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لراستی بکاتمادام کسک روو

جگی ل بارەگای پشنگداری تۆدای و

کسک رگی چوت ھبژرێ

بھۆی رەفتاری خۆی

دەمک سان

ل تاریکی و کوردی و حسرەتدا

ژیان بسر دەبا

گاتاکانی زەردەشت،سروودی چوارەم

دوای ب بوەی دوو بمی مامۆستا شوبوونفادا، رھرچاوەکانی بیروباوەڕی "کور مستس
کور ھرمامۆستا شھنا، ، باوەڕم بوە"گشتک بناو زمان و فیکر و ئیستتیکادا"و"کوردەواری

ب،ورە نییکی گو زمانزان نیا وەرگزموونیتئکی بوەشاوە و شۆڕەسوارکو لب
یدانی ھزر و جیھانبینی مال شوکور .رۆشنبیریشروەھا،متر و فراوانتر دەست ھقو دەتوان

شارەزا و گورەرۆشنبیرکیلسر رەھندەکانی ھزر و تایبتمندیی کوردەواری دابگرێ و وەک 
.کارام، بشداریی چاالکانی خۆی ل بیناکردنی ھزر و ڕامانی کوردیدا بکات

رم لوە کردەوە  دەتوانم ب چند پرسیارێ  مامۆستا بیلبر رۆشنایی چراوگی ئم راستییدا،
کۆی دەروونی خۆم و رەنگ بشکی زۆری خونرانیشی پ وب شوازک بدونم، کو

ۆڕەپانی ل گتا ھمان کات دەرگا و پنجرەیک برووی مامۆستادا وا بکم، .دامرکنموە
برھدوو بتوانین کلنکی بچووک وقمی خۆی زیاتر تاو بدات .ھزر و  بیروباوەڕدا

.پبکینوە



پرسیارێ ل رگای دۆستکوە لبرلین،ک ل )٤١(قالیک بوو، سرەتا توانیم  ب ھر ت
ھولرن بگینم دەست مامۆستا دۆستی شاری ئدەبی رۆشنبیر و )فرھادی(بنمای رزداری 

.کورش

دە ببرای ز ک،دانز و ششایانی ئاماژە پلیمرکبیاعیر و روناررھاد شاکم،کاک فکارەک ل
بردەوام،م ھبوو، ھمیشو ھم ئاگای لکارەکانی پشووترچونک ناوبرا. کردەوەئاگادار 

یکاران شنم چسۆزی ئکی دھاندەر و پشتیوان.

کورەوە مامۆستا ش قسی خۆش و شادیم ل ، تلفونکی پ لنخایاندھندەی نام رۆیشت و 
، بوەی ی کردمجمیشخاتروی گشتنی نام و پرسیارەکانبۆ کرا و ئاگادارل ھولرڕا

ب کیفسازییوە . بۆم دەنرتوەو ل ماوەیکی  کورتدا بخۆشییوە وەرامیان دەداتوە 
بۆم ھر ئستا چوومت وزەیان و ھرچی تریشت ھبووـ وەک من ل نامکدا " : گوتی

دیارە من سرەتای !!. "نووسیبوو،کوا رەنگ پرسیاری دیکشت بۆ بنرم ـ ب وەخران بیان نرە
.اڕژم بۆیتاوەکو لبر رۆشناییاندا پرسیاری دیک دچاوەڕی وەرامکانم دەکرد،

چۆن خۆم بۆ ھنگاوەکانی ،کی قورسوای خۆشییکی زۆر، کوتم بردەم بیرکردنوەی
.ک ئم کارە مزندا ئامادە بکمئاییندە لت

سرباری دژواری ...کوردستانایی کرد و بۆ پرسکی گڕاموە رکوت وابوو، باوکم کۆچی دو
.سردانکی مامۆستام وەک ئرک خست برنامکانموە،و کمکاتیمباری دەروونم

اج،ک محمد ئمین سرنووسر و ئدیب کاک فوئاد ،اوڕیتی برا و ھابیری خۆشویستمب ھ
تا جگری یکتی نووسرانی کورد ـ لقی سلمانیی و کاک شوان ل سلمانییوە برەو ئسب

،ردوای پشوویکی کورت ل ناو ھول. ب کرکوکی خۆشویستدا کوتین رێ،شاری ق و منارە
ک گشتین، .ر چووینکووردستان و بۆ الی مامۆستا مال شیکوراست برەو کۆری زانیاری ک

بگرمی بخرھاتنی ھاتنی کردین و رز و ھسا و. مامۆستا لسر کۆمپیتر کاری دەکرد
ئوە ب پرسیارەکانتوە سرقام و ": ھاوکات فرمووی... خۆشویستییکی بئندازەی دەربی

رووی پاش تۆزێ . ھندێ ل پرسیارەکانم دی لبردەستیدا بووخۆشم. " کاریان لسر دەکم
.کاتدنیا ببتواوی تا.کۆمپیوترەکی تکردم 

.و دەستخۆشیم لکرد و ھیوای لشساغیم بۆ خواستمنیش ب رزەوە سوپاس

" رەنگ تا گڕانوەت تواوی بکم" :وتیھوای گڕانوەی ل پرسیم،گپاش کم،مال شکور
مامۆستا گیان ،گر سازیش نبوو،کاک فرھاد شاکلیش ب :ممنیش ھم دای و ووتـ.... 

