوەندی  هەرچی  دراوە  ئەوە  هەوڵی 
عیزەدین(ەوە هەبێت لە ماوە و سنووری پڕۆژەی 
كتێبی  وات��ە:  كۆبكرێتەوە،  بیبلیۆگرافیاكەمان 
ئەو  ك��ە  بابەتانەی  )ئ��ەو  ب��اب��ەت  س��ەرب��ەخ��ۆ، 
باڵوبوونەتەوە،  دیكەدا  كتێبی  لە  و  نووسیونی 
بۆ  ئەو  كە  پێشەكیانەیە  لەو  پێشەكی »مەبەست 
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ڕەخنە،  سەرپەرشتیكردن،  نووسیوە«  دیكەی  كتێبی 
سەرنجەش  ئەم  خاڵەدا  لەم  پێویستە  هتد.  وت��ار.. 
و  هەیە  دیكەی  نووسینی  دكتۆر  بێگومان  بنووسین: 
)پێشەكی( بۆ كتێبی دیكەش نووسیوە، بەاڵم هەروەك 
پڕۆژەی  مەودای  و  سنوور  پێكرد،  ئاماژەمان  پێشتر 
توانیومانە  واتە  دیاریكراوە،  ئێمەش  بیبلیۆگرافیاكەی 
میتۆدی  بەپێی  كە  بدۆزینەوە  بابەتانە  ئەو  تەنها 
لە  بابەتی سەربەخۆ  نێو دە  پرۆژەكەمان، كەوتوونەتە 

بارەی )كورد و كوردستان(ەوە.
بیبلیۆگرافیا  پێچەوانەی  بە  بیبلیۆگرافیایەدا،  لەم   -4
ڕێنووسی  بەپێی  كتێبەكانیش  ناونیشانی  سەرەكییەكە، 

نووسراونەتەوە. ئێستا 
لە  كراوە.  ئامادە  ساڵ  بەپێی  بیبلیۆگرافیایە  ئەم   -5
ناسنامەی كتێبەكاندا، ئەم چەند هێمایە بەكارهاتوون: 
دووەم،  و  یەكەم  چاپی  وات��ە  چاپ  ن��ۆرەی  )چ��اپ: 
بۆ  ه��ەروەه��ا  س��اڵ(  س:  شوێن،  ش:  چاپخانە،  چ: 
ناساندنی  ب��ارەی  لە  تر  تێبینییەكی  و  سەرنج  هەر 
كتێبە  ئەم  بۆ  دەتوانێت  خوێنەر  سەرچاوەكانەوە، 
پۆلێنكراوی  و  ناسێنراو  بیبلیۆگرافیای  بگەڕێتەوە: 
 2010  -1925 كوردستان:  و  كورد  بە  تایبەت  كتێبی 
نورەدین،  بوار  ئامادەكردن:  مێژوو«  یەكەم:  »بەرگی 
سلێمانی-  »س���ەردەم«  چاپخانەی  ی��ەك��ەم-  چاپی 
كوردستان، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ و پەخشی 

سەردەم، 2012.
)ن��او(  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ  ن��ەزان��ی  پێویستمان  ب��ە   -6
تەنها  بەڵكو  بنووسین،  تەواوی  ناوی  ئەودا،  هێنانێكی 

ئاماژەی پێ  كراوە.  بە )د.عیزەدین( 

)د.عیزەدین( بارەی  لە  سەربەخۆ  كتێبی 

مەال  نووسین:  ئوستاد،  كتێبی  لە  ڕەخنە  چەپكێ    -1
جەمیل ڕۆژبەیانی، لە باڵوكراوەكانی دەزگای هەواڵ بۆ 
تیشك،  چ:  یەكەم،  چاپ:  ڕۆژنامەوانی،  و  ڕاگەیاندن 

ش: ؟، س: 2005. 
ناوەرۆك: 

پێشەكی: شوان داودی )لێرەدا نووسراوە: »ئوستاد« 
ساڵی  لە  ڕەسووڵ«ە  مستەفا  »د.عیزەدین  كتێبێكی 
لەسەر  چاپخانەی »سەفوەت«  لە  سلێمانی  لە   1997

ئ��ەرك��ی »م���ام ج���ەالل« چ��اپ ك���راوە. ب��ۆ وەاڵم��ی 
لە  جەمیل«  »م��ەال  مامۆستا  نەمر  »ئ��وس��ت��اد«، 
ناوی »چەپكێ   بە  بابەتێكی  بەغداوە  لە   1998/1/19
بە  و  سلێمانی  ن��اردە  ئوستاد«  كتێبی  لە  ڕەخنە 
خاوەنی  د.عیزەدین  كە  »ئێستا«  گۆڤاری  بۆ  تایبەت 
نازناوی  بەغدا  لە  خۆی  دۆخی  لەبەر  بوو،  ئیمتیازی 

بابەتەكە،  سەر  خستبووە  »هەڵگورد«ی 

نەبینی  ڕووناكی  بەنرخە  بابەتە  ئەو  هەم  بەداخەوە 
ڕوانگەی  لە  مایەوە.  ناتەواوی  بە  »ئوستاد«  هەم 
وەك  و  ك��وردی  ئ��ەدەب��ی  م��ێ��ژووی  ب��ە  خزمەتكردن 
بێگەردی مامۆستا »مەال جەمیل«  بۆ گیانی  وەفایەك 
بەنرخە  بابەتە  ئەو  بڕیارماندا  »هەواڵ«  دەزگای  لە 
ئوستاد  كتێبی  لە  ڕەخنە  چەپكێ   بگەیەنین(  چاپ  بە 
دانراوە. لە ڕەخنەكە  بەرگی دواوە كورتەیەك  لەسەر 

داهێنان،  لە  ڕووبارێك  ڕەسووڵ  مستەفا  د.عزەدین   -2
ئامادەكردن و باڵوكردنەوە: مەكتەبی ڕۆشنبیری حزبی 
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ش:  بینایی،  چ:  یەكەم،  چاپ:  كوردستان،  شیوعی 
.2009 سلێمانی، س: 

ناوەرۆك: 
ڕۆشنبیریی  مەكتەبی  ڕووب���ارێ���ك:  ل��ە  ڕێ��زل��ێ��ن��ان 
وەك:  بابەتی  هەندێ   ڕێزلێنراو/  ژیاننامەی  ح.ش.ك/ 
االدب  فی  )الواقعیە  شاكارەكەی  و  پ.د.عیزەدین 
الكردی(: كەریم شارەزا/ ڕێزلێنانی د.عیزەدین: كەمال 
بەتوانا  مامۆستایەكی  و  دێرین  تێكۆشەرێكی  غەمبار/ 
بەرگی  وێنەی  دەباغ/  جەالل  بیرتیژ:  نووسەرێكی  و 

د.عیزەدین.  باڵوكراوەكانی  كتێبە  لە  بەشێك 

تێدایە  ئەویان  بابەتی  كە  ئەوانەن  كتێبانەش،  ئەم 
ن��ەت��ەوەی  خەباتی  ل��ە  الپ��ەڕەی��ەك��ە  پێشمەرگە   -1
دەوروبەری  لە  داگیركەران  و  ئاغاوات  بەرامبەر  كورد 
نووسین:  ك��وردس��ت��ان��دا،  دیموكراتی  جمهووریەتی 
د.ڕەح��ی��م��ی ق���ازی، ل��ەس��ەر ئ��ەرك��ی )ع��ەالئ��ەددی��ن 
سەجادی( چاپ كراوە، چاپ: یەكەم، چ: الوفا ء، ش: 

د.عیزەدین. پێشەكی:   .1961 بەغداد، س: 
2- مەالی گەورە مەال محەممەدی كۆیی 1876- 1943، 
وەزارەت��ی  یارمەتی  بە  حیدری،  مومتاز  نووسین: 
كوردی(  ڕۆشنبیری  گشتیی  )بەڕێوەبەرێتی  ڕاگەیاندن 
چاپ كراوە، چاپ: یەكەم، چ: شارەوانی، ش: هەولێر، 

1975. پێش وتارێك: د.عیزەدین. س: 
نووسین:  )هەقە(  بزووتنەوەی  لە  ئاوڕدانەوەیەك   -3
و  پێشەكی  و  پ��ێ��داچ��وون��ەوە  ع��ەس��ك��ەری،  مستەفا 
پاشبەند  دوو  لەگەڵ  كەریم،  مەال  محەممەدی  پەراوێز: 
د.عیزەدین  و  عەبدوڵاڵ  هەمزە  مامۆستا  خامەی  بە 
مستەفا ڕەسووڵ، چاپ: یەكەم، چ: عەال، ش: بەغدا، 

1983. پاشبەندی دووهەم: د.عیزەدین. س: 
4- شێخ نووری دەنگی ڕەسەنی شیعر، نووسین: موسڵح 
مستەفا جەاللی، لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی ڕۆشنبیری 
باڵوكردنەوەی  و  ڕۆشنبیری  دەزگ��ای  ڕاگەیاندن-  و 
بەغداد،  ش:  دارالحریە،  چ:  یەكەم،  چاپ:  ك��وردی، 

د.عیزەدین. بۆ پێشەكی:  1984. شتێك  س: 
لە  وتارانەیە  ئ��ەو  سەرجەمی  س��ەج��ادی-  ی��ادی   -5
)عەالئەددین  مامۆستا  كۆچكردوو  چلەی  ئاهەنگی 
و  كۆچكردنی  بۆنەی  بە  یا  خوێنرانەوە  سەجادی(دا 
باڵوكراونەتەوە،  گۆڤارەكاندا  و  ڕۆژنامە  لە  یادیدا  لە 

یارمەتی  بە  سەجادی،  عەالئەددین  دلێر  كۆكردنەوە: 
كراوە،  چاپ  الوان  و  ڕۆشنبیری  گشتیی  ئەمیندارێتیی 
چاپ: یەكەم، چ: إشبیلییە، ش: بەغداد، س: 1987. 
وتاری د.عیزەدین/ ئەوانەی مردن و نامرن: د.عیزەدین.
و  نووسین  ی��ەك��ەم،  بەرگی  سلێمانی-  ش��اری   -  6
ڕەش��ە،  ساڵحی  مەحموودی  ئەكرەمی  كۆكردنەوە: 
پێداچوونەوە و پێشەكی: د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، 
باڵوكردنەوەی  و  ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
كوردی، چاپ: یەكەم، چ: دارالحریە، ش: بەغداد، س: 

.1987
ڕەفیق  نووسین:  ك��وردی،  ئەدەبیاتی  و  شیعر   -7  
حیلمی، چاپ: دووەم، چ: التعلیم العالیی، ش: بەغداد، 

س: 1988. دوو وشە: د.عیزەدین.
محەممەدی  ئامادەكردن:  مەولەوی،  میهرجانی   -  8  
و  ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  كەریم،  مەال 
چاپ:  ڕۆشنبیری،  گۆڤاری  ك��وردی-  باڵوكردنەوەی 
یەكەم، چ: الزمان، ش: بەغداد، س: 1989. مەولەوی- 

د.عیزەدین.  دەربارەی سروشت:  و شتێك  بەرهەمی 
و  نووسین  دووەم،  ب��ەرگ��ی  سلێمانی-  ش��اری   -  9
ڕەش��ە،  ساڵحی  مەحموودی  ئەكرەمی  كۆكردنەوە: 
پێداچوونەوە و پێشەكی: د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، 
باڵوكردنەوەی  و  ڕۆشنبیری  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە 
كوردی، چاپ: یەكەم، چ: دارالحریە، ش: بەغدا، س: 

 .1989
فوئاد  نووسین:  كوردیدا،  هۆنراوەی  لە  ئافرەت   -10
سەرپەرشتی:  و  پ��ێ��داچ��وون��ەوە  ئ��ەح��م��ەد،  حسێن 
د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ،  لە باڵوكراوەكانی دەزگای 
ڕۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردی، چاپ: یەكەم، چ: 

.1990 الجاحز، ش: بەغداد، س: 
11- هونەرمەند محەممەد عارف، ئامادەكردن: دەزگای 
دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  باڵوكردنەوە،  و  ڕۆشنبیری 
یەكەم،  چاپ:  ك��وردی،  باڵوكردنەوەی  و  ڕۆشنبیری 
ئەم  هونەری   .1990 س:  بەغداد،  ش:  اآلدی��ب،  چ: 
حاجی  جەواهر  د.نورا  نووسین:  عێراق-  سەردەمەی 

د.عیزەدین. وەرگێڕانی:  جندی/ 
 ،1995 حزیران/   /23-20 دهوك  خانی-  فیستڤاال   -12
و  ڕەوشەنبیری  یا  گشتی  ڕێڤەبەرییا  ئامادەكردن: 
هونەری- دهۆك، چاپ: یەكەم، چ: هاوار، ش: دهۆك، 
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د.عیزەدین. ناونیشان(:  ڤەكولین )بێ    1996 س: 
ت��اوان��ە،  كۆیی   ق��ادری   حاجی   ل��ە  ستەمكردن   -13
سەفوەت،  چ:  یەكەم،  چاپ:  دلێر،  خالید  نووسین: 
كاك  خۆشەویستم  برای   .1997 س:  سلێمانی،  ش: 

د.عیزەدین. خالید: 
زەبیحی  عەبدولڕەحمان  بەسەرهاتی  و  ژی��ان   -14
چاپ:  كەریمی،  عەلی  نووسین:  عولەما(،  )مامۆستا 
س:  سوید،  ش:  گۆتنبێرگ،  زاگ��رۆس  چ:  ی��ەك��ەم، 

د.عیزەدین.   .1999
نووسین:  شیعر،  و  یاداشت   - خانەقا  یادگاری   -15
و  كۆكردنەوە  خانەقا،  سەعیدی  شێخ  ڕەئووف  شێخ 
بۆ  ئامادەكردنی  محەممەد،  ڕەئووف  كەمال  داڕشتن: 
خانەقا،  ڕەئووفی  شێخ  مەلیكی  شێخ  بنەماڵەی  چاپ: 
ڕووناكبیریی  و  ئەدەبی  بنكەی  باڵوكراوەكانی  لە 
سلێمانی،  ش:  دان��از،  چ:  یەكەم،  چ��اپ:  گ��ەالوێ��ژ، 
شاری  مەشخەڵێكی  خانەقا  ڕەئووفی  شێخ   2000 س: 

د.عیزەدین. بوو:  كەركووك 
16- میهرەجانی مەولەوی، ئامادەكردن و باڵوكردنەوەی: 
ڕۆشنبیری،  وەزارەتی  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
چاپ: یەكەم، چ: وەزارەتی ڕۆشنبیری، ش: سلێمانی، 

د.عیزەدین. پێشەكی:   .2000 س: 
17- میهرەجانی مەولەوی، ئامادەكردن و باڵوكردنەوە: 
ڕۆشنبیری،  وەزارەتی  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 
چاپ: دووەم، چ: وەزارەتی ڕۆشنبیری، ش: سلێمانی، 

د.عیزەدین. پێشەكی:   .2000 س: 
لە  تەنیا  نەكراوە  دووەم  چاپی  بە  ئاماژە  تێبینی: 
گرنگی  لەبەر  كە  نووسیوە  بۆ  تێبینیان  2دا  الپەڕە 

كردووەتەوە. چاپیان  كتێبەكە 
كۆماری  س��ەردەم��ی  ك��وردی  ڕۆژنامەنووسیی   -18
نووسین:   ،1947  -1942 ك��وردس��ت��ان  دیموكراتی 
و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  حسێن،  د.هیمداد 
سلێمانی،  ش:  چ:   یەكەم،  چاپ:  سەردەم،  پەخشی 
)هیمدادی  دكتۆرای  نامەی  كتێبە  ئەم   .2002 س: 
زانكۆی  لە  زمان  كۆلێجی  ئەنجوومەنی  بۆ  حسێن(ە 
كراوە. ئامادە  )د.عیزەدین(  سەرپەرشتی  بە  سلێمانی 
ئامادەكردن:  فەیسەڵییە،  مەكتەبی  ئەلبوومی   -19
باڵوكراوەكانی شارەوانی سلێمانی،  لە  بەختیار جەالل، 
چەند   .2003 سلێمانی، س:  بەرهەم، ش:  چ:  چاپ:  
فەیسەڵییەدا:  مەكتەبی  بیرەوەریی  لە  یادگارێك 

د.عیزەدین.
 -1860 كوردی  فۆلكلۆریی  كتێبی  بیبلیۆگرافیای   -  20
پێداچوونەوە  ن��ورەدی��ن،  ب��وار  ئ��ام��ادەك��ردن:   ،2004
پڕۆژەی  ڕەس��ووڵ،  مستەفا  پ.عیزەدین  پێشەكی:  و 
لە   - ك��ورد  ك��ەل��ەپ��ووری  ئنستیتیوتی  كتێبخانەی 
چاپ:  كورد،  كەلەپووری  ئنستیتیوتی  باڵوكراوەكانی 
یەكەم، چ: شڤان، ش: سلێمانی، س: 2004. لە بارەی 

د.عیزەدین. وتراوە:  بیبلیۆگرافیاوە 
حاجی  حەیدەر  نووسین:  ئایدیۆلۆژیا،  و  ڕەخنە   -  21
لێكۆڵینەوەی فیكری  لە باڵوكراوەكانی سەنتەری  خدر، 
و ئەدەبی نما، چاپ: یەكەم، چ: دیالن، ش: هەولێر، 
پیادەكردنی  و  د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ   2005 س: 

ڕەخنەدا. لە  ئایدۆلۆژیا  پێوەری 
ئامادەكردن:  موكریانی،  ه��ەژار  فێستیڤاڵی   -  22
باڵوكراوەكانی  لە  سۆفی،  كەریم  و  حەوێزی  شەمااڵ 
چاپ:  هونەر،  و  ڕۆشنبیری  گشتیی  بەڕێوەبەرایەتی 
 .2005 س:  هەولێر،  ش:  و-ڕۆشنبیری،  چ:  یەكەم، 
تەوەری چوارەم - هەژار و وەرگێڕان - بابەت لەالیەن: 

مستەفا. شكور   - ڕەسووڵ  مستەفا  پ.عیزەدین 
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عەتار  ئەمینی  حەمەی  كاكە  نوری  ئەندازیار   -  23
شاعیر و مێژووزان - ئەرشیفەوانی قایمكار، كۆكردنەوە 
ن���ووری ع��ەت��ار، لە  ئ��ام��ادەك��ردن: د.م��ح��ەم��م��ەد  و 
بەڕێوەبەرێتیی   - ڕۆشنبیری  وەزارەتی  باڵوكراوەكانی 
چ:  یەكەم،  چاپ:  سلێمانی،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ 
و  یاد  بۆ  وشە  دوو   2007 سلێمانی، س:  ڕۆمان، ش: 

د.عیزەدین. )بێباك(:  بەرهەمی 
24 - گۆران لە یادەوەری هاوچەرخەكانیدا، ئامادەكردن 
و كۆكردنەوە و پێشەكی بۆ نووسینی: مامۆستا جەعفەر 
و ڕێبوار حەمەتۆفیق، چاپ: یەكەم، چ: حەمدی، ش: 

د.عیزەدین.  .2007 سلێمانی، س: 
)مەال  قەرەداغی  عەبدوڵاڵ  نووسین:  زەرتەشت،   -  25
تیشك، ش: سلێمانی، س:  دووەم، چ:  عەلی(، چاپ: 

د.عیزەدین. دێڕێك:  2007. چەند 
تێبینی: چاپی یەكەم لە ساڵی 1997 لە )ستۆكهۆڵم( 

نەكەوتووە. چاپ كراوە و دەستمان 
26 - مێژووی  وێژەی  كوردی  - بەرگی سێیەم، نووسین: 
باڵوكراوەكانی  لە  زادە(  )سەفی   بۆرەكەیی   د.سدیق 
یەكەم،  چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای 

چ: ئاراس، ش: هەولێر، س: 2008. د.عیزەدین.
لە  ع��وس��م��ان،  ن��ووس��ی��ن: س��االر  وت��ارن��اس��ی،   -  27
كوردی،  كەلەپووری  و  موزیك  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
س:  ب��ەی��رووت،  ش:  دارالمعرفە،  چ:  یەكەم،  چ��اپ: 
دواوە  بەرگی  لەسەر  د.عیزەدین  سەرەتایەك:   .2009

دانراوە.  )د.عیزەدین(  نووسینەكەی  لە  بەشێك 
 -1876 كۆیی  محەمەدی  )مەال  گەورە  مەالی   -  28
پێشەكی:  ح��ی��دری،  م��وم��ت��از  ن��ووس��ی��ن:   ،)1943
كەریم  پێداچوونەوەی:  ڕەسووڵ،  مسەفا  د.عیزەدین 
هەولێر،  ش:  ڕۆژه��ەاڵت،  چ:  دووەم،  چاپ:  ش��ارەزا، 

س: 2009.
دیداری  بەرهەمەكانی   - لوتكەدایە  لە  هەر  نالی   -  29
لەالیەن   2006/7/3-1 ڕۆژانی  لە  كە  نالی  حەزرەتی 
خرا،  ڕێك  جافەوە  بەگی  ئێل  ڕووناكبیری  سەنتەری 
)گۆڤاری  باڵوكراوەكانی  لە  م.عەلی،  ئامادەكردن: 
یەكەم، چ: حەمدی، ش: سلێمانی، س:  كۆچ(، چاپ: 
یاخود  نامە  - دوو  نالی و سالم  2009. دوو چامەكەی 

د.عیزەدین. شیعرییە:  چامەی  دوو 

بەگ(ەوە  زەكی  )محەممەدئەمین  لەبارەی  چی    -  30
نووسراوە، ئامادەكردن: ڕەفیق ساڵح، لە باڵوكراوەكانی 
سلێمانی،  ش:  شڤان،  چ:  یەكەم،  چاپ:  ژین،  بنكەی 

2009. ئەمین زەكی  و ئەدەب: د.عیزەدین. س: 
31 - بەر لە ڕاپەڕین لە یادی چلەی )كامەران موكری(
و  پێشەكی  كورد،  ئەدیبانی  و  شاعیر  هەڵوێستی  دا 
چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاگرین،  د.عەبدوڵاڵ  ئامادەكردن: 
موكری:  ك��ام��ەران   .2010 س:  هەولێر،  ش:  ن��ازە، 

د.عیزەدین.
ئەحمەدی  هزری  لە  ئایین  و  دەوڵەت  و  نەتەوە   -  32
شوكری  د.فەهمی  نووسین:  1707(دا،   -1650( خانی 
و  ڕۆشنبیری  وەزارەت��ی  باڵوكراوەكانی  لە  عەبدوڵاڵ، 
الوان - بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ڕۆژنامەنووسی و چاپ 
ش:  ڕۆشنبیری،  چ:  یەكەم،  چاپ:  باڵوكردنەوە،  و 

د.عیزەدین. پێشەكییەك:   .2010 هەولێر، س: 
مەال   - دەب��ات��ەوە  ن��ەم��ری  ل��ە  گ��رەو  پیاوێك   -  33
تایبەت  فێستیڤاڵێكی  لە  مودەڕیس  عەبدولكەریمی 
 ،2006 ساڵی  ك��ەرك��ووك  ڕووناكبیری  كۆمەڵەی  بە 
محەممەدی  پێداچوونەوە:  هەلالج،  ساڵح  ئامادەكردن: 
و  ڕووناكبیری  باڵوكراوەكانی كۆمەڵەی  لە  مەال كەریم، 
ش:  كارۆ،  چ:  یەكەم،  چاپ:  كەركووك،  كۆمەاڵیەتی 

د.عیزەدین. وتاری   .2010 سلێمانی، س: 
دەف��ت��ەری  ك���ۆواری   - ك��وردی  ڕۆژن��ام��ەوان��ی��ی   -  34
لە  هیمدادی حسێن،  ئامادەكردنی :   ،1970 كوردەواری 
ئاراس،  باڵوكردنەوەی  و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی 
 .2010 س:  هەولێر،  ش:  ئ��اراس،  چ:  یەكەم،  چاپ: 

د.عیزەدین... حەریری:  عەلی 
 -1957 هیوا  گۆڤاری  ك��وردی-  ڕۆژنامەوانیی   .35
ئامادەكردن:  و  لێكۆڵینەوە  یەكەم،  بەرگی   /1963
و  چاپ  دەزگای  باڵوكراوەكانی  لە  حسێن،  د.هیمداد 
ش:  ئاراس،  چ:  یەكەم،  چاپ:  ئاراس،  باڵوكردنەوەی 

د.عیزەدین. نامەی  پاشكۆ:   .2010 هەولێر، س: 
 -1957 هیوا  گۆڤاری  ك��وردی-  ڕۆژنامەوانیی   -  36
1963 بەرگی پێنجەم، لە باڵوكراوەكانی دەزگای چاپ 
و باڵوكردنەوەی ئاراس، چاپ: یەكەم، چ: ئاراس، ش: 
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ئەدەبی  بەرهەمی  یا  نووسین  بەمەبەستی  کە  کاتەوە  لەو 
دەربڕینی  نووسین  هەمیشە  قەڵەم  داوەتە  دەستم  نووسین 
ئەندێشە و هەڵچوونی دەروون و ئەنجامی بیرکردنەوە بووە. 
لەخۆوە  هەر  یا  لێکدانەوە  هەڵچوونەکە  و  ئەندێشە  و  بیر 
چووەتە سەر کاغەز و بابەت و ڕوخساری خۆی دۆزیوەتەوە. 
یا  بن  ئەدەبی  بابەتەکە  و  ڕوخسار  ئ��ەوەی  گوێدانە  بێ 

ڕۆژنامەنووسی.
خاوەنانی  زۆربەی  کە  شیعرە  باوی  یا  فەقیری  لەبەر  نازانم 
قەڵەم بە شیعر دەستیان پێکردووە. منیش لەو چەشنە شیعرە 
دەبێ  بیرەوەریدا  و  یادگار  لەڕاستی  بەاڵم  لەبیرە.  ساکارەم 
بڵێم – پێش شیعر بە نووسین لە ڕۆژنامەی دیواری قوتابخانە 
تری  ساکاری  بەشدارییەکی  پێکرد.  دەستم  سەرەتایەکەمدا 
پەندی پێشینان و وشەی کوردی بۆ گۆڤاری گەالوێژم بیرە. 

کە دیارە باڵو نەکرانەوە.
لە پێشەکیی کۆمەڵە بەرهەمی ئەدەبی »ڕازی دووری«دا کە 

ساڵی 1968 چاپم کردبوون نووسیبووم:
هەستێکی  شاعیرەوە  و  نوسەر  بەالی  ئەدەبی  »بەرهەمی 
ئەدەبی  ژانری  دەربڕینێتی.  تەوژمی  جوان  وشەی  دەروونە. 
چوارچێوەی  و  داڕشتن  قاڵبی  ئەدەبی  –بابەت(ی  )وات��ە 
خستنە بەرچاوێتی. هونەرمەند ئەنووسێ و ئەبێ هەر ئەوەی 
بەاڵم  نەبێت.  نزم  کزو  نووسینی  ڕادەی  کە  بکەیت  داوا  لێ 
هەستی دەروون ئەخاتە کام قاڵبەوە و چ »ژانر«ێک بەرهەم 

ئەهێنێ ئەوە ئیشی ڕەخنەگرە و لە یەکیان جیا ئەکاتەوە و 
ناویان لێ ئەنێ.«

جارێک شتێکم بەناونیشانی »من و شیعر«ەوە نووسی. هەر 
هەست  شیعر  بە  پێشەکیی  بە  دەبێ  نووسینە  لەو  بەشێک 
دەربڕین کە لەدەیان ساڵدا دیوانێکی بچووکی دروستکردووە 
کە هەڵسەنگاندنی خۆم، یا ڕەخنەگران هەرچییەک بێت ئەوا 
هەر هەستی ڕاستەقینەیە و ئەنجامی ئەندێشەی ڕاستەقینەیە 

و کەڵکی باڵوکردنەوەی هەیە.
هەرچی چیرۆکیشە. ئەوەش ناونیشانی »من و چیرۆک«ێکی 
لێم دەوێت کە لەجێی خۆیدایە ببێت بە پێشەکی ئەم کۆمەڵە 
بەرهەمەی ڕەنگە ناوبنرێن چیرۆک، خۆ ئەگەر ئەو ناوەیشیان 
لێ نەنرا ئەوا لەو چەشنە بەرهەمە ئەدەبیانەن کە ئەنجامی 

بیر و ئەندێشەیەکی ڕاستەقینەن و شایانی باڵوکردنەوەن.
کوردی  بە  خوێندنەوەوە.  کۆڕی  هاتینە  ئێمە  دەستەی  کە 
سەرەتای  چیرۆکەکانی  کەسمان  هەبوو.  چیرۆک  هەرچەندە 
دەست پێکردنمان نەدیبوو بەاڵم چیرۆکنووسانی »گەالوێژ«مان 
دەناسی. کانی ئاگاداربوونمان لە هونەری چیرۆک هەر زمانی 
تری  واڵتانی  و  عێراق  عەرەبی  چیرۆکی  بە  بوو.  عەرەبی 
بە  جیهانییەوە  چیرۆکی  کەمانەی  وەرگێڕانە  بەو  عەرەبەوە 
عەرەبی. ڕەنگە هەر ئەوەش بێت وای لە من کردبێ کە بە 

عەرەبی دەست بدەمەوە چیرۆک نووسین.
لە پێشەکی دیوانی کاکەی فەالحی نەمردا باسی ساڵی 1949 و 

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ

ئەزموونی 
نووسینم



 7
8 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

بات
شو

   
   

   
ئ  

21رۆڤار

سەرەتای پەنجاکان و کۆبوونەوەی کۆمەڵێ ئەدەبدۆستی الوم 
کرد لە دەوری هەردی مامۆستامان و لە دوکانە هاوبەشییەکەی 
خوا لێ خۆشبوو شێخ کەریمی مەحموودی بەرزنجی و تۆفیق 
محەمەدی بەرگدرودا. ئەم چیرۆکی »من و چیرۆک«ەش هەر 

لەوێوە دەست پێدەکات.
درێژی  چیرۆکێکی  یانەیە  و  کۆڕ  ئەو  برایانەی  لەو  یەکێک 
نووسیبوو. هەر خۆشی وەک شیعر لەبەری کرد بوو. ئەو برایە 
بردنەسەر  بەندیخانە  بەاڵم دوو ساڵی  بوو،  بەتەمنتر  لە من 
لەگەڵ مندا لەیەک پۆلی قوتابخانەی شەودا کۆی کردبۆوە. من 
نەمدەوێرا بڵێم چیرۆکەکە ساکارە و بەپێی ئەوکاتەش هونەری 
مامۆستامان  هەردیی  لە  هەر  وتە  دوا  چونکە  کزە  چرۆکی 
دەبیسترا. برادەرەکەشمان ئەوکاتە پلەی زانینی سیاسیی زۆر 
لە من بەرزتر بوو. دەمێک بوو پرۆژەی چیرۆکێک لەسەر یەکێک 
چوومەوە  دەخوارد.  گینگڵی  لەمێشکمدا  شار  شێتەکانی  لە 
ماڵەوە و بۆ سبەینێ کە دەوری مەکینەی بەرگدروونەکانماندا 

منیش چیرۆکی خۆم خوێندەوە.
پەسەند کردنی مامۆستا هەردی سەرسامی کردم. دیار بوو 
شێخ کەریم لەمن سەرسامتر بوو. بەاڵم کاک تۆفیق ئەوەندە 

زیرەک بوو کە بزانێ من لەوانیتر باشترم پێدەنووسرێ.
ه��ەردی  مامۆستا  کە  ب��وو.  خۆشتر  پێ  لەدڵدا  ئەمەشی 
فەرمووی: جیاوازی نێوان ئەم و ئەوان زۆرە. ئیتر قسەشی 

بڕییەوە. مەدالیاکەیشی کرد بەیەخەی مندا.
ئەو مەدالیایە کاری خۆی کرد ئەو ساڵە هەر بەهاندانی مامۆستا 
هەردی لەالیەکەوە چەند چیرۆکیترم نووسی. لەالیەکەوە نیازم 
وابوو وا بخوێنم کە خەوی چوونە)سۆربۆن( بهێنمەدی. بەاڵم 
لە 1951/3/17دا گیرام، لە 1951/6/4 لە بەغدا لە مەحکەمە 
ڕزگارمان بوو. 1951/6/9 تاقیکردنەوە بوو. ئەو خوێندنەم بۆ 
ڕەخسا و ئەو خەوە سەرینەگرت. گرتن و بەندیخانەکە چەند 
چیرۆکیتری پێوە بوو. کە بۆ ساڵی دوایی چوومە زانستگای 
بۆ  نازانم  بەاڵم  دەبوون.  زیاد  وردە چیرۆکەکان  وردە  بەغدا 
باڵوم نەکردنەوە. تا سەرەتای ساڵی دووەمی خوێندنم کۆمەڵە 
چیرۆکێکی باشیان لێ دروست بوو. بە خەیاڵی خۆم دەچوونە 
ڕیزی چیرۆکەکانی عەبدولڕەزاق شێخ عەلی و عەبدولسەمەد 
بە  دا  یەکەمیانم  نووسیبوونەوە.  لێ  نوسخەم  دوو  خانەقاوە 
ئاشتیخوازان بەو نیازەی الیان پەسەندبێ و چاپی بکەن. کە 
پاش چەند مانگێک لە بەندیخانەی بەغدا لەگەڵ تێکۆشەری 
ئەوسا  ئەو  و  بووین  پێکەوە  ئزێرجاویدا  عەتشان  شەهید 
باسی  بەشانازییەوە  بوو  ئاشتیخوازان  بزووتنەوەی  دینەمۆی 
ئەو  ئێستا  نەبووایە  ڕاپەڕینی تشرین  ئەگەر  ئەوەی کرد کە 
ئەوە  هەر  ڕاپەڕینەکە  بەاڵم  چاپکرابوو.  چیرۆکەم  کۆمەڵە 
نەبوو ببێتە هۆی چاپنەکردن. بەڵکو کە پاش ڕاپەڕین چەند 
ناچار  بەندیخانە  چوومە  دوای��ی  و  ش��اردەوە  خۆم  مانگێک 
دەست  دایە  کارەم  ئەو  بشارمەوە.  دووەم  نوسخەی  بووم 
هاوڕێی منداڵی و دراوسێی ماڵ بەماڵەوەمان دکتۆر جوامێر 
مەجید سەلیم کە لەپاش ماوەیەکی درێژ کەوتمەوە ناو ژیانی 

ئاساییەوە و لەگەڵ کاک جوامێردا شتە شاردراوەکانمان لەو 
و  پوابوون  تەواو  دەرهێنا  خۆیان  ماڵی  تەویلەکەی  چاڵەی 
هیچی نەدەخوێندرایەوە. ئەمیش وەک گەلێک بەرهەمی ترم 

سەری تێداچوو.
کۆمەڵە  ئەو  باسی  لەبەندیخانە  کە  بڵێم  دەبێ  ئەوەندەش  
چیرۆکەم دەکرد شەهیدی نەمر جەمال حەیدەری لێی پرسیم 
و  پرسین  پاش  عەرەبی  بە  کەوتم  نووسیووتە  زمانێک  بەچ 

موناقەشە دەرسێکی گەورەی ژیانمی دامێ.
کە بەرهەمی ئەدەبی بە کوردی بنووسم و عەرەبی زانین بۆ 
ئەو  ئەگەر  لەوانەبوو  بەکاربهێنم.  کورد  پێناسی  و  خزمەت 
کۆمەڵە چیرۆکەم دەست بکەوتایەته وە هەر لەسەر ئەو ڕێ و 
شوێنە بمکردنایە بە کوردی و بەکوردی باڵوم بکردنایەته وە. 
لەپاڵ هەموو ساکارییەکیاندا دەبوونە یەکەم کۆمەڵە  ئەوسا 

چیرۆکی چاپکراوی کوردی.
ئێستا کەسکێچی هەندێکیانم لەبەرچاوە و تازە لەو پلەیەدا 
بەرهەمەکانی  نووسەر  لەبەرئەوەی  هەر  بیاننووسمەوە.  نین 
بۆ دەڕێژم و  بە کۆرپەی خۆی دەزانێ فرمێسکێکیان  خۆی 

دێمە سەر باسی ئەم چیرۆکانەی بەردەستتان.
بەکاتی  ب��اڵوک��راون��ەت��ەوە.  و  کۆنن  هەندێکیان  ئەمانە 
نووسراون.  سەردەمێکدا  لەچ  کە  دیارە  باڵوکردنەوەیاندا 
بەاڵم کە ئەم بەرگە سەرجەمی ئەو بەرهەمانەم دەگرێتەوە 
کە سەر بەچیرۆکن ئەوا پێم باشبوو ئەوانەش دووبارە چاپ 
سەردەمێکی  بەرهەمی  ئەوە  ئەوانیتریشن  هەرچی  ببنەوە. 
یا  نەبووە  کردنەوەیان  باڵو  دەرفەتی  یان  کە  ئەوانن  پاش 
زۆربەیان  بناغەی  کردووە.  باڵوکردنەوەەیاندا  لە  تەمەڵیم 
ئەگەر  وت��ب��ووی:  کە  دان���راوە  نووسەرێک  بیری  لەسەر 
چیرۆکنووس لەواقیعدا کەرەسەی چیرۆکی دەستنەکەوت با 
لەمانە کەرەسەکەیان  هەندێک  ڕەنگە  بە چیرۆک.  بکا  خەو 
واقیع  و  خەو  چۆن  دیارە  بەاڵم  وەرگیرابێ.  لەخەوێکەوە 
و  خەو  لێکدانەوەی  سەر  بچمە  ناشمەوێ  ک��راون.  تێکەڵ 
لێکدانەوەی چیرۆکەکان بەاڵم ئەو بیرە بوو بە بناغە و ئەم 
چیرۆکانەی لەسەر بەرهەم هێنرا. دیسان نامەوێ بڵێم ئەمانە 
ڕەخنەگران  وایە  هیوام  چیرۆکێکن  بابەتە  چ  یا  چیرۆکن 
کە  نەچێ  لەبیریان  و  بکەن  ئەوە  تەماشای  ئینسافەوە  بە 
دوا بڕیاری ڕەخنەگرانە الی من  بەسەر بەرهەمی ئەدەبیدا 
ئایا بەرهەمی چاکە یا خراپ ئیتر دەربەستی ئەوە  ئەوەیە 
لەم  هتد،  باش...  ڕێپۆرتاژی  باش،  چیرۆکی  ناوبنرێ  نیم 
کۆمەڵە بەرهەمەدا ئەو بەرهەمە درێژە دەبینن کە ناونراوە 
»ئوستاد«. دیارە ئەوەیان ال ڕاوەستاون و باسێکی دەوێت.

)1(
پێکەوە  ئوستاد  ڕۆمانی  و  چیرۆکانە  ئەم  وابوو  بڕیار   –  1
چاپ بکرێن. بەاڵم بەخت و چاپ نەیانهێنا و ئەم چیرۆکانە 
بە  پێوەندیی  ئەوەی  پێشەکییەکە  لە  بەاڵم  دواوە.  کەوتنە 
چیرۆکەکان و ڕۆمانەکانەوە هەیە هێشتمەوە و هەر ئەوەشم 

هەیە لە بارەیانەوە.
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چه ند وشه یه کی شه رمن، بۆ 
مرۆڤێکی به خشنده ...!

و سێیه می سه ره تایی  دووه م  پۆلی  قوتابیی  هێشا  بیرمه ، 
بووم، بۆ یه که مجار کاک عیزه دینم له  دوکانی خوالێخۆشبوو 
مامه  شێخ عارفی قه ره داخی بازرگان بینی، که  له ته نیشت 
قه یسه ری  له   ب��وو  باوکمه وه   -ک��ه ی  خه یاتییه   دوکانی 
قه ره داخی  حه سیب  شێخ  له گه ڵ  جاروبار  پاشا،  وه سمان 
ئه هاتن بۆالی شێخ ڕه وفی کوڕه  گه وره ی هاوته مه  نیان که  
ئه ویش، ماوه یه کی باش پێکه وه  ئه مانه وه  و کاته که یان به  
باسی شیعر و ئه ده ب و شه ڕه    - شیعر به سه ر ئه برد، کاک 
تێوه   جوان  سپی  مێزه رێکی  و  سوور  فێستێکی  عیزه دین 

باوی  ئێستایش  تا  نه ریتێک  وه ک  بوو،  له سه ردا  ئااڵوی 
شه ڕه   ئه و  خودی  به ڕاستی  شه ریعه یه ،  کۆلیجی  قوتابێتی 
ئه وکاته ی  کرچی  و  کاڵ  سه رنجی  پێشبڕکێیه ،  و  شیعر 
نه بردوو،  کاره   به و  په ی  گوێگرێکی  وه ک  ڕائه کێشا،  منی 
به ڕاده یه ک تا کۆتایی دانیشتنه که  چاوی پرس و په رۆشم 
تێ ئه بڕین و به دیاریانه وه  دائه نیشتم و حه زم ئه کرد جاری 

بیانبینم..! تریش 
ڕۆژگار هات و ڕۆیشت، به اڵم خۆشیی بگره  و به رده ی ئه و 
دانیشتنانه یان تا ئێستایش له  په رده ی بیرم کاڵ نه بووته وه ، 

جه مال عه بدول  

جه مال عه بدول                                      د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ   



 7
8 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

بات
شو

   
   

   
ئ  

23رۆڤار

چوارده ی  شۆڕشی  دوای  ساڵه ی  دوو  یه ک  له و  ئه وه  بوو 
قۆناغی  خوێندکاری  »ئه و  دوور  و  دوورا   1958 ته مووزی 
پ��ه روه رده ی  کۆلیجی  عه ره بی  به شی  چواره می  و  سێیه م 
به غدا بوو، منیش له  قۆناغی یه که می به شی کیمیای هه مان 
کۆلیج بووم« چاوم پێی ئه که وت و به ڕووخساریدا، وریا و 

چاالک و هه میشه  سه رقاڵ ئه هاته  به رچاوم.
له   دووه م��ی  و  یه که م  قۆناغی  که   ده رک��ه وت،  بۆم  دوایی 
پاش  و  خوێنده وه   شام  ئادابی  کۆلیجی  عه ره بی  به شی 
و  عێراق   گه ڕاوه ته وه    ،1958 ته مووزی  شۆڕشی چوارده ی 
له  سه ره تای په نجاکاندا که  له  سلێمانییه وه  به  مامۆستایی 
به  هۆی چاالکی و جموجوڵی سیاسییه وه  گوازراوه ته وه  بۆ 
قه اڵدزێ و دواتریش بۆ سلێمانی و ئه وجا قه مچوخه ، له و 
هه زار  سێ  دوو  کوردی  عه ره بی  فه رهه نگێکی  سه رده مه دا 
له پاڵ  و  داناوه   چواره م  پۆلی  قوتابیه کانی  بۆ  زاراوه ی��ی 
ئه وه شدا سه رگه رمی چاالکی و کاری سیاسیش بووه  و وه ک 
کۆمه ڵێکی  بیست  له خۆییم  دواییدا  ساڵه ی  سێ  دوو  له م 

خه ڵکه که ی به الی الیه نه که ی خۆیدا ڕاکێشاوه .
هه موو  له   سوودی  ژیرانه   عیزه دین،  کاک  من،  باوه ڕی  به  
حوجره   خوێندنی  له   هه ر  وه رگرتووه ،  ژیانی  قۆناغه کانی 
و  ن��اوه ن��دی  و  سه ره تایی  ی  »غ��ازی«  قوتابخانه ی  و 
یه که م  قۆناغی  و  ئاماده یی  و  به غدا  شه ریعه ی  کۆلیجی 
سێیه م  و  شام  ئادابی  کۆلیجی  عه ره بی  به شی  دووه می  و 
به غدا  پ��ه روه رده ی  کۆلیجی  عه ره بی  به شی  چواره می  و 
له باکۆی  1962دا  ساڵی  له   دکتۆرا  خوێندنی  دواتریش  و 
بۆ  چووه ته وه   1979دا  له   دواجاریش  و  سۆڤێت  یه کێتی 
مۆسکۆ پله ی دکتۆرای ناوک و پرۆفیسۆری وه رگرتووه . جا 
ته نانه ت، ئه گه ر یه که م که س نه بووبێت، له وانه ی وه کو ئه و 
ئێستایش  تا  زۆربه یان  »و  خوێندویانه   سۆڤێت  واڵتی  له  
سوود  بۆ  باڵونه کردۆته وه   و  چاپ  خۆیان  دکتۆرانامه که ی 
باوه ڕ  به وپه ڕی  که   بووه   ئه وانه   پێشه نگی  لێوه گرتنیان!« 
به خۆکردن و دڵنیایی و شانازییه وه  دکتۆرانامه که ی چاپ و 
باڵوکردۆته وه  و سوودی له  خوێندنی حوجره  و به شداریی 
ڕه سوڵی  مه ال  حاجی  مزگه وته که ی  فه قێکانی  ئاماده بوونی 
باپیری و باکی و کۆلیجی شه ریعه  و خوێندنی شام و به غدا 
و هه وڵ و به شداری و کاراتیاکردنێکی زیره کانه ی له  ڕۆژنامه  
باش  عه ره بییه کی  و  فارسی  کوردییه کانیشدا،  و  عه ره بی 
هه ته رییه یشی  و  په رۆش  له به رئه و  هه ر  دیاره   و  بووه   فێر 
و  تۆڵی  و  توند  به هۆی  و  ب��ووه   فێر  ڕوسیش  زمانی 
و  هه مووانه وه   به   کۆمه اڵیه تییه کانی  پێوه ندییه   فراوانیی 
له   باشی  شاره زاییه کی  فێربوونه وه   په رۆشی  و  هه ته ری 
په یدا کردووه  و سوودی  -زاره کانی کوردیدا  هه موو شێوه  
له  هه موو ئه و زمانانه  وه رگرتووه  له  نووسین و وه رگێڕانی 

به پێچه وانه یشه وه   و  ک��وردی  بۆ  زمانانه وه   ل��ه و  کتێب 
نائاسایی  فراوانی  و  به هێزی  هۆی  بۆته   ئه وه یش  هه ر  و 
لێوه رگرتنی  سوود  دیسان  و  کۆمه اڵیه تییه کانی  پێوه ندییه  
ئه و پێوه ندییانه ش له  بژار و مشت و ماڵ و کۆکردنه وه  و 
و  کردن  گه شه   له   به کارهێنانیان  و  زمانانه   ئه و  ڕاهێنانی 
نزیکه ی  له   زانیارییه کانی  و  زانست  ئاسۆی  فراوانتربوونی 
به ڕاستی  زمانداو،  و  زانست  بواره کانی  زۆربه ی  هه موویان 
له سه راپای ژیانیدا که  خه مخۆرانه  بۆ ئه و ئامانجه  ته رخانی 
کردبوو، ته نیا خاوه ن بڕوانامه یه کی وشک و زڕو بێ به رهه م 
به هره مه ند  و  هۆشیار  و  ژیر  کارێکی  هونه ر  به ڵکو  نه بوو، 
و داهێنه ر و ئه دیب و مێژوونووس و نووسه رێکی به بڕشت 
و شاره زا و فره  به رهه م و بوێر و جوانکار و مرۆڤێک بوو 
له گه ڵ بۆچوون و هه ستی خۆیدا ڕاستگۆ بوو، هه رچییه کی 
به   خۆی  بڕوای  به   ئه وه ی  و  نووسیوێتی  زانیبێ  به ڕاست 
هه لی زانیبێ به رگریی لێ کردووه  و هه رچییه کیشی به ناهه ق 
زانیبێ، به ره نگاری بووه ته وه  و ئازایانه  بیروبۆچوونی خۆی 

له باره وه  ده ربڕیوه !
نه ته وه یی  و  نیشتمانی  بزاڤی  له   به شداریی  و  ژیان  تێدا 
توانستی  و  ک��رد  ف��راوان��ت��ر  تێگه یشتنی  گ��ه ل��ه ک��ه ی��دا، 
نه خشه کێشانی ژیان و ئامانجه کانی گه لی زیاتر پێ به خشی 
ئاینده یه کی  و  خه بات  ڕه نگڕێژیی  بۆ  گه وره ی  هێزێکی  و 
بوو  ڕه شبینییه وه ،  و  ئ��اوات  و  خه و  له   دای��ه و  ڕوون��اک، 
له   بۆیه   جوان،  ڕوخسار  و  ڕوون  دیمه نێکی  و  ڕاستی  به  
هه موو به رهه م و بۆچوونه کانیشیدا، که  به رده بازی ڕێگه ی 
زۆر  و  دووربینانه   و  شۆڕشگێڕانه   ب��وون،  ڕاستییه   ئه و 
و  ژیان  و  دیرۆک  و  جیهان  و  جوانی  ئه یڕاوانییه   ف��راوان 
ئاستێکی  له   نووسینه کانیدا  له   ناوه ڕۆک  و  شێوه   به رزیی 
و  یه کگیربوون  هه ڵچودا  ئێستاتیکی  و  ئه ده بی  و  هونه ری 
زمانێکی پاراوی کوردی و پته و و ڕه وان و به گوێ ئاشنای 
گه وره ی  به شێکی  بکاته   زمان  توانیویه تی  و  به کارهێناوه  

جوانی به رهه م.! 
بوار  هه موو  له سه ر  ئه وه یه ،  گرنگتر  ئه مانه یش  هه موو  له  
دوواوه   گه له که ی  ژیانی  بابه ته کانی  و  بۆنه   و  ڕووداو  و 
درشتی  و  ورد  و  نووسینی  له   ب��ه ش��داری  نووسیوه و  و 
نه ته وه که ی،  مه رگه ساته کانی  و  مه ینه تی  و  به سه رهات 
به شه کانی  له   به ڵکو  کوردستان،  باشووری  له   هه ر  نه ک 
تریشدا، به  حوکمی له گه ڵ و تێدا ژیان و به دوادا چوون و 
خولیای به  پێویست و به هی خۆزانین و خۆتێ هه ڵقورتانی 
په یوه ندییه   فراوانی  و  تۆڵی  و  توند  و  به سه رهاتانه   ئه و 
که سی  زۆر  دۆستی  و  ئاشنا  کردییه   کۆمه اڵیه تییه کانی، 
ئه و  گرنگی  به شێکی  ب��ه وه ی��ش  ج��ۆر،  هه مه   و  ن��اس��راو 

به سه رهاتانه ی له  شێواندن و له ناوچوون پاراست.
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به په له  په ل خۆم کرد به  ژوورا، نه مئه زانی دواکه وتووم، 
نه بوو  له بیریشم  هاتووم.  خۆیدا  له کاتی  یا  زوو،  یا 
بده مه   دیارییه کانم  که وا  بپرسم  یه کێک  له   له وه پێش 
پاڵتۆکه م  دایبنێم.  له  شوێنێکا  یا  ئازاد خۆی،  ده ست 
هه ڵواسی و به پێی پێڕه وی خانه خوێکه م وا ڕاهاتبووم، 
ناو ماڵ بکه م  که  گورج پێاڵوه کانم داکه نم و سۆلێکی 
له   بوو،  به ده سته وه   هێشتا  شته کانم  پێوه .  به سه ر 

درا. له ده رگا  دانه نیشتبووم که   و  بووم  خه یاڵدا 
خانه خوێکه م  )ب��راژن��ه(  ژووره وه ،  ه��ات��ه   یه کێک 

ڕایچڵه کانم:
یه کترتان  به   با  دایکمه ،  ئه وه   هات،  دایکیشم  ئه وا   -

. سێنم بنا
پێکه نین،  قاقای  دامانه   پێکه وه   پیرێژنیش  و  منیش 
سه ریان  چییه و  پێکه نینه   ئ��ه م  بپرسن  نه مهێشت 
پیرێژن  باکۆ،  هاتوومه   ڕۆژێکه   سوڕبمێنێ منێک چه ند 
له کوێ ئه ناسم، به  هه لم زانی وا درێژه  بده م به  قسه ، 

ڕه وشت نه زانینی دیاری پێشکه ش کردن له بیر خۆم و 
ئه وانیش به رمه وه ، ناسیاویی خۆم و پیرێژنم بۆ کردنه  
چیرۆک و ده ستم کرد به  گێڕانه وه ی، چونکه  به  ڕاستی 
پێشووه وه ،  ڕۆژه کانی  پێچه وانه ی  به   ئێواره یه   ئه و 
خێرا  ئه مویست  په له   که وتبوومه   من  کار  سه ر  له  
ئه وسا  ببمه وه   خۆم  کاری  له   بکه م،  ته واو  ئیشه که م 

بده م. هاوه ڵه که م  یارمه تی 
ورته م   – باکۆ  ڕادیۆی  له    – خۆم  مێزه که ی  له سه ر 
ئه و  پرۆگرامی  نووسینی  دایه   ده ستم  و  بڕی  له خۆم 
ئاگر و سه رکه وتنم  و  ئوکتۆبه ر و هێرش  باسی  ڕۆژه ، 
ده کرد، سه یر ئه وه  بوو په له  په ل کردن ڕایه ڵی قسه ی 
ته واو  خۆشمم  وه رگێڕانه که ی  به شه   نه ئه شێواندم. 
»یاوز«   رۆژه  ئه و  بوو،  له وه دا  نه گبه تی  به اڵم  کرد، 

ڕۆژی قسه ی بوو...
زۆر  دڵپاکه ،  سوورفله ،  قه ڵه وه ،  کابرا  ئه و  »یاوز« 
به رهه می  هه مووان  له   ئیشا.  له   بوو  چاالک  و  ئازا 

ئێمه ش 
منداڵ 

بووین..

