
مینشاعیر و چیرۆکنووسی مندالی ئرەیدون عرەزا شوان .. ن ف

ل گڕەکی مکندی ل )٢٩/٤/١٩٣٣(یدون علی ئمین ل ەمامۆستا فر
سلمانی یکی ناسراوی شاری ن، ل بنماسلمانی، ل باشووری کوردستا

بووەدایکل.
 رەتایی لندنی سندی(خوکی مقوتابخان( و ناوەندیشی ل)دینئامادەییحواو کردووە)ست .

 مامۆستای قوتابخانی بۆت. ی ل بغدا تواوکردووە)خانی مامۆستایان(دا ) ١٩٥٣(ل سای 
مامۆستایکی لھاتوو و ۆستا بووە،ل قوتابخانکانی شارباژر و چوارتا و سلمانی مامسرەتایی،

.سرکوتوو بوو

بوو، ھمن و نشنگ و بژن رک بوو، رووخسار شیریاوکی بایمامۆستا فرەیدون علی ئمین، پ
ابخۆ و گشبین بوو، خاوەنی بوو، قسزان و خۆشدوو بوو، بوو خاکی لسرخۆ بوو، سادە 

وراشکاو وست بوو، راستگۆ وھ قسسدا لردەم کب یی لمح رست بوو، مامڕوو بوو، رەوا پ
.نکردووە

ل ) ی زانیاریتوژنر(چۆت بغدا، وەکو دا، ) ١٩٧٠(ل سای یدون علی ئمین، ەمامۆستا فر
) بڕوەبرتی گشتیی خوندنی کوردی(دامزراوە، دواتر گوزراوەتوە بۆ ) باکووروەزارەتی کاروباری(

ئندامی ). بڕوەبری ھۆی فرکردن(کرا ب . ، ک سر ب وەزارەتی پروەردەی عراق بوول بغدا
ی دانان و وەرگرتولیژنوت پانی ح،کی کوردی بووک کانیلنداکوردستانقوتابخانرانددەخو.

تابانی ـ خۆشکی یدە جمال ـناھ(دا، ل گڵ خاتوو ) ١٩٧٢(ل سای یدون علی ئمین ەمامۆستا فر
ژی پزیشکی ـکۆل)١٩٧٣:ۆ ـئاس(دوو کوڕیان ھی . ھاوسرگیرییان کرددا) بانیموکڕەم تا. د

. تواوکردووە، پارزگاری پشووی سلمانی بوو
.ل دایکبووە) ١٩٧٦: ئاالن(

ل قوتابخانکانی رپرشتیاری پروەردەسبووە ب)١٩٧٥(ل سای یدون علی ئمین ەمامۆستا فر
مانی داسل.

 ل دا واتمان ساھ ١٩٧٥(ل(دا ل)نسیرییزانکۆی موست (ب کالۆریۆسغدالی بوانامیب ل
. وەرگرتدا) پروەردە و دەروونناسی(بشی 

. دا، لسر داخوازی خۆی خاننشین کرا) ١٩٨٢(ل سای 

ژی پروەردە ل زانکۆی ـل بش کوردییکی کۆل)ژـمامۆستای وانب(ب دا، بوو) ١٩٨٥(ل سای 
بردەوام بوو، بم بھۆی ئیفلیجی و ئازاری پيکانییوە نیتوانی زیاتر ) ١٩٨٩(بغدا، تا سای 

.بمنتوە

مامۆستا فرەیدون علی ئمین، مامۆستایکی دسۆز بوو، ل الی قوتابییکانی زۆر خۆشویست و 
زاخاوی و ھر ئوە نبوو ک وانی پدەوتنوە، بکو ب ھستکی پاکی کوردایتی رزدار بوو، ئ

گۆش و ی شیرینمانب سۆز و خۆشویستی و ھاوبستبوون بۆ کوردستانۆش و بیری داون،ـھ
ھستوە ل مندا وە و بنووسن، ئو بو نون، ھمیش ھانیانی دەدا ک بخونپروەردەی کردو
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.نوەی داھاتووی کوردستاننھیـوا و دەڕوانی ک کوردمانیچاوگشکانی
مامۆستا فرەیدون علی ئمین بوو، کی نزیکیک ھاوڕی) نوری علی ئمین(خوالخۆشبوو مامۆستا 