رکوت ھاتۆتوە و  وا ل گرمیان ، ئو دوای من دەگڕتوە، دەتوانی بیدەیت دەست 
." !کی مردووە لوە پاکتر شۆراوەجا":گوتی ... ئویش



کاک فوئاد سراج.مامۆستا شکور مستفا،ھۆ برزنجیی، میوان،کاک شوان

ھموو بووین میوانی و دۆستکی رۆشنبیریشی ل باکووری کوردستانوە ھاتبوو،مامۆستا،
مامۆستا لو میاندا سرکی ماوەی دا و کۆم کتب و .چووین رستورانتکی ھولر

بوکراوە و ئارم و بڤۆکی کۆڕی ب دیاری دام و نامیکیشی بۆ مامۆستا جمال نبز نووسی 
پاش من .داخوازییکی  ب چاوان، بۆی ئنجام بدەمگفتم دای،.ای کرد بیگینم دەستیو تک

چیرۆکی پرسیارەکانی من باس دەکرتوە و .. بۆ سردان دەچت الی مامۆستاکاک فرھاد،
نمپرژاوە وەرامی تواوی پرسیارەکانی زۆر و ناساغیموە،بھۆی کاروبار": مامۆستا دەی

بۆ کاک ھۆی رەوان لم ماوەیدا دەچم شام و لووە ئۆغر بکرەوە،من خۆمتۆ..ەموەبد
."دەکم

ستا لگڕام مامۆ... زانیم وەرامکانی مامۆستای نھناوەدوای گڕانوە کاک فرھاد بۆ سوید،
اکانی بیروڕ...نک ئوەی بالی منوە مبست و گرنگ بووچوبکاوەخۆ کارە ئنجام بدات،
.بۆی ھیچ پلم نبوو.وەرامکان بوومامۆستا و تروتسلی باس و

دوای گڕانوەی پیوەندی . مامۆستا لگڵ شاندێ چووەت ئران،زانیپاش ماوەیک ھوام 
برال، ل تاران بووم لگڵ ھندێ زمانزان و رۆشنبیری ئرانیدا،لسر ":گوتی،مپوە کرد

ایانش بخم سر روڕکۆم بابت، ھروا دەممان لک گیربووە،دەموێ ئم بی
."نک شتی نوی تدایوەرامکان،چو

ھندەی نبرد، ئیدی.یی دەربیخۆشحای خۆمم بۆ ئم ھنگاوە نومنیش  سوپاسگوزاری و
و منیش دەستکم رەدا وەستاو پرۆژەکم لندی ل جرگم ھستاچزە.مرگی مامۆستاھوای 

.کوت ممالو ئوی دیکم ئوال



.و خمباری و دگوشراوی خۆم پاگیانددەمودەست، ب تلفون سرخۆشیم ل خزانکی کرد

ۆ مرگی مامۆستای ک بندەوە،دوای چند رۆژێ، ل میدیاکاندا، بابتکی کاک سرۆ قادرم خو
.خۆی ب میراتگری مامۆستا دابووە قمنووسیبوو،

وە و خۆ الدان لشاردن شکمدا گوزەری کردبم ک بیخماخم داخورپا و چراستی، د .
دا بچری تبکرێ و س دەرخۆنم دیزە بنیشت، کارەک وەم لترسی ئ.

. نمامۆستا کردەوە و ھوای ئو چاوپکوتنم ل پرسیتلفونکم بۆ مایھنگاوی یکم،
کاک گیان،میراتکی ":ب سودوو کرد، بدەم ھناس ھکشانوە، گوتیخزانی مامۆستا،

بوون ، سرۆ قادر گسکی لدا و بردی و ھندێ شتی تر یک ١٠CDـ٩، نزیکی رکومامۆستا ش
."بۆ الی خۆی

ھوام ل کاک سرۆ ب پارزەوە،. ملی ناوەتاریکی و نادیارییبرەو تماشام کرد، کارەکم 
کۆم ووشی گرم و گوڕی دا بسر یکدا و گوای گفتی داوە،تماشای سیدییکان . پرسی

جارکی دی پیوەندیم . ،ھیچ دەنگ نبووی باش بسر چووماوەیک... ئاگادارم کاتوەبکات و 
پاش چند ....دەگڕین و ھوت بۆ دەدەم،لگڵ کاک ربوار کریم وەلی: گوتی.پوە کردەوە

گڕاوین و "گوتی. بۆ سۆراخی برھمک، پردی پیوەندیم لگدا ھبستوەمانگک،
."ھیچمان ندیوەتوە

م  ھاوکاری،دەستخڕۆم دەکات و ئامادە نیی،!!من زوو ل فیکی خۆم گشتم و زانیم ئو بڕزە
.نیشان بداتشیکی میراتگری بۆ مامۆستاکیکات و ئمب

ڕزان لم میاندا ھانام بۆ ئم ب .وتم پنابردن بۆ دۆست و برایانکدوای نائومدبووون، 
گفتییان دا،قس ڵبردووە،کگرۆ لم بۆ بدەنکاک سون و ھبک.

