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 مستەفا بەگی کوردی، شێرکۆ بێکەس، سالم، عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ،

ئەحمەد كایا.

ڕۆڤار لەالیەن کۆمپانیای
)بالڤ پەیک(ەوە دابەشدەکرێت
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پێداچوونەوە و ڕاستكردنەوەی......                                                                       كاروان عوسمان خەیات )ڕێبین(
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سەروتار

شوكور مستەفا..

* ڕۆڤاری ئەم جارەمان تایبەتە بە نووسەر و وەرگێڕی بەتوانای كورد مامۆستا شوكور مستەفا. 
لەبەرنامەی  بەتوانایە  زمانزانە  و  نووسەر  ئەم  بۆ  ڕۆڤارێك  دەركردنی  بیرۆكەی  بوو  دەمێك 
كارماندا بووە، تا لەم ژمارەیەدا دەرفەتەكە ڕەخسا. بە سوپاسێكی زۆرەوە كۆمەڵێك هاوڕێ  و 
هاوكاری ڕۆڤار یارمەتیدەرمان بوون بۆ دەركردنی ئەم ژمارەیە و باڵوكردنەوەی هەندێ لەو 
بابەتانەی شوكور مستەفا پێش مردنی نووسیونی و مەرگ ڕێگەی نەداوە باڵویان بكاتەوە، 
كوردیدا  كتێبی  ناوەرۆكی  لە  پێڕستی  و  بیبلیۆگرافیا  مستەفا  شوكور  بابەتی  ژمارەیەدا  لەم 
و  بەرهەم  ناسینی  بۆ  كوردە،  خوێنەری  باشی  ڕێنیشاندەرێكی  بابەتە  ئەم  باڵوكردووەتەوە. 

كتێب و وتارەكانی ئەم نووسەر و زمانزانە لەكتێبخانەی كوردیدا.
*بەدەر لەو وتارو نووسین و بابەتانەش كە لەم ژمارەیەدا لەسەر شوكور مستەفا نووسراون، 
لەگەڵیدا  قادر  سەرۆ  خۆیدا  لەكاتی  هەردووكیان  كە  باڵوكردووەتەوە،  چاوپێكەوتنمان  دوو 
سازیكردووە، چاوپێكەوتنێكیان شوكور مستەفا و مەسعود محەمەد و سەرۆ قادر لەسەر زمان 
و فەرهەنگ و كولتووری كوردی بە ڕاشكاوانە قسە دەكەن، ئەوی تریشیان شوكور مستەفا 
ورد  سەرنجێكی  و  تێبینی  چەند  و  خۆی  بەرهەمەكانی  و  وەرگێڕان  و  زمان  لەخەمی  باس 

دەكات سەبارەت بە وەرگێڕان و پێگەی زمانی كوردی لەو بوارەدا.
بەناونیشانی  باڵوكردووەتەوە،  )كاروان عوسمان خەیات(مان  وتارێكی  ژمارەیەدا  لەم  * هەر 
بەهەناسەیەكی  وتارەكە  كەڵهوڕ،  خانی  ئەڵماس  نادرنامەی  ڕاستكردنەوەی  و  پێداچوونەوە 
ڕەخنەگرانە لەسەر شوكور مستەفا نووسراوە، ئەمەش لەپێناو درووستكردنی زەمینەی ڕەخنە و 
ڕەخنە لەخۆگرتن و درووستكردنی كەشی بەدواداچوون و گفتوگۆ لەسەر بەرهەمی نووسەران 
دوو  وەك  كەریم،  مەال  حەمەی  و  ڕەسوڵ  مستەفا  د.عیزەدین  كورد،  پێشەنگی  ئەدیبانی  و 
هاوڕێی نزیكی شوكور مستەفا لە دوو گۆشە نیگای جیاوازەوە وتاریان لەسەر شوكور مستەفا 

بۆ ئەم ژمارەیەی ڕۆڤار نووسیووە.
*هیوادارین، ئەم ژمارەیە دەروازەیەك بێت بە ئاڕاستەی ئاوڕدانەوە لە نووسەر و وەرگێڕ و 
كولتووری  و  فەرهەنگ  بە  گەورەی  خزمەتێكی  كە  نەتەوەكەمان،  بەرهەمی  پڕ  زمانناسێكی 
و  قەرزاربارییانە  كوردی  كتێبخانەی  زۆرن  نووسەرانەشدا  جۆرە  لەم  دیارە  كردووە،  كوردی 
ئەم  نەكردووە.بێگومان  بەسەركردنەوەیان  بەئەركی  هەستی  پێویست  وەك  نوێش  نەوەی 
دزێوەكانی  هەرە  ڕابردوو-لەخەسڵەتە   فەرهەنگی  كولتوورو  لە  ئاوڕنەدانەوە  دیاردەیە-واتە 
كۆمەڵگە ناشارستانی و دواكەوتووەكانە. هیوادارین بۆ ئایندە تێیپەڕێنین و دەرگایەک لەسەر 

هەندێ لەو شكۆمەندییە بكەینەوە.

بەڕێوەبەری نووسین
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مه حمه شاه«  »مامشه /  گوندی  له    )1926( له ساڵی   *
خه ڵکی  باوکی  له دایکبووه ،  حه سه ن  ق��ه ره   له ناوچه ی 

سلێمانی و دایکی خه ڵکی)کۆسه  و بامرده (یه .
باره گای  بۆ  باروبنه ی  بابی  مانگاندا  ته مه نی)9(  له    *
هه تیوی  به   مستەفا  شکور  و  پێچاوه ته وه   چاوان  بینایی 

له گه ڵ دایکی بە هه ژاریدا ماوه ته وه .
* له  )1932(دا هاتۆته  که رکووک، له وێنده ر خراوەتە بەر 
ئایشه خاندا  مه ال  له خزمه ت  پیرۆزی  قورئانی  و  خوێندن 

خه تم کردووه .
زمانەکانی   فێری  تورکماندا،  محه مه دی  مه ال  له خزمه ت   *

تورکی و فارسی و عه ره بی بووه .
5* له  )1941(دا بووه  فه قێ و له  خزمه ت مامۆستا مه ال 
زاده ی  هه وایی  ئه مینی  محه مه د  مه ال  کوڕی  سه عدواڵی 
خه ڵکی دوشیوان تا جامیی خوێندووه ، پاشان له  خزمه ت 
عه بدوڵاڵ  مه ال  و  جه باری  ئه حمه دی  سه ید  مه ال  مامۆستا 

باڵوه  و مه ال عه لی له یالندا تا نیوه ی سیووتیی خوێندووه . 
* له  )1947(دا چووەته  به غدا و له  مه دره سه ی )الهدایة 

االسالمیة(ی خوێندووه .
* له  )1949(دا له  کۆلیژی شه ریعه  قبووڵکراوه  .

* لەساڵی 1955 دا لە گه ڵ مام جه الل سه فه ری وارشۆیان 
کردووه  و هاواریان بۆ کورد کردووه ، سه فه ره که شی به بۆنه ی 

فستیڤاڵی پێنجه می الوانی دنیاوه  بووه .
*له )1955/11/12(دا بووەته  مامۆستای زمانی عه ره بی له  

ناوەندی)به عقووبه (و دوو ساڵ لەوێ مامۆستا بووە.
ڕاوه ،  و  عانه   بۆ  دوورخ��راوه ت��ه وه   *ل����ه )1957/9/2(دا 

له وێش)9( مانگ مامۆستای زمانی عه ره بی بووه .
*له  مانگی)3(ی )1957(دا دوورخراوه ته وه  بۆ حه بانیه .

بۆ  گ��وێ��زراوه ت��ه وه   س��اڵ��ی)1958(دا  کۆتاییەکانی  *لە 
که رکوک، دواتر هاتووەتە سلێمانی و له  ناوەندی سلێمانی 

تا )1960( ماوه ته وه .

ژیانوبهرههمهکانی
مامۆستاشوکورمستەفا

ئا: ئاكام حمةمةد



 8
0 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

ران
زەی

حو
   

   
   

ئ  
ۆڤار

ر
7

له و  هه ر  و  قه اڵدزێ  بۆ   گوێزراوەتەوە  ساڵه دا  له و  هه ر   *
ساڵ  شه ش  له وێ  و  که ربه ال  بۆ  ڕاگوێزراونەته وه   ساڵه دا 

ماوه ته وه .
ساڵی  تا  و  به غداد  ڕاگوێزراوه ته وه    ساڵی)1966(دا  *له  
عه ره بی  زمانی  مامۆستای  جمهورییه   ناوەندی  له    )1970(

بووه .
بەڕێوبەرایەتی  بۆ  گ��وێ��زراوه ت��ه وه   ل��ه س��اڵ��ی)1971-1970( 
خوێندنی  عه بدولڕه حمان(دا  لەگەڵ)سامی  کوردی،  خوێندنی 
کوردییان تا دوا پله ی ناوه ندی جێبه جێ کردووه،  و سه رله به ری 
کتێبه  ده رونییە کانیان له گه ڵ مامۆستا و ڕۆشنبیرانی په روه رده  

و خوێندندا کردووە به  کوردی.
*له  )1975(دا گوێزراوه ته وه  بۆ کۆڕی زانیاری کورد، له  به غدا.
زانیاری  کۆڕی  ع��ام(ی  )امین  به   ک��راوه   )1977(دا  *له  
کورد و لەگەڵ مامۆستا مه سعود محه مه دی جه لی زاده دا تا 

)1979( کاری کردووه .
*پاشان کۆڕی زانیاری کورد هه ڵوه شێندراوه ته وه  و شکور 
زانیاری  کۆڕی  له   زمان  پسپۆڕی  به   کردووه   مسته فا(یان 

عێراق )ده سته ی کورد(.
*له  )1996(دا خانه نشینیان کردووه .

ڕۆژی  تا  و  کوردستان  هاتۆته وه   )1988/3/16(ه وه   *له  
ڕۆشنبیریی  و  زمان  کاری  لە)2003(سه رگه رمی  مردنەکەی 

کوردی بووە.

بهرههمهکانی
بولغارستان  کرالچێف/  ئه نگێل  مندااڵن/  بۆ  1-چیرۆک 

)1967( له  تورکییه وه  کراوه  به  کوردی.
2-دمدم/داستان/ عه ره بی شه مۆ/ له  کرمانجی باکووره وه  بۆ 

کرمانجی باشوور )1975(.
3-شیعری شاعیری هاوچه رخ، عه بدوڵاڵ گۆران/ له  ئازه رییه وه  

بۆ عه ره بی )1976(.
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4-ئه فسانه ی چیای ئاگری/ یه شار که مال، له  تورکیه وه  
بۆ کوردی )1977(.

5- ئه فسانه ی کوێر ئۆغڵی، یه شار که مال، له  تورکیه وه  
بۆ کوردی )1979(.

بۆ  تورکییه وه   له   ڕۆمان/  که مال/  یه شار  6-کاریته . 
کوردی )1979(.

له   که مال،  یه شار  مس/  ئاسمان  و  ئاسن  7-زه وی 
تورکییه وه  بۆ کوردی )1979(

کوردی  بۆ  تورکییه وه   که مال/له   یه شار  8-ته نه که ، 
.)1979(

له   به گه به گ/  کوڕی  به گی  مه ئموون  9-یاداشته کانی 
تورکی عوسمانییه وه  بۆ عه ره بی له گه ڵ)مه ال جه میل 

ڕۆژبه یانی(دا)1979(.
10-له مه ڕ ڕه نگ و ڕووی ڕۆشنبیری تورک، )1979(.

کرمانجی  به شێوه ی  فۆلکلۆری  تێکستی  11-ب��ڕێ 
باکوور/ کراوه  به  پیتی کوردی عێراق و قاموسچه ی 

بۆ ڕۆناوه ، )1979(.
جه لیل/  ئۆردیخانێ  کوردا/  یا  تاریقی  سترانێد   -12
کراوه  به  پیتی کوردی کوردستانی عێراق و قاموسچه ی 

بۆ دانراوه ، )1979(.
کوردستانی/  مه ستووره ی  ئ��ه رده اڵن/  13-مێژووی 
جاف(  له گه ڵ)د.حه سه ن  کوردی  بۆ  فارسییه وه   له  

.)1983(
14-نبوة العراف الغجری/ عبدالمجید لطفی/ کراوه  به  

کوردی )1983(.
به نده ر  عه بدوله تیف  درێژ/  زۆر  شیعرێکی  15-چامه  

ئۆغلوو، له  تورکییه وه  بۆ کوردی )1987(.
16-مێژووی کورد له  سه ده ی )16(هه مدا، شه ره فنامه ی 
کورد/  نه ته وه یی  مێژووینه ی  سه رچاوه یه کی  وه ک 
کوردی  بۆ  ئازه رییه وه   له   ئیسکه نده ر/  م.  ش.  د. 

.)1988(
17-خه ج و سیامه ند/ سیابه ند سه مه دۆف/ له  پیتی 

ڕووسییه وه  بۆ کوردی و فه رهه نگی بۆ کراوه .
بۆ  کوردییه وه   له   جه لیل/  جه لیلێ  دمدم/  18-قلعة 
عه ره بی له گه ڵ لیتۆژینه وه یه کی د. عیزه دین مه سته فا 

ڕه سووڵ.
19-به درخانیو جزیرا بۆتان/ مالمسانژ/ له  تورکییه وه  

بۆ عه ره بی، )1988(.
زازایی/  ئه فه ندی/  عوسمان  مه ال  20-مه ولوودنامه ی 

فه رهه نگی بۆکراوه .
پیتی  له   م��ی��رزای،  ئه حمه دی  م��ن/  21-بیراتیێد 

ڕووسییه وه  بۆ کوردی. 
22-یاداشته کانی بڕێ گه ڕیده ی بیانی له  کوردستاندا/ 

عیسمه ت شه ریف وانلوو، له  تورکیه وه  بۆ کوردی.
23-ناسکوێژی/ به الغه ت.

بۆ  تورکییه وه   له   خانم/  سورمه   24-یاداشته کانی 
کوردی.

سیماونا/  قازی  کوڕی  به دره دین  شێخ  25-داستانی 
نازم حیکمه ت/ له  تورکییه وه  بۆ کوردی.
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کتێبیئامادهبۆلهچاپدان
1-ئه حمه دی خانی.

2-هه ژاری موکریانی.
له   تورکیا(،  ڕۆژهه اڵت)کوردستانی  ئه نه دۆڵی  3-دۆزی 

تورکییه وه  بۆ عه ره بی/ ئیسماعیل بێشکچی.
4- مه ال ئیدریسی به دلیس/ محه مه د بیراقدار/ له  تورکییه وه  

بۆ کوردی.
5-به شی سێیه م له  سێینه که ی یه شار که مال/ له  تورکییه وه  

بۆ کوردی )گیای نه مر(.
6-عه بدوڵاڵ جه وده ت )جۆن تورک( و بزووتنه وه ی نه ته وه یی 

کورد 
چاپدان،  له   بۆ  ئاماده ن  نووسیویه تی  کتێبانه ی  ئه و  له ناو 
کۆچ  دوای  چاپکران.  زۆربه یان  مابوو  ژیاندا  له   خۆی  که  

کردنیشی ئه م کتێب و سیپارانه  له  چاپ دراون:
1-ئه ندێشه  و هونه ر له  پێشکه وتنی کۆمه اڵیه تیدا -2003 به  

هاوکاری سه رۆ قادر.
)ش��ان��ۆن��ام��ه (  ن��اک��ام  ئه شقێکی  ی��ا  ئ��اگ��ردان   2-گ���وێ 

له  تورکییه وه 2006.
نووسیه کانی –پاش  و  ژیان  به   سه باره ت  وتارێک  3-چه ند 
گێڕانی چله ی ماته مینی که  له  هه ولێر ساڵی 2003 له چاپ 

دراوه .
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زؤرَيك لة خوَينةران ئاطادارن، ضةند سالََيكة كار لة ثِرؤذةيةكدا 
هةموو  نةتوانراوة  هؤكارَيكةوة،  ضةند  بةهؤى  و  دةكةين 
ئةمةشدا،  لةطةأل  بكةين،  تةواو  ثِرؤذةكة  وردةكارييةكانى 
لة  بةتايبةت  بآلوبكةينةوة،  ىَل  بةرهةمَيكى  ضةند  توانراوة 
ئامادة  تايبةمتان  بيبليؤطرافياى  هةندآ  ِرؤظاردا،  ذمارةكانى 
كوردى،  بةطى  مستةفا  بةط،  زةكى  )ئةمني  وةك:  ك��ردووة، 
سامل، د.عيزةددين مستةفا ِرةسوول(، هةروةها لة ضلةى كؤضى 
دوايى شاعيى طةورة )شَيكؤ بَيكةس(دا، بيبليؤطرافيايةك و 
)يةكَيتيى  لةاليةن  2013دا،  كؤتايى  لة  كة  مةراسيمةش  لةو 
)م.ع��ةالئ��ةددي��ن  ب��ؤ  سلَيمانى(  لقى  ك���ورد-  ن��ووس��ةران��ى 

يادى  لة  ئامادة كرد.  بيبليؤطرافيايةكمان  سةجادى( سازكرا، 
ئةمساىَل ِراثةِرينى ساىَل 1991دا، بيبليؤطرافيايةكى تايبةمتان 
ئامادةكرد، كة لة ِرؤذى )3/11(دا، وةك )ثاشكؤ(ى ِرؤذنامةى 
)كوردستانى نوآ(، بةناوى )كتَيبنامةى ِراثةِرين(، بآلوبووةوة. 
ئةم  لةطةأل  وردةك��ارمي��ان  زؤرترين  خؤمان،  تواناى  بةثَيى 
هيض  بآ  بووين،  ماندوو  ثَيوةى  زؤريش  و  كردووة  ثرؤذةيةدا 
ئةمةش  كة  هةية،  كةموكورتى  ضونَيك،  و  ضةند  و  طومان 
لة  بةتايبةت  بيبليؤطرافياية،  ئامادةكردنى  سرووشتَيكى 

وآلتَيكى وةك كوردستان و لةثَيناوى كتَيبى كورديدا.
ئةم ثِرؤذةية، جطة لة كتَيب بة زمانى كوردى - لة سةرةتاوة 
ديكة  زمانَيكى  هيض  بة  نووسراوى  كتَيبى   ،-2010 ساىَل  تاكو 

شوكور مستةفا بيبليؤطرافياو ثَيِستى
لة ناوةرؤكى كتَيبى كورديدا 2010-1969

ئامادةكردن: بوار نوورةدين
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نةطرتووةتةوة،  ِرؤذنامةى  و  طؤظار  هةروةها،  لةخؤنةطرتووة، 
ضاث  دووب��ارة  )كتَيب(،  وةك  كة  طرتووةتةوة  ئةوانةى  تةنيا 
كتَيبانةى  ئةو  تةنيا  ثِرؤذةكة  كاتدا،  هةمان  لة  كراونةتةوة، 
كؤكردووةتةوة كة لةبارةى )كورد و كوردستان( نووسراون. لة 
ديوانى  و  ِرؤمان  و  ضيؤك  كوردى(دا،  )ئةدةبى  سَييةم  بةرطى 
هيض شاعيَيكمان وةرنةطرتووة، بةآلم هةموو ئةو لَيكؤلَينةوة و 
نووسني و بابةت و وتارانة... تاد، وةرطياون، كة ثةيوةندييان 
بة: شيعر، ذيان، سةردةم... شاعيانى كوردةوة هةية، ضونكة 
كورد  ضيؤكنووسَيكى  يان  شاعي  لةبارةى  لَيكؤلَينةوة  كاتَيك 
كة  ئةوةى،  بةآلم  ديارة،  بةرهةمةكانيان  ِرادةيةك  تا  دةكرَيت، 
كارئاسانى بؤ لَيكؤلَةران دةكات، ئةمةية، كة ئايا ضى و كآ و 

كةى و ضؤن؟ لةبارةيةوة نووسراوة. 
ئةم بيبليؤطرافياية

يةكةم  2ى  ذمارة  كتَيبى  ثاشكؤى  لة  ذياننامةيةى  ئةو  بةثَيى 
بيبليؤطرافيادا، نووسراوة، مامؤستا شوكور تا ساىَل 2006، تةنيا 
ذمارةيةمان  لةو  لَيةدا  هةرضةندة  بووة،  ضاث  بةرهةمى   26
زؤرتر ساخ كردووةتةوة، لةطةأل ئةمةشدا، سآ كتَيبمان بؤ ساخ 

نةكرايةوة:
1- لة مةِر ِرةنط و ِرووى ِرؤشنبيى تورك، 1979.

2- مةولوودنامةى مةال عومسان ئةفةندى- زازايى، فةرهةنطى 
بؤ كراوة؟

3- يادداشتةكانى سوورمة خامن، لة توركييةوة بؤ كوردى؟
يةكةميان سآ  ئامادة كراون،  لَيةدا  بيبليؤطرافيايةى  ئةم دوو 
تةوةرة: 1- كتَيبى نووسراو )4 دانة(. 2- كتَيبى وةرطَيِدراو 
لة  مامؤستا  وتارى  و  بابةت  و  ثَيداضوونةوة   -3 دان��ة(.   44(
مامؤستا،  بةرهةمةكانى  لة  هةندآ  دانة(.   15( ديكةدا  كتَيبى 

كارى هاوبةش بوون. 
كتَيبانةى  ئ��ةو   -1 ت���ةوةرة:  دوو  دووةم،  بيبليؤطرافياى 
دانة(.   2( نووسراون  ئةوةوة  لةبارةى  بةشَيوةيةكى سةربةخؤ 
لةبارةى  كة  ضاوثَيكةوتنانةى  و  وتار  و  بابةت  ضةند  ئةو   -2
تةنيا  لةكاتَيكدا،  دان��ة(.   6( بآلوكراونةتةوة  )مامؤستا(وة 
نووسينى  لة  كة  هَيَلدراوةتةوة،  كتَيبة  ضةند  ئةو  )ناوةرؤك(ى 
خؤى بوون، واتة ناوةرؤكى كتَيبةكانى ديكة البراون. هةروةها 
بةهؤى ئةوةى لة ثِرؤذةى بيبليؤطرافيا طشتييةكةدا، )ناوةرؤك(

ى هةموو كتَيبةكان نووسراونةتةوة - هاوشَيوةى بيبليؤطرافياى 
تةنيا  بيبليؤطرافيايةدا،  ئةم  ئامادةكردنى  ثَيناوى  لة  يةكةم- 
كة  هَيَلدراونةتةوة،  ناونيشانانة  ئةو  و  كتَيبةكان  ناسنامةى 

ثةيوةندييان بة مامؤستاوة هةية. 
لة ثَيناوى ئامادةكردنى ئةم بيبليؤطرافياية و بةتايبةت )بةشى 
دراوةك��ان(  وةرط��َيِ )كتَيبة  يةكةمدا  بيبليؤطرافياى  دووةم(ى 
سنوورَيكى  وات��ة  ط��ةِراوي��ن،  بةرهةمةكانيدا  هةموو  بةشوَين 
ئةو  هةموو  ئامادةكردنى  ه��ةوىَل  و  تَيثةِراند  ث��ِرؤذةك��ةم��ان 

شوکورمستەفالەسەرگۆڕیمحەمەدقازی
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كتَيبانةمان دا، كة بة هةر شَيوةيةك بَيت، مامؤستا شوكور 
كارى تَيدا كردوون، هةروةها، هاوشَيوةى ثِرؤذة طشتييةكة، 
)بةرنامةى  بة  بوون  تايبةت  كة  نةكراون  تؤمار  كتَيبانة  ئةو 

خوَيندن( و ئةو كارى تَيدا كردوون. 
كتَيبةكان  ثِرؤذةكة،  تةواوى  هةروةك  بيبليؤطرافيايةدا،  لةم 
)تيث(ة  بةثَيى  سالََيكيشدا،  ه��ةر  ل��ة  و  س��األ  بةثَيى 
ِريز كراون. هةروةها بةثَيضةوانةى بيبليؤطرافيا  كوردييةكان 
ِرَينووسى  بةثَيى  كتَيبةكانيش  ناونيشانى  سةرةكييةكة، 

ئَيستا نووسراونةتةوة. 
شَيوازى  و  ثِرؤذةكة  لةبارةى  زؤرت��ر  زانياريى  لةثَيناوى 
بيبليؤطرافياكة، خوَينةر دةتوانآ بطةِرَيتةوة: بيبليؤطرافياى 
لة  جوطرافيا،  و  مَيذوو  يةكةم:  بةرطى  ك��وردى-  كتَيبى 
بآلوكراوةكانى ئةكادميياى كوردى، هةولَي، ض)حاجى هاشم(، 

.2014

هَيما بةكارهاتووةكان
ضاث: نؤرةى ضاث واتة ضاثى يةكةم و دووةم 

ض: ضاثخانة 
ش: شوَين

ذس: ذمارةى سثاردن
س: ساأل 

ل: الثةِرة 
»درَيذى«ى  ثَيش  »ثانى«ى  و  سانتيمةترة  )بة  قةوارة  ق: 

نووسراوة(
؟: بؤ هةر زانيارييةكى نةزانراو و ناديار دانراوة

بؤ كورتكردنةوةى ناوى ضاثخانةكان
زانياريى  كؤِرى  ضاثخانةى  كؤِر:  وةزارةت/  و-  زانكؤ/  ز: 

)عَياق و كورد(
يةكةم بيبليؤطرافيا 

نووسني و وةرطَيِان و بابةت
يةكةم: نووسينى كتَيب

1. ئةندَيشة و هونةر لة ثَيشكةوتين كؤمةآليةتيدا
نووسني: شوكور مستةفا بة هاوكارى )سةرؤ قادر(

لةسةر ئةركى بةِرَيز نَيضيظان بارزانى لة ضاث دراوة
ضاث: يةكةم، ض: ز- سةآلحةددين، ش: هةولَي، ذس: 359، 

س: 2003، ل:500، ق:16×23
ناوةرؤك: 

 II /مَيذوو I :نَيوةرؤك/ طوزارش و شاهيدييةك/ بةشي يةكةم
كؤيلةتي/ بةشي دووةم: III زمان/ IV ئاطايي نةتةوةيي/ 
 VI عيفان/  و  تةسةوف  جادوو  ئايني،   V سَييةم:  بةشي 
 VIII وج��ودي��ي��ةت/   VII ض���وارةم:  بةشي  فةلسةفة/ 
 X /تةئويل IX /مؤدَيرنيزم، مؤدَيرنيتة و ثؤست مؤدَيرنيزم

ئازادي/ XI هونةر/ منايةي زاراوة و ناوةكان.

2. سةرضاوةكاني بيوباوةِري كوردةواري
نووسني: شوكور مستةفا

لة بآلوكراوةكانى بةِرَيوةبةرايةتى ِرؤشنبيى ِرامان
ضاث: يةكةم، ض: و- ثةروةردة، ش: هةولَي، ذس: 452، س: 

2006، ل:239، ق:15×21
ناوةرؤك: 

)لَيةدا  ئازاد عةبدولواحيد  كتَيبة:  ئةم  لة خوَيندنةوةى  بةر 
بة  لَيكؤلَينةوةية،  ئ��ةو  نووسينى  بيؤكةى  ن��ووس��راوة: 
مامؤستام  عةرزى  كاتآ  ثَيكرد،  دةستى  من  ثَيشنيارَيكى 
بة  سةبارةت  بتوانآ  كةسة  لةبارترين  و  باشرتين  ئةو  كرد 
كؤمةىَل  ئايينى  و  ئةفسانةيى  و  خورافى  عةقَلى  بونيادى 
كوردةوارى بنووسآ. هةروةها نووسراوة: ئةو كتَيبةى ئَيستا 
بةو  لَيكؤلَينةوةيةى  لةو حةوت  بريتيية  داية  لةبةر دةستان 
زجنيةى  حةوت  بة  ناونراوة،  ثَيوة  كتَيبةكةى  ناونيشانةى 
و  ذي��ان  ب��آلوك��راي��ةوة(/  »ِرام���ان«دا  طؤظارى  لة  ثضِرثضِر 
دةستخةتى  بة  مستةفا-  شوكور  مامؤستا  بةرهةمةكانى 

خؤى.

3. جوانيي زماني كوردي- ضةند وردة بابةتَيك
نووسني: شوكور مستةفا

لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس 
ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، ذس: 603، س: 2010، 

ل:147، ق:12×19
ناوةرؤك: 

ثَيِست/ بةباآل بِرينآ... لةبارةي مامؤستا شوكور مستةفاوة: 
حمةمةدي مةال كةريم/ جوانى/ جوانيى زمانى كوردى/ شوكور 
ثةمياني  دأل/  بَي  دةدوآ/  ان��ةوة  وةرط��َيِ لةبارةى  مستةفا 
عةلي  ليجي/  ِراميزي  ئةمحةد  زادة  كوردي   /1909 دياربةكر 
ئةرمةنستاني  ك��وردي  نووسةري  و  شاعي  عةبدوِرةمحان 
طؤرانيي  مةتةَل/  مامك  كولك/  و  كةِر  داستاني  سؤظيةت/ 

كورديي زازيى.
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4. ناسكوَيذى
نووسني: شوكور مستةفا

لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس 
ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، ذس: 272، س: 2010، 

ل:80، ق:12×19
ناوةرؤك:

ئةمحةد عارف شاعيى طةورةى كورد لة كوردستانى توركيا/ 
ِرةنط و ِرووى نوَيى مرؤ لة هونةر و بةهرةى )يةشار كةمال(دا 
لةبارةى ِرؤمانى )تةنةكة(وة/ ناسكوَيذى/ ضةرخى نووسةرانى 

بوَير و ئازا- يةشار كةمال/ ناوةرؤك.

 
دووةم: وةرطَيِان و طؤِرينى تيث

1. دنياى ضيؤك بؤ مناآلن
زمانى  لة  انى  وةرطَيِ بولطارى،  كرالضَيف  ئةنطَيل  نووسني: 
توركييةوة: شوكور مستةفا، ضاث: يةكةم، ض: سلمان االعظمي، 

ش: بةغدا، ذس: ؟، س: 1969، ل:88، ق:14×21
تَيبينى: 

لةبةر  ب��ةردةس��ت،  نةكةوتة  كتَيبةمان  ئ��ةم  ب��ةداخ��ةوة   •
بةثَيى  زانياريشى  هةندآ  ناتةواوة،  زانيارى  هةندآ  ئةوة 
)ببليؤطرافياى كتَيبى كوردى 1787- 1975، ئا: »نةرميان« 
مستةفا سةيد ئةمحةد، لة ضاثكراوةكانى كؤِرى زانيارى كورد، 

ض »كؤِر«، بةغدا، 1977، ل172( وةرطياوة. 
يةكةم  2ى  ذم��ارة  كتَيبى  ثاشكؤى  لة  كة  بابةتةى  لةو   •
شوكور  مامؤستا  بةرهةمةكانى  و  )ذي��ان  بيبليؤطرافيادا 
مستةفا- بة دةستخةتى خؤى( دانراوة، ساىَل ئةم كتَيبة 1967 

نووسراوة؟ 

2. ئازار هى من ئاوات هى تؤ باهؤز هى هةموومان
زمانى  لة  انى  وةرطَيِ ئؤغَلوو،  بةندةر  عةبدوللةتيف  نووسني: 
توركييةوة: شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى ، ضاث: يةكةم، 

ض: ؟، ش: ؟، ذس: ؟، س: 1987، ل:؟، ق:؟×؟
نةكةوتة  كتَيبةمان  ئةم  يةكةمى  ضاثى  بةداخةوة  تَيبينى: 
ساىَل  ن��ات��ةواوة،  زان��ي��ارى  هةندآ  ئ��ةوة  لةبةر  ب��ةردةس��ت، 
يةكةم  2ى  ذم��ارة  كتَيبى  ثاشكؤى  بةثَيى  ضاثةكةشى 

بيبليؤطرافيا، دانراوة.
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3. كالمَيد مجعةتا كورداية لييكى يآ
ئامادةكردن: ث.حاجي جندى، طؤِرينى لة تيثى التينييةوة: 
كورد،  زانياريى  كؤِرى  ضاثكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور 
 ،1974 س:   ،! ذس:  بةغدا،  ش:  كؤِر،  ض:  يةكةم،  ضاث: 

ل:664-750، ق:17×24                                       
تَيبينى: ئةم كتَيبة لة بةشى يةكةمى بةرطى دووةمى طؤظارى 

كؤِرى زانيارى كورد، وةرطياوة.

4. دمدم - داستان
وةرط��َيِان:  شةمؤ(،  )ع��ةرةب  شاميلؤظ  ع��ةرةب  نووسني: 
كورد،  زانياريى  كؤِرى  ضاثكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور 
ضاث: يةكةم، ض: كؤِر، ش: بةغدا، ذس: 856، س: 1975، 

ل:367، ق:17×24                                            

5. ئةفسانةى ضياى ئاطرى
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
كورد،  زانياريى  كؤِرى  ضاثكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور 
ضاث: يةكةم، ض: كؤِر، ش: بةغدا، ذس: 309، س: 1976، 

ل:178، ق:17×24                   

كوردةكانى  زارى  لة  كوردى  فؤلكلؤرى  تَيكستى  كؤمةلَة   .6
سؤظَيتةوة تؤماركراوة  

)كوردؤيَيظ(،  كوردؤ  ث.قةناتى  ئامادةكردن:  و  كؤكردنةوة 
لَيكدانةوة:  و  ساغكردنةوة  و  كوردى  ِرَينووسى  هَينانةسةر 
و  ثَيشةكى  حمةممةد،  ق��ادر  ئةنوةر  و  مستةفا  شوكور 
ثَيداضوونةوة: د.ئةوِرةمحانى حاجى مارف، لة ضاثكراوةكانى 
كؤِرى زانياريى كورد، ضاث: يةكةم، ض: كؤِرى زانيارى كورد، 

ش: بةغدا، ذس: 75، س: 1976، ل:273، ق:17×24

7. سرتانآ زارطؤتنا كورداية تاريقيآ
هَينانةسةر  جةليل،  ئؤردخيانى  ئامادةكردن:  و  كؤكردنةوة 
شوكور  لَيكدانةوة:  و  ساغكردنةوة  و  ك��وردى  ِرَينووسى 
كؤِرى  ضاثكراوةكانى  لة  قادر حمةممةد،  ئةنوةر  و  مستةفا 
ئةدةبيى  كةلةثوورى  ذياندنةوةى  زجنيةى  كورد-  زانيارى 
بةغدا،  ش:  كورد،  زانيارى  كؤِرى  ض:  يةكةم،  ضاث:  كورد، 
ذس: 1399، س: 1978، ل:517، ق:17×24                                            

8. ئةفسانةى كوَير ئؤغلى  
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
و  ِرؤشنبيى  دةزط��اى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور 
بةغدا،  ش:  كؤِر،  ض:  يةكةم،  ضاث:  كوردى،  بآلوكردنةوةى 
ذس: 1799، س: 1979، ل:191، ق:14×20                                                 

9. سيابةند و خةجآ
ِرَينووسى  لة  طؤِرينى  سةمةند،  سيابةندؤظ  كؤكردنةوة: 
سآلظييةوة بؤ سةر ِرَينووسى كوردى و فةرهةنطؤك: شوكور 
مستةفا، لة ضاثكراوةكانى كؤِرى زانيارى عَياق- دةستةى 
612، س:  بةغدا، ذس:  كؤِر، ش:  ض:  يةكةم،  كورد، ضاث: 

1980، ل:191، ق:15×22

10. داستانى شَيخ بةدرةدين كوِرى قازيى سيماوية
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ حيكةت،  نازم  نووسني: 
بةغداد،  ش:  احلوادث،  ض:  يةكةم،  ضاث:  مستةفا،  شوكور 

ذس: 584، س: 1981، ل:78، ق:15×21

11. تةنةكة
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 



 8
0 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

ران
زەی

حو
   

   
   

ئ  
ۆڤار

ر
15

شوكور مستةفا، ضاث: يةكةم، ض: األديب، ش: بةغداد، ذس: 
531، س: 1981، ل:206، ق:12×16

طةِريدةيةكى  ضةند  نيطاى  ل��ة  ك��وردس��ت��ان  و  ك��ورد   .12
زانيارى  كؤِرى  طؤظارى  هةشتةمى  بةرطى  لة  ِرؤذئاواييةوة- 

عَياق- دةستةى كورد دةرهَينراوة
انى لة زمانى  نووسني: ضةند طةِريدةيةكي خؤرئاوايى، وةرطَيِ
توركييةوة: شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى كؤِرى زانيارى 
س:  ؟،  ذس:  بةغداد،  ش:  ك��ؤِر،  ض:  يةكةم،  ضاث:  ع��َياق، 

1981، ل:121-158، ق:12×17

13. كاريتة يا ئةوديوى ضيا
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
شوكور مستةفا، بة يارمةتى  ئةميندارَيتيى طشتيى ِرؤشنبيى 
ض:  يةكةم،  ضاث:  كراوة،  ضاث  ئؤتؤنؤمى  ناوضةى  الوانى  و 

عالء، ش:، ذس: 1118، س: 1983، ل:432، ق:17×24

14. دمدم- داستان
انى: شوكور  نووسةر: عةرةب شاميلؤظ )عةرةب شةمؤ(، وةرطَيِ
مستةفا، ضاث: دووةم، ض: كؤِر، ش: بةغدا، ذس: 799، س: 
1984، ل:316، ق:17×24                                                                               

15. ئةوديوى ضيا 2- زةوى ئاسن و ئامسان مس

توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
شوكور مستةفا، بة يارمةتى  ئةميندارَيتيى طشتيى ِرؤشنبيى 
و الوان ضاث كراوة، ضاث: يةكةم، ض: عالء، ش: بةغدا، ذس: 

768، س: 1987، ل:424، ق:17×24

16. ثَيشبينيى لَيزانة قةرةجةكة
زمانى  ل��ة  ان���ى  وةرط���َيِ لوتفى،  عةبدوملةجيد  ن��ووس��ني: 
دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور  عةرةبييةوة: 
دار  ض:  يةكةم،  ضاث:  ك��وردى،  بآلوكردنةوةى  و  ِرؤشنبيى 
احلرية، ش: بةغدا، ذس: 1040، س: 1988، ل:184، ق:14×21

)مةستوورة(ى  شةرةفخامن  ماه  ئ��ةردةآلن-  مَيذووى   .17
كوردستان

شةرةفخامن(،  )م��اه  كوردستانى  م��ةس��ت��وورةى  ن��ووس��ني: 
شوكور  و  جاف  د.حةسةن  فارسييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ
مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ِرؤشنبيى و بآلوكردنةوةى 
س:  ؟،  ذس:  ش:،  احلرية،  دار  ض:  يةكةم،  ضاث:  ك��وردى، 

1989، ل:280، ق:13×22

18. زارطوتنا كوردا- 1
كؤكردنةوة و ئامادةكردن: ئؤردخيانآ جةليل و جةليلَى جةليل 
، طؤِرينى لة تيثى التينييةوة و فةرهةنطؤك: شوكور مستةفا 
كؤِرى  بآلوكراوةكانى  لة  طلى،  عةبدوملةجيد  عةبدوللةتيف  و 
ش:  ض:!،  يةكةم،  ضاث:  كورد،  دةستةى  ع��َياق-  زانيارى 
بةغدا، ذس: 476، س: 1991، ل:596، ق:17×24                                                                                        

شةرةفنامةى  16ه��ةم��دا-  س��ةدةى  لة  ك��ورد  مَيذووى   .19
نةتةوةى  مَيذووى  وةك سةرضاوةيةكى  بةدليسى  شةرةفخانى 

كورد
لة  اني  وةرطَيِ ئيسكةندةر،  حمةممةد  د.شةمسى  نووسني: 

زمانى ئازةرباجيانييةوة: شوكور مستةفا
ضاث: يةكةم، ض: و- ِرؤشنبيى، ش: هةولَي، ذس: 72، س: 

1998، ل:176، ق:16×23
20. ئيدريسى بدليسى 

انى لة زمانى توركييةوة:  نووسني: حمةممةد بايراقدار، وةرطَيِ
ضاث:  برايةتى،  سةنتةرى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور 
يةكةم، ض: و-ث��ةروةردة، ش: هةولَي، ذس: ؟، س: 1999، 

ل:119، ق:15×22
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دةولَ��ةت-  و  شَيخ  ئاغا،  ك��ورد-  طةلي  كؤمةلَناسيي   .21
بنياتةكاني كؤمةلَةكي و سياسي كوردستان

انى بؤ زمانى فارسى:  نووسني: مارتن ظان بروويني سن، وةرطَيِ
شوكور  فارسييةوة:  لة  ان��ى  ِ وةرط��يَ يوونسي،  ئيرباهيمي 
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا، 
هةولَي، ذس:  و-ث��ةروةدة، ش:  ض:  يةكةم،  ضاث:  ئاراس، 
وتار:  ثَيش  لةجياتى  ق:15×28:  ل:48،   ،2000 س:   ،85

شوكور مستةفا.

22. بيةوةريي عةبدولِرةزاق بةدرخان
ن��ووس��ني: ع��ةب��دول��ِرةزاق ب��ةدرخ��ان، وةرط����َيِان ل��ة ؟ و 
شوكور  ؟:  لة  ان��ى  وةرط��َيِ جةليل،  جةليلي  ئامادةكردن: 
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا، 
ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: و- ثةروةردة، ش: هةولَي، ذس: 

81، س: 2000، ل:95، ق:15×21

23. خؤييبوون و شؤِرشى ئاطرى
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ ئاآلكؤم،  ِرؤهات  نووسني: 
و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: و- ثةروةردة، ش: 

هةولَي، ذس: 82، س: 2000، ل:176، ق:15×21

24. ديوانى شَيخ ِرةزاى تالَةبانى
نووسني: شَيخ ِرةزاى تالَةبانى، ساغكردنةوة و شةرحكردن: 
و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: و-ثةروةردة، ش: 

هةولَي، ذس: 83، س: 2000، ل:575، ق:17×23

25. نادرنامةى ئةمَلاس خانى كةَلوِر
ئةمِرؤ  باوى  ِرَينووسى  بة  كةَلوِر،  خانى  ئةمَلاس  نووسني: 
لة  مستةفا،  شوكور  دانانى:  بؤ  فةرهةنطؤك  و  نووسينةوة 
بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: 
يةكةم، ض: و-ثةروةردة، ش: هةولَي، ذس: 160، س: 2000، 

ل:391، ق:16×23

26. ياداشتةكانى مةئموون بةط كوِرى بَيطة بةط فةرمانِرةواى 
شارةزوور  ناوضةى  بةسةرهاتةكانى  و  ِرووداو  ش��ارةزوور- 

ثَينجسةد ساَل بةر لة ئةمِرؤ
انى لة زمانى  نووسني: مةئموون بةط كوِرى بَيطة بةط، وةرطَيِ
توركييةوة بؤ زمانى عةرةبى: حمةممةد جةميل ِرؤذبةيانى و 
سةآلح  عةرةبييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ مستةفا،  شوكور 
ثةخشى  و  ضاث  دةزط��اى  بآلوكراوةكانى  لة  نةقشبةندى، 
ذس:  سلَيمانى،  سةردةم، ش:  ض:  يةكةم،  ضاث:  سةردةم، 

271، س: 2001، ل:113، ق:14×20

27. مَيذووى ئةردةآلن
شةرةفخامن(،  )م��اه  كوردستانى  مةستوورةى  نووسني: 
انى لة زمانى فارسييةوة: د.حةسةن جاف و شوكور  وةرطَيِ
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا، 
ئاراس )لة زجنية كتَيبة بآلوكراوةكانى بيئانينى مةستوورةى 
هةولَي،  ش:  ثةروةردة،  و-  ض:  دووةم،  ضاث:  ئةردةآلن(، 

ذس: 730، س: 2005، ل:176، ق:15×21
28. طوآ ئاطردان يا ئةشقَيكى ناكام

توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ حيكمةت،  نازم  نووسني: 
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شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى بةِرَيوةبةرايةتى ِرؤشنبييى 
ذس:  هةولَي،  ث��ةروةردة، ش:  و-  ض:  يةكةم،  ضاث:  ِرامان، 

147، س: 2006، ل:47، ق:15×21

-1200( ح��ةوَي��زى(  بةكرئاغا  )حاجى  قاصد  ديوانى   .29
1270ك.م/ 1785- 1853ز(

شوكور  ساغكردنةوة:  حةوَيزى،  بةكرئاغا  حاجى  نووسني: 
ئةكادميياى  بآلوكراوةكانى  لة  سوورخى،  ِرةحيم  و  مستةفا 
كوردى، ضاث: يةكةم، ض: خانى، ش: دهؤك، ذس: 1819، س: 

2008، ل:352، ق:16×22

30. ئيدريسى بدليسى 
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  بايراقدار، وةرطَيِ نووسني: حمةمةد 
شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى 
هةولَي، ذس: 2574،  ئاراس، ش:  ض:  دووةم،  ئاراس، ضاث: 

س: 2009، ل:136، ق:12×19

)شةرةفنامة(ى  16هةمدا-  سةدةي  لة  كورد  مَيذووي   .31
نةتةوةى  مَيذووى  سةرضاوةيةكى  وةك  بدليسى  شةرةفخانى 

كورد
انى لة زمانى  نووسني: د.شةمسي حمةممةد ئيسكندةر، وةرطَيِ
ئازةرييةوة: شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث 
و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ذس: 2506، س: 2009، ل:247، ق:12×19

32. ئازار هى من ئاوات هى تؤ باهؤز هى هةموومان
زمانى  لة  انى  وةرطَيِ ئؤغَلوو،  بةندةر  عةبدوللةتيف  نووسني: 
دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور  توركمانييةوة: 
ئاراس، ش:  ئاراس، ضاث: دووةم، ض:  ضاث و بآلوكردنةوةى 

هةولَي، ذس: 181، س: 2010، ل:70، ق:13×19

33. ئةفسانةى ضياى ئاطرى
انى لة زمانى توركييةوة: شوكور  نووسني: يةشار كةمال، وةرطَيِ
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزط��اى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا، 
ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، ذس: 175، س: 

2010، ل:160، ق:13×19                   

34. ئةفسانةى كوَير ئؤغلى  
انى لة زمانى توركييةوة: شوكور  نووسني: يةشار كةمال، وةرطَيِ
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزط��اى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا، 
ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، ذس: 176، س: 

2010، ل:130، ق:13×19

35. بيانينَيد من 
اني لة تيثى سالظى و ثةراوَيز  نووسني: ئةمحةدَي ميازي، وةرطَيِ
بؤ نووسني: شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 
ذس: 782، س: 2010، ل:150، ق:13×19: ثَيشةكييةكى بآ 

ناونيشان: وةرطَيِ )شوكور مستةفا(.

36. ثَيشبينيى لَيزانة قةرةجةكة
زمانى  ل��ة  ان���ى  وةرط���َيِ لوتفى،  عةبدوملةجيد  ن��ووس��ني: 
عةرةبييةوة: شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث 
و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ذس: 178، س: 2010، ل:134، ق:13×19
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37. تةنةكة
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ذس: 177، س: 2010، ل:111، ق:13×19

38. داستانى شَيخ بةدرةدين كوِرى قازيى سيماوية
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ حيكمةت،  نازم  نووسني: 
و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ذس: 217، س: 2010، ل:76، ق:13×19

39. دمدم - داستان
نووسني: عةرةب شاميلؤظ )عةرةب شةمؤ(، وةرطَيِان: شوكور 
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا، 
هةولَي، ذس: 174،  ئاراس، ش:  ض:  دووةم،  ئاراس، ضاث: 

س: 2010، ل:285، ق:13×19

40. ديوانى شَيخ ِرةزاى تالَةبانى
نووسني: شَيخ ِرةزاى تالَةبانى، ساغكردنةوة و شةرحكردن: 

و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ذس: 604، س: 2010، ل:579، ق:13×19

41. كاريتة يا ئةوديوى ضيا- بةشى يةكةم
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ش:، ذس: 179، س: 2010، ل:504، ق:13×19

42. ئةوديوى ضيا- زةوى ئاسن و ئامسان مس/ بةشى دووةم
توركييةوة:  زمانى  لة  انى  وةرطَيِ كةمال،  يةشار  نووسني: 
و  ض��اث  دةزط���اى  ب��آلوك��راوةك��ان��ى  ل��ة  مستةفا،  ش��وك��ور 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: دووةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ش:، ذس: 180، س: 2010، ل:510، ق:13×19

طةِريدةيةكي  ضةند  نيطاي  لة  كوردستان  و  ك��ورد   .43
ِرؤذئاواييةوة

انى لة زمانى  نووسني: ضةند طةِريدةيةكي خؤرئاوايى، وةرطَيِ
توركييةوة: شوكور مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث 
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و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 
ذس: 602، س: 2010، ل:63، ق:13×19

دوومة،  ضاثى  بةآلم  )يةكةم(  نووسراوة  هةرضةند  تَيبينى: 
بِروانة كتَيبى ذمارة 54.