چیرۆک

د. عیزه دین مسته فا ڕه سووڵ

پێشکه ش به  ئازادی گه الوێژ بێت 1964
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به رهه مه ی  ئه و  زۆری  بوو  ئ��ه وه   سه یر  ب��وو.  زیاتر 
ڕه نگه   هه ڵناگرێ،  خ��وا  ب��وو،  په یداکردن  پ��اره   بۆ 
بکات،  په یداکردن  پاره   به   حه ز  دیبێ  وا  ئه وم  هه ر 
و  بکات  و خزمه تی خه ڵک  بێت  کراوه   به رچاوی  به اڵم 

بکات. میوانداری  هه میشه  
باس  هه زار  و  ته ل  هه زار  له   ئه بوو  ئیشی  کاتێ.  ئه و 
به   ئه ژمێری  بۆ  گوێزی  ئه تووت  بکردایه   بۆ  قسه ت 
ئه ڵێی،  لێته  چی  ئاگای  لێئه کرد  وا  »ئم.. ئم« خۆی 
هه ر  ج��اروب��ار  گه یشتبووم،  فێڵی  له   که   من  ب��ه اڵم 
ئه خسته   هه موانی  که   ئه پرسی  لێ  شتێکم  سه یر  بۆ 

پێکه نین.
ئێرانا  له   چۆته وه ،  له بیرم  »ی��اوز«  کاک  ئ��ه رێ،   -

ئازربایجانی چه نده  و کورد و فارس چه ندن؟
- ئم.. ئم..

- له گه ڵ تۆمه ، وه اڵمم بده ره وه ، چه ندن؟
چه نده ،  له الته ،  دڵم  به خوا  لێته   گوێم  ها،  ها،   -
دوو  که ڕه ت  شه ش  دێر،   250 بگاته   ئه مڕۆ  چه ندن، 
سه دو په نچا، ئه کاته  سه دو په نچا رۆبڵ. جا که ر له کوێ 
له کوێ دڕاوه ؟ ئه مه  ئه گه ر ئیشیشی  که وتووه و کونده  
کاشانی  و  ت��اران  و  ته ورێز  باسی  به   نه بوایه ،  زۆر 
ژووره ک��ه ی  حافز  و  سه عدی  شیعری  و  شه هریار  و 
ئه هێنایه  جونبوش، که  شیعریشی ده خوێنده وه  هه موو 
کاری  هه رچه نده   ڕۆژه ،  ئه و  ئه جوواڵ.  له گه ڵیا  گیانی 
نه دا،  ئه وتۆم  یارمه تییه کی  ڕۆژان  وه ک  من  بوو،  زۆر 

به اڵم هه ر به ره و قسه کردن ڕام کێشا.
- ئه مڕۆ هه رچه نده  خێراش به جێت ده هێڵم، به اڵم پێم 
دیاریی  نیم.  ته نته نه یه   جۆره   ئه م  فێری  من   – بڵێ 

ئه فرۆشن؟ له کوێ  منداڵ 
ته واو  زوو  کاره که م  ناده یت  یارمه تیم  گه وره م  - چۆن 

بکه م؟
- ئه مڕۆ تۆش و کاری هه ردووکیشمان به  پێکه نینێکی 

ناگۆڕمه وه . »ئازاد« 
قسه   به   ده قیقه م  ده   ئه مڕۆ  ئیشه که م!  من..  به اڵم   -

دا.. له کیس  کردن 
پێش  خۆم  کاری  ئه مڕۆ  بۆیه   من  خۆته ،  ئاره زوی   -
له به رکرد،  پاڵتۆکه مم  قسه وه   »به ده م  کرد..  ته وا  تۆ 

به ده سته وه ». گرت  شه پقه که مم 
خۆت  ئیشی  خۆت  دواکه وه و  ئه مڕۆ  مه ڕۆ،  له سه ری   -

ئه که م. بۆتی  من  هه یه   هه رچیت  سبه ینێ  بکه ، 
- گه وره م..

ئه فرۆشرێ؟  له کوێ  منداڵ  بۆ  دی��اری  بڵێ  پێم   -
قسه ی  تریش  ئه وانی  وت،  زۆری  ئه ویش  هه رچه نده  
هاتمه وه   نه دایه ،  گوێم  من  به اڵم  کرد،  تێدا  خۆیان 
که وت:  ده س��ت  »تاکسی«م  زوو  بوو  باش  ده روه ، 

ئه وته وه . ئه وانم  قسه کانی  ڕێگه وه   به ده م 
له م  بڵێین  پێت  تا  نه کرد  قسه ت  دوێنێوه   له   بۆچ   -
ئه و  ب��ازاڕی  و  دوک��ان  شه مووان  دوو  ڕۆژی  ش��اره دا 

نییه . شتانه   جۆره  
نابێت  له سه ر قسه ی خۆم،  بووم  به اڵم من هه ر سوور 
شه موان  دوو  »ئونیڤه رماگ«  شار  مه زنی  کۆگای 
نه بێت، له  هه موو شارێک هه ر هه یه ، به  ڕێگه وه  ئاواتم 

ئه وه بوو که  قسه ی من سه رکه وێ.
له   زۆر  گه یاندمی،  زوو  ئوتومبیله که   ب��وو،  ب��اش 
ڕه سم  به م  به رامبه ر  ته نیا  نه ک  ئه ترسام،  شه رمه زاری 
به ڵکو  بهێنێ.  به جێی  پیاو  ئه بێ  تازه یه  که   و عاده ته  
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به ده ست  وا  من  ته نیا  چۆن  که   ئ��ازاد،  به   به رامبه ر 
جۆره   ئه م  بوو  ده مێک  پیرۆزبایی..  بۆ  بچم  به تاڵی 
زوو  ئوتومبیله که   ب��وو  ب��اش  ن��ه دی��ب��وو،  هه سته م 

گه یاندمی.
ڕاست  قسه م  هه م  کراوه ته وه .  کۆگا  ئه وه   ئه رێ،   -
ده رچوو، هه م شه رمه زار نابم. به اڵم وا ئه مجاره  جۆره  

دایگرتم. هه ستێکیکه  
من فێری ئه م جۆره  دیاری هێنان و بردنه  نیم، له  واڵتی 
شتێکی  ئه ترسم  نییه ،  ئه مه   ئێمه ماناندا  له ناو  ئێمه دا 
ته له فوون  هاتم  پێبکه نن.  پێم  هه موو  که   به رم  ئه وتۆ 
بکه م بۆ هاوه ڵه کانی ڕادیۆ، به اڵم دیاره  ئه وانیش هه ر 
پێم پێئه که نن، بۆچ له وێ به یادما نه هات؟. ئه وان پێم 

بم... ئازاد  له وه ی شه رمه زاری الی  باشتره   پێبکه نن 
ده ستم دایه  ته له فوونه که ، به اڵم گورج شتێک هات به  
بیرما، ئه وه  له  هه موو شت باشتره ، نه  که سی ناسیاو 
پێم پێئه کنێ و نه  شه رمه زاریش ئه بم. زۆر به هێواشی 
یاری  و  دیاری  که   بوومه وه   نزیک  جوانه وه   کچه   له و 
ڕاستی کچه که  جوان  به   ئه فرۆشت  بووکه  شووشه ی  و 
که   بوو  له وانه   چاوه کانی  خۆ  ب��وو،  گ��ه رم  خوێن  و 
نموونه یه کی  بکه   باوه ڕ  ئاسک،  چاوی  ئه ڵێن  پێیان 
سمێڵی  گه ر..  گه ر..  بوو..  »باکۆ«  جوانه کانی  کچه  
باکۆی  کچی  نیوه ی  ڕوخساری  سمێڵ..  ئاخ  نه بوایه، 

شێواندوه .
  نزیک بوومه وه  و به  شه رمه وه  پرسیم:

له دایک  چواره می  جه ژنی  که   منداڵێ  بۆ  کچه که !   -
به  دیاری؟ ئه برێت  بوونی بێت، چی 

تیابوو،  مانایه کی  چ  بوو،  چی  پێکه نینه که ی  نه مزانی 
جوانه . جوان  کچی  پێکه نینی  بێت،  هه رچییه ک 

- کوڕ یا کچ؟
- کوڕ، کوڕ.

بۆ  شتت  چه ند  خۆم  زه وق��ی  و  ب��ه دڵ  ئێستا  هه ر   -
ده که م. کۆمه ڵ 

- هه ی دڵ و زه وقت هه ر خۆش بێت.
ئوتومبیل  و  تۆپ  له   نه پێچابۆوه ،  ته واو  دیارییه کانی 
منه وه   به خۆوه  هات الی  پیرێژنێکی  و گه لێ شت، که  
منی  پرسیاره که ی  من  ج��ۆره ی  ب��ه و  ه��ه ر  و  وه ستا 

دووباره  کرده وه .
- کچه که ! بۆ منداڵێ که  جه ژنی چواره می له دایکبوونی 

به دیاری؟ ئه برێت  بێت چی 
پێکه نین،  به   کرد  ده ستمان  په روا  بێ  کچۆڵه   و  من 

له الیه که وه   و  ش��ه رم  له الیه ک  ب��ۆوه ،  س��وور  پیرێژن 
بوو. تووڕه  

بووه ؟  له دایکبوونی  جه ژنی  باوکم  پێکه نین؟  بۆچ   -
دایکم، یا خۆم؟ هه ر نه شم ئه زانی که ی دێین و که ی 

ده ڕۆین و ده مرین.
هه ندێ  بڕه نجێ،  پیرێژن  نه یهێشت  کچۆڵه ،  بوو  باش 
به م  من  که   بوو  سه یر  الی  پیرێژن  ک��رد.  بۆ  باسی 
الوییه ، تازه  له  ده وری باوکی ئه وا بژیم. پڕ به ده م و 

له  به رخۆوه  وتی:
ئه کات  فێر  هه موو شتتان  تازه   ژیانی  تازه ..  ژیانی   -

تازه  ده کاته وه . ژیانتان  و 
من ئه مه م هه مووی سه رله نوێ گێڕایه وه ، ئه وانیش هه ر 
لێ  من  ئه کرد  چاوه ڕێی  ئازادیش  ڕائه گرن،  لێ  گوێم 
بڵێ،  چیرۆکه دا  له م  خۆی  به شی  پیرێژنیش  و  ببمه وه  
به   کرد  ده ستی  و  کرده وه   پێچراوه کانی  دیارییه   ئازاد 
له وه   شتێک  گوێی  به الیه کی  جاروباریش  ڕیزکردنیان، 
و  بوومه وه   قسه   له   تا  ده یگێڕمه وه .  من  که   ئه بیستێ 
زمانی  و  گوێ  هه موو  ئه وسا  پێکه نین،  که وتنه   هه موو 

پرسیار: و که وته   ئێمه وه   ئااڵنده  کۆڕی 
مامم  ئه وه   بڵێن.  منیش  به   پێئه که نن؟  به چی  ئه وه    -

چی؟ ئه ڵێ 
ئه گێڕێته وه . ناڵێ، چیرۆکی خۆی  هیچ  هیچ،   -

کتێبی  له و  کوا؟  نه مبیستووه   من  خۆی؟  چیرۆکی   -
چیرۆکه دا نییه  که  بۆم ئه خوێننه وه ، ئێوه  هه ر چیرۆکی 

ورچ و که روێشک و کۆترتان بۆ خوێندومه ته وه .
پێ  خواردنه وه ی  و  خ��واردن  خه وتن،  نزیک  تا  ئیتر 
بۆ  خۆمی  چیرۆکی  ک��ه   ئ��ه گ��رت،  وڕک��ی  و  ئه بڕیم 
چووه   تا  ئه کرد  ده نگم  بێ  هه ر  منیش  بگێڕمه وه ، 
له جیاتی  ئه مشه  و  نه ما،  چارم  ئه وسا  جێگه ،  سه ر 
بکه م  کتێبه که   سه یری  ئه بێ  کتێبه که ،  ناو  چیرۆکێکی 
من چیرۆکی خۆمی بۆ بگێڕمه وه . منێک به م ڕووسییه  
شه ق و شڕه ی چه ند مانگ ته مه نی، ئه بێ چۆن هه موو 
شت له  ئازاد بگه ێنم، پیاو که  له  واڵت ده ربه ده ر کرا، 
زمانی کوردی  له   ئه بێ  و  نابێت  فێری کوردی  منداڵی 

بێت. به ری  بێ 
خنجیالنه   تۆپه   ئ��ازاد  بوه ستێ.  ل��ه والوه   ئه مه ش  با 
پێم  جاروباریش  گرتووه ،  ده سته وه   به   هه ر  تازه که ی 
ئه ڵێ هه ر ئه و تۆپه یان بۆ نه هێناوم به  دیاریی جه ژنی 
جونتره ،  هه مووان  له   تۆ  ئه وه ی  به اڵم  له دایکبوون، 
تفه نگه یه ،  و  به له م  و  ئوتومبیل  هه موو  له و  چاوت  ها 
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ئه وه  دیاریی تۆ و باوکم و دایکم و پوورم و نه نکمه ، 
دراوسێکه شمان دیاریی بۆ هێناوم، به اڵم تۆپەکەی تۆ 
گرتبووە  تۆپەکەی  جێگەکە  لەسەر  ئازاد  جوانە،  زۆر 
نەچۆوە،  لەبیر  منی  داواکردنی چیرۆکەکەی  و  باوەش 
و  ک��رد  پێ  دەستم  ت��ۆپ��ەوە  باسی  لە  منیش  بۆیە 
بگرە!.  گوێ  »ئازاد  چیرۆکخوانی..  کەوتمە  ئەمجارە 
بەری  گەر  بەتایبەتی  خۆشەویستە،  منداڵ  الی  تۆپ 

بێت. هاوەڵێکی  و کۆمەڵە  ڕۆژەهای خۆی  ڕەنجی 
تاقمە  ئێمەش  کوردستانە،  سلێمانیی  شاری  لەو  ئا 
ئەکرد،  کردن  لەیاری  حەز  زۆرمان  بووین،  منداڵێک 
هەڵبەزە،  بێ  تۆپی  ئەکرد،  دروست  تۆپمان  پەڕۆ  لە 
بە  ئەکرد  دنیامان  گەڕەکدا  کەالوەکانی  لە  یەکێ  لە 
بە  جلمان  ئەگەوزان  خۆڵدا  لە  خۆمان  و  تەپوتۆز 
بەرەوە نەئەما، یا بە کۆمەڵێ خۆڵ و تەپۆتۆزەوە، یا 
بە الیەکی کراس هەڵتڵیشاوییەوە ئەگەڕاینەوە ماڵەوە، 
ئیتر بخۆ، چەپۆکی دایکە و هەڕەشەی باوکە، ئەوەش 

بە  ئەبوو  نیسک  یا  بوایە،  ساوەر  داب��ووی،  خوا  کە 
برنجێک  گەر  هەفتەدا  لە  ڕۆژێک  نازانی  ئای  زڵفنج، 
ببوایە چەند بە تاسەوە بۆی ئەچوومەوە و ئەو هەرای 
لەگەڵدا  درۆشت  بوو،  گران  ال  چەند  باوکەم  و  دایک 
بوو،  دوژمن  ال  شەوەوه دا  لەو  باوکم  و  دایک  نەکەم، 
دڵەوە  بە  تاسووقەم  خواردنە  ئەو  ئەهێشت  نەیان  کە 

بنووسێ.
خۆش  الستیک  تۆپی  ئەوەندەی  پەڕۆ  تۆپی  یاریی 
تووشی  کەالوەکەدا  لە  نەبوو  ڕۆژێک  هەموو  نەبوو، 
هەرا بین لەگەڵ ئەم و ئەودا، یاخود یەکێ لە خەڵکی 
ڕێبوارێک  یا  ئەبوو،  وەڕس  قیژمان  قیژە  لە  گەڕەک 
قوڕگی پر ئەبوو لەتۆز، یا جار نا تۆپێکیش بەر شانی 
پەناگوێی  و  ئەداین  تێک  لێ  یاریی  ئیتر  ئەکەوت، 
پێ  بەتاڵی  ئاش  ئ��ەک��ردەوە،  س��وور  السارترینمانی 

لێئەکردین.
تۆپی  ئەیانخوێند  گ���ەڕەک  مندااڵنی  ل��ە  هەندێک 
بوو  لەبەرچاومان  هەمووشیان  خۆ  دیبوو،  مەکتەبیان 
بوو  دەوڵەمەند  باوکی  گۆل  لەسەر  بەگ  قادر  حەمەی 
ئارەزووی  بە  ئەویش  هێنابوو،  بۆ  تۆپی  بەغداوە  لە 
یاریی  گ��ەڕەک  مندااڵنی  لە  بویستایە  کێی  خ��ۆی 
بوو،  الناخۆش  زۆر  ئەمەمان  ئێمەش  ئەکرد.  لەسەر 
شەڕمان  جار  چەند  بکەین،  یاری  هەموو  ئەمانویست 
ئێمە  هەموو  گەڕەک،  شەڕە  گەیاندمانە  کرد،  لەگەڵ 
ئەودا  هەڵبژێردراوی  ک��ەری  ی��اری  دەستەی  لەگەڵ 
پیاوی  ئێشەیە.  سەر  دیمان  بەاڵم  ئەکرد،  شەڕمان 
گەڕەکەکەی  گەڕانینەوە  ئەیان  ئەهاتە سەرمان  گەورە 

خۆمان.
تۆپی  ئێمەش  ئەبێ  بڕیارماندا  دەنگ  بەیەک  ڕۆژێک 
نا.  کەس  تاقە  هەموومان،  تۆپی  هەبێت،  خۆمان 
بە  س��ەر،  نەچێتە  مانگێک  چەند  ئەبێ  بڕیارماندا 
و  بکەین  پێ  یاریی  هەموو  بکڕین،  تۆپێک  کۆمەڵ 
بەر  دەشتەکەی  بچینە  نەمێنین،  ک��ەالوەک��ەش  لە 

نادات. یاریمان لێ تێک  لەوێ کەس  سەرقەبران، 
تۆپەکەمان تۆپی هەمووان ئەبێت، هەژار و دەوڵەمەند 
لە  کە  »فەرەیدون«  ئەمەش  بۆ  ئەکەن،  پێ  یاریی 
لەناو  بوو،  زرنگ  و  وریا  بوو،  گەورەتر  هەموومان 
بە  بوو، کرا  ناوی دەرکرد  ئازا  بە  منداڵی گەڕەکیشدا 
الی  تۆپیش  و  کۆئەکرێتەوە  ئەو  الی  پارە  سەرۆک. 
یاریش  یاری و دەستە ڕێکخستنی  ئەبێت و کاری  ئەو 
کاغەز  یەکسەر  هەر  ئەویش  ئەبێت.  ئەودا  دەست  لە 
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ناو  بە  کرد  دەستی  و  دەستەوە  بە  گرت  قڵەمێکی  و 
نووسین، بە حساب خۆی کوڕە دەوڵەمەندمانە، چونکە 
هەمومان  لە  هەبوو،  وپێکی  ڕێک  دوکانێکی  باوکی 
پۆشتە و پەرداختر بوو، ڕۆژێ چەند فلسێکی لە ئێمە 
و  بەاڵم خۆشی  ڕۆژانە.  خەرجیی  بۆ  وەرئەگرت  زیاتر 
ئێستاش  نە  ئەوسا  نە  بوو،  ئێمەدا  لەگەڵ  ئەو  ترشی 
بە گەورەیی خۆی لە کۆڕی ئێمە جیا – نەکردۆتەوە. 
خۆی  ناوی  یەکسەر  قەڵەمەکەی  دایە  دەستیشی  کە 
ناوەکەیەوە  تەنیشت  لە  فلسیشی  سێ  و  نووسی 
ئێوارە  تا  بەیانی  دراوسێمان،  حەسەنی  نووسی. 
پیاڵەی  ئەسووڕایەوە  بازاڕ  بەناو  بوو،  چایچی  شاگرد 
چای بەتاڵی کۆ ئەکردەوە، ئەویش گورج وتی: منیش 
 – ئیش  ب��ازاڕ  لە  ماڵەوە  نایەمەوە  نیوەڕوان  ئیتر 

فلس.. منیش سێ  ئەکەم، 
فەرەیدوون  یا  ئەگووت  شتێکی  خۆی  یا  هەریەکە 
سەری ئەقەباڵند، من باوکم ڕۆژی سێ فلسی ئەدامێ، 
بوو،  زۆر  فلسێک  ماڵ،  بە  کرا  لەسەر  فلسێکم  ڕۆژی 
چنگێ  ئەکرد،  شیرینی  مەسکەتێکی  یا  ماجوومییەک 
فتبۆڵیش  و  یاری  بەاڵم  ئەکڕدرا،  پی  گەنمەشامیشی 

خۆشە، گەر پیاو بە ئارەزووی خۆی یاری بکات.
بەر  بە  فرۆش  محەلەبی  کوێرەکەی  مەال  ڕۆژ  هەندێ 
و  ئەدایە  فلسەکەم  سێ  هەر  ئەڕۆیشت،  دەرگاکەماندا 
بە  نەما،  ئەویش  ئێستا  وا  ئەخوارد،  محەلەبیم  قاپێ 

نابێت. تیا  فلس  دوو 
خۆمان  لە  ئەبوو،  پڕ  ئەهات  تا  پارەکەمان  سندووقی 
بەوالوە کەسی تریش نابێ بەم کەین و بەینە بزانێت. 
لێمان  نەوەک  گەورە،  برای  نە  دایک،  نە  باوک،  نە 

بدەن. تێک 
من ئەوسا لە حسابدا زیرەک بووم، ڕۆژێک فەرەیدوون 
بدەرەوە،  لێکی  ئا   ڕابورد،  ئەوە چەند مانگ  پرسی، 

هەبێت؟ سنووقا  لە  پارەمان  چەند  ئێستا  ئەبێ 
دینارێکمان  چەند  دایەوە،  لێکم  مار  دانی  وەک  گورج 
بچێ  خۆی  بڕیاریدا  لەپێشەوە  ف��ەرەی��دوون  هەبوو، 
دەستەیەک  کە  کەوتین  ڕێک  دوایی  بکڕێ،  تۆپەکە 
بۆ  بچین  ب��ەزم��ەوە  و  هەڵال  بە  زۆر  و  بخەین  ڕێ��ک 
لەخۆشی  کۆبووینەوە،  هەموو  ئێوارە  سبەی  کڕینی. 
ئەفڕین،  هەموو  کەوتبوو،  تۆپ  بە  چاومان  ئ��ەوەی 
هەندێکمان چاومان ،پڕ بوو لە ئاو، لە سبەینێوە هەم 
قاپێکی  ئەکەین، هەم یەک قاپ،  یاری  بە تۆپی هەوا 
فلس  چوار  سبەینێ  ئەتوانم  ئەخۆم،  محەلەبی  بچووک 

و  دارچینی  کە  بخۆم  قاپانە  لەو  بسێنم،  باوکم  لە 
و  تۆپ  بوو،  زۆر  پارەکەمان  بەسەرەوەیە.  بادەمی 
تۆپ  پاراستنی  و  ک��ردن  ئامادە  پێویستی  هەرچی 
پاراستن  تۆپ  کۆمیتەی  کڕی،  بۆ  هەموویمان  هەیە 
دەشتی  کردنەوەی  پاک  دەستەی  و  تێکردن  »با«  و 

سەرقەبران لە بەرد و دڕک و داڵ هەڵبژێردرا.
ئێوارەیە، خۆشیی وامان نەدیبوو، تا دنیا تاریک  ئەو 
کرد،  یاریمان  ئەبینی  نە  یەکتری  چاومان  ئیتر  بوو، 
هاتینەوە  و  دڵمان  سەر  خستەوە  تۆپەکەمان  ئەوسا 

ڕووەو شار.
ئێستا  ئەمووت،  نیشتبوو،  لێ  ترسم  ماڵەوە،  هاتمەوە 
پەنا  لە  زرمە  و  وەستاوە  دەرگاکەوە  لەودیوو  باوکم 

هەڵئەسێنێ. گوێم 
نەبوو.. باوکم دیار  بەاڵم 

و  ناخۆشی  ژیانمان  ئەچێژین،  زۆر  ئازار  ئێمەمانان 
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بێت،  جارێک  گەر  ژیانماندا  لە  خۆشی  بۆیە  ئازارە، 
دیارە و لەبیر ناچێتەوە. با لێدانی ئەو ڕۆژەش لەسەر 
ڕۆژان بێت، بەاڵم خۆیشی ئەو تۆپەم لەبیر ناچێتەوە. 
منداڵی  هەموو  لە  بەختم  من  ڕۆژە  ئەو  دیاربوو،  وا 
مریشک..  هەبوو،  مریشکمان  بوو،  سوارتر  گ��ەڕەک 
ساڵێک بوو مریشکە ڕەشە لە حەوشەدا ئەسووڕایەوە، 
هەر  بوو،  دەرکرد  سەربڕینی  فرمانی  باوکم  ڕۆژە  ئەو 
لە دەرگاوە بۆنی برنج و مریشکم کرد، بڕیارمدا چەندم 
لێ بدرێ نەگریم، بەاڵم خوا و ڕاستان، پێ و قەدەمی 
بێت  جار  یەکەم  ڕۆژە  ئەو  ڕەنگە  بوو،  خێر  مریشک 
دەرگاوە  لە  هەر  ڕاگرێت،  ژن  قسەی  بۆ  گوێ  باوکم 

گوێم لە هاواری دایکم بوو.
جارێک  ساڵی  م��ەدە،  لێی  خوا،  خاتری  بە  بیکە   -
ماندوو  بنووسێت.  دڵییەوە  بە  با  ئەخوات  مریشک 
توانیم  تا  هەڵبەزیبوومەوە،  ڕاکردبوو،  زۆرم  بووم، 

ئەیوت: هەر  دایکیشم  خواردم، 
شانت  ناو  پاڵێنجەی  بەزو  بە  بخۆ  پڕە  -مەنجەڵەکە 

بێت.
تۆپی  پاراستنی  بڕیارنامەی  ف��ەرەی��دوون  سبەینێ 

دەکرد. گەڕەکی 
یاریی  بەشی  ئەبێ  ناکرێ،  پێ  یاریی  ڕۆژ  »هەموو 
گەڕەکی  منداڵی  جاروبار  بکات،  دووانمان  ساڵێ، 

بکەن«. لەگەڵدا  یاریمان  بێن  ئەتوانن  تریش 
کرد.  بەتۆپ  یاریم  جار  سێ  ئازاد،  نەیەشێنم  سەرت 
ئێوارەیەک هاتمەوە، باوکم لە درەنگ هاتنەوەم وەڕس 
بوو...  کرد  ماندووی  ئێواران  زۆری  لێدانی  بوو.  بوو 
بۆالی  چوارتا  بۆ  بمنێرێ  ئەپاڕامەوە،  بوو  دەمێک 
بوو،  بەغدا  چوونی  خەیاڵم  پەڕی  ئەو  ئەوسا  مامم، 
چوارتا  الی  ئەزمەڕ،  ئەودیو  گەشتم  توانای  ئەوپەڕی 
بوو، نەمئەزانی ڕۆژێک ئەبێ ڕێگەی مۆسکۆ و باکۆ و 
بەرلین و وارشاو و پراگ ئەکەم بە ڕێگەی کانی. باوکم 
کاروانچیدا  قازیی  خولە  لەگەڵ  بڕیاریدا  ئێوارەیە  ئەو 
ئێستری  زەنگی  بەیانی  تا  چوارتا،  بمنێرێتە  سبەینێ 
کاروانچی ڕایپەڕاندم و سواری ئێستر بووم، هەر لێکم 

ئەدایەوە.
هەرچەندە چیاو ئاو و سەرداری پیراڵکیش لە چوارتا 
زۆر خۆش بوو، بەاڵم دڵم الی تۆپەکە بوو، بە ڕەنجی 
نامەم  یەکەمجار  بۆ  هاتم  کردبوو.  پەیدامان  شان 
نووسینم  و  خوێندن  بووم،  چوارەم  پۆلی  لە  نووسی، 
دەست  منیش  با  ئەنووسێ،  نامە  بۆچ  باوکم  ئەزانی، 

قەڵەم. بدەمە 
ئەکەم،  ف��ەرەی��دون  ل��ە  »س���ەالم  ن��ووس��ی:  شتێکم 
بنووسن.  بۆ  خۆتانم  هەواڵی  چۆنە؟  تۆپەکەمان 
چوارتا زۆر خۆشە، حەز ئەکەم یا ئێوە لێرە بوونایە، 

یا من بێمەوە بۆ التان.. حەمە عەلی
نامەکەم لەناو منداڵی گەڕەکدا دەنگی دابۆوە، یەکێکمان 
و  چوارەمە  پۆلی  لە  بووە،  نووسین  نامە  فێری  لێ 
ئەم  دانیشتبوونەوەو  هەموویان  بە  ئەنووسێ،  نامە 

نووسیبووم: بۆ  نامەیەیان 
بووه   پڕ  قوڕگمان  هەموومان  بنووسین؟..  بۆ  »چیت 
لە گریان، ئێواران درەنگ ئەگەڕاینەوە ماڵەوە، باوکی 
هەموو  بە  دەرهێنا  چەقۆیەکی  هات،  هات،  فەرەیدون 
هێزی خۆی هەڵیکێشا، دڕانی، تۆپەکەی دڕاند و فڕێی 
دایە ناو شیوەکەوە، ئاو بردی، هەموومان سەالمت لێ 
سبەینێوە  لە  بکەین،  چی  نازانین  تۆپ  بێ  ئەکەین 
بە  ئەمجارە  کۆکردنەوە،  پارە  بە  ئەکەینەوە  دەست 
باوکی  هەر  ئەوەستین،  شیوەکە  الی  یەکێکمان  نۆرە 
تۆپەکە  گومەزەکەدا  لە  بڵێ  پێمان  هات  فەرەیدوون 

بشارینەوە«.
گرت  تۆپەکەی  نەکەوتبوو،  لێ  خەوی  هێشتا  ئازاد 
بەسەر دڵیەوە، موچڕکێکی پیادا هات و لەبەرخۆیەوە 

هاواری کرد.
ئەدڕێنن؟  تۆپ  چەقۆ  بە  کوردستان  لە  -کوردستان!! 
جوانی  دیمەنی  هەرچی  کە  بوو  دیار  دەموچاویدا  لە 
کردوە  دروستی  مێشکیا  لە  باوکی  و  هەیە  کوردستان 
بەفری  و  شاخ  و  ئاو  و  جوانی  باسی  ڕۆژێ  هەموو  و 
دەچینەوە  »ک��ەی  پرسیاری  ڕۆژێ  هەموو  واڵت. 
بووە  مێشکیا  لە  و  ف��ڕی  ه��ەم��ووی  ک��وردس��ت��ان؟« 
ئەنایە سەریەک کە  شتێکی سەیر. خەریک بوو چاوی 
بهێنمەوە  کوردستانی  وێنە جوانەی  ئەو  ئەمویست  من 

بچێت. دیکەدا  بەالی  بیری  نەیەڵم  و  بەرچاو 
و  تۆ  تا  جوانە،  زۆر  کوردستان  بنوو..  ئ��ازاد،  نا، 
باوکت دێنەوە، ئەوسا لەکوردستان باوک تۆپی کوڕی 

نادڕێنێ، باوک تۆپ بۆ کوڕی ئەکڕێ..
بنوو.. باوکێک..  هەموو 

لە باکۆ لە )ت12(ی 196٠دا دەستم پێ کرد. لە شوباتی 

1964دا تەواو بوو..
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پێچەوانەی ئەوانەی كە هەندێك جار لە نووسین و گفتوگۆ و 
كارەم،  ئەو  مێژە من خەریكی  لە  چاوپێكەوتنەكاندا دەڵێن: 
یان دەستم بەو كارە كردووە، من دەڵێم: ئەمە چەند جارە 
و  قەرەداغی  عەلی  موحەممەد  مامۆستا  لە  یەك  هەر  لەگەڵ 
نووسیندا  لە  دیكە،  كەسێكی  چەند  و  هەالج  ساڵەح  كاك 
ئەدەبی  مێژوویەكی  كورد  ئێمەی  كە  كردووە  ئەوەم  باسی 
باوەڕ  سەرچاوەیەكی  وەكو  بتوانین  نییە  ئەوەمان  كوردیی 
پێكراو و بێ هەڵە و كەموكورتی بێت، لە نووسین و گەڕان 
و پشكنیندا بەكاری بهێنین و سوودی تەواوی لێ وەربگرین، 
لەوانەشە هەندێك لە نووسەران و ڕووناكبیران و لێكۆڵەرانی 

هاوڕا  مندا  قسەیەی  و  بۆچوون  ئەم  لەگەڵ  شیعری  ڕێبازی 
هاوتەبابن. و 

پێشوودا،  ژمارەی  لە  )سالم(  ڕۆڤاری  باڵوبوونەوەی  دوای 
لەگەڵ هاوڕێی خۆشەویستم كاك)كامەران سوبحان(دا باسی 
كرد،  گۆڤارەمان  ئەم  بوونی  ب��ەردەوام  و  دوات��ر  ژم��ارەی 
عیزەدین  پرۆفیسۆر  كە  بوو  دروس��ت  بۆ  ئ��ەوەم  بیرۆكەی 
ئەدەبی  مێژووی  نووسینەوەی  پرۆژەی  ڕەسووڵیش  مستەفا 
بەچاپ  لێ  بەرگێكی  و  ن��اوە  خ��ۆی  لەستۆگەی  ك��وردی 

گەیاندووە.
بەردەستدایە،  لە  كە  ماوەیە  ئەو  بەپێی  زانی  بەباش  واشم 

مێژووی ئەدەبی كوردییەكەی 
)د. عیزەدین( و هەندێ سەرنج 

و بەراوردێكی كورت

كاروان عوسمان خەیات )ڕێبین(
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خوێندنەوەیەكی كورتی لەبارەوە بنووسم، بەپێی ئەو ماوە 
تێبینی  و  سەرنج  هەرچی  بەردەستدایە،  لە  كە  كاتەی  و 
هەیە،  خۆم  تایبەتی  سەرنجی  چ  بارەوە،  لەو  هەیە  بەندە 
و  فارسی  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  كە  سەرنجانەی  ئەو  چ 
كە  سەرچاوانەی  ئەو  بەناو  خۆمدا  پشكنینەكانی  و  گەڕان 
دوای  لە  دكتۆر  بەڵكو  ڕوو...  بیانخەمە  بەردەستمدایە،  لە 
لێكدانەوە و تاوتوێ كردنی قسە و باسەكان لێكیان بداتەوە 

و لە بەرگەكانی دیكەدا جێبەجێیان بكات.
خستنەڕووی  كتێبێك  هەر  پێشەكی  وتراوە  ئەوەی  وەكو 
نووسەر  كە  كتێبەیە  ئەو  ناوەڕۆكی  و  كۆنووس  و  ڕێباز 
كەموكورتی  بێ  نووسینێك  هیچ  وتراویشە  نووسیویەتی، 
نییە، بەاڵم وردبوونەوە و گەڕان و پشكنین، مرۆڤ لە هەڵە 

و كەموكورتی دەپارێزێت.
پرۆفیسۆر.  كە  كوردی  ئەدەبی  مێژووی  كتێبی  نووسەری 
دكتۆر. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵە، ئەم كتێبە تاكو ئێستا 
لە  هەندێ  سەرەتاوە  لە  هەر  كراوە،  چاپ  یەكەمی  بەرگی 

هەڵە و كەموكورتییەكانی دیارن و هەندێ سەرچاوەش هەن 
كە زۆرن لە نێو كتێبخانە و بازاڕدا، یان ئەوەتا نەیبینیون 
یان ئەوەتا خۆی لێ بواردوون و كەڵكی لێ وەرنەگرتوون. 
تەنها  بابەتە  ئەم  نووسینی  و  كتێبە  ئەم  خوێندنەوەی 
قسەكردنە لە سەر پێشەكی كتێبی مێژووی ئەدەبی كوردی 

دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ.
»ڕەنگە  دەڵێت:  سەرەتاوە  لە  هەر  كتێبە  ئەم  نووسەری 
ئەدەبی  مێژووی  نووسینی  بۆ  خۆم  بێت  زیاتر  ساڵ  دە 
وا  پرۆژەیەكی  بۆ  ئامادەكردن  خۆ  دەكەم.  ئامادە  كوردی 
كۆمەڵێ  لە  خۆی  كوردی  ئەدەبیاتی  شارەزابوونی  لە  زیاد 
فێربوونی  بۆ  بەڵكو  نا،  السایی  بۆ  بێگومان  دەوێ.  ئیشی 
هاوچەرخ  ڕێبازی  و  بەرنامە  و  تر  واڵتانی  زانایانی  ڕێبازی 
لەالی ئەوان و ئەوسا كۆكردنەوەی سەرچاوەی الی خۆمان 
پەیدابوونی  )پێش  ك��ارت  لەسەر  نووسینەوە  نموونە  و 
دەستدانە  ئەوسا  و  كارەكەدا  لە  پلەیەكە  كۆمپیوتەر( 

نووسین«.
سەرەتای  لە  نووسەر  دەبینین  وەكو 
بۆ  ئ��ەوەم��ان  كتێبەكەیدا  پێشەكی 
ساڵە   10 نزیكەی  ك��ە  ڕوو  دەخ��ات��ە 
و  دەك��ات  پرۆژەیە  ئەم  سەر  لە  كار 
واڵتانی  لەكاری  نەكردنەوە  السایی  بۆ 
تایبەتی  ڕێبازێكی  ناوخۆییشدا  و  تر 
بۆ خۆی دروستكردووە و وای كردووە 
نەكاتەوە...  تری  واڵتانی  السایی  كە 
هەر  س��ەر  لە  كاركردنیش  ه��ەروەه��ا 
یان  دەبێ  پێشوەخت  كارێك  و  ئیش 
دەبێ  یا  بنووسرێت،  كاغەز  سەر  لە 
ئیدی  بنووسرێتەوە،  كۆمپیوتەردا  لە 
كارەدا  لەم  ڕێزی  بەرنامە  و  داهێنان 
سەر  لە  نووسین  كە  دەبینرێت  لەچیدا 
دەبێ  ئاخۆ  نەبێت،  كارت  یان  كاغەز 
و  كۆمپیوتەر  كە  ئێمە  پێش  زانایانی 
نەبووە،  بەردەستدا  لە  تەكنەلۆژیایان 
كردبێت،  چ��ی  س��ەر  ل��ە  نووسینیان 

پێستە و ... هتد.
هەروەها دكتۆر لە پەرەگرافی دووەمدا 
ئەدەبی  مێژووی  نووسینی  بە  ئاماژە 
و  دەك��ات  پێشوو  ساڵەكانی  ك��وردی 
عەالئەدین  مامۆستا  »پێش  دەڵێت: 
كوردی  ڕشتەی  زۆر  لە  )كە  سوجادی 
بوو( چەند كتێبی  نووسیندا سەرئامەد 
چمكێكی  هەریەكە  كە  هەبوون  ترمان 
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لە چمكێكیانەوە دەرچوونەوە  یا  گرتبوو  ئەدەبیان  مێژووی 
سەر مێژووی ئەدەبی كوردی لەوانە »ئەنجومەنی ئەدەبیاتی 
شوعەرای  »گوڵدەستەی  و  فەیزی  ئەمین  ك���ورد«ی، 
كورد«ی  ونبووی  ناو  »شاعیرانی  پاشان  و  هاوعەسرم« 
و  »شیعر  بەنرخەكەی  بەرگە  دوو  و  باپیر  كەمال  عەلی 
مێژووی  مەیدانی  كە  حیلمی  ڕەفیق  كوردی«ی  ئەدەبیاتی 
»مێژووی  ئەوسا  دەگرنەوە.  ئەدەبی  ڕەخنەی  و  ئەدەب 
ئەدەبی كوردی«ی مامۆستا عەالئەدین سوجادی كە خۆی 
وەسفكردووە...«. كوردیی  ئینسكلۆپیدیای  گەورەترین  بە 