گوتی سرۆ ھاوڕی ئم . ینبرپرسی پارتی کۆمنیستی کوردستان لبرلـ کاک مارف کۆیی،
.بوو، من ب کاک عزیز محمد  دەم ،ھو بدات

.ـ پم وای کاک فرھاد شاکلیش، جۆرە ھوکی لگڵ دابوو، ب ئاکام بوو

ی کوڕی پوم زاوای گوتی کاک کاروان عبدو.ئازاد عوسمان،مامۆستا زانستگی سالحدین. ـ د
.دەدەم،ھیچی ل شین نبووکاک سرۆی،ھوت بۆ 

.ـ چند خزم و ناسیاوکی رانیییی،وەک حم نیاز ،ئمش ب سوود مایوەـ 

ب قس یئمیش.ئرگۆشی،راگری کۆلیژی سیاست ل زانستگی سالحدین/نوری بارزانی . ـ د
.سوز و سوورەکانی تفرە دابوو



. اننووسی گورە مامۆستا جبار جمال غریبـ کاک ھۆشیار جمال غریب،برای رۆشنبیر و رۆم
.نابوووەب زمان لووس و دبلۆماسیی زراوەکی،دەستکی برووی ئمیش

ناڵ و رایدوای کڕان بیتا گیتا پم و پوموو ھم ھئمرھدا بۆ قوتارکردنی بی نو
برپرسی دەزگای راگیاندنی ل چنگی ، ئم پیاوە بناو رۆشنبیر و،بووئامانتکی مامۆستا

ھر . کور بووکی ژیان و ماڵ و مرگی مامۆستا شپارتی دیموکراتی  کوردستان و میراتگری دەستپا
.میراتک بدات دەستوەۆ ئوە بوو ھراسان بت و ب

برانبر ھر خۆدزینوەیک و،و  بۆ ھر سۆراخک ،ھر جارەی بیانوویک ل مخابن، 
..دەدا ب و دۆستانبئنجامی گفتی گورە گورەی،یکلپرسینوە

گوای ئو بابت، ل کۆمپیوترەکی کۆڕدا و ئم " ل یک ل وەرامکانیدا،گوتوویتی،
کۆڕەوە نیی یوەندیی بفونی کاک د"پلزازی بۆ نووسیبووم. و ژمارەی تفیق قناچار بۆ . ش

شفیق و بڕزیان بوپڕی پڕۆش و رزەوە ب تنگ . بۆ دبردم دوا ھوم، پناکونبکردنی 
پاش دوو ژنکانی ئازار و نورۆزەوە،مانی ببۆنی جسلوام ل: " کشکموە ھات و ووتی 

لسر گفتکمان .ئوە بوو.... "س ھفتی دی تلفونم بۆ بکرەوە، کارکی باشت بۆ دەکم
. ھوی خۆم داوە و مسلکم ل بڕز د" : بۆ کرد و گوتیدوو ھفت پاش نورۆز تلفونم

ک ھر لسرەتاوە سکرتری کۆڕ بووە و زۆر ل مامۆستا نزیک و ب پرۆشی ،ئازاد ئحمد
ئو قسی لگڵ بک،ئازاد و . ئمش تلفونکی د. ووەفرھنگی نتوەکیتی گیاند

."یت دەکاتچی لدەست بت، ب درخیکردن ھاوکار

بڕزیان ب . ئازاد ئحمد کرد. دوای چند رۆژێ،دەرفتم ھنا و تلفونکم بۆ کاک د
. کاک د" : رامدا گوتیەلو. زمانکی شیرین و تژی ل رز و دسۆزی گوی ل کشکم گرتوو

برا، ماوەیکی دوورودرژە وام لرە و ئاگاداری . ئاگادارم،شفیق بابتکی بۆ باس کردووم و
ن ل کۆمپیوتر و ن ل ئرشیفدا و ن ل ھموو شتکانم،ل ل ھیچ شونکی کۆڕدا ،

کور بۆی میراتکی،وەک خزانی مامۆستا شچکمچکانیدا،چ بابتکی وا نیی و سرتاپای
بدەم باسکوە گلگ دەرد و داخی دیکشی ."گسکی لدراوەبو شوەیباس کردوویت،

ئامادەم ل ھر شون پویست بکات، من ئم قسان دووبارە و چندبارە : "دەربی و گوتیشی
.منیش برانبر بو رز و ماندووبوونی ب دڵ سوپاسم کرد. "بکموە

م کرد،کوا ئیدی پردی دارئوجا، ئاکامی ھوکانمم ب ئیملک بۆ کاک سرۆ ناردەوە و ئاگا
ئویش ب ئوەی . ری یاسایی دەگرمبروم دارووخاو و لسر بابتک دەنووسمئارامگرتن

بت سر خت و بکوت تاوەکوئیملکی بۆ کاک فرھاد شاکلی نووسیبوو،من ئاگادار بم ،
وەک دۆستی ھردووالمان کاک فرھادیش بوپڕی رز و دادپروەران و رۆشنبیران و. نوانوە

سرۆ قادر . یانی شتکانی وەک ھی کردەوەنووسی و بو من کورت ئیملکی بۆ کاک سرۆ 
دیی ئیملکیترم بۆ ئوەبوو من جارکی .بوەرامکی کاک شاکلی زۆر نیگران و شپرزە  بوو

،لمژەگوت،نارد و پم
ئو رۆژانی کوا گۆت ل لژیدا بوو، . دەموێ ئم ھق و حیسابت لگدا یکال بکموە