44. سيابةند و خةجآ
كؤكردنةوة: سيابةندؤظ سةمةند، طؤِرينى بؤ ِرَينووسى كورديى 
و  ضاث  دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور  خواروو: 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 

ذس: 742، س: 2010، ل:158، ق:12×19
سَييةم: ثَيداضوونةوة و نووسينى بابةت و وتار

1. يادي  قانع- بيوِراى كؤمةلََيك ِرؤشنبيى كوردة بةرامبةر بة 
شاعي و هةلَوَيست و شيعرةكانى

كؤكردنةوة و ضاثكردن: بورهان قانع، بة يارمةتي  ئةميندارَيتى 
كراوة،  ضاث  ئؤتؤنؤمي   ناوضةي   الواني   و  ِرؤشنبيي  طشتيي  
ضاث: يةكةم، ض: ئيشاد، ش: بةغدا، ذس: 1618، س: 1978، 

ل:104، ق:17×24: وتارى مامؤستا شوكور مستةفا.

2. لة يادى طيوى موكريانى دا 
)يةكَيتيى  بآلوكراوةكانى  لة  ش��ارةزا،  كةريم  ئامادةكردن: 
وَيذةى  و  هونةر  )كؤمةىَل  و  هةولَي(  لقى  كورد  نووسةرانى 
ش:  كوردستان،  ض:  يةكةم،  ضاث:  هةولَي(،  لقى  ك��وردى- 
وتارى  ق:17×24:  ل:72،   ،1978 س:   ،178 ذس:  هةولَي، 

كؤِرى زانيارى كورد: شوكور مستةفا.

3. ثيةمَيد و زةريا
زمانى  ل��ة  ان���ى  وةرط���َيِ هَيمنطواى،  ئَينست  ن��ووس��ني: 
عةرةبييةوة: شَيكؤ بَيكةس، ثَيداضوونةوة: شوكور مستةفا، 
دةزطاى  ِراطةياندن-  و  ِرؤشنبيى  وةزارةتى  لةبآلوكراوةكانى 
ِرؤشنبيى و بآلوكردنةوةى كوردى، ضاث: يةكةم، ض: املؤسسة 
العراقية للدعاية والطباعة، ش: بةغدا، ذس: 1509، س: 1982، 

ل:136، ق:17×24

4. شةهيدانى قةآلى دمدم
كتَيبخانةى  بآلوكراوةكانى  لة  كةريم،  ساَل  مستةفا  نووسني: 
بةغدا، ذس: 1642،  ض: عةالء، ش:  يةكةم،  سلَيمانى، ضاث: 

س: 1982، ل:56، ق:12×17: ثَيشةكى: شوكور مستةفا.
5. ديوانى كةماىل- عةىل باثي ئاغا.

ئامادةكردن و ساغكردنةوة: كةمال عةىل باثي، ثَيداضوونةوة: 
و  ِرؤشنبيي  دةزط��اى  بآلوكراوةكانى  لة  مستةفا،  شوكور 
الثقافية  شؤون  دار  ض:  يةكةم،  ضاث:  كوردى،  بآلوكردنةوةى 
العامة، ش: بةغدا، ذس: 414، س: 1986، ل:206، ق:17×22.

6. سةربردةى ذيانى سياسيم- بةرطى يةكةم
يارمةتى  ب��ة  مس��اي��ل،  حاجى  ع��ةب��دولَ��آلى  م��ةال  ن��ووس��ني: 
ضاث:  كراوة،  ضاث  الوان  و  ِرؤشنبيى  طشتيى  ئةميندارَيتى 
 ،1990 س:   ،665 ذس:  بةغدا،  ش:  ِرةش��اد،  ض:  يةكةم، 
ل:269، ق:16×23: لةسةر بةرطى دواوة، كورتة نووسينَيكى 

)مةال شوكور- شوكور مستةفا( دانراوة.

7. بارزانى
ِرؤشنبيى،  و-  ض:  يةكةم،  ضاث:  موكريانى،  هةذار  نووسني: 
ق:15×20:  ل:64،   ،1998 س:   ،241 ذس:  هةولَي،  ش: 

ثَيشةكى: شوكور مستةفا.

8. بؤ كوردستان
نووسني: هةذار، سةرثةرشتيارى ضاث: شوكور مستةفا و بةدران 
بآلوكردنةوةى  و  ضاث  دةزط��اى  بآلوكراوةكانى  لة  ئةمحةد، 
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ئاراس، ضاث: ضوارةم، ض: و- ثةروةردة، ش: هةولَي، ذس: 
ثَيويست:  وشةيةكى  ق:17×23:  ل:621،   ،2000 س:   ،78

ئامادةكاران .

فةرامؤشكراوي  دةولَةتي  ضوار  كورد-  دةولَةتي  ضوار   .9
نةناسراو دونبوىل، شاهَينى، شوانكارة، ميننةتشاهى

بآلوكراوةكانى  لة  ِرؤذبةياني،  جةميل  حمةممةد  نووسني: 
وةزارةتي ِرؤشنبيي، ضاث: يةكةم، ض: و- ِرؤشنبيى، ش: 
هةولَي، ذس: 103، س: 2000، ل:151، ق:16×22: ثاشكؤ: 

شوكور مستةفا.

10. فةرهةنط و لَيكحالَيبوون
ئامادةكردن: سةرؤ قادر، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و 
ثةروةردة،  و-  ض:  يةكةم،  ضاث:  موكريانى،  بآلوكردنةوةى 
ش: هةولَي، ذس: 2، س: 2001، ل:224، ق:17×23: سنورَيك 

لة نَيوان ئازادى و بةِرةآليدا هةية: شوكور مستةفا.

11. مةحوى- بةشَيك لة بابةتةكانى فَيستيظاىَل مةحوى 
لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: 
يةكةم، ض: و-ثةروةردة، ش: هةولَي، ذس:385، س: 2001، 
ل:176، ق:17×23: كَيش و سةروايةكانى شيعرى مةحوى: 

شوكور مستةفا.

12. ثيةمَيد و زةريا
زمانى  ل��ة  ان���ى  وةرط���َيِ هَيمنطواى،  ئَينست  ن��ووس��ني: 
شوكور  ثَيداضوونةوةى:  بَيكةس،  شَيكؤ  عةرةبييةوة: 
مستةفا، لة بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، 
س:  ؟،  ذس:  سلَيمانى،  ش:  س��ةردةم،  ض:  دووةم،  ضاث: 

2002، ل:153، ق:14×20

13. ثَيِةواني ِراسيت- ياراني كوردستان )ئةهلي حةق( 
اني لة زماني  نووسني: ن. ئيظانؤظا )هؤلَةندا- 1953(، وةرطَيِ
ئينطليزييةوة: ئاسؤ كةريم، ثَيداضوونةوة: شوكور مستةفا، 
بةِرَيوةبةرايةتى  ِرؤشنبيي-  وةزارةت��ي  بآلوكراوةكاني  لة 
طشتى ِرؤشنبيى و هونةر، ضاث: يةكةم، ض: و-ِرؤشنبيى، 

ش: هةولَي، ذس: 243، س: 2003، ل:224، ق:16×22.

14. فَيستيظاىَل هةذارى موكريانى
ئ��ام��ادةك��ردن: ش��ةم��األ ح��ةوَي��زى و ك��ةري��م س��ؤف��ى، لة 
هونةر،  و  ِرؤشنبيى  طشتى  بةِرَيوةبةرايةتى  بآلوكراوةكانى 
ضاث: يةكةم، ض: و-ِرؤشنبيى، ش: هةولَي، ذس: 617، س: 

2005، ل:288، ق:16×22: بابةتَيك: شوكور مستةفا.

كوردةواري  دةفتةري  كؤواري  كوردي-  ِرؤذنامةوانيي   .15
1970

دةزطاى  بآلوكراوةكانى  لة  حسنَي،  هيمداد  ئامادةكردني : 
ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، ش: 
هةولَي، ذس: 2301، س: 2010، ل:503، ق:16×23: بةرطي 
دووةم مارت- نيساني 1970- هةندآ بابةتى وةك: نةورؤز 

لة ئةدةبى طةالندا: شوكور مستةفا.
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 دووةم بيبليؤطرافيا
كتَيب و بابةت و ضاوثَيكةوتن

يةكةم: كتَيبى سةربةخؤ
1. شوكورمستةفا.. طةشتَيك بةناو زمان و فيكر و ئيستَيتيكادا

هةظثةيظني: ئازاد عةبدولواحيد- مةمحوود زامدار
لة بآلوكراوةكانى كتَيبى طوآلن

 ،1998 س:   ،176 ذس:  هةولَي،  ش:  ؟،  ض:  يةكةم،  ضاث: 
ل:135، ق:15×20

ناوةرؤك:
ضةند  بوونى  لةطةَل  مستةفا/  شوكور  لةطةَل  ضاوثَيكةوتن 
ناودارةكانى  كةسايةتيية  و  شاعي  جؤراوجؤرى  وَينةيةكى 

كورد/ ذيان و بةرهةمةكانى مامؤستا شوكور مستةفا.

2. يادى ِرَيزلَينانى شوكور مستةفا
ئامادةكردن و بآلوكردنةوة: بنكةى كاوةى ِرؤشنبيى

ضاث: يةكةم، ض: حاجى هاشم، ش: هةولَي، ذس: 127، س: 
2004، ل:101، ق:16×22

ناوةرؤك: 
دةقى  مستةفا/  شوكور  مامؤستا  كؤضكردوو  ِرَيزلَينانى  ِرؤذى 
وتارى بنكةى كاوةى ِرؤشنبيى/ كؤمةلََيك وتار و برووسكة...

 دووةم: بابةت و ضاوثَيكةوتن
1. جنَيوبذَيرَيك لة ضَيشتى جمَيورى هةذار موكريانى دا

نووسني: باوكى سيناهى، ضاث: يةكةم، ض: ذيار، ش: سلَيمانى، 
انةوة و  ذس: 350، س: 1999، ل:53، ق:15×20: هةندآ طَيِ
بةسةرهات كة يةكَيكيان بة ناونيشانى )مةال شوكور مستةفا(

وة نووسراوة.

2. ديدارى ِرؤشنبيى- بةرطى يةكةم
نووسني: ئازاد هيدايةت دةلؤ، ضاث: يةكةم ، ض: ؟، ش: يةكةم 
، ذس: 175، س: 2005، ل:376، ق:15×20: كؤمةلََيك ديدار و 
ضاوثَيكةوتن، كة لة )ِراديؤى كوردى بةغدا( لة ساىَل 1997�ةوة 
لة بةرنامةى )ديدارى ِرؤشنبيى( ثَيشكةش كراون و يةكَيكيان 

لةطةأل )شوكور مستةفا(دا بووة. 

3. زناك- ضةند بابةتَيكى رووناكبيى
نووسني: حمةممةد ِرةجناو، لة بآلوكراوةكانى بةِرَيوةبةرايةتيى 
طشتيى ِرؤشنبيى و هونةر، ضاث: يةكةم، ض: و-ِرؤشنبيى، 
ش: هةولَي، ذس: 8، س: 2006، ل:125، ق:16×22: شوكور 

مستةفا.

4. يادى ئازيزان
نووسني: ث.شوكريية ِرةسووَل، ضاث: يةكةم، ض: كشتوكاأل، 
ق:16×23:  ل:148،   ،2009 س:   ،40 ذس:  ه��ةول��َي،  ش: 

خوَيندنةوةى مَيشكى ئينسكلؤثيدياى )شوكور مستةفا(.

5. كة بازنة و الكَيشةكان هةلَدةوةشَينةوة- ئاخاوتةي سياسي 
و فةرهةنطيي كورد، دوَينآ و ئةمِرؤ

و  بآلوكراوةكانى دةزطاى ضاث  لة  فةرهاد شاكةلي،  نووسني: 
بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، ش: هةولَي، 
سَييةم:  بةشى  ق:15×23:  ل:247،   ،2010 س:   ،26 ذس: 
شوكور  كورد/  ِرووناكبيياني  ئةزمووني  بةسةركردنةوةيةكي 

مستةفا- لة نَيوان ثرسيار و ِرةخنةدا. 

6. كورد لة سوَيد لة مَيذووى 25 سالَةى فيدراسيؤنى كؤمةلَة 
كوردستانييةكاندا

بآلوكراوةكانى  لة  طةوهةرى،  حاميد  نووسني:  و  كؤكردنةوة 
دةزطاى ضاث و بآلوكردنةوةى ئاراس، ضاث: يةكةم، ض: ئاراس، 
ق:15×21:  ل:384،   ،2010 س:   ،2754 ذس:  هةولَي،  ش: 

كؤِرَيكى ِرَيزطرتن لة مامؤستا شوكور مستةفا.
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پیری ئەندیشە و نامۆیی

مەزهەری ناكۆكی

سەرۆ قادر
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بە  مستەفا،  شوكور  مامۆستا  كەسایەتی  لەسەر  باسكردن 
بە  زۆر  كارەكە  ناكەم  ئەوە  بۆ  قسەیە  ئەو  نازانم.  ئاسان 
لە  تەنیا  شوكور  كەسایەتی  ئ��ەوەی  بەقەد  بزانم،  ئاڵۆز 

ڕوویەكەوە تەماشا ناكەم.
ناسیوەو  نزیكەوە  لە  ئەوم  ماوەی شەش ساڵ  بۆ  تەنیا  من، 
خۆشبەختم كە ئەو شانسەم هەبوو، زۆر زوو متمانەی وەرگرم 
و برادەرێكی نزیكی بم. هەر ئەم لێكحاڵیبوونەش بووە مایەی 
لێكتێگەیشتنی فكریی و فەرهەنگیی. دانیشتنی دوورودرێژمان 
تەنیا  لەوەدا  جارانیش  زۆر  دەبوون،  جیا  جیا  بابەتی  لەسەر 
نەبووم و كەسانێك لێرەن، دەبوونە تەڕەفێكی قسەكان. هەڵبەت 
كردەوەكانی،  و  مستەفا  شوكور  كەسایەتیی  دەزانم،  ئەوەش 
ڕەفتاری تاكەكەسێك بەتەنێ نەبوون، بەڵكو موڵكی میللەتێك 
بوو، بۆیە بە شێوەی جیاجیا، بۆ هەموان وااڵ و ئاشكرا بووە.

چەشنی  لە  شوكور،  مامۆستا  ئێژم  كە  نییە  یەكمم  جاری 
كەسایەتی فەردی و هەڵكەوتنیدا، زیاتر بیرمەند و ئینسانێكی 
بیرو  گ��وازەرەوەی  و  وەرگێڕ  تەنیا  نەك  بوو،  تەئەمولیی 
و  من  قسەیەی  ئەم  ناكۆكی  جا  دیكە.  كەسانی  بەرهەمی 
لێرەدا دەردەكەون. هەموو كەس بۆی  كارەكانی ژیانی ئەو 
هەیە وەاڵممبداتەوە: ئەدی ئەوە نییە ماۆستا هەموو تەمەنی 

خۆی بە وەرگێڕانەوە خەریك كرد؟
تەمەنی  درێژایی  بە  سەختەی  بارودۆخە  ئەو  لەراستیدا، 
بەڵكو  ئەو  هەر  نەك  هەبوو،  ئێمەدا  واڵتی  لە  مامۆستا، 
سەمتی كارو بایەخ پێدانی سەرەكی لە زۆرینەی هەرەزۆری 
چەندان  كە  شاهیدین  ئێمە  گۆڕی.  كوردستان  داهێنەرانی 
و  كوژانەوە  یەكەمیاندا  هەنگاوی  لە  هەر  باش،  داهێنەری 
ناچار دەبوون ڕوو لە كارێكی دیكە بنێن كە دەوروبەرو باری 
ئێمە  واڵتی  سەدساڵەی  مێژووی  بدات.  مۆڵەتیان  سیاسی 
واڵتێكدا  لە  داهێنان.  نەك  بووە  كوژاندنەوە  ئۆپەراسیۆنی 
بندەستەیدا  لە  میللەت  و  نەبێت  ئالیكاری  و  ئارامی  هیچ 
بتوێندرێتەوە و داخیلی كوێرەڕێی شێواندن و قەاڵچۆ بكرێ، 

چۆن بیرمەند و داهێنەری ئەدەبی گەشە دەكەن؟
هەڵبەت لەالیەكی دیكه شەوە تەجرەبەش سەلماندی، ئەوانەی 
بەرزەی  پلە  ئەو  نەگەیشتنە  ب��وون،  هەندەران  تەریدەی 
نامۆییەی  لەو  جیا  ئەوە  بۆبكرێ،  ئاماژەیان  كە  داهێنان 
تێیكەوتوون و حەوت قۆناغەڕێ لە گونجان لە گەڵ میللەتی 
نە  هەندەرانیمان،  داهێنەرانی  دووركەوتوونەتەوە.  خۆیان 
ئاوارەیی  ژانی  قوربانییەكانی  ئەوانە  ئەوێیین،  نە  ئێرەیین 
توانەوە  غوربەتیدا.  تراوێلكەی  لە  نەتوانەوەن  تەقەالی  و 
لە ناوەوە و لەدەرەوە یەخەی داهێنەری كوردی بەرنەداوە. 
نەگرتن  ئۆقرە  و  دڵەڕاوكێ  و  گومان  و  ترس  هەربۆیەش 

سیفەتی زۆر دیاری ڕووناكبیرانی ئەم رۆژگارەی كوردانە.
جیلێك لە ناو كوردستان، لە شارەكان مانەوە و بیریان لە 
بەردەوامیی دەكردەوە. هەندێك بڕیاریاندا بە هەر قیمەتێك 
هەندێكی  زۆرە.  لەسەر  قسەیان  ئەوانە  بن،  بەردەوام  بێ، 
قیمەتی  بە  بەاڵم  ك��ردەوە،  الڕێ  لە  بیریان  كەمیش  زۆر 
خۆیان، نەك بە پێوەری داگیركاران. ئەوانە هەرچەند بۆیان 
هەمیشە  بەاڵم  واب��ڕۆن،  گەرەكیانە  خۆیان  وەك  نەدەلوا 
لە  و  دەگ��رت  خۆیان  ئیهتیمامی  جێی  لقەكانی  لە  لقێك 
بیكەن  دەبوا  كە  دەكرد  ئەوە  لەگەڵ  چاوبڕكانێیان  الڕێوە 
و نەیاندەتوانی ڕاستەوخۆ دەستی لێبدەن. شوكور مستەفا 
جۆری  ڕووناكبیرانەی  تیپە  ئەم  بەرجەستەی  نموونەی 

دووەمە كە من دەمەوێ باسیان بكەم.
مەسعود محەمەد، كە ڕەفیقی عومری شوكور بوو، بە ئاڵۆز 
كردن و كاڵكردنەوە، كارێكی زۆری لەسەر فكر كرد. پێموایە 
كەچیی  بێت.  ب��ەردەوام  بتوانێ  تا  دەك��رد  بۆیە  ئەوەشی 
خۆی  حەزی  لە  نزیك  شتانی  هەوڵیدەدا  مستەفا  شوكور 
وەرگێڕێتە سەر زمانی كوردی. ئەگینا لەكاتی قسەكردن یان 
نەدەكرد.  ئەدەبیاتی  و  ڕۆمان  باسی  قەت  نووسیندا،  وتار 
قەدەغان  قەرەی  لە  لێدان  فكرو  مەحشەری  ئەو  مەجلیسی 
بوو. بە پێچەوانەشەوە، ئەو لە نووسین دەترسا، دەچوو بە 
ئەجا  پرسین  و  مناقەشە  دەك��ردەوە.  قەرەبووی  وەرگێڕان 
گرتبۆوە.  ئەوی  نووسینەكانی  كتێب  جێی  مناقەشە،  هەر 
و  بەجێهێشت  بەغدای  كە  ئازادی  دوای  بوو،  ئەوەش  هەر 
هاتەوە كوردستان، هەرچەند لە سااڵنی كۆتایی ژیاندا بوو، 
بەاڵم حەزی مومارەسە كردنی خەمی سەرەكی ژیانی لەال زۆر 
بەهێز بوو_ ئەویش نووسین و داڕشتنی بیروڕاكانی بوو. هەر 
ئەوەش بوو كاتێك من پێشنیارم پێكرد: مامۆستا شوكور، 
بخەرە سەر  ئەندێشەكانت  و  قسە  و  بێنە  وەرگێڕان  لە  واز 
كاغەز. زۆر جاران سەری خۆی ڕادەوەشاندو كە دەڕۆیشت 
ئەمە  شۆڕدەكردنەوە.  بەخۆدا  لۆژەلۆژ  بە  دەستی  هەردوو 

نیشانەی كەوتنە ناو تەنگژەی نووسین بوو.
خزمینە، دوو كتێبە سەرەكییەكەی ئەو، شاهیدی ئەم قسەی 
سەرچاوەكانی  هونەر.دووەم  و  ئەندیشە  یەكەمیان  منن) 
بیری كوردەواری(. ئەو لەم دوو نووسینەیدا، زۆر وەستایانە 
و  فكریی  بینای  و  كۆمەاڵیەتیی  ساختومانی  هەوڵدەدات 
شیی  و  ئاشكرا  كوردستان  ئەوجا  ڕۆژه��ەاڵت  فەرهەنگیی 
دەرگایەكی  ناو  خستە  درزی  كەمدا  وەختێكی  لە  بكاتەوە. 
تۆكمەی تەمەن میژوویی ئێمە. بۆیە نابێ بە ئاسانی حوكم 
لەسەر كارە فكریەكانی مەال شوكور بدرێ، پێموایە دەكرێ 
وەك  مستەفا  یەكێكیان شوكور  بخوێندرێتەوە:  الڕا  دوو  لە 
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دیاردەیەك، دووەم فكرەكانی وەك داهێنانێكی زانستی و 
فەرهەنگی.

زماندا  ب��واری  لە  شوكور  مامۆستا  دەوری  لەسەر  زۆر 
دەستی  شاكاری  ئێمە،  ئەمڕۆی  زمانی  ب��ەاڵم  ن��اڕۆم، 
ئەو  هەرچەند  مستەفایە.  شوكور  و  موكوریانی  هەژاری 
هەمیشە بە تەوازوعەوە دەیگووت: من پەیڕەوی شێوازی 

زمانی هەژاری موكوریانیم.
جیا لەو قسانە، ئەو لەسەر تیۆری زمانیش كارێكی زۆری 
لە ڕووی  كردوە و هەوڵیداوە سترۆكتۆری زمانی كوردی 
مرۆڤناسیشەوە، شیی بكاتەوە و دەرگاكانی پێشكەوتن و 
بووە  لێمان  كارەی  ئەو  بكاتەوە.  زمانەكەمان  یەكگرتنی 

بە كێوی قاف و نازانین چۆن سەرەدەری تێدا بكەین.
نە  بوو،  سیاسی  نە  بوو،  ئیداری  نە  مستەفا،  شوكور 
حەزیشی لێبوو كەسایەتی كۆمەاڵیەتی بێت. ئەو كارانەی 
نەدەیزانین  ئەو  دەویست،  لێیان  دەوروب��ەر  و  كۆمەڵگا 
دەی��گ��ووت:  خ��ۆی  وەك  دای��م  بۆیە  نەشیدەیكردن،  و 
دژایەتی دەكرا و تێینەدەگەیشتن كە ئەو مرۆی ئەندیشە 
نەك  دەكاتەوە  بەزاندن  لە  بیر  قووڵە.  بیركردنەوەی  و 
ئەوەی  جوانكاری  نەك  دەوێ  چاكسازی  پەیڕەوكردن. 
لەبەر  ملی  نەگەیشتبا  شتێك  لە  ئەگەر  پابەرجایە، 
هەڵوەشاندنەوەی دەنا نەك پەرستنی. ئەو بەدوای الیەنە 
سابیتەكانی كۆمەڵیشدا دەگەڕا، رێزی دەگرتن بەاڵم هیچ 
سابیتێك الی ئەو هەمیشەیی نەبوو، بۆیەش هیچ شتێك 

الی ئەو پیرۆز نەبوو.

داهێنەری  دوو  موكوریانی  ه��ەژاری  و  هێمن  ئەگەر  جا 
رزگاریخوازیمان  بزووتنەوەی  بەرەنگاری  ئەدەبی  و  زمان 
جیا  محەمەد،  مەسعود  مستەفاو  شوكور  ئەوە  ب��وون، 
یەك  درێژایی  بە  فكریی  داهێنەری  دوو  تاكە  زمان،  لە 
سەدەمانن. بە هەر شێوەیەك بیر بكەینەوە لە كاریگەری 
ئەوان دەربازمان نابێ. لەم قسەیەمدا مەبەستم ئەوە نییە 
نەبن،  لێتێپەڕین  شایانی  یان  هەڵنەگرن  ڕەخنە  ئەوانە 

بەاڵم رێچكەرێژ و پێشینەی فكری كوردستانی ئێمەن. 
لە  و  دامدەگرێ  سەربەرزی  لێدەكەمەوە،  بیریان  كە  من 

شاگەشكەی سەرفرازیدا ددانەقرچە هەڵمدەلەرزێنێ.  

گوزارشو
شاهیدییەك

  كاتێک مامۆستا شوكور مستەفام بۆ یەكەمجار دیت، لە 
خۆم��دا كەوتمە كێشەیەكی گەورە، منێك وام دەزانی ئەو 
كوردیزان و وەرگێڕێكی گەورەیە، چونكە هیچ نووسینێكی 
لە  نەمدەزانی  و  نەخوێندبۆوە  بیروئەندێشە  لەسەر  ئەوم 
كە  ئ��ەوەی  قاتی  چەند  فەلسەفەدا  و  فەرهەنگ  ب��واری 
كردن  مەدح  لە  حەزم  بلیمەتە.  و  شارەزا  ناسراوە  پێی 
نییە، بەاڵم توانایی مامۆستا لەو بوارەدا كە كەمتر پێی 
ناسراوە، وام لێدەكات بێ ڕوودەروایسی بێژم شوكور لە 
تەمەنی  هەموو  هەڵە  بە  خۆی،  ئینجا  ئێمە  بێبەختیی 
قەت  كە  دەگەن  تێشم  كردووە.  وەڕگێڕانەوە خەریك  بە 

مەبەستم كەمكردنەوە لە بایەخی وەڕگێڕانەكانی نییە.

شوکورمستەفا



 8
0 

ره 
ما

ژ
20

14
ی 

ران
زەی

حو
   

   
   

ئ  
ۆڤار

ر
25

بەڕاستیش تا پێش ساڵی 1997 كە مامۆستا بە یەكجاری 
بواری  مەفتەن،  ك��ردە  هەولێری  و  بەجێهێشت  بەغدای 
لە  دەستان  منەت،  و  ترس  بەبێ  نەڕەخساوە  بۆ  ئەوەی 
فەرهەنگ و فەلسەفە تاو بدات. ئەوە تەنیا چارەنووسی وە 
تۆزاوییەی كە دەیانی  و  كاروانە تەپ  ئەو  بەڵكو  نەبووە، 
وەك ئەو تەمەنی خۆیان لە ناو گەردەلوولی زمان بڕینیدا 
دەبردەسەر، لە خۆیدا نوقمی دەكردن و ناچاری دەكردن لە 
پەرۆشی سەرەكی خۆیان دووركەونەوە و بە چەنگەچڕەی 

دیكەوە سەرقاڵ بن.
كوردستان،  هاتۆتە  بیستم  یەكەم  ج��اری  بۆ  كە  ه��ەر 
چەند  وێ��ڕای  پااڵس  شیرین  هوتێل  لە  و  گەیاندێ  خۆم 

ڕووناكبیرێكی دیكە لە دەوری مێزێكی زل وەكۆبووین.
نوكتەگێڕانەوە،  دەیكردە  و جارجاریش  دەكرد  ئەو قسەی 
دەیگەیاندە سنووری گاڵتە و زۆربەی قونكی قسەكانیشی 

بە )چوزانم(ێك بەجێ دەهێشت.
گفتوگۆیەكی  )ڕام����ان(  گ��ۆڤ��اری  ل��ە  ك���ات   ئ��ەو  ه��ەر 
تێروتەسەلیان لەگەڵ کرد و ئەو بەشەشی كە لە گۆڤارەكە 
زیاد بوو، وێڕای سەرجەمی دیدارەكەی کردیان بە كتێبێك 
ڕۆشنبیریی  دەزگ��ای  لە   1998 هاوینی  لە  دواجاریش  و 
گواڵن باڵومان كردەوە. برایان مەحموود زامدار و کاک ئازاد 
خۆم  ئەویش  پێش  بەڕێوەبرد.  كارەكەیان  عەبدولواحید 
هەفتەنامەی  لە  و  كرد  ساز  لەگەڵدا  دیكەم  گفتوگۆیەكی 
)گواڵن(دا باڵوكرایەوە. جیا لە گۆڤاری گواڵن العربی، رادیۆ 
و تەلەفزیۆنی گواڵنم تێگەیاند زنجیرەیەك باس و گفتوگۆی 
لەسەر زمان و فەرهەنگ لە تەكدا ساز بدەن. لەوێدا كاك 
ئەمیر فندی كارەكەی بەڕێوەبرد. دواجار خۆشم لە چەند 
دیدارێكی تەلەفزیۆنیدا � كە لە یەكێكیان هەمیشە زیندوو 
بە  درێژەم   � بوو  بەشدار  محەمەدیش  مەسعوود  مامۆستا 
باسەكان دەدا. كار وای لێهات مۆنتێری تەلەفزیۆنكە خۆی 
ناو  دێننە  هێندە  بۆ  پیرەمێردە  ئەم  تێناگەم  دەیگوت 
بەرنامەكان، هەر كە لە پەردەی تەلەفزیۆنەوە پیرەمێردی 

دەدیت، دەیگوت: شوكور باشی مستەفا.
نەگەیشتمە  و  ن��ەدا  ئ��او  منیان  دڵ��ی  هەموویان  ئەوانە 
قەناعەت كە دەبێ مامۆستا شوكور هەر ئەوەندەی لە باردا 
بێت. دیدارمان فرە ببوون، هەر كە بە فڕێك قوڕگی تەڕ 
ئەو دەبووە.  دەكرد، من یەك دوو پرسیارم لێ دەكرد و 
زۆر جارانیش دەیگوت: كوڕی خاس خۆ ئەگەر تەسجیلێكت 
دانابا ئەم باسەمان لە هەموو جاران بە پێزتر دەبوو، لێ 
من پەلەم لە تۆمار كردن نەبوو، گەرەكم بوو لێی شارەزا بم 
و تێبگەم سەرگەی دەریاچەكەی لە كوێ پەنگاو دەداتەوە. 

ئەم بەزمە شەش ساڵی ڕەبەق بەردەوام بوو. بەڕێز سەاڵح 
بەدرەدین بە گاڵتەوە دەیگوت: واتكرد هەموومان بەجیدی 
ببینە موریدی شێخ شوكور مستەفا. شوكوریش دەیگوت: 
جا من خۆم چم، تا موریدم هەبن. كێشكە دەبێ گۆشتاوی 
ڕیشە  بە  دەستێكی  هەی.  نا  نا  گوتم:  چبێ…جارێكیان 

هەڵپاچراوەكەیدا هێنا: كوڕە چوزانم.
لە  سەر  مانگ  سێ  ماوەی  بۆ  و  ڕۆژانە  لەوەوبەر،  ساڵێك 
بەیانیان خۆم و ڕێكۆردەرێكی بچووك دەچوومە الی، نەك لە 
نادی و لە مااڵن، بەڵكو لە ژوورە بچووكەكەی ئەو لە كۆڕی 
زانیاری دەستمان بە قسان دەكرد. من پڕۆژەیەكی فكری و 
فەرهەنگی و فەلسەفی بیرلێكراوم چنیبوو كە شەش ساڵ بوو 
كارم تێدا دەكردو دەمزانی مامۆستا حەز لە دەربڕینیان دەكات. 
پڕۆژەی گوورین بووە نەخشەی ئاپارتمانێكی فەرهەنگی كە 
وەستایەكەی كارامەیەكی تەمەن هەشتا سااڵنە، ئەویش ئەم 

كتێبە و نووسەرەكەی شوكور مستەفایە.
پوختی  بە  ڕووناكبیر  الوێكی  چەند  لەالیەن  گفتوگۆكان 
دەخرانە سەر كاغەز،دوای ئەوەی خرانە سەر كۆمپیوتەر، 
پرسیار و وەاڵمەكانم دایەوە دەست خۆی. دوای گفتوگۆیەكی 
زۆر لە نێوانماندا، قەناعەتی هات سەرلەنوێ دایڕێژێتەوە و 
كاغەزێكی  پارچە  لەسەر  لە خۆشیا  بكات.  دەوڵەمەندتری 

بچووك بۆم نووسی: هەر بژی پیرەمێردی ئازا. 
پیرەمێرد كەوتبووە ناو ئیشەكە و شەو و ڕۆژ وردەكاریی 
تێدا دەكرد. بەرهەمی ماندووبوونی ئەو بووە ئەم كتێبەی 
بیرمەندێكی  جارە  یەكەم  بۆ  پێموایە  كە  بەردەستتان، 
لەسەر  كار  دراوەوە  بۆ  شاهیدی  شارەزاییەكی  بە  كورد 
بنەماكانی فكر و فەرهەنگی كوردان دەكات. لێرەدا زمان، 
وجوودیەت،  مێژوو،  هونەر،  تەسەوف،  دین،  ئەفسانە، 
لێیان  مۆدێرنیزم  پۆست  و  تەئویل  و  مۆدێرنیتە  ئەوجا 
كۆڵدراوەتەوە. مامۆستا شوكور لە ڕوانگەی خۆیەوە شانی 
)كولتوری(  فەرهەنگی  ناو  چاكسازی  و  بژار  بەر  داوەتە 
لە  كە  بنیادناوە  مەزنی  پرۆسەیەكی  سەرەتای  و  كوردی 
خانەی لێكۆڵینەوە، ڕەخنە، داڕشتنەوەدا تیۆریزە دەكرێ.
لە 18ی ئەیلولی 2003دا، پیرەمێردێك لە تەمەنی هەشتا 
ساڵیدا، سەعات شەشی سەر لەبەیانی، زۆر بە زەحمەت دوا 
لێكنان،  چاوەكانی  وەرینەگرتەوە،  ئیتر  و  دایەوە  پشووی 
بەاڵم دەمی خۆی دانەخست. كاتێك گەیشتمە سەری ئاوها 
حاڵەتی  بە  دەستیشی  ه��ەردوو  دەك��ەم.  باسی  وەك  بوو 
پێیان  ئەوەی  هەمیشە.  وەك  ڕێك  ببوون،  قرژ  قسەكردن 
دەگوت شوكور مستەفا وەك خۆشی دەیگوت نازانم من كێم 

و چیم ئاوها دنیای بەجێهێشت.
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ئەرێ  لێكردم:  بانگی  تەلەفۆن  بە  ئەیلول،  14ی  ڕۆژی 
ئەوە لەكوێی لێمان بووی بە هەنارە خۆشە؟ بە تەواوی 
دیار بوو پشووی هەڵماڵدراوە و قسەی باش بۆ نەدەهات. 
ئۆكسژینم  گوتم:  پێی  گۆڕاوە؟  دەنگت  وا  : خێرە  گوتم 

لێ قاتی بووە، دەتوانی سەرێكم لێ بدەی؟
لە كۆڕی زانیاری بوو، دەرگای ژورەكەیم كردەوە، لەپشت 
مێزە زل و قەرەباڵغەكەی كورژ دانیشتبوو. تاوتوێی دوا 
كتێبی نووسراوی خۆی ) ئەمەی بەردەستتان( دەكرد، كە 
هەمیشە  وەك  دەكرد.  هاوكاریم  ئامادەكردنیدا  لە  منیش 
لێ  ڕابێت،  لە شوێن خۆی  و  بكات  پێشوازیم  دەیویست 
دیار بوو تاقەت یاری نەدەكرد. خۆم گەیاندێ و نەمهێشت 
هەڵسێتە سەر پێ. خەمی ئەوە بوو نەیتوانیوە ئیندێكسی 
گوتی:  بكات.  ئامادە  زاراوەكان  فەرهەنگۆكی  و  ناوەكان 
هەناسەم  بكەم،  ئیش  نایەڵێ  سینگەم  ئەم  سەگبابخێوە 

نایەتەوە.
مێندوئاوی  قەندی  كەللە  وەك  سپی  بوو،  بزڕكا  ڕەنگی 
نەبوو،  لێهاتبوو. جلەكانیشی وەك ڕۆژان پۆشتەو شیك 
تەنانەت پرچی خۆشی دانەهێنا بوو. ئەو بە هەناسەبڕكێ 
بە  كتێبەكەی  كاری  دەب��وا  كە  تێمبگەیەنێ  دەیویست 
كۆتا گەیاندبا و منیش بە پەلە كاغەزەكانیم كۆكردەوە و 
خستمە ناو كارتۆنێك و پێیمگوت: عایدی من، هەستە با 
بچینە الی دكتۆرێك. لە ڕێگا دەم دەم دەیگوت: من لە 

مردن ناترسم بۆ هێندەم خۆ پێوە ماندوو دەكەی؟ 
دكتۆر  كرد،  فەحسیان  خێرا  كۆماری،  نەخۆشخانەی  لە 
پێی گوت: دڵت زۆر باشە، تەنیا پێویستت بە ئیسراحەتە. 
هەمیشەیی  دكتۆری  سەردانی  نیوەڕۆكەشدا  پاش  لە 
و  نووسی  بۆ  دەرمانی  هەندێك  ئەویش  كرد،  خۆیمان 
هەمان پێشنیاری بۆكرد. ڕۆژی یەكشەممە، لە ماڵەوەیان 

تەلەفۆنیان كرد: مەال داوات دەكات.
دیتم حاڵی قسەكردنی نییە. چوومەوە الی دكتۆرەكەی. 
گرنگە،  بەالوە  مامۆستام  تەندروستی  و  فاڵنم  من  گوتم 
مۆڕەیەكەوە  بە  دكتۆر  نەبێ.  ب��اش  حاڵی  وێ��دەچ��ێ 
گوتی: دەتناسم، بچۆ داخڵی بكە. كە ژووری عیادەكەم 
ئەویش  دایەوە،  لێی  ئاوڕێكم  دەرگاكە  الی  بەجێهێشت، 
قەت  دەن��ۆڕی.  منی  لە  زلەكانیەوە  عەینەكە  پشت  لە 
دەچوو،  سیاسی  نەیارێكی  لە  ئاكاری  لێ  نەمدیتبوو، 
گوتم:  بێڵم،  بەجێی  پێش  مرۆڤدۆست.  پزیشكێكی  نەك 
ئەوە من هیچ، جەنابت مامۆستا شوكور دەناسی؟ گوتی: 

ئەدی.
بێت  خەستەخانە  داخڵی  دەبێ  كە  تێگەیاند  مامۆستام 

سەرو  ببوو،  شپرزە  حاڵی  نەكات.  لەگەڵ  عینادیمان  و 
پێی خۆی پێڕانەدەگیرا، هەناسەبڕكێی بوو. بە لۆژە لۆژ 
تراكسودەوە  بە  هەر  و  شان  سەر  خستە  چاكەتەكەی 
بۆڵەیەكەوە:  بە  پانتۆڵەكەت؟  ئەی  گوتم  پێشمكەوت. 
ئەوە  نابێ  گوتم:  ن���ادەم؟.  فڕێی  ه��ەر  ل��ەوێ  ئ��ەدی 
هەڵكێشانی  لەگەڵ  نییە.  تۆ  قسەی  بە  خۆ  پڕۆتۆكۆڵە 
خینكەخینكی  بە  خەندەیەكی  لێوان  بن  لە  پانتۆڵەكەی، 

هەناسەبڕكێی هاتێ.
لە نەخۆشخانەی ڕزگاری، دكتۆرێكی گەنج هەردووكمانی 
نەكرد.  كوتایی  پێداویستییەكان  ڕاپەڕاندنی  لە  ناسی، 
پێناسەكانی  و  ناو  هات  بوو،  ئافرەت  دیكە  دكتۆرێكی 
چییە  ناوت  پرسیی  بنووسێت.  فایلەكەیدا  لە  دیكەی 
ئەوەی  پێش  جارێ  پێشەوە:  چوومە  لێی  منیش  مامە؟ 
كەمالت  یەشار  ڕۆمانەكانی  تۆ  بنووسی،  مامە  ن��اوی 
نەخوێندۆتەوە؟ ژنە ئەم قسەیەمی پێ سەیر بوو، وەاڵمی 

دامەوە: من هەر كوردی ناخوێنمەوە.
مامۆستا شوكور، هەرچەند سات بە سات بەرەو پەشێوی 
بۆ  ئیشارەی  و  هەڵوەشاندم  لێ  دەستێكی  دەڕۆیشت، 
الیبدەم.  كە  كرد  دەمی  سەر  ئۆكسژینەكەی  دەمامكی 
كاتێك دەمی بۆوە گوتی: ئەو دەمامكە دەڵێی پوزبەندی 
سەر قەپۆزی ئەو هێسترانەیە كە بۆ خەساندن دەیانخەن. 
زۆربای  دەڵێی  گوتم:  منیش  كرد.  خەندەیەكی  ئەوجا 

یۆنانیت تا دوا هەناسەش هەر پێدەكەنی.
هەرچەند بەجێمهێشت، چونكە دەبوو ئیستراحەت بكات، 
مێرمنداڵەكەی  كوڕە  دەستی  بووم.  نیگەران  زۆر  بەاڵم 
خۆمم گرت و لە دەرگاكە هاتمە دەرەوە. سەهەند پرسی: 
بابە بۆ كەس بۆ نیگەرانی لەبەر دەرگا نەوەستاوە؟ ئەی 
بەردەرگایان  خەڵك  شەهریار  و  شاملو  بۆ  ئێران  لە  بۆ 
گرتبوو، لە توركیاش كە شەعبان مرد ئەو هەمووە بۆی 

دەگریان.
كرد،  بچكۆالنەم  سەهەندی  تەماشایەكی  ل��ەس��ەرەوەڕا 
بەهێواشی دەستیم گوشی، بەاڵم قسەیەك نەبوو بیكەم. 
لەبەر دەرگاكە دوو پیرەژنی نەخۆش درێژ ببوون، كاتێك 
لەوێ  هەر  ئەوان  ژوورەوە،  دەچووینە  مامۆستا  لەگەڵ 
دەبینم  ئەوانە  كە  گوتی:  خۆی  حاڵی  سەرباری  بوون. 
بۆ دایكم ئاگرم لە هەناوان بەردەبێ، ئەویش ئاوها لەبەر 

پەساران گیانی دەرچوو.
بە ڕێگاوە كە دەمهێنا، گوتی دنیایەو هەڵنەستامەوە، با 
چەند وەسیەتێكت لەال بكەم، لەوانیش: ئەمن لە ژیانمدا 
خۆشیم نەدیت، لە ماڵەوە تا شوێنی كار، ئازاری خەڵكم 
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نەداوە، كەچی هەر لەخۆوە دژایەتی كراوم. كەم كەس لێم 
تێگەیشتووە، بۆیەش دایم لەم دنیایە بە یاخی ناسراوم و 

دنیاش بە هەموو سەختی خۆی بە ڕوومدا ڕادەپەڕێ.
و  نووسین  و  ژیان  ساڵ  هەشتا  دوای  زان��ا،  پیرەمێردی 
لە  لێكۆڵینەوە،  و  وتار  و سەدان  كتێب  دەیان  وەرگێڕانی 
ئازارێكی  زانین وەستابوو،  بەرزی  لەسەر گردێكی  كاتێكدا 
باس دەكرد كە من دەبێ زۆر هەوڵ بدەم تا تێی دەگەم. 
ئەندێشەكانی ئەو شیوەنی ئینسانی بوون. شوكور مستەفا 
بە الڕێوە خەریك  لە كاری نووسیندا  ناچاری كرد  ڕۆژگار 
وەرگێڕانەكانی،  بەرزی  بایەخی  سەرباری  ئەگینا  بێت، 
دەبوا ئەو بە نووسینەوە خەریك بێت، لێ لە بێ شانسی 
خۆی و میللەتەكەی هەر ئەوەندەی ڕێگا دەدرا كە دەیكرد 
نەك  بوو  بیرمەند  مستەفا  شوكور  زاتی  وەریدەگێڕا.  و 
وەرگێڕ، مامۆستا بوو نەك گوێگر، فەیلەسووفێك بوو كە 
خۆیەوە  كاری  بە  بە جدی  ژیانی  كۆتایی  ساڵی  لە  تەنیا 
خەریك بوو، ئەویش لێكۆڵینەوە لەسەر فكر و گۆڕانكاری 
كۆمەاڵیەتییە. بیروڕاكانی شوكور مستەفا زوو یان درەنگ 
ئەوەی  و  زانستییەكان دەكەنەوە  ناوەندە  لە  جێی خۆیان 
ئەو پێی وابوو لێی تێناگەن، دەبێتە هەوێنی پێشكەوتنی 

میللەتەكەی. كۆمەاڵیەتی 
كە  هەڵسێندرام،  خەو  لە  تەلەفۆنێك  بە  بەیانییەی  ئەو 
بەسەر  پەتۆیەك  وەژووركەوتم،  نەخۆشخانە  هۆدەكەی  لە 
ئاڵۆزی  بە  سپییەكەی  پرچە  لە  تاڵێك  دراب��وو،  سەریدا 
نێوچاوانیم  ئەسپایی  بە  وەستام،  ساتێك  بەدەركەوتبوو. 
مستەفا  شوكور  وانەبوو  پێم  دڵۆپێك.  چەند  و  كرد  ماچ 

ئاسانی  بە  ب��رادەرم  و  مامۆستا  بەاڵم  بمرێ،  قەت  نابێ 
بۆ دوا سەفەر پێ بەڕێ نەدەكرا. هەنگاوەكانم زۆر سارد 
بوون، لەو بەیانییەدا مامۆستا لە سەفەردابوو، سەهەندیش 
لە گەرمەی خەودا. بە تەلەفۆن ئەو تاقمە كەمەم ئاگادار 
مەهدی  تێدەگەیشتن.  مامۆستا  لە  واب��وو  پێم  كە  كرد 
ئاسانكاری  كەوتە  ڕووناكبیران  مشورخۆری  خۆشناو 
بێ  بە  محەمەد  مەحمود  ڕۆشنبیری  وەزیری  بەڕێخستن، 
دەنگی بۆ ڕێزلێنان ڕاوەستا بوو، بارزانی مەال خالید شانی 
كاتێك  بوو.  گریاندا  گوڕی  لە  ناوخۆیدا  لە  دی��وارەوە  بە 
بەرەو گۆڕستان بردمان، لە هاتنەوە من و كاروان ئاكرەیی 
تاقمە  ئەم  وامدەزانی  ببووین،  نقوم  مامۆستادا  باسی  لە 
بچووكەی شوكور گەرەكی بوو، وەك تابلۆكەی ڕەشبەڵەكی 
لە  بەتاو  زۆر  مامۆستایەك  ئۆغری  بۆ  زیائەدینی،  هادی 

هەڵپەڕیندا بوو.
ڕووناكبیرە  الوە  تاقمە  ئەو  سوپاسی  دەبێ  كۆتاییدا  لە 
ئەم  ئامادەكردنی  تەكنیكییەكانی  ك��ارە  لە  كە  بكەم 
ڕێبوار كەریم، سەالم سەعدی،  كتێبەدا هاوكارییان كردم: 
جەلیلی عەبباسی، بەكر ئەحمەد و شیالن خانی تایپێستی 
مامۆستا  سوپاسی  بەتایبەتیش  دەبێ  مامۆستا.  كارەكانی 
هەموو  دیقەتەوە  بە  جارێك  كە  بكەم  سیوەیلی  ڕێبوار 
باسی  شایانی  ڕێنوێنییەكی  و  خوێندەوە  دەستنووسەكەی 

كردم.

2003/10/21 هەولێر 

یەشارکەمالشوکورمستەفا
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شوکور مستەفا، زانا و نەترس و خوێندەوار بوو. ماوەیەکی 
زۆر لە ناوەندی و دواناوەنددا وانەی عەرەبیی دەوتەوە. 