كتێبی  بە  چاوی  كتێبانە  ئەو  دوابەدوای  دكتۆر  وایە  پێم 
مێژووی ئەدەبی كوردی دكتۆر مارف خەزنەدار )7 بەرگ( 
 3( زادە  سەفی  سدیق  دكتۆر  كوردی  وێژەی  مێژووی  و 
بەرگ( و مێژووی ناودارانی كوردی بابا مەردۆخ ڕۆحانی )2 
بەرگ( و مێژووی زانایانی كوردی مامۆستا مەال تاهیری مەال 
خۆیدا  لە  خۆی  ئەمانە  بەرگ(،   3( بەحركەیی  عەبدوڵاڵی 
هەر  ئەڵبەتە  كوردین،  ئەدەبی  مێژووی  تری  توحفەیەكی 
هەریەكەشیان  هەیە،  تریدا  ئەوی  لەگەڵ  جیاوازی  یەكەیان 
باسیان  دەك��رێ  خۆ  بەاڵم  گرتۆبەر،  جیاوازی  ڕێبازێكی 
كەم  هیچیان  ئەمانیش  چونكە  تردا،  ئەوانی  لەگەڵ  بكرێت 
ڕووی  لە  ئەمان  بگرە  هەروەها  تردا،  ئەوانی  لەچاو  نییە 
قەبارە و ناوەڕۆك و باس و خواسەوە لەوانی تری جیاواز 
ئەم  بۆ  كراوە،  تێكەڵ  تری  ئەمالوالی  ڕێبازی  و  گەورە  و 
مێژووی  لە  نەكرێت  باسیان  و  بخرێت  پشتگوێ  ڕێبازانەش 

كوردیدا. ئەدەبیاتی 
جگە لەوانەی كە باسم كردن، ئەم چەند كتێبەش پێموایە 
و  دەگرنەوە  كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە خانەی  خۆیان 

دەچنە ئەو خانەیەوە:
لەالیەن  و  هۆنراوەییە  دانراوی  كورد:  شاعیرانی  یادی   -1
كتێبە  ئەم  دان��راوە،  حیسامییەوە  حامیدی  شێخ  حاجی 
بەشیعر یادی شاعیران كراوەتەوە و ناوی شاعیرانی كۆن و 
نوێی كوردی تێدا هاتووە، لەم ڕێگەیەوە دەتوانرێت ناو و 
نازناو و شیعر و بەرهەمی ئەو شاعیرانەش بزانرێت و كنە 

بكرێت. بەرهەمەكانیاندا  بەشوێن  پشكنین  و 
2- هەڵەبجە لە ئامێزی مێژوودا: ئەم كتێبەش باس لە ژیان 
و شیعری شاعیرانی هەڵەبجە دەكات، لە كۆن و نوێدا، دوو 

بەرگە و مامۆستا حەكیم مەال ساڵح دایناوە.
3- سورد بادییە )در احوال آ ثار شعراي ُكرد و لك و ُلر(: ئەم 
ساڵحییەوە  موحێدینی  مەال  مامۆستا  الیەن  لە  دانراوەش 
شاعیرانە  ئەو  بەرهەمی  و  ژیان  باسی  ئەڵبەتە  دان��راوە، 
نووسراوە  و  بەیاز  و  دەستنووس  لە  خ��ۆی  كە  دەك��ات 
باسی  لەوەش  جگە  نووسیویەتییەوە،  نووسراون  كۆنەكاندا 
كورددا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  كە  هێناوە  شاعیری  هەندێ 

شاعیرانی  و  شیعر  مێژووی  لە  ئێستا  تاكو  و  گومناون 
ئەوا  بووبێت،  باسیشیان  ئەگەر  یان  نییە،  باسیان  كورددا 
بەرهەمی كەمیان هاتووە، لێرەدا هەندێ بەرهەمی دیكەیان 

باڵو كراوەتەوە.
4- شاعیران كورد پارسی گویی: ئەم كتێبە بەڕاستی جێی 
سەیید  مامۆستا  دانراوی  لە  باسە،  و  قسە  و  لێكۆڵینەوە 
شاعیرانە  لەو  باس  سەجادییە،  حیرەت  عەبدولحەمیدی 
هەندێ  ئەڵبەتە  نووسیوە،  فارسی  بە  شیعریان  كە  دەكات 
شاعیرمان هەیە شیعری بە چەند زمان نووسیوە، هەشمانە 
تەنها بە عەرەبی یان بە فارسی یان بە توركی نووسیوە، 
بەفارسی  شیعریان  كە  كردووە  شاعیرانە  لەو  باسی  لێرەدا 
هەیە، ئەم كتێبەش كورتەیەك لە ژیان و چەند نموونەیەكی 

هێناوەتەوە. شیعری 
ب��ێ��داری  گ��ردك��ۆی  ل��ە  ك���ورد:  شاعیرانی  گ��وڵ��زاری   -5
كورد،  شاعیرانی  خ��ەرواری  لە  مشتێكە  و  شارەزوورییە 

كورتەیەك لە ژیانی شاعیر و شیعرییان هاتووە....
6- حەدیقەی سوڵتانی: نووسینی )میزرا عەبدوڵاڵی سنەیی(
یە و مامۆستا موحەممەد ئەمین كاردۆخی لێكۆڵینەوەی لە 

سەر ئەنجام داوە و كردوویەتی بەكوردی.
دوو  مەحوی،  عەزیز  عومەر  ژیان:  و  ئەدەب  لە  شتێ   -7
بەرگە و باس لە ژیان ئەدەبی شاعیران دەكات، كۆمەڵە وتار 
پێشوو  سااڵنی  كۆنەكانی  ڕۆژنامە  و  گۆڤار  لە  بابەتێكە  و 
نووسینەوەی  بۆ  و  كۆكراونەتەوە  دووبارە  باڵوكراوەتەوە، 
وەردەگیرێت،  لێ  كەڵكی  ك��وردی  ئەدەبیاتی  م��ێ��ژووی 
كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  خانەی  لە  ئەمەش  پێشموایە 
جێگەی خۆی داگیر دەكات، چونكە ئەمیش بەچەشنێك لە 

چەشنەكان باسی لە ژیان و بەرهەمی شاعیران كردووە.
هەالج،  ساڵەح  گەرمیان:  شاعیرانی  و  شیعر  مێژووی   -8
ئەڵبەتە هەندێ ناوچەی تر هەن كە ئەم كارەیان كردووە، 
كە  هەیە،  یارسانەكانەوە  لەبارەی  كتێبێك  لەوەش  جگە 
دەیانی  و  ئەمانە  گرتووە...  لەخۆ  یارسانەكانی  شاعیرە 

تری هەن....
لە كۆی ئەو چەند كتێبەی دەستی من كەوتووە و سەرنجم 
ئەدەبیاتدا  مێژووی  لەخانەی  كە  ئەمانە  وایە  پێم  داون، 
جێگەیان دەبێتەوە، پێویستە ناویان لەگەڵ ناوی ئەو چەند 
مستەفا  عیزەدین  دكتۆر  كە  بهێنرێت  پێشوودا  كتێبەی 
مێژووی  بە  و  هێناویەتی  كتێبەكەیدا  پێشەكی  لە  ڕەسووڵ 
ئەدەبیاتی كوردی لە قەڵەمیان دەدات. دەبێ بپرسین ئاخۆ 
ئەدەبیاتی  مێژووی  قاڵبی  بچنە  كەمالی  ئەوانەی  ئەگەر 
ڕەفەیەكی  و  قاڵب  چی  لە  ئەمانە  دەب��ێ  ك��وردی��ی��ەوە، 

ببێتەوە؟! جێگەیان  كوردیدا  كتێبخانەی 
نەكەین،  ئەژماریان  كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  ئەگەر 
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چی  لە  هێناون  ناوی  دكتۆر  ئەوانەی  بپرسین  دەبێ  ئەوا 
دەكاتەوە؟!  كوردیدا جێگەیان  كتێبخانەی  ڕەفەیەكی 

لە كوێوە دەست پێ بكەین؟
»لەمەوبەر هەر لە كتێبی »ڕیالیزم لە ئەدەبیاتی كوردی« 
دا باسی ئەم مەسەلەیەمان كردووە و الی زۆر لە تێكست 
و ناوی كۆن وەستاوین و موناقەشەی بوون و نەبوونیانمان 
تێكستانە  و  ناو  ئەم  الی  لێكۆڵەرەوەش  هەندێ  كردووە، 
یا  درۆكان«  »تێكستە  ناون  ناویان  جاروبار  و  وەستاون 

ساختە و دروستكراوەكان«...
شاعیرمان  و  شیعر  پەرێشان،  مەالی  و  بابەتایەر  »پێش 

بووە، ڕەنگە زۆریان ونبووبن و نەمابن...«.
ئەم چەند وتەیەی دكتۆر دەمانباتەوە بۆ الی هەندێ قسە 
و باس كە دەبێ جەخت لە سەر ئەوە بكەینەوە ئەگەر بێت 
و نووسینەوەی مێژووی ئەدەبیاتی كوردی بە تەنها كەسێك 
ڕێگە  یەك  تەنها  چونكە  ئەستەمە،  كوردستاندا  لە  بكرێت 
و یەك پرۆگرام بۆ جێبەجێ كردن و نووسینەوەی مێژووی 
بۆ  دەبات،  نابەجێمان  و  گەورە  هەڵەی  بەرەو  ئەدەبیات 
لە  ئەگەر  شاعیریماندا  و  شیعر  مێژووی  لە  ئێمە  نموونە: 
مێژووی  ئەوا  بكەین،  پێ  دەست  عوریانەوە  تاهیری  بابا 
ئەدەبیاتی  مێژووی  بۆ  بگرین  دەبێ  و  كورتە  زۆر  ئێمە 
بابا  ترمان پێش  دەیان شاعیری  ئێمە  ڕاستیدا  لە  خۆمان، 
تاهیر هەیە، دەبێ لە هەندێ جێگەدا پشت بە دەستنووسی 
یارسانەكان و هەروەها مێژووی وێژەی سدیق سەفی زادەش 
لەو  هەندێ  بەڕێزیان  چونكە  بهێنین،  بەكاری  و  ببەستین 
شاعیر  تاهیر  بابا  پێش  كە  باڵوكردووەتەوە  شیعرانەیان 

بوون و شیعریان نووسراون.
بزانین،  ساختە  و  بەدرۆ  شیعرانە  ئەو  كورد  ئێمەی  ئەگەر 
دەبێ ناحەزانی كورد شیعرەكانی ترمان بەچی بزانن، وەكو 
ئەوەی بابا تاهیر كراوە بە فارس و نیزامی گەنجەوی فارس 

بەالی خۆیدا ڕایدەكێشیت و ... هتد.
لەو  هێشتا  دا  قسەكانی  درێ��ژەی  لە  نووسەر  ئەگەرچی 
بڕوایەدا نییە كە ئەو شیعرانە بە تەواوەتی ساغ كرابێتەوە 
و هیوای وایە لە ڕۆژان و دەرفەتێكی تریدا ساغ بكرێنەوە و 
دەڵێت: »چونكە موناقەشە و بەدواداگەڕانمان لەبارەی ئەم 
و  دەرفەتێكیتر  بۆ  هەڵیدەگرین  ئەمە  لەبەر  ماوە،  پلەیەوە 
لێرەدا لەم تازە نووسینەوەیەی مێژووی ئەدەبیاتی كوردی 
الپەڕەیەكی  چەند  و  دادەنێین  پلەیە  ئەم  بۆ  سەرناوێك 
بەتاڵی بۆ گەڕانەوە سەر بۆ بەجێ دێڵێین و الپەڕە بۆ باس 

و سەردەمێكی تر هەڵدەدەینەوە«.
بوارە  لەم  دكتۆریش  ئەگەر  ئەوەیە  بارەوە  لەم  من  بڕوای 
خۆی دەرباز بكات وەكو دكتۆر مارف خەزنەدار و ئاوڕ لەو 
باسە نەداتەوە، ئەم مێژووی ئەدەبیاتەش دووباركردنەوەی 

هەمان ڕێبازی مارف خەزنەدارە بە گۆڕانێكی كەمەوە.
چونكە ناكرێت ئەم بێت و مێژوویەك بنووسێتەوە بڵێت: ئەمە 
جێدێڵم بۆ كاتێكی تر، ئەگەر من بۆ كاتێكی تر هەڵیبگرم 
بۆ سەردەمێكی  تریش  یەكێكی  و  تر  كاتێكی  بۆ  ئەویش  و 
تر، دەبێ بپرسین كێ خاوەنی ئەوەیە، كێ خۆی ئەدا لەو 
باسە، كێ پرۆژەی نووسینەوەی مێژوویەكی ئەدەبی كوردی 

پوختی پێیە و دەینووسێت یان نووسیویەتی.... 
لە  »هەر  دەفەرموێ:  دكتۆر  دیكەدا  جێگەیەكی  لە  یان 
مەیدانی مێژووی ئەدەبیاتی كوردیدا چەند بەرگ بۆ بابەتە 
سەرنجی  باری  تائێستا  كە  دەكرێت،  تەرخان  ئەدەبیاتێك 
زانا و نووسەرانی كوردی بەتەمای چەسپاندنی لە مێژووی 
ئەدەبیاتی كوردیدا ڕانەكێشاوە، كە ئەویش ئەو ئەدەبیاتەیە 

كەوا بە زمانی تر نووسراوە.
چۆن؟ یا كام ئەدەبیات؟

كە  هەیە  ڕێڕەوێكی  چەشنە  مێژوومان  ك��ورد،  ئێمەی 
كورد  نووسەری  و  شاعیر  سەردەمدا  زۆر  لە  وایكردووە 
بەزمانی تر لە سەردەمی دەوڵەتی یەكگرتووی موسوڵماندا 

واتە لە سەردەمی ئەمەوی و عەبباسیدا بنووسن.«.
ئەگەر تەماشای ئەم وتەیەی دكتۆر بكەین لە پێش ئەوەی 
دكتۆر دەست بدات بەم كارەوە هەندێ كەس دەستیان بۆ 
گویی  پارسی  كورد  شاعیرانی  لەوانە  ب��ردووە،  كارە  ئەم 
بەجۆرێكی  ئ��ەوان  ب��ەاڵم  و...  م��ەردۆخ  بابا  مامۆستا  و 
وەك  شاعیری  ئێمە  ك��ردووە،  شاعیرانە  لەو  الیان  دیكە 
ئێستا  تاكو  هەیە  شتی  فارسی  بەزمانی  كە  هەیە  خانامان 
باڵوی  خانادا  دیوانی  لە  بەندە  تاكو  باڵونەكراوەتەوە، 
ئەگەر  بەزمانی عەرەبیش شیعری هەیە،  كردەوە، هەروەها 
تەماشای خانا بكەین: خانای قوبادی وەرگێرانی لە زمانی 
عەرەبی  شیعری  هەیە،  فارسی  شیعری  هەیە،  فارسییەوە 
ئەڵبەتە شاعیریشمان هەیە  هەیە، شیعری كوردی هەیە... 
تەنها بە فارسی یان بە توركی یان بە عەرەبی نووسیویەتی، 
دەرنەكەوتووە،  ئێستا  تاكو  و  هەیە  بەكوردی  شتی  یان 
خاڵسی  عەبدولڕەحمانی  شێخ  ئێستا  تاكو  نموونە:  بۆ 
شیعرە  بەاڵم  دەرنەكەوتووە،  كوردی  بە  شیعری  تاڵەبانی 
كوردییەكانی لەالی بەندە هەیە و ئەوەی ساغ كردووەتەوە 

كە خاڵس شیعری بە كوردیش هەیە.
لە درێژەی قسەكانی دكتۆردا تووشی شۆك هاتم كە دكتۆر 
مێژووی  ناو  دەچنە  بەرهەمە  چەشنە  ئەم  »ئایا  دەڵێت: 
زۆر  لە  لێرەدا  ئەزانم  وا  نا؟  یان  كوردییەوە  ئەدەبیاتی 
تەماشاكردنی  بە  پێویستمان  زیاتر  تر  مەیدانی  و  شوێن 

تەجروبەی گەالنی تر هەیە«.
كورد  ئێمەی  بكەینەوە  بچووك  لەوەدا  خۆمان  ئێمە  ئەگەر 
مێژوومان  و  بووین  دەست  بااڵ  كوردیدا  زمانی  لە  تەنها 
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كوردییەكانی  شیعرە  تەنها  كورد  كە  بدەین  گرێ  لەوەدا 
لەناو مێژووی ئەدەبیاتەكەیدا جێگەی دەبێتەوە، ئەوا دەبێ 
نالی چ شانازییەك بەخۆیەوە بكات كە بە سێ جۆر زمان 
شارەزا  و  داهێنەر  ئەوەندە  نالییەك  ئەگەر  هەیە،  شیعری 
و لێزان و... هتد بێت، تۆ بڵێی هەر لەخۆ و بێ بنەما و 
خانا  و  نالی  ئایا  نووسیبێ ..  زمان  بەسێ  شیعری  سەلیقە 
لە  بیریان  شێوە  بەو  كە  دیكە  چەندانی  و  موخڵیس  و 
زمان و مێژووی گەلی كورد كردووەتەوە و ئەوەنە ئاوەزیان 
تەنها  دەبێ  كورد  گەلی  ئەدەبیاتی  مێژووی  ئەگەر  نەبووە 
بە كوردی بۆی بنووسی یان دەبێ مێژووی ئەدەبیاتی گەلی 
كورد دەبێ بە هەموو شێوە و زارێك شیعری بۆ بنووسرێت- 
كوێیەكیەوە  هەر  لە  كە  بێت  ئەوەندە  و  دەوڵەمەند  تاكو 

دەستت بۆی برد، هەتیو و الواز نەبێت؟!
دەبێ ئەوەش بڵێم لەناو ماچۆ گۆیاندا سەردەمانیك ئەوەش 
باو بووە كە شاعیران شانامەیان نووسیوە، چیرۆكە شیعری 
لەناو  داهێنانیان  كردووە،  وەرگێڕانیان  نووسیوە،  كورتیان 
گێڕاوە...  وەریان  كە  كردووە  شیعرانەدا  و  نووسین  ئەو 
جگە لەوەش شیعریان بەزمانەكانی دیكە نووسیوە، ئەوەی 
كوردی  هەوڵی  زیاتر  گۆرانەكان  لەالی  ئاشكرایە  و  ڕوون 
نووسین دراوە، كەمتر ئاوڕ لە زمانەكانی دیكە دراوەتەوە، 
شاعیرانە  ئەو  تری  هەوڵێكی  زیادكردنەوە  بە  وەرگێڕانیش 
لێ  ئ��اوڕی  ئەدەبیات  مێژووی  باسەدا  لەم  دەب��ێ  ب��ووە، 

بداتەوە و بنرخێنرێت و بەگشتی باسی لێوە بكرێت.
جگە لەوەی كە دكتۆر باسی لێوە كرد و سەرنج و تێبینی 
دەدات: »هەندێ  بەوە  ئاماژە  دكتۆر  وت،  لەبارەوە  خۆمم 
شیعریان  گەلە  ئەو  زمانی  بە  كە  هەم  گەالنیتر  شاعیری 
بە  كە  ئەوەیە  كوردەوە  بە  پێوەندییان  تاقە  و  نووسیوە 
ڕەچەڵەك كوردن. دیارە لەبارەی ئەم چەشنە شاعیرە هەر 
دەتوانین ئەوە دووبارە بكەینەوە كە چەند ساڵێك لەمەوبەر 
نووسیبوومان  شاعیرەدا  چەشنە  لەو  یەكێك  باسی  لە 

ئەوەیە: ئەویش 
لە  با  كە  دەچن  درەختێك  تۆوی  لە  شاعیرە  چەشنە  ئەم 
فڕێی  دوور  بیابانێكی  و  دەشت  بیباتە  و  هەڵیگرێ  چیاوە 

بدات...«.
من بۆ خۆم پێم وایە پێویست بەوە ناكات ئێمە بێین قسە 
بكەین،  هتد  و...  ڕەسافی  و  شەوقی  و  نیزامی  سەر  لە 
لە  نەبووبن،  كورد  سەر  هەردوو  بە  ئەگەر  ئەوان  چونكە 
یەك سەرەوە كوردن و تەنها چەند شتێكی كەمیان نەبێت 
كە ئاماژەیان بۆ كورد كردووە، ئیدی چی ئەیانبەستێتەوە 
بەكوردەوە... دەبێ بپرسین نیزامی چی بۆ كورد نووسیوە، 
ئەی  نووسیوە،  ئەوە هەندێ شتی  بڵێین  لەوانەیە  ڕەسافی 
باشە لەوانەش بپرسین ئەی ئەو زانا و شاعیرانەی خۆمان 

كە بەزمانی بێگانە شتیان نووسیوە، بۆ بخرێنە ناو مێژووی 
ئەدەبی كوردییەوە، لە وەاڵمی ئەوەدا پێویستە بڵێم ئەوان 
لەوانەیە زەمان و سەردەم وای كردبێت ئەوان بەو شێوە و 
بەو جۆرە بنووسن، وەكو دەبینین لە سااڵنی 1700 - 1900 
باو  زۆر  گۆراندا  شاعیرانی  لەناو  شانامە  و  چیرۆك  كورتە 
زمانی  لە  دەمەدا  لەو  وەرگێڕانیش  كاری  ئەڵبەتە  بووە، 
بۆیە  وەرگ��ێ��ڕاون...  داستان  و  نووسین  زۆر  فارسییەوە 
ناكات  بەوە  پێویست  زۆرە،  ئەوەندە شاعیری  كورد  دەڵێم 
بێین شاعیری وەكو نیزامی و شەوقی و ڕەسافی و... هتد 

بێنین قسەیان لە سەر بكەین.
كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  ناو  لە  ئەمانە  هاتوو  ئەگەر 
لە  گەنجەوی  نیزامی  نموونە:  بۆ  بكەینەوە،  جێگەیان 
بابا تاهیری  ساڵی 535ی كۆچیدا ژیاوە، ئەمەش لە پێش 
تاهیر  بابا  لە  باس  كەس  یەكەم  دەبێ  هەمەدانییەوەیە، 
شاعیرانە  ئەو  بۆ  تایبەتی  بەرگێكی  ناشكرێت  نەكەین، 
و  ب��وون  ك��ورد  هەر  خۆیان  یان  سەرێكیان  كە  دابنێین 
خزمەتی تەواویان بە زمانەكانی تری كردووە و لە مێژووی 
واڵتانی تریدا باسیان كراوە و لەالی ئێمە باسیان نەكراوە، 
خەمسەی  و  كوردە  دایكی  كە  گەنجەوی  نیزامی  نموونەش 
ئەو  نەكردووە،  كورد  گەلی  بە  خزمەتی  و  هەیە  نیزامی 
و  دەكرێت  ئەژمار  فارس  بۆ  لە  كردویەتی  كە  خزمەتەشی 
باس  ئەگەر  الموایە  من  دەك��ات،  پێوە  شانازی  فارسیش 
شاعیرانی  ڕیزبەندی  لە  دەكرێت  باس  ئەگەریش  نەكرێت، 
جیا  شاعیرانە  ئەو  بۆ  تایبەتی  بەرگی  و  دابنرێت  كورددا 
نەكرێتەوە، هەر چۆن فارس لە ڕیزبەندی شاعیرانی خۆیدا 
دەبێ  دەكات،  گەنجەوی  نیزامی  و  تاهیر  بابا  بۆ  حیساب 
ئەوان  وەكو  دەبێ  بكەین،  بۆ  حیسابیان  ئەگەر  ئێمەش 

بكەین. بۆ  حیسابی 
پێم  شاعیرانە،  ئەم  بۆ  پشكینین  و  گەڕان  بە  سەبارەت 
وانییە گران و ئەستەم بێت، ئێمە چەند واڵتێك دراوسێمانن، 
ئازەربایجان،  ئێران،  توركیا،  سوریا،  عێراق،  لەوانە: 

هتد. ڕووسیا... 
بخوێنینەوە،  ئەدەبیاتەكەیان  مێژووی  دەتوانین  ئەمانەش 
دەریان  بێت  پێوە  كوردێتی  كونییەی  شاعیرێك  هەرچی 
بهێنین و قسە و باسیان لەبارەوە بكەین، بە خوێندنەوەی 
نووسینەوەی  ڕێچكەی  دەتوانین  ئەدەبیاتەكەشیان  مێژووی 

ئەدەبیاتەكەشیان بزانین و سوودی لێ وەربگرین.
ئەدەبیاتی  لە  الیەك  دكتۆر  دیكەدا  و خواسێكی  باس  لە 

فۆلكلۆر دەكاتەوە، وەكو خۆی دەڵێت: »یەكەم: دیار 
نەبوونی خاوەن بەرهەم.

دووەم: شەقڵی بەكۆمەڵ نووسین و بەرهەمهێنان 
بەو چەشنە ئەدەبییەوە دیار بێت.«.
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ڕوون وئاشكرایە فۆلكلۆر ناوی خاوەنەكەی دیار نییە، بەاڵم 
ئەگەر بەنێو ئەو دیوان و دەستنووس و بەیازانەدا بڕۆینەوە، 
خاوەنەكانیان  كە  دەبێتەوە  ساغ  بۆ  لەوانەمان  هەندێك 
كێیە، بەندە لە كاتی كۆكردنەوەی دیوانی خانای قوبادی و 
میرزا شەفیع و بێسارانی دا هەندێك لەو شیعرانەم بۆ ساغ 
خۆشیاندا  جێگەی  لە  و  فۆلكلۆر  بە  كرابوون  كە  بووەوە 

ئاماژەم بەوانە كردووە و دەیكەم.
هەر  فۆلكلۆر؟  بە  بوون  چۆن  فۆلكلۆرییانە  شیعرە  ئەم 
هاتوون  دەم��اودەم��ەوە  و  بەیاز  لەناو  كە  شیعرانەن  ئەو 
وەكو  نموونە:  بۆ  چووەنەتەوە،  لەبیر  خاوەنەكانیان  و 
دەبینین لە هەندێ كەشكۆڵ و بەیازدا لە سەر هەندێ شیعر 
كێوە  لە  ئەمانە  اعلم...(  ال  كێیە،  هی  )نازانم  نووسراوە 
بەدەم  یەكێك  كە  نەبووە  كەسێك  هەر  ئایا  وەرگیراون، 
و  دەستنووس  لەناو  مەالیەك  یان  میرزایەك  و  وتوویەتی 
بەیاز و كەشكۆڵەكانیاندا نووسیویانەتەوە و بە ئەمانەتەوە 
مێژووی  لەناو  بۆیە  ه��ەر  كێیە،  هی  نازانین  وتوویانە 
ئەدەبیاتدا ئەگەر بێت و ئەوەمان بۆ ساغ نەكرایەوە، ئەوا 
دەتوانین بەشێوەی فۆكلۆر مامەڵەی لەگەڵدا بكەین، ئەگەر 
سەجادی  مامۆستا  ئەدەبیاتەكەی  مێژووی  تەنها  و  بێت 
هەروەها  هەڵەین،  زۆر  ئەوا  بزانین،  ئەدەبیات  مێژووی  بە 
شیعر  لە  باس  تەنها  تریدا  واڵتانی  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە 
بەڵكو  نەكراوە،  سەر  لە  قسەی  تایبەتی  الیەنی  هەندێ  و 

پێ  دەست  گشتییەوە  الیەنی  لە  دەبێ  ئەدەبیات  مێژووی 
و  باس  و  بدات  نیشان  خۆی  تایبەتیش  لەالیەنی  و  بكات 
خواسە گرنگەكان دیاری بكات و لە سەر الیەنە گرنگەكان 

بووەستێت.
پشتگوێی  و  ببوورێنین  بوار  هەندێ  لە  خۆمان  ناشبێت 
الیەنەكان  هەموو  لە  سەر  دەبێ  من  بۆچوونی  بە  بخەین، 
یان  نەیكەین  ئێمە  ئەگەر  چونكە  بیانجوڵێنین،  و  بدەین 
نەدەن،  بوارە  لەو  خۆیان  عەزەدین  دكتۆر  وەكو  كەسانی 

دەبێ كێ بێت خۆی لەو بوارە بدات؟!
ڕێبازی  گرتنەبەری  چۆنێتی  ئێمە  كە  ب��ەوەی  سەبارەت 
دەبێ  كە  بڕوایەدایە  لەو  دكتۆر  یان  بكەین،  كار  شاعیران 
لەوەیە  مەبەست  نەكەین،  كار  شاعیران  ڕێبازی  سەر  لە 
بڕۆین  شێوە  بەم  ئەگەر  ڕێبازێكە،  بەچی  سەر  شاعیر  كە 
ڕای  هەمان  منیش  گ��ەورەوە،  زۆر  هەڵەی  دەكەوینە  ئەوا 
ڕێبازەكە  تەمەن  ساڵی  بەپێی  دەبێ  یان  هەیە،  دكتۆرم 
بەالی  سەركەوتووترە  هەمووی  لە  ئەمەیان  بەر،  بگرینە 
ڕوون  بۆ  قۆناغمان  زۆر  ڕێگەیەوە  لەم  چونكە  منەوە، 
الیەنەكاندا  هەموو  بەسەر  بەئاسانی  دەتوانین  دەبێتەوە، 
زاڵ ببین، قۆناغەكانی ژیانی شاعیران و مێژوو و كەلتوور و 
كەلەپوور و فەرهەنگ و زمان و كەسایەتی و باری سیاسی 
دەبێتەوە  ڕوون  بۆ  هتد  و...  ڕۆشنبیری  و  كۆمەاڵیەتی  و 

بەتایبەتیش. و  بەگشتی 
ئێمە  كە  ئ��ەوەی  مەسەلەی  بۆ  حاڵەتێكدا  هەر  لە  بەاڵم 
دێت،  بەسەردا  گۆڕانیان  قۆناغەكان  و  زۆر  شێوەزارمان 
ئەمە گرنگایەتی ئەوە كەم ناكاتەوە كە ئێمە لە سەر ژیانی 
كوردی  ئەدەبی  مێژووی  نووسینەوەی  بەرنامەی  شاعیران 
بنووسینەوە، ئەگەر لە سەر ئەم پەیڕەو و پرۆگرامە وتی: 
)لە سەر ساڵی لە دایكبوون مێژووی ئەدەبیات نەنووسین( 
ئێمەدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  گەورە  و  زەق  هەڵەی  ئەوا 
زمانی  لە  شێوەزار  چونكە  دەردەك��ەوێ��ت.  و  دەدات  ڕوو 
ڕۆشتن  گرنگە،  دیكەوە  الیەنێكی  لە  ئێمە  بۆ  كوردیدا 
و  دەردەخ��ات  بۆ  زۆرمان  گرنگی  الیەنی  ساڵیش  سەر  لە 
لە  وەكو  دەكات  دەسنیشان  بۆ  زمانمان  گرنگی  قۆناغی 

پێشەوە خستمە ڕوو.
ئەوەش ڕاستە كە دیالێكت و شێوەزاری زمانی 
خۆی  تایبەتمەندی  و  خاسێت  ك���وردی 
تایبمەتمەندییە  هەیە، ئاخر ئەم خاسێت و 
وا  شێوەزاردا  و  دیالێكت  لە  گرنگەیە 
دەك���ات ن��ووس��ی��ن��ەوەی م��ێ��ژووی 
لە  ئێمە  ك��وردی  ئەدەبیاتی 

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ
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سەر ساڵی لە دایكبوونی ژیانی شاعیرەكان بڕۆین بەڕێوە...
ئەگەر بێت و لە سەر بەرنامە و پرۆگرامی میرنشینایەتیش 
زەق  هەڵەیەكی  دەكەوینە  لەمەشیاندا  بەڕێوە،  بڕۆین 
ژێر  لە  سەردەمانێك  ناوچە  هەندێ  چونكە  گ��ەورەوە،  و 
دەسەاڵتی سەفەویدا بەبێ میری كوردی ڕۆشتووە بەڕێوە، 
یان  س��ەف��ەوی  بە  س��ەر  میرنشینانە  ئ��ەم  هەندێجاریش 
بە  پاڵیان  و  بوون  سەربەخۆ  جارجارەش  بوون،  عوسمانی 
هیچ دەوڵەتێكەوە نەداوە، ئەمانە هیچ خاسێت و گرنگییەك 
بڕوای  بە  نادات،  ئێمە  بە نووسینەوەی مێژووی ئەدەبیاتی 
و  شاعیر  زۆر  حەقی  و  دەدات  ڕوو  هەڵە  گەورەترین  من 

زاناشمان لەو نێوەندەدا دەڕوات...
جێگای  كورد  ئێمەی  كە  كرد  لەوە  باسمان  سەروتردا  لە 
عەرەبی  وەك  زمانەكانی  خۆمان  زمانی  لە  جگە  شانازییە 
ئینگلیزیمان  و  ڕووسی  هەندێجاریش  و  توركی  و  فارسی  و 
هەندێ  كە  هێنایەوە  ئەوە  سەر  لە  نموونەشمان  زانیوە... 
شاعیرمان تا سەردەمانێك ئەگەر شیعریان بەزمانی فارسی 
زمانی  بە  شیعریان  و  نووسیوە  توركی  یا  عەرەبی  یان 
كە  هەیە  شتمان  زۆر  ئێستەكە  ئەوا  دەرنەكەوتووە،  تری 
نكۆڵی  ئێمە  پێویستە  كراونەتەوە...  ساغ  و  دەركەوتوون 
نابێ  ئێمە  كە  نەكەین  ئەژمار  بەوە  ئەوە  و  نەكەین  لەوە 
تر  بەزمانی  كە  شاعیرانمان  نووسراوەكانی  و  نووسین 
و  نەكەین  باسی  ئەدەبیاتماندا  مێژووی  لە  نابێ  نووسراون 
دەڵێن:  هەندێ كەس  كە  ئەوەی  وەكو  هەر  بكەین...  ونی 
و  بێگانە  و  نەنووسیوەتەوە  خۆی  مێژووی  خۆی  ك��ورد 
نووسیوەتەوە،  كوردیان  گەلی  مێژووی  ڕۆژهەاڵتناسەكان 
ئێمە  هەیە،  ڕاوبۆچوونم  ئەوانە  پێچەوانەی  هەمیشە  من 
و  داگیركاری  لەكاتی  بەاڵم  نووسیوەتەوە،  خۆمان  مێژووی 
شەڕ و ماڵوێرانییەكاندا لەناو براون... ئەمەش هەمان شتە 
حاشای  خۆمان  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  بەشێك  ئێمە  كە 
بڵێین  و  ئەدەبیاتەوە  مێژووی  ناو  نەیخەینە  و  لێبكەین 
ئەمە بەشێك نییە لەو مێژووەمان، پێویستە ئەمەیان بەجیا 
قسەی لە سەر بكرێت، بەڵكو لە سەر ئەو ڕایەی دكتۆرم كە 
زمانی  تەنیشت  لە  كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لەناو  دەبێ 
شاعیران  كە  بكرێت  تریش  زامانانەی  لەو  باس  كوردییەوە 
و  نووسین  جیاوازەكاندا  سەردەمە  لە  ئێمە  نووسەرانی  و 
نووسراویان پێ نووسیوەتەوە، ئیتر پەخشان بێت یا شیعر 

یان داستان و... هتد.
بیریان  نالی  شێوەی  بەو  زۆرن  ك��ورددا  شاعیرانی  لەناو 
خانی  ئەڵماس  ق��وب��ادی،  خ��ان��ای  وەك��و  ك���ردووەت���ەوە، 

گۆرانی.... كەنووڵەیی، حەسرەتی 
الشم وایە سوود وەرگرتن لە مێژووی ئەدەبیاتی عەرەبی بۆ 
ئێمە زۆر نەگونجێت، دەتوانین ئەوەندە سوود لە ئەدەبیاتی 

وەرنەگرین،  عەرەب  لە  سوود  ئەوەندە  وەرگرین،  فارس 
هەیكەلدارتری  و  باشتر  زەمینەیەكی  ف��ارس  چونكە 
عەرەب،  تاكو  ئەدەبیاتدا  مێژووی  نووسینەوەی  لە  هەیە 
پێشكەوتوویی و زەمینەسازی و خاوەن بەرهەم و كاریگەریی 
و كەلتوور و كەلەپوور... ئەمانە بوونیان لەناو ئێمەدا زۆرە 
فارس  لە  سوودی  زۆرتر  كورد  هەروەها  نییە،  دەگمەن  و 
وەرگرتووە تاكو عەرەب، ئەگەرچی هەندێ كەس لە ڕێگەی 
ئایینی ئیسالمەوە كاریگەری لە سەر دروستبووە و سوودی 
لە عەرەب وەرگرتووە، بەاڵم كاریگەری فارس لە سەر كورد 

زیاترە تاكو عەرەب.
سەر  لە  كوردی  ئەدەبی  مێژووی  نووسینەوەی  پێشموایە 
باسم  پێشتر  لە  وەكو  بنووسرێتەوە،  دایكبوون  لە  ساڵی 
لەوەش  جگە  ك��ردووە،  سەركەوتوویی  و  گرنگایەتی  لە 
مێژووی  هەندێك  چونكە  نەكرێت،  تێدا  ناوچەگەرایەتی 
خاڵەیان  ئەو  نووسراونەتەوە،  پێشتر  كە  تری  ئەدەبیاتی 
تێدا دەبینرێت، بۆ نموونە: مێژووی ئەدەبی كوردی دكتۆر 
سەدان  بە  و  هەڵە  بەدەیان  مێژووە  ئەم  خەزنەدار،  مارف 
هەبووە،  كوردیدا  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  ڕۆڵیان  كە  شاعیر 
شاعیری  بێداری  لەوانە:  نەهاتووە،  ناویان  و  كراون  لەبیر 
جامڕێزی،  شەفیعی  میرزا  حوسێن،  دەروێش  گەرمیانی،  

حەسەن كەنۆش، فاتمەی حەسەن كەنۆش، دێوانە....
بڵێت:  بڕوایەی  ئەو  سەر  دێتە  ئەمانە  دواب��ەدوای  دكتۆر 
»كەواتە- ناتوانین ڕێكوڕەوان لە ساڵی )1800(ەوە دەست 
پێ بكەین و لە ساڵی )1900(دا بیبڕینەوە. بەكورتی ئەگەر 
پێیە  بەو  ڕووداوەدا  مێژووی  و  ساڵ  باسی  لەم  و  بێت 
ڕەنگێك بۆ دابەشكردنی پلەكانی ئەدەبیاتی كوردی بڕێژین 

هەر بەم چەشنە دەست پێ بكەین.
1- ئەدەبیاتی كوردیی پێش ئیسالم.

تا چەرخی  كورد  موسوڵمانبوونی  ئەدەبیاتی سەردەمی   -2
عەباسی. دووەمی 

پەیدابوونی  ت��ا  ك���وردی  ئەدەبیاتی  س��ەرەت��اك��ان��ی   -3
میرنشینەكان.

تا  كورد  میرنشینەكانی  سەردەمی  كوردیی  ئەدەبیاتی   -4
جیهانی. یەكەمی  كۆتایی جەنگی 

یەكەمی  جەنگی  لە  سەردەمە  ئەم  یا  نوێ  ئەدەبیاتی   -5
و  نوێ  بەسەر  ڕەنگە  و  ب��ەردەوام��ە  ئەمڕۆ  تا  جیهانەوە 

دابەشكرێت.«. لەناوەوە  هاوچەرخدا 
ئەگەر  بێگومان   « دەڵێت:  قسەكانیدا  درێژەی  لە  دكتۆر 
لەگەڵ  كە  دەبینین  وردببینەوە  دابەشكردنە  لەم  باش 

یەكدەگرێتەوە...«. تردا  دابەشكردنی  هەندێ 
»تازەترین  دەڵێت:  ئ��ەوەش  دواب��ەدوای  دكتۆر  هەروەها 
داب��ەش��ك��ردن��ی ق��ۆن��اغ��ەك��ان��ی ئ��ەدەب��ی��ات��ی گ���ەالن ئ��ەو 
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قوتابخانەی  بەپێی  ئەدەبیات  مێژووی  كە  دابەشكردنەیە 
بە  كوردیش  ئەدەبیاتی  بۆ  ئەمە  دەكات،  دابەش  ئەدەبی 

دەگونجێ...«. تەواوی 
لەم قسانەی دكتۆردا هەندێك سەرنج و تێبینی و وردە باس 
هەن دەبێ لێیان ورد بینەوە، ئەمجا بێین ئەو دابەشكردن 
بهێنین  دراوسێ  واڵتانی  نووسینانەی  و  بەرهەم  و  فۆناغ  و 
بەراوردیان  ئەوانەی خۆماندا  لەگەڵ  و  بكەین  تەماشایان  و 
چ  لە  میللەتانە  ئەو  ئەدەبیاتی  مێژووی  بزانین  بكەین، 
سەردەم و قۆناغ و كاتێكدا زۆر كاریگەرییان لە سەر ئێمە 
هەبووە، ئەمە لەو قۆناغەدا قسە و باسیان لە سەر بكەین 
قۆناغی  بەپێی  قۆناغەدا  لەو  كوردی  ئەدەبیاتی  مێژووی  و 
لە  ئەگەر  نموونە:  بۆ  بنووسینەوە،  واڵتە  ئەو  مێژوویی 
پێش ئیسالمدا- چ ئایین و پەیڕەو و پرۆگرامێك كاریگەری 
كار  پرۆگرامە  و  پەیڕەو  ئەو  بەپێی  هەبووە،  سەرمان  لە 
بكەین، لە سەردەمی ئیسالمدا، ئەگەر كاریگەری ئیسالمە، 
سەردەمی  لە  و  عەرەب  ئەدەبیاتی  مێژووی  پەیڕەوی  با 
دوای ئەوەدا كە فارسە- با ڕێبازی فارس بگرینەبەر، بەاڵم 

وادەزانم ئەمەش گرنگی خۆی دەبێت....
نموونەشم بۆ ئەم قسانەم ئەوەیە، ئێمەی كورد لە پێش هاتنی 
كاریگەری  دیارە  ئاریایین،  ئێمە  دەڵێن  كە  ئیسالم  ئایینی 
ئەومان لە سەر بووە، لە سەردەمی ئیسالمدا زانایانی كورد 
لە  ئەمە  دوای  بووە،  سەر  لە  ئیسالمیان  ئایینی  كاریگەری 
زۆربەی جێگاكاندا كاریگەری فارسمان لە سەرە، لە هەندێ 

جێگای دیكەدا كاریگەری توركمان لە سەرە....
لق  و  بەش  و  پرۆگرام  و  پەیڕەو  و  قۆناغ  هەندێ  ئەمە 
سەركەوتوویی  و  گرنگی  كە  دەك��ات��ەوە  بۆ  پۆپمان  و 
شاعیرانی كورد و فەرهەنگ و مێژوو و زمان و كەلتوور و 
كەلەپوورمان- گرنگایەتییەكی دەبێت كە خۆمان لە واڵتانی 
ڕووی��ەك��ەوە..  هەموو  لە  دەبینین،  پێشكەوتووتر  ت��ری 

لەوانەشە بڵێن ئەمە چۆن و بۆچی؟
ئەدەبیاتی  مێژووی  ئیسالمدا  پێش  لە  دەبینین  دەڵێم: 
بووە،  چۆن  ئیسالم  ئایینی  هاتنی  بە  بووە،  چۆن  ئێمە 
لەو  هەندێ  پوازەوە،  سێ  یان  پواز  دوو  بە  بووین  كاتێك 
شیعرەكانیان  بەسەرەوەیە  عەرەبیان  كاریگەری  شاعیرانەی 
توركیش  هەروەها  ب��ووە،  چۆن  فارسن  ئەوانەی  چۆنن، 
دوو  هەیە  نێوەندەدا شاعیرمان  لەم  بەاڵم  بەهەمان شێوە، 
فەرهەنگ كاریگەری لە سەر هەبووە، فەرهەنگی عەرەب و 
فارس، یان عەرەب و تورك، یان تورك و فارس، یان هەر 
سێ فەرهەنگەكە كاریگەری لە سەر هەبووە، ئەمەش خۆی 
ئەدەبیاتی  مێژووی  لەناو  پۆپێكە  و  لق  و  قۆناغ  خۆی  بۆ 
كوردیدا جێگای تایبەتی خۆی هەیە كە لە هەندێ مێژووی 

نییە... تریدا  ئەدەبیاتی واڵتانی 

ئەم قۆناغ و لق و پۆپ و دابەشكردنەش بەپێی ڕێبازەكان 
ئەوە  ساڵ  بەپێی  بەاڵم  مەحاڵە...  وایە  پێم  گونجانیان  و 
گونجاوترە، چونكە لەوانەیە یەكێك لەو شاعیرانە لە كۆتایی 
ڕێبازێك و سەرەتای ڕێبازێكی نوێدا ژیابێت.. دەبێتە هۆی 
پێكەڵی  و  تێكەڵ  ئەمەش  ڕێبازدا...  دوو  لە  باسكردنی 

دروست دەكات... 
حەز دەكەم لە باسی ئەم قۆناغ و دابەشكردنەدا ناوەڕۆكی 
زەبیحوڵاڵی  دكتۆر  دانانی  كە  فارسی  ئەدەبیاتی  مێژووی 

سەفایە، لێرەدا بیخەمە ڕوو:
»باب اول:

محلة و  از  ايران،  ادبي  و  علمي  و  اجتماعي  و  سياسي  وضع 
عرب تا پايان قرن سوم هجري.

فصل اول:
وضع سياسي و اجتماعي ايران از غلبة و عرب تا قيام يعقوب 

ليث
وضع عمومي ايران مقارن ظهور اسالم

تازيان محلة و 
الفتوح تا قيام ابومسلم از فتح 

ابومسلم تاحكومت يعقوب بن ليث از قيام 
ايران تا قيام يعقوب وضع اجتماعي 

يبة شعو
قيامهاي سياسي و نظامي تاظهور يعقوب بن ليث صفار

قيام يعقوب بن ليث صفار و تشكيل سلسلة و صفاري
فصل دوم:

وضع ديين ايران تا پايان قرن سوم هجري
وضع عمومي اديان ومذاهب در ايران

اختالفات مذهيب آغاز 
خوارج
شيعة

مرجئة
اختالف در اصول عقايد

قدرية
جمربة
لة معتز

ضند فرقة و ديطر
تناسخ واهل  حلولية 

خالصة و وصع ديين و مذهيب
فصل سوم:

وضع علوم در سة قرن اول هجري
علوم تقسم 

1- علوم شرعية
القرا ءة علم 
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تفسري علم 
احلديث علم 

فقة علم 
علم كالم

2- علوم عقلية
عقلي علوم  تعريف 

تازيان و علوم عقلي
ايرانيان در تدوين علوم عقلي تأثري 

بعلوم عقلي توجة مسلمني  ا غاز 
بغداد مراكز علمي مقدم برحوزة و 

علوم عقلي در ايران ثيش از اسالم
ايراني مرتمجان 

ايراني مرتمجان غري 
حاصل كار مرتمجان

علماي قرن دوم و سوم
3- علوم ادبية

ادبي تعريف واقسام علوم 
علل توسعة و ادب عربي

رواية ورواة
لساني علوم 

ضهارم: فصل 
وضع ادبي ايران در سة قرن اول هجري

ادبيات ثهلوي  -1
ادامة و ادب ثهلوي
ثلهوي كتب  ناقالن 
ثهلوي مشهور  كتب 

2- وضع عمومي ساير هلجات ايراني تا آ غاز ادبيات 
فارسي

هلجات حملي
شعر درهلجات حملي

ورود لغات عربي
عربي استعمال خط 

3- هلجة و دري
4- اَ غاز ادب فارسي

خنستني شاعر ثارسي طوي
بهرام طور

عباس مروزي يا ابوالعباس مروزي...
ابوحفص حكيم بن احوص شغدي....