توانی بیقۆزموە دەم،گر مبستم ناوزڕاندن و تاوانبارکردن و شکاندنی تۆ بت، زۆر ب سانایی
و چشنی بنزین بیکم بسر ی ھوای میدیا کوردییکان و منیش ئم باس بکم سربار

.کاری خۆی بکاتئاگردا،

.وەرگرمو کسی دیک سوود ل الوازی تۆ ، رگم نادات وەک فرستخوازێ،و بیرمڕەوشت ل من 

ناوزڕاو و ،سرۆ قادرکاک ھندەی کسرابووردوودا،لم چند دەییی ئاگادارە،خونر
، ھندەی قم بدەستھیچ. رۆشنبیرانی کورد نبووەگۆی میدانی شقشقنی رۆشنبیریی و 

.یی کوردیی نبووەناشیرینی میدانی راگیاندناوبراو

برھم ل یک بت، ئو ـ ناری علیـ ھر ب ئامانجی ئوەی ب،خۆم ھگرتمن 
فوتان رزگار بکم ل الیک و لوالشوە لسر بنمای رەوشت و جوانی کشیکی رۆشنبیریی 

.چارەسر بکرێ

،کور نیی، گر کاک سرۆوسینانی مامۆستا شم بو نوییکچ پویستل راستیدا، من
و ھاوکاریشی ممن لدوە پیرۆزبایی ل دەکھنووکش بناوی خۆیوە بوی دەکاتوە،

بۆ بیروبۆچوونکانی مامۆستا و فرھنگ و رۆشنبیریی ،سرەتا و کۆتایی،پرۆشی من.دەکم
ند ئاخر باش دەزانم،.کوردییمان چکتینووو و رۆشنبیریییھ و بیروڕایانویستی بپ .

، ترکبناب رگ بدەین فرھنگکمان بم شوازە تانچندیی بکرت،ھاوزەمان
دررببقۆی کول سچ رزانبفرۆشرێ و بخدارتر،.تھش  بایمل ،کتن خودی حاتاب

.تاوانک جی قبوکردن نییبردن و سرەونگوومکردنی سامانی رۆشنبیرییمان

چند بپڕۆش و پارز و  پشوودرژیی و ئدەبوە ، بندەتدەگاتئستا، خونری ھژا 
و سانکی زۆرە ل چاوەڕوانی گۆدۆکی مال ھوم داوە مام لتک کشکدا بکم

.شکوردام

نووکردەم مندا،ھبک لگایماوەچ رن ،وەی ناجگل ی یاسایی بگرمگچارکرام، ر
و خمخۆرانی فرھنگی پشوەخت خونری بڕز،م زانییشب پویست، وەل.بر

،من شایانی ئاماژە پدان .بکموەئاگادارلم ھو تانچتییی کاک سرۆ نتوەکمان 
کور لالین میراتگرەکیوە و ئو برانبر ب مامۆستا شئاشکراکردنی ئم زومم بۆ خۆم ،

بیریی تماشا نوەک ئرککی نتوەیی و رۆشدەکرێ،ناھقییی ل ھمبر رۆشنبیریی کوردیی 
وا ب ھیچ ،من و کاک سرۆدا بوایل نوانەنگ گر شتکی کسیی و تایبتییر. دەکم
.و زوو خابخشم دەکردک ندەگیشتم ئم ئاست و قۆناغ و شوازەی مامکردنکلۆج

شوازە و جۆرەھا میتۆدی دیکش بمکسانیچندان یبرھم،!!خودا دەزانک دە و 
دیک!! دەرخۆندیزە بوە .کراوننرق و کین ند برۆ قادرئاساکان،چموو دەزانین سئاخر ھ

کوشنی برژەوەندییئوەی ل. تازە سرجوقاوی کوردییبوونت جلالدی گیانی رۆشنبیریی 
.ببزەییان ئتکی دەکن،ئایدۆلۆژییکانیان نسوڕ توە، ب چ ئندازەیک کسی و



ھموو گلک کس ھن راوی خۆیان ل ئاوی لیخندا دەکن و ئۆپۆرتۆنیستان،دەزانین،ھموو
ل کاک سرۆئاساییکان ل کوردستاندا زۆرن،. چرکساتکی پشویی و نائارامی  دەقۆزنوە

.رەنگ ھجگار دەگمن بن، میراتگریی وەک ناوبراوچیرۆکی ونی دەش بین، 

برپرسی بای قادر،سرۆ...گل متمانی ب ناوبراو بخشی بووکور،مامۆستا شئاخر ، 
وحیزبی دەسیاندنی ئرەت ـ پارتی ـ و ئیمپراتۆریی دەزگای راگیبوو،دەڤمامۆستاش ل ک

. دەژیا

بدەستییوە پارتکی سرۆ قادرـ پارتی دیموکراتی کوردستان ـ ک سانک، کدەرد و قیران
 وەیئ ،ندەناسانی دۆڕاوریشی خۆی داوەتک ی ئایدۆلۆژیی و کۆمۆنیستی دەست کۆم

ریتی کوردەواری خۆیان کردۆت ئمان دوور ل نۆڕم و دابون.ی مۆزەخانکانی جیھانعمارەپۆ
ب ھموو توانای ماددیی و معنوییوە ش ی ناوبراویدەستی.و پۆلیسی میدیاای ووشئاغ