بەاڵم هەر حەزی دەکرد پێی بڵێن - مەال شوکور.
ساڵی 1948 ناسیم. من باوکم پاش )ناوەندی( ناردمیە 
کۆلیژی شەریعە. )ساڵم تەواونەکرد - وەک لە ژیاننامەی 
و  دەریانکردم  سیاسی  چاالکیی  لەسەر  دی��ارە،  خۆمدا 
لە کەرکووک فەقێییەتی  ئەو پێشتر  هاتمەوە سلێمانی(. 
بەغدا  لە  ئەوقاف(  )ناوەندیی  چووبووە  لەوێوە  کردبوو، 
بەزانین  لە  وەرگیرابوو.  شەریعە  کۆلیژی  لە  پاشان  و 
عەرەبەکان  قوتابییە  دەرس��دا  ن��او  موناقەشەکانی  و 
دەیانووت: )خۆش عالم( واتە: زانایەکی باشە. ئەودەمەش 
مامۆستا  لەگەڵ  )بەتایبەتیی   - دەکرد  موناقەشەی  کە 
میسریەکاندا( دیاربوو کە بیری چەپی هەیە و لێی دەزانێ. 
هەر ئەوکاتە دەیگووت: لە کەرکووکەوە دۆستی زەبیحی و 

هەژارم. هەر ئەوسایش بێجگە لە کۆلیژی شەریعە، دەچوو 
الی مەال سەعدوڵاڵ دەیخوێند. کە مەال سەعدوڵاڵ یەکێک 
بوو لە مەال کوردە ناسراوەکان و لە مزگەوتی)مەرجان( 

وانەی ئاینی بە فەقێکان دەووتەوە.
قوتابیی  پێشەوە،  هاتبووە  فەلەستین  مەسەلەی  جارێک 
خۆپیشاندان.  بۆناو  و  دەرەوە  چوونە  هەموو  شەریعە 
پۆلیس هاتن و)موسەلەحە(یەکیان لەپێشەوە بوو. نازانم 
و  پەیداکرد  پ��ەڕۆی  و  نەوت  لەکوێوە  مستەفا  شوکور 

ئاگری لە موسەلەحەکە بەردا و پۆلیس هەاڵتن.
مایەوە.  لەگەڵیدا  هەر  دۆستایەتیم  ئ��ەوەش  پاش  من 
ک��ە دوان��اوەن��دی��م ت��ەواوک��رد و چ��ووم��ە خ��ان��ەی ب��ااڵی 
ناڕۆژێک  ڕۆژە  هەر  پ��ەروەردە(.  مامۆستایان)کۆلێجی 

سەرم لەو و لەبرادەرەکانی تری شەریعەم دەدا. 
بەاڵم  بیگێڕمەوە،  زۆرن  تایبەتی  و  شەخسی  یادگاری 

مەالشوکور...یادویادەوەری

د.عیزەدین مستەفا ڕەسوڵ
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هەندێک سڵیش  نابێتەوە.  جێگایان  الپەڕەیەدا  لەم چەند 
ئەوەم  یادکردنەوەیەکدا  لە  کە  جارێک  ئەکەمەوە. چونکە 
بنەماڵەیەکی  لە  مستەفا(  شوکور  )مەال  کە  گێڕایەوە 
کە چەند کەسی  فرۆش(  ناسراوی سلێمانییە)ماڵی خوێ 
بەوەوە  شانازیی  هەمیشە  بەاڵم  هەبوو،  تێدا  ناوداریان 
دەکرد کە کوڕە هەژارە و بە هەژاری گەورەبووە و چەند 
بیرەوەریشی دەگێڕایەوە. یەکێک لە منداڵەکانی وتبووی - 

بۆچی وا باسی باوکم دەکات؟!
شانازی  ئەو  و  ئەو  گێڕانەوانەی  بەو  شانازی  ئێستا  من   
بەجارێ  بەاڵم  بە )ڕەنجی شان(  دەکەم  ئەوەوە  کردنەی 
لەوبارەیەوە پەردە هەڵنەدەمەوە و بچمە سەر نووسەری و 

زانایی و قەڵەمی )شوکور مستەفا(.
دیارە لە کەرکووک  - تورکومانی - فێربووبوو، هەر بە هۆی 
ناسینی )شەهید زەبیحی(یەوە جیاوازییە کەمەکەی نێوان 
تورکومانی کەرکووک و ئازەریش فێربووبوو. بەاڵم هەوڵی 
جارێکیش  فێربێ.  ئەستەمووڵ  تورکیی  کە  ئەوەبوو  بۆ 
چوو بۆ ئەستەمووڵ و کۆمەڵێ قسەی خۆشی ئەوجارەیم 

لەبیرە. 
بەڵێ تورکیەکە فێربوو. کەوتەوە وەرگێڕان لە تورکییەوە 
بۆ کوردی و بۆ عەرەبی. بەتایبەتی - ڕۆمانەکانی )یەشار 
کەمال(. بەاڵم لە کوردییەکەدا هەوڵی دەدا وشەی هەموو 
لەمەدا   - دەزانین  باشی  کە   - بکات  تێکەڵ  زاراوەک��ان 
ڕێگەی )هەژار(ی گرتبوو. هەرچەندە من الم وایە ڕۆمان 
سەر  بچێتەوە  وشە  زۆر  بۆ  ناچارنەبێت  و  بێت  ڕەوان  تا 

فەرهەنگ باشترە. )ئەمەش ڕایە(.
دیبوو،  ئێمەی  الی  خەڵکی  کە  چەندجار  کەمال،  یەشار 
سەالمی بۆ شوکور مستەفا ناردبوو. دیارە ئاگاداری کارەکانی 
کۆچکردوو)نەدیم  برای  کە  دواییدا.  سااڵنەی  لەو  بوو. 
بە  سەر  کوردیی  کتێبخانەی  سوید  لە   - دەوران(  داگ 
حکوومەتی سویدی دەبرد بەڕێگەوە. مەال شوکور مستەفا 
و منی کردبوو بە )ڕاوێژکار(ی کتێبخانە و بانگی کردین 
بۆ ستوکهۆڵم. بەاڵم نەمانتوانی پێکەوە بچین. بەاڵم کە لە 
سوید کاک )نەدیم(م دییەوە بۆیگێڕامەوە کە مەال شوکور 
ئەستەمووڵ  لە  نەدیم(  )واتە:  من  بەاڵم  سوید،  بۆ  هات 
ئەو  هەردووکیان  ڕێکخست.  بۆ  کەمالم  یەشار  دیتنی 
شوکور  مەال  بەداخەوە  بەاڵم  پێخۆشبوو.  زۆر  دیدارەیان 

نەیپەرژا شتێک لەبارەی ئەو دیدارەوە بنووسێت.
یەکتربینینی  لەبارەی  درێژی  بە  دەمتوانی  منیش  خۆزگە 

»گۆران و عەرەبی شەمۆ« بنووسم.
کە  گەورەیەوە  پیاوە  ئەم  لەبارەی  پێیە  قسەم  گەلێک 
حەزی نەدەکرد بە گەورە بناسرێ.! بۆ هەق ئەوە دەڵێم 
کە کتێبی »مەئموون بێگ بن بێگە بەگ« زۆر پێش ئەوە 
وەرگێڕابوو کە وەرگێڕی دووەم بێتەوە واڵت - بەاڵم مەال 
شوکور ناوی ئەویشی خستە سەر کتێبەکە. قسەی زۆرم 

لەسەر هۆی ئەوە الیە.
نەمربێ یادی مەال شوکور. با کاری گەورەی بۆ بکەین. 

شوکورمستەفایەشارکەمال
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پێشه کی داوای لێبوردن له  خوێنده وارانی ئازیزی گۆڤاری 
باره ی  له   نووسینه م  دێڕه   چه ند  ئه م  که   )ڕۆڤار(ده که م 
ڕۆشنبیری گه وره ی کورد و دۆستی خۆشه ویستم مامۆستا 
شایانی  نه گرتووه ته خۆ  وایان  بابه تێکی  مسته فاوه   شوکور 
که   ڕووه وه   له و  بێ،  کاغه ز  سه ر  خستنه   و  تۆمارکردن 
به شێکی زۆری خوێنده وارانی کورد لێی بێئاگابن، له باره ی 
له  بواری  ڕۆشنبیری مامۆستا شوکور و چاالکییه کانیه وه،  
کوردیدا،  ئه ده بی  کولتوورو  پێدانی  گه شه   و  خزمه تکردن 
به اڵم ئه و خۆشه ویستیه ی من بۆ ئه و و ئه و ڕێزه ی له دڵمدا 
زیانه   ئه و  ناسیبوو،  یه کترمان  که   له وکاته وه   بۆی،  هه یه  
کولتووری  و  ئه ده ب  به   ئه و  دواییکردنی  کۆچی  گه وره ی 

کوردی گه یاند ، به  به راورد له گه ڵ ئه و دواڕۆژه  ڕوونه ی له سه ر 
ده ستی ئه ودا چاوه ڕوانی ده کرا بۆ ئه و ئه ده ب و کولتووره،  
ئه گه ر مه رگ فرسه تی بدایه  ماوه یه کی باشی زیاتر بژیایه و 
هه نگاوه   له و  کردن  به شداری  پێویستی  بکردایه و  خزمه تی 
یادکردنه وه ی  بۆ  ناویه تی  گۆڤاره   ئه م  که   بایه خه دا  پڕ 
تایبه ت  ژماره یه کی  ده رکرددنی  به   کۆچکردوو،  مامۆستای 
به وه وه ، ئه م گشت هۆیانه  ڕێگه ی ئه وه یان نه دام ئه وه نده ی 

توانای ئێستام به شداریی له م بۆنه یه دا نه که م.
کاک  نزیکه وه ی  له   ناسیارێکی  و  دۆس��ت  وه ک  منیش 
شوکور تا ڕاده یه ک ئاگادار له  پله و پایه ی ئه ده بیی ئه و، 
سه رباری ئه و نه خۆشییه ی پتر له  چوار ساڵه  به ده ستیه وه  

کورتی یادکردنهوهیهکی
مستهفا شوکور

محه مه دی مه ال که ریم
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پێوه ندیکردنی  رێگای  و  له  جێگادای خستووم  و  ده ناڵێنم 
به  ده ره وه ی ماڵی لێ بڕیووم و پتر له  )80%ی( هه موو ئه و 
بابه تانه ی له یاد بردوومه ته وه،  که  له  دڵ و ده روونمدا بوون 
و به درێژایی پتر له  80 ساڵ الی خۆمم خڕم کردبوونه وه،  
زۆری  بیره وه ریی  له یادچوانه یشدا  ئه و  چوارچێوه ی  له  
شوکوریشدا  کاک  نزیکی  له   و  له گه ڵ  ژیان  ساڵ  چه ندین 
نه بوونایه   له ئارادا  هۆیانه   ئه م  ئه گه ر  بردوومه ته وه .  له بیر 
نیوه و  دێڕه   چه ند  ئه م  نه ده بوو  کردنم  پڕکێشی  توانای 
ناته واوه  بنووسم، به ڵکو بتوانم چه ند بڕگه یه ک له و شتانه م 
بێنه وه  یاد که  له باره ی مامۆستا شوکوره وه  له یادم بوون.

من پاش هاتنه  سلێمانی ماڵمان له بیاره وه  له  1951دا که  
وه ک  ناسی.  شوکورم  کاک  بووم،  فه قێ  هێشتا  کاته   ئه و 
له  یادمبێ، ئه و کاته  کاک شوکور بووبوو به  مامۆستا له  
وه ک  من  سلێمانیدا.  ئاماده ییه کانی  قوتابخانه   له   یه کێک 
بووم  )فه قێ(  ده ناسراین،  وه ک  حوجره و  خوێنده وارێکی 
و چاوم بڕیبووه  خوێندنی نوێ و ڕۆشنبیری نوی و، کاک 
جۆره   ئه و  به رهه مه  کانی  له   بوو  یه کێک  که   شوکوریش 
شه ریعه و  کۆلێژی  چووبووه   فه قێیه تییه وه   له   خوێندنه و 
ته واویشی کردبوو و بووبوو به  مامۆستای ئاماده یی، منیش 
ڕێ  بۆم  به اڵم  ناوبراو،  کۆلێژی  بچمه   ده کرد  حه ز  زۆرم 

نه ده که وت.
ئێمه ، من و کاک شوکور، سه ره ڕای یه کێتیشمان له  جۆری 
له   شوکوردا،  کاک  له وه پێشی  و  من  ئه وکاته ی  خوێندنی 
هه ڵگرتنی بیروبۆچوونی نیشتمانپه روه ری و ئازادیخوازیشدا 
و  نزیکی  لێک  تری  مایه یه کی  ئه مه یش  بووین.  هاوجۆر 
توندوتۆڵیی پێوه ندیمان بوو. به م جۆره  ڕۆژ له  ڕۆژ زیاتر 
سیاسه تی  و  ڕۆژگ��ار  گه ردشی  ده بووینه وه،   نزیک  لێک 
کرد.  ڕاپێچ  خستنه وه   دوور  و  زیندان  ب��ه ره و  منی  ڕژێم 
له   ساڵێکیش  و  باقووبه   زیندانی  له   ساڵێکم  جۆره   به و 
تاراوگه ی به دره  به سه ر برد. که  به ربووم ماڵمان چووبووه  
که رکوک و تا ساڵێکیش پاش شۆڕش له وێ ماینه وه ، ئینجا 
چووینه  به غدا. پاش چه ند ساڵێک دیسان گیرامه وه  و سێ 
بۆ  هاتمه وه   و  به ربووم  که   برد.  به سه ر  زینداندا  له   ساڵم 
بوو،  به غدا  نیشته جێی  کاته   ئه و  شوکوریش  کاک  به غدا 
پێوه ندیمان سه رله نوێ تازه  بووه وه  و ئه م جاره  ده رفه تی 

کاری هاوبه شیمان له وه پێش گه لێ زیاتر بوو.
له و سااڵنه دا یه کێتی نووسه رانی کورد له  به غدا دامه زرا و 
دهۆک  و  سلێمانی  و  هه ولێر  و  که رکوک  له شاره کانی  لقی 

کرایه وه و، به شی هه ره  زۆری چاالکانی بواری ئه ده بی کوردی 
ده رکردو  کورد(ی  گۆڤاری)نووسه ری  و  ئه ندامی  به   بوون 
مه ڵبه نده کانی  له   چ  و  به غدا  له   چ  ئه ده بی  کۆڕی  زووزوو 
لقه کان ده به سترا، ئه وه  بوو به هۆی سه رهه ڵدانی چاالکییه کی 
ئه ده بی فراوان له و شارانه دا، هه روه ها کۆمه ڵێ ڕۆشنبیری 
کوردی له  به غدا دانراو ئه ویش گۆڤاری )ڕۆژی کوردستان(ی 
به  کوردی و عه ره بی ده رکرد، ئێمه  هه ردووکمان من و کاک 
بووین.  کۆمه ڵه که   هه ردوو  دیاره کانی  چاالکه   له   شوکور، 
دامه زراندنی ئه م دوو کۆمه ڵه و ده رکردنی ئه و دوو گۆڤاره  و 
کارایی هه ردووکمان له م کۆمه ڵ و گۆڤارانه دا و به تایبه تی 
هۆیه کی  گۆڤاره که یدا  له   و  کورد  نووسه رانی  یه کێتی  له  
گرنگی خه ستتربوونی پێوه ندی برایانه ی هه ردووکمان بوو، 
ده سته ی  هه ڵبژاردنه وه ی  ده وره ی  له چه ند  که   به تایبه تی 
به رێوه به ری یه کێتی نووسه رانی کورددا ئێمه یش بووین به  

ئه ندام.
په ره سه ندنه وه ی  ئه نجامی  له   و  ماوه یه ک  پاش  ب��ه اڵم 
دیکتاتۆریه تی ڕژێم و به تایبه تی سیاسه تی دژ به  دیموکراسی 
و به  میلله تی کورد، هه ردوو کۆمه ڵه ی یه کێتی نووسه رانی 
ئه و  ده رفه تی  کارخران.  له   ک��وردی  ڕۆشنبیریی  ک��وردو 
بۆ  ئه و  کۆچکردنی  به   شوکوریش  کاک  و  من  تێکه اڵویی 

هه ولێر له یه ک دوورکه وتنه وه مان کۆتایی هات.
مامۆستا مه ال شوکور ڕۆشنبیرێکی گه وره ی ئه م سه رده مه ی 
زمانی  هه ردوو  له   بااڵی  بوو. شاره زاییه کی  کورد  میلله تی 
باشیشی  فارسییه کی  هه روه ها  هه بوو،  کوردیدا  و  عه ره بی 
له   مناڵییه وه یشی   له   په روه رده بوونی  به هۆی  ده زان��ی. 
نوێی  و  کۆن  چاکی  تورکمانییه کی  و  تورکی  که رکوک، 
زۆری  کوردستان،  له   ژیانی  تازه بوونه وه ی  پاش  ده زانی. 
زۆر  کرد.  دوایی  کۆچی  گرانمان،  فره   داخێکی  به   نه برد، 
به وه  دڵگرانم که  مێژووی ماڵئاوایی کردبێ له  ئێمه و دۆست 

و براده رانی، نازانم
مه ال شوکور ئه گه ر له  عێراقێکی ئازاد و  دیموکراتدا ژیانی 
به سه ر بردبایه،  خزمه تێکی گه لێ گه وره تری به  ڕۆشنبیریی 
کوردی و عه ره بی و تورکی و تورکمانی ده کرد، به اڵم سه د 
داخ ئه و هه له ی بۆ نه ڕه خساو به  ناکامی سه ری یه کجاری 

نایه وه .
بۆ  هێمام  کورته مه وه   نووسینه   ئه م  له  سه ره تای  وه ک 
کرد، به هۆی ئه م نه خۆشییه ی ئێستای چه ندین ساڵه مه وه،  
له یاد  بیره وه رییه کانی خۆمم  ئاگاداری و  به شی هه ره زۆری 
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ئه م  که وتبێته   هه ڵه   هه ندێ  ئه گه ر  بۆیه   چ��ووه ت��ه وه،  
له  خوێنده واران ده که م و  لێبوردن  داوای  نووسینه مه وه ، 
تێدا  هه ڵه یه کی  که سێ  هه ر  هه یه   لێیان  ئه وه م  هیوای 
ئه م  بۆ  ڕاستکردنه وه که ی  بکاته وه و  ڕاستی  کرد  به دی 

گۆڤاره  بنووسێ.

خهمێکدوایچلڕۆژ
زاناو  ن��اواده ی  دوایی  کۆچی  ماته مینی  له   ئه مڕۆ  ئێمه  
بنووس و وه رگێڕ و توێژه ره وه ی گه وره ی ئه م چه رخه ی 
و  زانینی  لێ  قه در  بۆ  مسته فا،  شوکور  مامۆستا  کورد 
ڕاگرتنی یادی له  دڵماندا بۆ هه میشه  به  زیندوویی، له م 

کۆڕه و له م باره گایه دا، خڕبووینه ته وه .
شوکور مسته فا به  کوێره وه ری و بێ باوکی چاویکرده وه ، 
ده وروب��ه ری  ڕه سه نی  گوندانی  له   مناڵییه وه   له   هه ر 
و  ماڵ  و  ماڵه   فه قێی  ڕاتبه ی  ده قنه و  له   و  که رکوکدا 
وردی  به   و  قووڵی  به   ک��ه رک��وک��ه وه   کۆاڵنی  ک��ۆاڵن��ه و 
ته ڕو  و  شیرین  زمانی  دایک،  زمانی  فێری  به رباڵوی  و 
تورکمانی  که رکووکدا  بازاڕی  له ناو  بوو،  کوردی  پاراوی 
یادگرتووی، له الپه ڕه  کۆن و زه رده کانی کتێبی حوجره وه  
به  زمانی عه ره بی ئاشنابوو، هه ر له  سه ره تای ژیانیه وه ، 
له م بارودۆخه  جۆر به جۆره دا پێگه یشتو و، هه ر زۆر زوو 
ده رزی ئه و بێکه سییه ی خۆی یاد گرت و له  ئاو و هه وای 
ئه و نه شه ی ئازادیخوازییه وه  که  له پاش بڕانه وه ی جه نگی 
به فراوانی  عێراقی  الیه کی  هه موو  جیهانه وه   دوو هه می 
ببێ  ڕزگاری  داوه   له و  ڕه خسا  بۆی  و  توانی  گرتبوه وه ، 
گه رداوی خۆی  ناو  توڕی  فه قێیه تی  ژیانی  له وانەبوو  که  
وه ک  ئه ویش  به هره ی  مه الیه تییه ،  ژیانی  ئه ویش  که   بدا 
ساڵه های  به درێژایی  خ��ۆی،  وه ک  ه��ه زاران��ی  به هره ی 
ته سکی  چوارچێوه ی  له   ک��ورد،  منااڵنی  ڕاب���وردووی 
خوێندن و فێربوونی هه ندێ کتێبی شه رع و نه حوو سه رف 
زۆری  زۆرب��ه ی  له   مه الیه تییه کی  دیکه ی  بابه ته کانی  و 
حاڵه ته کاندا به  ده نگ هاواری زواڵڵی چه رخه وه  نه چوودا 
قه تیس بمێنێ.. بۆیه ، هه ر ئه وه نده  که  ئاوزیای ئه و بۆ 
تر  ڕۆڵه ی جیهانێکی  ئه بێ  و  نه خولقاوه   مه الیه تی  ژیانی 
ئاماده یی  هیدایه و  قوتابخانه ی  و  به غدا  کرده   ڕووی  بێ، 
دامه زراو  تازه   پاشانیش کۆلێژی شه ریعه تی  و  شه ریعه ت 
مزگه وتی  پاڵ  حوجره کانی  به هره مه ندی  فه قێی  پتر  که  
تێدا وه رئه گیرا. له وێ شانی دایه  به ر خوێندنێکی له چاو 

خوێندنه که ی حوجره یدا گه لێ پێشکه وتوو و ده ستی دایه  
خۆی  و  بکه وتایه   ده ستی  به ر  کتێبێ  هه ر  خوێندنه وه ی 
نه ئه کرد.  سنووربه ندییه ک  هیچ  پابه ندی  له خوێندنه وه دا 
له م  که   هه ڤااڵنه یه وه   له و  هه ندێ  له   و  ڕێگه  یشه وه   له م 
قۆناغه ی ژیانیدا ناسینی، به شێوه یه کی بێ ئیلتیزام و له  
زۆر جۆره  ئاش لێ کردوویش تووشی په تای له چاکبوونه وه 
خۆی  بواره شدا  له م  بێئه وه ی  بوو،  سیاسه ت  نه هاتووی 
ئه یتوانی  کاتدا  یه ک  له   ببه ستێته وه .  الیه که وه    تاقه   به  
شیووعیشبێ و پارتیشبێ، که  له و له ڕۆژه دا به ش به حاڵی 
الوانی نیشتمانپه روه ری خوێنگه رمی کورد تاقه  دوو ڕێگه ی 
و  گه ل  بۆ  دڵسۆزییه وه   له   مرۆڤ  بوون  سیاسه ت  باوی 
له و سه رده مه دا سیاسه ت  نیشتمانه که ی ڕوویان تێ بکا. 
مه تای  کۆکردنه وه ی  بۆ  مرۆڤ  نه بوو،  بازاڕ  و  دووک��ان 
دنیا ڕووی تێ بکا. ئه و کورده ی بیویستایه  و بیوێرایه  و 
له خۆی ڕاببینیبایه  سیاسه ت بکا، ڕووی له یه کێ له م دوو 

ڕێگایه  ئه کرد.
نه ترساو  چاو  ئه وه نده   سه رده مه وه   له و  هه ر  شوکر  مه ال 
کونانه دا  له و  یه کێ  به هه موو  س��ه ری  ب��وو،  س��ه ره ڕۆ  و 
به دی  لێیانه وه   ئازادی  هه ستی  و  ئازاد  بیری  که   ئه کرد 
بۆ  نه ئه پرنگایه وه،   شتێ  له هیچ  پێناوه دا  له م  و  بکردایه  
نموونه  ئه و یه که مین کۆنه  فه قێ بوو توانی له رێگای ئه و 
پەیوه ندییه  سیاسییه  بێ سه ر و به رانه یه وه  که  هه یبوون، 
بگاته  وارشۆی پایته ختی له هستان و له گه ڵ نوماینده کانی 
الوانی کۆمۆنیست و پارتی تێکه ڵ ببێ و تاوێ بۆ سوودی 
ئه مالو تاوێ بۆ سوودی ئه وال، به گوێره ی جۆری بابه ت، 
به زۆری  که   بکات  ده نووکه کانیاندا  شه ڕه   له   به شداری 
له نێوانیاندا ڕوویان ئه دا، چونکه  له هه ر الیه ک شته هایه کی 
به دڵ و شته هایه کیشی به دڵ نه بوو. شته های وایش له م یا 

له والدا زۆر یا که م نه بوون.
ئه بوو  بوو،  شه ریعه ت  کۆلێژی  قوتابی  که   شوکور  مه ال 
بکاو  له به ر  درێژ  جبه یه کی  کۆلێژ  نه ریتی  و  داب  به پێی 
له سه رنێ.  فێستێکی سووری مێزه رێکی سپی لێ پێچراو 
ساڵه کانی  ل���ه دوا  یه کێک  ل��ه   ئ��ه ب��ڕێ  قسه   دێ  قسه  
ژووره ک��ه ی  له   ڕۆژ،  زۆر  وه ک  ڕۆژێکیان،  هه شتاکاندا 
خۆی  براده رێک  زانیاری،  کۆڕی  له   دانیشتبووین  خۆی 
عه لی  بوو، شێخ  به ده سته وه   کامێره یه کی  ژوردا  به   کرد 
سه ریه وه   مێزه ره که ی  و  به ری  جبه که ی  به   قه ره داغیش 
له وێ بوو ئێمه ش گوێمان بۆ مامۆستا شوکور شل کردبوو 
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باسی خوێندنی خۆی له  کۆلێژ ئه کرد که  چۆن ئه بوو بێ 
مێزه ره  و جبه  له کۆلێژ نه چنه  ده ره وه . بوونی شێخ عه لی 
زانی،  به هه ل  براده ره  خاوه ن کامێره که ی  له وێدا و هاتنی 
له سه رناو  مێزه ره که ی  و  کرد  له به ر  عه لی  شێخ  جبه که ی 
جبه و  به و  دانسقه ی  وێنه یه کی  مه الو  به   ک��رده وه   خۆی 

مێزه ره وه  گرت.
هه ر له باسی جبه و مێزه ری سه رده می قوتابییه تی کۆلێژی 
مامۆستا شوکوره وه ، جارێکی تریش قسه  قسه  ڕائه کێشێ، 
جاریش  زۆر  قوتابییه تیدا  سااڵنه ی  ل��ه و  شوکور  م��ه ال 
ڕژێمی  نه یارانی  سیاسییه کانی  خۆپێشاندانه   به شداری 
کردووه . به جبه و مێزه ره که یه وه  له  کۆلێژ ئه چووه  ده ره وه  
و له  نزیکی شوێنی خۆپیشاندانه که  وه  دایئه نان و وه ک هه ر 
ئه فه ندییه ک بۆ خۆی ئه چووه  ناو خۆپیشاندانه که وه  و که  
و  ئه هێنان  بۆ  هێڕشی  پۆلیس  یا  ئه بڕایه وه   خۆپیشاندان 
ئه که وتنه  وێزه یان و هه ڵئه هاتن، مامۆستا به په له  پڕووزه  
لێ  مێزه ره که ی  که جبه و  شوێنه دا  به و  ئه کرده وه   خۆی 
دانابوو و له به ری ئه کردنه وه  و بێ ترس و بێ په روا به ناو 
ئاژاوه ی ڕاوه دوونانی خۆپێشانده ران و پۆلیسدا تێئه په ڕی  

به سه المه تی ئه گه ڕایه وه  بۆ کۆلێژ.
ئه م جبه و مێزه ره یه  کاک شوکوری له  گه لێ ته نگاو ده رباز 
کردووه . ته نانه ت خۆی ئه یگێڕایه وه  جارێکیان له گه ڵ یه ک 

خواردوویانه ته وه ،  بوون  باڕێک  له   کۆلێژیدا  براده ری  دوو 
بۆالیان  دێن  ناسیاو  که سانێکی  که وا  ک��ردووه   هه ستیان 
له وانه ی نابێ بزانن ئه مان ئه خۆنه وه ، هه ر یه که  ده ستیان 
کیسه یه ک  له   س��ه ری��ان  مێزه ره که ی  و  فێست  ب��ردووه  
ناویانن  و  دایاننابوون  خۆیاندا  پێی  الی  که   ده رهێناوه  

به سه ر پێکه که ی به رده میانه وه .
و  فێست  ئ��ه م  کاتانه ی  ج��ۆره   ئ��ه م  س��وودی  ل��ه ب��اره ی 
مێزه ره ی سه رده می قوتابییه تی خۆیه وه ، مامۆستا شوکور 
گه لێ شتی خۆشی ئه گێڕایه وه ، به اڵم ئه یشیوت گه لێ جار 
به ده ستییه وه  گیرم ئه خوارد و ئه بوو به هۆی لێ زه وتکردنی 

گه لی توانای هه ڵسووڕانی سه ربه ستانه م.
به   ئه کرێ  ئه کاو  ته واو  کۆلێژ  که   هه ر  شوکور  مامۆستا 
و  سیاسیی  خه باتی  به عقوبه ،  له   ئاماده یی  مامۆستای 
له وێ  چ  و  ده ئاڵێنێ  له یه ک  مامۆستایه تییه که ی  ئه رکی 
به   قوتابخانه   به رنامه ی  ده رس��ی  که   لەکه رکوک  چ  و 
مامۆستایه تی  کاتیشدا  هه مان  له   ئه ڵێته وه   قوتابییه کانی 
نیشتمانپه روه رییه کی خاوێن و بێ گه ردیان ئه کات. چه ندین 
وه چه ی قوتابیان له سه ر ده ستی مامۆستا شوکوردا بوون 
به  نیشتمانپه روه ر و  تێکۆشه ری ڕێگای ئازادی ئه م گه له .
ئه م  شوکور  مامۆستا  ته مووزیش  14ی  شۆڕشی  له پاش 
به ڕێوه   سلێمانی  له   خۆاڵنه تر  خه ستو  سه رشانی  ئه رکه ی 

لەڕاستەوە:ئازادعەبدولواحید،حەمەیمەالکەریم،شوکورمستەفا،مومتازحەیدەری



ۆڤار
ر

34
تەفا

 مس
وکور

ش

بووه ،  گۆرانی شاعیر  هاوڕێی  نزیکه وه   له   له وێ  بردووه . 
به اڵم زۆری نه خایاندووه  به  گواستنه وه ی ئه م بۆ که ربه ال 
و به ده ست له کارکێشانه وه ی ئه و و گواستنه وه ی بۆ به غدا 
سااڵنێکیشی  شوکور  مامۆستا  بوونه ته وه .  جوێ  لێک 
شوومی  کوده تای  له پاش  و  بردووه   به سه ر  که ربه ال  له  
دوا  له   تا  ب��ووه   چه رمه سه ر یی  گه لێ  تووشی   1963
له   له وێ  و  به غدا  بۆ  گوێزراوه ته وه   شه سته کاندا  سااڵنی 
به ڕێوه به رێتی خوێندنی کوردی دانرا. ناسیاوی به گه رمیی 
به نده  و مامۆستا شوکور له  نزیکه وه  له م سااڵنه وه  ده ست 
زیندانی  له   تازه   سه رده مه دا  له و  منیش  که   ئه کا  پێ 
دووهه م جاری سێ ساڵه م ده رچوو بووم و له  ڕۆژنامه ی 

ته ئاخی و به شه  کوردییه که ی کارم ئه کرد.
ئه ده بی  بابه تی  هه ندێ  شوکور  مامۆستا  سااڵنه دا  له م 
منااڵنی که  له  بۆلگارییه وه  کرابوون به  تورکی وه رئه گێڕایه  
سه ر کوردی و ئه یهێنان بۆمان بۆ )برایی( له وێدا باڵومان 
شوکورم  مامۆستا  به رهه مانه ی  ئه م  که   من  ئه کردنه وه . 
ئه و  قه ڵه می  به   ئه دی  بابه تێکم  بوو  یه که مجار  و  ئه دین 
هاتبێته  به رهه م، زۆری پێ ئه گه شامه وه  که  به  کوردییه کی 
دەدا  هانمان  بۆیه   و  ئه نووسێ  ڕه وان  و  ڕه سه ن  چه نده  
سه ر  بۆ  وه رگێڕان  و  کوردی  به   نووسین  خه ریکی  زیاتر 
کوردی بێت، خوا کردی له وه دا سه رکه وتوو بووم که  ئه م 
که ڵکه ڵه یه  بخه مه  که لله ی و ببم به  مایه ی خستنه  سه ر 
پێ له وه پێش نه گرتووه به ری وه رگێڕان و نووسین و ئه و 
وه رگێڕ و بنووسه ی لێ ده ر چێ که  تامابوو له ناو کورددا 

دانسقه  بوو. مامۆستا شوکور له  نووسراوێکیدا که  باڵویش 
دانیشتووی  براده رانی  له   که سانێ  ڕه نگبێ  و  کراوه ته وه  
ئه م کۆڕه  به رچاویان که وتبێ و له یادیان بێ، له م ڕاستییه  
دوواوه  که  فاڵنکه س منی خسته  سه ر که ڵکه ڵه ی نووسین و 
وه رگێڕان. به ڕاستی منیش شانازی به م شه ره فه وه  ئه که م 
ئه وکاته   تا  به هره مه ندیکی  خوڵقاندنی  له   به شداریم  که  
په ی به  به هره ی خۆی نه بردووی وه ک مامۆستا شوکوردا 
و  خامه   بداته   ده ست  بکه م  لێ  وای  کرابێ  پێم  و  ببێ 
وادیاره   که   خۆی،  هه میشه یی  پیشه ی  به   بکا  نووسین 

خواوه ند خۆیشی هه ر بۆ ئه م کاره ی خوڵقاند بوو.
له و کاته وه  تا دوا ڕۆژی ژیانی، من و مامۆستا شوکور، 
دۆست و براده رێکی ڕاسته قینه  بووین و من هه میشه  ئه وم 
به  مامۆستای گه وره ی خۆم و زۆری وه ک خۆم و له منیش 
گه رد  توێژاڵێکی  جاروبارێکیش  ئه گه ر  زانیوه  و  زیاترم 
ناخۆش  پێم  به دڵ  پڕ  من  گرتبێ،  پەیوه ندیمانی  ڕووی 
بووه  و له وه  ناڕازی بووم بۆیه ش زۆری نه بردووه  هه ردووال 

گه ڕاوینه ته وه  سه ر دۆخی جارانمان.
هه ر به  هاندانی به نده ش بوو مامۆستا شوکور ئه و چیرۆکه  
بولگارییه  به کوردییه  کراوانه ی خۆی که  له  براییدا بۆمان 
باڵوکرده وه ، کۆی کردنه وه  و له  دووتوێی به رگی کتێبێکی 
به رهه می  یه که مین  ئه وه   و  کردنه وه   باڵوی  خنجیالنه دا 

باڵوکراوه ی بوو له  شێوه ی کتێبدا.
هه ر له  سه ره تای دامه زراندنی کۆڕی زانیاری کوردیشه وه  من 
هه میشه  داوام له  برای ئازیزم ئه مینداری گشتی کۆڕ دکتۆر 

شوکورمستەفالەسەرگۆڕیهێمن
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که مال مه زهه ر ئه کرد که  مامۆستا شوکور ڕاکێشن بۆ کۆڕی 
زانیاری، به اڵم وه زاره تی کاروباری باکوور که  به ڕێوه به رێتی 
مامۆستا  به   زۆری  کاری  بوو،  به و  کوردی سه ر  خوێندنی 
ساغکردنه وه ی  مه سه له ی  له   مامۆستایش  هه بوو،  شوکور 
ئه و قوتابخانانه ی پارێزگاکانی موسڵ و که رکوک و دیاله دا 
کاربه ده ستانی  و  بخوێنرێ  تیایاندا  کوردی  به   ئه بوو  که  
وه زاره تی په روه رده  که  به شی زۆریان له  به عسییه  کوردی 
ئه هێنایه   فراوانیان  فره و  ته گه ره ی  و  بوون  نه ویسته کان 
ڕێکه وتنامه ی  به پێی  ئه بوو  که   کوردی  پێخوێندنی  ڕێی 
11ی ئازار سه ری بۆ بنه وێنن و جێبه جێی بکه ن، ده ورێکی 
نه ئه هات ده ست  ئه گێڕا، دڵی  بوێرانه  و چاونه ترسی  ئازاو 
به رداری مامۆستا شوکور ببێ و بهێڵێ بیگوێزنه وه  بۆ کۆڕ. 
جا که  شه ڕی کوردستان ده ستی پێکرده وه  و به عسییه کان 
ئه که ن  کوردی  پێخوێندنی  به   چی  بوو  چۆڵ  بۆ  ڕێگایان 
بیکه ن، مامۆستایان له به رێوه به رێتی خوێندنی کوردی دوور 
بۆ پێخوێندنی سانه ویی و کۆڕی  خسته وه  و گواستیانه وه  

زانیاریش له وێوه  هێنای بۆ الی خۆی.
که   ب��ووم.  سۆڤیه ت  یه کێتی  له   س��ه رده م��ه دا  له و  به نده  
گه ڕامه وه  بۆ به غدا و چوومه وه  کۆڕ، له وێ چاوم به  دیداری 
کاک شوکور، وه ک کاربه ده ستێکی کۆڕ، ڕۆشن بووه وه  که  
و  من  دۆستایه تی  تری  قۆناغێکی  ئه وێ.  بۆ  گوێزرابوه وه  
کاک شوکور که  گوێزرابوه وه  بۆ کۆڕ، له و ڕۆژانه وه  ده ست 

پێ ئه کات.
وه رگێڕانی  له   شوکور  کاک  گه ڕامه وه   ده ره وه   له   من  تا 
له   و  بووه   بوو  شامیڵۆڤ  ع��ه ره ب  دمد م(ه که ی  )ق��ه اڵی 
چاپخانه ی کۆڕ خستبوویه  ژێر چاپ. له وه الش )ئه فسانه ی 
یه شار  )ته نه که (ی  و  ئۆغڵی(  )کوێر  و  ئاگرین(  چیای 
پێشووی  کتێبی  دوو  له   کوردی.  سه ر  وه رگێڕایه   که مالی 
)ته نه که (  به اڵم  ن��ه دی،  ده ورێکم  هیچ  من  سیانه دا  ئه م 
له چاپ  من  ئه رکی  له سه ر  دمدم،  قه اڵی  دوومی  چاپی  و 
وه رگرته وه .  چاپه که م  ئه رکی  فرۆشرانیان  پاش  و  دراون 
له ڕاستکردنه وه ی هه ڵه ی چاپی)کاریته ( و )زه وی ئاسن و 
ئاسمان مس(یشدا هاوکارییه کی زۆرم له گه ڵ کرد و له ڕێگای 
چه ندین جارێکه وه    خوێندنه وه ی ئه و دوو کتێبه وه  له  هه ر 
کوردی  سنووری  بێ  به هره ی  شاره زای  زیاتر  نووسینێکی 
بووم(.  شوکور  مامۆستا  نووسینی  جوان  و  زانینی  جوان 
سیماونه (ی  قازیی  کوڕی  په دره ددین  )شێخ  شانۆنامه ی 
تابلۆیه کی  که   دا.  له چاپ  بۆم  من  هه ر  حیکمه تیش  نازم 

شاندی  ڕووی  کاغه زو  ڕووی  خسته   هه مه ڕه نگی  و  نازدار 
کاره   له   له زۆر  به کورتی  ڕه نجکێشاندا،  له پێناوی  خه بات  
شاگردێک  وه ک  من  شوکوردا  مامۆستا  ڕۆشنبیرییه کانی 
له به رده ستیدا بووم، چونکه  به ڕاستی بایه خی کاری نووسین 
و وه رگێڕانیم زۆر باش ئه زانی و له به ر ئه وه  ئه بوو هه رچیم 

پێ بکرایه . بۆ ئه وه ی چاالکانه تر بجووڵێته وه ، بیکه م.
له سه رده می سه ره تای که وتنه  کاری نووسینیشدا مامۆستا 
شوکور له  کاره که یدا خاو و خلیچک و سارد و سڕ بوو، وام 
هه ست ئه کرد باوه ڕی به خۆی و به توانای خۆی نه بێ، به اڵم 
که  له گه ڵ وه رگێڕانی هه ر به رهه مێکیدا پێشوازی جه ماوه ری 
خوێنده وارانی له کاره که ی ئه دی،  وره  و متمانه ی به خۆی 
به   بوو  که میش  سه رده مێکی  ئه کرد.  زی��ادی  قات  چه ند 
ئه بوو  سه رده مه دا  له م  زانیاری.  کۆڕی  گشتیی  ئه مینداری 
به ڕێوه به رێتی  کاروباری  به ڕێوه بردنی  کاتی  زۆی  به شێکی 
کۆڕه وه  به رێته  سه ر. دڵی به مه  خۆش نه بوو چونکه  به شتی 
واوه ی سه رقاڵ ئه کرد که  له  قواڵیی ده روونیدا ئه یزانی بۆ 
کوردیان  زانیاری  کۆڕی  که   بۆیه   نه بووه ،  دروست  ئه وه  
هه ڵوه شانده وه  و کار به ده ست و مووچه خۆره کانیان خسته  
)خه بیر( پله ی  و  عێراق  زانیاری  کۆڕی  ق��ه واره ی  سه ر 
له و  بوو.  سووک  سه ری  کرد،  ده ستنیشان  ئه و  بۆ  یان 
ماوه یه شدا که  من وه ک کرێکارێکی کاتیی له  کۆڕ نه مام و 
ئه وکاته   تا  که   کۆڕ  گۆڤاره که ی  ده رکردنی  ئه رکی  هه موو 
له سه ر شانی من بوو، هه مووی که وته  ئه ستۆی ئه و، چونکه  
ئه و  ڕاپه ڕێنێ،  کاره   ئه و  بتوانێ  نه ما  کۆڕ  له   تر  که سی 
به اڵم  بوو،  گران  زۆر  شوکور  مامۆستا  دڵی  له سه ر  باره  
بۆ  که   هه ڵنه گرت،  کارانه   له و  ده ستی  ئه وه یشدا  له گه ڵ 
به گی  مه ئموون  یاداشته کانی  وه رگێڕانی  ئه کردن.  خۆی 
کوڕی بێگه بیگ که  به هاوکاری له گه ڵ شه هید مامۆستا مه ال 
جه میلی ڕۆژ به یانی کردی و به شدارییه که ی مامۆستا مه ال 
کتێبه که و،  په راوێزه کانی  نووسینی  له   بریتیبوو  جه میل  
د.  له گه ڵ  که   ئه رده اڵنی  مه ستووره ی  ئه رده اڵنی  مێژووی 
حه سه ن جاف کردویانه  به  کوردی و کتێبه که ی ئه سکه نده ر 
شه می له مه ڕ شه ره فنامه که یشیان ئه ڵقه  ئه ڵقه   له  گۆڤاری 
پاشان  و  کرده وه   باڵوی  زانیاریدا  کۆڕی  کوردی  ده سته ی 
تریش  کتێبی  له چاپیداو چه ند  کتێب  به شێوه ی  له  هه ولێر 
و  ڕۆشنبیری  ده زگ��ای  یان  زانیاری  ک��ۆڕی  له الیه ن  که  
)شعر  نابێ  دیاره   باڵوکرانه وه .  کوردییه وه   باڵوکردنه وه ی 
عه لی  حسێن  گوران(ی  عبدالله   المعاصر  لکردیی  لشاعیر 
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عه ره بی  سه ر  وه ریگێڕایه   شوکور  کاک  که   بکه ین  له یاد 
باڵو  بۆی  1976دا  له   ک��وردی  ڕۆشنبیریی  ده زگ��ای  و 

کردووه ته وه .
به   ماوه یه ک  کردنی  خانه نشین  پاش  شوکور  مامۆستا 
وایه   الم  که   نااڵندی  که ئابه (وه   دامان –  نه خۆشی )دۆژ 
له   له پڕی  دوورکه وتنه وه ی  ئه نجامی  له   نه خۆشییه ی  ئه و 
هه میشه   که   براده رانه بوو  و  دۆست  هه موو  له و  و  کۆمه ڵ 
به ر  و  بوون  ده وروپشتیه وه   به   و  لێئه دا  کۆڕ سه ریان  له  
هه روابێ،  ئه یشبوو  ئه دا.  له و  سه ریان  تر  هه رکه سی  له  
چونکه  له و خوێنده وارتر و خاوه ن به هره تر له  کۆڕدا نه بوو 
که س سه ری لێبدا. ئه م ماوه یه ی له ماڵه وه  پتربێ، هێشانه  

به رهه می هیچ نووسراو و وه رگێڕاوێک به سه ر ئه برد.
شوکوردا  مامۆستا  کاری  و  ژیان  قۆناغه ی  له م  ئه وه ی 
به   کتێبێک  بوو  ئه وه   ماوه   دڵما  له   هه ر  داخێک  وه ک 
یه کێک له  زمانی تورکی نه ژاده کانی ئاسیای ناوه ڕاسته وه  
مارکسیی  ماتریالیانه ی  کۆڕ، شیکردنه وه یه کی  بۆ  هاتبوو 
ئه کرد،  نه قشبه ندی  ته ریقه تی  به تایبه تی  و  ته ریقه ت 
زوو  هه ر  بۆیه   ئه کردم.  باس  بۆ  زۆری  به دڵبوو،  زۆری 
کوردی،  به   یا  عه ره بی  به   بیکات  که   کرد  بۆ  پێشنیارم 
به اڵم هه رچه ند جاروبارێکیش گفتی ئه دامێ هه ر نه یکرد. 
ئه و  په یڕه وانی  گومه زی  باوێته   خۆی  نه یئه ویست  نازانم 
ته ریقه ته وه ، یا له به رچی. من بۆ خۆم داخی وه رنه گیران 

و باڵو نه کردنه وه ی کتێبێکی وام هه ر له ال ئه مێنێ.
هه رچه ند زۆرتان )تاریخ االماره  البابانیة( و پێشه کییه که ی 
باره ی  له   وشه یه کیشتان  چه ند  ئه مه وێ  دیوه ،  به نده تان 

سه رچاوه  و ده سنووسی ئه م کتێبه وه  عه زر بکه م:
له  ساڵی 1982 دا پاش ئه وه ی ده سنووسی ئه و کتێبه م 
بزانێ  بکاو  ته ماشای  مسته فا  شوکور  مامۆستا  دابووه  
شایانی ئه وه یه  خۆی به  وه رگێڕانیه وه  خه ریک بکا، ده ستی 
ئه و  هه رچه ندی  منیش  و  عه ره بی  بۆ  وه رگێڕانی  به   کرد 
سه ر  بۆ  ئه گه ر  داڕشتنه وه ی،  ئه دایه   ده ستم  وه ریئه گێڕا 
عه ره بی وه رگێڕابایه  یا ئه مکرد به  عه ره بی ئه گه ر ئه و به  
کوردی و جاروباریش به  فارسی و ته نانه ت به  زه نگنانه ی 
وه رگێڕابایه  که  زۆر له  هه ورامیانه وه  نزیکه ، به اڵم ته واومان 
نه وه ده کاندا  ساڵه کانی  له   تا  ڕاوه ستاین  تێیدا  و  نه کرد 
ئه وه   سه ر  هاتینه   ئه وجا  لێبووینه وه .  و  تێهه ڵچووینه وه  
له   به شێکم  و  ماڵیان  بۆ  ئه چووم  ڕۆژێ  هه موو  من  که  
وه رگێڕدراوه  سه ر عه ره بییه که  بۆ ئه خوێنده وه  و ئه ویش 

به راوردی  و  به ده سته وه   ئه گرت  تورکیه که ی  ده سنووسه  
که   ئه کرد  وه رگێڕدراوه که ی خۆی  و  تورکییه که   تێکستی 
زۆر  کاره که   ده رکه وت  ئه خوێنده وه .  بۆم  دامڕشتبوو  من 
به  پوختی کراوه  و هیچ هه ڵه یه ک له  وه رگێڕاندا نه که وته  

پێش چاومان.
لێره دا ئه بێ بۆ ئاگاداری هه موان ئه و ڕاستییه  بدرکێنم که  
ده سنووسه م  ئه و  من  نه موتووه .  کتێبه که دا  پێشه کیی  له  
پێش له  سێداره دانی شه هیدان شه هابی شێخ نووریی شێخ 
ساڵه ح و هاوڕێکانی له  ده ستی برای ئازیزم دوکتۆر که مال 
مه زهه ر وه رگرتووه  که  له گه ڵ ده سنووسی دیوانه که ی شێخ 
نووریدا الی شێخ شه هاب بوون و دکتۆر که مال هه ردووکیانی 
به  ئه مانه ت الی من داناو پاش چه ند ساڵ کوڕه کانی شێخ 
نووری داوای ده سنووسی دیوانه که یان کرده وه  له  دوکتۆر 
که مال تا کاک ئازاد عه بدولواحید ئاماده ی بکا بۆ چاپ و 
منیش دامه وه  ده ستی دکتور که مال. هه رچی ده سنووسی 
مێژووی بابانه که ش بوو، ئه وه  هه ر الی من مایه وه  تا پاش 
له چاپدانی وه رگێڕاوه  عه ره بیه که ی و ئه و کاته  ئه ویشم هه ر 

دایه وه  ده ستی دکتۆر که مال.
ئه وه ی  پاش  شوکور.  کاک  و  من  الی  بۆ  بگه رێینه وه  
سه رخۆی  هاته وه   و  بوو  چاک  دامانه که ی  دۆژ  نه خۆشی 
له  هه ولێر  داو  له  هه ولێر و سلێمانی  پێکه وه  سه رێكمان 
مەندبووین.  شه ره ف  مه سعود  کاک  به ڕێز  لێدانی  به سه ر 
قسه  و گفتوگۆی نێوانمان کێشایه وه  بۆ مه سه له ی شه ڕی 
خۆ کوژیی نێوان پارتی و یه کێتی و ئه و قسانه ی له  کاک 
و  قه الچواالنیش  بچینه   داین  هانیان  بیست  مه سعودمان 
و قسه کانی کاک  بده ین  مام جه اللیش  به ڕێز  له   سه رێک 
مه سعودی بۆ بگێڕینه وه  و له وێشه وه  دیسان بێینه وه  بۆ 
مه سعود  کاک  بۆ  جه الل  مام  قسه کانی  و  ڕه ش  سه ری 
کام  هه ر  له   سه رمان  جار  سێ  جۆره   به م  و  بگێڕینه وه  
چونکه   ڕاوه ستاین،  ئاسته دا  له و  دایه وه   براده رانه   له و 
ڕژێمی  له به رده ستی  به غدانشین  ئێمه ی  بۆ  و  ڕۆژه دا  له و 
له توانادا  زیاترمان  له وه   سه دامدا،  به عسی  خوێناویی 
سه ر  خسته   خۆمانمان  هاتووچۆکه ی  ئه نجامی  نه بوو، 
ده وری  به گه رمی  که   محه مه د  عه زیز  ه��اوڕێ  ده ستی 
ڕۆژانه ی  ئه و  ئه بینی.  الی  هه ردوو  نێوان  ناوبژیوانکه ری 
هه ردووال  له   به اڵم  نه بوو،  له نێواندا  خوێنڕێژی  شه ڕی 
داگیرکردنی ماڵی که سانی سه به والو وه ده رنانی خۆیان بۆ 
الی ئه وال به گه رمی به رده وام بوو، بێ گومان ئاشتی له سه ر 
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بنه مای ئه م هه وڵ و ته قه ال ناچیزه ی من و مامۆستا شوکور 
به رپا نه بوو که  حیزبی کۆمونیستی عێراق و کوردستانیش 
ئه کردین  لێ  هاتووچۆیه یان  ئه م  پێرۆزبایی  به  گه رمی  زۆر 
جارێ  هه موو  و  بین  به رده وام  له سه ری  ئه داین  هانیان  و 
حیزبی کۆمۆنیستی کوردستان هۆی هاتووچۆی بۆ فه راهه م 
به شێکمان  هه رچۆنبێ  ئێمه یش  دی��اره   ب��ه اڵم  ئه کردین. 
نیشتمانه   و  گه ل  بۆ سوودی  ئاشتیدا  کردنه وه ی  له جێگیر 
ئازیزه که مان به رکه وتووه  و ئه وه  به مایه ی شان و شکۆیه کی 

پایه دا ئه زانم بۆ هه ردووکمان.
پاش ئه و سه فه ره  یا هه ر له و سه فه ره دا مه سه له ی پێکه وه  
له ڕێگای  و  ئاراوه   هاته   کوردستان  زانیاری  کۆڕی  نانی 
ئێستای  به ڕێوه به ری  حه بیبی  ئه حمه د  ب��ه دران  کاک 
ده زگای ئاراسه وه  پێشنیازی ئه وه  بۆ هه ردووکمان کرا که  
بێینه  هه ولێر و به ردی بنه ڕه تی کۆڕی زانیاری کوردستان 
پێخۆشحاڵیی  هه ردووکمان  دانرێ،  ئێمه   شانی  له سه ر 
کرد  ئه وه م  داوای  به نده   به اڵم  ده رب��ڕی،  به وه   خۆمان 
تا  ماڵ  به   نه کرێ  له سه ر  سه ره تاییه م  گفته   ئه م  که  
وه رئه گرم. که   ئه و  ڕه زامه ندی  و  ئه که م  باوکم  به   پرس 
گێڕایه وه   باوکم  بۆ  مه سه له که م  و  به غدا  بۆ  گه ڕامه وه  
پێخۆشحاڵیی خۆی ده ربڕی و پیرۆزبایی لێ کردم و منیش 
هه ولێر  بۆ  هاتمه وه   شوکور  کاک  له گه ڵ  دیسانه وه   که  
کاک  که   به اڵم  دا،  پیشان  خۆمم  دواج��اری  ڕه زامه ندی 
بێم چونکه   نه متوانی  من  هه ولێر  بۆ  گواستیه وه   شوکور 
که س  به جێهێشتبوو  به غدای  ڕۆژانه دا  له و  برام  سه الحی 
الی باوکم نه ئه مایه وه  و منیش له به ر پیری و په ککه وته یی 
باوکم ڕه وا نه بوو به جێی بهێڵم، چونکه  که  به جێم هێشت 

ڕژێمی  ت��ا  ئ��ه ب��وو 
ڕووی  ل��ه   س���ه دام 
ڕوو  ب���ێ،  ک����اردا 
به غدا  نه که مه وه  
ن��ه ی��ب��ی��ن��م��ه وه   و 
ت����ه ن����ان����ه ت  و 
ئ���ه گ���ه ر ک��ۆچ��ی 
بکردایه   دواییشی 
له   بتوانم  ئ��ه ب��وو 
له   پ��رس��ه ک��ه ی��دا 
ب��ه غ��دا ب��ه ش��داری 

بکه م.