5- نثر و نظم عربي درايران
عربي نثر 

عربي شعر 
باب دوم:

ايران درقرن ضهارم و  وضع سياسي واجتماعي وعلمي وادبي 
نيمة و اول قرن ثنجم

فصل اول:
اول  نيمة و  و  ضهارم  قرن  در  ايران  واجتماعي  سياسي  وضع 

ثنجم قرن 
1- وضع بغداد و خلفا تاتسلط طغرل بيط

2- حكومتهاي ايران از يَ غاز قرن ضهارم تاتسلط سلجوقيان
صفاريان حكومت  دنبالة و 

سامانيان
سامانيان تابع  حكومتهاي 

امراي طربستان
دياملةء آ ل زيار
دياملة ء آ ل بوية
آصفهان دياملة ء 

دروةي اول حكومت غزنوي
مغرب حكومتهاي 

3- وضع اجتماعي ايران درقرن ضهارم و اوايل قرن ثنجم
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ايراني حكومتهاي 
ايراني قديم  خاندانهاي 

رسوم وا داب ايراني وا باداني وثروت
وبردطان بردطي 

غالمان و كنيزكان ترك
مبارزات نذادي ايران وترك

غالمان تسلط  نتايج 
فصل دوم:

عقايد واديان و مذاهب درقرن ضهارم وآ غاز قرن ثنج
اديان قديم بقاياي 

اسالمي مذاهب 
مذهيب عصبيات 

اشعري مذهب 
نفوذ اصحاب حديث واشاعرة نتايج 

شيعة وضع 
امسعيلية فرقة و 

قرامطه
صوفية

فصل سوم:
وضع علوم درقرن ضهارم و نيمة و اول قرن ثنجم

رواج علم....
1- علوم شرعية...
2- علوم عقلي...

علوم رياضي درقرن ضهارم واوايل قرن ثنجم...
علم طب...

علوم طبيعي اقسام  صيدنة وساير 
جغرافيا...

3- علوم ادبي...
ضهارم: فصل 

وضع ادبي ايران در قرن ضهارم و نيمة و اول قرن ثنجم
1- وضع عمومي زبان وادب فارسي

2- شعر فارسي در قرن ضهارم و نيمة و اول قرن ثنجم....
3- نثر ثارسي درقرن ضهارم و نيمة و اول قرن ثنجم...

4- تازي طويان ايران در قرن ضهارم و ا غاز قرن ثنجم...
كتب  و  اقوام  و  وفرق  جغرافيايي  و  تارخيي  اعالم  فهرست 

ورساالت از...«.
هۆی  دەبێتە  وردەكارییە  و  دابەشكردن  ئ��ەم  دەبینین 
هەموو  كە  گرنگ،  ئەدەبی  مێژووییەكی  نووسینەوەی 
الیەنەكان  هەموو  گرنگایەتی  و  دەگرێت  لەخۆ  الیەنەكانی 
لە  س��وود  زیاتر  ئێمە  دەڵێم  بۆیەش  هەر  ڕوو،  دەخاتە 
مێژووی ئەدەبیاتی فارس وەربگرین باشترە، تاكو عەرەب، 
قۆناغەكانیان  بەشێوەیەك  فارسەكان  هۆیە  ئەم  لەبەر  هەر 

و  نزیكن  ئێمەوە  لە  ڕوویەكەوە  هەموو  لە  كردووە،  دابەش 
ڕاستە... هەر  بەپێچەوانەشەوە 

قۆناغدا  دوو  لەناو  هەیە  شاعیرمان  ئێمە  وت��م:  وەك��و 
هەبووە،  سەر  لە  كاریگەری  زمان  سێ  یا  دوو  یان  ژیاوە 
و  عەرەب  كاریگەری  قوبادی،  خانای  زۆرە،  نموونەشمان 
دژ  و  ع��ەرەب  و  ف��ارس  خان  ئەڵماس  س��ەرە،  لە  فارسی 
ئەگەرچی  كردووە،  كاری  فارسیش  و  عەرەب  و  تورك  بە 
فارس  كاریگەری  نالی  هەبووە،  سەر  لە  كاریگەری  هەندێ 

و عەرەب...
گەڕان  دەبێت  و...  پۆپ  و  لق  و  قۆناغ  و  بەش  هەر  بۆ 
چونكە  وریاییەوە،  بە  بەاڵم  بكرێت،  باش  پشكنینێكی  و 
زادە  سەفی  سدیق  دك��ت��ۆر  وەك��و  نەبین،  وری��ا  ئ��ەگ��ەر 
نەبێتە  ئەدەبیاتەكە  مێژووی  كە  واوە  هەڵەی  دەكەوینە 
سەرچاوەیەكی باوەڕ پێكراو، بۆ نموونە: سدیق سەفی زادە 
كاتێك بەناو ئەو سەرچاوە كۆن و نوێیانەدا گەڕاوە و شتی 
وەرگرتووە، بێ دوو سێ شیعری شاعیرێكی دیكەی داوەتە 
داناوە،  ناو  بەدوو  شاعیرێكی  یان  دیكە،  شاعیرێكی  پاڵ 
هێناوە،  خان  ئەڵماس  سێ  بە  خانی  ئەڵماس  نموونە:  بۆ 

لەكاتێكدا خۆی دوو ئەڵماس خانە.
و  كردن  پرسیار  و  پشكنین  و  گ��ەڕان  دەڵێم:  بۆیە  هەر 
وریاییەوە  بە  و  سەرچاوانە  ئەو  هەموو  گردوكۆكردنەوەی 
ئەم  لەوەیە،  مەبەست  تەنها  بكرێت،  لەگەڵدا  مامەڵەیان 
وردبووەتەوە  زۆر  ئەگەرچی  نووسیویەتی  فارس  مێژووەی 
دەتوانن  مێژوویەكە  نییە،  بەدەر  هەڵەش  لە  بەاڵم  تێیدا، 
پێ  پشتی  دڵنیاییەوە  بە  و  ئەدەبیات  مێژووی  بڵێن  پێی 

ببەستن.
كۆی قسەكانم لەم چەند خاڵەدا كۆ دەكەمەوە و دەڵێم:

بە  كوردی  ئەدەبیاتی  مێژووی  نووسینەوەی  پێویستە   -1
تەنها  بە  ئەگەریش  قۆناغەدا،  لەم  بنووسرێتەوە  لیژنە 
چەند  بەرگێك  هەر  بۆ  دكتۆر  پێویستە  بنووسرێتەوە، 
باش  پرسیارێكی  و  پشكنین  و  گەڕان  و  دابنێت  ساڵێك 
بكات و چەند ناوچە و واڵتێك بگەڕێت بەدوای سەرچاوەی 

گرنگی ئەو بەرگەدا.
2- الكردنەوە بەسەر هەموو الیەنەكانی مێژووی ئەدەبیاتی 
كوردیدا، وەكو چۆن فارسەكان الیان لە هەموو قۆناغەكان 
مێژووی  و خراپەكانی  باش  الیەنە  دەرخستنی  بۆ  كردەوە، 
لەو  بەشێكم  بڵێم:  ئ��ەوەش  دەب��ێ  ك��وردی،  ئەدەبیاتی 
كردووەتەوە،  كەمم  و  بڕیوە  فارسی  ئەدەبیاتی  ناوەڕۆكەی 
خاڵم  سێ   )...( نیشانەی  بڕیوە  لێم  كە  جێگایانەی  لەو 

داناوە.
ئەوەی  وەكو  كوردی  ئەدەبیاتی  مێژووی  دابەشكردنی   -3
مێژووی  لە  سوود  گ��وزەراوە،  چۆن  ئێمە  ژیانی  قۆناغی 
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بینیمان  وەكو  وەربگیرێت،  فارسی  و  عەرەبی  ئەدەبیاتی 
ئەدەبیاتی  مێژووی  باسی  هیچ  دكتۆردا،  پێشەكییەكەی  لە 
ك��ردووە،  ع��ەرەب  لە  باسی  زۆر  بگرە  نەكردووە،  فارسی 
مێژووی  لە  فەرامۆشكراوە  سەرەتاوە  لە  خاڵێكی  ئەمەش 

دكتۆردا. ئەدەبەكەی 
بابا  و  زادە  ئەدەبیاتی سدیق سەفی  مێژووی  لە  4- سوود 
مەردۆخ و ئەوانی دیكە وەربگیرێت و ئەو شاعیرانەی پێش 

لیستەكەوە... بخرێنە  ناویان هاتووە،  تاهیر  بابا 
لە  هەر  یان  ك��وردە  سەرێكیان  كە  شاعیرانەی  ئەو   -5
بەرگیان  هەیە،  نووسینیان  تر  بەزمانی  و  كوردن  بنەچەدا 
دیكەدا  شاعیرانی  ڕیزبەندی  لە  هەر  و  نەكرێتەوە  جیا  بۆ 

بكرێن. ئەژمار 
6- باسێك لە پەند و قسەی نەستەق و.... شانامەی كوردی 

و داستانە شیعر و وەرگێڕان و فەرهەنگنووسیش بكرێت.
7- باسێك لە مێژووی نامە و نامەی شیعری بكرێت، چونكە 

ئەمەش الیەنێكی فەرامۆشكراوە لە مێژوودا.
وەربگیرێت،  ناوچەییەكان  ئەدەبیاتی  مێژووی  لە  8- سوود 
مێژووی  نووسینەوەی  بۆ  كارئاسانین  ئەمەش  چونكە 

كوردی... ئەدەبیاتی 
9- ڕیزبەندكردنی شاعیران بەپێی ساڵی لەدایكبوونیان نەك 

بەپێی قۆناغ یان میرنشین یان ناوچەیی.... هتد.
گردوكۆ  س��ەرەوەدا  خاڵەی  چەند  لەم  نووسینەكانم  من 
و  ئەدەبیات  مێژووی  لە سەر  قسەكردن  ئەڵبەتە  كردنەوە، 
ئەدەبیاتی كوردی بەتایبەتی بەم چشنە نابێت، بەاڵم لەبەر 
هەندێ  خستنەڕووی  و  تێبینی  و  سەرنج  و  هەڵسەنگاندن 
الیەن و خاڵی تایبەتی و جەوهەری و ناوەڕۆكی و سەرەتایی 
لە  قسەی  شیوە  بەم  دەبێ  هەر  پەلەیە،  و  تاكەكەسی  و 
كوردیدا  ئەدەبیانی  بواری  لە  كە  بەندە  دەنا  بكرێت،  سەر 
كار دەكات و دەیان سەرچاوەی دەگمەنی لە بەردەستدایە 
بۆ نووسینەوەی مێژووی ئەدەبیاتی كوردی- خاڵی گرنگ و 
بایەخدان، لەم دەمودەسەدا هەر ئەوەندەیە كە بەم شێوە 
قسە لە سەر تەنها پێشەكی كتێبەكە بكرێت، چونكە وتراوە 

دەیخوێنێتەوە. خوێنەر  و  كتێبەكەیە  پوختەی  پێشەكی 
هیوادارم لەم خوێندنەوەیەدا توانبێتم تیشكێك بخەمە سەر 
باسەكە، ئەم قسە و باسانەش كە لێرەدا خستومنەتە ڕوو، 
مێژوویەكە  نووسینەوەی  و  خزمەتكردن  لە  مەبەستم  تەنها 
برد،  بۆی  دەستمان  یان  بوو،  پێویستمان  كاتێك  هەر  كە 
وەهابێت....  عەتار  قوتووی  وەكو  یان  بێت  گەوهەر  وەكو 
تێیدا  مەبەستمانە  ئەوەی  و  بێت  كەموكورتی  و  هەڵە  بێ 

دەستمان بكەوێت، لە هەڵە و كەموكورتیم ببوورن.

سەرچاوەكان:
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يةكةم، بةرطي يةكةم و دووةم، ضاثخانةي ئةزمةِر، 2009.
 ،1345 حممد  حممد،  شريفي  فارسي:  ادبيات  فرهنط   -7

انتشارات معني. ضاثي ثَينجةم، 1391، فرهنط نشر نو- 
بةرطي  ش��ارةزووري،  بَيدار  كورد:  شاعراني  طولَزاري   -8

يةكةم، ضاثخانةي ضوارضرا، ضاثي يةكةم، 2013.
عةبدولاََل  م��ةال  تاهر  م��ةال  ك��ورد:  زاناياني  م��َي��ذووي   -9

.2010 بةحركةيي، ضاثي يةكةم، ضاثخانةي ئاراس، 
ِرؤحاني  مةردؤخ  شَيخ  بابا  كورد:  ناوداراني  مَيذووي   -10
زماني  سةر  اوةتة  وةريطَرِ ِرؤحاني  مةردؤخ  ماجد  )شَيوا(، 
هةولَر-  يةكةم،  ضاثي  دووةم،  و  يةكةم  بةرطي  ك��وردي، 
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11- مَيذووي وَيذةي كوردي: صديق بؤرةكةيي )صفي زادة(، 
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.2012 مستةفا ِرةسول، بةرطي يةكةم، سلَيماني- 
13- هةلَةجبة لة ئامَيزي مَيذوودا: حةكيم مةال ساَل، بةرطي 

دووةم، شاعران، ضاثخانةي ديالن، 2010.
حيسامي،  حامد  شَيخ  حاجي  كورد:  شاعراني  يادي   -14
و  حيسامي  حامد  شَيخ  »ح��اج��ي  ناشر  ي��ةك��ةم،  ضاثي 
ئينتيشاراتي مةسعوود«، ضاثخانةي ِرؤستةم خاني )تاران(، 

1382ي هەتاوی.
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هاوڕێی  و  برا  له گه ڵ  ناسینم  سه ره تای  بێ،  له یادم  وه ک 
نیوه ی  ساڵه کانی  بۆ  مسته فا،  عیزه دین  دکتۆر  ئازیزم 
ئێمه   که   ده گه ڕێته وه،   ڕابردوو  سه ده ی  چله کانی  دووه می 

هێشتا ماڵمان له  )بیاره( بوو.
به اڵم  دنیاوه ،  هاتووه ته   که ی  دکتۆر  نازانم  وردی  به   من 
له وه  دڵنیام که  دوو سێ ساڵێ له و گه وره ترم. تازه  جه نگی 
مه ال  مامۆستا  خوالێخۆشبوو  بڕابووه وه ،  جیهان  دووه م��ی 
بیاره  و عیزه دینیشی،  باوکی دکتۆر، هاتبوو بۆ  مسته فای 
که  له م نووسینه دا به پێی شوێن، گه لێ جار به  »عیززی« 
ناوی ده هێنم، له گه ڵ خۆی هێنابوو. باوکی هه ردووکمان که  
مه والنای  له  خانه قای  باوکمه وه   فه قێیه تیی  سه رده می  له  
سلێمانی الی خوالێخۆشبوو مامۆستا شێخ عومه ری ناسراو 
ئه و  ده نا سی،  یه کتریان  ده یانخوێند،  القرداغی«  »ابن  به  
ڕۆژانه ی هاتنی عیززی و باوکی بۆ بیاره  پێکه وه  ده بوون. 

هاوته مه نیشم،  نزیکه   عیززی  و  من  پێیه   به و  ده بێ  دیاره  
که   کردبێ،  پێ  ده ستی  ڕۆژان��ه دا  له و  ناسینمان  یه کتری 
و  پته وتر  به ڕۆژیش  ڕۆژ  به ڵکو  و  به رده وامه   ئێستایش  تا 

خه ستوخۆڵتر ده بێ.
دڵنیا نیم له مه ی که  ده یڵێم، به اڵم وای بۆ ده چم عیززی له و 
سه رده مه دا قوتابی کۆلێژی شه ریعه ی به غدا بووبێ. عیزەدین، 
به وپێیه  که  الوێکی خوێنده واری دانیشتووی سلێمانی پڕ له  
جموجووڵی سیاسی و کۆمه اڵیه تی بوو، منیش به هۆی ئه وه وه  
که  له ناو و ده وروبه ری خانه قای بیاره  و حوجره ی فه قێکاندا 
ده مخوێند و هه ڵده ستام و داده نیشتم و جگه  له  فه قێکانی 
حوجره ی بیاره ، خه ڵکێکی هه میشه  تازه  هاتووی له  هه موو 
ڕۆژنامه   دابووه   ئه وه  خوویشم  و، سه ره ڕای  ده دی  جۆرێکم 
خوێندنه وه،  که  هه موو ڕۆژێ سێ چوار ڕۆژنامه ی جیا جیا، 
عێراقدا  ڕۆژه ی  ئه و  سیاسی  بارودۆخی  له گه ڵ  تێکڕا  به اڵم 

به شێک له  یاده وه رییه کانم له باره ی 
دکتۆر عیزه دین مسته فاوه 

محه مه دی مه ال که ریم
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گونجاو، ده هاتن بۆ شێخی بیاره  و له  دیوه خانه که ی شێخدا 
داده نران و گه لێ که س له  میوانه کانی شێخ ده یانخوێندنه وه . 
ده چوومه   ئێواره یه ک  هه موو  گرتبوو،  به وه وه   خووم  منیش 
له  هه ڵه بجه وه   که   شیخ  ماڵی  قه تارچییه کانی  ڕێی  سه ر 
ده هاتنه وه  و ئه و ڕۆژنامانه م لێ وه رده گرتن که  بۆ شێخیان 
هه رچه ند  ده هێشتنه وه ،  خۆمم  الی  شه وه   ئه و  و  ده هێنان 
هێشتا زمانه  عه ره بییه که م وای لێ نه هاتبوو باش لێیان حاڵی 
ببم، ده مخوێندنه وه  و سبه ینێ ده مبردن بۆ دیوه خانی شێخ.
وه ک له  قسه ی نێوان خۆم و عیززیی ئه و ڕۆژانه وه  دێته وه 
له   سیاسه ت،  له گه ڵ  سه روساختی  ڕاده یه ک  تا  ئه و   یادم، 
الیه نه  پێشکه وتخوازانه که یه وه  هه بوو، به اڵم من له  شتێکی 
گشتی به والوه م لێ نه ده زانی. وه ک له یادمه  ئه و سه رده مه  
له  به اڵم من  بوو،  له گه ڵ سیاسه ت  عیززی، پێشکه وتووانه  
ئیسالمی  به دیمه ن  سیاسه تی  کاڵی  و  کرچ   سه ره تایه کی 
له گه ڵ  ئاشنایه تیم  ورده ی��ه ک  تێنه په ڕاندبوو.  ب��ه والوه م 
هه ندێک له  بیر و بۆچوونه کانی سه ید جه ماله دینی ئه فغانی 
له   ئه وه یشم  زیاتر  و شێخ موحه ممه د عه بده دا هه بوو، که  
خوێندنه وه ی هه ندێ کتێبه وه  وه رگرتبوو، که  یه ک دوانێک له  
مامۆستاکانی قوتابخانه ی بیاره  ده یاندامێ و له  هه ندێ کتێبی 
تری له و بابه تانه  هه بوو. هه ر بۆیه یش داوام له  عیزه دین کرد 
کتێبی)العدالة االجتماعیه  في االسالم(ی شه هید سه ید قوتبم 
بۆ بکڕێ و بۆم بنێرێ. پاش ماوه یه ک ئه و کتێبه  و هه روا 
چه ند کتێبێکی تری بۆ ناردم که  یه کێکیان کتێبێکی شه هید 

عه بدولقادر عۆده  بوو.
ئازیز و خۆشه ویستم  ئه مه  سه ره تای پێوه ندی من و برای 
دکتۆر عیزه دین مسته فا بوو. پاش ئه وه  له  یادم نییه  جارێکی 

تر بینیبێتمه وه  تا ماڵمان له  بیاره وه  هاته  سلێمانی. دیاره  
له م ماوه ی مانه وه ماندا له  سلێمانیش چه ندین جار به یه ک 
گه یشتووین، به اڵم هیچم له باره ی ئه و دیتنانه وه  له بیر نییه . 
له  سلێمانیشه وه  پاش چه ند ساڵ چووینه  که رکوک و پاش 
چه ندین ساڵی تر له وێشه وه  چووینه  به غدا که  ئه مه  پاش 
ساڵێک له  شۆڕشی چوارده ی ته مووز بوو. له  دوا ساڵه کانی 
ژیانمدا له  سلێمانی گیرام و ساڵێک زیندانی کرام و ساڵێک 
دوورخرامه وه  و خرامه  ژێر چاودێری. له  هه موو ئه م سااڵنه دا 
له یادم نییه  عیززیی برای خۆشه ویستم دیبێ، تازه بوونه وه ی 

یه کتری بینینمان له به غدا بوو.
له یادبوو، زۆر  بیرم باش بوو زۆرشتم  من هه رچه ند جاران 
دواییه دا  له م  به اڵم  بوو،  له یاد  براده رانم  و  خۆم  ڕووداوی 
ساڵه   پێنج  که   ئێستامه وه   نه خۆشییه ی  ئ��ه م  به هۆی 
به ده ستیه وه  ده ناڵێم، زۆرتری ئه و ڕووداوانه م له بیرچوونه ته وه  
که  به سه رمدا هاتوون و ناکه ونه وه  یادم. بۆیه  زۆر ئه ڵقه ی 
پێوه ندی خۆمم له گه ڵ عیززی له  سااڵنی یه کتری ناسینماندا 
له  سلێمانی و له  به غدا پاش شۆڕشی 14ی ته مووز له یاد 
یا  نه بێ  بابه تێکه وه   خوێندنه وه ی  به هۆی  ئه گه ر  نییه،  
وه ک  ئه گینا  بکه وێته وه ،  بیرم  و  بیرم  نه یخاته وه   که سێک 

پێیاندا تێنه په ڕیم، وایه  الم.
ئێمه   ماڵی  دا،  ڕووی  ته مووز  به هه رحاڵ که  شۆڕشی 14   
به هۆی  و  ساڵێک  به   ئه وه   پاش  بوو،  که رکوک  له   هێشتا 
مه ترسی له  ئه نجامه کانی ڕووداوه کانی که رکوکه وه،  به باشمان 
زانی بچینه  به غدا و چووین. بۆیه  سه ره تای تازه کردنه وه ی 
سووریاوه   له   ئه و  گه ڕانه وه ی  بۆ  عیززی  و  من  پێوه ندی 
له  هه ردووکمان  پێکه وه یی  که وتنه کاری  بۆ  و  ده گه ڕێته وه  

م. جەعفەر - د. کەمال فواد - حەمەی مەال کەریم - د. عیزەدین - د. کەمال مەزهەر - عەبدوڵاڵ زەنگەنە
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شه هید  ڕۆژنامه ی  له  ڕێگای  که   ڕۆژنامه نووسیدا   بواری 
حیزبی  به   ده رکردنی  که   ڕێگای  ک��راوی)ئ��ازادی(ی��ه وه،  
یوونس( )نافیع  شه هید  هاوڕێی  به ناوی  درابوو  شیوعی 
ه وه و من و ئه و یه که م و دووه م که س بووین ده رکردنی ئه و 

ڕۆژنامه یه مان پێ سپێررا.
ده کرد.  کارم  زه راع��ی  ئیساڵحی  له   سه رده مه دا  له و  من 
له یادم نییه  عیززی به چییه وه  خه ریک بوو؛ به اڵم دیار بوو 
ئه وه   زیاتر سه رقاڵی  وابزانم  بوو.  نزیک  زۆر  له  حیزبه وه  
له   دکتۆرا  خوێندنی  بۆ  سۆڤیه ت  یه کیه تی  بۆ  بڕوا  بوو 
ئه ده بی کوردیدا. بۆیه  من زیاتر به کاری خۆئاماده کردنه وه  
له گه ڵ  بووم.  خه ریک  )ئازادی(  ڕۆژنامه ی  ده رکردنی  بۆ 
بۆ  خ��ۆئ��ام��اده ک��ردن  ب��ه ک��اری  ه��ه ر  عیززیش  ئه وه یشدا 
ده رکردنی ئازادییه وه  خه ریک بوو. زۆری پێ نه چوو عیززی 
به یه که وه   پێوه ندیمان  له وکاته وه   ئیتر  بۆ سۆڤیه ت.  چوو 
تا  مایه وه   له وێ  ئه و  بوو.  نامه نووسینه وه   له ڕێگای  هه ر 
به اڵم  وه رگ��رت،  دکتۆراکه ی  و  ته واوکرد  خوێندنه که ی 
تا  مایه وه،   له  سووریا  ماوه یه ک  و  نه گه ڕایه وه   ڕاسته وخۆ 
ده رفه تی   1963 سوپایی  کووده تای  پاش  ئاڵوگۆڕه کانی 
گه ڕانه وه ی بۆ ڕه خساند. وه ک ئێستا دێته وه  یادم و ئه گه ر 
به هه ڵه  نه چووبم، عیززی له  1966  هاته وه  بۆ نیشتمان و 

بوو به  مامۆستا له  کۆلێژی ئه ده بیاتی به غدا.
پێ  ده ستی  له  نێوانماندا  پته و  میانه یه کی  به هاتنه وه ی 
کرده وه  و دیاریترین چاالکییه کانی ئه و ماوه ی هه ردووکمان 
له  بواری کارکردندا بوو بۆ پێکه وه نانی)یه کێتی نووسه رانی 
کورد(، پاش ئه و ته قه ال گه رم و گوڕه ی که  له  کۆلیژی ئادابدا 
ده یدا بۆ پێگه یاندنی قوتابیانی کورد که  بۆ یه که مجار لقی 

کوردی کرابووه وه  له  ڕوویاندا له  کۆلێژی ئاداب.
و  کورد  نووسه رانی  یه کێتی  له   داکۆکیکردن  کێشه ی  له  
تواندنه وه ی  و  هه ڵوه شاندنه وه ی  له   ڕێگرتن  بۆ  خه بات 
و  ئه دیبان  گشتی  یه کێتی  چواچێوه ی  له   ئه ندامه کانیدا 
نووسه رانی عێراقدا، که  ئامرازێکی ڕوو هه ڵماڵڕاوی ڕووتی 
و  ئ��ه ده ب  ب��واری  له   ب��وو  به عس  حکومه تی  سیاسه تی 
ڕۆشنبیریدا، من و دکتۆر عیزه دین خراینه  ژێر ته وژمێکی 

توندی چه وساندنه وه  و چه رمه سه ری.
ئاسایش دکتۆر  به ڕێوه به ری گشتی  بواره دا ڕۆژێکیان  له و 
فاضل البراک، که  هه ر له  مۆسکۆوه  دکتۆر عیزه دینی باش 
ناردی  بگرتایه ،  ناسیاوییه ی  له و  ڕێزی  ده بوو  و  ده ناسی 
به دوای هه ردووکماندا بۆ )چاوپێکه وتن( بچین بۆ الی بۆ 
ئاسایشی گشتی. که  چووینه  الی، ده ستی کرد به  قسه  
له   نه بوون  خاڵی  قسه کانی  ناوه ڕۆکی  که   بۆمان  کردن 
هه ڕه شه  و گوڕه شه . قسه کانی )دکتۆر فاضل( زیاتر ڕوویان 
له  دکتۆر عیزه دین بوو. له  چوارچێوه ی قسه کانیدا ده ستی 
برد بۆ چه کمه جه یه کی مێزه که ی به رده می و هه ندێ فایلی 

ده رکێشایه  ده ره وه  و به  دکتۆر عیزه دینی وت: ده زانن ئه م 
ده ستی  ڕسته یه یدا  ئه و  له گه ڵ  و  تێدایه ؟  چییان  فایالنه  
برد بۆ ملی خۆی و له  دکتۆری پرسی: ده زانن ئه م فایالنه  
چییان تێدا نووسراوه ؟ ئینجا وتی ئێمه  ئه گه ر به پێی ئه م 
فایالنه  مامه ڵه مان له گه ڵ ئێوه  بکردایه )ده ستی هێنایه وه  

به  قوڕقوڕاچکه ی خۆیدا(، ده بوو سه رتان ببڕن.
البراک  هه ر پاش ئه و چوونه ی من و دکتۆر بۆالی فاضل 
ئاسایشی  له   هه فته   دوو  و  گیرام  من  ڕۆژێ��ک  به چه ند 
گشتی ته وقیف بووم، ئه مه  نموونه یه ک بوو له و کردارانه ی 
له  له گه ڵ من و دکتۆر عیزه دین کردی  به عس  حکومه تی 
 تۆڵه ی داکۆکی کردنمان له  مافی ئازادی ئه دیبان، له وه دا 

که  ڕێکخراوێکی ئه ده بی سه ربه خۆیان هه بێ.
دکتۆر عیزه دین سه ربه ده ره وه بووترین ئه دیبی کورده،  چ له  
ئه دیبانی  پێگه یاندنی  له   و چ  ئه ده بی کوردی  خزمه تکردنی 
کورد، چ به تێکۆشانی له  بواری دامه زراندنی یه کێتی نوسه رانی 
به   چ  و  یه کێتییه دا  ئه و  سه رۆکایه تیکردنی  له   چ  و  کورد 
له  به ره وڕووبوونه وه ی  چ  و  ئادابدا  کۆلیژی  له   مامۆستایی 
بۆ هه ڵوه شاندنه وه ی  ڕۆژانه دا  ئه و  کاربه ده ستانی حکومه تی 
یه کێتی، بۆ ده ستگرتن به سه ر یه کێتیدا و، کردنی به  ئامرازێکی 
هه ڵخه ڵه تاندنی گه لی کورد و ئه دیبانی کورد، دکتۆر عیزه دین 
له  هه موو  له  پاشگه زبوونه وه ی ڕژێم  به ته واوی دڵنیابوو  که  
هێشتنه وه ی  بۆ  کورد  ئه دیبانی  به   دابوونی  گفتانه ی  ئه و 
له و  به شداربێ  وه ک  الیه ک  نه یوست  ئیتر  یه کێتییه که یان، 
میری  کاربه ده ستانی  که   ساخته چییه تییانه دا  و  گاڵته جاڕی 
ده یانکرد له  بواری هه ڵخه ڵه تاندنی ئه دیبانی کورددا، ئیتر که  
زانی شه ڕێکی بێ سوود ده کا له م پێناوه دا، ده ستی ته واوی 
له  یه کێتی ئه دیبانی عێراقیش و کوردیش کێشایه وه  و خۆی 
ته رخان کرد بۆ کارکردن له و بوارانه ی تری خزمه ت به  ئه ده بی 
وه ک  تیایاندا.  نه گیرابوو  له به رده مدا  ڕێگای  که   کوردیدا، 
پێشتریش ئاماژه م بۆ کرد من له م نه خۆشییه  درێژخایه نه مدا 
ده توانم بڵێم 80 – 90 %ی ئه و شتانه م له بیرچووه ته وه  که  
له یادمدابوون. بۆیه  پێم ناکرێ ئه و بیره وه رییه  خۆشانه  له گه ڵ 
د. عیزه دیندا هه مبوون بهێنمه وه  یاد و بیانخه مه  سه رکاغه ز، 
لێبووردندا  داوای  له گه ڵ  کورته   و  که م  نووسینه   ئه م  بۆیه  
له   یه کێکه   عیزه دین  د.  بنووسم:  که   ده هێنم  دوایی  به وه  
مایه ی  که   کورد،  گه لی  ڕۆشنبیرانه ی  ئه و  پێشه وه ی  ڕیزی 
سه ده یه دا،  له م  گه له ن  ئه م  سه رجه می  پێوه کردنی  شانازی 

گه ر له مه نده یش زیاتر نه بێ.
دکتۆر عیزه دین مرۆیه کی خاوه ن بیروباوه ڕی خه باتگێڕانه 
 و نیشتمانپه روه رانه ی دیاری نه ته وه ی کورد و سه رانسه ری 
هه ڵکه وتووه کانی  و  گه وره   زانا  له   یه کێکه   و  کوردستانه  
وه ک  هه میشه   و  ک��وردی  بیری  و  ک��ورد  ئه ده بی  ب��واری 

چرایه کی گه ش تیشک ده داته وه .
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و  ئایدیالیستیی  ئەندێشەو  ئایدۆلۆژیاو  و  ئایین  ئەو، 
ئەكادیمیبوونی  و  ئەزموون  ئاوێزانكرد،  ماتریاڵییەتی 
كردەوەو  نیشتمانی  داخراوی  جوگرافیای  گرێدا،  پێكەوە 
ستۆكهۆڵمی  مۆسكۆو  و  ش��ام  ب��ەغ��داو  و  كوردستان 
گەیشتە  دێلێژەوە  حوجرەكەی  لە  بەستەوە،  بەیەكەوە 
بەردەمی كرەملین، زمانی كوردیی و عەرەبیی و فارسیی 
زمانەكەمانی  تری  دیالێكتەكانی  ڕوسیی،  و  توركیی  و 
لەگەڵ  نزیكەوە  لەسەرەتایەكی  كۆكردەوە،  بەیەكەوە 
قورئانی  ڕاڤ��ەی  س��ەردەم��ەو  ئەو  نوێی  بیری  و  كتێب 
ئەزموونی  تێكەڵبوو،  ماركسدا  كاپیتاڵیزمەكەی  پیرۆزو 
بۆ  بەفەرهەنگۆكێك  لە 1955دا  باڵوكراوە  بەرهەمی  وەك 
قوتابیانی كورددەستیپێكرد، دواتر )خانی( هێنایەوە ناو 
دیوانی ئەدەبیاتی كوردیی و ڕۆحێكی نوێی بە ئەدەبیاتی 
زۆرب��ەی  بە  ك��ردەوە،  ئەنفالكراودا  ژووروی  كرمانجی 
جارێكی  تێپەڕی،  نیشتماندا  ئەدەبیاتی  قۆناغەكانی 

لەسەر  )گ��ۆران(،  لەسەر  ئەمجارەیان  گیرسایەوە،  تر 
سلێمانی،  شێوەزارەكەی  و  كوردیی  نوێی  ئەدەبیاتی 
ئەو  بەستەوە،  نوێوە  ئەدەبیاتی  بە  دێرینی  ئەدەبیاتی 
و  بەخۆت  پشت  تەنها  دەبوو  كە  بوو  ڕۆژگارێك  كوڕی 
ببەستی،  ماندووبوونی خۆت  و  پشكنین  و  گەڕانی خۆت 
لەو  جگە  هەیەتی  بەرهەمەی  هەشتا  نزیكەی  ئەو  بۆیە 
هەموو توێژینەوەو وتارو سەرپەرشتكردن و هەڵسەنگاندن 
ڕەسەنایەتیی  دەستچنی  هەموو  كارایانەی،  بەشدارییە  و 
خۆیەتی، بۆن و بەرامەو تایبەتمەندێتی توێژەرێكی كوردیان 
لە  ناسی  سەرەتایدا  قۆناغی  لە  بەرهەمەكانیم  پێوەیە، 
خوێندنەوە  لە  نە  ئەو  ناسی،  خۆیم  1988یشەوە  ساڵی 
ئەو  دەهێنێت،  نووسینیش  لە  واز  نە  و  دەبێت  ماندوو 
تەنها بە مێژووی ئەدەب و تیۆرە ئەدەبییەكان و ڕەخنەی 
ئەدەبیی زانا نییە، بەڵكو بەتوانایشە لە زانینی سەرچاوەو 
بە  دانایە  هۆنەرەكانیان،  و  دەقەكان  لێكەوتەی  هۆكارو 

پ. د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ
ئینسكلۆپیدیای 
ئەدەبی كوردی

د. هەڤاڵ ئەبوبەكر
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هارمۆنییەتی سروشتیانەی ئەفسانەو ئایین و ئایدۆلۆژیاو 
ئەدەب، ئاشنایە بەهەموو ئەدەبیاتی كوردیی كوردستانی 
شوێنێكی  لەهەر  كوردیی  ئەدەبیاتی  هەموو  و  م��ەزن 
دنیابینییەكی  و  زەینی ڕوون  تیژو  بیری  بووبێت،  دنیادا 
ڕەوتی  گەورەی  شایەتحاڵێكی  هەیە،  خۆی  تایبەتیانەی 
و  كوردیی  ئەدەبیاتی  گەشەی  و  كوردیی  ئەدەبیاتی 
دووچەرخە  زان��ای  ئەم  كوردییە،  ئەدەبیاتی  سروشتی 
كە  ڕەس��ووڵ(ە،  مستەفا  عیزەدین  دكتۆر  )پرۆفیسۆر 
و  دەردەكەوێت  كوردیی  ئەدەبیی  ئینسكلۆپیدیای  وەك 
سادەیانە دەیبینیت و ئاساییانە دەدوێت، بەاڵم گەوهەر 
زانیارییەكانمان  لە  و  ئەزموون  لە  ئاوەزو  لە  و  زەین  لە 

دەدات.
ناسنامەی  1958دا  لەساڵی  كە  كوردبوو  یەكەم  ئەو 
ڕۆژنامەنووسیی لە عیراقدا هەڵگرت و بەردەوام تا ئەمڕۆ، 

لە مێدیاو ڕۆژنامەنووسیی كوردیدا دەنووسێت.
نووسینەكانی تەنها گوزارشت نین لە سەروەرییەكانی ڕابردوو، 
بەڵكو زۆربەیان گوزارشتن لە ئەمڕۆ، ئەمڕۆیەك كە زیاد لە 
هەر ڕۆژێكی تر زمان و ئەدەبی كوردیمان لە ژێر هەڕەشەی 
باڵوكردنەوەو  و خراپ  نووسین  و خراپ  بەكارهێنان  خراپ 
خراپ خوێندنەوەدایە. ئەم زاتە بەڕێزە وەك دارێكی بەردار، 
ئەوەی  لەگەڵ  هەیە،  سێبەری  و  بەرهەم  بەرو  هەمیشە 

هاوكار  ڕێبوارو  ڕۆژگ��ارو 
لێداوە،  زۆری���ان  ب��ەردی 
گەاڵكانی  ت���ادێ   ب���ەاڵم 
زۆرترو سەوزترو سێبەری 
بەرهەمەكانی  فراوانترو 
شیرینتر دەبن، ئەو تەنها 
ڕۆژی سەركەوتنەكاندا  لە 
خۆی بە خاوەنی خەباتی 
ن��ەزان��ی��وە،  چینایەتیی 
ب��ەڵ��ك��و ل���ە ڕۆژگ�����اری 
مەردانەو  نەهامەتیشدا 
بیرو  لەگەڵ  ڕاستگۆیانە 
خۆیدا  باوەڕەكانی  بڕواو 
ئەوەی  بەبێ   ماوەتەوە، 
ك��ەرەس��ت��ەی  بیانكاتە 
ملمالنێ  و شكاندنی ئەوانی 
بیرو  هەموو  لە  ڕێز  تر، 
الیەنە  دەگرێت،  باوەڕێك 
هەموویانی  گەشەكانی 
پێقبوڵە،  ی���ەك  وەك���و 
وەك  ماڵەكەیانم  زۆرجار 

كوچەیەكی  یان  نەقشبەندیی  خالیدی  مەوالنا  خانەقاكەی 
بانگەهەقەكەی  كاتانەی  ئەو  بەتایبەتی  بینیوە،  مزگەوتێك 
بەرەو  و  گوێم  دەگاتە  بۆسكانیی  حەمەساڵح  مزگەوتی 
سوچێكی  سەر  دەخەمە  سەر  خودایی  ئەوینی  قیبلەگای 
ماڵەكەیان، ئیتر لەگەڵ ساڵودانەوەدا، ساڵوی ئەو دەبیستم 
كاك  جوانەكانی  كەراماتە  ڕفتارو  بیرو  و  ئەزموون  وتەو  و 
ئەحمەدی شێخ و مەوالنا خالیدوشێخ عەبدولقادری گەیالنیی 
و مەال مستەفای سەفوەت و حاجی مەال ڕەسولی دێلێژەو 

مەال ناودارەكانی كوردستان و خۆیم بۆ دەگێڕێتەوە.
كە  ڕاستەقینەیە،  ئەوینێكی  جوانی  ژوانێكی  ئەوان  ماڵی 
لەسەرەتای ئەو عەشقەوە تا ئەمڕۆ وەك پەروانە بەدەوری 
دەخولێتەوە،  ڕووناكخاندا  داگیرساوی  مۆمی  شەمعدانی 
ئەوەی گرنگە هەرگیز ناسوتێت و بەردەوام ڕۆشن دەبێتەوە، 
بەبەرهەمەكانییەوە  زیاتر  لەخۆی  كە  شێرەژنەی  ئەو 
ماندوو دەبێت، جگە لە خەندەو خۆشیی و خۆشەویستیی 

و خۆنەویستیی، شتێكی ترم لێنەدیوە.  
باوكمەوە  دەستی  لە  ماركسم  كتێبی  یەكەم  دەڵێت  ئەو 
وەرگرتووە، ئەو هەمیشە هانیدەدام بە خوێندنەوەو گەڕانی 
خۆم بگەمە ئەنجام، هەمیشە ئەوانی تر بخوێنمەوە ئیتر 

هەرچی بن و خاوەنی هەر بیرێك بن.
ئەو بڕوای بە تیۆری گەشەكردن و پوكانەوەیش هەیە، بۆیە 
دنیا  گەشبینانە  هەمیشە 
كونجێكی  لە  و  دەبینێت 
ت��اری��ك��ی م����ێ����ژوودا بە 
جێنەماوە، بەڵكو تا ئەمڕۆ، 
لەگەڵ نەوەكانی نیشتماندا 
و  دەخوێنێت  خوێندكارانە 
مامۆستایانە دەرس دەڵێت 
و هاوڕێیانە ڕەفتار دەكات 
بە  خ��ۆی  پێشمەرگانە  و 
ئامەدو مەهاباد و  هەولێرو 

قامیشلیدا دەكات.
گ��������وزەرك��������ردن ب��ە 
ب��ەرم��اڵ��ەك��ەی ئ��ەوان��دا، 
گوزەركردنە بەناو باخێكی 
ڕازاوەی  گوڵی جوانی  پڕ 
ب��ۆن��خ��ۆش��دا، ئ��ەگ��ەر لە 
دەرگاشیان نەدەیت، ئەوا 
و  گوڵەكان  جوانی  هەر 
لەگەڵ  خۆشیان  بەرامەی 

خۆتدا دەبەیت.
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د. عیزه دین مسته فا ڕه سووڵ، 
پیاوێک له  کتێب

د. ڕه ئوف عوسمان

د. عیزه دین مسته فا ڕه سوڵ، یه کێکه  له  زاناکانی ئه م سه ده یه  
له  بواری ئه ده ب و زمانی کوردیدا، به رهه مه  فره  و نا وازه کانی 
شایه تی ئه و ڕاستییه مان بۆ ده ده ن، که  هه وڵ و ته قه الیه کی 
به  بڕشتی داوه  بۆ خزمه ت و بوژاندنه وه ی ئه ده بی کوردی 
و به ده رخستنی الیه نه  نه زانراو و گوماناویه کانی، نه ک هه ر 
ئه مه  به ته نیا، به ڵکو هه میشه  له  به ره ی میلله تا بووه  و به  
وتار و هه وڵه  فره  الیه نه کانی خواست و ئاواته کانی میلله تی 

کوردی به رجه سته  کردووه .
مه رجه عیاتی هزر و بۆچوونه  سیاسییه کانی له  فه لسه فه  و 
بیری مارکسیه ته وه  سه رچاوه ی هه ڵگرتووه ، دیاره  له  گه لێ 
بواری نووسین و توێژینه وه  و بۆچوونه کانیدا، سێبه ری ئه م 
هزره  ڕه نگی داوه ته وه  و ته نانه ت به رگری شێلگیرانه شی به  

نووسین و هه ڵوێستی ڕۆژانه  لێکردووه .
فیکری  له   پڕۆفیسۆر،  ئایدیولۆجییه ی  به رگریکردنه   ئه م 
فیکری  په رچه   و  نووسین  له سه ر  دووچاری  زۆرجار  چه پ 
که سی  حه پولکی  عیزه دینیش  د.  دی��اره   ب��ۆت��ه وه ،  دژ 
به رگری  سه نگه ری  چۆته   کرابێت،  بۆی  هێنده ی  و  نه داوه  
ساردی  شه ڕی  ڕۆژگ��اری  له   به تایبه تی  وه اڵم��دان��ه وه وه ،  و 

نێوان حیزب و الیه ن و ڕێکخراوه  کوردییه کاندا، ئه و شه ڕی 
هه موو  بۆ  شۆڕبووبووه وه   سه خته وه   داخێکی  به   سارده ، 
کون و قوژبنه کانی ژیانی سیاسی و زانستی و کۆمه اڵیه تی و 
ته نانه ت ئه ده بیش، که  ئاکامێکی سه ختی به جێهێشت له سه ر 
هه ست و نه ستی میلله ته  ساویلکه  و نه خوێنده واره که ، نه ک 
هه ر ئه مه  به ته نیا، به ڵکو مێژوویه کی لێوانلێو له  خۆخۆری 
و دژیه ک بوونیشی تۆمار کرد، ئه گه ر شه ڕی ساردی نێوان 
گه وجاندن  و  دردۆنگی  تووشی  میلله تی  کوردیه کان  حیزبه  
ئاماده کردنی  بۆ  کردووه   ده سپێشخه ریشی  دیاره   کردبێت، 
فه زای شه ڕی گه رمی نێوان ئه م حیزبانه ، که  تا هه نووکه ش 
هه وایه کی  و  که ش  له   دیاره   هه یه ،  درێژه ی  ئاسه واره کانی 
له م جۆره دا، میلله ته که مان جامی لێوان لێوی غه شیمانه ی 

نۆشیوه  و سه ری دڕدۆنگی و نه گبه تی پێ گه رم کردووه .
یه کێک له و کۆڵه کانه ی که  که سێتی ئه ده بی و ڕووناکبیری ئه م 
زانایه ی له سه ر وه ستاوه ، ئه م زیره کی و به هره  خۆڕسکه یه تی، 
که  له  نووسینه کانیا به  زه قی ڕه نگی داوه ته وه ، شیکردنه وه  و 
تاووتوێکردنی بابه ته کان و پشتبه ستن به و به هره  خودییه ی 
به رهه مه کانی  ده دره وشێته وه ،  خۆڕسک  هێزێکی  وه ک  که  
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خستۆته  ئاستێکی بااڵوه  و هه میشه  جێ متمانه ی زانکۆکان 
که   تیژه ی  بیره وه رییه   »ذاک��رة«  له و  جگه   ئه مه   ب��ووه ، 
نابێت  ون  لێ  هیچی  هونه رمه ندێک  ده ستی  کامێرای  وه ک 
ده یخاته   و  ده کات  کێوماڵ  قوژبنه کان  و  که لێن  هه موو  و 
خزمه تی توێژینه وه کانیه وه ، دیاره  بیره وه ری تیژ و زیره کی 
دره وشاوه ی د. عیزه دین، دوو به هره ی خۆڕسکی خودایین 
له   یه کێک  بووه .  به هره مه ند  له په نایاندا  عیزه دینیش  د.  و 
خوێندنی  عیزه دین،  د.  زانستی  که سایه تی  مه رجه عیاتی 
ئه م  گرتووه ،  سه رچاوه ی  باوکیا  له  خزمه تی  که   مزگه وته  
نه زمی خوێندنه  و تێکه اڵوی له گه ڵ فه زای مه ال و مزگه وتدا، 
گوڕێکی تری داوه ته  ئاستی نه ک عه ره بی زانینه که ی به ته نیا، 
به ڵکو شاره زایی فره الیه نی پێ به خشراوه  له  بواری فه زای 
زانسته  ئاینییه کان و به ستنه وه یان به  گه وهه ری هه ندێک له  
دیراسات و نووسینه کانیه وه ، سوودبینینی فره ی د. عیزه دین 
تیژکردنه وه ی  یارمه تی  منطق،  بالغة،  نحو،  بواره کانی  له  