ل سبر و ئمان،.و بردەوام دەستی ئافرین ب پشتییاندا دنتپشتیوانییان ل دەکات
ئوەی نش ئنجامی ئاکارنزمان ،ک بریتیی ل ئقی بنما،!دادەستئم ساباتی

.پویست ب بکرێ، لباری دەبندەدەن و ئوەی

برەزامندەەبینتوە، ک خۆی ل چوارچوەی ئقی خدا دحیزبی ناوبراو،سرۆکایتی 
چند سانتیمتری ل ئوەی، !!گرنگ، ھژموونی ئمان بسر راگیاندنوەرۆی سیاسیی و

ب قمی ئم وەک رزدار ، !!یان سرۆکی حکومت!! ھرم /پارتیسرۆکیناوی،تیکدارس
داخۆ ، ئاخر سرانی خکی ،ھتا ئستاش خون بوەوە دەبینن، .سکراببوون برچاو بکوێ

ل الیکی دیکوە،.  ؟؟!!داتکی عراقییان دە، پناسی نیشتمانپروەر!!تی کۆمۆنیسترپا
و قیران رۆشنبیریی و ی و تنگژە سیاسییل رۆژانی شڕی کوردکوژیسرانی پارتی ،
انکن ب گژ نیارەکانی بیی، تاوەردەگرندەمھراشسوود  لم تاقمدا،کۆمیتییکان 

.خۆیاندا

کاراکتری مژووی دوو ...وتریندزوینترین و ناشیرک سلماندوویان،،پەکی سرۆ قادر
چونک ھم خۆیان ھتۆقیوی ئو رۆژگارە. ووردووی میدیا و رۆشنبیریی کوردی بووندەییی راب

ل رۆژگاری ئیمۆشدا، .یان  ھرزانفرۆش کردووەقمکھر زوو نفرەت لبووەن و ھمیش 
و ۆشنبیرییردزی ناوسیفتیئم کاراکتران رەواجکی دیکشیان پیدا کردووە و 

. تانچتییان بۆ خۆیان زیاد کردووە

ت،کاتبوە، ھکسانالی ک ما،بک نندییوومرم و ئابوەشنبک ی لخ رەزا ش،س
دەستی بۆ درژ نکن و ئیدی ھیچ نامن " ....چرمی روویان ھندە قایم بوو":ووتنی

.نکنیبھایک نابینرێ ئتکی

ھاوخون و ون و کوشتنی ھاورەگز و، ل سر خئاخر ئوە نیی،زۆریان بیاریان دابوو
ئیفلیج وچرکساتی ئاشتی و تبایشدا،ل چیک. نبلوەڕخۆیان ھاوزمان و ھاونیشتمانی

.و توانای کارکردنییان نامنیتاساون



س ب دیماگۆگتیو ویژدانی نتوەیی و مرۆیییان، کۆ ل ھیچ ناکنوەئمان سانکی زۆرە
بۆ یانو چندی خراپی دەشئھریمنرووھماراو وربازی سزۆریان بوونت. کردووە
. یان   ل ھیچ ناپرنگتوەەست و قم و زمانیدبکرێ،

رۆژگارک ،ک دەست بۆ ئم دەست و تاقمی فراھم کردووەئو یاسا و پرنسیپی
و ھمیش دەناسبی و رەوتی خۆیان بدرژە ب کار و کدەرەتانی داوە ب سرۆئاساکان،

روودا و موو ھ رنییان لبن و رۆکی نسوورەی برلشکری رووداوە گرژ و دتزنکان
.)ئسکوێ ناو ھموو دیزەیک بن( بت وھباسکدا،

وای ئاکارنزمیی، ،برپرس و ئندامکانیببرچاوییوە،سات دەست؟؟!!چند سیرە
، لپشت بکرەکانوە بوەست !تبدەنگی ھبژربکن،انگلکییوی فرھنگگکلک و

ی دەستک بم چشن و دادگا بدەست زاموە بیت، رەفتارسات .ختیشیان بکات و
و سروەری یاسا و بالینی دادگابکین لگومان ،ب خۆمان دەدەینھقھمووئوسا

.ھر نیشتمانکدسۆزی دەستدارانی

بو شیوەیی باسمان کرد،ھاووتی بچارەبگنویست  لم بارودۆخدا، مافی  ئوەی 
!!ھر بۆی پش ئوەی چاوەڕی بیاری دادگای حیزبمنیش لوە دنیابووم ،. پشل دەکرێ

بکم، ب پویستم زانی خونری برز ل دەستپاکیی کاک سرۆ قادر ل ھمبر میراتکی 
وەی مامۆستایفاشکور مستمئاگادار بک ، .