ئازیزان!
مامۆستا شوکور به  هاتنه  هه ولێری گه ڕایه وه  ته مه نی 30-
ئه و  ڕۆشنبیرییه که ی  و  مه عریفه ت  و  به عه قڵ  و  40 سااڵن 
هه ولێری  له   شوکور  کاک  ساڵه ی  چه ند  ئه و  ڕۆژه ی��ه وه . 
پێته ختی کوردستانی ئازاد و له  کۆڕی زانیاریی کوردستاندا 
به سه ری بردن، ده وڵه مه ندترین و به  پێزترین سااڵنی ژیانی 
سااڵنه دا  له م  کورد.  کولتووری  بۆ  ده ستکه وترینیان  پڕ  و 
چه ندین به رهه می سیاسیی و بیریی و مێژوویی پڕ بایه خی 
به رهه می  چه ند  عه ره بی  و  ک��وردی  س��ه ر  وه رگ��ێ��ڕاوه ت��ه  
نایابیشی بۆ خۆی نووسیوه  و چه ندین وتاری گرانبه های له  
گۆڤار و ڕۆژنامه کاندا باڵوکردووه ته وه  و له  چه ندین کۆڕی 
یا  زۆرتان  بێگومان  که   ک��ردووه ،  به شداری  ته له فزیۆنیدا 
به ئاگان،  لێیان  پتر  به نده   له   دیاره   و  دیوه   به شێکیانتان 
به رهه مانه ی خودی خۆی  ئه و  کاک شوکور  ئه وێ  ڕاستان 
باڵو نه کردبووه وه،  من الم وابوو، وه ک گه لێ که سی تریش 
وه رگێڕان  بۆ  ته نها  شوکوری  مامۆستا  خوا  وابوو،  الیان 
و  خودیی  نووسینی  ت��وان��ای  و  تاقه ت  و  خولقاندووه  
توێژینه وه و ئه نجامگیریی نییه . به اڵم به و به رهه مانه ی خۆیدا 
به ڕاستی  کردوونه ته وه ،  باڵوی  و  نووسینی  هه ولێر  له   که  
ده رکه وت که  منیش و هه موو ئه وانه یش که  له م ڕوه وه  وه ک 
من بیریان ئه کرده وه  به هه ڵه  چووبووین و مامۆستا شوکور 
بنووسێکی ئه ده بی و کۆمه اڵیه تی و فه لسه فی و زانستانه ی 
دانسقه یه و ته نها ئه وه ی ئه وێ هه لی له باری بۆ هه ڵبکه وێ و 
بۆی بلوێ بکه وێته  سه ر ڕێگاکه ی و ئه وه یشی له  هه ولێر له  
سایه ی حکومه تی هه رێمی کوردستان و چاودێریی تایبه تی 
به ڕێزان کاک مه سعود بارزانی و کاک نێچیرڤان بارزانی و 
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به  پشتیوانی هه موو کۆڕ و کۆمه ڵه  سیاسی و ئه ده بی و 
نه کراو  چاوه ڕوان  ڕاده یه کی  تا  هه ولێر،  رۆشنبیرییه کانی 

بۆ ڕه خسا.
کردوون  تورکیاوه   کوردی  میلله تی  تێکۆشانی  له باره ی   
عه ره بیدا،  زمانی  له   گه لێکن  سه رچاوه   عه ره بی،  به  
له باره وه   عه ره بی  به   ئه وتۆی  شتێکی  ئێستا  تا  که س 
نه خوێندوونه ته وه . دیاره  به  حوکمی ئه وه یش که  زۆربه ی 
کوردی عێراق عه ره بیش ئه زانن ئه توانری به دڵنیایی یه وه  
بوترێ ئه مانه  وه ک خوێنده وارانی عه ره ب زان، وه رگیراون.
زانیاری  کۆڕی  له   کردنیه وه   کار  له ڕێگای  شوکور  مه ال 
کوردو پاشان له  ده سته ی کوردی کۆڕی زانیاری عێراقدا 
له   ک��ۆڕو  لیژنه کانی  له   گه لێ  له   کاریه وه   له ڕێگای  و 
رێگای  دانانی  کۆڕی  ئاماده کردنی  له   کۆڕو  گۆڤاره که ی 
فراوانی  فره و  خه فه تێکی  کوردییه وه   نووسینی  ڕاستی 
به کولتووری کوردی کردووه  به شی هه ر زۆری فه زلی ئه و 
کۆڕی  کوردی  ده سته ی  زانستیانه ی  و  ئینسانی  زاراوه  

زانیاری عێراق دایناون بۆ کاک شوکور ئه گه ڕێته وه .
له   شوکوره وه   مه ال  مامۆستا  ڕۆشنبیری  ڕۆڵی  له باره ی 
ڕۆشنبیرییه کانی  چاالکییه   بڵێی  ئه توانی  کوردستاندا 
له م  و  ئێران  و  عێراق  کوردستانی  ه��ه ردوو  تێکڕا  ئه و 
وه رگێڕانیه وه   و  نووسینی  له ڕێگای  دوایشدا  سااڵنه ی 
مامۆستا  سوریایش.  کوردستانی  گه یشتووه ته   به عه ره بی 
که   نه بێت  ئه وانه یشه وه   هه موو  پێشی  له   ئه گه ر  شوکور 
عێراقیان  کوردستانی  ده روه ی  کوردانی  به رهه می  به  
ئه وبوو  ئه وانه .  پێشینانی  له   یه کێکه   کردووین،  ئاشنا 
به  به رهه کانی عه ره ب شامیلۆن، سه مه ندسیاندڤ، یه شار 
که مال، ئه حمه د عارف، ئوردیخانی جه لیل و مه ستووره ی 
کوردستانی ئاشنا کردین. ئه و بوو به  وه رگێڕانی کتێبه  پر 
به هاکه ی ئه سکه نده ر شه می له  بایه خی شه ره فنامه ی له  
مێژووی گه لی کورددا ئاشنا کردین. یه کێک بوو له وانه ی 
به رهه می بنووسانی پێشکه وتنخوازی تورک نارم حیکمه ت 
و ئیسماعیل بێشکچیان هی یه که م بۆ کوردی و دووهه م 
به رهه مه که ی  بوایه کی  ئه وانه   وه رگێڕاوه .  عه ره بی  بۆ 
له   م��ه زن��ه وه   گۆرانی  ل��ه ب��اره ی  شانۆڤی  عەلی  حسین 
ئازه رییه وه  ئه کرد به  عه ره بی؟ ئه و به رهه مانه ی مامۆستا 
شوکور ئه ده بی و ڕۆشنبیرییه کانی هه ولێر، تا ڕاده یه کی 

چاوه ڕوان نه کراو، بۆ ڕه خسا.
چ  شوکور،  کاک  ب��وو.  له پڕ  زۆر  شوکور  کاک  مه رگی 

عه مار  زانستی  له باره ی  چ  و  جه سته ی  توانای  له باره ی 
به ره وه   به   زۆری  هێشتا  ده روونیه وه   و  دڵ  ناو  کراوی 
به   پێویستیان  ب��وون  زۆر  وای��ش  تری  بابه تی  مابوو. 
و  گرێ  ئه ستۆیان  له   هه بێ  کاک شوکور  وه ک  که سێکی 
مامۆستا  ناواده ی  دوایی  کۆچی  بۆیه   بکا.  به جێیان  جێ 
و  که وت  کورد  کولتووری  له   بوو  زل  زیانێکی  شوکور 
هه موو  له   بتوانێ  هه ڵناکه وێ  وا  که سێکی  نزیکانه   به م 
ڕوویه که وه  جێی ئه و بگرێته وه  به  مه رگی مامۆستا شوکور 
کۆڵه که یه کی ئه ستووری بینای کۆڕی زانیاری کوردستان 
کوردی  زمانی  له   نه کراو  قه ره بوو  زه ره رێکی  و  ڕووخا 

که وت.
ئێستایش که  کاک شوکورمان له نێواندا نه ماوه  و جێگاکه ی 
به چۆڵی ئه بینین، هیوام وایه  دوان له  ڕۆشنبیرانی به تاقه تی 
باشی  و  شوکورن  کاک  شاره زای  چاک  له وانه ی  هه ولێر 
لێ حاڵی ئه بن ئه رکی به سه ر کردنه وه ی هه موو ده فته رو 
پاکنووس  و  کراو  پاکنووس  نووسراوه   و  قاغه ز  پارچه  
نه کراوه کانی له ئه ستۆ بگرن و چیی هی باڵوکردنه وه  بێ 

ئاماده ی باڵوکردنه وه ی بکه ن.
و  ب��ن��ووس  ئ��ه ک��ه م  ئ��ه وه ی��ش  پێشنیازی  ه��ه روه ه��ا 
برای  وه ک  شوکورناسی  مه ال  کارامه ی  ڕۆژنامه نووسێکی 
ئه ستۆ  له   ئه وه   ئه رکی  زامداریش  مه حمود  کاک  ئازیزم 
بگرێ که  دیدارێکی پان و درێژ و به رباڵو له گه ڵ په روین 
خانی هاوبه شی ده یان ساڵه  ژیانی مامۆستا شوکور ساز 
لێبکا،  وای  توێژه ره وانه ی  و  زیره کانه   پرسیاری  بکاو 
ئاگای  ئه و  وه ک  شوکور،  کاک  ژیانی  سڕه کانی  هه موو 
کۆڕی  ئه وه یه   پێشنیاریشم  دوا  بکاته وه .  ڕوون  لێیه ، 
شوکور  کاک  کتێبخانه که ی  زووه   تا  کوردستان  زانیاریی 
تایبه تیدا  له باری  شوێنێکی  له   و  کۆڕ  بیباته   و  بکڕێت 
و  زانایان  و  خوێندکاران  ده ستی  به ر  بیخاته   و  دایبنێ 

توێژه ره وانی هه ولێر تا هه موان سوودی لێ وه ربگرین.
ک��ۆڕه   ئ��ه م  ب��ه رپ��اک��ه ران��ی  ب��ۆ  زۆر  سوپاسێکی  ئیتر 
مامۆستا  خاوێنی  گیانی  بۆ  فره   درووردی  قه شه نگه و، 
شوکور مسته فاو، پرسه و سه ره خۆشیش له  هه موو گه لی 
بنه ماڵه و  له   ئازیزه  و  شاره   ئه م  ڕۆشنبیرانی  له   کورد 
مسته فا  شوکور  کۆچکردوومان  مامۆستای  پاشماوه کانی 

دووباره  ئه که مه وه . 
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هةم  هةية  شاعيمان  كةلَة  كورديدا  ئةدةبياتي  مَيذووى  لة 
يان  بووة.  كةسايةتييةكي سياسي  هةميش  و  بووة  شاعي 
سةربازي ئةو ِرَيطةية بووة، يان ئةوةتا كاية سياسييةكان 
لةو  بهؤنَيتةوة،  شيعر  و  شاعي  بة  ببَيت  لَيكردووة  واى 
و  ك��ورد  طةلي  مَيذووى  بة  باشي  خزمةتي  ِرَيطةيةشدا 

كردووة. ئةدةبياتةكةى 
قوبادي،  خاناى  خوارةوةية:  الى  ئةمانةى  منوونةمشان 

شَيخ  كوليايي،  شةفيعي  ميزا  كةنوولَةيي،  خانى  ئةمَلاس 
هتد. يامولَكي...  ثاشاي  مةمحووي حةفيد، مستةفا 

ئةوةش ِروون و ئاشكراية مَيذووى ئةدةبياتي كوردي ضةند 
كوردي  زمانى  ئةوةشدا  لةطةَل  لَيدةبَيتةوة،  ثؤثي  و  لق 
و  شاعيان  هةمانكاتيشدا  لة  هةية،  شَيوةزارَيكي  ضةند 
دةطمةن  شاعيى  كةلَة  شَيوةزارةكان  هةموو  ئةديباني 
هةر  شاعيانى  لةوةش  جطة  لَيهةلَكةوتووة،  زيرةكيان  و 

ثَيداضوونةوة و ِراستكردنةوةى
نادرنامةى ئةَلاس خانى كةَلوِر

ضةند لة بيضوونَيكي مامؤستا شوكور مستةفا

كاروان عومسان خةيات )ِرَيبني(
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و خاسَيتى خؤيان  تايبةمتةندي  و شَيوةزارَيكيش  قؤناغ 
كةساني  دةبَي  بةرهةمةكانى  شاعيةيش  ئةو  هةبووة، 
و  قؤناغ  و  بةرهةم  لة  وردبوونةوة  و  بوارة  بةو  شارةزا 

ذياني كارى تَيدا بكات.
كة  شاعيانةى  لةو  يةكَيكة  كةنوولَةيش  خانى  ئةمَلاس 
هؤنيوةتةوة،  شيعرى  )ماضؤ(  طؤراني  شَيوةزارى  بة 
لة  ض  ناوازةية،  بةرهةمي  و  داستان  كؤمةلََيك  خاوةنى 
طالَتة  نامةى شيعرى و شيعرى  لة  اندا، ض  بوارى وةرطَيِ
و طةث و داستانةكانى شانامة، هةر لةم بوارةدا خاوةنى 
تةواوةتى  بة  ئَيستا  تاكو  كة  شيعرة  بةرهةمة  ضةندين 
كة  ئةوةشي  ب��اَلون��ةك��راوةت��ةوة،  و  نةكراوةتةوة  كؤ 
ثضِر  بة  كؤنةكاندا  ِرؤذنامة  و  طؤظار  لة  باَلوكراوةتةوة، 

باَلوكراوةتةوة. ناتةواوييةوة  و  ثضِرى 
يةكَيك  موستةفا  مامؤستا شوكور  دوايشدا  لةم سااَلنةى 
لةو بةرهةمانةى ئةمَلاس خانى لة قةوارةيةكي تايبةتيدا 
بةرهةمةش  ئةم  طةياند.  بة ضاث  ئاراسدا  دةزطاى  لة  و 
و  ثاوةيي  ئةمينى  ِرةشيد  حةمة  مامؤستا  الي��ةن  لة 
بةاَلم  ك��راوة،  بؤ  ِرَيكخستنى  و  تايث  كارى  بةندةوة 
دةبَي  ثَيويستييةكة  و  لَيةدا  ئاماذةية  جَيطةى  ئةوةى 
بةشَيوةيةكي  و  لَيكؤلَينةوة  بة  كتَيبة  ئةم  ئةمِرؤدا  لة 
بةراوردكارى و ثةراوَيزةوة كارى لةسةر بكرَيت.  و  ورد 
ئةمةش لةالى مامؤستا شوكور مستةفا ِرةضاو نةكراوة.

بة  ثَيداضوونةوةيةك  لَيةدا،  ِراكَيشام  سةرجني  ئةوةى 
ئةطةرضي  بكةم،  مستةفا  شوكور  مامؤستا  كتَيبةكةى 
ئةم كتَيبة هةندَيك ئةركي منى سووك كردبووةوة، بةاَلم 
بيضوونةوانة  لة  و  هةلَة  ئةو  لةبةر  كاتيشدا  هةمان  لة 
لَيةدا  زانى  ثَيويستم  بة  ِرووي��داوة،  كتَيبةكةدا  لة  كة 
تاكو  كة  ئةوانةى  و  بةردةستم   نووسخانةى  ئةو  بةثَيي 
)1277( ساىَل  نووسخةي  كؤنرتين  ديومة،  من  ئَيستا 

ساىَل  لة  كة  تازةيةي  نووسخة  ئةو  لةطةَل  كؤضيية  ى 
خبةمة  بيضوونانة  لة  ئةو  نووسراوةتةوة.  دا   )1383(
ِروو. هةروةها هةندَي هةلَة و كةموكورتيش هةية دةبَي 

بكرَينةوة. ِراست 
خبوَينرَيتةوة  كتَيبةكة  هةموو  وابوو  ثَيويست  ئةطةرضي 

زؤري  كاتى  ئ��ةوةى  لةبةر  ب��ةاَلم  بكرَيت،  ب��ةراورد  و 
و  هةلَة  لةو  تةنها ضةند خالََيك  زانى  باشم  بة  دةويست، 
لة بيضوونانة دةستنيشان بكةم و ِراستيان بكةمةوة...

ثَيبكةم،  دةست  كتَيبةكةوة  ناوى  لة  دةمةوَي  سةرةتا 
ئةم داستانة لةناو مَيذووى ئةدةبياتدا بةم ناوانةوة ناو 

دةبرَيت:
نادرنامة.  -1

2- نادر و تؤثاَل.
نادرنامة. 3- داستانى 

نادرشا »ناردنامة«.  4- مةنزوومةى 
هةر يةك لةمانة هيض هةلَة و كةموكورتيي و لة هةيبةت 
سةبارةت  بةاَلم  ناكاتةوة.  كةم  داستانةكة  ناوةِرؤكي  و 
ئةوا  كتَيبةكة،  بةرطي  سةر  لة  خان  ئةمَلاس  ناوى  بة 
هةلَةيةكي طةورةى مَيذوويي لةناو و ناونيشاني شاعيدا 
ئَيمة  كورديدا  ئةدةبياتي  مَيذووي  لة  ضونكة  ك��راوة. 
هةية.  )ئ��ةمَل��اس(ةوة  بةناوى  شاعيمان  دوو  تةنها 
دووةميان  كةنوولَةيي«ية،  خانى  »ئةمَلاس  يةكيان 

»خان ئةمَلاس خان«ة.
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ئةمَلاس  ذياننامةيةى  لةو  هةندَيك  دةمةوَي  بؤنةوة  بةم 
خان كة لة ذمارة )202(ى ِراماندا باَلوكراوةتةوة، لَيةدا 
ئةدةبياتدا  مَيذووى  لة  ئَيمة  بزانني  ئةوةى  بؤ  بهَينمةوة 

ضةند شاعيمان بةو ناوةوة هةية.  
»ناوى ئةمَلاس خان:

ئةم شاعية لة سةرضاوةكاندا بة ضةند شَيوة و شَيوازَيك 
ضاثكراوانةى  س��ةرض��اوة  ل��ةو  هةندَيك  ه��ات��ووة،  ن��اوى 
ِراى  ِروو،  دةياخنةينة  و  ك��ةوت��وون  ئَيمة  بةردةستى 
بؤية  هةر  هةية،  خان  ئةمَلاس  ناوى  سةر  لة  جياوازيان 
دةست  بؤرةكةيي(يةوة  )سديق  مامؤستا  الى  لة  سةرةتا 

ثَي دةكةين.
سَي  لة  ك��وردي(  وَي��ذةى  )مَيذووى  كتَيبى  ئامادةكارى 
بةرطدا كة باسي ذيانى شاعيان و بةرهةم و شيعرةكانيان 
ضةند  ناوى  كتَيبةكةيدا  دووهةمي  بةرطي  لة  دةك��ات، 
دةلََيت:  ئامادةكار  )ئةمَلاس(  بةناوى  دةهَينَيت  شاعيَيك 
»سَي شاعيمان هةية بة ناوى »خان ئةمَلاسى لوِرستانى 
)1072-1138( ئةمَلاس خانى كةندؤلَةيي )1191-1118( 

ئةمَلاس خانى كوردستانى )1227-1165(«.1
كتَيبى حةديقةى  لة  مامؤستا موحةممةد عةىل سولَتانيش 
خان-  املاس  )ميزا  دةلََيت:  يةكةمدا  بةرطي  سولَتانى- 
سرهنط املاس خان- املاس خان كردستانى، كة بهر سة 
عنوان اشتهار دارد از فرماندهان سثاه نادري بودة وتيب 

سنندج توسط وى رهربي ميشدة است(.2
بابا مةردؤخيش دةلََيت: )سةرهةنط ئةمَلاس خان خةلَكى 

طوندى كةنوولَةى الى كرماشان(ة.3
)سةرهةنط  دةلَ��َي��ت:  موستةفاش  ش��وك��ور  مامؤستا 
طوندةكانى  بة  سةر  كةنوولةى  خةلَكى  خان  ئةمَلاس 

كرماشانة...(.4
و  نووسةران  )ئةمَلاس(انةى  ئةو  ناوى  كؤي  لة  ئةلَبةتة 
ِراستى  شَيوةية  بةم  دةتوانني  هَيناويانة،  ِرووناكبيان 
ئةمَلاسي  )خان  ناوى  كة  يةكةميان  شاعيي  بكةينةوة: 
بة  و  يارسانة  شاعياني  لة  شاعية  ئةم  لوِرستاني(ية، 
)خان ئةمَلاس خانى لوِرستانى( ناوبانطي هةية و زؤربةى 
تاكو  ئامؤذطاريدان،  و  ثةند  شَيوةى  لة  هؤنراوةكانى 

بةشَيوازى  و  جيا  بة  هؤنراوةكانى  جارَيك  ضةند  ئَيستا 
بة  شيكردنةوةى  و  نوَي  و  كؤن  ِرَينووسي  بة  لَيكدانةوة 

زمانى فارسي، شيعرةكانى ضاث كراون.
خانى  )ئةمَلاس  كة  سَيهةم  و  دووةم  شاعيى  هةروةها 
كةندؤلَةيي( و )ئةمَلاس خانى كوردستاني( و )سةرهةنط 
شاعين  يةك  هةرسَيكيان  بنةِرةتدا  لة  خان(ة،  ئةمَلاس 
ضةند  بة  كردوونى  هةلَة  بة  بؤرةكةيي  سديق  مامؤستا  و 
شيعريي  نامة  ئةو  قسةكامن  بؤ  بةلَطةش  جياواز،  شاعيى 
و  كوليايي(  شةفيعي  )ميزا  نَيوان  لة  كة  هؤنراوانةية  و 
بوونيان  و  دا طؤِردراونةتةوة  )ئةمَلاس خانى كةنوولَةيي( 
)سةرهةنط  بة  كة  خ��ان(  )ئةمَلاس  خ��ودي  هةر  هةية، 
ئةمَلاس خان( و بة )ئةمَلاس خانى كةنوولَةيي( و )ئةمَلاس 
قسةكانى  بةثَيي  ئةطةر  ناسراوة،  كوردستانى(  خانى 
هةية  شاعيمان  سَي  نةك  ئةوا  بَيت،  بؤرةكةيي  مامؤستا 
ناوى  بة  هةية  شاعيمان  شةش  بطرة  ئةمَلاس،  ناوى  بة 
)ئةمَلاس(ةوة، واتة: دةبَي بةم شَيوة ناوى ئةمَلاسةكان 

بكةين: ِريزبةند 
1- خان ئةمَلاس خانى لوِرستانى.

2- ئةمَلاس خانى كةندؤلَةيي.
3- ئةمَلاس خانى كوردستانى.

4- سةرهةنط ئةمَلاس خان. 
5- ميزا ئةمَلاس خان.

6- ئةمَلاس خان كةَلوِر.
ديسانةوة  س��ةرض��اوةدا  هةمان  لة  سولَتاني  مامؤستا 
سَي  ئةم  و  هةية  ناوبانطى  و  ناو  شَيوة  سَي  بة  دةلََيت: 
كةسةش هةر يةك شاعين، ئةو شاعيةش ميزا )ئةمَلاس 

كةنوولَةيي(ية. خانى 
واتة: )ئةمَلاس خانى كةندؤلَةيي »كةنوولة«( و )ئةمَلاس 
لة  خ��ان(ة،  ئةمَلاس  )سةرهةنط  و  كوردستاني(  خانى 
شاعيةشة  ئةم  هةر  شاعين،  يةك  هةرسَيكيان  بنةِرةتدا 

ئَيمة باسي دةكةين. كة 
و  ذيان  شَيوةية  بةم  ِرةواي��ة  ئةمة  ئايا  بثرسني  دةب��َي 
شاعيي  دوو  بة  ببَيت  شاعيَيك  داستانةكانى  و  هؤنراوة 

جياواز و ذيان و بةرهةمةكانى تَيك بدرَيت؟!
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لة وةاَلمى ئةم ثرسيارةدا دةلََيني: الى هيض كةس و اليةن 
ِرةوا نيية بةرهةم و ذيانى شاعيَيك  و نةتةوة و واَلتَيك 
بوونيشي  ئةطةر  نيية،  بوونى  كة  كةسَيك  ثاَل  بدرَيتة 
كة  كةسايةتيانة  ئةو  بنةِرةتيشدا  لة  تاوانة،  هةبَيت، 

يةك كةسن...«.5 درووستكراون، 
ئةمَلاس  ناوى  مستةفا  شوكور  مامؤستا  دةبينني  وةكو 
ئةمةش  دةهَينَيت،  كةَلوِر  خانى  ئةمَلاس  بة  خان 
دانراوة،  بؤ ئةمَلاس خان  ناوانةي  ئةو  لة كؤي  هةلَةية، 
خانى  ئةمَلاس  كةندؤلَةيي،  خانى  »ئةمَلاس   : وةكو 
ئةمانة  هةموو  خان«  ئةمَلاس  سةرهةنط  كوردستانى، 
و  شيين  و  نادرنامة  بةرهةمي  خاوةنى  و  كةسن  يةك 
ديوانة  و  ثشيلة  و  مشك  داستانى  و  شانامة  و  خةسرةو 

خؤيةتى.... شيعرى 
مستةفا  شوكور  مامؤستا  كة  ل��ةوان��ةى  تر  كارَيكي 
ك��ة دةب���وو ك��ارى ل��ة س��ةر ب��ك��ات، س��اغ��ك��ردن��ةوةى 
ِراستيدا  لة  بةرهةمةكانيةتي،  و  خان  ئةمَلاس  ذياني 
ئةمَلاس  ذياني  سةر  لة  كورتي  بة  ئةوةندة  مامؤستا 
هيض  مامؤستا  كة  دةض��َي��ت  وا  ك���ردووة،  ك��ارى  خ��ان 
يا  نةكَيشابَيت،  شاعيدا  ذياني  لةطةَل  ماندوبوونَيكي 
دوو الثةِرةدا  لة  كة  ئةوةندة  نةطةِرابَيت، هةر  بةدوويدا 
هيض  لةوةش  جطة  دةكاتةوة.  شاعي  ذياني  لة  اليةك 

و  دايكبوون  لة  ساىَل  بؤ  بةدواداضوونى  و  هةلَسةنطاندن 
مردني شاعي نةنووسيوة. ئاخر لة ئةمِرؤكةدا كة ئةوان 
ئَيمة  بة  زانستييان  ِرَيطايةكي  و  جوان  بيَيكي  خاوةنى 
كة  بووة  هؤكارى ضي  و  لةبةرضي  نازامن  دابَيت،  نيشان 
بَي  لَيكداوةتةوة؟!  شَيوة  بةم  كارةيان  ئةو  بةِرَيزيان 
ئَيمة  بؤ  بارةوة  لةو  ِروونكردنةوةيةكيان  هيض  ئةوةش 

ِروو. نةخستؤتة 
هةروةها لة دووتوَيي ئةو بةرهةمةدا ضاوت بة ثةراوَيزَيك 
ناكةوَيت، يان ضاوت بة سةرضاوةيةك ناكةوَيت، ئةمةش 
كارانة  جؤرة  ئةم  زانستيدا  كارى  لة  و  طومانة  جَيطاى 

ثةجنةى طومانيان لة سةر دادةنرَيت.
مامؤستا  كردن،  بامسان  كة  ئةمانةشةوة  سةرووى  لة 
ضؤن  و  ب��ووة  ضؤن  ن��ةك��ردووة  داستانةى  ئةم  باسي 
و  نووسني  ماوةى  و  نووسني  هؤكارى  هةلَداوة،  سةرى 
كةى نووسراوةتةوة، نادرشا لةم جةنطةدا ضي كردووة، 
دةستنووسةكة  نةكردنةوةى  ساغ  بردوويةتييةوة،  كَي 
ن��وس��خ��ةي  و من���وون���ةى دةس��ت��ن��ووس��ةك��ة، ض��ةن��د 
بة  سةبارةت  بووة...  بةردةستدا  لة  دةستنووسةكةى 
باسم  بابةتَيكدا  لة  وردةكاري ساىَل نووسني و جةنطةكة 

كردووة.6
نةكراوة،  ِرةضاو  نادرنامةدا  كتَيبةى  لةم  ئةمانة  هةموو 

شوکورمستەفا
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 24 لة  ئاطادارى  ئَيستا  تاكو  بةندة  خؤشبةختانة  بةاَلم 
بينومة،  كة  ترينيان  كؤن  هةية.  بةرهةمة  ئةم  نووسخةى 
لةم كارةدا سوودي  لة الى بةندةية و ساغ كراوةتةوة و 
نووسخةى   7 بكةم  باس  ئ��ةوةش  دةب��َي  بينراوة،  لَي 
لةالم  كؤنن،  نووسخةى  هةموويان  كة  دةستنووسة  ئةم 
سةروبةندةشدا  لةم  دةكرَينةوة.  ب��ةراورد  و  ثارَيزراون 
مامؤستا  هةية،  داستانةكةدا  ِرَينووسي  لة  زؤر  هةلَةيةكى 
خان  ئةمَلاس  كة  دةكات،  ذة(  لة،  )جة،  وشةى  لة  باس 
ضةند  لة  مامؤستا  كةضي  بةكارهَيناوة،  )ذة(ى  وشةى 
الثةِرة  بنواِرة  )ذ(...  نووسيويةتى  )ذة(  برى  لة  جَيطةدا 

.)...106 ،105 ،104 ،57(
طورَيزان وة جةخت كةردشان فيار

ت مَلك تووران تاريان و تار )ال: 83(
لة نووسخةكةى ساىَل )1277( دا بةيتةكة بةم شَيوةية:

طورَيزان وة جةخت، كةردشان فةرار
تا مولَك تووران، تاريان وة تار

نووسيويةتى: تريدا  جَيطةيةكي  لة 
خشت كةمارة ج خَيَل خةرساوى

ئةيالم تةتةر الر و لياوى )ال: 86(
لة نووسخةكةدا بةم شَيوةية نووسراوة:

خشت كةمارةج، ئةهل )خورساوي(
ئيسالمي نةزةر، الري و لَياوي

فةرامؤش  و  بكرَيت  سةر  لة  قسةى  دةبَي  كة  تر  خالََيكي 
ِراستيدا  لة  شيعرةكةدا،  لة  خالَبةنديية  نةكرَيت، 
خالَبةنديي  لة  لة شيعرةكاندا الى  كةمي  بة  زؤر  مامؤستا 
كردووةتةوة. ئةمةش لة داستانة شيعردا خالَي سةرةكي 
و جَيي بايةخة، ضونكة داستان وةكو شيعرَيكي هةشت و 
نؤ بةييت و 10 بةييت نيية، ئةو جؤرة شيعرانة ثَيويستيان 
و  شيعر  داستانة  لة  بةاَلم  نيية،  درَيذ  زؤر  هةناسةى  بة 
ئةم جؤرة شيعرانةدا خوَينةر ثَيويستى بة هةناسةي درَيذ 
هةية، خالَبةندييش ئةو جؤرة ثشوو و هةناسانةى ديارى 

كردووة و وا لة مرؤظ دةكات كة ماندوو نةبَيت.
سةبارةت بة بي ضوونةوةكان:

ِرَينووسي  مستةفا  شوكور  مامؤستا  كة  داستانةدا  لةم 
بةيتةكانى  هةموو  بةندة  كردووةتةوة،  باَلوى  و  كردووة 
ج��ووت ك���ردووةت���ةوة، ب���ةاَلم ل��ةب��ةر ئ���ةوةى ل��ةط��ةَل 

بزانني  نةكراوة  ب��ةراورد  دا  بةردةستمان  نووسخةكةى 
كة  هةية  ئةوةندة  بةاَلم  لةبيضووة،  بةييت  جووت  ضةند 

بةثَيي ديارى كردن و جووت بةيتكردن.
....................................

لة  بةيت  نيوة  ضةند  كة  دةبَيتةوة  ِروون  بؤمان  لَيةدا 
بيكراوة، ئةمةش وا دةردةكةوَيت كة نة كاكى تايثَيست 
بة  ثَيداضوونةوةيان  مستةفاش  شوكور  مامؤستا  نة  و 
ئةوةى  لةبةر  اوة.  نةطَيِ بةيتةكاندا  جووت  و  كتَيبةكة 
سةرةتاى  ثةِرةيةكي  ضةند   )1277( ساىَل  نووسخةكةى 
فةوتاوة، نووسخةى دووةم لة سةرةتاوة بةكار دةهَينني. 
جَيطاى سةرسوِرمانة هةر لة يةكةم الثةِرةى داستانةكةدا 
الي  ئةمةى  كة  نةهاتووة،  بةيتَيكي  نيوة  بةيت  ثَينجةم 

خوارةوةية:
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نةججاى نةجات بةخش حاتةمان تةى
.................. )ال: 17(

و  داناوة  جَيطةى  لة  نوختةمان  كة  بةيتةى  نيوة  ئةو 
لة ضاثكراوةكةدا نةهاتووة. بةاَلم نيوة بةييت دووةمي 
بةم شَيوة  دا  لة دةستنووسَيكي ساىَل )1383-4-22( 

هاتووة:
تةى هاتةمان  سةخاى سةخابةخش، 

كةريك كاووس، كةيومةرس كةى
لة  بةيتَيكى  نيوة  مامؤستا  كة  تري  بةيتَيكى  ديسانةوة 

بي ضووة:
خونكار غةزةبناك خرؤشا نة سةر

..................... )ال: 34(
لة دةستنووسي ساىَل )1383( دا بةم شَيوة هاتووة:

خونكار غةزةبناك، خرؤشا وة شةِر
لةشكةر فةرما سةركةشان مجنان 

لة جَيطةيةكي تريدا مامؤستا بةيتَيكي ترى بةم شَيوةية 
ِرَينووس دةكات:

جةبر جودايي هةاَلل هامسةر
طييا كةيوان بة ناى شةوق خؤر؟ )ال: 36(

لة دةستنووسةكةدا بةم شَيوة هاتووة، دةستنووسي 
ساىَل )1383(:

جةبر جودايي، حةاَلَل هامسةر
طييا كةيوان، شةفاف شةوق خوةر

لة دةستنووسي ساىَل )1277( دا بةم شَيوة هاتووة:
جةبر جودايي، حةآلَل و هامسةر

طَيزنان كَيوان، ثةنهاي شةوق خوةر
لة شونَيكى تردا دوو بةيت بة دواى يةكدا هةر يةكةيان 

نيوة بةيتَيكى لة بي كراوة:
وةحلاصَل ئةفغان وة شوورشت جةنط

هؤرطَياَلن ذة ِرةزم حةربةى تةخت تاج... )ال: 52(
دةستنووسي ساىَل )1277(:

وةحلاسَل ئةفغان وة شؤِرشت جةنط
ِرؤمي ِروااَلن، فةرسةنط وة فةرسةنط

هؤرطَيآلن ذة ِرةزم، حةربةي تةخت و تاج

بةبران بةنا كةرد، وة تةخت و تاراج
دةستنووسي ساىَل )1383(:

وةحلاسَل ئةوغان وة شؤِرشت جةنط
ِرؤمى ِروااَلن، فةرسةنط وة فةرسةنط

هؤرطَياَلن وة ِرةزم، حةربةى تةخت تاج
بةوران بةنا كةرد، وة تةخت تاراج

بةيتَيكي  نيوة  ديسانةوة  مامؤستا  دواتردا  الثةِرةى  لة 
لة بي ضووة:

............................
ئاوةردن سةران ضةند كةللة مةنار )ال: 53(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
ئاوةردةن سةران، سةرهةنط وة خةروار

تةمام كةردشان وة كةللةي مةنار
مستةفا: شوكور 

سان دا وة سثا ِراهى كةرد ئةسكةر
.................. )ال: 54(
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دةستنووسي ساىَل )1277(:
سان دا سةف ئاراي سةر سان لةشكةر

)ئةمحةد ثادشا(ي ِرؤم كةرد وة سةر عةسكةر
دةستنووسي ساىَل )1383(:

سان دا وة سوثا، ِراهى كةرد لةشكةر
)ئةمحةد ثادشا(ي ِرؤم كةرد وة سةر عةسكةر

مستةفا: شوكور 
نيشانةى نةبةرد مةردى وة هةيبةت

............................
نةزم ناموةر زوور زةبر دةست
نةزم ناموةر زوور زةبر دةست

داوةى دةست برد تةخش تي شةصت
...................... )ال: 58(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
نيشانةي نةبةرد مةردي وة هةيبةت
ليقاي تووندي وة تةيبةت شوجاعي 

نةزمي ناموةر، زؤر زةبر دةست
داوي دةست و برد، تةخش تي نة شةست

مستةفا: شوكور 
ذة مَلك مةشهةد ثةجنةى مةعجةز بةِر

ذة ئاب حةيات نةهةنط نطوون كةرد)ال: 59(
دةستنووسي ساىَل )1277(:

ذة مولَك مةشهةد، ثةجنة بةرؤن بةر
ذة ئاب )عوممان(، نةهةنط نطوون كةر

دةستنووسي ساىَل )1383(:
نة مولَك مةشهةد، ثةجنة منجةر بةر

نة ئاب عوممان، نةهةنط بَيوون كةر
مستةفا: شوكور 

ضوينكة تةنطش بي خان خاترِرَيش
ساالري سثاه بةخشا ثَيش
ثَيش بةخشا  سثاهساالري 

..................
حوكم سةردارى بةخشا وة نادر

نة فةرمانش دا كةس نةبؤ قادر)ال: 65(

لَيةدا دةبينني مامؤستا نيوة بةيتَيكي دووجار نووسيوة، 
نيوة  كة  بكات  هةست  خوَينةر  كة  كردووة  واي  ئةمةش 

هاتووة. نوقساني  بة  بةيتَيك 
دةستنووسي ساىَل )1277(:

ضونكة تةنطش بي خان خاتر ِرَيش
سوثا ساالري، سوثا بةخشا ثَيش

حوكم سةرداري بةخشا وة نادر
نةفةرمانش دا، كةس نةبؤ قادر

دةستنووسي ساىَل )1383(:
ضونكة تةنطش بي خان خاتر ِرَيش

سوثا ساالري بةخشا وة ثَيش
حوكم سةردارى بةخشا وة نادر
نةفةرمانش بؤ، كةس نةبؤ قادر

مستةفا: شوكور 
قورمتان فيل جةنطى بَي درَيغ
.................... )ال: 93(
دةستنووسي ساىَل )1277(:

خوِرتومان فيل، جةنطى بَي درَيغ
بةند كةردةن ثةيوةست، وة ئةمَلاس تَيغ

دةستنووسي ساىَل )1383(:
خوِرتومان فيل، جةنط بَي درَيغ

بةند كةردةن ثةيوةست، وة ئةمَلاس تَيغ
مستةفا: شوكور 

نالَةى كةِرةنا طرمةى تةثَل كؤس
...................... )ال: 93(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
نالَةى كةِرةنا، طرمةى تةثَل كووس
جِيةى عةرابان، فيل مةنطةلووس

دةستنووسي ساىَل )1383(:
نالَةى كةِرةنا، طرمةى تةثَل كووس

زيِرةى عةرابان، فيل مةنطةلووس
مستةفا: شوكور 

ئَيان وَيرانى  ئينتيقام  مةيؤم 
................... )ال: 102(
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دةستنووسي ساىَل )1277(:
ئَيان وَيراني  ئينتيقام،  مةبؤ 

ضةنةت بستانؤ، ضوون نةِرة شَيان
دةستنووسي ساىَل )1383(:
ئَيان وَيراني  ئينتيقام،  مةبؤ 

ضةنةت بستانؤن، وة شؤِر شَيان
مستةفا: شوكور 

زةلَةى زةاللةت فةرياد ئةفغان
دارايي داران خاصةكى خاصان

ليباسان وااَل  خاصة كةنيزان 
سادة ساقيان خواجة غواَلمان

مةلةك مةحبووبان كؤي زانو نةدامةت
.......................... )ال: 107(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
زةلة و زةاللةت، فةرياد و فيغان
خَيزا ذة حةرةم، ساالر ئةفغان
دارايي داران، خاسةطي خاسان
ليباسان وااَل  خاسةي كةنيزان، 
سادة ساقيان، خواجة غوآلمان

مةلةك مةحبووبان، كؤي زولَف نةدامان
دةستنووسي ساىَل )1383(:
زةلة زةاللةت، فةرياد فيغان

خَيزا وة حةرةم، ساالر ئةوغان
نازك نازداران، خاسةكى خاسان

خاسة كةنيزان، كؤي زولَف نةدامان
مستةفا: شوكور 

بيان ئةو نةبةرد شوور شَيانةنةوة
داو قةصاصان، تةخت توورانةن
ئاشووب عةزيم شوور ئةكبةرةن

قةيسةرةن قةهر  غولغولةي  جةنط 
ذة خيشم خةزاي خةيبةر، بةتةرةن

داوي داوييان تيث تةتةرةن
هةر كةس نام نةنط مةرديش وة ويرةن

مةردى ئارؤن ئيمجار وة طيةن )ال: 114(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
بيان ئةو نةبةرد، شؤِر شَيانةن
داو قةساسان، سةخت توورانةن

ئاشووب عةزيم، شؤِر ئاطرةن
قةيسةرةن قةهر  غولغوولةي،  جةنط 
ضة خةشم غةزاي خةيبةر، بةتةرةن

دةعواي داويان، تيث )تةتةر(ةن
هةر كةس نام نةنط، مةرديش وة ويرةن

مةردي ئارؤوةن، ئيمجار وة طيةن
دةستنووسي ساىَل )1383(:

ئةم ضةند بةيتة لةم نووسخةيةدا ثَيش ضاوم نةكةوت.
مستةفا: شوكور 

جؤشيان وة جةهد خرؤش خانان 
ئامان وة هةمدا هةى داد هةيةن

جاِردان وة هةمدا، هةي جاِرش هةيةن
جاِر نامووسةن مةردي ثةي كةيةن )ال: 114(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
جؤشيان وة جةهد، خرؤش خانان 

ئامان وة هةمدا، سان سولَتانان
جاِردان وة هةمدا، هةي جاِرش هةيةن
جاِر نامووسةن، مةردي ثةي كةيةن 

دةستنووسي ساىَل )1383(:
جؤشيان وة جةهد، خرؤش خانان 

ئامان وة هةمدا، سان سولَتانان
سةهةند داران، جةهد جةنطى دان

سان سةف ئاراي سوثاي سةنطى دان
مستةفا: شوكور 

ضوين تؤف تؤفان قةهر غةزة بناك
ضوين تؤف تؤفان قةهر غةزةبناك

تةوق تةنتةنةى تووران كةرد وة خاك )ال: 122(
بةيتَيكي دووجار  نيوة  لَيةشدا  وةكو دةبينني مامؤستا 
لة  بةيتَيك  نيوة  وا هةست دةكات كة  هَيناوة و خوَينةر 

بيكراوة.
دةستنووسي ساىَل )1277(:
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ضوون تؤف تؤفان، قةهر غةزةب ناك
تةوق تةنتةنةي تووران، كةرد وة خاك

دةستنووسي ساىَل )1383(:
ضوون تؤف تؤفان، قةهر غةزةب ناك

تةوق تةنتةنةي تووران، كةرد وة خاك
مستةفا: شوكور 

تةوق تةنتةنةى تووران كةرد وة خاك
......................... )ال: 123(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
ضوون تؤف تؤفان، قةهر غةزةب ناك

تةوق تةنتةنةي تووران، كةرد وة خاك
دةستنووسي ساىَل )1383(:

نةهاتووة. بةيتة  ئةم  نووسخةياندا  لةم 
مستةفا: شوكور 

نادر وات تؤثاَل مةدةر طيز طاز
ية جاى جةنطةن نيةن جاى طوزاف )ال: 141(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
نادر وات: تؤثاأل مةدةر طيز و طاف؟

ية جةهد جةنطةن، نييةن جاي طةزاف؟
دةستنووسي ساىَل )1383(:

نادر وات: تؤثاَل مةدةر طيف و طاف؟
ية جةهد جةنطةن، نييةن جاى طةزاف؟

مستةفا: شوكور 
مةر ذة بازيضةى بازاِر ئةفسوون

فرصةت ذة طَيج طةردوون بيايي )ال: 141(
وا  مستةفا  ش��وك��ور  مامؤستا  ل��ةالى  بةيتة  ئ��ةم 
يةكي  هةر  بةيتةكة  نيوة  ه��ةردوو  كة  دةردةكةوَيت 
ِراستيدا  لة  ب��ةاَلم  بَيت،  نوقسان  بةيتَيكيان  نيوة 
نوسخةكةي  لة  بةيتةكةية  ئةمةش  تَيكضووة،  بةيتةكة 

ئَيمةدا. بةردةستى 
دةستنووسي ساىَل )1277(:

مةر ذة بازيضةي ثِر، مةكر و ئةفسوون
بيا بَي فرسةت، ذة طَيج طةردوون

مستةفا: شوكور 

تةِراقةى تةورزين ترووق ئةسثةو
............................