تواناکانی داوه ، بۆ به کارهێنانی جه ده ل و حیوار و ورده کاری 
و دنیا بینی زانستانه ، ئه م خه سڵه تانه ی مه ڕ د. عیزه دین، 
حسین مروة_ م دێنێته وه  بیر ئه م ته مه نی درێژبێت! له په نای 
ئه م ڕووناکبیرییه  ئاینیه دا، د. عیزه دین سوودی گه وره ی له  
فه لسه فه  و ڕووناکبیریی و ئایدیۆلۆجیای مارکسی بینیوه ، 
واته  دوو ئاو له  جامێ هه ریه ک له  ڕه نگێ، قاڵبوونی پڕۆفیسۆر 
له م دوو فه لسه فه یه دا هێز و گوڕ و توانایه کی ئه وتۆی پێ 
به خشیوه ، که  به ره و مه وسوعیه ت بڕوا له  بواری ئه ده ب و 
له م سه رده مه دا به ته نیا  زمانی کوردیدا، ئه م مه وسوعیه ته  
الی مامۆستا مه سعود محه مه د و د. عیزه دین به دی ده کرێت 
سوودبینینی  بۆچوونه که مه .  گه واهی  کتێبه کانیشیان  و 
عه ره بی زانینه که ی د. عیزه دین بایه خێکی فره ی هه بووه  بۆ 
ده وڵه مه ندکردنی دنیای ئه ده بی کوردی، وه رگێڕانی دیوانی 
جیهانێکی  به   گۆرانه   ناساندنی  عه ره بی،  زمانی  بۆ  گۆران 
شاعیرێکی  عه بقه ریه تی  ده ره وه ی  بردنه   و  خه ڵک  فراوانی 

کتێبخانەکەی د. عیزەدین
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جگه   جیهانیبوون،  به   ب��ه ره و  ناوچه یه تییه وه   له   ک��ورده  
له مه شیان له  کتێبی )بقلم کردی(دا که  به  زمانی عه ره بی 
داوه   ته قه الیه کی  و  زاته  چ هه وڵ  ئه م  ده رچووه ، ده بینین 
له نێو ڕۆژنامه  و گۆڤاره  عه ره بی و عێراقییه کاندا، بۆ ناسینی 
و  ڕه واکه ی  دۆزه   له   شێلگیرانه   به رگری  و  کورد  میلله تی 
دڕپێدانی ئه و ته می گومانه  الی عه ره به  شۆڤێنییه کان له سه ر 
مه سه له ی کورد، ئه مه  جگه  له  به رگری شێلگیرانه  له  هزر و 

بیری چه پ و پێشکه وتنخواز.
سه رپه رشتیاری  ب��ووه   عیزه دین  دکتۆر  که   کاته ی  ئه و 
نووسینه وه ی نامه ی ماجستێره که م )الشیخ معروف النودهی 
بالغیا( گه لێک دڵخۆش بووم، چونکه  ده مزانی سوودی فره  

ده بینم له  توانا و تێبینییه  زانستیه کانی.
له سه ر  هه ردووکمان  هه ندێکجار  که   نه بوێرم  ئ��ه وه ش  با 
بابه تێکی پڕ گرێ و گۆڵی به الغه  ماندوو ده بووین و گرێکانمان 
ڕای ده سپاردم بۆالی مه الیه کی شاره زای  نه ده کرایه وه ،  بۆ 
مزگه وت، له  ئاست زانای گه وره  عه بدولکه ریم موده ڕیسدا که  
ئه وه شم ده س نه ده که وت!! ئه وه ی که  هه ردووکمانی ماندوو 
کرد، بابه تی )الفصل و الوصل( بوو، چونکه  به نده  له  زانکۆدا 
)ا ساسی  ده ڵێن  ئێرانییه کان  زانا  ته نانه ت  نه مخوێندبوو، 
زانستی  که   ل��ه وه ی  جگه   ئه مه   وصلست(،  و  فصل  بالغة 
چونکه   قورسه ،  ئێجگار  خۆیدا  له   خۆی  عه ره بی  به الغه ی 
په یوه ندی به  ئه زمکردن و شاره زایی ته واو هه یه  له  هه موو 
عروض،  صرف،  نحو،  و  زمان  مه ڕ  عه ره بییه کانی  زانسته  
ا د ب... هتد،. با ئه وه ش نه بوێرم که  زاناکانی به الغه ی وه ک 
خه تیبی قه زوێنی و سه کاکی و ته فتازانی و هه موو ئه وانه ی 
که  له )شروح التلخیص(یان کۆڵیوه ته وه ، له سه ر گه لێ شت 
ناکۆکن و ته رجیحاتی جیا جیایان هه یه ! دیاره  گه یشتن به  
ئه نجامیکی دڵنیاکه ر له نێو ئه م بۆچوونانه دا، هه وڵ و ته قه ال 
و ماندووبوونی ده وێ، به نده  نازانم ده ستنیشانی کامه  کتێبی 
بووه ستم، چونکه  دکتۆر  له سه ری  تۆزێک  ئه وه ی  بۆ  بکه م 

پتر له  سه د کتێبی به رهه مهێناوه  و بواره کانی جیا جیان.
به شی یه که می مێژووی ئه ده بی کوردیه که ی لێوان لێوه  له  
زانیاری و ده ستنیشانکردنی سه رچاوه ی مه ڕ ئه حمه دی خانی، 
نازانم دکتۆر ئه م هه موو سه رچاوه یه ی مه ڕ ئه حمه دی خانی 
له  کوێوه  هێناوه  و ئه م کانی بیره وه رییه ی بۆ ئه وه نده  پاراو 
و چاو قڕژاڵییه ؟! د. عیزه دین له م به رهه مه یدا پرۆگرامێکی 
جیاوازی هه یه ، له  مێژووی ئه ده به  کوردیه کانی تر، ئه گه ر 
مێژووی ئه ده به  کوردیه کانی تر زانیارییان هه ڵڕشتبێت به بێ 
به   پشتی  عیزه دین  د.  ئه وا  سه رچاوه ،  ده ستنیشانکردنی 
دۆکیۆمێنت و ده ستنیشانکردنی سه رچاوه  به ستووه  و له و 

نێوانه وه  زانیارییه کان چێده کات، جگه  له مه شیان د. عیزه دین 
هه وڵی ئه وه ی داوه  که  له سه ر خشته ی بابه ت و کات زانیارییه  
جۆربه جۆره کان به ده رخات، خۆزگه  له کاتی دیارکراودا ئه م 
پڕۆژه  گرنگ و پڕ بایه خه ی ته واو ده کرد، حه زده که م ئه وه ش 
بڵێم که  د. عیزه دین هه ر به ده ستنیشانکردنی سه رچاوه کان 
دانه کاساوه ، به ڵکو له  نێوان سه رچاوه کانه وه  شیکردنه وه  و 
مشت و ماڵی بابه ته که ی کردووه  به پشتبه ستن به  جه ده ل 
و لۆژێکێکی تۆکمه ی سه لمێنه ر، هه رچه نده  هه ندێک بابه ت 
تا ئێستا ئه شێت خوێندنه وه ی جیاوازی بۆ بکرێت، چونکه  
که س سه د ده رسه د نه قشیی نه هێناوه ، به تایبه ت له  ڕاست 
له   پڕ  مێژووه   و  کوردی  ئه ده بی  مه رجه عیاتی  دروستی  و 

هه وراز و نشێوه که ی.
ئه نجام  به   ئه ده به   مێژووی  ئه م  تری  به رگه کانی  هیوادارم 
گه ش  سه رچاوه یه کی  بکرێته   ڕێگایه وه   له و  و  بگه یه نێت 
بۆ  ب��ااڵ  خوێندنی  قوتابیه کانی  به تایبه ت  و  خه ڵک  بۆ 

توێژه ره وه کان.
ده بوو ده سه اڵتی کوردی تیم و ستافی تایبه ت و پسپۆڕ ته رخان 
کات، بۆ زانای وه ک د. عیزه دین و د. که مال مه زهه رو د. 
مستەفا زەڵمی بۆ ته واوکردن و به  ئه نجام گه یاندنی پڕۆژه ی 
دانسقه یه ،  گه وهه ره   سێ  ئه م  به رهه مه کانیان،  و  نووسین 
چه ند موڵکی خۆیانن زۆر له وه  پتر موڵکی میلله تی کوردن 
بهێڵرێن و  له ناو قه دی ڕێگادا جێ  نابێت هه روا به ته نیا  و 
پڕۆژه کانیان به بێ نه وایی سه ر بنێنه وه ، گه ره که  یارمه تیده ر 
و پاکنووسکار و تایپێست و خه ڵکی شاره زایان بۆ ته رخان 
بکرێت، به  چ حه ق و یاسایه ک به رپرسێکی نیمچه  خوێنده وار، 
چه ندان پاسه وان و شۆفێر و ئۆتۆمبێل به ده ور و خولیه وه  
بن، به اڵم زانایه کی گه وره ی وه ک د. عیزه دین یارمه تیده ر و 
ڕاوێژکاری تایبه تی نه بێت؟! دیاره  نرخی زێڕ الی زه ڕنگه ره ! 
د.  و  عیزه دین  د.  وه ک  خه ڵکی  خواپێداودا   واڵتانی  له  
که مال مه زهه ر سه رپه رشتیار و ڕاوێژکاری فره یان هه یه  بۆ 
شوێنی  و  نووسینگه   ده وڵه ت  و  به رهه مه کانیان  چێکردنی 
تایبه تییان بۆ ته رخان کردوون بۆ ئه وه ی که  به  شێوه یه کی 
ئه م  کتێبخانه کانی  بکرێت،  له گه ڵدا  دیداریان  پێک  و  ڕێک 
زانایانه  کراونه ته  مه ڵبه ندی خوێندکاری بااڵ و هه میشه  وه ک 
د.  و  به نده   جارێک  چه ند  دێت.  جمه یان  هه نگ  پ��ووره ی 
له   جه واهیری  میهره جانی  بۆ  کراوین  بانگهێشت  عیزه دین 
سه رسام  ئێجگار  عه ره به کان  ڕووناکبیره   و  ئه دیب  به غدا، 
بوون به  گێڕانه وه ی بیره وه رییه کانی له  مه ڕ جه واهیری، که  
به و زمانه  عه ره بییه  پاراوه ی ده یگێڕایه وه  ته نانه ت زۆرجار 
له  گێڕانه وه کانیا السایی فۆنه تیکی گۆکردنی هه ندێک پیتی 
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له  بیرمابوو که  جه واهیری له  خوێندنه وه ی شیعره کانیا ده ری 
ده بڕی و ئه دیبه  عه ره به کان ئێره ییان ده برد به و بیر تیژییه ی 
د. عیزه دین. نابێت ئه وه  فه رامۆش کرێت که  به شێکی فره  
کوردستان،  له  زانکۆکانی  زمان  کۆلێژی  مامۆستاکانی  له  

خوێندکاری ئه و بوون و له وه وه  به هره یان وه رگرتووه .
ئه گه ر پله  و ئاستی زانستانه ی پڕۆفیسۆرییه که ی د. عیزه دین 
به راورد بکرێت له گه ڵ هه ندێک له  پڕۆفیسۆره کانی ئێستای 
بۆیان-  حورمه تم  و  ڕێز  له گه ڵ  ک��وردی،  ئه ده بی  و  زمان 
جیاوازیه که  ئێجگار فراوان و تووالنیه ، واته  به هره  و توانا و 
زیره کی د. عیزه دین له گه ڵ خۆماندووکردن و خۆته رخانکردنی 
و  ڕووناک  خاڵه   ئه و  کوردی،  ئه ده بی  دنیای  بۆ  سه رومڕ 
دیارانه ن به  ته ختی ته وێڵی به رهه مه کانیه وه  ئه بریسکێنه وه . 
جارێک له سه ر هه ڵسه نگاندن و به راوردکردنی نێوان هه ردوو 
شاعیری گه وره ، مه وله وی و ئه حمه دی خانی، که  له نامه ی 
االدب  فی  )الواقعیة  هاتبوو  دا  عیزه دین  د.  دکتۆراکه ی 
الکردی( چه ند سه رنج و توێژینه وه یه کم له  ڕۆژنامه ی عێراقی 
له  4 / 4 / 1983( به  عه ره بی نووسی،  ژماره  )2182، 
المطلوبة(،  والواقعیة  الرومانسی  مولوی  )عالم  ناوی  له ژێر 
چه مکی  له مه ڕ  ده وه ستانه وه   دژ  به   بۆچوونه کانمان  دیاره  
قوتابخانه ی ڕیالیزم و جۆره کانی و هه ندێک ته ئویلی هزری 
مارکسی له مه ڕ ئه ده ب و چه مکه کانی، بڕیار بوو به شی دووه می 
لێکۆڵینه وه که ش له  ئه ڵقه یه کی تردا باڵوکه مه وه ، به اڵم هه تا 
ئێستاکه  به شی دووه می لێکۆڵینه وه که م داخستووه ، چونکه  
له وه ی که  هه ندێک به  باڵوکردنه وه ی شاگه شکه   دڵنیابووم 
دیاره   ده کرد،  پێوه   نه یارانه یان  خوێی  و  ترش  و  ده بوون 
منیان  بابه تیه که ی  و  زانستی  خواسته   هه ڵوێسته یان  به و 
و  ده کرد  تێکه ڵ  شه خسییه کان  مه به سته   و  ڕق  دنیای  له  
بێ ویست و ئیراده ی خۆم  ده خرامه  نێوان دوو که وانه ی 
)من  ده ڵێت:  عیزه دین  د.  هه نووکه   هه تا  نه ویستراوه وه ، 
شتم له دڵ ده رده چێت، به اڵم له مێشکمدا ده مێنێته وه (، دوای 
جیاوازی  بۆچوونی  مامۆستا  ده شێت  ده ڵێم  ساڵ  ئه وه نده  
جیاوازیه کانه ،  هه ر  چونکه   کات،  قبووڵ  خوێندکاره که ی 
جوواڵنه وه ی هزر و مه عریفه  به ره وپێش ده بات، با ئه وه شم 
له بیرنه چێت که  هۆی سه ره کی چار س کردنی د. عیزه دین 
ئه وه بوو، که  له و ده ورانه دا هه ندێک نه یاری د. عیزه دین نان 

و پیازیان به  نووسینه که مه وه  ده خوارد!
ئه ده بیه کانی  فێستیڤاڵه   له   یه کێک  له  کاتی  که   واڕێکه وت 
بنکه ی گه الوێژدا، د. عیزه دین له  تاران نه شته رگه ری دڵی 
بۆ کرا، به نده  - وه ک سه رۆکی بنکه  - به ناوی فێستیڤاڵه وه  
به   ناردوو  بۆ  چاکبوونه وه م  دوعای  و  خه مباری  بروسکه ی 

)عمید االدب الکردي( ناوزه دم کرد، دیاره  تا ئێستا به نده  
له سه ر هه مان ڕام، ئه گه ر )عه مید( به  واتای کۆڵه که  بێت 
ئه وا د. عیزه دین له  بواری ئه ده بدا پتر له  سه د کتێبی داناوه  
و ده یان مامۆستای زانکۆ ئه و سه رپه رشتی کردوون، ئه مه  
بااڵترین  که   )ناووکه (  بڕوانامه ی  خاوه نی  که   له وه ی  جگه  
که   نه چێت  له یاد  ئه وه شم  با  ڕووسیایه،   واڵتی  بڕوانامه ی 
زمانی عه ره بیدا،  له   هاتووه   به واتای خه مخواریش  )عمید( 

ئه بو نه واس ده ڵێت:
یا ایها المعمود        قد شفک الصدود 

خۆ ئه گه ر به م واتایه شی مامه ڵه  بکه ین، ده شێت د. عیزه دین 
یه کێک بێت له  خه مخۆره کانی دنیای ئه ده ب و زمان. کتێبی 
ئه ده بی به راورده که ی که  له  زمانی ڕووسییه وه  وه ریگێڕاوه ته  
سه ر زمانی کوردی، په نجه ره یه کی گه وره  و ڕووناک ده خاته  
سه ر پشت بۆ خوێنه ر ی کورد، چونکه  کتێبخانه ی کوردی 
له م بواره دا ئێجگار ده سکورت و په ژمرده یه ، له  نێوان ئه و 
دنیای  له مه ڕ  وردمان  و  تازه   زانیاری  کۆمه ڵێک  کتێبه وه  
ڕۆمان و داستان له  ئه ده بی خۆرهه اڵتدا ده ست ده که وێت، 
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ئه مه  جگه  له  پیشاندانی تیۆره  جیاوازه کانی ئه ده بی به راورد 
ئاشنامان  عیزه دین  د.  هه وڵه ی  ئه و  فراوانه که ی،  دنیا  و 
ده کات به  فه زای داستانه  خۆرهه اڵتییه کان و ناوه ڕۆکه  پڕ 
هه ندێک  وه رگێڕانه وه   ئه و  له  نێوان  له  جیهانبینییه کانیان، 
به رهه می ناوکۆیی چه ند نه ته وه یه ک ده بینین به تایبه تی له  

بواری داستاندا.

تایبه تی  ژیانی  پانۆرامایه کی  عیزه دین،  د.  بیره وه رییه کانی 
کێشه   ئه و  به  هه موو  بارگاوییه   ژیانه   ئه م  به اڵم  خۆیه تی، 
کۆمه اڵیه تی و سیاسییه ی که  له  ده ورانی ژیانیا ڕوویانداوه ، 
ئه و پانتاییه ی که  شانۆی بیره وه رییه کانی تیا نمایشده کات، 
فراوانه  و خوێنه ری کورد له  نێوان ئه و بیره وه رییانه وه  گه لێ 
میلله تی  کۆمه اڵیه تی  و  سیاسی  ژیانی  فره الیه نی  زانیاری 
کورد هه ڵده گۆزێ و له و نێوانه وه  ده توانێت ئاوڕێکی خێرا 
له و بارودۆخ و نێوه نده  بداته وه  و ئاستی هۆشیاری کاراکته ره  
سیاسی و ئه ده بیه کان هه ڵسه نگێنێ، تێکه اڵوی د. عیزه دین 
جارێک له گه ڵ ڕه شه  خه ڵکه کان و جارێک له گه ڵ که سایه تییه  
ئه ده بی و سیاسیه کانی عێراق و سوریا و ئوردندا، هێنده ی 
تر ئاسۆی دنیابینی فراوان کردووه  و حه قیقه تی کۆمه ڵگه ی 

خۆرهه اڵتی له به رده مدا وااڵ کردووه .
هه ڵگۆزینی مه عریفه  و ڕووناکبیری و ئه ده ب له  زمانی ڕوسی 
و عه ره بی و فارسییه وه،  هۆکارێکی تری گه وره  و به رچاوه  

بۆ ده وڵه مه ندکردنی دنیای هزر و به هره ی د. عیزه دین.
د. عیزه دین جگه  له  بواری دیراسات و توێژینه وه ، هه نگاوی 
چیرۆکدا،  کورته   و  شیعر  بواری  له  ناوه   داهێنان  به ره و 
به مه   نین و  بواره دا هه نگاوه کانی گورج و درێژ  له م  به اڵم 

نه ناسراوه .
د. عیزه دین له بواری ڕۆژنامه گه ری ئاشکرا و نهێنیدا ڕۆڵی 
دیار و به رچاوی هه یه ، به  هه ردوو زمانی عه ره بی و کوردی 
ئه سپی خۆی تاوداوه  و ئه وه نده ی بۆی لوابێت ڕۆژنامه گه ری 
وه ک چه کێکی بیر و ئایدیۆلۆژی ده سته  و یه خه ، به رامبه ر 
ڕژێمه  یه ک له دوای یه که کان به کار بردووه ، ته نانه ت زۆرجار 
ئه م چه که شی به رامبه ر نه یاره  ئایدیۆلۆژییه کانی به کاربردووه  

و سه رکۆنه ی کردوون.
کتێبی زمانی یه کگرتووه که ی، یه کێکه  له و به رهه مه  تێر و پڕ 
و نه وازانه ی که  بۆته  نه خشه  ڕێگایه کی ڕوناک و بێ گرێ، 
کوردی،  ستانداردی  و  یه کگرتوو  زمانی  دروستبوونی  بۆ 
که  تا هه نووکه  خه وێکه  و ده سه اڵتی کوردی ده یتارێنێ و 
خۆی لێ ده دزێته وه ، له و کتێبه دا گیانێکی مشوور خۆر و 
دڵسۆز و به ئه مه ک ده دره وشێته وه ، له مه ڕ داهاتووی زمانی 
کوردیدا، که  پاراستنه که ی ئه رکێکی نه ته وه یی و شارستانی 
ئاماژه   بواره دا  له م  خۆیه تی  جێی  کورده ،  تاکێکی  هه موو 
بۆ دیمه نێکی تراژیدی دڵته زێن بکه م، که  کۆمه ڵێک منداڵی 
قوتابخانه  له  ناوچه ی به رده ڕه ش، مانی ئه وه یان گرتبوو که  
مامۆستاکانیان به شه ق و زلله  ده یانه وێت شێوه زاری کرمانجی 
سه رویان به سه ردا بسه پێنن و شێوازی کرمانجی خواروویان 
لێ قه ده غه  بکه ن، ئه م دیمه نه  تراژیدییه  به  ده نگ و ڕه نگ، 
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ته له فزیۆنی nrt په خشی کرد. دیاره  د. عیزه دین به ر له 
 نزیکه ی سی ساڵ وه اڵمی ئه م ناحه قییه ی داوه ته وه  و داوای 
زمانی یه کگرتووی کردووه ، فێخته ی فه یله سوفی ئه ڵمانی له  
وتاری )خطابات الی الشعب االلمانی( ده ڵێت: نااڵندنی گه لی 
ئه ڵمانی له ژێر چه مکه ی  ڕاسته وخۆی داگیرکه ردا، به قه ده ر 
ئه وه  سه خت نییه ، که  خوێندکاره کانمان به  زمانی زگماکی 

یه کگرتووی خۆیان نه خوێنن.
به  هه وڵ و کۆششی خودی خۆی شێوه زاری  د. عیزه دین 
کرمانجی سه رو به  لک و پۆپه کانیه وه  فێربووه   و توانیوێتی 
له م ڕێگایه وه  کتێبه  نه وازه کانی ئه حمه دی خانی بنووسێته وه ، 
به  ده ست  ناوکی  بڕوانامه ی  ئه م کتێبه وه   ڕێگای  له   دیاره  
هێناوه ، که  شانازییه کی زانستانه یه  بۆ میلله ته که مان، دیاره  
د. که مال مه زهه ریش هه مان بڕوانامه ی هێناوه ، که  بااڵترین 

بڕوانامه ی زانسته  له  ڕوسیادا.
ئاماده گییه کی  ته مه نیشدا،  داکشانی  له گه ڵ  عیزه دین  د. 

و  نیشتمانی  و  نه ته وه  یی  له  بۆنه   ه��ه ب��ووه   ب��ه رچ��اوی 
ئه ده بییه کاندا، چ وه ک جه سته،  چ وه ک وتار و لێکۆڵینه وه،  
ئه م ئاماده گییه ی له  بۆنه کاندا، خۆشی و هێزێکی داوه  به  

کۆڕ و کۆبوونه وه کان. 
بنکه ی  یه که مینجار  بۆ  خانه قین،  ڕزگارکردنی  له  دوای 
گه الوێژ، چاالکییه کی وتار خوێندنه وه مان برده  ئه م شاره ، 
د. عیزه دین به ر له  هه موومان به دڵخۆشییه وه  داوه تنامه که ی 
ته نانه ت  له قه ڵه مدا،  نه ته وه یی  ئه رکێکی  به   و  کرد  قبووڵ 
وتارێکی جوانیشی بۆ ئاماده بوان خوێنده وه . وتاره که ی به نده  
به  زمانی عه ره بی و شیعر ئامێز بوو، ئه و فه رمووی ئه گه ر 
ده کردیت  پێم  عه ره بییه   وتاره که ت  بمزانیایه   له  سه ره تاوه  
زمانی کوردی  به   ئه م شاره  پێویستی  به  کوردی، چونکه  
هه یه ، با ئه وه شم له یاد نه چێت که  له گه ڵ کردنه وه ی زانکۆی 
خۆبه خش  دوو  وه ک  به نده ،  و  عیزه دین  د.  دا،  خانه قین 
ئاماده ییمان ده ربڕی، که  له و زانکۆیه  وانه  بڵێینه وه ، دیاره  

به نده  کاری پا رله مانی، ئه و ڕێگایه ی لێگرتم. 
کتێبی  بۆ  پێشه کی  گه لێک  عیزه دین  د. 
مه به ستی  دیاره   کردووه ،  چێ  نووسه ران 
نووسه ران له  پێشه کییه که ، یان گرنگی دانه  
بابه ته که ، یان به هێزکردنی و بره ودانه   به  
کتێبه که یه   وه رگرتنی  به هه ند  یان  پێی، 
له   پێی  بایه خدان  وه ک  چ  وه ک خۆی،  چ 

ڕێگای پێشکییه که وه ... یان... یان.
خوێندنه وه ی  ڕێگای  له   به نده   ئه وه نده ی 
بۆ  ک��ردب��ێ��ت،  هه ستم  پێشه کییه که وه  
هه ندێکیان، یان له  ڕووداماوه ، یان هه ندێک 
خودی  به اڵم  هه بوو،  ناچارکه ر  ئیعتباراتی 
ئه کادیمی  پێگه ی  و  سه نگ  پێشه کییه که  
خۆی هه بووه ، وه ک ئه وه ی ئه حمه د موختار 
و...  قه دری جه میل  کردستان(ی  و )مسآلة 
توێژینه وه ی  کۆمه ڵێک  له   جگه   ئه مه   هتد، 
ده وڵه مه ند که  له  بۆنه  جیاکاندا خوێندویه تیه وه ، 
گه لێکی  و  مه وله وی  دیداره کانی  له   هه روه ک 
کۆده کرانه وه   بابه تانه شی  ئه م  خۆزگه   تردا، 
ئه همیه تی  چونکه   کتێبێکدا؛  چوارچێوه ی  له  

مێژوویی و ئه کادیمی خۆیان هه یه .
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د.عیزەدین 
پیاوێكە لە 

یاقووت

نێوان عیزەدینی مەال مستەفای هاوڕێی خوێندنم  لە 
پرۆفیسۆر  ئێستای  تا  ناوەندیدا  قۆناغی  یەكەم  لە 
تاڵی  لە  پڕ  زەمەنێكە  ڕەس��ووڵ،  مستەفا  د.عیزەدین 
من  ئ��ەرك��ی  بۆیە  ونسكۆ،  س��ەرك��ەوت��ن  ل��ە  وخ��ۆش��ی، 
گرانە كە بتوانم هەموو سااڵنی عومرمان بە خێرایی 
بدوێم،  دەرب��ارەی��ان  بەكورتی  لێرەدا  و   بپێچمەوە 
بەتایبەتی لەسەر كەسێكی هەڵكەوتووی وا كە لە گەلێ  
بواری جۆراوجۆردا ئەسپی ڕەسەنی خۆی سەركەوتوانە 
بووە،  دیار  دەستی  یەكەشیاندا جێ  لەهەر  و  ت��اوداوە 
من كە دێمە سەر باسی دكتۆری هاوڕێم ئەوە دووبارە 
دەكەمەوە كە كەم كەس هەیە بتوانێ هەموو كەسێك 
ڕازیی بكات، ئەشێ هەبن گلەییان لێی هەبێ، دیارە ئەو 
دەدات،  ڕوو  ئیشكردن  ئەنجامی  لە  گلەییانەش  جۆرە 
و  هەیە  نازیشی  ب��رادەرم  عیزەدینی  كاكە  بەهەرحاڵ 
دانیشتنی  تابڵێی  بێ  باش  میزاجی  كە  هەیە  بازیشی 
تێك  میزاجی  كە  ب��ەاڵم  بەتامن،  قسەكانی  و  خۆشە 
و  هەیە  خۆی  وگازندەی  گلەیی  ئەویش  دیارە  بدرێ ، 
تووڕەش دەبێ  تا سەر ئێسك و نەعوزو بیلال، هەندێ  
جاریش كە دەگاتە تینی، وای لێ  دەكات ناحەقی لەگەڵ 
دەردەكەوێ ،  بۆ  ڕاستی  بەاڵم كە  بكات،  بەرانبەرەكەی 

هیچی لەدڵدا نامێنێ .
* پرۆفیسۆر د.عیزەدین لە یەكەم وێزگەی حەوانەوە 
لە سەفەری ژیانمانا )گۆرگی وتەنی( لە مەوقیفی گشتی 
لە بەغدا یەكمان گرتەوە، لەو كاروانەی بەندیخانەماندا 
و  فوئاد  د.ك��ەم��ال  و  ئەحمەد  كەریم  ه��اوڕێ   برایان 
مەحموود  و  تۆفیق  وح��ەس��ەن  ڕەس���ووڵ  ئیسماعیل 
تۆفیق و محەمەد مستەفا و بەهجەت محەمەد و زێوەر 
خەتتاب وكەسانێكی تریشمان لەگەڵدا بوون. ئیتر ئەوە  
سەرەتایەك بوو بۆ ئاشنایەتی د. عیزەدین لەگەڵ گرتن 

و فەسڵ كردن و خۆشاردنەوە و غوربەت چەشتن.
* لە قۆناغی  ناوەندیمانا، ئێمە دەستەیەك لە برادەر 
ناو  چوینە  زووش  زۆر  بووین،  نزیك  لێك  هاوڕێی  و 
سیاسەتەوە، لە هاوڕێ  دیارەكانمان د.عیزەدین و محەمەد 
كەریم فەتحوڵاڵ ناسراو بە )ئەبو سامان(، چوونە ڕیزی 
پاڵ  و منیش چووینە  تۆفیق  دارا  پارتییەوە، شەهید 
هەر  هاوڕێیەتیمان  بەاڵم  عێراقییەوە،  شیوعی  حزبی 
شەریعە  كۆلێژی  لە  ئەو  ئەوەی  دوای  بوو،  ب��ەردەوام 
وەرگیرا و جبەی پۆشی و فیستی سوور و مێزەری نایە 
لەژێر جبەكەیدا  ئیتر  ئەوسا  بە شیوعی،  بوو  سەری 

مستەفا ساڵح كەریم
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لێهات  وای  تا  دەش��اردەوە،  نهێنییەكانی  بەیاننامە 
فێستەكەی  سوورایی  لە  شیوعییەتەكەی  سوورایی 

زۆر تۆختر بوو. 
دوای ئەوەی وازی لە شەریعە هێنا، هاتەوە سلێمانی 
و ئامادەیی تەواو كرد، ئەمجا چووە دار المعلمینی 
عالیە، بەاڵم لەوێش فەسڵ كرا، گەڕایەوە سلێمانی 
لە  لە قوتابخانە سەرەتاییەكان  و بوو بە مامۆستا 
قوتابخانەی  لە  سلێمانی  و  ق��ەاڵدزێ   و  قەمچوغە 
فەیسەلیە. پاشان گەڕایەوە بۆ دار المعلمینی عالیە، 
خۆی  هەڵچنی  پێ   تەنگیان  لەوێش  ئ��ەوەی  دوای 
و  كرد  دەوام��ی  ئ��ەوێ   زانكۆی  لە  و  شام  گەیاندە 
تێكەڵ بەو تێكۆشەرانە بوو كە لە عێراقەوە پەنایان 

بردبووە بەر سوریای ئەوسا.
* لەگەڵ بەرپابوونی  شۆڕشی چواردەی تەمووزی 
ساڵی  1958 دا، گەڕایەوە بۆ عێراق و دوا ساڵی دار 
المعلمینی  تەواو كرد و بە مامۆستای زمانی عەرەبی 
لە ئەعدادیەی مەركەزی لە بەغدا دانرا، لەوێشەوە 
گشتیی خوێندنی  بەڕێوەبەرایەتی  بۆ  كرا  تەنسیب 
كوردیی كە تازە دامەزرابوو، لە سەرەتای ساڵی 1960دا 
یەكەمجار  بۆ  پۆلە خوێندكارەی   لەو   بوو  یەكێ  
نێردران بۆ واڵتی یەكێتی سۆڤیەت بۆ تەواوكردنی 
خوێندنی بااڵ، لەوێش بەدەم خوێندنەوە بەردەوام 

بوو لەسەر كاری حزبایەتی.
* لەگەڵ ئەم دكتۆرەی كە ئەمڕۆ »ڕۆڤار« ڕێز لە 
ماندووبوونی دەگرێ، لە زۆر شتدا یەكمان دەگرتەوە، 
لە نووسیندا، لە ڕۆژنامەنووسیدا، لە بواری سیاسی و 
كاری ئەدەبی و پیشەییدا، بۆیە هەمیشە لێك نزیك 
ڕۆژان��ەدا خۆی  لەم  دانەبڕاوین،  لەیەكتر  و  بووین 
دەیوت: بەختیارییە بۆ من كە ئەوەندە ساڵە من وتۆ 

هاوڕێین و هیچ كاتێ  لێك دانەبڕاوین.
پسپۆڕێكی  وەك  سۆڤیەت  لە  گ��ەڕان��ەوەی  دوای   *
ئەكادیمیی لێهاتوو لە بواری پەروەردە و پێگەیاندنی 
نەوەی نوێدا، لە بواری نووسین  و باس و لێكۆڵینەوە 
سەرپەرشتی  لە  بەپێزدا،  و  بەبڕشت  بەرهەمی  و 
چەندین نامەی ماستەر و دكتۆرادا، لە دامەزراندن 
لە  و  ك��وردا  نووسەرانی  یەكێتی  سەرۆكایەتی  و 
و  میهرەجانەكانی شیعر  لە  دیاریی  بەشداریكردنی 
بەڕێوەبردنی  لە  و  كوردیدا  چیرۆكی  دیدارەكانی 
ئێستا  تا  لەوساوە  ك��وردا،  نووسەرانی  كۆنگرەكانی 
بەردەوامە لە پێشكەشكردنی خزمەتدا و هەمیشەیش 
دەستە گوڵی ئەو كۆڕ و كۆبوونەوە و دیدار و كۆنگرانە 
بەسەرگورشتەكانی  و  خۆشەكانیشی  قسە  بە  بووە، 

بەشیر موشیری ڕەحمەتی، هەردەم مەجلیسەكانمان 
خۆشتر دەكات.

لە بواری ئەركی نیشتمانیشدا، دوای ڕاپەڕین لەسەر 
 1992/5/19 لە  كوردستان  نیشتمانیی  یەكێتی  لیستی 
خولە  ئەو  كوردستان،  پەرلەمانی  بۆ  هەڵبژێررا 
لە  ك��ارەی  ئەو  شانبەشانی  ك��رد.  دەوام��ی   2005 تا 
و  ماستەر  نامەی  كردنی  لەسەرپەرشتی  پەرلەمان 
دكتۆرای خوێندكاراندا و لە وانەبێژیی لە سلێمانی 
بوو،  ب��ەردەوام  هەر  خانەقین  و  هەولێر  و  وكۆیە 

جگە لە ئەندامێتی لە ئەكادیمیای كوردیی.
حزبی  لەگەڵ  ه��ەر  دەڵ��ێ :  سیاسیشەوە  ڕووی  لە 
هاوڕێ   دەڵێن:  دەگێڕنەوە  بارەیەوە  لەم  شیوعیدام، 
حەمید مەجید موسا سكرتێری حزبی شیوعی عێراق 
نە خۆشی  و  ك��ردووە  دەرم��ان  ئێمە  نە  وتویەتی: 
لە  ئەندامە  هەر  كەواتە  لەكاركێشاوەتەوە،  دەستی 

حزبی شیوعیدا.
بڵێم: ئەو دەست پێشخەرییانەی  لێرەدا دەبێ   هەر 
لە سلێمانی، ڕێكخراوی ئیبراهیم ئەحمەد و بنكەی 
لە هەولێر حزبی شیوعی  و  ڕووناكبیریی گەالوێژ 
و  عێراق  شیوعی  حزبی  بەغدا  لە  و  كوردستانی 
سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە كۆنگرەی 
هەشتەمینی نووسەراندا لە سلێمانی و لقی هەولێری 
یەكێتیی نووسەرانی كورد لە هەولێر لە 2013/2/10 
كردیان، بۆ ڕێزگرتن لە كەسایەتییەكی هەڵكەوتووی 
وەك د.عیزەدین، مایەی دڵخۆشی هەموو نووسەران 
وا  قەڵەمێكی  خ��اوەن  لە  ڕێزگرتن  چونكە  ب��ووە، 
و  قوربانیدان  و  خەبات  لە  ڕێزگرتنە  هەڵكەوتوو، 
بۆ  وەف��اداری��ی  ئەمەكی  و  پێزانین  و  شەونخوونی 

گشت نووسەرانی خاوەن هەڵوێست.
جێی  هاوڕێم  دكتۆری  كە  ڕوون��ە  ئاشكراو  شتێكی 
كتێبخانەی  و  ك��وردی��ی  كتێبخانەی  بۆ  شانازییە 
و  ئەدەبی  بەرهەمی  هەشتا  لە  زیاتر  كە  عێراقی، 
بە  و  ك��وردی  بە  نەتەوەیی  سامانی  و  كەلتووری 

عەرەبی پێشكەش كردووە.
خوازیارم تەمەنی درێژ بێ  و قەڵەمی بەبڕشتی هەر 
بەردەوام بێ  بۆ خزمەتی نەتەوەكەی و گەشەپێدانی 

ئەدەبی كوردیی.
دەیان چەپكە گوڵیش بۆ سەر مەزاری هەموو ئەو 
ئاسەوارە  و  نەماون  لەناوماندا  ئێستا  ئەدیبانەی 
ئەدەبیەكانیان بە زیندوویی ماونەتەوە، كە لەگەڵ 
بەندەش، چەندین  و چ  د.عیزەدین  زۆرینەیاندا چ 

یادەوەریمان لەگەڵیاندا هەیە، یادیان بەخێر.
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دوو كاتژمێر لەگەڵ پڕۆفیسۆر 
عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ

پێویست  كوردییە،  ئەدەبیاتی  دیاری  ناوێكی  ڕەسووڵ،  مستەفا  د.عیزەدین  پڕۆفیسۆر 
ڕۆڤار  بۆ  هەیە  ئەوەندە  بناسێنین،  بەخوێنەری  كورتەدا  پێشەكییە  لەم  ئێمە  بەوەنەكات 
تەوەر  زۆر  دانیشتنەكەمان  سازبكەین،  لەگەڵ  كراوەی  دانیشتنێكی  بوو  خۆش  پێمان 
لەیەكێتی  خوێندنی  بۆ  خۆیەوەوە  منداڵیی  و  خێزانیی  لەباری  گرتبوو،  لەخۆ  الیەنی  و 
سۆڤیەت و دواتر كاری حیزبایەتی و یاداشتەكانی وپەیوەندی خۆی و نووسەرانی تر و 
لەو دانیشتنە دوو كاتژمێریەدا زۆر باس و پرسی گرنگمان وروژاند  چەندین پرسی تر، 

دانیشتنەكەمان. پوختەی  چاوپێكەوتنە،  ئەم 

چاوپێكەوتنی: ڕۆڤار

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ- کامەران سوبحان
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* بەو پێیەی بەڕێزتان وەك پسپۆڕ و ئەكادیمییەك لەبواری 
ئەدەبیاتدا كاردەكەن، بەاڵم كاتێك خوێنەرێك بەشی 
بۆ  ئەوەی  دەخوێنێتەوە،  تۆ  یاداشتەكانی  یەكەمی 
تا خوێندنت  و  ژیان  لەسەرەتاكانی  تۆ  دەردەكەوێت 
كوردستان   بۆ  گەڕانەوەت  دواتر  و  ڕوسیا  و  بەغدا  لە 
كاری  لەناو  دەكەیت  خۆت  ژیاننامەی  باسی  زیاتر 
ئەدەبی  و  كولتووری  لەالیەنی  ئاوڕ  كەمتر  سیاسیدا، 
باسی  زیاتر  بۆچی  دەدەیتەوە،  خۆت  خوێندنی  و 

دەكەیت؟ سیاسەت 

بۆچوونێكی  من  منە،  یاداشتی  ئەوە  شتێك  هەموو  -پێش 
تایبەتیم لەسەر یاداشت هەیە لەبەر ئەوەی بیرمان نەچێت 
دەنووسم،  خ��ۆم  یاداشتی  من  نانووسمەوە،  مێژوو  من 
نموونە  بۆ  پێكردووە،  هەستم  ئەوەی  و  بینیوومە  ئەوەی 
كە باسی 2013 بكەین لە یاداشتدا باسی ئەو ساڵە ناكەین 
بینیوەو  چیم  من  كە  دەكەم  ئەوە  باسی  ڕووی��دا،  چی  كە 
چیم كردووە، ڕەنگە یاداشتەكانیشم بەشی یەكەم بەهەمان 
دەبینیت  بكەیت  یاداشتانە  ئەم  ئەگەر سەیری  بێت،  شێوە 
لە منداڵییەوە دەستم پێكردووە، لە خێزانەكەی خۆمەوە بۆ 
هاوڕێ و بنەماڵە و تا ڕووداوەكانی دوایی، من یاداشاتەكان 
بووە  چاپ  یەكەم  بەشی  ئێستا  دەنووسمەوە،  بەش  بەش 
لەكۆتاییدا  لەژێر چاپدایە، ڕەنگە  لەسەردەم، بەشی دووەم 
كاتێك  بڵێم  ئ��ەوە  دەمەوێت  ب��ەاڵم  ب��ەش.  هەشت  بگاتە 
خوێندەوە  بێكەسم  شێركۆ  نەمر  شاعیری  یاداشتەكانی 
)نووسین بە ئاوی خۆڵەمێش( بۆچوونم گۆڕانكاری بەسەردا 
فێری  یاداشتانەوە  لەو  نووسینەوە،  یاداشت  لەبارەی  هات 
بەڵكو  نەگێڕمەوە،  ڕووداوەك���ان  بەڕیزبەندی  ب��ووم  ئ��ەوە 
ڕیزبەندی  و  مێژوو  گوێدانە  بەبێ  مێشكمدا  بە  هات  ئەوەی 
ئەم  بێكەس  شێركۆ  چۆن  هەروەك  دەینووسم،  ڕووداوەكە 

تایبەتمەندییەی لە یاداشتەكانیدا ڕەچاو كردووە.

شێركۆ  و  تۆ  یاداشتەكانی  ناكەیت  هەست  *بەاڵم 
بێكەس جیاوازن، بۆ نموونە لەڕووی زمانەوە، لەڕووی 
بەسەرهاتەوە،  و  چیرۆك  لەروی  گێڕانەوە،  تەكنیكی 
لێ  سوودی  چۆن  تۆ  جیاوازبن  كە  یاداشتە  دوو  ئەم 
ئەو دەبینیت  یاداشتانەی  لەو  لەكوێدا سوود  دەبینیت، 

یاداشتەكانی خۆت؟ بۆ نووسینی 

- دەمەوێت ئەوە بڵێم لە زۆر الیەندا شێركۆ بێكەس شاعیرێكی 
گەورە بوو، توانایەكی گەورەی لەڕووی زمانەوە هەبوو، بەاڵم 
زمانی پەخشانیشی زۆر بەرز بوو، كوردییەكی باشی دەزانی، 
ئەگەر من پێناسی ئەو بكەم لەیاداشتەكانیدا ئەوەندە دەڵێم 
كە ئەو پیاوێك بووە لەگەڵ خۆیدا ڕاستگۆ بووە، بۆیە من لە 
رووی زمان و شێوازی گێڕانەوە و پابەندنەبوون بە زنجیرەی 

ڕوداوەكانەوە سودم لەو یاداشتانە بینی.

دەبینین  یەكەم  بەشی  لەیاداشتەكانت  هەرلەسەر   *
و  پارتی  ملمالنێی  لە  باس  بەبایەخەوە  زۆر  تۆ 
بارودۆخی  لەسەر  ڕەنگدانەوەی  و  دەكەیت  شیوعی 
كاتەی  ئەو  ڕۆشنبیریی  و  وسیاسی  كۆمەاڵیەتی 
كوردستان، تۆ پیاوێكی ئەدیب و نووسەریت بۆ هێندە 
ئەو دوو  لەنێوان  ملمالنێ سیاسییانە داوە،  بەو  بایەخت 
دۆزی  بە  زیانێكی  چ  ملمالنێیە  ئەو  وایە  پێت  حزبەدا، 

كورد گەیاندووە لەو قۆناغەدا؟

- ئەوە تێبینییەكی جوانە، بۆ لەمەودوا سودی لێ دەبینم و 
ئەو  بارودۆخی سیاسی  بەاڵم  بكەین،  لەسەر  ئیشی  دەكرێ�ت 
كاتە ئەوە بووە كە من باسم كردووە، بێگومان ملمالنێی شیوعی 
و پارتی لەو قۆناغەدا هەبووە و ڕەنگدانەوەی لەسەر هەموو 
ئاستە ڕۆشنبیریی و سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان هەبووە، هەر 
پێ  زۆری��ان  پارتی  كات  ئەو  ڕۆشنبیریدا  لەبواری  نمونەیەك 
ناخۆش بوو گەورەترین شاعیری كورد شیوعی بێت كە )گۆران( 

لەدەستنووسەکانی  بەشێک  کتێبخانەو 
مەال مستەفای صەفوەت



56
ڵ 

سوو
 ڕە

ستةفا
ن م

زةدي
عي

رۆڤار

بوو، كە بێگومان گۆران بەهۆی بیرو ئایدۆلۆژیاوە هاتوەتە ناو 
ویستبێتی  پارتی  ڕەنگە  گۆراندا  لەبەرامبەر  شیوعییەتەوە، 
كەسێكی تر درووست بكات، ئەمە بۆخۆی ڕەنگدانەوەی هەبوو 

لەسەر ئەو ملمالنێیە.