ویژدان قرزە بھتا ھتا ئو میراتی مامۆستا شکور ،کرابگینمش دەموێ ئوەھبت 
ل دووتوی ، ل مژ بوووەرامکانی مامۆستا،گر تانچتی نبووای ....ۆوە ملی کاک سرو 

.ی مامۆستا شکوربرھمکدا کوتبووە بردەست خونران و خۆشویستان

، توانیوم ییکی رۆشنبیرییویستداپبۆتوەک زانین و زانیاری الملو رۆژەوەی پرسیارکردن،
 مانرھم بدا ئیرە رم سنملیچاپ بگب:

.، لگڵ مامۆستا مسعوود داـ  پرژینی بدەنگی

.لگڵ مامۆستا مسعوود محمد داژیان و جیھانبینی ـ 

دار،لتیف ھمت، مارف خزن. پرسیارەکان ھشتا تینووی وەرامن، بشی یکم لگڵ دـ 
.فرھاد شاکلی

...پرسیارەکان ھشتا تینووی وەرامن بشی دووەم لگڵ حکیم کاکوەیس داـ 

داچاوپکوتن لگڵ حمرەشید ھرەس ـ

 لرە و لوێ بو ، کنبیریی دیکسایتی سیاسی و رۆشچندان کچاوپکوتن و دواندنی  
تا ئستاش لسر کاراکردنی پرۆژەکم من. .تریشیان وان بڕوە ھندکی.کراونتوە

. مم و سرگمی ئنجامدانی ھڤپیڤینکانمبردەوا



کارەکم لگڵ مامۆستا شکور مستفاش دا سنگ و قورسایی مژوویی و دنیام لوەی ،
ل ،دەبووە برھمکی پ ل زانیاریی و یادگارکی شیرینی مامۆستا...دەبووفرھنگی خۆی 

.کتبخانی کوردیدا

.کۆتایی ب نووسینکم دنم،بم سروودەی زەردەشتی مزن

!!ئی ئھورا مزدا

من ب ب

لرەوتی ژیانی ھر کسکدا،

چ ل رابردوو و ل داھاتووشدا

پاداشتک دەگا و ؟پەوی راستی ب چ 

فریوکا ب چ سزایک ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.دەقی پرسیارەکانم وەک خۆی لرەدا بوکردۆتوە: سرنج

کی ببرۆ قادر کتتیدا"ناوی سیوتنی کۆمشکپ ر لو ھون شندوە"ئوکردۆتب.

.خونر دەتوان وەرامی گل ل پرسیارەکانم لم کتبدا ببینتوە

پرسیارەکان بۆ مامۆستا مال شکور

:سبارەت بم زاتان چی دەن

مولوی، گۆران، عزیز ـ شرەفخانی بتدلیسی،عوشین حوزنی موکریانیـ داماوـ،ھژار، ھمن، ١
گردی، زوبیر بیالل،عبدولرەقیب یوسف،محوی،نالی شخ محموودی نمر، ئیسماعیل خانی 
شکاک ـ سمکۆ ـ عبدولرەزاق بدرخان، سرۆک بارزانی نمر، جمیل رۆژبیانی، عالدین 

.سجادی،شاکیر فتاح، رەفیق حیلمی، شخ رەزا

:ـ ئمان چۆن پناس دەکیت٢

ردایتی، سۆفیزم، رۆشنبیر،شیعر،ئادۆلۆژی،دیموکراسی،ئازادی، یکسانیکو

لم رووەوە . ـ مامۆستا تۆ دۆستکی گیانی ب گیانی و نزیکی مامۆستا مسئوود محمد بوویت٣
:دەپرسم



بگیتوە؟ خوندنوەی تۆ بۆ ئو زانای و برھمکانی چۆن؟ چ نھنییک ھی بۆمان 
 کانگیر و چووتبوون و لکانتان یدا بیروبۆچوونکو ؟ لیدا چییگل

!.کوشدا ناکۆک و دوور ل یکتر ؟

٤سعوود دەـ مامۆستا م:

 } زیفی ئابووری بھۆکاری ن،تی مرۆڤ دادەنیکۆم ژوو بم،تییرھۆکاری ئ مرۆڤ تاک
؟؟ }ل دەرەوەی مژوودای. کورد : دادەن و دەفاکتری گرنگی دروستنبوونی دەوتی کوردی 

:

٥ ر کورد چۆن و لسوە لتییرتی و نررووی ئ تی لتی ئیسالم و مارکسایرـ کاریگ
کودا دەبین؟

ۆمگی کوردی تا کوێ لبار و نالبار بووە لبردەم ھاتن ـ دابونریت و کولتوور و ک٦
میدانی ژن و رۆی ل گشکردن و دەومنکردنی ژیاندا چند ھبووە دەبت؟

لمۆدا چیی؟ ل رۆشنبیر چاوەڕی " رۆشنبیران"ـ گرنگترین ئرکک تۆ بیخیت سرشانی ٧
چی دەکرت و دەبت چی بکن؟

چند رۆڵ ل یکگرتن و پۆشتوپرداخکردنی مای کورد دا دەبینت؟ـ دەست، کیان٨

خست و بنماکانی فرھنگی کوردیی ب ھموو رەھندەکانییوە چین، ک ل میللتکی ٩
دیکمان جیادەکاتوە،بتایبت فارس؟

١٠پ وە بۆ کوردی و بگانزمانی ب اندا لڵ وەرگگزموونتان لژترین ئوە ـ درشوانچ
یو بۆ؟ .ھ یوەوە ھالی ئ خی بان کام بایرزە دەڕوانن؟ وەرگرە بو ھونوە چۆن لئ

پویست وەرگان و وەرگر چۆن بن؟

ل رۆژنامیکی ئمانیدا ئاماژە بوە کرابوو،کوا سان . ـ ھر سبارەت ب وەرگان١١
یک ل پنجی ئوەی ل ١/٥ئمش وات . تکتب ترجومی زمانی عرەبی دەکر٣٠٠تنھا 