تاسي تةل توين حةربةى شوور شةِر
.............................

قاذةي تؤف تؤث جؤش جةزاير
طةردةلويل تؤزنة بةرز باير)ال: 145(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
تراقةى تؤثةرى شؤِرشت تَيش بةر

تاس تل تةوَين، حةربةي كارطةر
تةقةي تةبةرزين، حةربةي شؤِر شةِر
خوود خار شكةن، سثةر تا وة سةر

قاذةي تؤف تؤث، جؤش جةزاير
طرقةي تةويأل تةرز، ذة بةرزة باير

دةستنووسي ساىَل )1383(:
تراقةى تؤثز شؤِرشت شةش ثةِر

تاس تل تةوَين، حةربةى شؤِر شةِر
زةرب  زةب����ر  وة 



ۆڤار
ر

48
تەفا

 مس
وکور

ش

شانا، خةشم خوون
مةخَيزا بةرقش تا طَيض طةردوون
قاذةى تؤق تؤث، جؤش جةزاير
طَيذا طةرتةلوول، نة بةرزة باير

مستةفا: شوكور 
خةالص كةر مةردان ذة تَيخ جةلاََلد

..........................
سةرهةنطان ِرؤم بكةر سةر ئازار
سةرهةنطان ِرؤم بكةر سةر ئازار
فةرما دةر قةيسةر وة ئيزن قادر

من مةشوون وة جةنط نادرةى نادر )ال: 195(
هَيناويةتي،  لَيةدا  شوكور  مامؤستا  بةيتةى  ضةند  ئةم 
لةنطي  لةباري  ض  تَيداية،  زؤري  هةلَةى  دةبينني  وةكو 
و  كراونةتةوة  زؤر  بةيتةكان  كة  ئ��ةوةى  لةبارى  ض  و 
بةاَلم  هاتووة،  نوقسان  بةيتَيك  نيوة  دةكرَيت  هةست 
هَيناويةتى،  مامؤستا  كة  بةيتانة  ئةو  هةموو  ِراستيدا  لة 
بةردةستى  دةستنووسةكانى  لة  كة  بةيتةية  دوو  ئةم 

هاتووة. مندا 
دةستنووسي ساىَل )1277(:

خةاَلس كةر مةردان، ذة تَيغ فوالد
سةرهةنط سةرداران، بكةرة ئازاد
فةرمان ذة قةيسةر، بة ئيزن قادر
من مةضم وة جةنط، ناديرةي نادر

دةستنووسي ساىَل )1383(:
خةاَلس كةر مةردان، وة تَيغ جةالد

سةرهةنطان ِرؤم، بكةرة ئازاد
فةرمان قةيسةر، وة ئيزن قادر

من مةشؤم وة جةنط، ناديرةي نادر
مستةفا: شوكور 

وةحَلاصَل سثاه كةردن تارمار
سورطوم بي ثؤاَلد قؤشةن بي فيار
وة قةتَل قرخن وة كوشت كوشتار

......................... )ال: 204(
دةستنووسي ساىَل )1277(:

وةحلاسأل سوثا كةردةن تارومار
سةرطوم بي ثواَلد، قؤشةن بَي قةهار

وة قةتأل و قةرخةن، وة كوشت و كوشتار
يةك تاكي ذة لَيش، بةرضي وة فةرار

دةستنووسي ساىَل )1383(:
وةحلاسأل سوثا كةردةن تارومار

يةك تاكي وة لَيش، بةرشي وة فةرار
فارغ بي نادر، نة جةنط شَيان

هؤرطَياَل نة مست يةاَلن ئَيان
مستةفا: شوكور 

ئةوةن مةدةى الف طةزاف بَي سوور
نةضةشتت جرعةى زةرب داغ دوود

ئةر تؤ وَيت بةرشيت ذة ضةنطم ئازاد
ئةوسا بكةر داو تؤثاَل و ثؤاَلد )ال: 209(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
 يةوةن مةدةر الف و طةزاف بَي سوود

 ياني وَيت بةرضييةن شةعنةي داغ و دوود
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 ئەر تؤ وَيت بةرضييةن، ذة ضةنطم ئازاد
ئةوسا بكةر داد، تؤثاأل و ثواَلد

دةستنووسي ساىَل )1383(:
نادر وات: يةطن ضَيشةن خةيالَت؟

ماوةر وة موور، تيث تؤثالَت
 ئەر تؤ وَيت بةرضي، نة ضةنطم ئازاد

ئةوسا وة كةردار، تؤثاأل و ثواَلد
مستةفا: شوكور 

وة قةتَل قرخن نامى نةبةردان
قةالر بي قةهار مةالر مةزدان

زيِرةى زةرب زةلَق بةرق بيمداد
ثةِران ثةِرداَل فندووق شةرار

ضاكاى ضاك تةن تةهمتةن تةنان
........................ )ال: 210(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
خوون بي وة هاآلو، وادةي بةهاران
نة جةرط جةوشةن، سان سةرداران
وة قةتأل و قةرخةن، نامي نةبةردان

قةاَلر بَي قةاَلر، مةالر مةردان
ضةكا ضةك سةيف، سووك سةرسنان

ضرث ضاث تةن، توهمةتةن تةنان
زلةى زةرب، زولَف بةرق بَي مودار

ثةِران ثةِرداَل، فةندووق ناضار
ثَيضيان وة هةم، وة يةك كوفر كوون
مابةين مةيدان، بي وة مةوج خوون

دةستنووسي ساىَل )1383(:
نة جةرط جؤشةن، سان سةرداران

خوون بي وة هااَلو، وادةى وةهاران
ضاكاى ضاك، سةيف سوك سةرسنان

ضةرب ضاب تةن، توهمةتةن تةنان
زلةى زةرب زةلَق بةرق بَي مودار
ثةِران ثةِرداَل، فندووق شةرةروار

مستةفا: شوكور 
ضةند ئةسث و ئَيسرت زضةند طةنج و طةوهةر

دانةى جةواهَي ذة زةِر و زَيوةر
كةردةش تةدارةك تةمام بي حازر

شوکورمستەفا
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نامةش نويسا جةواب نادر
بةور بي قةرين سةركةش شَيان

.........................
سةهم تؤ جطةر شَيان شكاوا

شوجاعى نادر وة ئَيمة ياوا )ال: 227(
دةستنووسي ساىَل )1277(:

دةردةم تةلَةب كةرد، ئَيَلضي بي حازر
نامةش نوويسا، جةواب نادر 

ضةند ئةسث، ئوشرت، ضةند طةنج و طةوهةر
دا نة جةواهَي، ذة زةِر و زَيوةر 

كةردش تةدارةك، تةمام بي حازر 
وةيتةورة نوويسا، جةواب وة نادر 

سةهم تؤ يةكسةر شَيان شكاوا
شوجاعي نادر، وة ئَيمة ياوا
دةستنووسي ساىَل )1383(:

دةردةم تةلَةب كةرد، ئَيَلضي بي حازر
كةردش تةدارةك، ثَيشكةش نادر 

ضةند ئةسث، ئوشرت، ضةند طةنج و طةوهةر
دا نة جةواهَي، زيوةر سيم زةِر 
كةردش تةدارةك، تةمامي حازر 
نامش نوويسا، جةواب وة نادر 
سةهم تؤ يةكسةر شَيان شكاوا

شوجاعي نادر، وة ئَيمة ياوا
مستةفا: شوكور 

هةر ِرؤطةِرؤ بوى ضةنى زةم مكةنة
ضةند كةس وة تةناف سةر مكةرد ذة بةند )ال: 242(

وا  خوَينةر  مستةفا  شوكور  مامؤستا  الى  لة  بةيتة  ئةم 
نوقسان  بةيتَيكي  نيوة  يةكةيان  هةر  كة  دةكات  هةست 
خوَيندنةوةيدا  و  تايث  لة  هةلَة  ئ��ةوةى  لةبةر  بَيت، 
داستانةكة  خوَينةري  الى  لة  طومانةى  ئةو  ك��راوة، 
بةردةستى  نووسخةكانى  لة  ب��ةاَلم  درووستكردووة، 

بةم شَيوة هاتووة. بةيتةكة  ئَيمةدا 
دةستنووسي ساىَل )1277(:

هةر ِرؤ كة ِرؤ بي، ضةندَي ضةم مةكةند

ضةن كةس وة تةناف، سةر ذة تةن مةكةند
ِرؤزَي هةزار كةس سةرنطوون مةكةرد
مةكةرد تووناوتوون  خانان سولَتانان، 

دةستنووسي ساىَل )1383(:
بةيتة نةهاتووة. لةم نووسخةيةدا ئةم ضةند 

مستةفا: شوكور 
تاريا وة يار شَي سةهمناك

.................. )ال: 254(
دةستنووسي ساىَل )1277(:
تاريا وة تار، شَي سةهمناك

ثَيضيا وة تةناف، نطوون بي نة خاك
دةستنووسي ساىَل )1383(:

نةهاتووة. لةم نووسخةيةدا  بةيتة  ديسانةوة ئةم ضةند 
مستةفا: شوكور 

ئاوةردن ميان تاج كةمةر زةِر
يةك يةك وة مششَي جودا كةردن سةرد

صةداى ئةلئةمان تؤف ئاه سةر
زايةلَةى زارى ذة طةردوون وييةرد )ال: 263(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
ئاوةردةن ميان، تاج كةمةر زةِر

يةك يةك وة مششَي، جودا كةردةن سةر
زيِرةى زةاللةت، مةردان مةقتووأل

نازكان، نةوهاأل نةوتووأل نالَةي 
سةداي ئةلئةمان، تؤف ئاه سةرد
زايةلَةي زاري، ذة طةردوون ويةرد

دةستنووسي ساىَل )1383(:
نةهاتووة. بةيتةش  ئةم  هةروةها 

مستةفا: شوكور 
مةنزَل نة مةئواى مةوت مردن بي
سةرم نةسةوراى باركةردةن بي

نة سةوداى باركةردةن بي
خةيامَل خةريك فةرد وةفات بي

كار راستم نة زةبت ِراطةى نةهات بي )ال: 273(
و  نووسيوة  دوو جار  بةيتَيكي  نيوة  مامؤستا  ديسانةوة 
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واى كردووة خوَينةر بكةوَيتة طومانةوة.
دةستنووسي ساىَل )1277(:

مةنزأل نة ماواي مةوت مةردةن بي
سةرم نة سةوداي بار طةردةن بي

خةيامَل خةريك فةوت وةفات بي
كارسازيم نة ِرةفت، ِراطةي نةهات بي

دةستنووسي ساىَل )1383(:
نةهاتووة. بةيتةش  ئةم ضةند 

مستةفا: شوكور 
ِراسةنى ِراطةى  ِرةهنماى ِرةهبةر 
بَيزار ذة بةدان خاص شوناسةنى

قادر قودرةت بَي قياسةنى
ئاطاه ذ وةسواس ئةخلةنناسةنى

حاَل زان ِرازى بةين باسةنى
......................

عةدَل عةدالَةت بَي هةراسةن
.......................)ال: 277(

دةستنووسي ساىَل )1277(:
ِراسةني ِراطةي  ِراهنماي ِرةهبةر، 

بَيزار ذة بةدان، خاس شوناسةني
قادر ذة قودرةت، بَي قياسةني

ئاطا ذة وةسواس، ئةخلةناسةني
حالَزان هازق، بةين و باسةني

حةق ئاسان حةق، ذة ئةساسةني
ئةناسةني بَي  مةخلووق،  خاليق 

عةدل عةدالةت، بَي نةواسةنى...
دةستنووسي ساىَل )1383(:

سةرى  لة  زانياريم  و  ثرسيومة  وةك��و  دةستخةتة  ئةم 
دةستخةتَيكي  ه��ةر  ن��ووس��ةرةك��ةى  ك��ؤك��ردووةت��ةوة، 
دةستنووسةشي  ئةم  كردووة،  دةستكارى  نووسيبَيتةوة، 
بةشَيكي  كؤتاييةوة  لة  كة  دةستنووسانةى  لةو  يةكَيكة 
ناوى  كة شاعي  جَيطةية  ئةو  بةشةش  ئةو  ثةِراندووة،  لَي 
هةندَيك لةو شاعيانةى ئَياني هَيناوة و ئاوِري لَيداوةتةوة، 

بةاَلم نووسةرى دةستنووسةكة ئةو بةشةى البردووة.

كؤتايي و دوا وتة:
كتَيبةى  بةم  طولَضنَيك  و  خ��َيا  ثَيداضوونةوةيةكي  بة 
ئةم  كة  دةردةكةوَيت  بؤمان  مستةفادا،  مامؤستا شوكور 
و  تايث  هةلَةى  لةبيضوونةوة،  و  هةلَة  لة  ثِراوثِرن  كتَيبة 
ذياني  نةكردنةوةى  ِراست  دةستنووسةكة،  خوَيندنةوةى 
دةيان  و  ئةمانة  خالَبةندي،  نةكردني  جَيبةجَي  و  شاعي 
هةلَةى ديكة كة دةبوو هةموو ئةم داستانة خبوَينرَيتةوة و 
هةلَةكانى ديارى بكرَيت، بةاَلم وةكو لة ثَيشرتدا ئةوةمان 
مامؤستا  خةرمانةى  لةو  طولَضنَيك  تةنها  كة  خستةِروو 

دةكةين. دةستنيشان 
توانبَيتم  كةمةدا،  م��اوة  لةم  و  طولَضنة  لةم  هيوادارم 
دةستنيشانى ئةو هةلَة و كةموكورتيانة بكةم و خوَينةرى 

بكةمةوة. بةئاطا  لَي 
بةرطى  سولَتانى-  عةىل  سولَتانى: حمةمةد  حةديقةى   -1

يةكةم، ضاثخانةى حمةمةد، ضاث اول، 1379.
شيعرى  لة  )س���اَل(  ساغكردنةوةى  و  دؤزي��ن��ةوة   -2
خانا  و  شةفيع  ميزا  و  خان  “ئةمَلاس  طؤراندا  شاعيانى 
طؤظارى  )ِرَيبني(،  خةيات  عومسان  كاروان  منوونة”:  بة 

هةورامان، ذمارة )27(ى ساىَل 2013.
كاروان  كةنوولَة(وة:  خانى  )ئةمَلاس  ذيانى  لةبارةى   -3
عومسان خةيات )ِرَيبني(، طؤظارى )ِرامان(، خوىل سَييةم، 

ساىَل هةذدة، ئادارى 2014.
ِرؤحانى  مةردؤخ  شَيخ  بابا  كورد:  ناودارانى  مَيذووى   -4
يةكةم،  بةرطى  ِرؤحانى،  م��ةردؤخ  ماجد  وة-  “شَيوا”، 

ضاثي يةكةم، 2011، هةولَي.
)صفي  بؤرةكةيي  صديق  ك��وردى:  وَي��ذةى  مَيذووى   -5
ضهر  ضاثخانةى  يةكةم،  ضاثي  دووةم،  بةرطى  زادة(، 
 1370( ك��وردس��ت��ان،  بانة  ناجى-  انتشارات  تربيز- 

هةتاوى(
مستةفا،  شوكور  كةَلوِر:  خانى  ئةمَلاس  نادرنامةى   -6
ضاثخانةى  يةكةم،  ضاثي  ئ��اراس،  باَلوكراوةكانى  لة 

وةزارةتى ثةروةردة.
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مێزگرد:
لەبارەیرۆشنبیریکوردلە

گۆڕانکارییەکاندا

مێزگردیشوكورمستەفاومەسعودمحەمەدلەگەڵسەرۆقادر
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سازكراوە، تەلەفزیۆن بۆ پێشتر مێزگردە ئەم
مستەفا كوردشوكور دیاری ڕۆشنبیری هەردوو
ڕۆشنبیریی خەمی لە باس محەمەد مەسعود و
و كۆسپ و كورد ڕۆشنبیری گرفتەكانی و
بۆچوونی دوو بۆچوونەكان دەكەن، تەگەرەكانی
جیاوازنبۆپێگەوكاریگەرییڕۆشنبیرییكوردی

لەكایەیفەرهەنگوكۆمەڵگەیكوردیدا.

ڕۆڤار

سەرۆ قادر: تێكڕای خوێندەوارانی كورد  لە سەرانسەری 
كوردستاندا، بەڕێزەوە لەبەرامبەر ناوی مەسعود محەمەد 
و  پێگەیشتن  چونكە  دەوەستن،  مستەفادا  شوكور  و 
بەشێكی  سەردەمەدا  لەم  ئێمە  رۆشنبیری  بوونی  كامڵ 
زۆری بۆ كەسانی وەكو ئەوان و بەتایبەتی بۆ هەردووكیان 
تەنیا  دەدەم  هەوڵ  من  دانیشتنەدا،  لەم  دەگەڕێتەوە. 
پرسیارەكان بخەمە بەردەمی بەڕێزیان و مناقەشەكە بۆ 

دەهێڵمەوە. ئەوان 

دەست محەمەد( )مەسعود مامۆستا لەگەڵ سەرەتا
كە ئەوەی كوردی رۆشنبیری مامۆستا، پێدەكەین،
لە جاران زۆر لێدەكرێ، باسی وەكو هەیە، ئەمڕۆ
ڕوویمێژووییەوەجۆرێكلەدابڕانهەیەلەنێوان
لەخۆیان، بەر ڕۆشنبیری نەوەی ئێستاو وەچەی
هەروەهالەنێوانمێژوویڕۆشنبیریئێمە.بەالمەوە
گرنگبووكەگوێمانلەڕایجەنابتبێتسەبارەت
پێتوایە و تێدەگەیت بەكێ ڕۆشنبیر كە بەوەی

دابڕانێكلەمێژوویڕۆشنبیریئێمەداهەیە؟

ب��ەاڵم  س��ادەی��ە،  پ��رس��ی��ارەك��ەت  م��ح��ەم��ەد:  مەسعود 
وەاڵمەكەی ئاسان نییە. میللەتان لە رۆژێك و دوو ڕۆژدا 
بە بوونی خۆیان بكەن. وەكو رووبارێك  ناتوانن هەست 
دەریا،  دەگەنە  تا  دەگرن  سەرچاوە  شاخێكەوە  لەسەر 

بەم پێیە وەك پرۆسەیەكی بەردەوام وان. 

بوو.  سنوردار  یەكجار  خوێندنەكە  بوو،  زەمانێك  پێشتر 
پێش 50 تا 200 ساڵ بەر لە ئێستا خوێندەواری بریتیبوو 
عەقائیدی  و  دەرس  كە  فەقێیانەی  مەالو  كۆمەڵە  لەو 
ئەو  و  ك��ەالم  عیلمی  و  یۆنان  فەلسەفەی  و  ئیسالمی 
وردە  دەخوێند.  بوون.  مەڕغوب  مزگەوت  كەلە  شتانەی 

وردە زەمانە گۆڕا، تا ئەو سەردەمەی كە ئینگلیز، عێراقی 
داگیر كرد و مەكتەب كرایەوە. مەودایەك پەیدا بوو، جۆرە 
فەرهەنگێكی خستە ناو بازاڕ و جادەو كۆاڵنان كە لەگەڵ 
بە زەحمەت خەڵك  بوو. پێشتر  هی مەالیەكاندا، جیاواز 
بنووسێتەوە.  بازرگانێك  بۆ  دەفتەرێك  كە  دەدۆزرای��ەوە 
نییە،  زۆری��ش  هەین  كە  ئ��ەوەی  بایی  ئێمە  ڕاستیدا  لە 
ئێمە  پێبكات،  گەشەم  نییە   ئەوە  هی  هەین  دەڵێم  كە 
ساڵە   )2500( و  دەژین  مەغدوریەتدا  لە  ساڵە   )2500(
كەم  لێمان  ساڵە   )2500( دەژی��ن،  مێژوو  دەرەوەی  لە 
دەكرێتەوە و دەدزرێ و دەكوژرێ. رێگە نییە، بازاڕ نییە، 
چ نەبووە، ئێمە لە سەردەمێكدا پەیدابووین، بەاڵم ئێستا 
لە ناوچەیەك دەژین كە مەترسیدارترین ناوچەی سیاسی 
كائیناتی  شەڕی  دنیایەیە.  ئەو  ستراتیجی  و  ئابوری  و 
نە  ئەوگۆڕەپانەدایە.  لە چەقی  كوردیش  و  دەڕوا  لەسەر 
نە  و  هەیە  گەشمان  رابردوویەكی  نە  یاوەرێك  نە  یارێك 
سەروەتێكیشمان لە باپیرانمانەوە بۆ بەجێماوە، كەسیش 
زۆر  من  كە   ئ��ەوەی  لەگەڵ  نەبووە.  لەگەڵمان  تاسەر 
ناڕازیم، بەاڵم دیسانەوە سەد جاریش دەڵێم دەبێ شوكور 
هەڵەكانیانەوە  هەموو  بە  كە  كەسانەی  ئەو  بۆ  ببین 
تەحەمولی ئەو بارودۆخە دەكەن. ڕای من جیاوازی لەگەڵ 
كە  من  واقیعیم،  ئینسانێكی  بەاڵم  هەیە.  خەڵكدا  ڕای 
بەجێ  خۆی  ئەركی  نیوەی  دەوڵەت  كارمەندێكی  دەبینم 
خۆی  ئەركی  نەكراوە  فێر  چونكە  مەمنونم،  لێی  دێنێ، 
راسپاردەی  دیتووە،  دیكەم  واڵتی  من  بگەیەنێ.  بەجێ 
گشتی وەكو واجب بوونی نوێژ و شتی وا لەكاتی خۆیدا 
بە  خۆمان  ئەركی  نەبووینە  فێر  ئێمە  دەدەن.  ئەنجام 
لە  پێچەوانە  شێوەیەكی  بە  بكەین.  جێبەجێ  تەواوەتی 
هەر  وەزیفە  گەیشتووین،  گشتییەكان  ڕاسپاردە  و  ئەرك 
ئەم  مەمنونی  من  نییە.  بكە  ئەودیوی  ئاوا  و  بخۆ  نان 
خۆی  لەسەرشانی  هەیە  ئێستا  ئەوكلتورەی  كە  خەڵكەم 
هەموو  لەگەڵ  عاری،  و  عەیب  هەموو  لەگەڵ  هەڵگرتووە 
دیسانەوە  هەیەتی.  كە  دژایەتیانەی  و  دووژمنایەتی  ئەو 
كوردێك كە )2500( ساڵە لە بزاڤی مێژوو دابڕاوە، دەبێ 

لێی مەمنون بی كە ئاوا هەڵسوكەوت بكات.

سەرۆقادر:واتەگلەییتلەپلەیفەرهەنگییان
لەجۆریفەرهەنگیمیللەتنییە؟

ئەوروپایە  لە  بەشێكی  كورد  میللەتی  محەمەد:  مەسعود 
و بەكاری فەرهەنگییەوە خەریكە كە رەنگە ئێمە هەر بە 
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داخەوە،  بە  جار  سەد  بەداخەوە  نەزانن.  رۆشنبیریش 
ئەو بارودۆخەی كە ئێمە لێرەو لە سلێمانی و بەگشتی 
لە كوردستاندا تێیدا دەژین. خەڵكەكە لە بارودۆخێكی 
شێواودایە كە ئەمەش هەر بەتەنها گوناهی خۆی نییە. 
بەسەر  كاریگەری  هەمووی  كورد  دەوروب��ەری  دنیای 
كوردەوە هەیە، كوردەكەش بە زەحمەت دەتوانێ خۆی 
برا  واتا  بكات،  دونیایە  لەو  نازانێ چ جار  بناسێتەوە. 
یەكتریان خۆش دەوێ، ئەمەش هەر  بەزەحمەت  برا  و 
دەهێندرێت.  بەرهەم  كوردستان  دەرەوەی  لە  هەمووی 
كە  بكەم  كابرایە  ل��ەو  گلەیی  چ��ۆن  ن��ازان��م  ك��ەوات��ە 

بەهەڵەدا دەڕوات.

سەرۆقادر:لەوواقیعەیكەجەنابتباسیدەكەی،
بەومێژووەیكەوائاماژەتپێدا،فەرهەنگیكورد،
بەحدودەبەرتەسكەكەیكەبەتوێژیرۆشنبیران
تۆ الی كوردی رۆشنبیری ئەمڕۆ ببەین، ناوی

چۆنەوچرووخسارێكیهەیەودەبێچۆنبێ؟

مەسعود محەمەد: هەر چەند وەكو دەڵێن دەفتەرم بۆ 
ڕۆشنبیری  هەیە  تێیاندا  بەاڵم  نەگرتووە،  ڕۆشنبیران 
تەواون ئەگەر چی ژمارەیان زۆر نییە، مرۆڤی بەناموس 
خۆیان  تایبەتمەندی  و  نین  هەلپەرست  ویژدانن،  بە  و 
هەیە. بەرەو ژێرتر هەیە جێی پەسند و ستایش نییە، 
دژوارە  مێژووە  ئەو  لەگەڵ  رۆشنبیریەكە  كە  ب��ەاڵم 
)2500( ساڵیەو ئەو هەموو گرفت و كۆسپ و شتانەی 
دەك��ەی،  ب��ەراورد  بوونە  ك��ورددا  میللەتی  لەبەردەم 
ڕۆشنبیری  لە  كردنت  گلەیی  مافی  هێندەش  دەبینی 
كورد نامێنێ – كە زۆربەداخەوە هیچ پلەیەكی نادرێتێ.

ئەگەر مستەفا، شوكور مامۆستا قادر: سەرۆ
ڕۆشنبیرانی ئەمڕۆی نێوان لە مێژوویی دابڕانێكی
مێژوو مەفهومی بە ئێمە هی و دوێنێ كوردی
هەبێ،لێكدانەوەوتێڕوانینیجەنابتبۆڕۆشنبیری

كوردلەمبوارەداچۆنە؟

شوكور مستەفا: لەگەڵ ڕایەكەی مامۆستادام سەبارەت 
مزگەوت  چوارچێوەی  لە  كورد  ڕۆشنبیری  كە  بەوەی 
بەاڵم  بووە،  باو  ئەوانەدا  و  خانەقا  و  مەال  و  فەقێ  و 
مەسەلەیەدا  لەم  كەوا  بدەم  ئەوە  هەوڵی  من  ڕەنگە 

گەشبینتربم. تۆزێك 

ئێمە چەند ئااڵیەكی گەش و گرینگمان هەن لە مەیدانی 
لەنگ(  )تەیموری  كاتێ  نموونە  بۆ  كورددا.  فەرهەنگی 
محەمەدی  )مەال  دوای  بە  شازدە  سەدەی  لەسەرەتای 
ئەخالتی( دا دەنێرێ كە بچێتە یارمەتی )نەسەری دلێمی 
دابمەزرێنێت،  )ڕەسەدخانە(  مەراغە  لە  توركی(ەوە 
)نەسری  گەورەی  زۆر  یارمەتییەكی  ئەخالتی(  )مەالی 
)ئەبو  نموونە  بۆ  هەروەها  دەدات.  توركی(  دلێمی 
شەریعەتمەداریان  گەورەترین  كە  عەمادی(  سعودی 
بوو  قانونی(  سلێمانی  )سوڵتان  سەردەمی  یاساناسی 
هەروەكو )هەرەزام( دەڵی: ئەوە ئەو پیاوە كوردە بوو 
عوسمانی  دەوڵەتی  قانونەكانی  و  یاسا  سەرلەبەری  كە 
بۆ )سوڵتان سلێمانی قانونی( دادەنا. بەاڵم ئەو هەموو 
قانونی( سلێمانی  )سوڵتان  بەنێوی  گەورەیە  ك��ارە 
واڵت  مەیدانی  لە  نموونە  بە  ه��ەروا  تۆماركراوە.  ەوە 
بەڕێوەبردن و میرنشینیدا، )ئەولیا چەلەبی( باسی )میر 
ئاودەلخانی سیسێ( دەكات. ئەو كتێبە دەگمەنانەی كە 
كتێبخانەی  لە  ڕەنگە  هەبووە،  ئەودا  كتێبخانەكەی  لە 
دێتە  كە  هەروەها  نەبووبێت.  دا  عوسمانی(  )سوڵتانی 
سەر باسی وەزعی خوێندەواری لە )ئیمارەتی بەتلیس( 
دا، باسی چەندین فێرگەو مەدرەسەو ئەو شتانە دەكات. 
باسی سیستەمی ئابوری و سەرچاوەی دارایی ئەو ئیمارەتە 
گەریدەی  )تابێرنێ(ی  هەروەكو  كورتی  بە  دەك��ات. 
فەرەنسی دەگێڕێتەوە كە هەر لەو سەردەمەدا گەشتێكی 
خان( )ئ��اودەل  مەجلیسی  لە  ك��ردووەو  كوردستان  بۆ 
دا بووەو شتی دیوە، دەڵێ دابونەریت و هەڵسوكەوتی 
)ئاودەلخان( گەلێ لە هەڵسوكەوتی سوڵتانی عوسمانی 
جوانتر و رێكوپێكتر بوو. هەروەها دێت باسی شیعر و 
شاعیریەت و هونەر دەكات، ئەوەش ئاشكرایە كە ئێمە 
كوردستانی  مەڵبەندی  لە  هەیە.  كۆنمان  سەرەتایەكی 
جەزیری  مەالی  حەریری،  عەلی  تەیران،  فەقێ  باكوور، 
و ئەحمەدی خانیمان هەیە. لە كوردستانی باشوور نالی 
وەفاییمان  و  كۆیی  قادری  و حاجی  مەحوی  و  و سالم 
لە مەیدانی  هەیە كەئەمانە هەموو هەریەكەو بۆ خۆیان 
شاعیرییەتیان  و  كە شیعر  ئااڵیەكن  كوردیدا  فەرهەنگی 
ئەگەر لە شاعیرە گەورەكانی فارس تێنەپەڕاندبێ، ئەوا 
ڕەنگە شان بەشانی ئەوانیان راگرتبێ. من بیستوومەتەوە 
كە شاعیری زۆر گەورەی فارس كە شیعری مەولەوییان 
بۆ خوێندونەتەوە الیان عەجایب بووە كەوا پیاوێكی وا 
جوانانە  قسە  ئەم  بتوانێ  بەرتەسكدا  وا  شوێنێكی  لە 

بكات و ئەو هەموو خەیاڵە ناسكە دەربڕێت.
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ڕەنگە  فەرمووی  محەمەد(  )مەسعود  فكردا  مەیدانی  لە 
زۆر شتمان هەبێ، بەاڵم ڕەنگە نەمانتوانیبێ ئێمە ئەوانە 
كورد  پەنجەی  جێ  بزانین  و  بكەینەوە  بەسەر  هەموو 
شێوە  ك��ورد  یاخود  چۆنە،  رۆژه��ەاڵت��دا  فەرهەنگی  لە 
چۆن  فەرهەنگیدا  لقەكانی  هەموو  لە  خۆی  مۆركی  و 
دەبینێتەوە. ئێمە مەالی شەهرەزوریمان هەبووە، مەالی 
مەالی  هەبووە،  ئادەممان  مەالی  هەبووە،  بەیتوشیمان 
خەتێمان هەبووە، مەالی گەورەمان هەبووە، مەالفەندی 
یان  خۆیان  تەوازوعی  لەبەر  ئەوانە  هەبووە.  هەولێرمان 
پەستیودا  پەناو  لە  رەنگە  بوونیان،  كورد  لەبەر  هەر 
پێشنەیەك  وەكو  كورد  نەبووە،  تەنگیانەوە  بە  كەس 
رۆشنبیریی هەبوو، ئەو فەرهەنگەش یان لەبەر سێبەر و 
لەگەڵ ئەوەشدا كە  یان توركدا بووە،  فەرهەنگی فارس 
ئەواندا  سێبەری  ژێر  لە  كوردەكان(  )ڕۆشنبیرە  ئەوانە 
جا  هەبووە.  خۆیان  كەسایەتی  ب��ەاڵم  ب��وون،  گ��ەورە 
لێبتەكێنین،  زەمانەیان  خۆڵی  و  تۆز  نەمانتوانیوە  ئێمە 
هەبووە،  بگرە  و  نییە  )ن��ەب��وون(  مانای  بە  ئ��ەوەش 
دیكە  جارێكی  نەمانتیوانیوە  كە  لەوەیدا  ڕەنگە  بەاڵم 
بیانخوێنینەوە، كەمتەرخەمیمان كردبێ، هەوڵمان نەداوە 
مەسەلەی  دەمێنێتەوە  گوتووە.  چییان  ئەوانە  بزانین 
دابڕان، كورد بۆ خۆی لە نێو خۆیدا لێكدابڕاوە، چ جای 
هێزێكی  وەكو  ویستبێتمان  مێژوو  درێژایی  بە  كە  ئەوە 
تەنانەت  سەرەتاوە،  لە  هەر  ببین.  ئابووری  و  مرۆیی 
زەمانی  لە  كورد  ئیسالمەوە  فتوحاتی  لەسەرەتای  هەر 

ساسانی( )ی��ەزگ��ردی 
شەش  و  پێنج  پلە  وە 
كە  كاتێكیش  ب����ووە. 
و  دەب��ێ  پەیدا  ئیسالم 
ع��ەرەب��ەك��ان )ی��ەزگ��ر( 
ك��ورد  دەك���ەن،  تەنگاو 
ش���ەڕی ب��ۆ )ی��ەزگ��رد( 
ن���ەك���رد. ه���ەر ل��ەب��ەر 
دەڵێن  كە  بوو  ئ��ەوەش 
ئیسالمەوە  بەپیر  زوو 
چ���وو. ئ��ەو ك���وردە لە 
ویستویەتی  ن��اچ��اری 
لە  بێ  جۆرێك  هەر  بە 
نیزامی ساسانی، رزگاری 
بێ. وردە وردە قۆناغێك 
بەتایبەتی  پێش،  هاتە 

لەسەردەمی )بەنی ئومەیە( كە مەسەلەی نەتەوایەتی بە 
شێوەیەكی فراوان سەری هەڵدا. پێموایە كورد لە توركی 
یان توركستان پێشكەوتووتر بوون، كەچی  سەحراگەری 
بكات،  دروست  ئیمپراتۆرییەت  خۆی  بۆ  توانی  تورك 
ئیمپڕاتۆرییەتی  ئیسالمەوە  بەناوی  ف��ارس  هەروەها 
دروست كرد و عەرەبەكانیش پێی بووبنە ئیمپڕاتۆرییەت، 
بەاڵم راستە كورد زۆر سودی لە ئیسالم دی، بەداخەوە 
لەسەرێكی دیكەوە نەیتوانی بۆ خۆی بەناوی ئیسالمەوە 

دەوڵەتێك بۆ خۆی دروست بكات.

بوون،  زۆر  ئەوەندە  توركەكان  لەسامەڕا،  خۆی  كاتی 
عەرەبەكان  تا  دانا  عەرەبیان  بە  توركی  قامووسێكی 
لێوەی فێری توركی بن، هۆی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ زۆر 
نەخشەیەك  لەوێدا  ناوچەیە.  لەم  تورك  خەڵكی  بوونی 
تێدایە.  كوردستانی  نەخشەكە  قاموسەكە(  )لەناو  هەیە 
نووسیویەتی )بالد االكراد( و لەگەڵ میسردا هاوسنورە، 
واتا شام و فەڵەستین و لبنان و ئەوانە هەمووی لە نێو 

سنووری )بالد االكراد( دانە.

سەرۆقادر:ئەوكەلەپووروفەرهەنگەیكەجەنابت
هەمانە، رۆشنبیرییەی میراتە ئەو دەكەی، باسی
ئەمڕۆی رۆشنبیری بەسەر كاریگەرییەتی كەمتر
بۆ دەگەڕێتەوە ئەمەیان تۆ بەڕای هەیە. كوردەوە
كردن، باست ئێستا كە رۆشنبیرانەی كەڵە ئەو

مەسعوودمحەمەدشوکورمستەفا
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كردووە كاریان عەرەبدا و فارس و تورك نێو لە
بۆیە ئەوان، فەرهەنگی لە بەشێك بوونەتە و
بڵێی تۆ  ئێمە، رۆشنبیریی ناو بۆ نەگوازرانەوە
كەموكوڕیەكەلەئێمەولەرۆشنبیریئێستابێت
كەدوێنێیخۆمانیانپێنەخوێندراوەتەوە،یانبە
بێت، ئێوە الی لەوانەیە كە هۆیەكان لە یەكێك

رۆشنبیریكوردناگەڕێتەوەسەركاریخۆی؟

شوكور مستەفا: خۆی دابڕانێك هەبووە، بەاڵم دابڕانەكە 
بڵێم  دەتوانم  دابڕانە  ئەم  نموونەی  بۆ  بوو،  كوێوە  لە 
ئەو  و   )1934  –  1932( سااڵنی  لە  كە  بیرمە  لە 
سلێمانی  و  كەركوك  لە  تازە  مەكتەبی  كە  دەوروبەرە 
بنێرنە  منداڵیان  بوو  عەیب  پێیان  خەڵك  ببوو،  پەیدا 
كرد  وای  ئەمە  ب��او،  بە  بوو  دوای��ی  ب��ەاڵم  مەكتەب. 
ئەفەندی  ببن  پەیدا  رۆشنبیر  كەسایەتی  جۆرە  دوو 
قوتابخانە  دەرچوانی  ئەفەندییەكان  نائەفەندی.  و 
و  شێخ  هەمان  ئەفەندییەكانیش  نا  و  بوون  تازەكان 
مەال و فەقێیەكان، واتا ئەو خوێندەوارانەی كەوا درێژە 
عەرەبیەكەی  و  توركی  و  فارسی  فەرهەنگی  پێدەری 
بەالی  ئەفەندی  كەوا  بوو  دروست  شتێك  بوو.  جاران 
مەال و شێخەوە فەرمەسۆنە و ئەفەندیش مەال و شێخی 
جۆرە  مەكتەبەكە  دەزانی،  جاهیل  و  كۆنەپەرست  بە 
گومانێكی الی خەڵكەكە دروست كرد سەبارەت بەوەی 

كە كورد چییە، مەال چییە، فەقێ چییە؟

تازە  خوێندەواری  ژیانێكی  ج��ۆرە  ب��ەرەو  خەڵكەكە 
دەڕۆیشتن و منااڵنی كورد بە عەرەبی دەیانخوێند، تا 
چلەكانیش لە كەركوك توركمانەكان بە توركی دەرسیان 
كوردییان  پێموایە  سلێمانی  لە  دەگوتەوە،  خەڵك  بە 
بیری  لە  مەكتەبانە  ئەم  پاشان  لە  بەاڵم  دەوت��ەوە، 
نەیدەتوانی  واتا  كوردن،  ئەوانە  كە  بردەوە  خەڵكیان 
لە  لەبیرمە  میللەتم،  منیش  هەیە،  زمانم  منیش  بڵێ 
بە  دەكرد  شەرمم  دەكرد،  كورد  بە  گاڵتەیان  كەركوك 
كوردی قسە بكەم، لە )1937( هاتومەتە ئەو هەولێرە 
دەرەوە.  دەچوومە  مناڵەكانی  لەگەڵ  لێبووە،  خزمی 
بە  عەیبە  دەیانگوت  دەكردن،  لەگەڵ  قسەم  بەكوردی 

كوردی قسە مەكە بە توركی قسە بكە.

سەرۆقادر:هەرلەوقۆناغەیكەمامۆستاشوكور
ئەمڕۆی رۆشنبیری تەكریمی و پێگەیشتن باسی

بگرە سەدەیەو ئەم لەسەرەتای واتا كرد كوردی
نووسینەكانتدا لە جەنابت سەرووتریش. كەمێك
زۆرمناقەشەیڕۆشنبیرانوخاوەنفكرانیكورد
بە پتر كەوا كردووە، دەروبەریشت و عێراقی و
فكرێكیان یان خەریكن، كردنەوەوە السایی
فكرە ئەو هەرسكردنی یان بیرلێكردنەوە، بەبێ
لە الساییكردنەوە چەند پێتوایە وەرگرتووە.
هەبووە، كورددا فیكری لە كوردی، بیركردنەوەی

لەروویفەلسەفیوپێوانیكۆمەالیەتی؟

قسەكەی  لەسەر  بەدواداچوونێكم  محەمەد:  مەسعود 
بەوەی كە فەرمووی  مامۆستا شوكور هەیە، سەبارەت 
زۆربەی فەقێ و مەال  هەمووی خاوەنی زانستی عەرەبی 
بوون، زانستی شەریعەش تایبەت بوو بە عەرەب، بەاڵم 
سەبارەت بە زانستی دیكە ئەوەی وەرگێڕبوو لە زانستی 
یۆنان شتێكی دیكە بوو، ئەمەیان میراتێكی رۆشنبیری 
بوو بۆ هەموو دنیاو تەنانەت ئەوروپیەكان دەچوون لە 

وەردەگرت. عەرەبەكانیان  لە  ئیسپانیاوە 

وانەی  بێت.  خۆمان  هی  نەبوین  شتێك  خاوەنی  ئێمە 
هەمووی  ئەستێرەناسی،  و  شەریعەت  و  كتێبمان 
بەر  هی  لە  و  مەالیانە  ئەو  گوتراوە.  بەعەرەبی  هەر 
لە  جگە  عەباسیی  سەردەمی  تا  بگرە  لەوانیشەوە، 
قسەی ڕووت هیچی دیكەیان نەكردووە، داریان لەسەر 
قسەو  هەر  هەمووی  هەیە  كە  ئەوەی  و  دانەناوە  بەرد 

گێڕانە. زمان 

سەرۆقادر:واتاهیچكارێكیفكرییاننەكردووە؟

مەسعود محەمەد: خۆ فكر نابێتە بیناو بژێوو دۆزینەوە. 
تا دنیا دنیایە شیعر بڵێ هەر شیعرە و نابێ بە هیچی 
لەو  زانیبم  ئەوەندی  تێرناكات.  كەسیش  هیچ  و  دیكە 
زەمانمانەی كە بەمن گەیشتووە لەناو كورددا لەماوەی 
)150( ساڵدا، ئەوەندەی كە لە باوكمم بیستووە تاكە 
كە  بووە  ئەفەندی(  )مەستی  هەبووبێ  كە  داهێنەرێك 

خەڵكی سلێمانی و باوكی )تۆفیق وەهبی( بووە.

كوردان  هەموو  لە  ئەگینا  بووە،  داهێنەر  كابرایە  ئەو 
و  ئاگاداریم  ڕادەیەك  تا  من  كە  جیلیەوە  هەرسێ  بە 
ماوەی  لە  ك��وردا،  هەموو  نێو  لە  باوكمە  شایەدیشم 
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و  ئاسی  هەبووە.  داهێنەر  یەك  تەنها  ساڵدا   )150(
دەستاڕ و شتی دیكە هی هەزار ساڵ و دوو هەزار ساڵ 
بەر لە ئێستایە، شتێك نییە ئەمڕۆ دروست كرابێ. ئەو 
هەمووی  بووە،  مەرغوب  باڵوبووەوە  لێرە  كە  زانستەی 
بریتیە لە تەاڵقدان و چاككردنەوەی، قسەی ناو كتێبان 
بەپێی  و  ن��ەك��ردووە  دروس��ت  نانێكی  ئ��ەوە  شیعر.  و 
)رەفیعە( هەمووی  زانستەكە  كۆن.  دابەشكردنەكەی 

بووە.

مزگەوتان  زانستی  بە  شتانە  ئەو  و  شیعر  و  مەنتیق 
دەكرێ  پەیدا  پێ  كەنانی  زانستەی  ئەو  بەاڵم  دادەنرێ، 

ئەوە )وەزیفە(بووە.

كە كەلەپوورەی و فەرهەنگ ئەم قادر: سەرۆ
جەنابتباسیدەكەی،هیبەرلەسەدەیبیستەمە،
بووە، زاڵ كورد رۆشنبیرانی و خوێندەوار لەناو
تەقلیدێكی ئەوە پێتوایە كرد. باست ئێستا ئەوەی
لەسەدەی ئەوەی دوای بەتایبەتی بەجێهێشت،
بیستەمدارۆشنبیرانیهاوچەرخ،ئێوەوخوارئێوەش
كەفكریانهێنایەناوكۆمەڵیكوردەواری،دەستیان
بەشێوەیەكی توانییان چەند بیركردنەوە، بە كرد
كە ئەوەیە بیربكەنەوە.مەبەستم ڕەسەن و قوڵ

نەبووبێت. الساییكردنەوە

تا  مەالیەكان،  و  نوێخواز  نێوانی  محەمەد:  مەسعود 
لەیەكێوەربگری. ئێستاش  نییە كە یەك  ئێستاش خۆش 
و  نوێ  مامۆستای  ئەوەی  لەبەر  ناوێت  خۆش  یەكتریان 
دەخوێنێ  )گبیعە(  دەچێ  كە  كابرایەك  نوێی،  قوتابی 
و دەبێتە دكتۆر، یان كابرایەك لە كۆمپیوتەر دەخوێنێ 
ڕەنگە  نییە،  ئیسالمی  ئایینی  زانستی  لە  حەزی  هیچ 
نازانم  جا  نەچێ.  بەالیەوە  و  نەبێ  خۆش  پێشی  هەر 

لەوە؟ مەبەستت چییە 

لەبەشی سەرۆقادر:مەبەستمئەوەبووكەبەڕێزت
هەرەزۆرینووسینەكانیخۆتدا،ئەوەیپەیوەندیبە
ئازادی وچەمكی كۆمەاڵیەتی تێڕوانینی فەلسەفەو
ئەوەت مناقەشەی هەبێ، نەتەوەییەوە رزگاری و
رۆشنبیرانەی ئەو یان نووسەرانە ئەو كە كردووە
كورد،پترفكریانوەكخۆیلەدەرەوەڕاوەرگرتووە.
دەكەی باسیان تۆ كە ئەومەالیانەی راستەوخۆ
شتیانگوتۆتەوەبێئەوەیكەواشتێكبخەنەسەر
ئەوانەیپێشویانەوە.ئەوفكرەیكەئەمڕۆهەمانە،
ئەمەیانتاچەندبیركردنەوەیەكیسەربەخۆیەوتا

چەندیشالساییكردنەوەیتێدایە؟

كەسم  السایی  خ��ۆم  شەخسی  من  محەمەد:  مەسعود 
كە  گەیشتووە  بەمن  شتێك  باوكمەوە  لە  نەكردووەتەوە. 

لەسەرگۆڕیهێمن
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ئەویش خۆڕاگری و ڕاست گۆییە. ئەگینا باوكم سەرپشكی 
كردم لەوەی كە خۆم چیم بوێ وا بكەم. چەندی گوتیان با 
ببێتە مەالو نازانم چی، گوتی كوڕی من كوڕی چەرخێكی جیا 
لەچەرخی منە. ئەو دەچێت بۆ خۆی لە حقوق دەخوێنێ، 
ڕسالەیەكی  باوكم  ئەوا  بێت  تازە  شتی  مەبەست  ئەگەر 
الجدید(دا نووسی واتێدەگەم ئێستا لە  الكالم  لە )علمی 
)جامیعەی ئەزهەر( بووە بە سەرچاوە. مەبەستم ئەوەیە 
ئەگەر شتێك بە من گەیشتبێ لە باوكمەوە بووە، هیچی 
دیكەم پێ نەگەییوە، سەبارەت بەوەی كە عیلمی كەالمی 
بە من گوتبێ یاخود كتێبی مزگەوتانم لەالی خوێندبێ، 
بە هیچ شێوەیەك شتی وانەبووە منی سەرپشك كرد و 

ئازادی تەواویشی پێ بەخشیم.