دادەنیشتین، دەیوت: " دە موو جارێ کھ یادم رەوەری : لدەست کوندن لخو ر بمان ھکلگ
دەبت و ری راست و سرکوتن بدی دەکات، تامی گاریو براکوژی رزو نبوونی و نخوندەواری 

:بۆی ھمیش دەیوت"دەچژتبختیاری و سرفرازی
!خوندەواری داخ خونـــدەواری! اخـئ

ـت مایـــی بختـــیاریـبۆ کـورد دەبی

کوردستتان پروەریب مامۆستا فرەیدون علی ئمین، چند نوەیکی ب بیری کوردایتی و 
ۆدا مامۆستای بامئ ل یاند، کگرەیدون دا، پئاستی توانای مامۆستا ف م لدەستن، بو کارب

ی ل مامۆستا ی کوردایتدەن ک ئلف و بن، ب شانازیشوەانھمیش خۆیان ب قوتابی ئو دەز
مامۆستا فرەیدون بم . ن، ب ئوپڕی رزەوە ناوی دەبن و یادی دەکنوەیوە فربوونفرەیدو

، نیشتمان رۆ جگرگۆشکان: "رنمایی و ئاراستی قوتابییکانی دەکردیانجۆرە ئامۆژگاری
دەن و بچاوەڕوانی ھیمت و بازووی ئوەی، دپاک بن لگڵ یک، دووربن ل کین و دژایتی، ھوڵ 

"..پبگن و ببن پشەو

یدون علی ئمین کوردکی زۆر پاک و دسۆز بوو، شۆڕەسوارکی دلر و بور و ەمامۆستا فر
وەرکی سرسختی تا سر ئسقان بوو، تکۆشر چاونترسی گۆڕەپانی کوردایتی بوو، کوردستان پر

یکتی و یکیزی گلکمانخۆزگ و ئاواتی ھرە گورەی . و پشمرگ و سیاسییکی ناسراو بوو
خزمتی کورد و ژیانی خۆی بۆھموو. مرۆڤک بوو پاوپ ل دسۆزی و ل کوردپروەری.بوو

. کوردستان بخت کردبوو

دا کۆمی ) ١٩٥٧(ک ل سای کوردپروەرانی،یکک بوو لو علی ئمین،تا فرەیدون مامۆس
. یان لدامزرند) کـاژیک(و ژیانوە و یکتی کورد ئازادی 

. پیوەندی ب کۆمی رەنجدەرانی کوردستانوە کرددا ) ١٩٧٦(ل سای 

رد، ل ناوچییشدا، پیوەندی ب ھزی پشمرگی کوردستانوە ک) ١٩٨٤(ل سای 
دەنگی (یکک بوو ل دەستی نووسرانی گۆڤاری . .ی سر ب سلمانی بوو ب پشمرگ) ماوەت(

رگشمشاخ) پ ل نراداکدەردەھ.

مامۆستا فرەیدون علی ، بسرکردنوەی توانا و داھنانیدا مبستمانئوەی ئم لم نووسینمان
. ئمین ل بۆرای ئدەبی مندانی کورد دا

کی ھمیش بۆ مندان، ئسترەی نووسرکی ھۆنراوە و چیرۆک مامۆستا فرەیدون علی ئمین، ک
مامۆستا شوازیشون پنج و شقی . ادل ئاسمانی ئدەبی مندانی کوردەورشدارگش و

وە، تا ئمۆش مندانی کوردمان دا ھرگیز کاڵ نابنی کوردال ئدەبی مندانئمین علی فرەیدون 
.چژ و خۆشییکی  زۆر ل ھۆنراوە و ل چیرۆککانی وەردەگرن

، چونک نبشی ھرە زۆری ھۆنراوە و نووسینکانی بۆ مندان ترخان کردبوومامۆستا فرەیدون 
منداڵ پوەری سامان و سرمایی نتوەی، ئو نتوە " :وەفرەیدونمامۆستا مندان ب الی 

"دەومندە ک مندانی ب جوانی پروەردە کراون



النی دەستنیشان کردووەمامۆستا فوتنی گشکجوانی ھۆی پ ۆدا رادەی . رەیدون زۆر بمئ ی لب
چ رادەیک ئاوڕیان ل منداکانیان دەومندی و پشکوتن و شارستانی گالن، بوە دەپورێ ک تا 

.و ب دروستی پروەردەیان کردوونداونتوە
نوت و سامانی ، ک ل ترین سامان و سرمایی گلکماننن کوردمان، گرنگمنداب الی ئمشوە، 

نرخترنـزکی تر زۆر بر سامانو دوڕ و ھ .