منەور  پیاوێكی  سەفوەت،  مستەفای  مەال  باوكتان   *
هیچ  نە  و  تۆ  نە  بەاڵم  بووە،  سلێمانی  ئاینپەروەری  و 
لەكاتێكدا  باوكی،  ڕێبازی  سەر  نەچووەتەوە  كوڕێكی 
و  پێكرد  فەقێیەتی دەستت  بە  تۆ  ژیانی  لەسەرەتاكانی 
پێچەوانەی  نیشتیمانپەروەر،  ماركسییەكی  بوویتە  دواتر 
شیوعییەكان، ئێوە لە زۆر شوێندا باسی نیشتیمانپەروەری 

و كوردستان و دەوڵەتی كوردیتان كردووە؟

ئ��ەو  ل��وت��ك��ەی  و  نیشتیمانپەروەرییە  شیوعییەت   -
نیشتیمانپەروەریەشە، سەبارەت بە باوكم، رەنگە فاروق زیاتری 
ئەوەندەی  دەرەوە  چوومە  زوو  من  چونكە  ژیابێت،  لەگەڵدا 
ب��ەردەوام  بوو،  خوێندەوار  پیاوێكی  باوكم  بناسم  باوكم  من 
دەیخوێندەوە لەناو مەالكاندا دیاربوو، مەال ئەحمەدی بانیخێاڵنی 
لە یاداشتەكانیدا دەڵێت »مەال مستەفای سەفوەت مەالی ئەم 
سەردەمە بوو هی ئەو سەردەمە نەبوو«.باوكم لەو سەردەمەدا 
بە دۆستی شیوعییەكان دەژمێردرا، چونكە لەگەڵ مەحمودە 
لەماڵی  سلێمانی  دەهاتیشە  كە  بوو  هاوڕێ  هەمەوەندا  فەنی 
شیوعی  حیزبی  فەنی  مەحمودە  تەنانەت  دەمایەوە،  ئێمە 
پااڵوتی بۆ پەرلەمانی عێراق لەساڵی 1948 جارێكیان پێی وتم 
باوكت لەخۆی تێكدا ئەگەرنا بڕیار بوو حیزبی شیوعی پێكەوە 
كاندیدمان بكەن بۆ پەرلەمان، باوكم لەگەڵ شیوعی تێكیدا لەسەر 
لەگەڵ  بوو  جیاواز  بۆچوونیان  چونكە  فەلەستین،  مەسەلەی 
شیوعی بۆ مەسەلەی فەلەستین، چونكە باوكم بۆ مەسەلەی 
فەلەستین وەك خاكی موسوڵمان سەیری فەلەستینی دەكرد 
كە جولەكەكان داگیریان كردووە، منیش بەهەمان شێوە لەو 

ڕێبازە الم نەداوە، من لەسەرەتاوە فەقێیەتیم نەكردووە، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەی كە خستمییە قوتابخانە  لە حوجرە خوێندومە 
لە  گوێم  لەمزگەوتەوە  ڕۆشتووم  هەمیشە  گوێگر  وەك  بەاڵم 
وانەی ئاینی گرتووە الی باوكم، خوێندنی ئاینیم تەواو كردووە 

بەاڵم ئیجازەی ئاینیم وەرنەگرتووە.

شێوەش  بەهەمان  تۆ،  بۆ  باوكت  كاریگەرییەی  ئەو   *
بۆچی  ڕەنگدەداتەوە،  منداڵەكان  بۆ  تۆ  كاریگەریی 
كار  ئەدەبیاتدا  لەبواری  خۆت  وەك  منداڵێكت  هیچ 
نووسەر  ئەوان وەك  لەسەر  تۆ  ئایا كاریگەریی  ناكات؟ 
هەیە یان ئەوان لە بوارێكی جیاوازتردا كار دەكەن؟

- لەڕاستیدا منداڵ زیاتر دایكیان پەروەردەیان دەكات، چونكە 
دایك زیاتر لەگەڵ منداڵ هەڵسوكەوت دەكات، من سێ كچم هەیە 
دایكیان زیاتر پێیانەوە خەریك بوو تا خوێندن تەواو بكەن و شتی 
باش و كۆلیژی بەرز بخوێنن بەپێی ئاستی ڕۆشنبیریی خۆیان و 
ئارەزووی خۆیان هەریەكەیان شتێكیان خوێند، ڕاز ئەندازیاری 
منداڵییەوە  لە  چاو،  دكتۆری  بویە  یار  كرد،  تەواو  كارەبای 
دەمهێنانەوە  كتێبانەی  ئەو  زۆرب��ەی  دەخوێندەوە،  زۆری��ان 
ئەوانیش دەیانخوێندەوە، بە ئێستاشەوە خوێندەوارن و عاشقی 
كتێبن، بەاڵم بادە ئابوری خوێند كەمتری دەخوێندەوە، من نەم 
ویستووە بەزۆر بەمنداڵەكانم بخوێنم و ببنە نووسەر، خۆیان 

ئازاد بوون لە هەڵبژاردنی بابەتی خوێندنەوە.

خانی  ئەحمەدی  لەسەر  دكتۆراكەتان  تێزی  ئێوە   *
دكتۆرای  پلەی  كە  كەسانەش  لەو  یەكێكن  بووە، 
یەك  تۆ  لە  جگە  كە  هەیە،  ئەدەبیاتدا  لە  )ناوك(تان 
كەسی تر لە كوردستاندا ئەم پلەیەی هەیە، دەمەوێت 
بنەمایانە  و  خاڵ  ئەو  خانی؟  ئەحمەدی  بۆچی  بپرسین 
چین كە ئەحمەدی خانیت  هەڵبژاردووە بۆ نووسینی 

دكتۆراكەت؟ تێزی 

)گۆران( پێشتر  من  ڕاستە  وروژێنراوە  پرسە  ئەم  زۆرجار   -
م ناسیوە، بەاڵم خانی نا بەاڵم ئەمانە دوو لوتكەی گەورەی 
شیعری كوردین، كورد شاعیری تری هەیە، بەاڵم )گۆران و 
خانی( درووست نابێتەوە. ئێستاش دەیانخوێنمەوە شتی نوێی 
لێدەبینم، لەڕاستیدا خانی فەیلەسوفێكی گەورە بووە، بیرێكی 
گەورەی فەلسەفی هەبووە، كەسێك لەم ڕۆژانەدا لەتەلەفزیۆن 
كورد  كە  دەكرد  بەوە  گاڵتەی  هەرلەخۆیەوە  دەكرد،  قسەی 
فەیلەسوفی هەبێت، خەریك بوو وەاڵمی بدەمەوە بەاڵم وازم 
لێیهێنا ئەو ئەگەر وا بیربكاتەوە وەاڵمدانەوەش هیچ سودێكی 
نییە، خانی لە زۆر الیەنەوە فەیلەسوف بووە، بەتایبەتی الیەنی 
زمان، ئەو خەڵكی بایەزیدە لەبۆتان مەم و زینی نووسیوە، بەاڵم 
دەبینین زمانی مەم و زین تێكەڵە )كوردی، عەرەبی، سلیڤی، 
دەلی، تازی( و چەندین جۆری تری دیالێكت و زمانی تێكەاڵو 
توێژینەوەیە،  و  نامە  دەیان  بابەتی  و  گرنگە  ئەمە  ك��ردووە، 
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بیخوێنیتەوە  تا  نووسیوە  شیعری  شێوە  بەهەمان  گۆرانیش 
مانای نوێی لێبەرهەم دێنیت، جارێكیان لەگەڵ ڕەمزی قەزاز 
و ڕەفیق چاالك  ڕۆشتووە بۆ ڕادیۆی كورد و كوردستان، لە 
فەلەستین ڕۆژێك دەچن بۆ كەناری دەریا دەبینێت كچ و ژنە 
جولەكەكان بەڕوتی لەكەناری دەریا پاڵكەوتوون و مەلە دەكەن، 
بە گۆرانیان وتوە سەیری ئەم هەموو كچە جوانە لەم واڵتەدا 

هەیە، گۆرانیش دێڕە شیعرێك دەڵێت كەئەویش ئەمەیە:
كانییەكی ڕوونی بەر تریفەی مانگە شەو

 لەبنیا بلەرزێ مرواری  زیخ و چەو
جوانترە لەالی من لە دەریای بێ سنور

شەپۆلی باتە بەرتیشكی ڕۆژ  شڵپ و هوڕ  
 سەیری ئەم دێڕە شیعرە بكە دەزانیت گۆران چەند گەورەیە، 
ڕەنگە ئەم دوو نمونە وەاڵمێكی باش بێت بۆچی الی من )گۆران 

و خانی( ئەوەندە بایەخیان هەیە.

و  نووسین  لە  تۆ  خانی  ئەحمەدی  لە  ب��ەدەر   *
شاعیرت  ی  )گ��ۆران(  باسی  زۆر  لێكۆڵینەوەكانت 
ماستەر  تێزی  سەرپەرشتیاری  لە  تەنانەت  كردووە، 
بوویت  تێز  چەندین  سەرپەرشیتیاری  دكتۆراشدا  و 
بزانین  كوردستاندا،  زانكۆكانی  لە  )گۆران(  لەسەر 
كوردیدا  ئەدەبیاتی  و  شیعر  لە  گۆران  تایبەتمەندی 
چییە و چ بنەمایەك گۆران جیا دەكاتەوە لە شاعیرانی 

تری كوردی؟

- گۆران زمانەكەی و تەكنیكی شیعریی و وێنە شیعرییەكانی 
جیای دەكاتەوە لەهەموو شاعیرانی تری كورد، خانی بەهەمان 
شێوە بەاڵم هەر شاعیرە و تایبەتمەندی خۆی هەیە، ئەدەبیش 
شتێكی ڕێژەییەو الی من و بە بینینی من وایە، الی تۆ یان 
الی كەسێكی تر ڕەنگە جیاواز بێت. بۆیە من پێشتر باسم كرد 
ئەدەبی  لە  نییە  نمونەیان  و  لووتكەن  دوو  )گۆران و خانی( 

كوردیماندا.

وابێت  پێم  گۆران،  دیوانی  چاپكردنی  لەسەر  هەر   *
درووست  بۆ  گرفتێكتان  كەریم  مەال  حەمەی  لەگەڵ 

بوو؟

مۆسكۆ،  بۆ  چ��ووم  من  گ��ۆران  دی��وان��ی  چاپكردنی  پێش   -
ئەوانیش  بەچاودێریی،  داب��ووی  ئەویش  دانا  ال  پێشەكییەكەم 
نەیانهێشتبوو، دواجار كاكە حەمە خۆی پێشەكی بۆ نووسیبوو، 
كە هاتمەوە پێشەكییەكەی من دیار نەبوو، بۆ مێژووش بیڵێن كاكە 
حەمە دیوانی گۆرانی پاراست بوو، چونكە لە )بەدرە(لەگەڵ گۆران 
پێكەوە بوون، وردە وردە دیوانەكە الی كاكە حەمە كۆبووبویەوە 
و پاراستبووی، لەم الو الش دەچوو لە ژین و الی ڕەئوفی خانەقا 
شیعرەكانی تری گۆرانی كۆ دەكردەوە، لەكاتێكدا كە بارودۆخی 
ئەو كات خراپ بوو كاكە حەمەی مەال كەریم زیرەكانە دیوانەكەی 
گۆرانی لە كتێبخانەی شێخ عەبدولقادری گەیالنی پاراستبوو، چونكە 
لەوێ كەس بۆی نەبووە دەسكاری بكات، دواتر ئەو دیوانەكەی بە 
موڵكی خۆی دەزانی چونكە خۆی لە فەوتان پاراستبووی، هەر 

کامەران سوبحان - د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ- رەووف بێگەرد
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ئەو كات حیزبی شیوعی لیژنەیەكی درووستكرد بۆ ئەوەی حیزب 
دیوانەكەی گۆران چاپ بكات، لیژنەكەش پێكهاتبوو لە )كاكەی 
فەالح، جەالل دەباغ، حەمەی مەال كەریم و من( هەر سەرەتا كاكە 
حەمە وتی من باوەڕم بەم لیژنە ساختەیە نییە، كاكەی فەالحیش 
وتی هێشتا ئێمە كۆنەبووینەتەوە بۆچی لیژنەكە ساختەیە؟! كاكە 
پاراستووە  گۆرانی  دیوانەكەی  خۆی  مادام  وابوو  باوەڕی  حەمە 

مافی خۆیەتی خۆی چاپی بكات. 

داوە،  بوار  زۆر  لە  خۆتت  تۆدا  ئەدەبی  لەژیانی   *
چیرۆكنووسین،  فۆلكلۆر،  ئەدەبی،  لێكۆڵینەوەی 
ساغكردنەوەی دەستنووس، تەنانەت شیعر نووسین بەاڵم 
بوارەدا  فرە  لەو  چییە  هۆی  نەكردووەتەوە،  باڵوت 
لەچەند  كاركردن  ناكەیت  هەست  كردووە،  كارت 

بوارێكدا نووسەر و توێژەر پەرش و باڵو دەكاتەوە؟

- من پێچەوانەی تۆ بیردەكەمەوە، من پێم وایە توانای داهێنانی 
ئەدەبی ئەو كەسە بەستراوە بە خۆیەوە، من كۆمەڵێك چیرۆكم 
بەناوی )شاتوو( چاپكرد، من چیرۆك و شیعرم هەیە، بەاڵم ئەوە 
نییە بچنە ڕیزی شیعر و چیرۆكە گەورەكانی كوردەوە، بەاڵم زۆر 
ئاست نزمیش نین و دەكرێت لەبەرچاو بگیرێن، شیعرەكانم زۆر 
كەس لەبەریان كردووە چونكە پێیان خۆش و ئاست بەرزە، بەاڵم 
بڵێم لەئاستی گۆران یان شێركۆ بێكەس یان فاڵن شیعری تردایە 
بێگومان نەخێر وانییە، چەندین جار وتوومەتەوە جاحز وتەیەكی 
جوانی هەیە كە دەڵێت »هەمو سەردەمێك شاعیرێك درووست 
دەبێت.!«ئەم وتەیەی جاحز بۆ ئەو هەموو شاعیرەی عەرەب 
بووە لە شیعری جاهیلییەوە بۆ شیعری سەردەمی خۆی، ئەی 
ئێمەی كورد؟! ئەوە پرسیارەكەیە كە من هەمیشە كردوومە، بۆیە 
من پێم وایە دەبێت چۆن توێژینەوەكانم باڵوكردوەتەوە بەهەمان 
شێوە شیعر و چیرۆكە باشەكانیش باڵوبكەمەوە، زۆرجار لەگەڵ 
خێزانم گفتوگۆمان لەسەر ئەو بابەتە دەبێت، دەڵێت هەستە فاڵن 
شت بنووسە، یان ئەو شتەت تەواو بكە، من دەڵێم لێم بگەڕێ من 
نووسین بە میزاج و چێژی خۆم دەنووسم، كەی بۆم هات دەست 
پێدەكەم، نەك كاتی دیاری كراو، بۆ نمونە گۆشەیەكم هەیە لە 
كورتە كە سەیری  نووسینی  بەناوی )كونج(  نوێ  كوردستانی 
تەلەفزیۆن یان ڕوداوێكی ڕۆژ دەكەم بۆم دێت و دەینووسم بە بێ 

ئەوەی كەس پێم بڵێت.

یاداشتەكانتی  سەرقاڵی  ئێستا  بزانین   ئێمە  ئەوەی   *
ترت  كتێبێكی  چ  كتێبە  لەم  بەدەر  دووەم،  بەشی 

ئامادەیە بۆچاپ و باسی چی دەكات و ناوی چییە؟

- بەدەر لەیاداشتەكان سەرقاڵی بەشێكی ترم لەمێژووی ئەدەبی 
دان��اوە،  بۆ  پێویستم  شتی  و  پێویست  كەرەستەی  ك��وردی، 
كتێبێكی ترم هەیە لەسەر بەكر سدقی، ئیشم تێدا كردوە و شتی 
نوێم وتوە كە لەكتێبەكانی تردا نەوتراوە، چونكە بەالی منەوە 
كورد بووە كوردێكی تەواو و ڕەسەن، خەونی هەبووە دەوڵەتی 

كوردی درووست بكات.

ساغكردنەوەی  لەبواری  دەیزانین  ئێمە  ئەوەی   *
سەدان  و  دەیان  خاوەن  ئێوە  كوردیدا  دەستنووسی 
دەستنووسی گرنگن، لەوانە چەندین دەستنووسی مەال 
بۆچی  هەیە،  كتێبخانەكەتاندا  لە  سەفوەت  مستەفای 
بوارەدا  لەو  بۆچی  و  نەكردوەتەوە  باڵوتان  ئێستا  تا 
هەموو  لەو  بكەن  چی  بەتەمان  داوە،  هەوڵتان  كەمتر 

هەیە؟ كتێبخانەكەتاندا  لە  گرنگانەی  دەستنووسە 

بیرم  خۆشم  و  باشە  زۆر  پێشنیارێكی  ئەمە  لەڕاستیدا   -
كردووەتەوە ئیشی تێدا بكەم، بۆ نمونە كۆمەڵێك لە كتێبەكانی 
باوكم ماوە دەستنووسن و ساغیان بكەمەوە، بەتایبەتی دوو 
ئەوەی  نەكراون،  چاپ  ئێستا  تا  هەیە  قورئانی  تەفسیریی 
نمونە  بۆ  تر،  كوردییەكانی  تەفسیرە  لە  جیاوازە  زۆر  باوكم 
ئەوەی )محەمەد  رێك  هەیە  تەفسیری  محەمەدی خاڵ  شێخ 
عەبدە(یە وەریگێڕاوە بەس نەیوتوە وەرمگێڕاوە، مەالی گەورە 
نەیوێراوە ئەو فكرانەی خۆی هەیەتی وەك خۆی بیڵێت، بەدەر 
لە كتێبەكانی باوكیشم شتی تریشم الیە وردە وردە هەمویان 

ساغ دەكەمەوە و چاپیان دەكەم.

* ئێوە كۆمەڵێك نووسەر و ئەكادیمی بوون كە لەڕوسیا 
كرد،  تەواو  ئەدەبیاتدا  لەبواری  بااڵت  خوێندنی 
كاریگەریی  وەرگێڕانەكانیشتان  و  كتێب  و  نووسین 
ئەوەی  بەاڵم  هەبوو،  ئەدەبیدا  نێوەندی  لە  زۆری 
هەندێجار  دەگیرێت  ئەكادیمیانە  لەو  لەئێوە  ڕەخنە 
بۆ  بەشەڕی شەخسی،  بووە  ملمالنێ و جیاوازییەكانتان 
نمونە شەڕی نێوان تۆ و خوالێخۆش بوو دكتۆر مارف 
ئەو  و  تۆ  شەڕی  بزانێت  خوێنەر  دەكرێت  خەزنەدار، 

لەسەر چی بووە؟

- زۆر سوپاس بۆ ئەم پرسیارە، لەڕاستیدا من گرفتم لەگەڵ 
هەمو  و  ئ��ەوان  لەئاست  پاكە  دڵیشم  و  نەبووە  كەسیاندا 
كەسێكیشدا، ئێمە لە 17-3-1960  بۆ خوێندن لە ڕوسیا بەیەك 
فڕۆكە ڕۆیشتین و هاوڕێ بووین، ساڵێك لە مۆسكۆ زمانمان 
خوێند و ودواتر دابەش بووین بۆ شوێنە جیاوازەكان بۆ خوێندن، 
ئەوكات ڕەحیمی قازی هات بۆ المان وتی پێم خۆشە چەند 
كەسێكتان بێن بۆ باكۆ چونكە لەوێ بەشی ڕۆژهەاڵتناسی لێیە 
و ئێمەش بەشێكین لەناو ڕۆژهەاڵتناسی، ئێوە بێن و قوتابی 
دكتۆرابن دەكرێت بەبەشی سەربەخۆ، من و دكتۆر كەمال و 
دكتۆرە نەسرین فەخری ڕۆشتین بۆ ئەوێ، دواتریش سەردانی 
لینینگرادمان كرد، كوردۆیف لەوێ بوو حەزی دەكرد ئێمە بڕۆین 
دەیوسست  و  دەویست  خۆش  بارزانی  بوو،  كورد  دۆستی  و 
لەئێمەوە كوردییەكەی باشتر بێت، بەهەر حاڵ لەباكۆ دكتۆر 
مارف خەزنەدار هات بۆ الم و یەك مانگیش الم بوو، تەنانەت 
كتێبیشم دەداپێی و پەیوەندیشمان هەبوو، هەرچەندە كەمێك 
نەبوو،  وامان  گرفتێكی  بەاڵم  بوو  جیاواز  لەیەك  تەبیعەتمان 
تۆ  وتی  لێكردم  گلەیی  مەزهەر  د.كەمال  جارێكیش  تەنانەت 
منت هێناوە بۆ باكۆ، منیش پێم وت ئەگەر تۆ نەهاتیتایە بۆ 
باكۆ نەدەبوویت بەم د.كەمال مەزهەرەی ئێستا، چونكە لەباكۆ 
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هەرچی ئەرشیف و مێژووی كورد هەیە خستیانە بەردەستی، 
زۆر شتی الماوە تا ئێستا باڵویان نەكردووەتەوە، لەو ڕۆژەی 
مردووە من هیچم لەدڵدا نەماوە و تەلەفونیشم كرد بۆ جەمال 

خەزنەداری برای و خوالێیخۆش بێت.

ئەوەیە  دەگیرێت  ئێوە  لە  ڕەخنانەی  لەو  یەكێك   *
بەڕووسی  خوێندنتان  و  زمانزانین  لەگەڵ  ئێوە  كە 
ئەدەبی  گ��ەورەی  شاكاری  كۆمەڵێك  نەتانتوانی 

ڕووسی بكەن بە كوردی؟

كوردی،  بە  ك��ردووە  روسییەوە  لە  شتم  زۆر  بۆخۆم  من   -
نییە وداهێنانە،  ئاسان  وا  ئەوەش دەزانن وەرگێڕان كارێكی 
ویستم كتێبێك لەسەر ئەدەبی بەراوردكاری بكەم بە كوردی، 
بەاڵم بینیم ئەو زاراوانە لە ئەدەبی كوردیدا نییە، لەكاتێكدا 
گرنگ  زۆر  دكتۆردا  و  ماستەر  فێرخوازانی  بۆ  كتێبە  ئەم 
كرد  لەڕوسییەوە  الپ��ەڕەم    800 كتێبە  لەو  بایەخە،  پڕ  و 
 40 بێت.پاش  ئەستەم  كوردی  بۆ  ڕەنگە  بەاڵم  بەعەرەبی، 
ساڵ چوومەوە بۆ ڕووسیا پێیان وتوم ڕوسییەكەت زۆر باشە 
ڕوسی  هەبووە  لەوێش  دەخوێنمەوە،  پێی  بەردەوام  چونكە 
نەزانیوە بەاڵم یارمەتیان داوە بۆ فێربوونی زمان و نووسینی 

تێزی دكتۆراكەی.

دەنووسرێت،  تێز  چۆن  نەزانێت  ڕوسی  ئەگەر  باشە   *
كەواتە بۆیان نووسیوە؟

- من ناڵێم بۆیان نووسیوە، من دەڵێم هاوكاری كراوە لەڕووی 
زمانەوە، ئەوە ڕاستییەكە، بەاڵم من بۆخۆم گرفتی زمانم نەبووە 

و بەجوانی و بەپاراوی فێریی بووم.

* لەوێ ئێوە زۆر شتتان لەسەر قازی محەمەد بیستووە 
لەو  شتێك  چ  بزانین  دەكرێت  خوێندوەتەوە،  و 
كوردستان  لە  كورد  و  هەیە  قازی  لەسەر  زانیارییانە 

نەیزانێت؟

- بۆ زانیاریتان پێشەوا قازی محەمەد چەند جارێك چووەتە باكۆ 
و باگیرۆفی بینیوە، باگیرۆف پێی وابووە پێویستە كوردستان 
ئۆتۆنۆمی هەبێت لەناو ئازەربایجانێكی یەكگرتوو، پێشەوا قازی 
محەمەد خوێندەوارترین سەركردەی كورد بووە، لە هەموو كەس 
زمانی باشتر زانیووە، ڕوسەكان دەڵێن زۆر بەڕوونی و پاكی 
ڕوسی زانیوە،  ئەم زمانانەی زانیوە )كوردی، عەرەبی، فارسی، 
توركی، ئینگلیزی، فەڕەنسی، روسی(تەنانەت سەرت سوڕدمێنێ 
ئەم مەالیە چۆن لە مەهاباتدا فێری ئەم هەموو زمانە بووە، 
هەرگیز كورد سەركردەی وای نەبووە، ئێستاش كە دەچم لەگەڵ 
كاك عەلی قازی بەدوای ئەوەدا دەگەڕێین بزانین ستالینی دیوە 
یان نا؟ چونكە قسەیەك هەیە قازی نەمر چووە لە مۆسكۆ 
ستالینیشی بینیووە، بەاڵم تا ئێستا بەڵگەمان دەستنەكەوتووە. 

 *
لە  بەاڵم  زانیووە  شیوعی  و  ماركسی  بە  خۆت  تۆ 
لیستی  لەسەر  كوردستاندا  پەرلەمانی  خولی  یەكەمین 
ئەندامی  بوویتە  ناسیۆنالیزمە  حیزبێكی  كە  سەوز، 

پەرلەمان ئەمە چۆن بوو؟

ئێستا  تا  ەوە   1949 ساڵی  لە  من  زانیاریتان  بۆ  هەر   -
بوون  بۆ  عێراقیش،  و  كوردستان  شیوعیم  حیزبی  ئەندامی 
بەپەرلەمانتاریش ئەوان زانیویانە من شیوعیم، چەند جارێك 
د.كەمال فواد تەلەفونی بۆكردم وتم نایكەم و نابمە پەرلەمانتار، 
تا حاكم قادر خۆی هات و لەم شوێنەی تۆ دانیشت و پێی وتم 
تۆ هەڵبژێراوی مام جەاللیت چۆن دەڵێت پەرلەمانتاری ناكەم، 
كردم  بۆ  تەلەفونی  خۆی  جەالل  مام  ڕۆیشت،  نایكەم  وتم 
وتی بۆچی پەرلەمانتاری نایكەیت؟ وتم من شیوعیم، وتی جا 
دەبوویت،  شیوعی  سیاسی  مەكتەب  دەكرد  خوای  شیوعیبە 
مام جەالل پێیوتم ئێمە دەمانەوێت تۆ لە لیستی ئێمەدابیت 
بۆ پەرلەمانی كوردستان. تۆ و خەڵكی تریش هەیە دەبێ�ت 
ئەمەریكا  بوو  هەڵبژاردنیش  سەرەتای  ئێمەدابن،  لیستی  لە 
نەیدەویست شیوعی لە پەرلەمان بێت، پێی وتم وتی شیوعی 
دەرناچن واباشترە و زۆرم پێخۆشە لە لیستەكەی ئێمەدابێت. 
نارد  عەلی  سەید  عومەری  و  پێكردم  قەناعەتی  حاڵ  بەهەر 
بەهەرحاڵ  لێوەرگرتم،  شتەكانی  و  ناسنامە  و  مامەڵە  و 
بووم  یەكێتی  لیستی  لەناو  الیەن  بێ  پەرلەمانتارێكی  وەك 
بە پەرلەمانتار، هەمیشە پارێزگاریم لەو بێ الیەنییە كردووە 
جارێك  چەند  تەنانەت  ك��ردووە،  قسەم  الیەنێك  بێ  وەك  و 
ئەوكاتی  سەرۆكی  سالم  نامیق  جەوهەر  بێ�ت  بەڕەحمەت 

پەرلەمان لەسەر ئەو قسانە كردوومیەتییە دەرەوە.
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ڕیزێک چرا هه ن چاومان  کوردیدا،  ڕوناکبیری  ماڵی  ژووره کانی  له  
چرایانه   له و  یه کێک  ده که ن.  مێژوویی  و  ئه ده ب  به های  له   پڕ 
ئه ده ب  چرای  ڕه سوڵ(ه   مسته فا  عیزه دین  مامۆستام)دکتۆر 
هه موو  ناو  ده چێته   که   ڕوون  بیرێکی  ده وڵه مه ند.  وئارشیفێکی 
ورده کاریه کانی ئه و یاده وه ریانه  که  له  ڕووناکبیری تردا نیه . ئه گه ر 
یه کسانه   دکتۆر  بیری  ناوه یه .  ناوه   و  که م  ڕووناکیی  بێت،  هه یش 
به هێزی قه ڵه مه که ی، یان به  جۆرێکی تر بڵێم، به شێک له  زه مینه ی 
هه یه .  کاریگه ریه که یه وه   زه ینه   به   په یوه ندی  دکتۆر  ڕووناکبیری 
و  کتێب  نێو  له   له منداڵیه وه   دکتۆر  که   ده زانین  ئه وه   هه موویش 
شیعری کالسیکی و زانسته  ئیسالمیه کاندا ژیاوه .زنجیره  وتاره کانی 
بوون.  قۆناغه که یان  ئاوێنه ی  نووسیونی  عه ره بی  و  کوردی  به   که  
وه ک گوڵه  به ڕۆژه  به رده وام ڕوویان له  خه م و ئازاری گه ل و چینه  
له  کتێب و  ئه مه  جگه   بووه .  چه وساوه کان و سه رجه م مرۆڤایه تی 
زانکۆی  له   وانەئه ده بیانه ی  سه دان  ئه و  هه روه ها  کراوه کانی.  چاپ 
گه لێک  و  وتۆته وه   خوێندکارانی  به   سلێمانی  زانکۆی  و  به غدا 

بووه . دروست  لێ  کتێبیان 
باوه ڕی  و  بیر  و  له گه ڵ مافی مرۆڤ   دکتۆر وه ک مرۆڤ هه میشه  
دیموکراتی و ڕاپه ڕینه  ئازادیخوازه کانی دنیادا بووه . یه کێک له وانه  
که    1991 ساڵی  ڕاپه ڕینه که ی  به   به رامبه ر  بوو  جوانی  هه ڵوێستی 
ڕاوێژه   و  شۆڕشگێڕه کان  گه نجه   بۆ  شانه یه ک  کردبووه   ماڵه که ی 
عیزه دین  دکتۆر  مامۆستام  ئه گه ر  من  به ڕای  خۆی.  گرنگه کانی 
توندوتۆڵتر  به رنامه یه کی  به سته ی  وا  و  نه بوایه   په رت  که مێک 

له   ده بوو(  تر)جوانتر  ئه وه نده ی  )جوانیه که ی(  بێگومان  بوایه . 
که   یاداشته کانیه تی  نووسینه وه ی  مامۆستایه م  ئه م  باشه کانی  کاره  
قۆناغانه ی  ئه و  بۆ  ڕه نگاڵه یی  پانۆرامایه کی  بنێین  ناوی  ده توانین 

ده کات. باسیان 
له شێوه   شاره زاییه تی  مامۆستایه م  ئه م  تایبه تمه ندیه کانی  له  
زارەکانی زمانی کوردیدا، که  به رئه نجامی تێکه ڵ بوونی کۆمه اڵیه تی 
و  کوردستاندا  به شه کانی  هه موو  له   به رفراوانیه تی  و  سیاسی  و 
زارانه دا.  شێوه   ئه و  ئه ده بیاتی  له   قووڵه که یه تی  ئه زموونه  
کردنی  و شرۆفه   لێکۆڵینه وه   و  له سه ر)ئه حمه دی خانی(  نووسینی 
نموونه یه کی  مه زنه   شاعیره   ئه م  شیعره کانی  و  بۆچوون  و  بیر 

قسه کانمانه  به رجه سته ی 
لە  پڕ  ڕووناكی  مێژوویەكی  عیزەدین  دكتۆر  مامۆستام  كورتی،  بە 
زانست و زانیاری و ئەستێرەیەكی گەشی زمانی كوردییە، تۆمارێكی 
ژیانی  جیاوازەكانی  قۆناغە  ناخۆشی  و  خۆشی  دەوڵەمەندی 
بەشاری  پەیوەندی  ئەوەی  بەتایبەتی  سیاسییە،  و  ڕووناكبیرییی 
)سلێمانی(ەوە هەبێت، ئەگەر بتەوێت بەزمانی شیعر بینووسم ئەوا 

كانییەكی ئاوی پاك و ڕۆشنی گەڕەكی )سەركارێز(ە.
دەخوازم.بەپەرۆشەوە  بۆ  لەشساغی  و  تەمەندرێژی  هیوای 
چاوەڕێی بەشەكانی تری مێژووی ئەدەبی كوردییەكەی دەكەم، بۆ 

كتێبەكانمان. دەوڵەمەندكردنی 

2012/2/27  

دكتۆر عیزەدین...
ئەستێرەیەكی

گەشی زمانی كوردی

 شێركۆ بێكەس
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فاروقی مەال مستەفا: 
دكتۆر عیزەدین بەمانای وشە، 
ڕۆشنبیرە لەهەموو بوارەكاندا.!

چاوپێكەوتنەدا  لەم  ڕەسووڵ،  مستەفا  د.عیزەدین  بچوكی  برا  مستەفا  مەال  فاروقی 

 و د.عیزەدین لێكچون و جیاوازییەكانی تەمەنیان 
تیشك دەخاتە سەر پەیوەندی خۆی

بازرگان و  باس دەكات، لەم چاوپێكەوتنەدا باسی ئەوە دەكات ئەو چۆن بووە بە 

د.عیزەدین چۆن بووە بە نووسەر و مامۆستای زانكۆ، لەتەوەرێكی تری دیمانەكەدا 

وەك  بەوەدەكات  ئاماژە  و  دەكات  خوێندنەوە  و  كتێب  و  پەیوەندی خۆی  لە  باس 

بە  واڵتەیە،  ئەم  رۆشنبیریی  و  كولتووری  زۆر جوڵە و چاالكی  ئاگاداری  بازرگانێك 

وردیش باس لە ئاستی ڕۆشنبیریی و زانیاری دكتۆر عیزەدینی برای وەك مامۆستا و 
برا گەورەیەكی دەكات.

دیمانە: ڕۆڤار
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مستەفا  د.عیزەدین  لەگەڵ  منداڵیتان  *سەرەتاكانی 
لەچیدا  گوزەراندووە،  چۆن  گەورەتان  برا  ڕەسووڵی 
هەردووكتان  بوون،  جیاواز  لەچیدا  و  چوون  لەیەك 
ڕێگەی  دوو  بەاڵم  ئایینی،  ناوداری  مەالیەكی  كوڕی 
جیاوازییە  ئەم  بەر، هۆكاری  گرتە  لەژیاندا  جیاوازتان 

دەگەڕێتەوە؟ بۆچی 

-من تەنها ئەو برایەم هەیە و سێ خوشك، بەد.عیزەدین 
بێگومان  گەورەترە  لەمن  ساڵ  شەش  ئەو  كاكم،  دەڵێم 
زۆر  جیاوازییەكی  منداڵی  بۆ  تەمەنە  ج��ی��اوازی  ئ��ەو 
گەورەیە، چونكە كە من لەدایك بووم ئەو لە پۆلی یەكی 
سەرەتایی بووە، كە من چوومەتە پۆلی یەكی سەرەتایی 
كە  ڕۆژەی  ئەو  ناچێتەوە  بیریشم  ناوەندی،  چووەتە  ئەو 
ڕەسام  بەگی  مەحمود  ڕەفیقی  الی  وێنەگرتن  بۆ  بردمی 
فەیسەڵییە  قوتابخانەی  لە  كە  قوتابخانە  وێنەگرتنی  بۆ 
دەستم بە خوێندن كرد ئەوە سەرەتایەكی زۆر خۆش بوو 
بۆ من.سەبارەت بەو  جیاوازییەی كە تۆ باسی دەكەیت 
دیار  منداڵییەوە  لەسەرەتاكانی  ئەودا هەر  و  لەنێوان من 
بووە، بۆ نمونە د.عیزەدین هەر لەسەرەتاوە لەگەڵ كتێب 
و خوێندنەوەدا گۆش بوو، زۆر بەكەمی دەهات بۆ كۆاڵن 
بۆ یاریكردن الی مندااڵن، لەڕاستیشدا بە ئێستاشەوە بێت 
شەڕە  نازانێ  چییە،  منداڵی  یارییانەی  ئەو  نازانێت  ئەو 
بەرد، مزراحێن، هەلوكێن و یارییەكانی تر چییە، چونكە 
خەریكی  من  ئەو  پێچەوانەی  نەیكردووە.  خۆیدا  لەكاتی 
یاریكردن بووم لەكۆاڵن و كەمێكیش عەجول بووم، بەاڵم 

و  ڕۆحی  دانیشتنە  لە  بینی  زۆرمان  سودی  هەردووكمان 
لەو منداڵییەوە من  باوكمان. هەر  ئاینییەكانی  زانستی و 
سودم لە بەهرە و توانا ئەدەبییەكانی ئەو وەردەگرت تا 
دواتریش  بەغداد  لە  شەریعە  كۆلیژی  چووە  كاتەی  ئەو 
ماموستایەتی و ڕۆیشت بۆ یەكێتی سۆڤیەت بۆ خوێندن 
لە هەمو قۆناغەكاندا كاریگەریی لەسەر من هەبووە، بۆیە 
بواری  چووە  ئەو  كە  كاركردنمان  جیاوازی  من  بەبڕوای 
ئەكادیمی و زانكۆ و من بووم بە بازرگان ئەوە بۆ سرووشت 
دەبێت  لەژیاندا،  دەگەڕێتەوە  كاركردنمان  بیركردنەوەو  و 
ئەوەش بڵێم باوكم مەال مستەفای سەفوەت كاریگەرییەكی 
و  لەكۆڕ  هەمیشە  هەبوو،  هەردووكمان  لەسەر  زۆری 
فێری  و  دادەنیشتین  زانستییەكانی  و  ئاینی  كۆبوونەوە 

زانست و ئاینپەروەری دەبووین.

*باسی باوكت كرد، كە كاریگەریی لەسەر هەردووكتان 
هەبووە و هەردووكتان لە مەجلیسی ئاینی و زانستی ئەو 
لەسەرەتاكانی  دەڵێت  خۆی  د.عیزەدین  دانیشتوون، 
بەهەمان  تۆش  بووم،  شیوعی  ئێستا  تا  الوییەتییمەوە 
شیوعی  كوڕی  دوو  چۆن  بوویت،  شیوعی  شێوە 
ئەمە  ئایا  پەیدابووە،  پەروەر  ئاین  و  مەال  لەباوكێكی 

جۆرێك لە گرفتی بۆ درووست نەكردوون؟

- نەخێر باوكمان مەالیەكی خوێندەوار و كراوە بووە، هەرگیز 
نەبووەتە ڕێگر لەبەردەمماندا، دواجار ڕاستە ئێمە شیوعین 
و من پیاوێكی عیلمانیم بەاڵم ڕێزم بۆ هەمو بنەما ئاینی 

        کامەران سوبحان      -      فاروقی مەال مستەفا
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و ڕۆحییەكانی میللەتەكەم هەیە، باوكیشم هەمیشە 
وەك پیاوێكی ئاینپەروەری ڕاستەقینە بەیەك چاو 
سەیری هەمو منداڵەكانی كردووەو كاریگەریی زۆری 
كۆمەاڵیەتیشەوە  لەڕوی  هەبووە،  هەمومان  لەسەر 
لەگەڵ خزمان و كەسوكار و  پەیوەندی زۆر باشی 
ئامۆزاكانی هەبووە، بەتایبەتی شەهید فازیلی مەال 
ئەمان  لەسەر  زۆریشی  كاریگەرییی  كاكم  مەحمود، 
لەپۆلی  من  ئەمدا  كاریگەریی  لەژێر  هەر  هەبوو، 
شەشی سەرەتایی كە لەقوتابخانەی خالیدییە بووم 
كوردستان  قوتابیانی  یەكێتی  ڕیزەكانی  ناو  چومە 
ئەحمەدكەریم  هاوڕێ  برای  كەریم  مەحمود  لەگەڵ 
ئەویش  ب��وو  شەهید   1963 لەساڵی  ب��ەداخ��ەوە 
كاتەدا  لەو  هەر  بوو،  پێشكەوتوخواز  شیوعییەكی 
بوم بەئەندامی لیژنەیەكی قوتابیانی شیوعی عێراق.

حیزبایەتی،  و  برایەتی  الیەنی  وەك  ئەمە   *
سودت  چەند  ئەدەبی  و  ڕۆشنبیریی  وەك  ئەی 
و  ئەدەبی  باری  ئاگاداری  چەند  و  بینیووە  لەو 

بوویت؟ ئەو  ڕۆشنبیریی 

مستەفا  د.عیزەدین  ئاگاداربووم،  زۆر  بێگومان   -
ئینسكلۆپیدیایەكی  دەڵێن  پێی  كەس  زۆر  ڕەسول 
و  ڕۆشنبیر  گەورەترین  دەڵێن  پێی  هەندێ  گەورە، 
عیزەدین  دكتۆر  من  الی  بەاڵم  كوردی،  ئەكادیمی 
بەمانای وشە ڕۆشنبیرە لەهەموو بوارەكاندا. باسی 
باسی  هەیە،  ش��ارەزای  زۆر  بكە  لەگەڵ  مێژووی 
و  ئەدەبی  ڕەخنەی  لە  زیاتر،  لەو  بكە  جوگرافیا 
شیعری  لە  بەسەلیقەیە،  و  شارەزا  زۆر  فۆلكلۆردا 
و  وری��ا  شاعیراندا  ناسینی  و  ك��وردی  كالسیكی 
لێزانە، لە ئابوری شارەزایە، شیعری عەرەبی كۆن 
لەبەرە،  زۆریشیانی  و  ئاگادارە  لێی  زۆر  نوێ  و 
فەلسەفەی خوێندوەو زۆر شارەزایە تێیدا، چیرۆك 
ئەو  لەهەموو  وایە  پێم  هەیە،  دەنووسێت، شیعری 
بوارانەشدا جێگە دەستی دیارە و نزیكەی 80 كتێبی 
پێشكەش بە كتێبخانەی كوردی كردووە، ئەمە جگە 
لەسەرپەرشتیكردنی سەدان نامەی ماستەر و دكتۆرا 
لە زانكۆكانی كوردستان، بۆیە من بەردەوام ئاگام 
لەكار و چاالكی و كتێبەكانی ئەوە، هەرچەندە لە 
دانیشتێكدا كاك ڕەووف بێگەرد لەسەر ئەم قسانەم 
و  ڕوناكبیریی  لەناوەندی  "ئێستا  وتی  و  هەڵیدایە 
ئەدەبی كوردیدا گەلێك الوی داهێنەر و بەتوانامان 
هەیە كە ڕەنگە تۆ نەیانناسیت، وەك نمونەش ناوی 
)بەختیار عەلی و مەریوان وریا قانع(ی هێنایەوە".

 فاروقی مەال مستەفا   -  د. عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ گەاڵڵە 1966  
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كارتان  پێكەوە  قۆناغێكدا  و  كات  هیچ  لە  *ئەی 
كردووە، چ وەك كاری سیاسی چ وەك بازرگانی؟

- بێگومان وەك بازرگانی نا، چونكە ئەو هەرگیز ڕۆژێك 
تری  هیچی  زانكۆیی،  كاری  و  كتێب  و  خوێندن  لە  جگە 
كارمان  پێكەوە  ئەو  و  من  سیاسییەوە  نەكردوە.لەڕووی 
ڕۆشتە  كەركوكەوە  لە  د.عیزەدین  كات  ئەو  ك��ردووە، 
كاتە  ئەو  دەك��رد،  كاری  ئ��ازادی  لەڕۆژنامەی  و  بەغدا 
منیش ڕۆشتمە بەغدا و لەوێ لەو ڕۆژنامەی حیزب كارم 
كەریم  محەمەد  و  مەالكەریم  )حەمەی  بەڕێزان  كە  كرد 
كاك  كە  بوو  لەگەڵ  یشمان  عیزەت(  نافیع  و  فەتحوڵاڵ 
نافیع سەرنووسەر بوو، ئەو كات  باری داراییمان خراپ 

دەكرد  ئیشم  ب��ەڕۆژ  بوو 
لە بەغدا و بەشەویش لەو 
دەكرد  ك��ارم  ڕۆژنامەیە 
كرد  تاقیكردنەوەیان  و 
عەرەبی  ب��ۆ  ك��وردی  ل��ە 
پ��ێ��چ��ەوان��ەش��ەوە  ب��ە  و 
دواتر  بوو،  بەدڵیان  زۆر 
وەرگێڕ  وەك  دام���ەزرام 
لە  ئیرشاد  وەزارەت��ی  لە 
 3 ئەو  لەماوەی  بەغدا. 
بەغدا  لە  نیوەی  و  ساڵ 
هەبوو  گ��ۆڤ��ارێ��ك  ب��ووم 
ناوی )عێراقی نوێ( بوو 
من و كاك شەوكەت بابان 
كەریم  م��ەال  ح��ەم��ەی  و 
من  دەكرد،  تێدا  كارمان 
لە ئازادی سودێكی زۆرم 
ڕۆژنامەی  چونكە  بینی 
ح��ی��زب��ی ش��ی��وع��ی ب��وو، 
حیزبی  ك��ات��ەش��دا  ل���ەو 
كاریگەرییەكی  شیوعی 

هەبوو،  عێراق  سیاسی  گۆڕەپانی  لەسەر  گەورەی  زۆر 
لە  زۆرێ��ك  ب��وو  خ��ۆش  زۆر  ئ��ازادی  لە  من  كاركردنی 
)بەهادین  دەبینی  لەوێ  شیوعیم  حیزبی  سەركردەكانی 
من  بۆ  ئەمە  ئەحمەد(  كەریم  و  محەمەد  عەزیز  و  نوری 
ئەوان  لەنزیكەوە  منداڵییەوە  سەرەتای  لەو  بوو  خۆش 

ببینم.

چۆن  كاركردن  لەسەرەتای  ئازادی  ڕۆژنامەی  *لە 
دەستت پێكرد، كاری چیت دەكرد؟

دەستم  دواتر  دەپێچانەوە،  بۆ  ڕۆژنامەم  لەسەرەتادا  -من 
)وەفا(  چاپخانەی  لە  دەكرد  چاپخانەم  بەهەڵەچنی  كرد 
مرۆڤ   چاپخانە  لە  هەڵەچنی  دەردەچ���وو،  ڕۆژنامەكە 
فێری زۆر شت دەكات لەو كاتانەدا د.عیزەدین و حەمەی 
چاپخانە  بۆ  دەمبرد  من  و  دەنووسی  شتیان  كەریم  مەال 
بۆ  من  بۆ  باگراوندێك  بوویە  ئەوە  دەك��را،  هەڵەچنی  و 
ڕێنووسی كوردی، بە ئێستاشەوە من ڕێنووسی كوردی كەم 

كەس و نووسەری كوردم بەدڵە.!