جەنابت كە رۆشنبیرانەی ئەو ق��ادر: س��ەرۆ
و بیستەم سەدەی پێش بەتایبەتی باستكردن
لەناو یان عوسمانی ئیمپراتۆری لەناو خۆی كاتی
پێت بینیوە، زۆریان رۆڵێكی ئیمپراتۆریسەفەوی
وایەئەمانەبوونەتەبەشێكلەفەرهەنگیئەوان؟

تەواوەتی  بە  نەمانتوانیوە  ئێمە  مستەفا:  شوكور 
ئیسالمی  فەرهەنگی  پێیدەڵێن  كە  كەلەپوورەی  ئەو 
كوردی ڕۆژهەاڵتی، بپشكنین. نەك هەر ئەوە ئێستاش 
یان  )زارگۆتی(  پێیدەڵێ  كە  ئ��ەوەی  كورد  میللەتی 
ئێمە  نەكردۆتەوە،  كۆی  خۆی  شەفەوی(،  )فۆلكلۆری 
نەخوێندۆتەوە.  خۆمان  و  نەگەڕاوین  خۆماندا  بەدوای 
ڕەنگە ئێستا تۆ لەو كوردستانە گەورە و گرانە بگەڕێ 
هەموو  یەكگرتووی  فەرهەنگێكی  پێكەوەنانی  بۆ  هەر 
شێوازەكان، رەنگە زمانی كوردی- ناڵێم زمانی عەرەبی 
عەرەبی  زمانی  لە  ڕەنگە  بەاڵم  نییە-  دەوڵەمەند  زۆر 
بزانین  نەگەڕاوین  هەر  نەك  ئێمە  بێت.  دەوڵەمەندتر 
نووسراوەی  فەرهەنگێكی  مەیدانب  لە  كردووە  چیمان 
لەسەر  ئ��ەوەی  بزانین  نەگەڕاوین  بگرە  سەركاغەز، 
زاری خەڵكەكە چی هەیە. دەبێ ئەوەش بزانین هەموو 
خۆی.  مێژوویی  هەلومەرجی  بە  مەحكومە  ڕۆشنبیرێك 
مەالی  بكەی  ئەوە  داوای  بێی  تۆ  نییە  مومكین  قەت 
جەزیری بێ باسی كۆمپیوتەرت بۆ بكات، گوایە دەڵێن 
گوایە  و  بووە  تر  ماركسی  ماركس  لە  ئەحمەدی خانی 
دەبێ  چۆن  ئەوەتا  یان  ك��ردووە،  ماركسیەتی  باسی 
چونە  باسی  بێت  تەیران  فەقێ  بكەیت  ئەوە  چاوەڕێی 

سەر مانگت بۆ بكا.

و  هەلومەرج  بە  و  خۆی  زروف��ی  بە  ڕۆشنبیرە،  هەر 
لەو  ك��ورد  مەحكومە.  خ��ۆی  مێژوویی  ب��ارودۆخ��ی 
شارستانییەتە گەورەیەی كە پێی دەڵێن شارستانییەتی 
رۆژهەاڵت یان ئیسالم یان ئەوەتا شارستانییەتی واڵتی 
وایە  پێی  خۆی  ئەوەتا  یان  بەشدار،  النهرین(،  )بین 
نەمانتوانیوە  ئێمە  چەندە.  رۆڵەكەی  بەاڵم  بەشدارە، 
بزانین  تەواوەتی  بە  هەروەها  و  بكەین  دیاری  ئەمە 
بە  هەر  هەیە  دابڕان.  مەسەلەی  مایەوە  ئینجا  چییە. 
)عەبدوڵاڵ  وەكو  یەكێكی  نموونە  بۆ  دابڕاوە،  تەواەتی 
ئەوانە  و  فەقێ  م��ەالو  وەك��و  ه��ەر  خ��ۆی  بۆ  گ��ۆران( 
وردە  وردە  بارودۆخێكدا  لە  ب��ەاڵم  خوێندویەتی، 
)سەالحەدین  و  فیكرەت(  )تۆفیق  زانیوە.  توركیشی 
كە  تازانەی  شاعیرە  ئەو  و  )شەهابەدین(  و  عەلی( 
لە  ...هتد  و  رێكخستن  و  هونەر  سامانی  لەسەردەمی 
كردۆتە  كاریگەرییان  بوون،  پەیدا  دەوڵەتی عوسمانیدا 
شێخ  )ن��وری  و  س��ەالم(  )شێخ  وەك��و  یەكێكی  سەر 
ساڵح( و )مامۆستا عەبدوڵاڵ گۆران(. ئەوانە بۆ خۆیان 
)عەبدوڵاڵ  دانەبڕاون.  بەاڵم  پێشكەوتوون،  وردە  وردە 
رەسەنایەتی  شیعرەكانی  گوتووە  شیعری  كە  گۆران( 
و سەروادا،  وەزن  لە  تێدایە،  تازەشی  و شتی  كوردی 
قافیەی  و  كێش  هەندێ  و  هێنانەوە  ع��روز  لە  وازی 
پەنجە  بە  و  هیجائیە  دەڵێن  پێی  كە  كوردەواریانە، 

ناو. دەژمێردرێن، خستۆتە 

سەیر  زاراوە  و  وشە  ئەو  نەهاتووە  گۆران(  )عەبدوڵاڵ 
ئەوانە  و  مەحوی  و  سالم  و  نالی  كە  سەمەرانەی  و 
بەكاریان هێناوە، بەكار بێنێت كە زۆر مەڕغوب بووە و 
هاتووە  تێدایە. )عەبدوڵاڵ  گۆران(  فارسی  و  عەرەبی 
بەكارهێناوە  خەڵكی  زمانی  جوانی  و  ناسك  وشەی 
الدێیان.  زمانی  ئەوە  كە  ئەوەی  نەداوەتە  گوێشی  و 
نەكردووە.  كوردی  زمانی  روانگەیەوە سەیری  لەم  واتا 
ئەدەب و شیعری چاك ئەوەیە نوخبە بێت، ئەوەش بۆ 
ئەمانەش  دانەبڕاوە،  هەبووە  واش  هی  رایەكە.  خۆی 
نە  كە  شێوەیەكە  بە  دابڕانەكەی  هەیە  ئیواش  كەمن. 
زمانی خۆی لە بیرماوە و نەمێژووی خۆی بە تەواوەتی 
خۆی  بۆ  كورد  كە  بەوەدادەنێ  دانیش  نە  و  دەزان��ێ 

هەبووە. هیچی 

فەرهەنگی  كە  ب��ەوەی  سەبارەت  محەمەد:  مەسعود 
ئیسالمی لەناو كورددا باڵوبووەوە ڕاستە، تەنانەت من 
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ڕایەكم هەیەو پێموایە، ئەو هەزاران فەقێ و مەالیەی كە 
دەچوون،  و  دەهاتن  كوردستاندا  پانایی  و  درێژایی  بە 
خەڵكەكەیان  كە  بوون  نەتەوەیی  بوونی  كۆڵەگەی  تاقە 
)سنە(  نەیدەزانی  ئەگینا)وان(  دەناساند،  یەكدی  بە 
بەكر( چییەو كەس  نەیدەزانی)دیار  چییە، )كرمانشان( 
ئاگای لەكەس نەدەبوو.بەبێ ئەوەی فەقێ و مەال بیریان 
لەمە كردبێتەوە، پەیوەندی نێوان نەتەوەیان پاراستووە. 
كوردی  بە  بەاڵم  بووە،  عەرەبی  بە  وانەكانیان  ڕاستە، 
قسەیان كردووە. ئەمە فەرهەنگە بەاڵم دەبێ بزانین، لە 
لە  كرد.  دروست  باروتیان  پێشتر  سەدە  چەند  ئەوروپا 
ئەوروپا )قەاڵی فیودال(ێك لەگەڵ دیوەخانی ئاغایەكانی 
بكە  ب��ەراورد  هۆزێك  س��ەرۆك  هی  یان  خۆمان،  واڵتی 
ساڵ   )700( و   )600( پێش  ئەڵمانی  فیودالێكی  قەاڵی 
خاوەنی  ئینجا  خۆیەتی،  سەردەمی  هونەری  نموونەی 
قەاڵكە خۆی و باب و باپیری بە پارە تابلۆی هونەرییان 
كە  دروستكردووە  خۆیان  سەردەمی  نیگاركێشەكانی  بە 
قیمەت  لە  ئێستا  تابلۆیانە  لەو  تابلۆیەك  هەر  ڕەنگە 
)بابەكری  دیوەخانی  لە  مەگەر  ئێمە  واڵتی  لە  نەیەت. 
لەسەر  خیتۆكەی  خیت  خەڵوز  بە  منداڵ  ئاغا(  سەلیم 
و  چی  قەاڵی  نەبووە،  چیدیكە  ئەگینا  كردبێ،  دیواری 

فیودالی چی.

ئێستا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست مەسەلەی ئاو هەیە، خۆ 
هەڵدەقوڵێ  كوردستان  خاكی  لە  ئاوەكە  )90%(ی  لە 
كەچی كورد هیچ دەسەاڵتی قسەی نییە. مانای ئەوەنییە 
ئاوەكە هی من نییە، الی من هەڵدەقوڵێ، بەاڵم خەڵكی 
باكییە  بێ  ئەو  ئێمەكە  دەك��ا.  تێدا  تەراتێنی  دیكە 
دەكەین لەگەڵ خۆمان هەمووی سەهووە، ئەو دوو حزبە 
نەبن  رێك  یەكدی  لەگەڵ  ئەگەر  ی.ن.ك(  و  )پ.د.ك 

گوناهێكی گەورە دەكەن.

لێدەبێ گوێ جەنابتمان لە زۆرجار قادر: سەرۆ
زۆری كاریگەرییەكی كیانێك نەبوونی دەكەی باس
هەبووەلەسەركامڵنەبوونیفەرهەنگیوفكرلەناو
میللەتیكورددا.زۆرجاریشنموونەبەئازەربایجان
بۆ دیكە جارێكی فكرەمان ئەم دەكرێ دێنیتەوە.

بكەیتەوە؟ ڕوون

سەرەتای  دەوڵ��ەت  بوونی  دروس��ت  مستەفا:  شوكور 
دروست بوون یان تەكامولی لە )90%(ی ڕەنگ و ڕووی 

میللەتەكەیە. سەبارەت بە فكری دروستكردنی دەوڵەتێكی 
ناوەندیش، ئێمە وەكو فكر لە سەرەتای سەدەی )17(دا 
مەركەزی  دەوڵەتێكی  دەكات:  هاوار  خانی(  )ئەحمەدی 
و  دەك��ات  ئەمیرەكان  لەهەموو  داوا  هەبێت،  ك��وردی 
الی  و  كەسایەتییەكان  الی  فكر،  وەكو  دەكات.  هاوار 
خەڵكیش هەبووە.ڕەنگە ئەوەی الی خەڵكیش هەر لەالی 
كەسایەتییەكانەوە، واتا لە تاكەكانەوە دەست پێدەكات:  
كە  هەیە  ناپلیۆنێك  هەیە،  هەیە،لینینێك  پێغەمبەرێك 
ئینجا  پێدەكات.  دەست  ئەوانەوە  الی  گەروەكان  فكرە 
بوونی  بۆ خۆی سەرەتای دروست  نەتەوەیی كە  ئاگایی 
بیری  مادامەكی  هەیە،  جیاوازییەك  لێرەدا  دەوڵەتێكە. 
ئەی  هەبێ  خانییەوە  ئەحمەدی  لەسەرەدەمی  نەتەوەیی 

بۆ ئەو دەوڵەتە ناوەندییە دروست نەبووە؟

وەكو فكر ئەحمەدی خانی هەستی بەوە كردووە كە دەبێ 
دەوڵەتێكی ناوەندی هەبێ، بەاڵم گرنگ ئەوەیە تا چەند 
ئەو فكرە لەناو مێشكی خەڵكدا رەنگی داوەتەوە و ئەو 
خەڵكە چەند دوای ئەو فكرە كەوتوون. ڕاستییەك هەیە، 
خەڵكێك لە جیاتی ئەوەی دوای ئەو فیكرە بكەون دوای 
نەبوونی  بۆ دروست  میرەكانی خۆیان كەوتوون.  و  ئاغا 
دەوڵەتێكی ناوەندی زۆر هۆ هەیە كە یەكێك لەو هۆیانە 
ئەوەیە هێشتا كورد لە ئاستی پێویستدا نییەو ئابووری 
تۆ  كە  زۆرە  هۆكار  نییە.  گەشەسەندووی  كۆمەڵێكی  و 
بەاڵم  پراكتیكی،  شتێكی  بكەیتە  فكرە  ئەو  نەتوانی 
دروستیش  ناوەندی  حكومەتێكی  كە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
نەبووە، ڕەنگوڕووی نەتەوەی كورد وردە وردە بۆ خۆی 
دروست بووە.ئەوەتا شیعری كوردی چاك پەیدا بووە و 
شانازی بە كوردایەتی و زمانی كوردییەوە كردووە، بەاڵم 
ئەو  نەگەیشتۆتە  پەیدابووە  كە  كوردیەی  وشیارییە  ئەو 

ببێتە حكومەتێك. كە  ئاستەی 

نین،  تورك  بنەڕەتدا،  لە  ئازەربایجان  خەڵكی  بۆنموونە 
كاتی  ئەلبانو  یان  ئەغوان  دەڵێن  پێیان  میللەتێكن 
خۆشی ناوەندی زەردەشتیش بووە، بەاڵم ئەوانە پاشان 
بەرتەخت و تاجی دەوڵەتی عوسمانی و سەفەوی وردە 
وردە تواونەتەوە و بە توركی قسەیان كردووە و تەنانەت 
شا  بۆ  فارسی  بە  كاغەز  عوسمانی  سەلیمی  سوڵتان 
وەاڵمی  توركی  بە  ئەویش  دەنێرێ  سەفەوی  ئیسماعیلی 
فارسی.  نیت  تورك  تۆ  بڵێ  پێی  بۆئەوەی  دەدات��ەوە 
دەنووسی  بۆم  توركی  بە  مادام  نەخێر  دەیگوت  ئەویش 
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لە  ئازەربایجانی  لەوەدایە  سەیر  توركی..  هەر  نەخێر 
بە  هەر  تورك  وەكو  یەكەمدا  جیهانی  جەنگی  پێش 
بەدینەكراوە.  تێدا  نەتەوەییان  هیچ شێوەیەك وشیاری 
بۆ نموونە ئێمەی كورد پێش 60 – 70 ساڵ وشیاری 
بەاڵم  بوونە.  ئاوها  ئەوانیش  بووە،  چۆن  نەتەوەییمان 
شەڕی جیهانی یەكەم دێ و وردە وردە شتێك دەكەوێتە 
دێ  سۆڤیەت  دوایی  و  توركن  گوایە  كە  مێشكیانەوە 
زیاتر مەسەلەكە قووڵ دەكاتەوە، كار گەیشتە ڕادەیەك 
دەگوتن  پێمان  ئێمە  لەكاتێكدا،  ئازربایجانیانە  ئەو 
دەگوترا  پێی  دەكرد  قسەی  توركی  بە  ئەوی  عەجەم- 
عەجەم – ئێستا ئەوەندەیان  ئاسەوار دۆزیوەتەوە كە 
مێژوویان دەبەنەوە سەر 6 – 7 هەزار ساڵ لەمەوپێش، 
ئەوەیە  مەبەستم  هەیە.  شیعریان  هەیە،  ئەدەبیاتیان 
لێوە  باسیان  كە  شتانەی  ئەو  هەموو  ئێمە  نییە  مەرج 
دەكەین هی 100% خۆمان بێ با تۆزێكیشی پێوەنێین. 
میللەتەكانی دیكەش هەروا دروست بوون. من 10 شتم 
هەیە بە 15 شت باسی دەكەم كەچی دەبێ ئەگەر بڵێم 
دروست  خۆی  خۆی  دنیا  هەموو  كوردە.  هی  ئەوەش 
شتی   10 پاڵ  لە  من  ئەگەر  دەكا  چ  قەیدی  ك��ردووە، 
كە  درۆیە  بە  هەر  چونكە  بكەم،  درۆش  دوو  ڕاستدا 

دەڵێن كورد نییەو دەڵێن هەمووی توركن.

ئەگەر  چییە  قەیدی  )بەتوانجەوە(  محەمەد:  مەسعود 
ئەوەت  هەقی  بكەی،  درۆیانیش   10 راستیدا  پێناو  لە 

هەیە.

سەدەیەوە، ئەم لەسەرەتای مامۆستا قادر: سەرۆ
لەكوردستان تایبەتیكەبزووتنەوەیسیاسی بە
زۆرپەرەیسەندووە،زۆربەیباڵوكراوەوكتێبو
ناوەندەفەرهەنگیەكانوبەشیهەرەزۆریئەوەی
پەرەی بزووتنەوەیسیاسی لەناو دیارە هەیە كە
بەوشێوەی یان مەفهومەی بەو چونكە سەندووە
كەمامۆستاشوكوریشباسیكرد،ئێمەكیانێكمان
نەبووە،حكومەتێكماننەبووەتاوەكوپەرەبەكاری
لە پەیوەندییەك جۆرە لەوەوە بدا. فەرهەنگی
دروست سیاسی بزووتنەوەی و رۆشنبیران نێوان
بووە ئاسایی چەند پەیوەندییە ئەم پێتوایە بوو.
كە سیاسی بزووتنەوەی ئەمڕۆ وەكو چەندیش و
كوردستانی ڕۆشنبیرانی  ڕادەیەك تا وانەیە لە

پشتگوێخستبێ،پشتگوێیخستوون؟

كە  دەمەی  ئەو  من  قەناعەتی  بە  محەمەد:  مەسعود 
بوو  پەیدا  نوێ  مەفهومی  بە  ڕۆشنبیر  بیستەكان  لە 
سیاسی  بزووتنەوەی  ئاستی  لە  رۆشنبیرانە  ئەو  واتا 
ئەوسا – سەردەمی شێخ مەحمود -. دەڕۆیشتن. واتا 
ئەوان لە ڕووی فكرییەوە لە كردەوەی شێخ مەحموود. 
حوكمدارییەك  ئەوەی  هۆی  بووە  نەبوون.ئەمە  كەمتر 
لە سولەیمانی پەیداببێ، دوایی ئەو حوكمدارییە بەسەر 
بە پێ حكومەتی عێراق دەسەاڵتی پەیدا  چوو و  پێ 
بوون،  پەیدا  بان  و  رێگا  كرانەوە،  قوتابخانە  بووە، 
ڕۆژنامەنووسی و گەلێك شتی دیكە پەیدا بوون. ئەوە 
بەكار  دەستیان  كوردی  حزبی  كە  ڕادەی��ەك  گەیشتە 
شۆق  و  شل  نەختێ  لەسەرەتادا  چەندە  هەر  ك��رد. 
پاش  لە  كرد.  قایم  دوایی جێپێی خۆیان  بەاڵم  بوون، 
)14(ی تەمووز، حزبایەتی لە عێراق، بەتایبەتی لە ناو 
لەوحزبانە  یەكێك  سەند.  گەشەی  عێراقدا  كوردستانی 
كوردی  هەر  كە  بوو،  كوردستان  دیموكراتی  پارتی 
لە  ئەوەی كە گەلێك  لەگەڵ  بوو،  نەتەوەیی  واتا  بوو، 

سەركردەكانی حەزیان لە ماركسیەت بوو.

لە حزبی شیوعی عێراقی  بەشی زۆری كوردەكەش كە 
كوردەكە  واتا  شیوعی،  ببووە  هەر  ئەویش  بوو،  دا 
ببووە دوو بەش بەشێكی بوو بە نەتەوەیی، بەشەكەی 
شیوعیەتی  لەگەڵ  شیوعیەكە  شیوعی.  بووە  دیكەشی 
لەگەڵ  ئ��ەوی��ش  ئ��ەوەش��دا،  ل��ەگ��ەڵ  ب��وو.  جیهانیدا 
حزبە  ئەو  ناڵێم  من  دەك��رد.  كاری  كوردایەتیەكەدا 
تێیدا  واقیعەی  و  پێداویستی  ئەو  لەگەڵ  تەواوی  بە 
بەپێی  دەزانم  چونكە  ناڵێم،  ئەوە  هەوڵیدەدا،  دەژیا، 
ئۆپۆزیسیۆنی  هەموو  بڵێم  دەتوانم  خۆم،  قەناعەتی 
بەتەمای  كە  ڕێبازەیدا  ل��ەو  تەممووز.   )14( پێش 
هیچی  چونكە  بوون،  هەڵەداچوو  بە  بوو،  پیادەكردنی 
پیادە نەكرا، هیچی سەرنەكەوت، بە گەشەنەسەندوویی 
مایەوە و پاشەكشەی كرد.كاتێك )عەبدولكەریم قاسم( 
هات وردە وردە ئەو شتانە بەسەر چوون. دوایی حزبی 
ئەم  كردە  عێراقەكەی  و  نەهێشت  كەسی  هات  بەعس 

ئێستا دەبینی. عێراقەی كە 

شتێك  ه��ی��وادارم  تەلەفۆن(:  )بە  ب��ەدرەدی��ن  س��ەاڵح 
چونكە  فەرهەنگییە،  پرسی  ئەویش  دیاریبكرێت 
سیاسی  پرسێكی  نە  نەتەوەییە،  پرسێكی  رۆشنبیری 
و نە حكومیشە لەبەر ئەوە من پێم سەیر بوو هەردوو 
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مامۆستای گەورە دیارە هەر لە نێوان هەولێر و سولەیمانی 
فراوانتر  تۆزێك  گۆڕەپانەكە  پێویستە  دەچن.  و  دێن 
مەسەلەیەكی  فەرهەنگ  كە  شێوەیەی  بەو  واتا  بكەن. 
نەتەوەییە، پێویستە روبانەك دیاری بكرێ لەسەر هەموو 
ئەمڕۆ  فەرهەنگی  واتا مەسەلەی  پارچەكانی كوردستان، 
پرسیارێكی  دایە؟  قۆناغێك  چ  لە  و  بوار  چ  لە  چییە؟ 
گەورەیە،  مامۆستا  دوو  ئەم  بەڕای  ئەوەیە،  من  دیكەی 
هەبێ  ئەگەر  نا؟  یان  هەیە  كورد  فەرهەنگی  ئەمڕۆ  ئایا 

ئەوا لە قۆناغی ئەمڕۆی كوردایەتیدا رۆڵیان چییە؟

نسبەت  بە  دی��ارە  ك��ەوا  ئ��ەوەی��ە  دیكەم  پرسیارێكی 
دەزانین  ئێمە هەموومان  نەتەوەیی  فكری  یان  بیروباوەڕ 
ئاستەنگییەك  كوردیدا  سیاسی  تەڤگەریی  لە  ئەمڕۆ 

هەیە، ئایا ڕۆڵی رۆشنبیری كورد چییە؟

سەاڵح كاك مەسعود، مامۆستا ق��ادر: س��ەرۆ
بەدرەدینپێیوایەكەتێڕوانینیجەنابتومامۆستا
بە و عێراق كوردستانی بە پەیوەندی پتر شوكور
كوردستانی لە هەبووە فەرهەنگییەوە مێژووی
ئەوەتان گلەیی بەدرەدین سەاڵح مامۆستا عێراق،
لێدەكاودەڵێتێڕوانینوبیروباوەڕەكانتانهەموو
سوریا كوردەكانی مەبەستی نەگرتەوە، كوردستانی

وتوركیاوكوردەكانیئێنو...هتدە.

ئێمە  دەخواست  ئ��ەوەی  قسەكان  محەمەد:  مەسعود 
مەسەلەی  توركیاو  كوردی  سەر  و  ئێران  سەر  نەهاتینە 
لە  ئێرەو  نێوان  لە  دیو،  ئەم  دیو  ئەو  نێوان  ناكۆكی 

نێوان ئۆجەالن و ئەو شتانە...

سەرۆ قادر: هەروەها مامۆستا سەاڵح بەدرەدین پێی وایە 
لەو لێكۆڵینەوە مێژووییەی كە لەسەر مێژووی فەرهەنگ 
تەنیا  ئێوە  كرا،  تێكڕا  بە  كوردی  ڕۆشنبیری  مێژووی  و 

مانەوە. عێراقدا  كوردستانی  لەچوارچێوەی 

مەسعود محەمەد: لە ڕاستیشدا هەروا بوو.

سەرۆقادر:مامۆستاشوكورجەنابتدەڵێیچی؟

كاك  مەمنونی  زۆر  ڕاستەو  قسەكەی  مستەفا:  شوكور 
سەاڵح بەدرەدینم كە ئەوەی وەبیرهێناینەوە. فەرهەنگی 

تێكڕای  فەرهەنگی  لە  بەشێكە  عێراق،  كوردستانی 
درۆزن��ە  سنوورە  و  كەوشەن  ئ��ەو  ب��ەاڵم  كوردستان، 
كوردستاندا  هەموو  پارچەكانی  نێوان  لە  كە  زاڵمانەی 
دروستكراوە، وایلێكردووین جار و بارە گوێمان لە دەنگی 
قامیشلیەوە گوێم  لە  نەبێ. من زۆرم پێخۆشبوو  یەكدی 
لە دەنگی كاك )سەاڵح بەدرەدین( بوایە كە بە تەلەفۆن 

قسەی لەگەڵ كردباین، بەداخەوە...

كە وایكردووە بوون پارچە پارچە واتا قادر: سەرۆ
ئاگامانلەحاڵییەكدینەبێت؟ ئێمە

بەاڵم  گەورەیە،  هۆكارێكی  ئەوە  بەڵێ  مستەفا:  شوكور 
پێم وایە هەموو كوردێكی خوێندەوار و ڕۆشنبیر لە هەر 
جێگایەك بێ ئەمڕۆ كار بە ڕادەیەك گەیشتووە پێم وایە 
هەست  دەكەین.  یەكدی  دڵی  لێدانی  بە  هەست  هەموو 
بەوە دەكەین كە خەڵكی یەك كوردستانین، كوردستانێك 
هەیە تەنیا ماوەتەوە ئەو سنوورە جوگرافیەی كە هەیە.
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مامۆستا پرسیارەكانی بۆ دەگەڕێمەوە قادر: سەرۆ
مامۆستا دووەمی پرسیاری مامۆستا )سەاڵح(.
ڕوانگەی لە كە ئەوەبوو بەدرەدین س��ەاڵح
چ كێیەو كوردستاندا لەمڕۆی ڕۆشنبیر جەنابتەوە

ئەستۆوەیە؟ بە ئەركێكی

مەسعود محەمەد: پێی ناوێ من بێم پێناسەی ڕۆشنبیری 
بكەم، هەموو كەسێك كە شێت نەبێ و دەمارگیر نەبێ 
هەبێ  ئینسافێكی  و  هەبێ  رێكوپێكی  ئەخالقێكی  و 

ڕۆشنبیرە. و..ئەوە 

سەرۆقادر:ئەركیچییە؟

مەسعود محەمەد: زۆر بەداخەوە، ئەركەكەی بۆ خۆی ناتوانێ 
بیكا بەشتێكی كارا، شتێكی ئیشگوزار، واقیع بگۆڕێ.ئەو 
بكە.  چاكە  مەكەو  خراپە  بڵێ  پێیدەكرێ  ئەوەندەی  هەر 
ئەوەی بە چاكی دەزانێ هەر ئەوەندەی پێدەكرێ دەیبڕێ، 
پێیناكرێ خەڵكەكە بە كردنی كارێك ناچار بكات. ناتوانێ 
مەكەن.  ئەوە  بكەن  ئەوە  بڵێ  و  بگرێ  خەڵكە  ئەو  ملی 
تەنیا ئەوەندی پێ دەكرێ ڕای خۆی دەربڕێ. ئەگەر ڕایەكی 
بەخیلە.  بڵێین  دەتوانین  یاخود  یان  ترسنۆكە،  شاردەوە 
خۆی  ئەركی  ئەوەی  مانای  دەردەب��ڕێ  خۆی  ڕای  ئەوەی 
جێبەجێ كردووە. چونكە ئەگەر هات و ئەو ڕۆشنبیرانە بە 

كۆبوونەوەیی قسەیانكرد دەبنەوە حزب، ئەوەش نابێ.

سەرۆقادر:بێگومان.

خراپ  ح��زب،  نەبنە  ئەگەر  وات��ا  محەمەد:  مەسعود 
دەكەن، مادام لێیان داوا دەكەین یەكدی بگرن.

سەرۆقادر:واتاحزبمانلێیاندەوێ!

ئەوە  چونكە  ئ��ەدی،  لێدێ  وای  محەمەد:  مەسعود 
دەردەچێ...

پرسیارە ئەو ئەگەر شوكور مامۆستا قادر: سەرۆ
بكەین. ئاڕاستەیجەنابت

شوكور مستەفا: من ڕەنگە وەكو مامۆستایەك تەعریفی 
بكەم. ڕۆشنبیر 

فەرهەنگ سێكوچكەیەكە بۆ هەموو میللەتێك لە هەموو 
و  زانست  و  فەلسەفە  لە  بریتیە  مێژوودا كە  قۆناغێكی 
هونەر. واتا فەرهەنگ لەو سێكوچكەیە ناچێتە دەرەوە، 
ئەمەیانم وەكو بنەمایەك هێنایەوە.ئەوجا چۆنی پێناسە 
قۆناغە  پێداویستیەكانی  بتوانێ  مرۆڤێك  هەر  بكەین، 
تێیدا  كە  سەردەمەی  ئەو  واتا  خۆی،  مێژووییەكەی 
یان  جوانەكان  هونەرە  بەشكڵی  یان  زمان  بە  دەژی، 
بە هەر شتێك كە گوزارشت لە پێداویستیی هەنوكەیی 

شوکورمستەفا،هەڵۆبەرزنجی،میوان،شوان،فوئادسەڕاج
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بكات،  خ��ۆی  قۆناغەكەی  راستەقینەی  ج��ەوه��ەری  و 
زانستی  فەلسەفی،  شێوەیەكی  بە  بتوانێ  دەرببڕێ، 
كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  پێشهاتە  وەاڵمی  هونەرییانە  و 
و  فەرهەنگ  دەڵێن  بەمە  ئەوا  بداتەوە،  سیاسیەكان  و 

ڕۆشنبیر. دەڵێن  بەكەسەكەش 

سەرۆقادر:ئەركیچییە؟

جگە  ك��وردەوە،  میللەتی  بەنسبەت  مستەفا:  شوكور 
نەتەوەیی  ڕزگاری  ئەویش  كە  بنەڕەتی  میحوەرێكی  لە 
شتێكی  هیچ  منەوە  بەالی  نیشتمانییە،  ڕزگاربوونی  و 

نییە. دیكەی 

پەیدابوونی پێش پێتوایە مامۆستا قادر: سەرۆ
ئیسالم،كوردهیچفەرهەنگێكیهەبووبێت؟ ئایینی

كە  فەرهەنگەی  ئەو  میللەتێك،  وەكو  محەمەد:  مەسعود 
ناو كورددا  لە  ئیسالمدا هەبووە،  میللەتێكی پێش  لەناو 
كورد  كە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هۆیەكەشی  نەبووە. 
ساسانیەكان  ژێردەستی  نەبوو،  دەوڵەتی  ئیسالم  پێش 
میللەتێكی  دەستەی  ژێ��ر  میللەتێكی  ئەڵبەتە  ب��وو. 
گەورەتر، مومكین نییە بچێتە ڕیزی لە خۆگەورەترەكە.

شارستانی  ناوەندی   )50( ساسانیەكان  كەمەوە  بەالی 
زۆر   زۆر  كوردەكە  كە  هەبوو  سەربازییان   – فەرهەنگی 
دەستەی  ژێر  داتەكابووەوە.  زۆر  زۆر  لەوانە  بەداخەوە، 
دەسەاڵتێكی زۆر دڵڕەق بوو. تەنانەت دەسەاڵتدارەكانیان 
ئایین  دانابوو،  خۆیان  بۆ  كوردەكانیان  بوكێنی  شەوی 
عەرەبەكان  بەاڵم  بوو.  ساسانیەكان  دەست  لە  دنیا  و 
هاتن و تێكیاندا. سەد جار )الحمدالل( كە تێكیاندا.بەم 
پێیە ساسانیەكان خۆشیان بوونە ژێر دەستەو كوردەكە 

حەسایەوە.

هەمان بە )شوكور(سەبارەت مامۆستا قادر: سەرۆ
ئەو تاوتوێی محەمەد( )مەسعود مامۆستا بابەت.
بابەتەیكردكەپێشئیسالم،كوردنەكیانیهەبووە
ونەفەرهەنگ،وەكمنتێیگەیشتممەبەستیشی
لەو ئەوتۆمان بەجێماوی ئێمەشتێكی كە بوو ئەوە
كاتەوەنییەكەبتوانینئەمڕۆلەسەریبووەستین.

حەقیقەتدا  لە  دەڵێم،  ئەوەندە  تەنیا  مستەفا:  شوكور 
لە  ڕێگەمان  دوو  ئێمە  میللەتێك،  مێژووی  تەفسیری  بۆ 
قۆناغی  لە  كۆمەڵگا  كە  مێژوو  مادی  تیۆری  یان  پێشە 
ئەوە  بۆچی  لەچییەوە  و  دەستێنێ  گەشە  جۆراوجۆر 
تەفسیری  ئەویش  هەیە،  دیكە  ڕێگایەكی  ئاشكرایە. 
مێژووی میللەتان لەسەر بنەمای پەیدا بوونی ئامێرەكانی 
بەرهەم هێنان لە عەقڵی چاخی بەردەوە كە دوایی دەگاتە 
پێی  كۆمەڵگاكان  كە  هتد،  و...  ئاسن  و  مس  چاخی 
پێشدەكەون، بە هەردوو رێگاكە میللەتێك هەبووە ناوی 
قەردابووە،  بە  یان  بووە  كورد  ناوەكەی  بووە جا  كورد 
بووە...  لۆبی  یان  لۆبووە  لۆ  بووە،  گوتێ  قاردابووە، 
ئەوەیان گرنگ نییە. تەنانەت قسە لەوەش هەیە كە لە 
لەسەر  نوح(دا كە كەشتیەكەی )نوح(  زەمانی )تۆفانی 
دیارە  هەر  گۆتۆ،  چیای  گۆتی،  چیای  ئ��ارارات،  چیای 
دەنیشێتەوە،  كەشتیەكە  ئەوێ  دەگەنە  كوردبووە  واڵتی 
باسی  تەوراتیش  لێبووە،  مەلیێكی  لێبووە،  واڵتێكی 
بە  و  بووە  كوردۆین  ناوی  پاشاكەیان  گوایە  كە  دەكا 
عەرەبی.  نە  بوو  فارسی  نە  دەكرد  قسەیان  زمانێكیش 
و  هەبووە  ك��ورد  بڵێین  كە  ئ��ەوەی  بۆ  زۆرن  پێشینە 
دوایین شت ئەوەیە: ئایا كورد مێدیەكانن، مادەكانن یان 
پێش ئەوەی مادەكان بێن كورد هەبوون. لە )زامبوا( كە 
لە شارەزوورەوە دەست پێدەكا گەرمیان وكەركوك و... 
یا مەنتیقەی زاگرۆس، زاگرۆس یەعنی پشت گۆرانەكان، 
وەكو زاكابكاس یەعنی پشت قابكاس)گۆ(یە عنی گۆران 
هاتووە،  لەوەوە  تەعبیرەكە  گۆران  دەڵێن  پێیان  كورد 
وایە  رەئی  )مینورسكی(  هەن.  ناویان  میللەتانە  ئەو 
لە  هەبوون  میللەت  دوو  بێن،  مادەكان  ئ��ەوەی  پێش 
دوو  ئەو  باكوور.  كوردستانی  بەتایبەتی  كوردستاندا، 
هەروەك  بووە  نزیك  یەكدییەوە  لە  زۆر  زمانیان  میللەتە 
ئەمڕۆ چۆن )بادینان( و )سۆران( زمانەكەمان كرمانجیە. 
دەڵێ ئەو دوومیللەتە كورد بوون زمانەكانیان لەیەكەوە 
ئەوەی  پێش  وادەگەیەنێ  قسەكەی  ئەوە  بوون.  نزیك 
مادەكان بێن، وجودیان هەبووە. رەنگە كورد لە مادیش 
كەوتبێتەوە و كوردیش بووبن بەماد. ماوەی ئەو )180( 
بەاڵم  بووبێ.  تێكەڵییەك  كردووە  حوكمیان  كە  ساڵە 
دەمەوێ یەك شت بڵێم، قوربان ئێمە توانیومانە بەدوای 
كەهی  میللەتەكەمان  ئاساری  و  بگەڕێین  میللەتەكەماندا 
)كەركوك(  لەشاری  لەمەوپێشن  ساڵ  ه��ەزار   )3-2(
بەاڵم  بدۆزینەوە،  )هەولێر(  )كۆیە(  )سولەیمانی( 
كوردە.  هی  ئەوە  كە  بكەین  ئەوە  باسی  نەمانوێراوە 
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هەر یەك لە واڵتە داگیركەرەكان، كردوویانن بەموڵكی 
خۆیان.

سەرۆقادر:ئەگەربەشیخۆمانیلێجیاكەینەوە
سەختە؟ كارێكی

فەرموو  زۆرە.  یەكجار  لەمپەر  و  كۆسپ  مستەفا:  شوكور 
گەورە،  كوردستانی  هەموو  بە  دروستكە،  بۆ  دەرفەتێكم 
بەدوای شوێنەوار دا بگەڕێین. ئەوە چەند ملیاری دەوێ، 
چەند كاری دەوێ، چەند پسپۆڕی دەوێ! ئەوە چۆن ئەو 
كارە بكەین تا بیسەلمێنین كەوا كورد پێش دەهەزار ساڵ 
بوونی هەبووە، تۆ دەبێ بە دەلیلی مادی بیسەلمێنی خۆ 
بەوە نابێ، كابرا بێ كتێبێكی نووسیوە ڕەنگە خۆ كارێكی 
چاكە بڵێ لە ساڵی ئەوەندە هەزار یا دەهەزار ساڵ لەمەوبەر 
لە فاڵن ناوچە ئاوا ژنیان دێناو ئاوایان دەكرد و... ئەوەش 

بۆ خۆی دەلیلێكە، بەاڵم جارێ ئەو دەلیلە چەند ڕاستە؟

هەیە.  ڕێسای  یاساو  كۆمەڵێ  مێژوویی  كاری  و  مێژوو 
زەمانی  لە  )یۆنان(  ئەی  دەكەم  دیكە  پرسیارێكی  من 
نەكەوتبوون!  دنیا  هەموو  پێش  ئەوانە  و  )سوقرات( 
و  فەرەنسا  لەچاو  )یونان(  نین!  هیچ  ئەمڕۆ  بۆ  ئەدی 
وجودی  هەر  گەورەكان  پیشەسازییە  واڵتە  و  ئیتاڵیا 
زۆرم��ان  ڕاستییەكان  بە  گەیشتن  بۆ  نییە.كەوابوو 
سیاسی  كیانی  و  سەروەت  بە  پێویستیمان  پێدەوێ، 

ئیمكانیاتەو  مەسەلەی  مەسەلە  پێموایە  دەوڵەتە.  و 
ساغ  خ��ۆم��ان  بگەڕێین  بێین  ئێمەدەكرێ  ئ��ەوەی��ە 
پێخۆشە،  زۆرم  نابێ، وەڵاڵ من  بەقسە  بكەینەوە. خۆ 

بەاڵم عەجەبا ئەمە بەقسە دەكرێ؟

ئاسانە. بەقسە  محەمەد:  مەسعود 

شوكور مستەفا: بەڵێ شت بەقسە ئاسانە.

خەڵكێك محەمەد( )مەسعود مامۆستا قادر: سەرۆ
قسەیاننووسینەكانتواتەفسیردەكاكەگوایە
لەوانەیە دەنووسی، بۆیان تۆ كە كەسانەی ئەو
تاچەند بن، ودەستڕۆیشتوان كاربەدەستان زیاتر
لەكاریرۆشنبیریدا ئایا ئەوەدای؟ لەگەڵ جەنابت
خەڵكی یان عامەیە! لەخەڵكی قسەت ڕووی

ونوخبەیە؟ تایبەتی

لە  نییە،من  لەگۆڕێ  نوخبەو موخبە  مەسعود محەمەد: 
بەرداوە،  دنیا  هەموو  لە  دەستم  قەناعەتی خۆم  پێناو 
ناوەڕاستەو  ڕۆژهەاڵتی  ئەم  دەوڵەتی  چەندین  سەرانی 
بانگهێشتیان  ئێران  شای  و  عەبدولناسر  جەمال  لەوانە 
نانیشم  كە  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای   ون��ەچ��ووم،  كردوومە 

نەبووە.

شوکورمستەفاوهاوسەرەکەی
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خۆمەو  الی  موتڵەقەی  حەقیقەتە  بۆئەو  دەیڵێم  ئەوەی 
بۆ  حەقیقەتە  بۆ  نییە.  دیاریكراو  كەسێكی  هیچ  بۆ 
چی!  بڵێم  تێناگەن  كە  تێدەگەن،  كە  ئەوكەسانەی 
زانیم  خەڵكەكە  پێش  من  چی.  بڵێم  نادەنێ  كەگوێی 
هەزار  چی.  بڵێم  پەرست  دەیان  كە  تاوانبارە،  ستالین 

هەزار جنێوم بۆ هاتووە.

پرسیار هەمان ئەگەر شوكور مامۆستا قادر: سەرۆ
لەكاری و نووسین لە بكەین،جەنابت لەجەنابت
رۆشنبیریداپترچاوتلێیەكارلەكامبەشیكۆمەڵی

كوردیبكەی؟ڕوویقسەتلەكێیە؟

تێبگا.  لێم  كەس  هەموو  دەكەم  حەز  شوكورمستەفا: 
ئەگەر  تۆ  نووسیندا.  لە  هونەرە  مەسەلەی  مەسەلە 
هونەرمەندی چاك بی، هەموو كەسێ تێت دەگا. ئەگەر 
ڕێس  تەشی  ئەگەر  نازانم  دەڵێ  بی،  چاك  خوێندەواری 
قوربان  دەیڕێسێ!  كەریش  كلكی  بە  بێ  ڕێس  تەشی 
چاك  ڕێسی  تەشی  ئەگەر  تۆ  رێسییە.  تەشی  مەسەلە 

بی، پێم وایە هەموو كەسێ تێت دەگا.

یان نەدابێ بوارمان ماوەكە قادر:چشتێك سەرۆ
پێتانوایەدەبیبگوتری؟

مەسعود محەمەد: قسە گەلەك زۆرن ڕەنگە لەو دانیشتنە 
رەئیە  ئەو  وایە  پێمان  و  دەربڕیبێ  رایەكمان  ناوە  ناو 
دوایی چووینەتە سەر  بەاڵم  بووە،  مەعقول  دەمەی  لەو 
شتی  تووشی  دانیشتنەماندا  لەم  رەنگە  دیكە  ڕایەكی 

واش بووبین.

سەرۆقادر:مامۆستاشوكور،ئەگەرجەنابتشتێكت
هەبێ.

قسانەی  ئەو  دەڵێم؛  ئەوەندە  هەر  من  مستەفا:  شوكور 
ئیحترامێكمەوە،  هەموو  بە  ئێمە،  غەیری  یان  ئێمە 
كە  ئیسالم  مامۆستایانی  م��ەالو  خوتەباو  ت��ەواوی  بۆ 
دەخوێننەوە  خوتبە  ساڵە  قسور  چوارسەدو  ه��ەزارو 
تێدەكا  كاریان  خوتبانە  ئەو  ئینشاللە  موسڵمانان،  بۆ 
لە  وگ��وێ  دەك��ەن  پشتەوە  لە  نوێژیان  ئ��ەوان��ەی  بۆ 

هەر  هێشتا  دەردەكەوێ  وا  بەاڵم  دەگرن،  خوتبەكانیان 
خەڵك پیاوخراپی دەكا، لەگەڵ ئەوەی هەموو جومعانیش 
دەچێتە نوێژەی جومعەو گوێ  لە خوتبەش دەگرێ و...

ئێمە  قسەكانی  لە  گوێ  زیاتر  تۆزی  خەڵك  ئینشااللە 
ئێمەش  شتێكین  هەموو  ئێمەش  نەزانن  واش  و  دەگرێ 
من  خەڵكەین.  ئەو  وەكو  گوتی  مەسعود  مامۆستا  وەك 
وەختم  ئێوارە  تا  رۆژ  دەك��ەم  حەز  و  مامۆستام  خۆم 

هەبوایە بچوبام دەرسم بە مناڵی كورد گوتبایەوە.

سەرۆ قادر: وێڕای سوپاس بۆ هەردوو بەڕێزان مامۆستا 
و  ناسراو  فكری  خاوەن  و  نووسەر  محەمەد(  )مەسعود 
ئەدیب و خاوەن فكری ناسراوی میللەتەكەمان مامۆستا 
بوو  ئەوە  دانیشتنە  لەو  مەبەست  )شوكورمستەفا(، 
گەورەكانی  مامۆستا  لە  دوو  ڕێی  لە  دیكە  جارێكی  كە 
پرسە  لە  هەندێ  لە  باسێك  ك��وردی  فەرهەنگی  ن��او 
لە  ئەمڕۆ  كە  بكەین  ك��وردی  ڕۆشنبیری  گرنگەكانی 
دروستكردنی  بەرەو  و  كیان  بەرەودروستكردنی  قۆناغی 
شێوەیەكی  بە  و  سەربەخۆ  شێوەیەكی  كوردیبە  ماڵی 
ئەوتۆ كە كورد خۆی ژیانی خۆی بەڕێوەبەرێ لە هەموو 
فەرهەنگی  و  ئابووری  ئیداری،  ڕووی  لە  ڕوویەكەوە. 
میللەتێكن.  هەر  ژیانی  گرنگەكانی  هەرە  بوراە  لە  كە 
و  بكەین  باس  پرسانە  لەو  هەندێك  بوو  مەبەستمان 
لە  دوو  بیروڕای  تەنها  نین،  موتڵەق  باسی  باسانە  ئەم 
دەردەخات  ئەمە  و  واڵتەكەمانن  گەورەی  ڕۆشنبیرانی 
بەسەر  كاریگەرییەتیان  واڵتە چەند  ئەم  رۆشنبیرانی  كە 
هەوڵدان  و  ئاسایی  بەشێوەیەكی  ژیانی  بوونی  بەردەوام 
پێشكەوتن  بەشەمەندەفەری  میللەتەكەمان  گەیشتنی  بۆ 

لە مڕۆی دنیاداهەیە.

دەگوترێ  هەرچی  و  گوترا  هەرچی  محەمەد:  مەسعود 
كورد  كە  حەقیقەتەی  لەو  تۆزقاڵێك  ناكاتە  هەمووی 
دروست  خۆی  بۆ  كیانێك  شتێك  هەموو  لە  بەر  دەبێ 

بكا، چونكە بەبێ كیان هیچ ناكرێ.

ئەم گفتوگۆیە لە ساڵی 1999، بە شێوەی ڕاستەوخۆ، 
لە تەلەفزیۆنی گواڵن باڵوكرایەوە.(
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شوكور مستەفا: 
سنورێك لە نێوان ئازادی و 

بەرەاڵییدا هەیە.!

سازداني سةرؤ قادر
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)100( جەژنی دیكە رۆژێكی چەند مامۆستا،
كوردستان لە كوردیی رۆژنامەنووسیی ساڵەی
و نووسەر لە یەكێ جەنابت پێدەكات، دەست
رۆژنامەنووسەبەناوبانگەكانیئەمواڵتەیت،رۆڵی
بنیاتنەریرۆژنامەنووسیكوردییوڕۆڵیخانەوادەی
چۆن كوردا فەرهەنگی مێژووی لە بەدرخانیەكان

هەڵدەسەتگێنی؟
* من خۆم زۆر بەكاری رۆژنامەنووسییەوە خەریك نەكردووە، 
بەاڵم پارساڵ كتێبێكم دەستكەوت بە ناوی بەدرخانیە زیرەك 
وتاریەكان و چەند بەڵگەیەكی كۆبوونەوەكانی یەكەم كۆمەڵەی 
خانەوادەگی و خێزانیی بەدرخانیەكان لە ئەستەمبوڵ. ئەو 
كتێبە بەنرخە هی كاك )محەمەد سەیفون( ە كە بە نازناوی 
بە  زازایە،  كوردی  بۆ خۆی  دەنووسێت،  زۆر  )مارلیسانی( 

كرمانجی سەروو دەنووسێت.
لەم كتێبەدا نزیكەی )44( بەدرخانی هاتوونە نێو چاالكی 
مەیدانەكانی  هەموو  لە  ئەوانە  رۆژنامەگەرییەوە،  كاری  و 
كارگێڕی دەوڵەتی عوسمانی، لە ئەدەبیات، لە رۆژنامەنووسی 
و سیاسەت و زۆر شتی دیكەدا ڕۆڵی گەورەیان گێڕاوە.  ئەوەی 
بێنم )مەدحەت  نێوی  هەموویاندا  لە سەرووی  دەتوانم  كە 
بەدرخان(ە كە سەرپەرشتیی رۆژنامەی كوردستانی كردووە، 
پتر لە قاهیرە ئەو رۆژنامەیەی دەرهێناوە و ماوەیەكیش لە 
سویسرا، دوای ئەو، حەمەد ئەمین بەدرخان، ساڵح بەدرخان 
هەر  كە  دێن  دیكە  ناوی  كۆمەڵێك  و  بەدرخان  كامیل  و 

هەموویان لەكاری رۆژنامەنووسیدا زۆر ئاشكران.
ئەو كۆشش و چاالكییە رۆژنامەنووسییە لەسەرەتای )1908(
ەوە دەستی پێكردووە، هەر ئەو برادەرە محەمەد سەیفون 
كتێبێكی لەبارەی رۆژنامەنووسی كوردییەوە لە چاپ داوە، لە 
ساڵی )1908( ەوە تا )1984(ە وا بزانم بەڕەسم و ناونیشان 
و سەردێڕ و بابەت و زۆر شتی دیكەوە ئەو رۆژنامانەی كە 
لەو ماوەیەدا دەرچوون، هەمووی لە كتێبێكدا باڵوكردۆتەوە 
لە  كورد  كە  ئەوەیە  نیشانەی  خۆی  بۆ  ئەوە  توركی.  بە 
زمانی  بەداخەوە  بەاڵم  رۆژنامەنووسییە،  خەریكی  مێژە 
رۆژنامەنووسیی لەم ماوەیەدا بە زۆری بەزمانی توركی بووە، 
خوێندەواری كورد ئەو وەختە هەر بە توركی خوێندوویانە. 
سۆرانی  بە  س��ەروو  كرمانجی  بە  وردە  وردە  پاشان  لە 
خۆشمان شت لە كوردستاندا باڵوكراوەتەوە. جا لەو كتێبەدا 
دەبینین  و  تێدایە  زۆری  نموونەی  ك��ردووە  تەرجەمەم  كە 
لە رۆژنامەی كوردیدا زۆرشت سەبارەت بە دەوڵەت، مافی 

مرۆڤ، ئەدەبیات، زمان، هونەر و ژیان و گوزەرانی خەڵكی 
كوردستانەوە، باڵوكراوەتەوە.