ل نوق و گزۆ، ی کوردمانفرەیدون بۆ مندانمامۆستا ناسک و شیرینکانی جوان و وە ھۆنرا
مندانی تامزرۆی ھۆنراوە و چیرۆکی خۆش ،خۆشترنل خۆشیشیچیرۆک خۆشکانی، شیرینترن

ان پوە یداھنان و تازەگری،ل ناوەڕۆک و فۆرم دانووسینکانی بۆ مندان.خنی ببوونپیان
رەو پشوە ی بمندانی کورد دا بکات و، تکانکی گورەتوانی وەرچرخانک ل ئدەبی . دیارن

ک ،دەاغکی نوی ئدەبی مندانی کورمامۆستا فرەیدون پشنگ و پشەوی قۆنپبدات، ل راستیدا
.بوو ب سرمشقی نووسرانه ئم بوارە. اکانوە سری ھداتل سرەتای حف

 ل ھیوا و خونی ـپی، زیاتر ل جیھانی وەنوشیەبووبو پیی ک مامۆستا فرەیدون مامۆستا
خواست و خۆزگ ، زیاتر ل ھست و سۆز و حز و ەراز و نیازی پاکی مندانوە نزیک بوول سوز و 

ب بۆی زمان و حزی ئوان، بوونت  ئیلھامی بیری و . و ئارەزووەکانیان و ل زمانیان گیشتبوو
شاینی . ی ئوانیشوە بابتکانی بۆ ھھنجاندوونھر ل ژینگ. مندانھونی نووسینکانی بۆ

تی و رەوان و ناسک باسیشکی پکوردیی توانا بوو، ب کی زمان پاراو و برەیدون زمانزانمامۆستا ف
ل ل زمان و ، ب پ قۆناغکانی مندای، رستکانی بابتکانی نووسییشیرین و ب گرێ و گۆڵ دەو

ئمو مامۆستا فرەیدون شارەزا و پسپۆر بوو ل پروەردە و . فرھنگی مندانوە وەرگرتوون
شارەزاییکی باشی ل .تبنووسبۆ و وەبۆ بھۆنتیان چیچۆن و دەروونناسی مندان دا، دەیزانی 

.ھبوودابنماکانی ئدەبی سرکوتووی مندان
و ئینگلیزیشی ب باشی دەزانی، کۆمک چیرۆک و چیرۆکشیعری مامۆستا فرەیدون زمانی عرەبی 

ل زمانی ئینگلیزییوە وەرگاوەت سر زمانی کوردیمان، ک تام و چژکی ئوتۆی بۆ مندان، 
. پبخشیون، ل دەق ئینگلیزییکش شیرینتری کردوون

ب ئاسانی بوونت ن،شیرینئاسان و ھۆنراوەکانی مامۆستا فرەیدون بۆ مندان، زۆر ناسک و سادە و 
ترپـ و ، ھر لبر کورتی دەکانیان و ناسکی و ئاوازی شیرینی ی ککوردمانوردی سر زمانی مندان

کام مندای . نـسرواکانیان، بشکیان کراون ب گۆرانی و ب سروود، مندان ب ئاوازەوە دەیان چ
ی ی لبر نبت، کام مندای پۆلی یکمی بنڕەتی ھ"مۆرەـس" ھی ک ھۆنراوەی مندانباخچی

. بر نبت و ب ئاوازەوە نیتی مامۆستا فرەیدونی ل"کوڕە کوردم" ک ھۆنراوەی 

ناوەڕۆک و فۆرمی ھۆنراوەکان و چیرۆککانی مامۆستا فرەیدون، زۆر گونجاون و بوونت دووان و 
و ئاسانوازکی شیرین، ب شو تڕ و پارارەوان و وردی ب زمانکی ک. ریتواوکری یکت

.پ ب پستی بابتکانینن، زمانکیداڕشتووبۆ ھۆنیونتوە و چیرۆککانی بۆ ھۆنراوەکانی 
مندانی وەکو زۆربی شاعیران و چیرۆکنووسانی مامۆستا فرەیدون خاوەنی خیاکی فراون بوو، 