*ئەی دوای ڕۆیشتنی بۆ یەكێتی سۆڤیەت و خوێندنی 
دكتۆرا و هاتنەوەی بۆ كوردستان، ئەو پەیوەندییەتان 
نزمی  و  بەرز  یان  مایەوە  خۆی  وەك  لێهات،  چی 

بینی؟ بەخۆیەوە 
- هەرگیز پەیوەندی من و دكتۆر عیزەدین  پێكەوە خراپ 
نەبووە.! هەمیشە وەك برا گەورە و مامۆستای خۆم سەیرم 
كردوە، پێش ئەوەی بڕوات پێكەوە لە حیزبی شیوعی كارمان 
دەكرد تا ئەو ڕۆیشت و گەڕایەوە من لە حیزبدا پێش ئەو 
كەوتم و گەیشتمە پلەی مەكتەبی سیاسی، كە هاتەوە لە 
روسیا ئەو لەزانكۆ دەستی بەوانە وتنەوە كرد، هەر شیوعی 
بۆ  ئەو شایەتییەی  بوو،  بوێر  و  پیاوێكی چاونەترس  بوو 
دەدەم هەرچی خۆی باوەڕی پێی بێت دەیكرد و دەیوت، 
ناكات بەرامبەرەكەی بەوەی ئەو  د.عیزەدین  شەرم لەوە 
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پێیان  هەبن  كەسانێكیش  با  وتوە  ڕاستی  نا.  یان  ڕازین 
ناخۆش بووبێت، بۆیە لە ماوەی تەمەنماندا وەك دوو برا من 
هەمیشە بەچاوێكی رێز و گەورەوە سەیری ئەوم كردووەو 
ئەویش بەهەمان شێوەو هەرگیز پەیوەندیمان بەرز و نزمی 

تێنەكەوتووەو هەمیشە لە ترۆپكی خۆشەویستیدابووە.

وەك  ڕۆشنبیریی،  و  بزنس  كاری  بە  سەبارەت  *ئەی 
كاری  ئەو  و  بازرگانی دەكەن  كاری  ئێوە  دەزانرێت 
ئەدەبی و ڕۆشنبیریی، لەم دوو بوارەدا تاچەند ئاگاتان 

لەكاری یەكتری هەیە؟

- من ئاگام لەزۆر كار و جوڵەیەكی ئەدەبی و كولتووریی 
شێوەیەك  بەهیچ  د.عیزەدین  بەاڵم  واڵتەدا،  لەم  هەیە 
بۆ  تەنانەت  نییە،  من  بازرگانییەكانی  لەكارە  ئاگای 
سوعبەت هەندێجار دەڵێم ئێمە ئەم هەموو كارە باشەمان 
تر  خەڵكانی  پڕۆژەیە  هەموو  ئەو  كردووەو  سلێمانی  بۆ 
نانووسیت  لەسەری  نەك  تۆ  بەاڵم  دەنووسن  لەسەری 
و  دەكەن  چی  ئەوە  بڵێت  ناكەیت  پرسیاریش  هەرگیز 

خەریكی چین و ئەو پڕۆژانەتان چییە؟ 
من  خوێندی  ب��وارە  لەو  ئەو  كاركردنیشمان  جیاوازی 
ئەم  بەغدا  لە  ئ��اب��وری  و  كارگێڕی  كۆلیژی  چوومە 
خوێندنەم زەمینەسازی بوو بۆ ئەوەی بتوانم باگراوندێك 
لەسەرەتا  من  بكەم،  درووست  بازرگانییەكانم  كاری  بۆ 
مانگی  دەكرد  ژمێریاریم   كاری  بەڵێندەر  كۆمەڵێك  الی 
سەروەت  ئێمە  ژیاندا  لەسەرەتای  چونكە  دینار،   40 بە 
تەنها  جێهێشتین  بۆی  ئەوەی  نەبوو  باوكمان  سامانی  و 
كتێب و زانست بوو، بێگومان دكتۆریش زیاتر بەخوێندن 

و نووسین و بواری ئەكادیمییەوە سەرقاڵ بوو.

بە  چۆنە،  خوێندنەوە  و  كتێب  لەگەڵ  *پەیوەندیت 
8٠ ساڵ تەمەنەوە تا ئێستا بەردەوام د.عیزەدین كتێب 
بەجیاوازی  ئایا  لەبەردەستە،  كتێبی  دەخوێنێتەوەو 

كارەكەتانەوە ئێوەش وان؟

زۆر  عیزەدین  دكتۆر  وتی  هات  هاوڕێكم  -جارێكیان 
كتێبێك  برام  فاروقی  وتوویەتی  و  كردوویت  وەسفی 
بخوێنێتەوە دەیكات بە دە كتێب.وتم ئەوە وەسف نییە 
وایە  مانای  ئەوە  چونكە  پێكەنینەوە(  )بە  زەمە  ئەوە 
دەخوێنمەوە  كتێبێك  من  واتە  دەخوێنمەوە،  كەم  من 
قسەی  و  بكەمەوە  شی  كتێب  دە  هێندەی  دەت��وان��م 
لە  ب��ووم  كتێب  هاوڕێی  ب���ەردەوام  من  بكەم.  لەسەر 
تەنانەت  ئێستاشەوە،  بە  تەمەنمدا  قۆناغەكانی  هەموو 
لە كۆمپانیا و ئۆفیسەكەم سەیر بكە بەردەوام كتێب لە 
ژوورەكەمدا هەیە، و لێرە و لەماڵەوە زیاتر لە 4 هەزار 

و  هەمەجۆرن  كتێبەكانیش  خوێندنەوەی  هەیە،  كتێبم 
خانویەكی  دەخوێنمەوە.تەنانەت  بوارەكاندا  لەهەموو 
بۆ  دان��اوە  گ��ەورەم  زۆر  شوێنێكی  كردووەتەوە  ت��ازەم 
ڕەنگە  بەڵگەنەویستە  شتێكی  ئەوە  بەاڵم  كتێبخانە، 
لەبەر  بخوێنمەوە  كاكم  د.عیزەدینی  وەك  نەتوانم  من 
ئەوەی ئەو هەموو تەمەنی خۆی داناوە بۆ خوێندنەوە و 

نووسین و ژیان لەگەڵ كتێبدا.

برات  د.عیزەدینی  و  تۆ  لە  ڕەخنانەی  لەو  *یەكێك 
دەگیرێت ئەوەیە ئێوە هیچ كامتان نەتان توانیوە چەند 
دەستنوسێكی بە نرخی باوكتان چاپ بكەنەوە، بۆ نمونە 
كتێبخانەكەیدا  لە  ئێستا  تا  بۆ  هەیە  قورئانی  تەفسیری 
بە  پەیوەندی  ئەمە  ناكەنەوە،  چاپی  ئێوە  و  كەوتبێت 
بەرهەمەكانی  و  كتێب  بۆ  هەیە  ئێوەوە  بیروباروەڕی 

باوكتان؟

كەمێك  ڕەنگە  نییە،  بەوەوە  پەیوەندی  هیچ  نەخێر   -
ئەویش  ب��ەاڵم  بێت،  كاكمەوە  الی  كەتەرخەمییەكە 
كەمتر  هەبێت  خۆی  نووسینی  و  كتێب  و  پڕۆژە  هێندە 
بیپەرژێتە سەر ئەو شتانەی باوكی ڕەحمەتیم، تەنانەت 
و  لێكردووە  گلەییم  زۆرجار  من  ئەویشدا  ئیشی  زۆر  لە 
كتێبی)مێژووی  تۆ  باوكم  كتێبەكانی  لە  ب��ەدەر  تومە 
ئەدەبی كوردی( یەكەت چاپ بكە، چونكە ئەوە دەبێتە 
سەرچاوەیەكی باش بۆ خوێندنی ئەكادیمی لە كوردستان 
و زانكۆكاندا، بەاڵم وەك وتم ئەویش ئەوەندە پڕ ئیشە 
تا ئێستا نایپەرژێتە سەر ئەوانە، من نەك كتێبی باوكم 
كردوون  هاوكاریم  و  چاپكردووە  تریشم  نووسەرانی  هی 
لەسەر  دەم��ەوێ��ت  هەیە  شتێك  ب��ەاڵم  چاپكردن.  بۆ 
بكەم  باس  باوكم  قورئانەكەی  تەفسیری  دەستنووسی 
كۆچی  و  نەكرد  تەواو  تەفسیرەكەی  كە  ئەوەیە  ئەویش 
نەكردووە  هەمووی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  كرد،  دوایی 
چونكە  دەكەین.  چاپ  بۆی  هەر  ئێمە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
كردووە،  قورئانی  تەفسیری  پاراو  زۆر  كوردییەكی  بە 
هەروەك چۆن ئەگەر سەیری گوڵستانی سەعدی بكەین 
دەبینین بە كوردییەكی زۆر جوان كردوویەتی بەكوردی، 
بووە.  بایەخ  پڕ  و  گرنگ  زۆر  كاتە  ئەو  بۆ  بەتایبەتی 
باوكم كتێبی ڕابەری نوێژی هەیە، ڕابەری حەجی هەیە 
هەموو ئەوانەمان چاپ كردووەتەوە، بەاڵم هەر سوریشین 
تەفسیری  بێت  )جوزئ(یش  دوو  ئەگەر  ئەوەی  لەسەر 
قورئانەكەی هەر چاپی دەكەین. چونكە دەبینین ئێستا 
و  بیروباروەڕ  بە  زۆر سەرسامن  میانڕەوەكان  ئیسالمییە 
بەرهەمەكانی  و  كتێب  لە  سود  و  باوكم  بۆچوونەكانی 
لەم  هەیە  خ��وێ��ن��دەوار  م��ەالی  چەندین  وەردەگ����رن، 

سەردەمەدا سوود لە كتێبەكانی باوكم دەبینێت.
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د.عیزەدین مستەفا 
ڕەسووڵ لە چەند 

وێستگەیەكدا

ساالر عوسمان
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- لەمنداڵیدا:
دونیا  ئەو  لەنێو  گەرم،  گفتوگۆی  و  ئەدەبیات  و  كتێب  لە  ماڵێك 

جوانەدا چاوی هەڵهێنا.

- لەگەنجیدا:
دكتۆر عیزەدین كوڕی مەال سەفوەتی شاعیرە، لەگەنجیدا و لەنێو 
ئەدەب  ئەدەبیاتدا،  و  ئایین  فیكرو  ئەوسای  گەرمەكانی  گەنگەشە 
هەڵدەبژێرێ  و دواتر بەالی )چەپ( دا رێ  دەكات، لێ  هەرگیز دژی 
ئایین نەبووە و، قووڵتر لەهەندێ  كۆلكە مەالی ئەوسا رۆچۆتە نێو 

دونیای ئایین.

- د. عیزەدین، بڵندتر لەسیاسەت
هەر زوو تێكەڵی دونیای سیاسەت دەبێ، لێ  لە هەموو قۆناغەكانی 
و  رەخنە  راو  لەسیاسەت  بڵندتر  بووبێ ،  كوێ   لەهەر  ژیانیداو 
سیاسیەكاندا  لەگەڵ  ب��ەردەوام  بۆیە  خستۆتەروو،  روانینەكانی 
بڵندترەوە  ئاستانەیەكی  لە  ئەو  چونكە  بووە،  ملمالنێدا  لەشەڕو 

لەژیان و سیاسەتی دەڕوانی.

- بڵندترین بڕوانامە
بۆ ئەوسا، كە ئەو قوتابی ماستەر بوو، دواتریش و تا گەیشتۆتە 
دكتۆرای ناوك، د. عیزەدین بڵندترین بڕوانامەی لەبواری خوێندندا 
هەبووە، ئەو نەیدەخوێند بۆ بڕوانامە، بەڵكو دەیوست لەو گەڕانە 
زانستییە پڕ نهێنی و چێژدارەدا بەردەوامبێ ، چونكە ئەو دەیزانی 
گەوهەرەكان وا لە ژێر زەویدا و زەویش گەڕانی پڕ عیشقی دەوێ.

- گەڕان جوگرافیای دوور
كە  كوردستان  گرنگانەی  كەسایەتیە  لەو  یەكێ   عیزەدین  د. 
جوگرافیایەكی زۆر دوور و جیاوازی بڕیوە، ئەو لەهەر جوگرافیایەك 
ئەزموونێكیشی  جێهێشتووە،  نیشتمانی  لەخۆڵی  مشتێ   بووبێ  

دەگەڵ خۆیدا بۆ ئەم میللەتە هەژارەی خۆمان هێناوەتەوە.

- نەتەوەیبوون
ئامەدە،  و  مەهاباد  و  قامشلۆ  و  لەهەولێر  بیری  لەسلێمانیەوە، 
دەخستەوە  شەوی  كوردستانەوە  چیاكانی  هەوای  بە  بوو  لەبەغدا 
لەگەڵ  تایبەت  گەرم،  گفتوگۆی  لە  دەكرد  پڕ  رۆژی  و  رۆژ  سەر 
قوتابی و مامۆستا كوردەكان، ئەو یەكەمین كەسە لە سلێمانیەوە 
بەرەو باكوور بچێ  و دكتۆرا لەسەر ئەحمەدی خانی بنووسێ ، ئاخر 
ئەم هەنگاوە بۆ ئەوسا و ئێستاش هەنگاوی گەورەیی نەتەوەیین و 

بە گەورەیش دەخوێندرێنەوە.

 د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ - فاروقی مەال مستەفا
سلێمانی جەژنی قوربان 1948

 د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ - مۆسکۆ
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- فرەیی بەهرە، لێكۆڵینەوە
بەهرەی  ب��واردا  زۆر  لە  رەس��وڵ  مستەفا  عیزەدین  پرۆفیسۆر 
دەتوانێ   ئەدەبیەكانیشدا  بوارە  لەهەموو  بڵێم  دەكرێ   هەیە، 
خۆی  ئەو  لێ   بنووسێ ،  جوان  بەرهەمی  لێوەگەڕخاو  قەڵەمی 
بەشیعرو چیرۆك و رۆمانەوە خەریك نەكرد و، چووە نێو بواری 
توێژینەوەو قووڵبوونەوەی زانستی، لەوەشدا چاكی كرد، چونكە 
كورد ئەدیبی زۆرە و لێكۆڵەری كەم، تایبەت لێكۆلینەوەی جدی!

- سەخاوەت و سادەیی
بیداتە  دەیزانێ   ئ��ەوەی  دەك��ات  حەز  هەمیشە  لەسەخاوەتدا، 
ئەوانیتر، لەسادەیشدا گەروەتر لە پێناسەی سادەیی و،  زووتر 

لەوادەی خۆی دەچێتە واڵتەوە.

- زاكیرە، یان گەنجینە
بەتەنێ  شریتی گێڕانەوەی رووداو و بەسەرهات و  ئەو  زاكیرەی 
ئەوەی  بەقەد  نیە،  و كەسەكان  ژمارە  و  و سات  كات  دیققەتی 
كلتووریی  مێژوویی  گرنگی  پاژێكی  وەك  دەكرێ   گەنجینەیەكەو 
سوودی لێوەربگیرێ ، چۆن و كەی؟ ئەمە پرسیارێكە و بەكراوەیی 

دەیهێڵمەوە.

- تووڕەییەكانی
سپین،  تووڕەییەكانی  دەزانن  دەیناسن،  نزیكەوە  لە  ئەوانەی 
لەگەلێدا  زووتر  رۆژێك  دەكات  حەز  بێت  توڕە  لێی  هەركێش 

ئاشت بێتەوە.

- تەمەن، نەوەستان
ترسنۆك،  هەڵكشانێكی  لێ   هەڵدەكشێ ،  دكتۆر  الی  تەمەن 
چونكە ئەو بەردەوام كار دەكات، دەنووسێ ، بۆ ساتێ  ناوەستێ  
تەمەنی  ترسنۆكانەی  هەڵكشانی  ئەژنۆی  دكتۆر  نەوەستانی  و، 

شكاندووە.

- لووتكە، پێشنیاز
قسە  دەزان��م  دەن��ووس��م،  كورتە  پەیڤە  چەند  ئ��ەم  ئێستاكە 
كوردییە(  ئەدەبیاتی  )لووتكەی  كە  دەك��ەم  لەكەسایەتییەك 
بۆیە پێشنیاز دەكەم سەرۆكایەتیەكانی هەرێمی كوردستان، روو 
بكەن  واڵتەكەیان  گەورەكانی  بیرمەندە  و  لێكۆڵەر  نووسەرو  لە 
فەرامۆشییەك  نێوەندەدا  لەو  چونكە  نەكەن،  فەرامۆشیان  و 

دەبینرێ  و سارد سارد هەموومان ئازار دەدات!.

د. عیزەدین- مەال بەختیار- مام جەالل- د. کەمال فوئاد

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ - ساالر عوسمان

لەڕاستەوە: حەسەن عەمرۆ- خالید بەگداش- د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ- عەبدولوەهاب ڕەشوانی

شام 1993
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گه وره یه   زانا  ئه و  له سه ر  بخوازێ  مرۆڤ  گه ر  بێگومان 
هه ر  و  بکاته وه   پڕ  الپه ڕه   چه ندان  پێویسته   بنووسێ، 
ته واو نابێ، چونکه  مرۆڤێکی فره  شاره زا و پسپۆڕه  له  
به ڵکو  کوردی،  ئه ده بیاتی  نه ک  ئه ده بیاتدا،  بواره کانی 

به گشتی. ئه ده بیات 
دکتۆر ئه سپی خۆی له  زۆر بواردا تاوداوه ، لێکۆڵینه وه ی 
له سه رپه رشتی  جگه   وه رگێڕان،  و  فۆلکلۆر  زانستی، 

ده یان خوێندکار له  پله کانی ماسته ر و دکتۆرادا.
به توانا  مرۆڤێکی  مسته فا،  عیزه دین  پڕۆفیسۆر  بێگومان 
له و وتاره مدا ته نیا باسی هاوڕێیه تی و  لێهاتووه ، من  و 
دۆستایه تی خۆم و بنه ماڵه که م و به  تایبه تی په یوه ندی 

عیزه دین  دکتۆر  و  حه یده ری  جه مال  شه هید  ه��اوڕێ 
ده که م. 

به ره و  دکتۆر  ب��ه رل��ه وه ی   1960  –  1959 سااڵنی  له  
دکتۆر  به   چاوم  من  بار  و  جار  بڕوا،  پێشوو  سۆڤیه تی 
و  ڕۆژنامه ی)اتحادالشعب  نووسینگه ی  له   ده ک��ه وت 
نه بوو.  له گه ڵیا  ڕاسته وخۆم  ناسیاوی  به اڵم  دا،  ئازادی( 
خوێندن،  بۆ  گیرسایه وه   باکۆ  له   دکتۆر  ئه وه ی  دوای 
پێشه کی بۆ ڕۆمانی "پێشمه رگه "ی دکتۆر ڕه حیمی قازی 
له  ڕێگای  به غدا چاپکرا، من  له   نووسی و "پێشمه رگه " 

ئه و پێشه کییه ، ئه وم ناسی.
له  ساڵی 1966 که  چووم بۆ مۆسکۆ، دکتۆر خوێندنی 

من و 
پڕۆفیسۆر عیزه دین 

مسته فا ڕه سووڵ
د. جه مشید حه یده ری
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ته واو کردبوو، له  مۆسکۆ چاوم پێکه وت و تازه  نامه ی 
له   "ڕیالیزم  له سه ر  چاپکرابوو  به یروت  له   دکتۆراکه ی 
ئه ده بی کوردیدا" به  ده ستخه تی خۆی پێشکه شی کردم، 
به اڵم له  1968 که  گه ڕامه وه  واڵت، کتێبه که  که وته  الی 
من  ڕاسته وخۆ  له وکاته وه   جه لیل.  جه لیلی  پڕۆفیسۆر 

ئاشنایه تیم له گه ڵ دکتۆر عیزه دین په یدا کردووه .
شه هید  ل��ه گ��ه ڵ  عیزه دین  دک��ت��ۆر  پ��ه ی��وه ن��دی  دی���اره  
په نجاکانی  سه ره تای  بۆ   ده گه ڕێته وه  برام،  حه یده ری 
له   یه کێک  له   عیزه دین  دکتۆر  وه ک  ڕاب��ردوو،  سه ده ی 
له  پێده کات.  ئاماژه ی  "به یان"  گۆڤاری  ژماره کانی 
له الیه ن  کراوه   ده ستگیر  دکتۆر  په نجاکان،   سه ره تای 
زینداندا  له   کراوه ،  زیندان  ڕه وانه ی  و  پاشایه تی  ڕژێمی 
دکتۆر  وه ک  ده ناسن  یه کتری  جه مال  شه هید  له گه ڵ 
ئاماژه ی پێکردووه ، شه هید جه مال هانی داوه  به  کوردی 
دکتۆر  بدات.  کوردی  ئه ده بیاتی  به   گرنگی  و  بنووسێ 
جه مال  شه هید  کاریگه ری  به   ئاماژه   زۆرجار  عیزه دین 
ده کات له سه ر خۆی، هه ر ئه وه ش وای له  دکتۆر کردووه  
شه هید  بۆ  شیعرێکی  دووری"  "ڕازی  نامیلکه ی  له  
حه فتاکانی  سااڵنی  له   هه روه ها  باڵوکردۆته وه ،  جه مال 
سه ده ی ڕابردوو، شیعرێکی تری به  زمانی عه ره بی له ژێر 
سه ردێڕی "شئ من الوجد"ی له  ڕۆژنامه ی "بیری نوێ – 

باڵوکراوه ته وه . الجدید"دا  الفکر 
پاشان  و  ئه کادیمی  خوێندنی  ته واوکردنی  دوای  دکتۆر 

و  کوردستان  گه ڕایه وه   مۆسکۆ،  له   کادیران  ئامۆژگاری 
له و  به غدا،  گه ڕامه وه    1968 کۆتایی  له   دابڕاین.  لێک 
لیژنه ی   – م  )ل.  ببوو  له ت  شیوعی  حیزبی  کاته دا 
دکتۆر  و  من  مه رکه زی(  قیاده ی   – م  ق .  و  مه رکه زی 
تا  من  ب��ه اڵم  بووین،  م(  الیه نگری)ق.  هه ردووکمان 
دکتۆرم  ده رن��ه چ��ووم،  النهایه "  "قصر  به ندیخانه ی  له  
دکتۆر  ل��ه گ��ه ڵ   1969 ح��وزه ی��ران��ی  ل��ه   نه بینییه وه ، 
وێنه مان  "التحریر"  گۆڕه پانی  له   و  بینیه وه   یه کتریمان 

گرتووه .
تر  جارێکی  بۆ   ،1970 ئاداری  ی   11 ڕێکه وتنی  دوای 
له گه ڵ  خوێندن،  بۆ  کرد  پێشوو  سۆڤیه تی  له   ڕووم 

دکتۆر لێک دابڕاین.
بۆ  هات  عیزه دین  دکتۆر   1977  –  1976 سااڵنی  له  
"دکتۆر  دووه می  دکتۆرای  تێزی  نووسینی  بۆ  سۆڤیه ت 
له   ب��ووم  دکتۆرا  خوێندکاری  ک��ات  ئ��ه و  من  ن��ه ووک" 
تێزه که ی  هه بوو  نیازی  هات  که   دکتۆر  لێنینگراد. 
کوردیدا"  ئه ده بی  له   سۆسیالیستی  "ڕیالیزمی  له سه ر 
بنووسێ. من له گه ڵ ئه و بۆچوونه  نه بووم که  له  ئه ده بی 
هه بێ،  بوونی  سۆسیالیستی  ڕیالیزمی  ڕێبازی  کوردیدا 
ئه ده بی  له   دادپ��ه روه ری  و  سۆسیالیستی  بیری  به ڵکو 
ڕاسته   نییه .  بوونی  ڕێباز  وه کو  به اڵم  هه یه ،  کوردیدا 
مان   – بیری سۆسیالیستی  هه ڵگری  نووسه رێکی  چه ند 
هه یه  وه ک: عه بدولواحید نوری، گۆران، دڵزار و  مارف 

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ - جەمشید حەیدەری - بەغداد 1969
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به رزنجی، به اڵم ڕێبازێکی نوێ له دایک نه بووه .
زانستی  ئه کادیمیای  ناو خۆی  به شی  له   ئێواره یه ک 
سۆڤیه ت – ئامۆژگای ڕۆژهه اڵتناسی ئێمه  "من و دکتۆر 
کوردۆییڤ"   – کوردۆ  قه ناتی  پرۆفیسۆر  و  عیزه دین 
بکه ین.  تێزه که ی  باسی  ڕۆنیشتین  من  ژووره ک��ه ی  له  
دکتۆر  بۆ  کرد  پێشنیازی  ک��وردۆ  قه ناتی  پڕۆفیسۆر 
مامۆستا  و  بنووسێ  "ئه حمه دی خانی"  له سه ر  عیزه دین 
هه بێ.  ناسی"  خانی   – خانیه ڤیدینا  پێویسته   گوتی: 
له   ساڵه    )13( ئ��ه و  که   ڕایگه یاند  عیزه دین  دکتۆر 
زمانی  به   کتێبێکی  و  ده کات  کار  خانی  له سه ر  زانکۆدا 
له سه ر  باسه ی  ئه و  کوردۆ  مامۆستا  ئاماده یه .  عه ره بی 
تێزی  بۆ  بنه ما  بکه   نووسیوه   عه ره بی  به   )خانی(ت 
دکتۆرای نه ووک. ئه وه ی شایانی باس بێت – ئه حمه دی 
ڕۆژهه اڵتناسیی  زانایانی  له الیه ن   - زین  و  مه م  و  خانی 
و  ڕووسی  کرابووه   زین"  و  "مه م  چونکه   بوو،  ناسراو 
له سه ر  دینکۆ  بارسیۆڤنا،  مارگریته   دکتۆرای  نامه ی 
دوو  ڕیزی  له   "خانی"  ئۆربیلی  ئه کادیی  بوو.  نووسرا 
و  فارسی  "حافیزی  دانابوو  ڕۆژهه اڵت  شاعیری  گه وره  
ئامۆژگاری  عیزه دین  دکتۆر  گورچی".  ڕۆسته ڤیلی  شه تا 
له   دکتۆر  ماوه یه ی  له و  وه رگ��رت.  کوردۆی  پرۆفیسۆر 
شه ویش  و  ده کرد  سه ردانم  جاروبار  من  بوو،  مۆسکۆ 

له الی ده مامه وه .
ماڵه وه   له   و  لێنینگراد  هاتۆته   جارێک  چه ند  دکتۆر 
و  قه فتان  کاوس  دکتۆر  خوالێخۆشبوان  له گه ڵ  پێکه وه  
دکتۆر ئه نوه ر دڵسۆز پێکه وه  تا دره نگانێک دانیشتووین 
مۆسکۆ  له   هه روه ها  کردووه،   هه مه جۆرمان  گفتوگۆی  و 
له  به شی ناو خۆی ئه کادیمیا له الی دکتۆر جه بار قادر و 
دکتۆر شوکریه  ڕه سووڵ و دکتۆر کوردستان موکریانی و 
دکتۆر جه رجیس حه سه ن باسی هێمن و هه ژار و قزڵجی 

– مان کردووه  تا ده گاته  برجنیڤ و خالید بگداش.
و  زی���ره ک  و  به سه لیقه   مرۆڤێکی  عیزه دین  دک��ت��ۆر 

خوێنده وارێکی باشه  و خاوه ن زاکیره یه کی زیندووه .
دوای ئه وه ی دکتۆر عیزه دین دکتۆرای نه ووکی وه رگرت 
ته مووزی  تا  دابڕاین  لێک  دیسان  به غدا،  گ��ه ڕای��ه وه  
کاک  وه ک  گرته وه .  یه کتریمان  له  شه قاڵوه   و    1991
له   شیوعی  حیزبی  نهێنی  به رپرسی  هۆگری  فوئاد، 
دکتۆر  هه ولێر،  له  ڕاپه ڕینی  پێده کرد،  ئاماژه ی  هه ولێر 
دوای   ،1991 ته مووزی  له   من  گێڕاوه .  ڕۆڵی  عیزه دین 
عیزه دین  دکتۆر  ئه وکات  کوردستان،  گه ڕامه وه   ڕاپه ڕین 
ده ژی��ا،  ئه حمه د  که ریم  ه��اوڕێ  ماڵی  له   له  شه قاڵوه  

که ریم  مه ال  حه مه ی  کاکه   له گه ڵ  پێکه وه   جارێک  چه ند 
دانیشتووین و بیروڕامان ئاڵوگۆڕ کردووه ، ڕه نگه  هه ندێ 
بۆچوون و هه ڵسه نگاندنمان وه ک یه ک نه بووبێ  و جیاواز 

بووه . یه ک  به گشتی جیهانبینیمان  به اڵم  بووبێ ، 
کۆلێژی  کوردی  به شی  بوومه  سه رۆکی    1994 له  ساڵی 
بوو،  کوردستان  پا رله مانی  ئه ندام  دکتۆریش  و  ئاداب 
پڕۆفیسۆر  خوالێخۆشبوو  له گه ڵ  نێوانی  ناکۆکی  له به ر 
کرابوو،  به ش  بێ  وتنه وه   ده رس  له   خه زنه دار،  مارف 
به اڵم له به رئه وه ی دکتۆر شاره زاییه کی باشی له  ئه ده بی 
نوێی کوردی هه بوو، نه ده کرا خوێندکاران بێبه ش بکرێن 
مافی  بۆیه   عیزه دین،  دکتۆر  توانای  و  ئه زموون  له  
خۆی بوو، ده رسیش بداته وه  و سه رپه رشتی ماسته ر و 
دکتۆراش بکات، منیش وه ک سه رۆک به ش، ئه و مافه م 

بۆ گه ڕانده وه . 
گه وره   له   یه کێک  مسته فا،  عیزه دین  دکتۆر  پێموایه    
له   کوردستان .   هه موو  له   کوردی  ئه ده بیاتی  زاناکانی 
درێژه   هیوادارم  و  ده خوازم  بۆ  درێژی  ته مه ن  ناخه وه  
به  نووسینی مێژووی ئه ده بی کوردی بدات و به رگه کانی 

تریش ته واو بکات. له گه ڵ ڕێزی تایبه تیم.
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بەدەگمەن لە واڵتێكی جیهانی سێیەمدا، كەسێك هەڵدەكەوێ  
كە ڕووبەرێكی فراوانی لە بواری ئەدەب و ڕۆشنبیریدا داگیر 
كردبێ  و  ئامادەییەكی دیار و بەرچاوی هەبێ  و بەرهەمەكانی 
بەدەمی خۆیان هاوار بكەن و بڵێن ئا ئەوە ئێمەین و بۆ ئەوانەی 
و  دەوڵەمەند  سەرچاوەی  ببنە  دەگەڕێن،  زانیاریدا  دوای  بە 
بەپێز و بە كەڵك و، بوونی ئەو جۆرە كەسانە وەك سامانێكی 
و  ئەدەب  ناوەندەكانی  لەناو  و،  بدرێن  قەڵەم  لە  نەتەوەیی 
ڕۆشنبیریدا بە زانا بناسرێن و ناو دەركەن، پسپۆرییەكەیان 
پلە و پایەیەكی بااڵیان پێ  ببەخشێ ، وەك پڕۆفیسۆر دكتۆر 
عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ، كە یەكێكی وەكو منی  خاوەن 
تەمەن و ئەزموون پتر لە پەنجا ساڵە  لە نزیكەوە دەیناسم و 

ئاشنایەتییەكی توند و تۆڵم لەگەڵیدا هەیە، بەر لەوماوەیەش 
زانیاریم لەسەر ژیانی هەبووە.                                                                                      
و  بەگۆشت  كەسێك  وەك  عیزەدین  دكتۆر  ل��ەوەی  بەر     
دوو  وەرگێڕانی  باڵوكردنەوەی  ڕێگەی  لە  بناسم،  خوێنەكەی 
شیعری كوردی بۆ سەر زمانی عەرەبی ناسیومە، كە یەكێكیان 
شیعرێكی »عەلی فەتاح دزەیی« بوو بەناوی »ئەی كوردی 
باڵوی  لوبنانی  ی  )االدی��ب(  گۆڤاری  لە  كە  لەبەر«  چۆغە 

كردبۆوە بەر لە شۆڕشی 14ی تەمووزی ساڵی  1958
ئەو كاتە دكتۆر عیزەدین و عەلی فەتاح دزەیی لە شام بوون و 
لە زانكۆی دیمەشق دەیانخوێند، ئەو ناسینەی دكتۆر لەڕێگەی 
ڕادیۆی  ئێزگەی  لەڕێگەی  دووەم  ناسینی   ، بوو  خوێندنەوە 

پ. د. عیزەدین 
مستەفا ڕەسووڵ
زانایەكی ناودارو 

فرە بەهرە  

د. كەمال غەمبار  
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بەغدا بوو كە هەر لە دوای شۆڕشی چواردەی تە مووزەوە  
بەماوەیەكی كەم گوێم لە دەنگێكی زواڵڵی بەجۆش و خرۆش 
دەبوو كەهانی جوماوەری دەدا كە پشتگیری لە شۆڕش بكە 

ن و لە كۆتایی وتەكانیدا دەیوت ، عیزەددین مستەفا . 
جاری سێیەم كە دكتۆرم ناسی دیتنی خودی خۆی بوو لە 
كەم  ماوەیەكی  كەدوای  بەغدا  لە  مامۆستایان  بااڵی  خانەی 
ناوەكەی گۆڕاو كرا بە كۆلیژی پەروەردە ، دیار بوو دكتۆر 
و  عەرەبی  زمانی  لەبەشی –  گەڕابۆوەو  لە شام  عیزەددین 
ئەدەبیات لە پۆلی سێیەم وەرگیرابوو ، منیش یەكەم ساڵم 
 ، ئەدەبیات  و  زمانی عەرەبی  بەشی  لە  كۆلێژەداو  لەو  بوو 
وەرگیپران  و كوڕ  لە كوردی كچ  زۆر  ژمارەیەكی  ئەو ساڵە 
لە  ئاشنایەتیمان  دەبووینەوەو  نزیك  لەیەكتر  بەرە  بەرە  و 
گەڵ یەكدا پەیدا دەكردو دەبووینە هۆگری یەكتر، دیارترین 
خوێنكارێكی  پێدەكرا  ئاماژەی  كە  كوردەكاندا  لەناو  كەس 
چوست و چاالك بوو و ئیمە پێی سەرسام بووین ، چونكە 
نووسەرێكی دیار بوو و لە چەندین رۆژنامەدا بەناوی خۆی و 
ناوی خوازراوە  بە زمانی كوردی و عەڕبی دەینووسی و لە 
 : بەناوی  بۆنموونە  بوو،  نووسەران  لە دەستەی  هەنێكیاندا 
مامەند، هاوار. لە ڕوژنامەی )ئازادی والحضارە( لەدەستەی 
نووسەران بوو هەروەها لە ڕۆژنامەی) صدی االهالی والتحاد 
الشعب( بابەتی باڵو دەكردەوە، جگە لەنووسین شیعرەكانی 
عبدالوهاب بەیاتی دەكردە كوردی و هی مامۆستا گۆرانیشی 
دەكردە عەرەبی و باڵوی دەكردنەوە، هەرچەند كەمن بابەتی 
بەاڵم  ك��وردی  دەك��ردە  عەرەبی  شیعری  بەتایبەت  كورتم 
یكەمین ئەزممونم لە وەڕگێڕانی درێژدا بابەتێكی ئابووری بوو 
كەدكتۆر عیزەدین لەگۆڤاری »الشرق«وەریگتبوو لە قاهیرەدا 
دكتۆر محمد مەندوور دەری دەكرد، داوای لێكردم كە بیكەمە 

كوردی و وەرمگێڕا.
بە  كتێبێكی  توركمان  كابرایەكی  ئەدەبی  دەستپاكی  بۆ 
عەرەبی لە سەر كورد دەركردبوو، بە خراپ لە گەلی كورد 
كەمال  دكتۆر   ( دایە  كتێبەكەی  عیزەددین  دكتۆر  دوابوو، 
مەزهەر( كەبە كوردی بەرپەرچی نووسەرەكە بداتەوە ئەویش 
بۆی دەكاتە عەرەبی و ئەڵقە بە ئەڵقە لە ڕۆژنامەی )صدی 

االهالی( بۆی باڵودەكردەوە .
ئاشتی  بزاڤی  فیستیڤاڵیكی   1959  -1958 خوێندنی  ساڵی 
لە مووسڵ ڕێكخرا ئێمەش بە خوێنكارانی كۆلیژی پەروەردە 
میهرەجانەكە،  لە  بۆبەشداریكردن  چووین  شەمەندەفەر  بە 
كەلە گۆڕە پانێكدا خەڵكێكی زۆر كۆببونەوە، ئەندامی بااڵی 
بزاڤی ئاشتی لە عێڕاق پارێزەر »كامل قازانچی« وتارێكی 
ڕەوشەكە  كە  وادیاربوو  كرد،  پێشكەش  كۆبوونەوەكەدا  لە 
بەغدا  بۆ  ئێمە  گەڕانەوەی  لەدوای  كە  بوو  ئەوە  پشێوبوو، 
ئەنجامدا  لە  ڕوویدابوو،   ) الوهاب شواف  كودەتاكەی )عبد 
كامل قازانچی شەهیدكرا بوو، كە هەواڵە دڵتەزێنەكە باڵوبۆوە 

گردبونەوەیەك لەكۆڕەپانەكەی  كۆلێژدا كرا دكتۆر عزەدین 
چووە سەر پردەكەی هێڵی شەمەندەفەر كە كەوتبووە نێوان 

گۆڕپانەكەو یانەكەی كۆلێژەكە،
وتارێكی لەبەر بەدەنگێكی بەجۆش وخروش و بەعەرەبییەكی 
پاراو و ڕەوان پێشكەشكرد كە هەموو خوێنكارانی هەژاندو 
بوو،  وتارەكەی  سەرسامی  كۆلیژیش  ڕاگری  كرد،  سەیرم 
ئەوەی كەلە بیرم ما بێ  دوای ماوەیەك دكتۆر عزەدین لەپۆلی 

سێیەمەوە گوێزرایەوە بۆ پۆلی چوارەم .
دوای دەرچوونی لە پۆلی چوارەم ، دەرگا كرایەوە بۆناردنە 
كە  سۆڤیەت  یەكێتیی  بۆ  خوێندكار  ژمارەیەك  دەرەوەی 
دكتۆر  كاتە  ئەو  كەسانە،  لەو  بوو  یەكێك  عیزەدین  دكتۆر 
صدیق ئەتروشی بەڕێوەبەری گشتیی دیراسەی كوردی بوو، 
من وهاوڕێ ئیسماعیل خۆشناو چووینە فرۆكە خانەی بەغداو 
دكتۆر عیزەدینمان بەڕێكردو، ئەوماوەی كەلە سۆڤیەت بوو 
نەبێ   كاتانە  ئەو  بوو  بەردەوام  نێوانمان  نامەی  گۆرینەوەی 
دەنارد  برای  فاروقی  بو  كەنامەی  ناهامواربوو،  كەڕەوشەكە 
لە ڕەوشی منی دەپرسی و لەبەر  تێكچوونی ڕەوشەكە بە 

خەستەخانە ناوی دەبردم .
ساڵی 1964 كە گەڕایەوە والت، دكتۆڕاكەی لە شاری )صەیدا(
ی سەر بە لوبنان بەیارمەتی )بڵند حەیەری( چاپ كردبوو 
كەدانەیەكی پێ  بەخشیم بەالمەوە فەتحێكی نوێ  بووو، كە تا 
ئەمڕۆ بە سەرچاوەیەكی بە پێزی ئەدەب و ڕەخنەی ئەدەبی 

كوردی لە قەڵەم دەدرێ .
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 - ئەدەبیات  كۆلیژی  لە  وتنەوە  دەرس  ساڵێك  چەند  دوای 
بەشی كوردی لە بەغدا- بۆ وەرگرتنی باوەڕنامەی ناووك باسە 
یەكێتی  كردە  ڕووی  و  هەلگرت  لە گەڵ خۆی  پێزەكەی  بە 
سۆفیەت لەوێدا وتووێژێكی قووڵ و درێژ خایەنی لەسەر كراو 
لەبەرگرنگی تۆژینەوەكە كە زۆر بەنرخ و بەها نرخێنرا و بەو 
ناونرا  لێكۆڵینەوەكە  لەسەر  وتووێژكردنەكە  ڕۆژی  بۆنەیەوە 
»ڕۆژی كوردستان » كە تا بڵێی لێكۆڵینەوەكی بااڵ بوو وكە 
بە ناوی » أمحدي خاني شاعراً ومفكرًا وفيلسوفًا« بوو، 
بە پێی میتۆدی فەلسەفەی ماتریالیزمی دیالێكتیكی باسەكە 
و  نرخ  دەبییەوە  ئە  ڕەخنەی  و  ئەدەب  لەڕووی  داڕێژرابوو، 

بایەخی خۆی هەبوو و هەیە. 
مامۆستایانی  زۆری  زۆربەی  پێچەوانەی  بە  عیزەدین  دكتۆر 
و  هەمەجۆر  بەرهەمی  نووسینی  لە  وتنەوە  دەرس  زانكۆ 
وەڕگێڕانی بە سوود دووری نەخستۆتەوە، بەڵكو لەوتەمەنە 
بەرەكەت، ئەو سەر  بڵێین خەرمان  بەردەوامەو دەبێ   شیدا 
كردووە  دكتۆرای  تێزی  و  ماستەر  نامەی  چەندین  پەرشتی 
چەندین  سەرۆكی  هەروەها  ب��ەردەوام��ە،  هەر  هێشتاش  و 
لیژنەی وتوۆیژ بووە و بەشداری لە وتووێژكردووە، وەكو وتم 
فەیزی  محەمەد   « بەپێچەوانەی  نەوەستاوە،  لەنوسینیشدا 
نییە  نووسراوت  بەرهەمی  بۆ  پرسی  كەلێیان   « زەه��اوی 

وەاڵمەكەی ئەمە بوو:
عاق تدريسي عن التأليف لكن    من تالميذي أّلفت مؤًلف

بكەین،  زانا  دوو  لەنێوان  بەراورد  بەوردی  نەتوانین  ڕەنگە 
زانایەكی ئەدەبی و ڕۆشنبیر، كە دەرسی بەسەدان خوێندكار 
ئەودا دەرچوون  لەسەر دەستی  وتووە و پێی گەیاندوون و 
كەتەنیا  زەه��اوی  فەیزی  محەمەد  وەكو  ئاینی  زانایەكی  و 
ژمارەیەكی كەم بەراورد لە گەڵ دكتۆر عیزەدیندا دەرسیان 
الخوێندووە و مۆڵەتی مەاڵیەتیان وەرگرتووە، كەچی دكتۆر 
بۆنموونە جگە  و،  ڕاگرتووە  هەردوو الی  لەنگەری  عیزەدین 
چاپكراوی   )80( لە  زیاتر  كەس  بەسەدان  پێگەیاندنی  لە 
هەیە كە كتێبخانەی كوردی و عەرەبی دەوڵەمەند كردووە، 
ویرای ئەوەی لە سیمینار پێشكەشكردن لە كۆڕو كۆبوونەوە و 
فێستیڤالەكان لە كورستان و عیراق و دەرەوەی واڵتدا بوونی 
بواری  لە  و  نواندووە  خۆی  شارەزایی  و  پسپۆڕی  و  خۆی 
ڕۆژنامە نووسی و بواری ئەدەبیاتدا رۆلی بەرچاوی هەبووە بۆ 
ماوەیەكی زۆر سەرۆكی یەكێتی نووسەرانی كوردبووە، بەهۆی 
زۆری بەرهەمە بەپێزەكانی و ڕۆڵی دیاری لەبواری ڕۆشنبیریدا 
چەندین خەاڵتی ڕێزلێنانی لەناوەوە و دەرەوەدا پێدراوە، دەبێ  
ئاماژە بەڕاستییەك بكەم كە بەدەگمەن كەسێك هەڵدەكەوێ  
كەتا ئەو تەمەنەی گەیشتوویەتێ  ئاوا بە سەلیقەو بیر تیژبێ ، 
لێ   ژیری  و  زیرەكی  كەنیشانەی  بچوكیشدابوو  لەتەمەنێكی 
دەركەوتبێ ، بۆ سەلماندنی ئەو بۆ چوونەشم جارێكیان »مەال 
شكوور« لە كۆڕێكی گەورەدا وتی : ئێمە گەورەو تەواو بووین 

كەچی دكتۆ عیزەدین منداڵكار بوو بەاڵم لە ئێمە عاقڵ تربوو.
  خۆ ئەگەر باسی الیەنی سیاسبی دكتۆر بكەم وەك لەنزیكەوە 
كە  لەخەزوورەكەم،  وەرگرتن  زانیاری  و  هەبێ   شارەزاییم 
سەرەتا لە قەاڵدزە بە مامۆستای سەرەتایی دامەزرابوو و هەر 
زوو چوو بووە ناو كۆڕی سیاسی و خەباتكردن ،بەرپرسی 
ڕێكخستنەكانی پارتی كۆمۆنیست بووە لەو شارەو كە شۆڕشی 
ئەیلوول ساڵی 1961 بەرپابووە و ساڵی 1964 لە یەكێتی 
بارزانی  بارەگەی  بە  پەیوەندی  و  واڵت  گەڕابۆوە  سوڤیەت 
خزمەتی  كە  دەربڕیبوو  خۆی  ئامادەباشی  و  كردبوو  نەمر 

شۆڕش بكات.
وەكو من لە نزیكەوە بیناسم هەمیشە كوردایەتی كردووە و 
كورد  گەلی  ڕەوای  دۆزی  لە  داكۆكی  ناوەوەدا  و  لەدەرەوە 
كردووە و نووسینەكانی و سیمینارەكانی لەدەرەوەو ناوەوەدا 

بەڵگەو گەواهی قسەكانمن.
لێرەدا دەوەستم و دەڵێم تەرخانكردنی ژمارەیەكی تایبەتی 
)ڕۆڤار( بە« فڕۆفیسۆر دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ« 
تەنیا ئاوڕ دانەوە و رێزلینان نییە لە خودی ئەو زاتە بەقەد 
ئەوەی ڕێزلێنانە لە ئەدەب و رۆشنبیریی كوردی و عەرەبی كە 
خزمەتێكی گەورە و بەرچاوی پێشكەش كردووە و بە هەموو 
هیوای  گەڵ  لە   ، زیاتریش  لێنانەو  ڕێز  شیاوی  شێوەیەك 
تەندروست باشی و تەمەن درێژی »پ.د. عیزەددین«دا .        
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ڕەنگاو  گ��ەورەی  قەبارە  كتێبێكی  وێنەكان،  ئەلبومی 
نەخشەسازییەكی  بە  الپ��ەڕەدا   182 توێی  دوو  لە  ڕەنگە 
لۆلۆوە  جەمال  ڕۆژنامەنووس  لەالیەن  سەرنجڕاكێشەوە 
وێنەی   350 لە  زیاتر  ئەلبومە  كتێبە  ئەم  ئامادەكراوە، 
سەرجەم قۆناغەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و خێزانی 
پڕۆفیسۆر د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵی تێدا باڵوكراوەتەوە، 
بینینی  بە  چاپكراوە،  مستەفا  مەال  فاروقی  ئەركی  لەسەر 
ئەو وێنە ئەرشیفییە دەوڵەمەندەی بواری خوێندن و سیاسی 
و گەشت و الیەنە جۆراوجۆرەكانی تری ئەو نووسەرەت بۆ 

دەردەكەوێت.
لە  و خوێندن  زانكۆ  منداڵی، هەرزەكاری، خوێندنی  ژیانی 
بەغداد و یەكێتی سۆڤیەت، پەیوەندییە سیاسییەكان، وێنە 
دیارە  ڕۆشنبیرە  لەگەڵ  وێنە  كوردەكان،  سەركردە  لەگەڵ 
شوێنە  لە  وێنە  بیانییەكان،  و  ڕوسی  و  عەرەب  و  كورد 
برا  باوك،  و  دایك  وێنەی  دونیا،  گەورەكانی  كولتوورییە 
ئەلبومەدا  لەم  تریش  وێنەی  زۆر  و  خێزان  و  كەسوكار  و 
قۆناغێكی  دەرخەری  ئەلبوومە  ئەم  چاوی  باڵوكراوەتەوە، 

پرشنگداری د.عیزەدین مستەفا ڕەسووڵە لەژیاندا، بایەخی 
خولیای  كە  دی��ارە  زیاتر  كەسانە  ئەو  بۆ  ئەلبومە  ئەم 
و  ئەكادیمی  و  سیاسی  ژیانی  زانینی  و  ناسین  كەسایەتی 

كۆمەاڵیەتی ئەوانن.
لەوەدایە  ئەلبومە  ئەم  بایەخەكانی  لە  تریش  یەكێكی   
سەرجەم وێنەكان ناوی كەسایەتییەكان و كات و مێژووییان 
ئاڕاستەی  بە  هەنگاوێكە  ئەمەش  ن��ووس��راوە،  لەسەر 
ون  و  كورد  دیارەكانی  كەسایەتییە  وێنەی  ئەرشیفكردنی 

نەبوونی ئەرشیفی وێنەییان.
الیەنێكی تری ئەم ئەلبوومە، ژیاننامە و وێستگە گرنگەكانی 
ڕوو،  خراوەتە  تێدا  ڕەسووڵی  مستەفا  د.عیزەدین  ژیانی 
لەبەشی  لەگەڵیدا،  خێرا  و  كورت  چاوپێكەوتنێكی  لەگەڵ 
دانسقەی  وێ��ن��ەی  كۆمەڵێك  ئەلبومەكەشدا  كۆتایی 
كەسایەتییە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیرەكانی تیدایە 
لەم  ئەمیش  و  بۆی  ن��اردووە  وێنەیان  نووسینەوە  بە  كە 

باڵویكردوونەتەوە. ئەلبوومەدا 
لەبارەی بایەخ و كاریگەریی ئەم ئەلبومە لە پێشەكییەكی 
كورتدا جەمال لۆلۆ دەڵێت »دەمێكە خولیای كۆكردنەوەی 
وێنەم هەیە، ئەمەش لەوەوە سەرچاوەی گرتووە كە ئێمەی 
كورد وەك چۆن لەكۆمەڵێك الیەنەوە كەم و كورتیمان هەیە 
لەم الیەنەشەوە زۆر هەژارین و نە گەلەری و نە مۆزەیەكی 
من  بڕیارمدا  بۆیە  نییە،  مێژووییمان  وێنەی  تایبەتمەندی 
الی خۆمەوە هەنگاوێكی سەرەتایی بنێم و دەستپێكی ئەو 
هەنگاوەش بە وێنە مێژووییەكانی دكتۆر عیزەدین مستەفا 

ڕەسووڵ دەست پێبكەم.
لەبارەی هۆكاری دەستپێكردنی ئەم پڕۆژەیەش بە ئەلبوومی 
لۆلۆ  ڕەسووڵ،  مستەفا  د.عیزەدین  وەك  كەسایەتییەكی 
دەڵێت »هۆكارەكەی بۆ سێ خاڵی گرنگ دەگەڕێتەوە، كە 

ئەوانیش ئەمانەن:
ڕەسووڵ  مستەفا  عیزەدین  دكتۆر  ئەوەی  لەبەر  یەكەم: 
پیاوێكی سیاسی ناو ڕوداوەكانە نووسەرێكی دیار و قایمكار 

و خاوەن ئەرشیفە.
وێنەكانی  سەرجەم  دەتوانێت  خۆی  ئەوەی  دووەم:لەبەر 

بەكات و شوێن و كەسەكانی ناوییەوە بناسێتەوە.
سێیەم:وەك پاڵپشتی هەستێكی گیانی بۆ خاوەن ئەرشیفەكە 
هاونیشتیمانیانییەوە  لەالیەن  ببینێت  لەژیاندایە  خۆی  تا 

ڕێزی لێدەگیرێت.

