
مسعوود محمدمامۆستا،سای کۆچی دوایی)٨(بۆ یادی 

برلین١/٤/٢٠١٤ھۆ برزنجیی  

سایدا ل )٨٣(ەی کورد،مامۆستا مسعوود محمد ل تمنی ،دی زانا و بیرمندیی گور١/٤/٢٠٠٢
.لدان کوت

راوانوە مامۆستا مسعوود ل روویی ھزرەوە، ب قوی لگڵ مرۆڤدا سرگرم بووە و ب نیگایکی برف
جگ ل دید و روانگکانی بۆ ژیانی سیاسی و باری کۆمیتی کۆمگی .تماشای ئاسۆی ژیانی کردووە 

بۆ باشتر شارەزابوون ل .کوردیی، لسر گلک دیاردەی ژیان خاوەنی جیھانبینی تایبتی خۆیتی
بیروڕاکانی ئو مامۆستا برزە،دەکرێ خونری بڕز تماشای ئم سرچاوەی بکات،ک بندەی خۆتان 

مسعوود محمد {...ئو جاوپکوتن دوورودرژە ھمالینم لتکدا ئنجام داوە) ھۆ برزنجیی(
.}١٩٩٩ھۆ برزنجیی :ژیان و جیھانبینی، ئامادەکردنی ...

پم وای . بۆ یادی ھشت سای کۆچی دوایی ئو بیرمندە،ئم کۆپل نووسینی خۆی دەکم،دیاریی
...شاکارکی برزی کم ونی ل نووسینی کوردیدا

یفی و فلسفی و جیھانبینی گرنگ و ھستیاری ھمان کات،گوھریی باسکی گرنگی ھزریی و معر
دیارە زۆرک ل تیۆریی و ئیدیۆلۆژییکانیش،مشتومی گرمیان ...مژووی ژیاری کۆمگی ئادەمیزادە

لسر ئم خا ھی و،وەک چقی باسکی سیاسیی و کۆمیتی و بایلۆجی،قورسایی خۆی ل کایی 
.معریفیدا داگیر کردووە

قس لسر مامۆستا مسعوود،ناکرێ ب تنھا ل خولگی مرۆڤداپانتایی 
سنووری بیر و جیھانبینی مامۆستا مسعوود،پلوپۆی بۆ زۆر الینی دیکی مژوویی و .مۆڵ بدەین

.کشاوە...فرھنگی و زمانوانی و کۆمناسی و کوردایتی و
رکردنکی جددی لسر خرمانی ئم پرس و خواستان،سانک خستوومیت سر ککی کا

ئومد دەکم،رۆژگار دەرەتان بدات،ئو ئاوات گورەیم،بۆ بت دیی و بتوانم .برھمکانی مامۆستا
.بئنجامدانی ئم پۆژەی، خۆم ئاسوودە بکم

نرادەگ کمان پیامدا،چ پە کورتند دم چرموون ،بزانن لدەف:

کم ب ھموو عیب و عارییوە ل پشوە سلماندووم و ل خۆم کردووە من ک دم باسی مرۆڤ دە" 
ب ئایین،ک مرۆڤ ھرچند ل پلی زدە کز و برەژری تگیشتن و بخۆنازین و ڕەفزی بندەییدا 
،دیسانوە ھر خۆی تاک کاریگریی مژوو و کۆمیتیی و ب ئو ڕووت و ڕەجای ک جارکیان 

یری سرب و جارکیشیان پوی ئاغا و شخ و ڕابری سیاسی ماچ دەکات و ل الیکی دەبیت م
دیکشوە چرای زانست و داد و شرافت ھدەگرت،ب ئو مخلووق ھرچی سروشت ھی،گیانی 

 تاڵ و بلکی حپق تت و دەبننان دەدۆڕوە و داھرز و ئیبداع و دۆزینشانازی و نرخی ب
نازتاڵ،بزای ...ئاگا و بو ف کی نۆ نھۆمی کۆنینلرخوفورەی چرە گرە ھرە ھمرۆ ئیعجازی ھ

کنیکردەمی زانست و توەی سانسنوور و بق {براستی موطل م بکقس م نووسینتا دەمی ئھ
 دەگۆڕت ب دەزانم،ئوجا ئگر ل دوارۆژدا ئیعجازی گورەتر پیدا بوو،وات دۆزرایوە، ئوسا قسک



.١٨ژیان و جیھانبینی، الپڕە . "}ھنان خواری پلی مرۆڤ ل ژمارە یکوە بۆ ژمارە دوو

 سعوود،زیاتر ل٢٠(مامۆستا م ( ش بشکرەبی پزمانی کوردیی و ع می نایاب و شاکاریی ،برھب
لالین،برا و ھاوبیریی ھژام کاک برھمی عرەبی، ل ) ٩(خۆشبختان .کتبخانی کوردیی کردووە

..حکیم کاکوەیسوە کراوە ب کوردیی
مخابن،ھتا ھنووک چ ل الین دەستی کوردییوە و چ دەستگا رۆشنبیرییکانوە چ بایخکی 

ئاوڕندانوە ل کسایتی ئم جۆرە ھکوتووان،برلوەی . پویست بم زانا بڕزەی کورد ندراوە
متکنو شکستی زانیاریی و زانین دەنو قرەیی نیشان بدات،داڕزانی ئروبسمی و برخ.

مامۆستا مسعوود، باجکی قورس و گرانی ل کۆمگی کوردیدا دا، برامبر بو قناعت ھزرییی 
اوی کات حیزب بادەستکانیش نیانتوانی بۆ مرامی خۆیان رامی بکن و نرخی دیاریکر. ھیبوو

پشت ل .لسر دابنن،لی کوتن تق و ب ئقی خۆیان برەو پروازی پرسکان گلۆریان کردەوە
نووسین و بیرو دیدی کسایتییکی وەک مسعوود محمد، بر ل ھر شت،ھمای بۆ کاولستان و 

کسی سربخۆ و تاریکستانی رۆشنبیریی و معریف ،ئوجا سکردنوە و تۆقین ل بیروڕای ئازادی
.بور

:مامۆستای گورە
رەوانتشاد ،

چرای زانست و زانین، ل سر گکۆکت ،
ھزاران ھزار چپک گوی نزگز، بۆ پشت کلکت ،

سو ل بیر و ھزریی کوردایتیت و
....ئارامبخش ب، ناو و یاد و یادگارت ھمیش زیندووە