کوردیمان وەرگرتووە، پشینانی پندی ل ل فۆلکلۆر و ل لپوور و ، سوودی ل کناسراویشجیھانی
 ل ندێ لھۆنراوە و ھ کانیدا رەنگیان داوەلوەچیرۆکتوە،نییزمانی مندا م بب . بۆ نموون

:ئمان ناونیشانی ھندێ ل چیرۆککانین



پشکۆ و شرکۆ شڕیان، " ، " گنمشامیتامی تامی "، "کاک ئاالن مار ھات، ماری ژەنگ و ژار ھات"
زەنگیان ر دەنکسل"

نی کوردەوە نامۆ ی مندا، ب البنئاژەڵباندە وچ و کتری چیرۆک و ھۆنراوەکانی، چ مرۆڤکارە
منداڵ، ئاسک، (وەک .ل ژینگی کوردەواری و کوردستانوە وەریگرتوون.ناسراوننین، بینراون و 

 ،رخۆلب ،کچۆل ،نگ، بۆقسمۆرە، کارژۆلپ، جووجھوی، کۆتر، کوندەپر ،پوولپ ، ،وو
،ز،زەنگوتاد.. دار گو"

یکمین نووسینی خۆی ل دا، ) ١٩٥٤(ل سای ئمینی نووسر و رەخنگر، مامۆستا فرەیدون علی 
.بوکردەوەچند نووسینکی تری ژین دا ل ھری سلمانی دا بوکردەوە، "نـژی"رۆژنامی
.دا، ئندامی دەستی بڕوەبری یکتی نووسرانی کورد بوو) ١٩٧٠(ل سای 

:نمامۆستا فرەیدون علی ئمینبرھم چاپکراو و بوکراوکانیئمان ناوی 
ب ھاوبشی لگڵ مامۆستا عومر ) ١٩٥٨(مندان، لسای ئدەبیاتیدواڕۆژ، پاوانیـ ١

.عبدولەحیم نووسیوتی
)١٩٧٢(سای بغدا ھبست بۆ مندان، و ـ پیاوە بچکۆلک، چیرۆک ٢
)١٩٧٢(ـ کارژۆل، چیرۆک و ھبست بۆ مندان، سای ٣
)١٩٧٤(ژی، چیرۆک بۆ مندان، سای ــ پاک٤
)١٩٧٤(بۆ مندان، سای ەرگاووەیو، چیرۆککــ س٥
٦نمی ـ گن، سا١٩٧٤(شامی، چیرۆک بۆ مندا(
)١٩٧٤(بۆ مندان، سای ەـ جووج و بچوەمراوی، چیرۆککی وەرگاو٧
)١٩٧١(ـ چند سرنجک ل پیرەمردی نمر، لکۆینوەی ئدەبی، سای ٨
مندان، ھبستکان ل ئینگلیزییوە کراون ب ـ پیرکی ریش درژ بوو، چیرۆک و ھبست بۆ ٩

)١٩٨٥(کوردی، سای 
١٠رۆژنام یی لدەبی و رەخنک وتاری ئری ـن و ھاوکـژییـ کۆمگۆڤارەکانی نووس اری و ل

. کورد، بیان، رۆشنبیری نوێ، رەنگین، ل بوکراوەکانی تردا

خوندنی قوتابخانکان بوو بۆ سر زمانی کوردی ل ـ ئندامی دەستی وەرگانی کۆمک پرتوکی ١١
.بابتی پروەردە و جوگرافیا و زانیاری دا

)١٩٨٧(ل سای ) ب رۆنیۆ(خشان ل ئدەبی کوردی دا پـ ١٢
.ـ کۆمک ھۆنراوە و چیرۆک و شانۆگری بۆ مندان نووسیون، چاپ نکراون١٣

نووسینی ئدەبی مندانی زۆربی کاتکانی بۆ، علی ئمینفرەیدونسرەڕای ئوەی ک مامۆستا
ب قرزاری ھر خۆیدا نوسیوتی،) پیاوە بچکۆلک(وەکو ل پشکی ترخان کردبوو، بم کوردمان 
:کورمان دەزانی، دەمندانی