ئەلبومی وێنەكان
ڕۆڤار
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لەبارەی یاداشتەكانی

كتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵەوە.!
د

ڕێبوار جەواد
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*هونەری یاداشت نووسین
تری  هونەرەكانی  بەشانی  شان  نووسین،  یاداشت  هونەری 
وەك شیعر و پەخشان و ڕۆمان لەدونیای ئەدەبیاتی مۆدێرندا 
سەرەتاكانی  لە  بینیوە،  بەخۆوە  گ��ەورەی  گەشەكردنێكی 
بوو  جۆرێك  نووسین  یاداشت  هونەری  بیستەمدا  سەدەی 
لەگێڕانەوەی ڕوداو بەشێوازی هەرەمی و بینای درامی، بەاڵم 
لە ئەدەبیاتی مۆدێرندا ئەم ڕەگەزە وەك هەموو ڕەگەزەكانی 
تری ئەدەبیات، گۆڕانكاری گەورەی بەسەرهات و شان بەشانی 
ئەو هونەرانەی تر دواهەمین سنووری كاركردنی خۆی بەزاند 
و ئێستا لە ڕەخنەی بەراوردكاری و ئەدەبیدا زۆرجار یاداشت 
دەكرێت،  لەگەڵ  مامەڵەی  وااڵ  تێكستێكی  وەك  نووسین 
هەندێجاریش ئاوێنەیەكی ڕوونی ڕووداوەكانی ژیانی نووسەر 
زۆرجار  ژیاوە،  تێیدا  نووسەر  كە  دەردەخات  قۆناغە  ئەو  و 
دیاریكراوی  قۆناغێكی  تەنها  ئەم هونەرە  نوێدا  یاداشتی  لە 
بووە،  مەبەستی  خۆی  كە  دەنووسێتەوە  كەسایەتییە  ئەو 
سیاسەت  بواری  دیارەكانی  كەسایەتییە  الی  زیاتر  ئەمەش 
و بازرگانییە، نزیكترین نمونەش یاداشتەكانی )جۆرج بۆش( 
سەرۆكی پێشووی ئەمەریكا بەناوی )خاڵی بڕیاردان( جۆرج 
بۆش وەك سەرۆكێك ئەو چەند ساڵەی حوكمڕانی خۆی وەك 
سەرۆك دەگێڕێتەوەو چیرۆكی گێڕانەوەكەشی دەیان نمونە و 
هەڵوێست و شتی چاوەڕواننەكراو و گرنگی تێدایە كە خوێنەر 

چێژ لەخوێندنەوەی دەبینێ.
یاداشتی  عێراق،  لە  ئەمەریكی  مەدەنی  حاكمی  بریمەر   
وەك  لەعێراق(  )ساڵەكەم  بەناوی  لەعێراق  خۆی  ساڵێكی 
یاداشتێكی سەربەخۆ لە كتێبێكدا چاپ كردووە، لەو كتێبەدا 
بریمەر بەزمانێكی سادە و ساكار دەیان نهێنی ژیانی سیاسی 
دەیان  دەگێڕێتەوە.  عێراقییەكان  قۆناغەی  ئەو  و  خۆی 
نمونەی تریش هەیە كە نووسەران و مێژوو نووسان كتێبێكی 
یاداشتی گەشتنامەیەكی ژیانیان چاپكردووە كە ئەو یاداشتە 
بەتەنها قۆناغێكی مێژووی ژیانی ئەو نووسەر و مێژوونووسە 
دەگێڕێتەوە، چێشتی مجەوەرەكەی )مام هەژار( نمونەیەكی 
پێچەوانەی ئەم یاداشتانەیە و بەزمانێكی سادە و پڕ لەچێژ 
شەمەندەفەری ژیانی خۆی لە لەدایك بوونەوە تا كۆتاییەكانی 

ژیانی خۆی خستووەتە ڕوو.
بكەین  لەسەر  هەڵوێستەی  دەمانەوێت  لێرەدا  ئەوەی  بەاڵم 
عیزەدین  دكتۆر  پڕۆفیسۆر  یاداشتەكانی  یەكەمی  بەشی 
و  چاپ  دەزگ��ای  لە   2006 ساڵی  كە  ڕەس��ووڵ��ە،  مستەفا 
پەخشی سەردەم باڵوی كردووەتەوە، پێشتریش من بۆخۆم 
بەشێك لەو یاداشتانەی  دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵم 
لە گۆڤاری )پەیڤین( خوێندوەتەوە، گرنگە بەوردی هەڵوێستە 
لەسەر ئەم یاداشتانە بكرێت، وەك ئەوەی پڕۆفیسۆر چەند 
ساڵێك لە زانكۆ وانەی ئەدەبی پێوتووین چەندین سەرنج و 

تێبینی گرنگی لەسەر هونەری یاداشتنووسین باسكردووە و 
گرنگە لەم یاداشتانەی خۆشیدا بایەخی بەو هونەرانە دابێت، 
كورد  خوێندەوارانەی  لەو  یەكێكە  د.عیزەدین  بەدڵنیاییەوە 
و  نووسەران  بەیاداشتی  داوە  لەڕادەبەدەری  بایەخێكی  كە 
كەسایەتییە دیارەكانی دونیا، بۆیە هونەری یاداشت نووسین 
بۆ ئەو گرنگی و بایەخی خۆی هەیە، لەبەر كۆمەڵێك هۆكار 
ئەودەگەڕێتەوە  ناوبانگی  و  كاریگەریی  بۆ  دیارترینیان  كە 
لەنێوەندی ڕۆشنبیریی و سیاسی كورددا، بێگومان باوكی و 
بنەماڵەكەشی ئەو ناوبانگەیان هەیە، ئەمەش هاندەرێكی باشە 
خوێنەر بەدوای ئەم كتێبی یاداشتەدا بگەڕێت و بیخوێنێتەوە.

* لە یاداشتەكاندا چی دەگێڕێتەوە؟
یاداشت نووسین چەند گرنگ و پڕ بایەخ بێت دوو ئەوەندە 
ئەوە گرنگە نووسەرەكە چی تێدا دەگێڕێتەوە، بەتایبەتیش 
بابەتی سەرنجڕاكێش و نهێنییەكانی ژیانی خودی نووسەر، 
ڕەخنانەی  لەو  یەكێك  ئەدەبیاتدا  لەدونیای  ئێستا  چونكە 
یاداشتەكاندا  نووسینی  لەكاتی  دەگیرێت  ن��ووس��ەران  لە 
هونەری خۆ بە پاڵەوان كردنە. بەو پێیەی ئەو نووسەرە لە 
یاداشتەكانیدا خۆی وەك پاڵەوانێك پیشان دەدات و خەوش 
و نهێنی ژیانی خۆی ناخاتە ڕوو بۆ خوێنەرەكانی، ئەمەش 
پرسیار الی خوێنەر دەوروژێنێت كە ئایا ئەم نووسەرە فریشتە 
بووە یان مرۆڤ؟ پێچەوانەی ئەم جۆرە لە یاداشت نووسین، 
ئەگەر سەیری یاداشتەكانی )تۆڵستۆی و مەكسیم گۆركی( 
بۆ  خۆیان  ژیانی  نهێنی  و  خەوش  دەی��ان  دەبینین  بكەین 
خوێنەرەكانیان خستووەتە ڕوو، النی كەم بۆ ئەوەی خوێنەر 

بزانێت ئەم نووسەرە لەكوێوە هاتووە و بۆ كوێ دەچێت.!
مستەفا  عیزەدین  پڕۆفیسۆر  یاداشتەكانی  بە  سەبارەت 
بەشی  لە  لەسەری  ڕەخنەیە  و  خەوش  ئ��ەوەی  ڕەس��ووڵ، 
یەكەمدا بەبۆچوونی من دوو الیەنە ئەوانیش: یەكەمیان بریتییە 
لە شێوازی گێڕانەوەكەی كە بە زنجیرە و ڕوداوەكانی یەك 
بەدوای یەكدا چنیووە، ئەمەش كەمتر دەرفەت دەهێڵێتەوە بۆ 
بە هونەركردن و گێڕانەوەی ڕوداوەكان بەشێوازێكی هونەریی، 
تەنانەت ئەو دەرفەتەش نادات بەخوێنەر كەمێك یادەوەری 

لەگەڵ ڕوداوی یاداشتەكاندا بجوڵێنێت.
زۆر  عیزەدین  دكتۆر  یاداشتانە  ئەم  لەسەر  ڕەخنە  دووەم 
دەوروبەرەكەی  باسی  زیاتر  و  كردووە  باسی خۆی  بەكەمی 
كردووە و چیرۆك و بەسەرهاتی گێڕاوەتەوە و لەشوێنێكی 
خوێندن  بۆ  ڕۆشتنی  ئەویش  كە  وەستاوە،  گرنگیشدا  زۆر 
بۆ بەغدا و تێكەاڵوبوونی بەكاری سیاسی و ڕۆژنامەنووسی 
بۆ  نازانێت دواتر چۆن چوو  ئیتر خوێنەر  حیزبی شیوعی، 
ڕووسیا؟ كێی لەگەڵ بوو؟بەچەند ساڵ و چۆن فێری زمانی 
ڕووسی بوو؟ دكتۆرای ناووكی لەسەر چی بوو؟كەی گەڕایەوە؟ 
یاداشتی  ب��وون؟  چی  تەراوگە  لە  ژیانی  ناخۆشییەكانی 
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كتێبەكانی بۆ نمونە چۆن دیوانی )گۆران(ی شاعیری چاپ 
كرد؟دیوانی مەالی جەزیری بەچ ئاستەنگێك چاپكرا؟ ئەمانە و 
دەیان پرسیاری تر الی خوێنەر جێدەمێنێت و وەاڵمەكەی لەم 
بەشەدا دەست ناكەوێ�ت ئیتر نازانین بەشەكانی تر، خوێنەر 
هەر چاوەڕوان دەكات، یان بە زووترین كات بەشەكانی تریشی 

چاپ دەكرێت؟

* من لەیاداشتەكانمدا.
من لەیاداشتەكانمدا، ئەم دەستەواژەیە زۆر گرنگە بۆ پێوەری 
هەڵسەنگاندنی یاداشتی هەر نووسەرێك، كارەكتەری بكەری 
ڕوداوەكان لەناو ئەو یاداشتانەدا چ بەهایەكی گرنگی هەیە، 
چۆن ڕوداوەكان دەگێڕێتەوە؟بەچ چاوێك یاداشتەكان تۆمار 
و  سەرەكی  بكەری  د.عیزەدین  یاداشتانەدا  لەم  دەك��ات؟ 
گێڕەرەوەی سەرەكی ڕوداوەكانە.ئەوەی گرنگە لە دەستەواژەی 
)من لە یاداشتەكاندا( خوێنەر بەوردی ژیانی منداڵی و خێزانی 
و باری كۆمەاڵیەتی ئەو  دەخوێنێتەوە، بەاڵم ئەو گێڕانەوەیەش 
هێندەی سیاسەتی تێدایە كەمتر الیەنی كولتووری و ئەدەبی 
عیزەدین  دكتۆر  دەزانین  هەمومان  لەكاتێكدا  ئەمە  تێدایە، 
زیاتر وەك ئەدیبێك ناسراوە نەك سیاسییەك، هەرچەند ئەو 
خۆی بە ئەندامی حیزبی شیوعی دەزانێت و دەڵێت زیاتر لە 
نیو سەدەیە ئەندامی ئەو حیزبەم، بەاڵم نەیتوانیوە چاویلكەی 
سیاسەت البەرێت و بەچاویلكەی ئەدەب سەیری ڕوداوەكان 
بكات، هەر بۆنموونە لە گێڕانەوەی ملمالنێی حیزبی شیوعی 
و پارتیدا بەتایبەتی تریش )گۆران( وەك شاعیرێكی نزیك 
لە شیوعی و مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد نزیك لە پارتی، ئەم 
ملمالنێیەی نێوان ئەم دوو حزبە و ئەم دوو ئەدیبە پڕۆفیسۆر 
عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ زۆر بەوردی ئاگای لێیە،  بەاڵم 
دەیان  لەكاتێكدا  بیگێڕێتەوە،  نەیتوانیووە  لەیاداشتەكانیدا 
هەڵوێست و ملمالنێی نێوان ئەو دوو حزبەی لە یاداشتەكانیدا 
تۆماركردووە، بەبڕوای من باسكردنی ئەو ملمالنێیە هێندەی 
تر تام و چێژی بە یاداشتەكان دەبەخشی و زیاتر سەرنجی 

خوێنەرانی ڕادەكێشا.
 ملمالنێی نێوان پارتی و شیوعی لە قۆناغێك لە قۆناغەكانی 
ڕووداوە  ڕەوتی  لەسەر  كاریگەریی  نەك  ئێمەدا  كۆمەڵگەی 
و  ئابوری  پەیوەندی  كۆی  لەسەر  بەڵكو  سیاسییەكان، 
لەم  بەاڵم  بوارەكانی تری كۆمەڵگە هەبووە،  و  كۆمەاڵیەتی 
یاداشتانەدا دكتۆر كەمتر خۆی لەقەرە داون، ئەمە جگە لەوەی 
خوێنەر ئەو یاداشتە 300 الپەڕەییە دەخوێنێتەوە هەست بەوە 
دەكات یاداشتی پیاوێكی سیاسییە نەك ئەدیبێك، لەكاتێكدا 
پێچەوانەكەی ڕاستەو ئەو تا سەر ئێسقان ئەدیب و مرۆڤدۆست 

و ڕۆشنبیرە.!

* زمان و گێڕانەوە لەیاداشتەكەدا
زمانی گێڕانەوە، گرنگترین ڕەگەزی هونەری یاداشت نووسینە، 
ئەو زمانە پەخشان ئامێزەی دكتۆر عیزەدین زمانێكی پاراو 
زمانەكەدا  گێڕانەوەی  لە هونەری  بەاڵم  و پوخت و جوانە، 
پێویستی بەوە دەكرد زمان زیاتر ڕۆڵ ببینێت لە یاریكردن 
بەكات و شوێنی ڕوداوەكان، نەك بەو شێوەیەی دكتۆر وەك 
زنجیرەیەك ڕووداو لەكاتی لەدایك بوونییەوە تا ئەو شوێنەی 
یاداشتەكان  ڕیتم  یەك  بە  و  زمان  یەك  بە  دەیەوێت  خۆی 
گێڕانەوەی  و  زمانەوانی  یارییەكی  جۆرە  هیچ  و  بنووسێت 

نەبێت.
هیچی  نووسیندا  یاداشت  هونەری  لە  زمان  بەهای  و  زمان 
كەمتر نییە لەهونەری چیرۆك و شیعر و ڕەگەزەكانی تر، بەو 
پێیەی دكتۆر خۆشی ئەزموونی لەو بوارانەی تردا هەیە دەبوو 
زۆر تایبەتمەندی ببەخشیایە بەنووسینی یاداشتەكانی لەڕووی 
یاداشتەكان  بەرگەی  ئەم  دەبینین  بەاڵم  گێڕانەوە،  و  زمان 
و  زمان  بەیەك  كۆتایی  تا  سەرەتاوە  لە  الپەڕەیە   300 كە 
بەیەك ڕیتم و یەك چیرۆكە و بۆ ساتێكیش ڕوداوەك��ان و 
ڕیتمی ئەو شتانەی كە دەیگێڕێتەوە گۆڕانی بەسەردا نایەت، 
تەنانەت دەیتوانی بەش بەش جیایان بكاتەوە نەك هەموو 
رووداوەكان بە یەك زمان و لەژێر یەك چیرۆكدا بگێڕێتەوە، 
ڕەنگە ئەمەش بۆ زۆری ئەو ڕوداو و بابەتانە بگەڕێتەوە كە 
دكتۆر لە یاداشتەكانیدا باسی كردوون، من بۆخۆم لەزۆربەی 
ئەو نووسەر و مامۆستایانەی زانكۆ كە وانەیان پێوتووم هیچ 
نووسەرێكم نەبینیوە هێندەی دكتۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ 
یادەوەری بەهێز بێت، بەهێزی یادەوەریی ئەو لە یاداشتەكانیدا 
ڕەنگیداوتەوە، بەاڵم پرسیاری گرنگ لێرەدا ئەوەیە تا چەند 
ئەو یادەوەریە بەهێز و ئاست بەرزە زمانەوانییەی دكتۆر لە 
یاداشتەكانیدا ڕەنگی داوەتەوە؟ من پێشنیار دەكەم بۆ دكتۆر 
لەبەشی دووەم و سێیەم و بەشەكانی تردا ڕیتم و شێوازی 
زمان و گێڕانەوەی بگۆڕێت، بەتایبەتی بەپێی ئەم بەشەی 
زۆر  تردا  بەشەكانی  و  دووەم  بەشی  لە  بێت  یاداشتەكانی 

ڕوداوی گرنگتر ڕوودەدەن و ئەو دەیگێڕێتەوە.
پەیوەندییە  ئەو  چاوەڕێی  تردا  بەشەكانی  لە  بۆخۆم  من   
بەهێزە  لەم نووسەرە دەكەم كە لەگەڵ سەركردەكانی كورد 
لە هەر چوار پارچەی كوردسستان هەیەتی، دواتر پەیوەندی 
كەسایەتییە  ك��ورد،  ڕۆشنبیرانی  و  ن��ووس��ەران  بە  خ��ۆی 
ئەكادیمیەكان...هتد.. ئەم ڕەگەزانە چۆن لە بابەتی یاداشت 
هونەری  لە  بەتایبەتیش  دەكاتەوە،  جێگە  بەشەكانیدا  و 
نامەنووسینی یاداشتیدا ئەوەی من ئاگاداربم دكتۆر عیزەدین 
خاوەنی گەنجینەیەكی گەورەی نامەیە كە لەالیەن كەسایەتی 
و سەركردە كوردەكانەوە بۆی نێردراوە، هیوادارم لەبەشەكانی 

تری یاداشتەكانیدا ئەم ڕەگەز و تایبەتمەندییانە ببینین.
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عیزەدینم  خاڵە  پەنجاكاندا  كۆتایی  لە 
لە دەربەدەریی واڵتی شام گەڕاوەتەوە 
و لە سەرەتای شەستەكاندا بۆ خوێندن 
نێردراوە بۆ یەكێتی سۆڤیەت، كەسێكی 
ناسراو و تێكۆشەرێكی دیارو نووسەرو 
رۆژنامەنووسێكی خاوەن بەرهەم بووە، 
بڕوانامەی  كە   1963 ساڵی  لەبیرمە 
دكتۆرای بەدەستهێنا، دایكم و تەواوی 
بووە میوانی رۆح  باپیرم شادیی  ماڵی 
ئەفسووس  هەزار  بەاڵم  دەروونیان،  و 
ب��اوك��ی ب��ەڕێ��زی��ان چ��اوی ب��ەو ك��وڕە 
و  نەكەوتەوە  نۆبەرەیەی  جگەرگۆشە 
مەرگ كردیە میوانی سەیوان و بەوەش 
بنەماڵەی  ت��ەواوی  و  ماڵەكە  ساباتی 
حاجی مەال رەسووڵی دێلێژە هەرەسی 

هێنا.
وادەزانم ساڵی 1964 بوو، هەر لەماڵی 
)ك��اك  زم��ان��ی  ل��ە  ئێمە  ك��ە  باپیرم 
سەروەر(مەوە پێمان دووت )بابە باش( 
باشەوە  بابە  بەجێماوی  رادیۆی  بەدیار 
كۆدەبووینەوەو گوێمان لەدەنگ و وشە 
پڕ واتاكانی )دكتۆر عیزەدین( دەگرت، 
گەلی  دەنگی  رادی��ۆی  لە  دەم��ەی  ئەو 
عێراق لە سۆفیای پایتەختی بوڵگاریاوە 
بەرنامەكانی پێشكەش دەكرد، نەنكم و 
هەشت  تەمەن  منی  و  دەگریان  دایكم 
و  دەم��ام  ئەوق  بەدیاریانەوە  ساڵیش 

بەڕامانەوە گوێم بۆ شل دەكرد.
ئا لەوێوە خاڵمم ناسی، بەاڵم كە دواتر 
دووری(ی  )رازی  كتێبی  و  گەڕایەوە 

هەست و سۆزی وەفاداری
بۆ پڕۆفیسۆر عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ

یاسین قادر بەرزنجی

محەمەدی  م.  العلوی،  هادی  عێراقی  بیرمەندی  لەڕاستەوە: 

ەدین )منداڵەكە: یاسین قادر بەرزنجی(.
مەال كەریم، د. عیز
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دامێ  و چەندین جار لەبەرگەوە بۆ بەرگ خوێندمەوە، زانیم 
چیرۆكی كوردی چۆنە و ئەو ساڵە كە 1968 بوو، بوومە 
دوای  و  بەنرخە  و  بەرز  نووسەرە  ئەو  نووسینی  ئاشنای 
كتێبەكانی تری، بۆ هەموو الیەك سەلما كە بەهەق یەكێكە 

لە مامۆستا و ئەدیبە گەورەكانی كورد.
بنووسم  تریش  سەرسامانە  گەر  ئازیز،  خوێنەری  كەواتە 
روو  گێڕانەوە  بۆ  و  شڵەقاندنە  بیر  رۆژگاری  ئەو  بەرامبەر 
لە سرووتی تریش بكەم بۆ باسی هەندێ  یادگاری نێو ئەو 
ماڵە رووناكە و بەتایبەت سەبارەت بەخاڵی یەكەمم، كە ئەم 
رۆڤارەی بۆ تەرخانكراوە، هێشتا هەر كەمە و رەنگە توانای 

پێنووسی منیش هەر ئەوەندە بێ .
كتێبی  هەڵەچنی  كاتێ   حەفتاكاندا  س��ەرەت��ای  لە  ه��ەر 
جار  چەند  ك��وردی(ی  فۆلكلۆری  ئەدەبی  )لێكۆڵینەوەی 
چاپكراوی ئەوم دەكرد، بۆ یەكەم جار لە بایەخی سامانی 
فۆلكلۆر و ئەدەبیای میللی گەیشتم و بابەتەكانی ئەو كتێبە 
دوای چەندین ساڵ بوونە ژێدەر و سەرچاوە بۆ چەندین كاری 

شانۆییم.
چاپی  الكردی(ی  ااڵدب  فی  )الواقعیە  كتێبی  لەئامادەییدا 
بەیروتم خوێندەوە كە بەبڕوای رەخنەگر و توێژەران یەكێكە 

لەكتێبە هەرە گرنگەكانی شەستەكان.
ئەوەی كە زیاتریش ئاشنای كردم بە توانا و بیری قووڵی 
ئەو ، شاكارەكەی )ئەحمەدی خانی( شاعیر و فەیلەسووف 
و بیرمەندی سۆفیی كورد بوو، كە نەوەیەك لەخوێنەری ئێمە 

بەهۆی ئەو كتێبەوە )خانی(مان ناسیوە.
وتار  تایبەت  بە  بووم،  نووسینەكانی  هۆگری  بەردەوام  من 
لە  كوردی  نوێی  شیعری  لەسەر  رەخنەییەكانی  بابەتە  و 
)برایەتی( و گۆڤاری )بەیان(ی سەرەتای حەفتاكاندا، كە بە 

پەرۆشەوە یەك بەیەكیانم دەپاراست. 
بووم  هەفتانەكانی  بەرنامە  گوێگری  پەرۆشیشەوە  بە  هەر 
كوردی  رادیۆی  لە  كە  كوردی  شیعری  و  ئەدەبیات  لەسەر 

بەغداوە پەخش دەكران.
هەموو ئەو سااڵنە، هەزاران كەس سوودمەندبوون لە وتارو 
بابەت و كتێبەكانی ئەم نووسەرە گەورەیەی كورد، كە لەپاڵ 
نووسیندا مامۆستای هەر سێ  قۆناغی خوێندنی )سەرەتایی 
زانكۆكانی  لە  دواتریش  و  بووە  ئامادەیی(  و  ناوەندی  و 
بەغدا و سلێمانی و سەالحەدین بووەتە یەكێك لەمامۆستا 
و  جێگا  زۆر  لە  و  كورد  ناودارەكانی  هەرە  پرۆفیسۆرە  و 
بۆنەدا خوێندكارانی دوێنێ  و ئەمڕۆی، هەر لە پەنجاكانەوە تا 

خوالێخۆشبوو مەال مستەفای سەفوەت، سەروەر قادر بەرزنجی )تەمەن 3 ساڵ و نیو(، یاسین قادر بەرزنجی )6 مانگ(
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دەگات بە ئێستا ئەمەكدارانە لەو مامۆستا بەڕێزەیان دەدوێن 
كە زۆری لێوە فێر بوون و هەرگیز لە یاد و یادەوەرییاندا 

كاڵ بوونەوەی بۆ نییە. 
مامۆستا  لەو  سوودمەندبووم  زووەوە  لە  منیش  وتم،  وەك 
زانایە و لە ئەزموونی هونەری و نووسین و رۆژنامەنووسیی 
خۆمدا، هەمیشە پرس وڕام بەخاڵم كردوە، تەنانەت زۆرجار 
كە نووسینی خۆیشم نیشانداوە، بەر لە باڵوكردنەوە، یان لە 
دوای باڵوكردنەوە، بەوپەڕی لەخۆ بردووییەوە كاتی بەنرخی 

پێ  بەخشیوم و لە ئامۆژگارییەكانی بێ  بەشی نەكردووم.
ئەمە بێجگە لەوەی هەمیشە لەدەیان ساڵی ماوەی زێڕینی 
كوردیدا،  نووسەرانی  یەكێتی  سەرۆكاییەتیی  و  كاركردن 
ئامادەی چەندین كۆڕی بووم لە سلێمانی وهەولێر و بەغدا و 

ئەوانەش بۆ ئێمەی الو سەرچاوەی فێربوون بوون.
یاوەری خاڵم بووە بۆ  لەیادگارە شیرینەكانی تریشم،  یەك 
چاپخانەكانی بەغدا بۆ سەرپەرشتیی چاپكردنی كتێبەكانی، 
یان لە چاپدانی گۆڤاری بەنرخی )نوووسەری كورد( كە هەر 
خۆیشی سەرنووسەری بوو، بەڵێ  چەندین جار ئەو شەرەفەم 
پێ  بڕاوە لەگەڵ ئەو و ئەدیبی گەورەی گەلەكەمان )مامۆستا 
)الحوادث( چاپخانەی  چووینەتە  كەریم(  مەال  محەمەدی 
بۆ  یان  گۆڤارەكە،  لەچاپدانی  چاودێریی  بۆ  و  بەغداد  ی 
وەرگرتنەوەی و بردنەوەی بۆ بارەگای نووسەران لە وەزیریە، 

كە هەر بە ئۆتۆمبیلەكەی دكتۆر دەمانبردنەوە.
دوو  خۆمدا،  هونەریی  ژیانی  لە  بكەم،  لەیاد  ئەوەش  نابێ  
كە  ئەودا،  چیرۆكی  دوو  لەگەڵ  هەیە  كاركردنم  بیرەوەریی 
گەش  نموونەی  وەك  )رۆڤ��ار(دا  ژمارەیەی  لەم  بەهیوام 
لەچیرۆكی ئەو و ئەدەبیاتی ئەو قۆناغە، بخرێنەوە بەرچاوی 
نموونە  لە  من  ب��ەب��ڕوای  چونكە  ئەمڕۆمان،  خوێنەرانی 
)ئێمەش  یەكەم  ئەوانیش،  كوردین،  چیرۆكی  جوانەكانی 
مندااڵ بووین( كە كاتی خۆی كردمان بە درامایەكی رادیۆیی 
و پەخش كرا، دووەمیش )وا گوڵ ئەسووتێ ( كە لەكۆتایی 
لە  سابیر(  )كەمال  نەمر  هونەرمەندی  لەالیەن  حەفتاكاندا 
تیپی پێشڕەو كرایە پڕۆژەی فیلمێك و بڕیار وابوو ژمارەیەك 
ئەو  بەداخەوە  تیایدا،  بەشداربین  تیپەكە  ئەكتەرانەی  لەو 
كەمال  كاك  الی  هەر  راپەڕین  دوای  دی،  نەهاتە  خەونە 
بووەوە بەپڕۆژە و داخەكەم ئەمجارەیان مەرگ ڕێگای نەدا.

نووسەر  لەكاردای  هەمیشە  خامەی  بۆ  دروود  لەكۆتاییدا، 
مستەفا  عیزەدین  )د.  نەتەوەكەمان  گ��ەورەی  ئەدیبی  و 
رووناكبیریی  دنیای  لە  گەورەكەی  بەخششە  رەس��وواڵ(و 
كوردیدا.. تامردن ئەمەكدارم بەرامبەر یەك بەیەكی وانەكانی 
ئەم خاڵە بەڕێزەم كە هەموو هیوایەكم تەندورستیی باش و 

ژیانی پڕ لە سەرفرازییەتی.

        یاسین قادر بەرنجی                     د. عیزەدین                               د. نەورۆز شەوكەت
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د. عیزەدین
دونیایەک لەباوکایەتی!

باوک، بۆ هه موو که س گه وره ترین و خۆشه ویسترین و پیرۆزترینه،  جا ئه گه ر 
ئه و باوکه  یه کێک بێت بۆ که سانی تر زۆر له و به هایانه ی هه بێت، ده بێت الی 

کچی خۆی چۆن بێت!

د. عیزه دین، سه ره ڕای میهره بانی و به خشنده یی بێپایانی بۆمان له  هه موو 
کاتدا، له گه ڵ باوکێتیدا نزیکترین هاوڕێمان بووه ، چه سپێنه ری کوردایه تی و 
مرۆڤایه تیمان بووه  هه ر له مناڵیه وه ؛ پشت و په ناو دڵ و سۆزی هه میشه ییمانه .
بۆ چرکه یه ک بیرم نایه ت دڵی شکاندبین، بۆ ساتێک بیرم نایه ت ڕوویه کی 

تووڕه  و گرژی پیشان دابین.
تر  که سێکی  بۆ  هه ڵده که وێت  بۆ  شتت  زۆر  بیت،  عیزه دین  د.  کچی  که  

له وانه یه  ئه سته م بێت، هه ندێ جاریش خه و بێت.
سیاسه ت  و  ئه ده ب  و  کتێب  و  خوێنده واری  دنیای  بیت،  ئه و  کچی  که  
له به رده متدا وااڵیه ، ده رگای ڕۆشنبیری و هونه ر و بیر به  ئاسانی 

کراوه یه .
ناوی  و  سیاسی  و  شاعیر  و  ئه دیب  سه دان  ناسینی 
ئه فسانه یی کورد و عه ره ب و بیانی شتێکی ئاسایییه .
و   ئه ده ب  له   نه هاتوو  له بن  ده ریایه کی  عیزه دین  د. 
زانیاری ناوازه  بۆ کورد، بۆ من دنیایه که  له  باوکایه تی!

سوپاس بۆ یه زدان که  ئه و باوکمه 
سوپاس بۆ ئه ویش که  هه موو شتێکه !

د. یار عیزه دین مسته فا
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ده زانی  دڵێک  باری  و  حاڵ  له   خۆزگه  
تا  ده ک��ا،  شه پۆله کان  ملمالنێی  ک��ه  
خۆشه ویستی تۆی بلیمه تی پێ ناوه  ناو 
به  هه شتی بیر و بۆچوونه کانت به ده ست 
ئه شکه نجه یه ک  سااڵنی  تۆڵه ی  و  بێنێ 
سبه ینێی  هیوای  تامی  هه ر  بکاته وه ، 
له  حاڵ  کردووه . خۆزگه   ڕووناکییه کانتی 
ئێمه ت   ناخی  ن��او  منداڵێکی   ب��اری  و 
خۆی  له دایکبوونی  مۆمه کانی  ده زان��ی، 
ب��ه  ت��ه م��ه ن��ی ئ���ه و س��ااڵن��ه  
ک��ه  ب����ه رده وام داواک���اری 
ڕه زام����ه ن����دی����ی ت���ۆن، 
ده بێته   ده کوژێنێته وه ، 
تا  ده ب��ێ  پیر  و  الو 
له  ناخماندا  نه وه یه ک 
ل�����ه دای�����ک ب���ب���ێ، 
ده م���رێ  و  ده ژی 
ل���ه  دێ���ڕه ک���ان���ی 
م���ێ���ژووی���ه ک���دا 
ت���ه ن���ی���ا ت����ۆ و 
فریشته ی  گ��ی��ان��ی 

نه مرن. تێدا 
خ���ۆزگ���ه  ل���ه  ح��اڵ 
قه ڵه مێکت  ب��اری  و 
ده زان��������ی، ب�����ه دوای 

کتێبێک  ناونیشانی  وه ک  تا  ده گه ڕێ  وشه دا  بااڵترین 
بد ره وشێته وه . تێتدا 

له   ده زان���ی،  هه تیوێکت  ب��اری  و  ح��اڵ  له   خۆزگه  
وه ک  ده گه ڕێ  خاوه نێکدا  به شوێن  ژیاندا  بنه ماکانی 

هێناوه . به ده ست  و سۆزی  به زه یی  باوک 
به ڕاست  ده زانی  ئافره تێکت  باری  و  حاڵ  له   خۆزگه  
و چه پدا دێ و ده چێ تا دڵی پیاوت تێدا به یده ست 
تێ  ده کاو  خۆی  به ربه ره کانیی  قوتابیه کیش  بکا، 
به ده ست  تێدا  مامۆستات  زه رده خه نه ی  تا  ده کۆشێ 

. بێنێ
خۆزگه  له  حاڵ و باری ئه و خوێنه ره  سه رگه ردانانه ت 
ده گه ڕێ  تۆدا  گه رمی  خوێنی  ب��ه دوای  که   ده زان��ی 

بۆ باوکی ئازیزم:
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یاسای  و  دابونه ریت  ملمالنێی  که   مێیه یش  ئه و  و 
ده کا. ده کاو  ملمالنێ  ده کا،  ساالر  پیاو  کۆمه ڵێکی 

تا  ده کا  جیهان  به ربه ره کانیی  ئه و  نازانی  تۆیش 
خۆزگه   بگڕێته وه،   مێژوو  و  تۆ  ناوی  بۆ  باوک  جێی 
دیمانن  له  غه ریبایه تی  که   ده زان��ی  ئازارانه ت  به و 
و  خ��واس  و  ب��اس  ئ��ه و  و  ده ماننااڵند  پێیانه وه   و 
شه وانه مان بیر ده که وته وه  که  ئه گه ر تۆی شۆڕشگێڕ 
و  عاشق  و  چیرۆک  و  حیکایه تخوێن  و  سیاسه ت  و 
تێدا  تۆی  ئه گه ر  نه ده بوون.  نه بوایه ،  به سه رهات 
تێدا  تۆی  ئه گه ر  نه بوویتایه ،  قوربانی  و  هێرشبه ر 
ئه م  نه بوویتایه ،  فراوان  بیری  و  ئه ده ب  و  سیاسه ت 

نه ده بوون. شه وانه یش 
ئه و چاوانه ت ده زانی که  ساته کانی  به  حاڵی  خۆزگه  
و  ته کته وه   له  دانیشتن  به خته وه ریی  به شوێن  گه ڕان 
ده زڕاندین.  تێدا  قسه کانت خه وی  بۆ  هه ڵخستن  گوێ 
بابه ، نیگه رانیی مێژوو و نموونه ی هاوشێوه  هێنانه وه  
و  دانان  تێدا  یاسات  تۆ  ناخاته وه .  دوور  له  تۆمان 
ئازار  و  چاو  و  منداڵ  و  قه ڵه م  وه ک  کردین  ناچارت 
و  ماف  له   داکۆکیکه ر  و  نیشتمانپه روه ر  و  قوتابی  و 
تۆ  ڕۆژگارێکدا  له   به رده مت،  بێینه   ژیان  بنه ماکانی 
به ڵکوو  ده چنینه وه ،  به ری  ئێمه   و  چاند  تێدا  تۆوت 
ئێمه یش وه کو تۆ دڵسۆزی بین، به ڵکو وه ک تۆ فێرت 
ویستووه ،  خۆشت  تۆ  وه ک  به ڵکو  بزانین،  کردین، 
بکه ین  له  ته کدا  گه مه ی  و  بوێ  خۆشمان  ئێمه یش 
تۆ  وه ک  و  بده ینه وه   دڵی  داینه وه ،  دڵت  وه ک  و 
له   ئه شکه نجه ت  و  خوڵقاند  بۆچوونت  و  بیر  وشه  و 
پێناوی ئه و خاکه دا که  هه ڵی گرتین و ئه و دایکه  که  
ئێمه یش  چێشت  کوردستان،  واته   کردین،  به خێوی 

بخوڵقێنین. بیر  و  وشه  
قه ڵه م  بااڵی  نه گه یشتبینه   ئه گه ر  ببووره   لێمان  بۆیه  
به   درێژه ت  تۆ  وه ک  ئه گه ر  ببووره   لێمان  بیرت،  و 
پێوه ندی به  خوێنده وارانته وه  داوه ، ئێمه  که مته رخه م 
چۆن  فێرنه بووبین  ئه گه ر  ببووره   لێیشمان  بووبین، 
کوردستان،  خۆشه ویسته که ت،  بۆ  خۆشه ویستیمان 
هه نگامه  و  له   ب��ێ،  خ��ۆش  لێمان  بکه   لێ  داوای 
س��ه رده م��ه ک��ه  و  چونکه   خ��ۆش��ب��ه ،  شێتگیریمان 

شێتن. ده ریایش 
خ��ۆش��ه وی��س��ت��ی  و  چ��اره ن��ووس��م��ان��ن  ده ری���اک���ان 
چاره نووسمانه ، تۆیش ببه  به  یاریده ده ر و قه ڵه ممان.
به ،  خۆش  لێبڕاوانه مان  به ربه ره کانیی  و  الوی  له  
بۆ  ده بینین  ل��ه  ت��ۆ  که ڵک  دواج���ار  ئێمه   چونکه  
و  ئه وین  و  وه ف��اداری  ڕۆژگ��اری  و   نیشتمانه که مان 
به رزی، ڕۆژگاری کارکردن سه رباری هه ڕه شه ی گولله ، 
هه ڕه شه   سه ره ڕای  ئاشتیدا  به شوێن  گه ڕان  ڕۆژگاری 
له   به ندیخانه کاندا  له   ئه شکه نجه دان  گوڕه شه ی  و 

ده هێنینه وه . به دی  تۆوه   قسه کانی 
له   ئێمه   چونکه   به ،  خۆش  سه روبه ره ییمان  له بێ 
ڕۆژگارێکداین ڕاستگۆیی تێدا که م بووه ، له  کتێبێکی 

ده که ین. ته ماشای  به رده ستدا 
به،   خۆش  توندوتیژمان  و  بێوه ی  به ره نگاریی  له  
کۆمه ڵه   نێوان  که وتووه ته   ده ستپاک  ڕۆژگارێکدا  له  
پووش و په اڵشی بۆگه ن، خۆمانی لێ ڕزگار ده که ین.
لێمان خۆش به  که  دوورین له  ڕۆمانسێتی و ئه ده ب، 
و  جیهانگیری  ڕۆژگ���اری  ڕۆژگ��اره ک��ه م��ان  چونکه  
ته کنه لۆجیایه ،  و  زانست  شه مه نده فه ری  به   گه یشتن 
ڕۆژگاری فه لسه فه ی خێرا و نووسینی زۆر و زه به ند، 
ده گه ڕێین،  مرۆدۆستانه دا  کاری  به دوای  تێیدا  هێشتا 

بپارێزین. خۆ  قسه ڵۆک  و  قسه   له   تا 
چونکه   به رگریمانبه ،  ئامرازه کانی  و  ڕۆژگار  هاوکاری 
له و  ڕێز  و  بنێین  لێ  ڕێزت  خه ریکین  له کاتێکدا  ئێمه  
تۆوه  بنێین که  له ناخی ئێمه دا چاندت تا به  قوربانی 

بین. مرۆڤایه تی  پاشماوه ی  و  خۆشه ویسته که ت 
نه چوون  به فیڕۆ  قوربانییه کانت  چونکه   پێبکه نه ، 
پێبکه نه ،  نه ڕۆیشتن،  به خۆڕایی  نووسینه کانت  و 
ئه وی  تا  ده بێ،  پله وپایه یه  کی  مرۆڤایه تی  چونکه  
ڕۆژێک  هه موو  و  بمێنێته وه   تێکۆشاوه ،  له  پێناویدا 

بنرێ. لێ  ڕێزی 

کچت
ڕاز عیزه دین مسته فا  



 7
8 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

بات
شو

   
   

   
ئ  

85رۆڤار

کان
ێنە

ی و
وم

لبو
ئە

لەڕاستەوە: 
د. مۆفەق دەرگەڵەیی- د. کەمال عەلی- مام جەالل- شاکرۆ- د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ   )سلێمانی ساڵی 2٠٠٠(

عەبدوڵاڵ ئۆج ئاالن - د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵمەسعوود بارزانی - د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ

عەبدوڵاڵی حەسەن زادە - حەسەنی شەرەفی - د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ - د. صادقی شەرەفکەندی- رووناک خانی خێزانی د. عیزەدین
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د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ - رەفیق مەحموود )رەفیقی وێنەگر(

هێمن  -  د. عیزەدیند. عیزەدین 1966 ناوپردان

د. عیزەدین مستەفا ڕەسووڵ لەگەڵ مامۆستایانی مەکتەبی فەیسەڵیە 1956

لەچەپەوە: سادق بەهادین- د. عیزەدین- ن- کامەران موکری و چەند هاوڕێیەکی - 1972 باکۆ
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د. هیدایەت عەبدوڵاڵ حەیران-  عوسمان بایدەمیر- د. عیزەدین

 د. عیزەدین لەگەڵ خالید بەکداش

 د. عیزەدین- جەالل دەباغ

د. عیزەدین- عەبدولڕەحمان زەبیحی- جەمال نەبەز

 د. عیزەدین لەگەڵ جەواهیریدا

 د. عیزەدین لەسەر گۆڕی یەڵماز گوینای
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