کوا :وە ھروەھا رۆژنامک دەنووس. وتکی وەک یۆناندا ل ساکدا ترجوم دەکرت
سد ھزار ١٠٠،٠٠٠عرەب لسردەمی گشی خلیف موئمنی عباسییوە ھتا ئستا 

رھم وەرگردراوان ئمش برانبر ئو ب. کتیبییان ل زمانی بگانوە وەرگراوە
ھر بۆ نوکت . دەوەستتوە ک ل ساکدا ل وتیکی وەک ئیسپانیا دا ئنجام دەدرت

دەنووس کب : "رۆژنامحرای کتمی ماف،وە سربوون ،کمی فک. "

رەبانی دنیای عی رۆشنبیریی و وەرگحا مندەوارانی .ئکی زۆری خوشکوچی ب
. اشووری کوردستاندا کوتوونت ژر کاریگرتی ئو فرھنگ و ئقتوەکورد،بتایبت ل ب

زیانی ئم چۆن دەبینن؟ ب واتایکی دیک چۆن دەکرت عقتی کوردی ل بازنی 
پاشکۆیتی عرەب و تورک و فارس رزگار بکین ؟



١٣و نووسزمانی کوردیدا چۆن دەبینن و ئ ل گانی بنانی ووشکارھـ ب ی کوردن و بران
 کتان بۆ خونچیاموە چۆن دەبینن؟ چ پنودەکم برھزمانانی ناکوردی ب

تازەپشکووتووەکان ھی؟ 

ل دیاردەیوئوە  ئ. ـ کسایتی کوردی،کسایتییکی الواز و تکشکاو و داماخاسکراوە١٤
؟کودا دەبینن ؟ چۆن دەکرت تیماری ئو دەردە کوشندەی بکرت

کۆمیتی،سیاسی،ئابووری { ـ بۆئوەیئم ل بارودۆخی کورد ب ھموو رەھندەکانییوە١٥
ەوە بگین و خوندنوەیکی دروستمان بۆی ھبت و بتوانین ل }مژوویی و رۆشنبیریی

پویست چی بکین و ل کووە دەست پ بکین؟.پکھاتی پناسکیدا نخشییان بکین

ھونری کوردی ب چی پوان و دیاری / رەسنایتی و سرکوتنی برھمکی ئدەبیـ ١٦
دەکرت؟

الی ئدیب و ھونرمندانی کورد؟ھۆ و }ئفراندن{ـ کامانن ئو قیران و تزگانی بردەم١٧
چارەسریان چین؟

١٨ـ تۆی عاشق "رھان و فژوو و زمانسیعر و چیرۆک و رۆمان ،مۆسیقا و گۆرانی، وەرگنگ،م "
و گل بواری دیکی کوردناسی و کوردەواری،سرچاوەی ئم ھموو ووزەی عشق چیی و ئستا 

دەتانوت چیمان ئاڕاست بکیت؟

ـ کامانن ئو توخم و رەگزانی ک کورد بکن خاوەنی ھوشیارییکی نتوەیی دروست و ١٩
محکم؟

ی کوردایتی ل زۆر کسدا کوشتووە چین؟ـ ئو ھڕەش و مترسییانی گیان٢٠

٢١ ل وەخترچاومان)زمان( ـ ساتب تکگرتوو دک و نایکتند دیالی کوردی دەڕوانین،چ .!
دەکین قس و باسکان ھمجۆر )ئایین (باس ل !. مان دەکین،ئاۆز و نادیارە)مژوو(تماشای 

ھستی کوردبوون و خۆناسیمان شوندراوە . ەمان فرەچشن و برجست نبوو)کولتوور !.(دەبن
؟ئمان الی و بووینت ھر ھموو شتک و کراوینیت ھموو ستی دوور ل ژیان و واقعی خۆمان

ئوە چ دەگینن و بۆ وامان لھاتووە و داخۆ چارەسر دەب چی بت؟

٢٢ وەی کورد زیاتر لتت داگیر٢٥٠٠ـ نکیان و بندەست و و ب کراوەسا. وەل دەکۆشت
دوورییکانی ئم پرس چۆن لکدەدەنوە؟. نگشتۆت ئامانج

ـ پاشاگردانی و ب سروبرییکی زۆر سرتاپای دنیای کوردی ب ھموو لق و پۆپکانییوە ٢٣
ئم . مانا و بھای ھموو شتکانمان شوندراوە. میزاجی کوردەواریمان تکچووە. داگیرکردووە

ئدەب ،ھونر، مژوو ، { کیی و میتۆدەکانی چارەسرکردنی چۆن و چین ؟ کی مانیفستیھتا 
مان فۆرمل دەبت؟}زمان 



بۆ کورد چند ب پویست دەزانن؟ ئایا دەبت . ـ برنامی پروەردەکردن وەک سیستم٢٤
کرەسکانی ئو برنامی چی بن؟

٢٥تییان بوەی کوردایپی کورد،بزوتنم دەداـ چق ل م . ھر ئسک لیوە چ قسئ
.مسلی دەکن؟

ـ ئو نووسرە کوردانی ب زمانکی دیک دەنووسن،چۆنیان دەبینی؟ ل کام چوارچوەدا ٢٦
جگیان دەدەیت؟