باریشیانین، دەبا بگرە قرزارت،انی کورد نکردووە ک شایانی باس بئم ھیچی ئوتۆمان بۆ من"
 ندانو بئ ین ککی وایان بۆ ساز بکرزە بگرین و دواڕۆژو قوەی ئگای دانر ستی لبـ م

چونک منانی کوردیش . لوانش زیاتریان بۆ بھنین دین ـ مندابندەکانی جاڕنامی مافکانی



راست و رەوان با " :دەش" ..خزمتنوەکو ھموو منانی جیھان جوانکیل و ئسک سووکن و شایانی 
تریقی مناکانمانی ئگر قاقا وک ناھنتڕەی قبزەی کوستانکانمان پولخو: پتان بم

"ئگر ئم نبین،اکانیشمان نابتنلگدا نبت، قاقا و تریقی م
کان: "دەشکی نادیار و نازانم: منازکی خوایی و چ ھھرەیند چ برچھ یلیسماویتان پت

بختایی و ئسک سووکی و جوانکیلیی و ساکاری و گشی و سیرتان ئکم، ھمنی و دنیایی و
یوا و زەردەخن ئبینم، ئوە بو منایی وەک ئسترەیکی جریودار، پرشنگی ئو ـناکی و ھروو

"ھموو شتان ب دەوری خۆتاندا ئپرژنن 

م کوتووبت، دەربارەی لکۆینوە و شیکردنوە و رەخن و برچاوی ئئستا ئوەیتا 
:ھسنگاندنی چیرۆک و ھۆنراوەکانی مامۆستا فرەیدون علی ئمین

.ولستار تاھیر شریفدعب. ـ چیرۆکی مندان الی فرەیدون علی ئمین، د١
.ولەزاق بیماردـ ھبستی مندان الی فرەیدون علی ئمین، مامۆستا عب٢
٣ رھادی، لح فسا ممی ـ مامۆستا حکرگی یی بکبن "کتی شیعری منداگالی شاعیرانی پ

ی ک باسی کردوون و ئاماژەی ب نموونی ھۆنراوەکانی انیکک لو دە شاعیر" ٢٠١٢ھولر ـ : کورد
.داون، مامۆستا فرەیدون علی ئمین ە

ی وەکو شاعیرکی لھاتوو"ئدەبی مندانی کورد"ی ھورامی، ل بشی یکمـ مامۆستا حمکریم ٤
. ل ھۆنراوەکانیھناوە، لگڵ نموونیعلی ئمینن مامۆستا فرەیدو، ناوی مندان

، شتووەکوردمان بجھیھندە بنرخی بۆ مندانگنجینیکی پ ل گوھری نیدوەمامۆستا فر
 ستادەبوایدەبی کوردی،تا ئی ئکی باندکارند خوکانی چرەیدون ھۆنراوە و چیرۆکمامۆستا ف

ھیوادارین رۆژک بت و ئم.کتۆراتوشبری ماسترنام و دب یان کردایبعلی ئمین بۆ مندان، 
.بتدیان ھیوایم

ل گۆڤار و رۆژنامکاندا ک بۆ ماوەی چل ساڵ نووسینی ھمچشنیمامۆستا فرەیدون علی ئمین، 
ل ) ٢٥/١١/١٩٩١(چوار شمم، رکوتی ل رۆژی.ھۆنراوە و چیرۆکی بۆ مندان نووسی. بوکردەوە

کۆچی دوایی کرد، بۆ رۆژی دوایی بردیانوە بۆ شاری ، د گورەکی ل لدان کوت وشاری بغدا
. خاک سپرارۆشنبیر و نووسری کوردستان ب دەیان ب ئامادەبوونی) سیوان(سلمانی و ل گردی 

:، سوودم لم سرچاوان وەرگرتوونبۆ نووسینی ئم بابت) *(
دەزگای رۆشنبیری و بوکردنوەی کوردی" فرەیدون علی ئمین"کیرتوپـ ١

.ی تدای ک ل چلی مامۆستا فرەیدوون ل بغدا خوندرانوەشئو وتاران)١٩٩٣(بغدا 
)١٩٧٢(و چیرۆک بۆ مندان، فرەیدون علی ئمین، بغدا ھبست) پیاوە بچکۆلک(ـ ٢

رەزا شوان
)٢٠١٧/سپتمبر/ ی١٦: (نرويـج