بە سەركردایەتی سەرەتادا لە خانەوادەیە ئەم
و دەكرد كوردیان شۆڕشی لە بەشێك كردەوەی
دواییلەژێربارودۆخێكیدیاریكراوداگواستیانەوەبۆ
بواریرۆژنامەنووسیوفەرهەنگی،واتاخانەوادەی
بزوتنەوەی لەناو راستەهەتاسەر بەدرخانییەكان
سیاسیئەوكاتەدانەمان،بەاڵملەناوبزووتنەوەی
رۆشنبیریكورستانداتادواكەسیخێزانیانبۆكورد
ورۆشنبیریكوردییرۆڵیپێشەنگیانبینی.تۆلەم
رووەوەچۆنرۆڵیئەوخێزانەهەڵدەسەنگێنی،نەك
وەكوخێزان،بەڵكوئەمكۆمەڵەكەسەیكەبەتێكرا
لەبواریسیاسەتەوەگواستیانەوەبۆسەركردایەتی
رۆشنبیریكوردی،بەاڵملەمەدارێكیدیاریكراودا؟
ئەگەر  چونكە  سروشتییە،  زۆر  شتێكی  خۆی  بۆ  ئەوە   *
و  چل  و  هەشتسەد  و  ه��ەزار  لە  دەبینین  بكەین  سەیر 
ئەوانەوە بەدرخان دەوڵەتێكی دروستكردووە. ئەو دەوڵەتەش 
پاشای  دەوڵەتەكەی  رەواندز.  نزیك  گەیشتۆتە  قەڵەمڕەوی 
كۆرە لە الی دیكەڕا تا ورمێ چووە و تا رۆژئاوای دیاربەكر 
فرەوان بووە. ئەم دەوڵەتە، لەباری سیاسیەوە بۆ خۆی لەو 
ئاشكرایە  كورد.  میللەتی  بۆ  گەورەیە  شتێكی  سەردەمەدا 
كە بەدرخانیەكان جگە لە مەیدانی رۆژنامەنووسی لەبواری 
دیكەشدا كاریان كردووە و سەركەوتووش بوون. بۆ نمونە 
سێ چوارێكیان لە میسر گیرساونەتەوە، ئەحمەد بەدرخان 
یەكێك بووە لەوانەی كە چەندین فیلمی سینەمایی دەرهێناوە، 
لەیال بەدرخان نمونەی هونەركاری هونەرمەندێكی كوردە كە 

توانیویەتی ببێتە سەرۆكی بالییەی ئەڵمانیا.
 مامۆستا هەر لەبواری رۆژنامەنووسیی كوردیدا، ئەمڕۆ تەكنیك 
و ئەو جۆرە پێوەندییە گشتیانەی كە بەسەر دنیادا زاڵن و 
ئەوەی كە پێی دەگوترێت جیهانگەرایی بوارێكی یەكجار زۆر 
فراوانی بۆ كاری رۆژنامەوانی خوڵقاندووە. جاران تا بەر لە 
لەبواری ئەدەب و فەرهەنگ و هەندێ جار  )10( ساڵ پتر 
بواری دیكەی زانستی زاڵ بوون، بەاڵم دنیای ئێستا پتر هانی 
رۆژنامەنووس دەدات و رۆژنامەنووسی بۆتە مۆدی ئەمڕۆ و 
پتر لە هەموو شتێكی دیكە كاریگەرییەتی بەسەر پێشكەوتنی 
كوردستاندا  لە  پێتوایە  هەیە.  ئابوورییەوە  و  كۆمەاڵیەتی 
رۆژنامەنووسی بە مانای هاوچەرخی ئەمڕۆ، هەبێ و ئایا تۆ لە 

كوردستاندا هەست بە بوونی رۆژنامەنووس دەكەی؟.
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* بۆ خۆی رۆژنامەنووسی بە مانا سیاسەكەی دەسەاڵتی 
دەبینێ.  گەورە  رۆڵێكی  سیاسیەوە  رووی  لە  چوارەمە. 
بێ  حەقیقەت  گەیاندنی  رۆژنامەنووسیش  ئامانجی  ئەگەر 
بێ  و  سانا  و  ئاسان  ئاستێكی  لە  ئینسانێك  هەموو  بە 
گرێ و گۆڵدا، بێگومان ئەوكاتە رۆژنامەنووسی رۆڵی خۆی 
كوردستاندا  لە  ئایا  كە  بەوەی  سەبارەت  بەاڵم  دەبینێ. 
چاوەڕێ  لێی  كە  ئاستەی  ئەو  گەیشتۆتە  رۆژنامەنووسی 
دەكرێ، ئەوا من پێموایە رۆژنامەنووسی یان هەر شتێكی 
لە  كوردستاندا  لە  سەردەمە  ئەم  شارستانیانەی  دیكەی 
بنەڕەتدا بەباری سیاسی میللەتەكەمان، ژیان و گوزەرانی 
ك��وردەوە  میللەتی  سەركردایەتی  و  كوردستان  خەڵكی 

بەستراوەتەوە.
ئەگەر بكرابایە بە قووڵیی باست لەو مەدارە فرەوانەی كە 
ئاستی  ژیانی خەڵك و  بە  رۆژنامەنووسی  لە كوردستاندا 

فەرهەنگ و ڕۆڵی سەركردایەتیەوە بەستۆتەوە. بكردبایە.
* من ئەوانە هەمووی بۆ خۆی وەكو تابلۆیەك دەبینم كە ئەم 
تابلۆیە هەمووی پەیوەندییان بەیەكەوە هەیە، هەریەكەیان 
كاریگەرییەكی بەسەر ئەوەی دیكەیانەوە هەیە. بەتایبەت 
زۆر  ئێستادا  قۆناغەی  لەم  سەركردەی سیاسی كە دەبێ 
زیرەك و چاپوك و بەكار بێت. ئەو سەركردایەتیە ئەگەر 
توانی خۆی بگەیەنێتە هەموو ماڵێك و هەموو كەسێك و 
لە نزیكەوە هەوڵی ئاگاداربوون لە گیروگرفتی خەڵكی دا. 
ئەوانە ئەودەم پێموایە ئەم سەركردایەتیە زۆر چاك دەچێتە 

نێو دڵی میللەتەوە و رادەی جەماوەرییەتی زیاد دەكات.
لە كوردیی رۆژنامەنووسیی دواكەوتوویی لە
لە سیاسی سەركردایەتی چەند تا كوردستاندا

كوردستانبەبەرپرسیاردەزانی؟
* رەنگە زۆری بخەمە ئەستۆی سەركردایەتی

بۆ
سەركردایەتی  رەنگە   *
ڕووەوە،  ل���������ەزۆر 
ك��اری  پێویستییەكانی 
دابین  رۆژنامەنووسیی 
ب���ك���ات، ب�����ەاڵم ئ��ای��ا 
بۆخۆی  س��ەرك��ردای��ەت��ی 
رەن���گ���دان���ەوەی  دوای 
ك��ارەك��ان��ی دەك����ەوێ. 
دوای ئەوە ئایا بەرنامەی 

سیاسی سەركردایەتی لە شتە زۆر گرنگەكاندا رەنگ دەداتەوە 
و ئایا هیچ حەق و حیسابێك هەیە؟ دەبێ سەركردایەتی 
سیاسی پرۆگرامێكی هەبێ بۆ ئەوەی لە خەڵك بگەیەنێت 
كە كوردایەتی ئەم قۆناغە چۆنە و پێویستە خەڵك چۆن 

كوردایەتی بكات.
پێدانی لە سیاسی، دەسەاڵتی وایە پێت واتا
ئازادیوبوونیئازادیكەبەشێكیزۆرگەورەیە
لەكاریرۆژنامەنووسیدا،كەموكورتیهەیەیان

كەمیداوەیانهەرنەیداوە؟
دەبێ  ب��ەاڵم  داوە،  زۆری  ئازادییەكی  پێموایە  من   *
نییە من و تۆ  ئازادی ئەوە  لێپرسینەوەی هەبێ، چونكە 
بە ئارەزووی خۆمان چیمان ویست بیڵێین و چیمان ویست 
بیكەین. ئازادی واتا ئەنجامدانی ئەوكارانەی كە پێویستە 

ئەنجام بدرێن.
هەموو  بە  رۆژنامەنووسی  دەڵێن  دنیادا  لە  ئەمڕۆ  بەس   
بوارەكانی – راگەیاندن – جاری وا هەیە دەسەاڵتی سیاسی 
ناچار دەكات لەسەر ڕێبازێك بڕوات، یان جاری وا هەیە 
راگەیاندن وادەكات هەندێ لە دەوڵەتەكان هەڵوێستی نوێ 
لە مەڕ شتێك وەربگرن و زۆر جاریش هەڵوێستی مرۆیی. 
هەروەها رایەك هەیە كە راگەیاندنی ئەمڕۆی دنیا بەشێوەی 
گشتی لە وروژاندنی بابەتەكاندا بە سەهوو ناچێ. كەواتە 
لەمڕۆی دنیادا هیچ سنورێك بۆ ئازادی رۆژنامەنووسی رەوا 
نییە، بە پێچەوانەی ئەو قسەی كەوا راگەیاندن تەعبیر لە 

ڕای دەوڵەتێك بكات.
ئازادی شتێكە كە لە هەموو قۆناغێك و بوارێكدا پێویستە، 
دەبێ  هەبێت.  پەرژینێكی  دەبێ  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
دێت.  بەكار  چۆن  ئازادییە  ئەو  بزانێ  كە  هەبێ  كەسێك 
هەروەها دەبێ خەڵك فێر بكرێ چۆن ئازادی بەكار بهێنێ، 
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چونكە هێشتا ئێمە فێر نەبوین ئازادی بەكار بهێنین و لە زۆر 
بواردا گرفتمان هەیە.

لە ئایا بوو، ئەوە پرسیارەكەم دووەمی بەشی
كوردستانداهەستبەبوونیرۆژنامەنووس–بە

مەفهومیرۆژنامەنووس–دەكەی؟
و  ئەوروپا  رۆژنامەنووسیی  چاو  لە  مەسەلەكە  ئەگەر   *
غەیری خۆماندا لێك بدەینەوە، بارودۆخی رۆژنامەنووسیی و 
بوونی رۆژنامەنووس لە كوردستاندا، وەكو تروسكەی ئاگری 

جگەرەیەك لە تاریكە شەوێكدا دەبینم.
تۆباستلەوەكرد،كەلەسەرەتایدەستپێكردنی
گرفتی بەدرخانییەكان رۆژنامەنووسیدا، كاری
كوردی زمانی نەبوونی لەبەر و هەبووە زمانیان
پەنایانبردۆتەبەرتوركی.بەدرێژاییئەم)100(
ساڵەگرفتیزمانلەكۆڵرۆژنامەنووسوكاری
كارێكی و نەبۆتەوە كوردستان لە رۆژنامەنووسی
زۆریكردۆتەسەرئەمڕەوشە.جەنابتهەوڵتداوە
زۆربەی بنووسی لەهجەیەك بە شتەكان كەوا
خەڵكیلێیتێبگەن.لەهەمانكاتداشانبەشانی
كارێكی موكریانی، هەژاری وەكو كەسانێكی ئێوە
زۆرگەورەیانلەزمانیرۆژنامەنووسیداكردەوەو
شانازییەكیگەورەبۆهەژاریموكریانیبەجێماكەوا
لەدوایخۆیچگەلەبەرهەمەكانی،فەرهەنگێكی
لە زمان هێشتووە. بەجێ گەورەشی زۆر كوردیی
رۆژنامەنووسییئەمڕۆیكوردیداچەندگرفتیان
كەرەستەیەكیلەبارە،ئایارۆژنامەنووسورۆشنبیر

ئازادنادات؟
زمان نەك هەر زمانی رۆژنامەنووسییە، بگرە زمان، زمانی 
ژیان، زمانی جوتیار، زمانی كرێكار، زمانی ئەفەندی و زمانی 
لێوەرگرتووە.  خۆی  بەشی  كەسە  هەر  و  مرۆڤێكە  هەموو 
لە  رەنگە  ئەوا  زۆری تەسك كەیتەوە،  بتەوێ  ئەگەر  بەاڵم 
لە  كە  بێت  بەكار  وا  شتی  و  زاراوە  بڕێ  رۆژنامەنووسیدا 
مەیدانێكی دیكەدا بەكار نەیەت. بە گشتی من پێموایە زمانی 
كوردی چ بەشێوەی كرمانجی سەروو و چ بەشێوەی كرمانجی 
خواروو، لەم )50( ساڵەی دواییدا شان بەشانی یەكدی زۆر 

پێشكەوتوون.
باسی هەژاری خوالێخۆشبووت كرد، بەڕاستی هەژار ڕۆڵێكی 
زۆر گەورەی لە پااڵوتنی زمانی كوردیدا هەبووە. بەتایبەتی 
شێوەزاری موكریانی كە شاعیرە كالسیكییە گەورەكانمان لە 

موكریانە  بەو شێوە  هەموو  ئەوانە  و  سالم  و  نالی  بابەتی 
ئەم  پەیڕەوی  هەر  موكریانیش  هەژاری  گوتووە.  شیعریان 
رێگەیەی كردووە. من بۆ خۆم ئەم زمانەم زۆر پێخۆشە و هەر 
بەو بارەشدا شتم نووسیوە. بە گشتی لە كوردستانی عێراقدا 
زمانی كوردی لە زۆر بوارە مرۆییەكاندا، لە فیزیا و كیمیا 
ماویەتی.  هێشتا  زانستیەكان،  بوارە  دەڵێن  پێی  ئەوەی  و 
ئەمەش هەر ئێمەی نەگرتۆتەوە. تورك و فارس و عەرەبیش 
هێشتا لە زۆر شتدا لۆقە دەكەن و لە دوای ئەورووپاوەن. 
دیارە ئەوەش خەتای ئێمە نییە و مێژوو وای لێكردوین كە 
دوا بكەوین و نەتوانین لەو مەیدانانەدا، وەكو ئەوان پێش 
بكەوین. من زۆر خۆشبەختم كە بتوانم لە زۆر شتدا بە كوردی 

بیر و ڕاكانی خۆم دەربڕم.
لە نوێ قۆناغێكی ڕاپەڕین، دوای مامۆستا
دەستی بوارەكاندا هەموو لە كورد میللەتی ژیانی
لەبواریفەرهەنگورۆژنامەنووسیشدا پێكردوە.
بوارەكانی هەموو لە پتر دەبوایە كە بوو قۆناغێك
بە چونكە بێ، دیار پێوە نوێیایەتییەی ئەو دیكە
كوردستاندا، لە رۆژنامەنووسی كاری درێژایی
گەورە زۆر یەكجار ئاستەنگێكی ئازادی نەبوونی
پێچەوانەوە بە كەچی داهێناندا. بەرامبەر لە بووە
دوایڕاپەڕینلەكوردستاندا،داهێنانكەمبوەوە
مەفهومی بە رۆشنبیری، سەرهەڵدانی چاالكی و
ئێش لەو بەشێك بۆ پەل دەبوایە كەوا ئەوەی
لە نەیتوانیوە كە باوێ مێژووییانەش ئازارە و
بەاڵم بكات، چارەسەریان دیكتاتۆریدا سەردەمی
دوای یەكەمی ساڵەی لەوشەش پێچەوانەوە بە
ڕاپەرین،جۆرێلەكوژانەوەوپاشەكشێڕوویداوە
وایەكەرۆشنبیرانیكورد پێیان وهەندێكەس
ئەم جەنابت بڕۆن. ئازادیدا لەگەڵ نەیانتوانی

دیاردەیەچۆنهەڵدەسەنگێنی؟
* هەست دەكەم ئەوە شتێكی سروشتییە، كاتێك سیاسەت 
ئاوی  و  نان  وەكو  كە  دەبێتە شتێك  دادەگ��رێ  دنیا  هەموو 
دەم  ئەو  دەسەپێنێ.  خۆی  مەیدانێكدا  هەموو  لە  لێدێت، 
باسی  دەیەوێ  حزبییەو  كابرا  دەكشێنەوە،  دیكە  بوارەكانی 
حزب بكات، ئەوەی دیكەیان دەیەوێ باسی رێكخستن بكات 
چونكە  هەبێت،  تایبەتیان  لوغەتێكی  وەنەبێت  ئەوانەش 
سیاسەتیش لوغەتی خۆی هەیە. سیاسیەت لوغەتێكی خێراو 
كەم تەمەنی هەیە و لە دوای خۆی هیچ بەجێ ناهێڵێ. واتا 
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شتێكی وەكو شیعر، یان چیرۆێك، یان داستانێك، درووست 
و  دەیبیستن  خەڵك  رۆژان��ە  و  دەگوترێ  شتێكە  ناكات، 
دوایی لە بیریان دەچێتەوە. كاتێ سیاسەت دەبێ بە ئاغا، 
رۆشنبیر دەنگی كپ دەبێت. ئەوەش وەنەبێ تەنها لە مێژووی 
ئێمەدا روویدابێ. زۆرینەی نەتەوەكان ئەو حاڵەتەیان دیوە. 
قۆناغی  سەركار،  هاتنە  ئەمەوییەكان  كاتێ  نموونە،  بۆ 
فراوانخوازی و دنیا گیریی عەرەبەكان نەوەستا. بەم پێیەش 
هەموو شتێ مەفهومی سیاسی وەرگرت. تەنانەت شیعریش 
لەم بازنەیەدا بوو. بە پێچەوانەوە كاتێك كە عەباسیەكان دێن 
لەسەردەمی  سیاسەت تۆزێك كپ دەبێت. تەمەشا دەكەی 
چڵەپۆپە.  گەیشتۆتە  شارستانیەت  و  فەرهەنگ  مەئموندا 
ئەمەش ئەوە دەردەخات كە لەم سەردەمانەدا رۆشنبیریی پتر 
هەناسە دەدات. لەسەردەمی عەباسیەكاندا دەوڵەت فراوانیی 
بەخۆیەوە دیت و سەقامگیر بوو. بەم پێیە دەردەكەوێ كە 
بە  هەیەو  پێشكەوتندا  لە  بەرچاوی  رۆڵێكی  سەقامگیری 
پێچەوانەوە باری فەرهەنگی لە ناسەقامگیریدا لە پلەی دووەم 

و سێیەمدا.
زۆرلەوانەیكەئێستاخۆیبەمێژوویفەرهەنگو
رۆژنامەنووسیكوردییەوەخەریكدەكەن،پێیانوایە
بەگشتی،بەخشینیرۆشنبیرانیكوردزۆركەمەو
كەمتررۆشنبیریكوردلەگرفتوبوونیخۆیورد
دەبێتەوەوكەمتربەناخیخۆیدادەچێتەخوارەوە.
ئێمەدا دراوسێی رۆشنبیرانی لە بۆیەش هەر
كەسانیوەكئیسماعیلبێشكچیوزۆریدیكە
هەنكەواهەندێكەسپێیانوایەلەخاوەنبیر
ورۆشنبیرانیكوردپترهەوڵیانداوەلەكۆمەڵی
ئەم دابنێن. بۆ ڕێوشوێنی و بگەن كوردەواری
دیاردەیەجۆرێكەلەلەخۆبێگانەبوونوسپاردنی
بە بیانی. بەرۆشنبیرانی مەسەلەرۆشنبیریەكان
رایجەنابتئەمدیاردەیەیناورۆشنبیریكورد

لەچییەوەدێ؟
بۆ  عەرەبیمان  قوتابخانەی  ئەوەی  پێش  ئێمە  جارێ   *
عوسمانیدا  لە سەردەمی  بخوێنین،  بەعەرەبی  و  بكەنەوە 
كە لەكوردستانی عێراق و توركیا و لە هەموو كوردستاندا 
قوتابخانەی رەسمی نەبووە و نە بەتوركی و نەبە عەرەبی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  خوێندووە.  نەمان  فارسی  نەبە  و 
و  مەال  حوجرەی  هەبووە،  فەقێیایەتی  مەالو  حوجرەی 
فەقێ، مەالی چاكی بۆ ئەو قۆناغە سیاسیەی كە كورد تێدا 

ژیاوە پەروەردە كردووە. بەاڵم بۆچی ئەوانە مەالی چاك 
شتێكدا  هەموو  پێش  لە  هەیە؟  نێویان  لەبەرچی  بوونەو 
كەلەپوری  لە  سەرەتا  فێربوونە؛  شت  دوو  مەالیانە  ئەم 
میللەتەكەی خۆیان گەیشتوون و زانیویانە كورد فۆلكلۆری 
تەواوەتی  بە  پێیە  بەم  و  شتە  زۆر  فۆلكلۆریش  هەیە، 
چونەتە نێو میللەتەكەیانەوە، واتا ئاگایان لە میللەتەكەی 
فارسی  ئەدەبی  لە  زۆر  ئەوجا  تێگەیشتوون  بووە،  خۆین 

نزیك كەوتوونەتەوە.
پێتوایەئەمانەتوانیبیانكاریگەریلەفەرهەنگی

كوردبكەن؟
* مەبەستم ئەوە بوو كە لەگەڵ ئەو هەموو مەال چاكەی 
ئێمە  هەبووە،  كوردستاندا  لە  لەسەدەی حەڤدەهەم  كەوا 
تەنیا ئەحمەدی خانی و مەالی جەزیری و نالی و سالم و 
مەحوی مان، بۆ ماوەتەوە. ئەوانە هەموویان توانیویانە بچنە 
ناو میللەتەكەیانەوە، ئەوجا لەسەر بنەمای تێگەیشتنیان لە 
كەلتوری میللەتەكەی خۆیان شتێكی تازە فێر ببن. فێر 
بوونی فارسی و تێگەیشتن لە رۆشنبیری فارسی مەرجێكی 
سەرەكی بووە، چونكە نەك هەر كورد، بگرە توركیش هەر 
هەیە،  بە عەرەبی  كەمتر شیعری  فێربووە. كورد  فارسی 
بەاڵم شاعیرانمان بە فارسی شیعریان هەیە. بۆ نمونە نالی 
و شێخ رەزا شیعریان بە فارسی هەیە، بەاڵم نەمبیستووە 
شاعیرێكمان شیعری بە عەرەبی هەبوبێ، ئەگەر بوبێتیش 
شتێكی وا نییە. هەست دەكەم ئەحمەدی خانی و نالی و 
سالم و مەحوی و ئەوانە، بە تەواوەتی فەرهەنگی سەردەمی 
خۆیان هەڵمژیوە، بەاڵم لەسەر چنجی كەلتورەكەی خۆیان 

نواندوویانە.
ئێمە رۆشنبیرانی بۆ كە ئەوەی ئێمە مەبەستی
نەیانتوانیوەجگەلەپێگەیشتن،لەبواریگرفتی
گەالنی رۆشنبیری ئاراستەی دەنگ فەرهەنگدا،
دەروبەریشبكەن.واتاتۆدەبینییەكێكیوەكو
توركەوە رۆشنبیری لەناو بێشكچی ئیسماعیل
دەكات. كوردیش رۆشنبیری لەسەر كار دێت
نەیتوانیوە كورد رۆشنبیری كە دەگەیەنێ ئەوە
بكات چارەسەریگرفتەكانیفەرهەنگیكوردی
بەشێوەیەكیفراوانوبەجۆرێككەبتوانێئەو
چارەسەركردنەبكاتبەدەنگێكوبۆدەرەوەشی
بكات.  دیكەیشی گەالنی ئاراستەی و بنێرێ
چونكەرۆشنبیروخاوەنبیرەكانیگەالنیدیكە
لەرێگەیفەرهەنگوكاریفیكرییەوەهاتوونەتە
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ناوگەلەكەیئێمە؟
*پێموایە دەبێ ئێمە دوو شتمان لەبەرچو بێت؛ یەكەمیان 
مەفهومێكی  بە  وریاییەش  ئەو  بێت  وریا  دەبێ.  رۆشنبیر 
زانستی، واتا لەو قۆناغە تێبگات كە تێیدا دەژی. هەروەها لە 
هەموو قۆناغێكیشدا هەندێ شت هەیە دەبێ ئەم رۆشنبیرە 
ئەحمەدی خانی  وەكو  یەكێكی  دەبینین  نمونە  بۆ  بیزانێ؛ 
گرنگترین كاری قۆناغەكەی ژیانی خۆی پێ ئەوە بووە كەوا 
هاوار بكات بۆ میللەتی كورد و ئەو هەموو میر و بەگ و 
ئەوانە كۆببنەوە تا دەوڵەتێكی مەركەزی كوردیی درووست 
بكرێت، هاوار بۆ یەكگرتوویی نەتەوەیی كورد دەكات، بەمەش 
مەفهومی نەتەوەیی كوردیی بە مانای خۆی هێناوەتە گۆڕێ.
رۆڵی  قۆناغەدا  لەو  توانیویەتی  پیاوە  ئەم  ئەوەیە  مانای 
خۆی ببینێ. دووەمیش، ئێمە خوێندەوارانمان لە كۆنەوە، 
فكریان بۆ ئەوە نەچووە خوێندەواری و رۆشنبیری بە مەسەلە 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئابوورییەكانەوە ببەستنەوە. ئەمڕۆ 
كاتی ئەوەیە كە رۆشنبیر لە نیگای كۆمەڵەوە سەیری هەموو 
شتێك بكات. كەشیعر دەنوسێ بزانێ بەشی كۆمەڵگای چەند 
تێدایە، كە شانۆیەك پێشكەش دەكات بزانی بەشی كۆمەڵی 

چەند تێدایە، موشكیلەی كۆمەڵی چەند تێدایە.
جەنابت كە بەرهەمانەی لەو زۆر بەشێكی
دەبینین ك��وردی، زمانی سەر وەرتگێڕاونەتە
هەموو دراوە. كەمال یەشار بە زۆر گرنگییەكی
جەنابت ئەوانەی و كەمال یەشار نووسینەكانی
گرینگیتپێداونبەزمانێكیدیكەیجیالەكوردی،
موعالەجەیفەرهەنگیكۆمەڵیكوردەوارین.ئایا
جەنابتلەمروانگەیەوەبایەختبەیەشاركەمال
داوەیانهۆكارێكیدیكەهەیەكەخوێنەریكورد
نایزانێ،یەشاركەمالچشتێكەكەتۆزۆربەی

ژیانیخۆتبۆیتەرخانكردووە؟
*من لە پەنجاكانەوە كەوتومەتە سەر ئەوە كەوا نووسینی 
ئەدەبیات، دەبێ شتێكبێ كە خەڵك حەزی لێی بێت. ئەوی 
بەعەرەبی و بە توركیش دەمخوێندنەوە پتر لەو بابەتە 
بوون. ئیتر بەڕێكەوت كە من رۆمانەكانی یەشار كەمالم 
خوێندەوە، باسكردنی لە میللەتی كورد پتر ڕایكێشام. 
خۆم و كەسوكارم و گوند و مرۆڤەكانی كوردستانم لەو 
كەكاك  دنیایەی  ئەو  بەالمەوە  دەدیتەوە.  نووسینانەدا 
كەمال باسی دەكا دنیای منە، دنیای خەڵكی بەدبەختە، 
مسەو  ئاسمانی  دەڵێ  خۆی  وەكو  خەڵكانێكە  دنیای 

دەوری ئاسنە، ئەرزە هەرچەند دەكا هیچی بۆ شین نابێ، 
دەمخوێندەوە  ئەوەی  واتا  نابێت  پەیدا  لێ  هیچی  ئاسمانە 
باسی لە میللەتی كورد دەكرد، نەك تەنها میللەتی كورد، 

بگرە باسی لەسەرجەم گەلە زوڵم لێكراوەكانی دنیا دەكرد.
بۆیە سەرنجیان راكێشام و بوونە جێی بایەخم.

لە ئێمە، واڵتی خوێنەری الی كەمال یەشار
كوردستانی لە لەوانەیە و عێراق كوردستانی
ئێرانیشكەبەملەهجەیە،بەئەلفوبێیعەرەبی
دەخوێننەوە،پترلەڕێیشوكورمستەفاوەناسرا.
واتاخەڵكوادەزانێزمانیشوكورمستەفازمانی
ئەوەیەزمانییەشار یەشاركەمالیشە.مەبەستم
كەمالزمانیتوركییەلەكاتێكداكەشوهەوای
خەڵكی كوردین. كەسایەتییەكانی و نووسینەكان
كوردستانلەڕێیشوكورمستەفاوەیەشاركەمال
دەناسێ.كاتێزمانییەشاركەمالكوردینەبێ،
دەبێواسیتەیەكهەبێتتامیللەتیخۆشیبتوانێ

بیناسێ؟
* بە داخەوە من تا ئێستا یەشار كەمالم نەدیوە. تەنها 
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بە وێنە دیتوومە. وەكو برادەرانیش بۆیان گێڕاومەتەوە كە 
دەیناسن پیاوێكی قسە خۆش و زۆر سادەو كرمانجە.

و تەمەن هەموو بەڕێزتان كە چییە هۆی
بەرهەمەكانیخۆتبۆوەرگێڕانیكاریئەدەبیو
رۆشنبیریییەشاركەمالتەرخانكردووە،كەچی
هەوڵتنەداوەبیبینی؟هەوڵتنەدایاننەتتوانی

یاننەتویستبیبینی؟
* مەبەستم نەبووە بیبینم. هەرچەندە دوو سێ جاریش 
چومەتە توركیا و دەمزانی لە كوێیە، هەروەها لەدەرەوەی 
توركیاش دەمزانی لە سویدە، زۆر كەسیش لەوێوە كاغەزیان 
بۆ دەنووسیم دەیانگوت ئەوە فاڵن كەس لێرەیە. هیچ رۆژێك 
وەرگێڕدراوانەی  كتێبە  لەو  كتێبێك  نەهات  دا  بە خەیاڵم 
خۆی بۆ بنێرم. بۆ خۆشم نازانم لەبەرچی. تاقەتم نەبوو، 
لە راستیدا من پتر مەبەستم كتێب و قسە خۆشەكانیەتی.

لە بریتیبووە جەنابت رۆشنبیری كاری زۆر
وەرگێڕانیبەرهەمینووسەریگەورە.پێتوایەلە
بواریوەرگێڕاندا،لەناورۆشنبیریكوردابۆشاییەك
هەبووەلەبەرئەوەهەمووكاتیخۆتبۆوەرگێڕان
باشت كارێكی پێتوایە ئێستا كردووە، تەرخان

كردووە؟
* حەز و ئارەزو، فاكتەرێكی گرنگی كار و كردەوەكانی 
مرۆڤن. رەنگە ئەو كارانەی لەو قۆناغەدا كردوومن حەزم 

لێیان بووبێ.
ئێستادوایئەوقۆناغەدوورودرێژە،چۆنئەو

حەزەتهەڵدەسەنگێنی؟
ئەوانەوە  بە ئەدەبیات و  * ئەو وەختە رەنگە پتر خۆم 
خەریك دەكرد، بەاڵم ئەوە ماوەیەكە دیسان ملم لە مێژوو و 
لە شتی دیكە ناوە. شتی دیكەش هەبوو بكرێ بە كوردی،  
بەاڵم بە داخەوە مەسەلەی ئازادی و توانای باڵوكردنەوە و 
شتی وا، گرفتی درووست دەكرد. هەرچەندە هەرچییەكم 
كردبێ بەبێ گرفت بۆیان باڵوكردومەتەوە، یاخود بۆ خۆم 

رێگایەكم بۆ دۆزیوەتەوە.
و وەستان لە جۆرێك كوردستاندا، لە ئێستا
وەرگێڕان هەیە. وەرگێڕاندا كاری لە پاشەكشێ
لە الیەك بە ئەمە ئەگەر بووەتەوە. كەم زۆر
قەیرانیرۆشنبیریكوردیدابنێی،چارەسەركەی

لەچیدادەبینی؟
لە  ئەگەر  رۆشنبیریی،  ی��ان  هونەری  كارێكی  ه��ەر   *

كارە  ئەم  پێموایە  ئەوا  بێت،  سەركەوتوو  تاقیكردنەوەدا 
بێت  كاتی  ئەگەر شتێكی  بەاڵم  دەبێ،  درێژەی  و  نامرێ 
و لە پڕ پەیدا بێ و هەناسەی كورت بێ، رەگی تەواوی 
بە  ئەوەش  دەمرێ.  و  دەبڕێتەوە  زوو  ئەوە  دانەكوتابێ، 
مانای ئەوەی كە خەڵكەكە خۆیان ماندوو نەكردووە، چونكە 
پێوەری  ماندووبوونیش  دەوێ،  ماندووبوونی  چاك  كاری 

كاری چاكە.
بە خەریكبوونیان لەبەر ك��ورد، رۆشنبیرانی
و فیكری رۆشنبیری، بەرهەمی خوێندنەوەی
فەلسەفیبیانی،پتربەالساییكردنەوەخەریك
بیرنەكەنەوە. كە لێكردوون وای ئەوەش بوون،
بیر خەڵك وەرگێڕانیشدا بواری لە تەنانەت
ناكاتەوەخۆیماندووناكات.لەمرووەوەئایالەناو
رۆشنبیریكوردیداپەتایرۆشنبیریسەربەخۆی
كوردهەیە،یانرۆشنبیرییەكەیئێمەتێكەڵەیەكە
لەالساییودەستدرێژكردنیرۆشنبیرییگەالنی

دەوروبەر؟
* باسی فكرت كرد، فكر ماڵی كەس نییە ئەفكاری گەورە 
لە تاریخدا مۆرك و نیشانەی نەتەوەییان پێوە دیار نییە. 
فەلسەفەدا،  مەیدانی  لە  ئەفالتون  و  سوقڕات  نموونە  بۆ 
فكرەكانیان موڵكی هەموو مرۆڤایەتییە. رەنگە ئێمەش زۆر 
مرۆڤی گەورەمان هەبووبێ، بەاڵم بە داخەوە لەبەر ئەوەی 
بە زمانی خۆیان نەیاننووسیوە كارەكانیان چۆتە حیسابی 
خەڵكی دیكەوە. ئەگینا ئێمەش مەالی زۆر گەورەمان هەیە 
بە عەرەبی شتیان نووسیوە و لەمەیدانی فیقهی ئیسالمی و 

كەالمدا كاری زۆر گەورەیان كردووە.
بۆ نمونە  )بەیتوشی(یەكمان هەیە كە لە )نحو(ی عەرەبیدا 
شتێكی نووسیوە كە هیچ عەرەبێك نەیتوانیوە لەو ئاستە 
و بەو فراوانییە لێی بدوێت. ئێمە هەموو شتێكمان هەیە، 
بەاڵم لەبەر ئەوەی كیانێكی سیاسی و حكومەتمان نەبووە، 

نەمانتوانیوە وەكو خەڵكی شانازییان پێوە بكەین.
بەڵێ، هەمانە و دەرنەكەوتووە.

ئەمڕۆژیانلەبەردەممرۆڤیكوردزۆرقورسەو
ئاستەنگگەلێكزۆرە،مەبەستلەئاستەنگ،هەر
ئاستەنگیداگیركەروبیانینییە،بەڵكوباسیناوخۆ
دەكەم.باسیدنیایدەروونیفەرهەنگیكۆمەڵی
ئەوكۆمەڵگەیەیكەهەمانە كوردەواریدەكەم.
بكەینەوەكەفەرهەنگێكی بیر وا ناچارماندەكا
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كەموكورتیەشەوە ئەم دەست بە نییە. گەورەمان
دەناڵێنین،تۆپێتوایەكەهەمانە،دەكرێپەنجەبۆ

ئەوشتەدرێژبكەی؟
لە هەر  میللەتێك و كۆمەڵگایەكی مرۆیی  پێموایە هەموو   *
قۆناغێكی مێژوویی خۆیدا بیرمەند و پیاوی خۆی هەیە، بەاڵم 
و  ژیاریی  رووی  لە  دیكە  كۆمەڵگایەكی  و  میللەتێك  رەنگە 
فیكرییەوە لە ئەوەی دیكە پێشكەوتووتر بێ، ئەمەش بەهۆی 
پێشكەوتنی زەمەنییەوەیە كەوا دەكات هەموومان شانبەشانی 
كە  نییە  ئەوە  مانای  بە  ئەوە  ئینجا  نەنێین.  هەنگاو  یەكدی 
ئێمە بیرو بیرمەندمان نییە، هەموو شتێكمان هەیە، تەنها یەك 
شتمان نییە، ئەگەر سەقامگیرییەكی سیاسیمان هەبێ خەڵكەكە 

فێری ئەوە دەبێ كە پتر لەوەی شەڕ دەكات، بیر بكاتەوە.
نەسڵی ئێوە، نەسڵی رۆشنبیران و نووسەران، ئەوانەی كە 
ئێستا لەناو میللەتەكەی ئێمە بە پەنجە دەیانژمێرین، جۆرێ 
لە خۆشلكردنەوەیان پێوە دیارە. واتا زۆربەیان لەناو مەیدانی 
پڕ لە تەنگژە و قەیرانی رۆشنبیریی كوردیدا، بوونێكی كارایان 
نییە، ئەمەش لە كاتێكدایە كە جێگرەوەشیان بۆ درووست 
دووركەوتنەوەی  و  جێگر  نەبوونی  دیاردەیەی  ئەم  نەبووە. 
ئەمە  پێتوایە  دەبینی،  لە چیدا  ئێوە،  نەسلی  رۆشنبیرانی 

چارەسەرێكی هەبێ؟
* پێش ئەوەی ئاماژە بە چارەسەر بكەین، دەبێ هۆكارەكان 
دیاری بكەین. وابزانم زۆر ئاشكران، ئەگەر ئێمە لەم قۆناغە 
لێهاتوویی خەڵك كۆبكەینەوە،  و  توانا  بتوانین  مێژووییەدا 

خۆشاردنەوەیەش  ئەم  رەنگە  دەبێت.  پەیدا  لێ  شتی  زۆر 
نەمێنێت. بۆیە پێویستە بزانین نووسەری چاك و قسەزانی 
چاك كامەیە، مۆسیقاژەنی چاك كامەیە. بۆ نموونە )مام 
نموونەی  لە  شتێكە  هەر  ئەوە  شاعیرە  هەیە  یەك  هێدی( 
هەژار، ئەوە بۆ لەو مەیدانە بوونی نییە؟ واتا تۆ دەبێ خەڵك 
گەنجەكان  لە  هەندێ  دیكە  الیەكی  الیەكی،  ئەمە  ببژێری، 
دەستیان داوەتە زۆر بابەتی وا كە رەنگە سەدان ساڵ بەر لە 
ئێستا لە ئەوروپا هەبووبێ، كەچی ئەوانە تازە بە تازە دێن 

باسی ئەم شتانە دەكەن.
ئەڵبەتە – جیاجیا فكری رەوتی هاتنی وادەزانی
رۆشنبیرییەكانمان كێشە بۆ چارەسەر ناڵێم من
دەدۆزنەوە،رەوتێكندێنودەڕۆنوئەوانەیكە
ڕەسەنایەتییاننەبێزوووندەبن–دیاردەیەكی
ئەوا بێت خەراپ پێت ئەگەر چاكە، یان خراپە

فەرهەنگبەچیفراوانوگەورەدەبێت؟
نیشانەی  ئانارشیزم  بەاڵم  پێویستە،  شتێكی  ئ��ازادی   *
پێموایە  هەیە.  ئانارشییەتیش  ئازادیدا  پاڵ  لە  نەخۆشییە. 
دەبێ جیاوازییەك لە نێوان ئازادی و ئانارشییەتدا، هەبێت 
راستییەكان  كە  ببینەوە  كەسانە  ئەو  بەرەوڕووی  پێویستە 
ئ��ازادی  ئەركی  چونكە  خەڵك،  ناگەیەننە  خۆیان  وەك��و 

گەیاندنی راستییە.
وەكو ئازادی كە چیدەكەی كەسە ئەو لەگەڵ

پێویستبەكارناهێنێ؟

د.ئیبراهیمیونسیشوکورمستەفا
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* ئەوەی كەوا لە بەڕێوەبەرایەتییەكدا زیاد لە حەددی خۆی 
بوونە و ئەم كارەشی  تەنها دەوڵەمەند  ئامانجی  دەڕوا و 
لەگەڵ سرووشتی كارەكەیدا ناگونجێ، چی لەگەڵ دەكرێ؟ 
لە دەوڵەتێكی پێشكەوتوو و زیرەك و سەركردایەتییەكی 
مێژووەكەی  و  خۆی  میللەتەكەی  بە  دڵی  كە  سیاسی 

دەسوتێت چی لێدەكا، دەبێ ئەویش وای لێ بكرێ.
لێپێیچینەوە بوارێكدا هەمو لە ئەگەر مامۆستا
هەبێت،لێپێچینەوەلەبواریرۆشنبیریدادەبێهەر
بەئازادیوبەرەنگاربوونەوەیفیكریبێت.لەم

بوارەدالێپێچینەوەچۆنچۆنییە؟
*خۆ من ناڵێم بیهێنی داركاری بكەی. دەڵێم دەبێ لە خەڵك 
بگەیەنی: بابە ئەوە ئانارشییەتە و ئازدی وا نابێت و ئازادیش 

ئەوە نییە.
جاڕایەكیدیكەلەسەرئەمبۆچوونەیجەنابت
هەیەدەڵێلەكوردستاندانەسلێكپەیدابووە،زۆر
ئەمە پێتوایە تۆ دەخوێنێتەوە. كەم و دەنووسێ
یەكێكلەفاكتەرەكانیئانارشیەتبێتكەئەویش
باش لەمەسەلەرۆشنبیرییەكە لەوەوەدێتكە

وردنابێتەوە؟
* ئا من پێموایە ئەوانە پتر حەز دەكەن دەركەون و خەڵك 
باسیان بكات. ئێمە بۆ خۆشمان هەر وابووین، بەاڵم گرنگ 
ئەوەیە كە سنوورێك لەنێوان ئازادی و ئانارشییەتدا دابنرێت.
و بیركردنەوە لە ئازادی سنووری تۆوە، بەالی

ژیانیتایبەتیهەرمرۆڤێكدا،چەندە؟
ئازادی بە مەفهومەكەی من ئەوەیە كە تۆ مەحكومی بە 
قەوانینێكی جەبری ئەو جیهانەوە كە تێیدا دەژیت. بۆ نمونە 
ڕۆژێك لە رۆژان كابرایەك نەیدەتوانی بفڕێ، چونكە دەبێ 
لە )یاسای كێش( دوور بێ، بەاڵم كە توانیی ئەو یاسایە 
بدۆزێتەوە ئەوا ئەو كاتە بیر لەوە دەكاتەوە ئەگەر هاتوو 
توانیی شتێك درووست بكات بفڕێ و نەكەوێتە خوارەوە، 
ئەوا مانای وایە ئەو ئازادیەی درووست كرد. واتا خۆی لە 

یاسا سەپاوەكە رزگار كرد، لێرەدا ئەمە ئازادییە.
ئێستا  كە  یاسایەی  ئەم  دۆزینەوەی  لەسەر  رەنگبێ  باشە 
بۆ  بوار  دەبێ  كەواتە  هەبێت،  بیروڕا  كۆمەڵێ  باستكرد، 

گفتوگۆ بهێڵدرێتەوە.
* هیچ مانیع نییەو دەبێ بوار بۆ گفتوگۆ هەبێ، بەاڵم گرنگ 
ئەوەیە نەیكەین بەشەڕ و یەكتری تاوانبار نەكەین. نەڵێین 

ئەو جاسووسەو ئەوە پیاوی ئەو و ئەوە. كەواتە كاتێ ئەمە 
سوودی دەبێت كە تۆ لەمەیدانی خۆتدا ئازادی بەكار بێنی، 
بەاڵم گرنگ ئەوەیە بۆ دۆزینەوەی راستییەكان بەكاری بێنی.
و فیكری گفتوگۆی بۆ تۆ كە شێوەیەی ئەو
فیكریی لیبراڵی ئازادی لە دادەنێی، رۆشنبیریی
نزیكە،لەمەسائیلیفكریدابڕواتبەلیبراڵیەت

هەیەیاننا؟
لیبراڵیەت لە قۆناغ و سیاسەتی خۆیدا، خۆی دەسەپێنێ 
بۆ  گ��ەڕان��ەوە  یان  نییە.  تۆ  و  من  دەس��ت  بە  ئەمەش  و 
نە  و  بوونە  درووس��ت  بۆ خۆیان  ئەمانە  داب��ڕان،  و  دواوە 
بەاڵم  نییە،  تۆشدا  دەسەاڵتی  لە  نە  و  من  دەسەاڵتی  لە 
رادیكاڵیەت هەیە، دیكتاتۆریەتیش كە خۆی دەسەپێنێ. ئەم 
دیكتاتۆرییەتە بۆچیە؟ ئایا هیچ سوودی هەیە؟ جاری وا هەیە 
دیكتاتۆرییەتیش وەكو پێویستییەكی لێدێت، بەو مانایەی كە 
زۆر جار پێویست دەكات كۆمەڵگا لە بەرەاڵیی و دەستدرێژی 
و پیاوی خەراپ دوور بخرێتەوە و رێگە نەدرێت كە راستی 
شەرعیەتێكی  دیكتاتۆرییەت  لێرەدا  كەواتە  مرداربێتەوە. 
مێژوویی پەیدا دەكات، بەاڵم نەك بۆ هەتا هەتایە، چونكە 

دیكتاتۆرییەتی هەتا هەتایی، هیچ ئامانجێكی نابێ.
ڕایەك هەیە كەوا شوكور مستەفا لە بواری بیركردنەوەدا پتر 
بەالی فەلسەفەی ماركسییەوەیە. ئەوەی ئەمڕۆ لە سەردەمی 
گوندێكی  بووبێتە  دنیا  كە  ئەوەیە  هەیە،  جیهانیبووندا  بە 
هاواركردن  و  گفتوگۆ  بچوكیشدا  گونجێكی  لە  و  بچوك 
بەسەریەكتریدا كارێكی ئاسانە. جاری وا هەیە ئەم گفتووگۆ 
گەالنیش  كێشەی  بۆ  خێرا  زۆر  چارەسەری  هاواركردنە  و 
دۆستەكانمانین  ئێمەو  میللەتەكەی  نمونەش  ئاراوە.  دێنێتە 
دنیا  بە  كارەساتەكانمانی  جیهانیی  ڕاگەیاندنی  ئەگەر  كە 
نەگەیاندبایە لەوانە بوو ئێستا ئەو هاریكاری و چەترەمان بۆ 

هەڵنەدرابا كە هەمانە.
* من نەك هەر قەرزارباری ماركسییەت، بگرە قەرزارباری 
فێربوومە.  لێی  كە  شتێكم  هەموو  قەرزارباری  شتم.  زۆر 
بوو،  پێخۆش  زۆرم  دەخوێندەوە.  تەسەوفیشم  ڕۆژگارێك 
تەنانەت كاریشی تێكردم. من كوردم و حەزدەكەم وەكو ئەو 
میللەتانە ببم بە شتێك، لە  ماركسیەت و تەسەوف و مەال 
و شێخ و ئاغاو...هتد، هەركام بتوانن وا بكەن كە رزگار ببم 

ئەوا لێیان مەمنون دەبم.
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 وتارە تەواو نەكراوەكان

ئەمسێوتارەیمامۆستاشوكورمستەفا،بەشێكنلەووتارەتەواونەكراوانەیكەمردنڕێگەینەدا
تەواویانبكاتوبەتەواونەكراوەییبەجێیهێشتن..

یەكەموتاریانبەناونیشانیبیروئەندێشەیئیسالمی،لەموتارەداشوكورمستەفالەسەرچەمكوژیار
وئەندێشەیئیسالمیڕامانێكیقووڵدەكاتوچەمكتێڕوانینینوێوجیاوازیلێبەرهەمدێنێت.