ـ بۆ دانانی زاراوە زانستی و فلسفییکان،پت وای چ رگیک بگرین باش؟٢٧

ە ھموو رابووردووی خۆیان، ئلفوبیان گۆڕی و پیان وای بوە بوون ب ـ تورک پشتیان کرد٢٨
دوو،ئایین و کالسیکی خۆیوە گرتووە و فرھنگکی فارسیش توند دەستی ب رابوو. ئوروپایی

پت وای کام ئزموونیان ل ئموە باشتر و نزیکترە؟. دەومندییان پک ھناوە

ران و داھنرانی کورد کاری رۆژنامگرییان کردووە،ئمیش ـ بشکی ھرە زۆری نووس٢٩
چی بکین بۆ ئوەی سنووری نوان . کارکی خراپی کردووەت سر ژیان و برھمکانیان

نووسر و رۆژنامگر جیا بکینوە؟

ئوە چۆن بوو؟ چیت ل بیر ماوە؟. ـ ل پنجاکاندا چاوت ب نازم حیکمت کوت٣٠

سرانی دنیا کی دیکت بینیوە؟چ بیرەوەرییکت لو بوارەدا ھی؟ـ ل نوو٣١

کچی برادەی یکم تنیا رۆمانکانی یاشار کمال ترجم . ـ تۆ تورکیزانکی گورەی٣٢
بۆ ئوان ترجم . بم خۆ ئدەبی تورکی گل شتی گورە و جوانی دیکی تدای. دەکیت
ناکیت؟

شان ترجم دەکیت؟کچی بدەگمن،یا رەنگ ھیچ،شیعر لناو ـ بۆچی زیاتر پخ٣٣
ترجمکاندا نین؟

ـ ترجم ل زمانی دووەم و سیموە چۆن دەبینن؟٣٤

٣٥ و ب خشن وەی بت ،بۆ ئبمان ھمرجکی تدەستگای دەب مئ، ت وا نییـ پ
برنام کار بکین ،نک ئم ئاژاوەیی ئستا؟

چۆن .ئگرچی جنابت شارەزایکی گورەی زمانی کوردیت،ب زاراوە جۆربجۆرەکانییوەـ ٣٦
ت نداوە فرھنگکی سرتاسری بۆ زمانی کوردی دابنی؟ھو

دوای ئو گل کس .ی نووسی)مژووی ئدەبی کوردی(ـ مامۆستا سججادی ل پنجاکاندا٣٧
ژوویم مستا ئچی تا ئیان داوە،کوھدەبی کوردیمان نییژووی .کی ستانداردی ئ؟ بۆ؟ م

ستانداردی ئدەبی کوردی دەب چۆن ب؟



ـ دوای ئو ھموو سای ترجم،بیرت لوە نکردۆتوە ئزموونی خۆت لم بوارەدا ال ٣٨
 تبب کی وا کوەربگرن؟ کار وەکانی داھاتوو سوودی لوەی نژیت بۆ ئۆتیدا دابکی تکار

ویک بۆ کسک بیوێ ترجم بکات؟رن

. ـ ھندەی من ئاگادار بم جنابت سردەمانک ئندامی پارتی کۆمۆنیستی عراق بوویت٣٩
ب شکوور: " دەن مام ھژار ئو کات گوتبووی . دواتریش وەک نتوەپروەرک ناسراویت

.ی؟خواناسی یا نناسی؟توویت کوێ؟ تسوف یا بووزایئستا گیش". قزا دەیگتو

لبر ئوەی س چوار زمانک ب چاکی . ـ تۆ خونرکی چاکی سیعر و جیرۆکیت٤٠
ئی چۆن ک خۆت ... دەزانیت،ئوەیشت بۆ ھکوتووە دەستت بگات نموونی جیاواز و برزیش

دنیای ک دەزانی ئم ھونرکی برز و گرنگی .ھوت نداوە بنووسیت؟ بتایبتی رۆمان
ئمۆی فرھنگ؟

ریدا نوانت چۆن؟ بیرت ل کردۆتوە،یا دەستت پی کردووە؟ـ لگڵ نووسینی بیرەوە٤١

٤٢ ک وەت دەداتتوانستی ئ،ینابت ھی الی جقووڵ و فراوان نگ و رۆشنبیرییرھو فـ ئ
مبستم ئوە نیی تاک . تکستکی ئدەبی ل رووی زمانوانی و ئستتیکییوە ھسنگنی

بم بۆچی لکۆینوە لسر ..تاکی تکستی ئدەبی وەک رەخنگرک بسر بکیتوە
قۆناغکی تایبتی ئدەبی کوردی نانووسی؟ یا لسر ئزموونکی تایبت،گۆران، شاعیرانی 

امۆستا یکی م)چپک ل گوزاری نالی(ھتد؟ بۆ نموون کارکی وەک ...نوەی حفتاکان
یکی مامۆستا رەفیق حیلمی؟)شیعر و ئدەبیاتی کوردی(مسعوود یا

٤٣ بی کوردیدا سژووی کتموو مھ ر لگم ئکراوە،بزۆر ن مرجکوردی ت ـ دەزانم ب
کتبی ترجمکراو ھبأریت،بجگ ل ترجمکانی خۆت و ختی چاکترین ترجمیان 

 یکام س،ریت؟بدەیتدەبژھ