وتاریدووەمبەناونیشانیماركسییەتیوجوودی،لەموتارەشداباسلەگۆڕانوقۆناغیگۆڕانكاری
بیروباوەڕیماركسیدەكاتوقۆناغیوەستانوپاشكەوتنوگرفتەجەهەرییەكانیماركسیووجودی

دەخاتەڕوو.
لەسێیەموتارداكەتەنانەتناونیشانیشیبۆدانەناوەباسێكیمێژووییتەواونەكراوەلەسەرمێژووی

كوردوودەرەبەگایەتیوقۆناغیگەشەكردنیكۆمەڵگەیكوردیدەكات.
ژمارە لەم مامۆستاشوكورمستەفا باڵونەكراوەی و نەكراو تەواو بابەتی بوووەكسێ پێمانخۆش

تایبەتەیڕۆڤارداوەكخۆیانباڵویانبكەینەوە.
ڕۆڤار

 شوکور مستەفا کێلی گۆڕەکەی مام هەژار ماچ دەکات
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ئیسالمەتی بیروئەندێشەی

بۆ لە چارچێوەگرتنی بیر و ئەندێشەی ئیسالمی، ناكرێ  
تەنێ  لە ژمارەیێ  ڕەگەزی جۆراوجۆری ئایدیۆلۆجیاگەلێ  
و  وەكۆڵین  بەرەنگاربوونەوە  ئیسالمەتیدا  لەگەڵ  كە 
بەس، بەڵكو دەبێ  بۆ ڕوونكردنەوەی ئەم خاڵە بكۆشین 
كاریگەریی  بۆ  ڕێگای  هۆكارەیلێ   و  هەلومەرج  چ  كە 
گومان،  بێ   كرد؟  خۆش  ئیسالم  لە  ئایدیۆلۆجیانە  ئەم 
لە  بارودۆخی سازمانی ئیسالمیی  لەمەڕ  زانیاریگەلێ  كە 
مێژوونووسانی  وەك  پێغەمبەردا،  چاریاری  سەروبەندی 
یان  كوتومت،  ڕەنگدانەوەی  نووسیویانن،  ئیسالمیی 
سەروبەندە  ئەو  ڕاستەقینەی  بارودۆخی  نیوەدەقاودەقی 
زۆری  بێگومان  كێشاویانە،  ئەوان  كە  وێنەیەكی  نییە. 
هەڵگوتراوە.  باهوودا  و  شان  وە  فرەی  و  پێوەنراوە 
ئ��ارەزووی  و  مەیل  لە  نیگای  لە  زێتر  كە  ك��ارەك��ە، 
و  دەستە  ئەم  گەشبینیی  و  خۆشنواڕین  و  شەخسیی 
ئاوێنەی  ئەمەش  و  نەترازاوە  الوە  بەو  دەستەوە  ئەو 
كە  ئەوەیە  باسی  بەڵكو  و  نییە  بارودۆخەكە  هەڵكەوتی 
لێبووە  بۆ خۆی چۆنی حەز  مێژوونووس  ئەو  یان  ئەم، 

نووسیوە. ئەوهای 
سەروبەندی  لە  س��ەرەت��اوە:  لە  ع��ەرەب  كۆمەڵی    
پێغەمبەر و سااڵنی دوو یاری ویدا، ئەبوبەكر و عومەر، 
ئەشرافی،  فەرمانڕەوایی  واتە:  بوو،  ئایینی  سازمانێكی 
بە مانای تەواوی وشە، بەكردەوە نەبوو. لەو سازمانەدا 

وەك  هەر  كارگێڕیی،  یان  یاسایی،  فەرمانێكی  هەر 
فەرمانێكی ڕاستەوخۆی خوداوەند قبووڵ دەكرا. دەشێ  
وای بۆ بچین كە شێوەی ژیانی ئەبوبەكر و عومەر، یان 
شێوەی ژیانی هەر ئەندامێ  لە ئەندامانی كۆمەڵ، بگرە 
كەمتر  ماددییەوە  ڕووی  لە  كە  ئەوانەی  ژیانی  دەگەڵ 

دەسەبەر بوو، فەرق و سوویەكی ئەوتۆی نەبوو.
  

ڕامانەكی بنەمای پەیدابوونی سەرەتای � 2 
)نظری(

بزاوتی  پاشانەكێی  قۆناغەكانی  ل��ە  وەی  پێش    
ئەو  بۆ  دیاردەیەك  كورتە  دەبوا  وەكۆڵدرێ ،  تەسەووف 
واڵتانی  لە  سەروبەندەدا  لەو  كە  فەلسەفییانەی  لێشاوە 
ڕۆژگ��ارەوە  بەدەم   بكرێ .  كرد،  تەشەنەی  ئیسالمیدا 
كۆمەڵە  و  نەبوو  فەلسەفییانەی  سیستەمێكی  سوننەت، 
هەبوو،  سیستەمێكیان  ب��ۆرە  ئەگەر  حەدیسێكیش 
ئەنجامی  ئەزموونی  ڕوانگەی  لە  تەنها  دەستەبەندییان 
ئەوانە  هاتبوو.  ب��ەدی  ئایینییەوە  پێویستییەكانی 
دەكرد،  دەستنیشان  ئیماندارانیان  ڕەفتاری  و  ڕەوشت 
ڕامانەكی،  ئەسڵیی  بڕیاردراوگەلی  بەشبەحاڵی  بەاڵم 
بۆشاییەكی هەراوی بۆ ئەندێشەی فەلسەفیی هێشتبۆوە. 
ئیسالمەتی بۆ ئەوەی بێتە ڕیزی گەورەترین ئایینەكانی 
دەسپێكی  و  پاساو  و  بەڵگە  بە  پێویستیی  جیهانەوە، 
فەلسەفی هەبوو؛ چونكە بڕیاردراوگەلێ  كە وەاڵمدەرەوەی 
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ئاتاجی  و  پێویستی 
ه�����ۆزە  و  ت����ی����رە 
چ��ۆڵ��ن��ش��ی��ن��ەك��ان��ی 
لە  ب�����وون،  ع�����ەرەب 
پ���اش ب���اڵوب���وون���ەوە 
ت��ەش��ەن��ەك��ردن��ی  و 
ئ���ی���س���الم���ەت���ی ل��ە 
عەرەبستان،  دەرەوەی 
لێ   ب���ە  پ��ێ��وی��س��ت��ی��ی 
زۆر  زێ��دەك��ردن��ێ��ك��ی 
ه����ەب����وو.  ل��ەم��ەش 
ئیسالمەتی  ب��ت��رازێ ، 
تەشەنەكردنی  لەپاش 

لە دنیایەكی پان و بەریندا، دەگەڵ  زنجیرە ئایینەیلێكی 
و  عیسەوی  زەرتوشتی،  جولەكە،  ئایینی  وەك:  كۆنی 
ئەمانە  پێشترێ   كە  پەیداكرد  سەروساختی  مانیگەریدا 
پەیداكردبوو.  ڕامانەكییان  پایەیەكی  بۆ خۆیان  هەریەكە 

  ئەم سەروساخت و پێوەندی دەگەڵ یەكدیدا پەیداكردنە، 
بۆ خودی خۆی، خواستێكی تازە نەبوو، چوون سریشتەیلێ 
هەبوون.  هەر  لەویدا  پێشترێش  ئایینانە  ئەم  هەموو  لە 
گرینگ ئەوەبوو كە ئیسالم پاش ئەوەی بوو بە ئایینێكی 
خۆی  ئەفزەڵییەتی  خۆی،  زێدەسەرباریی  دەبوا  ڕەسمی، 
ئایینەكانی  سەرلەبەری  بەرانبەر  جۆران،  لە  جۆرێ   بە 
لە  بانگەشەكەران  و  جاڕچی  هەڵبەتە  بدا.  نیشان  دیكە 
و  دەبوون  هار  گای  سواری  زۆری  بە  بارەیلێكدا،  ئاوها 
سەپاندن  بیروبڕوا  كەڵەگایانە  و  زۆرەملێ   بۆ  پەنایان 
دەرخۆنە  بە  دیزە  ڕێگایەوە  لەم  كێشەكانیان  و  دەبرد 
دەكرد. بەاڵم ئەم بایە هەمیشە هەر لەو كونەوە نەدەهات 
جار  هێندێ   نەدەگرت.  سەری  ئەمە  شوێنێ   هەموو  لە  و 
چارچێوەی  لە  كێشەكە  دەبوا  كە  دەویست  وای  كارەكە 
لەمەڕ  گوتووبێژی  پاراویدا  زاروپل  و  بەیانی  ئەنجامگریی 
كرابا. عیسەوییەكانی موخالیفی ئیسالم لە مەودای حەوت 
لەگەڵ  ملمالنێ   دە  توانیبوویان  ئیسالمدا  پێش  لە  سەتە 
دەستە جۆراوجۆرەكانی موخالیفیاندا ڕێگایەكی دوورودرێژ  
هونەرێكی  و  فەزڵ  كلیسایەكاندا  شورایەكانی  لە  و  ببڕن 
زەرتوشتییەتدا  لەگەڵ   و  بكەن  مەترەح  ناسك  یەكجار 
چۆن ڕەفتاركردنیان دەتوانین بۆ ئەمە بە شایەت بگرین. 
هێزەكانی  دەبوو سەرلەبەری  مەسیحییەت  هەروەك  واتە: 

مەحكەم  و  ڕوختە  سیستەمێكی  دامەزراندنی  بۆ  خۆی 
كۆك  وی  بە  دژ  بیروبڕوای  دەگەڵ  بەرانگاربوونەوەی  بۆ 
دەبوا  شێوە  هەمان  بە  هەر  ئیسالمەتیش  بكا،  تەیار  و 
بەرەنگاربوونەوەی دەگەڵ  بۆ  عەیاری  تەواو  سیستەمێكی 

هەموو بیروبڕوایەكی دژ بە خۆی، كۆك  و تەیاركا.
  پێكهاتنی ئەم سیستەمە دەگەڵ پەیدابوونی دەستەگەلی 
جۆراوجۆردا كە هەریەكە هەوڵی دەدا وەاڵمێ  لەبۆ كێشە 
پێكرد.  دەستی  بدۆزێتەوە،  فەلسەفییەكان  بنەڕەتە 
ئەم  هەموو  پەیدابوونی  م��ێ��ژووی  ش��رۆڤ��ەی  بەڕاستی 
دەستەجاتانە و دەگەڵ یەكدیدا ملمالنێیان � وەزیفەیەكی 
نماینانی  كە  ئ��ەوەی  وێ��ڕای  ب��وو.  گیروگرفت  بە  زۆر 
كاغەز  لەسەر  خۆیان  فێرنامەی  گرۆیانە  و  دەستە  ئەم 
بۆ  نوسراوانە  جۆرە  لەم  چتێك  ئەمڕۆ  وەلێ   دەنووسی، 
ئێمە بەجێ  نەماوە. ئەوەی كە هەبێ  تەنها هەر ئەوانەن 
بە  ئیسالمی  گرۆیەكانی  و  دەستە  یەكەم  پێشترێ   كە 
پێی زانیاریگەلێ  كە لە مێژوونووسانیان وەرگرتوون، یان 
نووسراون،  حەنەفی  موسڵمانانی  نامیلكەگەلی  پێی  بە 
بەدەرن  لەوە  باسانە  ئەم  بەاڵم  بكرێ .  داوەری  دەشێ  
خێوی  هەر   نماینانی  چوون  ببەسترێن،  پێ   پشتیان  كە 
هەوڵیان  دزانی،  هەقدار  بە  خۆیان  كە  ئایدیۆلۆژیایەك، 
و  بكەن  تۆمەتبار  خۆیان  موخالیفانی  بتوانن  تا  دەدا 
هەر  مێژوونووسانیش  و  ب��دەن  لەقەڵەم  ناهەقیان  بە 
هەڵپەی ئەوەیان بوو ئەم دەستە و گرۆیانە دەستەبەندی 
حافز  و  بگەیەنن  دوو  و  هەفتا  بە  ژم��ارەی��ان  و  بكەن 
/ چون  بنە  ع�ژر  همەرا  ملت  دو  هفتاد  گوتەنی: »جنگ 
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مەسەلەیەدا  لەم  و  زدند«  افسانە  رە  حقیقت  ندیدند 
كە  خۆیان  بیانوی  و  دەسپێك  بە  كردبوو  حەدیسێكان 
پەیامبەر  كۆچی  پاش  گۆیا  فەرموودەیە،  ئەم  پێی  بە 
حەفتا  )یان  بەش  حەفتا  بە  ببوونایە  ئۆمەتەكە  دەبوا 
و دوو بەش(ەوە كە لە نێوان ئەمانەدا تەنها یەكێكیان 

ڕاستییە.  لەسەر 
بەسەر  فڕی  )واژەك��ە  خەواریجەكان،  بەحاڵی  بەش    
لە  بەڵكو  نییە،  عەرەبییەوە  »خ��ارج��ی«ی  واژەی 
بزاوتی  پاشان  كە  هاتووە  »خارگ«ەوە  گرداوی  ناوی 
قەرمەتییەكانی تێدا پێ  گەیشت )1( و هەر لە كۆنەوە 
بووە(  ئیسالمەتی  پێش  ناڕازییەكانی  بزاوتە  مەڵبەندی 
جگە لە بیروبۆچوونی سیاسی، بیروبۆچوونی دیكەشیان 
ئیسالمەتییەوە  چییەتیی  بە  س��ەروك��اری  كە  هەبوو 
هەبوو، ئەوەش ئەوەبوو كە گوناهی گەورە چ ئاكامێكی 
و  هاتەگۆڕێ   ئ��ەوان��ەوە  نیگای  لە  دەك��ەوێ��ت��ەوە،  لێ  
مەترەح كرا. لە بارەی ئەم كێشەیەوە خەواریجەكان بۆ 
خۆیان لە سەر یەك ڕا كۆك نەبوون. ئەزاریقەكان واتە: 
بوون كە  بڕوایەدا  لەو  سەختگیرترین دەستەی خەواریج 
قەوما،  دەست  لە  گەورەی  گوناهێكی  موسڵمانێ   ئەگەر 
وەرگەڕاوە  ئایین  لە  واتە:  نییە،  موسڵمان  ئەوە  ئیدی 
و بە ئەشكەنجەدانی هەتاهەتایی دۆزەخ گرفتار دەبێ  و 

لەم ڕووەوە هەر موسڵمانێ  بۆی هەیە كە گوناهكارەكە 
بێ .  بەری  قەتڵە  ئەو  سزای  لە  ئ��ەوەی  بۆ  و  بكوژێ  
ئەزاریقە نەك تەنها هەر خودی گوناهكارەكە بەڵكو نەوە 
داكۆكی  هیچ  مافی  و  بكوژرێن  دەبوا  نەتیژەكانیشی  و 
سەروبەندی  لە  كە  ئاشكرایە،  نەبوو.  خۆكردنێكان  لە 
ئەم  ز.(  حەوتەمی  )سەتەی  براكوژیدا  شەڕەكانی 
بیروبۆچوونە سەختگیرانە چ سەرەنجام و گۆتاوەڕۆیەكی 
كە  صوفرییە  دەستەی  ه��ات.  دوادا  بە  ترسناكیان 
بە  گوناهكارەكەیان  خ��ودی  تەنها  ب��وون  مەیانەڕۆتر 
دەستەی  هەروەها  دەدا.  قەڵەم  لە  كوشتن  شایانی 
كابرای  كوشتنی  دەبوا  كە  بوون  بڕوایەدا  لەو  نەجادە 
گوناهكار بە ڕای هەموو دەستەی ڕاوێژكاران )جماعت( 
ب��وون،  م��ەی��ان��ەڕۆت��ر  ل��ەم��ان  عیبادییە  ب��ەڕێ��وەب��چ��ێ . 
گوناهكاری گەورەیان وێڕای ئەوەی كە بە كافر دەزانی، 
وابوو  بڕوایان  مورجیئە  نەبوو.  بتپەرستیش  وەك  وەلێ  
كە گوناهكاری گەورە نەك تەنها هەر كافر نابێ ، بەڵكو 
خۆی  ڕزگاربوونی  بە  گوناهكاربوونی،  وێڕای  دەتوانێ ، 
ئومێدەواربێ . بنەمای ئەم نواڕینە ئەوەبوو كە لێبووردن 
تایبەتیترینی  لە  ئاسمانی،  دەقی  پێی  بە  بەخشین  و 
دەگەڵ  تۆڵەساندنەوە  و  خوداوەندییە  سیفاتەكانی 
میهرەبانی و بەزەیی ویدا هاوخوان نین و ڕێك ناكەون.

د.ئیبراهیمیونسیبارامولدبەگیشوکورمستەفا
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گوێرەی  بە  نا:  هەراوتریان  لەمە  هەنگاوێكی  مورجیئە    
پێوەندیی  ڕاستەوخۆ  كارێكە  ئیمان  وان،   ڕێنوێنییەكانی 
بە بڕوای لەدڵەوە هەیە. موسڵمان تەنانەت ئەگەر ئیمانی 
ئیماندارە،  هەر  دیسان  بەدیارنەكەوێ   بەكردەوەش  لە 
تەنانەت  بێ ،  ئیماندار  خۆیدا  دڵی  لە  ئەگەر  سەرباریش 
بتپەرستان،  ڕێوڕەسمی  ڕواڵەتیش  بە  كە  شێوەیەك  بە 
یان عیسەوییانیش ئەنجام بدا، دیسان هەر بە موسڵمانی 
دەمێنێتەوە. وەلێ  ئەم باوەڕە دەبێ  بە ئارەزوو و مەیلی 
ئازادانەی لەدڵەوە بێ ، نەك بەرهەم و ئەنجامی بەزۆرملێ  
كێشەی  مورجیئە  كرمانجی،  و  كورت  بە  داسەپاندن.  و 
سەرپشكی و خوایشت كە یەكێ  لە بەگرێوگۆڵترین كێشە 

فەلسەفییەكانە مەترەح دەكەن و دەیخەنە ئاراوە.
و  جەبرییە  دی��ك��ەش:  دەس��ت��ەی  دوو  كێشەیە  ئ��ەم    
قەدەرییەش پێوەی سەرگەرم بووگن. جەبرییە نكوولی لە 
سەرپشكایەتی و ئیختیاری مرۆڤ دەكەن. بە بڕوای وان 
هەر كردەوەیێ  بە ئیرادەی خوداوەندی ئەنجام دەدرێ  و 
مرۆڤ تەنها هەر ئەوەی بۆ هەیە، كە ئەو ئیرادەیە جێ  بە 
دەستەیە  ئەم  دیكەی  گرۆگەلی  هێندێ   بەس.  و  بكا  جێ  
كە  چووگن  بۆ  وای  و  ناوە  بەوالترەوەیان  هەنگاوێ   هەن 
جۆرە  بەم  ئیدی  و  نییە  نرخێكی  هیچ  مرۆڤ  خوایشتی 
چونكە  بوو؛  قورئانەوە  پێچەوانەی  بە  وان  بیروبڕوای 
بڵندی  پلەوپایەیەكی  قورئاندا  لە  چارەنووس  وەی  وێڕای 
چەندوچۆن  بە  بڕوایەكی  ئاوها  كاتێ   هیچ  وەلێ   هەیە، 
بەش بە حاڵی چارەنووس و قەدەر سەرمەشقی بۆ لەسەر 

دانەدراوە. 
  قەدەرییە ویستی مرۆڤیان بە ویستێكی هەر بە تەواوەتی 
ئازاد دەزانی و بەم جۆرە مرۆڤیان بە بەرپرسی ڕەفتار و 

كرداری خۆی لەقەڵەم دەدا. 
  لە قورئاندا چەندین جار خودا بە تاكوتەنهازانینی ڕەها 
و بێ  سەرحەد و سنوور بە بیردەهێندرێتەوە و سیفاتێكی 
وەكو زانا )عالم، علیم(، بینا )بصیر(، بیستیار )سمیع( 
لەم ڕووەوە خۆ بە  بۆ پەروەردگار دەگوترێن.  و هتد… 
سیفاتانە  ئەم  سەروكاری  چۆنیەتیی  لەمەڕ  پرسیارێ   خۆ 

بە زاتی ڕەها و موتڵەقەوە، هاتنەگۆڕێ .
موشەبیهە،  كێشەیە  ئ��ەم  ڕێگاچارەسەری  سادەترین 
سیفاتانە،  ئەم  هەموو  كە  ویستیان  و  كرد  پێشنیازیان 

وەلێ   بكەن.  قبووڵ  ڕەوااڵنە  مانای  هەمان  بە  ڕاستەوخۆ 
ئەوها تێگەیشتنێكی ڕاستەوخۆ و ڕەوااڵنە، لە سەرێكەوە 
دووف��اق  خ��وداوەن��ددا  زات��ی  بوونی  مەعنەوی  دەگ��ەڵ 
هەتاهەتایی  بە  نان  ددان  دیكەوە  سەرێكی  لە  و  بوو 
لە  ڕوو  فەلسەفیی  ئەندێشەی  و  بیر  سیفاتانەدا،  ئەم 
دەكرد:  چەواشەیی  دووچاری  پێگەشتنی  و  فراژووبوون 
زەمان  لە  هەتاهەتاییانە  سیفاتە  ئەم  سەرلەبەری  ئەگەر 
ڕووت  بوویەكی  لەبۆ  كە  ئەوەیە  مانای  ئەمە  ب��ەدەرن، 
دەبێ  بوویەتیی چەند چیەتییەكی دیاریكرا و و كۆنكرێتی 
بەالی  كارەكە  دیكە  مانایەكی  بە  بكەین،  قبووڵ  دیكەش 
بە  بوو  پرس،  هەمان  هەر  كە  ڕوونە  دەشكێتەوە.  كفردا 
هەرایەكی  و  كێشە  و  گوێچڕ  گوێپچڕ  و  وتووێژ  مایەی 
دەستەی  سەرهەڵدانی  و  پاشان  تیژی  و  توند  یەكجار 
موعتەزیلەی لێ  كەوتەوە كە سەرنجكێشترین دەستەكانی  

ئیسالمەتین. 
گرینگەكان،  دەستەجاتە  ژماردنی  بە  دوایهێنان  بۆ    
نەكەین  »باتیینییە«ش  دەس��ت��ەی  باسێكی  ن��اك��رێ  
لێ   ئیسماعیلییەی  بەهێزی  دەس��ت��ەی  پاشان  لە  كە 
ئیستیعارە  و  مەجاز  بە  داوای  ئیسماعیلییەكان  كەوتەوە. 
یاریكاریی  بە  و  دەكرد  قورئانیان  لێكدانەوەی  )تەئویل( 
)هێرمینۆتیكا(  تەئویل  وات��ە:  لێكدانەیەوەیێ ،  ئاوها 
بە  كرد  ڕەها  گیانی  لەمەڕ  نووئیفالتوونییان  فێرنامەكانی 
دەستەی  باسی  نابێ   هەروەها  تیئۆریی خۆیان.  و  ڕامانە 
حەمامادییەش لە بیر بكەین كە فێرنامەی لەمەڕ دۆناودۆن 
كە  بوون  بڕوایەدا  لەو  و  كردبوو  قوبووڵ  )تناسخ(یان 
خوداوەند مەیموون و بەرازانی لە گوناهكاران گوراندوون، 
بە  هیندوواندا  بیروبڕوای  دەگەڵ  وان  بیروبڕوای  واتە: 

ڕاشكاوی هاوخوان و وەك یەكدی بوون. 
  جا بۆ وەی كە بزانین هەر لە سەرەتای یەكەم سەتەی 
بوونی  داییك  لە  حەوتی  سەتەی  )ئاخروئۆخری  كۆچی 
بزاوتێكی  چ  فەلسەفی  ئەندێشەی  ڕا،   مەسیح(  عیسای 
توند و تیژی هەبووە و چۆن چۆنی بیرمەندانی ئیسالمی 
تیئۆرییەكان  و  ڕامانە  گشت  وەك  هاوسەروساختییان  دە 
ناچار بوون بە هۆڵی مەسەلەگەلێكی فر وە گرێوگرڵترەوە 

بن.
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وجوودی ماركسییەتی

سەرمەشق )پارادیگما(ی ماركسییەتی ئەرتەدۆكس 
نەیدەتوانی  ئیدی  یەكەمی جیهانی  پاش شەڕی  لە 
و  فاشییەت  پەیدابوونی  وەك  گۆڕانكاریگەلێكی 
بزووتنەوەكانی  ئاشبەتاڵی  و  هێزبوون  بێ   و  كز 
دەوڵەتی  سازمانی  نوێبوونەوەی  و  ك��ارگ��ەری 
سەرمایەداری ڕوون بكاتەوە. دەربڕین و گوزارشتی 
میسالییەت  و  فەلسەفی  ماركسییەتی  جۆراوجۆری 
بە  و  گۆڕانكارییانە  بەم  بەرابەر  كاردانەوەدا  دە 
ڕۆن��ان��ەوەی  لەنوێڕا  و  پینەوپەڕۆكردن  نیازی 
لێوەكۆلێن  و  باس  وەبەر  ئەرتەدۆكس  سەرمەشقی 

ئێخرا.
نائومێدبوونی  جیهانی  دووەمی  شەڕی  پاش  لە    
پەیدابوونی  و  ڕاب��ردوو  میراتی  لە  الوان  ب��ەرەی 
شەپۆلێكی نوێ لە ناڕەزاییی  ڕۆشنبیری، بنەمای 
فەلسەفەی  هێندێ   بە  تێكەڵ  ماركسییەتێكی 
نێوان  ل��ە  ئ��ام��ادە ك���رد. س��ەروس��اخ��ت  دی��ك��ەی 
ماركسییەت و وجوودییەتدا لە بەرهەمی بیرمەندانی 
وج��وودی��گ��ەری��ی وەك »چ��ۆن ب��ۆڵ س��ارت��ەر« و 
زۆپی  و  زەق  نموونەی  مەرلۆپۆنتی«  »مۆریس 
فەرەنسە  واڵتی  بووە.  هەڕەمەیییە  و  تێكەڵی  ئەم 
ماركسییەتی  لێكجووتبەقێكردنی  بیری  ناوچەقی 
1930دا،  دەیەی  لە  گشتی،  بە  بووە.  وجوودییەت 
و  تەشەنەكردن  كاریگەریی  ژێر  لە  فەڕەنسە،  لە 
هیگڵەوە  بە  فەلسەفییەكان  پێوەندییە  تەنینەوەی 
و هەروەها بە هەڕمێن و برەوكەوتنی ڕەواڵناسی و 
وجوودییەتی ئاڵمانی لەو واڵتەدا، بە پیرەوەچوون 
حاڵی  بە  بەش  نوێ،  ئەندێشەیی  پێشوازییەكی  و 
بەرهەمە  ئاشكرابوونی  هاتەگۆڕێ .  ماركسییەت، 
ماركسیش  الوێنیی  مرۆدۆستییەكانی  و  فەلسەفی 
و  كۆششت  لە  یەكێ   ب��وو.  كاریگەر  ب��ارەوە  لەم 

هەوڵەكانی 

عومدەی نوایین، كە بۆ تێكەڵبوونی ماركسییەت و 
وجوودییەت بە خەرج دراوە، دەبێ  لە نووسینەكانی، 
ئالێكساندەر كوژوو، لێكدەرەوەی فەلسەفەی هیگڵدا 
ماركسی  نوایینی  نووسینەكانی  كە  بكرێ   منەیی 
ڕوونكردنەوەی  و  گەیاندن  خەڵك  لە  نیازی  بە 
هەروەها  بەكاربرد.  هیگڵەوە  ڕۆحی  ڕەواڵناسیی 
ماركسیستی  لفور«  »هانری  نووسینەكانی  لە 
نیشانەگەلێكی  دەتواندرێ   فەرەنسیدا  بەرجەستەی 
فرە لە دەربڕین و گوزارشت و  لێكدانەوەی بیر و 
ماركسییەتی  بەاڵم  بدۆزرینەوە.  ماركس  ئەندێشەی 
وجوودییانە پیاو هەق بێژێ ، بە تایبەتی بەرهەمی 
بیری »سارتەر« و »مەرلۆبۆنتی«بووە. ئەم جۆرە 
گوێن  لە  ماركسییەتیش  لە  دەربڕینە  و  گوزارشت 
»ماركووزە«  و  »هوركهایمەر«  لێكدانەوەكەی 
بووە.  پەسەند  ڕۆشنبیر  دەربڕینێكی  و  گوزارشت 
وجوودییەت بۆ خۆی وەك یەكێ  لە لێشاو )تیار(
كە  بیستەمدا  سەدەی  لە  ئەندێشە،  كەڵە  ەكانی 
سەرپشكایەتی  وەك  چەمكەیلێكی  لەسەر  جەختی 
و لە كاردا ئازادیی مرۆڤ و  گرینگیی پراكسیسی 
ماركسییەتی  لە  پ��اژێ  چەند  دەگ��ەڵ  مرۆڤەكی، 
ساختی  و  ه��اوس��ەر  فەلسەفیدا  و  م��رۆدۆس��ت��ی 
هەبووگە. لە سەرێكی دیكەوە هێندێ  لە ئوسووڵی 
پووچزانیی  بە  گوێن  لە  وجوودییەت،  بنەڕەتانەی 
زیهنییەت  لەسەر  جەخت  و  مێژوو  فەرایەندەكانی 
چتانەی  ئەو  تەنها  هەیە  ئەوەی  كە  بەوە  )بڕوا 
وەختێ   چ��ت،  وات��ە:  ت��ر،  هیچی  و  مێشكتە  ن��او 
وجوودی هەس كە تۆ بیری لێ  بكەیەوە و بەس و 
وەك بێژی هەرچی لەم جیهانەدا هەس، ئەگەر تۆ 
تاكایەتی  و  نییە(  وجوودی  نەكەیتەوە،  لێ   بیری 
ڕاستییەكەیت گەرەكە، فڕی وەسەر ماركسییەتەوە 

نەبووگە.               
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هەروەكحەسەنیڕوومڵووو
گونابادیوعەبدولفەتاحیفومەینی

و ئیسكەندەر بەگی مونشیی توركمان و هاوسەردەمانی 
ئاغا  لە سیاسەتی  ئەو جەماوەرانەی كە  دیكەی خۆی، 
یاخی  و  تااڵنكەر  بە  ڕاپەڕیون،  زۆردار  دەرەبەگی  و 

نێوبردوون.
پەلستەر  ئیسماعیل  بۆ  ڕێی  بەدلیسی  شەرەفنامەی 
فێڵێكی  كە  كرد  خۆش  ئەڕنەئووت  ڕەگەز  بە  ناوێكی 
گەورە بۆ توركی عوسمانی لە كوردان بكات و كتێبێكی 
ئاڵمانی و  بە زمانی  ساختە بە سەرناوی »كردلر«ەوە 
گۆیا نووسینی د. فرێجی ئاڵمانیایی، بنووسێ  و بە ناوی 
و  بكاتەوە  باڵو  بەرلینەوە  ئۆریانتالیستیی  ئەكادیمیای 
پاشان توركە عوسمانییەكان بە ناوی دەزگای تەرجەمە 
دەوڵەتی  كۆچكردوانی  و  ئاوارە  زمانانی  نەشریاتی   و 
دیواردا  لە  هەنگیان  وەك  كتێبەیان  ئەم  عوسمانییەوە 
لە  پڕ  پێشەكییەكی  و  توركی  بە  كردووە  دۆزیبێتەوە 
هەڵبەستووە  بۆ  ئەفسانەئامێزیان  و  دەلەسە  و  درۆ 
سەرزبەندە،  ئەو  ڕۆشنبیرانی  و  كردۆتەوە  باڵویان  و 
وتارێكی  بەهەشتیی  بەدرخانی  كامەران  تایبەتی  بە 
هەاڵتنی  نیشانەی  بە  و  نووسیوە  لەمەڕ  پەسنئامێزی 

ئەستێرەی بەختی كوردی لە قەڵه م داوە و ئەنجامدانی 
زمانانی  لە  تەرجەمە  »دەزگای  الیەن  لە  كارەی  ئەو 
كاری  نوخشەی  بە  عوسمانی«یەوە  دەوڵەتی  ئاوارانی 
نەقڵەم  بەندە ئەم  داناوە.  ئەنجامدان  لە دواڕۆژدا زێتر 
و  بەدرخانییەكانی جزیر  مالمیسانژ،  كاك  كتێبەكەی  لە 
ئەم  بەاڵم  وەرگرتووە.  عەرەبی  بە  كردوومە  كە  بۆتان 
وردە ڕەخنانە لە پلە و پایەی بەدلیسی كەم ناكاتەوە، 

دەگیرێ ».  قازییش  كیژی  لە  گوتەنی »عەیب  كورد 
  شەرەفخان بە پێی بیروبۆچوونی مێژووناسیی كوردی 
بووە.  ئەنسیكلۆپیدیش  پیاوێكی  هەم   16 س��ەدەی 
كارێكی  بەن  خۆی  سەروبەندی  فەرهەنگی  بە  تەشەن 
فێرگەی   5 بەدلیس  شارۆچكەی  لە  زانیوە.  گ��ەورە 
كتێبخانەیەكی  دواڕۆژ  ب��ەرەی  بۆ  بەدلیس  ڕان��اوە.  
بەاڵم  هێشتووە،  بەجێ   یادگار  بە  دەوڵەمەندیشی 
ملهوڕ،  ئەحمەدی  مەلیك  دەستی  بە  داخ���ەوە   بە 
توركی  نەیاری   و   براوە  تااڵنی  بە  وانێ   فەرمانڕەوای 
كوردستان   داگیركەری  و  تێنی  كورد  خوێنی سەری  بە 
و  بڕیوە  ك��وردەواری  فەرهەنگی  لە  ئاسەواری  و  چۆڕ 
گیرفان  ئێمەش جارێ  هەروا خەریكی  و  هەروا دەیبڕێ  

كردنین… تەژی 
وەشگەڕا  تا  ڕۆشنبیر،  خوێندەوارێكی  وەك  هەژار    
زانیاریی  هێندێ   چارچێوەی  لە  ئێرانێ   لە  كەرەجێ 

د.مارفخەزنەدارشوکورمستەفا
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سەرزارەكی و زارگۆتی و دەماودەم و گوێ ئاگردان و 
دەخوالیەوە،  خانەقادا  و  مزگەوت  و  مەجلیس  و  كۆڕ 
مەالی  قەولی  بە  عەرەبییەكی  عیراقێ   لە  ڕاستە 
كەوتە  ڕێ��ی  و  ببوو  فێر  پەڕسپی  كتێبی  ك��وردان 
گوندی  و  لوبنانێ   لە  »بەحەنەس«  سەنەتۆریۆمی 
مەسكەو  و  بۆتانێ   لە  ئاغا  حاجۆ  ماڵە  توربەسپیانی 
كتێبانی  كراوە  پێی  ئەوەندەی  واڵتانەدا  لەو  و  شامێ  
خوێندوون،  فارسی  و  عەرەبی  و  كوردی  زمانانی  بە 
بۆرە  یان  ئەكادیمیانە،  بەرنامەیەكی  پێی  بە  لێ  
و  كون  هەندێ   لەبەر  نەكردووە؛  كاری  ئەكادیمیانە 
هەبوو،  زانیاریدا  بۆرینەی  هەمبانە  لە  هەراو  كەلێنی 
و  ڕێزمان  بە  كەیفی  نەدەكرد،  فەلسەفە  لە  حەزی 
زمانی  بەسەر  كااڵنە  و  كرچ  و  زۆرەملێ   بە  مێزمانی 
و  دەن��ووس��رێ   شیعر  چ��ۆن  و  سەپاندن  دا  ك��وردی 
چۆن  تەرجەمە  و  دەنووسرێن  ڕۆمان  و  داستان  كوو 
بە سەلیقە  پتر  كە  بێژم:  دەتوانم  نەدەهات.  دەكرێ ، 
پشت  كوردییەكان  شێوە  زۆربەی  ڕەوانی  مجێزی  و 
ئەستوور بوو و كوردییەكی پوختی ناوچەی موكریانی 
لە  جیهانبینیی  بیركردنەوەی  تەرزی  دەزان��ی.  باش 
ماتریالستانە  نیوە  و  وجوودییانە  نیوە  هەڕەمەیەكی 

دەگەڵ  سەروساختی  نەترازا.  ئایدیالیستانە  نیوە  و 
لە  ڕك  زۆری  وەل��ێ   ب��وو،  خۆش  عیرفانیدا  شیعری 
دەبۆوە  شین«  پا  تا  »سەر  لە  ساختەچیی  شێخی 
دیۆجین،  گوێن  لە  ڕادەیەك  تا  فڕئاوێتوونێ .  زۆری  و 
مەزەوانەی   »كەلبی«  یۆنان  نامێی  فەیلەسووفی 
دۆزەكی  و  ب��ەزەك  و  ڕوواڵ��ەت  بە  گوێ   زۆری  بوو، 
كوردایەتی  لەسەر  ن��ەدەدا،  خۆشگوزەرانی  و  ژیان 
ماڵە  لە  جارێكیان  نەدەخواردەوە.  كەس  لە  قسەی 
خۆ  بەهەشتیی،  جەمیلی  مەال  قەولی  بە  كابرایەكی، 
قەرەچەناخی  یەكێكی  دانیشتبووین،  پڕۆفیساوزان  بە 
دەستی  شیووعی  ناو  بە  میسریی  گۆشت  دەمڕەقەی 
وەدەنگ  لێ   هەژاری  مام  كرد،  التڕقەوچان  بە قسەی 
جێ   بە  مەجلیسەكە  بچی  تاندا  بە  زۆری  گوتی  هات، 
دێڵم و دەڕۆم،  پێت وا نەبێ  بە فڕە ئارەقێك و دوو 
دەكەی  چەور  دەمم  هەولێریانە  سڵقی  دۆڵمەی  دانە 
بوو  باش  دەچێ ….  قووت  پێ   قۆڕانەتم  قسە  ئەو  و 
هەمیشە  ڕۆژگار  سوودی  بۆ  یەكەندەردوو  خانەخوێی 
و  گۆڕی  قسانی  باری  یەكسەر  تێز،  لەسەر  و  تەیار 
صف  بر  لەو جیدیاتانە: »بزن  كورە چتان  فەرمووی 
كەمێ   هەژار  مام  ئیدی   ،« باد…  بادا  هرچە  رندان� 

فەرهادپیرباڵ-ناسرحەسەن-نەوزادمەجید-مەحمودزامدارلەگەڵشوکورمستەفا
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لە ئاشێكی دیكەمان كرد… خاو بۆوە و 
  مام هەژار مەال مستەفای نەمری بە نموونە و ئۆلگوی 
بااڵی  بە  پڕ  ڕەسەنی  كوردەواریانەی  سەركردەیەكی 
ك��اروان  لە  ك��وردی  نەتەوەی  بیركردنەوەی  و  ئەقڵ 
خۆنووسینی  چارەی  وابوو  پێی  و  دەزان��ی  بەجێماو  
ب��ەوەوە  عێراقدا  كوردستانی  لە  تایبەتی  بە  ك��ورد، 
لەوە  حەزی  بەاڵم  نەبوو،  ترسنۆك  هەژار  گرێدراوە. 
ن��ووری  پۆلیسی  دەستی  ب��ەر  عێراقێ   لە  ن��ەدەك��رد 
بەڵێ   دەپاراستن…  لێ   هەمیشە خۆی  بكەوێ ،  سەعید 
كەسیش  لۆ  سەری  بەلێ   لێ   نەدەكڕوزایەوە،  كەمیش 
قەتی  كە  زێتر  ب��ارزان��ی  منەتی  لە  ن��ەدەك��رد.  ش��ۆر 
قبووڵ  دیكەی  كەسی  ئی  نەدەكرد،  بەسەرەوە  منەت 
مەینەتییەكەی  پڕ  گوزرەرانە  و  ژیان  لەبۆ  نەدەكرد. 
و  حەمباڵی  تەنانەت  گرانی،  و  سەخت  كارێكی  هەموو 
هەژار  مام  كرد…  دەسڕۆیانیشی  ماڵە  هەڵگریی  سینی 
زۆر  لەوی  كە  مندا  بە  بەزەیی  بوو،  بەزەیی  بە  زۆر 
هەژارتر و بێ  دەرەتانتر بووم و ناچار زۆر جاران دەبوا 
دەهاتەوە،  زۆر  بكەم،  كۆڵهەڵگری  و  قوڕكاری  كاری 

بەخێوكردم:  مانگێكی  دوو  یەك  مەودای  بۆ  تەنانەت 
عەككاسی  ئ��ەودی��و،  ك���وردی  ق��ەول��ی  ب��ە  ك��اری  ئ��ەو 
هەر  ناوبەناویش  دەكرد،  كابانەتیم  ئەمنیش  و  دەكرد 
و  بۆش  ڕۆژگ��اری  خەیاڵپاڵوەوە  و  خۆش  قسەی  بە 
كوردیی  شێوە  باسی  ئەو  دەب��رد..  بەسەر  بەتاڵمان 
و  كێ   و  تەرەغە  و  شەرەفكەند  لە  موكریانی  ناوچەی 
بورهانی  شێخی  خانەقای  حیكایەتی  دەكردم،  بۆ  كوێ  
خاڵە  و  دەروێشەكە  فەقێیەكانی،  باسی  دەكردم،  بۆ 
ناوەندی  لە  خوداوڕاستان  دەگێرامەوە..  بۆ  مینەكەی 
د.  كاك  خزمەت  دە  2003دا،  ساڵی  گەالوێژی  مانگی 
عەلی شەمسی نەوەی نەجیبی شێخی بورهان و ئامینە 
خانمەكەمدا  دەگ��ەڵ  بەڕێزیدا  زۆر  هاوسەری  خانمی 
مێواندارییەكی یەك حەوتومان لێ  كرا و تا دەمرم ئەو 
كوردپەورییەیانم  و  دڵگەرمی  و  پیاوەتی  و  جوامێری 
نیشتمانەكەی  و  زێد  بە  چاوم  نەمردم  بیرناچێتەوە.  لە 
چاو  و  كەوت  قازی   سەیفی  و  قازی  سەدری  و  قازی 
بورهان )قدس  ئارامگای شێخی  پاكی  بە خاكی  و دڵم 
سرە العزیز( ڕوون بۆوە. زاخاوی مێشكم جارێكی دیكە 

ئەحمەدساالرشوکورمستەفا



ۆڤار
ر

84
تەفا

 مس
وکور

ش

مام  و  كورد  میللیی  شاعیری  هەژاری  مام  یادی  بە 
میهرەبانیی  و  لوتف  دایەوە.  چاك  شاعیری  هێمنی 
كاك  و  بەحری  ئەحمەد  كاك  و  ئاشتی  سەالح  كاك 
خانمی  ڕەعنا  ك��وڕی  حەسەنی  ك��اك  و  ب��ەه��رەوەر 
خانم  ڕەعنا  و  زەبیحی  مامۆستا  بەهەشتیی  خوشكی 
خۆی و پەروین خانمی كچی و هاوسەرە جوامێرەكەی 
كاك ڕەسووڵ و كوڕە باشەكەیم هەر لەبیر ناچێتەوە. 
و  كوڕەكەی  و  خۆی  ڕەس��ووڵ  كاك  و  ئاشتی  كاك 
مەهابادێوە  لە  ماشینیانەوە  و  خۆ  بە  حەسەنم  كاك 
دەگەڵ  هۆمەرانم  حاجی  سنووری  تەلبەندی  پشت  تا 
هاتن، زۆریان سپاس دەكەم، ئەو گیانی مێوانپەزێری 
منەتباری  بیرناچنەوە…  لە  هەرگیز  كوردپەروەرییانم 
گادانیم  جەلیل  كاك  برای  گادانی،  ئیسماعیلی  حاجی 
لێی  كە  گەرمەی  و  گەورە  میواندارییە  بەو  بەرانبەر 
كردم. سپاسی هەڤاالنی دەفتەری پارتی كاك عارف و 
و  بیرنایەتەوە  بە  نێوم  مخابن  كە  دیكە  بەرپرسەكەی 
هەر وەها سپاسی كاك مستەفاش دەكەم كە ئەویشمان 
و  سنوور  سەر  بۆ  هات  دەگەڵ  دوعاخوازیێ   بۆ  هەر 
میهرەبانیی  و  لوتف  سپاسی  كێشا.  زەحمەت  زۆری 
دەكەم  برایانیەوە  و  خۆ  بە  جەوهەری  نەسرین  خانم 
سپاسی  هەروەها  كردم،  دەگەڵ  جوامێری  زۆریان  كە 
ئالبۆمی  ح��ەوت  كە  دەك��ەم  ئەمینی  خالیدی  ك��اك 
سەعید  كاك  دیدەنیی  بە  پڕكردمەوە.  بۆ  فۆتۆگرافی 
كاك  و  كوڕەكانی  پێنج  هەر  و  قازی  هومایونی  خانی 
و  باشەكەی  كوڕە  و  گوالبی  كاك  و  كەریمی  مەنافی 
شەمسی  عەلی  دوكتۆر  كاك  ك��وڕی  دوكتۆری  كاك 
بوومەوە.  شوكور  و  شاد  هاوسەرەكەی،  و  بورهان 
و  ئەمیری  فەتاحی  كاك  گەرمی  سپاسی  هەروەها 
پورزای  و  هێمن  مام  برازای  دەكاتە  كە  خانمەكەی 
یەكەم  دەكەم  بورهانی  شەمسی  عەلی  دوكتۆر  كاك 
ورمێ   لە  بۆكانێڕا  لە  كە  گەرمەی  پێشوازییە  ئەو  بۆ 
نەجیبە…   هەر  نەجیب  پیاوی  ڕاستی  بە  كردم،  لێی 
بۆكان،  لە  نیوەڕۆژە خەییامانە خۆشەكەی  بۆ  سپاس 
دەكەم،  كوڕەباشەكەی  و  هاوسەری  خانمی  سپاسی 
كە  دەكەمەوە  لێ   سپاسی  دیكەشی  جارێكی  هەروەها 

خزمەتی  دە  گەڕانەوەمدا  لە  دیسان  و  فەرموو  لوتفی 
پێشوازیی  ورمێ    بۆ  بورهان  شەمسی  عەلی  دوكتۆر 
لێ  كردمەوە و شەوێكی خەییامانەی دیكەمان لە ماڵی 
سەید  و  گوالبی  كاكی  دەگەڵ  قازی  ئەحمەدی  كاك 
مەهابادێ   تا  و  بەسەربرد  پێكەوە  عەلەویدا  كافی 
بەرەو  گەرمەوە  دوعاخوازییەكی  بە  و  هات  دەگەڵمان 

كرد. لێكدی  دوامااڵواییمان  بۆكانێ  
پەیكەرەكەی  س��ەرەدان��ی  دەم  بە  خۆشبەختانە    
هونەرمەندی  دیداری  بە  مەهابادێ   لە  هێمنەوە  مام 
و  بووم  بەختەوەر  و  شاد  هادی  كاك  كورد  گەورەی 
پێكەوە  وێنەمان  و  كرد  لێ   دەستڕەنگینم  ئافەرینی 

گرت. 
هەژار  مام  هەژاری،  مام  سەروكاری  وەگەڕێمە  با    
پاش گەڕانەوەی بۆ تاران، هێندێ  كاری  ئەنجام داوە 
و  مێژوو  وەرگێڕانی  ڕووتی  كاری  چوارچێوەی  لە  كە 
ئەدەبیات هەورازتر هەڵكشاوە. مام هەژار لە چێشتی 
شەخسیی  بیروبۆچوونی  لە  گوزارشت  زێتر  مجێوردا 
تا  ڕەنگە  دەربڕیوە.  كەسان  زۆر  بە  دەرهەق  خۆی 
شەخسیی  هاومجیزی  لە  هێندێ   و  ئەمنیش  ڕادەیەك 
مام هەژاریش هەر لەو نیگایەوە لە چڕو چارەی هێندێ  
كەسانەم  لەو  هێندێ   ئەمنیش  خۆشیمانبێ …  كەسان 
كە ئەو گزارەی لێ  كێشاون خۆش نەویستوون، بەاڵم 
سیاسیی  نیگای  لە  چون  نیم،  دەگەڵ  هێندێكیانی  بۆ 
بەاڵم ئەحمەد شەوقی  ڕووتەوەی خۆش نەویستوون… 
گوتەنی: »واختالف الرأی ال یفسد للود قضیە«، پیاو 
نابێ  لەسەر ناكۆكی بیروبڕوای بێ  زەرەر و زیان ڕكی 

بێتەوە…  خەڵك  لە 
مام  ق��ەب��رە،  ماڵم  هێمن،  م��ام  حاڵی  ب��ە  ب��ەش    
لە  شێخولئیسالمی  »محەمەدەمینی  دەیگۆ:  ه��ەژار 
كوردییەكەی  تەرجەمە  شاعیرترە.  و  كوردیزانتر  من 
پاكنووس  پێ   ج��اران  سێ   بەدلیسیی  شەرفنانەی 
تەرجەمەكەی  كردمەوە، چون هەر جارە كە سیاسیی 
تێبینیی  و  سەرنج  وردە  خ��ەروارێ   دەخوێندمەوە، 
داڕشتنی  و  سەبك  واژەك���ان،  لەسەر  زی��رەك��ان��ەی 

ڕستەكان.


